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باركيندو: «أوپيك+» ستضمن أال تهوي أسعار النفط مجددًا
رويتــرز: قــال أمــني عام 
منظمة أوپيك محمد باركيندو، 
أمــس، إن حتالــف أوپيك+ 
ســيضمن أال تهوي أســعار 
النفط بقوة مجددا حني يجتمع 
لوضع السياســة فــي نهاية 
نوفمبر. جــاءت تصريحات 
باركينــدو ردا علــى ســؤال 
بشأن ما إذا كان هناك مجال 

بيانــات من معهــد البترول 
األميركي، تراجع مخزونات 
الواليــات املتحدة من النفط 
اخلــام والوقــود األســبوع 
املاضــي. وانخفض مخزون 
اخلام ٥٫٤ ماليني برميل على 
مــدار األســبوع املنتهي في 
التاسع من أكتوبر، بينما كانت 
توقعات احملللني تشــير إلى 

تراجع قدره ٢٫٨ مليون برميل.
وارتفعت مخزونات اخلام 
مبركز التسليم في كاشينج 
بوالية أوكالهوما ٢٫٢ مليون 

برميل.
أرقــام معهــد  وبحســب 
البتــرول، تراجع اســتهالك 
مصافي التكريــر للخام ٦٠١ 

ألف برميل يوميا.

لزيادة مزمعة في إنتاج النفط 
اعتبــارا من يناير من جانب 
التي  «أوپيــك+»، املجموعة 
تضــم دول أوپيك وروســيا 
وحلفــاء آخريــن. وردا على 
ســؤال بشــأن زيــادة إنتاج 
«أوپيك+» املزمعة في ٢٠٢١، 
قــال: «ال ســبب للشــعور 
بالقلــق». وكانت قد أظهرت 

هكذا ستتحسن أسعار النفط بالربع الرابع من ٢٠٢٠
قال تقرير صادر عن معهد 
أكســفورد لدراســات الطاقة، 
حتت عنوان: «عقب االنتعاش 
األولــي للنفط: ما هو املتوقع 
ألساسيات السوق واألسعار؟»، 
أن أســعار خام برنت شهدت 
ارتفاعــا بأكثر مــن ١٦ دوالرا 
للبرميــل خالل شــهري مايو 
ويونيــو ٢٠٢٠، وظل ســعر 
خام برنت مســتقرا في نطاق 
محدود يتراوح ما بني ٤٠ و٤٥ 
دوالرا للبرميل منذ شهر يوليو 
٢٠٢٠، وعلــى الرغم من حالة 
عدم اليقني املتزايد فقد كانت 
التقلبات في األسعار منخفضة 

بشكل استثنائي. 
وذلــك يعكــس حقيقة أن 
االنتعاش األخير في األسعار 
كان مدفوعا بتحسن أساسيات 
السوق أي مبستويات الطلب 
والعرض، لذلك فالنطاق احلالي 
ألســعار النفط يعــد مدعوما 
بشــكل جيد، وبعــد إنكماش 
الطلب العاملي على النفط في 
أبريــل ٢٠٢٠ بشــكل قياســي 
بلــغ ٢٢٫٧ مليون برميل/يوم 
مقارنة بالشهر املماثل من العام 
املاضي، تراجع هذا االنكماش 
السنوي في شهر يوليو ٢٠٢٠ 
إلى ١٠ ماليني برميل/يوم فقط، 
وهو ما يعني أن الطلب العاملي 
على النفط قد شــهد انتعاشا 
بنسبة ٩٠٪ مقارنة مبستويات 
ما قبل جائحة ڤيروس كورونا 

املستجد. 
ومن جهة أخرى، انخفضت 
إمدادات النفط العاملية مبقدار 
١٣٫٣ مليون برميل/يوم، خالل 
الفترة (أبريل - يونيو) ٢٠٢٠، 
التاريخــي  نتيجــة لالتفــاق 
لدول «أوپيك+» بشأن خفض 
اإلنتاج، وارتفاع نسبة االمتثال 
به، فضــال عــن التخفيضات 
الكبيــرة فــي اإلمــدادات مــن 
بعض الدول األخرى من خارج 
«أوپيك+»، وبخاصة من قبل 
الواليــات املتحــدة األميركية 

