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بسم اهلل الرحمن الرحيم
شــهدت أســواق النفــط تغيــرات دراماتيكيــة خــال األعــوام األربعــة الماضيــة منــذ الهبــوط
الكبيــر فــي أســعاره فــي منتصــف عــام  2014وبقيــت تداعيــات هــذه التغيــرات جاثمــة أمــام
اقتصــادات دولنــا حتــى يومنــا الحاضــر رغــم الجهــود المضنيــة والمســتمرة التــي قامــت بهــا
منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول (أوبــك) لتجــاوز هــذه التداعيــات والتــي نجحــت فيهــا حتــى
اآلن بتجــاوز المرحلــة الصعبــة.
وأمــام هــذا الواقــع تصــدر وكالــة األنبــاء الكويتيــة (كونــا) التقريــر النفطــي للربــع األول لعــام
 2018ضمــن سلســلة تقاريرهــا النفطيــة ليحمــل الرقــم ( )27متضمنـاً تحليـ ً
ا نفطيـاً معمقـاً عــن
تداعيــات قــرار (أوبــك) وكبــار المنتجيــن بخفــض إنتــاج النفــط وتأثيــره علــى األســعار بعــد مضــي
عــام وربــع العــام علــى بــدء ســريانه.
ويعــد القــرار المذكــور بيــن (أوبــك) والــدول مــن خــارج المنظمــة بخفــض اإلنتــاج منعطف ـاً
تاريخي ـاً فــي أســواق الطاقــة العالميــة الســيما لجهــة تأثيــره االقتصــادي اإليجابــي علــى الــدول
المنتجــة للنفــط أو لجهــة إعــادة االعتبــار لـــ (أوبــك) وترســيخ موقعهــا فــي عالــم الطاقــة كالعــب
أساســي ورئيســي باإلضافــة إلــى تأكيــد قدرتهــا علــى التأقلــم مــع الظــروف والتحديــات العالميــة
الطارئــة والمســتجدة.
ا كامــ ً
وتضمــن تقريــر وكالــة األنبــاء الكويتيــة كونــا فصــ ً
ا عــن الشــركة الكويتيــة لتزويــد
الطائــرات بالوقــود (كافكــو) بعــد التطــورات التــي شــهدتها هــذه الشــركة لجهــة إنجــاز عمليــة
نقــل كامــل أســهم مؤسســة البتــرول الكويتيــة فــي رأســمالها إلــى شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة
فضـ ً
ا عــن فصــل كامــل عــن أســعار النفــط والطاقــة وتطــورات هذه األســواق ومؤشــرات األســعار.
ونرجــو أمــام هــذه الصفحــات الموضوعــة أمامكــم أن تكــون وكالــة األنبــاء الكويتيــة (كونــا)
ُوفقــت فــي عــرض تطــورات ومتغيــرات ومســتجدات أســواق الطاقــة العالميــة والمحليــة ومــادة
توثيقيــة وصحفيــة واقتصاديــة تســاعد األكاديمييــن وص ّنــاع القــرار وحتــى المهتميــن فــي هــذا
القطــاع المهــم.

رئيس التحرير
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خدمات وكالة الأنباء الكويتية  /كونا/

أوال :الخدمات التي تقدم عبر موقع/كونا /على االنترنت www.kuna.net.kw

 :1خدمة الشريط اإلخباري المتحرك :
 تتيح هذه الخدمة نقل الشريط اإلخباري المتحرك التي تقوم /كونا /ببثه عبر موقعها اإللكتروني على شبكةاإلنترنت إلى موقع المشترك حيث يحتوي هذا الشريط على أهم األخبار المنشورة من قبل الوكالة وتطوراتها
على مدار الساعة.
        تبلغ رسوم االشتراك في هذه الخدمة ( )50د.ك شهريا على أن ال تقل مدة االشتراك عن ثالثة شهور.
 :2خدمة أرشيف المعلومات:
وهي عبارة عن أرشيف كبير لألخبار والمعلومات بحيث يمكن عن طريق هذه الخدمة البحث في أخبار /كونا /منذ عام  1998إضافة إلى األخبار المنتقاة من الصحف المحلية والعربية والعالمية ومختلف المواقع
االلكترونية ووكاالت األنباء العربية والعالمية وآخر اإلصدارات الخاصة بكونا وترجمات من الصحف األجنبية.
تبلغ رسوم االشتراك في هذه الخدمة ( )25د.ك شهريا.
 :3خدمة أرشيف الصور.
        يمكن عن طريق هذه الخدمة الحصول على الصور اليومية التي قامت الوكالة بعرضها على الموقع حيث
يبلغ عدد الصور ما يعادل  2000صوره شهريا .تبلغ رسوم اإلشتراك بهذه الخدمة ( )100د.ك شهريا.
 :4خدمة اإلعالن:
ويقدم موقع الوكالة خدمة اإلعالن للجهات التي ترغب بعرض خدماتها عبر موقع /كونا /بأسعار معتدلة
تختلف باختالف حجم ومكان اإلعالن.
ثانيا :الخدمة اإلخبارية للوكالة عن طريق اإلنترنت:
 :1خدمة (:)F.T.P
وهنا يمـكن للمشترك استقبال الخدمة اإلخبارية للوكالة عن طريق شبكة اإلنترنت سواء باللغة العربية أم
اإلنجليزية على هيئة ملفات ونقلها إلى موقعه اإللكتروني شريطة أن ينسب هذه األخبار إلى /كونا /كما
يمكن له تحميلها على جهازه الخاص.
وتتيح هذه الخدمة للمشترك أن يختار أحد األخبار التالية أو كليهما:
      الخدمة اإلخبارية الشاملة.      الخدمة اإلخبارية االقتصادية.تبلغ رسـوم االشتراك في هـذه الخدمة اإلخبارية للوكالة سواء كـانت شاملة أم اقتصادية ( )50د.ك شهريا لكل
خدمة على حده على أن ال تقل مدة االشتراك عن ثالثة شهور.
 :2خدمة (كونا ريدر):
وهنا يمكن للمشترك إستقبال الخدمة اإلخبارية والصور اإلخبارية للوكالة عن طريق اإلنترنت سواء باللغة
العربية أم اإلنجليزية من خالل برنامج خاص على جهاز المشترك .وتتيح هذه الخدمة للمشترك أن يختار أحد
األخبار التالية أو كليهما:
الخدمة اإلخبارية الشاملة.
الخدمة اإلخبارية اإلقتصادية.
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مقدمة
مــا التطــورات الجديــدة فــي الشــركة الكويتيــة لتزويــد الطائــرات بالوقــود (كافكــو)؟ وما الجديد مــن التطورات
فــي أســعار النفــط باألســواق العالميــة خــال الربــع األول مــن العــام 2018؟ ومــا تداعيــات قــرار منظمــة الــدول
المصــدرة للبتــرول (أوبــك) بخفــض إنتــاج النفــط؟
ثالثــة أســئلة؛ نجيــب عنهــا فــي فصــول تقريــر وكالــة األنبــاء الكويتيــة (كونــا) النفطــي فــي عــدده هــذا الــذي
يحمــل الرقــم (.)27
فــي الفصــل األول مــن هــذا التقريــر ،الــذي يأتــي ضمــن خطــة الدولــة التنمويــة ،نســتعرض المســتجدات فــي
الشــركة الكويتيــة لتزويــد الطائــرات بالوقــود (كافكــو) ،التــي ارتــدت حلــة جديــدة بعــد أن دخلــت تحــت عبــاءة
شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة ،وأصبحــت إحــدى الشــركات التابعــة لهــا.
وتمثــل «كافكــو» ،التــي تأسســت فــي يوليــو  ،1963قصــة نجــاح وإصــرار فــي القطــاع النفطي الكويتــي ،ومازالت
مســتمرة فــي هــذا النجــاح والتطــور ،بالتزامــن مــع خطــط الدولــة فــي تطويــر وتحديــث مطــار الكويــت الدولــي.
وقــد قامــت الشــركة ببنــاء المســتودع الجديــد بســعة  54مليــون لتــر؛ الســتيعاب خطــط المطــار الجديــد ،وهــي
حالي ـاً توفــر الوقــود ألكثــر مــن  120شــركة طيــران ،إذ تــزود نحــو  4500طائــرة شــهرياً ،بمعــدل  150فــي اليــوم،
كمــا أنهــا تســتطيع تزويــد جميــع أنــواع الطائــرات بمــا فيهــا الـــ ( ،)A 380التــي تعــد مــن أكبــر وأحــدث الطائــرات
لنقــل الــركاب فــي العالــم ..كل ذلــك وفقـاً للمعاييــر العالميــة.
أمــا فــي الفصــل الثانــي مــن التقريــر ،والــذي يهــدف إلــى تعزيــز الثقافــة النفطيــة لــدى عمــوم المجتمــع
الكويتــي ،فنســتعرض التطــورات فــي أســواق النفــط العالميــة خــال الفتــرة محــل التقريــر ،وهــي الربــع األول مــن
 ،2018كمــا نعــرض ألهــم العوامــل التــي أثــرت علــى األســعار خــال تلــك الفتــرة.
ونقــدم فــي هــذا الفصــل تفســيراً لتطــورات األســعار ومــا وصلــت إليــه مــن مســتويات ،مــع تقديــم التوقعــات
المســتقبلية لألســعار واالســتعانة باألرقــام واإلحصــاءات والرســومات البيانيــة ،مــع االســتعانة بــرأي الخبيــر
النفطــي محمــد الشــطي فــي كل هــذه التطــورات.
أمــا فــي الفصــل الثالــث واألخيــر مــن التقريــر فنســتعرض تداعيــات قــرار منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول
(أوبــك) وكبــار المنتجيــن خفــض إنتــاج النفــط ،وتأثيــره علــى األســعار خــال عــام وربــع العــام ،منــذ أن بــدأ تطبيقــه
فــي بدايــة العــام  2017وحتــى نهايــة الربــع األول مــن .2018
ونلتقــي فــي هــذا الفصــل محافــظ الكويــت فــي (أوبــك) هيثــم الغيــص ،الــذي يقــدم للقــارئ معلومــات مفصلــة
عــن قــرار خفــض اإلنتــاج ،الــذي اســتهدف خفــض 8ر 1مليــون برميــل يوميـاً ،وبلغــت نســبة االلتــزام بــه نحــو 149
فــي المئــة ،وكذلــك نتائجــه اإليجابيــة علــى الــدول المنتجــة التــي أقرتــه والبالــغ عددهــا  24دولــة ،منهــا  14مــن
(أوبــك) و 10مــن خارجهــا.
فــي النهايــة ،نتمنــى أن نكــون قــد وفقنــا فــي تقديــم معلومــات مفيدة للقارئ ،تســهم في تعزيــز الثقافة النفطية.

