
26
الثالثاء ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ اقتصـاد

في البداية، نود إلقاء الضوء 
على القرار الذي اتخذته منظمة 

الدول املصدرة للبترول 
»أوپيك« وحلفاؤها بتعميق 

خفض اإلنتاج؟
٭ خالل األسبوع املاضي عقدت 
في مقر منظمة »أوپيك« سلسلة 
من االجتماعات املاراثونية التي 
بدأت باللجنة الفنية املشتركة 
ملراقبة اإلنتاج ومن ثم اجتماع 
الوزاريــة املشــتركة  اللجنــة 
إلى  ملراقبة اإلنتــاج باإلضافة 
االجتماع الوزاري الـ ١77 ملنظمة 
الوزاري  »أوپيك« واالجتمــاع 
الســابع ملنظمة أوپيك والدول 
من خــارج أوپيــك والتي نتج 
عنها في نهاية األسبوع اتفاقا 
مهما لزيادة تخفيضات اإلنتاج 
مبقــدار 5٠٠ ألف برميل يوميا 
ملدة 3 شهور ابتداء من ١ يناير 

.٢٠٢٠
وفي احلقيقة كان التوصل 
إلى هذا االتفاق النهائي صعبا 
للغايــة واســتغرقت بعــض 
االجتماعات ١٢ ساعة متواصلة، 
خاصة أن االتفاق يرتبط بأكثر 
من ٢4 دولــة منها ١4 دولة في 
منظمة »أوپيــك« و١٠ دول من 
خــارج أوپيك، ولعــل ما جعل 
االجتماعــات صعبــة وطويلة 
هو أن كل دولــة لديها رؤيتها 
اخلاصة بأوضاع أسواق النفط 
والتوقعات املستقبلية تختلف 
واآلراء كثيرة لذلك تطلب األمر 
الكثيــر من اجلهــد والتفاوض 
للتوفيق بني كل اآلراء واملواقف 
بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي 
يحظى باإلجماع، وكالعادة لعبت 
الكويت والوفد الكويتي برئاسة 
الوزيــر د.خالــد الفاضل دورا 
كبيرا في التوفيــق بني الدول 
كلها واملســاهمة بشــكل فعال 

للوصول إلى هذا االتفاق املهم 
جدا لدولنا والصناعة النفطية 

بشكل عام.

ملاذا مت التخفيض بواقع 500 
ألف برميل يوميا بالتحديد.. 
وليس أقل أو أكثر، وملاذا مت 
حتديد املدة بالربع األول من 

العام فقط؟
٭ بالنسبة لتوقعات عام ٢٠٢٠ 
من ناحية الطلب، فعادة ما تشهد 
األســواق انخفاضا في الطلب 
خــالل الربع االول من كل عام، 
باإلضافة الى استمرار اخلالف 
التجــاري بني أميــركا والصني 
السلبية  والتوابع االقتصادية 
املتوقعة من خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي )بريكست(، 
وهذه العوامل مجتمعة تعطي 
صورة ضبابية على التوقعات 
االقتصاديــة العاملية وبالتالي 
هناك توقعات بانخفاض الطلب 
علــى النفط خالل عــام ٢٠٢٠ 
مقارنــة بالعام احلالي، وتدور 
التوقعات لنمــو الطلب للعام 
القــادم مقارنة بعــام ٢٠١٩ في 
حدود ١.١ مليون برميل يوميا.

وفي اجلانب اآلخر املتعلق 
بإمدادات النفــط وحتديدا من 
خــارج دول أوپيــك، ال تــزال 
هواجس إنتاج النفط الصخري 
فــي أميــركا الشــمالية تلقــي 
بظاللهــا على أســواق النفط، 
وعلى الرغم من انخفاض اإلنتاج 
مقارنة بالســنوات املاضية إال 
انــه ال يزال هنــاك توقع بنمو 
كبير يتخطــى حاجز مليوني 
برميــل يوميا زيادة ســنوية 
من الــدول من خارج »أوپيك« 
خالل العام املقبل، منها حوالي 
مليون برميل يوميا من النفط 
الصخري، وكل ذلك بالرغم من 

املعلومات واألخبار عن انخفاض 
عدد احلفارات في أميركا وإعالن 
عــدد كبير مــن منتجي النفط 
الصخري اإلفالس خالل األشهر 
املاضية بسبب انخفاض األسعار 
والضغوطات املالية، ومن ناحية 
أخرى من املتوقع أن يصل إنتاج 
بعض الدول األخرى من خارج 
أوپيك مستويات غير مسبوقة 
مثل البرازيل وكندا، بينما تنوي 
دول أخــرى مثل النرويج رفع 
إنتاجها أيضا في بحر الشمال.

