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حضور قوي للشركات اإليطالية 
في المعرض 

»هانيويل« تركز على تأثير التحليالت 
في تحسين اإلنتاجية 

مشاركةجناح

أكدت وكالة التجارة اإليطالية استضافة ودعم 

32 من نخبة الشــركات المصّنعة والمختصة 

فــي قطاع النفط والغاز بمشــاركة شــركتين 

إضافيتيــن عن العام الماضــي، وذلك لعرض 

آخــر حلــول التكنولوجيا المبتكــرة في هذا 

القطــاع في الجناح الرســمي خــال معرض 

»أديبك«.

المصّنعــة  اإليطاليــة  الشــركات  وتتطلــع 

والمختصة إلى تعزيز حضورها ودعم أعمالها 

خال الحدث األكثر أهمية وتأثيراً في العالم 

لقطاع النفط والغاز.

وقــال جيانباولو برونــو، المفــوض التجاري 

اإليطالــي لــدى اإلمــارات وســلطنة عمــان 

وباكستان: لدى إيطاليا روابط وثيقة وعاقات 

قوية للغاية مع سوق قطاع النفط والغاز في 

اإليطالية بسمعة  الشركات  اإلمارات. وتتمتع 

جيدة في السوق، حيث يساهم العديد منها 

في إنجاح صناعة ســوق قطــاع النفط والغاز 

في اإلمارات.           دبي - البيان

تشارك شــركة هانيويل العالمية المتخصصة 

في مجال التكنولوجيا فــي معرض »أديبك« 

بهدف تســليط الضوء على تأثير اإلحصاءات 

والتحليــات المســتقاة مــن البيانــات على 

تحســين اإلنتاجيــة وفعاليــة الصناعات في 

الشرق األوسط. وستستعرض هانيويل العديد 

مــن الحلــول المختصــة بالســامة واألمن، 

باإلضافــة إلــى العديد من الحلــول كمنصة 

البرمجيات المختصة بالتقاط البينات وحلول 

التدريب الواقعي المعزز والظاهري.

وقال نورم جيلســدورف، رئيــس هانيويل في 

المناطق سريعة النمو والشرق األوسط وروسيا: 

أصبحت التكنولوجيا في عالمنا المتصل تتعلق 

بالنتائــج التي تحققها، مثل تحســين اإلنتاجية 

وزيــادة الوفــورات. وأصبحــت القــدرة على 

إطاق العنان إلمكانيــات ومعارف الموظفين 

في قطــاع النفط والغــاز أمراً بالــغ األهمية، 

وذلك من خال تزويدهم بالمهارات واألدوات 

الازمة لتحســين قدراتهم على تلقي المعرفة 

ومشاركتها واالحتفاظ بها.      أبوظبي - البيان

Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

تحت رعاية صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان، رئيــس الدولة، حفظه 

اللــه، تنطلق اليوم فعاليات أضخم دورات 

معــرض أبوظبــي الدولي للبتــرول، ثالث 

أضخــم معارض النفط والغــاز في العالم، 

األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  واألول 

بمشــاركة 2200 شــركة من أكثر من 125 

دولة.

وتستضيف شركة بترول أبوظبي الوطنية 

»أدنوك« الدورة الحادية والعشرين للمعرض 

الذي تتواصل فعاليته حتى الخميس بمركز 

أبوظبــي الوطني للمعــارض تحت عنوان 

»مستقبل صناعة النفط والغاز«. وأوضحت 

اللجنة المنظمة للمعرض أن الدورة الحالية 

تقــام على مســاحة 155 ألف متــر مربع 

بزيادة نسبتها 15% عن الدورة الماضية. كما 

يرتفع عدد الشــركات المشاركة في الدورة 

الحالية بنســبة 8% إلى 2200 شركة، وعدد 

الشركات الوطنية العارضة بنسبة 23% إلى 

42 شركة، وأجنحة الدول المشاركة بنسبة 

16% إلى 29 جناحا لتصبح 71 جناحاً.

وللمرة األولى تشــارك دول تركمانستان 

والمكسيك ومصر والسودان وفنلندا وروسيا 

وأوكرانيا بأجنحة دولية في المعرض، ومن 

المتوقع ارتفاع عدد الزوار بنســبة 8% إلى 

110 آالف زائر.

 100
ويشــارك فــي المعــرض أكثر مــن 100 وزير 

للطاقــة والنفــط ورئيــس تنفيذي مــن كبار 

قيــادات شــركات النفــط العالميــة. وتتميز 

الــدورة الحالية بجناح ضخم لشــركة أدنوك 

يعــد أضخم أجنحــة المعرض. كما تشــارك 

الســعودية بوفد كبير يضم مســؤولين كبارا 

ورؤساء شــركات، كما تشــهد الدورة الحالية 

توســعا كبيرا في المعرض البحري المصاحب 

للمعرض وكذلك ملتقى شباب أدبيك. 

البعد التكنولوجي
وتركز الــدورة الحالية للمعرض على البعد 

التكنولوجــي فــي صناعــة النفــط والغاز 

وخاصة التحول الرقمي والذكاء االصطناعي 

الكبير في اســتخراج  والمحــاكاة، ودورها 

النفــط والغــاز وزيادة الكفاءة التشــغيلية 

ومراقبــة اإلنتــاج. وتتميز الــدورة الحالية 

للمعرض بوجود منصة عالمية تعرض فيها 

الشركات أحدث ابتكاراتها التكنولوجية.

26 وزيرًا
ويشــارك في الدورة الحاليــة أكثر من 26 

وزيــرا للطاقة والنفط في العالم، ويشــارك 

معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة 

والصناعــة فــي جلســات نقاشــية عديدة 

أبرزها جلســات النقاش الوزارية، يشــاركه 

فيها معالي عمر بن ســلطان العلماء، وزير 

الدولــة للــذكاء االصطناعــي، كمــا يلقي 

معالي الدكتور ســلطان أحمد الجابر، وزير 

دولة الرئيــس التنفيذي ألدنوك ومجموعة 

شركاتها، كلمة رئيسية خال حفل االفتتاح. 

كما يشارك في المعرض وزراء نفط وموارد 

طبيعيــة وطاقة مــن دول مجلس التعاون 

الخليجي ومنطقة الشــرق األوسط وشمال 

إفريقيــا، ومنطقة إفريقيــا جنوب الصحراء 

وأوروبا وآسيا واألميركتين، وتتضمن قائمة 

الوزراء المشــاركين المهندس خالد الفالح، 

وزير الطاقــة والصناعة والثــروة المعدنية 

السعودي؛ وألكســندر نوفاك، وزير الطاقة 

الروسي؛ وشري دارمندرابرادان، وزير النفط 

والغاز الطبيعي الهندي. 

»أديبــك«  مؤتمــر  ضمــن  ســتعقد 

االســتراتيجي 2018 ثاث جلســات وزارية 

و10 جلســات عالمية لقادة الشركات و11 

جلســة حوارية للمديرين التنفيذيين، فضًا 

عن جلستي إحاطة صباحيتين على مستوى 

الرؤساء التنفيذيين تهتمان بالشأن المالي. 

ويستضيف المؤتمر ببرنامجيه االستراتيجي 

والتقنــي، فــي المجمــوع، حوالــي 980 

متحدثاً و161 جلسة منفصلة. 

ومن المقــرر أن يتحدث خــال مؤتمر 

»أديبــك« االســتراتيجي، الــذي تتواصــل 

جلساته على مدى 4 أيام، أكثر من 100 من 

الوزراء وكبار الرؤســاء التنفيذيين، ما يمثل 

زيادة بنســبة 25 % مقارنة بالدورة السابقة 

مــن الحدث، وذلك فــي داللة على الدعم 

الكبير الذي يحظى به من أرفع المستويات. 

