
»بيتك«: أثر مالي إيجابي من تسوية »بيت األوراق«
إمياء إلى التعليمات الصادرة من هيئة أسواق املال بخصوص اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية، 
أفاد بيت التمويل الكويتي بأنه قد مت توقيع عقد التسوية بني شركة بيت األوراق املالية وبيتك 
وتذيله بالصيغة التنفيذية وقد تضمن عقد التسوية إقرار شركة بيت األوراق املالية بنقل ملكية 
عدد من األصول لبيتك وفاء للمديونية املستحقة عليها والناشئة من عقود تسهيالت ائتمانية 
ممنوحة طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة 43 مليون دينار تقريبا، علما بان تنفيذ عقد 
التسوية يتطلب موافقة اجلهات الرقابية على حتويل ملكية بعض األصول. هذا وسينعكس األثر 
املالي إيجابيا على ميزانية بيت التمويل الكويتي في ديسمبر 2014.
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االقتصادية

حتليل

فوائض مالية كبيرة آخر 3 سنوات ودين حكومي منخفض.. وأثر ضئيل للمخزون املالي

»موديز« تثبت النظرة املستقبلية املستقرة للكويت

مدحت فاخوري

ثبت تقرير صدر أمس ع����ن وكالة »موديز« 
النظرة املستقبلية املستقرة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي واملصدرة للنفط، الكويت )Aa2( وعمان 
)A1( وقطر )Aa2( الس����عودية )Aa3( واإلمارات 
)Aa2( ملا سجلته خالل السنوات الثالث املاضية 
من فوائض مالية كبيرة مع حفاظها على الدين 
احلكومي عند مستويات منخفضة. وتوقع التقرير 
بان املزيج بني االنخفاض األخير في أسعار النفط 
العاملية وارتفاع الس����عر العادل ألسعار النفط 
ق����د يقلص فقط وبص����ورة ضئيلة من مخزون 

غطائها املالي.
وأشار التقرير الى ان التقييم االئتماني السيادي 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي س����يظل مرنا 
بالنظر حلالة عدم اليقني الناجمة عن الصراعات 
التي تشهدها بعض الدول بسبب »تنظيم الدولة 
االسالمية«، ومع ذلك توقع التقرير ان املخاطر التي 
قد تفجرها التوترات السياسية اإلقليمية ميكن 
أن تعطل صادرات النفط، مما سيؤثر سلبا على 
ثقة املستثمرين من هذه الدول، وهذا يعتبر احد 

معوقات االئتمان الرئيسية.
وتوقع التقرير أن يشهد التقييم االئتماني العاملي 
زيادة في االستقرار خالل 2015 مبا يتفق مع تقييم 
الوكالة بالنسبة الستمرار تعافي االقتصاد العاملي، 
لكن هذا متوقف عل����ى مدى تعرض االقتصادي 

العاملي للصدمات.
وذك����ر التقرير أن هناك ما يقرب من 80% من 
التقييمات السيادية حتمل نظرة مستقبلية مستقرة 
ارتفاع����ا من 70% في يناير 2014 و62% في يناير 
2013. كما ان هناك نحو 7% لديهم توقعات إيجابية، 
في حني ان 13% يحملون نظرة مستقبلية سلبية، 
وهو حتسن مقارنة ب� 22% يحملون نظرة سلبية 

خالل يناير 2014.
وعل����ى الصعيد العاملي، حددت وكالة موديز 
6 صدمات محتملة قد تؤثر س����لبيا على النمو 
االقتصادي وجودة تقييم االئتمان السيادي في 
جميع أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة في مناطق 

مختلفة خالل 2015.
وأشار التقرير الى ان هناك صدمتني من تلك 
الصدمات متثالن التهديد االكبر على املدى القصير 
بالنس����بة للجدارة االئتمانية السيادية العاملية، 

