مع بداية العام اجلديد  2015جتد الدول امل�ص����درة للنفط
نف�س����ها �أمام حتديات كثرية يف مقدمتها االنخفا�ض املت�سارع
لأ�سعار النفط العاملية ،والإنتاج املتزايد من النفط ال�صخري،
ف�ض��ل� ً
ا عن التذبذب وعدم اال�ستقرار الذي ي�شوب االقت�صاد
العاملي  .وعلى الرغم من �صعوبة تلك التحديات ونتائجها� ،إال
�أن منظمة الدول امل�ص����درة للنفط وبعد درا�سة مت�أنية ل�سوق
النفط العاملي وامل�ؤثرات ال�صناعية وال�سيا�سية عليه ،اتخذت
وفق ر�ؤية وا�ضحة املعامل جمموعة من القرارات الهادفة �إىل
احلفاظ على مكانتها كم�ص����در رئي�����س للنفط التقليدي ،كان
�أوله����ا االبقاء على م�س����تويات الإنتاج بنح����و  30مليون برميل
يومياً على الرغم من تهاوي الأ�سعار.
وق����د �أثنى خ��ب�راء النفط العامليون على ق����رار االبقاء على
م�س����تويات الإنت����اج ،ور�أوا �أن منظمة الدول امل�ص����درة للنفط
تعم����ل وف����ق منهجي����ة وا�ض����حة ت�ش��ي�ر �إىل قبوله����ا التحدي
والوقوف بحزم �أمام حماوالت العبث ب�أ�سواق النفط العاملية،
وترويج ال�شائعات ب�ش�أن النفط ال�صخري وقدرته على �إزاحة
النفط التقليدي من طريقه .و�أكدوا �أن قرارت منظمة الدول
امل�صدرة للنفط نبعت مما تتمتع به من قوة ومكانة متميزة يف
�أ�سواق النفط العاملية.
وعل����ى الرغ����م من قوة املنظمة ،لك����ن عليها �إال تركن لهذه
الق����وة دون اتخاذ مزيد من اخلط����وات العملية التي تزيد من
قوته����ا وتعزز من مكانتها يف الأ�س����واق العاملية ،ولعل من �أهم
اخلط����وات الت����ي يجب على منظم����ة الدول امل�ص����درة للنفط
الب����دء به����ا دعم خط����ط التنمية يف الدول الأع�ض����اء كل على
حدة ،من خالل تنفيذ امل�ش����اريع الر�أ�س����مالية الكربى ،و�ض����خ
املزيد من اال�ستثمارات يف عامل �صناعة النفط ،وتي�سري �سبل
م�ش����اركة القطاع اخلا�ص يف ال�ص����ناعة النفطية ،عالوة على
تنفيذ م�شاريع �إنتاج النفط الثقيل يف دول املنظمة.

مجلة فصلية تصدر عن وزارة النفط في دولة الكويت
العدد التاسع والثالثون  -فبراير 2015 -
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األسواق العالمية
د .علي صالح العمير  -وزير النفط
ووزير الدولة لشئون مجلس األمة

�أكد معايل وزير النفط ووزير الدولة ل�ش����ؤون جمل�س الأمة
د .عل���ي العم�ي�ر �أن �أ�س���عار النف���ط العاملية �ست�س���تقر عند
م�س���تويات معينة ومن ّثم �س���تعاود ال�ص���عود ،كا�شفاً عن �أن
هذه امل�س���تويات �س���يحددها مدى قدرة ال�ش���ركات املنتجة
للنفط على بيع النفط ب�أ�سعار �أقل من تكلفة �إنتاجه ،خا�صة
منتجي النفط ال�صخري والرملي.
وق���ال العم�ي�ر يف رده على �س����ؤال ح���ول توقعاته عن مدى
ا�س���تمرار �أ�س���عار النفط يف االنخفا�ض« :ال�ش���ك �أن تكلفة
بع�ض منتجات النفط تفوق �أ�سعاره ،خا�صة منتجات النفط
ال�صخري والرملي ،وبالتايل ف�إن ا�ستمرار انخفا�ض الأ�سعار
يرتبط مبدى ا�س���تعداد ومقدرة ال�ش���ركات املنتجة على بيع
النفط ب�أ�سعار �أقل من تكلفة الإنتاج».
و�أعترب العمري �أن قرار «�أوبك» باحلفاظ على الإنتاج قرار
�ص���حيح و�أن املنظمة �ست�س���تمر يف االلتزام به ،الفتاً �إىل �أن
ذل���ك ال يعني الدخ���ول يف حرب �أ�س���عار ،و�إمنا الهدف من
هذه اخلطوة احلفاظ على ح�صة �إنتاج املنظمة البالغة %30
من �سوق الإنتاج العاملي للنفط.
ونوه العمري �إىل �أن قرار «�أوبك» هدف للإبقاء على احل�صة
املتمثل���ة بثالث�ي�ن مليون برمي���ل يومياً ،ولي����س زيادتها رغم
مقدرة �أع�ضاء املنظمة على زيادة الإنتاج ,مو�ضحاً �أن �أغلب
تقارير امل�ؤ�س�س���ات املالية و�صندوق النقد الدويل ت�شري �إىل
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�أن �أ�س���عار النف���ط �ست�س���تقر قريباً ،ثم تع���اود االرتفاع مرة
�أخ���رى ،مرجع���اً ذلك �إىل ال���دورة االقت�ص���ادية التي تنتاب
العامل �أجمع ولي�س الكويت فقط.
ونفى العمري ال�شائعات التي ترتدد عن نية �أوبك لعقد اجتماع
ط���ارئ ح���ال ظل انخفا����ض �س���عر الربميل وو�ص���وله �إىل ما
دون  40دوالراً ،بقول���ه «�إن �أوب���ك حا�ض���رة دائماً بوزرائها �إن
ا�ستدعى �شيء لذلك ...اهلل �أعلم ...لكل حادث حديث ،لكننا
م�ستقرون على �أن االجتماع املقبل �سيكون يف يونيو .»2015
و�أو�ض���ح العم�ي�ر �أن «م�س����ؤولية التعامل مع تراجع �أ�س���عار
النفط لي�س���ت ملقاة على عاتق احلكوم���ة �أو جمل�س الأمة،
�إمنا هي م�س����ؤولية م�شرتكة لو�ضع ر�ؤية ملا هو �آت» ،وك�شف
العمري عن �أن التخوف ال ينح�ص���ر فقط يف تذبذب �أ�س���عار
النفط ،بل يف ال�ض���غوط الكبرية عليه خا�ص���ة بعد م�ؤمتـــر
)ري���و دي جانريو( الذي طالب بتخفي�ض ا�س���تخدام الوقود
الأحفوري ملا �سببه من تغيريات مناخية يف كوكب الأر�ض».
م�ض���يفاً «�أن م�ؤمتر باري�س املقرر عقده يف �س���بتمرب 2015
بهذا ال�ش����أن� ،سي�شهد و�ض���ع �ضوابط جديدة للدول املنتجة
للنفط ت�ص���ل �إىل حد ال�ضغوط لإلزام الدول املنتجة ب�أمور
عديدة تتعلق بت�أثري الإنتاج على املناخ».
و�أرجع العمري هبوط �أ�سعار النفط �إىل جملة من الأ�سباب
�أهمها العر�ض الزائد عن حاجة ال�سوق.

العمير :ال زيادة حالي ًا في
أسعار البنزين والكهرباء
والماء
قال معايل وزير النفط ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الأمة د.
على العمري «�إنه ال توجد نية لزيادة �أ�سعار البنزين والكهرباء
واملاء حالياً ،م�شرياً �إىل قرار جمل�س الوزراء واملجل�س الأعلى
للتخطي����ط القا�ض����ي بت�أجيل مو�ض����وع رفع الدع����م عن املاء
والكهرباء والبنزين» .
وق����ال د .العم��ي�ر يف امل�ؤمت����ر ال�ص����حايف لنائ����ب رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير التجارة وال�ص����ناعة د .عبداملح�سن املدعج الذي
عقد بح�ضوره ووزير املالية �أن�س ال�صالح حول قرار رفع الدعم
عن الكريو�س��ي�ن والديزل �إن جمل�سي الوزراء والتخطيط اتخذا
ق����راراً نهائي����اً يف اجتماعهم����ا يف � 15أكتوب����ر  ،2014بت�أجي����ل
مو�ض����وع رفع الدعم ع����ن البنزين والكهرباء واملاء .م�ض����يفاً �أن
ما يتم احلديث عنه هو رفع الدعم عن امل�ش����تقات النفطية من
كريو�س��ي�ن وديزل ووقود طائرات التي �ص����در قرار ب�ش�����أنها يف
جمل�����س ال����وزراء ،مبيناً �أن ق����رار «رفع الدع����م ما�ض وال رجعة
في����ه» .وذك����ر د .العم��ي�ر �أن����ه كان م����ن املفرت�ض من �أ�ص����حاب
امل�صانع وال�شركات واملت�ضررين من قرار رفع الدعم �أن يتقدموا
�إىل دائرة الت�س����وق املحلي يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ب�أوراق
ثبوتية بعد �صدور القرار يف � 15أكتوبر  ،2014كي يت�سنى توفري
الدعم مل�ص����انعهم ومن�ش�آتهم .و�أو�ض����ح �أن الدعم باق وم�ستمر
لل�ش����ركات وامل�ص����انع ،و�أنه لن يت�أث����ر بارتفاع الأ�س����عار ،م�ؤكداً
ا�س����تعداد وزارة النف����ط للتع����اون مع هذه اجله����ات عند تقدمي
بياناتها اخلا�صة با�ستهالك الديزل.

وقال العمري «ال�ش���ك �أن الدرا�س���ات التي �أجريت على رفع
بع����ض الدعوم لي�س���ت ولي���دة اللحظ���ة فهذه الدرا�س���ة مت
تبنيه���ا من���ذ نهاية دور االنعقاد املا�ض���ي فرفعنا الدعم عن
الديزل ووقود الطائرات والكريو�س�ي�ن و�سوف تباع بال�سعر
العامل���ي ،فاليوم يف جلنة الدعومات رفع الدعم عن البنزين
والكهرباء واملاء وقدمت درا�سة يف هذا ال�ش�أن و�سوف نقوم
مبا فيه م�صلحة املواطن»

و�أعرب د .العمري عن �أمله يف �أن يتم ا�ستيعاب قرار رفع الدعم
عن امل�ش���تقات النفطية ب�س���رعة للفائدة التي �سيعود بها على
االقت�صاد الوطني ،ال�سيما �أن القرار ذو �شقني الأول اقت�صادي
يتمثل فيما يتم توفريه من �أموال ت�ص���رف على الدعم والآخر
�أمن���ي يتمثل بوقف تهريب هذه املواد �إىل اخلارج ،خا�ص���ة �أن
ني العمري �أن
هذه املنتج���ات تكلف الدولة ماليني الدنانري .وب ّ
هناك قراراً حكومياً ين�ص على عدم �إيقاف امل�شاريع التنموية
يف ظل انخفا�ض �أ�س���عار النف���ط ،فموازنة الكويت على الرغم
من انخفا�ض �أ�س���عار النفط ال يوجد بها عجز ،م�شرياً �إىل �أن

ويف �س���ياق �أخر و�صف د .العمري الإ�سرتاتيجية النفطية التي
ت�س�ي�ر عليها الكويت ب�أنها متزنة وحكيمة خا�صة �أنها تراعي
يف منطلقاتها دعم ا�س���تقرار ال�س���وق النفطية على امل�ستويني
العرب���ي وال���دويل ،م�ض���يفاً �أن جميع هذه الر�ؤى جت�س���دها
الإ�س�ت�راتيجية العام���ة للقط���اع النفطي الكويت���ي للفرتة بني
 2020و .2030م�ؤكداً �أن الكويت تويل عناية خا�ص���ة لق�ضايا
البيئة والطاقة املتجددة وتنويع م�صادر الطاقة ورعاية العمالة
والك���وادر النفطية وتوطني التكنولوجيا ودعم اجلهود العربية
والدولية امل�ساهمة يف تعزيز ا�ستقرار �أ�سواق النفط العاملية.

الكويت تبيع مب�س���توى مل يدخلها يف العجز احلقيقي ،م�شرياً
�إىل �أن هناك �أوجه �ص���رف يف جماالت �أخرى �س���يتم �إيقافها
ولن تتوقف امل�شاريع التنموية ،متمنياً �أال تنخف�ض الأ�سعار �إىل
م�ستوى ي�ؤدي �إىل عجز يف امليزانية.
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قال الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�س���ة البرتول الكويتية ال�سيد
نزار العد�س���اين «�إن �إنتاج الكوي���ت من النفط يف الوقت
الراه���ن يق���در ب���ـ  2٫9مليون برمي���ل يومياً» ،و�أ�ض���اف
العد�س���اين يف ت�صريح لل�ص���حافيني على هام�ش امل�ؤمتر
واملعر�ض الدويل للنفط الثقيل الذي عقد يف �شركة نفط
الكويت يف الفرتة من � 8إىل  10دي�سمرب � ،2014أن �إنتاج
الكوي���ت من النفط يف معدالت���ه الطبيعية ،و�أنه ال توجد
ني���ه خلف�ض الإنتاج ،م�ش�ي�راً �إىل ا�س���تمرار حقل الوفرة
النفطي يف العمل ب�شكل طبيعي.
و�أو�ض���ح العد�س���اين �أن �إنتاج منطقة الوف���رة الكلي يبلغ
نح���و � 200أل���ف برمي���ل يومي���اً ،منها � 100أل���ف برميل
ل�ش���ركة �شيفرون ال�سعودية ،ومثلها ل�شركة نفط اخلليج،
مبيناً �أن �إنتاج الوفرة ي�سري وفق خططه ح�سب العمليات
وال يوجد خف�ض بكميات الإنتاج حالياً.
وحول �أ�س���عار النفط �أكد العد�ساين بقاء الأ�سعار بنف�س
امل�س���تويات لفرتة ما ،الفتاً �إىل �أن تلك امل�ستويات �ستظل
عند معدالتها حتى ت�س���تقر �أو�ضاع العامل االقت�صادية �أو
حتدث انتعا�ش���ة �أو تتغري �سيا�سة الدول امل�صدرة للنفط
يف )�أوبك(.
وع���ن جتربة �إنتاج النفط الثقيل قال العد�س���اين «هناك
درا�س���ات جترى يف الوقت الراهن لتفعيل جتربة الإنتاج،
و�أن النتائج النهائية للتجربة �ستحدد م�ستقبل امل�شروع».
مو�ضحاً �أن اخلطط التي تنفذها امل�ؤ�س�سة طويلة الأجل،
و�أن وم�ش���روع النفط الثقيل ميتد �إىل ع�شرين عاماً ،و�أن
�إ�س�ت�راتيجية امل�ؤ�س�س���ة متتد حتى  ،2030مبين���اً �أن من
ال�ض���روري �أن تبد�أ املراح���ل الأوىل لإنتاج النفط الثقيل
خالل الفرتة املقبلة ،و�أن نتائجه �ستظهر م�ستقبال.
وخ�ل�ال كلمت���ه يف اجلل�س���ة االفتتاحية مل�ؤمت���ر ومعر�ض
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نزار العدساني  -الرئيس التنفيذي
لمؤسسة البترول الكويتية

النفط الثقيل ذكر العد�ساين �أن امل�ؤمتر يطرح ق�ضية على
درج���ة كبرية من الأهمية تتمثل يف �إيجاد �س���بل وتقنيات
�إنت���اج النف���ط الثقي���ل ،مو�ض���حاً �أن النف���ط الثقيل بات
واحداً من الأهداف الإ�سرتاتيجية ملعظم �شركات النفط
العاملي���ة ,وكذلك بالن�س���بة للكويت ،التي ت���ويل اهتماماً
متزاي���داً بتطوير النفط الثقيل ,وو�ض���ع الربامج الكفيلة
بتحقيق هذا الهدف من خالل �إ�سرتاتيجية طويلة.
و�أ�شار العد�ساين �إىل �أن الطلب العاملي على الطاقة ي�ضع
منتج���ي النفط �أم���ام التزامات وم�س����ؤوليات كبرية ,و�أن
القط���اع النفطي ،ممث ً
ال يف م�ؤ�س�س���ة البرتول وجمموعة
�ش���ركاتها التابعة ،و�ض���ع �إ�س�ت�راتيجية طموحة ،تت�ضمن
تنفيذ م�ش���اريع جديدة لتطوير احلقول النفطية ,بهدف
زي���ادة القدرة الإنتاجية ،عالوة على تطوير حقول النفط
الثقيل ،وذلك يف ظل عمليات اال�ستك�ش���اف واحلفر التي
تتم حالياً لآبار ا�ستك�شافية جديدة يف �شمال البالد.

هاشم هاشم  4,2 :مليار دوالر كلفة المرحلة
األولى من مشروع إنتاج النفط الثقيل
يومياً ،بالإ�ض���افة �إىل املرحلتني الثانية والثالثة اللتني �س���يتم
البدء فيهما م�س���تقبال متوقعاً �أن يتم تر�س���ية املرحلة الأوىل
بحلول الربع الأول من  ،2015على �أن يتم بدء ت�شغيل �أعمال
الإنتاج وفق اخلطة الزمنية املر�صودة يف �أغ�سط�س .2018
وحول مدى ت�أثري النفط ال�ص���خري على �إنتاج النفط الثقيل،
ال�س���يما �أن تكلف���ة �إنتاج الأخري تعت�ب�ر مرتفعة نوعاً ما ،قال
ها�ش���م «�إن اقت�ص���ادات النفط الثقيل جمدية» ،م�ؤكداً م�ضي
ال�شركة قدماً يف تنفيذ كافة م�شاريع النفط الثقيل.
و�أ�ش���ار �إىل م�ض���ي ال�ش���ركة يف تنفي���ذ املرحل���ة الثاني���ة من
تطوير الغاز احلر ،خا�صة �أنها تقوم حالياً ب�إجراء الدرا�سات
والأبح���اث به���دف و�ص���ول �إنتاج الكويت من الغ���از احلر �إىل
 500مليون قدم مكعبة يومياً بحلول .2020
هاشم هاشم  -الرئيس التنفيذي
لشركة نفط الكويت

قال الرئي�س التنفيذي يف �ش���ركة نفط الكويت ها�ش���م ها�شم
�إن كلف���ة املرحلة الأوىل من م�ش���روع �إنتاج النفط الثقيل تبلغ
نحو  4.2مليار دوالر ،و�أو�ضح ها�شم يف ت�صريح لل�صحافيني
على هام�ش امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل للنفط الثقيل الذي عقد
يف �شركة نفط الكويت �أخرياً� ،أن خطة ال�شركة لإنتاج النفط
الثقيل ت�أتي �ض���من �إ�س�ت�راتيجية ال�شركة لإنتاج �أربعة ماليني
برمي���ل نفط يومي���اً بحل���ول  ،2020و�أن هذه الإ�س�ت�راتيجية
�أعدت بناء على وجود كميات �ض���خمة م���ن النفط الثقيل يف
البالد ،الفتاً �إىل �أن �إنتاج ال�ش���ركة م���ن النفط بلغ نحو 2٫9
مليون برميل يومياً.
وذكر �أن م�ؤمتر النفط الثقيل يعترب من امل�ؤمترات املهمة التي
تنظمها الكويت مب�شاركة كربى ال�شركات العاملية واخلليجية،
و�أنه ميثل فر�ص���ة الكت�س���اب اخلربات ونقل التكنولوجيا من
خالل تبادل �أوراق العمل واملعلومات.
و�أ�ض���اف �أن ال�ش���ركة ما�ض���ية قدماً يف تنفيذ املرحلة الأوىل
لإنت���اج النفط الثقي���ل التي تهدف �إىل �إنت���اج � 60ألف برميل

م���ن جانب���ه �أكد نائب الرئي����س التنفيذي ل�ش���مال الكويت يف
�ش���ركة نفط الكويت عماد ال�س���لطان يف كلمة �أثناء امل�ؤمتر �أن
النفط الثقيل يلعب دوراً �أ�سا�سياً ومتزايداً يف تلبية احتياجات
ال�س���وق العامل���ي ،مبين���اً �أن �إنتاجه يتطلب م�س���توى عالياً من
اجلهود واخلربات للتطوير والإنتاج االقت�صادي.

و�أو�ض���ح ال�سلطان �أن منطقة ال�ش���رق الأو�سط ت�شهد تاريخاً
حاف ً
ال بالتحديات والفر�ص امل�ص���احبة لتطوير النفط الثقيل
و�إنتاجه� ،إذ �أن بع�ض حقول النفط الثقيل منتجة وبع�ضها قيد
التقييم والتطوير.
ولفت ال�سلطان �إىل �أن ابتكارات �إنتاج النفط الثقيل ال حدود
لها ،وهي االبتكارات التي �أتاحت الفر�صة لتحقيق حت�سينات
مهم���ة يف جمال ا�ستك�ش���اف وتطوي���ر و�إنت���اج وتكرير النفط
الثقيل يف مناطق معروفة ف� ً
ضال عن املناطق النائية وال�صعبة.

