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د.حسن قبازردبخيت الرشيدي

بلجيكا في الشهر املقبل.
من جهة اخرى، توقع الرئيس 
الكويتية  التنفيذي للش����ركة 
لصناعة املواد احلفازة ورئيس 
دائرة االبحاث في منظمة الدول 
املصدرة للنفط أوپيك د.حسن 
قبازرد، عدم تأثر أسعار النفط 
باجتم����اع دول أوپيك وخارج 
الدوحة األس����بوع  أوپيك في 
املقبل، موضحا أن األسعار لن 
تتغير حتى اذا ما مت االتفاق بني 
الدول على تثبيت اإلنتاج عند 

مستويات يناير املاضي.
وأض����اف قبازرد، أن معدل 
أسعار النفط سوف يكون بني 
مستوى 35 إلى 40 دوالرا بنهاية 
2016، مش����يرا إلى ان األسعار 
سوف تالمس 60 دوالرا نهاية 

.2017
ولفت قبازرد إلى أن احلل 
الوحيد لتحريك األس����عار في 
الفترة املقبلة يتمثل في اتفاق 
الدول من داخل أوپيك وخارجها 
على تقلي����ل اإلنتاج وخفض 
اإلمدادات للسوق وااللتزام بهذا 
االتفاق، مبينا انه من املتوقع 
زيادة الطلب بنحو 1.25 مليون 
برميل يوميا خالل 2017، وهو ما 

سيؤدي إلى توازن السوق.
وفيما يتعلق باالستثمارات 
ف����ي القطاع النفطي في العالم 
أوضح أنها باتت في انخفاض 
ولكن هناك بعض الدول التي 
لديها نظرة مستقبلية وتعمل 
عل����ى زيادة اس����تثماراتها في 
الفت����رة احلالي����ة ومنها دول 
إلى  اخلليج والكوي����ت، الفتا 
ان قلة االستثمارات في الوقت 
احلالي ستلعب دورا في دعم 

األسعار.
إل����ى أن  وأمل����ح قب����ازرد 
الس����وق مليء بالنفط بسبب 
زيادة الكميات من دول أوپيك 
وخارجه����ا، موضحا ان هناك 
الكميات  مؤشرات لزيادة تلك 
مس����تقبال مع دخ����ول بعض 
املنتجني اجلدد، وعودة بعض 

الدول إل����ى زيادة إنتاجها مرة 
أخرى منها العراق وروس����يا 

وليبيا.

توليد الطاقة الشمسية 

م����ن جانبها قال����ت املدير 
التنفيذي للمبيع����ات وإدارة 
األعمال جالس بوينت للطاقة 
ف����ي الكويت م����ي الزنكي، أن 
الش����ركة تعتبر من الشركات 
الرائدة ف����ي املنطقة في توليد 
الطاقة الشمسية الذي يستخدم 
في حق����ن آبار النفط بالبخار، 
مشيرة إلى ان اهتمام الشركة 
يركز على عمليات حقن البخار 
عن طريق تكنولوجيا حديثة 
لتوليد البخار للحقن في املكامن 
النفطية وذلك لزيادة االحتياطي 

واالنتاج.
وأضافت، ان استخدام تقنية 
احلقن بالبخار في الكويت سوف 
تركز على حقل الرتقة للنفط 
الثقيل في شمال الكويت، مؤكدة 
أن استخدام تلك التكنولوجيا 
احلديثة سوف يعزز من زيادة 
االنتاج للنفط الثقيل باإلضافة 
إلى حتقي����ق رؤي����ة صاحب 
الس����مو األمير بإنتاج 15% من 
الطاقة تكون من  استخدامات 
الطاقة البديلة، وخصوصا من 

الطاقة الشمسية.
وقالت ان الشركة لها جتربة 
رائدة في احلق����ن بالبخار في 
الثقيل في  النفط  اس����تخراج 
س����لطنة عمان، في مش����روع 
»مرأة« بالتعاون مع ش����ركة 
تنمي����ة نف����ط عم����ان والذي 
يعد اكبر مش����روع في الطاقة 
الشمسية بتكلفة إجمالية 600 
مليون دوالر، موضحة ان هذا 
املشروع يقضي بإنتاج 6000 
طن من البخار يوميا، وقد قامت 
الشركة قبل ذلك بتنفيذ مشروع 
األمل إلنتاج 50 طنا من البخار 
يوميا وبكفاءة تشغيلية تصل 
الى 98% ملدة الثالث س����نوات 

السالفة.

