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3 أشهر 240 مليون دينار لـ  املركزي: تخصيص سندات وتورق بقيمة 
أعلن بنك الكويت املركزي أمس الثالثاء تخصيص سندات 

وتورق بقيمة إجمالية قدرها 240 مليون دينار كويتي.
وقال البنك في بيان لوكالة األنباء الكويتية )كونا( إن 

أجل اإلصدار يبلغ ثالثة أشهر مبعدل عائد قدره 250ر2 في 
املئة.

يذكر أن آخر تخصيص إصدار سندات وتورق لبنك الكويت 

املركزي كان في 16 شهر أبريل اجلاري بقيمة إجمالية قدرها 
240 مليون دينار )نحو 792 مليون دوالر أمريكي( ألجل 

ثالثة أشهر مبعدل عائد 250ر2 في املئة.

سعر برميل النفط 
2 سنت  الكويتي ينخفض 

68.92 دوالر ليبلغ 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2 
سنت في تداوالت أمس االثنني ليبلغ 90ر68 
دوالر أمريكي مقابل 92ر68 دوالر للبرميل 
في تداوالت يوم اجلمعة املاضي وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف��ي األس���واق العاملية ارتفعت أسعار 
النفط أم��س مع خشية املستثمرين من أن 
ع��ق��وب��ات أمريكية ق��د تكبح إن��ت��اج اخل��ام 
اإلي��ران��ي وم��ع انخفاض مخزونات اخل��ام 

األمريكي.
وارت��ف��ع سعر برميل نفط خ��ام القياس 
العاملي مزيج برنت 65 سنتا ليصل عند 
التسوية إلى مستوى 71ر74 دوالر في حني 
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس األمريكي 
غرب تكساس الوسيط 24 سنتا ليصل إلى 

مستوى 64ر68 دوالر.

الدوالر يستقر أمام الدينار 
 0.300 عند 

استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار الكويتي أمس الثالثاء عند مستوى 
300ر0 دينار في حني انخفض اليورو إلى 
366ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم 
أمس االثنني.وقال بنك الكويت املركزي في 
نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني إن 
سعر صرف اجلنيه اإلسترليني انخفض إلى 
مستوى 418ر0 دينار في حني استقر الفرنك 
السويسري عند مستوى 307ر0 دينار بينما 
بقي الني الياباني عند مستوى 002ر0 دينار 

دون تغيير.
وفي الواليات املتحدة ارتفع سعر صرف 
ال��دوالر مقابل العمالت الرئيسية األخ��رى 
ف��ي تعامالت أم��س إل��ى أع��ل��ى مستوى في 
شهر ونصف الشهر مدفوعا بارتفاع عائدات 
السندات األمريكية في حني فشلت بيانات 
مسح القطاع اخلاص في منطقة اليورو بدعم 
اليورو بعد أن أظهرت تباطؤ منو التصنيع 

إلى أدنى مستوى له خالل 14 شهرا.

السعودية: انتهاء استقبال 
طلبات املستثمرين على 
اإلصدار احمللي السادس 

للصكوك 
أع��ل��ن��ت وزارة امل��ال��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة أم��س 
األول االثنني أنها انتهت من استقبال طلبات 
املستثمرين على إص��داره��ا احمللي السادس 
حتت برنامج صكوك حكومة اململكة العربية 

السعودية بالريال السعودي.
وأوضحت ال��وزارة في بيان نقلته وكالة 
االنباء السعودية أنه مت حتديد حجم اإلصدار 
مببلغ إجمالي قدره خمسة مليارات ريال وانها 
قسمت اإلصدارات إلى ثالث شرائح بواقع 8ر3 
مليار ريال  للشريحة األولى لصكوك تستحق 

عام 2023.
أم��ا الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 750 
مليون ريال لصكوك مستحقة عام 2025 فيما 
تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 450 مليون ريال 

لصكوك تستحق في عام 2028.

