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 «Visa Infinite» الوطني» يقدم بطاقة»
ملوظفي «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة

الكويــت  يحــرص بنــك 
كل  تلبيــة  علــى  الوطنــي 
احتياجــات عمالئــه وإثــراء 
جتربتهم املصرفية، وفي هذه 
Visa اإلطار وفر البنك بطاقة

Infinite الوطني - مؤسســة 
البترول الكويتية االئتمانية 
واملخصصة ملوظفي مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة. توفر البطاقة حلامليها 
من موظفي املؤسسة وشركاتها 
التابعــة مزايــا عديدة، حيث 
يحصلــون على ضعف نقاط 
مايلــز الوطنــي علــى قيمة 
مشترياتهم خالل أول ٣ شهور، 
كما ميكنهم احلصول على ٣

أشهر توصيل مجاني من خالل 
تطبيــق ديليفــرو، وجتتمع 
مزايا متعددة في البطاقة التي 

توفر حلامليها، وهي: 
- اســترجاع نقدي حتى 
٢٠٪ وخصومــات على هيئة 
نقــاط مكافــآت الوطني لدى 
أكثــر من ٩٠٠ محل مشــارك 
في برنامــج مكافآت الوطني 
مبا في ذلك الفنادق واملطاعم 
ودور السينما ومواقع التسوق 

العاملية.
- احلصــول لغايــه ٥ نقاط 
مايلز الوطني مقابل كل ١ دينار 

يتم إنفاقه محليا أو دوليا.
- استبدال نقاط مايلز الوطني 
حلجــز تذاكر ســفر على منت 
أكثر من ٨٠٠ شركة طيران أو 
لإلقامة في أكثر من ١٥٠٫٠٠٠

فندق حول العالم.
- خدمات تأجير السيارات من 

أهم الوكاالت العاملية.
- ســحب ١٠٠٪ مــن احلــد 
االئتمانــي املتوفــر بالبطاقة 
عبر خدمة الوطني الهاتفية، 
خدمة الوطني عبر اإلنترنت، 
برنامج خدمــة الوطني عبر 

وإثراء التجربة املصرفية التي 
يحصلون عليها».

وأضاف العثمان: «نعرف 
جيــدا تفضيــالت عمالئنــا 
والبطاقــة تعكــس حرصنــا 
على تعظيم اســتفادتهم من 
اخلدمات والعروض واملكافآت 
االســتثنائية التــي تناســب 
تطلعاتهم واحتياجاتهم بدقة».

وأشار العثمان إلى العالقات 
الراسخة التي تربط الوطني 
بكبرى املؤسسات الرائدة في 
العديــد من القطاعــات، وفي 
مقدمتهــم مؤسســة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة.

وأكد العثمان التزام البنك 
بالتطوير املســتمر ملا تقدمه 
بطاقات الوطني االئتمانية مبا 
يناسب منط احلياة اليومية 
لكافة عمالء البنك على اختالف 

شرائحهم.
من جهتــه، قــال أنكوش 
Visa ديفاداســون، مدير عام

في الكويت: «لقد عملنا بشكل 
مكثف مع شريكنا في الكويت 
- بنك الكويت الوطني من أجل 
تصميم منتج حصري يلبي 
احتياجات موظفي مؤسســة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة. وتعد هذه البطاقة هي 
األولى التي توفر أفضل املزايا 
في فئتها من خالل مجموعة 
واسعة من عروض وخدمات 
السفر والترفيه والتي تتماشى 
بشــكل خاص مــع متطلبات 
البترول  موظفــي مؤسســة 
الكويتيــة». وتعــد بطاقــات 
الوطني االئتمانية احلل األمثل 
إلمتام املدفوعات، حيث مينح 
استخدامها العديد من املزايا 
ومنها برنامج مايلز الوطني 
وبرنامــج مكافــآت الوطني، 
باإلضافــة إلــى خدمة حماية 
املشتريات وخدمة متديد فترة 
الضمان وفرصة الدخول في 

سحوبات الوطني املتعددة.

