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الوليد بن طالل: السعودية ستواجه عجزاً في ميزانيتها والنعيمي يعطي معلومات مغلوطة

النفط يهبط ألدنى مستوى في 4 أعوام.. والعوامل السياسية السبب

دول المنطقة اعتمادا كبيرا 
على إي���رادات النفط ولكن 
لديها احتياط�ي���ات مالية 
كبيرة في حين أن مستويات 
الدي���ن منخفضة ج���دا، ما 
يتيح له���ا مواصلة اإلنفاق 
على النمو االقتصادي عند 

الحاجة.
اإلم���ارات  وأوضح���ت 
في تصري���ح لوكيل وزارة 
االقتص���اد محمد الش���حي 
أن انخفاض أس���عار النفط 
لن يض���ر بالناتج المحلي 
اإلجمالي في اإلمارات العام 
الحال���ي، حي���ث ان النفط 
ال يمث���ل س���وى 30% من 
المحل���ي اإلج�مالي  الناتج 

لإلمارات.
وقال كبير محللي وكالة 
الطاقة الدولية انطوان هاف 
أمس: إن أوپيك قد ال تلعب 
بالضرورة بع���د اآلن دور 
المنت���ج المرن الذي يحقق 

التوازن في سوق النفط.

وم���ن المق���رر أن تعقد 
المنظم���ة اجتماع���ا في 27 
المقب���ل في ڤيينا  نوفمبر 
لتحديد سياستها اإلنتاجية 
لألشهر األولى من عام 2015، 
ولكن هناك دوال ال تتحمل 
النفط  انخف���اض أس���عار 
أكث���ر من ذل���ك حيث أعلن 
الڤنزويلي  وزير الخارجية 
رافايل راميريز، أن ڤن��زويال 
س����تطلب عق���د اجتم���اع 
ل�»أوپيك«، في  اس���تثنائي 
محاولة لوقف تراجع سعر 
برميل النفط في الش���هور 
األخي���رة. لك���ن مص���ادر 
ل�»رويترز« نفت ان يكون 
هن���اك اجتماع طارئ لدول 

»أوپيك«.
الحالية  ووفقا لألسعار 
جمي���ع  تتأث���ر  للنف���ط 
المنتجة  ال���دول  ميزانيات 
للنفط باستثناء 5 دول هي 
السعودية والكويت وقطر 
واإلمارات وانجوال، وتعتمد 

في المنطق���ة بينها تنظيم 
داعش وتوقع���ت »ميريل 
لين���ش« أن يكون الس���عر 
المس���تهدف للنفط هو 85 

دوالرا للبرميل.

عوامل سياسية واقتصادية

ورغ���م ذل���ك، اختلطت 
التفسيرات حول انخفاض 
اس���عار النفط، حيث هناك 
العوامل  من رجح وج���ود 
التي  الفنية  او  االقتصادية 
النفط هبوط  يعزو خبراء 
اليها مثل زيادة  األس���عار 
العالم���ي للنفط  اإلنت���اج 
والذي وص���ل إلى حيز 90 
مليون برميل للنفط الخام 
يوميا منها 30 مليون برميل 
من »أوپيك«، وزيادة إنتاج 
أميركا من النفط الصخري 
ارتفع  بنس���بة 70% حيث 
إنتاجها من نطاق 800-500 
ألف برميل يوميا إلى مليوني 

برميل يوميا.

