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االقتصادية

هل تنجح »أوپيك« في تخفيض اإلنتاج أم ترحل األزمة إلى اجتماع آخر؟

»غولدمان ساكس«: 45 دوالراً سعر البرميل بالصيف المقبل في حال فشل اتفاق ڤيينا

هكذا ستكون أسعار النفط في حال خفّضت »أوپيك« إنتاجها
»FXTM«: »أوپيك« أمام حلظة احلقيقة.. 

تأهبوا للتقلبات احلادة

»شل« تدرس بيع حقولها في العراق

رأى كبير إســتراتيجيي األسواق في شركة 
FXTM للتداوالت حسني السيد ان جميع الدول 
املنتجة للنفط تريد التوصل الى اتفاق خالل 
اجتماع أوپيك اليوم، ولكن ليست كلها على 
استعداد للمشاركة فيه. وهذا ما يبدو عليه احلال 
مع 24 ساعة متبقية فقط الجتماع وزراء النفط 
في منظمة أوپيك في ڤيينا لوضع استراتيجية 
إلنهاء الفائض في املعروض الذي نعانيه منذ 

3 سنوات.
وقال السيد: اليوم نحن بأمس احلاجة كي يتم 
التوصل الى صفقة ترفع أسعار النفط، خصوصا 
ان العجوزات املالية في الدول اخلليجية آخذة في 
االرتفاع وتخفيض اإلنفاق العام يضغط بشدة على 
مستويات النمو. لكن نظرا للخالفات السياسية 
بني أعضاء أوپيك، هناك احتمال كبير بأن ينتهي 
اجتماع اليوم باتفاق يحفــظ ماء الوجه فقط. 

وعلى املتداولني ان يتحضروا الى جلسة مليئة 
بالتقلبات ليس فقط على النفط، امنا ستمدد الى 
ما بعد ذلك لتطول أسواق األسهم والدخل الثابت.
واعتبر ان إيران والعراق هما من أبرز العوائق 
أمام أي صفقة، وتعليقات وزير النفط السعودي 
األحد املاضي بأن سوق النفط سيحقق توازنا 
من تلقاء نفســه بحلول عام 2017، حتى لو لم 
يتدخل املنتجــون مبحاوالت تخفيض اإلنتاج 
ال تبشر بالكثير من اخلير إزاء هذا االجتماع.

وعلى الرغم من أنه واقعيا بأن العرض والطلب 
ســيتوازن في عام 2017 سواء مت التوصل الى 
خفض اإلنتــاج أم ال، إال ان املتداولني على أمت 
االستعداد للضغط على زر البيع وبالتالي تراجع 
األسعار بحوالي 15% الى مستويات 40 دوالرا 
غير مســتبعد بحال انتهى اجتماع اليوم دون 

التوصل الى اتفاق مقنع.

رويترز: قالت مصادر بقطاع النفط إن رويال 
داتش شل تدرس بيع حقولها النفطية بالعراق 
في إطار برنامجها العاملي للتخارج من أصول 

قيمتها 30 مليار دوالر.
وتسعى شــل لتقليص محفظتها من النفط 
والغاز عقب االستحواذ على مجموعة بي.جي 
مقابل 54 مليار دوالر في فبراير في صفقة 
حولتها إلى أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي 

املسال في العالم.
وفي ظل هبوط أسعار النفط منذ 2014 إلى أقل 
من النصف تريد شــل التركيز على مجاالت 
األنشطة األعلى عائدا مثل الغاز املسال وإنتاج 
النفــط باملياه العميقة فــي البرازيل وخليج 

املكسيك.

وتعمل الشــركة البريطانيــة- الهولندية في 
العراق منذ أكثر من مئــة عام ولم جتن في 
السنوات األخيرة سوى فوائد مالية محدودة 
من مشاركتها في إنتاج النفط بالعراق، حيث 
تتلقى مستحقاتها في صورة نفط خام لكن ليس 
لها صوت مسموع فيما يتعلق باستراتيجية 

اإلنتاج بحسب املصادر.
غير أن املصادر ذكرت أن شــل مازالت ترى 
قيمة في تطوير أنشــطتها بقطاع الغاز في 

العراق وال ترغب في بيع تلك األصول.
وتبرز خطــوة بيع أصول نفطية الصعوبات 
التي يواجهها العراق في جهوده الرامية لزيادة 
إنتاج اخلام، حيث ترى شركات النفط األجنبية 
مثل شل أن شروط عقود اخلدمة غير جذابة.