وبناء على الدراسات املفصلة 
والنقاش على مستوى اللجان 
الفنية للمنظمة تشير التوقعات 
إلى ان االمدادات النفطية العاملية 
ســتفوق الطلــب العاملي على 
النفــط خالل الربــع االول من 
عــام ٢٠٢٠ بحــدود 6٠٠-7٠٠ 
ألف برميــل يوميا وهو مما ال 
شــك فيه سيســاهم في زيادة 
العاملــي وانخفاض  املخــزون 
أسعار النفط، ولذلك كان البد 
من تعميق خفض اإلنتاج من 

قبــل دول »أوپيك+« وحتديدا 
خــالل الربــع األول مــن العام 
القــادم، وبالتالــي مت التوصل 
الــى اتفاقــا بخفــض اضافــي 
لإلنتاج بواقع 5٠٠ ألف برميل 
يوميــا ومت توزيعهــا بطريقة 
عادلة بني الدول املشــاركة في 
االتفاق، علــى ان يتم االلتزام 
بها ابتداء من أول يناير ٢٠٢٠ 
وحتى نهاية مارس ٢٠٢٠، وذلك 
باإلضافــة الى االتفاق األصلي 
بخفض اإلنتاج بواقع ١.٢ مليون 

برميل ليصل إجمالي اخلفض 
االن إلــى مســتوى ١.7 مليون 

برميل يوميا.

هل سيكون هناك متديد لالتفاق 
بعد انتهاء الربع األول؟

٭ املنظمــة فضلت عدم اتخاذ 
قــرار حتى النصــف األول من 
العام أو حتى نهاية السنة لعدم 
وضوح الرؤية حول املواضيع 
االقتصاديــة العاملية، لذلك مت 
الوصــول الى اتفــاق باإلعالن 
عن تعميق خفض اإلنتاج حتى 
مــارس ٢٠٢٠، وفــي االجتماع 
الوزاري القادم في مارس املقبل 
ستتضح الرؤية ويتخذ القرار 

املناسب.

إذن.. كم تبلغ حصة الكويت في 
اخلفض؟

٭ بالنســبة لقــرار خفــض 
اإلنتاج الســابق فــإن الكويت 
تعهدت بخفض 85 ألف برميل 
فــي اليــوم مــن ينايــر ٢٠١٩، 
واآلن مع اتفــاق زيادة خفض 
اإلنتاج تعهدت الكويت بخفض 
إضافي مبقدار 55 ألف برميل في 
اليوم، ليصل إجمالي اخلفض 
إلــى ١4٠ ألف برميل يوميا من 
يناير ٢٠٢٠ حتى نهاية مارس 
٢٠٢٠، وبالتالي ستبلغ احلصة 
احملددة حسب اتفاق »أوپيك+« 
إلنتاج الكويــت ٢.66٩ مليون 

برميل يوميا.
وكما تعلمون أن الكويت من 
اكثر الدول التزامــا بتعهداتها 
بتخفيض اإلنتاج، وهذا إن دل 
على شيء فإنه يدل على ريادة 
الكويــت في منظمــة »أوپيك« 
وأنها تأخذ دور سباق في تنفيذ 
االتفاقيات الدولية وذلك لتحقيق 
الهدف األســمى وهو استقرار 

أسعار النفط ملصلحة الكويت 
والدول املشاركة.

وما حصص اخلفض للدول 
الكبرى في »أوپيك+«؟

٭ االتفاق األصلي السابق كان 
يقضــي بتخفيض مســتويات 
اإلنتــاج بواقــع ١.٢ مليــون 
برميــل يوميــا، وتبلغ حصة 
دول »أوپيــك« منــه 8٠٠ ألــف 
برميل يوميــا ونحو 4٠٠ ألف 
برميل يوميا للدول من خارج 
منظمــة »أوپيك«، وبالنســبة 
للخفض اإلضافــي البالغ 5٠٠ 
ألــف برميل يوميا فإن نصيب 
روســيا من التخفيضات يبلغ 
7٠ ألف برميل يوميا، واململكة 
العربيــة الســعودية ســتقوم 
بأكبــر خفض بنحــو ١67 ألف 
برميل يوميا والعراق بنحو 5٠ 
ألف برميــل واإلمارات 6٠ ألف 
برميل والباقي موزع على الدول 
املشاركة في االتفاقية باستثناء 
الدول املعفاة من االتفاقية وهي 

ڤنزويال وليبيا وإيران.