وذك���ر �أن اللجنة املنظمة للم�ؤمتر ا�س���تقبلت �أوراق عمل فنية
ذات جودة عالية من � 25ش���ركة من املنطقة ،و 15دولة حول
الع���امل ،ومن بني  180ورق���ة عمل مت انتقاء  60ورقة قدمتها
�ش���ركات النف���ط املحلية و�ش���ركات النفط العاملية و�ش���ركات
اخلدم���ة وامل�ؤ�س�س���ات الأكادميية وقطاعات �أخرى لت�س���اهم
بتقنياتها و�أبحاثها ،و�أ�ش���ار �إىل �أن امل�ؤمتر ت�ض���من  11جل�سة
فنية ركزت �إحداها على الغاز الثقيل.
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غازي المطيري 4 :مليارات دينار كلفة الميزانية
المرصودة لمشروع مصفاة الزور
�أك���د الرئي����س التنفيذي يف �ش���ركة البرتول الوطنية ال�س���يد
حمم���د غازي املط�ي�ري �أنه مت �إغالق احلزمة اخلام�س���ة من
احلزم الرئي�س���ية مل�صفاة الزور واخلا�ص���ة ب�إن�شاء اخلزانات،
مو�ض���حاً �أن عملي���ة التقيي���م الفن���ي للعطاءات ت�س���تغرق من
�شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر ،يتم بعدها الإعالن عن الفائز .
وقال املطريي «�إن �إ�س�ت�راتيجية م�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول الكويتية
تهدف �إىل جعل م�ص���فاة الزور جممعاً ي�ضم كال من امل�صفاة
وجمم���ع البرتوكيماويات ومن�ش����أة ا�س���ترياد الغاز امل�س���ال»,
م�شرياً �إىل وجود عدد من االقرتاحات لإن�شاء �شركة م�ستقلة
تدي���ر املجم���ع ككل ،و�إىل �أن �ش���ركة البرتول الوطنية �س���وف
تدي���ر امل�ش���روع حلني الب���ت يف املقرتحات املقدمة مل�ؤ�س�س���ة
الب�ت�رول الكويتية ،و�أو�ض���ح املط�ي�ري �أن امليزانية املر�ص���ودة
مل�ش���روع م�ص���فاة الزور تقدر بـ  4مليارات دينار .وفيما يتعلق
بالدرا�س���ات الت���ي جتريها �ش���ركة الب�ت�رول الوطنية ب�ص���فة
م�س���تمرة ،وقال املطريي «�إن امل�شاريع كافة لها درا�سات كمية
ونوعية ودرا�سات ملعاجلة ال�سلبيات ,و�أن ال�شركة تقوم ب�صفة
دورية بتحديث الدرا�س���ات وفق امل�ش���اريع التي يتم �إن�ش���ا�ؤها
�أو الت���ي يتم البدء فيها» .وحول م�ش���روع ا�س���ترياد الغاز ذكر
املطريي �أن امل�ش���روع يف مراحل الدرا�س���ات الأوىل �إذ انتهى
امل�ست�شار الفني من الدرا�سات الأولية بنهاية دي�سمرب املا�ضي،
مبيناً �أن طاقة امل�ش���روع  3مليارات قدم مكعبة يومياً ،م�شرياً
�إىل �أن درا�سة دمج جممع البرتوكيماويات مع امل�صفاة و�صلت
ملراحل متقدمة وجاري حتديد اجلدوى االقت�ص���ادية والكلفة
املتوقعة للمن�ش����أة .وحول الأوامر التغيريية املتوقعة للم�شاريع
التي تنفذها ال�شركة �أ�شار �إىل �أنها تتوقف على وجود حتديث
للتكنولوجيا وال نية للأوامر التغيريية يف امل�شاريع الكربى.
وذكر املطريي �أن ال�ش���ركة انتهت من تعيني امل�ست�ش���ار املايل
لتموي���ل م�ش���روع الوق���ود البيئي و�أن���ه يج���ري الآن عمليات
التقييم ،و�أنه �س���وف يزود ال�ش���ركة باخلط���ة العامة للمولني,
م�شرياً �إىل �أن �إ�س�ت�راتيجية امل�ست�شار تهدف �إىل النقا�ش مع
اجلهات املمولة احلكومية ومن ثم البنوك ،و�أنه من املقرر �أن
تنتهي تلك النقا�ش���ات خالل �أ�سبوعني من اجلهات احلكومية
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املمولة اخلارجية ومن ثم االنتقال للبنوك العاملية.
وعن خط الغاز الرابع قال املطريي «�إن املقاول املكلف بتنفيذ
امل�ش���روع يف طريقه لت�س���ليمه نهاية �شهر يناير  2015على �أن
يبد�أ الت�ش���غيل التجريبي ملدة � 3أ�ش���هر» ,م�ؤكداً �سعي ال�شركة
�إىل تقلي�ص الفرتة التجريبية على قدر امل�س���تطاع .من جانبه
قال نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء الأحمدي يف �شركة
الب�ت�رول الوطنية الكويتية ال�س���يد مطل���ق العازمي يف م�ؤمتر
�ص���حايف مبنا�س���بة االنتهاء من م�ش���روع خط الغاز الرابع يف
م�صفاة ميناء الأحمدي بقيمة  256مليون دينار « �إن امل�شروع
يندرج يف �إطار �إ�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية الهادفة
�إىل التو�س���ع يف �إنت���اج م�ش���تقات الغ���ازات الهيدروكربوني���ة،
وتلبي���ة الطل���ب املتزاي���د على تل���ك املنتجات حملي���اً وعاملياً،
ويعد م�ش���روع خط الغاز الرابع من �أكرب م�ص���انع �إنتاج الغاز
�إقليمي���اً» .و�أ�ض���اف العازم���ي �أن �أهمي���ة امل�ش���روع تعود �إىل
تغذيته م�ص���نعي الأولفين���ات الأول والثاين باحتياجاتهما من
غاز الإيث���ان والإيفاء مبتطلبات حمطات الكهرباء من الوقود
الغازي �إىل جانب تعزيز �ص���ادرات دولة الكويت االقت�ص���ادية
من غازات الربوبان والبيوتان والبنتان �إىل ال�سوق العاملي.

أسعد السعد:

 6ماليين دينار زيادة متوقعة

في األرباح في ميزانية 2015 /2014

�ست�ص���در جمموعة من التو�ص���يات �س���ي�أخذ بها ،ملنع وقوع
حوادث يف امل�ستقبل.
و�أفاد ال�س���عد ب�أن���ه مت حتقيق �أعلى عائد لبي���ع منتج الأمونيا يف
ً
ف�ضال عن رفع ح�ص���ة ال�شركة يف �سوق �أمريكا الالتينية
ال�س���وق،
بن�س���بة قدره���ا  ٪ 100مقارنة يف بع���ام  ،2013وحتقيق �إجمايل
�إنتاج الأمونيا  ،٪ 106و�إجمايل �إنتاج اليوريا  ٪104عما هو مقدر
يف امليزانية ،وخف�ض معدل ا�س���تهالك الغ���از لإنتاج طن الأمونيا
بواقع  ٪ 4عما هو مقدر يف امليزانية ،بالإ�ضافة �إىل عدم ت�سجيل
�أي �شكوى على منتجات الأ�سمدة من قبل العمالء.
أسعد السعد  -الرئيس التنفيذي
لشركة صناعة الكيماويات البترولية

قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة �صناعة الكيماويات البرتولية �أ�سعد
�أحمد ال�س���عد� ،إن ال�ش���ركة حققت �إجنازات عدي���دة خالل العام
� 2014أهمه���ا حتقيق �أعلى ربحية وهي  1.25مليار دوالر خالل
الع���ام امل���ايل  ،2014-2013متوقعاً �أن ت�ت�راوح �أرباح العام املايل
احلايل  2015-2014ما بني � 800إىل  900مليون دوالر ما يعادل
 200مليون دينار ،وبزيادة قدرها  6ماليني دينار عما هو معتمد
له���ا ،والبال���غ  194مليون دينار ،على الرغم من انخفا�ض �أ�س���عار
النفط .وتوقع ال�سعد �أن تقوم ال�شركة بتوفري ن�سبة ترتاوح من 2
�إىل  ٪ 3من م�صروفاتها الت�شغيلية لل�سنة املالية /2015.2014
و�أو�ض���ح ال�س���عد �أن ال�ش���ركة متكن���ت من حتقي���ق �أكرث من
 16.7مليون �ساعة عمل من دون حوادث وقتاً �ضائعاً حتى
 19نوفم�ب�ر  ،2014معرباً عن �أ�س���فه حلادثة احلريق التي
حدث���ت يف �أحد حموالت الكهرباء و�أ�س���فرت عن وفاة �أحد
عامل���ي املقاول ،م�ؤكداً �أن احلفاظ عل���ى حياة العاملني يف
ال�شركة ويف القطاع النفطي كافة من الأولويات التي يوليها
القطاع النفطي ُجل اهتمامه ،لذا مت ت�ش���كيل جلنة من قبل
م�ؤ�س�س���ة البرتول الكويتية للتحقيق يف احلادثة ،م�شرياً �إىل
�أن �أعمال اللجنة �شارفت على االنتهاء من التحقيق ،بعدها

و�أ�ش���ار ال�سعد �إىل �أن ال�شركة �أ�ص���درت تقرير اال�ستدامة الثاين
للع���ام  2014-2013يف يولي���و املا�ض���ي ،وفق���اً ملتطلب���ات مبادرة
التقارير العاملية ) ،(GRIالفتاً �إىل �أن ال�ش���ركة باتت تلقى �ص���داً
عاملياً يف هذا ال�ش�أن ،و�أ�صبحت ال�شركات الزميلة حتذو حذوها،
كما �أ�ص���درت �أول تقرير خا�ص مب�س���ــتوى تقــــدم االت�ص���ـــــاالت
) (COPو�إر�س���اله مليث���اق الأمم املتح���دة العامل���ي )،(UNGC
لالمتثال للمعاهدة اخلا�صة بهذا ال�ش�أن.
وحول اجلوائز وال�ش���هادات العاملية التي ح�ص���لت عليها ال�ش���ركة
خ�ل�ال ع���ام  ،2013فقد ح�ص���لت ال�ش���ركة على جائ���زة الإجناز
الذهبي���ة املقدم���ة م���ن اجلمعية امللكي���ة الربيطاني���ة للوقاية من
احلوادث لل�س���نة الثاني���ة على التوايل ،وعل���ى اجلائزة الربونزية
لإدارة املخاط���ر املهنية للطريق ) ،(ROSPAكما اجتازت بنجاح
التدقي���ق ملنح �ش���هادة �آيزو �إدارة الطاقة وجتديد �ش���هــادات �آيزو
عديدة من دون �أي خمالفات و�أخرى خا�صة بال�سوق الأ�سرتالية.
وح���ول الإجن���ازات املتعلق���ة بامل���وارد الب�ش���رية ق���ال ال�س���عد �إن
«ال�شركة متكنت من حتقيق  ٪ 52يف ا�ستبيان االرتباط الوظيفي
والذي قامت ب�إجرائه م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،و�أنه مت البدء يف
تطبيق خطة عمل لزيادة ن�سبة االرتباط الوظيفي ،ب�إ�شراك جميع
الدوائر يف تنفيذها ل�ضمان حتقيق الن�سبة املرجوة يف اال�ستبيان
املقبل واملتوقع عقده يف .»2017
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الشيخ طالل الخالد :أصبحنا نمتلك أسطو ًال
يتمتع بأحدث التقنيات والمواصفات العالمية
من التلوث البحري واجلوي ،ومزودة بتقنيات خا�صة ملعاجلة
االنبعاث���ات الغازية املختلف���ة الناجتة عن حم���ركات الناقلة،
�أو تل���ك الناجت���ة من طبيع���ة احلمولة� ،إ�ض���افة �إىل الأجهزة
املثبتة على الناقالت ،والتي منها �أجهزة معاجلة مياه التوازن
م���ن الكائنات احلية الدقيق���ة املنقولة من مي���اه �إقليمية �إىل
�أخ���رى ،والتي قد ت�ض���ر بالبيئة البحري���ة املحلية لدى تفريغ
مياه التوازن .م�ؤكداً �أن حتديث وتطوير �أ�س���طول «الناقالت»
م���ن �ش����أنه توف�ي�ر �أف�ض���ل خدم���ات النق���ل البح���ري لقطاع
الت�س���ويق العاملي مب�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،ويف ذات الوقت
تلبية وتدعيم التوجهات امل�س���تقبلية ،مبا يخدم �إ�س�ت�راتيجية
امل�ؤ�س�سة  ،2030الرامية �إىل تعزيز مكانة دولة الكويت عاملياً
يف جمال �صناعة النفط والغاز».
الشيخ طالل الخالد الصباح
الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت النفط الكويتية

�أكد الرئي�س التنفيذي ل�ش���ركة ناقالت النفط الكويتية ال�شيخ
طالل اخلالد ال�ص���باح� ،أن ال�ش���ركة با�س���تالمها ناقلة النفط
«الك���وت» اجلدي���دة تكون ق���د انتهت من املرحل���ة الثالثة من
حتديث �أ�سطولها� ،إذ ت�سلمت  9ناقالت هي ،برقان ،الفنطا�س،
الدروازة ،بوبيان ،الد�سمة ،الريموك ،كيفان ،مطربة ،الكوت،
وبذلك يكون قد مت ا�ستكمال جميع مراحل تطوير الأ�سطول،
وامتالك ال�ش���ركة �أ�س���طوالً جديداً يتمتع ب�أح���دث التقنيات
واملوا�ص���فات العاملي���ة ي ّكون الركي���زة الأ�سا�س���ية التي تعتمد
عليها يف حتقيق �أهدافها الإ�س�ت�راتيجية ،املنبثقة من اخلطة
الإ�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
و�أردف اخلالد بقوله «�إن جتديد وتطوير �أ�سطول )الناقالت(
كان من الأهداف الإ�س�ت�راتيجية لل�ش���ركة ،وم���ن �أجل تنفيذ
هذه الأهداف عمدت ال�شركة �إىل بناء ناقالت جديدة ،تعتمد
يف ت�ص���اميمها �أعلى املوا�ص���فات الفنية والتكنولوجيا العاملية
احلديثة� ،إ�ض���افة �إىل االلتزام باال�شرتاطات واملعايري العاملية
احلالية وامل�س���تقبلية املتوافقة م���ع القوانني البحرية الدولية،
�إذ تعت�ب�ر الناقالت اجلديدة التي ت�س���لمتها ال�ش���ركة منوذجاً
للناق�ل�ات الأكرث �ص���داقة للبيئة ،كونها جمه���زة ب�آليات حتد
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وع���ن املخاطر التي تواج���ه ناقالت النف���ط الكويتية ،وقدرة
ال�ش���ركة على ت�أمني تلك الناقالت يف ظل القر�صنة البحرية،
�أو�ضح اخلالد �أن ال�شركة تُ�سخر كافة �إمكاناتها للحفاظ على
املكانة وال�س���معة الطيبتني مل�ؤ�س�س���ة البرتول الكويتية ،وجزء
م���ن هذه ال�س���معة قائ���م على �إي�ص���ال �ش���حنات النفط �إىل
عمالئه���ا يف املواعيد املحددة ،وبالتايل الإيف���اء بالتزاماتها،
وتوف�ي�ر �أف�ض���ل خدم���ات النق���ل البحري من خ�ل�ال اجلودة
والكفاءة العالية ،ومن هذا املنطلق اتخذت ال�ش���ركة م�سارين،
�أولهما امل�س���ار الإداري املتمثل يف الت�أمني على ناقالتها كافة
م���ن احل���وادث البحرية ب�ص���فة عامة ،وامل�س���ار الثاين يتمثل
يف توفري و�س���ائل احلماية لأ�س���طولها الوطني يف ظل ازدياد
عمليات القر�صنة وخطف ال�سفن التجارية ،ال�سيما يف خليج
عدن ،وقبالة ال�س���واحل ال�ص���ومالية يف الأعوام الأخرية وقد
قامت ال�ش���ركة بتجهي���ز ناقالتها ب�أح���دث الأجهزة واملعدات
اخلا�ص���ة باحلماية من القر�صنة ،وب�أ�ساليب دفاعية متنوعة،
مث���ل ا�س���تخدم مر�ش���ات املي���اه احل���ارة ،وتركيب الأ�س�ل�اك
ال�ش���ائكة ،وتوفري �أطقم حرا�س���ة مدربة على �أعلى م�س���توى
م���ن التدريب الأمن���ي ومكافحة الأخطار ،والتي من �ض���منها
الأ�ساليب الدفاعية الكفيلة بحماية الناقالت و�إجناح مهمتها
يف �إي�ص���ال النفط الكويتي لعمالء امل�ؤ�س�سة يف املوعد املحدد
ب�سالم و�أمان.

علي دغيم الشمري ٪ 52 :نسبة خفض معدل
حرق الغاز في نفط الخليج عام 2014

علي دغيم الشمري  -الرئيس
التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج

ق���ال الرئي�س التنفيذي لل�ش���ركة الكويتي���ة لنفط اخلليج
علي ال�ش���مري «�أن ال�شركة حققت نتائج ت�شغيلية متميزة
يف  ،2014املا�ض���ي يف خمتلف مناطق العمل التابعة لها،
ومنها خف�ض معدل حرق الغاز بن�س���بة  .»٪ 52و�أ�ض���اف
ال�ش���مري �أن مناط���ق العمل التابعة لل�ش���ركة هي املكتب
الرئي�س���ي وكل من منطقتـي العمليات امل�شــــــرتكة الربية
)الوفرة( والبحرية )اخلفجي(.
وفيم���ا يتعل���ق ب�إهتم���ام �ش���ركة نف���ط اخلليج بالعن�ص���ر
الب�ش���ري �أو�ض���ح ال�ش���مري �أن الكوادر الب�ش���رية �أهم ما
متلكه ال�ش���ركة من �أ�ص���ول ،الأمر الذي يجعلها تويل جل
اهتمامها لرفع م�س���توى �أدائ���ه املهني والتعريف ،ب�أحدث
امل�س���تجدات التقني���ة كل يف جمال تخ�ص�ص���ه ،ال�س���يما
�أ�صحاب التخ�ص�صات الفنية والهند�سية واجليولوجية.
وذكر ال�شمري �أنه بناء على ذلك توا�صل ال�شركة جهودها
يف هذا ال�ص���دد م���ن خالل تنظي���م ال���دورات التدريبية
الداخلي���ة واخلارجي���ة و�إحلاقه���م بكربي���ات ال�ش���ركات
النفطية العاملية للتعرف على �أحدث تقنيات العمل لديها.

ويف معر�ض حديثه بني ال�ش���مري �أن ال�شركة تطبق نظام
�إدارة اجل���ودة )�إي���زو( م���ن خ�ل�ال �إبرامها عقدا ي�ش���مل
ح�ص���ول جمموعاتها كافة على �شهادة اجلودة )�إيزو( يف
الف�ت�رة القليل���ة املقبلة ،الأمر الذي يحق���ق �أعلى معايري
اجلودة والأداء املتبعة يف العامل ،الفتا �إىل �أن تطبيق هذا
النظام ي�سهم يف حتقيق �أهداف وتطلعات ال�شركة �ضمن
وقت قيا�سي.
ولف���ت ال�ش���مري �إىل حتقي���ق متو�س���ط مع���دل �إنتاج يف
امل�ش���روع التجريب���ي املو�س���ع حلق���ن البخ���ار يف مكم���ن
ا ّ
اليو�س�ي�ن الأول يق���در بنحو  1630برمي���ل نفط يوميا،
مقارنة مبتو�سط حقن البخار  7200برميل بخار مكافئ،
الأم���ر الذي اف�س���ح املجال للبدء يف املرحل���ة الثالثة من
امل�شروع التجريبي للغمر بالبخار ملكمن ا ّ
اليو�سني الثاين.
وذكر ال�ش���مري �أنه مت حفر  84بئرا جديدة ،ف�ض�ل�ا عن
القيام ب�أعمال �إ�ص�ل�اح وتعميق و�إعادة م�س���ار نحو 151
بئ���را �أخرى ،والقيام بعمليات حفر جتريبي �أفقي متعدد
االجتاهات يف حقل جنوب الفوار�س ،م�شريا �إىل �أن تلك
العملي���ات متت بنجاح مما �أتاح الفر�ص���ة لعمل درا�س���ة
املعطيات املطروحة لو�ض���ع خطة تنموية �ش���املة للحقل،
مبينا �أن ال�ش���ركة تعمل على ا�ستكمال املرحلة الثالثة من
الدرا�س���ات الهند�س���ية للخيار الأمثل يف م�ش���روع وحدة
ا�ستغالل الغاز املركزية.
وفيم���ا يخ�ص عملي���ات اال�ستك�ش���افات اجلديدة �أ�ش���ار
ال�شمري �إىل قيام ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج بتوقيع
عقد مع �ش���ركة )وي�س�ت�رون جيكو( العاملية ،لتنفيذ �أكرب
م�س���ح زلزايل بري ثالثي الأبعاد يف تاريخ دولة الكويت،
وذل���ك يف املنطق���ة الربي���ة امل�ش�ت�ركة بني دول���ة الكويت
واململك���ة العربية ال�س���عودية ،وهو امل�س���ح الذي مت البدء
فيه فعليا ويتوقع االنتهاء منه بحلول عام .2017
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بخيت الرشيدي :مصفاة التكرير في فيتنام تعتمد
على النفط الكويتي بنسبة %100

بخيت الرشيدي
الرئيس التنفيذي لشركة
البترول الكويتية العالمية

�أعلن الرئي�س التنفيذي ل�ش���ركة البرتول العاملية ال�س���يد
بخيت الر�شيدي ت�سلم فريق �إدارة م�شروع م�صفاة وم�صنع
البرتوكيماوي���ات يف فيتنام �أوىل املعدات الثقيلة للمفاعل
الرئي�سي لعملية التقطري والتك�سري لوحدة �إزالة الكربيت
من روا�سب النفط اخلام.
وقال الر�شيدي �أن هذه املعدات و�صلت �إىل موقع امل�صفاة
يف فيتن���ام قادمة م���ن كوريا اجلنوبية ،م�ض���يفا �أن خطة
�إدارة امل�ش���روع ب�ش����أن و�ص���ول جميع املعدات الثقيلة �إىل
وحدات الت�ص���نيع ت�س�ي�ر بانتظام وفقا للج���دول الزمني
املعد لها.
و�أك���د الر�ش���يدي �أن فريق �إدارة امل�ش���روع يهتم بو�ص���ول
املعدات الثقيلة �إىل املوقع ب�س�ل�امة و�أمان ،ودون حدوث
�أي �أ�ضرار للموارد الب�شرية �أو املعدات �أو البيئة املجاورة،
مو�ض���حاً �أن م�ش���روع فيتن���ام يتمث���ل يف بن���اء م�ص���فاة
لتكري���ر النف���ط اخل���ام الكويت���ي بن�س���بة  ،%100بطاقة
تكريرية تبلغ � 200ألف برميل يوميا بالتكامل مع م�ص���نع
للبرتوكيماويات.
و�أو�ضح الر�شيدي �أن امل�شروع يقع يف منطقة )جني �سون(
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على بعــــد  200كيلومتــــر جنــــوب العا�صمة الفيتناميـــــة
)هان���وي( الواقع���ة يف اجلزء ال�ش���مايل من فيتن���ام ،و�أنه
يندرج �ض���من الأهداف الإ�س�ت�راتيجية ل�ش���ركة البرتول
الكويتية العاملية ،م�ش�ي�را �إىل �أن م���ن �أهم تلك الأهداف
حتقي���ق قيمة م�ض���افة للنفط اخلام الكويت���ي ،وذلك يف
ظ���ل امت�ل�اك كل من �ش���ركة الب�ت�رول الكويتي���ة العاملية
و�ش���ــركة )�أدميت�سو كو�س���ان( اليابانية ،ح�ص�صا مت�ساوية
بن�سبة  % 1٫35لكل منهما� ،ضمن �أ�سهم ال�شركة امل�شرتكة
التي حتمل ا�س���ــم )ين �س���ون( لتكرير البرتول و�ص���ناعة
البرتوكيماويات.
وقال الر�شيدي «�أن �شركة )برتوفيتنام( احلكومية متتلك
ن�سبة  % 25.1بينــــــما تعود احل�صة املتبقيــــة والبالغــــة
 % 4.7اىل �شركة )ميت�سوي( اليابانية للكيماويات.
يذكر �أن عقد بناء امل�ص���فاة وقع ع���ام  2013ومن املتوقع
انته���اء الأعم���ال امليكانيكي���ة نهاية ع���ام  2016و�أن يبد�أ
ت�ش���غيل امل�شروع يف الن�صف الأول منعام  ،2017يذكر �أن
�ش���ركة الب�ت�رول الكويتية العاملية افتتح���ت �أخريا حمطة
جدي���دة عل���ى الطريق ال�س���ريع ب�ي�ن مدينة لوك�س���مربج
وبلجيكا ،وتعد املحطة ثالث �أكرب حمطات بيع الوقود على
م�س���توى الع���امل؛ كما �أنها من االجنازات الهامة لل�ش���ركة
التي �ست�ساعد على تعزيز مكانة ال�شركة عامليا خا�صة يف
الأ�س���واق االوروبية؛ كما �أنها �س���تزيد من م�ستوى هام�ش
الربح لل�شركة بالإ�ضافة �إىل تزويد العمالء مبنتجات ذات
جودة عالية تتما�ش���ى مع ا�س�ت�راتيجية امل�ؤ�س�سة الرامية
�إىل تعزيز مكانة دولة الكويت عامليا يف هذا املجال.

