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البيانات اإلقتصادية الضعيفة تدفع الثقة إلى التراجع

«كامكو» 155 :باملئة نسبة التزام دول األوبك باتفاقية خفض اإلنتاج في مارس
ق��ال تقرير كامكو ال��ص��ادر حول
أداء أس���واق النفط العاملية خالل
أبريل  2019أن أسعار النفط تصل
إلى اعلى مستوياتها في خمسة أشهر
على خلفية تراجع ام��دادات األوب��ك ،
وتلقت أسعار النفط ،التي بدأت في
االرتفاع منذ بداية العام ،مزيدا ً من
ال��دع��م خ�لال الشهر ف��ي ظ��ل خفض
إنتاج األوب��ك ملستويات ما قبل أزمة
ال��ن��ف��ط .وارت��ف��ع��ت أس��ع��ار العقود
الفورية للنفط إلى املستوى املرتفع
عند سعر  70دوالر أمريكي للبرميل
ف��ي نهاية األس��ب��وع امل��اض��ي ،إال ان
ذلك االرتفاع توقف على إثر صدور
تقرير مخزونات النفط األمريكي.
حيث أظهر أحدث التقارير الصادرة
عن إدارة معلومات الطاقة األمريكية
زي���ادة مخزونات النفط األمريكية
بأكثر من  7مليون برميل يومياً ،مبا
يتجاوز توقعات احملللني ،ووصلت
إلى أعلى مستوياتها في  17شهر عند
 456.55مليون برميل.
وأدت ال��ف��ج��وة ال��ت��ي ظ��ه��رت في

اآلون��ة األخيرة بني العرض والطلب
إلى دفع أسعار النفط إلى االرتفاع
ب��وت��ي��رة ث��اب��ت��ة ،إال ان تقلص تلك
الفجوة يعزى في املقام األول لعوامل
العرض .فخالل م��ارس  ،2019بلغ
إنتاج أعضاء األوبك أدنى مستوياته
في عدة سنوات مبعدل انتاج 30.4
مليون برميل يومياً ،حيث قام جميع
املنتجون تقريبًا بخفض اإلن��ت��اج
استنادًا إل��ى احلصص امل��ق��ررة لكل
منهم وذلك بخالف انخفاض اإلنتاج
في فنزويال .نتيجة لذلك ،بلغ معدل
ال��ت��زام دول األوب��ك ب��احل��دود املتفق
عليها ضمن االتفاقية املبرمة بني
األوب��ك وحلفائها ما نسبته 155%
في م��ارس  2019مقابل  104%في
فبراير  .2019كما ساهمت الدول غير
األعضاء في األوبك مبا في ذلك روسيا
وكازاخستان في خفض اإلم���دادات
على الرغم من وجود ضغوط لزيادة
اإلنتاج في يونيو  .2019كما تشير
التقارير إلى أن هناك محادثات دائرة
بشأن إصدار نسخة معدلة من اتفاقية

«نفط الكويت» :بدء انتاج
النفط الثقيل مبنطقة جنوب
الرتقة أغسطس املقبل
توقعت رئيس فريق التخطيط واملساندة للنفط الثقيل في شركة
نفط الكويت فاطمة الكندري بدء انتاج النفط الثقيل مبشروع املرحلة
األولى لتطوير منطقة جنوب الرتقة في شهر أغسطس املقبل بطاقة
إنتاجية تبلغ نحو  11ألف برميل يوميا.
وقالت الكندري في حلقة نقاشية نظمتها إدارة اإلعالم البترولي
والعالقات العامة في وزارة النفط أمس االثنني إن االنتاج املستهدف
لهذا املشروع هو  60ألف برميل يوميا بحلول يناير املقبل واحملافظة
على هذا املعدل وفقا الستراتيجية الشركة.
وأضافت أن تطوير النفط الثقيل في شمال الكويت يأتي ضمن
استراتيجية  2040إلنتاج النفط الثقيل موضحة أن هناك محاوالت
وجتارب سابقة للتعامل مع هذا النوع من النفط منذ عام  1979حيث
مت حفر أول بئر استكشافي في حقل جنوب الرتقة.
وحول استراتيجية  2040النتاج النفط الثقيل أوضحت الكندري
أن املرحلة األول��ى تستهدف انتاج  60ألف برميل يوميا من جنوب
الرتقة ونحو  15ألف برميل من (أم النقا) خالل عام ()2019-2018
في حني تهدف املرحلة الثانية إلى إنتاج  60ألف برميل يوميا من
جنوب الرتقة ونحو  50أل��ف برميل من (أم النقا) في (- 2026
.)2017
وذك��رت أن املرحلة الثالثة ستكون في ع��ام ()2031 - 2030
وتستهدف انتاج  230ألف برميل يوميا من (جنوب الرتقة) و  80ألفا
من (أم النقا) في حني تهدف املرحلة الرابعة إلى انتاج  325ألف برميل
من جنوب الرتقة و  80الفا من (أم النقا).
وبينت أن املرحلة اخلامسة واألخيرة تستهدف انتاج  430ألف
برميل من جنوب الرتقة وأم النقا.

