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لتجنب المخاوف التي تقود إلى ارتفاعات مفرطة في األسعار

محللون :تأمين تجارة النفط العالمية البحرية
بات ضرورة الستقرار اإلمدادات

• حالة عدم اال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط تت�سع

�أكد خمت�صون وحمللون نفطيون،
�أن ت�أمني جتارة النفط العاملية
ال��ب��ح��ري��ة ب���ات ���ض�رورة مهمة
ال���س��ت��ق��رار الإم������دادات وجتنب
امل��خ��اوف ال��ت��ي ق��د ت��ق��ود �إل��ى
ارتفاعات مفرطة يف الأ�سعار.
و�أ�شار �إلى �أهمية ت�أمني م�ضيق
ه��رم��ز ب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة ال���ذي
ت�ستخدمه �إي���ران كورقة �ضغط
لتعطيل جتارة النفط العاملية
انتقاما من العقوبات الأمريكية
التي تتجه نحو ت�صفري ال�صادرات
الإيرانية.
واع��ت�بر حمللون �أن حالة عدم
اال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط تت�سع
يف �ضوء توقع حدوث مواجهات
ع�سكرية بني الواليات املتحدة
و�إي���ران� ،إ�ضافة �إل��ى الغمو�ض
املحيط مب�ستقبل مفاو�ضات
التجارة بني الواليات املتحدة
وال�صني على الرغم من �صدور
م���ؤ��شرات �أخ�ي�را على احتمال
تقارب اجلانبني وجتنب ت�صاعد
النزاعات التجارية.وت�أتي حالة

التفا�ؤل مبحادثات التجارة بعد
فرتة ع�صيبة من ت�صاعد التوتر
بعد فر�ض ال��والي��ات املتحدة
ر�سوما جمركية على ال��واردات
ال�صينية وا�ستعداد ال�صني لفر�ض
ر�سوم مقابلة ،ولكن يبدو �أن
الرغبة تتنامى يف احتواء الأزمة
بالإ�رصار على التم�سك مبوا�صلة
امل��ف��او���ض��ات وتقريب وجهات
النظر وهو ما �سيدعم تدريجيا
حالة الثقة يف قوة منو االقت�صاد
العاملي.
و�أ�شار املخت�صون �إل��ى �أن �شهر
يونيو املقبل �سي�شهد االجتماع
ال��وزاري املرتقب لدول الإنتاج
يف «�أوبك» وخارجها و�أي�ضا قمة
جم��م��وع��ة ال��ع����شري��ن و�سيكون
االجتماعان فر�صة مهمة لتقييم
و�ضع ال�سوق و�إيجاد حلول فعالة
ل�ل�أزم��ات الراهنة التي تخ�ص
امل��ع��رو���ض وت�شمل العقوبات
واالن��ق��ط��اع��ات وال�����ص�راع يف
ال�رشق الأو�سط و�أي�ضا ما تخ�ص
الطلب و�أبرزها احلرب التجارية

وم�شكالت التباط�ؤ يف ال�صني
وغريها.
وق��ال �سيفني �شيمل مدير �رشكة
«يف جي اند�سرتي» الأملانية� ،إن
احتمال تباط�ؤ االقت�صاد العاملي
ج��راء النزاعات التجارية يعد
�إح��دى العقبات الرئي�سة التي
حت��د م��ن ا�ستقرار �سوق النفط
اخل��ام ،م�شريا �إلى �أن كثريا من
�صناديق التحوط تخل�صت من
املراكز الطويلة مع بداية �شهر
مايو» احلايل.
و�أ�شار �إلى �أن الر�سوم اجلمركية
الأمريكية اجلديدة �أدت �إلى تعقيد
امل�شهد وت�أجيج املخاوف خا�صة
مع اعتزام ال�صني فر�ض ر�سوم
جمركية على وارداتها من الغاز
الطبيعي امل�سال بنحو %25
اعتبارا من ال�شهر املقبل ولكن
الأمل يف تهدئة وترية النزاع ما
زالت قائمة مع التم�سك من قبل
اجلانبني يف اجللو�س �إلى مائدة
التفاو�ض.
من جانبه� ،أكد دان بو�سكا كبري

