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 %121متوسط االلتزام باتفاق «خفض اإلنتاج» خالل يونيو املاضي

«أوبك» ملتزمة بالهبوط إلى مستوى %100
حركة أسعار النفط الخام الكويتي 2019-2018

حممد ال�شطي
كتب علي حامد

أكد الخبير النفطي محمد الشطي أن اسعار النفط
تعكس حالة العرض والطلب في السوق حاليا مع
تعافي االنتاج في ليبيا وإعالن املنتجن من داخل
أوب��ك وخ��ارج�ه��ا ال�ت��وج��ه نحو رف��ع االن�ت��اج مليون
برميل تقريبا يضمن استقرار االسعار في الوقت
ال�ح��اض��ر وان ك��ان ت��وق��ع م�س�ت��وى ل��الس�ع��ار صعبًا
ف ��ي ظ ��ل م �س �ت �ج��دات ال �ح �ظ��ر ع �ل��ى م �ب �ي �ع��ات ال�ن�ف��ط
اإلي��ران��ي وكذلك ع��دم االستقرار السياسي في عدد
من مناطق االن�ت��اج ولكن بالجملة حركة الكويتي
س �ت �ك��ون ب ��ن  ٧0إل� ��ى  ٧٥دوالرًا ل �ل �ب��رم �ي��ل خ��الل
األشهر القادمة ويبدو اكثر واقعية رغ��م األوض��اع
الاليقينية.
ولفت الشطي في تصريح خاص ل� «النهار» ان دور
اوبك في ضمان أمن اإلمدادات في اسواق النفط هو
اح��د اه��م األه ��داف االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ألوب��ك وه��و دور
شجع االوبك الستمرار االستثمار في رفع القدرات
االن �ت��اج �ي��ة ل �ض �م��ان اإلي� �ف ��اء ب��اح �ت �ي��اج��ات ال�ط�ل��ب
ع �ل��ى ال �ن �ف��ط ،الف �ت��ًا إل ��ى أن اس �ع��ار ال �ن �ف��ط ت�ح��رك�ه��ا
ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��وام��ل ول�ع��ل اب��رزه��ا ح��ال�ي��ا ال�ع��وام��ل
الجيوسياسية ثم املعروض وأداء االقتصاد العاملي
وال�ح��رب ال�ت�ج��اري��ة املعلنة ب��ن كتل ت�ج��اري��ة مهمة
ف��ي العالم ومتوسط الطلب على النفط باالضافة
ال � ��ى ح ��رك ��ة امل� �ح ��اف ��ظ االس �ت �ث �م ��اري ��ة ف ��ي االس � ��واق

الشطي :حركه النفط الكويتي
بني  70إلى  75دوالرًا
للبرميل خالل األشهر القادمة
رفع اإلنتاج مليون
برميل تقريبًا يضمن
استقرار األسعار
في الوقت الحاضر
اآلجلة وهيكلة اسعار النفط هل هي كونتانغو او
باكورديشن ومعدل تشغيل املصافي.
وأك ��د أن اوب ��ك ت ��ؤدي دوره ��ا ب��اق �ت��دار ف��ي اس�ت�ق��رار
االس � � ��واق دون اس� �ت� �ه ��داف ل �س �ع��ر م� �ع ��ن ،وب� ��ن أن
مازالت دول اعالن اتفاق التعاون ملتزمة باالتفاق
وقد وصل التزامها لشهر يونيو عند  121%وهي
أيضا ملتزمة بخفض اجمالي االل�ت��زام ليصل الى
 %١00من خالل رفع االنتاج بشكل جماعي لتغطية

حاجة االسواق وهذا ما يؤكد مصداقية هذه الدول
لضمان اس�ت�ق��رار االس ��واق وض�م��ان أم��ن اإلم ��دادات
وهو ما يسهم في تحقق اسعار تصب في مصلحة
ال �ج �م �ي��ع م ��ن دون ت �ح��دي��د م �س �ت��وي��ات ل �ه��ا الن �ه��ا
ت �ت �ح��دد وف ��ق اس��اس �ي��ات ال �س��وق وت �ع�ت �ب��ر ن��اج�ح��ة
كلما أسهمت في رفع وتيرة االستثمارات ملصلحة
املستهلك وامل�ن�ت��ج واالق�ت�ص��اد واج ��واء ت�ع��اون بن
مختلف الكتل التجارية.