الصقر :ارتفاع أرباح الربع األول
لـ «الوطني» بدعم منو اإلقراض
قال الرئيس التنفيذي ملجموعة
بنك الكويت الوطني عصام الصقر
ف��ي لقائه م��ع ق��ن��اة العربية أن
منو أرب��اح بنك الكويت الوطني
تستد إل��ى أس��س صلبة تدعمها
استراتيجية البنك التي تستهدف
تنويع مصادر الدخل واستكمال
رح��ل��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وال��ت��ي
تنعكس بشكل كبير على تطور
خدماته املصرفية املتميزة والتي
جتعل م��ن الوطني البنك األكثر عصام الصقر
ديناميكية بفضل التطور املستمر
ملنتجاته وبصمة البنك الواضحة
في األس���واق الدولية .وأش��ار الصقر إل��ى أن الوطني واص��ل حتقيق
نتائج مالية قياسية في الربع األول للعام  2019حيث حقق أرباحاً
صافية بلغت  170.7مليون دينار كويتي بنمو سنوى بلغت نسبته
 ،.15.1%مشيرا ً إلى أن النمو في األرباح يعكس صالبة الوضع املالي
للبنك واستراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته الرائدة في السوق
الكويتي بالتزامن مع مواصلة توسعة نطاق العمليات الدولية مبا يزيد
من تنوع مصادر أرباح املجموعة ويضمن مواصلة النمو في املستقبل.
وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني يعتمد في منوه بالتركيز على
اإليرادات من األنشطة املصرفية الرئيسية ،حيث ارتفع صافي اإليرادات
التشغيلية للبنك بنسبة  5.7%على أساس سنوي ليبلغ  225.6مليون
دينار كويتي .فيما منت القروض وتسليفات العمالء  % 8.1على أساس
سنوي لتصل إلى  16.0مليار دينار كويتي بنهاية مارس املاضي كذلك
منت ودائع العمالء  2.8%على أساس سنوي لتبلغ  14.7مليار دينار
كويتي .كما بني الصقر أن العمليات الدولية للبنك لها دور كبير في دعم
األرب��اح وتقليل نسبة املخاطر حيث بلغت مساهمة مجموعة الفروع
اخلارجية والشركات التابعة نحو  25%من صافي أرباح املجموعة في
الربع األول من العام اجلاري ،كما شهد بنك بوبيان ،الذراع اإلسالمي
للمجموعة منوا ً متسارعاً حيث منت أرباح البنك مبا يزيد عن  16%في
الربع األول  ،2019األمر الذي يدعم من محافظة الوطني على حصة
مهيمنة في السوق احمللي.

خفض االن��ت��اج إذا استمر تراجع
اإلن��ت��اج ف��ي إي���ران وف��ن��زوي�لا خالل
األشهر املقبلة وحافظت أسعار النفط
على ارتفاعها.
من جهة اخ��رى ،تشير املؤشرات
إل���ى أن وت��ي��رة من��و إن��ت��اج النفط
األمريكي قد تكون أقل من التوقعات
السابقة ،فوفقاً ملا أف��ادت به شركة
ري���س���ت���اد إن���ي���رج���ي (Rystad
 )Energyمن املتوقع أن يتراجع
إن��ف��اق ش��رك��ات التنقيب واإلن��ت��اج
ف��ي ال��والي��ات املتحدة بنسبة  6في
املائة هذا العام ،وتلك هي األوضاع
املعتادة لشركات التنقيب واإلنتاج
الصغرى مقارن ًة باجلهات الكبرى
ذات التمويل اجل��ي��د .إال أن تأثير
انخفاض اإلنفاق املوجه لإلنتاج لن
ينعكس إال على إنتاج العام املقبل،
وهو األمر الذي بدا واضحا ً في أحدث
توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن
منو إنتاج النفط األمريكي .حيث قامت
الوكالة برفع توقعات اإلنتاج للعام
احلالي ،إال انها خفضته قليالً للعام

