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حكم لصالح عائلة اخلرافي بـ 10 ماليني دوالر من بنك سويسري
دبي ـ رويترز: قضت محكمة في دبي بأنه يجب على بنك ساراسني السويسري ووحدته في الشرق األوسط دفع 
10.45 ماليني دوالر ألعضاء في عائلة اخلرافي بعد أن تبني أن املؤسستني املاليتني أساءتا بيع منتجات استثمارية 
قيمتها 200 مليون دوالر. وأظهرت وثائق احملكمة التي نشرت بدبي أن محكمة درجة أولى تابعة ملركز دبي املالي 
العاملي قضت بهذا التعويض هذا األسبوع. ويأتي هذا بعد حكم في أغسطس املاضي ضد بنك ساراسني والفرع 
التابع له اللذين حكم عليهما اآلن بدفع تعويض قيمته 10.45 ماليني دوالر لثالثة من أفراد عائلة اخلرافي. وكان 
املدعون طلبوا تعويضا يزيد على 26.5 مليون دوالر. وقال حكم مصاحب لقرار التعويض إن املتهمني زوروا 
احلسابات. ولم ميكن على الفور الوصول إلى مسؤولي ساراسني لسؤالهم وسماع تعقيبهم.  آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

دول اخلليج متتلك 
موارد مالية ضخمة 
تبيقها محصنة من 

تداعيات تراجع 
أسعار النفط على 

املديني القصير 
واملتوسط 

األسواق تترقب 
اجتماع »أوپيك« 
املقبل في نوفمبر

بسبب تراجع أسعار النفط التي هبطت 27% منذ يونيو لتسجل أقل مستوى في 4 سنوات

»الوطني«: 660 مليار دوالر تراجع متوقع ملدخرات االقتصاد العاملي 
خفض االنتاج بنحو 500 ألف 
برميل يوميا، إال أن السعودية، 
التي تعتب���ر املصدر األكبر 
للنفط، قد ال توافق على هذا 
اخلفض. كما قامت دول أخرى 
من مجلس التعاون اخلليجي 

بإبداء معارضتها لالقتراح.
وتشير تقارير أخرى إلى 
أنه من احملتم���ل أن تنتظر 
السعودية انخفاض االنتاج 
نتيجة األوضاع اجليوسياسية 
أو نتيجة تراجع إنتاج النفط 
الصخري بس���بب األسعار 
املتدني���ة التي قد تؤدي إلى 
توقف االستثمارات نتيجة 

عدم جدواها.
ولكن، وفق محللي »سيتي 
بنك«، يتوجب على األسعار 
أن تتراج���ع ألق���ل م���ن 80 
دوالرا للبرميل ليتأثر النفط 
الصخري وأقل من 50 دوالرا 
للبرميل إلحداث تراجع أكبر 
في انتاج أميركا الشمالية من 

انتاجها للنفط الصخري.
ولكون الزيادة في االنتاج 
حاليا تأتي من النفط اخلفيف، 
ولكون انتاج السعودية ودول 
التع���اون اخلليجي  مجلس 
يتمتع بدرجات متوس���طة 
الكثافة  إل���ى مرتفعة م���ن 
واخلصائص املختلفة، فإنه 
م���ن غير الواضح ما إذا كان 
اخلفض في انتاج دول مجلس 
التعاون اخلليجي سيكون له 

أثر كبير على األسعار.
2011، عندما  الع���ام  ففي 
توقف انت���اج النفط احللو 
الليبي بعد اندالع االضطرابات 
األمنية، ارتفعت أسعار النفط 
اخلام اخلفي���ف، ولم تتأثر 
الس���عودية حينها  بخطوة 
برفع إنتاجها للتعويض عن 

تراجع اإلنتاج.
وم���ن احملتم���ل أن يقع 
الفترة على  العاتق في هذه 
منتج���ي النفط اخلفيف من 
منظمة أوپيك كاجلزائر وليبيا 

وأنغوال ونيجيريا.
املقابل، فق���د قام  وف���ي 
منتجو أوپيك خالل األسابيع 
األخيرة بخفض أس���عارهم 
الرسمية للبيع للحفاظ على 
احلصة السوقية بني عمالئهم 

اآلسيويني.

