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»النفط«: عالقتنا باليابان 

متتد ألكثر من 50 عاماً

كونــا: قال وكيل وزارة النفط بالوكالة 
الشيخ طالل العذبي امس، إن للكويت عالقات 
تعاون وطيدة مع إمبراطورية اليابان متتد 
ألكثر من 5٠ عاما. وشدد الشيخ طالل في 
تصريــح لـ »كونا« على هامش زيارة وفد 
ياباني للوزارة على أهمية العالقات النفطية 
والتعاون بني الكويت واليابان، مضيفا أن 
اليابان تستورد كميات كبيرة من النفط من 
الكويــت وأن هناك عقودا جتارية مع عدد 

من الشركات النفطية اليابانية.
وذكر ان الوفد الياباني الذي يزور البالد 
حاليا ترأســه املستشار الفخري ملجموعة 

ميزوهو املالية هيروشــي ســايتو ويضم 
فــي عضويتــه الرئيــس التنفيــذي ملركز 
التعاون الياباني لدول الشــرق األوســط 
ســيجي هيروتا وعددا من أعضاء الســلك 

الديبلوماسي الياباني.
وأضــاف أن عــددا مــن قيــادات وزارة 
النفط الكويتية حضروا اللقاء منهم الوكيل 
املساعد للشؤون االقتصادية بالوكالة محمد 
عبدالعزيــز اجلويســر والوكيل املســاعد 
للشؤون اإلدارية واملالية ونظم املعلومات 
فاضل سيد عباس ومدير إدارة االستكشاف 

والتطوير غالب نعمان عبداللطيف.

»بتكوين« فوق 5 آالف دوالر للمرة األولى
رويـتــــرز: كســــرت 
»بتكوين« حاجز اخلمسة 
آالف دوالر للمــرة األولى 
على اإلطالق امس، حيث 
قفــزت ٧% لتحقــق أكبر 
زيادة يومية لها في أكثر 

من أسبوعني.
وتشــهد »بتكويــن«، 
العملــة املشــفرة األولى 
واألكبر حتى اآلن، موجة 
مكاســب قوية في الفترة 
األخيرة حيث صعدت نحو 

٧5% في أقل من شهر.
وارتفعت قيمة العملة 

ألكثر من خمســة أمثالها 
منذ بداية السنة.

الذهب ألعلى مستوى في أسبوعني
رويترز: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى 
مستوى في أسبوعني خالل تعامالت أمس 
مع تراجع الدوالر بعدما أظهر محضر أحدث 
اجتماع ملجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميركي( أن املجلس قلق بشأن 

انخفاض معدل التضخم.
وارتفع الذهب ٠.٢% في العقود الفورية 
إلــى ١٢94.56 دوالرا لألوقية )األونصة(، 
بعدما كان قد حقق في وقت سابق أفضل 
مستوياته منذ ٢٧ سبتمبر عند ١٢96.4٣ 
دوالرا لألوقية. وقفــز الذهب في العقود 
األميركية اآلجلة تســليم ديســمبر 6.٠% 

إلى ١٢9٧.٢٠ دوالرا لألوقية.
وارتفع السعر الفوري للفضة ٠.٣% إلى 
١٧.٢١ دوالرا لألوقية وزاد البالتني بنسبة 
مماثلــة إلى 9٣٠.5٠ دوالرا لألوقية بعدما 
بلغ أعلى مســتوى في أسبوعني في وقت 

سابق من اجللسة.

»سوفت بنك«: الروبوتات الذكية 
ستساوي عدد البشر

العربية.نــت: االســتثمار األخيــر 
لصندوق رؤية سوفت بنك في شركة 
»Mapbox«، وهي شركة مبتدئة لرسم 
اخلرائط قد يوضح فلسفة االستثمار 

في هذا الصندوق الضخم.
إذ حتدثت مقالة نشــرتها صحيفة 
نيويورك تاميز عن رؤية ماسايوشي 
صن، رئيس سوفت بنك الذي تشارك مع 
صندوق االستثمارات العامة السعودي 

إلطالق صندوق رؤية سوفت بنك.
ترتكز رؤية امللياردير الياباني على 
توقعاته بأن يتفوق الرجل اآللي بذكائه 
على اإلنسان، وبأن يهيمن على الكثير 
من وظائف اليوم، مــا يعني احلاجة 
إلى الشــركات التــي تهتم بجمع أكبر 
عدد من البيانات لنصل إلى مستقبل 
يعتمد أكثر على اآلالت والروبوتات.

