«املركزي» يطرح سندات بـ 290مليون دينار ..والتغطية  9مرات

طرح بنك الكويت املركزي امس الثالثاء سندات
وت��ورق مقابل بقيمة  20-مليون دينار ،ومبعدل
عائد  1.25باملئة .وحسب البيانات املنشورة على
املركزي ،متت تغطية اإلص��دار بواقع  9.59مرة،
علما ً بأن إجمالي الطلب عليه بلغ  2.78مليار دينار.
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وبلغ أجل تلك السندات  3أشهر ،إذ تستحق في 15
ديسمبر  ،2020وفق املركزي .ويتوافق أجل وعائد
تلك السندات مع أخر إصدار للمركزي الكزيتي في 4
أغسطس  2020والبالغ قيمته  240مليون دينار.
يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها احلكومات

لالقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها ملشتريها في
تاريخ االستحقاق مع فائدة .أما التوريق هي عملية
تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة
لها أو ديون وحتويلها ألوراق مالية ميكن التداول
عليها
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«الزور» ستسمح باستقبال  22مليون طن من الغاز الطبيعي املسال

الكويتي يتراجع إلى  39.59دوالر للبرميل

الكويت تفتتح أكبر محطة غاز مسال
باملنطقة مارس املقبل

أسعار النفط تهبط وسط توقعات أكثر تشاؤم ًا لتعافي الطلب
انخفض سعر برميل النفط الكويتي بواقع  36سنتاً،
ليصل إلى  39.59دوالر ،مقابل  39.95دوالر يوم اجلمعة
املاضي ،وذلك وفقاً للسعر امل ُعلن من مؤسسة البترول
الكويتية .عاملياً ،اخفضت أسعار النفط ،امس الثالثاء،
نتيجة مخاوف بشأن تعاف بطيء للطلب العاملي على
الوقود الذي تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا في ظل
حتذير من توقعات متشائمة من منتجي النفط الكبار.
ون��زل خ��ام القياس العاملي برنت أربعة سنتات ما
يوازي  0.1باملئة إلى  39.57دوالر للبرميل في التعامالت
الصباحية ،ف��ي ح�ين فقد خ��ام غ��رب تكساس الوسيط
األميركي سنتني ما يعادل  0.1باملئة إلى  37.24دوالر
للبرميل .وأغ��ل��ق اخل��ام��ان على هبوط طفيف اجللسة
السابقة .ولكن اخلسائر كانت م��ح��دودة بفعل تغطية
مراكز مكشوفة قبل اجتماع مهم ملنظمة أوبك وحلفائها،
فيما يعرف بأوبك ،+هذا األسبوع لبحث االمتثال لبرنامج
طموح لتخفيضات اإلنتاج لدعم األسعار.
وقال تشيوكي تشن كبير احملللني في سنوارد تريدينج:
«تظل املعنويات متشائمة في سوق النفط بسبب توقعات
قامتة ملنتجي اخلام في حني أجج تزايد حاالت اإلصابة
بكوفيد -19من جديد في العديد من الدول املخاوف بشأن
منو أبطأ للطلب على الوقود عامليا» .ويتوقع كبار املنتجني
وشركات التجارة في القطاع مستقبال قامتا للطلب على

الوقود عامليا بسبب اجلائحة التي تهدد االقتصاد العاملي
وقلصت أوبك توقعاتها للطلب على النفط ،في حني قالت
شركة النفط الكبرى بي.بي إن الطلب رمبا بلغ ذروته في
 .2019وقالت منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) في
تقرير شهري إن الطلب العاملي على النفط سيهوي 9.46

مليون برميل يوميا هذا العام ،ارتفاعا من توقعها قبل شهر
النخفاض قدره  9.06مليون برميل يوميا.
كما أضعف الشهية للمخاطرة م��خ��اوف م��ن زي��ادة
اإلم��دادات العاملية بعدما تعهد القائد العسكري الليبي
خليفة حفتر بإنهاء احلصار الطويل ملنشآت النفط.