وهما: 
1- الزيادة املتوقعة التي سيقرها االحتياطي 
الفيدرالي األميركي بالنسبة ألسعار الفائدة من اجل 
احلصول على اموال وخطورة ردة الفعل الغير 
منتظمة من االسواق العاملية جتاه هذا التشدد في 
السياس����ة النقدية األميركية، فقد يكون الرتفاع 
أسعار الفائدة في الواليات املتحدة تأثير من حيثية 
تشجيع املستثمرين األوروبيني والدوليني من إعادة 
توازن محافظهم االستثمارية في الواليات املتحدة 
على حساب السندات األوروبية في وقت تشهد 
فيه العوائد على الس����ندات السيادية األوروبية 

انخفاضا إلى أدنى مستوياتها.
2- التباطؤ املس����تمر في النمو االقتصادي 
الصيني واالنتعاش البطيء في منطقة اليورو، 
حيث هناك مخاطر حول اجتاه مس����ارات النمو 
إلى األس����فل. فمن املرجح ان يكون منو منطقة 
اليورو مرتبطا بالنمو االقتصادي العاملي نظرا 
الس����تمرار ضعف الطلب احمللي واالعتماد على 

الطلب اخلارجي والتجارة العاملية. 
3- تراكم املخاطر اجليوسياسية مثل االزمة 
الروسية االوكرانية واالضطرابات في دول الشرق 

االوسط.
4- تعزيز النمو االقتصادي في الواليات املتحدة 
سينعكس ايجابيا على دول منطقة الشرق االوسط 
املرتبطة جتاريا به����ا، على الرغم من أن تطبيع 
السياسة النقدية األميركية أيضا قد يشكل مخاطر 
على تلك البلدان مع ربط العمالت بالدوالر األميركي، 
لكن فيما يبدو ان هناك مخاوف من ان هذا العملية 

قد تكون غير منتظمة. 
5- االزمات السياسية واالضطرابات في كل من 
سورية والعراق سيؤثر على ثقة املستثمرين في 
البلدان املتضررة واملناطق املجاورة، على الرغم 
من التوقعات بأن جدارة االئتمان السيادي ستظل 
مقتصرة فقط على احلكومات األكثر قربا، ما لم 

يتصاعد الصراع بشكل أكبر.
6- املخاطر في منطقة اليورو واحلاجة املاسة 
إلى إصالحات هيكلية على مستوى املنطقة في 
ظل غياب اإلصالحات اجلذرية ملعاجلة الثغرات 
في احلوكمة املالية، حيث ان أزمة اليورو وضعتها 
عارية واضعة اياها كعائق رئيس����ي بالنس����بة 
للتصنيفات الس����يادية. ومتثل ثغرات احلوكمة 

مصدرا رئيسيا للخطر.

فيتش: الكويت بني األقل تضررًا 
من انخفاض النفط

»رويترز«: قالت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية امس 
إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول املصدرة 
للخام تكشف عن مستويات شتى من املخاطر الناجمة عن 

انخفاض األسعار.
وأضافت »فيتش« أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في املقام 
األول على العوامل األساسية للتصنيفات االئتمانية السيادية 

بسبب تداعياته على األوضاع املالية والتجارية لتلك الدول.
وتتركز أكبر املخاطر في الدول التي حتتاج إلى أسعار نفط 

مرتفعة لتحقيق تعادل اإليرادات واإلنفاق في ميزانياتها 
والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء األسعار احلالية 

مثل البحرين وأنغوال وڤنزويال.
وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة 

األقل تضررا نظرا لالحتياطيات الضخمة التي كونتها في 
السنوات األخيرة، وقالت إنها ستواصل حتقيق فوائض مالية 

وخارجية قياسية وتعزيز االحتياطيات حتى إذا استقرت 
األسعار عند مستوياتها احلالية.

وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط 
املنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن 

كانت حتقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة.
وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط 
متزايدة في 2015 ما لم تتعاف األسعار لكن سرعة حدوث 
ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم االحتياطيات 

القائمة وتأثير تراجع النفط على االقتصادات املعتمدة على 
جتارة السلع األولية واإلجراءات املتخذة في مواجهة ذلك. 
وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة، وتراجعت أسعار 

النفط تراجعا حادا، حيث نزل خام برنت من 115 دوالرا 
للبرميل في منتصف يونيو ليقترب حاليا من 80 دوالرا.

