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خالل الربع األول من العام 2018

«الوطني لالستثمار» مديرًا لطرح أسهم
«شمال الزور األولى» على املواطنني
عـ ـ ّـي ـ ـنـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة م ـ ـشـ ــروعـ ــات
ال ـش ــراك ــة ب ــني ال ـق ـطــاعــني ال ـعــام
والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ،ش ـ ــرك ـ ــة ال ــوطـ ـن ــي
لاستثمار (إن بي كي كابيتال)
مـ ـ ــدي ـ ـ ـرًا ل ـع ـم ـل ـي ــة طـ ـ ـ ــرح أسـ ـه ــم
شركة شمال الــزور األولــى على
املـ ــواط ـ ـنـ ــني ،وال ـ ـتـ ــي س ـت ـت ــم فــي
الربع األول من عام  ،2018والتي
تمثل  50فــي املـئــة مــن إجمالي
أسهم الشركة وبالسعر االسمي
للسهم الواحد.
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر ع ـ ــام «ال ـه ـي ـئ ــة»
مطلق الصانع ،إنــه بعد تعيني
«الوطني لاستثمار» وتحالف
شـ ــركـ ــات مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ،بـ ـ ـ ــدأ رس ـ ـم ـ ـيـ ــًا الـ ـع ــد
ال ـت ـن ــازل ــي ل ـت ــوزي ــع أسـ ـه ــم أول
م ـش ــروع ش ــراك ــة ب ــني الـقـطــاعــني
الـ ـ ـع ـ ــام وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ف ـ ــي ت ــاري ــخ
ال ـك ــوي ــت وألول إدراج لـشــركــة
توليد طاقة في بورصة الكويت.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن شـ ــركـ ــة ش ـم ــال
ال ــزور األول ــى هــي خـيــر الـبــدايــة
ملا يجب أن تكون عليه مشاريع
الشراكة املقبلة ،وفق ما حققته
ً
مــن إن ـجــازات مــا يجعلها مثاال
ن ـمــوذج ـيــًا ،مـبـيـنــًا أن ـهــا أنـشــأت
محطة ذات تقنية عالية الجودة
بالتزام كامل بميزانية املشروع
وال ـ ـ ـجـ ـ ــدول ال ــزمـ ـن ــي ودون أي
تأخير أو تكاليف إضافية ووفقًا
ملعايير مهنية عــالـيــة ال ـجــودة،
ووظـ ـ ـف ـ ــت مـ ــواط ـ ـنـ ــني كــوي ـت ـيــني
مـنــذ بــدايــاتـهــا ،وأصـبـحــت أحــد
عناصر االقتصاد الوطني.
واع ـت ـب ــر أن هـ ــذا األم ـ ــر بـحـ ّـد
ذاته ّ
ّ
مشرعي
يعد تحقيقًا لرؤية
قانون الشراكة وقانون رقم (39
لـسـنــة  )2010وإنـ ـج ــازًا لجميع
القائمني على هذا املشروع منذ
البداية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــع أن
م ـش ــاري ــع الـ ـش ــراك ــة ،الـ ـت ــي يـتــم
إش ــراك املــواطـنــني فــي ملكيتها
واالس ـت ـفــادة مــن منافعها ،هي
حيوي وأهمية قصوى
دور
ذات ٍ
ٍ
في تطوير البنية التحتية ،ما
ي ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـح ــوي ــل ال ـك ــوي ــت
إل ــى مــركــز اق ـت ـصــادي فـعــال في
املنطقة ،مؤكدًا أن نجاح «شمال
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ال ــزور األولـ ــى» خـيــر دلـيــل على
نـ ـج ــاح قـ ــانـ ــون ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ،كـمــا
يظهر رغـبــة الـحـكــومــة الـجـ ّـديــة
ف ـ ــي خـ ـل ــق فـ ـ ــرص اس ـت ـث ـم ــاري ــة
ك ـب ـيــرة وحـقـيـقـيــة لـلـمــواطـنــني،
وت ـم ـك ــني ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص مــن
ت ــول ــي زمـ ـ ــام املـ ـ ـب ـ ــادرة لـتـنـمـيــة
وت ـ ـنـ ــويـ ــع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد امل ـح ـل ــي
ودع ـ ـ ـمـ ـ ــه ب ــالـ ـبـ ـيـ ـئ ــة املـ ـن ــاسـ ـب ــة
ل ــازده ــار ،والـعـمــل عـلــى زي ــادة
مساهمة األنشطة غير النفطية.
وذك ـ ـ ــر أن ت ـع ـي ــني «ال ــوط ـن ــي
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» ،لـ ـت ــوزي ــع أس ـهــم
الشركة على املواطنني الراغبني
في االستثمار في هذا املشروع
ّ
ال ـح ـي ــوي ،ي ـمــثــل خ ـط ــوة أخ ــرى
حقيقية في ذلك االتجاه.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أعـ ـ ــرب الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ش ــرك ــة الــوطـنــي
لاستثمار ،فيصل عبداللطيف
الـ ـحـ ـم ــد ،ع ـ ــن ف ـ ـخـ ــره ب ــاخ ـت ـي ــار

