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السبت ٢٢ ابريل ٢٠١٧

ً النفط الكويتي أقل من 50 دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.44 دوالر وفقا آلخر سعر معلن من مؤسسة البترول 
الكويتية وبلغ سعر البرميل نحو 49.56 دوالرا مقابل 51 دوالرا في التداوالت السابقة. وعلى 
مستوى األسواق العاملية، تباينت أسعار النفط بعد جلسة سادتها حالة من الضبابية نهاية 
االسبوع وتباين تقييم املستثمرين لتأثير اإلنتاج األميركي ونسبة احتمال متديد اتفاق خفض 
اإلنتاج. وارتفع سعر برميل خام برنت 6 سنتات، مسجال عند التسوية 52.99 دوالرا، بينما 
تراجع سعر برميل خام ناميكس 17 سنتا، عند 50.27 دوالرا للبرميل.

»الراجحي المالية« توصي الحكومات بحساب ميزانياتها على أساس 50 دوالراً للبرميل

انخفاض أسعار النفط حتمي ما لم متدّ »أوپيك« خفض اإلنتاج
يبدو ان الفائض الذي حدث 
مؤخرا في املعــروض النفطي 
ميكن أن يعزى للطلب املوسمي، 
وعليه فإن األســعار ميكن أن 
ترتفع في املدى القريب عندما 
يرتفع الطلب هذا ما استخلصه 
حتليل قدمته »الراجحي املالية« 
والذي اكدت فيه أن هناك مخاطر 
تتعلق بجانب العرض في املدى 
املتوسط، وبناء عليه، فاذا لم 
تقم أوپيك بتمديد اتفاقية خفض 
االنتاج فإن األسعار رمبا تشهد 

انخفاضا.
رغما عن أن منتجي النفط 
الصخري في أميــركا قد بدأوا 
يشــهدون حتســنا عامــا فــي 
أوضاع تدفقاتهم النقدية نتيجة 
النتعاش أســعار النفط وبيع 
األصول غير األساســية، فإننا 
نتوقع أن ينخفض انتاج النفط 
الصخري أو يظل ثابتا بسبب 
سعر التعادل النفطي املطلوب 

املرتفع.
الســيارات  الطلــب علــى 
اجلديدة يتوقع أن يستمر في 
االزدياد في السنوات القادمة، 
بقيادة دول قارة اســيا نتيجة 
الســكان  للزيــادة فــي عــدد 
وحتســن البيئــة االقتصادية 
والبنية التحتية األفضل، مما 

يشير الى وجود امكانات قوية 
للنمو لقطاع السيارات، وبالتالي 

تعزيز الطلب على النفط.
ويرى تقريــر الراجحي ان 
ميزانيات الدول املنتجة للنفط 
ميكن ان تكون واقعية في حال 
بنائها على اساس سعر نفط 5٠ 

دوالرا للبرميل.

المدى القريب
بعد االتفاقية التي توصلت 
اليها دول األوپيك في نوفمبر 
خلفض انتاج النفط، والتفاؤل 

بالتزام األعضاء بهذا االتفاق، فقد 
سجلت أسعار النفط ارتفاعا، 
حتى بلغت 5٧.١ دوالرا للبرميل 
فــي 6 ينايــر املاضــي غير أن 
املخاوف األخيرة حول وصول 
املخزونات ألعلى مســتوياتها 
علــى االطــاق بســبب الطلب 
العاملي األضعف من التوقعات، 
أدت ألن تصل أسعار النفط الى 
أدنى مستوى لها خال 4 اشهر.
إننــا نعتقــد أن انخفــاض 
الطلب يعزى أساســا لعوامل 
موسمية، وبالتالي فإن مستوى 

املخزون ميكن أن ينخفض من 
مســتويات الذروة التي وصل 

اليها، فور ارتفاع الطلب.

المدى المتوسط
من جانب آخر، رمبا تكون 
هناك مخاطر في جانب العرض 
خال العــام ٢٠١٧ في ظل عدم 
اتفــاق أوپيــك خلفض  متديد 
االنتــاج، أو اذا ارتفــع انتــاج 
الواليات املتحدة األميركية من 
النفــط. وبناء عليه، فمن دون 
متديــد اتفاق األوپيــك، فرمبا 

النفطي على أساس نقدي. واذا 
استبعدنا بيع األصول، فعندئذ 
ميكن أن يصبح سعرا أعلى من 
توقعات السوق. ومع انخفاض 
عدد منصــات احلفر واألصول 
breakeven price )التعادل للنفط 
املعروض للبيع(، فمن املرجح 
أن يظل ســعر التعــادل أعلى، 
ورمبا يستمر في احلد من انتاج 
النفط األميركي في املستقبل اال 
اذا سجلت أسعار النفط مزيدا 

من االرتفاع.
ووفقا لتحليلنا، فإن سعر 
التعــادل للنفط ملنتجي النفط 
الصخري األميركيني، يتراوح 
بــني 4٢ و6٠ دوالرا للبرميــل 
في أحواض اســتخراج النفط 

املختلفة.