إدارة شؤون النشرة االقتصادية والنفطية (كونا)
7

ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻧﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
KUNA CENTER FOR DEVELOPMENT OF MEDIA SKILLS

20

@kuna_training
@kuna_training
www.kuna.net.kw
22271800
Ext.: 1823 - 1878 - 1540
ktraining@kuna.net.kw
Kunatraining@gmail.com
8

الفصل األول
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات
بالوقود (كافكو)
حلة جديدة تحت عباءة البترول الوطنية

قبــل نحــو نصــف قــرن مــن الزمــان تأسســت الشــركة الكويتيــة لتزويــد الطائــرات بالوقــود
(كافكــو) ،ومنــذ ذلــك التاريــخ مــرت الشــركة باملراحــل املختلفــة إلــى أن اســتطاعت الوصــول إلــى
مســتوى عــال مــن الكفــاءة واحلرفيــة فــي مجــال عمليــات تزويــد الطائــرات بالوقــود تضاهــي
الشــركات العامليــة املثيلــة العاملــة فــي هــذا املجــال ،وتقــوم بدورهــا الهــام واحليــوي فــي تنشــيط
حركــة النقــل اجلــوي فــي مطــار الكويــت الدولــي وتعزيــز االقتصــاد القومــي.
الشــركة الكويتيــة لتزويــد الطائــرات بالوقــود (كافكــو –  )KAFCOتتبــع لشــركة البتــرول
الوطنيــة الكويتيــة ،ينحصــر نشــاطها فــي عمليــات تزويد الطائرات بالوقود لــكل أنواع الطائرات
9

التــي تســتخدم مطــار الكويــت
الدولــي ،كمــا تقــوم بتقــدمي
االستشــارات وخدمــات الدعم
الفنــي واللوجيســتي لــوزارة
الدفــاع الكويتيــة املتمثلــة
فــي تزويــد القواعــد اجلويــة
(قاعــدة أحمــد اجلابــر اجلوية
وقاعــدة علــي الســالم اجلويــة
وقاعــدة عبــداهلل املبــارك)
بوقــود الطائــرات وتشــغيل
محطــات الوقــود فــي قاعدتــي أحمــد اجلابــر اجلويــة وعلــي الســالم ،وصيانــة معداتهــا الثابتــة
واملتحركــة.
«كافكــو» شــركة وطنيــة لهــا اجنازاتهــا علــى مــر الســنوات ،إذ اســتطاعت أن تقــوم مبهامهــا
علــى أكمــل وجــه كشــركة لهــا تخصــص فريــد فــي الكويــت ..كافكــو لهــا قصــة وحكايــة ..قصــة
جنــاح وحكايــة اصــرار بــدأت منــذ التأســيس ومســتمرة حتــى اآلن.
التأسيس والنشأة
تأسســت الشــركة الكويتيــة لتزويــد الطائــرات بالوقــود ( كافكــو –  )KAFCOفــي األول
مــن شــهر يوليــو  1963كشــركة كويتيــة مملوكــة بنســبة ( 51فــي املئــة) لشــركة البتــرول الوطنيــة
الكويتيــة ( )KNPCونســبة ( 49فــي املئــة) لشــركة البتــرول البريطانيــة احملــدودة (.)BP
فــي أول يوليــو  1966امتلكــت شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة نســبة ( 80فــي املئــة) مــن
أســهم شــركة كافكــو ،بينمــا احتفظــت شــركة البتــرول البريطانيــة بنســبة ( 20فــي املئــة) مــن
األســهم.
وفــي أول ينايــر  1973أصبحــت شــركة كافكــو مملوكــة بالكامــل لشــركة البتــرول الوطنيــة
الكويتيــة ،ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبحــت «كافكــو» تشــرف علــى عملياتهــا بواسطـــة العاملــن فيهــا
دون أن حتتــاج إلــى أي مســاعدات فنيــة خارجيــة حتــى أصبحــت فــي مصــاف الشــركات العامليــة
املتخصصــة فــي مجــال تزويــد الطائــرات بالوقــود.
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،،

«كافكو» ..قصة
نجاح وإصرار في
القطاع النفطي
الكويتي

،،

فــي مــارس  1987امتلكــت مؤسســة البتــرول الكويتيــة جميــع أســهم شــركة كافكــو مــن شــركة
البتــرول الوطنيــة الكويتيــة وأصبحــت إحــدى الشــركات التابعــة للمؤسســة.
فــي يونيــو  2017مت إجنــاز عمليــة نقــل كامــل أســهم مؤسســة البتــرول الكويتيــة فــي رأس
مــال الشــركة الكويتيــة لتزويــد الطائــرات بالوقــود إلــى شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة.
أرقام وتواريخ
فــي بدايــة نشــأة الشــركة الكويتيــة لتزويــد الطائــرات بالوقــود ( كافكــو –  )KAFCOكانــت
ســعة خزانــات الوقــود ( )325ألــف لتــر ،وكانــت هــذه الكميــة كافيــة لتغطيــة احتياجــات الســوق
فــي تلــك الفتــرة ،وكان يتــم نقــل وقــود الطائــرات بواســطة ســيارات الصهاريــج مــن مصفاتــي
شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة والشــعيبة واألحمــدي إلــى موقــع مســتودع الشــركة فــي مطــار
الكويــت الدولــي.
ومــع بدايــة عــام  1975مت مــد خــط أنبــوب قطــره ( )8بوصــات بطــول ( )37كيلومتــرا،
مطمــور حتــت األرض والواصــل مــن مصفاتــي الشــعيبة واألحمــدي إلــى خزانــات الوقــود فــي
مســتودع الشــركة مبطــار الكويــت الدولــي ،وبذلــك أصبــح احلصــول علــى وقــود الطائــرات مــن
املصافــي بواســطة ضخــه عبــر خــط األنبــوب مباشــرة بــدال مــن جلبــه بســيارات الصهاريــج.
ومــع الزيــادة املطــردة فــي عــدد الطائــرات ،التــي أصبــح معظمهــا مــن الطائــرات العمالقــة
التــي حتتــاج إلــى كميــات هائلــة مــن الوقــود فــي رحالتهــا ،قامــت شــركة كافكــو عــام  1979ببنــاء
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عــدد ( )6خزانــات وقــود ســعة كل خــزان (5ر )4ماليــن لتــر وســعتها اإلجماليــة ( )27مليــون
لتــر تقريبــا ،وهــو مــا يكفــي لالســتهالك علــى مــدى حوالــي ثالثــة أســابيع فــي ذلــك الوقــت.
المطار الجديد ..و«كافكو» جديدة
وفي لقاء مع تقرير (كونا) النفطي ،يؤكد املدير العام لـ (كافكو) عبداهلل محمد الدعيجاني
أنــه متاشــياً مــع اخلطــط املســتقبلية لــإدارة العامــة للطيــران املدنــي تتــم توســعة املطــار احلالــي
وفــق املخطــط الهيكلــي العــام ملطــار الكويــت الدولــي ،الــذي يشــمل بنــاء مبنــى جديــد للــركاب
( )Terminal 3ملواكبــة الزيــادة املطــردة فــي حركــة املســافرين والشــحن حتــى عــام .2034
وأوضــح الدعيجانــي انــه «وملــا كانــت مرافــق شــركة كافكــو ومســتودعها تشــغل املوقــع الــذي
ســيبنى عليــه مبنــى الــركاب اجلديــد فقــد خصصــت اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي قطعــة
أرض جديــدة لشــركة كافكــو تبلــغ مســاحتها ( )120ألــف متــر مربــع وتبعــد (5ر )3كيلومتــرات
جنــوب املطــار لبنــاء مســتودع ومرافــق جديــدة للشــركة واالنتقــال إليهــا ،وإخــاء املوقــع احلالــي
لــإدارة العامــة للطيــران املدنــي.
ولفــت إلــى أنــه مت االنتهــاء مــن إجنــاز مشــروع بنــاء مســتودع الشــركة اجلديــد الــذي يتألــف
مــن  6خزانــات رئيســية تبلــغ ســعتها اإلجماليــة ( )54مليــون لتــر ،باإلضافـــة إلـــى ذلــك يضــم
املســتودع اجلديــد مضخــات الوقــود وجــزر تعبئــة الوقــود ونظــام مكافحة احلريق ونظــام مراقبة
متطــورة ومختبــرات فحــص الوقــود وورش الصيانــة ومبانــي العمليــات والهندســة ومبنى الصحة
والســامة والبيئــة ومبنــى اإلدارة الرئيســي.

،،

تأسست في يوليو
 1963كشراكة بين
«البترول الكويتية»
ونظيرتها البريطانية

،،
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،،

بناء المستودع
الجديد بسعة 45
مليون لتر الستيعاب
خطط المطار الجديد

،،

واضــاف الدعيجانــي ان املســتودع اجلديــد صمــم
طبقـاً ألحــدث املواصفــات العامليــة بهــدف رفــع قــدرة التخزين وكفــاءة تزويد الطائــرات بالوقود،
وذلــك لتلبيــة االحتياجــات املســتقبلية مــن وقــود الطائــرات فــي مطــار الكويــت الدولــي حتــى
عــام  ،2034وفقــاً للمخطــط الرئيســي لــإدارة العامــة للطيــران املدنــي (.)Master Plan

وبتنفيــذ مشــروع املســتودع اجلديــد للشــركة ،الــذي بلغــت تكلفتــه ( )41مليــون دينــار كويتــي
والــذي يعتبــر مشــروعاً تاريخيـاً مهمـاً ،تكــون شــركة كافكــو قــد ســاهمت كشــريك فعــال لــإدارة
العامــة للطيــران املدنــي فــي حتقيــق األهــداف املرجــوة ،وذلــك بتحويــل مطــار الكويــت الدولــي
إلــى مطــار حديــث يتمتــع بشــهرة عامليــة فــي تزويــد الطائــرات بالوقــود وتقــدمي اخلدمــات
األساســية مبــا يضاهــي مثيالتهــا فــي مطــارات العالــم.
ورغــم أن شــركة كافكــو تعــد
صغيــرة فــي حجمهــا وعــدد
العاملــن فيهــا إال أنهــا كبيــرة فــي
عملهــا وتأثيرهــا ،فهــي جــزء ال
يتجــزأ مــن مطــار الكويــت الدولــي،
وعامــل فعــال فــي تنشــيط حركــة
الطيــران فيــه ،حيــث تقــوم بتوفيــر
الوقــود وتزويــده لطائــرات عمالئها
مــن شــركات الطيــران البالــغ
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عددهــا أكثــر مــن ( )120شــركة طيــران منهــا ( )70شــركة متعاقــدة مــع كافكــو ومــن ضمنهــا
شــركات الطيــران الكبــرى ذات املســحوبات العاليــة مــن الوقــود ،والتــي تســير رحــات منتظمــة
مــن وإلــى مطــار الكويــت الدولــي.
ويبلــغ معــدل عــدد الطائــرات التــي تزودهــا الشــركة
بالوقــود ( )4500طائــرة شــهرياً ،أي مبعــدل ()150
طائــرة فــي اليــوم ،وتســتغرق عمليــة التزويــد مــن  20إلــى
 45دقيقــة ،ويعتمــد ذلــك علــى حجــم الطائــرة وحمولتهــا،
صغيرة في حجمها
ومــا حتتاجــه مــن وقــود ،واجلهــة املقصــودة.

،،

وعدد العاملين

ولـــ (كافكــو) القــدرة واالســتعداد الكافــي لتزويد جميع
أنــواع الطائــرات ،مبــا فيهــا طائــرة ( )A380التــي تســتعد فيها ..كبيرة في
الكثيــر مــن املطــارات الدوليــة الســتقبالها ألنهــا تعــد أكبــر
عملها وتأثيرها
وأحــدث طائــرة نقــل ركاب فــي العالــم.

،،
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سالمة وبيئة وجوائز
وحــول طبيعــة عمليــات الشــركة ،يؤكــد الدعيجانــي ان «كافكــو» تطبــق أحــدث وأشــد أنظمــة
وإجــراءات الصحــة والســامة والبيئــة ( )HSEاملعمــول بهــا عامليــا فــي إطــار تزويــد الطائــرات
بالوقــود ،حيــث تتبــع اســتراتيجية ذات أهــداف محــددة وواضحــة وتتابــع تطبيقهــا مــن خــال
مراجعــة أداء الصحــة والســامة والبيئــة بصفــة دوريــة ،كمــا تطــور برامــج الصحــة املهنيــة
والتوعيــة الصحيــة بدرجــة كبيــرة للوقايــة مــن األمــراض وتعزيــز صحــة املوظفــن واحلفــاظ
علــى ســجل جيــد مــن العمليــات اخلاليــة مــن احلــوادث ،وكان مــن نتيجــة ذلــك كلــه حصــول
الشــركة علــى الكثيــر مــن اجلوائــز والشــهادات العامليــة فــي مختلــف مجــاالت الصحــة والســامة
والبيئــة ومنهــا:
• أيزو  ISO 9001 – 2000للجودة النوعية
• أيزو  ISO 14001 - 2004اخلاصة بالبيئة
• شهادة  OHSAS 18001الصحة املهنية.
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• جائــزة روســبا الذهبيــة ROSPA

 Gold Awardللوقايــة مــن احلــوادث.