ويشــارك في هذه الجلســات وزراء الطاقة 

والنفط فــي دول مصر وتايانــد وفنزويا 

واألردن والبحرين والكويت وعمان والهند 

وبوليفيا وجنوب أفريقيا ومالي والســودان 

والسعودية وروسيا والمغرب، كما يتضمن 

المؤتمر االســتراتيجي جلســتين للرؤســاء 

التنفيذيين و6 جلســات لمناقشــة الدمج 

والتنوع في الطاقة، كما يتضمن 3 حوارات 

ودورات تقنية حول مصب النفط.

وتقام خال مؤتمر »أديبك« هذا العام، 

فــي خطــوة جديــدة، 3 جلســات مغلقة 

تقتصر المشــاركة فيها على المدعوين من 

كبــار التنفيذيين، لتشــّكل لقــادة القطاع 

منتدى خاصــاً ينخرطون خالــه في حوار 

ووضــع  التغييــر  تبّنــي  بهــدف  مفتــوح 

اســتراتيجيات لمســاعدتهم علــى التغلب 

علــى التحّديات الهاّمــة. وُينتظر أن تؤدي 

اجتماعات المائدة المســتديرة هذه، التي 

ستنعقد بشراكة استراتيجية مع مجموعات 

استشارية عالمية مثل »أكسنتشر« و»برايس 

ووترهــاوس كوبرز« و»إيه تي كيرني«، إلى 

نتائج من المقرر نشرها في أعقاب الحدث.

وتشــتمل فعاليــات المؤتمــر األخــرى 

الجديدة والمطّورة على عشر جلسات لكبار 

قادة األعمال تختص بأعمال الغاز والتكرير 

االستكشــاف  وأعمــال  والبتروكيماويــات 

إحاطــة  وجلســتي  واإلنتــاج،  والتطويــر 

صباحيتين على مستوى الرؤساء التنفيذيين 

ُتعنيــان بالشــؤون المالية واالســتثمارية، 

وســت جلســات ُتعنى بــاإلدراج والتنّوع 

في الطاقة، وإحدى عشــرة جلسة حوارية 

للتنفيذييــن، فضًا عن تســٍع أخرى تقنية 

تختّص بصناعات المصّب.

مؤتمر تقني
ويســتضيف برنامج المؤتمــر التقني 111 

جلســة تعرض 748 ورقة عمــل وملخصاً. 

وتــّم قبول هذا العدد القياســي من أوراق 

العمل والملخصات من بين 2,829 مشاَركة 

كانت تقّدمت بها 541 شــركة من 58 دولة 

حول العالم.

انطالق أضخم دورات »أديبك« في أبوظبي اليوم 
برعاية رئيس الدولة وبمشاركة 2200 شركة من 125 دولة
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100
وزير ورئيس 

تنفيذي يناقشون 
مستقبل الصناعة  

 71
جناحًا و110 آالف 

زائر متوقع

يشارك مديرون تنفيذيون مرموقون لشركاِت نفط وطنية وعالمية كبرى من جميع 

أنحاء المنطقة والعالم، من أبرزها أدنوك و»ســي إن پي ســي« وأرامكو السعودية 

و»بي پــي« و»إينــي« و»لوك أويــل« و»بيترونــاس« و»غازبروم« و»ســوناتراك« 

و»ســاتورب« و»بورياليس« و»سيبسا« و»نوفا كيميكالز« و»إيكوينور« و»بيميكس« 

و»أوه إن جي ســي«، فضاًل عن شركات مهمة عاملة في خدمات حقول النفط وفي 

المجاالت التقنية المتخصصة في القطاع.

شركات عالمية

Ⅶ أبوظبي ــ البيان

الهاملــي  ثانــي  أحمــد  الدكتــور  قــال 

رئيــس ومؤســس مركــز ترينــدز للبحوث 

واالستشــارات، إن »أديبــك« يعــد فرصة 

كبيرة لجميع المشــاركين لتبادل الخبرات 

العملية في مجال الطاقة، إضافة إلى أنها 

ســتكون مناســبة لتعريف المشاركين بما 

حققته دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 

خال الســنوات الماضية في مجال الطاقة 

المتجددة والمستدامة.

وأضــاف أن مــا أنجزته اإلمــارات في 

الماضية،  الســنوات  الطاقــة خال  مجال 

من شــأنه جذب اهتمام العاملين في هذا 

القطاع من الوفود المشاركة في فعاليات 

المؤتمر، إلى إمكانية االستفادة من تجربة 

اإلمارات في هذا المجال، مشــيراً إلى أن 

تقرير »دبلوماســية اإلمارات للطاقة« يوفر 

إلى جانب الدراســات واالستشــارات التي 

أشرف على إنجازها المركز، مرجعية دولية 

للتعرف على أبرز االســتراتيجيات الخاصة 

بالطاقة، ال ســيما الطاقــة المتجددة التي 

قطعت فيها الدولة أشواطاً كبيرة.

للبحــوث  ترينــدز  مركــز  ويســتعد 

خــال  الضــوء  لتســليط  واالستشــارات 

الفعالية على تقرير »دبلوماســية اإلمارات 

للطاقة«، وهو التقرير الذي  يعد إطاراً عاماً 

لتطور قطاع الطاقة المتجددة في الدولة، 

ويركــز على الدروس التي اســتفادت منها 

اإلمارات خال العقد األول من ريادتها في 

مجــال الطاقة المتجــددة، ويعالج بعمق 

كبيــر فرص مشــاركة تلك الخبــرات التي 

اكتسبتها مع دول العالم النامية.

وقــد اســتقطب »تقرير دبلوماســية 

الطاقــة« الذي أصــدره المركز بالتعاون 

مع مركز ستيمسون ــ واشنطن، اهتمام 

وســائل إعام عالمية، منها وكالة رويترز 

التي خصصــت تغطية شــاملة للتقرير، 

وســلطت فيهــا الضــوء علــى أبــرز ما 

جاء فيه، حيث أشــارت إلــى أنه غطى 

بشــكل متكامل خبرة دولة اإلمارات في 

مجــال التنمية المســتدامة، كما يعطي 

فرصة ســانحة لدول الجنوب لاستفادة 

مــن التجــارب وتطويــر إمكانياتها في 

تأســيس قطاعــات الطاقــة المتجددة، 

حيــث تناولــت الوكالــة أبــرز أهداف 

التقرير والدروس المســتفادة منه، وأبرز 

التوصيات التي أصدرها.

مــن جانبها اســتعرضت »مجلة الطاقة 

المتجددة« وتحــت عنوان »تقرير حديث 

يكشــف كيــف أن اســتراتيجية الغمارات 

للطاقــة النظيفــة يمكنها تعزيــز التنمية 

المســتدامة فــي العالم«، بشــكل مفصل 

للطاقة«،  اإلمــارات  »دبلوماســية  تقريــر 

وهــي المجلة التي تختــص بتغطية أخبار 

وتقاريــر خاصــة عــن كل ما يتعلــق بهذا 

القطــاع الحيوي، حيث أكــدت أن التقرير 

يوفر خارطة طريق لصناع القرار العالميين 

لتطويــر  المختلفــة  القطاعــات  وقــادة 

إلى  مشــروعات تجريبيــة ذكية اســتناداً 

خبــرات دولة اإلمارات فــي هذا الجانب، 

خاصة في دول جنوب شــرق آســيا، التي 

توقــع التقرير أن يرتفــع فيها الطلب على 

الطاقة بنسبة 67% حتى العام 2040، األمر 

الذي سيتطلب توفير اســتثمارات تقدر بـ 

2.7 تريليون دوالر. 

اإلمارات  تقريــر »دبلوماســية  وشــدد 

للطاقــة« علــى األهمية الكبيرة لتوســيع 

دبلوماسية اإلمارات للطاقة النظيفة.