وبالفعــل، معظــم الشــركات التي 

اســتثمر فيها الصندوق سواء أكانت 
ناشئة أو وصلت الى مرحلة من التقدم، 
لديها شيء مشترك، وهو قدرتها على 
جمع البيانات بطريقة هائلة، وهو ما 
يبدو كوصفة النجاح األهم للشركات 

في املستقبل.
 Masayoshi وفي خطاب أخير، أشار
إلــى أن عدد الروبوتــات القادرة على 
اإلحســاس والتفكير سيســاوي عدد 

البشر بعد ٣٠ عاما.
هذه الفلســفة االســتثمارية تبرر 
األخيــرة لصنــدوق  االســتثمارات 
رؤية ســوفت بنك في شــركات منها 
 Brainللخرائــط التفاعلية و Mapbox
 Plentyلبرمجيات الروبوتات، و Corp
للزراعة الداخليــة والتي تعتمد على 
املختصــة   Slackو التكنولوجيــا، 

ببرمجيات األعمال.

2017 عام مليء بإنجازات الشركات الناشئة

مليار دوالر حجم »رأس املال املغامر« 
في قطاع التكنولوجيا باملنطقة

يوسف الزم

قال املدير الشريك لشركة 
فيــث كابيتــال عبدالعزيــز 
 ٢٠١٧ عــام  ان  اللوغانــي: 
ســيكون مليئــا باجنــازات 
الشــركات الناشــئة بقطاع 
الكويت،  التكنولوجيا فــي 
ونسعى من خالل اجلمعية 
االقتصاديــة إلى تنظيم هذا 

السوق.
وعــن حتديــات »رأس 
املال املغامر«، اكد اللوغاني 
فــي تصريحــات صحافيــة 
عقب ندوة اعدتها اجلمعية 
االقتصادية الكويتية بعنوان 
»نحــو تنظيم صناعة رأس 
ان قانــون  املغامــر«  املــال 
االفــالس واالســهم املمتازة 
واتفاقيات املساهمني وتنظيم 
الصناعة من اجلهات الرقابية 
في ادارة اموال الغير من اهم 
التحديــات التــي ســتواجه 
»رأس املال املغامر«، مشيرا 
إلى ان حجم األصول املدارة 
في الوطن العربي تصل إلى 
٧4 مليار دوالر، في حني ان 
رأس املال املغامر سيتخطى 
مستوى املليار دوالر في العام 
٢٠١٧، وفي حال مقارنة املليار 
دوالر في قطاع التكنولوجيا 
بالدول املتقدمة نراه ضئيال 
جدا ويجب ان نطوره بشكل 
اكبــر من خالل ان يكون في 

مقدمــة األمر دور أساســي 
ملراكــز األبحــاث واملعاهــد 
في الدولة. واكد اللوغـــاني 
األفــراد  املســتثمرين  ان 
واملخاطرين كثر في املنطقة، 
وذلك بســبب قوانني الدول 
املسهلة لالستثمار املخاطر 
وأطرها التنظيمية األفضل، 
فاملعوقــات األساســية فــي 
األطر التنظيمية لالستثمار 
التي يواجهها املســتثمرون 
في منطقة الشــرق األوسط 
أفريقيــا، وعلــى  وشــمال 
ســبيل املثال عدم االعتراف 
بتصنيفات األسهم املختلفة 
واحلقــوق املرتبطــة بهــا 
الكويــت، حيث  باســتثناء 
يعتــرف القانــون التجاري 
الكويتــي بها مــن اتفاقيات 
امللزمة في  املســاهمني غير 
حالــة اخلــالف، وقوانــني 
املهملــة هــذا ان  اإلفــالس 
توافرت، وعدم توافر مبادئ 
توجيهية خاصة باملستثمرين 
املخاطريــن إلدارة األمــوال 

االئتمانية.
وأشار اللوغاني إلى عدد 
االستثمارات وحجمها املتزايد 
في قطــاع التكنولوجيا في 
املنطقة العربية، والذي من 
املتوقــع أن يتخطــى عتبة 
املليار دوالر في العام ٢٠١٧، 
والصناديق الســيادية التي 
تســتثمر األمــوال فــي فئة 