• جائــزة الرئيــس التنفيــذي فــي
مجــال الصحــة.
وقــد جــاء حصــول الشــركة علــى
هــذه الشــهادات والفــوز باجلوائــز
تقديــرا اللتزامهــا بنظــم إدارة الصحــة
والســامة والبيئــة ،االمــر الــذي يعتبــر
مؤشــراً حقيقيــاً علــى أداء الشــركة
ودليـ ً
ا واضحـاً علــى ثقــة العمــاء فــي
اخلدمــة التــي تقدمهــا.
وتعــد هــذه اإلجنــازات ثمــرة جلهــود
العاملــن فيهــا وحرصهــم علــى تقــدمي
كل مــا لديهــم والتزامهــم بتطبيــق أدق تفاصيــل شــروط ومتطلبــات احملافظــة علــى اجلــودة
والســامة واملعاييــر البيئيــة.
كما حصلت «كافكو» على جوائز أخرى مهمة تؤكد متيز وجناح هذه الشركة ومنها:
• جائــزة اإلجنــاز الذهبيــة  RoSPA Gold Awardمــن اجلمعيــة امللكيــة ملنــع احلــوادث فــي
األعــوام التاليــة علــى التوالــي 2012 :و  2013و  2014و .2015
• جائــزة التميــز لعــام  2015فــي قطــاع الطيــران ،وهــي اجلائــزة الســنوية التــي متنــح لألفراد
والشــركات الرائــدة فــي قطــاع الطيــران فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وذلــك إقــرارا مــن اجلهــة
املانحة للجائزة بتفاني هذه الشــركات واألفراد في إجناز األعمال املتميزة في قطاع الطيران.
ومت اختيــار شــركة كافكــو كأفضــل مــزود خدمــات الدعـــم األرضــي مــن بــن الشــركات
الرئيســية األخــرى العاملــة فــي نفــس املجــال ،واســتلمت اجلائــزة خــال االحتفــال الســنوي
التاســع لتوزيــع جوائــز أعمــال التميــز فــي قطــاع الطيــران الــذي أقيــم فــي شــهر أكتوبــر 2015
فــي دبــي.
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وتفتخــر الشــركة بحصولهــا علــى هــذه اجلائــزة التــي تعتبــر شــهادة تقديــر اللتزامهــا وتفانيها
فــي العمــل واملوقــف اإليجابــي مــن قبــل اإلدارة نحــو توفيــر خدمــات آمنــة ممتــازة جلميــع
الطائــرات فــي مطــار الكويــت الدولــي.
• حــازت الشــركة علــى املركــز األول بجائــزة التمييــز فــي ادارة املــوارد البشــرية لعــام 2017

فــي فئــة (االبــداع فــي التدريــب والتطويــر) ،وأيضــاً املركــز الثانــي فــي فئــة (االبــداع فــي
تطويــر القياديــن والتنفيذيــن) حيــث مت اإلعــان عــن ذلــك فــي احلفــل املقــام بتاريــخ  7نوفمبــر
 2017فــي فنــدق بــارك حيــاة دبــي.
ان مــا وصلــت إليــه شــركة كافكــو لهــو مدعــاة للفخــر بإجنازاتهــا ومــا توصلــت إليــه مــن
مســتوى عــال مــن الكفــاءة واحلرفيــة فــي نشــاط عملهــا تضاهــي كبــرى الشــركات العامليــة فــي
مجــال تزويــد الطائــرات بالوقــود ،وذلــك بشــهادة جميــع األطــراف واجلهــات التــي تتعامــل معهــا.
ويؤكــد املديــر العــام لـــ (كافكــو) عبــداهلل محمــد الدعيجانــي ان الشــركة تســعى دومــا

،،

توفر الوقود

لطائرات أكثر من
 120شركة طيران

،،
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،،

الوقود يخضع إلى
أربع مراحل ترشيح
قبل عملية التزويد
وفقًا للمعايير
العالمية

،،

إلــى تطويــر ذاتهــا وتقدمهــا وزيــادة مبيعاتهــا مــن وقــود
الطائــرات ،الفتــا إلــى انهــا تفتخــر مبــا حققتــه وحتققــه مــن أربــاح مســتدمية حيــث لــم يســبق
للشــركة فــي تاريخهــا الطويــل أن تعرضــت خلســائر ماليــة منــذ نشــأة الشــركة قبــل نصــف قــرن
مــن الزمــان وحتــى تاريخــه.

ويضيــف« :لقــد أصبحــت الشــركة صرح ـاً شــامخاً فــي منظومــة القطــاع النفطــي وعام ـ ً
ا
فعــاالً فــي تنشــيط حركــة النقــل اجلــوي فــي مطــار الكويــت الدولــي وقيمــة مضافــة لدعــم
االقتصــاد الوطنــي.
أهداف وطموحات
ويشــير الدعيجانــي إلــى أن الشــركة وضعــت أهداف ـاً تتطلــع إلــى حتقيقهــا خــال املرحلــة
احلاليــة واملقبلــة وهــي:
 -1زيــادة مبيعــات الشــركة باســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن مــن زبائــن جــدد عــن طريــق تطبيــق
سياســات تســويقية ملطــار الكويــت الدولي.
 -2احلفاظ على أعلى مستويات معايير اجلودة والسالمة في عمليات تزويد الوقود.
 -3املساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ملشروع مبنى الركاب اجلديد في مطار الكويت
الدولــي ومدينــة الشــحن اجلديــد ممــا يســاهم فــي زيــادة نســبة مبيعــات الوقــود وزيــادة األربــاح.
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 -4احلــرص علــى تقــدمي أفضــل منتجــات الوقــود اخلــاص بالطيــران واألكثــر جــودة،
باإلضافــة إلــى توفيــر اخلدمــات األكثــر تطــوراً إلــى عمالئهــا ،وتســعى ألن تكــون االختيــار األول
لعمالئهــا فــي مجــال تزويــد الطائــرات بالوقــود معتمــدة فــي ذلك علــى التزامهـــا مبعايير اجلودة
وتقــدمي اخلدمــات املتميــزة التــي تلقــى رضــا واستحســان عمالئهــا مــن شــركات الطيــران.
أسماء في تاريخ (كافكو)
قائمة بأســماء قيادات الشــركة في الوقت احلالي ..وقائمة بأســماء رؤســاء مجالس اإلدارات
واملديريــن خــال تاريخها بالكامل:
قيادات الشركة في الوقت احلالي:
أعضاء مجلس إدارة الشركة احلاليون:
		
السيد  /جمال عيسى اللوغاني

رئيس مجلس اإلدارة

		
السيد  /عدنان ماجد بورسلي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

		
السيد  /يوسف سليمان الفوزان

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /عبداهلل محمد الدعيجاني

املدير العام

		
السيد  /مشعل عبداهلل التنيب

مدير دائرة العمليات والهندسة والصيانة
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أسماء رؤساء مجالس اإلدارات واملديرين العامني منذ تأسيس الشركة حتى تاريخه:
االسـ ـ ــم

املنصب

1

أشرف لطفي

رئيس مجلس اإلدارة

يوليو 1963

2

علي محمد الرضوان

رئيس مجلس اإلدارة

1972

1973

3

غازي فهد النفيسي

رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام

1974

1976

4

بدر هاشم الرفاعي

رئيس مجلس اإلدارة

1977

 31ديسمبر 1994

5

عبدالعزيز فهد السري

رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام

 1يناير 1995

 30يونيو 1999

 6محمد عيسى العبداجلادر رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام

 1يوليو 1999

 30سبتمبر 2001

7

سعد عبدالوهاب السعد

رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام

 1أكتوبر 2001

 24ديسمبر 2004

8

عادل عبدالكرمي الشرهان

رئيس مجلس اإلدارة

 25ديسمبر 2004

 8يونيو 2011

9

مصطفى بدر العون

نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير
العام

من

إلى
1971

 25ديسمبر  31 2004أكتوبر 2007

10

ناصر بدر املضف

نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير
العام

 1نوفمبر 2007

 8يونيو 2011

11

أسعد أحمد السعد

رئيس مجلس اإلدارة والعضو
املنتدب

 9يونيو 2011

 20مايو 2013

12

أحمد عبداهلل احلبيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب
العضو املنتدب

سبتمبر 2011

 31أكتوبر 2012

13

فؤاد عيسى العباسي

رئيس مجلس اإلدارة

 21مايو 2013

 30سبتمبر 2017

14

أحمد سليمان املضف

املدير العام

 15يونيو 2013

 31يناير 2016

15

ناصر ماجد الشماع

املدير العام

 3فبراير 2016

 3أبريل 2017

رئيس مجلس اإلدارة

 3أكتوبر 2017

 17فبراير 2018

17

عدنان ماجد بورسلي

املدير العام
نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير
العام

 4أبريل 2017
 18فبراير 2018

 3مايو 2018
حتى تاريخه

18

جمال عيسى اللوغاني

رئيس مجلس اإلدارة

 18فبراير 2018

حتى تاريخه

املديـر العــــام

 4مايو 2018

حتى تاريخه

 16شكري عبدالعزيز احملروس

 19عبداهلل محمد الدعيجاني
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الفتـ ـ ــرة

