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١٫٩ مليون دينار أرباح «ميزان» بالنصف األول

ميــزان  أعلنــت شــركة 
القابضة عــن نتائجها املالية 
للنصف األول املنتهي في ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٢، حيــث حققت 
صافي أرباح خاصة مبساهمي 
الشركة األم بلغت ١٫٩ مليون 
دينار، بانخفاض ٧٣٫٩٪ عن 
نفس الفترة مــن ٢٠٢١، فيما 
بلغــت اإليــرادات نحــو ١٣٤ 
مليــون دينار، وهــي مماثلة 
ملستوى إيرادات النصف األول 

من عام ٢٠٢١.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن األرباح التشغيلية 
بلغت نحو ٣٫٦ ماليني دينار، 
فيمــا   ،٪٦٣٫٧ بانخفــاض 
بلغت األرباح قبل احتســاب 
الفوائــد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك نحو ٨٫٣ ماليني 

دينار، بانخفاض ٤٢٫٣٪.
وفــي هــذا الســياق، قال 
نائب رئيــس مجلس اإلدارة 
التنفيذي للشركة محمد جاسم 
الــوزان: «كان من املتوقع أن 
يكون النصف األول من ٢٠٢٢ 
مليئا بالتحديات، حيث أثرت 
اجليوسياســية  التقلبــات 
أداء  علــى  واالقتصاديــة 
التي  القطاعــات االقتصادية 
تعمــل بهــا الشــركة، ما أدى 
الــى انخفاض هوامش الربح 
بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل 
التي منت بشــكل أســرع من 
منو املبيعات وأسعار البيع».

من جانبه، قــال الرئيس 
التنفيــذي للشــركة جاريت 
والــش: «كان أداء املجموعــة 
فــي النصــف األول مــن عام 

باإلضافة إلى استمرار االرتفاع 
في تكاليف الشحن والنقل، قد 
أثر على هامش الربح بشكل 
فاق التوقعــات، الفتا إلى أن 
املجموعة تعمل اآلن على خلق 
توازن بــني تلبية احتياجات 
األســواق، وحتقيــق منو في 
األرباح املستقبلية للمجموعة.

مجال األغذية

حقق مجال األغذية إيرادات 
بقيمــة ٨٨٫٥ مليــون دينار، 

بارتفاع يقدر بـ ٣٫٩٪ مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي 
وشكل إيراد مجال األغذية ٦٦٪ 
من إجمالي إيرادات املجموعة، 
وتتضمن اإليرادات من قطاع 
تصنيــع وتوزيــع األغذيــة 
والذي ميثل ٥١٫٦٪ من إجمالي 
إيرادات املجموعة، والتجهيزات 
الغذائيــة ٩٫٨٪ واخلدمــات 

الغذائية ٤٫٥٪.
وقــد ارتفــع إيــراد قطاع 
تصنيــع وتوزيــع األغذيــة 
بنســبة ٩٫٦٪، فيما انخفض 
إيراد قطاع التجهيزات الغذائية 
بنســبة ١٣٫٣٪، وتراجعــت 
اخلدمــات  قطــاع  إيــرادات 

الغذائية بنسبة ١٠٫٩٪.
 مجال غير األغذية

بلغت إيرادات مجال غير 
األغذيــة ٤٥٫٥ مليــون دينار 
مسجلة انخفاضا بنسبة ٦٫٩٪ 
مقارنة مع نفــس الفترة من 
العام املاضي، ومتثل إيرادات 
هــذا املجــال نســبة ٣٤٪ من 
إجمالــي إيــرادات املجموعة، 
وتتضمن إيــرادات من قطاع 
السلع االســتهالكية سريعة 
الدوران والرعايــة الصحية 
الذي ميثل ٣١٫٥٪ من إجمالي 
إيــرادات املجموعــة، وقطاع 
الصناعات الــذي ميثل ٢٫٣٪ 
من إجمالي إيرادات املجموعة.
وقــد انخفض إيراد قطاع 
السلع االســتهالكية سريعة 
الدوران والرعايــة الصحية 
بنسبة ٨٫١٪، فيما ارتفع ايراد 
قطاع الصناعات بنسبة ١٣٫٣٪.