التمويل املخاطر في املنطقة، 
تظهر احلاجة لتقدمي مبادئ 
توجيهية محددة ومحسنة 
لصناديق االستثمار املخاطر.
وشــدد اللوغانــي علــى 
وجوب أن تعتمد الصناديق 
الســيادية مبادئ توجيهية 
خاصــة بشــركاء صناديق 
االستثمار املخاطر مختلفة 
عن مبادئ الصناديق األخرى، 
إذ إن مجال االستثمار املخاطر 
اليــزال ناشــئا ومعاييــره 
صناديــق  عــن  مختلفــة 
االستثمار في القطاع العقاري 

مثال.
وتعد اإلمارات مع »سوق 
أبوظبي العاملي« سباقة في 
اعتماد هذا النوع من املبادئ 
التوجيهية التي من احلكمة 
الهيئــات  مــع  مشــاركتها 
التنظيمية احمللية العتمادها 
لدى سلطات اخلدمات املالية 

احمللية.
واشــار إلى ان صناديق 
االســتثمار املخاطــر تؤدي 
دورا أساســيا فــي تنميــة 
االقتصاد احمللي واإلقليمي، 
وحتتضن البيئات الريادية 
بتوفير رأسمال يضفي قيمة 
الناشئة الساعية  للشركات 
إلــى إطالق وتنمية أعمالها. 
لذلك، هناك فائدة في تنظيم 
الهيئات املعنية لنشــاطات 
املخاطريــن  املســتثمرين 

وصناديق االستثمار املخاطر.
واســتذكر اللوغاني أنه 
سعى شخصيا إلى محاولة 
تنظيم هــذه الصناديق في 
املنطقــة مبنية على خبرته 
اخلاصــة في إدارة صندوق 
أســهم خاصة وفــي ريادة 
األعمال واالستثمار وتنظيم 
الشــركات الصغيرة  أعمال 
واملتوسطة، من خالل تطبيق 
إداريــة واضحــة  سياســة 
وتقييم املخاطــر واملخارج 
واملشاركة املادية من خالل 
استثمار الشركاء املستثمرين 
أموالهم اخلاصة بالصندوق 
إلى جانب أموال مستثمريهم 
)وذلــك بنســبة ٢% علــى 
األقل من حجم الصندوق(، 
لكــي تتماثــل مصاحلهــم 
مع مصلحــة املســتثمرين 
فــي الصنــدوق، وتغطيــة 
التكاليف الشخصية، واعتماد 
التقييمات واحلوكمة وإعداد 
التقارير، والتحلي مبؤهالت 

املستثمر املخاطر.
فعلــى املرشــح ليصبح 
شريكا استثماريا أن يظهر 
معرفة معمقــة في املجاالت 
األعمــال  ريــادة  التاليــة: 
والشركات الناشئة، واألسهم 
اخلاصة، ورأس املال املخاطر، 
وإدارة األصول، واالستثمار 
الصغيـــرة  والشـركــــات 

واملتوسطة.

عبدالعزيز اللوغاني

وضعت اجلمعية االقتصادية الكويتية 8 نقاط 
رئيسيــة حــول توجــه كيـانـات مـاليـة 

بالدولة نحو اجراء عمليات استحواذية أو 
اندماجات مع كيانات خارجية ومتثلت على 

النحو التالي:
1 ـ ان عمليات اإلندماج واالستحواذ أمر مباح 

وممارس ال يدعو للجزع إذا ما نتج عنه حتقيق 
مصلحة للمساهمني واملالك بصورة عادلة 

ويحقق قيمة مضافة لالقتصاد.
2 ـ ضرورة التواجد الدائم للمسؤولني 

احلكوميني باإلعالن لتبديد أي ادعاءات أو تأويل 
للرأي العام وبث التطمينات والتدليل والتأكيد 
على أن اإلجراءات القانونية واملهنية ستطبـق 
بكل حياديــة وحزم وذلك ملواجهــة زعزعـة 

الثقــة وتطويـق من يحاول أن يبني مراكز 
ماليــة لالستفــادة من تلك التحركــات مما 

ينتـج عنـه إضرار باآلخريـن.
3 ـ توفير الدعم املطلق للرأي الفني واملهني 

وإعطاؤه قيمة وزنية أكبر من العوامل األخرى.
4 ـ يجب أن تقوم أجهزة الدولة بدورها الكامل 
نحو تطبيق اإلجراءات واملعايير الفنية وحماية 

صغار املستثمرين واملال العام.
5 ـ يجب االستعانة بخبرات ذات كفاءة مهنية 
تتناسب وحجم تلك العمليات وتتمتع بحيادية 

كاملة.
6 ـ يجب التوضيح للرأي العام وبدقة القيمة 
املضافة ألطراف تلك العمليات وكذلك قيمتها 

املضافة على االقتصاد احمللي.
7 ـ عدم خضوع اجلهات الرقابية واحلكومية 

للضغوط ومواجهة القوى السياسية واإلعالمية 
التي قد تسعى لتغليب مصاحلها أو تصفية 

حساباتها السياسية.