الشيخ نواف الصباح :شراكة إستراتيجية مع
شيفرون كندا بنسبة  ٪30من أصولها

الشيخ نواف سعود الصباح -
الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية
لالستشكافات البترولية الخارجية

�أعلنت ال�ش���ركة الكويتية لال�ستك�ش���افات البرتولية اخلارجية
)كوفبك( تو�ص���ل �ش���ركتها التابع���ة )كوفبك كن���دا( �إىل اتفاق
للدخول يف �ش���راكة �إ�س�ت�راتيجية مع �شركة )�ش���يفرون كندا(
املح���دودة لتطوي���ر امل���وارد ال�ص���خرية الغني���ة باملكثفــــــــ���ات
النفطيـــــة يف حـــو�ض )دوفرين( يف كندا.
وقالت )كوفبك( �إن ال�شراكة مع �شركة )�شيفرون كندا( التابعة
واململوكة بالكامل ل�ش���ركة )�شيفرون كوربوري�شن(� ،ستكون من
خالل اال�س���تحواذ على ح�ص���ة بن�س���بة  30يف املئة من جممل
�أ�ص���ول �ش���يفرون ،وذلك مقابل �إجمايل مبلغ  1٫5مليار دوالر
�أمريكي يجري �سداده على مدى فرتة من الزمن.
و�أو�ض���حت �أن هذا امل�ش���روع امل�شرتك ي�شمل حوايل � 330ألف
فدان من االمتيازات التي تقوم )�شيفرون( بت�شغيلها يف منطقة
)كيب���وب( الغنية باملكثفات النفطية يف حو�ض دوفرين ب�ألربتا.
و�أن برنام���ج احلفر اال�ستك�ش���ايف املكثف ال���ذي مت �إجنازه يف
هذه املنطقة �أ�سفر خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية عن نتائج
م�شجعة ،و�أن هذه الآبار ت�ضاهي �إىل جانب الآبار الأخرى التي
يتنامى عدده���ا يف منطقة كيبوب من جانب حمتوياتها الغنية
باملكثفات النفطية �أف�ضل الآبار املوجودة يف حو�ض �إيجل فورد

للغاز والنفط ال�صخري يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وبين���ت )كوفب���ك( �أن���ه حتى �ش���هر �أكتوب���ر  2014مت حفر 16
بئ���راً وا�س���تكمال  13بئرا �أخرى ،با�س���تخدام تقنية التك�س�ي�ر
الهيدروليكي املتعدد املراحل ،و�أن هناك حالياً ع�ش���رة �آبار مت
ربطها ب�شبكة كثيفة من الأنابيب ومرافق املعاجلة املحلية ،و�أن
معدل �إنتاج تلك الآبار ي�صل حالياً �إىل  7.5ماليني قدم مكعبة
م���ن الغاز الطبيعي يف الي���وم ،و  1300برميل من املكثفات يف
اليوم».
و�أكدت )كوفبك( �أن )�ش���يفرون( با�ش���رت برنامج حفر تقييمي
�شامل �ستمتد عملية �إجنازه خالل الفرتة ما بني العامني 2014
و ،2017و�أن من املزمع عقب ذلك �أن تتوا�ص���ل عملية التطوير
ب�ش���كل مت���درج بحيث يج���ري تطوي���ر جممل االمتياز �ض���من
مراحل متتالية.
من جانبه قال الرئي�س التنفيذي ل�ش���ركة كوفبك ال�ش���يخ نواف
�س���عود النا�صر ال�ص���باح «�إن ال�شركة توا�ص���ل ال�سري قدماً يف
حتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية ،و�أن م�شروع ال�شراكة مع �شركة
)�ش���يفرون كندا(� ،س���يوفر زيادة ملمو�س���ة وطويل���ة الأمد على
�ص���عيد االحتياطيات والإنتاج �ض���من بيئة عمل �إيجابية وقليلة
املخاطر� ،إ�ضافة �إىل تدفقات نقدية قوية وثابتة لعقود مقبلة»،
م�ؤكداً �أن ذلك ي�ضمن م�ستقبال زاهرا لل�شركة.
�إىل ذلك تعد هذه ال�ص���فقة �أول ا�ستثمار تقوم به )كوفبك( يف
�أمريكا ال�ش���مالية و�ستتيح لل�ش���ركة الفر�صة الكت�ساب خربات
ثمينة يف جمال تكنولوجيا الوقود ال�ص���خري من خالل عملها
مع م�شغل عاملي يف هذا املجال.
و�سي�س���هم املوظفون الكويتيون الذين �سيعملون مع �شيفرون يف
هذا امل�ش���روع بكندا يف تعزيز عملية نق���ل العلم واملهارات �إىل
القطاع النفطي الكويتي.
يذك���ر �إن ال�ش���ركة الكويتي���ة لال�ستك�ش���افات البتــرولي���ة
اخلارجيــــــ���ة )كوفب���ك( تعمل يف جمال ا�ستك�ش���اف وتطوير
و�إنت���اج النف���ط اخل���ام والغاز الطبيع���ي خارج دول���ة الكويت
وتن�ش���ط حالي���اً يف  14بل���داً ولديه���ا  60م�ش���روعاً يف قطاع
اال�ستك�شاف والإنتاج العاملي.
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أحمد المضف %15 :أرباح (كافكو) من وقود
الطائرات عام 2014
بطاقة ا�ستيعابية ت�صل �إىل  50مليون لرت ملواجهة زيادة الطلب
املتوقع ل�شركات الطريان مع تنفيذ امل�شاريع امل�ستقبلية لتطوير
وان�شاء مبنى الركاب اجلديد.

أحمد المضف  -مدير عام الشركة الكويتية
لتزويد الطائرات بالوقود

قال مدي���ر عام ال�ش���ركة الكويتية لتزويد الطائ���رات بالوقود
)كافك���و( �أحمد �س���ليمان امل�ض���ف «�إن كمي���ة املبيعات لتزويد
�ش���ركات الطريان التجاري العاملة يف مط���ار الكويت الدويل
بالوقود بلغت  597.566مليون لرت عن الـ� 9أ�ش���هر الأوىل من
عام  ، 2014بزيادة قدرها  % 9.45مقارنة بالفرتة نف�سها من
عام  .»2013و�أو�ض���ح امل�ضف �أن ال�شركة حققت �أرباحاً بقيمة
 6.49مالي�ي�ن دينار خالل الـ� 9أ�ش���هر الأوىل من عام ،2014
بزيادة .%15
و�أ�ض���اف امل�ض���ف �أن طائ���رات اخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة
ت�س���تحوذ على نحو  % 35من �إجمايل املبيعات بكمية جتاوزت
 205.826ماليني لرت ،فيما ا�س���تحوذت �شركة اجلزيرة ،على
� ،% 8إذ بلغ���ت الكمي���ة امل�س���حوبة لتزوي���د طائراته���ا بالوقود
 47.565مليون لرت خالل الفرتة نف�سها.
و�أ�ش���ار امل�ض���ف �إىل �أن ال�ش���ركة لديها �سيا�س���ة �س���عرية يتم
تنفيذها وفق كمية ال�س���حوبات للعميل ،مع �أ�س���عار تف�ص���يلية
للعمالء الذين لديهـم عقــــود دائمة مع ال�ش���ركة .مو�ضحـاً �أن
)كافكو( �ضخت ا�ستثمارات �ضخمة لإن�شاء امل�ستودع اجلديد
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و�أكد امل�ضف �أن �أ�سعار )كافكو( تندرج �ضمن الأ�سعار العادلة
واملعتدل���ة يف مطارات املنطقة ،الفت���اً �إىل �أن حمروقات وقود
الطائرات لل�ش���ركة يعترب من �أنقى م�ش���تقات الكريو�س�ي�ن من
ن���وع  JETA-1مرتف���ع الأوكت�ي�ن ،تتولد عند ا�ش���تعاله طاقة
حراري���ة عالية وقوة دف���ع كبرية للمحرك وب�س���عر حمروقات
الوقود لكل جالون الذي يعادل  3.78533لرتات.
و�أك����د امل�ض����ف �أن )كافك����و( تعزز يوم����اً بعد ي����وم مكانتها على
ال�ص����عيدين املحلي والدويل ،ف�ض��ل� ً
ا عن تعزي����ز مكانتها كذراع
مل�ؤ�س�س����ة البرتول الكويتية يف جم����ال تزويد الطائرات بالوقود،
�إذ توفر الوقود جلميع الطائرات �سواء التجارية �أو الع�سكرية �أو
اخلا�صة يف مطارات الكويت مثل مطار الكويت الدويل ،ومطار
ال�ش����يخ �س����عدالعبداهلل ،واملط����ار الأم��ي�ري ،وقاع����دة عبداهلل
املبارك اجلوية ،م�شرياً �إىل �أن متو�سط عدد الطائرات التي مت
تزويده����ا عام  2013بلغ ) (120طائرة يومياً ،و�أن �إح�ص����ائيات
العام احلايل ت�شري �إىل و�صولها �إىل نحو ) (135طائرة.
وب�س����ؤاله عن ح�ص���ول )كافكو( على جائزة الرئي�س التنفيذي
يف جم���ال ال�ص���حة وال�س�ل�امة �أو�ض���ح امل�ض���ف �أن جائ���زة
الرئي����س التنفي���ذي تع���د اعرتاف���اً بتميز �ش���ركة )كافكو( يف
تطوير وحل م�ش���كالت ال�ص���حة وال�سالمة والبيئة ،ف� ً
ضال عن
االهتم���ام باالبتكارات الهند�س���ية وتطوي���ر برامج التدريب يف
هذا املج���ال� ،إىل جانب احلد من الإ�ص���ابات املتعلقة بالعمل
واملر�ض ،وتدعيم ن�شاط التوعية ،وكل ما ي�ؤدي �إىل ال�سيطرة
عل���ى املخاطر ،م�ؤك���داً �أن تقدير اجلمعي���ة امللكية للوقاية من
احلوادث هو �ش���رف لـ )كافكو( وحافز على موا�ص���لة تطبيق
�أعل���ى �ض���وابط ال�ص���حة وال�س�ل�امة والبيئة ،م�ش�ي�راً �إىل �أن
اجلوائ���ز الت���ي متنحها اجلمعية امللكية ملنع احلوادث �س���نوياً،
والتي تتم يف حفل �س���نوي ي�ض���م املنظمات وال�شركات العاملية
ه���ي مبثابة ت�ش���جيع لتل���ك ال�ش���ركات على االلت���زام مبعايري
ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،وتعد كذلك �إعرتافاً بجودة
تطوير �أداء تلك ال�شركات.

البدري :دول الخليج «ليست في خطر»
جراء االنخفاض الحالي
ألسعار النفط

عبد اهلل البدري  -األمين العام
لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

قال الأم�ي�ن العام ملنظمة الدول امل�ص���درة للنفط )�أوبك( عبد
اهلل البدري «�إن دول اخلليج لي�س���ت يف خطر جراء االنخفا�ض
احلا�ص���ل يف �أ�س���عار النفط ،مرجعاً ذلك �إىل الفوائ�ض املالية
الرتاكمي���ة الكب�ي�رة الت���ي �س���جلتها دول اخلليج يف ال�س���نوات
الأخرية التي �شهدت ارتفاعاً يف الأ�سعار».
وتوقع البدري �أن �س���نتني �أو ثالثاً �س���تمر ب�س�ل�ام على الدول
اخلليجي���ة ،داعي���اً تل���ك ال���دول �إىل العم���ل عل���ى تخفي����ض
ميزانياته���ا� ،إىل جان���ب تخفي�ض الدعم عل���ى الطاقة  ،وذلك
للحد من الهدر الذي يفوق وفق ر�ؤيته لنحو .٪60
و�أكد البدري �أن عاملي العر�ض والطلب ال يربران هذا االنهيار يف
�أ�سعار النفط ،م�شرياً �إىل دور حمتمل للم�ضاربة.
وقال البدري لل�صحافيني على هام�ش م�شاركته يف «املنتدى
الإ�س��ت�راتيجي العربي» الذي انعقد يف دبي خالل الفرتة من
 17 – 15دي�س����مرب  ،2014نريد �أن نعرف ما هي اال�س����باب
الرئي�س����ية التي �أدت �إىل هذا االنخفا�ض يف �أ�س����عار النفط،
م�ض����يفاً «عندما ن�س����تعر�ض العر�ض والطل����ب جند �أن هناك
زيادة ،ولكنها ب�سيطة وال ت�ؤدي �إىل هذا االنخفا�ض الذي بلغ
 ٪ 50منذ يونيو املا�ض����ي» .وتابع «اذا ا�س����تمر هذا اعتقد �أن
امل�ضاربة تتداخل بقوة لتخفي�ض الأ�سعار».
و�شدد البدري على �أن )�أوبك( ما زالت حتافظ على �سقف
الإنتاج نف�س���ه منذ ع�شر �سنوات ،واملحدد  30مليون برميل
يومياً ،وذلك يف الوقت الذي �أ�ضاف فيه املنتجون من خارج

)�أوبك( نحو �ستة ماليني برميل يومياً �إىل املعرو�ض.
وذكر البدري ان النفط ال�ص���خري ال���ذي ارتفعت معدالت �إنتاجه
بقوة يف ال�سنني الأخرية ،يف كل من الواليات املتحدة وكندا ،والذي
يقدر حجمه بـ  3ماليني برميل يومياً ،له ت�أثري على ال�سوق ،ولكن
تكلفة �إنتاجه عالية �إذ ت�صل �إىل نحو  70دوالراً للربميل.
وقد ذكر حمللون �أن مت�س���ك ال�س���عودية وهي �أكرب م�ص���در
للنف���ط يف الع���امل ،م���ع باق���ي دول اخللي���ج بالإبق���اء على
م�س���تويات الإنت���اج� ،س���ببه ال�ض���غط عل���ى منتج���ي النفط
ال�صخري ،واحلفاظ على ح�صتها من �سوق الطاقة.
ويف ه���ذا ال�س���ياق ،ق���ال البدري �إن ال���كالم عن �أن ق���رار )�أوبك(
ي�س���تهدف النف���ط ال�ص���خري �أو «�إيران ورو�س���يا» ،وهم���ا دولتان
منتجتان تعتمدان بقوة على دخل النفط ،هو «كالم غري �صحيح».
م�شدداً على كون االنخفا�ض له عالقة �أي�ضا بـ «دورة» ال�سوق.
ودع���ا الب���دري دول اخللي���ج ودول �أوبك عموم���اً �إىل عدم
التوقف عن اال�س���تثمار يف النفط ،ال�س���يما يف اال�ستك�شاف
والإنت���اج ،وذل���ك ا�س���تعدادا للم�س���تقبل ،خا�ص���ة بعد عام
 .2020قائال «�أن تخفي�ض ا�س���تثمارات النفط �س���ي�ؤدي �إىل
ع���دم وج���ود تزويدات جديدة يف ال�س���نوات املقبل���ة ،الأمر
الذي �سي�ؤدي �إىل بدوره �إىل ارتفاع الأ�سعار».
وتوق���ع االمني العام ملنظمة الدول امل�ص���درة للنفط )�أوبك(
�أن تك���ون �أ�س���عار اخلام عند م�س���تويات مرتفع���ة جدا بعد
 2019يف ح���ال توق���ف اال�س���تثمار يف النفط ،م�ش�ي�راً �إىل
�أن تقدي���رات �أوب���ك لعام  2020هي �أن «�ص���ناعة النفط يف
امريكا �ستنخف�ض )الن( االحتياطي قليل».
وعن التوقعات بانح�س���ار دور )�أوبك( ب�سبب تنامي قدرة املنتجني
م���ن خارجه���ا ،وتوجه الواليات املتحدة نح���و «اكتفاء ذاتي»
مفرت����ض ،قال البدري « �ست�س���تمر �أمري���كا باالعتماد على
نفط ال�ش���رق الأو�سط ل�س���نوات طويلة» .م�ضيفا �أن «�أوبك»
�ستكون هناك بعد �سنوات كثرية ...خذوا هذا مني انا».
وت�شري تقارير معهد املالية الدولية �إىل �أن دول اخلليج العربي
جمع����ت احتياطات مالية تقدر بـ  2450مليار دوالر ،تراكمت
خالل ال�سنوات الأخرية بف�ضل ارتفاع �أ�سعار اخلام.
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النقي :مؤتمر الطاقة العربي َمنصه عالمية
للتعاطي مع أسواق النفط العالمية

عباس النقي  -األمين العام لمنظمة
األقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)

�أك���د �أم�ي�ن ع���ام منظمة الأقط���ار العربي���ة امل�ص���درة للبرتول
«�أوابك» عبا�س علي النقي �أن م�ؤمتر الطاقة العربي يعد من�صة
عاملي���ة للتعاط���ي مع �أ�س���واٍ ق النفط والتغريات التي ي�ش���هدها
قطاع النفط والغاز ،الفتا �إىل �أن التو�ص���يات والنقا�شيات التي
�شهدها امل�ؤمتر والذي عقد يف الفرتة من � 21إىل  23دي�سمرب
� ،2014ش���كلت منطلق���اً جدي���داً للتعامل مع القط���اع النفطي
العرب���ي ،وذلك بعدما ما قدم امل�ؤمتر ت�ص���وراً �ش���ام ً
ال لكل ما
يتعلق بقطاع الطاقة �إقليمياً وعاملياً.
و�أو�ض���ح النق���ي �أن امل�ؤمت���ر تط���رق �إىل الأفكار والت�ص���ورات
املختلفة حول ق�ض���ايا النفط والطاقة ،و�أنه �س���عى لبلورة ر�ؤى
متوائمة ب�ش����أنها� ،إ�ض���افة �إىل تن�سيق العالقات بني امل�ؤ�س�سات
العربية العاملة يف الن�شاطات املرتبطة بالطاقة والتنمية وربط
�سيا�سات الطاقة بق�ضايا التنمية ،م�شرياً �إىل امل�ؤمتر عمل على
درا�س���ة االحتياجات العربية من الطاقة حا�ض���راً وم�س���تقب ً
ال،
وو�س���ائل تلبيته���ا والتعرف عل���ى الإمكانات العربي���ة املتوافرة
واجلهود املبذولة لتطوير م�صادرها والتن�سيق بني هذه اجلهود
والأبعاد الدولية للطاقة و�آثارها على الدول العربية.
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من جانبه �أ�شاد عبدالعزيز العبداهلل الرتكي �أمني عام منظمة
الأقط���ار العربي���ة امل�ص���درة للبرتول )الأوابك( مب�ش���روع خط
�أنب���وب الغاز العربي الذي د�ش���نته م�ص���ر مع كل م���ن الأردن،
و�سوريا ،ولبنان لتزويدها بالغاز الطبيعي معترباً هذا امل�شروع
ب���ادرة خري ،ميك���ن �أن يعقبه �إجن���از امل�ش���روع اخلليجي الذي
جت���ري درا�س���ته لتو�ص���يل الغاز الطبيع���ي القط���ري �إىل دول
جمل����س التعاون اخلليج���ي .واعترب الرتك���ي �أن الدول العربية
عموم���اً متكنت م�ؤخراً من اكت�س���اب تقني���ات متطورة يف هذا
جمال �ص���ناعة الغاز بنجاح ،الفتاً �إىل �أن الدول العربية لديها
ك���وادر فنية عل���ى درجة عالية م���ن الكف���اءة يف جميع جوانب
�ص���ناعة الغاز الطبيعي ابتداء من اال�ستك�ش���اف ،والإنتاج �إىل
النقل والت�سييل.
يذكر �أن الدرا�س���ة التي �ص���درت م�ؤخراً ع���ن )الأوابك( حتت
عنوان «م�ستقبل �صناعة الغاز الطبيعي وا�ستخداماته و�أ�سواقه
عربياً وعاملياً» �أ�شارت �إىل �أن الدول العربية متتلك احتياطيات
مهم���ة من الغاز الطبيعي تع���ادل احتياطيات النفط منها %26
موج���ودة يف املنطق���ة العربية م���ن اجم���ايل  160تريليون مرت
مكع���ب خا�ص���ة الغاز غري امل�ص���احب .وتوجهت نحو ت�ص���دير
جزء مهم من �إنتاجها �إىل الأ�سواق العاملية عن طريق جممعات
�ض���خمة لت�س���ييل الغاز� ،أو بن���اء خطوط �أنابيب لتو�ص���يله �إىل
امل�س���تهلكني يف جن���وب �أوروبا ،و�أ�ش���ارت )الأوابك( �إىل �أنه يف
املج���ال الداخلي توجهت معظ���م الدول العربي���ة املنتجة للغاز
نح���و تكثي���ف ا�س���تخدام ه���ذا امل�ص���در امله���م للطاقة �ض���من
موازي���ن الطاقة فيها بغية حتري���ر املنتجات املكررة ،وتوجيهها
نحو الت�ص���دير خا�ص���ة �أن ا�س���تخدام الغاز الطبيعي يف الدول
العربي���ة يرتكز يف توليد الطاقة الكهربائية ،وحتلية املياه ،ويف
ال�ص���ناعات البرتوكيماوية ،و�إنتاج الأ�س���مدة الآزوتية .فيما �أن
اال�س���تخدام املنزيل مازال مق�ص���وراً على عدد قليل من الدول
العربي���ة ،ويحتاج �إىل تو�س���يعه ،وتطويره لي�ش���مل دوالً �أخرى.
و�أك���دت )الأواب���ك( �أن �أو�ض���اع �ص���ناعة الغ���از الطبيعي على
امل�س���تويني العاملي ،والعربي تك�شف �أن هذا امل�صدر من الطاقة
�أ�ص���بح ميث���ل جزءا مهماً يف مي���زان الطاقة العامل���ي ،والعربي
نتيج���ة الطل���ب املتزايد عليه خ�ل�ال العقود الثالثة املا�ض���ية،
ف� ً
ضال عن �أن االحتياطي امل�ؤكد منه �سيكفي ل�سد االحتياجات
العاملية حتى منت�صف القرن احلايل.