9
وضع حجر األساس للمشروع غدا

مصفاة »الدقم«.. شراكة كويتية- عمانية تعيد رسم خريطة البتروكيماويات في اخلليج العربي

يشهد غ��دا اخلميس وض��ع حجر األس���اس ملشروع 
مصفاة ومجمع بتروكيماويات )الدقم( في سلطنة عمان 
ال��ذي تنفذه شركة البترول الكويتية العاملية التابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية بالشراكة مع شركة النفط 

العمانية )او.او.سي(.
ويعد املشروع الذي سيتم االنتهاء منه بعد 42 شهرا 
من وضع حجر األساس إحدى أبرز الشراكات االقتصادية 
واالستراتيجية بني البلدين الشقيقني وإح��دى بوابات 
اإلسهام في تعزيز القيمة املضافة فضال عن إعادة رسم 

خريطة البتروكيماويات في منطقة اخلليج العربي.
ووقعت شركة البترول الكويتية العاملية في نوفمبر 
2016 اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة النفط 
العمانية - اململوكة كاملة حلكومة سلطنة عمان - إلنشاء 
مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم بنسبة 50 
في املئة لكل طرف.ويفتح توقيع اتفاقية الشراكة آفاقا 
أوسع للتعاون االقتصادي مبا يخدم املصالح املشتركة إذ 
تعد هذه االتفاقية خطوة كبيرة إلقامة أحد أكبر املشاريع 
احليوية الواعدة بقطاع الطاقة في املنطقة االقتصادية 
ب)ال��دق��م( وم��ن املتوقع أن يسهم امل��ش��روع في حتقيق 
التنمية في مختلف القطاعات الصناعية واالقتصادية 

واالجتماعية في املنطقة.
وسيتم تشييد مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات 
)ال��دق��م( على مساحة تقدر ب 900 هكتار )الهكتار 

يعادل 10 آالف متر مربع( في منطقة )الدقم( االقتصادية 
الواقعة في جنوب سلطنة عمان ويتميز املشروع مبوقعه 
االستراتيجي املطل على خطوط النقل البحري الرئيسية 

في بحر العرب.

وعند ب��دء عمليات تشغيل املصفاة ستبلغ الطاقة 
التكريرية 230 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي اخلام 
وستعمل على إنتاج عدد من املنتجات الرئيسية هي الديزل 

ووقود الطائرات إضافة إلى النافثا وغاز البترول املسال.

تصميم املصفاة

ويتضمن تصميم املصفاة وحدة التكسير الهيدروجيني 
ووح�����دة ال��ف��ح��م ال��ب��ت��رول��ي إض���اف���ة مل���ش���روع متكامل 

للبتروكيماويات وسيتم تزويد املصفاة بالنفط الكويتي 
اخلام بنسبة 65 في املئة وستصل إلى 100 في املئة بحسب 
اتفاق الطرفني.ومن أجل العمل بشكل مؤسسي مت إنشاء شركة 
مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية )درب��ك( لتكون 

مسؤولة عن مشروع )ال��دق��م( وي��رأس مجلس إدارت��ه��ا من 
اجلانب الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية 
العاملية نبيل بورسلي.وانتهت شركة )مصفاة الدقم( قبل فترة 
من أعمال متهيد وتسوية املوقع الذي ستشيد عليه املصفاة 
فضال عن التوقيع على عدد من العقود عقود الهندسية للبدء 
بعمليات إنشاء املصفاة في السلطنة بقيمة تبلغ حوالي 5ر5 
مليار دوالر أمريكي.وتتمثل هذه العقود في عقد انشاء وبناء 
الوحدات الرئيسية وعقد انشاء وبناء الوحدات املساندة وعقد 

إنشاء وبناء مرافق اخلدمات التابعة.
ومتت ترسية العقد األول اخلاص بإنشاء وبناء الوحدات 
الرئيسية إلى حتالف )تكنكاس ريونداس اإلسبانية( مع 
)داي��و( الكورية في حني متت ترسية العقد الثاني اخلاص 
بإنشاء وب��ن��اء ال��وح��دات املساندة إل��ى حتالف )بتروفاك 

البريطانية( مع )سامسونغ الكورية(.
أما العقد الثالث اخل��اص بإنشاء وبناء مرافق اخلدمات 
التابعة والتي تشمل 8 خزانات لتخزين النفط اخل��ام في 
ميناء رأس مركز وخط أنابيب بطول 80 كيلومترا لتوصيل 
النفوط من ميناء رأس مركز إلى مصفاة الدقم ومرافق تصدير 
وخزانات للمنتجات في ميناء الدقم للتصدير فتمت ترسيته 

على شركة )سايبم( اإليطالية.
وب���وض���ع ح��ج��ر األس�����اس مل���ش���روع م��ص��ف��اة ومجمع 
بتروكيماويات الدقم تبدأ االنطالقة للمشاريع الكبرى في 
هذه املنطقة احليوية )الدقم( التي تقع باملنطقة الوسطى في 
سلطنة عمان وتتخذ موقعها في الركن اجلنوبي الشرقي من 
املنطقة الوسطى جتاورها والية )محوت( من اجلهة الشمالية 
ووالية )اجل��ازر( من اجلهة اجلنوبية ووالية )هيماء( غربا 

وشرقها بحر العرب.