توفِّر حلامليها ضعف نقاط «مايلز الوطني» على قيمة مشترياتهم خالل أول ٣ أشهر

محمد العثمان

املوبايل، ولدى أجهزة السحب 
اآللي حول العالم.

- تغطية تأمني ســفر لغاية 
٢٫٥ مليون دوالر مجانا عند 
شراء تذاكر السفر باستخدام 

البطاقة.
- دخول مجاني إلى أكثر من 
١٫٠٠٠ قاعة انتظار في املطارات 
حول العالم مع ضيف واحد 
.LoungeKey من خالل برنامج
- خدمة املساعدة الشخصية 
املتوافــرة  «الكونســيرج» 
يوميا باستثناء أيام اجلمعة 

والعطالت الرسمية.
كما يقدم بنك الكويت الوطني 
للعمالء اجلــدد من املوظفني 
بالقطــاع النفطــي العــرض 
اخلاص بحملة حتويل الراتب 
والــذي مينحهــم العديد من 
املزايا عنــد حتويل رواتبهم 

إلى البنك.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
الشــخصية فــي  املصرفيــة 
الوطنــي،  الكويــت  بنــك 
محمد العثمان: «نســعى في 
الوطنــي دائما إلى اســتمرار 
املنتجــات واخلدمات  توفير 
املصرفيــة التــي تســهم في 
تلبيــة احتياجــات عمالئنــا 

«أوپيك+» تخفض إمدادات النفط
١٠٠ ألف برميل يوميًا خالل أكتوبر

مـجـمـــوعة  أعـلـنـــت 
«أوپيــك+» خالل اجتماعها 
أمــس، عــن خفــض رمزي 
إلمــدادات النفط في أكتوبر 
املقبل، مبقدار ١٠٠ ألف برميل 
يوميا، وذلك سعيا لتحقيق 
االســتقرار فــي األســواق 
العامليــة، بعد أن تســببت 
اخللفية االقتصادية املتعثرة 
في أطول تراجع لألســعار 

في عامني.
وتأتي هذه اخلطوة ليعيد 
التحالــف إمــدادات النفــط 
إلى مســتويات أغســطس، 
وعلى الرغم من أن اخلفض 
متواضع، إال أنه يهدف إلى 
إرسال إشارة بأن «أوپيك+» 
عادت لوضع مراقبة األسعار، 
حيث يأمل حتالف «أوپيك+» 
بأن تكون هذه اخلطوة كافية 
لــردع أي عمليات بيع على 

املكشوف.
مــن جانبه، أشــاد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير دولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير دولة 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة 
د.محمد الفارس بقرار العودة 
باحلصــص لشــهر أكتوبر 
املقبل ملســتوياتها السابقة 
خالل أغســطس، وذلك ألن 
الزيــادة بـــ ١٠٠ ألف برميل 
يوميا كانت فقط في سبتمبر، 
وســتكون احلصــة املقررة 
للكويت عنــد ٢٫٨١١ مليون 

برميل يوميا.
الفــارس جــاء  حديــث 
خالل ترؤســه وفد الكويت 
املشــارك فــي اجتماعــات 
اللجنة الوزارية املشــتركة 
ملراقبة اإلنتاج (JMMC) في 
حتالــف «أوپيك+»، وكذلك 
الوزاري لتحالف  االجتماع 

من التقلبــات األخيرة التي 
تهــدد بتقويــض الوظائف 
األساســية للســوق، حيث 
إن انفصام السوق الفورية 
عن األسواق اآلجلة ال يسمح 
بتحقــق فاعلية اســتخدام 
اآلليات والقدرة على التحوط 
بكفاءة وحسن ادارة املخاطر.