أوضح الرش����يدي أنه يس����ير 
كما مخطط له في خطة العمل 
واجلدول الزمني املعد له، حيث 
بلغت نسبة التنفيذ ما فوق %80 
وستتوج البترول العاملية العام 
القادم 2017 بالتشغيل التجاري 

للمصفاة. 
أن  الرش����يدي  وأوض����ح 
مبيعات البت����رول العاملية قد 
بلغ����ت 450 ألف برميل يوميا 
من خالل عدة نشاطات متتلكها 
الش����ركة لتكرير وتس����ويق 
الرغم  النفطية على  املنتجات 
من النمو البطيء في االسواق 
االوروبية، وخص بالذكر فرع 
شركة البترول الكويتية العاملية 
الطائ����رات بالوقود  لتزوي����د 
)Q8Aviation( وش����ركة أوكي 
كيو أيت )OKQ8( واللتني حققتا 

أرباحا قياسية.
 وقد أش����ار الرشيدي إلى 
أن ش����ركة )OKQ8( مملوك����ة 
العاملية بنسبة %50  للبترول 
ومتارس نشاطها في بيع وقود 
التجزئة في السويد والدمنارك، 
قد استطاعت أن ترفع األرباح 
التشغيلية في السوق بشكل 
ملح����وظ، كما تعتزم ش����ركة 
البترول العاملية لزيوت التزييت 
)Q8Oils( التوس����ع في اسواق 
اخلليج العربي وأفريقيا وذلك 
عن طريق مصنعها في مدينة 
آنتويرب البلجيكية والذي مت 
حتديثه وس����يتم افتتاحه في 

أحمد مغربي 

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
البترول الكويتية العاملية بخيت 
الرشيدي إن األسواق االوروبية 
تس����تهلك اليوم ما يقارب 14 
ملي����ون برميل يومي����ا، أي ما 
يعادل اس����تهالك االقتصادات 
اآلسيوية التي متر مبرحلة منو 
كبيرة مقارن����ة ببقية القارات 

العاملية.
وأضاف أن����ه »يجب علينا 
التركيز على األسواق االوروبية 
ملا لديها من أس����واق ناضجة، 
باإلضافة الى التوجه لألسواق 
اآلس����يوية لسد حاجات النمو 
الفرص االستثمارية  واغتنام 
املجزية والت����ي حتقق اهداف 
استراتيجية مؤسسة البترول 
الكويتية لعام 2030، وهي تأمني 
مرافئ للنف����ط اخلام الكويتي 

وتعزيز قيمته السوقية«.
وأشار الرشيدي في كلمته 
على هامش مؤمتر النفط والغاز 
ال����ى أن النم����و في األس����واق 
األسيوية سيزيد الطلب بقدر 
10.2 ماليني برميل يوميا خالل 
القادمة أي  العش����رين عام����ا 
بنس����بة زيادة 51% من الطلب 
العاملي فيما سيستمر انخفاض 
الطلب في قارتي أوروبا وأميركا 
الشمالية، وعليه تعتزم مؤسسة 
البت����رول الكويتية عن طريق 
ذراعها العاملية، شركة البترول 
الكويتية العاملي����ة، في النمو 
االستراتيجي في قطاع التكرير 

والبتروكيماويات اآلسيوي.
هذا، وقد صرح الرشيدي بأن 
االنخفاض العاملي ألسعار النفط 
أدى بضرر للصناعة النفطية 
بشكل عام وقطاع التكرير بشكل 
الرغم من  خاص ولكن عل����ى 
ذلك، استطاعت مصافي شركة 
العاملية ان  الكويتية  البترول 
حتقق أرباحا تشغيلية. أما فيما 
يخص مشروع مصفاة ومصنع 
البتروكيماويات ڤيتنام، فقد 

قبازرد: اتفاق الدوحة لن يؤثر إيجابياً على أسعار النفط

الرشيدي: 450 ألف برميل يومياً مبيعات »البترول العاملية«

»كامكو«: األسواق العاملية تتأثر بصدمات األسواق الناشئة
اشار تقرير ش����ركة كامكو 
لالس����تثمار الى أوجه الترابط 
بني اقتصادات األسواق الصاعدة 
وبقية االقتص����ادات في العالم 
املتداخلة  الطبيع����ة  أن  وكيف 
لألسواق املالية العاملية قد أدت 
إلى ح����دوث تداعيات وتقلبات 

مالية.
وارتكز التقرير الى تقرير 
االستقرار املالي العاملي الصادر 
عن صن����دوق النقد الدولي 
الذي سلط فيه الضوء بصفة 
أساسية على الزيادة الكبيرة 
في انتقال تداعيات الصدمات 
من األس����واق الصاعدة إلى 
أس����عار األس����هم وأس����عار 
الص����رف ف����ي االقتصادات 
املتقدمة واألسواق الصاعدة، 
والتي تفسر حاليا أكثر من 
ثل����ث التباين ف����ي عائدات 
األص����ول لدى ه����ذه الدول. 
غير أن أسواق السندات قد 
استمرت في مقاومة التحوالت 
إذ اليزال معظمها  اإلقليمية 

مدفوعا بعوامل عاملية.
ومن ضمن أحد أسباب حدوث 
تداعيات في التغيرات الهيكلية 
في األسواق املالية توسع قطاع 
صناديق االستثمار الذي يشمل 

حاليا مس����تثمرين أفرادا على 
نطاق أوسع من ذي قبل.