يوميا. ومنذ يونيو تراجع 
خام القياس العالمي مزيج 
برنت بأكثر من 20% أي نحو 
25 دوالرا للبرميل مسجال 
أدنى مستوياته منذ 2010 مع 
تنامي وفرة الخام في حوض 
األطلسي وتباطؤ نمو الطلب، 
حيث نزل سعر خام برنت 
عن 88 دوالرا للبرميل أمس 
ليعود إلى أدنى مستوياته 
في نحو أربع سنوات وذلك 
بعد أن خفضت وكالة الطاقة 
الدولية توقعاتها للطلب على 
الخام ف���ي العامين الحالي 

والمقبل.
ورغ���م اتف���اق الكويت 
والسعودية على أن انخفاض 
األس���عار يعود إلى عوامل 
اقتصادية وجيوسياسية، 
قال تقرير ل�»ميرل لنش« إن 
السعودية تزيد إن�تاج النفط 
لتخفيض السعر لمساعدة 
دول الغرب التي تشن حربا 
المتطرفين  جويا لمحاربة 

أحمد مغربي 

في تطور الفت لمسلسل 
انخف���اض أس���عار النفط، 
الس���عودي  كش���ف األمير 
الوليد بن طالل، أحد أغنى 
رجال األعمال في العالم، عن 
رسالة بعث بها إلى الديوان 
العاهل  الملكي ألجل اطالع 
السعودي ومجلس الوزراء 
عليها، حذر فيها من تراجع 
أس���عار النفط وإمكانية أن 
المملك���ة عجزا في  تواجه 
ميزانيتها، واتهم وزير النفط 
بإعطاء معلومات مغلوطة 
واالس���تخفاف بالمواطنين 
حول تأثي���ر األوضاع على 

الميزانية.
وتوجه األمير في الرسالة 
إلى وزير النفط السعودي، 
علي النعيمي، مش���يرا إلى 
تصريحاته التي قلل فيها من 
أهمية تراجع أسعار النفط 
إلى ما دون 100 دوالر للبرميل 
وقوله إن الرياض: »ليست 
قلقة« حيال ذلك. وأضاف: 
»نود أن نعبر عن دهشتنا بل 
استنكارنا لهذه التصريحات 
التي تهدف إلى التقليل من 
اآلثار السلبية الكبيرة التي 
ستلحق بميزانية واقتصاد 

المملكة«.
ولفت الوليد – في رسالته 
غير االعتيادي���ة - إلى أن 
السعودية تواجه ما وصفه 
ب�»خطر االعتماد الكلي على 
النفط الذي يشكل 90 % من 
الدول���ة«، معتبرا  ميزانية 
التهوين من حجم المشكلة 
الس���كوت  »كارثة ال يمكن 
عنها« وأن المواطن السعودي 
»أصبح على درجة كبيرة من 
الوعي وال يمكن االستخفاف 

بذكائه«.
ورغ���م تراجع أس���عار 
النفط الكويتي إلى 85 دوالر 
للبرميل أمس ليفقد 23 دوالرا 
للبرميل من أعلى مستوى 
سجله النفط الكويتي عند 
108 دوالرات للبرمي���ل عام 
2014، استبعد وزير النفط 
الكويتي د.علي العمير يوم 
األحد الماضي أن تقوم دول 
أوپيك بخفض إنتاجها الحالي 
للتأثير على األسعار اآلخذة 
في الهبوط، مؤكدا أن الكويت 
لن تخفض إنتاجها النفطي 
البال���غ 3 ماليي���ن برميل 

رسالة األمير السعودي الوليد بن طالل التي بعث بها إلى الديوان امللكي السعودي 
في تعقيب منه على انخفاض اسعار النفط وتأثيره على امليزانية السعودية

تفسيرات عدة لهبوط النفط لكن التفسير اجليوسياسي أصبح االكثر اقناعا.. 
)رويترز(  وفي الصورة عامل أمام مصفاة نفط في سيدني 

ڤنزويال تطلب 
اجتماعًا طارئًا لدول 
»أوپيك« واملنظمة 
ملتزمة باجتماع 27 

نوفمبر فقط

وكالة الطاقة 
الدولية: »أوپيك« 
قد ال تلعب دوراً 

مرنًا لتوازن األسعار 

مستقبالً

»أداء العقارية« توقع عقد تسويق مشروع »رويال وورف«

ولفت الى أن المش����روع 
يحتوي ضمن مرافقه األخرى 
عل����ى حديقتي����ن جديدتين 
وثالث حدائق صغيرة، وشارع 
يحتوي على مس����احة 5000 
متر مربع من أسواق تجارية 
ومطاعم تطل كل على النهر 
مباش����رة إلى جانب مدرسة 
ومكاتب تجارية، الفتا إلى أن 
المشروع يستوعب أكثر من 