واختتم الوزير تصريحاته 
مؤكدا أن «أوپيك+» حازت 
ثقة املنتجني واملســتهلكني 
وجميــع االطــراف املعنية 
النفطي  الســوق  باستقرار 
العاملــي وتوازنه، مؤكدا ان 
«أوپيك+» لديها من املرونة 
ضمن اتفاق اعالن التعاون 
التحديــات  للتعامــل مــع 
املختلفــة وقــد اثبتت ذلك 
خالل األعــوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١

في اســتعادة التــوازن في 
السوق وتعافيها.

من جهتها، أكدت مجموعة 
«أوپيــك+» في بيــان عقب 
انتهاء اجتماعها امس، على 
الســلبي للتذبذب  التأثيــر 
وانخفــاض الســيولة على 

النفــط فــي الوقت  ســوق 
الراهــن، واحلاجة إلى دعم 
اســتقرار الســوق وكفــاءة 
تعامالتهــا، مشــيرا إلى أن 
التذبذب الشديد وحالة عدم 
اليقــني املتزايــدة يتطلبان 
تقييمــا مســتمرا لظــروف 
السوق، واالستعداد إلجراء 
تعديل فــوري ملســتويات 
اإلنتاج بطــرق مختلفة، إذا 

دعت احلاجة إلى ذلك.
أن  املجموعــة  وأكــدت 
لديها مــن االلتزام واملرونة 
والوســائل، مــا ميكنها من 
التعامــل مع هذه التحديات 
الســوق، ضمــن  وإرشــاد 
إطار اآلليات احلالية إلعالن 

التعاون.
وعقــب قــرار املجموعة 
امس، شهدت أسعار النفط 
ارتفاعــا بنحــو ٣٫٢٪ إلــى 
٩٦٫٠٣ دوالر للبرميل، ووفقا 
لـ «رويترز» من املتوقع أن 
يعقــد حتالــف «أوپيــك+» 
اجتماعه املقبل في ٥ أكتوبر 

املقبل.

سعياً لتحقيق االستقرار باألسواق العاملية بعدما سجلت أطول تراجع لألسعار في عامني

د. محمد الفارس ومحمد الشطي والشيخ عبداهللا الصباح خالل اجتماعات «أوپيك+» أمس

«أوپيــك+»، وذلك بحضور 
محافظ الكويت لدى منظمة 
«أوپيــك» محمــد الشــطي، 
واملمثــل الوطنــي للكويت 
لدى منظمة «أوپيك» الشيخ 

عبداهللا الصباح.
وقال الفارس وفق بيان 
صحافي صادر عــن وزارة 
النفط، إن حتالف «أوپيك+» 
من خالل اجتماعاتها الشهرية 
الدوريــة تصل الــى أفضل 
السبل للحفاظ على استقرار 
ميزان العرض والطلب في 
العاملية  النفطيــة  الســوق 
وفــق رؤيــة شــاملة لكافة 
الــدول تتماشــى مــع فهــم 
دقيق الحتياجات األسواق 
النفطيــة وحجم االمدادات، 
وأشار إلى أن قرارات حتالف 
«أوپيك+» تكون التوافقية 
بني األعضــاء، لتصب دائما 
في مصلحة األسواق وتضمن 

أمن االمدادات في السوق.
وشــدد على أن الكويت 
تدعم جميع اجلهود الرامية 
إلى حماية استقرار السوق 

«وحدة التأمني»: ال جتديد لترخيص
شركات التأمني بعد نهاية سبتمبر

دعت وحدة تنظيم التأمني 
اجلهــة الرقابية احلكومية 
املســتقلة املعنية بالرقابة 
واإلشراف على قطاع التأمني 
جميع الشركات واألشخاص 
املرخــص لهــم اخلاضعني 
ألحكام املادة ٢ من القانون 
رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن 
تنظيــم التأمــني والئحته، 
إلى التقدم بطلبات توفيق 
النموذج  أوضاعها ضمــن 
املتوافر على موقع الوحدة 
اإللكتروني، وذلك لتجديد 
إلى  تراخيصهــا، مشــيرة 
قرارها رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٢
فــي شــأن طلبــات إصدار 
تراخيص مزاولة أنشــطة 
التأمــني واملهــن التأمينية 
الصــادر فــي ١٦ يونيــو 