مصفاة الدقم إحدى بوابات تعزيز الشراكات االقتصادية بني الكويت وسلطنة عمان

Wednesday 25th April 2018 - 11 th year - Issue No.3175   االربعاء 9 شعبان 1439 ه�/ 25 ابريل  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3175

تــــــــــــوقــــــــــــعــــــــــــات بــــــــــــــــــــأن يـــــــــســـــــــهـــــــــم املــــــــــــــــــشــــــــــــــــــروع فـــــــــــــــي حتـــــــــقـــــــــيـــــــــق الــــــــتــــــــنــــــــمــــــــيــــــــة مبــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــات الـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــيـــــــــة واالقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة فـــــــــــــــي املـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة

مع شركة »هيونداي ميبو دوكيارد« الكورية

167.6 مليون دوالر 4 ناقالت منتجات بترولية بقيمة  »ناقالت النفط« توقع عقد بناء 
وق��ع��ت ش��رك��ة ن��اق��الت النفط 
الكويتية أم��س الثالثاء عقدا مع 
شركة )هيونداي ميبو دوكيارد( 
الكورية لبناء وتسليم أربع ناقالت 
منتجات بترولية بقيمة 9ر41 
م��ل��ي��ون دوالر أم��ري��ك��ي للناقلة 
الواحدة وبقيمة إجمالية 6ر167 

مليون دوالر.
وق��ال��ت )ال��ن��اق��الت( ف��ي بيان 
لوكالة األن��ب��اء الكويتية )كونا( 
إن���ه مت��ت ت��رس��ي��ه مم��ارس��ة بناء 
وتسليم ال��ن��اق��الت امل��ذك��ورة على 
شركة )هيونداي ميبو دوكيارد( 
بعد موافقة جلنة ال��ش��راء العليا 
مل��ن��اق��ص��ات م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وش��رك��ات��ه��ا التابعة 
واجل���ه���از امل���رك���زي للمناقصات 

العامة.
وأض����اف����ت أن ع���ق���د ال��ب��ن��اء 
سيكون طبقا ألح���دث م��ا وصلت 
إليه املواصفات العاملية احلديثة 
لصناعة نقل املنتجات البترولية 
عن طريق البحر فضال عن االلتزام 

باالشتراطات واملواصفات واملعايير 
العاملية اخلاصة بحماية البيئة 
واحل���د م��ن التلوث وتقييد نسب 
االنبعاثات الناجتة م��ن عمليات 
تشغيل الناقالت واحملافظة على 

سالمة األرواح واألمن.
ولفت إلى أن العقد املذكور يعد 
األخير في املرحلة الرابعة لعملية 
حتديث أسطول الشركة موضحة 
أن حمولة الناقلة ال��واح��دة تبلغ 
48 ألف طن وستبدأ مرحلة البناء 

الفعلي لها في فبراير 2019.
وقالت إن من املتوقع أن تتسلم 
الشركة أول ناقلة في فبراير 2020 
على أن تتسلم الناقلة الرابعة 

واألخيرة في مايو من العام ذاته.
وأك��دت أن��ه باستكمال املرحلة 
الرابعة ستكون الشركة انتهت من 
مشروع حتديث وتوسعة أسطولها 
وف��ق��ا للتوجهات االستراتيجية 
ملؤسسة البترول الكويتية وباتت 
متتلك أحد أحدث أساطيل نقل النفط 
والغاز املسال واملنتجات البترولية 

في العالم مما سيعزز مكانتها في 
احمل��اف��ل الدولية وي��ع��ود بالنفع 
على مستقبل الصناعة النفطية 
الكويتية ويحقق التنمية املستدامة 