الـشــركــة وال ـشــركــاء فــي تحالف
الـشــركــات مــن الـقـطــاع الـخــاص،
لـتــولــي تـنـفـيــذ عـمـلـيــة الـتــوزيــع
عـ ـل ــى امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــني ألس ـ ـهـ ــم أول
شركة تأسست بموجب قانون
ال ـش ــراك ــة ب ــني ال ـق ـطــاعــني ال ـعــام
والخاص في الكويت.
وقال إن «شمال الزور األولى»
ه ــي بــالـفـعــل ق ـصــة ن ـج ــاح على
أرض ال ــواق ــع ،وإض ــاف ــة فــريــدة
م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ًأي م ـح ـف ـظــة
استثمارية ،وفرصة للمواطنني
لاستثمار في البنية التحتية
في الكويت.
وأض ــاف الـحـمــد «ن ــرى الـيــوم
ً
ت ـح ــوال ك ـب ـي ـرًا ف ــي ن ـهــج ال ــدول ــة
تـجــاه مشاريع البنية التحتية
الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ،وتـ ـ ّ
ـوج ـ ـه ـ ـهـ ــا ن ـحــو
إتاحة الفرصة للقطاع الخاص
ّ
لـ ـتـ ـم ــل ــك وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل امل ـ ـشـ ــاريـ ــع
والخدمات الضخمة ،وسعيها

املستمر لتمكني القطاع الخاص
من تولي زمام املبادرة ،على أن
يكون املستهلك لهذه الخدمات
أي املـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ــو امل ـس ـت ـف ـي ــد
األكـ ـ ـب ـ ــر» ،م ـب ـي ـنــًا أن «ال ــوط ـن ــي
لــاسـتـثـمــار» تـفـخـ ُـر ب ــأن يـكــون
ّ ٌ
ٌ
لها ٌ
وفعال في هذه
حيوي
دور
الخطوة التاريخية.
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،ق ـ ــال
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي شــركــة
ش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـ ــزور األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،أن ـ ــدي
بيفن ،إن املساهمني املؤسسني
يفخرون
والعاملني في الشركة
ٌ
ب ــأن يـكــون لـهــم ٌ
دور ومساهمة
فـ ّـعــالــة فــي تنمية وتـعــزيــز هــذه
امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مـ ــن تـ ـط ـ ّـور
قطاع الطاقة في الكويت.
وأشــار إلى بدء شركة شمال
ال ــزور األول ــى بالفعل بتحقيق
األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـتـ ــي طـ ـم ــح إل ـي ـه ــا
م ـش ـ ّـرع ــو ق ــان ــون ال ـش ــراك ــة بني