مع تخفيض سعر شحنات خام أكتوبر آلسيا

تستهدف الكويت افتتاح أكبر محطة للغاز
الطبيعي املسال م��ارس املقبل ،وفقا لتصريحات
مسؤولني ب��امل��ش��روع .وستسمح محطة ال��زور
للكويت باستقبال  22مليون طن من الغاز الطبيعي
املسال ،نحو  31مليار متر مكعب في العام ،وهي
ضعف الطاقة املتاحة باملنطقة تقريبا.
وستقوم احملطة بتحويل الغاز الطبيعي املسال
إل��ى طبيعته األول��ي��ة الغازية لتزويد محطات
الكهرباء ب��ه .وم��ن املتوقع أن ينمو س��وق الغاز
الطبيعي املسال بسرعة خ�لال العقود القليلة،
إذ تسعى ال��دول للتحول من االعتماد على النفط
والفحم إلى الطاقة النظيفة.
وم��ن امل��ت��وق��ع أي��ض��اً ،أن تنمو جت���ارة الغاز
الطبيعي املسال إلى أكثر من ألف مليار متر مكعبة
سنويا من  425مليار متر مكعبة سنويا حاليا.
وتعتبر الكويت واحدة من أكبر الدول املصدرة
للنفط ،وتقوم بشحن نحو مليوني برميل يوميا،
لكنها تستكشف القليل من الغاز .وأنتجت الدولة،
العضو في منظمة أوب��ك 18.4 ،مليار متر مكعبة
من الغاز في  ،2019وبلغت استهالكها  23.5مليار
متر مكعبة .وكانت الكويت أكبر الدول املستوردة
للغاز الطبيعي العام املاضي ،وحلت باملرتبة الـ
 14عامليا.
وتظهر بيانات رسمية أن الكويت ستستخدم أقل
من ثلث طاقة محطة الزور للغاز الطبيعي املسال
على األقل حتى عام  .2030وفي عام  ،2016فازت
شركة هيونداي ،وشركة كوريا للغاز ،بإنشاء
محطة الزور بقيمة بلغت  2.9مليار دوالر.
وت��ق��وم ش��رك��ة ال��ب��ت��رول ال��وط��ن��ي��ة الكوتية

احلكومية باإلشراف على تنفيذ املشروع من أجل
سد حاجات محطات توليد الطاقة وخاصة في
فصل الصيف حيث يزداد الطلب على الطاقة.
وتنتج مصافي الشركة ج��زءا آخ��ر من الغاز
في املصافي ،كما ينتج من عدد محدود من اآلبار
النفطية في كل من شركة نفط الكويت والشركة
الكويتية لنفط اخلليج ،ويتم جتميعه في مراكز
التجميع قبل إرساله إلى مصنع إسالة الغاز في
ميناء األحمدي عبر خطوط األنابيب .وافتتح هذا
املصنع في  ،1978وهو يتألف من أرب��ع وحدات
الستخالص غاز البروبان والبيوتان والغازولني
الطبيعي.
ووفقا الستراتيجية مؤسسة البترول القاضية
بالتوسع في إنتاج واستيراد الغاز فقد ب��ادرت
«البترول الوطنية» إلى تنفيذ عدد من املشاريع
الهامة لزيادة الطاقة التصنيعية والتخزينية.
وم��ن أج��ل ذل���ك ،دش��ن��ت م��ؤخ��را م��ش��روع خط
الغاز الرابع في مصنع إسالة الغاز مبصفاة ميناء
األحمدي بطاقة تصل الى  805مليون قدم مكعبة
في اليوم باإلضافة الى  106آالف برميل يوميا من
املكثفات.
وتعمل الشركة اآلن على تنفيذ مشروع خط
ال��غ��از اخل��ام��س ف��ي مصنع اس��ال��ة ال��غ��از بطاقة
مماثلة .وعند اكتمال املشروع فسوف تزيد طاقة
مصنع إسالة الغاز في مصفاة ميناء األحمدي إلى
 3.3بليون قدم مكعبة يوميا .كما تقوم الشركة
بتنفيذ م��ش��روع لبناء مجموعة م��ن اخل��زان��ات
ملواجهة الزيادة املتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي
والغاز املصاحب.