التقييم االئتماني السيادي لدول اخلليج سيظل قيد 
املراجعة لعدم اليقني بصراعات املنطقة

النظرة املستقبلية املستقرة للتقييمات السيادية العاملية 
تقفز إلى 80% في 2015 من 70% في 2014

جتتمع غداً وسط نزيف األسعار املستمر بنحو %30

»أوپيك«.. املهمة املستحيلة بني »الصقور واحلمائم« خلفض اإلنتاج
ستتعامل مع االنخفاض احلالي 
في أس����عار النفط، وستتخذ 

»القرار املناسب«.
إلى ذلك هبط سعر مزيج 
برنت اخلام إلى 79.50 دوالرا 
أمس منخفضا 18 سنتا كما نزل 
اخلام االميركي 8 سنتات إلى 
75.70 دوالرا للبرميل. ومحليا 
ارتفع س����عر برمي����ل النفط 
الكويتي في تداوالت أمس األول 
73 سنتا ليستقر عند مستوى 
74.65 دوالرا للبرميل مقارنة 
ب� 73.65 دوالرا للبرميل وفقا 
للسعر املعلن من قبل مؤسسة 

البترول الكويتية. 
وكشف تقرير لبنك باركليز 
ان الزيادة التي يسجلها النفط 
الصخري تعني ان اي خفض 
إلنتاج أوپي����ك لن يجدي في 
ضبط الس����وق واالسعار بل 
يعني خفضا ف����ي اإليرادات 

وحصة السوق.
من جهة ثانية، قال وزير 
خارجية ڤنزويال إنه سيلتقي 
مبس����ؤولني من الس����عودية 
واملكس����يك وروس����يا لبحث 
التنسيق بشأن سوق النفط. 
كما قال وزير الطاقة اجلزائري 
يوس����ف يوس����في إن أوپيك 
ستسعى إلى خطوة توافقية 
في االجتم����اع املقبل. وصرح 
بأن تلك اخلط����وة ضرورية 
لتحقيق االستقرار في السوق 
دون الكشف عن تفاصيل عن 
إجراءات محددة س����تتبناها 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوپي����ك(. وتابع أن »أوپيك« 
ستدرس التطورات في السوق 
ونقاط اخللل الت����ي أدت إلى 
هبوط أسعار النفط وجتري 
مشاورات بخصوص سبل إعادة 

التوازن للسوق.

وفائض املعروض عقب وصوله 
ڤيينا مساء أمس األول، وردا 
على سؤال عما إذا كان يعتقد 
أن االجتماع س����يكون صعبا 
كما يقول كثي����ر من احملللني 

قال النعيمي »ال.. ملاذا؟«.
ووصول النعيمي إلى ڤيينا 
قبل 3 أيام من موعد االجتماع 
يشير إلى أنه يتأهب حملادثات 
مطولة م����ع نظرائه، وأضاف 
»هذه ليست املرة األولى التي 
تشهد فيها السوق فائضا في 

املعروض«.
وفي وق����ت س����ابق، قال 
وزير الطاقة اإلماراتي، سهيل 
املزروعي إن الدول أعضاء أوپيك 

كما تتباين التوقعات بني خفض 
كبير يدعم األسعار وخفض 
بسيط وصوال إلى اإلبقاء على 

اإلنتاج عند مستواه احلالي.
ويقول ع����دد من احملللني 
إنه ينبغي أن تخفض أوپيك 
اإلنتاج بواقع 1.5 مليون برميل 
لدعم األسعار وجتنب تفاقم 
حالة التخمة في الس����وق في 
النص����ف األول من 2015، ولم 
تفصح السعودية عن نواياها 
في األسابيع األخيرة وتركت 

السوق في حيرة.
وجتاهل وزي����ر البترول 
السعودي علي النعيمي أسئلة 
الصحافيني عن أسعار النفط 