متوسط

السعر الشهري (دوالر أميركي)
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00

11

10
2014

40.00

12

2014
2014

المتوسط الشهري
أكتوبر 2014
85.06

نوفمبر 2014
75.57

ديسمبر 2014
64.01

العدد  39فبراير 2015

17

مقابلة
العدد

ناصر المضف:
تعظيم القيمة المضافة للمواد
الهيدروكربونية في مقدمة أولويات قطاع
التسويق العالمي
في ظل المنافسة المحمومة بين
شركات النفط الكبرى في األسواق
العالمية ،حقق قطاع التسويق العالمي
التابع لمؤسسة البترول الكويتية
قفزات تسويقية كبيرة ،تشير إلى قدرته
على تحقيق التوجهات اإلستراتيجية
لمؤسسة البترول الكويتية  ،2030وإلى
الرؤية المستقبلية التي يتمتع بها
القائمون عليه .حول قطاع التسويق
العالمي وجهوده الكبيرة لتسويق النفط
الكويتي التقت مجلة ( النفط ) السيد
ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق
العالمي وكان اللقاء التالي:

في البداية ن � � ��ود �إلقاء ال�ضوء على جهود قطاع الت�سويق
العالمي في م�ؤ�س�سة البترول الكويتية المتعلقة بتطبيق
�إ�ستراتيجية  2030على �أر�ض الواقع ؟
من المعروف �أن قطاع الت�سويق العالمي في م�ؤ�س�سة البترول
الكويتي���ة يهدف �إلى تعظيم قيم���ة المواد الهيدروكربونية
من خالل ت�س���ويقها في المنافذ الآمنة والمتنوعة وطويلة
الأمد ،وتما�شياً مع التوجهات الإ�ستراتيجية  ،2030يركز
قطاع الت�س���ويق العالمي على الأ�سواق الآ�سيوية التي تعد
الأكثر نمواً مقارنة بالأ�سواق العالمية الأخرى� ،إذ و�صلت

18

العدد  39فبراير 2015

�ص���ادرات النفط الخام الكويتية ومنتجاته �إلى �آ�سيا نحو
 %80م���ن �إجمالي �ص���ادرات النفط الكويت���ي ،و� %15إلى
�أمريكا ال�ش���مالية ،و� ،%5إلى �أوروبا� ،إ�ض���افة �إلى البحث
ع���ن فر�ص تجارية مجدي���ة في الأ�س���واق الأخرى .ولقد
�أتخ���ذ قطاع الت�س���ويق العالمي في الآون���ة الأخيرة نهجاً
جدي���داً ،يتمث���ل في تطبيق البي���ع بنظام «�س���ي اند �إف»
الذي ي�س���تخدم ال�س���فن الخا�صة ب�ش���ركة ناقالت النفط
الكويتي���ة لتو�ص���يل النفط الخ���ام والمنتج���ات البترولية
�إلى موقع الم�س���تورد ،خا�صة في �آ�سيا ،ولقد �ساهم هذا

النظام في ت�س���هيل عمليات الت�شغيل والإنتاج والت�صدير،
وتعزيز القدرة الت�س���ويقية والتناف�سية في ظل التحديات
التي نواجهها في �أ�س���واق النفط العالمية .و�أود �أن �أ�ش���ير
هنا �إلى �أن قطاع الت�سويق العالمي يولي عمالءه اهتماماً
خا�ص���اً ،ويعمل على عقد اجتماعات مكثفة معهم لتقديم
�أعل���ى م�س���توى من الخدم���ات لهم ،ولمعرف���ة التحديات
والفر�ص التجارية في �أ�س���واق النفط ،وفي هذا ال�ص���دد
ً
ممث�ل�ا في �إدارة
�أ�ش���ير �إل���ى �أن قطاع الت�س���ويق العالمي
البح���وث الت�س���ويقية بالتع���اون م���ع الإدارات المعنية في
م�ؤ�س�س���ة البت���رول الكويتية وال�ش���ركات التابع���ة لها قام
بعم���ل درا�س���ات دورية لتحدي���د التحدي���ات والمتغيرات
االقت�صادية وت�أثيراتها على النفط الكويتي ب�شكل خا�ص،
و�سوق النفط العالمي ب�شكل عام على المديات الق�صيرة
والمتو�سط والطويلة.
يبذل القائمون على قط � � ��اع الت�سويق العالمي جهود ًا كبيرة
لفتح �أ�سواق ومنافذ جديدة في كل من �شرق �آ�سيا و�أفريقيا،
وعمل � � ��وا على �إب � � ��رام مجموعة م � � ��ن العقود الجدي � � ��دة ،فما
القيمة الم�ضافة لتلك العقود لالقت�صاد الكويتي؟
�أخذنا على عاتقنا في قطاع الت�س���ويق العالمي الم�ض���ي
قدماً لت�أمين بقاء دولة الكويت في الأ�سواق الإ�ستراتيجية
عل���ى الرغم من زي���ادة التحديات وذلك م���ن خالل �إبرام
العق���ود طويل���ة الأج���ل ،وبن���اء الثق���ة والمحافظ���ة على
العالقات المتميزة مع عمالء الم�ؤ�س�س���ة في �شتى �أنحاء
العال���م ،ومن هذا المنطلق عمل قطاع الت�س���ويق العالمي
عل���ى و�ض���ع الخطط الرامي���ة �إلى �إيجاد �أ�س���واق جديدة
لمواكب���ة الزيادة في الإنتاج على المدى الطويل و�ض���مان
ا�س���تمرار تدفق �أعلى الإيرادات للم�ؤ�س�س���ة والدولة ،بما
يتواف���ق والتوجه���ات الإ�س���تراتيجية  ،2030الهادفة �إلى
الو�ص���ول �إلى معدل �إنت���اج بنحو  4ماليي���ن برميل يومياً
ع���ام  2020مع المحافظ���ة على هذا المع���دل حتى عام
 .2030وفي هذا المجال نجد �أن قطاع الت�سويق العالمي
عمل على تعزيز دور الم�ؤ�س�س���ة ف���ي دول البحر الأبي�ض
المتو�س���ط ،ع���ن طري���ق التعاق���د م���ع �ش���ركة “�س���وميد
الم�صرية” لتخزين النفط ،وفي الوقت نف�سه فتح �أ�سواق
جدي���دة للنف���ط الخ���ام والمنتجات مث���ل الكبريت ووقود
الطائرات في الأ�س���واق البرازيلية� .إ�ضافة �إلى ذلك �أبرم
قطاع الت�س���ويق العالمي �أخيراً عقود جديدة طويلة الأمد

للنفط الخام مع كل من ال�ص���ين والفلبين بكميات ت�ص���ل
�إلى � 365ألف برميل يومياً �س���يبد�أ ت�ص���ديرها ابتدا ًء من
يناير .2015
ه � � ��ل هناك خطط بديلة في حالة الط � � ��وارئ �أو وجود �أي
�أحداث قد تخل ب�أمن الإمدادات البترولية؟
ي�س���عى قط���اع الت�س���ويق العالم���ي �إل���ى المحافظة على
الح�ص����ص ال�س���وقية لدولة الكويت في الأ�سواق العالمية
خا�ص���ة في ظل التغيرات االقت�ص���ادية وانخفا�ض الطلب
العالم���ي  ،وذل���ك من خالل تعزيز التواجد في الأ�س���واق
العالمي���ة ،واالت�ص���ال المبا�ش���ر م���ع العم�ل�اء والمكاتب
الخارجية .ولعلنا ال ن�ضيف جديدا عندما نذكر �أن �أ�سواق
النف���ط العالمية ت�ش���هد حالياً تناف�س���اً قوياً خا�ص���ة بعد
الزيادة الملحوظة في �إنتاج النفط غير التقليدي )النفط
ال�ص���خري( في الواليات المتح���دة الأمريكيــــــة و)النفط
الرمل���ي( في كندا ،الأمر الذي �أخل با�س���تقرار الأ�س���واق
نظ���راً بزيادة العر�ض عن الطل���ب ،وهذا الأمر دفع كثيراً
من الدول الم�ص���درة للنفط �إلى تغيير م�س���ار �ص���ادراتها
النفطية ،مركزة على �أ�سواق �آ�سيا حيث النمو االقت�صادي
والزيادة على الطل���ب ،الأمر الذي �أدى �إلى وجود تناف�س
محم���وم بي���ن �ش���ركات النف���ط العالمية للح�ص���ول على
ح�ص�ص ت�سويقية في �أ�سواق ال�شرق الأق�صى .ومن خالل
متابعتن���ا الجيدة لأ�س���واق النفط العالمية ،ولقد الحظنا
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9

زيادة عدد ال�شحنات الواردة من �أمريكا الجنوبية و�أفريقيا
الغربية ،ورو�س���يا �إلى �آ�س���يا ،وب�أ�سعار مخف�ضة وتناف�سية
على الرغم من ارتفاع �أ�س���عار ال�ش���حن .وعلى الفور قام
قطاع الت�س���ويق العالمي با�س���تحداث �سيا�س���ة ت�س���ويقية
تعتمد على تنويع الأ�س���واق وزيادة عدد العمالء لي�س في
ال�ش���رق الأق�ص���ى فقط بل وفي الدول الأوروبية �أي�ض���اً.
وم���ن هذا المنطل���ق جاء االتف���اق مع ال�ش���ركة العربيــــة
للأنابيب )�سوميد( لتخزين النفط الخام لت�سهيل عمليات
الت�ص���دير عبر البحر الأبي�ض المتو�سط �إلى �أوروبا وبقية
الأ�سواق الغربية.

�ست�س���اعد في الو�ص���ول �إلى �أ�س���واق �أخ���رى متعددة مثل
�أ�س���واق �أمريكا والبرازيل ،وذلك في ظل انخفا�ض �أ�سعار
ال�شحن البحري مقارنة بالطريق البحري التقليدي الذي
يتمثل في ر�أ�س الرحاء ال�ص���الح .فم���ن المقرر �أن تحمل
الناقالت النفط الكويتي �إلى ميناء )العين ال�س���خنة( في
جمهورية م�ص���ر العربية ،ومن ث ًم يت���م نقله عبر الأنابيب
�إل���ى )�س���يدي كري���ر( ف���ي البحر المتو�س���ط ،ليت���م بيعه
بالتجزئة �إلى م�ستوردي النفط في القارة الأوروبية .و�أود
�أن �أ�شير هنا �إلى �أن قطاع الت�سويق العالمي يدر�س حالياً
جدوى التخزين والت�س���ويق في �أ�سواق �أخرى مثل �أ�سواق
�شرق �آ�سيا ،وذلك بهدف تعزيز قدرة الم�ؤ�س�سة التناف�سية
في �أ�سواق �آ�سيا للم�ستقبل.

عملية تخزين النفط الخام بالقرب من الأ�سواق الرئي�سية
مثل �أوروبا والدول الواقعة على البحر الأبي�ض المتو�سط
ت�س���هل عملية الو�ص���ول للم�ص���افي ال�ص���غيرة ب�ش���حنات
�ص���غيرة ،وهو الأمر الذي ي�س���هل تباعاً لتلك الم�ص���افي
القي���ام بعملي���ات �ش���راء وتكري���ر النفط الخ���ام الكويتي
المع���روف بارتفاع ن�س���بة الكبري���ت فيه وبثقله� ،إ�ض���افة
�إلى ذلك ف�إن عمليات البيع عن طريق �ش���ركة )�س���وميد(

ن � � ��ود التعرف عل � � ��ى �أخر تطورات ا�ستي � � ��راد الغاز من دولة
قطر ال�شقيقة؟

ه � � ��ل يمكن �إلقاء مزيد م � � ��ن ال�ضوء عل � � ��ى �آلية التخزين
والت�سويق عبر البحر المتو�سط ؟
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بف�ضل اهلل �سبحانه ،وبجهود العاملين في قطاع الت�سويق
العالمي� ،أبرمت م�ؤ�س�س���ة البت���رول الكويتية ثالثة عقود
ال�س���تيراد الغ���از م���ع �ش���ركات عالمية وحكومي���ة وذلك
ب�أف�ض���ل الأ�س���عار وال�ش���روط� .إذ وقعت الم�ؤ�س�سة ثالثة
عق���ود ال�س���تـــيراد الغاز الطبيعي الم�س���ال بكميــات تبلغ

 2.5مليــون طن �س���نوياً من ال�شركات التالية وهي “�شل،
قط���ر غاز وبي بي” ،علماً �أن ه���ذه الكميات موزعة على
� 32شحنة �سنوياً كل �شحنة تقدر بنحو � 80ألفاً ،وبالتالي
�سيكون ن�ص���يب كل من �شركة �شل � 18شحنة ،وقطر غاز
� 8ش���حنات ،وبي بي � 6ش���حنات .و�أود هنا �أن �أ�ش���ير �إلى
�أن دولة الكويت ت�س���تورد الغاز لت�شغيل محطات الكهرباء
الت���ي يزداد عليها ال�ض���غط بقوة في ف�ص���ل ال�ص���يف مع
ارتفاع درجة الحرارة.

ما ر�أيكم حول انخفا�ض �أ�سعار النفط في الآونة الأخيرة؟
وهل هناك ت�أثير مبا�شر على االقت�صاد الكويتي؟
�أعتق���د �أن التغي���رات والتط���ورات االقت�ص���ادية العالمية
ب�ص���ورة عامة ،والأمريكية ب�ص���ورة خا�ص���ة ت�شكل �أ�سا�س
التوقعات للأ�سواق النفطية و�أ�سعار النفط خالل العامين
القادمين� ،إذ ي�س���اهم النمو االقت�ص���ادي العالمي ب�ش���كل
عام في و�ضع توقعات الطلب العالمي على النفط ،وتلعب
ال�سيا�س���ات النقدية كذلك ،وخا�صة �سعر �صرف الدوالر

األس�������واق اآلس���ي���وي���ة ت��ع��د األك���ث���ر ن��م��واً
م���ق���ارن���ة ب����األس����واق ال��ع��ال��م��ي��ة األخ����رى
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تقلي�ص الم�ص���اريف الت�ش���غيلية لتجنب وتحويط �أي �أزمة
اقت�صادية م�ستقبلية بانخفا�ض �أكبر في الأ�سعار.

مقابل العمالت الرئي�س���ية الأخرى ،دوراً مهماً في ر�ص���د
�أ�س���عار النف���ط الخام في الفت���رة المقبلة� .إ�ض���افة �إلى
ذلك التوترات الجيو�سا�س���ية واالقت�صادية التي ت�ؤثر على
العر�ض والطلب وبالتالي �أ�سعار النفط.

في ظل ث � � ��ورة �إنتاج النفط ال�صخري م � � ��ا هو انطباعكم
حول هذا الن � � ��وع من النفوط؟ وهل لدى الكويت القدرة
عل � � ��ى �إنتاج النف � � ��ط ال�صخ � � ��ري؟ وهل تمتل � � ��ك التقنية
المطلوبة لإنتاجه؟

ويرجع انخفا�ض �أ�س���عار النف���ط في الوقت الراهن �إلى
فروق���ات موازنات العر�ض والطلب الأمر الذي �أدى �إلى
وج���ود فائ�ض في الأ�س���واق العالمية ،ففي الربع الثالث
من �س���نة  2014و�ص���ل الفائ�ض �إلى  1.3مليون برميل
يومي���اً )الطل���ب العالمي  92.8والعر����ض  94.1مليون
برميل يومياً( ،مما �أدى �إلى ا�ستمرار انخفا�ض الأ�سعار.
والحقيقة �أنني اتوقع ا�ستمرار انخفا�ض الأ�سعار ب�شكل
�أكبر في حال رفعت العقوبات المفرو�ض���ة على التعامل
النفط���ي مع �إيران ،وزيادة �إنتاج نفط ليبيا .عالوة على
�إن انخفا����ض النمو االقت�ص���ادي في ال�ص���ين قد يقل�ص
�أ�س���عار النفط ،خا�ص���ة �أن ال�ص���ين تعد ثاني �أكبر دولة
م�س���تهلكة للنف���ط ف���ي العالم بع���د الوالي���ات المتحدة
الأمريكية.

ظهور النفط غير التقليدي ب�شكل عام والنفط ال�صخري
ف���ي الوالي���ات المتح���دة الأمريكية ب�ش���كل خا�ص �أحدث
تغي���رات كبي���رة في زيادة �إنتاج النفط العالمي� ،إذ و�ص���ل
�إجمالي �إنتاج النفط �إلى �أكثر من  8.9مليون برميل يومياً
ح�سب �آخر بيانات وزارة الطاقة الأمريكية مقارنة بـ 5.5
ملي���ون برميل يومياً عام  ،2010ومن المالحظ �أن معظم
زيادة �إنتاج النفط في الواليات المتحدة الأمريكية جاءت
من النفط ال�ص���خري ،بعدما لعب���ت التكنولوجيا الحديثة
المتمثلة في الحفر الأفقي والتك�س���ير الهيدروليكي دورا
مهم���ا في زي���ادة �إنتاجه .وهنا يج���ب �أن نلحظ �أن معدل
تكلف���ه �إنتاج النفط ال�ص���خري تختلف ع���ن معدل تكلفة
�إنت���اج النفط التقليدي� ،إذ تتراوح تكلفته بين � 50إلى 80
دوالر للبرميل ،مقارنة بــ  25 – 5دوالر للنفط التقليدي.

وفيم���ا يخ����ص ت�أثير انخفا�ض �أ�س���عار النفط على النفط
الكويتي� ،أعتقد �أن انخفا�ض الأ�س���عار ال ي�ؤثر ببناء البنية
التحتي���ة والم�ش���اريع التنموي���ة والأ�سا�س���ية للدولة على
الرغم من �أن االقت�ص���اد الكويتي يعتمد ب�ش���كل كبير على
�أ�س���عار وم�س���تويات �إنت���اج النفط ،ومع ه���ذا ال يمنع من

وعندم����ا نتط����رق �إلى النوعي����ة نجد �أن النفط ال�ص����خري
خفي����ف� ،إذ ت�ص����ل الكثاف����ة الن�س����بية ل����ه �إلى م����ا بين 40
و 50مقارن����ة بنف����وط الخليج )الثقيلة والمتو�س����طة( التي
تت����راوح بي����ن  20و  .35م����ع العل����م �أن كثيراً من م�ص����افي
التكرير وخا�ص����ة في خليج المك�سيك )الواليات المتحدة
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الأمريكي����ة( قد �ص����ممت لتعمل على نف����وط ثقيلة عالية
الكبري����ت .ل����ذا يعتب����ر النفط ال�ص����خري مكم��ل� ً
ا للنفط
التقلي����دي على المدى الق�ص����ير ،ومناف�س����اً قوي����اً له على
المدى الطويل في حالة تحديث الم�ص����افي لتكرير نفوط
خفيفة منخف�ض����ة المحتوى الكبريتي ،وال يجب �أن نن�سى
�أنه يتم خلط جزء من النفوط الثقيلة مع النفوط الخفيفة
في كثير من م�ص����افي دول العال����م لإيجاد نوع من النفط
الخام يتما�شى مع احتياجات الم�صافي واقت�صادياتها.
وفيما يخ�ص النفط ال�صخري لدى دولة الكويت والتقنية
المطلوب���ة لإنتاج���ه� ،أعتق���د �أن الأمر قيد الدرا�س���ة في
�ش���ركة نفط الكوي���ت ،ويتم متابعته من قبل الم�س����ؤولين
والمخت�صين في هذا المجال.

رابعاً :ح�صة ال�س���وق مقابل الأ�سعار كما �أو�ضحت �سابقاً
�إل���ى �أن عر����ض النفط ق���د يفوق الطلب ،مم���ا ي�ؤدي �إلى
احتمال تقلي�ص الأ�سعار� ،أو خف�ض الإنتاج )ح�صة ال�سوق(
�أو كالهما.
و�أود الإ�ش���ارة هنا �إلى �أن منظمة الدول الم�صدرة للبترول
)�أوب���ك( ال زال���ت ترى ع���دم الحاجة لعق���د اجتماع طارئ
لمناق�ش���ة انخفا����ض الأ�س���عار في ظ���ل معطيات ال�س���وق
الراهنة ،والزالت المنظمة ت�سعى �إلى الحفاظ على ح�صة
ال�س���وق للدول الأع�ض���اء في المنظم���ة )�أوبك( ،والحفاظ
عل���ى م�س���توى �إنتاج يق���ارب  30مليون برمي���ل يومياً على
الرغ���م من انخفا����ض �أ�س���عار النفط .وفي ظل الأو�ض���اع
التناف�سية العالمية ،قد نرى �آليات جديدة للت�سعير من قبل

ما التحديات التي تواج � � ��ه قطاع الت�سويق العالمي على
الم�ست � � ��وى الإقليمي والدولي ف � � ��ي كل من المنظورين
القريب والبعيد؟
مواجه���ة التحديات و�إيج���اد الحلول لها جزء من
عملن���ا ولقد اعتدن���ا عليه ،وحينم���ا نتطرق �إلى
التحدي���ات الحالي���ة التي تواجه قطاع الت�س���ويق
العالمي نجدها تتمثل في التوقعات الم�س���تقبلية
كما �أ�شرنا �سابقاً ،ولزيادة في التو�ضيح �أقول تتمثل
تل���ك التحديات في تنام���ي معدالت الإنتاج العالمي
�إل���ى نحو  1.92مليون برميل يومي���اً عام  ،2015وذلك
نتيجة الرتفاع م�س���توى الإنتاج من الدول غير الأع�ض���اء
بمنظم���ة الأوبك ،وفي المقابل ارتفاع الطلب على النفط
ع���ام  ،2015بنحو  1.18مليون برميل يومياً ،وهذا الأمر
يف�سر زيادة العر�ض على الطلب بمقدار � 740ألف برميل
يومي���اً في عام  ،2015هذا على المدى القريب� ،أما على
المنظور البعيد ،فالتحديات تت�شكل في التغيرات التالية:
�أوالً :القوانين البيئية الجديدة التي تحث على ا�س���تخدام
منتج���ات منخف�ض���ة الكبري���ت وخفيف���ة ،ع�ل�اوة عل���ى
التوقع���ات العالمية النخفا�ض الطلب على وقود ال�س���فن
ب�شكل كبير عام  ،2020ليحل محله منتج الديزل.
ثاني���اً :تو�س���عة قن���اة بنم���ا الأمر الذي �س���يخف�ض �س���عر
ال�ش���حن م���ن �أمريكا ال�ش���مالية والجنوبية للو�ص���ول �إلى
ال�شرق الأق�صى.
ثالثاً :نوعية النفوط )الخفيفة/الثقيلة( والفروقات في الأ�سعار.