الـ ـقـ ـط ــاع ــني الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص،
إذ إن ـ ـ ـهـ ـ ــا وم ـ ـ ـنـ ـ ــذ الـ ـت ــأسـ ـي ــس
خلقت ف ــرص عـمــل للمواطنني
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــني ،ورف ـ ـعـ ــت ال ـ ـقـ ــدرة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ل ـل ـك ـهــربــاء وامل ـي ــاه
فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة دون أي ت ــأخ ـي ــر،
وأصـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أحـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـنـ ــاصـ ــر
االقتصاد الوطني غير النفطي،
ودعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت ع ـ ـج ـ ـلـ ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
املحلي مــن خــال شــراء العديد
م ـ ـ ــن امل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـت ــي ت ـح ـتــاج ـهــا م ــن منتجني
وموردين محليني.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ت ـط ـمــح
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـشـ ــاركـ ــة هـ ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـج ــاح
م ــع مـســاهـمـيـهــا الـ ـج ــدد ،وهــم
املـ ــواط ـ ـنـ ــون الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــون ،مــن
خال هذا االكتتاب.
وتـعــد «شـمــال ال ــزور األول ــى»
أول شركة تنشأ بموجب قانون
ال ـش ــراك ــة ب ــني ال ـق ـطــاعــني ال ـعــام

تراجع بسيط لحصة القطاع الخاص خالل يونيو

السعودية واإلمارات :إمكانية
تمديد خفض إمدادات النفط

«بيتك» :ودائع القطاع املصرفي
نمت  1.1في املئة إلى نحو  42مليار دينار
أشــار بيت التمويل الكويتي
«بيتك» ،إلــى أن النمو السنوي
ف ــي يــون ـيــو إلج ـم ــال ــي ال ــودائ ــع
فــي الـقـطــاع املـصــرفــي الكويتي
بلغ نحو  1.1في املئة ،إذ بلغت
نحو  41.6مليار دينار ،تزامنًا
مــع ارت ـفــاع الـنـشــاط االئتماني
للبنوك بنحو  3.6في املئة على
أساس سنوي.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـنــك ف ــي ت ـقــريــره
االقتصادي ،أن النمو السنوي
ل ـ ـلـ ــودائـ ــع الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـج ـ ــاوز 441
مـلـيــون دي ـنــار ،ج ــاء مــن ارتـفــاع
ج ـم ـيــع الـ ـقـ ـط ــاع ــات الــرئ ـي ـس ـيــة
لـ ـ ـل ـ ــودائ ـ ــع ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ودائـ ـ ــع
القطاع الـخــاص التي تراجعت
ب ـن ـس ـبــة  0.2فـ ــي امل ـ ـئـ ــة ،بـيـنـمــا
تراجعت ودائع القطاع الخاص
ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة بـنـسـبــة
 30.1في املئة.
وذكر التقرير أنه على أساس
املـ ـق ــارن ــة الـ ـشـ ـه ــري ــة ،ت ــراج ـع ــت
ال ــودائ ــع بـنـحــو  0.21ف ــي املـئــة
خــال يــونـيــو ،مـقــارنــة مــع 41.6
مليار دينار في مايو املاضي.
وك ـشــف ال ـت ـقــريــر ع ــن تــراجــع
حـصــة ودائـ ــع ال ـق ـطــاع الـخــاص
من إجمالي الودائع في يونيو،
إل ــى نـحــو  83ف ــي امل ـئــة مـقــارنــة
مــع  84فــي املـئــة ليونيو ،2016
ب ـي ـن ـمــا ارت ـف ـع ــت ح ـص ــة ودائـ ــع
الـقـطــاع الحكومي مــن إجمالي
الودائع الى نحو  16.8في املئة
خــال يونيو  2017مـقــارنــة مع
 15.8في املئة ليونيو .2016
وأظهر تراجع ودائــع القطاع
الخاص في يونيو بنحو  0.2في
املئة أي نحو  59.7مليون دينار
ً
على أساس سنوي ،وصوال إلى
 34.60مليار دينار ،مقارنة مع
 34.66مليار ديـنــار فــي يونيو
 ،2016في حني تراجعت بنسبة
 0.5في املئة عند املقارنة بشكل
شـهــري مــع  34.76مليار دينار
في مايو .2017
وأوض ـ ــح ال ـت ـقــريــر أن ودائ ــع
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص تـ ـتـ ـك ــون مــن
م ـ ـج ـ ـمـ ــوع الـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ــع ب ــال ـع ـم ـل ــة
امل ـح ـل ـيــة وال ـ ــودائ ـ ــع بــال ـع ـمــات

والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف ب ـن ـظ ــام
ّ
ال ـ ــ« ،»PPPوهــي املــالــك واملشغل
مل ـ ـح ـ ـطـ ــة «ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزور الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة
األول ـ ـ ـ ـ ــى» ،أول م ـح ـط ــة خــاصــة
لتوليد الكهرباء وتحلية املياه
في الكويت.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ك ـ ــام ـ ــل
عـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا الـ ـتـ ـش ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة فــي
نوفمبر  2016ب ـقــدرة إنتاجية
تعادل  10في املئة ،من إجمالي
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة ال ـح ــال ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـطـ ــاقـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،و20
ف ــي املـ ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي الـ ـق ــدرة
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة لـتـحـلـيــة
املياه في الباد.
ويـعــد ه ــذا االكـتـتــاب ام ـتــدادًا
ألح ـ ـكـ ــام قـ ــوانـ ــني الـ ـش ــراك ــة بــني
الـقـطــاعــني ال ـع ــام وال ـخ ــاص في
ال ـك ــوي ــت ،ال ـ ــذي ي ــوج ــب ال ــدول ــة
ب ـت ـخ ـص ـيــص  50فـ ــي املـ ـئ ــة مــن
إجـمــالــي ملكية امل ـشــاريــع التي

تطرحها الهيئة للمواطنني.
ّ
وي ـ ـشـ ــكـ ــل قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـشـ ــراكـ ــة
بــني الـقـطــاعــني ال ـعــام والـخــاص
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،جـ ـ ـ ــزءًا أس ــاس ـي ــًا
م ــن س ـي ــاس ــة ح ـكــوم ـيــة شــامـلــة
إلش ـ ـ ــراك امل ــواطـ ـن ــني ف ــي مـلـكـيــة
امل ـشــاريــع ال ـك ـبــرى ،ال ـتــي تطرح
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـخــاص لتمكني املــواط ـنــني من
جني املنافع املتحققة مــن هذه
امل ـشــاريــع م ــن ج ـهــة ،وم ــن جهة
أخرى هو أداة من أدوات تمكني
القطاع الخاص من تولي زمام
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة فـ ــي ت ـن ـم ـيــة وت ـن ــوي ــع
االقتصاد الوطني غير النفطي
وزي ــادة مساهمة األنشطة غير
النفطية.
وم ــن امل ـقـ ّـرر أن تتبع عملية
االكتتاب ،عملية إدراج «شمال
ال ـ ــزور األولـ ـ ــى» ف ــي ال ـبــورصــة،
خال الربع األول من عام ،2018