١٣٤ مليون دينار إيرادات الشركة.. و٣٫٦ ماليني األرباح التشغيلية

محمد جاسم الوزان

٢٠٢٢ مماثــال لنفــس الفترة 
مــن العــام ٢٠٢١ مــن حيــث 
مستوى اإليرادات، أما األرباح 
فقد تأثرت بســبب الضغوط 
التي يشــهدها  االســتثنائية 
االقتصــاد محليــا وإقليميــا 

وعامليا». 
وأشــار إلى أن اســتمرار 
ارتفاع مســتويات التضخم 
خالل النصف األول، وباألخص 
االرتفاع امللحــوظ في تكلفة 
املواد األساســية والتغليف، 

املؤمتر العاملي لدعم االبتكار والذكاء االصطناعي 
والتكنولوجيا ينطلق ١٥ نوفمبر املقبل

«القرين» تقفز بأرباحها ٣٠٠٪ إلى ٦٫٣ ماليني دينار

قالــت مؤســس شــركة 
ايكوسيســتم لالستشارات 
املؤمتــر  اإلداريــة رئيــس 
االفتراضــي العاملــي الثالث 
لدعم منظومة االبتكار والذكاء 
االصطناعــي والتكنولوجيا 
وريــادة األعمــال، د.هنادي 
املباركــي، إن املؤمتر يعتبر 
املبــادرات اخلليجية  إحدى 
التــي تســعى إلــى التنويع 
الــدول  فــي  االقتصــادي 
اخلليجية ورفع املؤشــرات 
التنافســية القياســية مثــل 
مؤشر االبتكار وريادة االعمال 
والعلــوم والتكنولوجيــا، 
وسينعقد املؤمتر في الفترة 
من ١٥ إلى ١٧نوفمبر املقبل من 
الساعة ١ ظهرا إلى ١٢ صباحا 
بتوقيت الكويت عبر منصة 

هوفا للذكاء االصطناعي.
فــي  املباركــي  وبينــت 

القريــن  أعلنــت شــركة 
لصناعة الكيماويات البترولية 
(القريــن) عن حتقيق صافي 
ربح بقيمة ٦٫٣ ماليني دينار 
خالل فترة الربع األول املنتهي 
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ من السنة 
املالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، مقابل مبلغ 
١٫٥٦ مليون دينار لذات الفترة 
من ٢٠٢١، وبنسبة منو تتعدى 
٣٠٠٪، بربحية للسهم الواحد 
٥٫٨٧ فلوس، باملقارنة مع ١٫٥٢ 
فلس خالل الفتــرة ذاتها من 
٢٠٢١. وقالت الشركة في بيان 
صحافي، إن مجمل اإليرادات 
املجمعة سجل ارتفاعا بنسبة 
٣٣٪ ليصل مبلغ ٢٠٫٦٥ مليون 
دينار، باملقارنة مع مبلغ ١٥٫٤٦ 
مليون دينار لذات الفترة من 
العام املاضــي، وذلك نتيجة 
لتحسن أداء الشركات التابعة.
وســجل اجمالي األصول 
املجمعة ارتفاعا يقارب نسبة 
٣٪ ووصل إلــى مبلغ ٨٠٤٫٥ 
ماليني دينار كما في ٣٠ يونيو 
٢٠٢٢، باملقارنــة مع ٧٨٤٫٩٩ 

عن حزمــة مــن التوصيات 
اخلليجية الناجحة.