وكندا.
ومن ناحية أخرى، يوضح 
الســعري احملــدود  النطــاق 

إلــى أن  التقديــرات األوليــة 
التجاريــة لدول  املخزونــات 
التعــاون االقتصادي  منظمة 
والتنمية بلغــت ٥٣٠ مليون 
برميل خالل يوليو ٢٠٢٠، وهو 
مســتوى أعلى من متوســط 
الفتــرة (٢٠١٠-٢٠١٤)، وأكثر 
من ضعف الفائض البالغ ٢٥٢٫٣ 
مليون برميل في العام املاضي. 
وبشكل مختصر، تعد وتيرة 
تعافي الطلب واستجابة دول 
الديناميكيات  «أوپيك+» هي 
التــي ستشــكل  الرئيســية 
األوضاع في السوق النفطية 
وحتــدد اجتاه ومدى ســرعة 
خروج أسعار النفط عن النطاق 
احلالي، وتشير التوقعات إلى 
أن الربع الرابع من العام احلالي 
٢٠٢٠ سيشهد خروج األسعار 

عن النطاق احلالي.
بشــكل  ســيكون  لكنــه 
تدريجي ومحدود في االجتاه 
الصعــودي، ومن الواضح أن 
السوق النفطية أكثر استعدادا 
لالنتقــال إلى نطاق ســعري 
أعلى وليس نطاقا أقل، وكان 
ينتظر حدوث بعض اإلشارات 
اإليجابية مــن جانب الطلب، 
بخاصة من الواليات املتحدة 

األميركية والهند. 
الرئيسية  ومن األســباب 
لهــذا االنحياز نحــو املنحنى 

«التصاعدي» في التوقعات هو 
أن هنــاك اعتقادا بأن عمليات 
اإلغــالق والعزل املشــابهة ملا 
حدث في شهري مارس وأبريل 
٢٠٢٠ ليست مرجحة احلدوث 
مجددا، وبالتالــي فإن الطلب 
سوف يتعافى وإن كان بوتيرة 

أبطأ. 
وفي الوقت ذاته، فإن اآلراء 
التي متيل إلى أن صناعة النفط 
ال ميكنهــا زيــادة االســتثمار 
وحتقيق استكشافات جديدة 
في بيئة األسعار السائدة حاليا، 
وأن إنتــاج النفــط الصخري 
األميركــي سيســتغرق وقتا 
للتعافــي والعودة إلى ذروته 
السابقة، تكتسب هي األخرى 
مزيد من االهتمــام وهي آراء 

مقدرة. 
كمــا أن للســوق النفطية 
نظرة متشــائمة بشأن عودة 
بعض اإلمــدادات املتوقفة من 
دول مثل إيران وڤنزويال وحتى 
ليبيا. لكن الفرضية الرئيسية 
الكامنــة وراء االنحيــاز نحو 
املنحنى التصاعدي لتوقعات 
أســواق النفــط هــي احلفاظ 
على متاســك دول «أوپيك+» 
الكامل، وهذا ميثل  واالمتثال 
حتوال أساســيا عــن الدورات 
السابقة التي شهدتها السوق 

النفطية.

بدعم من تعافي الطلب النسبي على اخلام.. واستجابة دول «أوپيك+» لالمتثال الكامل بتخفيضات االنتاج

والتقلبــات املنخفضــة أمــرا 
مهما، هو أن السوق النفطية 
غير جاهزة بعد لالنتقال إلى 
نطــاق ســعري أعلــى، حيث 
يبــدو أن التعافــي الذي أخذ 
شكل حرف «V» في الطلب قد 
توقف بسبب املخاوف بشأن 
حدوث موجة ثانية من جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
فقد عــاودت حاالت اإلصابات 
اجلديــدة ارتفاعها مؤخرا في 

أجزاء كثيرة من العالم.
وعلى جانب العرض، فقد 
وصلت تخفيضات اإلنتاج إلى 
ذروتها في شهر يونيو ٢٠٢٠، 
وأوقفــت كل من الســعودية 
والكويت واإلمارات تخفيضات 
اإلنتــاج اإلضافيــة الطوعية 
البالغة ١٫١ مليون برميل/يوم، 
إلى جانب تقليص «أوپيك+» 
لتخفيضات إنتاج النفط بدءا 
مــن شــهر أغســطس ٢٠٢٠، 
واســتئناف بعــض عمليات 
اإلنتــاج املتوقف فــي أميركا 
الشمالية منذ شهر يونيو ٢٠٢٠ 

