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اخلميس ٢٠ يونيو ٢٠١٩ اقتصـاد

بريق الذهب يلمع مجدداً ويكسر احلواجز القياسية
طارق عرابي

توقــع خبــراء اقتصاديــون ان 
تشهد أســعار الذهب احمللي والعاملي 
املقبلة،  الفترة  ارتفاعا ملحوظا خالل 
نتيجة للعديد من العوامل السياســية 
واالقتصادية، وذلك بعد أن عانى الذهب 
من ركود الفت خالل السنوات األخيرة 
نتيجة لرفع أسعار الفائدة، األمر الذي 
انعكس على أسعار الذهب في الكويت 
والتي وصلت حاليا إلى 13200 دينار 
للكيلو بعد أن كان الكيلو يباع بـ 12500 
دينار، مبعنى أن سعر غرام الذهب عيار 
21 وهو األكثر تداوال سيرتفع من 11.5 
دينــارا حاليا إلى 12 دينارا قبل نهاية 
العام، فيما سيرتفع سعر غرام الذهب 
عيار 24 من 13.25 إلى 13.5 أو 13.75 
دينــارا قبل نهاية العام، حيث يالحظ 
إقبال املواطنني على الشراء على الرغم 
من ارتفاع األسعار خاصة من قبل من 
أولئك الذين يشترون السبائك الذهبية 

أو الذهب اخلام كاستثمار.
وفي هذا اخلصوص توقع اخلبير 
االقتصادي طارق العتيقي ان تسجل 

أسعار الذهب مزيدا من االرتفاع خالل 
الفترات القادمة، خاصة بعد أن كسر 

حاجز 1358 دوالرا لألونصة مؤخرا.
وقال العتيقي ان أسعار الذهب على 
موعد مع املزيد من االرتفاعات لتصل 
إلى مستوى 1390 دوالرا ثم 1550 ثم 
1650 دوالرا، السيما في ظل األوضاع 
السياسية التي تزداد توترا يوما بعد 
يوم في مختلف مناطق العالم، والتي من 
شأنها أن تزيد من حدة تداول الذهب 

والعمالت بشكل عام.
وأرجع العتيقــي توقعاته إلى عدد 
من األســباب االقتصادية التي جاءت 
جنبا إلى جنب مع األحداث السياسية 
العاملية، فقال ان بنك التسويات الدولية 
BIS والذي هو عبارة عن منظمة دولية 
للبنوك املركزية )مقره سويسرا( أصدار 
مؤخرا قــرارا أعلن من خالل حتويل 
معيار TIER3 إلى TIER1 ما يعني معاملة 

الذهب كمعاملة الكاش.
وأضــاف ان مــن بني األســباب 
االقتصادية االخرى ستؤدي إلى مزيد 
مــن ارتفاع الذهب هــي قيام الصني 
من خالل حربها التجارية احلالية مع 

وقال العتيقي انه وفي إطار سعي 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب إلى 
حتريك عجلة االقتصاد األميركي، فإنه 
قد أصبح مجبرا على تخفيض قيمة 
الدوالر كحل وحيد لرفع أسعار السلع 

الواليات املتحدة بتخفيض سعر صرف 
اليوان الصيني بنسبة 9%، األمر الذي 
ساعد الشركات الصينية على امتصاص 
تداعيات الضرائب التي فرضتها الواليات 

املتحدة عليها والبالغة %25.

األجنبية املستوردة وإنعاش الصادرات 
األميركية ومتكينها من املنافسة، مبينا 
ان تراجع الدوالر سينعكس إيجابا على 
أسعار الذهب التي سترتفع تلقائيا تبعا 

لذلك.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ســبائك رجب حامد أن أسعار الذهب 
في ارتفاع مســتمر منذ بداية يونيو 
اجلاري، إال أن هذه األسعار قد تأثرت 
بشــكل أكبر بعد ظهور بيانات سوق 
العمل األميركي في األسبوع االول من 
الشهر اجلاري والتي كانت مخيبة جدا 
لآلمال فساهمت في املزيد من االرتفاع 
ألسعار الذهب التي وصلت حاليا إلى 
مستوى 1358 دوالرا وهو أعلى سعر 

يصل له الذهب خالل عام 2019.
وأضــاف ان احلاجز اجلديد الذي 
وصلت له أسعار الذهب ال يعتبر مجرد 
وصول للقمة، حيث واصلت أســعار 
الذهب ارتفاعها منذ بداية األســبوع 
اجلاري، ما جعل األنظار كلها تتجه نحو 
املزيد من االرتفاعات، السيما في ظل 
اجتماع »الفيدرالي األميركي« عن شهر 
يونيو، حيث يتوقع اخلبراء تخفيض 

سعر الفائدة وبالتالي ضعف الدوالر وما 
سيتبعه من ضعف النمو االقتصادي 
في الواليات املتحدة والعالم، األمر الذي 
سيدفع السيولة تتجه نحو الذهب الذي 
قد تصل أسعاره إلى 1365 دوالرا في 
حال تخفيض أســعار الفائدة أو حتى 
اإلبقاء عليها في املستوى احلالي نفسه.