الفترة املقبلة في العام 2015، 
حيث ان لدى ليبيا والعراق 

القدرة على زيادة االنتاج.
فباستطاعة ليبيا أن ترفع 
انتاجها مبا يقارب 100% ليصل 
إلى مستوياته ما قبل التحول 
السياس���ي، كما باستطاعة 
الع���راق أن يرف���ع إنتاج���ه 
من الكمي���ات اإلضافية التي 
تأتي من حكومة كردس���تان 

اإلقليمية.
واستنادا ملا قد جتري عليه 
املشاورات حول برنامج ايران 
النووي مع االطراف الدولية، 
فم���ن احملتمل أن يس���تعيد 
االنتاج اإليراني أيضا نشاطه 
بكميات كبيرة، وذلك في حال 
تخفيض أو إنهاء العقوبات 

املفروضة عليه.
ومن املتوقع أن يصل انتاج 
النفط من خارج أعضاء منظمة 
أوپيك إلى 1.5 مليون برميل 
يوميا في العام املقبل، وهو 
ما ميث���ل وفقا وكالة الطاقة 
الدولية زي���ادة مبقدار 400 
ألف برميل يوميا عن حجم 
النمو املتوقع في الطلب للعام 

املقبل.

تراجع األسعار

انه  الى  التقرير  وأش���ار 
الطبيع���ي أن تفرض  م���ن 
التطورات في األسواق  هذه 
ضغوط���ات عل���ى منظمة 

أوپيك.
ففي احلاالت الطبيعية، 
إلى خفض  حتتاج أورب���ك 
انتاجها دون مستواه احلالي 
الرس���مي عند ما يقارب 31 
مليون برميل يوميا، وذلك 
مبق���دار 1.7 ملي���ون برميل 
يوميا على أقل تقدير خالل 
الع���ام املقب���ل لتس���تطيع 
مواجهة تراجع الطلب ودعم 

األسعار.
الواضح ما  لكن من غير 
إن كانت أوپيك تنوي القيام 
بعمليات اخلفض الضخمة 
تلك أو ما إن كانت متلك القدرة 
أن تفتعل زيادة في األسعار 

فوق 100 دوالر للبرميل.
ورغ���م ان األم���ني العام 
ملنظمة أوپيك عبداهلل البدري 
قد اقترح خالل الشهر املاضي 

الفائض في انتاج النفط اخلام 
اخلفي����ف احللو في حوض 

شمال احمليط األطلسي.
وق����د جاء ه����ذا الفائض 
نتيجة انتاج الدول من خارج 
منظمة أوپيك، وخاصة أميركا 
التي شهدت زيادة قوية في 
املنتج����ات غي����ر التقليدية 
كالنفط الصخري الذي أدى 
إلى  إلى رفع االنتاج  بدوره 
أعلى مستوى له منذ ثمانية 
وعشرين عاما إلى 8.5 ماليني 
برمي����ل يوميا خالل ش����هر 

يوليو.
ومن املتوق����ع أن يرتفع 
إجمالي إنتاج أميركا للسوائل 
بواقع 1.2 مليون برميل يوميا 
في الع����ام 2015 وفق وكالة 

الطاقة الدولية.
وقد س����اهم الفائض في 
النفط اخلام اخلفيف احللو 
في أميركا في تراجع عمليات 
أميركا  التوريد من موردي 
املعتادين كاجلزائر وأنغوال 
ونينجيريا بنحو أكثر من %50 
خالل السنوات ال� 10 األخيرة. 
وفي احلاالت الطبيعية، عادة 
ما كانت اإلمدادات تتجه إلى 
وجهات أخرى في ظل اقتصاد 
عاملي قوي. لكن اليوم، أدى 
الطلب، والسيما في  تباطؤ 
ال����دول من خ����ارج املنظمة 
الدولية للتعاون االقتصادي 
والتنمية الت����ي تعتبر أهم 
مص����در للطلب العاملي، إلى 
حتول النفط اخلام األفريقي 
اخلفي����ف احللو إلى حوض 