ويوضــح املديــر العــام لـ(كافكــو) عبــداهلل محمــد الدعيجانــي فــي لقائــه مــع تقريــر (كونــا)
النفطــي ان الكميــات التــي تقــوم الشــركة بتزويدهــا للطائــرات بلغــت خــال الســنة املاليــة
689( 2018/2017ر884ر 953لتــرا) مببلــغ وقــدره (049ر064ر 146دينــاراً كويتيــاً) ،الفتــاً
إلــى أن عــدد الشــركات التــي تتعــاون معهــا (كافكــو) بلــغ  69فــي حــن بلــغ عــدد العاملــن فــي
الشــركة مــن الكويتيــن  55موظفــاً ،وعــدد غيــر الكويتيــن بلــغ موظفــن اثنــن فقــط.
وحــول نقــل الشــركة إلــى ادارة البتــرول الوطنيــة ،واحلكمــة مــن ذلــك ،والفوائــد التــي تعــود
عليهــا وعلــى البتــرول الوطنيــة واملؤسســة والدولــة بشــكل عــام ،قــال الدعيجانــي انــه عنــد
تأســيس شــركة كافكــو عــام  1963كانــت عبــارة عــن شــراكة بــن شــركة البتــرول الوطنيــة
الكويتيــة وشــركة  BPوفــي ســنة  1987آلــت ملكيــة (كافكــو) إلــى القطــاع النفطــي الكويتــي
وأصبحــت تبعيتهــا ملؤسســة البتــرول الكويتيــة.
وأضــاف أنــه ولزيــادة فــي التنســيق واألنشــطة النفطيــة املتماثلــة ،فقــد مت نقــل ملكيــة شــركة
كافكــو إلــى شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة فــي عــام  ،2017وهــو مــا ســيحقق ســهولة وجــودة
سلســلة عمليــات التزويــد.
وأشــار إلــى أنــه لــم يختلــف الهيــكل الوظيفــي قبــل وبعــد أن أصبحــت الشــركة حتــت مظلــة
شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة ،وكذلــك لــم تختلــف أوضــاع العاملــن فــي الشــركة بعــد النقــل
إلــى شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة مــن حيــث املســميات الوظيفيــة أو الرواتــب أو االضافــي
واملكافــآت وغيرهــا ،مبينـاً أنــه لــم يتــم دمــج أي إدارات أو نقــل أي ادارات إلــى شــركة البتــرول
الوطنيــة الكويتيــة مباشــرة بــل اســتمر الوضــع ككيــان منفصــل حتــت مظلــة شــركة البتــرول
الوطنيــة.
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وذكــر أنــه مت ،خــال العــام املالــي الســابق ،التقــاول مــع ســبع شــركات لشــراء وصيانــة
عــدد مــن املعــدات ،الفتـاً إلــى أن للشــركة أعمــاالً حاليــة مبــا يخــص املطــار اجلديــد ،حيــث
قامــت (كافكــو) بتنفيــذ التصميــم األولــي للنظــام احلابــس وشــبكات الوقــود ملبنــى الــركاب
اجلديــد عــن طريــق الشــركة املستشــار ،ومت تســليم التصميــم األولــي لــوزارة األشــغال فــي
عــام .2013
ولفــت إلــى أن (كافكــو) بانتظــار آخــر املســتجدات مــن وزارة األشــغال باألعمــال اخلاصــة
بشــبكات التزويــد.
وحــول التوقعــات لزيــادة مبيعــات الشــركة واإليــرادات واألربــاح ،أفــاد الدعيجانــي بــأن
الشــركة تتوقــع زيــادة فــي مبيعاتهــا بنســبة  8فــي املئــة مقارنــة مببيعــات الســنة الســابقة ممــا
ســيؤثر إيجابيــا علــى إيــرادات الشــركة وأرباحهــا ،الفتـاً إلــى أن األربــاح اجلديــدة للشــركة خــال
العــام املالــي األخيــر مــن شــهر ينايــر  2017حتــى ديســمبر  2017بلغــت 796ر 17مليــون دينــار
كويتــي ،فــي حــن بلغــت أربــاح الشــركة خــال الربــع األول مــن العــام احلالــي مــن شــهر ينايــر
 2018حتــى مــارس  2018نحــو 840ر 4ماليــن دينــار كويتــي.
وبشــأن تأثــر عوائــد الشــركة مــن جــراء تذبــذب أســعار النفــط ،قــال إن تذبــذب أســعار
النفــط ليــس لــه تأثيــر مباشــر علــى أربــاح الشــركة ألن أرباحهــا تعتمــد علــى هامــش الربــح
الــذي تضيفــه علــى ســعر بيــع الوقــود ،ولكــن فــي نفــس الوقــت ســينعكس تذبــذب أســعار
النفــط علــى مســحوبات شــركات الطيــران مــن الوقــود ،وبالتالــي علــى األربــاح بطريقــه غيــر
مباشــرة.
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تدريب وتطوير
وبخصــوص التطويــر والتدريــب واالهتمام
باملــوارد البشــرية فــي (كافكــو) أكــد املديــر
العــام عبــداهلل محمــد الدعيجانــي حــرص
الشــركة علــى هــذا املجــال ،مشــيراً إلــى أن
نشــاط التدريــب والتطويــر مــن األنشــطة
احليويــة بالشــركة ومــن األولويــات الرئيســية
التــي ترعاهــا اإلدارة لتطويــر العنصــر
البشــري ،ملــا لــه مــن أهميــة فــي رفــع مســتوى
الكفــاءة الوظيفيــة للعاملــن ،ممــا ينعكــس تزود نحو  4500طائرة شهريًا
إيجابـاً علــى مســتوى األداء العام ،األمر الذي
يعمل على حتقيق أهداف الشــركة املنشــودة .بمعدل  150في اليوم

،،

وتابـــع« :لـــذا أخـــذ قســـــم التدريـــــب
والتطوي ــر الوظيف ــي عل ــى عاتق ــه مس ــؤولية
التخطيـــط واإلعـــــداد والتنفــيـــــذ جلمــيـــــع
األنشطـــ ــة اخلاص ــة ف ــي ه ــذا املج ــال ،وق ــد
غط ــى جمي ــع البرام ــج وال ــدورات التدريبي ــة
والفعاليـــات املصاحبـــة لتطويـــر كفـــاءات
العاملـــن ،ومنهـــا املشـــروع التدريبـــي إلدارة
املواهـــب ( )Talent Managementلبعـــض
موظفـــي الشـــركة لتطويـــر مهاراتهـــم لقيـــادة
الش ــركة ف ــي املس ــتقبل وال ــدورات التدريبي ــة
فــي مركــز التدريــب البترولــي التابــع ملؤسســة
البتـــرول الكويتيـــة.

▀▀▀
تستطيع تزويد جميع أنواع
الطائرات بما فيها الـ ()380 A
أكبر طائرة نقل ركاب في
العالم

،،

وعــن الوظائــف اجلديــدة فــي الشــركة
والعمالــة الوطنيــة ،قــال الدعيجانــي :توجــد
حالي ـاً  14وظيفــة جديــدة بالشــركة ،مبين ـاً أن
نسبة العمالة الوطنية فيها تبلغ 5ر 96في املئة.
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مشروعات (كافكو)
تنفذ حالياً الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود عدداً من املشروعات منها:
 مشروع نظام حابس في مبنى الركاب :T4متديــد خطــوط النظــام احلابــس وفوهــات التزويــد فــي مبنــى الــركاب املســاند  T4لعــدد
 6بوابــات منهــا  3بوابــات بنظــام ( )MARSوالــذي ســيخدم اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة،
وســيتم االنتهــاء مــن االعمــال املتعلقــة بـــ (كافكــو) فــي نهايــة شــهر مايــو  ،2018وتســليم املنطقــة
للطيــران املدنــي لتشــغيلها.
 مشروع النظام احلابس في منطقة الثالثينات:متديــد خطــوط النظــام احلابــس وفوهــات التزويــد لتغذيــة منطقــة الثالثينــات فــي مطــار
الكويــت الدولــي لعــدد  13طائــرة ،ومت االنتهــاء مــن التصميــم النهائــي للمشــروع ،وســيتم
التعاقــد مــع املقــاول املنفــذ فــي شــهر ســبتمبر  ،2018ومــن ثــم البــدء باألعمــال بعــد التنســيق
مــع الطيــران املدنــي.
 مشروع النظام احلابس في بوابات :B1/B2متديــد خطــوط النظــام احلابــس وفوهــات التزويــد فــي البوابتــن  B1و  B2فــي مطــار
الكويــت الدولــي ،والــذي ســيخدم طيــران اجلزيــرة ،ومت االنتهــاء مــن التصميم النهائي للمشــروع
وتوريــد األنابيــب والفوهــات ،وحاليــا فــي مرحلــة التعاقــد مــع املقــاول املنفــذ ،ومــن املتوقــع البــدء
بهــذا املشــروع فــي شــهر أكتوبــر بعــد التنســيق مــع الطيــران املدنــي وطيــران اجلزيــرة.
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 نظام إلدارة عمليات التزويد ):Fuelling Management System (FMSميكنــة جلميــع مراحــل عمليــات التزويــد ابتــداء مــن اســتالم طلــب التزويــد وإلــى تســليم
الفاتــورة للعميــل ،حيــث أن النظــام احلالــي يــدوي ،وهــو نقلــة لشــركة كافكــو ،حيــث ســيتم ربطــه
باألنظمــة احلاليــة املختلفــة اخلاصــة باحملاســبة وإدارة املســتودع.
ونظام الـ  FMSسيحســن بالتأكيد من كفاءة العمليات وســرعة االســتجابة وتقليل االخطاء
الناجتــة عــن النظــام اليــدوي ،وبالتالــي ســيزيد من رضــا العمالء.
 إعادة تأهيل اخلزانات في املستودع القدمي:ســيعاد تأهيــل خزانــات الوقــود فــي املســتودع القــدمي علــى مراحــل؛ املرحلــة األولــى
ســتكون خلزانــي وقــود ،وذلــك لالســتفادة مــن هــذه اخلزانــات فــي حالــة الطــوارئ أو للمخــزون
االســتراتيجي .وحاليــاً فــي مرحلــة التصميــم (.)FEED
 أسطول (كافكو):زيــادة أســطول الشــركة مــن مــزودات  Dispensersو  Refuellersملواكبــة املبيعــات املتزايدة
فــي مطــار الكويــت ،واســتبدال االســطول القــدمي بجديــد ،وتتــم هــذه الزيــادة بنــاء علــى خطــة
مدروسة.
 مدينة الشحن اجلديدة:قامــت (كافكــو) بتمديــد خطــوط النظــام احلابــس وفوهــات تزويــد فــي املنطقــة لعــدد 77

موقــف طائــرة ،ومــن املتوقــع تشــغيلها قريبــا مــن الطيــران املدنــي.
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منافسة عالمية
وحــول وضــع الشــركة بــن الشــركات املنافســة علــى مســتوى العالــم ،قــال الدعيجانــي ان أي
مقارنــة فــي وضــع الشــركات يعتمــد أساس ـاً علــى معاييــر عــدة ،حيــث تتميــز شــركة (كافكــو)
بحجمهــا الصغيــر ،ولكنهــا كبيــرة بــاألداء ،وأيضـاً التزامهــا باملعاييــر الدوليــة يضعهــا فــي مرتبــة
الشــركات العامليــة.
وأشار الدعيجاني إلى أن أنواع وقود الطائرات التي تبيعها الشركة هي:
 ( Jet A-1الطائرات التجارية) ( JP-8الطائرات العسكرية) ( AVGASالطائرات الصغيرة)ولفــت إلــى أن مــا مييــز الوقــود لــدى شــركة كافكــو خضوعــه ألربع مراحل ترشــيح قبل عملية
التزويــد ،حيــث يتــم تنقيــة الوقــود بنــاء على املعاييــر املتبعــة عاملياً ،وذلــك لضمان اجلــودة
ومطابقتــه للمواصفــات املطلوبــة.
وأوضــح ان لـــ (كافكــو) عالقــات وطيــدة بــكل الشــركات احملليــة ،مبينــا أنهــا تتعــاون مــع
مؤسســة البتــرول الكويتيــة ،وشــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة ضمــن نطــاق وقــود الطائــرات.
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الفصل الثاني:

أسعار النفط في الربع األول من 2018
التوقعات العالمية بأن يبلغ العرض من النفط الخام من

خارج منظمة (أوبك) نحو 61ر 59مليون برميل للسنة 2018
ارتفــع متوســط ســعر ســلة خامــات (أوبــك) بحوالــي
5ر 0فــي املئــة فــي مــارس  ،2018ليبلــغ 76ر 63دوالراً
للبرميــل علــى أســاس شــهري ،مصحوبــا بارتفــاع أســعار
أســواق األســهم فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة،
ومدعوم ـاً بالتوقعــات حــول حتســن الطلــب العاملــي علــى
النفــط ،فــي حــن حتســنت أســعار خــام برنــت بحوالــي
5ر 1فــي املئــة فــي الشــهر املذكــور ،مســجلة متوســطاً
قدره 72ر 66دوالراً للبرميل على أســاس شــهري ،وارتفع
ســعر النفــط األميركــي اخلــام  59ســنتا وبحوالــي 9ر0
فــي املئــة ليســجل 77ر 62دوالراً للبرميــل.

،،

التوقعات إلنتاج الغاز
والمسال والطاقة
غير التقليدية حوالي
49ر 6ماليين برميل
يوميًا للعام الحالي
بنمو قدره 18ر 0في
المئة على أساس
وبقيــت التوقعــات حــول منــو االقتصــاد العاملــي بنســبة سنوي

،،

8ر 3فــي املئــة للعامــن  2017و 2018فــي حــن بقيــت
التوقعــات لنمــو االقتصــاد األميركــي دون تغير عن الشــهر
الســابق عنــد 7ر 2فــي املئــة فــي عــام  2018بعــد منــو بلــغ
3ر 2فــي املئــة للعــام  ،2017فــي حــن تراجعــت التوقعــات لنمــو اقتصــاد منطقــة اليــورو إلــى
3ر 2فــي املئــة فــي  ،2018بعــد أن ســجلت منــواً قــدره 5ر 2فــي املئــة فــي عــام  ،2017وبقيــت
توقعــات النمــو لالقتصــاد اليابانــي عنــد 5ر 1فــي املئــة لعــام  ،2018فــي حــن بلــغ النمــو
املتوقــع لالقتصــاد الصينــي والهنــدي 5ر 6و2ر 7فــي املئــة علــى التوالــي.