ولفت إلى أن األحداث اجليوسياسية 
في منطقة الشرق االوسط واملخاوف 
احلالية املتعلقة بالعقوبات على إيران، 
فضال عن التوترات التجارية احلالية بني 
الواليات املتحدة والصني، كلها عوامل 
تؤكد على إمكانية جلوء املستثمرين إلى 
الذهب كمالذ آمن خالل الفترة احلالية.
وأشــار إلى أن املؤشرات احلالية 
املتمثلة في ضعــف الدوالر وضعف 
أسواق األسهم والسندات واالنخفاض 
في شهية املخاطرة لدى املستثمرين، 
هي عوامل تشير إلى حتول السيولة إلى 
الذهب الذي حقق مستويات قياسية منذ 
بداية العام بعد أن عانى من مستويات 
العام املاضي حتت  قياسية منخفضة 
1200 دوالر لألونصة نتيجة لرفع سعر 

الفائدة.

قفزة مرتقبة في األسعار.. والغرام عيار 21 قد يصل إلى 12 ديناراً قبل نهاية العام

حامد: أسعار الذهب لم تصل إلى القمة وتوقعات باملزيد من االرتفاعالعتيقي: عوامل سياسية واقتصادية تدفع املعدن األصفر نحو االرتفاع

فائض الكويت التجاري مع اليابان 
يقفز %76.1

كونا: قالت وزارة املالية اليابانية أمس 
إن فائض الكويت التجاري مع اليابان قفز 
بنسبة 76.١% عن العام املاضي ليصل إلى 
74.6 مليار ين ياباني أي 688 مليون دوالر 

في مايو املاضي.
وأضافــت الوزارة في تقريــر أولي أن 
الكويت سجلت فائضا جتاريا مع اليابان ملدة 
١١ سنة و4 أشهر اذ ارتفع إجمالي صادراتها 
الى اليابان بنسبة 57.5% ليصل الى 86.6 

مليار ين ياباني )7٩٩ مليون دوالر(.
وأوضحت أن صادرات اليابان للكويت 
تراجعت بنسبة 4.٩% على أساس سنوي 
لتصل الى ١٢ مليار ين ياباني )١١١ مليون 

دوالر(.
وبالنســبة لفائض الشــرق األوســط 
التجــاري مع اليابــان، أوضح التقرير انه 
منا في الشــهر املاضي بنسبة ١.6% ليصل 
الى 644.8 مليار ين ياباني )5.٩ مليارات 
دوالر( مع تراجع واردات اليابان من املنطقة 

بنسبة ٢.4% مقارنة بالعام املاضي.
وأشــار الى أن صــادرات النفط اخلام 
واملنتجات املكررة والغاز الطبيعي املسال 
وغيرها من املوارد الطبيعية والتي متثل 

٩5.٩% من إجمالي صادرات الشرق األوسط 
لليابان انخفضت في الشهر املاضي بنسبة 

.%١.٢
ووفقا للتقرير، تراجع إجمالي واردات 
الشرق األوسط من اليابان في الشهر املاضي 
بنســبة 5.3% نظــرا لضعــف الطلب على 
شحنات السيارات واإللكترونيات واآلالت 

الكهربائية.
في ســياق متصل، ســجل ثالــث أكبر 
اقتصــاد في العالم عجزا عامليا بلغ ١.٩67 
مليــار ين ياباني اي )8.٩ مليارات دوالر( 
فــي مايو املاضي وهــو أول عجز خالل 4 
شهور، وذلك بسبب تراجع الصادرات الى 
الصني اثر وســط التوترات التجارية بني 

الواليات املتحدة والصني.
وشهد ثالث أكبر اقتصاد عاملي تراجعا 
بإجمالــي الصــادرات بنســبة 7.8% على 
أســاس ســنوي، وذلك بســبب انخفاض 
املبيعات للمعدات شبه املوصلة وقطع غيار 
السيارات، كما تراجعت الواردات بنسبة 5.١% 
على خلفية أسعار الغاز املسال املنخفضة. 
وتعتبر الصني اكبر حليف جتاري لليابان 

تليها الواليات املتحدة األميركية.

