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أحمد مغربي

كشف نائب العضو املنتدب 
ملبيعات التسويق العاملي في 
مؤسســة البتــرول الكويتية 
الشيخ خالد الصباح أن قطاع 
التســويق العاملي قــام خالل 
الفترة املاضية بالتنسيق مع 
الزبائن والعمالء النفطيني في 
مختلف دول العالــم لالتفاق 
على تخفيــض كميات النفط، 
وذلك متاشيا مع قرارات منظمة 
الدول املصدرة للبترول «أوپيك» 
واملنتجني املستقلني املعروف 
اختصارا بـ «أوپيك+» والذي 
يهــدف خلفض إنتــاج النفط 
بواقع ٩٫٧ ماليني برميل يوميا 
خالل شــهري مايــو ويونيو، 
فضال عن قيام الكويت بخفض 
إضافي وطوعي يبلغ ٨٠ ألف 
برميل يوميا بداية من يونيو 
املقبــل. وقــال الشــيخ خالد 
الصبــاح فــي تصريح خاص 
لـ «األنبــاء» إن إمتام اخلفض 
الطوعي للشــحنات النفطية 
للزبائن يعكس قــوة العالقة 
والثقة املتبادلة ما بني مؤسسة 
البترول الكويتية وزبائنها في 
شتى أنحاء العالم، حيث تنظر 
الكويت إلى هذه الدول باعتبارها 
شريكا استراتيجيا مهما لتأمني 
احتياجاتها من الطاقة الالزمة 
لتلبيــة الطلــب املتنامــي من 
الوقود لديها، حيث مت التأكيد 

املشــتركة، حيث يتميز قطاع 
التســويق العاملــي بوجــود 
موظفني يتمتعون بكفاءة عالية 
ويعملون بكل جهد للتغلب على 
التحديات احلالية ألسواق النفط 
العاملية. وأشــار الشيخ خالد 
الصباح إلى أن مكاتب التسويق 
العاملي في اخلارج املوجودة في 
٧ دول تضــم الصني واليابان 
وكوريا اجلنوبية وسنغافورة 
وباكستان والهند ولندن تعمل 
علــى مــدار الســاعة فــي ظل 
الظروف االستثنائية احلالية 
املتمثلــة فــي تفشــى جائحة 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
(كوفيــد-١٩)، حيــث التــزال 

آمنــة وطويلة األمــد، لذا فإن 
النفط اخلام الكويتي املصدر 
يتم تسويقه عن طريق عقود 
سنوية وطويلة األمد ويعتبر 
الفائــض (وإن وجــد) كميــة 

بسيطة جدا».
تأمني كمامات 

من جهــة ثانيــة، وتنفيذا 
لتوجيهــات صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
ومجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة 
د.خالــد الفاضــل والرئيــس 
التنفيــذي ملؤسســة البترول 
الكويتية هاشــم هاشم، جنح 
قطــاع التســويق العاملي في 
مؤسسة البترول الكويتية في 
تأمني وجلــب كميات ضخمة 
من الكمامــات الطبية وأدوات 
التعقيم وأجهزة قياس درجات 
احلرارة للقطاع النفطي، وذلك 
كمخزون استراتيجي تستخدمه 
مؤسســة البترول وشركاتها 
التابعة في التعامل مع األزمة 
احلاليــة الناجمة عن تفشــى 
جائحة ڤيروس كورونا املستجد 

(كوفيد-١٩).
وقــال انه مت تكليف قطاع 
التسويق واملكاتب اخلارجية 
بسرعة جلب الكمامات الطبية 
واملواد الصحية التي ســيتم 
توفيرها للعاملني في القطاع 
النفطي خالل األزمة احلالية، 

منهــم التواجد في املكتب يتم 
ذلك وفقا للضرورة.

وقال إن إدارة نظم املعلومات 
في مؤسسة البترول الكويتية 
قامت بعمــل دؤوب منذ أزمة 
كورونــا في الكويت وجنحت 
في وضع برامح العمل عن بعد 
ملوظفي قطاع التســويق ومت 
ربط املكاتب اخلارجية ضمن 
شبكة واحدة ليصبح القطاع 
علــى تواصل دائم مع العمالء 

حول العالم.
وذكر الشيخ خالد الصباح 
أن هنــاك توجيهــات حثيثــة 
ويومية من العضــو املنتدب 
لقطــاع التســويق العاملــي 