اللجنة املشتركة
وك ��ان ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ت��رك��ة ل �ل��رق��اب��ة ال � ��وزاري � ��ة ق��د
عقدت اجتماعها األول عن بعد ،حيث استعرضت
التطورات األخيرة في السوق ،ونظرت في التقرير
ال��ذي ق��دم�ت��ه اللجنة الفنية امل�ش�ت��رك��ة فيما يتعلق
ب �م��راق �ب��ة م �س �ت��وي��ات امل �ط��اب �ق��ة اإلج �م��ال �ي��ة ل�ل�ب�ل��دان
املشاركة في إعالن التعاون لشهر يونيو .2018
وق � � ��ررت ال �ل �ج �ن��ة االس� �ت� �م ��رار ف ��ي م ��راق� �ب ��ة أوض� ��اع
وت� �ط ��ورات س ��وق ال �ن �ف��ط ع ��ن ك �ث��ب ب �ه��دف ت�ح�س��ن
اس �ت �ق��رار ال �س��وق ل �ص��ال��ح امل �ن �ت �ج��ن وامل�س�ت�ه�ل�ك��ن
واالقتصاد العاملي ككل.
وأكدت اللجنة من جديد نيتها السعي إلى تحقيق
م �س �ت��وى ت ��واف ��ق ع� ��ام ال ي �ق��ل ع ��ن  .100٪وع� ��الوة
ع �ل ��ى ذل� � ��ك ،ك �م ��ا ق� � ��ررت ع �ق ��د اج� �ت� �م ��اع ��ات ش �ه��ري��ة
بهدف مراقبة السوق عن كثب والتوصية بتدابير
االستجابة املناسبة.

البورصة تستهل تداوالت األسبوع على تباين املؤشرات

 1.9مليار دينار مكاسب سوقية منذ بداية الشهر
كتبت سارة مسعد

استهلت البورصة تعامالت األسبوع
ع�ل��ى ت�ب��اي��ن امل ��ؤش ��رات ال �ث��الث��ة ،حيث
ت��راج��ع م��ؤش��را ال �س��وق األول وال �ع��ام
ليسكنا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ح �م��راء ،ليفقد
مؤشر السوق العام  9.39نقاط ليبلغ
م� �س� �ت ��وى  ٥.20١.46ن � �ق� ��اط ،ب�ن�س�ب��ة
 ٪0.١8ع �ب��ر ك �م �ي��ات ت� � � ��داوالت 9١.3
م �ل �ي��ون س �ه��م ت �م��ت م� ��ن خ � ��الل 3868
صفقة نقدية بقيمة  ١٥مليون دينار،
ك�م��ا ه�ب��ط م��ؤش��ر ال �س��وق األول ١٧.١

نقطة ليصل إلى  ٥.33٥.84نقطة بنحو
 ٪0.32م��ن خ ��الل ك�م�ي��ة أس �ه��م بلغت
 2٧.9م �ل �ي��ون س �ه��م ت �م��ت ع �ب��ر ١٥3٥
صفقة بقيمة  ١١.٥مليون دينار ،بينما
ارت �ف��ع م��ؤش��ر ال �س��وق ال��رئ�ي�س��ي 4.80
ن �ق��اط ل�ي�ص��ل إل ��ى م�س�ت��وى 4.9٥٧.٧6
ن� �ق ��اط ب ��واق ��ع  ٪0.١م ��ن خ� ��الل ك�م�ي��ة
أس �ه��م ب�ل�غ��ت  63.3م�ل�ي��ون س�ه��م تمت
ع�ب��ر  2333صفقة ن�ق��دي��ة بقيمة 3.49
مالين دينار.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال�ب��ورص��ة شهدت
تذبذبًا في أداء املؤشرات منذ جلسات