لدولة الكويت.
وأش�����ادت )ن���اق���الت ال��ن��ف��ط( 
بجهود العاملني لديها في سبيل 
إجن��از مشروع حتديث األسطول 
وحتقيق األه��داف االستراتيجية 
للشركة ورفع اسم دولة الكويت 

عاليا في مجال النقل البحري.
ووق��ع العقد نيابة عن شركة 
ناقالت النفط الكويتية الرئيس 
التنفيذي الشيخ ط��الل اخلالد 
األحمد الصباح في حني وقعها عن 
شركة )هيونداي ميبو دوكيارد( 
رئيسها س��ام ي��ون ك��ا بحضور 
س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا ل��دى 
الكويت ي��و يونتشول وحضور 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ؤس��س��ة 
البترول الكويتية نزار العدساني 
ومديرين ومسؤولني ورؤس��اء 

جانب من توقيع االتفاقيةفرق من الشركتني.

على هامش الندوة التي نظمتها وزارة النفط حول »األوضاع البترولية العاملية«
80 دوالرًا 70 إلى  دندي: السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بني 

قال مدير اإلدارة االقتصادية في 
منظمة أواب��ك، عبد الفتاح دن��دي أن  
السعر العادل لبرميل النفط يتراوح 

ما بني 70 إلى 80 دوالراً .
وأض��اف على هامش الندوة التي 
نظمتها وزارة النفط حول “األوضاع 

البترولية العاملية”
وأش��ار دن��دي أن��ه على الرغم من 
التحديات التي تواجه العديد من 
االق��ت��ص��ادات ال��ع��امل��ي��ة، إال أن أداء 
االق��ت��ص��اد العاملي ق��د شهد حتسنا 
خ��الل ع��ام 2017 حيث من��ا مبعدل 
%3.7، م��ت��وق��ع��اً  ان يستمر ه��ذا 
التحسن خ��الل ع��ام 2018 لينمو 

مبعدل 3.8%.
ولفت  دن��دي إلى ارتفاع متوسط 
األسعار الفورية لسلة خامات أوبك 
مبقدار 12.7 دوالر للبرميل خالل 
الربع األول من عام 2018، أي بنسبة 
%24.4 باملقارنة مع الربع املماثل 
م��ن ع���ام 2017 ليصل إل���ى 64.7 

دوالر/برميل.
وعزى دندي هذا االرتفاع إلى عدد 
من العوامل من أهمها االرت��ف��اع في 
الطلب املوسمي على النفط، وتراجع 
مخزونات النفط العاملية )بخاصة 
مخزونات النفط األمريكية(، وقرار 
مت��دي��د ات��ف��اق خفض اإلن��ت��اج ال��ذي 
توصلت إليه دول منظمة أوب��ك مع 
10  دول منتجة للنفط من خارجها 

حتى نهاية عام 2018، مع التحسن 
امللحوظ في االلتزام بهذا االتفاق من 

جميع الدول.
وأف����اد دن���دي أن أح���دث تقرير 
صادر عن اللجنة الوزارية املشتركة 
ملراقبة إنتاج النفط يشير إلى ارتفاع 
م��ت��وس��ط نسبة االل���ت���زام باتفاق 
خفض اإلن��ت��اج خ��الل شهر م��ارس 
2018 ق��د بلغ %149 وه��و أعلى 

مستوى لها منذ تفعيل االتفاق.
وفيما يخص جانب االم���دادات، 
قال أن إجمالي اإلم���دادات النفطية 
العاملية )نفط خام وسوائل الغاز 
الطبيعي( قد شهد خالل الربع األول 
من ع��ام 2018 ارتفاعاً بنحو 1.9 
مليون برميل/ ي���وم، أي بنسبة 
%2 مقارنة بالربع املناظر من عام 
2017 ليصل إلى 98 مليون برميل/ 

يوم.

اإلمدادات النفطية
وأشار دندي إلى أن اجلزء األكبر 
من االرت��ف��اع في اإلم���دادات النفطية 
العاملية بسبب ارتفاع إنتاج الواليات 
املتحدة األمريكية من النفط الصخري 
بشكل كبير حيث وص��ل ال��ى 6.6 
مليون ب��رم��ي��ل/ ي��وم خ��الل الربع 
األول من عام 2018، كما أش��ار الى 
أن املجموع التراكمي لآلبار احملفورة 

وغير املكتملة ف��ي املناطق السبع 
الرئيسية لتواجد النفط الصخري 
قد وصل في شهر مارس 2018 الى 
7690 بئر، و وصل عدد احلفارات 

العاملة الى 854 حفارة.