 .2020وذكر تقرير آخر إن عمليات
اكتشاف النفط في الواليات املتحدة
تتراجع بوتيرة أسرع .ووفقًا لهيئة

السكك احلديدية في تكساس ،لم يتم
اإلع�لان عن أي اكتشافات نفطية في
والي��ة تكساس األمريكية في مارس

 2019مقابل تسجيل اكتشاف واحد
في كل عام من العاميني السابقني .إال
ان��ه يتوقع أن ت��ؤدي زي��ادة الكفاءة

مساهمو «اجلزيرة» يوافقون على توزيع
أرباح نقدية بقيمة  7ماليني دينار
واف��ق مساهمو شركة ط��ي��ران اجلزيرة
على توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح
نقدية بقيمة  7ماليني دينار كويتي عن السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2018وذلك
خالل اجتماع اجلمعية العامة العادية التي
أقامتها الشركة صباح أمس في مقرها في
الكويت.
وم��ع ه��ذه ال��ت��وزي��ع��ات ،ق��ام��ت الشركة
بتوزيع أرب��اح�اً نقدية إجمالية بقيمة 84
مليون دينار في السنوات اخلمسة األخير
للسنوات املالية من  2013إلى .2018
وسجلت منوا ً قياسياً بنسبة  46.4%في
أعداد املسافرين ،ومنوا ً بنسبة  45.5%في
إيراداتها التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من
العام املاضي .وبلغ صافي األرب��اح املعدَّلة
 8.7مليون دينار كويتي في  ،2018بينما
بلغت األرب��اح الصافية  6.7مليون دينار،
أخ��ذا ً باالعتبار تأثير األح��داث االستثنائية
وغ��ي��ر امل��ت��ك��ررة ال��ت��ي ط���رأت خ�لال ال��ع��ام،
ومساهمة تشغيل مبنى ال��رك��اب ال��ذي مت
افتتاحه في مايو  ،2018والذى لم يكن له أي
تأثير خالل السنة املماثلة.
متحدثاً خالل اجتماع اجلمعية العامة،
ق��ال رئيس مجلس إدارة الشركة ،م��روان
ب���ودي“ :شهدت ش��رك��ة ط��ي��ران اجل��زي��رة
تطورات محورية خ�لال ع��ام  2018وذلك
تنفيذا ً الستراتيجيتها القائمة على توسيع
وتنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات ،حيث
انتهزت فرصا ً جديدة وأطلقت خدمات نوعية
من شأنها متكني مجموعتنا من احلفاظ على

مروان بودي متحدثا ً

أدائها اإليجابي من األرباح املستمرة”.
ومن أب��رز ما شهدته “طيران اجلزيرة”
في العام املاضي كان افتتاح مبناها اخلاص
للركاب امل��ع��روف اليوم مببنى رك��اب T5
الذي جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها منذ
وق��ت طويل ،حيث ك��ان له أث��ر واض��ح على
تسريع إجراءات السفر على عمالء الشركة،
بدءا ً من توفير مواقف للسيارات ،وصوالً إلى
تسجيل الوصول عبر البوابات املخصصة
في مطار الكويت الدولي.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ه���ذا ،تسلّمت “طيران

اجلزيرة” أول ط��ائ��رة إي��رب��اص م��ن ط��راز
 A320neoتصل إل��ى ال��ش��رق األوس��ط،
واألول��ى من طلبية تشمل أربع طائرات من
الطراز نفسه .ومتكّن طائرات A320neo
من تخفيض التكاليف الناجتة عن تشغيل
الطائرة وذلك بفضل التحديثات في التصميم
التي تعزز أداء هذه الطائرة ذات املمر الواحد
وتزيد نطاق الطيران مبا يقارب  6.5ساعات
لتخدم خطط إطالق رحالت جديدة .وتخطط
الشركة إلى بدأ رحالتها إلى مطار غاتويك
في لندن خالل عام .2019