أمــا بالنســبة إلــى الطلــب العاملــي علــى النفــط ،فقــد ســجل منــواً قــدره 65ر 1مليــون برميــل
فــي اليــوم ليبلــغ 07ر 97مليــون برميــل باليــوم فــي عــام  ،2017فــي حــن هبطــت التوقعــات لنمــو
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الطلــب العاملــي علــى النفــط لعــام  2018إلــى 63ر 1مليــون
برميــل يوميـاً.
وتذهــب التوقعــات العامليــة إلــى أن يبلــغ العــرض مــن
النفــط اخلــام مــن خــارج منظمــة (أوبــك) حوالــي 61ر59
مليــون برميــل للســنة  ،2018فــي حــن تشــير التوقعــات فــي
تقريــر املنظمــة لشــهر أبريــل إلــى أن يبلــغ اإلنتــاج مــن الغــاز
• محمد الشطي
واملســال والطاقــة غيــر التقليديــة حوالــي 49ر 6مليــون برميــل
يوميـاً للعــام احلالــي ،بنمــو قــدره 18ر 0فــي املئــة علــى أســاس
ســنوي ،وانخفــض إنتــاج منظمــة (أوبــك) مــن النفــط اخلــام إلــى 96ر 31مليــون برميــل يومي ـاً.
وفيمــا يخــص التــوازن بــن العــرض والطلــب فــي الســوق النفطــي ،فــإن نشــرة (أوبــك) لشــهر
ابريــل أشــارت إلــى أن الطلــب علــى خامــات املنظمــة فــي عــام  2017اســتقر عنــد 9ر 32مليــون
برميــل يوميـاً بزيــادة قدرهــا 6ر 0مليــون برميــل يوميـاً عــن الطلــب املســجل فــي عــام  ،2016فــي
حــن تشــير التوقعــات إلــى أن الطــب علــى نفــط (أوبــك) خــال عــام  2018ســيبلغ 6ر 32مليــون
برميــل يوميـاً بانخفــاض قــدره 3ر 0مليــون برميــل عــن عــام .2017
وشــهد عــام  2017مبجملــه تســجيل أرقــام قياســية فــي ســوق املشــتقات النفطيــة وإنتــاج
املصافــي حــول العالــم ،وهــو األمــر الــذي اســتمر خــال الربــع األول مــن العــام  ،2018متواصـ ً
ا
حتــى مطلــع الصيــف فــي منطقــة شــمال الكــرة األرضيــة ،ممــا أعطــى مؤشــرات إيجابيــة لســوق
الطاقــة والنفــط.
أسعار النفط في الربع األول
شهدت أسعار النفط اخلام في الربع األول من عام  2018تذبذباً على مدى األشهر الثالثة،
ليســجل متوســط ســعر خامــات (أوبــك) فــي الربــع األول 59ر 64دوالراً للبرميــل بارتفــاع نســبته
4ر 9فــي املئــة عــن الربــع الرابــع مــن عــام  2017الذي ســجل فيه حوالــي 10ر 59دوالراً للبرميل.
وفــي املجمــل شــهدت أســعار النفــط اخلــام أدا ًء مختلفـاً فــي أشــهر الربــع الثالثــة (ينايــر -
فبرايــر  -مــارس) ،إذ بلــغ متوســط ســعر ســلة (أوبــك) فــي ينايــر  2018نحــو 85ر 66دوالراً
للبرميــل لينخفــض إلــى 48ر 63دوالراً فــي فبرايــر  ،2018ويعــاود االرتفــاع فــي مــارس 2018
بالغــاً 76ر 63دوالراً للبرميــل.
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وعــن أكثــر العوامــل األساســية تأثيــراً علــى
أســعار النفــط خــال الربــع األول مــن هــذا العــام،
قــال اخلبيــر املتخصــص بالشــؤون النفطيــة محمــد
الشــطي لتقريــر (كونــا) إن العوامــل التــي تؤثــر فــي
حركــة أســعار النفــط حاليــا ترتكز على حتســن في
ميــزان الطلــب والعــرض ،مبعنــى أن هنــاك تعافيــا
فــي الطلــب فــي الصــن والهنــد والشــرق األوســط
وأميــركا وأوروبــا يدعــم أســعار النفــط ويســتوعب
أي زيــادة فــي اإلمــدادات ويســارع وتيــرة التــوازن.
وأضــاف الشــطي أن هنــاك كذلــك تناقصـاً فــي
املعــروض فــي أســواق النفــط يعــود لثالثــة أســباب،
أولهــا اتفــاق إعــان التعــاون املشــترك ،والــذي
اســتطاع بنجــاح ســحب 8ر 1مليــون برميــل يومي ـاً
منــذ شــهر ينايــر  ،2017والثانــي عوامــل فنيــة مثــل اســتمرار خفــض إنتــاج النفــط فــي املكســيك،
وآخرهــا عوامــل جيوسياســية مثــل احلالــة الفنزويليــة واســتمرار خفــض اإلنتــاج مــن 1ر 2مليــون
برميــل يوميـاً فــي ينايــر  2017إلــى 4ر 1مليــون برميــل يوميـاً حاليـاً.
وعــن أســباب تذبــذب األســعار خــال الربــع األول مــن  ،2018قــال الشــطي إن أهــم أســباب
التذبــذب هــي التطــورات اجليوسياســية؛ ألنهــا متثــل حتديـاً أمــام اســتمرار أمــن اإلمــدادات فــي
أســواق النفــط ،وتغــذي املخــاوف مــن نقــص اإلمــدادات فــي أســواق النفــط.
ورأى أن اتفــاق إعــان التعــاون املشــترك خلفــض اإلنتــاج اكتســب أهميــة كبيــرة ومصداقيــة
فــي ضبــط إيقــاع التــوازن فــي أســواق النفــط ،بســبب مســتويات االلتــزام التــي فاقــت املئــة
فــي املئــة ،ومعــه حتولــت أســواق النفــط مــن متخمــة باإلمــدادات إلــى أســواق تعانــي نقــص
اإلمــدادات ،وظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي خفــض الفائــض فــي املخــزون النفطــي مــن 340
مليــون برميــل فــي ينايــر  2017إلــى نقــص مبقــدار  20مليــون برميــل مــع نهايــة شــهر ابريــل
 ،2018مقارنــة مبتوســط الســنوات اخلمــس املاضيــة ،ممــا يعنــي حتقــق تــوازن أســواق النفــط
بشــكل انعكــس علــى أســعار النفــط ،التــي أظهــرت تعافيــاً كبيــراً ،وإن كان موضــوع التــوازن
يحتــاج إلــى مؤشــرات أكثــر.
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وفيمــا إذا كان متديــد اتفــاق خفــض اإلنتاج بني (أوبك)
وكبــار املنتجــن أمــراً ملحــاً وضروريــاً لتــوازن الســوق
واســتقرار األســعار عنــد مســتويات مرضيــة للطرفــن،
اعتبــر الشــطي ان االتفــاق اظهــر انعكاســات إيجابيــة
علــى أســواق النفــط ،ولذلــك يحتــاج الســوق إلــى اســتمرار
التمديــد ،والــذي تضمنــه تصريحــات الــوزراء ،وان كان
املؤمتــر الــوزاري فــي شــهر يونيــو  2018ســيحدد أوضــاع
الســوق والسياســات واالســتراتيجية التــي يجــب اتباعهــا.
وأوضــح أنــه مــن الصعــب حتديــد ســعر علــى أســاس
أنــه عــادل ألن مفهــوم العدالــة يختلــف مــن وقــت إلــى
آخــر ،وكذلــك ألن األســعار هــي نتــاج فعلــي ألساســيات
الســوق النفطيــة ومــن الصعــب التحكــم فــي مســتواها،
لكــن بــا شــك مســتويات األســعار التــي تســاعد علــى
تنامــي االقتصــاد العاملــي والتوســع الصناعــي والطلــب
واالســتثمار هــي فــي النهايــة تعتبــر عادلــة بهــذا املفهــوم
الــذي يعتبــر مكســباً للجميــع.

،،

الطلب العالمي
على النفط سجل
نموا قدره 65ر1
مليون برميل يوميًا
بالغا 07ر 97مليون
برميل باليوم في
2017

▀▀▀
تذبذب أسعار النفط
الخام في الربع
األول من عام 2018
على مدى االشهر
الثالثة وسجل
متوسط سعر
خامات للربع األول
59ر 64دوالرًا للبرميل
بارتفاع نسبته 4ر9
في المئة عن الربع

وعــن آثــار النفــط الصخــري علــى األســعار والتوقعــات
بــن
املســتقبلية لهــذا النــوع مــن النفــط غيــر التقليــديّ ،
الشــطي أن النفــط الصخــري هــو الورقــة األهــم فــي
أســواق النفــط مــن ناحيــة وضــع ســقف لألســعار أو ضمان
وفــرة فــي املعــروض حتتــاج إليهــا الســوق النفطيــة ،وســط
تناقــص فــي املعــروض مــن دول منتجــة بشــكل متســارع.
ورغــم ارتفــاع إنتــاج النفــط الصخــري فــإن أســعار النفــط
اســتمرت بالتعافي ،لكن بالشــك اســتفاد النفط الصخري
مــن أمــور تتعلــق مبســتويات األســعار والتكنولوجيــا ورفــع
إنتاجيــة اآلبــار ،ومــن املتوقــع أن يســتمر فــي االرتفــاع الرابع من عام 2017
مدعومــا بتوقعــات أســعار نفــط عاليــة نســبياً.

،،
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الكويت  ...اإلنتاج واألسعار
بلــغ متوســط ســعر برميــل النفــط الكويتــي فــي مــارس  2018نحــو 23ر 62دوالراً للبرميــل
حســب نشــرة (أوبــك) ،مرتفعــاً عــن املتوســط املســجل فــي فبرايــر  2018بشــكل طفيــف
والبالــغ 14ر 62دوالراً للبرميــل ،والــذي شــهد هبوطــا كبيــرا عــن مســتوياته املســجلة فــي ينايــر
 2018والبالغــة 74ر 65دوالراً للبرميــل.
تطور سعر خام الكويت خالل الربع األول من العام 2018

أكتوبر 2017

54.50

يناير 2018

65.74

11.24

20.6

نوفمبر 2017

59.58

فبراير 2018

62.14

2.65

4.4

ديسمبر 2017

60.94

مارس 2018

62.23

1.29

2.1

متوسط الربع الرابع 2017

58.34

متوسط الربع األول 2018

63.37

5.03

8.6

تطور سعر خام الكويت بالدوالر خالل الربع األول من العام 2018

65.74

يناير 2018

62.14

فبراير 2018

62.23

مارس 2018
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وبلــغ متوســط إنتــاج الكويــت فــي الربــع األول مــن عــام  2018نحــو 7ر 2مليــون برميــل
يوميــا ،محافظـاً علــى مســتواه للربــع الثالــث علــى التوالــي ،وذلــك نتيجــة ســبب رئيســي متمثــل
فــي التــزام الكويــت بتطبيــق اتفاقيــة خفــض اإلنتــاج املعقــودة بــن دول منظمــة الــدول املصــدرة
للبتــرول (أوبــك) ودول مــن خارجهــا.
تطور إنتاج نفط الكويت بالمليون برميل يوميًا.