10 آالف ساكن ومقيم.
وألمح البدر إلى أن الشركة 
المطورة قدمت تس����هيالت 
كبي����رة للراغبين في التملك 
المش����روع من خالل  ضمن 
ثالث دفعات ميسرة بواقع %10 
للدفعة االولى، و10% للدفعة 

الثانية بعد سنة و80% للدفعة 
الثالثة التي تنتهي عند تسلم 
الوحدة الس����كنية في العام 
2017، علما بأن فترة التملك 
تمتد إلى 999 عاما. وأوضح 
أن المعرض سيتضمن المزيد 
من التفاصيل المتعلقة بموقع 
المشروع وطريقة االستثمار 
فيه، والعائد على االستثمار، 
مؤكدا في الوقت ذاته على ان 
»رويال وورف« يقع بالقرب 
من منطقة »كن����اري ورف« 
التي تعتبر من أهم المناطق 
التجارية في أوروبا، ناهيك 
عن قربه من مركز لندن المالي، 
حيث يرتبط مع هذه المناطق 
من خالل شبكة القطارات التي 
إلى مركز  تس����هل الوصول 
لندن، كم����ا وأنه ال يبعد عن 
حديقة الهايد بارك الشهيرة 

سوى 13 كيلومتر.
وأكد البدر على أن المنطقة 
المش����روع  التي يق����ع فيها 
س����تصبح ف����ي المس����تقبل 
القريب من المناطق الجذابة 
في وسط لندن، السيما بعد 
إعالن عم����دة لندن »بوريس 
جونسون« عن عزم الحكومة 
البريطانية استثمار ما يقدر 
بمليار جنية إسترليني في تلك 
المنطقة، عن طريق بناء مركز 
تجاري مالي آسيوي يركز على 

األسواق اآلسيوية.

م����ور« للتعرف على أوضاع 
وطبيعة العقارات البريطانية 

في الوقت الراهن.
وأضاف أن مشروع »رويال 
وورف« يعتب����ر م����ن أحدث 
المشاريع العقارية ذات الجودة 
العالية في بريطانيا منذ افتتاح 
محط����ة الطاقة »باترس����ي« 
حيث يقدم وحدات س����كنية 
اليد وهو عبارة  في متناول 
عن مجمع سكني متكامل يضم 
3385 وحدة سكنية مختلفة 
المساحة تناس����ب مختلف 
االحتياجات، حيث تحتوي 
الشقق ضمن المشروع على 
غرفة نوم واحدة أو غرفتي 

نوم أو ثالث غرف نوم.

عبدالرحمن خالد

كشف رئيس مجلس إدارة 
ش����ركة أداء العقارية مبارك 
البدر عن توقيع الشركة عقدا 
تسويقيا حصريا مع شركة 
البريطانية  »بال����ي م����ور« 
المطورة لمش����روع »رويال 
وورف«، والت����ي أصبح����ت 
بموجب����ه وكيال تس����ويقيا 
للمرحلة الثانية من المشروع 
الواقع في »زون 3« وس����ط 
لن����دن، والذي يط����ل إطاللة 
مباش����رة على نه����ر التايمز 
من خالل واجهة مائية تمتد 
إلى نحو 500 متر، حيث تم 
المرحل����ة األولى من  إطالق 
المشروع في شهر مارس 2014 
الوحدات  الذي بيعت جميع 
الس����كنية المعروضة خالل 
أي����ام معدودة. وق����ال البدر 
في تصريح����ات على هامش 
افتتاح معرض اداء في قاعة 
حصة الواقعة في برج أحمد، 
لطرح الجزء الثاني لمشروع 
»رويال وورف« السكني في 
بريطانيا، بحضور عدد من 
مسؤولي الش����ركة المطورة 
للمش����روع »بالي مور«، ان 
المعرض س����يكون بمنزلة 
فرصة مناس����بة للمستثمر 
الكويتي لمقابلة مسؤولين 
من الش����ركة المطورة »بالي 