بعد استكمال مــوافـقــات هيئة
أسواق املال والجهات املعنية.
وب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـح ـص ــة
املطروحة لاكتتاب العام البالغ
نـسـبـتـهــا  50ف ــي امل ـئ ــة بـشــركــة
ش ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـ ــزور األول ـ ـ ـ ـ ــى ،تـمـلــك
الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة حــالـيــًا 10
في املئة من الشركة عبر الهيئة
ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار الـكــويـتـيــة
الـتــي تمتلك حصة  5فــي املئة،
واملــؤس ـســة الـعــامــة للتأمينات
االجتماعية التي تمتلك حصة
 5في املئةّ ،أما الحصة املتبقية
البالغة  40في املئة ،فيمتلكها
ت ـح ــال ــف شـ ــركـ ــات مـ ــن ال ـق ـطــاع
ّ
يتضمن كل من شركة
الخاص
«إنـ ـج ــي» ال ـفــرن ـس ـيــة (جـ ــي دي
إف س ــوي ــز سـ ــاب ـ ـقـ ــًا) ،وش ــرك ــة
«س ــوم ـي ـت ــوم ــو ك ــورب ــوري ـش ــن»
اليابانية ،وشركة عبدالله حمد
الصقر وإخوانه.
أمـ ــا «ال ــوط ـن ــي لــاسـتـثـمــار»
فهي الــذراع االستثمارية لبنك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،وإحـ ـ ـ ــدى
الشركات االستثمارية القيادية
في الكويت واملنطقة ،وساهمت
فــي تــوسـيــع قــاعــدة املساهمني
فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ه ـ ـيـ ــومـ ــن س ــوف ــت
الـ ـق ــابـ ـض ــة ،واكـ ـتـ ـت ــاب وإدراج
شركة ميزان القابضة ،وإدراج
ش ــرك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـكــوي ـت ـيــة
(ف ـ ـي ـ ـفـ ــا) ،وصـ ـفـ ـق ــة اسـ ـتـ ـح ــواذ
ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت الـسـعــوديــة
على أسهم شركة فيفا.
وينضم إلى الشركة تحالف
شركات من القطاع الخاص من
املـسـتـشــاريــن املـتـمــرســني ،ذوي
خ ـب ــرة طــوي ـلــة وكـ ـف ــاءة مهنية
عالية في ريــادة السوق كل في
ً
مجاله ،الذي يضم كا من مكتب
امل ـس ـت ـشــار ال ــدول ــي  -مـحــامــون
ومـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارون قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــون،
وهــم املستشارون القانونيون
للصفقة ،و«ال ـشــركــة ّالكويتية
ل ـل ـم ـقــاصــة» ال ـت ــي ت ــوف ــر نـظــام
االكـتـتــاب الـعــام على اإلنترنت
لتسهيل عملية االكتتاب على
املــواطـنــني ،وشــركــة «بــن سـ ّـري»
ل ـل ـعــاقــات الـ ـع ــام ــة ،املـسـتـشــار
اإلعامي للصفقة.
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رويترز  -ذكرت وزارة الطاقة السعودية في
بيان ،أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
اتـفــق مــع نظيره اإلم ــارات ــي سهيل املــزروعــي
ع ـلــى إم ـكــان ـيــة دراس ـ ــة ت ـمــديــد ات ـف ــاق خفض
إمـ ـ ــدادات الـنـفــط ال ـعــاملــي بـعــد مـ ــارس ،2018
وذلك استنادًا للعوامل األساسية في السوق.
وع ـق ــد ال ـف ــال ــح وامل ـ ــزروع ـ ــي اج ـت ـم ــاع ــًا فــي
اس ـ ـتـ ــانـ ــة وبـ ـحـ ـث ــا س ـ ـ ــوق الـ ـنـ ـف ــط و«أب ـ ــدي ـ ــا
ارتياحهما تجاه تحسن العوامل األساسية
بالسوق».
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان أن
املـ ـ ـ ـ ـ ــزروعـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ــال
االجتماع ،إن شركة بترول
أبوظبي الوطنية (أدنوك)
خ ـ ـف ـ ـض ـ ــت م ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــام بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  10ف ــي
املـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر
وأكتوبر ،مضيفًا «ستبلغ
الشركة العماء والـســوق،
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ش ـ ـ ـهـ ـ ــري،
بـ ــال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات ال ـف ـع ـل ـي ــة
ل ـ ـ ـجـ ـ ــدول الـ ـشـ ـح ــن س ـع ـيــًا
إلظـهــار الشفافية وتـعــزيــز املـصــداقـيــة بشأن
التزام اإلمارات باإلنتاج املستهدف».
وأوضـ ـح ــت وزارة ال ـطــاقــة ال ـس ـعــوديــة أن
الفالح اتفق أيضًا مع نظيره الكازاخستاني
عـلــى أن خـيــار تـمــديــد جـهــود إع ــادة ال ـتــوازن
للسوق ستتم دراسته في الوقت املناسب.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ارت ـف ـعــت أس ـعــار الـنـفــط،
أم ــس ،بـعــدمــا أن ـبــاء احـتـمــال تـمــديــد االتـفــاق
ال ـع ــامل ــي ع ـل ــى خ ـف ــض إم ـ ـ ـ ــدادات ال ـن ـف ــط بـعــد
مارس .2018
وارتفع الخام األميركي في العقود اآلجلة
تسليم أكتوبر  41سنتًا ،أو ما يعادل  0.9في
املئة ،إلــى  47.89دوالر للبرميل بعدما هبط
 3.3في املئة يوم الجمعة املاضي.
وصعد خــام القياس العاملي مزيج برنت
في عقود نوفمبر  30سنتًا ،أو  0.6في املئة،
إلى  54.08دوالر للبرميل بعدما انخفض عند
التسوية السابقة  1.3في املئة.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــال م ـس ــؤول ف ــي وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـي ــاب ــان ـي ــة إن ش ــرك ــة «أرامـ ـ ـك ـ ــو»
ال ـس ـعــوديــة الـعـمــاقــة سـتـضـيــف  1.9مليون
برميل مــن الـخــام ملخزوناتها الـتــي تحتفظ
بها في اليابان.
وتأتي الخطوة في الوقت الــذي ترفع فيه
ال ـي ــاب ــان اع ـت ـب ــارًا م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري طــاقــة
تخزين الخام التي تعيرها لـ «أرامكو» مجانا
بنسبة  30فــي امل ـئــة إل ــى  8.2مـلـيــون برميل
بموجب اتفاق مسبق بني البلدين.