بين الربع الرابع لعام  2017والربع األول لعام 2018

الربع الرابع 2017

2.7

الربع األول 2018

2.7

التغير بني الربع الرابع لعام  2017والربع األول لعام 2018

0

نسبة التغيير %

0

تطور إنتاج نفط الكويت باملليون برميل يومي ًا في الربع الرابع لعام  2017والربع األول لعام 2018

2.7

الربع الرابع 2017
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2.7

الربع األول 2018

وعــن تأثيــر العوامــل اجليوسياســية فــي منطقــة
الشــرق األوســط علــى أســعار النفــط العامليــة ،قــال
اخلبيــر الشــطي إن العوامــل اجليوسياســية تتســم
باالســتمرار ،لكــن تأثيرهــا يبــرز بشــكل واضــح وســط
أســواق تعانــي نقصـاً فــي املعــروض ،ويقــل التأثيــر فــي
أســواق متخمــة باملعــروض ،وعمومـاً فــإن حجــم اإلنتــاج
فــي منطقــة الشــرق األوســط ودوره فــي أمــن اإلمــدادات
فــي العالــم يجعــل أي تطــورات جيوسياســية مهمــة جــداً
بالنســبة إلــى العالــم.

،،

بلغ متوسط إنتاج
الكويت في الربع
األول من عام 2018
نحو 7ر 2مليون
برميل يوميًا محافظًا
على مستواه للربع
ورأى الشطي أن األحداث اجليوسياسية في الشرق الثالث على التوالي
األوســط خصوص ـاً والعالــم عموم ـاً كانــت مؤثــرة علــى
▀▀▀
األســعار خــال هــذه الفتــرة محــل التقريــر ،إذ أثــرت متوسط سعر برميل
على األسعار مبا ال يقل عن  10 - 5دوالرات للبرميل.
النفط الكويتي سجل
وبالنســبة إلــى توقعــات مســتويات األســعار للربــع في مارس 2018
الثانــي مــن عــام  2018وبقيــة العــام ،قــال الشــطي إن
ذروة أسعار النفط اخلام برنت هي  80دوالراً للبرميل ،نحو 23ر 62دوالرًا
لكــن فــي الغالــب تبقــى حركــة أســعار النفــط ضمــن  65للبرميل مرتفعًا عن
ً
طفيف
بشكل
  75دوالرا للبرميــل ،وهــو يعــادل بأســعار النفط اخلام فبرايرٍ
ٍ
الكويتــي  70 - 60دوالراً للبرميــل فيمــا تبقــى من العام.
والبالغ 14ر 62دوالرًا
وأضــاف أنــه فيمــا يخــص التوقعــات بعــودة إنتــاج
للبرميل والذي شهد
النفــط فــي بعــض الــدول مثــل ليبيــا ونيجيريــا لألســواق
وتأثيرهــا علــى األســعار ،فــإن اإلنتــاج فــي مناطــق هبوطا كبيرا عن
اإلنتــاج يعنــي بالضــرورة رفــع مســتويات املعــروض ،مستوياته المسجلة
وبالتالــي يؤثــر ســلبا علــى األســعار ،لكــن باعتبــار أن في يناير والبالغة
اإلنتــاج متأثــر أساســا فــي عــدد مــن الــدول املنتجــة
للنفــط ،واســتمرار اتفــاق متديــد اإلنتــاج فــإن الضــرر 74ر 65دوالرًا للبرميل
رمبــا يكــون محــدودا.

،،
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وأضــاف أنــه بالنســبة إلــى أوضــاع املخزونــات مــن النفــط األميركــي وتأثيرهــا علــى األســعار،
فــإن حركــة املخــزون األميركــي هــي الورقــة األهــم فــي حتديــد تــوازن الســوق النفطــي ،وذلــك
ألن أميــركا مــن أكبــر منتجــي ومســتهلكي النفــط وهــي ســوق مهــم لألســواق اآلجلــة ،وتتبعهــا
البورصــات وتتحــرك احملافــظ االســتثمارية علــى أساســها واملضاربــون ،ووجدنــا ذلــك جليـاً فــي
تعافــي أســعار النفــط وارتباطــه بســحوبات مــن املخــزون النفطــي األميركــي.
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إنتاج (أوبك)
ســجل إنتــاج منظمــة الــدول املصــدرة للبتــرول (أوبــك) معــدالً يومي ـاً بلــغ 129ر 32مليــون
برميــل يومي ـاً فــي الربــع األول مــن عــام  2018بانخفــاض قــدره نحــو  322ألــف برميــل يومي ـاً
وبنســبة 9ر 0فــي املئــة عــن الربــع الرابــع مــن عــام  2017الــذي ســجلت فيــه دول املنظمــة إنتاجـاً
يوميـاً بلــغ 451ر 32مليــون برميــل يوميـاً ،وذلــك نتيجــة زيــادة التــزام دول املنظمــة بقــرار خفــض
اإلنتــاج باإلضافــة إلــى التداعيــات اجليوسياســية علــى دول أخــرى.
تطور إنتاج نفط أوبك بالمليون برميل يوميًا.

بين الربع الرابع لعام  2017والربع األول لعام 2018
الربع الرابع 2017

32.451

الربع األول 2018

32.129

التغير بني الربع الرابع لعام  2017والربع األول لعام 2018

0.322 -

نسبة التغيير %

0.9 -

تطور إنتاج نفط أوبك باملليون برميل يومي ًا في الربع الرابع لعام  2017والربع األول لعام 2019

32.451

32.129

الربع الرابع 2017

الربع األول 2018
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وعــن الــدور املطلــوب مــن منظمــة (أوبــك) فــي الفتــرة
املقبلــة ،قــال الشــطي إن (أوبــك) حققــت مــن خــال
إعــان التعــاون املشــترك جناحــا غيــر مســبوق ،وإلمتــام
املهمــة البــد مــن التأنــي والوقــوف علــى تطــورات الســوق
النفطيــة بشــكل يســاعد علــى فهــم كل التطــورات ومــدى
حتقــق التــوازن ،وإبعــاد املســتجدات واآلليــات الواجــب
اتخاذها في إمتام هدف اســتعادة توازن أســواق النفط،
والبــد أيضـاً مــن إجنــاز مهمــة اتفــاق طويــل االجــل بــن
املنتجــن حتــت اتفــاق اإلعــان املشــترك لالســتفادة مــن
التحالــف فــي التعــاون باملســتقبل ،إلدارة الســوق النفطي
بفاعليــة كبيــرة متقنــة تضمــن االســتقرار.

،،

سجل إنتاج منظمة
الدول المصدرة للبترول
(أوبك) معدال يوميًا بلغ
129ر 32مليون برميل
يوميًا في الربع األول من
 2017بانخفاض نسبته
9ر 0في المئة عن الربع
الرابع من عام 2017

تطور أسعار سلة أوبك خالل الربع األول من العام 2018

أكتوبر 2017

54.50

يناير 2018

66.85

12.35

22.6

نوفمبر 2017

60.74

فبراير 2018

63.48

2.74

4.5

ديسمبر 2017

62.06

مارس 2018

63.76

1.7

2.7

متوسط الربع األول 2018

64.69

5.59

9.4

متوسط الربع الرابع 59.10 2017

تطور أسعار سلة أوبك خالل الربع األول من العام 2018

66.85

يناير 2018
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،،

63.48

63.76

فبراير 2018

مارس 2018

الطلب العالمي على النفط وتوقعاته
بلــغ معــدل الطلــب العاملــي للنفــط اخلــام فــي الربــع األول مــن عــام  2018مســتوى 40ر97
مليــون برميــل يوميــا ،بانخفــاض عــن الربــع الرابــع مــن عــام  2017قــدره 8ر 0مليــون
برميــل يوميـاً بنســبة قدرهــا 8ر 0فــي املئــة ،فــي وقــت ذهبــت التوقعــات إلــى زيــادة الطلــب فــي
الربــع الثانــي مــن عــام  2018عــن الربــع األول لنفــس العــام مبعــدل 44ر 0مليــون برميــل وبنســبة
زيــادة قدرهــا 4ر 0فــي املئــة.
تطور الطلب على النفط في العالم بالمليون برميل يوميًا بين الربع الرابع
لعام  2017والربع األول لعام  2018وتوقعات الربع الثاني لعام 2018
الربع الرابع 2017

98.20

الربع األول 2018

97.40

توقعات الربع الثاني لعام 2018

97.84

التغير بني الربع الرابع لعام  2017والرابع األول لعام 2018

0.8 -

نسبة التغير %

0.8 -

التغير املتوقع بني الربعني األول والثاني لعام 2018

0.44

نسبة التغير %

0.4

تطور الطلب على النفط في العالم باملليون برميل يومي ًا بني الربع الرابع لعام  2017والربع األول من
عام  2018وتوقعات الربع الثاني من عام 2018

98.20
97.84
97.40

الربع الرابع 2017

الربع األول 2018

توقعات الربع الثاني 2018
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وتبقــى الفتــرة املقبلــة مرهونــة باتفــاق منظمــة (أوبــك)
والــدول مــن خارجهــا ،واخلــاص بخفــض اإلنتــاج والرغبــة
فــي ســحب الفائــض مــن األســواق كمحــدد رئيســي
لألســعار ،إضافــة إلــى العوامــل الرئيســية األخــرى
املتعلقــة بالعــرض والطلــب ومنــو االقتصــاد العاملــي ،إلــى
جانــب دخــول محــدد وعامــل رئيســي جديــد ســيكون لــه
تأثيــر قــوي علــى حركــة األســعار ،وميثــل ضغوط ـاً قويــة
علــى االتفــاق املذكــور متمثـ ً
ا بتطــورات االتفاقيــة مــا بــن
إيــران وباقــي الــدول الغربيــة.

،،

انخفضت التوقعات
لنمو الطب العالمي
على النفط لعام
 2018بحوالي 63ر1
مليون برميل يوميًا
وعــن مــدى تأثيــر أحــوال االقتصــاد األوروبــي علــى عن عام 2017

،،

األســعار حاليــاً ،قــال اخلبيــر النفطــي الشــطي أن
االقتصــاد األوروبــي يشــهد تنامي ـاً انعكــس علــى التنامــي
فــي الطلــب علــى النفــط ،وبالتالــي بقــاء أســعار النفــط عنــد مســتويات معقولــة لــن يؤثــر،
لكــن بــا شــك ارتفاعهــا وبقاءهــا عنــد الثمانــن واعلــى ســيؤثر علــى أداء االقتصــاد العاملــي
واالقتصــاد الصينــي واألوروبــي.
وأضــاف أن تداعيــات الصــراع التجــاري بــن الواليــات املتحــدة والصــن فــي حالــة وقوعــه
فعليــاً ســتوثر علــى االقتصــاد والتجــارة والطلــب علــى النفــط ،ولكــن املراقبــن يقللــون مــن
إمكانيــة اشــتداد االزمــة؛ وذلــك للخســارة الكبيــرة التــي مــن احملتمــل ان يتكبدهــا الطرفــان.
وفيمــا يخــص تأثيــر االكتشــافات النفطيــة والغازيــة األخيــرة فــي عــدد مــن الــدول علــى
األســعار ،رأى الشــطي ان أي اكتشــاف ســيأخذ وقت ـاً حتــى يكــون إنتاج ـاً فعلي ـاً يتــم تصريفــه
فــي األســواق ،ولذلــك ال يوجــد تأثيــر آنــي وحالــي وفــوري ،وعموم ـاً فــإن تنامــي الطلــب فــي
املســتقبل يحتــاج إلــى إنتــاج نفــط جديــد ،وهــي أخبــار جيــدة للســوق.
وبــدد الشــطي القلــق علــى األســعار فــي الربــع الثانــي مــن عــام  ،2018معتبــراً أنــه ال
يوجــد هنــاك أي مخــاوف علــى أســعار النفــط ،ألن الســوق النفطــي قــوي متماســك ،غيــر أنــه
مــن املمكــن هبــوط األســعار فــي حالــة هــدوء العوامــل اجليوسياســية ورفــع املعــروض بأســواق
النفــط.
38

الفصل الثالث:
تداعيـــات قـــرار (أوبـــك) وكبـــار المنتجيـــن
بخفـــض إنتـــاج النفـــط وتأثيـــره علـــى األســـعار
خـــال عـــام وربـــع العـــام
قرار الخفض يستهدف 8ر 1مليون برميل يوميًا ونسبة
االلتزام وصلت إلى 149في المئة
فــي األول مــن ينايــر عــام  ،2017بــدأت منظمــة الــدول املصــدرة للبتــرول (أوبــك) وعــدد مــن
كبــار الــدول املنتجــة مــن خارجهــا فــي تطبيــق قــرار خفــض اإلنتــاج ،الــذي توصلــت إليــه هــذه
الــدول مبــا يعــادل 8ر 1مليــون برميــل يوميــا ،وذلــك بهــدف اســتعادة األســواق العامليــة لتوازنهــا،
بعدمــا خســرت أســعار النفــط مــا يزيــد علــى  70فــي املئــة مــن قيمتهــا خــال أشــهر معــدودة
منــذ يونيــو .2014
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ولقــد حقــق قــرار خفــض اإلنتــاج الكثيــر مــن النتائــج
اإليجابيــة ،وأعــاد إلــى األســواق الكثيــر مــن التــوازن ،ووصــل
إلــى حالــة مــن شــبه التعــادل بــن العــرض والطلــب ،بعدمــا
كان املعــروض مــن النفــط يفــوق الطلــب بنحــو  2مليــون
برميــل يوميــاً.
تقريــر «كونــا» النفطــي يلقــي هنــا الضــوء علــى أهــم
تداعيــات قــرار خفــض اإلنتــاج وأهــم نتائجــه خــال عــام
وربــع العــام منــذ تطبيقــه فــي بدايــة  2017حتــى نهايــة الربــع
األول مــن عــام  ،2018مــن خــال لقــاء مــع محافــظ الكويــت
فــي (أوبــك) هيثــم الغيــص ،أحــد اخلبــراء واملتخصصــن فــي
هــذا املجــال ،وأحــد أصحــاب اخلبــرة الكبيــرة املطلعــن علــى
األســواق العامليــة.