احمليط األطلسي.
كم����ا أن أس����واق النفط 
عادة ما تتكي����ف مع تطور 
األوضاع اجليوسياسية من 
خالل انقطاع االنتاج، خاصة 
وأن انتاج أميركا قد قابلته 
انقطاع����ات في أماكن أخرى 

كمنطقة الشرق األوسط.
ولكن مع استئناف ليبيا 
انتاجه����ا واس����تمرار انتاج 
التقلبات  الع����راق وس����ط 
املس����تمرة ف����ي األوض����اع 
التطورات  أثر  األمنية، فإن 
اجليوسياس����ية في بعض 

الدول بات محدودا.
وتدل جميع املؤشرات على 
زيادة النفط في األسواق خالل 

بالدوالر( للمشترين بعمالت 
أخرى.

تراجع الطلب العالمي 

الطلب، شهد  ومن جانب 
منو االقتصاد العاملي تباطؤا 
خالل النصف األول من العام 
الناجت  2014، حيث تراج���ع 
احمللي اإلجمالي لليابان وأملانيا 
ف���ي الربع الثان���ي من العام 
2014، بينم���ا يقدر أن يكون 
منو الصني قد سجل اعتداال 
في الربع الثالث من العام 2014 
على الرغم من قوة أدائه خالل 

الربع الثاني.
النقد  وقد قام صن���دوق 
الدولي تباعا بخفض توقعاته 
لنمو االقتصاد العاملي مؤخرا 
لتصل إلى 3.3%، بينما شهدت 
توقعات الع���ام 2015 بعض 

التحسن عند %3.5.
ومع انعكاس تراجع النمو 
االقتصادي على منو الطلب 
على املنتجات النفطية، قامت 
الدولية لرابع  وكالة الطاقة 
ش����هر على التوالي بخفض 
توقعاتها بشأن الطلب العاملي 
النفط بواقع 600 ألف  على 
برميل يوميا )أو ما يقارب 
النصف( خ����الل العام 2014 
وبواقع 300 ألف برميل يوميا 

للعام 2015.
وتقدر الوكالة منو الطلب 
العاملي على النفط بواقع 700 
ألف برميل يوميا ليصل إلى 
92.4 ملي����ون برميل يوميا 
خالل العام 2014 وبواقع 1.1 
مليون برميل يوميا ليصل 
إلى 93.5 مليون برميل يوميا 

خالل العام 2015.
ولكن م����ن املفترض ان 
يتس����ارع منو الطلب خالل 
الربع األخير من العام 2014 
الذي عادة ما يشهد أقوى أداء 
في السنة من ناحية استهالك 
الطاقة، خاصة مع بدء فصل 
الشتاء في النصف الشمالي 

من الكرة األرضية.
ومن املفترض ان يوفر ذلك 
النفط لتكون  دعما ألسعار 
في نط����اق 85 - 90 دوالرا 

للبرميل.
التقرير ان أسواق  وقال 
النف����ط تأث����رت أيض����ا من 

املالية قد يبدون رغبة أكبر في 
تسوية ديونهم وليس زيادة 

اإلنفاق.
وقد ش���هد مزي���ج برنت 
تراجع���ا بواق���ع 32 دوالرا 
للبرميل، أي بنسبة %27.6، 
ليصل إلى 83.5 دوالرا للبرميل 
بحلول شهر أكتوبر، وذلك منذ 
أن بلغ أعلى مس���توى له في 
يونيو عند 115 دوالرا للبرميل 
عندما كانت املخاطر األمنية 
على انتاج النفط العراقي في 

أوجها.
كما تراجع س���عر مزيج 
غرب تكس���اس املتوس���ط 
اإلسنادي للنفط اخلام اخلفيف 
احللو )ذي نس���بة الكبريت 
املنخفضة( بواقع 24.5 دوالرا 
أو 22.8% ليص���ل إل���ى 82.8 