هذه املكاتب تؤدي دورها بكل 
حرفية ومتابعة حثيثة جلدولة 
الشــحنات النفطيــة للعمالء 
وتأمني احتياجاتهم اليومية، 
ناهيك عن أن املكاتب تعمل على 
تأمني احتياجات شركة البترول 
العاملية (KPI) سواء للمشتقات 
البترولية أوالنفط اخلام. وحول 
آلية عمل قطاع التسويق العاملي 
في الكويت خالل احلظر الكلي 
الصادر من قبل مجلس الوزراء 
والذي يستمر حتى نهاية مايو 
اجلــاري، ذكــر الشــيخ خالد 
الصبــاح أن كل العاملــني في 
القطــاع يعملون ليــال ونهارا 
من منازلهــم، وفي حال طلب 

لــكل  الفليــج  عبدالناصــر 
اإلدارات في التسويق العاملي 
في التواصل املستمر مع العمالء 
النفطيني ومعرفة احتياجاتهم 
وعقد اجتماعــات مكثفة عبر 
وســائل التواصل عن بعد مع 

املكاتب اخلارجية.
وقال إن إدارة املنتجات في 
التســويق العاملي تقوم كذلك 
بجهــود كبيــرة باملتابعة مع 
العمــالء ســواء من الــدول أو 
الشركات لتأمني احتياجاتهم 

من املنتجات املطلوبة.
التســويق  أن  وأوضــح 
العاملي في مؤسســة البترول 
يعمل على تعظيم قيمة املواد 
الهيدروكربونيــة الكويتيــة، 
من خالل تسويقها في املنافذ 
اآلمنة واملتنوعة وطويلة األمد، 
ودعم خطة التوسع في أنشطة 
االستكشاف واإلنتاج والتكرير 
والتصنيــع وتعزيــز القدرة 
التسويقية عن طريق االستثمار 
في مشاريع بنى حتتية ملساندة 
عمليــات التســويق وبعــض 
االستثمارات األخرى. وفي رده 
على سؤال حول اذا ما كان كل 
اإلنتــاج الكويتــي بعد خصم 
الكمية املستهلكة محليا مبيعا أم 
ان هناك فائضا لم يتم التعاقد 
عليه حتى اآلن، قال الشيخ خالد 
الصباح: «تنص استراتيجية 
التسويق العاملي على سياسة 
تسويق النفط اخلام في أسواق 

مشيرا إلى أن القطاع مستمر 
في جلب كميات إضافية خالل 

الفترة املقبلة.
وبني انــه بفضل العالقات 
القوية واملتميــزة التي تربط 
الكويــت بعمالئهــا النفطيني 
فانــه مت توفير هــذه الكميات 
من الكمامــات وأجهزة قياس 
درجات احلرارة في هذا التوقيت 
الصعــب الذي جعل من جلب 
هذه املواد في غاية الصعوبة، 
حيث تعمل كل الدول على توفير 
مخزون اســتراتيجي من تلك 
املواد خالل األزمة احلالية التي 

ال نعلم إلى متى ستستمر.
وأشار إلى أن هذا املخزون 
الضخــم الــذي مت جلبه على 
مدار األشــهر املاضية ســيتم 
اســتخدامه من قبل مؤسســة 
البترول الكويتية وشــركاتها 
التابعة خــالل الفترة املقبلة، 
وذلك من منطلق احلفاظ على 
العاملــني في القطــاع النفطي 
والذي يزيد علــى أكثر من ٢١ 
ألف عامــل، ناهيــك عن آالف 

العاملني في العقود النفطية.
وقدم الشيح خالد  الصباح 
في نهاية تصريحه الشكر لكل 
العاملــني في القطــاع النفطي 
وحتديدا في قطاع التســويق 
العاملي علــى اجلهود املبذولة 
من قبلهم في مثل هذه الظروف 
االستثنائية الصعبة التي مير 

بها العالم والكويت.

الشيخ خالد الصباح

للعمــالء أن عمليات اخلفض 
في كميات الشــحن التي بدأت 
من شهر مايو اجلاري لن تؤثر 
على عقود التوريد طويلة األمد 
املوقعة بني اجلانبني، وهو األمر 
الذي تلتزم به الكويت في كل 
تعاقداتها النفطية في أن تصبح 
مصدرا معتمــدا للنفط اخلام 
وملتزمة فــي ذات الوقت بكل 

قرارات منظمة «أوپيك».
وأوضح أن قطاع التسويق 
العاملي في مؤسســة البترول 
الكويتيــة يرتبط مــع زبائنه 
بعالقــات تاريخيــة متينــة 
مبنيــة على الثقــة واالحترام 
املتبــادل وتعزيــز املصالــح 

٨٠٪ انخفاضًا في حتويالت الوافدين١٫١ مليار دينار مكاسب للبورصة بآخر ٣ جلسات
شريف حمدي