للعام الثاني على التوالي

«املتحد» يشارك في رعاية سباق
احتاد املصارف «»KBA Night
فى إط��ار برنامجه املتميز للمسؤولية
اإلجتماعية أعلن البنك األهلي املتحد عن
مشاركته فى رعاية سباق احت��اد مصارف
ال��ك��وي��ت الليلي ال��ث��ان��ي «KBA Night
 ،»Runاملقام في الثالث عشر من شهر أبريل
احل��ال��ي ملسافة  5كيلو م��ت��رات ف��ي مجمع
مروج  ،حتت شعار «.»Ready Set Glow
تستهدف هذه الفعالية الشباب والبنات
من جميع الفئات العمرية ضمن أي مستوى
من اللياقة البدنية ،بهدف إتاحة الفرصة
للجميع ملمارسة الرياضة واإلهتمام باللياقة
البدنية كوسيلة إلتباع منط حياة صحي .
وتعليقا على هذه املشاركة  :أفادت سحر
دشتي مديرعام حماية العمالء واملسئولة
عن برنامج املسئولية اإلجتماعية فى البنك
األه��ل��ي امل��ت��ح��د :نحن س��ع��داء مبشاركتنا
ف��ى ه��ذا احل��دث املتميز للعام الثاني على
التوالي  ،فنحن نبادردوما لإلسهام فى مثل
ه��ذه امل��ب��ادرات ذات امل��ردود اإليجابي على
صحة األف��راد ولياقتهم البدنية والذهنية

اخلشتي واملطيري يُكرّمان الفرق الفائزة بفئة أفضل منتج مبتكر

«التجاري» :ليس لدينا
خطط لالندماج مع بنوك
أخرى حالي ًا
قالت الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي ،إنه
ال يوجد لدى البنك أي خطة لالندماج مع بنوك أخرى في
الوقت احلالي.
وأش��ارت إلهام محفوظ في تصريح لـ”سي إن بي سي
عربية” ،إلى أن ذلك من املمكن أن يتغير خالل سنوات قليلة،
بالنظر لدخول السوق البنكي في موجة اندماجات باإلضافة
إلى املصاعب التي ستواجه البنوك الصغيرة في املنافسة مع
كيانات أكبر.
وأوضحت محفوظ أن االندماجات شيء معروف عاملياً
وح��دث في اآلون��ة األخيرة بشكل كبير ،ومنطقة اخلليج
ليست مبنأى عن احلدث وهو ما نالحظه في املراحل الدائرة
حالياً الندماج بنكي بيت التمويل الكويتي واألهلي املتحد
البحريني.
وبينت محفوظ أن مسألة االندماج تعتمد على فرص
االقتناص ،فكل مستثمر يتطلع إلى النمو يبحث عن البنك
املناسب املتوافق معه من حيث منوذج األعمال والربحية
واخلطط املستقبلية.
وحول توقعاتها لنتائج البنك التجاري في  ،2019قالت
محفوظ“ :استمرار احلكومة الكويتية في طرح املشاريع
واملناقصات حُترك عجلة االقتصاد والتنمية وهو ما يفتح
ال��ب��اب أم��ام البنوك لتحسني ربحيتها وه��و م��ا نأمل في
التجاري أن يتحقق خالل العام اجلاري”.

عمومية «جلوبل» تقر
عدم توزيع أرباح على
املساهمني عن 2018
أقرت اجلمعية العمومية العادية لشركة بيت االستثمار
العاملي الكويتية (جلوبل) عدم توزيع أرباح على املساهمني
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2018
وق��ال رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل صرخوه في
اجتماع اجلمعية التي عقدت اليوم االثنني بنسبة حضور
بلغت 9ر 80في املئة إن الشركة حققت في  2018أرباحا
صافية بلغت 6ر 4مليون دينار كويتي (نحو 18ر 15مليون
دوالر أمريكي) مقارنة ب5ر 2مليون دينار (نحو 25ر8
مليون دوالر) في .2017
وأض����اف ص��رخ��وه أن���ه رغ���م ال��ت��وت��ر اجليوسياسي
والتحديات التي شهدتها الشركة إال أنها واصلت حتقيق
األرباح للسنة السادسة على التوالي عبر استراتيجية ذات
مخاطر متدنية تستهدف النمو.
وأس��س��ت ش��رك��ة (ج��ل��وب��ل) ع��ام  1998وه��ي شركة
تابعة لشركة كامكو لالستثمار وتعمل في إدارة األصول
واالستثمارات املصرفية.