رويتــرز: حتــاول منظمة 
البلــدان املصــدرة للبتــرول 
)أوپيك( خالل اجتماعها اليوم 
فــي ڤيينا، االتفــاق على كبح 
إنتاجها النفطي في ظل تنامي 
التوترات بني املنظمة وبعض 

املنتجني من خارجها. 
وفي هذا الصدد، يقول بنك 
غولدمان ســاكس فــي مذكرة 
بحثية إنه يتوقع ارتفاع أسعار 
النفط إلى املستوى األدنى في 
نطاق 5٠ إلى 59 دوالرا للبرميل 
إذا مــا توصلــت »أوپيك« إلى 
اتفــاق لتقليص اإلنتاج خالل 
اجتماع من املقرر أن يعقد اليوم 

في ڤيينا.
وشهدت األسواق حالة من 
عدم االستقرار خالل تداوالت 
أمــس قبيــل اجتمــاع أوپيك 
مــع اســتمرار عــدم التوافق 
بــني أعضــاء املنظمة بشــأن 
حتديد املنتجني الذين ينبغي 
أن يقلصــوا إنتاجهــم وحجم 
التخفيض، حيث جرى تداول 
خام القياس العاملي مزيج برنت 
بسعر 47.8٠ دوالرا للبرميل، 
بانخفاض 44 سنتا أو ما يوازي 
٠.9% عن ســعر اإلغالق الذي 

سبقه.
ونزل خام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي في التعامالت 
اآلجلة 4٢ سنتا توازي ٠.9% إلى 

4٦.٦٦ دوالرا للبرميل.
ويضيف غولدمان ساكس 
لعمالئه في املذكــرة البحثية 
إن سوق برنت تتوقع بنسبة 
٣٠% احتمال التوصل إلى اتفاق 
بشأن خفض من املفترض أن 
ينزل بإنتاج املنظمة إلى 5.٣٢ 

مليون برميل يوميا.
ويحــذر البنــك مــن أنــه 
فــي غيــاب اتفاق فــإن زيادة 

املخزونــات في النصف األول 
من العــام القادم ســتعني أن 
يبلغ متوسط السعر 45 دوالرا 

للبرميل في الصيف القادم.
إلــى ذلــك، قالــت وكالــة 
إن  امــس  الروســية  اإلعــالم 
وزير الطاقة ألكســندر نوفاك 
لن يحضر اجتماعات »أوپيك« 
اليوم لكنه مســتعد ملناقشــة 
التعــاون احملتمل مع املنظمة 
إذا ما توصلت إلى اتفاق بشأن 

اإلنتاج.
اإلعــالم  وكالــة  ونقلــت 
الروسية عن نوفاك قوله »ليس 
هناك منطق في هذا )الذهاب إلى 
ڤيينا في ٣٠ نوفمبر(، مضيفا 
ان موســكو مستعدة ملناقشة 
خطوات محتملة للتعاون مع 
أوپيك حاملــا تتوصل املنظمة 

إلى اتفاق بني أعضائها.
وقالت متحدثة باسم وزارة 
الطاقة الروسية إن موعد عقد 
مباحثــات محتملة بني أوپيك 
واملنتجــني املســتقلني اليزال 
قيد البحــث وإن نوفاك لطاملا 

النفط اإليراني بيجني زنغنه إن 
انتخاب دونالد ترامب رئيسا 
للواليــات املتحــدة ليــس له 
تأثير على عقود النفط والغاز 
اإليرانيــة اجلديدة حتى اآلن، 
مؤكــدا ان العقد الدولي األول 
سيجري توقيعه خالل األشهر 

الثالثة إلى األربعة املقبلة.
وردا على سؤال حول ما إذا 
كان انتخاب ترامب له أثر على 
املفاوضــات الدائرة بني إيران 
وشركات النفط العاملية الكبرى 
لتوقيع عقود جديدة مع إيران، 
قال زنغنه: »إلى اآلن لم نشعر 