وأشارت املباركي إلى أن 
املؤمتر هو األول عامليا الذي 
يعنى في التنويع االقتصادي 
عبر برامج االقتصاد احلديث 
مثــل برامج االبتكار وبرامج 
التكنولوجيا  نقل وتسويق 
وبرامج حاضنات ومسرعات 
االعمال، وإضافة إلى االهمية 
للمؤمتــر  االســتراتيجية 
«ايكوسيســتم  حصلــت 
لالستشارات االدارية» على 
شــراكات محليــة والعاملية، 
نذكر منها: مجموعة الشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
من الكويت ممثلة بالرئيس 
التنفيذي أنس ميرزا، وشركة 
االبتــكار مــن منظــور ٣٦٠ 
العاملية من السويد، ومعهد 
الهندسة املدنية من بريطانيا 

من مختلف الضغوطات التي 
فرضتهــا األزمــة الصحيــة 
العاملية وبيئة األعمال منذ عام 
٢٠٢٠، وخصوصــا في قطاع 
البتروكيماويات الذي ما زال 
يتصدر مستويات األداء العالي 
منذ العام املاضي. كما ونعمل 
على الدوام على دراسة وإيجاد 
كافة الفرص التي من شــأنها 
منو وتنويــع مصادر الدخل 
بشكل يلبي تطلعات مساهمينا 

الكرام ويعظم صاحلهم».

املتخصــص في املدن الذكية 
واالبتــكار، وغرفــة التجارة 
العربية البريطانية من اململكة 
املتحدة، وجامعة كاليفونيا 
وجامعــة ســتوكتون مــن 
الواليات املتحدة األميركية، 
وبرعايــة إعالميــة حصرية 
للمؤمتر ســنويا من جريدة 

«األنباء». 
وختمــت املباركــي بــأن 
لتســريع  يأتــي  املؤمتــر 
اخلدمات االفتراضية واألدوات 
واالستراتيجيات االبتكارية 
من خالل مشاركات اخلبراء 
واملمارســني والشــركات في 
الناجحــة  التجــارب  طــرح 
والرؤى املستقبلة لالقتصاد 
الفــرص  وطــرح  الرقمــي 
االســتثمارية املتميــزة على 
جميــع املســتويات احمللية 

واالقليمية والعاملية.

من جهته، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي للشــركة الشــيخ 
صباح محمد عبدالعزيز: «على 
الرغم من التحســن امللحوظ 
في أداء ونتائج كافة قطاعات 
اســتثماراتنا باملجمل، إال أن 
السبب الرئيسي في االرتفاع 
القياسي ألرباح القرين املعلنة 
يرجــع الــى قيــام مجموعة 
ايكويــت للبتروكيماويــات 
خالل الفترة املعلنة بتوزيع 
أربــاح مرحليــة عــن ربعها 
األول بلغــت حصــة القرين 
منهــا مبلغ ٤ ماليــني دينار، 
وأشيد بالذكر كذلك بأداء شركة 
جاســم للنقليــات واملناولة 
املتميز مــن بعد انفراج بيئة 
األعمال احمللية، وهو ما مكن 
الشركة من مضاعفة مستويات 
ربحيتها باملقارنة مع الفترة 
ذاتها من العام املاضي، وهو 
ما نتطلع الى استمراره على 
صعيد كافــة قطاعات أعمال 

املجموعة».

في نسخته الثالثة عبر منصة «هوفا» للذكاء االصطناعي

خالل الربع األول من السنة املالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ واملنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

د.هنادي املباركي

سعدون علي

تصريح صحافي، أن املؤمتر 
العاملي يأتي استكماال للمؤمتر 
الثالث  االفتراضي اخلليجي 
الذي انعقد في الفترة من ٥ الى 
٧ يونيو لعام ٢٠٢٢ مبشاركة 
خليجية واسعة تفوق ٣٦٠ 
خبيــرا وحقــق جناحا على 
كافــة املســتويات ومتخض 

«KIB» يؤسس «KIB مركز مبادر» لتمكني رواد 
األعمال من أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة

الكويــت  بنــك  أعلــن 
الدولــي (KIB) مؤخــرا عــن 
تأسيس شــركة «KIB مركز 
مبــادر» لشــريحة املبادرين 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة، وهــي عبــارة 
عن منظومــة متكاملة تعمل 
حاضنة ومسرعة أعمال لدفع 
مسيرة املبادرين من الشباب 
الكويتي، وذلك من خالل توفير 
منصة تدريبية، وإرشــادية، 
وعملية، تؤهلهم بتوجيهات 
متخصصــة ومعتمدة حتى 
يتمكنــوا مــن إدارة وتنمية 
أعمالهــم بنجــاح، وقيادتها 
بنهج فعال وممارسات سديدة. 
وأوضح البنك أنه قد أسس 
شــركة «KIB مركــز مبادر» 
لتعمــل جنبا الــى جنب مع 