،،

• هيثم الغيص

محافظ الكويت
العرض والطلب
في (أوبك) هيثم
وفــي بدايــة اللقــاء ،أكــد الغيــص أن العوامــل األساســية الغيص لتقرير
التــي تؤثــر علــى أســعار النفــط هــي العــرض والطلــب ،مشــيرا
إلــى أن احملــرك الرئيســي للطلــب علــى النفــط هــو االقتصــاد (كونا) النفطي:
العاملــي ،الــذي لــم يشــهد منــواً بالشــكل احلالــي منــذ ســنوات
عديــدة.

وأوضــح الغيــص أن االقتصــاد العاملــي يشــهد حاليـاً منــواً
يقــدر بـــ 9ر 3فــي املئــة ،خاصــة فــي األســواق الناشــئة مثــل
الصــن والهنــد وفيتنــام وغيرهــا“ ،ولكــن هنــاك أيضـاً بــوادر
إيجابيــة بالنمــو االقتصــادي فــي األســواق التقليديــة مثــل
الواليــات املتحــدة األميركيــة وبعــض الــدول األوروبيــة ،وهــذا
ينعكــس إيجابـاً علــى منــو الطلــب علــى النفــط ،إذ شــهد العــام
املاضــي منــواً ســنوياً يقــدر بـــ 6ر 1مليــون برميــل يوميـاً ،ومــن
املتوقــع أن يرتفــع إلــى 8ر 1مليــون برميــل يوميـاً هــذا العــام”.
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العمل على
تخفيض فائض
مخزون النفط
العالمي جاء
باتفاق تاريخي تم
التوصل إليه في
ديسمبر 2016

،،

،،

عدد الدول
المشاركة في
االتفاق  24دولة
منها ( )14من
(أوبك) و ( )10من
وأضــاف“ :ومــن جانــب آخــر ،فــإن اإلمــدادات النفطيــة خارجها

،،

هــي العامــل الرئيســي الثانــي ،والــكل على علم بــأن (أوبك)
وشــركاءها العشــرة بقيــادة روســيا قــد أبلــوا بــا ًء حســناً
فــي تخفيــض فائــض مخــزون النفــط العاملــي مــن خــال
اتفــاق تاريخــي مت التوصــل إليــه فــي ديســمبر  ،2016فــي حــن ال تــزال أســواق النفــط تشــهد
زيــادة باإلمــدادات مــن بعــض الــدول مــن خــارج (أوبــك) ،وخصوصـاً الواليــات املتحــدة ،إذ يقــدر
منــو إنتــاج النفــط الصخــري هــذا العــام 1ر 1مليــون برميــل يوميـاً مقارنــة بالعــام املاضــي ،كمــا
أنــه مــن املتوقــع زيــادة اإلنتــاج فــي كل مــن كنــدا والبرازيــل”.
وأوضــح أنــه “إضافــة إلــى هذيــن العاملــن الرئيســيني ،هنــاك عوامــل أخــرى مؤثــرة فــي
أســعار النفــط ،ال ســيما العوامــل املوســمية املتعلقــة ببرامــج أعمــال الصيانــة للمصافــي عامليـاً،
وهــي غالبـاً مــا تكــون خــال الربعــن األول والثانــي مــن كل عــام ،إذ يشــهد الطلــب علــى النفــط
انخفاضـاً موســمياً ،ويبقــى عامــل األحــداث السياســية مؤثــراً رئيســياً بــا شــك ،كمــا نشــهد فــي
اآلونــة األخيــرة الكثيــر مــن األحــداث السياســية فــي املنطقــة ،التــي تؤثــر فــي إمــدادات النفــط
فــي املســتقبل القريــب”.
تأثير االتفاق التاريخي
وحــول تأثيــر اتفــاق خفــض اإلنتــاج علــى األســعار ،أوضــح الغيــص أن االتفــاق التاريخــي
بخفــض اإلنتــاج بــن دول (أوبــك) والــدول مــن خارجهــا يهــدف إلــى إعــادة التــوازن إلــى الســوق
مــن حيــث العــرض والطلــب ،إضافــة إلــى خفــض املخــزون العاملــي مــن النفــط والــذي وصــل إلــى
مســتويات مرتفعــة جــداً قبــل تنفيــذ االتفــاق ،ممــا أدى إلــى إعــادة أســعار النفــط إلــى مســارها
الصحيــح بعــد انخفاضهــا احلــاد لفتــرة قاربــت العامــن.
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،،

وأضــاف أن هــذا االتفــاق يعتبــر تاريخيــاً بــكل مــا
تعنيــه الكلمــة ،إذ أدى إلــى جتنــب الصناعــة النفطيــة
دمــاراً شــام ًال ،موضحـاً أن أكثــر املتضرريــن مــن انخفاض فائض المخزونات
ً ً
األســعار هــي الــدول التــي يعتمــد اقتصادهــا اعتمــادا كليـا بلغ عند بداية
علــى النفــط.
وأشــار إلــى أن عــدد الــدول املشــاركة فــي االتفــاق
يبلــغ  24دولــة ،منهــا  14مــن (أوبــك) و 10دول مــن
خارجهــا ،وهــذا بحــد ذاتــه دليــل علــى حــرص واهتمــام
أكبــر منتجــي النفــط فــي العالــم علــى إعــادة التــوازن إلــى
أســواق النفــط ،ويبلــغ حجــم اإلنتــاج املشــترك مــن الــدول
الـــ  24املشــاركة فــي هــذا االتفــاق  51مليــون برميــل
يوميـاً تقريبـاً ،أي مــا يعــادل أكثــر مــن نصــف إنتــاج العالــم
مــن النفــط.

االتفاق  340مليون
برميل وبفضل
التخفيض بلغ 12
مليونًا خالل شهر
مارس 2018

،،

تمديد االتفاق
وعــن رؤيتــه بشــأن متديــد اتفــاق خفــض اإلنتــاج بــن (أوبــك) وكبــار املنتجــن ،ومــا إذا
كان ذلــك أمــراً ملح ـاً وضروري ـاً لتــوازن الســوق واســتقرار األســعار عنــد مســتويات مرضيــة
للطرفــن ،قــال الغيــص“ :ممــا ال شــك فيــه أن هــذا االتفــاق كان ضروريــا ً،ال جلميــع الــدول
املشــاركة فيــه فحســب ،بــل للصناعــة النفطيــة العامليــة كلهــا كمــا ذكــرت ســابقاً ،ومــن هنــا كانــت
أهميــة االســتمرار فــي هــذا االتفــاق ومتديــده ،إذ اتفقــت  24دولــة علــى متديــد االتفــاق مرتــن؛
املــرة األولــى فــي يونيــو  ،2017واألخــرى فــي نوفمبــر  ،2017حيــث مت االتفــاق علــى متديــد
تخفيــض اإلنتــاج خــال عــام  2018كلــه.
وبشــأن أســعار النفــط خــال تلــك الفتــرة ،وأيــن كانــت قبــل بــدء تنفيــذ القــرار ،وإلــى أيــن
وصلــت حالي ـاً ،وحجــم التغيــر فــي النســبة املئويــة بــه ،عــاد الغيــص بالذاكــرة ليقــول:
“كمــا تذكــرون انخفــض ســعر خــام برنــت إلــى مــا دون  30دوالراً للبرميــل خــال عــام
( 2016قبــل االتفــاق) ،وصاحــب هــذا انخفــاض كبيــر لســعر اخلــام الكويتــي ،إذ وصــل إلــى
 19دوالراً للبرميــل فــي ينايــر  ،2016ولكــن بعــد مفاوضــات وجهــود حثيثــة جلميــع الــدول،
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أدت دولــة الكويــت دوراً كبيــراً فــي هــذه اجلهــود مــع بقيــة
املنتجــن الرئيســيني ،ومت التوصــل إلــى االتفــاق فــي 30
نوفمبــر  2016عندمــا أعلنــت (أوبــك) خفــض إنتاجهــا
بواقــع 2ر 1مليــون برميــل يوميـاً ،وبعــد ذلــك بعشــرة أيــام
أعلنــت دول مــن خــارج (أوبــك) بقيــادة روســيا انضمامهــا
إلــى املنظمــة ،وذلــك بخفــض إضافــي لإلنتــاج يصــل إلــى
 600ألــف برميــل يوميــاً ،وعلــى الفــور تفاعلــت أســعار
النفــط مــع هــذا اخلبــر اإليجابــي ،وبــدأت تشــهد حتســناً
تدريجيـاً ليصــل ســعر خــام برنــت إلــى  45دوالراً للبرميــل
خــال شــهر نوفمبــر ( 2016قبــل االتفــاق) ،وكان ســعر
اخلــام الكويتــي 5ر 41دوالراً للبرميــل خــال الفتــرة
نفســها ،فــي حــن وصــل ســعر خــام برنــت خــال شــهر
أبريــل مــن العــام نفســه إلــى  72دوالراً للبرميــل ،والنفــط
اخلــام الكويتــي إلــى  67دوالراً للبرميــل ،وهــذا يعــادل
ارتفاع ـاً بنســبة  40فــي املئــة”.