السيد /ناصر المضف مع الزميل
عادل الحجب

بع����ض المنتجين والم�ص���درين للنفط الخ���ام وذلك بهدف
المحافظة على ح�ص�صهم ال�سوقية في الفترة المقبلة.
في الختام هل هناك من كلمة �أخيرة ؟
ي�س���عى قطاع الت�سويق العالمي �إلى تطوير �آلياته وتطبيق
الممار�س���ات الهادفة �إل���ى تنمية وتطوي���ر القدرات لدى
الق���وى العامل���ة ف���ي القطاع وت�أهي���ل الكوادر الب�ش���رية،
والقي���ادات الم�س���تقبلية لمواجهة التحديات التناف�س���ية
في الأ�س���واق العالمية ،وهذا �أمر من الأمور المهمة جدا
في قطاع الت�س���ويق العالمي .وفي الختام� ،أ�ش���كركم على
�س���عيكم لت�سليط ال�ضوء على دور قطاع الت�سويق العالمي
والمواجهات التي يواجهها خالل الفترة المقبلة.
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مشاركة مميزة للكويت في منتدى الطاقة الدولي
الرابع عشر بموسكو

شهدت العاصمة الروسية موسكو انعقاد
منتدى الطاقة الدولي الرابع عشر ()IEFA14
في الفترة ما بين  15و  16مايو لعام ،2014
بمـشـاركة وفود  101من الـدول والمنظمات
والشركات الحكـومية والصناعية الدولية.
وش���ارك���ت دول����ة ال��ك��وي��ت ب��وف��د رف��ي��ع
المستوى برئاسة وزير النفط ووزير الدولة
لشئون مجلس األمة الدكتور علي صالح
العمير ،وع��ض��وي��ة ممثلي وزارة النفط
ومؤسسة البترول الكويتية ،إل��ى جانب
سفير دول��ة الكويت ل��دى روس��ي��ا السيد
عبدالعزيز العدواني

وتح���ت عن���وان «الجغرافيا الجدي���دة للطاقة وم�س���تقبل �أمن
الطاق���ة العالمي» �ش���ارك معال���ي وزير النفط ف���ي االجتماع
ال���وزاري لمنتدى الطاقة الدولي الرابع ع�ش���ر ،الذي ت�ض���من
�أربع جل�س���ات عامة وثالث جل�س���ات موازية� ،إلى جانب جل�سة
خا�ص���ة نظمها الم�ؤتمر لإطالق )مبادرة ج���ودي للغاز( وذلك
ل�ض���مان �ش���فافية بيانات �أ�س���واق الغاز العالمي���ة .عالوة على
جل�س���ة م�ش���تركة بي���ن �أ�ص���حاب المعالي ال���وزراء والر�ؤ�س���اء
التنفيذيين لل�ش���ركات النفطية الكبرى تع���د الأولى من نوعها
منذ �إن�شاء منتدى الطاقة الدولي .وعقد على هام�ش جل�سات
االجتم���اع ال���وزاري لق���اءات ثنائية بين وزراء ال���دول المنتجة
ووزراء الدول الم�س���تهلكة ور�ؤ�س���اء ال�ش���ركات النفطية لبحث
العالقات والم�شاريع النفطية الم�شتركة.
وف���ي الكلم���ة الت���ي �ألقاها معال���ي الدكتور عل���ي العمير �أمام
منتدى الطاقة الدولي الرابع ع�ش���ر� ،أ�شار �إلى �أ ّن الطلب على
النفط �س���يزيد عالمياً خا�ص���ة من قارة �آ�س���يا ،وذلك في ظل
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التوقعات التي ت�شير �إلى �أن احتياجات اال�ستيراد لديها �ضعف
ما هي عليه في الوقت الحالي ،لذا ف�إن قارة �آ�س���يا �س���تحتاج
للنفط لي�س من منطقة ال�شرق الأو�سط فقط ،بل من المناطق
التي تملك فائ�ضاً للطاقة كالأمريكيتين و�أفريقيا ودول االتحاد
ال�سوفييتي ال�سابق ،مما �سي�ؤدي �إلى مناف�سة محمومة بين تلك
ال���دول .ولفت معالي وزير النفط �إل���ى وجود تحديات عديدة
تتم ّثل في ا�س���تخراج هذه ال�س���لعة الحيوية ،الأمر الذي يحتم
عل���ى الدول المنتج���ة مواجهتها في ظل التط���ور التكنولوجي
الذي تتواكب معه دول العالم .
و�أك���د د .عل���ي العمي���ر �أن النف���ط والغاز الطبيعي �س���يظالن
ي�س���يطران عل���ى  %52من احتياجات العالم م���ن الطاقة حتى
العام  ،2035بينما �س���تتقلّ�ص ح�ص���ة الوقود الأحفوري )الغاز
والنف���ط والفحم( �إل���ى  %27من مجمل م���وارد الطاقة ،وهذا
�ستكون له انعكا�سات على �أمن الطاقة .
و�ألم���ح وزي���ر النفط الكويت���ي د .على العمي���ر �إلى لظاهرة

البتروكيماوي���ة محلي���اً وعالمياً ،واغتنام فر�ص ا�س���تثمار
مجدية تجارياً مع الـتركيز على الأ�سواق النا�شئة.
و�أ�شار د .علي العمير �إلى �أن ح�صة القارة الآ�سيوية من النفط
الكويتي تبلغ نحو  ،%75من �إجمالي ال�صادرات الكويتية ،و�إلى
�أن اال�س���تثمار الكويتي �سيكون رئي�سياً في �آ�سيا ،بعدما �أثبتت
دول���ة الكويت �أنه���ا مو ّرد رئي����س يمكن االعتماد علي���ه ،و�أنها
�سوف تبقى كذلك في الم�ستقبل.

االحتبا����س الح���راري وتغ ّير المناخ ،م�ش���يراً �إل���ى �أنها تتطلب
التعاون بين الدول المنتجة والدول الم�س���تهلكة على حد �سواء
للت�ص���دي لها ع���ن طريق التركيز على كف���اءة الطاقة وتقنيات
الكربون المنخف�ض.
وعلى ال�صعيد الوطني ك�شف د .علي �صالح العمير عن �أنّ
�إ�ستراتيجية النمو الخا�صة بدولة الكويت تهدف للت�صدي
ل�سد الفجوة في الطلب على النفط الخام  ،بغية مكافحة
الفق���ر ع���ن طريق جعل الطاق���ة �أكثر وفرة للم�س���تهلكين
في االقت�ص���اديات النا�ش���ئة والدول النامية .وت�شمل هذه
الإ�س���تراتيجيات :الو�ص���ول �إل���ى طاقة �إنتاجي���ة بنحو 4
ماليي���ن برميل يومياً من النفط الخام في الكويت بحلول
�س���نة  ،2020والمحافظة على ا�ستمرارية هذه الإنتاجية
حتى �س���نة  ،2030وزيادة عمليات اال�ستك�شاف �إلى �أبعد
مدى ممكن وتطوير و�إنتاج الغاز الطبيعي الم�صاحب في
الكويت ،وتو�سيع مرافق التكرير وزيادة طاقة �إنتاج المواد

وفي نهاية كلمته �أ�شاد د .علي العمير بدور منظمة �أوبك
ودورها الإ�ستراتيجي في االقت�صاد العالمي  ،كونها تمتلك
�أكبر م�ص���در للنفط التقليدي .و�أثنى على الحوار الن�شط
بي���ن المنتجي���ن والم�س���تهلكين ،م ّما يم ّه���د الطريق �أمام
تحقيق المزيد من ال�ش���فافية في الأ�سواق وتقليل تقلبات
الأ�س���واق وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتطبيق م�س���تويات
عالي���ة م���ن التميز ف���ي عمليات �ص���ناعة الطاق���ة ودعم
ا�س���تقرار بيئة اال�ستثمار ل�ض���مان توافر الطاقة بكميات
تكفي لتلبية االحتياجات المتنامية في الم�ستقبل.
ونظ���راً لأهمي���ة االجتماع الوزاري لمنت���دى الطاقة الدولي
الراب���ع ع�ش���ر والأوراق الت���ي طرح���ت ف���ي جل�س���ات العم���ل
ن�س���تعر�ض في التقرير التال���ي �أهم تلك الأوراق وفي مقدمتها
ورقـة الأمان���ة العامة لمنظمة الدول الم�ص���درة للبترول نفط
)�أوب���ك( التي و�ص���فت حوار الطاق���ة العالمي بي���ن المنتجين
والم�ستهلكين و�أ�ص���حاب الم�صالح الآخرين في ال�سوق بالقوة
والعم���ق ،وذل���ك في ظل م���ا اثبته منتدى الطاق���ة الدولي من
�أن���ه نقطة التق���اء بالغة الأهمي���ة نظراً للجه���ود الكبيرة التي
يبذله���ا القائم���ون عليه لتقري���ب وجات النظر بي���ن المنتجين
والم�ستهلكين و�أ�صحاب الم�صالح الآخرين ،عالوة على توفيره
لمن�ص���ة �شاملة للمنتجين والم�س���تهلكين على حد �سواء لبحث
الم�س���ائل ذات االهتمام الم�شترك مع دعم مناخ الثقة والفهم
المتبادل بين جميع الأطراف .و�أ�ش���ارت الورقة �إلى �أن مبادرة
بيان���ات المنظمات الم�ش���تركة )جودي( ،الت���ي يتبناها منتدى
الطاقة الدولي ،ال تزال ت�شكل جزءاً مهماً من الجهود الرامية
لتح�سين �شفافية ال�سوق النفطية.
والحظ���ت �أوب���ك �أ ّن عدداً من التغيي���رات المهمة في مجال
الطاق���ة ،قد برزت وت�ش���كلت خالل االجتم���اع الوزاري الثالث
ع�ش���ر لمنتدى الطاقة الدولي الثالث ع�ش���ر عام  ،2012ومن
�أبرز هذه االتجاهات �أن �أ�سعار النفط �شهدت تقلبات �أقل منذ
 2012حتى � ،2014إلى جانب بطء تعافي االقت�ص���اد العالمي
بع���د الأزم���ة المالية العالمية الأخيرة� ،إ�ض���اقة �إلى ثورة الغاز
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ال�ص���خري الذي �أ�ص���بح م�س���اهماً رئي�س���ياً ف���ي عر�ض موارد
الطاق���ة ،و�ألمحت �أوبك �إلى �إمكانية ا�س���تمرار هذه الت�أثيرات
على المدى القريب �أو المتو�سط على الأقل.
وتوقع���ت الورقة �أن يبلغ متو�س���ط النمو االقت�ص���ادي العالمي
على المدى الطويل � %3.5سنوياً خالل الفترة من �سنة 2014
�إلى �سنة  ،2035الأمر الذي يعني �أن معدل النمو �سيكون �أدنى
ف���ي جميع البالد ال�ص���ناعية الكبرى خ�ل�ال الفترة من 2021
�إل���ى  ،2035مقارن���ة بالفت���رة م���ن  2014حت���ى  ،2020وذلك
نتيج���ة لتراج���ع االتجاه���ات الديموغرافي���ة والإنتاجية .وهو
الأمر الذي يختلف كثيرا بالن�س���بة لالقت�ص���اد ال�ص���يني الذي
�سي�صبح الأكبر في العالم بحلول �سنة  .2018ومن المتوقع �أن
ي�ص���بح االقت�صاد ال�ص���يني عام � ، 2035أكبر بن�سبة  %41من
اقت�ص���اديات منظمة التعاون االقت�ص���ادي والتنمية في القارة
الأميركية ،و�ض���عف اقت�ص���اديات منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية في القارة الأوروبية� .أ ّما االقت�ص���اد الهندي ،ف�س���وف
ي�سجل نمواً بن�سبة � %6.3سنوياً بالمتو�سط حتى �سنة . 2035
و�س���تبلغ ح�صة االقت�صاديات النامية في �آ�سيا من الطلب على
النفط  %88في �سنة .2035
�أما بالن�سبة للطاقة التكريرية ،ف�سيكون هناك فائ�ض طاقة في
دول منظمة التعاون االقت�ص���ادي والتنمية ،بينما �سوف تتو�سع
الطاق���ات التكريرية في الدول النامية .غير �أن �س���يناريوهات
النمو االقت�ص���ادي تفيد ب�أن عـدم الـيـقـيـن �س���ـوف يخـ ّيم عـلى
الطلب على النفط في المدى المتو�سط ،كما �أن ارتفاع عر�ض
النفط الخام من دول خارج �أوبك �سوف ي�ؤثر �سلباً على الطلب
على نفط �أوبك .
و�أ�ش���ارت �أوب���ك �إل���ى �أن �أ�س���عار النف���ط �س���تبقى في
محيط  100دوالر للبرميل على المدى الطويل ،وا�ض���عة
في االعتبار �أن االفترا�ض���ات الأ�سا�س���ية التي يبنى على
�أ�سا�سها �س���عر البرميل ال تزال هي ذاتها و�ستبقى كذلك
على المديين المتو�سط والبعيد.
وف���ي نهاي���ة ورقته���ا ر�أت )�أوبك( �أن ازدي���اد االهتمام
بالغاز ال�ص���خري كم�ص���در للطاقة ،على �ض���وء نمو هذا
الم�ص���در في كل م���ن الوالي���ات المتحدة وكندا� ،س���وف
يع���زز من احتماالت التح���ول �إلى الغ���از الطبيعي لتوليد
الطاقة ،في حال التغلب على عوائق الإنتاج على المديين
المتو�س���ط والطويل ،ومن تلك العوائق القلق ب�ش�أن الآثار
البيئية والت�ص���رف بمياه ال�ص���رف الناتج���ة عن عمليات
التك�سير المائي واال�ستخدام المفرط للماء ،والقلق ب�ش�أن
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العمير :الطلب على
النفط سيزيد عالمي ًا
خاصة من قارة آسيا

ت�أثير هذه التطورات على �أ�سعار الغاز في الم�ستقبل.
ثاني � � � ً�ا :ورقة مقدمة من قبل �صندوق �أوب � � ��ك للتنمية الدولية
لالجتـماع الـوزاري لـمـلتقى الطـاقة الدولي الرابع ع�شر:
وتح���ت عنوان «طاق���ة م�س���تدامة للجميع :ما هي الأ�س���اليب
الناجح���ة ،وم���ا هي الأ�س���اليب التي تحتاج للت�ص���حيح؟» قدم
�ص���ندوق �أوبك للتنمية )�أوفيد( ورقة عمل �أ�ش���ار فيها �إلى �أن
توافر خدمات الطاقة للجميع يعتبر �ش���رطاً �أ�سا�س���ياً للق�ضاء
عل���ى الفق���ر وتحقيق التنمي���ة الم�س���تدامة ،وتحقيق �أهداف
الألفي���ة للتنمية ،في وقت ال تزال هناك حاجة كبيرة لمواجهة
ما ي�س���مى «فقر الطاق���ة» ،على الرغم من المكا�س���ب الهائلة
التي حققها العالم في هذا المجال خالل العقدين الما�ضيين.
يتوجب على متخذي القرار �إطالق
و�ألمحت )�أوفيد( �إل���ى �أنه ّ
مب���ادرات جدي���دة لتحقيق توفير الطاقة للجميع بحلول �س���نة
 ،2030و�أن على �سيا�سات الطاقة �أن تدعم الأ�ساليب المبتكرة
وتتب ّنى حلول الطاقة غير المركزية ل�ضمان و�صول الطاقة �إلى
المجتمعات وم�ؤ�س�سات الأعمال الموجودة في �أماكن ال ت�صلها
�شبكات التوزيع.
و�أكدت )�أوفيد( �أن اال�س���تثمارات التراكمية المطلوبة لتحقيق

�إي�ص���ال الطاق���ة للجميع بحلول �س���نة  ،2030تبل���غ  1تريليون
دوالر �أميرك���ي ،بواقع  48مليار دوالر �أميركي في ال�س���نة ،و�أن
هذا الم�س���توى �أعلى بخم�سة �أ�ض���عاف مما كان عليه في �سنة
 .2009و�أو�ضحت )�أوفيد( �أن �سد هذه الفجوة في اال�ستثمار،
يتطلب اللجوء �إلى جميع �أنواع وم�ص���ادر التمويل كال�ص���ناديق
الدولية وال�ش���راكات بين القطاعين الع���ام والخا�ص والتمويل
الم�ص���رفي على الم�س���تويات متعددة الأطراف والم�س���تويات
الثنائية والمحلية.
وف���ي خت���ام ورق���ة العم���ل �أك���دت )�أوفي���د( �إن التنمية
الم�ستدامة يجب �أن توازن بين النمو االقت�صادي والتقدم
االجتماع���ي وحماية البيئة ،و�أن الجهود الرامية للق�ض���اء
على الفقر في مجال الطاقة يجب �أن تعتمد على �أ�ساليب
تكنولوجية وفنية م�صممة خ�صي�صاً لتنا�سب الأو�ضاع في
كل بل���د عل���ى حده .و�أنه ال يمكن تحقي���ق �أي من �أهداف
الألفية للتنمي���ة دون �أن تكون الطاقة الكهربائية متوافرة
للعموم وب�أ�سعار في متناول الجميع.
ً
ثالثا :ورقـة مقـدمة من قـبل الوكالة الدولية للطاقة لالجتماع
الوزاري لملتقى الطاقة الدولي الرابع ع�شر:
وف����ي �إطار الم�ش����اركة في منت����دى الطاقة الدول����ي الرابع
ع�شر� ،ش����اركت الوكالة الدولية للطاقة بورقة عمل تناولت

مجموعة من النقاط الرئي�سية ،حول ال�سوق النفطية والغاز،
وقط����اع الكهرب����اء ،والتوقعات الم�س����تقبلية طويل����ة الأجل،
والبحث عن م�ص����ادر الطاق����ة المتجددة ،ومو�ض����وع كفاءة
الطاقة .ففي مجال ال�س����وق النفطية قالت الوكالة الدولية
�إن ارتفاع �إنتاج الدول غير الأع�ض����اء في منظمة �أوبك بد�أ
يغي����ر �أنم����اط التجارة العالمية ،ولكن م����ن غير المرجح �أن
ي�ؤدي هذا الأمر �إلى انخفا�ض الأ�س����عار .و�أ�ش����ارت الوكالة
�إلى �أن عمليات النقل بعيدة المدى للنفط الخام قد تتراجع
نتيج����ة لزيادة عمليات ومن�ش�����آت تكرير النف����ط في �أماكن
قريبة من �آبار النفط  .والحظت الورقة �أن عمليات التكرير
في الواليات المتحدة �أ�صبحت �أكثر ربحية ،الأمر الذي بد�أ
ي�ؤثر على اال�ستثمارات في دول �أخرى ،فالواليات المتحدة
التي كانت في ال�س����ابق هي الم�ستورد الأكبر �أ�صبحت الآن
الم�صدّر الأكبر .و�ألمحت الوكالة �إلى �أن هذا التح ّول �سواء
ف����ي الإنت����اج �أو في العمليات الالحقة يثي����ر تحديات كبيرة
على �صعيد �أمن الطاقة ،يمكن �أن تكون له انعكا�سات مهمة
على هيكل ال�سعر وعلى تقلبات الأ�سعار.
وفي مجال الغاز �أ�ش���ارت ورقة الوكالة الدولية للطاقة �إلى �أن
عمليات نقل الغاز من المنتج �إلى الم�س���تهلك ال زالت تتم عبر
م�س���افات طويل���ة ،و�أن ه���ذا النمط لن يتغي���ر طالما لم تظهر
م�صادر طاقة غير تقليدية.
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أوب����ك :م��ن��ت��دى الطاقة
العالمي نقطةإلتقاءبالغة
األهمية لتقريب وجهات
ال��ن��ظ��ر ب��ي��ن المنتجين
والمستهلكين
وع���ن قطاع الكهرباء ،اعتبرت الوكالة �أنّ هذا القطاع هو
الأ�س���رع نمواً و�سوف يمثل  %50من احتياجات اال�ستثمار
على مدى عدة عقود ،و�أنّ تحقيق �أمن الطاقة الكهربائية
يتطلّ���ب تواف���ر طاق���ة توليد كافي���ة لتلبي���ة االحتياجات
و�أنظمة توزيع مرنة.
و�أو�ض���حت الورق���ة �أن الدرا�س���ات الم�س���تقبلية تتوقع حدوث
تحوالت كبيرة في النمو االقت�صادي وال�سكاني وتوفير الطاقة
الكهربائي���ة� ،إلى جانب التحوالت ف���ي الجهود المبذولة للحد
من ا�س���تخدام المواد الكربونية� ،إلى جانب ت�سارع االبتكار في
قط���اع الطاقة .وترى الوكالة �أن ا�س���تمرار الطلب على النفط
�س���ي�ؤدي للو�ص���ول �إلى نحو  101.4مليون برميل يومياً بحلول
�س���نة ( 2035بارتفاع � %1.1س���نوياً حتى �سنة  2020وبمعدل
ارتف���اع �أق���ل بعد ذل���ك) ،م�ؤك���دة �أن االرتفاع الأعلى �س���يكون
في �آ�س���يا وال�شرق الأو�س���ط ،مقابل انخفا�ض في دول منظمة
التعاون والتنمية االقت�ص���ادية ،بالإ�ض���افة �إلى انخفا�ض ح�صة
النفط الخام التقليدي من � %80إلى  ،%67نتيجة لدخول مواد
الطاقة من منتجات غير تقليدية .
رابع � � � ً�ا :ورقـة مـقـدمة مـن قبل االتحاد الدولي للغاز لالجتماع
الوزاري لملتقى الطاقة الدولي الرابع ع�شر:
�سلّطت الورقة ال�ضوء على تجربة الواليات المتحدة في مجال
الغاز ال�صخري ،والم�ص���ادر غير التقليدية و�أثرها على هيكل
ال�سوق العالمية للغاز ،وذلك في ظل ثورة الغاز ال�صخري التي
غيرت توقعات العر�ض بالن�س���بة للغاز الطبيعي ،وعززت الدور
الحيوي للغاز الطبيعي �ض���من خليط الطاقة العالمية .وارت�أت
الورق���ة �أن الث���ورة التي احدثها الغاز ال�ص���خري �أث���رت ت�أثيراً
هائ ً
ال على االقت�ص���اد المحلي للواليات المتحدة ،خا�صة �أنها
�أدّت �إلى تخفي�ض تكلفة الطاقة على الم�س���تهلكين ،وخف�ض���ت
انبعاث���ات غ���از التدفئ���ة ،وخلقت ع���دداً كبيراً م���ن الوظائف
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الجدي���دة ب�ش���كل غي���ر ع���ادي ،الأمر ال���ذي �أدى كذل���ك �إلى
ارتف���اع الإيرادات ال�ض���ريبة المحلية ،فت���م اطالق العديد من
الم�شاريع ال�صناعية الكبرى لإنتاج البتروكيماويات والأ�سمدة.
و�أو�ضحت الورقة �أن النظرة �إلى الواليات المتحدة تغيرت� ،إذ
�أ�ص���بح الكثيرون يرونها �أنها �أ�ص���بحت الآن قريبة من تحقيق
اال�ستقالل في مجال الطاقة.
و�أ�ش���ارت ورق���ة العمل الخا�ص���ة باالتحاد الدول���ي للغاز �إلى
�أن �ص���ناعة النف���ط والغاز غير التقليديين وح�س���ب توقعات
االتحاد� ،س���تتيح ثالثة ماليي���ن وظيفة جديدة برواتب عالية
بحلول �سنة  ،2020وا�س���تثمار �أكثر من  5.1تريليوات دوالر
م���ن خ�ل�ال الإنفاق الر�أ�س���مالي في الفترة م���ا بين  2012و
( 2030منه���ا  3تريليون���ات للغاز الطبيعي غي���ر التقليدي).
مو�ض���حة �أن كل ما يتم �إنفاقه على الم�ش���اريع �س���وف يبقى
داخ���ل الوالي���ات المتح���دة لدع���م الوظائ���ف المحلية وخلق
وظائف جديدة ،و�س���وف يدر ذلك على الأن�ش���طة المرتبطة
بالطاق���ة غير التقليدية ،وعلى �أ�س���ا�س تراكمي ف�إن �إيرادات
�ض���ريبية تبلغ  2.5تريليون دوالر بين �سنتي  2012و ،2035
موزعة بالت�س���اوي تقريبا بين الواليات والحكومة االتحادية.
و�س���ترتفع ح�ص���ة الغ���از الطبيعي غير التقلي���دي من الإنتاج
العالم���ي للنف���ط �إلى  %32بحلول �س���نة  2035مقارنة بـ %1
في �س���نة  ،2010وتوقعت الورقة �أن ت�ص���بح �آ�س���يا في �س���نة
 2035منتجاً للغاز �أكبر من ال�ش���رق الأو�س���ط ورو�سيا� ،إلى
جانب توقعها زيادة الطلب على الغاز بن�س���بة  %50بين �س���نة
 2010و .2030
واعت���رف االتحاد الدول���ي للغاز من خالل ورقته �أ ّن الغاز غير
التقلي���دي يغير تماماً مفاهيم التوزي���ع العالمي لقاعدة موارد

هذه المادة الحيوية ،خا�ص���ة �أن هناك موارد هائلة في كل من
�أمريكا ال�ش���مالية و�أ�ستراليا و�أوروبا و�أمريكا الالتينية وجنوب
�أفريقيا وال�ص���ين وغيرها ،و�أن االكت�ش���افات المتالحقة للغاز
غير التقليدي قد �ضاعفت حجم قاعدة موارد الغاز المعروفة
في العالم.
ً
خام�سا :ورقة عمل معهد الأبحاث االقت�صادية لدول الآ�سيان
و�شـرق �آ�سيا لالجتماع الوزاري لملتقى الطاقة الدولي الرابع
ع�شر:
ق����ام معه����د الأبحاث االقت�ص����ادية ل����دول الآ�س����يان بعر�ض
�ش����رائح �إي�ضاحية بي ّنت نمو مختلف مك ّونات خليط الطاقة
العالم����ي ومع����دالت ارتف����اع كل من ه����ذه المكونات خالل
الفترة من �س����نة � 1990إلى �س����نة  2010ثم من �سنة 2010
�إل����ى �س����نة  .2035مفي����دة �إن العر�����ض الإجمال����ي للطاقة
الأ�سا�سية �سوف يرتفع بما يعادل � 2.1ضعف خالل الفترة
م����ن �س����نة � 2010إلى �س����نة  ،2035و�أن الطاق����ة المتجددة
بم����ا في ذلك طاق����ة المياه �س����وف تكون ح�ص����تها �أقل من
 %10في �س����نة  ،2035بينما �ستبلغ ح�صة الفحم نحو %50
في تلك ال�س����نة  ،و�س����ترتفع ح�ص����ة الغاز ب�ش����كل كبير من
� %10إل����ى  %16خ��ل�ال الفترة ذاتها ،م�ش����يرة �إل����ى �أن هذه
التوقعات بُنيت على �أ�س����ا�س �س����يناريو اال�ستمرار في اتباع

�أ�ساليب العمل ذاتها على الرغم من التغيرات في الأو�ضاع
والتطورات “.”Business As Usual
وك�ش���فت الورق���ة �أن���ه في ظ���ل �س���يناريو ال�سيا�س���ة البديلة
“ ،”Alternative Policy Scenarioوانته���اج �أ�س���اليب
و�سيا�س���ات جديدة تتما�ش���ى مع التطورات ال�ستغاللها على
النح���و الأمثل ،ف�إن هذه ال�سيا�س���ة ت�ش���مل تحدي���د �أهداف
طوعي���ة لتوفي���ر الطاق���ة ،وبالتال���ي تحقيق تخفي����ض كبير
ف���ي انبعاث���ات الكربون مقارنة بما يك���ون عليه الحال �إذا ما
ا�ستمرت ممار�سة الأمور كالعادة.
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البيان الختامي
ر ّكزت النقا�شات التي دارت في المنتدى على الموا�ضيع التالية:
• تعزي���ز االعتمادية المتبادلة لأ�س���واق الطاقة المعا�ص���رة ،والحاج���ة �إلى عقد حوار
مفتوح و�ش���امل و ُم ّطلع حول ال�سيا�س���ة ومدعوم ببيانات وا�ضحة .وذلك في ظل الدور
المنوط بال�سيا�س���ات الوطنية التي �س���وف يكون لها دوراً جوهرياً في تحقيق الفر�ص
التي تُتيحها الجغرافيا الجديدة للطاقة.
• الحاجة للمزيد من الم�شاركة عن طريق الحوار والتعاون بين ال ُمنتجين والم�ستهلكين
ودول العبور بهدف اال�ستمرار في تعزيز �أمن الطاقة العالمي.

