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مع نظرة مستقبلية إيجابية

B فيتش« ترفع تصنيف »جي إف إتش« ملستوى«
أعلنت مجموعة جي إف 
إتش املالية أن مؤسسة فيتش 
الدولية للتصنيف اإلئتماني، 
قد رفعت التصنيف االئتماني 
طويل االجل للمجموعة من 
»-B« إلــى »B« مــع نظــرة 
مستقبلية إيجابية، كما أكدت 
 »B« التصنيف عند مستوى
ملخاطــر االئتمان على املدى 
القصير. ووفقا لبيان صحافي 
صادر عن مجموعة جي إف 
إتــش، فــان هــذا التصنيف 
يعكس التطورات اإليجابية 
التــي ســاهمت فــي تعزيز 
امليزانية العمومية للمجموعة، 
مبا يتماشى مع إستراتيجيتها 
املعلنة. كما استعرض التقرير 
النظرة اإليجابية لإلجراءات 
التي قامت بها إدارة املجموعة 
إلعادة توظيف مناذج عملها 
بالتركيــز بشــكل أكبر على 
االســتثمارات املدرة للدخل 
والتي يتوقــع أن تؤدي إلى 

ربحية مستقرة ومستمرة.
وتتضمن هذه اإلجراءات 
احلصــول على عوائد ثابتة 

انشــطة  مــن  ومتزايــدة 
التجاريــة  الصيرفيــة 
للمجموعة. كما اعتبرت فيتش 
وجود مجموعة أبوظبي املالية 
كمساهم رئيسي في املجموعة 
عامال إيجابيا. وأكدت »فيتش« 
إمكانية رفع هذه التصنيفات 
في حــال حافظت املجموعة 
على معدالت ربحية وتدفقات 
نقدية مســتقرة مــن خالل 
منوذج عملها. كما أن التطوير 
والتخــارج مــن املشــاريع 
العقارية القدميــة ميكن أن 
يكون أمرا إيجابيا بالنسبة 

للتصنيفات. 
وفي هــذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
جي إف إتش هشام الريس: 
»نحن سعداء برفع التصنيف 
مــن قبــل مؤسســة فيتش 
وإقرارها بالتطور املســتمر 
ألعمــال املجموعة ووضعها 
املالي باإلضافة إلى توقعاتها 

املستقبلية اإليجابية«.
وأضــاف: »لقــد عملنــا 
بجهد دؤوب لتسوية املسائل 

القضائيــة وحتقيق التنوع 
فــي منــوذج عملنــا. وكمــا 
الحظت »فيتش«، فإننا اآلن 
منلــك مجموعــة قويــة من 
االســتثمارات املدرة للدخل 
مع ميزانيــة عمومية قوية 
وأصول ميكنهــا أن تزودنا 

بعوائد ودخول ثابتة«.

هشام الريس

* شغل املناصب التالية في السابق:
٭ مدير تسويق النفط اخلام في أرامكو 

السعودية في آسيا واحمليط الهادئ
٭ مدير دراسات الطاقة في منظمة أوپيك

اإلغالق األسبوعي
د.فيصل مرزا - مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط*

األسعار تقترب من الـ 50 دوالرًا 
مدعومة بأساسيات قوية!

ارتفعت أسعار النفط عند اإلغالق االسبوعي، 
وحققت أحد أكبر املكاســب األسبوعية هذا 
العام، حيث ارتفع خام برنت إلى 48.91 دوالرا 
مقتربا من مستويات بداية شهر يونيو قبل 
أن يهبط دون حاجز اخلمسني دوالرا! وارتفع 

خام ناميكس إلى 46.54 دوالرا. 
ارتفاع األسعار جاء بعد أن استجابت حتركات 
أســعار العقود اآلجلة الى األساسيات القوية 
ألسواق النفط، وما زالت األسواق املادية للنفط 
)Physical Markets( تشير إلى توازن أفضل 
في العرض والطلب من سوق العقود اآلجلة 
)Paper Markets(، والذي ظهر جليا في التالي:

أوال: أكبر انخفاض أسبوعي ملخزونات النفط 
األميركية في عشــرة أشهر، حيث تراجعت 
مخزونات اخلام األميركية 7.6 ماليني برميل 
عن األســبوع املاضي، وتراجعت مخزونات 
البنزين األميركية 1.6 مليون برميل، وهناك 
تراجع أيضا في مخزونات مشــتقات النفط 

األوروبية.
ثانيا: هناك ايضا مؤشرات طلب قوي بحسب 
ارقام واردات النفط الصينية مما عزز معنويات 
األسواق بكثير من التفاؤل لتعافي قوي بوتيرة 