بأي تأثير«.
مــن جانبــه، أعــرب وزير 
الطاقة االندونيسي إجناسيوس 
جونان عن عــدم ثقته من أن 
»أوپيــك« ســتتوصل التفاق 
على كبح إنتــاج النفط خالل 

اجتماعها في ڤيينا اليوم.
وقال الوزيــر للصحافيني 
حني سئل عن احتماالت التوصل 
التفاق: »ال أعلم، دعونا نرى.. 
فاالنطباعات اليوم متباينة«.

قال إن موســكو ال تشارك في 
اجتماعات أوپيك.

بــدوره، قال وزيــر النفط 
إن  اإليرانــي بيجــن زنغنــه 
أعضــاء منظمــة أوپيــك قــد 
يتفقون على خطة لكبح إنتاج 
النفــط باجتماعهــم في ڤيينا 
إذا نّحوا اخلالفات السياسية 
جانبــا وركزوا علــى العوامل 

االقتصادية.
وقال زنغنه في مقابلة مع 
التلفزيون الرسمي »إذا نظرنا 
إلى اجتماع أوپيك من الناحية 
االقتصادية فسيمكننا التوصل 
التفاق قريبا على تثبيت إنتاج 
النفط عند ٣٢.5 مليونا إلى ٣٣ 
مليون برميل يوميا كما تقرر 

في اجلزائر«.
وأضــاف: »لكــن إذا لعبت 
اإلرادة السياسية دورا في ذلك 
فســيكون مــن الصعب اتخاذ 
قرار.. آمل أال يستخدم النفط 
كأداة سياســية فــي اجتمــاع 

األربعاء«.
من جانب آخر، رأى وزير 

أسعار النفط 
تنخفض مع ترقب 

السوق الجتماع ڤيينا

وزير الطاقة الروسي 
يتخّلف عن اجتماع 

»أوپيك«

إيران: يجب تنحية 
اخلالفات السياسية 

والتركيز على 
العوامل االقتصادية

600 مليار ريال 
سعودي قيمة 

األصول املدارة لدى 
»الصندوق« 

العبار سيحتفظ 
بـ 50% من 

املجموعة بجانب 
»االستثمارات 

السعودي«

»أديبتيو« بصدد 
إطالق عرض 

شراء إلزامي لبقية 
األسهم املتبقية 

في »أمريكانا«

يسعى إلى شراء 50% من »أديبتيو« عبر »الغذائية الخليجية«

صندوق االستثمارات السعودي
يستثمر في مجموعة »أمريكانا«

شريف حمدي

مــرة أخــرى عاد ســهم 
»أمريكانا« لواجهة األحداث 
بإعالن صندوق االستثمارات 
العامــة عزمه شــراء حصة 
تتمثل في 5٠% من مجموعة 
»أديبتيو« القابضة احملدودة 
مــن املســتثمر اإلماراتــي 
محمــد العبــار، وذلــك عن 
طريق »الشــركة السعودية 
الغذائيــة  لالســتثمارات 
اخلليجية« واململوكة بالكامل 
لصندوق االستثمارات العامة 

السعودي.
يأتــي ذلــك عقــب قيــام 
شــركة »أدبتيو« االماراتية 
لالستثمار باالستحواذ على 
شــركة األغذيــة الكويتيــة 
)أمريكانا( بنحو ٦7%، حيث 
تعتــزم »أديبتيو« بعد ذلك 
إطالق عرض شــراء إلزامي 
لبقيــة األســهم املتبقية في 
أمريكانــا واململوكــة مــن 
قبــل مســتثمرين آخريــن، 
العبار  وســيحتفظ محمــد 
بحصة 5٠% مــن املجموعة 
بجانب صندوق االستثمارات 

العامة السعودي.
وكانت شركة االستثمارات 
الوطنية الكويتية قد قامت 
فــي ٢٠ أكتوبر املاضي ببيع 
٦7% من »أمريكانا« متثل ٢٦8 
مليون ســهم بســعر ٢.٦5٠ 
دينار للســهم الواحد بقيمة 
إجمالية 7١١.5 مليون دينار.