• تُ�شكل م�ستويات العر�ض والطلب على الطاقة في الم�ستقبل مخاوف �أ�سا�سية تواجه
الوزراء عند ر�س���م �سيا�س���ات الطاق���ة الوطنية .وعند مقارنة التوقع���ات طويلة الأجل
لعام  2013والتي �ص���درت عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول الم�صدّرة للنفط،
لوحظ �أن نطاق م�س���تويات الطلب على الوقود ال�س���ائل في عام � ،2035سيكون �ضمن
نطاق � 90إلى  115مليون برميل كل يوم .تت�ض���من المتغيرات التي �س���يتم �أخذها في
االعتبار عند ح�س���اب نطاق التقديرات والت�ص���ورات طويلة الأج���ل التي تتعلق بالنمو
االقت�ص���ادي وال�س���كاني الإقليمي� ،إلى جانب التطورات التقنية ،وال�سيا�سات الوطنية
التي �س���ت�ؤثر بدورها على المو�ض���وعات المطوحة حالياً ومنها ت�أثير النفط الخفيف
على �أ�سواق الطاقة.
• تُبرر الطرق المتبعة لإعداد التوقعات الخا�ص���ة بالطاقة �إجراء حوار متوا�ص���ل بين
�ص��� ّناع القرار والتنفيذيين ال�ص���ناعيين وغيرهم من الم�س���اهمين .وتمثل الندوة التي
جمعت بين وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة الأوبك حول توقعات
الطاقة عملية بالغة الأهمية في هذا ال�س���ياق ،وقد �س���اهم الحوار م�سبقاً في تحقيق
فهم �أف�ضل لتوقعات الطاقة و�إمكانية مقارنتها.
• ينبغي ل�ص���ناع ال�سيا�سة والتنفيذيين ال�صناعيين توقع �إعادة �صياغة تدفقات النفط
خ�ل�ال العقد المقبل ،في ظل االنخفا�ض في �ص���ادرات النفط �إلى �أمريكا ال�ش���مالية
واالرتفاع في ال�صادرات �إلى �آ�سيا.
• ت�س���تحق الآراء واالفترا�ض���ات المختلف���ة المتعلقة بالعر�ض والطل���ب المتوقع على
النفط عبر القارات �إجراء نقا�ش م�ستمر بالنظر �إلى �أهميتها في بناء ال�سيناريو وخطة
اال�ستثمار على م�ستوى عالمي.
• �إن ارتف���اع �إنتاج النفط والغاز من م�ص���ادر غير تقليدية� ،أوجد احتياطيات
جدي���دة ،وحواف���ز لتحقيق تطويرات تكنولوجية ت�ض���يف �أبع���اداً جديدة على
�أ�س���واق الطاق���ة العالمية ،الأمر ال���ذي ي�ؤكد �أن الهيدروكربونات لي�س���ت في
طريقها �إلى النفاذ من العالم.
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• يج���ب �أن يتواف���ق الإنت���اج م���ن الم�ص���ادر غي���ر التقليدي���ة م���ع الموجب���ات البيئية
واالجتماعية ،و�ستكون هناك حاجة لو�ضع �أنظمة منا�سبة لحماية موارد المياه ،والعمل
مع المجتمعات و�أ�ص���حاب الم�صالح بهدف �ضمان التطوير الم�ستدام والم�س�ؤول لهذه
الموارد.
• ف���ي حي���ن �أن موارد النفط والغاز من الم�ص���ادر غير التقليدية تبدو ذات �إمكانات
هائل���ة� ،إال �أنه���ا ال تغن���ي ع���ن الحاج���ة لطاق���ات �إنتاجي���ة احتياطي���ة والحتياطيات
�إ�س���تراتيجية .وفي حالة حدوث ارتفاع كبير في ح�ص���ة الم�ص���ادر غير التقليدية في
مزيج عر�ض الطاقة العالمي� ،سيكون هناك �س�ؤاالً يطرح نف�سه بقوة وهو :كيف �سيتم
تحدي���د حجم االحتياطيات الإ�س���تراتيجية والطاقة الإنتاجية الإ�ض���افية بالنظر �إلى
تكاليفها وم�س���اهمتها في �ض���مان تدفق التبادل التجاري ب�ش���كل موثوق ي�ض���من �أمن
الطاقة العالمية.
• من المتوقع �أن تدخل �أ�س���واق النفط والغاز في ال�س���نوات القادمة كميات كبيرة من
الغاز الطبيعي الم�س���ال �سيكون من �ش����أنها تغيير قواعد اللعبة في الأ�سواق ،وقد بد�أ
�ص���ناع ال�سيا�س���ة في الدول الم�ستوردة للغاز الطبيعي الم�سال من الآن تقييم عالقات
بالدهم مع الموردين ،نظرا لوجود فر�ص للح�ص���ول على الغاز الطبيعي الم�س���ال من
العبين جدد .من جهة �أخرى ،بد�أ �ص���ناع القرار في الدول الم�ص���دّرة للغاز الطبيعي
الم�سال تحليل اال�ستثمارات الم�ستقبلية في الطاقة الإنتاجية الم�ستقبلية على �أ�سا�س
اتفاقيات ال�شراء المتوقع �إبرامها.
• �ستن�ش����أ حاجة ما�س���ة لإقامة حوار متوا�صل بين المنتجين والم�ستهلكين حول عملية
اتخاذ القرار في �س���وق عالمية �أخذت تتميز �أكثر ف�أكثر باعتماد الدول على بع�ض���ها
البع�ض ،لي�س فقط على جانب �سل�س���لة �إنتاج وتوريد الطاقة بل على تقاطعات جانب
العر�ض مع القطاعات الأخرى وعبر حدود متعددة.
• ينبغ���ي �أن يك���ون هناك المزيد من الح���وار بين الدولة المنتجة والدول الم�س���توردة
للغاز لتحليل �إيجابيات مقترحات تعديل هيكل العقود ،خا�صة �أن العقود طويلة الأجل
والمرتبطة بالنفط ت�ساعد على �ضمان �أمن العر�ض والطلب� .إذ ترى الدول الم�ستوردة
ت�ض���مين تلك العقود المزيد من الم�ؤ�ش���رات ال�س���وقية ق�ص���يرة الأجل �إلى متو�س���طة
الأجل .فمن المعروف �أن التحول من هياكل الت�س���عير المرتبطة بالنفط �إلى الأ�س���عار
الفوري���ة لعقود الغاز يثير ت�س���ا�ؤالت حول الطريقة التي �س���وف ت�س���تطيع بوا�س���طتها
ال�ش���ركات الح�صول على التمويل لم�ش���اريع الغاز ،وهي الم�شاريع التي تحتاج لر�ؤو�س
�أموال �ضخمة .و�أياً كان ال�سيناريو ،يجب �أن تكون هناك �سيا�سات طويلة الأجل ،و�أطر
تنظيمية لدعم اال�ستثمارات المتزايدة والالزمة لتلبية الطلب العالمي المتنامي.
• بالن�سبة للجهود الكبيرة المبذولة ل�ضمان طاقة م�ستدامة للجميع ،ف�إن عدد المجاالت
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القائمة يبدو واعداً ،و�أبرز تلك المجاالت التوجه العام نحو اال�ستخدام الكف�ؤ للموارد
القائمة ،فالدعم الحكومي للطاقة من الأ�ش���عة ال�شم�س���ية والرياح �إلى جانب خيارات
الطاقة المتجددة الأخرى ،واحتماالت اال�ستخدام الأو�سع لتكنولوجيا المعلومات في
عالم الطاقة ،كل تلك المجاالت تتمتع ب�إيجابيات ال ي�س���تهان بها ،كما �أن اال�س���تخدام
الأو�س���ع لم�ص���ادر الطاقة النظيفة من �ش����أنه �أن ي�س���اعد في تعزيز قطاعات الطاقة
الوطنية عن طريق تنويع مزيج الطاقة.
• هناك حاجة لآليات تمويل جديدة ومبتكرة لدعم زيادة حجم ا�ستخدام الطاقة النظيفة،
وهناك حاجة �أي�ضاً للتفكير الخالق ب�ش�أن م�شاريع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص،
وخا�صة تلك التي تهدف �إلى زيادة القدرة على الو�صول �إلى م�صادر الطاقة.
• التج���ارب الوطنية ال�س���تخدامات الطاق���ة النظيفة تدل على الحاج���ة لإطار قانوني
وتنظيمي وا�ض���ح ك�ش���رط م�س���بق للنجاح ،كما تدل على �أن التمويل الكافي وم�ساهمة
القط���اع الخا����ص يعتبران �أم���ران جوهريان لتحقيق ه���دف زيادة ا�س���تخدام تقنيات
الطاقة النظيفة.
• م���ن �ش����أن �إع���داد �سيا�س���ة تحقيق ت���وازن بين تنام���ي الطلب على الطاق���ة من جهة
وتحدي���ات المناخ العالمي ،وزيادة التركيز على �أنواع وقود مرنة يمكن االعتماد عليها
لت�س���تخدم مع وقود الطاقة المتجددة في م�ش���اريع تولي���د الطاقة ،ومن الطرق التي
اتبعت كان هناك تطوير البيئة الأ�سا�س���ية بدافع من عوامل ال�س���وق ،كعمليات البحث
والتطوير لل�ش���بكات الذكية وا�س���ترجاع الكربون وتخزينه ،وغيرها من التقنيات التي
يمكن �أن تكون خطوة �أولى نحو التغيير في مجال ا�ستهالك الطاقة ب�أ�سلوب كف�ؤ و�أكثر
ا�ستدامة ،الأمر الذي يعزز مرونة �أنظمة الطاقة ب�شكل عام.
• في حين �أن التحوالت في قطاع الطاقة ي�س���تغرق تحققها وقتاً طوي ً
ال� ،س���وف يلزم
تحقيق تقدم �أ�س���رع على الم�س���تويات الوطنية والإقليمية لزيادة ا�س���تخدام التقنيات
النظيف���ة وتخفي�ض االنبعاثات �إلى م�س���توى يتوافق مع الأه���داف المتفاو�ض والمتفق
عليها لتغير المناخ ،كما �أن التعاون الدولي والتدفق غير المق ّيد للتكنولوجيا والمعرفة
والتموي���ل الكاف���ي تعتبر جميعها عنا�ص���ر ال غنى عنها لالنتقال الدولي �إلى اقت�ص���اد
منخف�ض الكربون.
• �إن تح�سين كفاءة الطاقة في جميع �أنواع الوقود ينطوي على �إمكانات هائلة لتخفي�ض
االنبعاثات ويمكن ا�ستخدامه ،و�إن بدرجات متفاوتة ،من قبل جميع الدول واالقت�صاديات
تقريباً .وهناك مجموعة متنوعة من المجاالت المتاحة لتحقيق تقدم ملمو�س بما في
ذلك توفير التمويل المبا�ش���ر لجهود البحث والتطوير وتطبيق ال�ض���رائب الم�ستهدفة
و�إجراءات الدعم والتغييرات ذات ال�صلة في الإجراءات التنظيمية ككل.
• يعتبر الإطالق العام لقاعدة البيانات العالمية «جودي – غاز» مثال وا�ض���ح على التعاون
الناجح بين �شركاء «جودي» ،ومن المتوقع �أن ت�ساهم �أكثر في �شفافية �أ�سواق الطاقة ،وتدل
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التحوالت في �أنماط الطلب الإقليمي وتنامي التجارة العالمية في الغاز الطبيعي الم�سال
ملحة لبيانات حول الغاز وعلى الم�س���توى العالمي ،وال �ش���ك �أن وجود
على وجود حاجة ّ
ً
ً
قاعدة «جودي – غاز» العالمية يعتبر تطورا �إيجابيا كم�ص���در �ش���امل للبيانات ال�ش���هرية
للغاز الطبيعي �إذ توفر حوالي  %80من بيانات الإنتاج واال�ستهالك العالمي للغاز.
• مم���ا ال �ش���ك فيه �أن دعم الجهود المتوا�ص���لة الت���ي يبذلها �ش���ركاء «جودي» بهدف
تح�س���ين �ش���فافية البيانات يعتبر �أمراً �أ�سا�سياً لدعم ا�س���تقرار ال�سوق ،ويمكن تعزيز
م�س���اهمات ج���ودي للنف���ط وج���ودي للغاز بهذا الخ�ص���و�ص عن طري���ق التعريف بها
وعر�ض���ها ب�ش���كل �أو�س���ع و�أو�ض���ح وت�س���هيل الو�ص���ول �إلى بيانات «جودي» ،بما فيها
الإفراج المبدئي عن المعلومات حول المخزون وقدر �أكبر من ال�ش���فافية حول خطط
ال�سيا�س���ة ،كما �أن تو�س���يع قاعدة بيانات جودي لت�شمل م�ص���ادر طاقة �أخـرى يـ�شـكـل
هـدف���اً �إيجـابياً يتطلب المزيد من اال�ستك�ش���اف ل�ض���مان توفير تمويل كاف وعمليات
�شاملة ،مع ا�ستمرار تح�سين بيانات جودي للنفط وجودي للغاز و�صوال للتعاون والعمل
الم�شترك على تجميع وتوفير بيانات جودي للطاقة.
• ي�ضم هيكل الطاقة العالمية المعا�صرة ترتيبات م�ؤ�س�ساتية معقدة تخدم احتياجات
�أ�ص���حاب الم�صالح ،ومناطق متنوعة لكنها تعتمد على بع�ضها البع�ض وتعالج �أولويات
كل دولة على حده كما تعالج التحديات الجماعية العالمية .ومن ال�ض���روري تح�س���ين
�أداء هذا الهيكل واالنتقال �إلى ما يتجاوز الإطار التقليدي لأن�شطة الحوار واال�ستفادة
لأبعد مدى ممكن من المن�ص���ة العري�ض���ة والكف�ؤة لمنتدى الطاقة الدولي ،من جانب
ت�شجيع اغتنام الفر�ص التي تعزز العمل الم�شترك بين �أ�صحاب الم�صالح.
 -22من الوا�ضح �أن التعاون بين منتدى الطاقة الدولي وم�ؤ�س�سات �أخرى وهو التعاون
الذي �أ�س����س له �إعالن (كنكون) وبرنامج العمل الم�شترك بين الوكالة الدولية للطاقة
ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة الدول الم�صدرة للنفط بات يعطي نتائج �إيجابية من
جانب تعزيز التفاهم حول مجموعة من المو�ضوعات المهمة لأمن الطاقة العالمي بما
في ذلك توقعات الطاقة وت�شكيل الأ�سعار و�شفافية بيانات �أ�سواق الطاقة.
 -23ي�ش���كل منتدى الطاقة الدولي عن�ص���راً �أ�سا�س���ياً في هيكل الطاقة العالمي و�آلية
مهمة لتعزيز �أمن الطاقة� ،إذ يوفر ميثاق منتدى الطاقة الدولي من�صة �شاملة ومحايدة
للح���وار بين المنتجين والم�س���تهلكين ،وقد حقق هذا الحوار تقدم���اً مثيراً للإعجاب
على مدى فترة زمنية ق�ص���يرة ن�س���بياً .فالدول الأع�ض���اء في منت���دى الطاقة الدولي
ملتزمة ب�شدّة با�ستمراره ونجاحه.
 -24ع ّبر المنتدى عن �شكره لالتحاد الفيدرالي الرو�سي ال�ست�ضافة االجتماع الوزاري
لمنت���دى الطاقة الدولي الرابع ع�ش���ر ،كما رحب المنتدى بقيام الجزائر با�ست�ض���افة
االجتم���اع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الخام�س ع�ش���ر الذي �س���يعقد عام ،2016
والذي �ستكون كازاخ�ستان م�ضيفاً م�شاركاً فيه.
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خالل اجتماعه الثالث والت�سعين برئا�سة وزير النفط العراقي

مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك)
يصادق على تقارير نشاط األمانة العامة بشأن البيئة وتغير المناخ

عقد مجل�س وزراء منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ( �أوابك) اجتماعه
الثالث والت�سعين برئا�سة معالي وزير النفط في جمهورية العراق ال�سيد عادل
عبدالمهدي ،رئي�س الدروة الحالية للمجل�س ،وذلك في مدينة �أبوظبي بدولة
االمارات العربية المتحدة يوم الأحد الموافق  21دي�سمبر .2014
وف����ي بداي����ة االجتم����اع هن�����أ معال����ي ال�س����يد ع����ادل
عبدالمهدي دولة االمارات العربية المتحدة ال�ش����قيقة
قيادة وحكومة و�شعبا بذكرى اليوم الوطني ،متمنيا لها
مزيداً من التقدم واالزدهار ،ومعربا عن �شكره وتقديره
ال�ست�ضافتها م�ؤتمر الطاقة العا�شر ،ثم رحب ب�أ�صحاب
المعال����ي وزراء النف����ط والطاقة ف����ي المنظمة ،وخ�ص
بالترحي����ب كل من معالي الدكتور عبد الح�س����ين ميرزا
وزير الطاقة في مملكة البحرين الذي يعود للم�ش����اركة
في اجتماعات مجل�س وزراء المنظمة ،ومعالي الدكتور
علي �ص����الح العمير وزير النفط ووزير الدولة ل�ش�����ؤون
مجل�����س االمة ف����ي دولة الكوي����ت ،الذي �ش����ارك للمرة
الأولى في اجتماعات مجل�س منظمة االقطـار العربيـــــة
الم�ص����ـــدرة للبتـرول )�أوابك( ،ورحب كذلك بالمهند�س
طارق المال الرئي�س التنفيذي للهيئة الم�ص����رية العامة
للبترول ،رئي�س وفد جمهورية م�ص����ر العربية الم�شارك
ف����ي االجتم����اع نياب����ة ع����ن معال����ي المهند�س �ش����ريف
ا�سماعيل وزير البترول والثورة المعدنية.
و�أعرب معالي ال�س���يد عادل عبدالمهدي عن �أمله في
�أن يكل���ل االجتم���اع ال���وزاري بنجاح ،م�ؤك���دا �أن هدف
منظم���ة االقطار العربية الم�ص���درة للبت���رول )�أوابك(
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الأ�س���مى هو التع���اون الوثيق بين �أع�ض���ائها في �أوجه
الن�شاط المختلفة في �صناعة البترول.
وب���دوره �أعرب معال���ي الأمين الع���ام لمنظمة االقطار
العربية الم�ص���درة للبترول )�أوابك( ال�سيد عبا�س علي
النق���ي عن �ش���كره وتقدي���ره لدولة االم���ارات العربية
المتح���دة الحت�ض���انها جل�س���ات اجتماع���ات المنظمة
وعل���ى كرم االفادة وح�س���ن اال�س���تقبال ،ورحب النقي
بمعالي رئي�س مجل����س الوزراء لدورة المجل�س الحالية
ال�س���يد عادل عبدالمهدي لم�ش���اركته ف���ي اجتماعات
المجل����س للم���رة الأول���ى ،وب�أ�ص���حاب المعال���ي وزراء
الطاق���ة والنف���ط ف���ي كل من دول���ة الكوي���ت ،ومملكة
البحرين.
وخ�ل�ال االجتماع �أق���ر مجل����س وزراء منظمة االقطار
العربي���ة الم�ص���درة للبترول )�أوابك( ج���دول الأعمال،
وتداول البنود المدرجة عليه والتي لخ�صت في التالي:
• �ص���ادق المجل�س على مح�ض���ر االجتماع���ات الثاني
والت�س���عين لمجل����س وزراء المنظمة ،ال���ذي عقد على
م�س���توي المندوبي���ن ف���ي القاه���رة بجمهورية م�ص���ر
العربية بتاريخ  2يونيو .2014

الش��يخ ط�لال العذب��ي الصب��اح:
تعزي��ز التع��اون العرب��ي ف��ي مجال
النف��ط والغ��از مطل��ب مه��م
• اعتمد المجل�س م�شروع الميزانية التقديرية للمنظمة
)الأمانة العامة والهيئة الق�ضائية( لعام .2015
• �ص���ادق المجل����س عل���ى �إع���ادة تعيين مكت���ب طارق
الع�صيمي و�شركاه مدققا لح�سابات المنظمة )االمانة
العامة والهيئة الق�ضائية( لعام .2015
• �أطلع المجل�س على قرار لجنة تحكيم جائزة )�أوابك(
العلمي���ة لع���ام  ،2014والت���ي انطلقت تح���ت عنوان «
التكامل بي���ن �ص���ناعتي التكري���ر والبترولكيماويات»،
واعتمد المجل����س كذلك قرار اللجنة بحجب الجائزة،
مع اعطاء التوجيهات لالزمة بهذا ال�ش�أن .
• �أطل���ع المجل����س على تقارير ن�ش���اط الأمان���ة العامة
ف���ي متابع���ة �ش����ؤون البيئة وتغي���ر المن���اخ ،واللقاءات
على �ص���عيد جامعة الدول العربية ،والدرا�س���ات التي
انجزته���ا ،وتطوير بنك المعلومات ،كما اطلع المجل�س
على الفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة� ،أو �شاركت
فيها خالل عام .2014
• اطلع المجل�س على التقرير ال�س���نوي الذي ا�ستعر�ض
�أن�شطة الم�شروعات المنبثقة عن المنظمة خالل عام
 ،2014و�أحيط علما بنتائج االجتماع التن�سيقي ال�سنوي
الثالث والأربعين لل�شركات المنبثقة عن المنظمة.
• ق���رر المجل����س تمدي���د الفت���رة الت���ي عه���د خاللها
لجمهورية العراق بالإ�شراف على معهد النفط العربي
للتدريب لمدة عام من االول من يناير .2015
• بعث رئي�س المجل�س ببرقية لح�ض���رة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة،
ور�ؤ�س���اء الوفود� ،أعرب فيها عن جزيل ال�شكر والتقدير على
ما �أحيطوا به من ح�سن ا�ستقبال وحفاوة وتكريم.