أسرع مقبل على الطلب العاملي على النفط.
ثالثا: التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية 
عزز الثقة في عودة سوق النفط إلى التوازن 
بنمو قوي للطلب في النصف الثاني من 2017 

وفي 2018 سيســرع وتيرة استعادة السوق 
لتوازنها. كما أشارت الوكالة إلى ان الطلب على 
نفط أوپيك من املتوقع أن يزيد باطراد خالل 
2017 وأن يبلغ 33.6 مليون برميل يوميا في 
الربــع األخير من العام بزيادة مليون برميل 

يوميا عن إنتاج املنظمة في يونيو.
رابعا: تعطل صادرات خــام بوني اخلفيف 
النيجيري بســبب إغالق أحد خطي أنابيب 

التصدير، وأيضا االضطرابات في ڤنزويال.
خامسا: بوادر تشــديد اإلمدادات من مزيج 
خام بحر الشمال في شهر أغسطس، حيث 
متوقع أن تكون الصادرات في أدنى مستوى 

لها من سنة.
سادسا: ما زالت اقتصادات هوامش الربح في 
املصافي قوية، حيث حققت هوامش التكرير 
األوروبية حتسنا قويا، مدعومة بهوامش هي 
األقوى منذ ثالثة أشــهر في الديزل ووقود 
الطائرات، بســبب الطلــب القوي املصاحب 
بإمدادات أقل من مصافي الشــرق األوسط 

وآسيا واحمليط الهادي.
سابعا: أسواق املنتجات اآلسيوية في حتسن 
قوي واجتاه مماثل للمصافي األوروبية، حيث 
ارتفع البنزين والديزل، وهذا انعكس على سوق 
مشتقات النفط في السوق الهندية التي حتولت 
الى مستورد رئيسي رغم الطاقة التكريرية 

الكبيرة ملصافيها.

حتليل أسعار النفط عند اإلغالق األسبوعي:
أسعار خامي ناميكس وبرنت عند اإلغالق األسبوعي

الفرق١4 يوليو٧ يوليو
+٢.3١ دوالر46.54 دوالرا44.٢3 دوالراخام ناميكس
+١.9٠ دوالر48.9١ دوالرا4٧.٠١ دوالراخام برنت

عموميتها أقرت توزيع 5% منحة

ً »يونيكاب«: نتطلع للتوسع خليجيا
يوسف الزم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب 
لالستثمار والتمويل عبدالرحمن الكوهجي 
أن »يونيكاب« قامت ببناء اســتراتيجياتها 
اجلديدة بناء على متطلبات سوق االستثمار 
والتمويل للمحافظة على أداء الشركة املتنامي 
بنتائجهــا اإليجابية. حديــث الكوهجي جاء 
خالل اجتماع اجلمعية العمومية العادية التي 
عقدت امس بحضور ما نسبته 64.٢%، حيث 
اوضح أن هذه االستراتيجية ساهمت بزيادة 
قدرة الشركة على مواصلة النمو والتطور عن 
طريق التوسع الرأسي في االنشطة التي تتسم 

باألمان والعائد املتميز وسهولة التسييل.
وقــال الكوهجــي إن الشــركة تطمح إلى 
التوسع األفقي اجلغرافي على مستوى دول 
مجلس التعاون اخلليجي لعمل محفظة متنوعة 
من املنتجات واخلدمات االستثمارية والتمويلية 

ذات العائد املتميز.
وتابــع بقولــه: ملواكبــة تغيرات ســوق 
االســتثمار والتمويل، تعمــل يونيكاب على 
توفير االستثمار والتمويل املرن، والذي يتميز 
باألمان في إدارة االســتثمارات، وذلك ضمن 
رؤية واضحة تركز على املتطلبات األساسية 

لإلنسان التي ال يستطيع االستغناء عنها.
وذكر الكوهجــي ان النتائج املالية للعام 
املنتهي في 3١/ ١٢/ ٢٠١6 جاءت مؤكدة للمسيرة 

الناجحة للشركة حيث بلغت األرباح الصافية 
١.39 مليون دينار، أي بزيادة ٢6.6% عن العام 
٢٠١5 وبلغت اإليرادات اإلجمالية للشركة ٧.3 
ماليني دينار، فيما ارتفعت ربحية السهم لتصل 
الى 6.١5 فلوس مقابل 5.٢٢ فلوس للعام ٢٠١5.
وافــاد بأنه وفي ظل حتقيق نتائج مالية 
مميزة خالل عام ٢٠١6، حرص مجلس اإلدارة 
علــى رفع توصية لــدى اجلمعية العمومية 
للشــركة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من رأس 
املال في صورة أســهم منحة، وذلك للتعبير 
عن مدى اهتمام الشركة مبشاركة املساهمني 