)هاني عبداهلل( جانب من املؤمتر الصحافي لشركة أداء العقارية 

ورش عمل توعوية للشركات واملستثمرين حتى نهاية 2014

معرفي: هيئة أسواق املال غيّرت جذرياً البورصة الكويتية
انه سيتضمن نافذة خاصة 
بالتوعية، مشيرا إلى أن هيئة 
أس���واق املال س���تأخذ بعني 
اقتراح���ات ممثلي  االعتبار 
التي شاركت في  الش���ركات 
ورش���ة العمل والتي متثلت 
باللغة  في توفير املعلومات 
اإلجنليزية إلى جانب العربية، 
فض���ال عن فص���ل القرارات 
اخلاصة بالشركات املدرجة عن 
القرارات اخلاصة بالشركات 

املرخص لها.

مصدرها أو حليفه أو احلصول 
على أوراق مالية من املصدر أو 
حليفه بغرض إعادة التسوية، 
ائتماني،  ووكالة تصني���ف 
باإلضافة إلى أي أنشطة أخرى 
تقرر الهيئة اعتبارها أنشطة 

أوراق مالية.

تحديث الموقع اإللكتروني

كش���ف معرفي عن توجه 
املال حتديث  هيئة أس���واق 
موقعه���ا اإللكتروني، مبينا 

الوس���اطة في شراء األوراق 
املالية وبيعها حلساب الغير 
مقابل عمولة، وش���راء وبيع 
شخص لألوراق املالية حلسابه 
اخلاص، وتقدمي االستشارات 
االستثمارية املتعلقة باألوراق 
املالية مقابل عمولة، وإدارة 
احملافظ االستثمارية، وتأسيس 
وإدارة أنظمة استثمار جماعي، 
وحفظ األصول املكونة ألنظمة 
االستثمار اجلماعي، وعرض 
أو بي���ع أوراق مالية لصالح 

إنش���ائها رقم 7 لسنة 2010 
هي: بورصة األوراق املالية، 
ووكاالت املقاصة، والشركات 
األس���واق،  ف���ي  املدرج���ة 
واملس���تثمرون، وأنش���طة 

األوراق املالية.

8 أنشطة 

اش���ار معرفي إلى أنه مت 
حتديد أنشطة األوراق املالية 
في امل���ادة 124 م���ن الالئحة 
التنفيذي���ة والتي ش���ملت 

العديد من تشريعات القوانني 
وقوانني مبراسيم التي جنحت 
في أن تكون حجر األس���اس 
الكويت  لتأس���يس س���وق 
لألوراق املالية ليصبح سوقا 
رائدة ومحطا لألنظار إقليميا 

وعربيا.

5 جهات

وأوضح معرفي ان اجلهات 
الهيئة  اخلاضع���ة لرقاب���ة 
وإش���رافها مبوج���ب قانون 

املال عليه���ا يوم الثالثاء من 
كل أسبوع حتى نهاية العام 
احلالي، وأكد معرفي ان وجود 
هيئة األس���واق غير جذريا 
في عمل س���وق املال احمللي، 
حيث زاد الوعي االستثماري 
وخلق الطمأنينة في نفوس 
املس���تثمرين عبر إسهامهم 
ف���ي مراقبة عمل الش���ركات 
وإصداراتها. وأش���ار إلى أنه 
على الرغم من حداثة التجربة 
الكويت صدرت  الرقابية في 