الطلب على المدى البعيد
ال يزال قطــاع النقل، الذي 
يشــكل نســبة تزيد على %5٠ 
مــن اجمالــي اســتهاك النفط 
العاملي، ميثل احملرك األساسي 
للطلب علــى النفط على املدى 
البعيد، وتلعب القارة اآلسيوية 
دورا مهمــا فــي ذلــك. ونظرا 
لتزايد عدد الســكان، وحتسن 
البيئــة االقتصاديــة، والبنية 
األساســية األفضل، الى جانب 

نشــهد فائضــا فــي املعروض 
النفطي في السوق على املدى 

القريب.

العرض على المدى البعيد
لقد ارتفعت التدفقات النقدية 
لشركات انتاج النفط الصخري 
األميركية بشكل عام في العام 
٢٠١6 ويعــزى ذلــك فــي املقام 
األول الى انتعاش أسعار النفط 
وبيع األصول غير األساسية، 
ومــن شــأن ذلك أن يكــون قد 
أدى الى خفض ســعر التعادل 

انخفاض نسبة عدد السيارات 
لعدد الســكان في قارة اســيا، 
فمن املرجح أن يستمر ارتفاع 
الطلب على السيارات اجلديدة 
في السنوات القادمة، مما يشير 
الى امكانية منــو قوي لقطاع 
الســيارات، ومما يعزز الطلب 
علــى النفــط ان الصــني التي 
ظلت متثل وحدها ثلث مبيعات 
السيارات العاملية، تشهد طلبا 
قويا على السيارات، مبعدل منو 
ســنوي مركب بلغ 9.٧% خال 

الفترة ٢٠١٢ ـ ٢٠١6.

الوضع حتى اآلن
لقــد جتاوز حجــم الطلب 
الشــهري على النفط بشــكل 
عام، حجم املعروض النفطي 
فــي فتــرة العشــر ســنوات 
حتى منتصف ٢٠١4 مما مكن 
أســعار النفط من التداول في 
مســتوى جتاوز ١١٠ دوالرات 
للبرميــل وقد كان ذلك يعزى 
الــى أن مســتوى العرض في 
ذلك الوقت، كان أقل من الطلب، 
والــى أن الاعبــني الكبار في 
منظمــة األوپيــك، التي كانت 
تسيطر على 4٠% من اجمالي 
املعروض النفطي العاملي، كانوا 

هم احملددين لألسعار.

ال زيادة بإنتاج 
النفط الصخري 

نتيجة سعر التعادل 
املرتفع

مخاوف من تفكك 
االحتاد األوروبي 

إذا انسحبت 
فرنسا

»لوبن« تعهدت بإجراء استفتاء على الخروج من االتحاد األوروبي

األسواق األوروبية حتبس األنفاس
في انتظار نتائج االنتخابات الفرنسية

وكاالت: خيمــت حالة من 
الترقــب علــى أداء األســهم 
الفرنسية خال نهاية تعامات 
األســبوع وذلك قبل اجلولة 
األولى من انتخابات الرئاسة 

في فرنسا.
وهبــط مؤشــر كاك 4٠ 
الفرنسي بنسبة ٠.4% بالتزامن 
مع تصريحات أطلقتها مديرة 
صندوق النقد الدولي كريستني 
الغــارد بأن فوز مارين لوبن 
مرشحة اليمني الفرنسي في 
االنتخابات الرئاســية ميكن 
أن يــؤدي الــى اضطرابــات 

اقتصادية.
وكان سهم مجموعة دانون 
الغذائية الفرنســية هو أكبر 
اخلاســرين على املؤشر كاك 
4٠ بهبوطه ٢.4% فيما واصلت 
البنوك الفرنسية املكاسب التي 
حققتها في اجللسة السابقة، 
إذ ارتفعت أســهم سوسيتيه 