عمومية السكب الكويتية
تناقش توزيع  %8أرباح ًا
مجموعة من موظفي البنك األهلي املتحد يشاركون فى السباق

باإلضافة إلى تعزيز روح الفريق والتعاون
بني املشاركني س��واء كانوا أف��راد أو جهات
داعمة  ،مؤكدة أن البنك األهلي املتحد كان

سباقا لدعم الرياضة واإلهتمام بنشر الوعي
الصحي بني أفراد املجتمع من خالل العديد
من املبادرات املتميزة .

«زين» تشارك في تكرمي الفائزين مبُسابقة «برنامج الشركة»
كرّمت زين الفريقني الفائزين بجائزة “أفضل
شركة ذات مُنتج مُبتكر” على مستوى طلبة
اجلامعات واملرحلة الثانوية ،وذل��ك ضمن
مُسابقة “برنامج الشركة” التي نظّ متها جمعية
إجن��از الكويت على مستوى طلبة اجلامعات
واملدارس في الكويت.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الرئيس
التنفيذي للعالقات واالتصاالت في زين الكويت
وليد اخلشتي قد قام بتكرمي الفرق الفائزة بفئة
“أفضل شركة ذات مُنتج مُبتكر” التي رعتها
زين على مستوى كل من املدارس واجلامعات،

في استخراج النفط إل��ى وض��ع حدا ً
للتراجع الناجت عن خفض انخفاض
اإلنفاق الرأسمالي.

وذل��ك بحضور الرئيس التنفيذي جلمعية
إجناز الكويت ليلى املطيري التي قامت بتكرمي
زين على رعايتها ودعمها للمسابقة على مدى
السنوات املاضية ،حيث قد فاز كل من فريق
 Hope Blossomsمن مدرسة أجيال ثنائية
اللغة عن على مستوى طلبة املرحلة الثانوية
بفئة “أفضل شركة ذات مُنتج مُبتكر” ،وفريق
 Merenمن كلية اجلونكوين الكندية عن
نفس الفئة نفسها على مستوى طلبة املرحلة
اجلامعية .وأوضحت زي��ن أن مشاركتها في
ه��ذه املسابقة بشكل سنوي تأتي ف��ي إط��ار

شراكتها االستراتيجية كـ “شريك اإلبداع” مع
جمعية “إجناز الكويت” ضمن استراتيجيتها
لالستدامة واالبتكار ،والتي تُساهم من خاللها
في تنمية قطاعي الشباب والتعليم في الدولة.
وأض��اف��ت الشركة أن املسابقة هدفت إلى
إت��اح��ة الفرصة لطلبة املرحلتني اجلامعية
والثانوية ف��ي الكويت على تقدمي أفكارهم
ومشاريعهم املبتكرة ال��ت��ي ت��خ��دم مُختلف
امل��ج��االت ،حيث يتعلّم الطالب املشاركني من
خاللها كيفية اقتناص الفرص املناسبة في بيئة
العمل.

تناقش عمومية شركة السكب الكويتية يوم االثنني 13
مايو  ،2019توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  % 8أرباحاً
نقدية للعام املضاي ،بواقع  8فلوس لكل سهم وبقيمة 1.23
مليون دينار .وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية،
أم��س االثنني ،إن العمومية ستناقش أيضاً املوافقة على
حتديد مبلغ  18ألف دينار مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،
باإلضافة إلى انتخاب أعضاء للمجلس عن الثالث سنوات
امل ُقبلة .وأوضحت الشركة أن العمومية سوف تنعقد في
متام الساعة  12ظهرا ً مببني الهيئة العامة للصناعة ،جنوب
السرة ،القاعة الرئيسية رقم (.)3

«أرزان» تستثمر في هولندا
بـ  15مليون دينار
قالت شركة مجموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار إن
إحدى شركاتها التابعة ،وهي شركة أرزان كابيتال هولدينغ
ليميتد اململوكة بنسبة  ،81.81%قامت بتأسيس شركة
(.)Hill Top Netherlands 4 PLC
وأوضحت “أرزان” في بيان للبورصة الكويتية ،أمس
االثنني ،أن تأسيس الشركة جاء بغرض شراء مُجمع مكاتب
في أمستردام  -هولندا مببلغ  44مليون يورو أي ما يُعادل
 15.1مليون دينار.