دوالرا للبرميل.
ومع غياب أي أثر ملموس 
عل���ى االنت���اج لألوض���اع 
العراق  اجليوسياس���ية في 
وأوكرانيا، فإن تراجع أسعار 
النفط يعود بشكل كبير إلى 
التراجع ال���ذي جاء أكبر من 
املتوق���ع في أوروبا وآس���يا 
والذي صاحبت���ه زيادة في 
االنت���اج في حوض ش���مال 

احمليط األطلسي.
كم���ا كان الرتفاع س���عر 
صرف الدوالر األميركي دور 
في التأثير على أسواق النفط، 
حيث تساهم قوة الدوالر في 
زيادة ثمن النفط )الذي يسعر 

ال���دول متتلك  وألن هذه 
موارد مالية ضخمة بش���كل 
أص���ول أجنبية، فهي تتبقى 
محصنة نوعا ما من تداعيات 
تراج���ع أس���عار النفط على 

املديني القصير واملتوسط.
وبني التقرير انه بالنسبة 
للدول غي���ر املنتجة للنفط، 
فمن احملتم���ل أن يكون لهذا 
التراج���ع في أس���عار النفط 
أثرا إيجابيا للدول املستوردة 
للنفط بشكل خاص ولالقتصاد 

العاملي بشكل عام.
ففي احلالة األولى يفترض 
بتراجع أسعار النفط بواقع 10 
الواحد أن  دوالرات للبرميل 
إلى حتويل ما يقارب  يؤدي 
0.5% من الناجت احمللي اإلجمالي 
ال���دول املصدرة  العاملي من 
الدول املستوردة  إلى  للنفط 
له، وذلك من خالل زيادة قوة 
الش���راء ومن ثم في اإلنفاق 

االستهالكي.
ومن احملتمل أن يش���هد 
االقتص���اد العامل���ي تراجعا 
إضافيا ف���ي املدخرات بواقع 
660 مليار دوالر سنويا، األمر 
الذي من شأنه أن يجدد نشاط 
منو االقتص���اد العاملي العام 

املقبل.
إلى  ولكن ذلك س���يؤدي 
ع���دم االلتفات لإلي���رادات، 
الذين  خاصة أن املستهلكني 
يعانون من مخلفات الديون 
والتراجع املستمر في األوضاع 

قال تقري���ر بنك الكويت 
الوطن���ي ان التراجع الكبير 
في أسعار النفط تصدر أهم 
النفط خالل  عناوين أسواق 

األسابيع األخيرة.
وقد جاء هذا التراجع في 
النفط نتيجة كل من  أسعار 
تراجع الطل���ب العاملي على 
النفط وزيادة في انتاج حوض 

شمال احمليط األطلسي.
وبطبيع���ة احل���ال، فقد 
متحورت معظم النقاشات حول 
العوامل التي تسببت في ركود 
السوق واآلثار السلبية التي 
قد تواجهه���ا الدول املصدرة 
الرئيسية والسيما من حيث 
االستدامة املالية وسط الزيادة 
الكبي���رة في اإلنفاق اجلاري 
واإلنفاق االس���تثماري على 
اخلطط املستقبلية، باإلضافة 
إلى ردة فعل أوپيك جتاه هذه 

املسألة.
ومن املزمع أن تعقد منظمة 
أوپيك اجتماعا في الس���ابع 
والعشرين من شهر نوفمبر 
ملناقشة استراتيجيتها وأهداف 

االنتاج.

منطقة الخليج

وق���ال التقري���ر لقد أدى 
التراج���ع في أس���عار النفط 
إلى تركز األنظار على مسألة 
االستدامة املالية لدول اخلليج، 
الس���يما لل���دول املص���درة 

للنفط.
وقد س���اهم االس���تثمار 
النش���ط واإلنفاق  احلكومي 
القوي من قب���ل احلكومات 
اخلليجية في ارتفاع س���عر 
النف���ط املطل���وب لتحقيق 
امليزانية )سعر  التوازن في 
الت���وازن( خالل الس���نوات 

األخيرة.
وتعد كل من الكويت وقطر 
واإلمارات الدول الوحيدة بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
التي ما زالت حتتفظ باسعار 
تعادل أقل من السعر احلالي 

للنفط.
وت���درك حكوم���ات دول 
التع���اون املخاطر  مجل���س 
تلك املخاطر كما أنها تتطلع 
الى كب���ح جماح منو االنفاق 

احلكومي ملعاجلتها.