في يونيو املاضي، مشددة 
علــى أن القــرار حدد فترة 
ســماح بالعمل بتراخيص 
مزاولة النشــاط الســارية 
للمرخص لهم مبوجب املادة 
٢ من القانون رقم ١٢٥ لسنة 
٢٠١٩ حتــى نهاية الشــهر 

اجلاري.
ونبهــت الوحــدة عبــر 
تعميم رقم ٤ لســنة ٢٠٢٢
بشــأن توفيــق أوضــاع 
األشــخاص املرخــص لهم 
بضرورة توفيق أوضاعهم 
فــورا قبــل انتهــاء الفترة 
احملــددة فــي تاريــخ ٣٠
سبتمبر ٢٠٢٢ تفاديا لقيام 
املســؤولية القانونية عند 
االستمرار بأنشطة التأمني 
دون احلصول على ترخيص 

مزاولة.
وأكــدت وحــدة تنظيم 
التأمــني أنه بانتهــاء املدة 
املذكورة ستعتبر التراخيص 
غير املجددة منتهية، وليس 
لها أي أثر قانوني، وبالتالي 

وقف العمل بها نهائيا.
وأهابت الوحدة بأنها لن 
تتوالى عن اتخاذ اإلجراءات 
القانونية واإلحالة للجهات 
املختصــة في حــال قيامه 
بإصدار أو متديد أي وثائق 
تأمينية أو القيام مبمارسة 
أي أنشــطة تأمينيــة دون 
احلصــول علــى رخصــة 
مزاولــة طبقا للقانون رقم 
١٢٥ لســنة ٢٠١٩ والئحته 
التنفيذية وتعديالتها بعد 

تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

دعتها إلى توفيق أوضاعها عبر النموذج املتوافر على موقعها اإللكتروني

املاضي.
الوحــدة فــي  وقالــت 
بيان صحافــي إنها نظمت 
اجتماعــات تنســيقية مع 
شــركات التأمــني، لشــرح 
آلية توفيق أوضاعها وفق 
القرار املشار إليه والصادر 

«نفط الكويت» تخطط لطرح مناقصتني
ملركزي جتميع نفط منتصف ٢٠٢٣

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة 
نفط الكويت متضي قدما في 
أعمال التصميم ملشــروعني 
يتعلقــان مبراكــز جتميــع 
النفــط فــي شــرق الكويت 
حسب ما نقلته عن مصادر 

صناعية مطلعة.
وأضافــت املجلة أنه من 
املناقصــة  املتوقــع طــرح 
للعقدين املقرر تنفيذهما وفقا 
لنظــام الهندســة والتوريد 
والبناء (EPC) في منتصف 
عــام ٢٠٢٣، بينمــا كان من 
املتوقــع في الســابق طرح 
املناقصة في النصف الثاني 

من عام ٢٠٢٢.
ويشمل نطاق العمل في 
املشــروع األول بناء مرفق 
جديــد حتت مســمى مركز 
 (SGC-I) التجميع والفصل ١

وقالــت مجلــة ميــد إن 
األعــوام القليلــة املاضيــة 
شهدت القليل من اإلعالنات 
عن مشاريع جديدة في قطاع 
النفط والغاز في الكويت، في 
وقت تضاعفت فيه تداعيات 
ڤيروس كورونا، فضال عن 
اجلهود العاملية للتحول الى 
الطاقة النظيفة، وذلك جراء 
القضايا املســتمرة املتعلقة 

بالوضع السياســي احمللي 
في الكويت.