البورصــة  واصلــت 
الكويتية حتقيق املكاســب 
على مستوى القيمة السوقية 
منذ بدء األسبوع األخير من 
رمضان، حيث أضاف السوق 
أمــس ٣٩٣ مليــون دينــار 
مكاســب ليصــل اإلجمالي 
بآخــر ٣ جلســات لنحو ١٫١ 

مليار دينار.
وبلغت القيمة السوقية 
للبورصة الكويتية بنهاية 
جلســة أمس ٢٧٫٨٨٤ مليار 
دينار ارتفاعــا من ٢٦٫٧٧٢ 
مليــار دينار نهاية جلســة 

ختام األسبوع املاضي.
وفي ظل الزخم الشرائي 
الذي يشهده السوق حاليا 
على األسهم القيادية قفزت 
الســيولة املتدفقة بنســبة 
٦٧٪، حيث ارتفعت إلى ٣٩٫٩ 
مليون دينار ارتفاعا من ٢٣٫٩ 
مليون دينار في جلسة أول 
من أمس، وتواصل السيولة 
أيضــا ارتفاعهــا التدريجي 
بشــكل الفت، إذ كانت عند 
مستوى ١٧مليون دينار في 

جلسة األحد املاضي.
واستحوذت ٥ أسهم على 
٧٥٪ من إجمالي الســيولة، 
وفي مقدمتها لليوم الثاني 
على التوالي سهم أهلي متحد 
بـ١١٫٢ مليون دينار، تاله سهم 
بيتك بـ ٩٫٦ ماليني دينار، ثم 
الوطني بـ ٥٫١ ماليني دينار، 
والدولي بـ ٢٫٤ مليون دينار 

وزين ١٫٦ مليون دينار.
ويواصل السوق نشاطه 
الصاعــد بدعــم األســهم 
القياديــة خاصــة ســهمي 

باهي أحمد

كشــفت مصــادر مطلعة 
لـــ «األنبــاء» عن أن نســبة 
املصرفيـــــة  التحويــالت 
للوافدين انخفضت بنســبة 
٨٠٪ خالل فترة احلظر الشامل 
مقارنة مبا قبلها، وذلك رغم 
عمــل ما يقــارب ٤ شــركات 
صرافة بالنظــام االلكتروني 
والتحويــالت االوناليــن في 

هذه الفترة.
وأضافت املصادر أن إغالق 
شــركات الصرافــة أدى إلــى 
تراجع كبير في التحويالت، 
وذلــك بســبب أن العديد من 
الذيــن يقومــون بعمليــات 
التحويــل لــم يفعلــوا أرقام 
هواتفهم لدى البنوك وحتديث 
البيانــات لديها، الســيما ان 
الدفــع االلكتروني  عمليــات 
تتطلــب إمتامهــا الســتقبال 

مؤشرات ومتغيرات السوق 
على وقع تفشــي ڤيروس 
كورونا بدءا من مطلع مارس 

املاضي.
وحققت مؤشرات السوق 
ارتفاعات جماعيــة بنهاية 
جلســة امس، حيث ارتفع 
مؤشر السوق األول بنسبة 
١٫٧٪ مضيفا ٩١ نقطة ملكاسبه 

العمالء لدى شركات الصرافة، 
ويتم إعطاء املعلومات الالزمة 
التي بدورها تقوم  للشــركة 
بتحويل رابط للعميل للدفع 
حيث إن ١٥٠٠ دينار هو السقف 
املسموح بتحويله بتلك اآللية.

أما لتحويل مبلغ أكبر فيتم 
التطبيق  الدخول من خــالل 

الســابقة ليصــل إلى ٥٢٨٧ 
نقطــة، كمــا ارتفع مؤشــر 
الســوق الرئيســي بنسبة 
نقطــة   ٢٥ محققــا   ٪٠٫٦
للمكاسب السابقة ليصل إلى 
٤١٢٠ نقطة، وارتفع مؤشر 
الســوق العام بنسبة ١٫٤٪ 
مبكاســب بلغــت ٦٩ نقطة 

ليصل إلى ٤٨٩٤ نقطة.

وطلب التحويل بعد استكمال 
البيانــات املطلوبــة على أن 
يكون السقف األعلى للتحويل 
هو ٥ آالف دينار في املعاملة 
الواحدة لنفس املستفيد، وذلك 
لضمان توفير إجراءات احلماية 

واألمان لعمليات العميل.
وحول فرض إجراءات 
التحويالت،  السالمة على 
إلــى أن  لفتــت املصــادر 
الشــركات قامت بإنشــاء 
أقسام مخصصة لالستفسار 
عن مصدر األموال، خاصة 
مــن  العديــد  هنــاك  ان 
احملاوالت التي حدثت في 
الفتــرة املاضيــة لتحويل 
أموال غير معروفة املصدر، 
ممــا اســتدعى شــركات 
الصرافة إلى اتخاذ إجراءات 
احتياطيــة لضمــان عدم 
وجود معامالت مشبوهة 
أو سوء استخدام للحساب.