املؤشرات متماسكة وحتافظ على مكاسبها وسط أجواء إيجابية

البورصة تتراجع عند اإلغالق..
والسوق األول يرتفع وحيد ًا
ت����راج����ع����ت ب����ورص����ة
الكويت ف��ي ختام تعامالت
أم���س ال��ث�لاث��اء ،ح��ي��ث هبط
مؤشرها العام  0.02باملئة،
وت���راج���ع ال��رئ��ي��س��ي 0.31
باملئة ،وانخفض «رئيسي
 »50بنسبة  0.56باملئة،
بينما جنح السوق األول من
االرتفاع وحيدا ً بنحو 0.09
باملئة.
وزادت سيولة البورصة
امس بنحو  3.7باملئة لتصل
إلى  58.09مليون دينار مقابل
 56.04مليون دينار باجللسة
السابقة ،كما ارتفعت أحجام
التداول  28.5باملئة لتقفز إلى
 501.97مليون سهم مقابل
 390.55مليون سهم بجلسة
االثنني.
وس���ج���ل���ت م����ؤش����رات 6
قطاعات انخفاضاً بصدارة
التكنولوجيا بتراجع نسبته
 1.37باملئة ،فيما ارتفعت
م��ؤش��رات  6قطاعات أخ��رى
يتصدرها امل���واد األساسية
بنمو نسبته  1.42باملئة.
وج���اء سهم «املستثمرون»
على رأس القائمة احلمراء
لألسهم املُ��درج��ة بانخفاض
كبير معدله  31.63باملئة،
بينما تصدر سهم «العقارية»
القائمة احل��م��راء مُ تراجعاً
بنحو  8.33باملئة.
وح���ق���ق س���ه���م «أع���ي���ان
ل�ل�إج���ارة» أن��ش��ط سيولة
ب��ال��ب��ورص��ة ب��ق��ي��م��ة 7.17
مليون دينار مُتراجعاً 2.34
ب��امل��ئ��ة ،ف��ي��م��ا ت��ص��در سهم
«املستثمرون» نشاط الكميات
بتداول  143.92مليون سهم.
م���ن ج���ان���ب���ه ،ق����ال رائ���د

دي����اب ،ن��ائ��ب رئ��ي��س إدارة
البحوث واالستراتيجيات
االستثمارية بشركة «كامكو
إنفست» ،إن مؤشرات السوق
الكويتي متاسكت وحافظت
على مكاسبها املسجلة في
الفترة األخ��ي��رة بعد يومني
على دخ��ول سهم البورصة
إلى السوق األول واستحواذه
على نسبة جيدة من السيولة
املتداولة.
وأوضح دياب ،أن األجواء
ت��ب��دو إيجابية بشكل حيث
يتوقع املستثمرون نتائج
أعمال أفضل لألسهم املدرجة
في الفترة القادمة على ضوء
العودة التدريجية لألنشطة
التجارية وعملية التعايش
مع فيروس كورونا (كوفيد
 )19وفق إجراءات احترازية
واحملاوالت املبذولة لتحسني
م��ع��دالت النمو االق��ت��ص��ادي
ال��ت��ي ت���أث���رت ب��ش��ك��ل كبير
باجلائحة وبتراجع أسعار
النفط بشكل ح��اد قبل رؤية
بعض التعافي.
وأش������ار دي�����اب إل����ى أن
اإلدراج���ات األخيرة املتمثلة
ف��ي أس��ه��م «ش��م��ال ال����زور»

وص��ن��دوق «ب��ي��ت��ك كابيتال
ريت» واإلدراج األخير لسهم
بورصة الكويت ،إضافة إلى
االن��ض��م��ام املتوقع ف��ي شهر
نوفمبر/تشرين ثاني القادم
للبورصة على مؤشر مورغان
ستانلي ،من شأنه أن يشكل
حافزا ً للمستثمرين في الفترة
القادمة .لكن دي��اب أك��د على
ض��رورة االستقرار الصحي
في الكويت مبا يخص احلد
من انتشار فيروس كورونا
(كوفيد  )19وع��دم معاودة
إغ�لاق االق��ت��ص��ادات احمللية
والعاملية مرة أخرى والعودة
الى املراحل األولى.
كذلك لفت دياب إلى أهمية
محافظة أسعار النفط على
اس��ت��ق��راره��ا حيث رأي��ن��ا في
األس��ب��وع امل��اض��ي تراجعها
من أعلى مستوياتها املسجلة
منذ مارس املاضي على ضوء
معاودة املخاوف من تراجع
ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ،ع��ل��م�ا ً ب��أن
األسعار املتدنية سوف تؤثر
سلباً على ميزانية ال��دول��ة
وت����ؤدي إل���ى إع��اق��ة النمو
االقتصادي وتراجع معدالت
اإلنفاق العام.