جنــرال وبي.إن.بــي باريبــا 
وكريــدي أجريكول بنســب 

تراوحت بني ٠.٢ و١.٢%.
ومــن املقــرر أن جتــري 
فرنســا الــدورة االولــى من 
انتخابات الرئاسة غدا االحد، 
ورغم أن استطاعات الرأي ال 
تشير بشــكل واضح إلى أن 
لوبن ســتفوز في انتخابات 

الرئاسة، إال أن هناك قلقا من 
احتمال فوزها. وتعهدت لوبن 
بانسحاب فرنسا من منطقة 
اليورو وإجراء استفتاء على 
خروجها من االحتاد االوروبي 
كما حدث في بريطانيا العام 

املاضي.
النقــد  وجــدد صنــدوق 
الدولي دعواتــه إلى التكامل 
التجاري وحترير التجارة هذا 
األسبوع، وسط مخاوف من 
مشــاعر احلمائية والقومية 
على ضفتي احمليط االطلسي.
وقالــت الغارد إن االحتاد 
األوروبــي والتجانــس فــي 
أوروبــا همــا ركيــزة النظام 
السياسي بعد احلرب العاملية 
الثانيــة، وأضافــت لقد وفر 
لنا ذلك احلمايــة من ويات 
احلروب، يجب أن نتذكر ذلك.
وعلى صعيد آخر، استقر 
الذهــب فــي ختــام تعامات 

األسبوع مع استمرار الطلب 
على املاذات اآلمنة في الوقت 
الذي يراقب فيه املستثمرون 
انتخابات الرئاسة الفرنسية 
الوشيكة التي يصعب التنبؤ 
بنتائجها، فيما هبط اليورو 
ليجري تداوله منخفضا نحو 
سنت عن أعلى مستوياته هذا 
األســبوع. وفي وقت ســابق 
مــن األســبوع، املاضي أظهر 
استطاع للرأي أجرته مؤسسة 
سيفيبوف ويحظى مبتابعة 
قويــة أن املرشــحني األوفــر 
حظا وهما إميانويل ماكرون 
ومارين لوبان يفقدان بعض 
الزخم قبل اجلولة األولى من 
االنتخابات التي جترى األحد، 
وأن املرشح احملافظ فرانسوا 
فيون ومرشح أقصى اليسار 
جان لوك ميلينشون ما زاال 
ينافسان على الوصول جلولة 

اإلعادة.

مارين لوبن مرشحة اليمني الفرنسي في االنتخابات الرئاسية 

»الساير« ترفع ملكيتها في بنك وربة إلى %9.48

»أمار« تبيع نصف حصتها في »رمال«

استمرار حترك »الروضة العقارية« مبلكية »زميا«

رفعت مجموعة الساير القابضة من ملكيتها 
املباشرة وغير املباشرة في بنك وربة خال نهاية 
تعامات األسبوع املاضي بنحو ٠.65١% لترتفع من 
8.83% إلى 9.48%. ويذكر ان بنك الكويت املركزي 
جدد موافقته على زيادة نســبة ملكية مجموعة 

الساير القابضة في بنك وربة ملدة 3 أشهر، تبدأ 
مــن ١8 ينايــر املاضي وحتــى ١8 أبريل املاضي. 
وتعــادل حصة مجموعة الســاير في بنك وربة 
بنحو 94 مليون ســهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 
٢3.٧ مليون دينار بحسب آخر إغاقات السهم.

باعت شركة أمار القابضة نصف حصتها في 
شركة رمال الكويت العقارية لتنخفض ملكيتها 
من ١5.46% إلى ٧.3٧% بنهاية تعامات اخلميس 
املاضي بحسب ما ورد بتقرير تغيرات كبار امللكية 

اليومي على البورصة الكويتية أمس.
تتوزع ملكية شــركة رمال بني باج الدولية 

العقارية 39.89% بشكل مباشر وغير مباشر فيما 
ميتلــك محمد علي النصار النســبة األقل والتي 
تصل الى 5.٠4% بشكل مباشر وغير مباشر ايضا.

أغلق سهم رمال تداوالته يوم اخلميس املاضي 
عند مســتويات 69 فلســا بقيمة تداول تخطت 

8٠٠ ألف دينار.

تواصل شركة الروضة االقليمية العقارية 
تغيير نسبة ملكيتها في شركة زميا القابضة 
بالبيع تارة والشراء تارة أخرى في ايام قليلة 
بدأت بانخفاض نسبة ملكيتها بنسبة كبيرة 
بلغت 5% لتصل الى 8.5% من ١3.5% في الوقت 

الذي ارتفعت نســبة ملكية الصفوة مباشــر 
للخدمــات املالية في زميا القابضة بالنســبة 
نفسها، وآخر تلك العمليات اخلميس املاضي، 
حيث رفعت ملكيتها في زميا بنســبة ١% من 

١١.36% الى 36.١٢%.