استجابة الرتفاع األسعار. 
وباإلضافة إلى ديناميكيات 
العرض والطلب تلك، يشكل 
الكبيــر ملخزونــات  التراكــم 
واملنتجــات  اخلــام  النفــط 
النفطيــة ضغطا إضافيا على 
أســعار النفط، حيث أشارت 

«الطيران املدني العراقي» يكّلف «ناس» بإدارة 
وتطوير خدمات الركاب في مطار بغداد الدولي

قامــت ســلطة الطيران 
 (ICAA) العراقــي  املدنــي 
بتكليف شــركة ناشيونال 
خلدمــات الطيــران (ناس) 
لتحديث وتشــغيل خدمات 
وعمليات مناولة الركاب في 

مطار بغداد الدولي. 
وقالت الشركة في بيان 
صحافي إن «ناس» ستقوم 
بتوظيف خبراتها ومواردها 
في مبنى ركاب بابل ومبنى 
سامراء باإلضافة إلى قاعات 
الدولية، حيث  الترانزيــت 
ستكون شركة ناس مسؤولة 
عن جتديد وحتديث البنية 
التحتية واملرافق وتنصيب 
معدات جديدة وتنفيذ جميع 
احللول التقنية املطلوبة في 

كال املبنيني.
وفــي هــذا اإلطــار، قال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ناس حسن احلوري «نحن 
متحمســون للتعــاون مــع 
ســلطة الطيــران املدنــي 
العراقي لتطوير وتشــغيل 
خدمــات مناولة الركاب في 
مطــار بغــداد الدولي، الذي 
الدوليــة  البوابــة  يعتبــر 
الرئيسية للعراق وللشرق 
األوســط، وهــذا التعــاون 
ســيكون مفتاحــا لتطوير 
صناعــة الطيــران العراقي 
ومنــو االقتصــاد احمللــي، 
ونحن ملتزمون باالستثمار 
ليس فقط في املوارد املادية 
والتكنولوجيا ولكن أيضا في 

امران ضروريان، وبصفتنا 
شركة رائدة في تقدمي خدمات 
املطــارات والطيــران فإننا 
نــدرك واجبنــا فــي ضمان 
الفعــال والســهل  الســفر 
للمســافرين، حيث ستقدم 
شركة ناس مجموعة متنوعة 
مــن اخلدمات مثــل أجهزة 
تسجيل الوصول والصعود 
الــى الطائــرة الالســلكية، 
املفقودة،  وتتبــع األمتعــة 
واالســتقبال واملســاعدة، 
وما إلى ذلك لضمان جتربة 
ركاب أفضل بأعلى مستويات 

السالمة».
جديــر بالذكــر ان مطار 
بغداد الدولي أعيد افتتاحه 
في شــهر يوليو ٢٠٢٠ بعد 
الرحــالت اجلوية  تعليــق 
ملدة ٤ أشهر بسبب جائحة 
كوفيد -١٩ العاملي، وستسهم 
التحتيــة واملرافق  البنيــة 
والتكنولوجيــا التــي يتــم 
حتديثهــا بشــكل كبير في 
عمليات شركات الطيران هذه 
مبا في ذلــك أنظمة مغادرة 

اآلليــة، وتعزيــز  الــركاب 
السالمة واألمن واإلنتاجية 

واألداء في الوقت احملدد.
كما أن شــركة ناس هي 
واحــدة من أســرع مزودي 
خدمــات الطيــران منوا في 
األسواق الناشئة وهذا الفوز 
بالعقد اجلديد لهو شاهد على 

استمرار منوها السريع.
ومن خالل تقدمي خدمات 
أرضية ألكثر من ١٠٠ زبون 
من شركات الطيران العاملية 
وردهات التشغيل في أكثر من 
٤٥ مطارا دوليا، فان مجموعة 
خدمات شــركة ناس تشمل 
أيضا االستقبال واملساعدة 
الشــحن وتقنيــات  وإدارة 
القاعدة  املطارات وعمليات 
الثابتــة وإدارة الصــاالت 
والتدريــب علــى الطيــران 
وحلول الســفر، ومن خالل 
ارتباطها مبؤسسات رائدة في 
الصناعة، حيث تتبع شركة 
ناس معايير الطيران الدولية 
بشــهادات مــن ممارســات
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من خالل جتديد البنية التحتية واملرافق وتنصيب معدات جديدة وتنفيذ جميع احللول التقنية