إضافة إلى ذلك، ازداد تأثير 
التطورات املتعلقة باألساسيات 
االقتصادية على أسواق األسهم 
في االقتصادات املتقدمة واألسواق 
الصاعدة على حد سواء. وقال 
التقرير انه على سبيل املثال، كان 
تأثير تباطؤ النمو االقتصادي 
الصيني على أس����واق األسهم 
احمللية والعاملية ملحوظا. وقد 
تأثرت س����لبا أس����واق األسهم 
الصينية بتخفيض قيمة العملة 
الصينية )في أغسطس 2015(، 
كما أنها تأثرت الحقا بالبيانات 
السلبية الصادرة عن القطاعات 
ف����ي الصناع����ات  األساس����ية 
التحويلي����ة. وقد أثر ذلك على 
أداء أسواق األسهم احمللية كما 
كان له تأثير ملحوظ على أسواق 
األسهم العاملية. إضافة إلى ذلك، 
كان االرتباط بني أسواق األسهم 
الصينية أكثر قوة في عام 2015 
مقارنة مبستواه في عام 2014.

ويعزى السبب األساسي في 
ذلك إلى التباطؤ املتوقع في منو 
االقتصاد الصيني واملخاوف من 
حتول االقتص����اد الصيني إلى 
الركود واالنكماش، والذي بات 

أكثر من مؤكد خالل عام 2015.
وذكر التقرير انه وبقدر ما 
يتعلق األمر باآلثار املترتبة على 
السياسات االقتصادية، يتعني 
على صناع السياسات األخذ بعني 
االعتبار التطورات التي تطرأ على 
االقتصاد والسياسات االقتصادية 
في األس����واق الصاعدة. إضافة 
إلى ذلك، فمن املرجح أن تصبح 
التأثيرات العكسية الناجمة عن 
تغيرات السياسات والظروف 
ف����ي اقتصادات  االقتصادي����ة 
أكثر أهمية  األسواق الصاعدة 
الوثيق بني  نظ����را للتع����اون 
املجموعتني في مجال السياسات 

االقتصادية.
هذا وينبغي أن يؤدي تزايد 
عمق أسواق رأس املال احمللية 
في األسواق الصاعدة إلى تقليص 
التبعات و/أو التداعيات الناجمة 
عن الصدمات اخلارجية. وبالنظر 
إل����ى تزاي����د أهمي����ة صناديق 
املباشرة  االس����تثمار والعالقة 
القائمة بني مديونية الشركات 
وقابلي����ة تعرضه����ا لتداعيات 

خارجي����ة، يتعني عل����ى الدول 
تطبي����ق آلية صارم����ة ملراقبة 
املخاطر م����ن أجل التحوط من 
املخاطر التي تهدد االس����تقرار 
املالي واملخاطر املتعلقة بالزيادة 
املفرطة في مديونية الشركات.

ويشير التقرير إلى أن انتقال 
املالية من  تداعيات األس����واق 
اقتصادات األسواق الصاعدة، 
قد ازداد على نحو ملحوظ منذ 
بدء األزمة املالية العاملية، رغم 
تراجع هذا االجتاه عقب انتهاء 
األزمة بعد حوالي 4 سنوات، فقط 
ليعاود الظهور مجددا في أواخر 
عام 2014. وعلى صعيد املناطق، 
شهدت اقتصادات مجموعة دول 
ارتفاعا بنسبة %40  البريكس 
من ناحي����ة التداعيات الناجتة 

عن األزمة املالية العاملية.
إضاف����ة إلى ذلك، ش����هدت 
األس����واق الصاعدة التي تضم 
أسواقا أكثر اندماجا من الناحية 
املالي����ة )البرازيل، وتش����يلي، 
واملكس����يك، وبولندا، وجنوب 
أفريقي����ا( زي����ادة ف����ي انتقال 

تداعيات أسواق األسهم مقارنة 
انتقلت من  الت����ي  بالتداعيات 
االقتصادات األكثر صعودا التي 
متتلك أسواقا مالية مجزأة مثل 
الصني والهند. إلى ذلك، أصبحت 
الفوارق في املخاطر القطرية من 
أق����ل العوامل أهمية في حتديد 
حجم التداعيات التي تؤثر على 

االقتصادات املتقدمة.
الى تزايد  التقرير  واش����ار 
دور العوامل املالية في تعزيز 
انتقال التداعيات - التي تقاس 
من ناحية االستثمار األجنبي 
املباش����ر والتدفق����ات املالي����ة 
-مقارن����ة بالعالقات التجارية 
القائمة بني االقتصادات من حيث 
االنفتاح التجاري وحجم التبادل 

التجاري الثنائي.
التجارية  الروابط  وشكلت 
متوسطا بلغت نسبيته ما بني 
10 و20% م����ن تداعيات تراجع 
عائدات األس����هم في اقتصادات 
األسواق الصاعدة، كما ازداد هذا 
املعدل في الدول املصدرة للسلع 

األساسية.