جاسم الوزان.. صانع اجلودة
إعداد: مصطفى صالح

جاسم محمد العلي الوزان.. 
صانع اجلــودة )١9٢9-١989( 
هــو عنــوان كتــاب اختــاره 
الباحــث طال الــوزان حفيد 
املرحوم جاسم الوزان، ليروي 
خاله مســيرة جــده احلافلة 
بالتحديات والصعاب والطموح 
واإلجنازات، حيث كانت البداية 
مع شاب صلب اإلرادة والقامة، 
ال تخلو عيناه من ثقة وعصامية 
وحتد، مستقا في محله الواقع 
في سوق »الطراريح« عن أبيه 
الــذي أخــذ بيده منــذ نعومة 
أظفــاره، فكان مدرســة له في 
التعامل التجاري واإلنساني.

رمبا لم يتخيل هذا الشاب 
ان تكــون انطاقتــه مــن هذا 
الــدكان الصغير، الذي يعينه 
فيه موظف وحيد يعمل ساعات 
املساء بينما يقوم الشاب بتلقي 
الدروس املسائية في احلساب 
واللغة االجنليزيــة، وبعدها 
بفترة افتتــح محله اآلخر في 
سوق الســاح، لم يتخيل أن 
تستمر تلك الرحلة حتى بعد 
وفاته ســنة ١989 وصوال الى 
شركة تعد من اهم ١٠٠ شركة 
تأثيرا باملنطقة، ضمن تقرير 
»فوربس الشــرق االوســط« 
ألقوى ١٠٠ شركة بالعالم العربي 
لعام ٢٠١5. هذا الشاب هو جاسم 
بن محمد بن علي بن جاسم بن 

حسني بن محمد الوزان، االبن 
االكبر حملمد علي الوزان الذي 
اشتهر بلقب »بن محمد« وسط 
أترابه. ولد جاســم الوزان في 
احلي الشرقي من مدينة الكويت 
عام ١9٢9، وهو من أبناء أسرة 

تعمل بتجارة األغذية.

التاجر الكويتي
للتاجــر الكويتــي مكانــة 
مرموقة ســواء في بلده أو في 
محيطه االقليمــي، وفي كتاب 

»االقتصاد الكويتي القدمي«، جند 
ان الكاتب عــادل محمد العبد 
املغني قد اهتم بشخصية التاجر 
الكويتي، وعدد صفاتها، التي 
ان قرأناها ســنربطها بجاسم 
الوزان مثاال. يقول العبد املغني: 

»يبدو لنا ان شخصية التاجر 
الكويتي كان لها املركز الرئيسي 
في جناح جتارته في الكويت، 
فهو يتصف باألمانة والصدق 
واإلخاص ويتحاشــى الغش 

في جميع معاماته«.
ويضيــف: »كان التاجــر 
الكويتــي يعتمد علــى كلمته 
وشــرفه التجــاري وكانــت 
املعامــات التجاريــة تتم بني 
التجار دون واسطة وكان التاجر 
الكويتي ال يرضى بالطلب منه 
ان تكون الصفقة بواسطة أو ان 
تثبت بشيء خطي وكان يعتبر 
هذا الطلب إهانة له وشــعارا 

بعدم الثقة به«.

كويتي في السوق
علــى مدى تاريخــه، ومنذ 
تأسيسه على يد الراحل الشيخ 
مبارك الصباح حاكم الكويت 
فــي عــام ١9٠٠، شــهد ســوق 
الطراريح الواقع غربي سوق 
الدهن العديد مــن التحوالت، 
منها انتعاش خصوصا في فترة 
الصيف، وإغاق ملعظم احملال 
خال فتــرة الغــوص وركود 
في أحيان أخرى، اما في حالة 
املرحوم جاسم الوزان، فقد كان 
التغير األكبر هو تناقص أعداد 
الكويتيني العاملني في السوق، 
فاجليل القدمي اما رحل أو تقاعد، 
والشــباب فضلــوا العمل في 
الشركات والدوائر احلكومية، 

فــكان تواجد الوزان في محله 
مبعث ثقة وراحة في التعامل 
لدى املستهلك احمللي الذي قصد 
محل الشــاب الكويتي الواقف 
على محله وســط العديد من 
الدكاكني التي سلمت مسؤولية 
البيــع فيهــا الى عمالــة غير 

كويتية.