Ⅶ أبوظبي- البيان

وقّعــت »دوكاب« ثاثة عقــود كبرى لتوريد 

أكثــر من 5 آالف كيلو متر من كابات الجهد 

العالــي اإلضافــي، والجهد العالــي، والجهد 

المتوســط، والجهد المنخفــض، والموصات 

العلويــة المصنعــة بالكامــل مــن األلمنيوم 

لمشاريع »أدنوك« في أبوظبي. يأتي اإلعان 

بمناســبة مشــاركة »دوكاب« فــي »معرض 

ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول«.

وقــال المهنــدس جمال ســالم الظاهري، 

رئيس مجلس إدارة »دوكاب«: نســعى دوماً 

في دوكاب نحو تعزيــز مكانتنا لنكون أفضل 

مصنع للكابات عاليــة الجودة حول العالم، 

حيث نقدم حلوالً مختلفــة للكابات الذكية 

واآلمنــة والصديقــة للبيئــة، تتناســب مــع 

متطلبــات قطاعات األعمال مــن أجل عالم 

متطور ومســتدام. ومن دواعي فخرنا أن يتم 

اختيــار منتجــات »دوكاب« لهذه المشــاريع 

الوطنية، والتي شــهدت اســتثمارات واسعة 

لتطويرهــا لتتــاءم مع طبيعة قطــاع النفط 

الشــراكة  والبتروكيماويات. إن هذه  والغــاز 

تجســد إيماننا بأهمية العمل مع المؤسسات 

الحكوميــة، األمر الذي من شــأنه فتح آفاق 

واســعة لتنمية االقتصاد المحلي والمساهمة 

بتشــجيع تنمية القطاعــات الحيوية كالنفط 

والغاز باإلضافة إلى القطاعات األخرى. 

استعراض تقرير »دبلوماسية اإلمارات للطاقة« »دوكاب« تعزز حضورها بقطاع النفط 

والغاز والبتروكيماويات

� جمال الظاهري

� أحمد الهاملي

Ⅶ أبوظبي- البيان

تســتضيف الوكالة الوطنيــة لدعم تنمية 

االقتصاد الفرنســي دولياً »بيزنس فرانس« 

51 شــركة فرنســية في فعاليــات معرض 

ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول »أديبك«. 

وتعد فرنسا معرض أديبك هو إحدى أكبر 

وأهــم الفعاليات العالمية األكثر تأثيراً في 

مجــال النفــط والغاز حيث يضــم جميع 

المعارف  لتبــادل  والخبراء  المتخصصيــن 

واألفكار. وإيماناً منها بأهمية هذا الحدث 

عالمياً، تؤكد فرنســا مجدداً التزامها دعم 

هــذه الفعالية من خال مشــاركة أشــهر 

الشــركات الفرنســية في الجناح الوطني 

إضافة إلى استقطاب مشاركين جدد. 

وقــال مارك كانيار المديــر العام لوكالة 

بيزنس فرانس في الشــرق األوســط: يعد 

معــرض أديبــك منصــة مثاليــة لتقديــم 

شــركات النفط والغاز الفرنســية للمنطقة 

ونحــن ندعم بكل فخــر هذا المعرض من 

خال جلب عــدد كبير من خبراء الصناعة 

منتجاتهم وخدماتهم  لعــرض  والمبتِكرين 

وخبراتهــم. إن صناعــة النفط في فرنســا 

تحقــق أكثر مــن 90% من حجــم أعمالها 

في الخارج ما يجعل فرنســا تحتل المرتبة 

الثانية عالمياً كثاني أكبر ُمصدر عالمي مثل 

النرويج والمملكة المتحدة. وبفضل برامج 

أبحاث وتطوير طموحة، استطاعت الخبرة 

التكنولوجية العاليــة والقدرات االبتكارية 

للشــركات الفرنســية تحقيق هــذا األداء 

المتميز.

ومع قيمــة إجمالية تقديرية تزيد على 

660 مليــار دوالر أمريكي فــي الفترة من 

2015 إلى 2025، ســتقوم فرنســا بتوفير 

حلول وخدمات تلبي احتياجات شــركات 

النفــط والتي تشــمل تحســين الخزانات 

األدوات  وتوفيــر  االحتياطــي  وتطويــر 

الدقيقــة لآلبــار وللمســطحات ومعدات 

وأنظمة تيســير المراقبة إلى جانب ضمان 

حماية البيئة. ويتطلع الخبراء الفرنســيون 

فــي صناعة النفط والغاز من المشــاركين 

فــي المعرض إلى لقاء الشــركاء والعماء 

المحتمليــن بهدف إبرام عمليات شــراكة 

وتوفيــر فــرص متواصلة للنمو. وســتقوم 

شــركة أوجييــه اينرجــي، لتوزيــع ونقل 

الطاقة للحلول متوســطة الجهد الكهربائي 

لمســافات طويلة بتنظيــم منصة بالجناح 

الفرنسي. وستكشــف أوجييه اينرجي عن 

أحدث مــا توصلت إليه في مجال تصميم 

نظم مقتصــدة التكاليف مخصصة لتزويد 

أجهزة االستقبال بالطاقة عن بعد. 

Ⅶ أبوظبي - البيان

 قالــت شــركة »إس إن ســي الفالين« للهندســة 

وأعمال البناء إن شــركات النفط والغاز قادرة على 

تخفيض التكاليف بنســبة 30% مــن خال تطبيق 

معايير وأســاليب نمذجة موحدة أثنــاء فترة بناء 

وتصميم وتشغيل مشروعات النفط والغاز.

وتشــارك »إس إن ســي الفالين« في »أديبك«، 

وسيســتعرض الخبــراء كيفيــة نجاح الشــركة في 

مجاالت متعددة من سلســلة اإلمــدادات، وذلك 

من خال خدمات االستشارات والهندسة، وسامة 

األصول، واإلكمال والتشغيل، والصيانة والعمليات. 

من خال خدمات االستشــارات والهندســة وحتى 

مرحلة تســليم المشــاريع، واإلكمال والتشــغيل، 

وســامة األصــول، والصيانــة والعمليــات. كمــا 

سيناقش الخبراء، خال جلسات تفاعلية، مساهمة 

التقنيــة المتقدمة في تغييــر وتطوير قطاع النفط 

والغاز، وذلــك من خال عرض تقني يوضح كيفية 

تخفيــض تكاليف الشــركات وتحســين اإلنتاجية 

والسامة لعمائها.

وسيقدم سيمون إيفانس دنيس، مدير الهندسة 

الرقميــة خال المعرض جلســة تفاعليــة بعنوان 

»التحول الرقمي في عمليات التكرير« غداً الثاثاء، 

كما ســيقدم الدكتور ساشــي مايتــي، مدير، فرقة 

العمــل العالميــة للتكنولوجيا، يــوم الخميس 15 

نوفمبر، جلســة نقاش بعنوان »تخطيط االستثمار 

لمجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات لتحسين 

مستويات المخاطر والربح«. 

ومن بيــن األمثلــة العديدة التي تــم عرضها، 

الواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز لمراجعات 

التصميــم والتشــغيل، مما يســمح للعماء برؤية 

وتحليــل منشــآتهم قبل البناء. األمر الذي يســهم 

في تحســين الكفاءة، وتسهيل عملية اتخاذ القرار 

وخفض التكاليف. 

»إس إن سي الفالين« تستعرض فوائد 

التقنية الرقمية
مشاركة 51 شركة فرنسية
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شركات االستكشاف واإلنتاج تستهدف 
تحقيق التوازن

شراكة قوية بين »أدنوك« و»مبادلة« 
مشاريعفرص

تركز الشركات العاملة في مجال االستكشاف 

واإلنتــاج على الفرص التــي تحقق التوازن 

بشكل نسبي بين الموارد النفطية منخفضة 

التكلفــة والحصــص المتنامية مــن إنتاج 

الغاز، وبمشروعات مجال النقل والتخزين، 

األنابيب،  وبشكل أساسي عمليات خطوط 

حيث يتم التركيز على توفير دخل منخفض 

المخاطر وقابل للتنبؤ باالستناد إلى الطاقة 

اإلنتاجية كونه محصناً من مخاطر التقلبات 

في أسعار السلع بشكل كبير. 