وتـســاعــد طــاقــة الـتـخــزيــن اإلضــافـيــة التي
أعلنت الـيــابــان عنها فــي يوليو ،السعودية
ف ــي سـعـيـهــا لــاح ـت ـفــاظ ب ـع ـمــاء ف ــي شـمــال
آسيا وسط تخمة عاملية وأسعار منخفضة
نسبيًا.
ومقابل التخزين املجاني في أوكيناوا في
الجنوب يكون لليابان األولوية في السحب
من املخزونات في حالة الطوارئ.
من ناحية ثانية ،قالت مصادر مطلعة ،إن
السعودية ستمد  5عماء على األقل في شمال
آس ـ ـيـ ــا بـ ـك ــام ــل م ـخ ـص ـص ــات
النفط الـخــام املتعاقد عليها
في شهر أكتوبر ،في حني تم
إبـ ــاغ شــركــة ت ـكــريــر ســادســة
فــي املنطقة بخفض إم ــدادات
ال ـخــام ال ـعــربــي الـخـفـيــف جـدًا
الشهر املقبل.
ويتناقض ذلك مع الخفض
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات
س ـ ـب ـ ـت ـ ـم ـ ـبـ ــر ،ويـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــد رغ ـ ـبـ ــة
الـسـعــوديــة فــي ال ـح ـفــاظ على
حصتها بالسوق اآلسيوية.
وأف ـ ــاد مـتـعــامــل مـتـخـصــص ف ــي إم ـ ــدادات
ن ـف ــط ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط أن ـ ــه مـ ــن املـ ــرجـ ــح أن
ت ـس ـت ـغ ــل ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض مـ ـع ــدالت
تشغيل امل ـصــافــي ووفـ ــرة م ـخــزونــات الـخــام
فــي ال ــواليــات املـتـحــدة لخفض املخصصات
ً
للواليات املتحدة بدال من
آس ـيــا ،مضيفًا «املـخـصـصــات الـسـعــوديــة
عملية حسابية .يمكنهم خفض املخصصات
للواليات املتحدة وإمداد آسيا».
وذكر مصدر من شركة التكرير السادسة
في آسيا أن إمدادات أكتوبر من الخام العربي
الـخـفـيــف ج ـدًا انـخـفـضــت  10فــي امل ـئــة ،ومــن
املرجح أن يكون السبب في ذلك إجراء أعمال
صيانة في سبتمبر في حقل بقيق السعودي
الذي ينتج هذا الخام.