8 ـ ضرورة توافر الشفافية واملعلومات جلميع 
األطراف املتأثرة بتلك العمليات بشكل مهني 

ومتزن.
واكدت اجلمعية االقتصادية في بيانها أن 

االستمرار في طغيان اجلرعة السياسية على 
الرأي الفني واملهني في إدارة الشأن العام 

االقتصادي واملالي بالدولة يعرض املال العام الى 
أخطار جمة خصوصا أنه الطرف األكثر تأثرا 
لتلك العمليات التي تستوجب علينا احملافظة 

على عدم تعرضه للمخاطر.
وشدد على عدم تأخر األجهزة املعنية بالدولة 

في حسم هذا النوع من القرارات حيث سيكون 
له أثر سلبي كبير على البيئة االقتصادية بالدولة 
وعلى شهية وانطباعات املستثمر األجنبي التي 
نسعى جميعا إلى تشجيعه للدخول في مكونات 

اقتصادنا الوطني.

»اجلمعية االقتصادية«: االندماج واالستحواذ مع كيانات خارجية.. أمر مباح ال يدعو للجزع

نمو الطلب العالمي على الخام 1.6 مليون برميل في 2017

وكالة الطاقة: توازن سوق النفط في 2018
رويترز: قالت وكالة الطاقة 
العــرض  امــس إن  الدوليــة 
والطلــب العامليني على النفط 
اخلــام ســيتوازنان بدرجــة 
كبيــرة العام القادم بفعل منو 
االستهالك الذي سيساعد على 
تآكل تخمة معــروض الوقود 
غير املســتخدم املستمرة منذ 
٣ سنوات وســيعوض معظم 

الزيادة احلادة في اإلنتاج.
وقالت الوكالة في تقريرها 
الشهري لسوق النفط إنها ما 
زالت تتوقع منو الطلب العاملي 
على اخلــام ١.6 مليون برميل 
يوميــا فــي ٢٠١٧ ثــم تراجعه 
إلــى ١.4 مليــون برميل يوميا 

في ٢٠١8.
وقالت الوكالة »بالنظر إلى 
٢٠١8 نــرى أن ٣ فصول من 4 
ستكون متوازنة تقريباـ  وذلك 
مجددا بافتراض عدم تغير إنتاج 
أوپيك وبناء على أوضاع طقس 

عادية.
»وبالنظر إلى ٢٠١8 بأكمله، 
فإن الطلب على النفط واإلنتاج 
من خــارج أوپيك ســينموان 
بنفــس القــدر تقريبــا، وقــد 
يكون هــذا التوقع احلالي هو 
سقف التطلعات الرتفاع أسعار 
النفط«. ورجحت وكالة الطاقة 
أن تكــون مخزونــات النفــط 
التجارية قد تراجعت في الربع 
الثالــث من العــام احلالي في 
انخفــاض هو الثاني فقط منذ 
انهيار ســعر اخلام في ٢٠١4، 
وذلــك بفضل تراجــع كميات 
النفط فــي املخزونات العائمة 

أو املنقولة.
وأوضحــت أن املخزونات 
التجارية لدول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية انخفضت 
في أغسطس ١4.٢ مليون برميل 
إلــى ٣.٠١5 مليــارات برميــل 
ليصبح مستوى الفائض ١٧٠ 
مليون برميل فوق متوسط 5 

سنوات.
بيــد أن املنظمــة قالــت إن 

أرقامهــا تشــير إلــى احتمال 
حدوث زيــادة في الربع األول 
من العام املقبــل، ما يعني أن 
منظمــة أوپيك وشــركاءها ال 
ميكنهم حتمل تبعات انخفاض 
مستوى االلتزام باتفاق خفض 