بالنسبة ألسعار النفط، كيف 
تقيّمون األسعار في 2019 وما 

توقعاتكم لـ 2020؟
٭ كمــا تعلمون أن في منظمة 
»أوپيك« قراراتنا ليست مبنية 
على استهداف سعر معني للنفط، 
وإمنا نهدف إلى استقرار وتوازن 
األســواق مــن خــالل مراقبــة 
مســتويات املخــزون مقارنــة 
بخمس سنوات ماضية، ونحن 
نــرى أن املخزون ال يزال فوق 
مســتوى املعدل، فيبلغ حاليا 
أعلى من ٢46 مليون برميل فوق 
املعدل، ومع هذا املستوى نتمنى 
أن ينعكس قرار اخلفض إيجابا 

بخفض مستويات املخزون.

هيثم الغيص خالل اللقاء مع الزميل أحمد مغربي                                        )احمد علي(

الكويت تساهم مجددًا في توصل »أوپيك+« إلى اتفاق تاريخي خلفض اإلنتاج

الكويت من أكثر الدول التزامـًا بتعهداتها خلفض اإلنتـاج 
ولها دور سّباق ورائد في تنفيذ االتفاقيات الدولية

بدون اتفاق خفض االنتاج اإلمدادات النفطية العاملية 
ستفوق الطلب بحدود 600-700 ألف برميل يومياً

2.669 مليون برميل يوميًا حصة إنتاج الكويت احملددة حسب االتفاق 

هيثم الغيص: 55 ألف برميل يوميًا نصيب الكويت 
من تخفيضات إنتاج  »أوپيك +« بدءاً من يناير 2020

محافظ الكويت في منظمة »أوپيك« في لقاء مع »األنباء«:

أجرى اللقاء: أحمد مغربي 

قال محافظ الكويت في منظمة الدول املصدرة للبترول »أوپيك« هيثم الغيص إن إجمالي كميات خفض اإلنتاج التي 
تعهدت بها الكويت مبوجب اتفاق »أوپيك+« منذ يناير 2019 بلغت 140 ألف برميل يوميا، حيث تعهدت في الســابق 
بتخفيض يبلغ 85 ألف برميل يوميا، فيما تعهدت الكويت نهاية األسبوع املاضي بخفض إضافي يبلغ 55 ألف برميل 
يوميا متاشيا مع قرار»أوپيك+« بتعميق خفض اإلنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2020. وأشار 
الغيص في حوار مع »األنباء« إلى أن حصة إنتاج الكويت احملددة حسب اتفاق »أوپيك+« ستبلغ 2.669 مليون برميل 
يوميــا بدأ من 1 يناير 2020، وذلك حتى نهاية مارس 2020. وبني أن قرارات األعضاء في منظمة »أوپيك« ليســت 
مبنية على استهداف سعر معني لبرميل النفط، وإمنا الهدف هو التخلص من الفائض في مستويات املخزون النفطي 
التجاري العاملي باملقارنة مع معدل اخلمس سنوات املاضية، ونحن نرى أن الفائض في املخزون ال يزال فوق مستوى 
املعدل بحوالي 246 مليون برميل، ومع هذا املســتوى للمخــزون نتمنى أن ينعكس قرار اخلفض اإلضافي إيجابا 
بخفض مستويات املخزون للتخلص من الفائض وإعادة التوازن واالستقرار ألسواق النفط، وفيما يلي التفاصيل: 

ملشاهدة الڤيديو

مديران جديدان 
في »البترول الوطنية« و»نفط اخلليج«

»االستئناف« حتكم لـ »أجيليتي« بدعوى 
عقد التخصيص املبرم مع »الصناعة«

أحمد مغربي

أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية 
تعميما بترقية أحمد عبدالرحمن الفارس الى 

وظيفة مدير دائرة املوارد البشرية.
وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس 
التنفيذي لشركة البترول الوطنية وليد البدر 

ان التعميم سيتم العمل به اعتبارا من أمس 
االثنني. من جهة ثانية، أصدر الرئيس التنفيذي 
بالوكالة في الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
عبداهلل السميطي تعميما أمس بتعيني وليد 
حمدان اخلدة ملنصب مدير مجموعة الشؤون 
التجارية في الشركة. وقال السيمطي إن القرار 

سيتم العمل به اعتبارا من اليوم الثالثاء.

قالت شركة أجيليتي ان محكمة االستئناف 
أصدرت حكما لصالح شركة أجيليتي للمخازن 
العمومية، في دعوى طلب ثبوت انتهاء عقد 
التخصيص املبرم مع الهيئة العامة للصناعة.