توظيــف وتدريب الكفاءات 
احمللية ما يوفر فرص عمل 
وخيــارات وظيفيــة بديلة 
للشــباب العراقــي، حيــث 
إننــا نهــدف إلى اســتثمار 
خبراتنــا لتقــدمي خدمــات 
وبنية حتتية عاملية املستوى 
في مطــار بغداد الدولي من 
خالل تقــدمي معايير عاملية 
مبفهــوم محلــي»، مشــيرا 
الــى أن الشــراكة اجلديدة 
ستســهم في تنمية عالقات 
اجلوار والصداقة بني العراق 
ومحيطه العربي والدولي.

وأضاف: أن كال املبنيني 
سيخدمان شركات الطيران 
الرئيسية التي تشغل رحالت 
من وإلى البالد، وســتكون 
شركة ناس املزود احلصري 
خلدمــات مناولــة الــركاب 

جلميع الرحالت الدولية.
وأوضح احلــوري قائال 
«مع إدخال الوباء لعناصر 
جديدة لتجربة الركاب، فإن 
طوابيــر االنتظــار األقصر 
وعمليــات املطــار األســرع 

«كامكو إنفست»: عودة الطلب على النفط 
ملستويات ما قبل «كورونا» في ٢٠٢٢

قــال تقرير صــادر عن شــركة كامكو 
إنفســت ان املخــاوف على جبهــة الطلب 
أدت إلى انخفاض متوســط أسعار النفط 
خالل ســبتمبر ٢٠٢٠ بصفــة عامة، حيث 
بلغ متوسط ســعر العقود الفورية خلام 
أوبك ٤١٫٥٤ دوالرا للبرميل بعد انخفاضه 
٨٫١٪ على أســاس شــهري، فيما يعد أول 
انخفاض يسجله في ٦ أشهر، في حني كان 
تراجع سعر اخلام الكويتي أقل قليال، حيث 
انخفض بنسبة ٦٫٦٪ على أساس شهري 
وبلغ في املتوســط ٤٢٫١ دوالرا للبرميل، 
فيما شهد سعر مزيج خام برنت انخفاضا 
مبستوى أكبر بكثير بلغت ٩٫٤٪، ووصل 

في املتوسط إلى ٤٠٫٦ دوالرا للبرميل.
وعلــى صعيــد آخر، أصــدرت كل من 
«أوبك» ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما 
طويلة األجل لسوق النفط األسبوع املاضي 
والتي أظهرت أن «أوبك» كانت أكثر تفاؤال 
نسبيا مقارنة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية 

فيمــا يتعلق بتعافي الطلــب بعد جائحة 
كوفيد-١٩، حيث من املتوقع أن يصل الطلب 
العاملي على النفط إلى مســتويات ما قبل 
اجلائحــة فــي ٢٠٢٢ وأن يظهر منوا حتى 
أواخــر ٢٠٣٠، ومــن املتوقع بعــد ذلك أن 
يظهر ثباتا على مستوى الطلب. وأضاف 
التقرير ان «أوبك» خفضت تقديراتها للطلب 
طويل األجل بأكثر من مليون برميل يوميا 
مقارنة بتوقعاتها السابقة، اذ تتوقع اآلن 
أن يرتفــع الطلب العاملــي على النفط من 
٩٩٫٧ مليــون برميل يوميا في العام ٢٠١٩ 
إلــى ١٠٩٫٣ ماليني برميــل يوميا في العام 
٢٠٤٠ ثم ينخفض هامشيا إلى ١٠٩٫١ ماليني 

برميل يوميا في ٢٠٤٥.
من جهة أخرى، حــذرت وكالة الطاقة 
الدولية من أن اجلائحة سيكون لها تأثير 
دائــم على ســوق النفط ومــن املتوقع أن 
يتعافى الطلب إلى مستويات ما قبل اجلائحة 
فقط في العام ٢٠٢٣ بشرط السيطرة على 

اجلائحة العام املقبل. وذكرت الوكالة أنه من 
املتوقع أن يستقر الطلب على النفط بعد 
العام ٢٠٣٠ ومن املتوقع أن تكون مستويات 
الذروة أقل بكثير من التوقعات الســابقة. 
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، من املتوقع 
أن يرتفــع الطلب على النفط مبقدار ٠٫٧٥ 
مليون برميل يوميا في املتوسط حتى ٢٠٣٠ 
ليصل إلى ١٠٣٫٢ ماليني برميل يوميا، أي أقل 
بنحو ٢ مليون برميل يوميا عن توقعاتها 
السابقة. إال انه على صعيد العرض، فإن 
انخفاض االستثمارات الرأسمالية في أنشطة 
التنقيب اجلديدة في الواليات املتحدة وكذلك 
تراجع أسعار النفط التي أثرت على األداء 
املالي للشــركات العاملة في مجال النفط 
قد يســاهم في احلد من منو اإلنتاج خالل 

السنوات القادمة. 