ويتــم العمــل علــى تحقيــق التكامل في 

مشــروعات مجال التكرير والبتروكيماويات 

في األســواق المتناميــة أو مرتفعة القيمة 

من خالل توفير مواد أولية بأسعار تنافسية 

عبر تطبيــق التقنيات المملوكــة للقطاع، 

إضافــة إلى الخبــرة العميقة في تشــغيل 

المحفظة االســتثمارية ليسهم هذا  وإدارة 

النهــج المتــوازن في تعزيز موقع الشــركة 

التنافســي عالمياً، كما يتيح تحقيق القيمة 

في مختلف االستثمارات.   أبوظبي - البيان

أكدت شــركة »مبادلة« الشــراكة القوية مع 

»أدنوك« في عدد من المشــاريع المشتركة، 

الذي يســتهدف  ومنها مشــروع »الرويس«، 

إنشــاء أحد أكبر المجمعات الصناعية إلنتاج 

البتروكيماويات على مســتوى العالم، وشركة 

»بــروج« التي تأسســت منــذ 20 عاماً كونه 

مشــروعاً مشــتركاً بيــن كل مــن »أدنــوك« 

وإحدى الشركات التابعة لمبادلة »بورياليس« 

الرائــدة عالمياً فــي مجــال البتروكيماويات 

ومقرها النمســا، وتمتلك بها »مبادلة« حصة 

األغلبية و»بروج« هي الشركة المسؤولة عن 

إنتــاج الكيماويات بشــكل كامــل تقريباً في 

مجمــع »الرويس«، وقد بدأ إنتاجها باالرتفاع 

التدريجــي بعــد اكتمــال إنجــاز مجمعــات 

»بروج« 1 و2 و3.  وتســهم االستثمارات في 

إنشاء مشروع مجمع »بروج 4« الجديد، الذي 

يعد أحدث مصنع إلنتــاج »البولي بروبولين 

- 5« في دعــم طموحات »بروج«، ألن تصل 

بالطاقــة اإلنتاجية اإلجمالية إلى 2.24 مليون 

طن سنوياً.         أبوظبي- البيان

Ⅶ أبوظبي- البيان

وقعت شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة »أدنوك« 

أمــس نيابة عن حكومة أبوظبــي، اتفاقية امتياز مع 

شــركة »توتال« الفرنســية، تحصل بموجبها األخيرة 

علــى حصة 40% فــي امتياز حوض غــاز الذياب غير 

التقليــدي في منطقــة الرويس، وذلك الستكشــاف 

وتقييــم وتطويــر موارد الغــاز غيــر التقليدية، فيما 

ســتحتفظ مجموعــة أدنــوك بحصــة 60% من هذا 

االمتياز االســتراتيجي، الذي يعــد خطوة مهمة نحو 

إنتــاج مليار قــدم مكعبة يومياً من مــوارد الغاز غير 

التقليدية قبل عام 2030.

وقع االتفاقية في مركز »ثمامة« لدارسة المكامن 

البترولية التابع ألدنوك معالي الدكتور سلطان الجابر، 

وزيــر دولــة الرئيس التنفيــذي ألدنــوك ومجموعة 

شــركاتها، وباتريــك بويانيــه، رئيس مجلــس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لشــركة »توتال« الفرنسية. ويعد 

هــذا االمتيــاز األول من نوعه، الــذي يتم منحه في 

المنطقة بالنســبة للموارد غيــر التقليدية، ويتضّمن 

مرحلة استكشاف وتقييم تستمر من 6 إلى 7 سنوات 

تتبعها مرحلة إنتاج لمدة 40 عاماً.

وقــال الدكتــور ســلطان الجابــر: تتماشــى هذه 

االتفاقيــة مع توجيهات القيــادة بضمان أمن الطاقة 

وتعزيز القيمــة وزيادة العائد االقتصادي من الموارد 

الهيدروكربونية، كما تمثل خطوة مهمة ضمن جهود 

تطويــر موارد الغاز فــي أبوظبي، فيمــا نعمل على 

تنفيذ هدفنا االستراتيجي بتوفير إمدادات اقتصادية 

مستدامة من الغاز في اإلمارات.

وأضــاف: تعتبــر »توتال« من أقدم وأكبر شــركاء 

أدنــوك الدوليين، حيــث بدأت أعمالهــا في قطاع 

النفــط والغــاز في أبوظبــي منذ عــام 1939، ومن 

خــالل اتفاقنــا معهم على شــروط تجاريــة مميزة، 

ســيتمكن هذا المشروع من تحقيق أقصى قيمة من 

احتياطــات الغــاز غير التقليدية، بمــا يدعم جهودنا 

لتحقيــق االكتفاء الذاتي من الغاز في دولة اإلمارات 

مــع إمكانية التحول إلى مصــّدر. كما تلقينا اهتماماً 

كبيراً من شركاء جدد يتطلعون للمشاركة في مناطق 

أخرى المتيــازات النفــط والغاز غيــر التقليدية في 

أبوظبي، وتشــهد المناقشــات معهم تقدماً ملحوظاً 

وسيتم اإلعالن عن نتائجها في الوقت المناسب.

شراكة
وتغطــي الشــراكة القائمة بيــن أدنــوك و»توتال« 

مختلــف مجاالت وجوانــب أعمال القطــاع، والتي 

تشــمل استكشــاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من 

الحقــول البحرية والبرية وكذلــك التكرير والمعالجة 

والشحن. وكانت أدنوك قد أبرمت في مارس الماضي 

اتفاقية امتياز مع توتال التي حصلت على نسبة %20 

في امتياز »أم الشــيف ونصر« و5% في امتياز »زاكوم 

السفلي« البحريين.

 وقال باتريك بويانيه: يســرنا أن نكون أول شركة 

دولية رائدة في مجال استكشاف الغاز غير التقليدي 

تعمــل إلى جانــب أدنوك في أبوظبــي، حيث تعزز 

هــذه االتفاقية عالقاتنا االســتراتيجية الطويلة األمد 

في دولــة ومنطقة نعرفهــا جيداً. ونحــن ملتزمون 

بدعم دولــة اإلمارات في تنفيــذ طموحاتها لتطوير 

هذا المورد الكبير غير التقليدي للغاز وتحقيق أقصى 

قيمة ممكنة منه، خاصة أن حوض غاز الذياب يمتلك 

إمكانــات تنافــس تلك التــي توفرها أحــواض الغاز 

الصخري في أميركا الشــمالية، لذلك فهو يعد إضافة 

مميزة لمحفظتنا االستكشافية.

ويأتــي اإلعالن عقــب اعتماد المجلــس األعلى 

للبترول الســتراتيجية أدنوك الجديدة الشاملة للغاز 

التي ستمكن اإلمارات من تحقيق االكتفاء الذاتي من 

الغاز مع إمكانية التصدير في المستقبل. وإلى جانب 

تطويرها حوض غاز الذياب غير التقليدي في منطقة 

الرويس، ســتعمل أدنوك على تعزيز وتحقيق أقصى 

قيمة ممكنة من مشروع »الِحيل« و»غشا« و»دلما« 

العمالق للغاز الحامض واألغطية الغازية في أبوظبي، 

إضافة إلى عدد من تجمعات الغاز الطبيعي الجديدة 

التي سيســتمر تقييمها وتطويرها مع متابعة الشركة 

ألنشطتها االستكشافية.

توتال
وتعد »توتال« رابع أكبر شركة للنفط والغاز في العالم، 

وتعمل »توتال« التي تعتبر من الشــركات الرائدة في 

تطويــر الموارد غير التقليدية، في جميع مناطق إنتاج 

النفط والغاز الرئيســية، من آســيا إلى أفريقيا وروسيا 

والشــرق األوســط والواليات المتحدة وبحر الشمال، 

وتشــمل محفظة أعمالها تشــغيل 14 مشروعاً رئيسيا 

وإطالق أكثر من 10 مشاريع تطوير جديدة في جميع 

أنحاء العالم خالل عامي 2017 و2018.