شريف حمدي

انطلقت امس سلسلة ندوات 
توعوية تنظمها هيئة أسواق 
املال، واستهل مدير التوعية 
في الهيئة أحمد معرفي بأولى 
الندوات التعريفية التي القت 
إقباال وتفاعال من الش���ركات 
احمللية. وقال معرفي ان الندوة 
بعنوان »التوعية وأس���واق 
املال« هي باكورة سلسلة ورش 
أحمد معرفيالعمل ستواظب هيئة أسواق 

املشروع يطل 
على نهر التاميز 

وبيعت جميع 
الوحدات السكنية 

للمرحلة األولى

بهبهاني: انخفاض أسعار النفط رسالة 
سعودية لبعض دول املنطقة

أحمد مغربي

أرجع اخلبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني، مدير شركة 
شرق لالستشارات البترولية، انهيار أسعار النفط إلى 
العوامل اجليوسياسية وليست االقتصادية كالعرض 

والطلب العاملي، مبينا أن السعودية أغرقت السوق بالفائض 
النفطي في رسالة سياسية 

لبعض دول املنطقة، ففي 
الغالب تعرض السعودية 

نفطها بسعر أعلى من 
برنت بـ 2 دوالر لكنها 

تعرضه االن بأقل بحوالي 
50-60 سنتا من السعر 

العادي.
وأوضح بهبهاني أن هامش 

سعر النفط في امليزانية 
ال يعكس الهامش الربحي 

للميزانية، ولذا فإن 
الكويت تعتبر من اقل دول 

العالم في اجلانب الربحي البالغ 53 دوالرا للبرميل.
واشار إلى أن االنخفاض احلاد والسريع ليس من 

الطبيعة التسويقية لشركات النفط، ألن االنخفاض يكون 
في العادة تدريجيا )gradual( بشكل ميكن من تنفيذ 

السياسات التسويقية، لكن ما يحصل االن يثبت أن التأثير 
جيوسياسي بامتياز، تقوده السعودية.

وأضاف: ان القاعدة التسويقية تقول أن سعر النفط في 
هذه الفترة من املوسم يفترض أن يكون مرتفعا، ولكن 

األسعار احلالية منخفضة حلني انتهاء السعودية من 
أجندتها اخلاصة بانخفاض األسعار.

وذكر بهبهاني أن النزول احلاد لن يطول طويال خاصة ان 
20% من أبراج احلفر خاصة الصخرية والعميقة في أميركا 
قد توقفت عن العمل وتلك الشركات لن تصمت أمام توقف 

أعمالها وخسائرها التي تزيد يوميا )الن اسعار النفط قد 
تصبح مقاربة لتكلفة انتاج البرميل الصخري(.

وقال إن هناك مخزونا عائما spare capacity من النفط 
مقدرا في حدود 3.5 ماليني برميل وهذا الرقم تاريخي 

ولن تنزل االسعار حتى ينخفض هذا الرقم إلى 2.5 مليون 
برميل وحول املنافسة التسويقية بني الدول املنتجة للنفط، 

وما أعلن مؤخرا عن بيع السعودية نفطها لدول جنوب 
شرق آسيا بسعر أقل من السعر العاملي، قال بهبهاني إن 

املنافسة التسويقية بني دول »أوپيك« على االسعار هي 
منافسة ال يقصد منها بيع اإلنتاج وإمنا هو جانب تأديبي، 
حيث إن االنتاج السعودي مضمون ومؤمم وال يحتاج هذا 

التكتيك لتسويقه.
وأشار إلى أن انخفاض األسعار بدأ من شهر يوليو 

ومستمر حتى اآلن مبعدل 6.6 دوالرات شهريا.
وقال بهبهاني إن السعودية تتحمل انخفاض أسعار النفط 

 break even عند 80 دوالرا وهو اقل من نقطة التعادل
السعودي البالغ 90 دوالرا.

وبني أن انخفاض األسعار من صالح الدول الفقيرة 
لتنتعش، أما الكويت مبخزونها السيادي والهامش الربحي 
53 دوالرا للبرميل تعتبر آخر دولة تتضرر من االنخفاض.

د.عبدالسميع بهبهاني