األسواق األوروبية 
تستهلك 14 مليون 

برميل يوميا

األسعار ستالمس 
60 دوالراً

نهاية 2017

انتعاش أسواق السندات 
احلكومية واالكتتابات باخلليج

لفت تقرير »كامكو« الى انه مع االضطرابات املستمرة 
في سوق النفط والتي تؤثر على اقتصادات دول 

مجلس التعاون اخلليجي، فقد يظهر عددا من اجلهود 
اجلديدة املبذولة لزيادة رأس املال ومن املتوقع اجتاه 

أقوى على املدى القريب واملتوسط. وتعتقد إدارة 
بحوث »كامكو« أن هذه املرحلة اجلديدة في أسواق 
املال لدول مجلس التعاون اخلليجي من شأنها أن 
جتعلهم العبني رئيسيني في السياق العاملي نظرا 

للوضع االئتماني القوي نسبيا ملعظم دول اخلليج 
)تدني نسبة الدين إلى الناجت احمللي اإلجمالي(، إضافة 

إلى املوارد النفطية الوفيرة.
هذا وقد كان االجتاه املذكور أعاله واضحا عندما 

أدرجت أسواق دولة اإلمارات العربية املتحدة وقطر 
في مؤشر »مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال 
لألسواق الناشئة« في عام 2014، واجلهود اجلادة 
التي يجري طرحها بواسطة هيئة أسواق املال في 

اململكة العربية السعودية لفتح األسواق للمستثمرين 
األجانب. وقد أدى هذا اإلدراج في مؤشر »مورغان 

ستانلي« إلى تدفق إضافي من املوارد املالية الى هذه 
األسواق.

ومن املتوقع إصدار عدد جديد من السندات احلكومية 
وسندات الشركات في املنطقة حيث إن فئة األصول 
ذات الدخل الثابت التزال في مرحلة التكون وميكن 

استغاللها بشكل أكبر.
أما فيما يخص سوق األسهم، نعتقد أن سوق االكتتاب 

سيكتسب زخما إضافيا عند استقرار األسواق بعد 
تعافي أسعار النفط.كما أن هناك اجتاها إيجابيا آخر، 

وهو القبول املتزايد للمنتجات املالية اإلسالمية في 
أسواق املال العاملية والتي من شأنها أن تدفع بعدد من 

اإلصدارات نحو األمام.

لالستمتاع مبوسم الصيف في فنادق ومنتجعات جميرا

»التجاري«: عرض مميز لعمالء بطاقات ڤيزا

أعلن البنك التج���اري الكويتي بالتعاون 
مع ڤيزا انترناشيونال عن العرض الترويجي 
املميز املقدم لعمالئه من حاملي بطاقات ڤيزا 
التجاري لالستمتاع مبوسم الصيف وقضاء 
وقت ممتع في فنادق ومنتجعات جميرا، أحد 
أشهر وأرقى املنتجعات في االمارات العربية 
املتحدة. ويستطيع العمالء استخدام بطاقات 
ڤيزا الصادرة عن البنك التجاري للحجز في 
فنادق ومنتجعات جميرا، وذلك قبل 30 أبريل 
اجلاري لالستفادة من العرض والتمتع باإلقامة 
في فنادق ومنتجعات جميرا في أي وقت خالل 
الفت���رة من 1 مايو حتى 30 س���بتمبر 2016. 

ويستطيع حاملو بطاقات ڤيزا االستفادة من 
هذا العرض املميز الذي يقدم مجموعة من املزايا 
التي تتضمن خصم 25% على أفضل األسعار 
املتوافرة للغرف، واالستمتاع واالسترخاء في 
ش���واطئ منتجعات وفنادق جميرا، وبوفيه 
إفطار ش���امل، والدخول إلى نادي السندباد 
لألطفال، وغيرها من املزايا العديدة األخرى. 
وميك���ن للعم���الء احلج���ز باس���تخدام 
بطاق���ات ڤيزا الصادرة ع���ن البنك التجاري 
لالس���تفادة من هذا العرض املميز عن طريق 
 الدخ���ول إلى املوق���ع اإللكترون���ي جلميرا
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