• اتف���ق المجل�س على عقد االجتم���اع المقبل لمجل�س
وزراء المنظم���ة ف���ي القاهرة يوم الأح���د الموافق 20
دي�سمبر  ،2015وذلك بعدما تمت الموافقة على رئا�سة
دولة قطر لمجلي الوزراء في دورته المقبلة.
وعلى هام�ش م�ش���اركته في االجتماع الثالث والت�سعين
لمجل����س وزراء منظم���ة الأقطار العربيـــة الم�ص���ـــدرة
للبتـــــ���رول )�أواب���ك( ،وم�ؤتمر الطاقة العربي العا�ش���ر
ال���ذي تقيم���ه المنظمة تحت �ش���عار )الطاقة والتعاون
العرب���ي( قال ممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي
لمنظم���ة الأقطار العربية الم�ص���درة للبترول )�أوابك(
ال�ش���يخ طالل نا�ص���ر العذبي ال�ص���باح «�أن���ه البد من
تعزيز التعاون العربي في مجال النفط والغاز لمواجهة
التحدي���ات التي قد تعتر�ض م�س���يرة ال�س���وق النفطية
العربية».
و�أ�ضاف ال�شيخ طالل العذبي الذي ي�شغل من�صب الوكيل
الم�س���اعد ل�ش����ؤون الرقابة والإعالم البترولي في وزارة
النف���ط �أن حر�ص دول���ة الكويت على دعم وتعزيز العمل
العربــــي الم�شترك ال�سيما �أن�شطـــة وبـــــرامج )�أوابك(.
وقال «�أن دولة الكويت حري�صة على الم�شاركة الفاعلة
بمختل���ف الن�ش���اطات والفعالي���ات النفطي���ة العربي���ة
والدولية ايمانا منها ب�أهمية تبادل الخبرات والتجارب
الناجحة في قطاعي النفط والغاز».
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خــالل انعقاد مؤتمر الطاقة العربي العاشر بأبوظبي
في الفتـرة من  23 – 21ديسمبر 2014

العمي��ر :إيم��ان دول��ة الكويت
بأهمية العمل العربي المشترك
جعله��ا م��ن أكب��ر الداعمي��ن
لجهود (أوابك)

د .علي العمير ي�شارك في �أعمال م�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر
�شاركت دولة الكوي � � ��ت بوفد رفيع الم�ستوى تر�أ�سه معالي
وزير النفط ووزير الدول � � ��ة ل�شئون مجل�س الأمة الدكتور
علي �صالح العمير ،وع�ضوية وزير الكهرباء والماء ووزير
اال�شغ � � ��ال العامة المهند�س عبدالعزي � � ��ز االبراهيم وعدد
كبير من ر�ؤ�ساء ال�شركات والم�ؤ�س�سات العاملة في مجال
الطاق � � ��ة من القطاعين الحكوم � � ��ي والخا�ص ،في م�ؤتمر
الطاق � � ��ة العرب � � ��ي العا�شر ال � � ��ذي عقد ف � � ��ي �أبوظبي ،دولة
الإم � � ��ارات العربية المتحدة خــ �ل ��ال الفتـرة من 23 – 21
دي�سمب � � ��ر  ،2014تحت �شعار «الطاق � � ��ة والتعاون العربي»،
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ورعاة �صاحب ال�سم � � ��و ال�شيخ خليفة بن زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة.
بحث الم�ؤتمر الذي تر�أ�س���ه معالي وزير الطاقة في دولة
الإم���ارات العربي���ة المتحدة المهند�س �س���هيل بن محمد
ف���رج فار�س المزروعي ،وا�س���تمر ليومي���ن عقدت فيهما
�أربع جل�س���ات عمل� ،أو�ضاع الطاقة من جوانبها المتعددة
ذات ال�ص���لة بالتط���ورات الراهن���ة ف���ي �أ�س���واق النف���ط
والغاز الطبيعي وانعكا�س���اتها على قطاع الطاقة العربي،
واال�س���تثمارات الالزمة لتطوير قط���اع الطاقة في الدول

�أعمال م�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر في �أبوظبي

إنشاء صندوق اإلنماء االجتماعي العربي جاء بموجب اقتراح
كويتي قدم لوزراء النفط واالقتصاد العرب عام 1968
العربي���ة ،وق�ض���ايا الطاقة والبيئة والتنمية الم�س���تدامة.
وناق����ش الم�ؤتم���ر المو�ض���وعات ذات ال�ص���لة بم�ص���ادر
الطاقة العربية والعالمية ،وا�س���تهالك الطاقة في الدول
العربية و�إمكانيات تر�شيده ،والربط الكهربائي بين الدول
العربية� ،إ�ض���افة �إلى التطورات التكنولوجية وانعكا�ساتها
على قطاع الطاقة في الدول العربية.

للبترول )�أوابك( في اواخر �س���تينيات القرن الما�ض���ي ،وهي
تحت�ضن مقر المنظمة وت�ساهم في جميع ال�شركات المنبثقة
عنه���ا وتقدم للمنظمة ولغيرها من الم�ؤ�س�س���ات وال�ش���ركات
العربية االقت�ص���ادية والبترولي���ة التي تتخذ من دولة الكويت
مقرا لها كافة الت�سهيالت الالزمة لتحقيق �أهدافها وممار�سة
ن�ش���اطها .م�ش���يراً �إل���ى �أن الكويت �أ�س�س���ت في ع���ام 1961
ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية بغر�ض تقديم
الم�س���اعدات المالي���ة والتقني���ة للدول العربية ليمد ن�ش���اط
ال�ص���ندوق بعد ذلك لي�ش���مل باق���ي دول العال���م النامية عام
 ،1974م�ؤك���داً �أن دول���ة الكويت تقدم���ت باقتراح عام 1968
�إلى وزراء المال واالقت�صاد والنفط العرب تم بموجبه �إن�شاء
ال�ص���ندوق العرب���ي للإنم���اء االقت�ص���ادي واالجتماعي لدفع
م�س���يرة التعاون والتكام���ل العربي ،و�أن ال�ص���ندوق َمول منذ
�إن�ش���اءه العديد من م�شاريع القوى الكهربائية في دول عربية
متعددة.

و�أو�ض���ح العمي���ر �أن دول���ة الكوي���ت وم���ن منطل���ق انتمائه���ا
العربي تولي اهتماما خا�ص���ا بالتعاون الم�شترك في مختلف
المج���االت التي من بينها المج���ال البترولي ،فالكويت تعتبر
احدى الدول الم�ؤ�س�س���ة لمنظمة الأقطار العربية الم�ص���درة

وو�ص���ف العمي���ر الإ�س���تراتيجية النفطية التي ت�س���ير عليها
دول���ة الكوي���ت ب�أنها متزنة وحكيمة خا�ص���ة �أنه���ا تراعي في
منطلقاتها دعم ا�س���تقرار ال�س���وق النفطية على الم�س���تويين
العرب���ي والدول���ي ،م�ض���يفاً �أن جميع هذه الر�ؤى تج�س���دها

وخالل م�ش���اركته ف���ي الم�ؤتمر قال معال���ي الدكتور على
العمي���ر «�أن انعقاد والكثر من مرة تحت �ش���عار )الطاقة
والتع���اون العرب���ي(� ،إنما يب���رز اهمية التع���اون فيما بين
دولن���ا في مختلف مجاالت الطاق���ة ،وفي واجهة الأعباء
والم�س���ئوليات المفرو�ض���ة علينا كدول منتجة وم�ص���درة
بالم�س���اهمة ف���ي تحقي���ق �أمن ام���دادات الطاق���ة ودعم
االقت�ص���اد العالمي وازدهاره في الوقت الذي يواجه فيه
البترول كم�ص���در رئي�س للطاقة كثير من التحديات التي
ت�ؤثر على نمو الطلب العالمي وعلى �أ�سعاره».
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وزراء النفط في �أوابك

اإلستراتيجية النفطية لدولة الكويت متزنة وحكيمة
وتراعي دعم استقرار السوق النفطية
الإ�س���تراتيجية العامة للقط���اع النفطي الكويت���ي للفترة بين
 2020و .2030و�أك���د العمير �أن الكويت تولي عناية خا�ص���ة
لق�ض���ايا البيئ���ة والطاقة المتج���ددة وتنويع م�ص���ادر الطاقة
ورعاية العمالة والكوادر النفطية وتوطين التكنولوجيا ودعم
الجه���ود العربي���ة والدولية الم�س���اهمة في تعزيز ا�س���تقرار
�أ�سواق النفط العالمية.
و�أ�ش���اد بالجه���ود الت���ي تق���وم به���ا ال�ش���ركات الكويتي���ة في
القطاعين الحكومي والخا�ص ال�س���يما العاملة في قطاعات
النفط والغاز في مجال العمل العربي الم�شترك ،م�شيراً �إلى
ح�ص���ولها على العديد من الجوائ���ز المرموقة ومجموعة من
الفر�ص اال�ستثمارية العربية والإقليمية.

�أهداف الم�ؤتمر :
ه���دف م�ؤتمر الطاقة العربي العا�ش���ر �إلى مجموعة من
الأهداف على النحو التالي:
• �إيجاد �إطار م�ؤ�س�سي للأفكار والت�صورات العربية حول
ق�ضايا النفط والطاقة لبلورة ر�ؤى متوائمة ب�ش�أنها.
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• تن�س���يق العالقات بين الم�ؤ�س�سات العربية العاملة في
الن�شاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية.
• ربط �سيا�سات الطاقة بق�ضايا التنمية.
• درا�س���ة االحتياج���ات العربي���ة م���ن الطاق���ة حا�ض���را
وم�ستقبال وو�سائل تلبيتها.
• التع���رف عل���ى الإمكاني���ات العربية المتوف���رة والجهود
المبذول���ة لتطوي���ر م�ص���ادر الطاقة ،والتن�س���يق بين هذه
الجهود.
• التعرف على الأبعاد الدولية للطاقة و�آثارها على الدول
العربية.
يذكر �أن الم�ؤتمر �ش����ارك فيه وفود ر�س����مية من الدول
العربي����ة ،والم�س����اهمون ف����ي برنام����ج �أعمال����ه الذي����ن
تدعوهم لجنة المتابعة ،بالإ�ضافة �إلى عدد من الخبراء
وممثلو ال�ش����ركات العربية والدولية العاملة في �صناعة
النفط والغاز والطاقة ،وال�شخ�ص����يات المعنية بق�ضايا
الطاقة حول العالم.

البيان الختامي
�أكد الم�شاركون في م�ؤتمر الطاقة العربي
العا�شر �ضرورة تعزيز الحوار بين جميع
الأط��راف من �أجل خلق المناخ المنا�سب
ال�ستقرار الأ�سواق والأ�سعار،و�شددوا في
البيان الختامي على �ضرورة تعزيز الحوار
وتكثيف ال��ت��ع��اون بين جميع الأط���راف
الرئي�سية ذات العالقة المبا�شرة ب�صناعة
ال��ن��ف��ط وال���غ���از الطبيعي م��ن منتجين
وم�ستهلكين وم�ستثمرين لخلق المناخ
المنا�سب ال�ستقرار الأ���س��واق ب�أ�سعار
مقبولة للمنتجين والم�ستهلكين وم�شجعة
لقطاع اال�ستثمار في ال�صناعة البترولية
بالإ�ضافة �إلى تحقيق �أمن الطاقة ب�شقيه.
كما حث الم�ش���اركون ف���ي الم�ؤتمر ،الدول
الرئي�س���ية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي
والدول الرئي�س���ية الم�س���تهلكة لهما ،على
العم���ل �س���ويا م���ن �أج���ل تهيئ���ة العوام���ل
الكفيلة ب�إ�ش���اعة المناخ المالئم الذي من
�ش�أنه تحقيق اال�ستقرار في �أ�سواق الطاقة
وتبديد �آثار حالة عدم اليقين التي خيمت
على الأ�سواق ب�سبب التحديات االقت�صادية
والبيئية التي �أحاطت بقطاع الطاقة.
واعتب���ر البي���ان الختامي لم�ؤتم���ر الطاقة
العربي العا�ش���ر �أن الموق���ع الحيوي الذي
تتبو�أه الدول العربية المنتجة والم�ص���درة
للبت���رول ف���ي �أ�س���واق الطاق���ة العالمي���ة
يحتم عليها م�ض���اعفة الجهود لبلورة ر�ؤى
متوائم���ة حول ق�ض���ايا الطاقة والتن�س���يق
فيم���ا بينها م���ن جهة ومع ال���دول الأخرى
المنتجة للبترول من جهة ثانية .
وفي �سياق مناق�شتهم لق�ضايا اال�ستثمارات
الالزم���ة لتطوير قط���اع الطاقة في الدول
العربي���ة � ،أك���د الم�ش���اركون ف���ي الم�ؤتمر
عل���ى �أن تح�س���ين مناخ اال�س���تثمار يتطلب
من �ص���ناع الق���رار التركيز عل���ى التزامهم
بتح�سين هذا المناخ وتمكين بيئة الأعمال.

وتطرق البيان الختامي �إلى الم�س���تثمرين
ف���ي قط���اع الطاقة الذي���ن يواجهون ثالث
ق�ض���ايا ح�سا�س���ة ،تتعلق بارتف���اع تكاليف
الم�ش���روعات ونق����ص �إم���دادات الغ���از
الطبيعي والقيود المفرو�ضة على التمويل،
مب���رزا �أن الق�ض���ية الأخي���رة تع���د الأكثر
ح�سا�سية.
وف���ي م���ا يتعل���ق بمح���ور الطاق���ة والبيئة
والتنمية الم�س���تدامة� ،ش���دد الم�ش���اركون
ف���ي م�ؤتم���ر الطاقة العربي على �ض���رورة
�إيجاد نوع من التوازن بين م�ص���ادر الطاقة
الأحفوري���ة وغيرها من الطاقات الأخرى،
انطالق���ا م���ن كون جمي���ع هذه الم�ص���ادر
مكمل���ة لبع�ض���ها البع����ض لدع���م الجهود
الدولية لتحقيق التنمية الم�ستدامة.
و�أكد البيان الختامي في ال�سياق ذاته على
�أن الوقود الأحفوري �سيظل الم�صدر الأول
للطاقة ،و�سي�ساهم ب�شكل حيوي في مزيج
الطاق���ة لعقود طويلة قادمة في ظل وجود
�أكث���ر من  20في المائة من �س���كان العالم
ال يح�ص���لون على الطاقة ،ف� ً
ضال عن كونه
العامل الرئي�س في التنمية االقت�صادية.
وبخ�ص���و�ص م�ص���ادر الطاق���ة العربي���ة
والعالمية ،طالب البيان الختامي ب�ضرورة
موا�صلة عمليات التنقيب الكت�شاف حقول
جدي���دة ت�س���اهم ف���ي دع���م االحتياطيات
الحالية ف���ي الدول العربي���ة باحتياطيات
جدي���دة ،وتبن���ي التقني���ات الحديث���ة التي
ت�س���اهم ف���ي رف���ع معام���ل اال�س���تخال�ص
م���ن الحق���ول المعروف���ة بما يكف���ل تعزيز
االحتياطيات الم�ؤكدة القابلة للإنتاج.
كم���ا حث عل���ى تركيز الجه���ود في مجال
التنقيب على تجمعات الغاز الطبيعي الحر
ف���ي �ض���وء توجه العال���م نحو ا�س���تخدامه
كوق���ود نظي���ف ،م���ع الحر�ص عل���ى �إيالء
العناي���ة الخا�ص���ة بعملي���ات التنقي���ب عن

النف���ط والغ���از الطبيع���ي ف���ي المناط���ق
المغم���ورة خا�ص���ة ،بعد نج���اح العديد من
ال���دول العربية في اكت�ش���اف وتطوير هذا
النوع من الحقول.
وتميز م�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر ،الذي
نظم في �إطار �شراكة بين منظمة الأقطار
العربي���ة الم�ص���درة للبت���رول وال�ص���ندوق
العرب���ي للإنماء االقت�ص���ادي واالجتماعي
وجامعة ال���دول العربية والمنظمة العربية
للتنمية ال�ص���ناعية والتعدين  ،تحت �شعار
«الطاقة والتعاون العربي» ،بم�شاركة وفود
م���ن ثالثة ع�ش���رة دولة عربية ،م���ن بينها
المغ���رب� ،إلى جانب كبار الم�س����ؤولين في
المنظمات والم�ؤ�س�سات العربية والهيئات
الإقليمية والدولية .كما �شارك في م�ؤتمر
�أبوظبي عدد من خب���راء الطاقة وممثلون
عن �شركات ومراكز �أبحاث بترولية عربية
و�أجنبية.
و�شكل اللقاء  ،من خالل حلقاته النقا�شية
وجل�س���اته الفني���ة ،منا�س���بة لبحث مجمل
التط���ورات الراهنة في الأ�س���واق العالمية
و�آفاق اال�ستثمارات الالزمة لتطوير قطاع
الطاقة مع المحافظة على البيئة وتحقيق
التنمية الم�ستدامة .كما ناق�ش الم�ؤتمرون
ق�ض���ايا ترتبط بم�ص���ادر الطاق���ة العربية
والعالمية وا�س���تهالكها ف���ي الدول العربية
و�إمكانيات تر�ش���يدها والرب���ط الكهربائي
بين الدول العربية والتطورات التكنولوجية
وانعكا�ساتها على هذا القطاع المهم.
وتميزت الجل�سة الختامية لم�ؤتمر �أبوظبي
بالإعالن عن تنظيم الدورة الحادية ع�ش���ر
لم�ؤتم���ر الطاق���ة العرب���ي بالمغرب �س���نة
.2018

العدد  39فبراير 2015

39

خالل الإجتماع الثالث والثالثين للجنة التعاون البترولي
والإجتماع الرابع ع�شر (التح�ضيري) للجنة وكالء وزارات البترول بدول مجل�س التعاون

العمير :الكويت تنتهج سياسة نفطية بترولية متزنة
ا�ست�ض���افت دولة الكويت منت�ص���ف �شهر �س���بتمبر ،2014
بفندق الريجن�سي االجتماع الـ  33للجنة التعاون البترولي
)ال���وزاري( واالجتماع ال���ـ ) 14التح�ض���يري( للجنة وكالء
وزارات البتـرول بدول مجل�س التعاون الخليجي )التح�ضيري(،
متمني���ا طي���ب االقام���ة للجميع و�ش���ارك ف���ي االجتماعين
�أ�ص���حاب ال�س���مو والمعالي وزراء البترول والطاقة ووكالء
وزارات البترول بدول مجل�س التعاون الخليجي .وا�ستهلت
لجن���ة التع���اون البترول���ي اجتماعها بتق���دم التهنئة لمقام
ح�ض���رة �صاحب ال�س���مو �أمير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
الجاب���ر ال�ص���باح حفظه اهلل ورعاه لتكريم���ه وتتويجه من
قبل هيئة الأمم المتحدة �أميرا وقائدا للإن�سانية ،واختيار
دولة الكويت مركزا �إن�سانا عالميا.
وبهذه المنا�س���بة رحب معالي وزي���ر النفط ووزير الدولة
ل�ش���ئون مجل�س الأمة د .علي العمير بال�س���اده �أ�ص���حاب
ال�س���مو والمعال���ي الم�ش���اركين ف���ي االجتم���اع الثال���ث
والثالث���ون للجن���ة التع���اون البترولي ،واالجتم���اع الرابع
ع�شر للجنة الوكالء وزارات البترول ،م�شيراً �إلى �أن دولة
الكويت انتهجت �سيا�س���ة نفطي���ة بترولية متزنة وحكيمة
حافظ���ت على ا�س���تقرار امداداتن���ا البترولية للأ�س���واق
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العالمية وجعلت من دولة الكويت منتجا رئي�س���يا موثوقا
وجاذبا للموردين في الأ�سواق الرئي�سية  .و�أ�ضاف العمير
�أن دول���ة الكويت و�ض���عت �إ�س���تراتيجية بترولية طموحة
للفت���رة  2020و 2030للتو�س���ع ف���ي الطاق���ة الإنتاجي���ة
للم�س���اعدة في �س���د احتياجات العالم م���ن الطاقة ورفع
القدرة الإنتاجية من المنتجات البترولية .و�أ�ضاف معالي
الوزي���ر �أن الكويت حر�ص���ت على ا�س���تخدام التكنولوجيا
الحديثة والمتطورة وعلى تطبيق نظم ال�صحة وال�سالمة
والبيئ���ة ف���ي كاف���ة العملي���ات البترولي���ة للحف���اظ على
�س�ل�امة البيئة المحلي���ة .واختتم العمي���ر كلمته بالدعوة
�إل���ى تقوية دور دول المجل�س وخ�صو�ص���ا في المنظمات
الدولية كالأوبك والأوابك ومنتدى الطاقة الدولي خا�صة
ب����أن ه���ذه المنظمات يمكن �أن ت�س���هم في ر�س���م خارطة
االقت�ص���اد العالمي والمحافظة على التوازنات التجارية
واالقت�صادية.
وخالل ترا�سه لالجتماع الرابع ع�شر للجنة وكالء وزارات
البترول بدول مجل�س التعاون الخليجي رحب وكيل وزارة
النفط بالوكالة ال�س���يد علي �س���بت بن �س���بت بالأ�ش���قاء
الخليجيين �شاكرا الأمين العام الم�ساعد عبداهلل ال�شبلي

البيان الختامي

والعاملي���ن معه ف���ي �إدارة الطاقة لإنج���اح االجتماعات،
م�ؤك���داً على �أهمية انعق���اد االجتماعين لما يحتويانه من
موا�ض���يع وتقارير حيوية وهامة ،في ظل ما ت�ش���هده دول
المنطق���ة من ظ���روف دقيقة غي���ر م�س���بوقة تتعلق ب�أمن
الطاق���ة وتطورات ال�ص���ناعة البترولية .معرب���ا عن �أمله
لنج���اح مثل تل���ك االجتماع���ات ،لتحقيق �أف�ض���ل النتائج
وتنفيذ المقترحات المطروحة على �أر�ض الواقع ،خا�صة

فيم���ا يتعلق بدرا�س���ة �إمكاني���ة توحيد �أ�س���عار المنتجات
البترولية في دول المجل�س ،وبحث مقترح الكويت المتعلق
بتفعي���ل التعاون بين �ش���ركات البت���رول الوطنية ،ومتابعة
تط���ورات اجتماع���ات اتفاقي���ة الأمم المتح���دة الإطارية
لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو ،وا�ستعرا�ض ما تو�صل �إليه
فريق مجل�س التعاون ل�ش���ئون الطاقة في منظمة التجارة
العالمية واتفاقيات التجارة الحرة .