«أرامكو» تضيف
 1.9مليون برميل
ملخزونات الخام
في اليابان

أكثر من  92في املئة
من إجمالي ودائع
القطاع الخاص
بالعملة املحلية
األجـنـبـيــة ،وق ــد بـلـغــت الــودائــع
بــالـعـمـلــة امل ـح ـل ـيــة ن ـحــو 32.14
مليار ديـنــار ،أي نحو  92.9في
املئة من إجمالي ودائــع القطاع
ال ـخــاص ،مرتفعة عــن حصتها
البالغة نحو  89.9في املئة خال
يونيو .2016
وب ـ ـ ــني الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ت ــوزي ــع
الــودائــع بالعملة املحلية وفقًا
آلجـ ــال ـ ـهـ ــا ،ي ـظ ـه ــر أن الـ ــودائـ ــع
ألجــل تمثل الـجــانــب األكـبــر من
ودائع القطاع الخاص بالعملة
املحلية ،وقد بلغت حصتها في
يــونـيــو نـحــو  58.6فــي املـئــة من
ودائـ ــع الـعـمـلــة املـحـلـيــة ،مقابل

 58.4ف ـ ــي امل ـ ـئـ ــة خـ ـ ــال ال ـش ـهــر
نفسه من العام املاضي ،بينما
تــراجـعــت حـصــة ال ــودائ ــع تحت
الطلب والتي تمثل نحو 26.27
فــي املئة بيونيو  2017مقارنة
مـ ــع  26.35فـ ــي املـ ـئ ــة ل ـيــون ـيــو
.2016
ون ــوه بـتــراجــع بنحو طفيف
ال ــودائ ــع االدخ ــاري ــة فــي يونيو
 ،2017حني بلغت نحو  15.2في
املئة ،من إجمالي ودائع القطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ــالـ ـعـ ـمـ ـل ــة امل ـح ـل ـي ــة،
م ـقــارنــة م ــع  15.3ف ــي امل ـئ ــة من
اج ـم ــال ــي ال ـ ــودائ ـ ــع ف ــي الـعـمـلــة
امل ـح ـل ـيــة ف ــي ال ـش ـهــر ن ـف ـســه من
العام املاضي.
ول ـف ــت إلـ ــى ت ــراج ــع ال ــودائ ــع
ت ـح ــت ال ـط ـل ــب إل ـ ــى  8.4م ـل ـيــار
ديـ ـن ــار ف ــي ي ــون ـي ــو م ـق ــاب ــل 8.8
مـ ـلـ ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ف ـ ــي م ـ ــاي ـ ــو ،أي
بنسبة تــراجــع ش ـهــري  3.7في
املـئــة ومــا يـعــادل  324.5مليون
دي ـن ــار ،بينما تــراجـعــت ودائ ــع
االدخ ــار إلــى  4.87مليار دينار
بنسبة تراجع نحو  0.3في املئة
وبمقدار  14.7مليون دينار عن