دعت لتهيئة البنية التحتية لقطاعات الدولة احليوية

»إكسبر لالستشارات«: مطالب مبضاعفة اجلهود والطاقات لتحقيق أهداف اخلطة اإلمنائية
حيوية اخرى مثل قطاع 
االتصاالت واملعلوماتية، 

وكذلك تضمنت اخلطة دعم 
مبادرات التعاون االقتصادي، 

وبناء املؤشرات االقتصادية 
للمساهمة في عمليات صنع 

القرار القيادي.
واعتمدت خطة التنمية بشكل 
كبير على تطوير اداء القطاع 

النفطي في الكويت، وذلك 
من خالل زيادة االنتاج، 

باإلضافة الى تنوع مصادر 
الدخل من خالل االهتمام 

بقطاع الصناعة التحويلية، 
واالهتمام بالصناعات ذات 

القيمة املضافة، وكذلك 
زيادة الطاقة التكريرية من 

النفط اخلام محليا، وحتديث 
االسطول البحري للقطاع 

النفطي.
وفي ختام الدراسة، دعا 

الرئيس التنفيذي لشركة 
اكسبر لالستشارات 
االستراتيجية نايف 

عبداجلليل بستكي إلى 
ضرورة مضاعفة اجلهود 
والطاقات املبذولة لتحقيق 

اهداف اخلطة اإلمنائية وفقا 
للبرنامج الزمني املقر.

باإلضافة الى رقابة سوق 
الكويت لألوراق املالية، 

وحتسني الوضع التنظيمي 
لالستثمار املالي. وتطرقت 
اخلطة كذلك لدور املستمر 

االجنبي وتشجيعه لالستثمار 
في الدولة خالل املرحلة 

القادمة. باإلضافة إلى تشريع 
وإقرار بعض القوانني ذات 

العالقة مثل قانون املرافعات 
املدنية والتجارية.

تضمنت خطة الدولة كذلك 
تهيئة البنية التحتية لبعض 
قطاعات الدولة احليوية مثل 

القطاع التجاري، واعادة 
هيكلة القطاع الصناعي. 

باإلضافة إلى ذلك فتتضمن 
اخلطة تطوير خدمات النقل 

البري في الدولة، ورفع كفاءة 
شبكة النقل مع حتسينها. 
وقد اهتمت اخلطة بعامل 

حتقيق الرفاة وتوفير الطاقة 
الكهربائية وإنتاج املياه بحيث 

تتناسب مع النمو السكاني 
في الدولة، وذلك عبر زيادة 
إنتاج قطاع الكهرباء واملاء. 
من جانب متصل، اهتمت 

خطة التنمية في تطوير مطار 
الكويت الدولي، وقطاعات 

نتائج ومحصالت قطاعات 
اخرى مثل القطاع الزراعي 
والقطاع التجاري. وكذلك 

اعتمدت خطة التنمية على 
عامل الضريبة في تنويع 

مصادر دخل الدولة، وذلك 
من خالل إنشاء هيئة مختصة 

بشؤون الضريبة وإصدار 
قوانني ضريبة اخرى مثل 

قانون ضريبة القيمة املضافة 
وقانون ضريبة الدخل 

الشامل من قبل املشرع 
)مجلس االمة الكويتي(.

وتعتمد اخلطة االمنائية 
للدولة على تعزيز القدرة 

التنافسية للمؤسسات املالية، 
باعتبارها نواة حتريك عجلة 

االقتصاد الكويتي. ولذلك، 
تضمنت اخلطة التنموية 

للدولة )الكويت 2035( 
على عنصر تعزيز دور 

البنك املركزي كجهة رقابية 
وإشرافيه على اجلهاز املالي 
واملصرفي للدولة، باإلضافة 

إلى تعزيز مبادئ العمل 
املصرفي واإلدارة السليمة. 