حمللي ب��ن��ك «ي���وين كريديت»
الربيطاين� ،أن العوامل املحفزة
للأ�سعار م��ا زال��ت ه��ي الأق��وى
والأو����س���ع ت���أث�يرا يف ال�سوق
خا�صة مع ت�صاعد املخاوف من
توترات كبرية يف ال�رشق الأو�سط
يف �ضوء االع��ت��داء على ناقلتي
نفط �سعوديتني ثم حمطتي �ضخ
للخام ويف ظل تهديدات �إيران
بغلق م�ضيق هرمز والدخول يف
مواجهات ع�سكرية مع الواليات
املتحدة.
و�أو�ضح �أن جتار النفط قد يكونون
�أكرث قلقا من �ضيق العر�ض عن
�ضعف بيانات الطلب -من حني
لآخ���ر تبعا ل��ت��ط��ورات احل��رب
التجارية  -ولكن على جانب
العر�ض هناك تهاوي وا�سع يف
�إم����دادات �إي���ران وف��ن��زوي�لا �إلى
جانب مت�سك حتالف املنتجني
يف «�أوبك» وخارجها بخطة خف�ض
املعرو�ض النفطي حلني �إجراء
املراجعة ال��دوري��ة يف اجتماع
املنتجني يف «يونيو» املقبل.

إرساء عقود إنشائية جديدة بقيمة  138.5مليار دوالر
بدول التعاون في 2019
تت�صدر دول جمل�س التعاون
اخلليجي الطفرة امل�ستمرة يف
قطاع الإن�شاء بال�رشق الأو�سط،
حيث ُينتظر �أن يتم �إر�ساء عقود
�إن�شائية جديدة يف دول التعاون
بقيمة  138.5مليار دوالر يف
.2019
و�أف����اد حمللون يف «فينت�رشز
�أون�����س��اي��ت»�� ،شري��ك ال��ذك��اء
الإن�������ش���ائ���ي ل����شرك��ة مي�سي
فرانكفورت ال�رشق الأو�سط� ،أن
هذا النمو يرجع �إل��ى حد كبري
�إلى البنية التحتية وامل�شاريع
التجارية ال�ضخمة ،التي هي
الآن �إما قيد الإن�شاء� ،أو يف طور
الإع��داد عرب اقت�صادات املنطقة
الكربى».
من املتوقع �أن ي ��ؤدي التو�سع
امل�ستمر يف قطاع الإن�شاءات
على م�ستوى املنطقة �إلى تعزيز
االه��ت��م��ام ب���أح��دث امل��ع��دات،
الأدوات ،الآالت واملاكينات التي
يتم عر�ضها يف الدورة القادمة من
معر�ض ال�رشق الأو�سط للمعدات
والأدوات املعدنية «هاردوير �آند
تولز ال�رشق الأو�سط ،»2019
احل��دث التجاري الأه��م يف هذا
القطاع.

وتتوقع «فنت�رشز �أون�سايت» �أن
يظل الطلب النا�شئ عن ت�أهب
املنطقة ال�ست�ضافة �أح���داث
عاملية كربى ،مثل معر�ض دبي
�إك�سبو  ،2020ك�أ�س العامل لكرة
القدم  ، 2022بالإ�ضافة �إلى
م�شاريع البنية التحتية ال�ضخمة