Ⅶ أبوظبي - وام 

شــهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، 

رئيــس ديــوان ولي عهــد أبوظبــي، جانبا 

من النســخة الثالثة مــن »ملتقى أبوظبي 

للرؤســاء التنفيذيين« الــذي يجتمع خالله 

26 من قادة كبريات شــركات النفط والغاز 

العالمية لمناقشــة المتغيرات الديناميكية 

فــي قطاع الطاقــة الهيدروكربونية وكيفية 

المســاهمة في دعــم النمــو العالمي في 

الحاضر والمستقبل.

ورحــب ســموه بالرؤســاء التنفيذييــن 

المجتمعين في أبوظبي، وأكد نظرة القيادة 

فــي دولة اإلمارات التي تركــز على الرؤى 

المستقبلية االستشرافية لقطاع الطاقة.

وأكد ســموه أهمية الملتقى ودوره في 

إثراء محاور صناعة النفط والغاز بمزيد من 

األفكار وتبادل الخبرات والمعلومات خاصة 

أنه يجمع كبار الرؤســاء التنفيذيين عشــية 

انطــالق مؤتمر ومعرض أبوظبــي الدولي 

للبتــرول »أديبك«. وأعرب عن أمله في أن 

تخرج النقاشــات بحلول واقتراحات عملية 

تســهم فــي النهوض بقطاع النفــط والغاز 

العالمي.

حضر االجتماع معالي سهيل المزروعي، 

وزيــر الطاقــة والصناعة، والدكتــور أحمد 

المزروعي األمين العام للمجلس التنفيذي، 

وريــاض المبارك رئيس دائــرة المالية عضو 

المجلــس التنفيــذي، والمهنــدس عويضة 

مرشــد المــرر رئيــس دائــرة الطاقة عضو 

المجلــس التنفيــذي، والمهنــدس عبدالله 

السويدي، وسهيل فارس المزروعي.

يأتي االجتمــاع تلبية لدعوة من معالي 

الدكتور ســلطان الجابر، وزير دولة الرئيس 

التنفيذي لشــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 

»أدنــوك« ومجموعة شــركاتها، إلى جانب 

عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين 

يمثلون نخبة من أهم وأبرز شركات النفط 

والغاز والبتروكيماويات الرائدة في العالم.

شفافية
ويعقــد الملتقــى وفــق قواعد »تشــاتام 

هــاوس« لتعزيز شــفافية وحيوية النقاش، 

ويركــز هــذا العام علــى الدور األساســي 

لشــركات النفط والغاز فــي تمكين النمو 

العالمي، ال سيما مع دخول العصر الصناعي 

الرابــع وفي ضوء اإلمكانــات التي تختزنها 

مثل  والمتقدمة،  الجديــدة  التكنولوجيات 

الــذكاء االصطناعــي والبيانــات التنبئيــة 

والتحليالت وسلســلة الكتــل، والتي تقوم 

بدور متصاعد األهمية في تمكين شــركات 

النفــط والغاز من تلبيــة احتياجات العالم 

المتزايدة من الطاقة.

وقــال الدكتــور ســلطان الجابــر: نثمن 

عاليــا توجيهات القيادة الرشــيدة ودعمها 

المستمر الذي كان له الفضل األكبر في أن 

يعكس هذا الملتقى االســتراتيجي المكانة 

الراســخة لدولــة اإلمارات كمركــز عالمي 

لقطــاع النفــط والغــاز والبتروكيماويات، 

ووجهــة رئيســة للنقاش الذي يســهم في 

صياغــة مســتقبل القطاع، حيث ســيخلق 

عصــر الثورة الصناعيــة الرابعة العديد من 

الفــرص الجديدة أمام قطــاع النفط والغاز 

للمســاهمة في النمــو واالزدهــار لعقود 

قادمــة. وأضــاف أن الملتقى هــذا العام 

أتــاح فرصة مهمة لتبــادل اآلراء ووجهات 

النظر حول مســتقبل قطــاع النفط والغاز 

وتعميق الفهم حول العوامل التي تســهم 

في صياغة مشــهد الطاقة المتغير وأفضل 

السبل للتعامل معها باالستفادة من أحدث 

تطورات التكنولوجيا الحديثة.

قائمة المشاركين
وضمت قائمة المشــاركين هــذا العام، 

إلى جانب الدكتور سلطان الجابر، المهندس 

أمين حســن الناصر، رئيس شــركة أرامكو 

الســعودية وكبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، 

وألفريد اشــتيرن، الرئيس التنفيذي لشركة 

بورياليس، وبوب دادلي، الرئيس التنفيذي 

لمجموعــة بي بي، وبيدر ميرو رويج، نائب 

الرئيس والرئيس التنفيذي لشــركة سيبسا، 

وووانــغ يليــن، رئيــس مؤسســة البترول 

الوطنيــة الصينيــة، وكلوديو ديســكالزي، 

الرئيــس التنفيذي لشــركة إيني، وهنتر إل 

هنــت، رئيس شــركة هنت كونســليدتيد 

انرجى، وســانجيف سنغ، الرئيس التنفيذي 

لشــركة الهند للبتــرول، وتاكايوكي يويدا، 

الرئيــس التنفيــذي ورئيس مجلــس إدارة 

ســوجياموري،  وتسوتومو  انبكس،  شــركة 

رئيس شــركة جي إكس تي جــي القابضة 

)جــي إكــس نيبــون- الستكشــاف النفط 

والغــاز(، ود. فاجيــت اليكبــروف، رئيس 

شــركة لوك أويل، ومصبح الكعبي، الرئيس 

البترول والبتروكيمياويات  التنفيذي لقطاع 

في شركة مبادلة لالستثمار. 

»أدنوك« توقع اتفاقية امتياز حقل غاز غير تقليدي مع »توتال«

� سلطان الجابر وباتريك بويانيه خالل توقيع االتفاق |  من المصدر

� خريطة تبين موقع االمتياز

حامد بن زايد يشهد »ملتقى الرؤساء التنفيذيين«
أكد أهمية االجتماع في إثراء صناعة النفط والغاز بمزيد من األفكار

�  حامد بن زايد مع المشاركين في الملتقى بحضور سلطان الجابر  |  من المصدر

سلطان الجابر: 
فرصة لتعميق 
الفهم بعوامل 
صياغة مشهد 

الطاقة المتغير

 تسّرع جهود إنتاج 
مليار قدم مكعبة 

يوميًا من موارد الغاز 
غير التقليدية

Ⅶ أبوظبي- وام 

قال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول 

والبتروكيماويــات في شــركة مبادلة لالســتثمار 

»مبادلــة«، إن قطاع البتــرول والبتروكيماويات، 

يعد أحد قطاعات األعمال الرئيسة، التي تتشكل 

منها شــركة »مبادلــة«، وتنضــوي تحت مظلته 

شــركات عالمية رائــدة، متخصصة فــي صناعة 

النفــط والغــاز والبتروكيماويــات، تزيــد قيمة 

استثماراتها المجمعة  في القطاع على 150 مليار 

درهــم، بينما تفوق القيمــة اإلجمالية لمحفظة 

اســتثمارات »مبادلة« على مستوى العالم، 800 

مليار درهــم، ويتجاوز إجمالي إنتاج الشــركات 

التابعــة للقطــاع، 500 ألف برميــل من مكافئ 

النفــط يومياً على مســتوى العالــم.. فيما تصل 

طاقة شــركات التكرير التابعة لهــا إلى أكثر من 

700 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً.