في النتائج اإليجابية لهذا العام.
ومن جهته، اكد نائب رئيس مجلس االدارة 
نواف الفصام أن مجلــس إدارة »يونيكاب« 
ســيواصل العمل الدؤوب في ســبيل تنفيذ 
استراتيجيات وخطط الشركة وحتقيق األهداف 
املوضوعة وفق أعلى املعايير العاملية املتبعة 
في علوم اإلدارة والتخطيط والتنفيذ للوصول 

بشركاتنا إلى جناحات جديدة.
ووافقت العمومية على كل البنود الواردة 
في جــدول االعمال وابرزهــا املصادقة على 
تقريري مجلس االدارة ومراقبي احلسابات، 
واعتماد البيانات املالية واحلسابات اخلتامية 
للشركة، وذلك عن السنة املالية املنتهية في 3١ 
ديسمبر ٢٠١6، كما وافقت على استقطاع نسبة 
١٠% من االرباح الصافية حلساب االحتياطي 

القانوني مببلغ ١45.٧ الف دينار.

خالل موسم السفر

»الدولي« يقدم نصائح وإرشادات أمنية مصرفية لعمالئه
حرصــا على توفيــر أعلى 
مســتويات الســالمة واألمــان 
بطاقاتــه  مختلــف  حلاملــي 
املصرفيــة، قــام بنــك الكويت 
الدولــي بإصــدار مجموعة من 
النصائح واالحتياطات األمنية 
حلمايــة بطاقــات وحســابات 
عمالئــه من عمليــات االحتيال 
املالي واملصرفي أثناء سفرهم 
للخارج، وخاصة خالل العطلة 

الصيفية وموسم اإلجازات.
وفي هذا السياق، قال مدير 
وحدة أمن املعلومات في البنك، 
باسل السويدان إن رفع الوعي 
األمنــي املصرفــي لــدى عمالء 
الدولي يتصدر سلم أولوياته، 
مصرحــا عــن مجموعــة مــن 
النصائــح واإلرشــادات التــي 

يتعني على كل عميل التقيد بها 
لتجنب الوقوع كضحية لعمليات 
النصب واالحتيــال التي تكثر 
في مثل هذه املواســم، السيما 
عند إجراء عمليات التسوق أو 
احلجوزات عبــر اإلنترنت، أو 
خالل السحب النقدي من أجهزة 
الســحب اآللي خارج الكويت. 
وقد شدد السويدان على ضرورة 
تأكــد العميــل قبل الســفر من 
صالحيــة البطاقات االئتمانية 
وتاريخ سريانها لضمان فعاليتها 
أثناء تواجــده في اخلارج، إلى 
جانب التأكد من وجود رصيد 
كاف في احلســاب. هذا، إضافة 
إلى عدم كتابة األرقام الســرية 
علــى بطاقة الســحب اآللي أو 
أي مــكان آخر، وعدم االحتفاظ 

بجميع البطاقات في مكان واحد 
حلمايتها من الضياع أو السرقة، 
مع االحتفاظ برقم هاتف البنك 
في مكان آمن.  داعيا العمالء إلى 
تفعيل خدمة الرسائل النصية 
القصيرة واخلدمــة املصرفية 
عبر الهاتف واإلنترنت ملتابعة 

عملياتهم املصرفية أوال بأول.
كما ذكر السويدان مجموعة 
أخرى من اإلجراءات التي ينصح 
العمالء باتباعها، ومنها استخدام 
أجهزة السحب اآللي املوجودة 
في األماكن املعروفة والظاهرة 
للعيان في حال عدم وجود أجهزة 
تابعة للبنوك، واحلرص على 
التأكد من عدم وجود أي أجهزة 
غريبة موصولة بجهاز السحب 
اآللــي، وعدم وجود أشــخاص 

يراقبون املكان ملعرفة املعلومات 
املصرفية اخلاصة بالعميل أثناء 
قيامه بســحب األموال، إضافة 
إلى عدم طلب املساعدة من أي 
شــخص غريــب خــالل عملية 
السحب. من جهة أخرى، أشار 
الســويدان إلى عدم اســتخدام 
شــبكات الـــ Wi-Fi أو أجهزة 
الكمبيوتر العامة املتواجدة عادة 
في املطارات واملقاهي والفنادق 
للدخول إلى احلسابات املصرفية، 
باإلضافة إلى مراجعة العمليات 
التي تتم على احلسابات وتغيير 
األرقام الســرية بشكل دوري، 
مشــيرا إلى أهمية الدفع بعملة 
البلد الذي يزوره العميل لتجنب 
حتمل رسوم إضافية للصرف 

والتحويل.