وقالت »أجيليتي«، في بيان للبورصة أمس، 
إن احملكمة حكمت شكال بقبول االستئنافات 
الثالثة على حكــم أول درجة، باإلضافة إلى 
عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة 

وتأييد احلكم املستأنف.
وكان حكــم أول درجة قــد صدر لصالح 
الهيئة العامة للصناعة ضد »أجيليتي«، حيث 
قضى آنذاك بانتهاء عقد التخصيص رقم ١57 
املبرم بني الهيئة والشركة، اعتبارا من تاريخ 
3٠ يونيو ٢٠١8، وبإخالء الشــركة للقسيمة 
وطردهــا باعتبارها غاصبــة وواضعة اليد 

دون سند.

»املركزي« يخصص إصدار سندات 
وتورق بـ 280 مليون دينار

قام بنك الكويت املركزي بإصدار سندات 
وتــورق بقيمة إجمالية بلغت ٢8٠ مليون 
دينــار. وقال »املركــزي« ان اجل االصدار 

ستة اشهر مبعدل عائد 875.٢%.

وكان بنك الكويت املركزي قام بإصدار 
سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 36٠ 
مليون دينار في ٢5 نوفمبر املاضي لنفس 

املدة والعائد.

11.6 مليون دينار قيمة حتركات كبار املالك بالبورصة أمس
شريف حمدي

أظهرت بيانات البورصة أمس تغيرات على مستوى ملكيات الكبار والتي 
بلغت ١١.6 مليون دينار، وكان أبرز عمليات تغير امللكية بيع مجموعة أسعد 
عبدالعزيز الســند )شركة فيرســت تريدرز العقارية، شركة املاسة الزرقاء 
وشركة املاسة البيضاء( نسبة ٢4.8% من أسهمه في شركة البريق القابضة 
بقيمــة تخطــت ١٠.8 ماليني دينار، لتتقلص حصته إلــى 73.٩% من ٩8.8%، 
ورغم عملية البيع لهذه النسبة يظل أسعد السند أكبر مالك شركة البريق. 
كما أظهرت بيانات البورصة أن املشتري لهذه النسبة بدر أحمد بدر الرفاعي 
ومجموعته )شــركة اللؤلؤة لبيع وشراء العقارات واألسهم( ليصبح ثاني 
أكبر املالك بنسبة ٢6%. وعززت شركة مشاريع الكويت القابضة ومجموعتها 
)شركة أوفرالند العقارية، شركة اخلليج املتحد القابضة وشركة االستشارات 
الكويتية املتحدة( ملكيتها من خالل عملية شراء على أسهم شركة العقارات 
املتحدة بقيمة 385 ألف دينار لترفع حصتها إلى 68.٢% من 67.6%. ونفذت 
الشركة املتحدة للخدمات الطبية عملية شراء على أسهم شركة امليدان بقيمة 
3٠5 آالف دينــار لتصل نســبة امللكية إلــى 5٢.٢١% ارتفاعا من 5٢.١١% وهي 

أكبر املالك بالشركة املتخصصة في مجال طب األسنان.

»جولدمان ساكس«: الذهب سيقفز إلى 1600 دوالر
رويترز: أبقى جولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب في ثالثة 
أشــهر وســتة و١٢ شــهرا عند ١6٠٠ دوالر لألوقية )األونصة(، وقال إن 
الطلب على املعدن األصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود 
والضبابية السياسية. وقال البنك األميركي إن هذه التوقعات تستند إلى 
الطلب االســتثماري الذي سيعتمد على مخاوف وقوع ركود اقتصادي 
إضافة إلى عدم اليقني السياســي. وحقق املعدن النفيس مكاسب بنحو 
١4% فــي العام احلالي حتى اآلن، ليســير الذهب على الطريق الصحيح 
نحو حصد أكبر ارتفاع سنوي منذ عام ٢٠١٠. لكن مع ذلك، فإن الذهب 
أقل بنحو 6% مقارنة مع أعلى مســتوى سجله في 6 سنوات عند ١557 
دوالرا لألوقية في أوائل ســبتمبر املاضي. ويعزي البنك االســتثماري 
هذا الهبوط األخير إلى تزايد شــهية املخاطرة عامليا على خلفية تهدئة 
فــي التوتــرات التجارية بني الواليات املتحدة والصــني إضافة إلى قوة 
سوق العمل األميركي. وأشار »جولدمان ساكس« إلى أنه بدون تسارع 
فــي النمو االقتصادي، فإن مخاوف النمو مــن املرجح أن تظل مرتفعة 
بدعم بيئة معدالت البطالة املنخفضة إضافة إلى انعكاس منحنى عائد 

السندات األميركية.