كما أن اخلطة التنموية للدولة 
اعتمدت العمل وفق املعايير 

املالية الدولية ملؤسساتها، 

جزئية محددة يسهل قياسها 
ومتابعتها. ولذلك مت االعتماد 

على خطة التنمية في رفع 
معدالت النمو االقتصادي 

للدولة، وذلك من خالل 
حتقيق النمو االقتصادي 

الكلي املستدام، ومنو نسبة 
االستثمار بالنسبة للناجت 
القومي احمللي االجمالي 

للدولة. باإلضافة إلى ذلك، 
يتناول الهدف زيادة الناجت 

القومي احمللي للقطاع الغير 
نفطي، وزيادة استثمارات 

القطاع العام في الناجت احمللي 
االجمالي للدولة. وكذلك 

تعتمد خطة التنمية للكويت 
على تنويع مصادر الدخل 

وتقليل االعتماد على ايرادات 
النفط.

ويعتبر الهدف االستراتيجي 
االول خلطة التنمية محورا 

لتنويع مصادر الدخل، 
وذلك عن طريق تشجيع 

االعتماد على جتارة النقل 
واللوجستيك، واالستثمار 
احمللي في قطاع الصناعة. 
باإلضافة لذلك، فقد تناولت 

اخلطة االمنائية للدولة 
االعتماد بشكل اكبر على 

الصناعي، وخاصة الصناعات 
البتروكيماوية والتكنولوجية 
ذات القيمة املضافة املرتفعة، 
من املقومات الداعمة لعملية 

التنويع. كما يرمي هذا 
الهدف الى إصالح هيكلية 
امليزانية العامة وتطويرها 
مبا يعزز تخفيض العجز 

غير النفطي وحتقيق الكفاءة 
في توزيع املوارد، واحلفاظ 
على االستقرار االقتصادي، 

والعدالة في توزيع الدخل 
القومي.

لذلك، مت تقسيم هذا الهدف 
إلى عدة توجهات عامة 

تتضمن كل منها أهداف 

للمؤسسات املالية وتنوع 
األدوات االستثمارية واملالية 
لقطاع سوق املال واالعمال 

على حتول الكويت الى 
مركز اقليمي للصناعة 

املالية التقليدية واالسالمية 
وتوفير البيئة املناسبة إلقامة 

قطاع جتاري ولوجستي 
وخدماتي قوي. ويقتضي 
ذلك تهيئة البنية التحتية 

واخلدمات الداعمة للقطاعني 
املالي والتجاري واخلدماتي. 

ويعد تطوير اداء القطاع 
النفطي وزيادة عالقاته 
التشابكية في االقتصاد 

الوطني وتفعيل دور القطاع 

قالت دراسة صادرة عن 
شركة »اكسبر لالستشارات« 

انه وبعد مرور أكثر من 4 
سنوات من تنفيذ احمللة 

االولى خلطة التنمية 
2014/2010، مت حتقيق حوالي 

18% من إجمالي الهدف 
االستراتيجي االول للخطة 

»زيادة الناجت احمللي االجمالي 
ورفع مستوى معيشة 

املواطن«.
واستعرضت الدراسة 

بالتحليل الهدف االستراتيجي 
االول خلطة التنمية ـ الكويت 

2035 ـ والتي يتضمن رفع 
معدالت النمو االقتصادي 
للقطاعات غير النفطية مبا 
يحقق زيادة دخل الفرد، 

مع استقرار املستوى العام 
لألسعار من اجل احلفاظ على 
القوة الشرائية ورفع نصيب 

الفرد من الدخل احلقيقي. 
ويعد تنوع القاعدة اإلنتاجية 

انطالقا من القطاعني املالي 
والتجاري واخلدماتي ـ دون 

اهمال القطاعات االخرى 
ـ مكونا رئيسيا لتنويع 

مصادر الدخل. ويأتي ذلك 
عبر تعزيز القدرة التنافسية 

نايف بستكي

إصالح هيكلية 
امليزانية وخفض 

العجز غير النفطي 
وحتقيق الكفاءة 

في توزيع املوارد.. 
ضرورة ملحة