وأضــاف الكعبــي في حوار خــاص مع وكالة 

أنباء اإلمارات »وام«، بمناســبة »أديبك 2018«، 

أن القطــاع يمتلــك ويدير محفظــة متوازنة من 

الشــركات والمشــاريع المتكاملــة، التي تغطي 

أعمالهــا وأنشــطتها مختلــف مراحل سلســلة 

القيمــة الكاملــة فــي صناعــة النفــط والغــاز 

والبتروكيماويــات، الــذي يضم ثالثــة قطاعات 

فرعية، تتمثل في االستكشــاف واإلنتاج والنقل 

والتخزيــن والتكريــر والبتروكيماويــات. وأشــار 

إلى أن اســتثمارات ومشاريع الشــركات التابعة 

للقطاع، تنتشــر في أكثر مــن 40 دولة. وتغطي 

خمس قارات، تمتد مــن الواليات المتحدة إلى 

أوروبا، ومن الشــرق األوسط حتى جنوب شرق 

آســيا واليابــان، ويوفر هذا التنــوع فرصا فريدة 

لتحقيق النمو والمرونة، بما يمّكن »مبادلة« من 

التكيف مع التحديات والتقلبات التي يشــهدها 

عادة قطاع الطاقة العالمي.

وأوضح الكعبي أن »مبادلة« شــركة اســتثمار 

عالميــة، تأخذ بعين االعتبار، التوقعات العالمية 

للطلب المســتمر والقوي علــى إمدادات النفط 

والغاز في المستقبل، األمر الذي يتطلب توظيف 

اســتثمارات جديــدة على نطاق واســع في كل 

القطاعات المرتبطة بصناعة الطاقة، ويأتي ذلك 

فــي الوقت الذي يتوقع فيــه الخبراء العالميون 

أن يتضاعف الناتج اإلجمالي االقتصادي العالمي 

بحلول 2040. وذكر أن الشراكات التي تم عقدها 

مــع كبريات الشــركات الرائدة عالميــاً، تحظى 

بأهميــة خاصة، كونها إحدى القيم المؤسســية 

األساســية التي تتبناها وتطبقها »مبادلة«، معرباً 

عــن فخره بالتعاون مع شــركة بتــرول أبوظبي 

الوطنية »أدنوك« على مدار أكثر من 20 عاماً.

وقــال إن الفرص التــي يوفرهــا االبتكار في 

صناعــة النفط والغاز والتقنيــات الواعدة، تدفع 

»مبادلــة« إلعادة النظر فــي طريقة التعامل مع 

قطــاع الطاقة، في الوقت الذي يشــكل االبتكار 

دائماً ركيزة هامة في أعمالها. وذكر أن التحديات 

التي يواجهها القطاع، تتيح فرصاً لخريجينا، حيث 

تحفزهم المتالك مهارات جديدة في تخصصات 

معينــة، بمــا يواكــب المتغيــرات الحاصلة في 

القطــاع، في إطار رؤية الدولــة لتزويد خريجيها 

بالمهارات المســتقبلية، والتي تحرص »مبادلة« 

علــى توفير فــرص متنوعة للمواطنيــن، للتعلم 

واكتســاب الخبرات، ومن ثــم دمجهم في إطار 

المنظومة المستدامة لطاقة المستقبل.

150 مليار درهم استثمارات »مبادلة« في قطاع البترول

أســهمت أبوظبي بدور بارز في ســوق الطاقة العالمي على مدار ٦٠ عاماً، حيث أنشــأت 

حكومة أبوظبي شــركة مبادلة لالســتثمار، بهدف تعزيز النهج المتوازن، والمساهمة في 

التنويــع االقتصادي في اإلمارة والدولة، عبر االســتثمار في قطاعــات اقتصادية عالمية، 

تتســم باألهمية االســتراتيجية القتصاد أبوظبي، ويمكن من خاللهــا تحقيق عوائد مالية 

مستدامة، انطالقاً من النهج االستثماري الذي تتبعه »مبادلة«، ودورها الريادي في قطاع 

الطاقــة، من خالل التعامل مع التحديات العالمية الجديدة التي يواجهها، والتكيف معها، 

بما يمكنها من المساهمة في تعزيز مسيرة االزدهار في إمارة أبوظبي.

دور بارز



االثنين  |  ٠٤ ربيع األول 14٤٠ هـ  |  ١٢ نوفمرب 201٨م  |  العدد 1٤٠٢٦ أديبك 04

نوفاك: تخمة معروض النفط ترجع 
لعوامل موسمية

كيفيدو: إنتاج فنزويال 1.5 مليون برميل 
يوميًا

اجتماعسوق

أشــارت روســيا إلى أنها ال تعتقد أن سوق 

النفــط تواجه تخمة معروض خطيرة العام 

المقبل وذلك بخالف رأي الســعودية أكبر 

منتج في أوبك.

وأبلغ وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك 

الصحفيين أن الســوق ربمــا تواجه تخمة 

معروض محددة ترجع إلى عوامل موسمية 

في األشــهر القليلة المقبلة، لكنها ستكون 

متوازنة بحلول 2019، بل قد يتجاوز الطلب 

العرض.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال 

إن أوبــك قد تحتاج إلى خفض اإلنتاج ألن 

أسواق النفط قد تشهد تخمة معروض من 

جديد في العام المقبل. أبوظبي -  رويترز 

 قال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، 

أمــس، إن إنتاج بــالده الحالي من النفط 

يبلــغ 1.5 مليون برميل يومياً. وقال الوزير 

للصحافييــن فــي أبوظبــي، إن فنزويــال 

تســتهدف زيادة إنتاج الخام بواقع مليون 

برميل يومياً »قريباً«.

وتابــع، إن فنزويــال ســتفي بديونها وأنها 

تعتبر نفسها شريكاً لشــيفرون والشركات 

األخــرى، موضحــاً أن المشــكلة هي مع 

الوزير، إن  الحكومــة األميركية. وأضــاف 

فنزويــال تأمل في زيادة إنتاج النفط زيادة 

كبيــرة العام القــادم، لكنها ســتحترم أي 

اتفاق جديد إذا قررت أوبك خفض اإلنتاج 

أبوظبي - رويترز من ديسمبر.   

سياحة األعمال ترفع معدالت إشغال فنادق أبوظبي فوق %90
Ⅶ  أبوظبي - رامي سميح

تشــهد فنــادق أبوظبــي معدالت إشــغال 

مرتفعة تتخطى 90% خالل األشــهر األخيرة 

مــن العــام الجــاري ومطلع العــام المقبل 

بالتزامن مــع انعقاد فعاليــات مهمة، على 

رأســها معرض »أديبيك« للبترول و»ســيال« 

العالمية« ومعرض  الطاقــة  لألغذية و»قمة 

ومؤتمر الدفاع الدولي »آيدكس«.

الســياحة  بقطــاع  مســؤولون  وقــال 

والفنــادق لـ»البيان االقتصادي« إن أبوظبي 

تشــهد نمواً ملحوظاً في سياحة األعمال، ال 

ســيما في ظل خطواتها المتســارعة لتعزيز 

موقعها كونها وجهة دولية رئيســة لسياحة 

الحوافــز والمعارض والمؤتمــرات، نظراً لما 

تتمتــع به من مقومــات تتمثل فــي توافر 

األمن والســالمة والمرافــق والبنية التحتية 

المتطورة.

حصة
وبحســب بيانات دائرة الســياحة والثقافة 

بأبوظبي، حازت ســياحة األعمال نحو %30 

مــن إجمالي نــزالء فنــادق العاصمة خالل 

التســعة أشهر األولى من العام الجاري، فيما 

والترفيه على  العطالت  استحوذت ســياحة 

النســبة الكبرى من إجمالي النــزالء بواقع 

51%، ثــم ســياحة االجتماعــات والحوافــز 

والمؤتمرات والمعارض بواقع %7.