3 شركات تزود الكويت بـ 27 برج حفر بـ 30 مليون دينار
أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط 
الكويت وقعت 3 عقود بقيمة 3٠ مليون دينار لتوريد ٢7 برج 
 HP و٢4 برج حفر بقوة HPحفر، منها 3 حفارات بقوة ١٠٠٠
75٠، وتأتي توقيع تلك العقود ضمن برنامج ضخم وقعته 
الشــركة لتوريد 86 برج حفر في إطار خططها لرفع طاقة 
إنتاج النفط الى نحو 3.65 ماليني برميل يوميا عام ٢٠٢٠.

وكشــفت ان العقد يشمل أكبر طلبية أبراج حفر في تاريخ 
الشــركة متتد إلى 5 ســنوات، مشــيرة إلى أن الشــركة طلبت 
من املقاولــني الفائزين وثائق ضمان وجــدوال زمنيا لوصول 

أبراج احلفر.
وفــي التفاصيل، قالت املصــادر ان العقد األول مت توقيعه 
مع شركة CNPC بوهاي للحفر والهندسية احملدودة بقيمة 8.٩ 
ماليني دينار، أما العقد الثاني فتم توقيعه مع شركة سينوبيك 
الصينية بقيمة ٩.١ ماليني دينار، أما العقد الثالث واألخير فتم 
توقيعه مع شركة جريت ووال دريلينج بقيمة ١٠.٩ ماليني دينار.

وأشارت إلى أن أحد أهم التحديات املرتقبة خالل ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
يتمثل في زيادة أسطول أبراج احلفر لدى الشركة، وذلك لتعزيز 
قدرة »نفــط الكويت« على حتقيق التوجهات االســتراتيجية 
لعام ٢٠4٠، والتي تستلزم الوصول بالطاقة اإلنتاجية إلى 4.7 

ماليني برميل من النفط يوميا.
وذكرت أن توســع الشــركة في تنفيــذ برنامج حفر مكثف 
في جميع مناطق عمليــات »نفط الكويت« جعلها تطلب أكبر 
عدد من منصات احلفر، حيث ستعمل الشركة على حفر نحو 
63٠ بئرا ســنويا في الســنوات اخلمس املقبلة، ويتضمن هذا 
البرنامج استغالل أحدث أنواع تكنولوجيا احلفر من أجل رفع 

الطاقة اإلنتاجية للمكامن.
 4 شــكل  علــى  الطلبيــات  الشــركة طرحــت  وكانــت 
 مناقصــات تختلف وفقــا حلجم وقوة برج احلفر املســتخدم

في التنقيب.

ً ضمن صفقة توريد ضخمة ألكثر من 86 برجا

أرسي على حتالف بريطاني- لبناني في 2015 بـ٤.1 مليارات دوالر

»البترول الوطنية«: انقطاع املياه عن مصفاة ميناء عبداهلل لم مينع التصدير
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية 
أن عمليــات التكريــر فــي مصفــاة مينــاء 
امــس األربعــاء نتيجــة  عبــداهلل تأثــرت 
 انقطاع مياه البحر القادمة من منشأة تابعة
للهيئــة العامة للصناعة، مؤكــدة عدم تأثر 

عمليات التصدير.
وقالت الشــركة فــي بيان صحافــي انها 
تعاملــت علــى الفور مــع هــذه احلالة وفق 
إجراءات الطوارئ املتبعة لديها بهدف ضمان 
ســالمة العاملني واملنشــآت، مبينــة ان هذه 

املياه تستخدم في تبريد الوحدات اإلنتاجية 
للمصفاة.

وأشارت إلى أنه مت ارسال فريق من املصفاة 
ملساندة الهيئة العامة للصناعة في معاجلة 

هذا االنقطاع على وجه السرعة.

ً االنتهاء من مشروع النفط الثقيل.. قريبا
محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن أعمال احلزمة الرئيسية 
للمرحلــة األولى من مشــروع النفــط الثقيل 
العمالق حلساب شركة نفط الكويت في حقل 
فــارس الســفلي في الرتقة أصبحــت اآلن في 
مرحلتها النهائية ومــن املتوقع االنتهاء منها 

قريبا، وفقا ملصادر صناعية مطلعة.
وقال احد هذه املصادر املقربة من املشروع 
»إن العمل في حزمة األعمال الرئيسية اصبح 

على وشك االنتهاء«.
وكان كونسورتيوم مؤلف من شركة بتروفاك 
البريطانية وشــركة احتاد املقاولني اللبنانية 
)CCC( قد فاز بعقد املشروع البالغة قيمته ١.4 

مليارات دوالر في يناير ٢٠١5.
وقالت املجلة إن نطاق العمل مرافق يغطي 
بناء مرافق جديدة وحتديث مرافق اخرى سبق 
العمل عليها. ويشمل أعمال الهندسة والتوريد 
والبناء والتشــغيل املســبق، وبدء التشغيل 
الفعلي، وأعمال الصيانة ملرفق املعاجلة املركزي 
الرئيسي باإلضافة الى أعمال البنية التحتية 

املرتبطة بها، وكذلك مجمع دعم اإلنتاج.