بسبب إغالق شركات الصرافة خالل فترة احلظر الشامل وعدم حتديث البيانات البنكيةالزخم الشرائي على األسهم القيادية مستمر والسيولة تقفز بـ ٦٧٪

أهلــي متحد وبيتك، فضال 
عن اســهم قياديــة أخرى 
في قطاعــات متنوعة، كما 
أن ارتفــاع أســعار النفط 
ألعلى مســتوى منذ نحو 
عامني يعزز من الثقة التي 
تشهدها البورصة الكويتية 
فــي الوقــت احلالــي بعد 
تراجعات كبيرة منيت بها 

رســالة نصيــة تتضمن رقم 
الدفــع،  otp إلمتــام عمليــة 
حيــث إن حتديــث البيانات 
يحمي املتعاملني أنفسهم من 

االحتيال املالي.
وأوضحــت املصــادر أن 
التحويالت تتم حاليا من خالل 
نوعني وهي االتصال بخدمة 

الكويت مصدر معتمد للنفط اخلام.. وملتزمة بقرارات «أوپيك».. ونبيع النفط في أسواق آمنة عبر عقود سنوية طويلة األمد

البورصة ُتعطل أعمالها ٣ أيام مبناسبة عيد الفطر
أعلنــت بورصــة الكويــت تعطيل 
أعمالهــا مبناســبة حلول عيــد الفطر 
املبارك، وذلك اعتبارا من األحد املوافق 

٢٤ مايو، على أن يستأنف السوق أعماله 
كاملعتاد اعتبارا من األربعاء املوافق ٢٧ 

مايو اجلاري.

قال لـ «األنباء» أن «التسويق العاملي» جنح في تأمني احتياجات القطاع النفطي من الكمامات الطبية

خالد الصباح: عالقة «البترول» مع عمالئها متينة.. وتنسيق خلفض شحنات النفط

٧ مكاتب للتسويق العاملي تعمل على مدار 
الساعة رغم الظروف االستثنائية جراء 

ڤيروس «كورونا»

ربط املكاتب اخلارجية ضمن شبكة واحدة.. 
وتواصل دائم مع العمالء حول العالم

نتعامل مع «كورونا» بحرفية عالية ملواجهة 
حتديات انخفاض أسعار النفط

٣٢٣ مليار دوالر خسائر دول اخلليج جراء «كورونا» و«النفط»
محمود عيسى

قالت صحيفة نهان دان الڤيتنامية إن 
هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها 
التاريخية وتفشي ڤيروس كورونا احدثا 
خســائر فادحة في اقتصادات الشرق 
األوسط، حيث ان الدول املنتجة واملصدرة 
النفط تخوض غمار عاصفة النفط العاتية، 
ولكن برغم وضع العديد من حزم التحفيز، 
إال أن اخلسائر ال ميكن جتنبها نتيجة 

ما اسمتها «الهزة املزدوجة».

وأضافــت الصحيفة الرسمية واسعة 
االنتشار والناطقة باسم احلزب الشيوعي 
الڤيتنامي ان منتجي النفــــط ما زالوا 
يواجهون مطالب مبزيد من خفض اإلنتاج 
من أجل احلفاظ على سعر «الذهب األسود» 
الذي يتدهور إلى مستويات غير مسبوقة.
الدولي  النقــد  وتوقع صنــدوق 
حـــدوث انخفاض حاد في اقتصادات 
الـــدول املصدرة للنفط في اخلليج في 
٢٠٢٠، مشيرا الــى انه من املتوقع أن 
يشهد اقتصـــاد املنطقــة انخفاضا 

بنسبة ٣٫٣٪ تقريبا، وهو أكبر انخفاض 
منذ ٤٠ عامــا. وتســببت «الصدمة 
املزدوجة» لڤيروس كورونا وانخفاض 
أسعار النفط في خسارة دول اخلليج - 
التي تعتمد على صادرات النفط - نحو 
٣٢٣ مليار دوالر، أي ما يعادل ١٢٪ من 

حجم االقتصاد. 
ومن املتوقــع أن يرتفع الدين العام 
للدول العربية هذا العام بنسبة ١٥٪، أي 
مبا يعــادل ١٩٠ مليار دوالر ليصل إلى 

١٫٤٦ تريليون دوالر.