ارتفاع إنتاج النفط احمللي بـ 127ألف برميل خالل أغسطس
رفعت دول��ة الكويت م��ن إنتاجها النفطي خالل
شهر أغسطس السابق بواقع  127ألف برميل يومياً،
وذلك وفق التقرير الشهري ملنظمة البلدان املصدرة
للنفط «أوبك» .وسجل اإلنتاج النفطي لدولة الكويت
في الشهر املاضي  2.288مليون برميل يومياً ،مقابل
 2.161مليون برميل يوميا ً في يوليو .2020
وإلى جانب الكويت رفعت  8دول إنتاجها النفطي
في الشهر السابق يومياً ،على رأسها اململكة العربية
السعودية بـ 475أل��ف برميل ،وتبعتها اإلم��ارات
العربية املتحدة بـ 180ألف برميل ،واجلزائر بـ 47ألف
برميل ،ثم أجنوال بـ 24ألف برميل.
كما رفعت غينيا االستوائية إنتاجها النفطي خالل
أغسطس املاضي بواقع  11ألف برميل ،وتبعتها إيران
بـ 10آالف برميل يومياً ،ثم نيجيريا بألفي برميل كل
يوم ،وأخيرا ً فنزويال بألف برميل يوميا ً فقط.
وفي املقابل تراجع اإلنتاج النفطي لـ 4دول تقدمتها
ال��ع��راق بـ 100أل��ف برميل ،ث��م الكونغو بـ 8آالف
برميل ،واجلابون بنحو  5آالف برميل يومياً ،وأخيرا ً
ليبيا بألفني برميل كل يوم.
وبشكل ع��ام ،ارتفع إنتاج أعضاء منظمة البلدان
املصدرة للنفط «أوبك» ككل في الشهر املاضي بـ763
ألف برميل يومياً عند  24.045مليون برميل يومياً،
مقارنة بـ 23.283مليون برميل يومياً في يوليو
.2020
وفي التقرير الشهري ،خفضت أوبك توقعها للطلب

العاملي على نفطها بواقع  700ألف برميل يومياً في
عام  2020ونحو  1.1مليون برميل يومياً في ،2021
بسبب زيادة في املعروض ،وسط تراجع بالطلب.
على اجل��ان��ب اآلخ���ر ،أظ��ه��رت وثيقة تسعير ،أن
الكويت خفضت أس��ع��ار البيع الرسمية لشحنات
خاماتها املبيعة إل��ى ش��رك��ات التكرير اآلسيوية
في أكتوبر .وح��دد عضو أوب��ك سعر خ��ام التصدير
الكويتي لشهر أكتوبر عند  50سنتاً للبرميل دون

متوسط األسعار املعروض خلام عُ مان في بورصة
دبي للطاقة وخام دبي على بالتس ،بانخفاض 1.20
دوالرا ً عن الشهر السابق .وحتدد سعر اخلام الكويتي
اخلفيف املمتاز عند  70سنتا ً للبرميل دون عُ مان/دبي،
متراجعا  1.40دوالر عن الشهر السابق .وتقرر أن
يكون سعر البيع الرسمي خلام اخلفجي في أكتوبر
أقل  30سنتاً للبرميل عن عُ مان/دبي ،وهو ما يقل 90
سنتا ً عن الشهر السابق.

انفراجة منتظرة للقطاع اجلوي السعودي مع رفع قيود السفر
استبشر مختصون في قطاع الطيران بقرار فتح
جميع املنافذ اجلوية والبرية والبحرية للمواطنني
السعوديني والسماح لهم بالسفر والعودة ،مطلع عام
 ،2021مؤكدين أن هذه العودة سيكون لها أثر إيجابي
على شركات الطيران وقطاع السفر.
كما أن للقرار أب��ع��ادا ً تشمل الشركات التي تقدم
اخلدمات املساندة واللوجيستية ،وانتشالها من حالة
الركود واخلسائر التي متر بها.
ويبدو أن عام  ،2021بحسب املختصني ،هو العام
الذي سيعيد توازن شركات الطيران الكبرى وترتيب
أوراقها وتعويض شيء من اخلسائر املالية جراء توقف
دام  6أشهر منذ منتصف مارس.
كما سيمنحها فرصة إلع��ادة أولوياتها في املرحلة
املقبلة ،وذلك بعد أن تخلت الكثير من شركات الطيران
حول العالم عن بعض الطائرات في أسطولها لكبح
اخلسائر املالية نتيجة التوقف الطويل ،والتي قدرها
احتاد النقل الدولي «أياتا» بنحو  84مليار دوالر للسنة
املالية احلالية ،بينما ترى تراجع تلك اخلسائر العام
املقبل ( )2021بنحو  15مليار دوالر.
فتح جميع املنافذ
وكانت السعودية أقرت فتح جميع املنافذ اجلوية
والبرية والبحرية ملواطنيها ،والسماح لهم بالسفر
والعودة ،بداية من أوائل عام  ،2021في حني ستتيح
لفئات مستثناة السفر ،ومنهم الطلبة املبتعثون ،بداية
من أمس (الثالثاء).
وص���درت امل��واف��ق��ة على أن ي��ك��ون ال��رف��ع الكامل
للقيود على مغادرة املواطنني للمملكة والعودة إليها،
والسماح بفتح املنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر
املنافذ البرية والبحرية واجلوية ،مطلع يناير ،2021
وفق اإلجراءات املتبعة قبل جائحة «كورونا».
وفي هذا السياق ،قال الدكتور حسني الزهراني،
رئيس جلنة الطيران واخلدمات املساندة في الغرفة
التجارية الصناعية ب��ج��دة ،ومستثمر ف��ي قطاع
الطيران ،إنه من املؤكد أن عودة الطيران لها أثر إيجابي
واقتصادي على البلد.
تعويض اخلسائر
وأض��اف أن ه��ذه ال��ع��ودة لها تبعات كثيرة ،منها
انتشال شركات طيران من الوضع السيئ الذي مير به
قطاع الطيران ،باإلضافة إلى أن احلركة ستعمل حتماً
على انتعاش شركات الطيران والسفر ،وستعيد شيئاً
من اخلسائر التي حتملوها ،مشددا ً على أن القرار جاء
في توقيت مهم بعد توقف دام  6أشهر.
وأردف الزهراني ،أن األس��واق ستتحرك تدريجياً
بدءا ً من عودة املواطنني العالقني في اخلارج ،وحترك
الكثير م��ن ال��رح�لات ف��ي بعض ال���دول ،موضحاً أن
الشركات مرت بظروف استثنائية خالل األشهر الستة
املاضية وسط استمرار اإلنفاق دون عوائد في مصاريف