وأضاف المســؤولون أن إشغال الفنادق 

خــالل هذه الفتــرة من العام تشــهد زيادة 

مضطردة في ظــل اإلقبال الكبير من جانب 

ســياحة األعمــال، ال ســيما أن المعــارض 

والفعاليــات التي تقام خالل الشــهر الجاري 

ذات أهميــة كبيرة نظراً لتنوعها وشــمولها 

قطاعات رئيســة مثــل العقــارات والبترول 

واالستثمار والرعاية الصحية. 

وسيســتضيف مركــز أبوظبــي الوطنــي 

للمعــارض »أدنيــك« عدداً مــن الفعاليات 

خالل نوفمبــر الجاري، على رأســها معرض 

ومؤتمر أبوظبــي الدولي للبتــرول »أديبك 

2018« وذلــك اعتبــاراً من اليــوم حتى 15 

نوفمبر، بينما سيســتضيف فــي الفترة من 

26 حتى 28 نوفمبر الدورة الثانية من »قمة 

أقــدر العالمية«، وفي الفترة من 27 إلى 29 

نوفمبر النسخة األولى من »مسابقة مهارات 

آســيا العالميــة«، كمــا يقــام بالتزامن مع 

المسابقة »مؤتمر مجموعة العمل الخليجية 

لتطوير القوى العاملة فــي الرعاية الصحية 

الرقمية« من 28 إلى 29 نوفمبر 2018.

موسم شتوي
وقالت بانة طوقان مديــرة إدارة المبيعات 

أبوظبي:  والتســويق في فنــدق »روزوود« 

بدأنا نلمس بوادر الموسم السياحي الشتوي 

الجديد، حيث بدأت نسبة اإلشغال باالرتفاع 

وبــدأت الفنــادق والمطاعم تشــهد إقباالً 

كبيراً، كما تستعد كل المرافق كالمنتجعات 

الرياضية  الســباحة والنوادي  الصحية وبرك 

الســتقبال الضيوف مــن كل أنحاء اإلمارات 

والعالم.

وأضافت أن نســب اإلشغال خالل موسم 

الصيــف وتحديــداً خــالل الربعيــن الثاني 

والثالــث من العــام الجاري كانــت جيدة، 

مشيرة إلى أن الموسم الشتوي المقبل يعد 

من أعلى المواسم في نسبة اإلشغال، خاصة 

أنــه يتزامن مــع انعقاد معــارض »أديبيك« 

و»سيال«، إلى جانب التوقعات أيضا بإشغال 

مرتفع فــي بداية العام المقبــل مع انعقاد 

فعاليات مهمــة أيضاً، فــي مقدمتها القمة 

العالمية لطاقة المســتقبل والقمة العالمية 

للمياه.

وأوضحت طوقان أن كل الفنادق تستقبل 

ضيوفاً بشــكل مكثف ســواء مــن اإلمارات 

ومنطقــة الخليج إلى جانب أوروبا والصين، 

كذلك نشهد إقباالً كبيراً من قبل المواطنين 

والمقيميــن خــالل العطــالت األســبوعية، 

بالتزامــن مع اعتدال الطقس، مشــيرة إلى 

بــدء الفنادق للتحضير لجملة من الفعاليات 

وعلى رأسها العيد الوطني.

إشغال كامل
من جانبه، قال كريم نحاس مدير عام فندق 

»بيرل روتانــا« أبوظبي، إن الربع األخير من 

العــام الجاري، وبداية العام الجديد يشــهد 

نسب إشــغال كبيرة، ال ســيما مع استقبال 

أبوظبي  الفنادق ضيــوف معرض ومؤتمــر 

للبتــرول »أديبك« خــالل نوفمبر  الدولــي 

الجــاري، وكذلــك معــرض »ســيال« خالل 

ديســمبر المقبل، ومعــرض ومؤتمر الدفاع 

الدولــي »آيدكس« خــالل فبرايــر المقبل، 

حيــث نتوقــع أن يكــون الفنــدق محجوزاً 

بالكامل خالل تلك الفترة.

وأضــاف نحــاس أن الفنــدق يســتقبل 

الضيوف مــن مختلف أنحــاء أوروبا ودول 

مجلس التعاون الخليجي والواليات المتحدة 

والســوق المحلية، متوقعاً نشــاطاً ملحوظاً 

خالل الموســم الشــتوي بدعم رئيسي من 

سياحة األعمال. وأشار إلى أن فنادق أبوظبي 

تتميــز بقــرب موقعهــا من مطــار أبوظبي 

الدولي وجزيــرة ياس التي تضم العديد من 

الوجهات الســياحية، مبيناً أن فندق »بيرل« 

طــرح مؤخراً غرفاً متصلــة للعائالت بقيمة 

جيدة مقابل المبلغ المدفوع، كما يتيح باقة 

من األنشطة والفعاليات على مدار األسبوع 

لألطفــال.  وأشــار نحاس إلــى أن القرارات 

الحكومية األخيرة المتعلقة بقطاع السياحة 

والضيافــة ستشــكل دفعة كبيــرة للقطاع، 

خصوصاً المتعلقة بإعفــاء زوار العبور لمدة 

48 ساعة من رسوم الدخول، ما سيسهم في 

زيادة حجم أعمال هذه الفئة من الزوار، كما 

ســتعزز تنافســية اإلمارات مقارنة بوجهات 

أخرى، كما أن قرار تمديد تأشــيرات الزيارة 

لمدة شهرين ســيكون له تأثير إيجابي على 

الزوار لفترة طويلة، الذين يســعون لإلقامة 

في الفنادق.

نشاط ملحوظ 
وقــال جوليــان جومزاليــس المديــر العام 

لفنــدق »جرانــد حيــاة أبوظبــي«: نتطلع 

الســتقبال أول فصل شــتاء وموســم أعياد، 

الذي يأتي بالتزامن مع نشــاط ملحوظ في 

حركة األعمال والمعارض بالعاصمة أبوظبي، 

ومن بينها »أديبيك« و»سيال«.

وأضــاف جومزاليس أن الفندق اســتعد 

الستضافة زواره من الضيوف وتأمين أقصي 

درجات الراحة خالل تلك الفترة النشطة من 

العام التي نتوقع معها زيادة كبيرة في أعداد 

الــزوار القادمين من أجل ســياحة األعمال 

والمعارض والمؤتمرات.

Ⅶ جوليان جومزاليس  Ⅶ  بانة طوقان Ⅶ  كريم نحاس

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 
يناقش آفاق تعزيز الروابط مع الهند 

Ⅶ  دبي - البيان

للبتروكيماويات  الخليجي  االتحاد  كشف 

والكيماويات )جيبكا( عن مشــاركة وزراء 

بارزين متحدثين رئيسين في اليوم األول 

من منتدى جيبكا الســنوي الثالث عشر 

الذي ســيقام في مدينــة جميرا بين 26 

و28 نوفمبر.

وســتضم الجلســة االفتتاحية كلمتين 

رئيســتين لــكل مــن الشــيخ محمد بن 

خليفة بن أحمد الخليفة، وزير النفط في 

مملكة البحرين، وراغافندرا راو، أمين سر 

وزارة البتروكيماويــات والكيماويات في 

الهند، في اليوم األول والرئيس للمنتدى 

فــي 27 نوفمبــر، وســيتم التركيــز على 

تعزيز آفاق الروابــط الصناعية الخليجية 

- الهندية.

ومــن المتوقع أن يســتقطب المنتدى 

هــذا العــام، الذي ُســيعقد تحت شــعار 

»تحقيــق التحول واالســتثمار في النمو«، 

أكثــر مــن 2000 مشــارك مــن 50 دولة، 

مــن بينهــم نخبة مــن القــادة والخبراء 

العالمييــن من قطاع الصناعات الكيماوية 

وكبار المســؤولين من الجهات الحكومية 

اإلقليميــة واألوســاط األكاديمية، بهدف 

تبــادل األفــكار فــي تعزيــز الشــراكات 

التنويــع  واســتراتيجيات  االســتراتيجية، 

والنمو في حقبة الثورة الصناعية الرابعة، 

كما سيسلط المنتدى الضوء على التطورات 

والتغييرات فــي قطاع الكيماويات ودوره 

الذي يزداد أهمية في المنطقة. 