معرفــي شــامل ومتخصص 
 KIB أعد خصوصا مــن قبل
بالتعاون مع شركاء عامليني 
في املجاالت ذات الصلة، ذلك 
مع تقدمي الدعم الالزم خالل 
املاليــة والتجارية،  رحلتهم 
مبا يخدم كل مرحلة من عمر 
مشروعهم، فضال عن توفير 
جميع اخلدمات املصرفية التي 

تلبي احتياجاتهم.
وحول الفكرة العامة من 
تأســيس هذه الشــركة، أفاد 
 ،KIB عبداهللا العوضــي من
بأنها جاءت كجزء من جهود 
البنك على الصعيد التنموي، 
املتواصل كمؤسسة  وسعيه 
مصرفية رائدة نحو املساهمة 
فــي تعزيــز أداء املبادريــن 
وقطاع املشــاريع الصغيرة 

واملتوســطة، الفتا إلى الدور 
املهم واحليــوي الذي يلعبه 
هذا القطاع ضمن آفاق التنويع 
االقتصادي، وإرســاء قواعد 

التنمية في البالد.
وفــي هــذا الصــدد، أكــد 
العوضي أن شركة «KIB مركز 
مبادر» سيكون لها دور بارز 
فــي تلبية احتياجــات بيئة 
ريــادة األعمــال احمللية على 
نطاق واسع، ملا ستقدمه من 
فرص لتأهيل القائمني عليها 
الكويتيــني  املبادريــن  مــن 
واالرتقــاء بقدراتهم، ومتكني 
الشباب من أصحاب املشاريع 
والشركات الناشئة في قيادة 
سوق األعمال، وحتفيزهم على 
اإلبداع في تطوير أعمالهم مبا 

يواكب آخر التطورات.

عبداهللا العوضي

املبادر الكويتي، ســاعيا إلى 
صقل مهــارات رواد األعمال 
واملشــاريع في الكويت، من 
خــالل تقدمي باقــة رائدة من 
األدوات التعليمية والتدريبية 
املتكاملة، واملزودة مبحتوى 

مليــون دينار كمــا في نهاية 
السنة املالية املاضية املنتهية 
فــي ٣١ مــارس ٢٠٢٢ نتيجة 
االستحواذ األخير على حصة 
إضافية بنسبة ٩٪ من رأسمال 

شركة التقدم التكنولوجي.
وفي معرض تعليقه على 
هــذه النتائــج، قــال رئيس 
مجلس إدارة شــركة القرين 
سعدون علي: «تؤكد النتائج 
املعلنــة على تعافــي معظم 
قطاعات استثمارات الشركة 

«كامكو إنفست»: أسعار البنزين بأميركا تنخفض 
دون ٤ دوالرات للغالون ألول مرة منذ مارس

قال تقرير صادر عن شركة 
كامكــو إنفســت ان املخاوف 
املتعلقة بجانب الطلب  على 
النفط اســتمرت في مطاردة 
الســوق، حيــث انخفضــت 
األســعار مرة أخــرى إلى ما 
دون ١٠٠ دوالر للبرميــل في 

بداية أغسطس ٢٠٢٢. 
ووصلت أسعار النفط إلى 
مستويات ما قبل احلرب بعد 
عودة ظهور مخاوف الركود 
مجددا على ســاحة األحداث، 
حيث ظلت توقعــات الطلب 
غير واضحة خاصة بالنسبة 
ألميــركا وأوروبا، وأدى رفع 
أسعار الفائدة الشهر املاضي 
إلــى تعزيز إمكانيــة حدوث 
تباطــؤ اقتصــادي، حيث إن 
معــدل التضخــم الكلــي في 
الواليات املتحدة اليزال مرتفعا 