القيمة املضافة تقفز بالتضخم السعودي
إلى  6.2باملئة في أغسطس
أظهرت بيانات رسمية ،امس الثالثاء ،أن مؤشر
أسعار املستهلكني في السعودية قفز إلى  6.2باملئة
في أغسطس مقارنة مع نفس الشهر من العام
املاضي ،وهي ثاني زي��ادة على التوالي بعد رفع
ضريبة القيمة املضافة لثالثة أمثالها.
وبلغ معدل التضخم في يوليو متوز  6.1باملئة،
ليقفز من  0.5باملئة فحسب في يونيو قبل سريان
زيادة ضريبة القيمة املضافة إلى  15باملئة من 5
باملئة في أول يوليو..
أجور العاملني.
وهنا كانت وقفة احلكومة السعودية بدعم القطاع
اخل��اص من خالل برنامج «ساند» ،إضافة إلى قيمة
الصيانة الدورية الثابتة ،والقيمة التجارية للطيران،
ألن ك��ث��ي��را ً م��ن ال��ش��رك��ات ال متتلك ال��ط��ائ��رة وتقوم
باستئجارها لفترات طويلة ،وهنا مصاريف شهرية.
وعن الشركات السياحية ،قال رئيس جلنة الطيران
إن األثر اإليجابي على هذه الشركات لن يكون سريعاً
وآنياً ،لعوامل عدة ،منها توقف الفعاليات في الداخل
واخلارج ،كما أن كثيرا ً من السعوديني وحتى املقيمني

وأعلنت السعودية ،أكبر دولة مصدرة للنفط
في العالم ،في مايو ،أنها سترفع ضريبة القيمة
املضافة لثالثة أمثالها لتعزيز ماليتها التي تضررت
جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وك��ان��ت امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وامل���واص�ل�ات أكبر
املساهمني في الزيادة وارتفعا  13.5باملئة و8.2
باملئة على التوالي .وقفزت أسعار التبغ 13باملئة
واملطاعم والفنادق  7.7باملئة مقارنة بهما قبل عام
حسب الهيئة العامة لإلحصاء.
خالل هذه األزمة اكتشفوا السعودية واملواقع السياحية
فيها ،لذلك لن تكون هناك رحالت كبيرة للسياحة في
الفترة املقبلة ،ولكي تعود هذه الشركات حتتاج على
األقل إلى  7شهور كحد متوسط.
وعن إمكانية تعويض اخلسائر ،أكد الزهراني أن
لكل شركة وضعها اخل��اص ،مستطردا ً «هناك بعض
الشركات استغنت عن بعض من أسطولها لتخفيف
اآلثار ،وهذا ال يعني خروجهم من األزم��ة ...لكي تعود
حالة االنتعاش لن تكون قبل عام ونصف العام من
التشغيل الكلي في شركات الطيران».