مركز ثقل
وتشــّكل منطقة الخليج مركز ثقل إلنتاج 

النفــط الخــام والمنتجــات الكيماويــة 

والبتروكيماويــة علــى مســتوى العالم، 

وهي تؤدي دوراً مهمــاً وبارزاً في مجال 

الطاقــة بالهنــد. وتم اإلعــالن عن عدد 

من الشــراكات االســتراتيجية بين الهند 

والمنطقة في اآلونة األخيرة، ففي شــهر 

يونيو من العــام الجاري، أبرمت كل من 

شــركة أرامكو الســعودية وشركة أدنوك 

اتفاقاً مع اتحاد ثالث شركات نفط هندية 

لتطوير مجّمــع للتكرير والبتروكيماويات 

في الهند بقيمة 44 مليار دوالر.

المزروعي: المنظمة قادرة على تعويض النقص في المعروض

»أوبك« وحلفاؤها يدرسون خفض اإلنتاج  العام المقبل 

Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد- وكاالت

تــدرس اللجنــة الوزاريــة لمنظمــة الــدول 

المصدرة للبترول »أوبــك« وحلفاؤها خفض 

اإلنتاج خالل العام المقبل على أن يتم إصدار 

القــرار النهائــي لهذا التوجه بمقــر المنظمة 

فــي فيينا في اجتماعها القــادم والذي يعقد 

5 ديســمبر ضمن استراتيجيتها الخاصة بالعام 

2019، بحسب ما أعلنه محمد باركندو أمين 

عام "أوبك" في أبوظبي أمس. وقال باركيندو 

إن اجتمــاع اللجنــة فيينا الشــهر المقبل هو 

المختص بإصدار عــدد من القرارات المتصلة 

بخفض االنتاج واستمراره أو عدمه.

وأشــار محمــد باركيندو أمين عــام أوبك في 

مؤتمــر صحفــي عقدته اللجنة مســاء أمس 

عقــب انتهاء أعمالها في أبوظبي، إلى وجود 

شــكوك تؤثــر على حجــم الطلــب العالمي 

للنفــط خالل العــام المقبل وهــو ما يمكن 

أن يــؤدى إلى اتســاع الفجوة بيــن العرض 

والطلب. وأكد المشــاركون في االجتماع أن 

الــدول األعضاء قادرة ومســتعدة على تلبية 

احتياجــات األســواق في حــال تعرضها ألي 

نقــص من جانب أي منتــج. وأوضح باركندو 

أن البيانات أظهــرت معدل التزام من جانب 

الدول المشاركة في اتفاق الخفض بلغ %104 

خالل الشهر الماضي.

واطلعت اللجنة، على تطورات الساحة الدولية 

لســوق النفط والفرص المتاحة والســيناريو 

التحليلي المتوقع خالل 2019، وأكدت التزام 

الدول األعضاء واســتمرار جهودهم إلحداث 

التوازن باألســواق ما يخدم الــدول المنتجة 

والمســتهلكة ويعزز نمو االقتصــاد العالمي. 

كما راجعــت اللجنة حجم إمــدادات النفط 

وحجــم الطلب العالمي للنفط، مشــيرة إلى 

أن البيانات األولية لألســابيع الثالث الماضية 

أظهــرت زيــادة فــي المعروض عــن الطلب 

العالمي.

من جهته، توقع سهيل المزروعي وزير الطاقة 

والصناعــة اإلماراتي اســتمرار التشــاور حول 

اســتمرار خفــض االنتاج للعــام 2019 وذلك 

بعــد اعتماده مــن جانب الدول المشــاركة 

فــي اجتمــاع فيينا الشــهر المقبــل، مؤكداً 

على اســتعداد الدول األعضاء في أوبك وفي 

مقدمتهــا اإلمارات والســعودية علــى تلبية 

احتياجات األســواق في حال تعرضها لنقص 

فــي المعــروض نتيجة أية عوامــل قد تطرأ. 

وأوضح المزروعي أن اجتماعات أوبك ال تنظر 

ألسعار النفط لكن تعمل على تحقيق التوازن 

بين العرض والطلب إذ إن ذلك كفيل بتحقيق 

السعر العادل.

وحول استضافة اإلمارات لهذا االجتماع، أشار 

المزروعــي إلى أن االجتماع عقــد بناء على 

طلــب اللجنة خــالل اجتماعهــا الماضي في 

الجزائر. وجاء عشــية انطــالق معرض أديبك 

الذي يشــكل فرصــة كبيرة لعقــد الصفقات 

واالطالع على أحدث تطورات ســوق صناعة 

النفــط. ونوه بــأن الصناعــة النفطية تحتاج 

لمزيد من االســتثمارات وأنه ليس بالضرورة 

أن تنعكس هذه االستثمارات بصورة مباشرة 

وفورية على اإلنتاج.

اجتماع
وأشادت اللجنة بإنجازات الدول المشاركة في 

إعالن التعاون وبجهودها المســتمرة الرامية 

إلى خلق سوق نفط عالمية مستقرة، متوازنة 

المســتهلكين  ومســتدامة، تخــدم مصالــح 

والمنتجين على السواء، وأيضاً صناعة النفط 

واالقتصاد العالمي بصفة عامة.  

السعودية
من جانبه، أعلن وزير الطاقة الســعودي خالد 

الفالــح أن المملكة ســتخّفض صادراتها من 

النفط بـ500 ألف برميل في ديســمبر مقارنة 

بنوفمبر، مشــيراً إلــى أن المملكة تنتج منذ 

أكتوبــر الماضــي 10.7 مالييــن برميل نفط 

في اليوم. وتبحث الســعودية مقترحاً لخفض 

إنتــاج أوبــك وحلفائها بما يصــل إلى مليون 

برميل يومياً، حسبما أبلغ مصدران قريبان من 

المناقشات »رويترز« أمس. وأضاف المصدران 

أن المحادثات لم تنتــِه بعد، ألن جانباً كبيراً 

يتوقــف على حجــم التراجع فــي الصادرات 

اإليرانية.

دعم
مــن جانبه، قال وزير النفــط العماني محمد 

الرمحــي إن غالبيــة أعضاء أوبــك ومصّدري 

النفــط الحلفــاء للمنظمة يدعمــون خفض 

المعروض العالمي . وقال الوزير عندما ســئل 

عن الحاجة إلى خفض اإلمدادات »العديدون 

منا يــرون هذا«. وأجاب عن ســؤال إن كان 

الخفــض قد يصــل إلى 500 ألــف أو مليون 

برميــل يوميــاً، قائــاًل: »أعتقــد أن مــن غير 

المنصف أن أعطي أرقاماً في الوقت الحالي«.

وقــال : »نحتاج إلى توافق آراء«، مشــيراً 

إلى ضرورة موافقة روسيا غير العضو في أوبك 

على أي قرار. وسلطنة عمان هي األخرى غير 

عضو في منظمة البلــدان المصدرة للبترول. 

لخفــض إنتاج  وتبحــث الســعودية مقترحاً 

النفط بما يصل إلــى مليون برميل يومياً من 

جانب أوبك وحلفائها.

Ⅶ  خالل المؤتمر الصحفي في أبوظبي بحضور سهيل المزروعي والفالح وباركيندو   |  وام

انخفــض ســعر برميل نفــط برنت 

الجمعة إلى أقل من 7٠ دوالراً للمرة 

األولى منذ أبريل، بينما تراجع سعر 

برميل النفــط الخفيف إلى ما دون 

٦٠ دوالراً، مســجاًل بذلــك انخفاضاً 

للشهر التاسع على التوالي. 

أسعار

 القرار النهائي 
خالل اجتماع فيينا 
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