العيار :ارتفاع أرباح
فيصل
ّ
«مشاريع الكويت» %15
لتصل إلى  6.5ماليين دينار
�أعلنت �رشكة م�شاريع الكويت
«القاب�ضة» عن حتقيق �صايف ربح
بقيمة  6.5ماليني دينار «21.4
مليون دوالر» خالل الأ�شهر الثالثة
الأول���ى م��ن ع��ام  2019بارتفاع
ن�سبته  15يف املائة باملقارنة
مع نف�س الفرتة من العام املا�ضي
التي مت خاللها حتقيق ربح بقيمة
 5.64ماليني دينار « 18.5مليون
دوالر».
وارتفعت ربحية ال�سهم بن�سبة
 41%لت�صل �إلى  2.16فل�س «0.71
�سنت» لل�سهم الواحد باملقارنة
مع  1.53فل�س «� 0.50سنت» لل�سهم
العيار
• في�صل ّ
الواحد يف الربع الأول من العام
املا�ضي.
املجمعة يف الربع الأول من العام  10.1مليارات
وبلغ �إجمايل الأ�صول
ّ
دينار « 33مليار دوالر» باملقارنة مع  10.4مليار دينارات  34مليار
دوالر كما يف نهاية عام .2018
ويف معر�ض تعليقه على هذه النتائج قال نائب رئي�س جمل�س الإدارة
«التنفيذي» يف �رشكة امل�شاريع في�صل الع ّيار «حتدثنا خالل منتدى
ال�شفافية الذي عقدناه م�ؤخر ًا عن الأداء الإيجابي الذي حققته �رشكات
املجموعة يف العام املا�ضي والذي ي�شري �إلى ا�ستمرار النمو يف عام
 ،2019والنتائج التي حققناها يف الربع الأول من العام احلايل
تدعم ذلك� .إننا نبقى متفائلون بحذر ب�أننا على امل�سار ال�صحيح
نحو حتقيق نتائج �أكرث �إيجابية خالل هذا العام».

مثل م�رشوع القدية الرتفيهي،
البحر الأحمر ومدينة امل�ستقبل
«نيوم»� ،ستعزز من منو قطاع
الإن�شاء.
وفقًا للتقرير ،الذي ينظر �إلى
الإن�شاءات يف ثالثة قطاعات -
ت�شييد املباين ،البنية التحتية

اقتصاد

وال��ط��اق��ة  -يتم توجيه هذه
ال�صناعة � ً
أي�ضا من ِقبل احلكومات
الإقليمية لتحقيق اقت�صادات
متنوعة و�إن�شاء البنية التحتية
جلذب اال�ستثمار يف الداخل يف
جماالت اقت�صادية �أخرى.
يف  ، 2019ال���ذي ي��ع� ّ�د عام ًا
جيد ًا بالن�سبة لل�صناعة ككل،
من املتوقع �إر�ساء عقود بقيمة
 69مليار دوالر يف قطاع ت�شييد
املباين يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،يف يتوقع �أن ي�شهد
�سوق �إن�شاءات البنية التحتية
�إر�ساء عقود جديدة بقيمة 22.2
م��ل��ي��ار دوالر .وم���ن املتوقع
� ً
أي�ضا �أن ت�شهد �صناعة الطاقة
�إر�ساء عقود جديدة بقيمة تزيد
على  47.2مليار دوالر يف نف�س
العام.
ويتوقع التقرير �أن ت�سجل املنطقة
من��و ًا ملحوظ ًا يف �إن�شاء مرافق
ج��دي��دة يف خمتلف القطاعات
الأخرى ،مثل :الإ�سكان ،التعليم،
ال��رع��اي��ة ال�صحية ،النقل،
الطاقة املتجددة ،وتوفري فر�ص
مربحة للم�ستثمرين ،املطورين
وامل���ق���اول�ي�ن يف ال�����س��ن��وات
املقبلة.

سعر برميل النفط الكويتي انخفض
ليبلغ  70.62دوالراً
انخف�ض �سعر برميل النفط
الكويتي  1.14دوالر يف تداوالت
�أول �أم�س ليبلغ  70.62دوالر ًا
مقابل  71.76دوالر ًا للربميل
يف ت��داوالت االثنني املا�ضي
وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ارتفعت
�أ�سعار النفط �أول �أم�س بعد �أن
قالت ال�سعودية �أك�بر م�صدر
للنفط يف العامل �إن طائرات
م�����س�يرة م��ف��خ��خ��ة هاجمت
حمطتي �ضخ تابعتني ل�رشكة
النفط احلكومية «�أرام��ك��و»
ال�سعودية.
وارتفع �سعر برميل نفط خام
القيا�س العاملي مزيج برنت
 1.01دوالر لي�صل عند الت�سوية
ال��ى م�ستوى  71.24دوالر ًا
كما ارتفع �سعر برميل نفط
خ��ام غ��رب تك�سا�س الو�سيط
الأمريكي � 74سنتا لي�صل الى
م�ستوى  61.78دوالر ًا.