وختمت املجلــة بالقول 
ان نشاط املشاريع النفطية 
في الكويت ما زال منخفضا 
بشــدة مقارنة باملستويات 
التاريخيــة علــى الرغم من 
ارتفاع أسعار النفط العاملية 
في عــام ٢٠٢٢، حيث بلغت 
القيمــة اإلجماليــة احلالية 
ملشاريع النفط النشطة في 
البــالد ١٠٪ فقط من قيمتها 
في ١ يناير ٢٠١٩، عندما بلغت 
قيمة املشاريع في مراحل ما 
قبل التنفيذ أو قيد التنفيذ 
في الكويت ٦١ مليار دوالر، 
وفقا لألرقــام الصادرة عن 
ميد بروجكتس التي تتتبع 
نشاط املشــاريع االقليمية، 
ولكن هذا الرقم تقلص إلى 
٦٫٣ مليارات دوالر فقط في 

٢ أغسطس ٢٠٢٢.

باإلضافة إلنشاء محطة لضخ 
املياه WIP-I، وحتمل الرقم 

.٢٠٧٥ /EF املرجعي
ويشمل نطاق العمل في 
املشروع الثاني إنشاء مرفق 
جديــد حتت مســمى مركز 
SGC-) جتميــع والفصل ٣
WI ومحطة ضح املياه (III

P-III، وحتمل الرقم املرجعي 
.٢٠٧٦ /EF

أسواق النفط في أغسطس.. أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر ٢٠٢١
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن أســعار 
النفط أنهت تداوالت شــهر 
أغسطس على تراجع للشهر 
الثالث على التوالي، وذلك في 
ظل تصاعــد مخاوف ركود 
االقتصاد العاملي وتشــديد 
االحتياطي الفيدرالي األميركي 
لسياساته النقدية وتزايد أزمة 
الطاقة األوروبية الناجمة عن 
الصراع بني روسيا وأوكرانيا.

كما أنه من املرجح أيضا أن 
يكون لقوة الدوالر األميركي 
دورا في التأثير على أسعار 
النفط، حيث تراجعت العقود 
اآلجلة خلام برنت ١٢٫٣٪ في 
أغســطس إلى ٩٦٫٥ دوالرا 
للبرميل، فيما يعد أسوأ أداء 
شهري تسجله منذ نوفمبر 
٢٠٢١، أي في نحو ٩ أشهر، في 
حني تقلصت الفروق السعرية 
للعقود اآلجلة (تسليم شهر 
إلى  واحد وشهرين) لتصل 
١٫٢ دوالر مقابل أكثر من ٢

دوالر ببداية الشهر، ما يشير 
إلى تراجع تشديد اإلمدادات.
وتراجعت مكاسب مزيج 
خام برنت منــذ بداية العام 
لتصل إلــى ٢٤٪ مقابل ٦٥٪ 
ببداية شهر مارس (١٢٨ دوالرا) 

والتي تتضمن املخاوف املتعلقة 
ليبيا والعراق  بإمدادات كل من 
في أغسطس وكذلك الناجمة عن 
الروســي- األوكراني  الصراع 

بصفة عامة. 
كما ســاهم اتســاع الفارق 

واحد ٥ ماليني برميل يوميا.
من جهــة أخــرى، تأثرت 
معنويات السوق باملخاوف املتعلقة 
العاملي ووتيرة رفع  باالقتصاد 
الفيدرالي ألســعار  االحتياطي 
الفائدة األميركية واملدى املطلوب 

على التوقعــات. هذا إلى جانب 
صدور أنباء تفيد بانعقاد جولة 
جديدة مــن املفاوضات النووية 
اإليرانية مرة أخرى بعد شهور 
من عدم إحراز أي تقدم، ما ساهم 
في الضغط على سعر مزيج خام 
برنت الذي انخفض إلى مستويات 
ما قبل الغزو األوكراني البالغة ٩٢

دوالرا للبرميل.
الفروق  وانخفض صافــي 
بني عقود الشــراء والبيع على 
املكشــوف، وهو مقيــاس ثقة 
املديرين في أن أســعار النفط 
سترتفع، بشكل كبير في أغسطس 
ووصل إلى أدنى مستوياته منذ 
نوفمبــر ٢٠٢٠. وانخفض عدد 
العقــود املفتوحة، وهو مقياس 
لنشاط السوق، إلى أدنى مستوياته 
في ٧ سنوات في ظل انخفاض 
التكاليف  الســيولة وارتفــاع 

التحوطية.
وأشار وزير الطاقة السعودي 
األمير عبدالعزيز بن سلمان إلى 
مسألتي نقص السيولة ونشاط 
األسواق في منتصف أغسطس 
عندما أعرب عن اســتيائه من 
التقلبات احلــادة واالنفصام 
الذي أصاب األسواق ما ساهم 
في انفصال أسعار أسواق النفط 
اآلجلة عن أساســيات السوق. 