تقلص الزيادة
كما أش��ار إل��ى تقلص ال��زي��ادة في 
تلك املخزونات إلى 50 ألف برميل في 
شهر يناير 2018 مقارنة بنحو 278 

أل��ف برميل في شهر يناير 2017، 
أي بعد مرور عام على دخول اتفاق 

خفض اإلنتاج حيز التنفيذ.
من جانبه تطرق مدير إدارة اإلعالم 
واملكتبة في منظمة أوابك عبدالكرمي 
عايد ، إلى آخر املستجدات املتعلقة 
باتفاق ب��اري��س ح��ول تغير املناخ 
أن اتفاق باريس لتغير املناخ شمل 
موافقة 55 دول��ة على األق��ل، حيث 
دع��ى إل��ى االل��ت��زام السياسي على 
أعلى املستويات ملكافحة تغير املناخ، 

كمسألة ذات أولوية عاجلة.
وذك��ر أن االت��ف��اق وض��ع مسودة 
مدونة تتضمن القواعد التفصيلية 
الت��ف��اق ب��اري��س تكتمل ف��ي شهر 
ديسمبر2018 مب��ؤمت��ر األط���راف 
الرابع والعشرين ، وإط��الق عملية 
مراجعة اخلطط الراهنة للحد من 
انبعاث الغازات املسببة لالحتباس 
احل��راري ضمن مشروع أُطلق عليه 
»ح��وار ت��االن��وا«، كما اتفقت ال��دول 
على املساهمة املالية في تأسيس 
ص��ن��دوق امل��ن��اخ األخ��ض��ر لتخفيف 
ع��واق��ب التغير املناخي ف��ي ال��دول 

النامية.

آخر املستجدات
ومن جانبها قالت مراقب العالقات 
العامة وم��راَق��ب اإلع��الم البترولي 
باإلنابة في وزارة النفط الشيخة 
مت��اض��ر  خالد األح��م��د ال��ص��ب��اح   أن 
احللقة النقاشية  ح��ول األوض���اع 
البترولية العاملية ال��ت��ي نظمتها 
إدارة اإلع��الم البترولي والعالقات 
العامة في وزارة النفط ج��اءت من 
اج��ل ال��وق��وف علي أخ��ر املستجدات 
والسياسات االستراتيجية لسوق 
ال��ط��اق��ة، م��ؤك��دة ان صناعة النقط 
وال��غ��از تركز علي تطوير وتنمية 
املنتجات النفطية مبا يواكب تطلعات 

ال��س��وق العاملي م��ن جهة، وتعزيز 
م��ع��دالت النمو اق��ت��ص��ادي م��ن جهة 
أخ���رى وص���وال أل��ي اف��ض��ل مراحل 
االستثمار في هذه الصناعة احليوية 

 .
وأضافت ان تلك املتغيرات العاملية 
تضع املسؤولني واملتخصصني  أمام 
ض����رورة  ملحة تتمثل ف��ي كيفية 
االس��ت��ف��ادة م��ن االس��ت��ث��م��ار األم��ث��ل 
للفوائض النفطية مبا يتواكب مع 
خطط وت��وج��ه��ات ال��دول��ة تشجيع  
االس��ت��ث��م��ارات النفطية محليا في 
املشاريع االستراتيجية العمالقة 
وعامليا في خلق توازن السوق العاملي 

للبترول . 

حتسني اإليرادات
وأحملت الي ان املتغيرات العاملية 
للبترول تستدعي ض��رورة الوقوف 
عليها من اجل حتسني اإلي��رادات من 
خالل الصناعات البترولية الالحقة 
التي تزيد في أرباحها عن بيع النفط 
اخل��ام ف��ي،  السيما ف��ي ظ��ل تذبذب 
األسعار في اآلون��ة االخيرة مشيرة 
ال��ي ان السوق العاملي يشهد نوعا 
من االستقرار الذي يسير في االجتاه 
الصحيح نظرا للنتائج اإليجابية 
التي نتجت عن اتفاق خفض اإلنتاج 

بني اوبك واملنتجني غير األعضاء . 

جانب من فعاليات الندوة
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