وف����ي نهاية االجتماعين تم �ص����ياغة البي����ان الختامي
على النحو التالي :
• ا�ستعر�ض����ت لجن����ة التع����اون البترول����ي التو�ص����يات
المرفوعة له����ا من االجتماع التح�ض����يري للجنة وكالء
وزارات البترول واتخذت ب�ش�����أنها القرارات المنا�سبة ،
وت�ض����من جدول �أعمال لجنة التع����اون البترولي العديد
م����ن المو�ض����وعات الت����ي م����ن �ش�����أنها تفعي����ل التعاون
البترولي الم�ش����ترك بين دول المجل�س وتعزيز الأهمية
الإ�ستراتيجية والبترولية لدول المجل�س على الم�ستوى
الدولي .
• اطلع����ت اللجن����ة على نتائج الدرا�س����ة المعدة من قبل
منظمة الخليج لال�ست�ش����ارات ال�ص����ناعية حول �إمكانيه
توحي����د �أ�س����عار المنتج����ات البترولي����ة ب����دول المجل�س

 ،وكذل����ك نت����اج لقاءات فري����ق الطاقة ل����دول المجل�س
م����ع التكت��ل�ات والمجموع����ات االقت�ص����ادية الدولي����ة ،
وتط����ور اتفاقية االمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ
ومفاو�ضات التجارة العالمية .
• كما ا�ستعر�ض����ت اللجنة قرارات المجل�س الأعلى ذات
العالقة بالعمل الم�ش����ترك واالقت����راح المقدم من دولة
الكويت ب�ش�أن �آليات تفعيل التعاون بين �شركات البترول
الوطني����ة ب����دول المجل�س بالإ�ض����افة �إل����ى االقتراحات
المقدم����ة من لجنة المخت�ص����ين في الإع��ل�ام البترولي
ب����دول المجل�����س لتفعي����ل دور الإع��ل�ام البترول����ي ف����ي
الحفاظ على الم�ص����الح البترولية واالقت�ص����ادية لدول
المجل�����س �إلى جانب العديد من المو�ض����وعات الأخرى
التي ت�صب في �صالح �شعوب دول مجل�س التعاون.
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درا�سة

النفط الثقيل!..

في ظل �سعي الدول المنتجة للبترول �إلى زيادة �إنتاجها
من النفط الخام ،يتزاي � � ��د الحديث عن النفط الثقيل
ودوره في رف � � ��ع معدالت �إنتاج ال � � ��دول المنتجة ،فما هو
النف � � ��ط الثقيل؟ ولماذا �سمي به � � ��ذا اال�سم؟ وما الفرق
بينه وبين النفط الخفيف؟
النفط الثقيل هو عبارة عن نفط كثيف ولزج وله درجة
ثق � � ��ل منخف�ض � � ��ة� ،أم � � ��ا تعريفاته فمختلف � � ��ة فال�صناعة
النفطي � � ��ة ت�صنف النف � � ��وط على �أنها (ثقيل � � ��ة) �إذا ّ
قلت
درج � � ��ة (APIت�صني � � ��ف المعهد وفق المعه � � ��د البترولي
الأمريك � � ��ي) ع � � ��ن  10درجات .وقد ا�صطلح � � ��ت ال�صناعة
� ً
أي�ضا على ت�سمية النفوط الثقيلة جد ًا بالبتيومين �إذا
ما زادت لزوجتها عن � 10,000سنتيبويز ( ،)cPوت�صنيف
النفوط بموجب الكثافة يعك�س عاد ًة اهتمامات �صناعة
التكري � � ��ر ،فالكثاف � � ��ة ت � � ��دل عل � � ��ى محت � � ��وى النف � � ��ط من
المقطرات.
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�أما بالن�س���بة ل�صناعة �إنتاج النفط ،فاللزوجة
هي الخا�صية الأكثر �أهمية لأنها تعك�س مدى
ان�س���يابية النفط في مكمن���ه ،وبالتالي تحدد
�أ�سلوب ا�ستخراجه .ومن هنا ت�صنف النفوط
على �أنها ثقيلة جداً �إذا كانت لزوجتها مرتفعة،
وعلى �أنها بتيومين �إذا كانت اللزوجة مرتفعة
ج���داً بحيث تنع���دم ان�س���يابيها تحت ظروف
المكمن مما يجعلها غير قابلة لال�س���تخال�ص
من مكامنها بطرق الإنتاج المعتادة.
وتعك����س كثاف���ة النف���ط مالم���ح عام���ة ع���ن
مكوناته .فالنفوط الثقيلة تحتوي على مركبات
هيدروكربوني���ة م�ش���ابهة لتل���ك الموجودة في
النف���ط االعتي���ادي� ،إال �أن متو�س���ط ال���وزن
الجزيئي لهذه المركبات ون�س���بة الكربون �إلى
الهيدروجين ) (C/Hفي النفط ومحتواه من
المركب���ات العطرية المتع���ددة الحلقات �أعلى
من النفط االعتيادي ،وتحتوي النفوط الثقيلة
ع���اد ًة عل���ى ن�س���ب مرتفعة م���ن الأ�س���فالتين
والكبري���ت وفل���زات الفانيدي���وم والنيكل ،وال
تتجاوز ن�سبة المقطرات فيها عن .%40

وت�ش���ير الأبح���اث والدرا�س���ات الت���ي �أجريت عل���ى النفوط
الثقيل���ة ومواقع مكامنها �إلى �أنه���ا تكونت عن طريق انتقال
نفـ���وط اعتياديـ���ة �إلى طبقـ���ات الأر�ض العـلي���ا القريبـة من
ال�س���طح� ،إذ تعـر�ض���ت المكونات الخفيفة للتحلل بوا�س���طة
الكائنات الدقيقة الموجودة في التربة وللتبخر مخلف ًة مواد
هيدركربوني���ة ثقيلة� ،إال �أنه قب���ل اكتمال تحللها ،دفنت مرة
�أخرى في �أعماق الطبقات الجيولوجية مكونة ما يعرف الآن
بالنفط الثقيل جداً.
ويتواجد النفط الثقيل جداً في مكامن تتجاوز �أعماقها 1000
متر .وت�ش���ير �إح�ص���ائيات مجل����س الطاقة العالم���ي ،المبنية
عل���ى بيانات من هيئة الم�س���وحات الأمريكي���ة� ،إلى وجود 91
حق�ل�ا للنفط الثقيل في  21دولة منه���ا  11حق ً
ً
ال بحرياً .وتم
تقدير �إجمالي النفط المكت�ش���ف في الموقع بحوالي 2.064
ترلي���ون برميل ،وتقدير �إجمالي االحتياط���ي والموارد القابلة
لال�س���تخال�ص بنح���و  297بليون برميل .وت�ش���ير ن�ش���رة لهيئة
الم�سوحات الجيولوجية الأميركية �إلى �أن �إجمالي النفط الخام
الثقيل القابل لال�ستخال�ص يقدر بنحو  434بليون برميل ،كما
قدر متـو�س���ط معامـل اال�س���تخال�ص بحـوالي  .0.135وتقدر
ه���ذه الكمي���ات بنا ًء على كميات الم���وارد المقدرة في الموقع
ومعدالت اال�ستخال�ص وفق التقنيات الم�ستخدمة حالياً.
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الفرق بين النفط الثقيل والخفيف
توج���د � 3أنواع مختلف���ة من النفط هي الثقيل والمتو�س���ط
والخفي���ف ،مرتبطة �أ�سا�س���اً بالوزن النوعي ح�س���ب تعريف
أميرك���ي للبت���رول )American Petroleum
المعهد ال
ِ
 ،(Instituteف�أي نفط خام وزنه النوعي يقل عن  28درجة
يعتبر ثقي ً
ال ،ويكون ان�س���ياب النفط �أثقل و�أ�ص���عب .وهناك
نف���ط يعتبر ثقيال جدا وفي حدود  20درجة موجود في كل
من فنزويال والمملكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت.
�أما النفط المتو�سط فوزنه النوعي يكون ما بين � 28إلى ،32
والنف���ط الخفيف ما بين  32درجة و�أعلى �إذ ي�ص���ل �إلى 50
درجة ،ويتواجد هذا النوع من النفط في دول �شمال �أفريقيا
ليبيا ،والجزائر ،ونيجيريا ،و�إندوني�سيا ،و�أميركا و�أوروبا.
وهن���اك تعري���ف للنفط الخ���ام وهو مرتبط بن�س���بة احتواء
النف���ط على مادة الكبري���ت ،فالنفط الذي يحتوي على �أقل
م���ن ن�ص���ف في المئة ي�س���مى النف���ط «الحل���و» )،(Sweet
وال���ذي يحت���وي على �أكثر م���ن واحد في المئة  %1ي�س���مى
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النف���ط «المر» ) ،(Sourوتلك الت�ص���نيفات هي التي ت�ؤدي
في النهاية �إلى التفاوت في �أ�سعار النفط.
ولقد �ش���هدت التكنولوجيا الحيوي���ة )(Biotechnology
تقدم���اً كبيراً منذ �أواخر القرن الما�ض���ي� ،إذ اعتبرت �أحد
�أهم الث���ورات العلمية التي حققها الإن�س���ان نظ���راً للآفاق
الواع���دة التي تفتحها ه���ذه التكنولوجيا ف���ي كافة مناحي
حياة الإن�س���ان اليومية ،وا�س���تخدمت هذه الث���ورة في كثير
من التطبيق���ات والمجاالت كال�ص���ناعة والط���ب والزراعة
والتغذية وغيرها.
وم���ن التطبيق���ات الواعدة والهام���ة للتكنولوجيا الحيوية
ا�س���تخدا ُمها في المجال البترولي� ،إذ �إن النفط وح�س���ب
كثير من التوقعات �س���يبقى الم�صدر الأول للطاقة لعقود
ع���دة ،وهذا عائد �إلى ا�ستك�ش���اف مزيد م���ن �آبار النفط
وتقدم تقنيات الحفر والتنقيب ،وتطوير �أ�س���اليب وطرق
حديث���ة لزي���ادة الإنتاجي���ة النفطي���ة ،ومنه���ا ا�س���تخدام
التكنولوجيا الحيوية التي عززت مكانة النفط في العالم

بو�صفه م�صدراً رئي�سياً للطاقة ومادة �أولية في عدد كبير
من ال�صناعات الكيميائية الهامة.

كائنات دقيقة
ت���دل الدرا�س���ات عل���ى �أنه تحت �أف�ض���ل ظروف ا�س���تخراج
النف���ط ،يتبق���ى في كثير من الآبار نحو ن�ص���ف كمية النفط
غير م�ستخرجة نظراً للزوجتها العالية والت�صاقها بال�صخور،
وهذا يعيق عملية ا�ستخراج كامل النفط الموجود في طبقة
الم�صدر في باطن الأر�ض .ولقد تم تطوير عدد من التقنيات
لزي���ادة الإنتاجي���ة النفطية ،كحق���ن المياه وبع����ض الغازات
والمذيبات في الآبار وكذلك المعالجة الحرارية ،وقد �أثبتت

تل���ك الط���رق فعاليتها في زيادة �إنتاجي���ة النفط� ،إال �أنها لم
تكن كافية ال�س���تخراج معظ���م النفط الكامن في الآبار ،مما
حدا بالباحثين �إلى ا�س���تغالل التكنولوجيا الحيوية في هذا
المجال ،التي تعتمد على ا�ستخدام بع�ض �سالالت البكتيريا
الموج���ودة في الأوحال النفطية في المكامن العميقة داخل
الأر�ض �أو ا�ستنباط �سالالت معدلة وراثيا.
ويتم ا�س���تخدام هذه الطريقة عندما ينخف�ض ال�ض���غط في
�آبار النفط ،نتيجة ا�ستخراج جانب من النفط الكامن فيها،
وبعد ا�س���تخدام الطرق الثانوية لزيادة الإنتاجية ،كالمعاملة
الحرارية وا�ستخدام المذيبات وحقن الماء وغاز ثاني �أك�سيد
الكربون وغيرها ،يتم اللجوء �إلى التكنولوجيا الحيوية ،حيث
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يتم ت�ش���جيع نم���و بع�ض �أنواع البكتيري���ا و�إكثارها وتزويدها
بالمغذي���ات الالزمة ،ثم حقنها في داخل �آبار النفط ،والتي
تعم���ل على تقليل لزوجة النفط الثقيل وتحويله �إلى �ص���ورة
�أقل لزوجة وقابلة لال�ستخراج من باطن الأر�ض.
وتتمي���ز تل���ك الأنواع من البكتيريا الت���ي تقلل لزوجة النفط
بقدرته���ا عل���ى تحمل التركي���ز العالي من الأم�ل�اح ،وتح ّمل
ال�ض���غط والحرارة المرتفعين ،والقدرة على النمو والتكاثر
تحت مثل تلك الظروف القا�سية.

مكامن النفط
تتعدد طرق و�أ�س���اليب الك�ش���ف ع���ن مكامن النف���ط الخام
ف���ي باطن الأر�ض ،وم���ن �أهم هذه الطرق قيا����س الجاذبية
الأر�ض���ية ،واالهت���زازات الزلزالية ،وقيا�س المغناطي�س���ية،
والت�صوير واال�ست�شعار عن بعد.
وت�س���اهم التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال� ،إذ تبين �أنه
يمكن الك�ش���ف عن �أبخرة بع����ض المركبات الهيدروكربونية،
كالميث���ان والإيث���ان وغيرهم���ا والموجودة ف���ي تربة مناطق
الم�س���تودعات النفطي���ة ،ع���ن طري���ق التعرف عل���ى وجود
بع����ض الكائن���ات الحي���ة الدقيق���ة الت���ي ت�س���تغل المركبات
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الهيدروكربونية كم�ص���در للكرب���ون الالزم لنموها ،حيث يتم
تحديد بع�ض �أنواع البكتيريا الموجودة في المناطق النفطية،
وه���ذه البكتيريا تحتوي عل���ى �أنواع من �سال�س���ل لأحما�ض
نووي���ة تميزها عن غيرها من �س�ل�االت البكتيريا الموجودة
ف���ي مناطق �أخ���رى ال تحتوي عل���ى نفط ،وق���د �أثبتت هذه
الطريق���ة قدرته���ا على �إعطاء م�ؤ�ش���رات قوية على احتمال
وجود احتياطي���ات جيدة من النفط في تلك المناطق .ويتم
الك�ش���ف عن وجود تلك البكتيريا بوا�س���طة �أجهزة �ص���غيرة
متنقل���ة ،يتم ا�س���تخدامها ف���ي المناطق التي تتم درا�س���تها
للعثور على خامات الذهب الأ�سود.

�إزالة الملوثات
تعتبر عملية التخل�ص من الملوثات النفطية في مياه البحار
والمحيط���ات �أو من التربة ،من العمليات ال�ش���اقة والمكلفة
مالي���اً ،وتنت���ج عملية التل���وث في العادة ب�س���بب وقوع بع�ض
الحوادث لناقالت النفط التي تجوب بحار العالم� ،أو ب�سبب
تدفق النفط من الأنابيب الناقلة له.
ويمكن ا�ستغالل بع�ض الكائنات الحية الدقيقة للتخل�ص من
تل���ك الملوثات الخطي���رة ،وذلك نظراً لقدرته���ا البيولوجية

على هدم وا�س���تهالك المركبات الهيدروكربونية كغذاء لها،
وقد بينت الأبحاث وجود نحو  79نوعاً من البكتيريا يمكنها
ه���دم الم�ش���تقات البترولية كمواد لنموها ،كم���ا تبين وجود
ع���دد من الفطري���ات والطحالب القادرة عل���ى تحييد ت�أثير
تلك الملوثات الخطيرة.

التخل�ص من الكبريت
يحت���وي النفط الخام على ن�س���ب متفاوت���ة من الكبريت،
وخ�صو�ص���ا الخام الثقيل ،وهذه الن�سب تتفاوت بين حقل
و�آخ���ر ،ويت�س���بب وجود الكبريت ف���ي المنتجات النفطية
في �إلحاق �أ�ض���رار بليغة بالمعدات المعدنية الم�ستخدمة
ف���ي عملي���ات ا�س���تخراج ونقل النف���ط ،كما �أن �أكا�س���يد
هذا العن�ص���ر خطرة على �ص���حة الإن�س���ان ،فهي تت�سبب
في حدوث التهابات للجهاز التنف�س���ي للإن�س���ان والحلق
والعي���ون وغيرها من الم�ش���اكل ال�ص���حية الخطيرة ،كما
�أن �أكا�س���يد الكبريت ت�ش���كل لدى ذوبانها في بخار الماء
ما يعرف بالمطر الحم�ض���ي ذي الت�أثيرات ال�ض���ارة على
النظام البيئي.

ولقد ا�س���تخدمت طرق كيميائي���ة للتخل�ص من الكبريت في
النفط ،وه���ذه المعالجة الكيميائية تتطلب ا�س���تخدام مواد
كيميائي���ة وح���رارة عالي���ة قد ت�ص���ل �إلى  450درج���ة مئوية
و�ض���غط مرتفع وعوامل م�س���اعدة ،حيث يت���م التخل�ص من
الكبريت �أو تخفي�ض ن�س���بته ب�ش���كل كبير ،وهنا برزت �أهمية
الط���رق البيولوجي���ة للتخل�ص من الكبريت ،حيث ت�س���تخدم
بع����ض البكتيري���ا لإزالة الكبري���ت الموجود ف���ي المنتجات
النفطية ،وتت�س���م هذه الطريقة بعدم حاجتها �إلى ا�ستخدام
ح���رارة عالي���ة �أو �ض���غط مرتفع� ،إذ تتم تحت �ض���غط جوي
ع���ادي وحرارة تتراوح بين  30و 50درجة مئوية ،كما �أنها ال
ت�ؤثر على التركيب الكيميائي للمنتجات النفطية.
�أن التكنولوجي���ا الحيوية تفتح �أمام الباحثين �آفاقا واعدة
في مجال ال�صناعة النفطية� ،إذ يمكن ا�ستغاللها �أي�ضاً في
التخل�ص من تر�سبات المواد ال�شمعية وغيرها التي تغلق
�أنابيب نقل النفط ،كما يمكن ا�ستخدام هذه التكنولوجيا
ف���ي عدد �آخ���ر من التطبيقات التي تعزز �ص���ناعة النفط
في العالم.
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املراقب للو�ض���ع الراهن لأ�س���عار البرتول وحالة الهلع
والتخ���وف ،يجد �أنها مبال���غ فيها بدرجة اجلنون وك�أن
العامل �س���ينتهي مع هبوط �أ�س���عار النفط� .إن النفط
�أحد م�ص���ادر الطاقة يف احلياة ال�س���يما �أنه الرئي�سي
فيها )يف الوقت احلا�ضر( ،ويلعب النفط دوراً رئي�سياً
يف حياتن���ا اليومي���ة يف مناحي عدة منها املوا�ص�ل�ات
والتنق���ل على �س���بيل املثال وغريها الكث�ي�ر� ،إال �أنه ال
يعنى �أن احلياة �س���تنتهي مع هبوط �أ�س���عاره! وال�س�ؤال
ملاذا ؟ ويكمن اجلواب على هذا ال�س����ؤال يف �إن النفط
ج���زء من املكونات التي يت�ض���منها االقت�ص���اد العاملي،
وبطبيعة احلال يعترب �س���لعة �إ�س�ت�راتيجية كغريها من
ال�س���لع ولو اختلفت درج���ة االعتمادية عليه يف خطط
التنمي���ة .ودعوين �أبني لكم ب�ش���كل �أو�ض���ح يف احلرب
العاملية الثانية توقف ت�صدير النفط ب�شكل تام لأ�سباب
تعرفونها جميعا ،وبعد زوال ال�سبب عاد النفط لي�ضخ
وبكميات هائلة لينع�ش �ش���ريان احلياة يف دول العامل،
ويعيد لالقت�صاد �شبابه بعد �أن �شاب من هول املعارك،
ومر النفط بفرتات متفاوتة ،يتقلب فيها بني حد �أعلى
و�أخر �أدنى يف الأ�س���عار ،مم���ا �أثار املخاوف لدى كثري

من امل�ستهلكني وامل�صدرين على حد �سواء ،وبعد مرور
�أك�ث�ر م���ن  60عاماً عل���ى الأحداث عدن���ا لرنكز على
احلقبة الأخرية وهي من  2004وحتى  ،2014جند �أن
�س���عر الربميل كحد �أدنى بلغ  36دوالراً ،وكحد �أق�صى
بلغ  109.5دوالر ،فلم ن�سمع خاللها من �أي تخوف من
تدهور الأ�س���عار �أو انخفا�ض���ها ،على الرغم من وجود
فائ�ض على الطلب يف الأ�سواق البرتولية العاملية يقدر
بـ � 500ألف برميل يومياً� .أن ال�س���ر يف ذلك يعود �إىل
�أ�س���باب عدة منها دواعي �سيا�س���ية و�أخرى اقت�صادية
وطبيعي���ة ،وامل�ؤكد �إنها مرتبط���ة جميعها بخيط رفيع
متمركز بالإعالم فهو يلعب دوراً حمورياً يف ذلك كله،
فتارة ي�س���لط ال�ضوء على اال�س���باب ال�سيا�سية ومدى
ت�أثريها على ال�س���وق البرتولية العاملية ،مما ي�ؤدي �إىل
ارتفاع �أو انخفا�ض �أ�سعار النفط ،وكذا يقا�س عليه يف
الأ�سباب الأخرى ،فال نن�سى �أن املتداولني يف الأ�سواق
العاملي���ة يت�أث���رون حاله���م حال غريهم م���ن املتاجرين
بال�س���لع العاملية بالأ�سباب ال�سابقة .فامل�ؤكد �أن النفط
ك�س���لعة �إ�س�ت�راتيجية مير يف دورة اقت�ص���ادية طبيعية
م���ن خم���ول يف �أدنى ا�س���عاره وثورة يف ذروة �أ�س���عاره،
ولكن ال يعني ذلك انتهاء العامل معه ،ال بل �سي�س���تمر
النفط يدب يف �ش���ريان االقت�ص���اد العاملي لعدة حقب
م���ن الزمن ،وي���دور معه���ا دورات اقت�ص���ادية جديدة،
ف�ل�ا دعي للهلع من هبوط �أ�س���عار النف���ط ،وال داعي
للن�ش���وة �إن ارتفعت ،فاملح�صلة من كل هذا يف الثقافة
البرتولي���ة التي �س���توفر على اجلميع ا�س���تيعاب وفهم
القواعد الأ�سا�سية لل�صناعة البرتولية والتي يعمل من
خاللها فال ميكن و�ض���ع النفط ك�س���لعة �إ�س�ت�راتيجية
فق���ط ،بل �أداة اقت�ص���ادية وتنموية ،و�أي�ض���اً معي�ش���ية
و�سيا�سية ،فهو متعدد املواهب بال �شك.
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