جتاه تهاوي أسعار النفط.
وموافقة روسيا على خفض 
اإلنتاج تعني مساندتها للصقور 
في أوپيك مثل ڤنزويال الساعني 
للضغط وبشدة على السعودية 
خلفض اإلمدادات، لكن املتعاملني 
في القطاع يشكون في أن تأخذ 
روسيا أي خطوة مهمة لدعم 
األسعار، وتوترت العالقات بني 
موسكو وأوپيك بعد أن تعهدت 
روسيا بخفض اإلنتاج متاشيا 
مع ق����رار مماث����ل الوبيك في 
مستهل العقد املاضي ولكنها لم 
تف بتعهدها بل زادت صادراتها. 
وهناك انقسام بني مراقبي سوق 
النفط بشأن نتيجة االجتماع 

عرض روسي بخفض 
إنتاجها بنحو 300 
ألف برميل يوميًا 
يشعل مناقشات 

املنظمة

أحمد مغربي

تترقب األوساط النفطية 
على مستوى العالم االجتماع 
املهم الذي تعقده منظمة الدول 
املص����درة للنفط »أوپيك« في 
ڤيينا غدا اخلميس وذلك في ظل 
انهيار أسعار النفط التي هوت 
بنحو 30% منذ ش����هر يونيو 
املاضي نتيجة زيادة اإلمدادات 
النفطية واملعروض بحوالي 
مليوني برميل وزيادة إنتاج 
النفط الصخري في الواليات 
املتحدة فضال عن ضعف الطلب 
جراء التباطؤ االقتصادي في 

الصني وأوروبا واليابان.
ويجتمع وزراء نفط دول 
أوپيك وسط مناشدات بخفض 
اإلنت����اج بواقع مليون برميل 
أو أكثر لتعزيز األسعار خالل 
النصف األول من العام املقبل 
وذلك بخفض سقف إنتاجها 
احملدد ب� 30 مليون برميل في 
اليوم منذ نهاية 2011، وجاءت 
تلك املناش����دات بالتزامن مع 
عرض روس����يا )أكبر منتج 
للنف����ط من خارج أوپيك( في 
خفض اإلمدادات بالتعاون مع 
دول املنظمة وذلك للحفاظ على 

األسعار.
ويأتي عرض روسيا بخفض 
إنتاجها بنحو 300 ألف برميل 
يوميا من مس����توى إنتاجها 
البالغ 10.6 ماليني برميل يوميا 
كمحاولة أخيرة لدعم اقتصادها، 
حي����ث وصل رئيس ش����ركة 
روسنفت الروسية العمالقة 
اململوكة للدولة ايجور ستشني 
لڤيينا أمس إلجراء محادثات مع 
أعضاء املنظمة في الوقت الذي 
تضرب فيه السوق أخماسا في 
أسداس إزاء رد فعل السعودية 

تعاني سامسونغ من تراجع في أرباحها، بسبب 
مبيعات هاتف »جاالكسي إس 5« التي جاءت 

دون املتوقع. وبحسب تقرير نشرته صحيفة 
»وول ستريت جورنال« نقلته »العربية« فإن 

مبيعات الهاتف جاءت أقل بنسبة 40% من توقعات 
سامسونغ.

ووفقا للتقرير فقد باعت سامسونغ 12 مليون وحدة 
من اجلهاز خالل الشهور الثالثة األولى على طرحه، 

مقابل 16 مليون هاتف »إس 4« خالل نفس الفترة 
لدى طرحه العام املاضي.

وجاء التراجع األكبر في الصني، حيث اشترى 
الزبائن هناك نصف كمية هواتف »إس 5« مقارنة 
مبا باعته سامسونغ في الصني العام املاضي من 

»إس 4«، مما يعزز ما قالته سامسونغ سابقا حول 
تأثرها مبنافسة الشركات الصينية التي باتت تطرح 

هواتف رخيصة مبواصفات مرتفعة.
وكانت سامسونغ قد أخطرت مستثمريها الشهر 

املاضي بأنها تتوقع انخفاضا في األرباح يصل إلى 
60% خالل الربع الثالث من العام. وذكر التقرير أن 

سامسونغ تسعى إلى تغييرات كبيرة في إدارات 
قسم الهواتف الذكية في الشركة، قد تطال رئيس 

القسم نفسه.

هل يورط 
»جاالكسي إس 5« 

سامسونغ؟