أيضا في تشجيع منتجي النفط 
األميركيني على زيادة الصادرات 
إلى أوروبــا وخارجها وحطمت 
صادرات اخلام األميركية جميع 
األرقام القياسية في أغسطس، إذ 
بلغ متوسط صادراتها في أسبوع 

لكبح جماح التضخم الذي وصل 
إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود.
وأدى إصدار بيانات الصني 
الصناعيــة ومؤشــر أســعار 
املستهلكني وواردات واستهالك 
النفط الضعيفة إلى التأثير سلبا 

كما أوضح أن تلك التطورات 
قد تســتدعي قيام األوپيك 
وحلفائها بخفض اإلنتاج بعد 
اجتماع سبتمبر. وارتفعت 
أسعار النفط بعد تصريحاته 
وحتى نهاية شهر أغسطس.
التقلبات امللحوظة  وتعد 
في أسواق النفط أيضا أحد 
أسباب حالة عدم اليقني التي 
أصابت الطلــب العاملي على 
النفط، حيث تباطأت وتيرة 
منــو الطلب على النفط منذ 
أن بلــغ ذروته فــي الربع 
األول من عــام ٢٠٢٢، نظرا 
العاملي  ملواجهة االقتصــاد 
العديد من الرياح املعاكســة 
مبا في ذلك ارتفاع معدالت 
التضخم وتزايــد تكاليف 
الطاقة وتشــديد السياسات 
النقدية وتصاعد قوة الدوالر 
األميركي، فضال عن التداعيات 
السلبية الناجمة عن الصراع 
الروسي- األوكراني وتدابير 
اإلغالق املطولة التي طبقتها 
الصني الحتواء تفشي ڤيروس 

«كوفيد-١٩».

«الوطني»: األداء املتراجع ألسواق اخلام جاء نتيجة مخاوف الركود العاملي وإمكانية زيادة اإلمدادات اإليرانية

بعد الغزو الروسي ألوكرانيا، كما 
تراجع سعر خام غرب تكساس 
األميركي بنسبة ٩٪، مغلقا عند 
للبرميل،  مستوى ٨٩٫٦ دوالرا 
وانخفض ســعر خام التصدير 
الكويتي بنسبة ٧٫٢٪ إلى ١٠٤٫٢

دوالرات للبرميل.
واتسمت تداوالت مزيج خام 
برنت وخام غرب تكساس الوسيط 
بالتذبــذب الكبيــر، ما يعكس 
النسبية للمعيارين  احلساسية 
املرجعيــني جتــاه ديناميكيات 
العــرض والطلب العاملية (مزيج 
خام برنت) واإلقليمية (الواليات 
املتحدة)، وبدأت األسعار تتجه 
لالرتفاع مرة أخرى في النصف 
األخير من الشــهر بأكثر من ٧

دوالرات للبرميل.
وعلى الرغم من أنه ال يزال أقل 
من مستوياته املسجلة على مدار 
٨ سنوات وبقيمة ١٣ دوالرا في 
أواخر يوليو، إال أن عالوة سعر 
مزيج خــام برنت مقارنة بخام 
غرب تكســاس الوسيط تعكس 
مع ذلك الصعوبات التي تواجهها 
أوروبا في احلصول على بدائل 
للنفط الروسي، وباعتباره املعيار 
القياســي على مستوى العاملي، 
لذا يتســم بحساســية مفرطة 
جتاه املخاطر اجليوسياســية 
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