األس �ب��وع امل��اض��ي ،وت��راج �ع �ه��ا بنحو
 ٥3.6مليون دينار لتبلغ  29.39مليار
دي � �ن� ��ار ف� ��ي ن� �ه ��اي ��ة ال� �ج� �ل� �س ��ة ،م �ق��اب��ل
 29.44مليار دينار في ختام تعامالت
األس � �ب � ��وع امل � ��اض � ��ي ،إال أن� �ه ��ا ح�ق�ق��ت
م �ك��اس��ب س��وق �ي��ة وص� �ل ��ت إل � ��ى ١.92
مليار دينار منذ بداية الشهر الحالي.
وت� �ب ��اي� �ن ��ت ال� � � �ت � � ��داوالت أي � �ض� ��ًا ح �ي��ث
ت ��راج� �ع ��ت ال� �س �ي ��ول ��ة ب �ن �س �ب��ة ٪١8.8
لتصل إلى  ١٥.03مليون دينار ،مقابل
 ١8.٥م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ي� ��وم ال �خ �م �ي��س،
بينما ارتفعت أحجام التداول ل�9١.39

مليون سهم ،مقارنة ب �  89.٧3مليون
في الجلسة السابقة.
وع� ��ن أداء ال �ق �ط��اع��ات ،ف �ق��د ت ��راج ��ع ٧
قطاعات أبرزها البنوك بنسبة ،٪0.28
بينما ارتفع قطاعا الصناعة والعقار
بنسبة  ٪0.20و ٪0.08على التوالي.
وشهدت الجلسة إع��الن البورصة عن
ال�ش��رك��ات امل��وق��وف��ة ع��ن ال �ت��داول لعدم
تسليم ب�ي��ان��ات�ه��ا امل��ال �ي��ة ،إض��اف��ة ال��ى
نتائج اجتماع مجالس إدارة شركات
م��درج��ة وإع��الن��ات ت��واري��خ اجتماعات
شركات أخرى.

«بوينغ» أغلى العالمات التجارية في صناعة الطيران

 2990طائرة جديدة يحتاجها
الشرق األوسط بحلول 2038
كتبت رانيا وهبه

توقعت شركة «بوينغ» األميركية أن منطقة الشرق
األوس��ط ستحتاج إل��ى  2990طائرة جديدة بقيمة
 754مليار دوالر خالل السنوات العشرين القادمة.
وق� ��د ت� �ص ��درت «ب ��وي� �ن ��غ» األم �ي��رك �ي��ة ق��ائ �م��ة أغ �ل��ى

ال�ع��الم��ات ال�ت�ج��اري��ة ف��ي صناعة ال�ط�ي��ران وال��دف��اع
 2018التي أصدرتها شركة براند فاينانس أخيرًا.
وق ��درت ال �ش��رك��ة ق�ي�م��ة ال �ع��الم��ة ال �ت �ج��اري��ة ل�ب��وي�ن��غ
بنحو  19.10مليار دوالر ف��ي  ،2018ب��زي��ادة 22%
ع��ن  ،2017حيث ق��درت ب �  16.33مليار دوالر فيما
م�ن�ح��ت ال�ش��رك��ة ع��الم��ة ب��وي�ن��غ ال�ت�ج��اري��ة تصنيف