عند ٨٫٥٪ في يوليو ٢٠٢٢.
إال ان تراجع أسعار النفط 
والتقلبات املستمرة ساهمت 
في توفيــر بعــض االرتياح 
ملســتوردي النفط فــي كافة 
أنحــاء العالــم الذيــن كانوا 
ينادون بزيادة اإلنتاج، ومن 
املتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى 
تعويض مخاوف منو الطلب 

جزئيا. 
وانخفض متوســط سعر 
البنزين في الواليات املتحدة 
إلى ما دون ٤ دوالرات للغالون 
للمرة األولى منذ مارس ٢٠٢٢ 
ومن املتوقع أن يسهم ذلك في 
تعزيز بيانات التضخم على 
املدى القريب والذي من املتوقع 

له أن ينخفض بعد ذلك.
وعلــى جانــب العــرض، 
أثرت الزيادة التي وعدت بها 
األوپيك وحلفائها مبقدار ١٠٠ 
ألف برميل يوميا في اجتماعها 
األخير إلى حد ما على ارتفاع 
أسعار النفط. إال انه على الرغم 
من ذلك، أثار املتشككون بعض 
املخاوف املتعلقة بشأن قدرة 
املجموعة على زيادة اإلنتاج 

بشكل أكبر. 
من جهة أخرى، بدأ جتنب 
الروســي  النفــط  اســتيراد 
ينعكس على البيانات األخيرة، 
ممــا أدى إلــى حتــول هيكل 
السوق مع انخفاض واردات 
اليابــان من النفط الروســي 
لتصل إلى الصفر خالل يونيو 

ما قد يساهم في تعزيز بيانات التضخم على املدى القريب

 

«النفط» تشارك بدورة تدريبية إلدارة 
وتطوير املوارد النفطية والغازية

ضمــن جهودها احلثيثة 
الدائم  للتدريب والتطويــر 
الوطنية، شــاركت  للكوادر 
وزارة النفــط فــي الــدورة 
التدريبية اخلاصة بالترابط 
والتواصل بني إدارة وتطوير 
املــوارد النفطيــة والغازية 
التحتية  البنيــة  ومنشــآت 
للكويت والتي نظمها معهد 
جيانغشي للدراسات األجنبية 
خالل الفترة مــن ١٠ إلى ٢٠ 
أغســطس ٢٠٢٢، وذلك عبر 
تقنية االتصال املرئي عن بعد.
النفــط  وذكــرت وزارة 
أن  صحافــي،  بيــان  فــي 
عدد املشــاركني فــي الدورة 
دولــه  مــن  التدريبيــة 
الكويت بلغ ٢٥ مشــاركا من 
وزارة النفط وشــركة نفط 
الكويت والشــركة الكويتية 
البتروليــة  لالستكشــافات 
اخلارجيــة (كوفبــك)، إذ مت 
عقد الدورة باللغة العربية.

وأشــارت الوزارة إلى أن 
الدورة التدريبية هدفت إلى 

مقترحات تطورية.
أن  «النفــط»  وبينــت 
الــدورة التدريبيــة تطرقت 
إلى تكنولوجيا احلفر الذكية 
القيــاس واحلفــر  وتقنيــة 
املتطــور وتنفيذ العديد من 
إذ مت  إلكترونيــا،  األعمــال 
تقــدمي عدد مــن التطبيقات 
املستخدمة عامليا في عمليات 
احلفر واستكشاف وتطوير 

النفط والغاز.
انــه مت  إلــى  وأشــارت 

اســتعراض عدد من األمثلة 
لتكنولوجيــا  التطبيقيــة 
االستكشــاف غير الزلزالية 
لنتائج البحث واالستكشاف 
الكهرومغناطيسية في الصني، 
التكنولوجيــا  وخصائــص 
طيســية  مغنا و لكهر ا
مجــال  فــي  وتطبيقاتهــا 
النفــط والغــاز، والتطبيق 
للتكنولوجيــا  الفعلــي 
فــي  الكهرومغناطيســية 

استكشاف النفط والغاز.
وقالــت وزارة النفط إن 
الدورة تطرقت إلى نظام أمتتة 
استكشاف وتطوير وإنتاج 
النفط والغاز وتطوير حقول 
النفط والغاز واجتاه التنمية 
ملبادرة (احلــزام والطريق) 
الصينية واحملتوى الرئيسي 
التحتيــة،  البنيــة  لربــط 
ونقاشــت الدورة التدريبية 
الوضع احلالي لتطوير موارد 
النفــط والغــاز وإدارتها في 
الكويت فضال عن آلية تطوير 

املعدات واآلالت النفطية.