باسل السويدان

ً »كامكو«: تخمة معروض النفط العاملي تزداد سوءا
قال تقرير صادر عن شركة 
»كامكو لالســتثمار« إن أسعار 
النفط بلغت أدنى مستوياتها منذ 
٧ أشــهر خالل األسبوع األخير 
مــن يونيــو ٢٠١٧، على خلفية 
استمرار املخاوف املتعلقة بتخمة 
املعروض وارتفاع مســتويات 

املخزون النفطي.
وتشير البيانات الدالة على 
ارتفاع انتاج النفط من قبل كل 
من ليبيا ونيجيريا إلى أن تخمة 
املعروض تزداد سوءا مع قيام 
هاتــني الدولتني مــن األعضاء 
مبنظمــة أوپيك بالتوســع في 
اإلنتاج فــي اعقاب انتهاء فترة 
االضطرابات التــي قلصت من 
انتاجهما على مدى الســنوات 

القليلة املاضية.
ويذكر أن ليبيا قد قامت برفع 
االنتاج إلى اعلى مستوياتها على 
مدى 4 ســنوات ماضية ليبلغ 

امتثالهم خلفض اإلنتاج.
وعالوة على ذلك، أظهر تقرير 
صدر مؤخرا أن املؤشرات األولية 
إلعادة التوازن في سوق النفط 
قد رصدت في الواليات املتحدة 
حيث إمدادات البنزين في اجلزء 
املتوسط من احمليط األطلسي 
اآلن أكثر من 5 ماليني برميل أقل 
من العام املاضي، وذلك بسبب 
انخفاض احلجم من أوروبا التي 
تستخدم لتلبية الطلب احمللي 

بدال من الصادرات.
وفــي توقعاتهــا على املدى 
القصير للطاقــة، ذكرت وكالة 
الطاقــة األميركية أن انخفاض 
أسعار النفط قد أثر على اإلنتاج 
فــي الواليــات املتحــدة مقابل 
التوقعات السابقة بأن الواليات 
املتحدة ميكن أن تضخ كميات 
أكبر من النفط عند املســتوى 
احلالي لألسعار. وباإلضافة إلى 

ذلك، ذكرت وكالة الطاقة الدولية 
في تقريرها الشــهري أنه على 
الرغم من ارتفاع العرض، فإن 
الطلب يتســلق أسرع مما كان 

مقدرا في البداية.

الطلب العالمي
وفي الوقــت ذاته، رفعت 
الطاقــة  معلومــات  إدارة 
األميركيــة توقعاتهــا لنمــو 
الطلب علــى النفط في ٢٠١٧ 
بواقع ١٠٠ الف برميل يوميا 
والذي يتوقع أن يصل حاليا 
إلى 98 مليــون برميل يوميا 
وتبعتهــا بزيــادة قدرها 4.١ 
مليــون برميل يوميــا للعام 
٢٠١8 وصوال إلى 99.4 مليون 

برميل يوميا.
من جانب آخــر، واصلت 
مخزونــات منظمــة التعاون 
االقتصادي والتنمية تراجعها، 

مع بلــوغ الفجوة ملتوســط 
اخلمــس ســنوات إلــى ٢66 
مليــون برميــل مقابــل 3٠٠ 
مليــون برميــل فــي الشــهر 
الســابق. كما أشــار التقرير 
أيضا إلى أن منو الطلب العاملي 
الفصلي للنفط قد ارتفع في 
الربع الثانــي من العام ٢٠١٧ 
بعد أن كان ضعيفا في الربع 
األول من العام ٢٠١٧ ليصل إلى 
١.5 مليون برميل يوميا على 
خلفية منو أقوى على أساس 
سنوي بالدول التابعة ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 

والبلدان النامية.

١.٠٠5 مليون برميل يوميا بعد 
استئناف العمل في أكبر حقولها 
النفطية. وفي الوقت نفسه، على 
الرغم من أن نيجيريا قد رفعت 
االنتاج فــي اآلونة األخيرة في 
طريقها إلى معدل ٢ مليون برميل 
يوميا، فان اغالق خط األنابيب 
البارز قد أثر على شحنة النفط 
اخلام اخلفيــف بوني منذ يوم 
اخلميس مبا يقرب من ١6٠ ألف 
برميل يوميا هذا الشهر، ما عطل 

انتعاش االنتاج في البالد.

عوامل إيجابية
ومع ذلك، كانت هناك أيضا 
عوامــل ايجابيــة في الســوق 
مؤخرا، فقد صرحــت الكويت 
بأن مخزونــات النفط تتراجع 
بوتيرة أســرع خــالل النصف 
الثاني مــن ٢٠١٧ نظرا الرتفاع 
الطلب وزيادة أعضاء أوپيك من 

 باقي 
التفاصيل على 
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