• تراجع �سعر برميل النفط الكويتي

مرجح أن يكون نمو المعروض أبطأ من العام الماضي

«أوبك» :نمو الطلب على النفط
في  2019مع مواصلة خفض اإلنتاج
قالت منظمة �أوب���ك �أول �أم�س
�إن الطلب العاملي على نفطها
�سريتفع عما ك��ان متوقعا هذا
العام مع تباط�ؤ منو املعرو�ض
من مناف�سني مثل منتجي النفط
ال�صخري يف الواليات املتحدة،
م�شرية �إل���ى ���س��وق �أ���ش��د �شحا
�إذا امتنعت املنظمة عن زيادة
الإن��ت��اج.ل��ك��ن منظمة البلدان
امل�����ص��درة ل��ل��ب�ترول ق��ال��ت يف
تقريرها ال�شهري �إن �إنتاجها
انخف�ض يف �أب��ري��ل .وخف�ضت
ال�سعودية� ،أك�ب�ر بلد م�صدر
للخام يف العامل� ،إنتاجها رغم
و�صول الأ�سعار لأعلى م�ستوياتها
يف  2019متجاوزة  75دوالرا
للربميل ،ودع����وات الرئي�س
الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب �إلى
التحرك خلف�ض الأ�سعار.وعمقت
ف��واق��د �إم����دادات ع�ضوي �أوب��ك
�إي���ران وف��ن��زوي�لا ،اخلا�ضعني
لعقوبات �أمريكية� ،أث��ر اتفاق
احلد من الإنتاج .وتعقد جمموعة
امل��ن��ت��ج�ين امل�����س��م��اة �أوب����ك+
اجتماعا ال�شهر املقبل للنظر
يف الإبقاء على االتفاق ملا بعد
يونيو.وقل�صت �أوبك التي مقرها
فيينا تقديرها لنمو املعرو�ض
النفطي م��ن خارجها يف 2019
وقالت �إن الزيادة ال�رسيعة يف
�إنتاج النفط املحكم الأمريكي،
�أو ما يعرف بالنفط ال�صخري،
ب��د�أت تتباط�أ.وقالت �أوب��ك «من
املرجح �أن يكون منو املعرو�ض
�أبط�أ من العام املا�ضي و�سط منو
اقت�صادي عاملي من املتوقع �أن
يكون �أ�ضعف».
�إن��ت��اج النفط املحكم الأمريكي
يواجه على نحو متزايد قيودا
لوجي�ستية مكلفة على �صعيد
طاقة اال�ستخراج من مواقع �إنتاج
حبي�سة.وتخف�ض �أوب��ك ورو�سيا
ومنتجون �آخرون غري �أع�ضاء يف
املنظمة الإنتاج  1.2مليون برميل
يوميا من �أول يناير وملدة �ستة
�أ�شهر .ويجتمع املنتجون يف 25
و 26يونيو ليقرروا ما �إذا كانوا
�سيمددون العمل باالتفاق.كانت
�أوبك +عاودت خف�ض الإنتاج هذا
العام ب�سبب بواعث قلق من �أن
تباط�ؤا اقت�صاديا �سيفرز تخمة
معرو�ض .غري �أن الطلب مل ي�ضعف
�أكرث حتى الآن ،حيث �أبقت �أوبك