جانب من الدورة التدريبية

تعليــم املتدربــني اجتاهات 
وآفــاق تطوير وبنــاء إدارة 
مــوارد النفــط والغــاز في 
العالــم، باالضافــة إلى فهم 
املتقدمــة  التكنولوجيــا 
النفــط  واســتغالل مــوارد 
والغاز في الصني، وتوسيع 
عمليــات التفكير والتطوير 
إلدارة املتدربني الكويتيني في 
مجال مــوارد النفط والغاز 
إدارة  مســتوى  وحتســني 
ومتكــني املتدربني من تقدمي 

الوزان: التقلبات اجليوسياسية واالقتصادية أثرت على أداء القطاعات التي تعمل بها الشركة

إحدى املبادرات اخلليجية التي تسعى إلى التنويع االقتصادي ورفع املؤشرات التنافسية

أداء العمليات باألسواق اإلقليمية خالل النصف األول 
٭ الكويت: انخفضت اإليرادات بنسبة 
٣٫٨٪، نتيجــة لتراجع نشــاط قطاعي 
التجهيــزات الغذائيــة وتوزيــع املواد 

االستهالكية والرعاية الصحية.
٭ اإلمارات: ارتفعت اإليرادات بنســبة 
٢١٫٦٪، مدفوعة بتحسن مبيعات الوجبات 

اخلفيفة ومشروبات الطاقة.

٭ قطــر: انخفضت اإليرادات بنســبة 
١٫٩٪ حيث تراجع أداء قطاع التجهيزات 

الغذائية.
٭ السعودية: ارتفعت اإليرادات بنسبة 
٣٨٫١٪، مدفوعة باستراتيجية ميزان في 
االســتمرار بطرح منتجات جديدة في 
اململكــة وتطور عمليــات قطاع توزيع 

األغذية في اململكة. 
٭ األردن: ارتفعت اإليرادات بنسبة ١٦٫٧٪، 
ويعود االرتفاع إلى طرح منتجات «كتكو» 

في السوق األردني.
٭ العراق: ارتفعت اإليرادات بنسبة ٥٫٣٪، 
على الرغم من انخفاض العمليات بسبب 
انسحاب القوات األميركية من العراق.

٢٠٢٢ بينما استوردت پولندا 
أولى شحناتها من خام مربان 
أبوظبي في أغســطس ٢٠٢٢ 

كبديل للنفط الروسي. 
أما على صعيد اإلنتاج، زاد 
إنتاج األوپيك بأكثر من ٢٠٠ 
ألــف برميل يوميا في يوليو 
٢٠٢٢ بدعم رئيسي من زيادة 
اإلنتاج من قبل منتجي الشرق 
األوسط، والذي قابله جزئيا 
تراجع إنتاج أجنوال وإيران. 
من جهة أخرى، كشف أحدث 
تقرير أسبوعي إلدارة معلومات 
الطاقة عن وصول إنتاج النفط 
األميركي إلى أعلى مستوياته 
املسجلة بعد اجلائحة عند ١٢٫٢ 
مليون برميل يوميا، فيما يعد 
األعلــى منذ أبريل ٢٠٢٠. كما 
سجلت بيانات منصات احلفر 
أول تراجع في عددها منذ ١٠ 
أسابيع وفقا ألحدث البيانات 
الصادرة عن شركة بيكر هيوز.