من لديه مال يريد أن يستثمره، فهناك استثمارات متنوعة 
مثل األسهم والتداول بها، ولكن هذه حتتاج إلى شخص لديه 
خبرة ودراية فيها ومتابعتها، وهناك صناديق اســتثمارية 
لقطاعات مختلفة للمساهمه فيها، وهناك الذهب وغيرها من 
االستثمارات، ولكن في مقالتي هذه أركز على االستثمار العقاري.
االســتثمار العقاري أنــواع، فهناك القطــاع التجاري 
واالستثماري والصناعي والزراعي والسكني، وتختلف مدى 
جدواها ومتيزها وربحيتها من دولة إلى أخرى حسب طبيعة 
البالد واقتصادها واعتمادها على السياحة واإلنتاج والتصدير 
واالستيراد لقطاع أكثر من اآلخر، وكذلك على قوانني وقرارات 
البالد من حيث تشجيع املستثمر األجنبي وسهولة حصوله 
ومتلكه مع حفــظ وصيانة حقة ومنحة التســهيالت املالية 
والتجارية لالســتفادة من استثماره، وهناك دول لها قوانني 
تشجع املستثمر األجنبي، ولكن تضع شروطا وإجراءات تقلل 
وال تشجع االستثمار األجنبي بعد فترة سنوات من استثماره.
أتكلم هنا عن االســتثمار العقاري الســكني والتجاري 
واالستثماري على سبيل املثال الكويت أعلى في أسعار العقارات 
حسب رأيي مقارنة بدول اخلليج العربي وغيرها، ولهذا عليهم 
مراجعة وتقييم العقار ليكون جاذبا لالســتثمار، وكما يجب 
أن يتم معاملة مواطني دول اخلليج العربي نفس املعاملة عند 

شرائهم عقارا سواء كان سكنيا أو استثماريا أو جتاريا ألن 
هناك على سبيل املثال في إحدى الدول اخلليجية عند شراء 
منزل أو بناية أو محل وتريد استثمارها يعني تأجيرها مثال 
فسيحاســب على فواتير الكهرباء واملاء بأسعار أعلى بكثير 
من مواطنيها ولكن في الكويت أسعار الكهرباء واملاء موحدة 
حاليا للمستثمرين من مواطني دول اخلليج، ولذلك أرجو من 
وزارة الكهرباء واملــاء عرض املوضوع على مجلس التعاون 
اخلليجي والتوصل إلى اتفاق بشأن املعاملة باملثل في كل شيء.

على املستثمر في العقار خارج بلده االطالع ومعرفة القوانني 
والقرارات واإلجراءات املتعلقة بها وخاصة للمستثمر األجنبي 
والذهاب بنفســه ملشاهدة العقار الذي يريد شرائه والسؤال 
عن صاحب امللك ســواء شركة أو فرد ومعرفة هل هناك أي 
مشاكل لهذا العقار، مثال عليه رهن أو حجز أو مشاكل مالية 

ووراثية من اإلدارة احلكومية املختصة.
من يريد شراء عقار سواء للسكن أو االستثمار أو للتجارة 
فهناك دول أرخص وأفضل ووجهة سفر مقارنة بدول أوروبا 
أو اخلليج العربــي لكثير من مواطني دول اخلليج، وخاصة 
الكويتيني، وهي تركيا التي أصبحت وجهة للسياحة ملا تتميز 
به من أجواء جميلة وأسعار املعيشة أرخص وقريبة، ويكفي 

أنها دولة إسالمية وتسمع فيها األذان وتصلي فيها. 

د.عبداهللا فهد العبداجلادر 
مستشار اقتصاد وإدارة 

التقرير كامال على موقع «األنباء»:
www.alanba.com.kw