• عجز يف املعرو�ض يتجاوز � 500ألف برميل يومي ًا يف 2019

على تقديرها لنمو ا�ستهالك النفط
العاملي يف  2019كما هو عند
 1.21مليون برميل يوميا.لكن يف
تطور قد يثري قلق املنظمة ،قال
التقرير �إن خمزونات االقت�صادات
املتقدمة زادت يف مار�س ،بعد
انخفا�ضها يف فرباير.
وجتاوزت املخزونات يف مار�س
متو�سط خم�س �سنوات  -وهو
معيار تراقبه �أوب��ك عن كثب -
مبقدار  22.8مليون برميل ،وهو
ما يزيد على م�ستوى فرباير.
وي�شري التقرير �إل���ى �أن���ه �إذا
ا�ستمرت �أوب��ك يف ال�ضخ مبعدل
�أبريل ،ف�سيكون هناك نق�ص يف
امل��ع��رو���ض بال�سوق العاملي
يف .2019تبلغ ح�صة �أوب��ك من
تخفي�ضات الإنتاج املتفق عليها
� 800ألف برميل يوميا ،و�أظهر
التقرير �أن املنتجني يجرون
تخفي�ضات �أكرب.
ويف املجمل ،هبط �إنتاج �أوبك
يف �أبريل بنحو ثالثة �آالف برميل
يوميا فقط على �أ�سا�س �شهري �إلى
 30.031مليون برميل يوميا.
وج��اء �أك�بر خف�ض من �إي��ران مع
قيام الواليات املتحدة بت�ضييق

اخلناق على ال�صادرات الإيرانية
م��ن خ�ل�ال ال��ع��ق��وب��ات.و�أج��رت
ال�سعودية م��زي��دا م��ن اخلف�ض
الطوعي ،وهو ما �ساهم يف موازنة
ال��زي��ادات من نيجرييا والعراق
وليبيا.وبلغت ن�سبة التزام الدول
الأع�ضاء يف �أوب��ك امل�شاركة يف
اتفاق خف�ض الإن��ت��اج ،وعددها
 11دولة %150 ،من التخفي�ضات
التي تعهدت بها يف �أبريل ،وفقا
حل�سابات روي�ت�رز ،مقارنة مع
 %155يف مار�س.وتقدر �أوبك �أنها
بحاجة ل�ضخ  30.58مليون برميل
يوميا يف املتو�سط يف 2019
لتحقيق ال��ت��وازن يف ال�سوق،
لتزيد تقديراتها بذلك � 280ألف
برميل يوميا عن ال�شهر ال�سابق
لأ�سباب من بينها انخفا�ض توقعات
الإم����دادات م��ن خ��ارج املنظمة.
وي�شري هذا �إلى عجز يف املعرو�ض
يتجاوز � 500أل��ف برميل يوميا
يف � 2019إذا وا�صلت �أوبك ال�ضخ
مبعدل �أبريل الذي يزيد قليال على
 30مليون برميل يوميا ،وظلت
بقية العوامل ثابتة دون تغيري.
وك��ان تقرير املنظمة يف ال�شهر
املا�ضي ي�شري �إلى عجز �أقل.

قدرُ القطاع الخاص تحمّل التأجيل الحكومي في التسويق الخارجي

العنجري تدعو غرفة التجارة والصناعة والجهات
المعنية إلى الترويج لزيارة الكويت
�شددت ممثلة منظمة ال�سياحة
العاملية يف الكويت ،مدير
ع��ام ��شرك��ة «ل��ي��درز غ��روب»
ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
ملعر�ض «ه��وري��ك��ا الكويت»
نبيلة العنجري،على اهمية
ا�ستنها�ض ال��ق��ط��اع اخلا�ص
الكويتي امكانياته وتن�سيق
جهد منظم للرتويج والت�سويق
خارجيا مل�رشوعات ال�ضيافة
امل��ت��زاي��دة ،مبا يعزز فر�ص
ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا وع��ائ��ده��ا
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ع��ل��ى امل���دى
املتو�سط على الأقل.
وتعليقا على ارت��ف��اع االنفاق
الكويتي على ال�سفر وال�سياحة
يف اخل��ارج يف العام املا�ضي،
مقابل تراجع دخل الكويت من
القطاع ال�سياحي ،وفق البيانات
املوزعة من بنك الكويت املركزي
ه��ذا اال�سبوع ،اك��دت العنجري
يف بيان لها �أن «ق��در القطاع
اخل��ا���ص ه��و ان يتحمل التعرث