الطلب على النفط

يتوقــع أن يشــهد الطلب 
على وقود الطائرات منوا بعد 
تزايد الطلــب من قبل بعض 
القطاعــات في بعــض الدول 
االسيوية، مبا في ذلك الصني، 
ومن املتوقع أن يتعافى الطلب 
على وقود الطائرات في الصني 
وبعض األجــزاء األخرى من 
آســيا التي أظهرت زيادة في 
حركة الطيران، وفقا لتقديرات 
شركة حتليل البيانات املنافسة 
«OAG» للطيران، التي نقلتها 

وكالة بلومبرج.
من جهة أخرى، من املتوقع 

أن يشهد الطلب على البنزين 
في الصني زيادة شهرية قدرها 
٢٠٠ ألف طن ليصل إلى ١٤٫٥ 
مليون طن في أغسطس ٢٠٢٢ 
بدعم مــن انخفاض أســعار 
التجزئــة وتزايد الطلب على 
السفر خالل موسم العطالت 
وارتفاع الطلب بسبب موجة 
احلــر، وفقا لبيانات شــركة 
Oilchem. إال انــه من املتوقع 
ايضا أن يؤدي خفض معدالت 
التشــغيل من قبل شــركات 
التكرير الصغيرة املستقلة في 
الصني واملعروفة باسم اباريق 
الشــاي إلى تعويض الطلب 

الكلي على النفط جزئيا.
هــذا ولم تشــهد توقعات 
منــو الطلب علــى النفط في 
العام ٢٠٢٣ أي تغيرات تذكر 
وظلت مستقرة عند مستوى 
٢٫٧ مليــون برميل يوميا مع 
توقع ان يصل متوسط الطلب 
إلى ١٠٢٫٧ مليون برميل يوميا، 
وفقا لتقرير األوبك الشهري. 
مــن جهة أخرى، قامت وكالة 
الدوليــة مبراجعــة  الطاقــة 
توقعاتها للطلب للعام املقبل 
مبقدار ٠٫٥ مليون برميل يوميا 
في تقريرها الشهري األخير.

عرض النفط

ارتفع اإلنتاج العاملي من 
السوائل النفطية على أساس 
شــهري في يوليــو ٢٠٢٢، إذ 
تشــير البيانــات األولية إلى 
زيــادة قدرهــا ١٫٧ مليــون 
برميل يوميــا ليصل اإلنتاج 
في املتوسط إلى ١٠٠٫٦ مليون 

برميل يوميا. وتعزى الزيادة 
الشهرية بصفة رئيسية لزيادة 
اإلنتــاج من قبل دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
في أوروبا واملنطقة االوروبية 
األســيوية وأمريكا الالتينية 
مبقدار ١٫١ مليون برميل يوميا، 
والذي قابله جزئيا تراجعات 

هامشية في مناطق أخرى.
وأبقــت األوپيــك علــى 
توقعات منو إمدادات السوائل 
النفطية مــن خارج األوپيك 
للعام ٢٠٢٢ دون تغيير مرة 
أخرى وفقا لتقريرها الشهري 
األخيــر عنــد مســتوى ٢٫١ 
مليــون برميل يوميا ليصل 
املتوســط إلــى ٦٥٫٨ مليون 

برميل يوميا.
إال ان التوقعات كشفت عن 
مراجعة تصاعدية لتوقعات 
اإلمدادات الروسية (+٢٥٢ ألف 
برميل يوميــا) والتي قابلها 
النزولية لإلمدادات  املراجعة 
مــن كازاخســتان (-٣٧ ألف 
برميل يوميا) والنرويج (-٦٤ 
ألف برميل يوميا) والواليات 
املتحــدة (-١٣٨ ألــف برميل 
يوميــا). وبالنســبة لإلنتاج 
األميركي، أشــار التقرير إلى 
إمكانيــة تراجــع اإلنتاج عن 
املســتويات املتوقعــة علــى 
الرغم من ارتفاع عدد منصات 
احلفر وانشــطة االستخراج 
فيما يعزى بصفة رئيســية 
إلى سياسات ضبط النفقات 
الرأسمالية لشــركات احلفر 
التي تركز على خفض الديون 
وزيادة العائدات للمساهمني.

الشيخ صباح محمد عبدالعزيز