 4.88مليار دينار في مايو.
وأظهر ارتفاع ودائــع القطاع
الخاص ألجل بنحو  1في املئة،
ً
وص ــوال إلــى  18.8مليار دينار
فـ ــي ي ــون ـي ــو مـ ـق ــارن ــة مـ ــع 18.6
مليار دينار في مايو املاضي.
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ودائ ـ ـ ــع
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ب ــال ـع ـم ـل ــة
املحلية بلغت  32.1مليار دينار،
بـتــراجــع ش ـهــري  0.46فــي املئة
أي ما قيمته نحو  148.7مليون
دينار.
وأفاد أنه على الجانب اآلخر
تراجعت ودائع القطاع الخاص
بالعمات األجنبية بنحو 0.6
ف ــي امل ـئ ــة ع ـلــى أسـ ــاس ش ـهــري،
وبـ ـنـ ـح ــو  15.8مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
مقارنة مع مايو .2017
وكـ ـش ــف عـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع ودائ ـ ــع
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ت ـحــت الـطـلــب
بنسبة  2.9في املئة خال يونيو
 2017عن العام املــاضــي ،بينما
ارتـ ـفـ ـع ــت ال ـ ــودائ ـ ــع االدخ ـ ــاري ـ ــة
بنسبة  2.4فــي املـئــة ،والــودائــع
ألج ــل ب ـن ـح ــو 3.5ف ــي امل ـئــة على
أساس سنوي.

وأش ـ ــار الـتـقــريــر إل ــى ارت ـفــاع
ودائـ ـ ــع ال ـق ـط ــاع ال ـح ـكــومــي في
ال ـب ـن ــوك امل ـح ـل ـيــة ،بـنـسـبــة نمو
بـلـغــت نـحــو  1.1ف ــي امل ـئــة على
أس ــاس شـهــري إلــى  6.99مليار
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار فـ ـ ــي يـ ــون ـ ـيـ ــو املـ ــاضـ ــي
م ـق ــارن ــة م ــع م ــاي ــو ،م ـب ـي ـنــًا أن ــه
عـلــى أس ــاس امل ـقــارنــة السنوية
فقد ارتفعت الودائع الحكومية
بنسبة ملحوظة بلغت نحو 7.7
فــي املـئــة ،مقارنة مــع  6.5مليار
دينار في يونيو .2016
وذكر أن توزيع ودائع القطاع
الحكومي وفقًا آلجالها يظهر
أن ودائ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـح ـكــومــي
ألجـ ـ ــل ت ـم ـث ــل ال ـ ـجـ ــانـ ــب األكـ ـب ــر
م ــن ودائ ـ ــع ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي،
بـحـصــة انـخـفـضــت نـسـبـيــًا إلــى
 95.2فـ ــي امل ـ ـئـ ــة خـ ـ ــال يــون ـيــو
املـ ــاضـ ــي مـ ــن إجـ ـم ــال ــي ودائـ ـ ــع
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،م ـق ــارن ــة
مــع  97.2فــي امل ـئــة مــن إجـمــالــي
ال ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي ف ــي يــونـيــو
 ،2016بـيـنـمــا ت ـش ـكــل ال ــودائ ــع
تحت الطلب  4.8في املئة مقارنة
مع  2.8في املئة ليونيو .2016

«روسنفت» :النفط بني  40و 43دوالرًا
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
«روسنفت» في مقابلة تلفزيوينة ،إن الشركة
تتوقع أن تتراوح األسعار العاملية للنفط بني
 40و 43دوالرًا فــي املـتــوســط فــي ع ــام ،2018
وإنها تتأهب للتعامل مع مثل هذا املستوى.
واستقر مزيج برنت ،خام القياس العاملي
لصادرات روسيا الرئيسية ،عند  53.70دوالر
للبرميل أمس ،بعد أن ارتفع  30سنتًا.
وقــال سيتشني «أعتقد أننا سنرى سعرًا
بني  40و 43دوالرًا لبرميل النفط في املتوسط
العام املقبل ونحن نتأهب لذلك».