.+AAA
وجاء ت عالمة إيرباص التجارية في املركز الثاني
ب�ق�ي�م��ة  11.01م�ل�ي��ار دوالر ب��زي��ادة  19%ع��ن 9.22
مليارات في  2017مع حصولها تصنيف .+AA
أم ��ا ع��الم��ة ل��وك �ه �ي��د م ��ارت ��ن األم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي ت�ع��د
أك�ب��ر ش��رك��ة ل�ل�ص�ن��اع��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ال�ع��ال��م من
حيث ال��دخ��ل ،فحلت في املركز الثالث بقيمة 8.34
مليارات دوالر بزيادة  9%عن  7.67مليارات دوالر
في  ،2017مع حصولها على تصنيف .-AAA
وج � �ن � ��رل داي� �ن� �م� �ك ��س وه� � ��ي أي � �ض� ��ًا م � ��ن ال � ��والي � ��ات
املتحدة ،جاء ت عالمتها التجارية في املركز الرابع
ب�ق�ي�م��ة  4.88م �ل �ي��ارات دوالر ب��زي��ادة  5%ع��ن 4.43
مليارات دوالر مع تصنيف .+AA
وحلت عالمة شركة نورثروب غرومان وهو تكتل
ل �ل �ص �ن��اع��ات ال �ج��وي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة ن �ش��أ ع ��ن ش ��راء
شركة غرومان من قبل شركة نورثروب عام 1994
ف��ي امل��رك��ز ال �خ��ام��س ب�ق�ي�م��ة  4.52م �ل �ي��ارات دوالر
بزيادة  10%عن  1.10مليار في  2017مع حصولها
على تصنيف .-AAA
وم��ن ك�ن��دا ح�ل��ت ع��الم��ة ب��وم�ب��اردي�ي��ه ال�ت�ج��اري��ة في
املركز  14محافظة على ترتيبها نفسه في .2017
وج� � ��اء ت ع ��الم ��ة م �ج �م��وع��ة ل� �ي ��ون ��اردو اإلي �ط��ال �ي��ة
ل �ل �ط �ي��ران وال� ��دف� ��اع ف ��ي امل ��رك ��ز  15م �ت��راج �ع��ة ع��ن
ترتيبها  13في .2017
وقالت براند فاينانس ،لقد تميز عام  2018بكونه
ع��ام��ًا ع�ظ�ي�م��ًا ل �ل �ع��الم��ات ال �ت �ج��اري��ة ف��ي ص�ن��اع�ت��ي
الطيران وال��دف��اع ،متزامنًا مع سوق تجارية قوية
للطائرات التجارية.