ويتضمن املشــروع الضخم األوسع نطاقا 
حزمــة أعمال لبنــاء خط أنابيــب بقيمة 84٢ 
مليون دوالر كانت قد فازت به شركة سايبيم 

اإليطالية في يوليو ٢٠١7.
وعند اكتماله، سيبلغ طول خط األنابيب 
حوالي ١6٢ كيلومترا. وسينقل اخلام الثقيل 
مــن مرفــق املعاجلة الرئيســي إلــى مجمع 
صهاريــج التخزين اجلنوبيــة الواقعة في 
األحمدي. ومبجرد وصول النفط اخلام الى 
هذا املجمع، سيكون لدى شركة نفط الكويت 
اخليــار لضخه إلى مصفاة الــزور اجلاري 

بناؤها في جنوب الكويت.
وانتهت املجلة الى القول بأن حزمة تتعلق 
بأعمال احلفر في مشــروع فارس بقيمة 45٠ 
مليون دوالر، هي أيضا جزء من مشروع فارس 
الســفلي الضخم ويجري العمل على تنفيذها 
في الوقت احلاضر من قبل شــركة ويذرفورد 
انترناشيونال االيرلندية التي فازت باملشروع 

في يناير ٢٠١3.
أما أعمال املرحلتني ٢ و3 فما زالتا في مرحلة 
الدراســة وتقدر قيمة احلزمــة الواحدة منهما 

بحوالي ملياري دوالر.

العقد األول مع »CNPC بوهاي« والثاني مع »سينوبيك« والثالث مع »جريت ووال دريلينج«

أبوظبي صدرت سلعًا إلى الكويت
بـ 957 مليون درهم

ارتفــع إجمالي التجارة اخلارجية في 
إمارة أبوظبي مع دول اخلليج خالل الربع 
األول من ٢٠١٩، بنسبة 7.7%، على أساس 
سنوي. وبحسب إحصائية، بلغت جتارة 
أبوظبي اخلليجية نحو ١8.٢٢ مليار درهم 
خــالل الفترة، مقابل نحــو ١6.٩١8 مليار 
درهــم خالل فترة الربــع األول من ٢٠١8، 
كما ســجلت الصــادرات اإلجمالية لدول 
اخلليج نحو 7.7٢ مليارات درهم، مقابل 
6.55 مليــارات درهم بنفــس الفترة من 

العام املاضي، بزيادة ١8%.
وزادت واردات أبوظبــي مــن اخلليج 
بنفس النسبة ١8%، حتى وصلت إلى ١.4 
مليارات درهم، مقابل 3.٩ مليارات درهم 

بنفس الربع من ٢٠١8.
أما عن الســلع املعاد تصديرها لدول 
اخلليج، فقد بلغت 6.343 مليارات درهم، 
مقابل 6.383 مليارات درهم بالفترة املقارنة 
من العام املاضي، بانخفاض ٠.6% فقط.

وتبني أن إمارة أبوظبي صدرت سلعها 

ألربع دول خليجية تصدرتها السعودية 
بقيمــة 5.٩٠ مليــارات درهم، ثم الكويت 

بقيمة ٩57.١6 مليون درهم.
وجاءت البحرين في املركز الثالث بقيمة 
صادرات بلغت 5٢3.87 مليون درهم، فرابعا 

عمان بقيمة 338.8٠ مليون درهم.
وأعــادت أبوظبــي تصدير ســلع إلى 
الســعودية بقيمة 3.743 مليارات درهم، 
لتأتي الكويت في املرتبة الثانية بقيمة 46.١ 

مليار درهم خالل الربع األول من ٢٠١٩.
املعــاد  أبوظبــي  وبلغــت صــادرات 
تصديرها للبحرين قيمة 888.58 مليون 
درهم، ثم عمان بقيمة ٢47.73 مليون درهم.

أما الواردات، فسجلت السعودية أكبر 
واردات ألبوظبــي بقيمة 3.٠76 مليارات 
درهم، ثم البحرين بقيمة 588.57 مليون 

درهم باملركز الثاني.
وجــاءت عمان باملركــز الثالث بقيمة 
واردات بلغــت 334.٢6 مليون درهم، ثم 

الكويت بقيمة ١55.4٠ مليون درهم.

جتارة اإلمارة خليجياً ارتفعت 7.7% بالربع األول
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