اإلنتاج.
واســتقر معــروض أوپيك 
دون تغير يذكر في ســبتمبر 
عند ٣٢.65 مليون برميل يوميا 
لكنه انخفض 4٠٠ ألف برميل 

يوميا عنه قبل عام ما يعني أن 
نســبة التزام املنظمة بخفض 
اإلنتاج ١.٢ مليون برميل يوميا 
بلغت 88% الشهر املاضي و%86 
منذ بداية العام حسبما ذكرت 
الوكالــة. وقالــت الوكالــة: ما 
من شــك في أن كبار املنتجني 
جددوا االلتزام بفعل كل ما يلزم 
لتعزيز الســوق ودعم عملية 

إعادة التوازن الطويلة.
»مت حتقيــق الكثير صوب 

إعادة التوازن إلى السوق لكن 
البناء على هذا النجاح في ٢٠١8 
سيتطلب انضباطا مستمرا«.

وقالت الوكالة إنها تتوقع 
ارتفاع الطلب على إنتاج أوپيك 
من اخلــام إلــى ٣٢.98 مليون 
برميل يوميا في الربع الثالث 
من العام احلالي، مبا يتجاوز 
إمدادات سبتمبر، وأن يهبط بعد 
ذلك إلــى ٣١.8٧ مليون برميل 
يوميا في األشهر الثالثة األولى 
من ٢٠١8. وأضافت أنها تتوقع 
ارتفاع معروض اخلام من الدول 
غير األعضاء فــي أوپيك ٧٠٠ 
ألف برميل يوميا في ٢٠١٧ و5.١ 
مليون في ٢٠١8 ليصل إلى 59.6 
مليون برميل يوميا مع مساهمة 
الواليات املتحدة بأكبر قدر في 

الزيادة.
وقالــت: »اإلنتــاج تعافــى 
على األرجح في بحر الشــمال 
والبرازيل، بينما كان للزيادة 
املستمرة في اإلنتاج من احلقول 
اجلديدة في كازاخستان وغانا 
والكوجنو مساهمة أيضا. عند 
5٧.9 مليون برميل يوميا، يكون 
إجمالي اإلنتاج من خارج أوپيك 
أعلى منه قبل عام بواقع 9٧5 

ألف برميل يوميا«.
وزاد إنتاج اخلام األميركي 
55٠ ألف برميل يوميا في يوليو 
متوز مقارنة مع مستواه قبل 
عام إلــى 9.٢4 ماليــني برميل 
يوميا وهو األعلى منذ نوفمبر 
٢٠١5 بدعــم معظمه من زيادة 

إنتاج النفط الصخري.
املتوقــع أن يكــون  ومــن 
اإلعصــار هارفــي الذي ضرب 
الســاحل األميركي على خليج 
املكســيك أواخر أغســطس قد 
عطل اإلنتاج في الشــهر ذاته 

وفي سبتمبر.
لكــن وكالة الطاقة الدولية 
توقعــت منــو إنتــاج اخلــام 
األميركي 4٧٠ ألف برميل يوميا 
فــي ٢٠١٧ و١.١ مليــون برميل 

يوميا في ٢٠١8.

اللوغاني: الصناديق 
السيادية املستثمرة 

بتمويل املخاطر 
بحاجة لتقدمي 
مبادئ توجيهية 

محددة

ارتفاع الطلب 
على إنتاج »أوپيك« 
إلى 32.98 مليون 

برميل يوميًا 
بالربع الثالث

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 48 سنتا 
ليبلغ 53.45 دوالرا بزيادة 0.9%، وفقا 

للسعر املعلن أمس من مؤسسة البترول 
الكويتية.

وفي األسواق العاملية، هبطت أسعار 
النفط خالل تداوالت أمس متأثرة بزيادة 
مخزونات الوقود األميركية رغم جهود 

منظمة أوپيك خلفض اإلنتاج وإعادة 

التوازن للسوق، حسب »رويترز«. وجرى 
تداول خام غرب تكساس الوسيط في 

العقود اآلجلة مقابل 50.98 دوالرا للبرميل 
بانخفاض 32 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، عن 

التسوية السابقة.
وسجل خام القياس العاملي مزيج برنت 

في العقود اآلجلة 56.58 دوالرا للبرميل 
بانخفاض 36 سنتا أو 0.6% عن آخر تسوية.

ً »النفط الكويتي« يرتفع إلى 53.4 دوالرا

جانب من االجتماع بحضور الشيخ طالل العذبي  