املرزوق« :بيت التمويل» يبحث خيارًا
استراتيجيًا مع «األهلي املتحد»
ق� � � � ��ال رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل ��س
ال� �ك ��وي ��ت ك �م ��رك ��ز م��ال��ي
االدارة في بيت التمويل
اق� � �ل� � �ي� � �م � ��ي ي� � � ��أت� � � ��ي ف ��ي
ال�ك��وي�ت��ي «ب �ي �ت��ك» حمد
س �ي��اق ال ��رؤي ��ة ال�ث��اق�ب��ة
لصاحب السمو الشيخ
امل� � � � � � ��رزوق :إن «ب� �ي� �ت ��ك»
ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د ال �ت ��ي
يبحث حاليا م��ع البنك
ترجمتها االستراتيجية
االه �ل��ي امل�ت�ح��د امكانية
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة «ال� �ك ��وي ��ت
ت �ك��وي��ن واح� ��د م ��ن اك�ب��ر
 »2035بتحويل الكويت
املصارف االسالمية في
ملركز مالي وتجاري.
منطقة الشرق االوس��ط،
واض� � � � � � � ��اف ان ع �م �ل �ي ��ة
وتأتي هذه الخطوة في
دراس� � � � � ��ة ه� � � ��ذا ال� �خ� �ي ��ار
اطار استراتيجية بيتك
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي س�ت�ت��م
ل �ل �ن �م��و وال� �ت ��وس ��ع ع�ل��ى
ع �ل��ى م ��راح ��ل م �ت �ع��ددة،
امل� �س� �ت ��وي ��ن االق �ل �ي �م ��ي
حمد املرزوق
حيث سيتم في املرحلة
وال� � � ��دول� � � ��ي م � � �ش� � ��ددا ان
االول� � ��ى اج� � ��راء ال�ت�ق�ي�ي��م
ال � �ظ� ��روف االق �ت �ص��ادي��ة
واملالية في املنطقة تستدعي النظر بجدية من قبل مستشارين عاملين بهدف تحديد
مل �ث��ل ه ��ذه ال �ت��وج �ه��ات ال �ت��ي ت �ه��دف لخلق سعر ال�ت�ب��ادل ال �ع��ادل امل�ب��دئ��ي ب��ن سهمي
ك�ي��ان��ات مالية كبيرة ق ��ادرة على مواجهة ب�ي�ت��ك وامل �ت �ح��د م��ن واق ��ع ال �ب �ي��ان��ات امل��ال�ي��ة
ال�ص��دم��ات ول��دي�ه��ا ال �ق��درة امل��ال�ي��ة وامل ��وارد املنشورة لهما.
ال ��ذات �ي ��ة ع �ل��ى امل �ن��اف �س��ة اق �ل �ي �م �ي��ا ودول �ي ��ا اما املرحلة الثانية فهي دراس��ات التقصي
ع��الوة على م��ا يترتب على ه��ذه الكيانات النافي للجهالة والتي ستتم على البنكن
م � ��ن ق � ��واع � ��د رأس� �م ��ال� �ي ��ة ق� ��وي� ��ة وراس � �خ� ��ة في حال تمت املوافقة من قبلهما على معدل
ل�ه��ذه ال �ب �ن��وك .واش ��ار امل� ��رزوق ال��ى ان��ه من التبادل املبدئي ،حيث سيتم مخاطبة بنك
املتوقع ان تكون هناك مزايا ايجابية لهذا الكويت املركزي والبنك املركزي البحريني
التوجه االستراتيجي س��واء على مستوى والجهات الرقابية االخ��رى الخذ املوافقات
تحسن الربحية او ج��ودة االص��ول او على الالزمة قبل البدء باجراءات التقصي.
صعيد تنوع املخاطر والتوزيع الجغرافي وف��ي ح��ال اتمام املرحلتن واتفاق البنكن
وامل �ت��وق��ع ان ينعكس ع�ل��ى ب�ي�ت��ك وامل�ت�ح��د ع �ل ��ى ن �ت��ائ �ج �ه �م��ا ،ف � ��ان امل ��رح� �ل ��ة ال �ث��ال �ث��ة
واالخ� � �ي � ��رة ت �ق �ت �ض��ي اع � � ��داد خ �ط ��ة ال �ع �م��ل
ومساهميهما.
واك� ��د امل � ��رزوق ان م��زاي��ا خ �ل��ق ك �ي��ان كبير امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل� �ل� �ك� �ي ��ان امل� � �ص � ��ري ال �ج ��دي ��د
سوف يتيح اضطالع البنك بدور فعال في واالجراءات التنفيذية سواء في الكويت او
م �ج��ال ت�ق��دي��م خ��دم��ات م�ص��رف�ي��ة اس��الم�ي��ة مملكة البحرين او اي دولة اخرى.
متطورة للعمالء وكذلك القدرة على تقديم واخ �ت �ت��م امل� � ��رزوق ان امل ��واف �ق ��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة
التمويل املناسب للمشاريع الكبرى سواء على االس�ت�ح��واذ ستكون خاضعة ملوافقة
بنك الكويت امل��رك��زي والسلطات الرقابية
داخل الكويت او خارجها.
واض ��اف ان ال�ت��وج�ه��ات بتكوين مصارف االخ� � � ��رى وك� ��ذل� ��ك ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ع �م��وم �ي��ة
ك � �ب � �ي� ��رة ت� �ت� �م ��اش ��ى م� � ��ع ت� ��رس � �ي� ��خ م �ك ��ان ��ة للبنكن.

«العربية العقارية» نفت تلقي
عرض لشراء أحد أصولها باإلمارات
نفت الشركة العربية العقارية ،إصدارها أي تصريحات بشأن تلقيها عرضًا لشراء أحد
أصولها بدولة اإلمارات.
وتابعت في بيان لبورصة الكويت أمس ،أنه ال يوجد أثر لتلك املعلومة الجوهرية على
املركز املالي للشركة ،علمًا بأنها لم تشر إلى االستثمار موضع العرض.