،،

االتفاق جاء بعدما
انخفض سعر خام
برنت إلى ما دون
 30دوالرًا للبرميل
والكويتي  19دوالرًا
للبرميل في يناير
2016

،،

لقــد كان املؤشــر الرئيســي لقيــاس مــدى جنــاح اتفــاق خفــض اإلنتــاج بــن (أوبــك) واملنتجــن
مــن خارجهــا هــو مســتوى مخزونــات النفــط العامليــة ،وخصوص ـاً فــي الــدول التابعــة ملنظمــة
التعــاون االقتصــادي العاملــي ،إذ إنهــا تنشــر بياناتهــا بــكل شــفافية ،وقــد بلــغ فائــض املخزونــات
فــي ينايــر  2017عنــد بدايــة هــذا االتفــاق  340مليــون برميــل ،وبفضــل تخفيــض الــدول الـــ
 24بلــغ فائــض املخزونــات  12مليــون برميــل خــال شــهر مــارس  ،2018ممــا ميثــل انخفاضـاً
مبقــدار  328مليــون برميــل.
وبنــاء علــى مــا ســبق ،اســتجابت أســعار النفــط مــع هــذا االنخفــاض فــي فائــض مخــزون
النفــط العاملــي ،وبــدأت الصعــود مــن جديــد ،ولكــن مــا يجــب معرفتــه هــو أن مســتويات املخــزون
العاملــي مازالــت مرتفعــة نســبياً إذا مــا متــت مقارنتهــا بأفضــل مســتوياتها الطبيعــة فــي بدايــة
عــام  2014قبــل انهيــار أســواق النفــط ،وبالتالــي مــازال أمــام (أوبــك) الكثيــر مــن العمــل الــدؤوب
إلعــادة التــوازن فــي أســواق النفــط العامليــة.
وعــن كيفيــة التــدرج فــي تنفيــذ القــرار بالنســب املئويــة ،وأيــن وصلــت حتــى نهايــة الربــع
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األول مــن 2018؟ وعــدد الــدول املشــاركة ،وأكثــر الــدول التزامــا بخفــض اإلنتــاج؟ ذكــر الغيــص
لتقريــر (كونــا) النفطــي ،أن “عــدد الــدول املشــاركة فــي هــذا االتفــاق يبلــغ  24دولــة 14 ،منهــا
فــي منظمــة أوبــك ،و 10دول مــن خارجهــا ،وهــي :روســيا واملكســيك وكازاخســتان وماليزيــا
وأذربيجــان والبحريــن والســودان وجنــوب الســودان وســلطنة عمــان وبرونــاي”.
االلتزام وجهود لجنة المراقبة
وأضــاف الغيــص“ :فــي بدايــة االتفــاق ،أي فــي ينايــر  ،2017بلــغ االلتــزام اإلجمالــي للــدول
 87فــي املئــة ،وبفضــل جهــود جلنــة مراقبــة اإلنتــاج التــي كانــت تترأســها دولــة الكويــت العــام
املاضــي أثمــرت املتابعــة احلثيثــة واجلهــود املســتمرة لدولــة الكويــت ارتفــاع االلتــزام بشــكل
شــهري ،إذ بلــغ  129فــي املئــة فــي شــهر ديســمبر  ،2017ومنــذ بدايــة االتفــاق كانــت ومازالــت
هنــاك دول ملتزمــة بحصتهــا فــي اخلفــض التزام ـاً كام ـ ً
ا ،وعلــى رأســها دولــة الكويــت ،كمــا
أن هنــاك الكثيــر مــن الــدول امللتزمــة بالتخفيضــات التزامـاً ثابتـاً بشــكل شــهري ،بــل ان بعــض
الــدول خفضــت أكثــر مــن املطلــوب منهــا طوعــاً ،كاململكــة العربيــة الســعودية ،ودولــة قطــر،
وفنزويــا ،وأنغــوال ،واجلزائــر ،وغينيــا االســتوائية.
وأضــاف“ :ومــن جانــب الــدول مــن خــارج أوبــك ،فــإن أكثــر الــدول التزام ـاً هــي برونــاي
والســودان وأذربيجــان والبحريــن واملكســيك وجنــوب الســودان وســلطنة عمــان ،إضافــة إلــى
جمهوريــة روســيا االحتاديــة التــي كان لهــا دور قيــادي بدعــم هــذا التحالــف ...واجلديــر بالذكــر
أن االلتــزام بالتخفيضــات بلــغ رقمـاً قياســياً خــال مــارس املاضــي  2018وهــو  149فــي املئــة”.
وحــول كيفيــة عمــل جلنــة مراقبــة تنفيــذ قــرار خفــض اإلنتــاج والتــي كانــت الكويــت ترأســها،
ومــن ثــم الســعودية حالي ـاً ،أكــد محافــظ الكويــت فــي (أوبــك) هيثــم الغيــص أن هــذا اإلجنــاز
وااللتــزام التاريخــي لــم يأتيــا مــن فــراغ ،بــل مــن اجلهــود اجلبــارة التــي بذلتهــا دولــة الكويــت
خــال العــام املاضــي مــن خــال ترؤســها ألعمــال اللجنتــن الوزاريــة والفنيــة ملراقبــة اتفــاق
خفــض اإلنتــاج ،وتضــم اللجنــة ،إلــى جانــب دولــة الكويــت ،اململكــة العربيــة الســعودية واجلزائــر
وفنزويــا مــن (أوبــك) ،إضافــة إلــى ســلطنة عمــان وروســيا االحتاديــة مــن خــارج املنظمــة.
وأوضــح أن اللجنــة جتتمــع شــهرياً علــى مســتوى اخلبــراء الفنيــن ملراجعــة بيانــات اإلنتــاج
املتعلقــة بالــدول الـــ  ،24لترفــع تقريرهــا املفصــل إلــى رئيــس اللجنــة الوزاريــة ،الفتــا إلــى أن
تقريــر اللجنــة الفنيــة يتضمــن تفصيـ ً
ا يبــن مــدى التــزام جميــع الــدول ،إضافــة إلــى تأثيــر ذلــك
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،،

دول االتفاق تهدف
إلى إعادة التوازن
للسوق من حيث

علــى أوضــاع الســوق واملخــزون واألســعار والتوقعــات
حــول املــدة الالزمــة إلعــادة التــوازن إلى الســوق ،وبدورها العرض والطلب
ترســل اللجنــة الوزاريــة كتبــا رســمية شــهريا إلــى جميــع
▀▀▀
الــدول تتضمــن تفاصيــل االلتــزام لــكل دولــة حســب تقرير
اللجنــة الفنيــة ،كمــا أن هنــاك اتصــاالت مســتمرة تتــم مــن
اإلنجاز وااللتزام
وراء الكواليــس حلــث الــدول علــى االســتمرار بااللتــزام
الكامــل للوصــول إلــى إعــادة التــوازن للســوق مبــا يصــب التاريخيان لم يأتيا
فــي مصلحــة اجلميــع.
وأفـاد الغيـص بأنـه منـذ ينايـر  2018انتقلـت رئاسـة
اللجنـة إلـى اململكـة العربيـة السـعودية ،مؤكـدا ان هنـاك
جهـودا مسـتمرة لتفعيـل وترسـيخ التعـاون بين (أوبـك)
والـدول مـن خارجهـا ،وأن هنـاك بعـض الـدول أبـدت
اهتمامـاً باالنضمـام إلـى االتفـاق ،وأيضـاً بعـض الـدول
أبـدت اهتمامـاً باالنضمـام إلـى منظمـة أوبـك“ ،وممـا ال
شـك فيـه أن النيـة تتجـه إلـى التوقيـع علـى اتفـاق طويـل
األمـد للتعـاون بين املنظمـة والـدول مـن خارجهـا ،وأتوقع
أن يتـم ذلـك بحلـول نهايـة العـام احلالـي  2018بـإذن
اهلل”.
وعــن الســعر الــذي تســعى (أوبــك) للوصــول إليــه مــن
خــال االتفــاق بخــاف احلفــاظ علــى اســتقرار األســواق،

من فراغ بل بجهود

جبارة بذلتها
الكويت من خالل
ترأسها ألعمال
اللجنتين الوزارية
والفنية لمراقبة
اتفاق خفض اإلنتاج

،،
45

،،

إنتاج النفط الصخري
سيرتفع بمقدار 1ر1
مليون برميل يوميًا
خالل عام 2018

،،

أكــد الغيــص أن املنظمــة ال تهــدف للوصــول إلــى ســعر
محــدد ،إذ إن الســعر يحــدده وضــع الســوق مــن بائــع
ومشــتر ،وهمــا مــن يحــددان ســعر النفــط مثــل أي ســلعة ،الفتــا إلــى أن سياســة املنظمــة مبنيــة
علــى احملافظــة علــى اســتقرار اإلمــدادات العامليــة لتلبيــة الطلــب العاملــي علــى النفــط ،وبالتالــي
احملافظــة علــى تــوازن مينــح الراحــة للــدول املســتهلكة ويوفــر االســتقرار للــدول النفطيــة
املصــدرة للنفــط لتضمــن اســتمرار االســتثمار فــي الصناعــة النفطيــة.

وبشــأن سياســة (أوبــك) قبــل اتفــاق خفــض اإلنتــاج ،ومــا إذا كانــت سياســة خاطئــة ،قــال
الغيــص“ :لــم تقــم (أوبــك) بإغــراق الســوق بالنفــط ،بــل الثــورة التــي حدثــت فــي تكنولوجيــا
احلفــر الهيدروليكــي هــي التــي أدت إلــى طفــرة كبيــرة فــي إنتــاج النفــط الصخــري ،إذ ارتفــع
إنتــاج الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن 5ر 5ماليــن برميــل يوميـاً إلــى  10ماليــن خــال الفتــرة
مــن  2011إلــى  ،2015أي بزيــادة ســنوية تقــدر بحوالــي  1مليــون برميــل يوميــاً.
وأضــاف“ :كمــا ارتفــع اإلنتــاج فــي كنــدا حوالــي  1مليــون برميــل يوميـاً ،خالل الفترة نفســها،
وأيض ـاً فــي البرازيــل ارتفــع ليبلــغ 5ر 0مليــون برميــل يومي ـاً خــال نفــس الفتــرة ،إضافــة إلــى
بعــض الــدول األخــرى مــن خــارج أوبــك ،بينمــا لــم يتجــاوز ارتفــاع اإلنتــاج مــن دول املنظمــة ســوى
 2مليــون برميــل يوميـاً خــال الفتــرة نفســها ،وكانــت أغلــب هــذه الزيــادة بعــد التوتــر السياســي
فــي ليبيــا ،حيــث حاولــت دول (أوبــك) األخــرى تعويــض االنخفاض الذي حدث فــي إنتاج ليبيا”.
النفط الصخري ..العامل المؤثر
وذكــر أن “إنتــاج النفــط الصخــري كان هــو أكبــر عامــل مؤثــر فــي اإلمــدادات النفطيــة
العامليــة ،حيــث إنــه مرتبــط ارتباطـاً وثيقـاً بأســعار النفــط التــي تؤثــر فــي عمليــة متويــل اإلنتــاج
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بشــكل كبيــر عنــد ارتفاعهــا وانخفاضهــا ،وفــي ظــل عــدم وجــود جهــة تشــرف وتنظــم إنتــاج
النفــط فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة جنــد اندفاع ـاً دائم ـاً مــن جانــب املســتثمرين ســواء
األفــراد أو املنظمــات املاليــة للدخــول فــي طفــرة اإلنتــاج حينمــا تكــون األســعار مقبولــة ،وعندمــا
تنخفــض األســعار كمــا حــدث فــي األعــوام  2016 - 2014جنــد أن هنــاك عزوف ـاً عــن متويــل
مشــاريع اإلنتــاج النفطيــة ،لذلــك أصبــح النفــط الصخــري مصــدراً لإلنتــاج املتذبــذب عاملي ـاً،
وتشــير الدراســات إلــى أن إنتــاج النفــط الصخــري ســيرتفع مبقــدار 1ر 1مليــون برميــل يوميـاً
خــال عــام  ،2018مقارنــة مبعــدالت النمــو فــي العــام املاضــي”.
وعمــا إذا كانــت هنــاك نيــة لتقليــل حجــم خفــض اإلنتــاج حســب االتفــاق أو زيادتهــا ،أوضــح
الغيــص انــه مــن الســابق ألوانــه احلديــث عــن أي تعديــل علــى اتفــاق خفــض اإلنتــاج احلالــي،
“وكمــا تعملــون ،فــإن هنــاك اجتماع ـاً مهم ـاً لــدول منظمــة األوبــك والــدول مــن خارجهــا مــن
املقــرر عقــده فــي  23يونيــو  2018فــي فيينــا ،وحينهــا ســتعرض جميــع معطيــات الســوق
علــى الــوزراء التخــاذ القــرارات الالزمــة ،ولكنــي شــخصياً ال أرى حتــى اآلن أي بــوادر لتعديــل
كميــة خفــض اإلنتــاج املتفــق عليهــا”.
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