وكانــت شــركة أديبتيو 
اإلماراتية أعلنت في ٢٣ أكتوبر 
املاضي بأنها ملتزمة بتقدمي 

مســتند عــرض اســتحواذ 
إلزامي على األسهم املتبقية 
من اســهم شركة »أمريكانا« 
حســب الالئحــة التنفيذية 
لقانون أســواق املال، وذلك 
بعد االســتحواذ على نسبة 

٦٦.7% من األسهم.
وبحســب هيكل رأسمال 
شركة »أمريكانا« فإن نسبة 
األسهم املتبقية والتي يشملها 
عرض االســتحواذ اإللزامي 
٣٣% تشكل ١٣4 مليون سهم 
بقيمة ٢.٦5٠ دينار للســهم 
وبقيمة إجمالية تقدر بـ ٣55 
مليون دينار حال اقتنع حملة 
باقي األســهم بالسعر املقدم 
من الشــركة صاحبة عرض 

االستحواذ.
وفي هــذا الســياق، قال 
مراقبــون لـــ »األنبــاء« ان 
استهداف الصندوق السيادي 
السعودي ملجموعة اديبتيو 
اإلماراتيــة قد يغيــر قناعة 
بعض حملة أسهم »أمريكانا« 
جتاه االحتفاظ بالسهم وعدم 
بيعــه عنــد تقدمي الشــركة 
اإلماراتية عرض االستحواذ 
خــالل  املتوقــع  اإللزامــي 
ديســمبر املقبل، وذلك على 
اعتبــار أن الســهم قد يكون 

فرصة استثمارية جيدة.
وأنهى ســهم »امريكانا« 
تعامالت أمــس في بورصة 
الكويت على تراجع بنسبة 
٠.7% بتراجعه ٢٠ فلسا ليصل 

إلى ٢.٦٢٠ دينار للسهم.
ومنذ تأســيس مجموعة 
الكويــت  »أمريكانــا« فــي 
عــام ١9٦4، فــإن املجموعــة 

تطورت لتصبح واحدة من 
أكثر الشــركات الناجحة في 
املنطقة، وذلك مع تواجدها في 
أكثر من ١٣ دولة مع أكثر من 
٦٠ ألف موظف، كما أنها تعد 
أكبر مشغل لسالسل املطاعم 
في منطقة الشــرق األوسط 
وواحــدة من أكثر شــركات 

االمتياز جناحا في العالم.
أمــا فيمــا يخــص قطاع 
التحويليــة  الصناعــات 
فــإن  األغذيــة،  وتصنيــع 
لدى »أمريكانــا« العديد من 
ذات  التجاريــة  العالمــات 

اجلودة العالية. 
يأتــي قــرار الصنــدوق 
الصفقــة  فــي  للمشــاركة 
ضمن إطــار جهود صندوق 
االستثمارات العامة وحرصه 
على زيادة حجم االستثمارات 
في القطاعات غير النفطية.

 لمحة عن الصندوق 
صنــدوق  ميتلــك 
االستثمارات العامة السعودي 
محفظة أعمال متنوعة تضم 
نحو ٢٠٠ استثمار من بينها 
٢٠ استثمارا مدرجا في سوق 
األسهم السعودية »تداول«، 
إلى جانب األصول املدرجة، 
حيث يدير الصندوق عددا من 
االستثمارات غير املدرجة في 
مجاالت األسهم واالستثمارات 
األجنبية وشركات العقارات 
القابضة والقروض والسندات 
املالية والصكوك، كما تصل 
قيمة األصول املدارة املوجودة 
حاليا لدى الصندوق إلى نحو 

٦٠٠ مليار ريال سعودي.

»النفط الكويتي« ينخفض ٣٫٤٪
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.44 دوالر ليبلغ 41.96 
دوالرا للبرميل، بنسبة 3.4% وفقا للسعر املعلن أمس من مؤسسة 
البترول الكويتية. وجتتمع منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوپيك( في ڤيينا اليوم سعيا إلبرام اتفاق يعزز األسعار التي 
انخفضت ألقل من النصف منذ عام 2014.