احلكومي و�سوء التخطيط وعدم
وج��ود جهات ر�سمية م�س�ؤولة
ع��ن ال�تروي��ج ل��زي��ارة الكويت
وت�سويق م�رشوعاتها الكربى
يف اخلارج  ،وذلك عرب مبادرات
وجهود من�سقة ومنظمة ت�ستهدف
انعا�ش االق��ب��ال اخل��ارج��ي على
هذه امل�رشوعات ،التي ا�صبحت
بحاجة ما�سة ال�ستقطاب وجذب
م�صادر جديدة للزوار وال�سياح،
من ال��دول اخلليجية والقريبة
على الأقل».
و�أو���ض��ح ال��ب��ي��ان �أن���ه «ح��ان
وقت قيام جهد تن�سيقي يقوده
القطاع اخلا�ص لهذه الغاية،
وع��دم انتظار ���ش��يء ملمو�س
من احلكومة يف هذا املجال،
وال�سيما بعد تغيب ال��وزارة
املعنية «وذل��ك لأ�سباب عدة»
عن امل�شاركة يف «معر�ض �سوق
ال�سفر ال��ع��رب��ي» ال���ذي اقيم
م�ؤخرا يف دبي وذلك الول مرة
منذ  17عاما.

• نبيلة العنجري

و�أ�����ش����ارت ال��ع��ن��ج��ري �إل���ى
�أن «امل��ع��ن��ي�ين ب��ه��ذا اجلهد
التن�سيقي امل�شرتك واملفرت�ض
ه��م ك��ل م��ن  :غ��رف��ة جت��ارة
و�صناعة ال��ك��وي��ت ،واحت��اد
ا�صحاب الفنادق ،و�رشكات
ال���ط�ي�ران ال��وط��ن��ي��ة وممثلي

��شرك��ات ووك�����االت ال�سفر،
وممثلي ال�رشكات واملجموعات
الفندقية واال�ستثمارية الكربى
،التي �ضخت ويتوقع لها �أن
ت�ضخ ا�ستثمارات �ضخمة يف
من�ش�آت الفنادق �أو املطاعم
وال�صناعات الغذائية ،وكذلك
املجمعات التجارية ،وبع�ض
اخل�براء املتخ�ص�صني يف هذا
امل���ج���ال ،ي���درك���ون �أهمية
الرتويج والت�سويق اخلارجي
لهذه القطاعات».
وكانت العنجري قد تطرقت
�إلى �شكوى بع�ض امل�ستثمرين
مما ي�سمى طفرة ان�شاء املطاعم
وتك�سري الأ���س��ع��ار يف بع�ض
من�ش�آت ال�ضيافة مثل الفنادق
وقالت :ا�صبحنا يف مرحلة ال
جتدي فيها ال�شكاوي ،لي�س
لأن ظروف ال�سوق احلالية غري
ق��ادرة على حتمل ه��ذا النوع
وامل�ستوى من املناف�سة ،بل
لأن كثريين راهنوا على وعود

احلكومة واالحالم التي روجتها
يف ال�سنوات املا�ضية ،ومن
�ضمنها حلم التحول �إلى مركز
م���ايل وجت�����اري ،يف الوقت
ال��ذي مل تقم فيه احلكومات
املتعاقبة ب ��أي جهد لرتويج
هذا املركز املوعود ،وما زال
هذا االمر يقت�رص على جهودنا
الذاتية كقطاع خا�ص».
ولفتت العنجري �إلى «اعتماد
دول اخلليج العربية وكل دول
ال��ع��امل ،مب��ا فيها الوجهات
الأك��ث��ر ج��ذب��ا ل���ل���زوار مثل
ال���دول االوروب��ي��ة الغربية،
على اجهزة وهيئات حكومية
متخ�ص�صة تتولى الرتويج
ال�سياحي اخلارجي  ،هكذا يتم
فعال تطبيق نهج تنويع م�صادر
ال��دخ��ل .ب��ل ان بع�ض ال��دول
تعتمد على عدة هيئات تتمتع
ب�صالحيات وا���س��ع��ة ا�ضافة
ال���ى ���س��ف��ارات��ه��ا وملحقاتها
التجارية».