العمل االجتماعي
انطاقا من مبدأ املسؤولية 
االجتماعيــة، وباهتمــام مــن 
الدولة، قام الراحل جاسم الوزان 
الــذي كان مــن قاطني منطقة 
الدسمة منذ بداية الستينيات 
باالتفاق مع مجموعة من سكان 
املنطقة بتأسيس جمعية الدسمة 
التعاونية وفــق القانون رقم 
٢٠ لســنة ١96١ والــذي نظــم 
تأسيس اجلمعيات التعاونية، 
وأوالها كانت في منطقة كيفان 
ســنة ١96٢، وبعدها تأسست 
جمعية الشويخ في العام التالي 
)اندمجــت الحقا مــع جمعية 
الشــامية( ومت إشهار جمعية 
الدســمة التعاونية )اندمجت 
الحقــا مع جمعيــة بنيد القار 

التعاونية(.

التجارة واالستثمار
بفضل من اهلل، وبخطوات 
واثقة، ســار جاسم الوزان في 
مراحل التاجر الناجح، جتارة ثم 
استثمار فصناعة. فبعد تثبيت 

قدميه في سوق املواد الغذائية 
بدأ الراحل في اســتثمار ماله 
وســمعته في مجاالت مغايرة 
تتناســب مــع النهضــة التي 
شــهدتها الكويت، مــن أهمها 
كانت الشــراكة مــع االخوين 
موسى عبداحلسني علي النقي 
وعبدالوهاب عبداحلسني علي 
النقي في تأسيس شركة النقي 
والــوزان ملواد ولــوازم البناء 
في العام ١959، برأسمال قدره 
هــذا  ليكــون  د.ك،   ١5٠.٠٠٠
املشــروع هو أولــى خطواته 
في عالــم الصناعة، وضم بها 
الحقا منشــأة إلنتــاج الليف 
املعدني كانت األولى من نوعها 
في الكويــت. شــاءت ظروف 
السياســة الدولية ان تؤسس 
جلاســم الوزان شــراكات مع 
رجال أعمال من خارج الكويت 
ال يقلون تطلعا وطموحا عنه.

جاسم الوزان و»الخليج«
مع اتساع ومنو اقتصادات 
الــدول تظهــر احلاجــة الــى 
مؤسسات تقوم على نظم تضمن 
سير وتنامي هذه األعمال، ففي 
املشــاريع الكبيرة مثا يكون 
للتمويــل دور مهم في عملية 
تأســيس وتطوير الشــركات 
وأعمالهــا، وفي املدن احلديثة 
تقــوم البنــوك بــدور واضح 
في متويل املشــاريع الكبيرة 
وتقدمي اخلدمات املالية لألفراد 

والشــركات، ومن هذا املنطلق 
قام الراحل الوزان بالتعاون مع 
مجموعة من رجاالت الكويت 
بتأسيس بنك اخلليج كشركة 
مســاهمة كويتية، وفــي أول 
انتخابات ملجلس اإلدارة حاز 
ثقة املساهمني لينال العضوية 
التي احتفظ بها منذ تأســيس 
البنك وإشــهاره ملــدة ٢8 عاما 
وحتــى وفاتــه، إذ كان نائــب 
رئيس جلنة التنظيم وشؤون 
املوظفني وعضوا احتياطيا في 

جلنة القروض احمللية. 

في الختام
يقول الباحث طال الوزان 
في نهاية الكتاب: »رغم مرور 
ما يزيــد على ربع قــرن على 
وفاة جدي جاسم، إال أن ذكراه 
بقيت عصية على نسيان من 
عاصره ومهــم بطبيعة احلال 
والدتي، التي تســتذكر بحنني 
واضح أخاق جدي واجتهاده في 
عمله وانعكاس ذلك عليها وعلى 
إخوتها، فكانــت مهمة البحث 
عن ارثه وسيرة حياته مضنية 
بالبحث اليدوي، زائرا العديد من 
الصحف واملكتبات لاطاع على 
أرشيفها اخلاص وتصنيف املواد 
وتسجيل املقابات الصوتية مع 
من عاصــره، فكان لهذا اجلهد 
عظيم األثر في نفسي بأن قربني 
اكثر من صورة الراحل الكبير 

وسيرته امللهمة«.

صورة لغالف الكتاب
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