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»ضمان االستثمار«: 

تأمين صادرات 
المشروعات الصغيرة

ق��دم��ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ض��م��ان االس��ت��ث��م��ار وائ��ت��م��ان 
الوطني  الصندوق  الصادرات عرضًا تفصيليا ملنتسبي 
ل��رع��اي��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة عن 
خدمات تأمني االئتمان التي تقدمها، وعن املخاطر املؤمن 

عليها، وآليات التأمني والتعويض واالسترداد. 
استعراضًا  العرض تضمن  أن  للمؤسسة  بيان  وأوض��ح 
ت���ف���ص���ي���ل���ي���ًا آلل�����ي�����ات اس�����ت�����ف�����ادة امل�����ؤس�����س�����ات ال���ص���غ���ي���رة 
واملتوسطة املصدرة في الكويت من هذه الخدمات، وكذلك 
الطرفني  املبرمة بني  التفاهم  التي تتيحها مذكرة  املزايا 
ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة من املنتفعني 

بخدمات الصندوق.
وب���م���وج���ب م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م، ي���ق���وم ال���ص���ن���دوق ب��ت��وج��ي��ه 
املؤسسة  نحو  واملتوسطة  الصغيرة  الكويتية  الشركات 
تأمينية لصادراتها ضد مخاطر  للحصول على تغطية 
عدم السداد، سواء كانت تلك املخاطر ناجمة عن أسباب 
تجارية كعدم وف��اء املستورد أو إفالسه، أو مخاطر غير 
أو  والتأميم  امل��ص��ادرة  أو  العملة  تحويل  كمنع  تجارية 

الحروب واالضطرابات األهلية في دولة املستورد. 
وت��ن��ص امل���ذك���رة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ن�����دوات وزي������ارات م��ي��دان��ي��ة 
التعاون  تعزيز  جانب  إل��ى  الصندوق  ملنتسبي  مشتركة 
ف��ي م��ج��ال ال��ت��دري��ب وال��ب��ح��وث وال���دراس���ات وامل��ع��ل��وم��ات 

التجارية واملالية واالقتصادية بصفة عامة.

تحديات تعيق ارتفاع                        أسعار النفط

عبدالحميد العوضيخفض اإلنتاج التاريخي لم يحقق أهدافه حتى اآلن!
خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط

7
مع انتهاء الربع الثالث من هذه السنة 

وعلى خالف التوقعات، فما زالت حركة 
أسعار النفط بطيئة في صعودها تراوح 

بين 40 و45 دوالراً للبرميل، ال سيما بعد 
اتفاق تاريخي أبرمته أوبك مع 10 دول أخرى 

مصدرة للنفط لخفض 9.7 ماليين برميل 
يومياً من مجمل إنتاجها لمدة شهرين 

بدءاً من مايو الماضي، ويعدل الخفض إلى 
7.6 ماليين برميل حتى نهاية العام الحالي، 

وينص االتفاق على استمرار خفض اإلنتاج 
بواقع 5.9 ماليين برميل يومياً إلى نهاية 

أبريل 2022، فما هي التحديات التي تقف 
أمام أوبك وتعيق ارتفاع أسعار النفط؟ 

استمرار تفشي وباء كورونا منذ مطلع 
2020 من دون توافر عالج ناجع.

العالمي  االقــتــصــادي  الــركــود  استمرار 
ــــــره عــلــى األنـــشـــطـــة الــمــرتــبــطــة  وأث

باستهالك النفط ومشتقاته.

ارتفاع المخزون التجاري العالمي من 4.4 
مليارات برميل الى 4.8 مليارات برميل.

الطاقة  مثل  البديلة  الطاقات  تنامي 
الكهربائية  والــبــطــاريــات  الشمسية 

وتطورها التكنولوجي.  

ــة الــبــيــئــة الــعــالــمــيــة  ــاي ــم قــوانــيــن ح
والسياسات الحكومية الداعمة لها. 

في  وآخــريــن  ــك  أوب أعضاء  بعض  ــالل  إخ
زيادة إنتاجهم من دون التزام بحصتهم 

المتفق عليها.  

واالنتخابات  األميركية  السياسات  أثــر 
الرئاسية المقبلة على مسار الطاقة.

ك��ت��ب��ت ع���ن ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ف���ي م���ق���االت س��اب��ق��ة وق��د 
نشرتها - مشكورة - جريدة سبقلا، ومنها: »ترامب 
مخيف نفطيًا« 21 - 11 - 2016، »ترامب عبث بمقدرات 
دول الخليج« 27 - 9 - 2018، و»رئيس أوبك الجديد« 5 
- 1 - 2019. ستجرى االنتخابات الرئاسية األميركية 
ف����ي 3 ن��وف��م��ب��ر ال����ق����ادم ت�����رى م����ا ت���أث���ي���ر ال��س��ي��اس��ات 
أن  العاملية؟ ليس سرًا  الطاقة  األميركية على أس��واق 
أميركا تعمل منذ زمن بعيد على إضعاف أوبك بشتى 
إم���ا بتشجيع أع��ض��ائ��ه��ا ب��ض��رب بعضهم  ال��وس��ائ��ل، 
ب��ب��ع��ض )ال����ح����رب ال���ع���راق���ي���ة اإلي����ران����ي����ة، غ����زو ال���ع���راق 
للكويت، دول الخليج وإيران، مقاطعة قطر(، أو ضرب 
ولم  والبرازيل(،  )كولومبيا  الجوار  دول  مع  فنزويال 
ت���ت���وان أم��ي��رك��ا ف���ي ت��ه��دي��د دول أوب����ك ب��ال��ل��ج��وء إل��ى 

القضاء وتفعيل قانون أوبك بحجة محاربة االحتكار 
والتالعب باألسعار! وغادرت أندونيسيا أوبك نهاية 
عام 2016، وانسحبت قطر عام 2019، واالكوادور عام 
2020، ولم تسلم دول نفطية أخرى مجاورة كاملكسيك 
وك��ن��دا م��ن ف��رض ال��ض��رائ��ب وال��رس��وم، فعلى املنظمة 
أال تتوقع املفيد من إدارة ترامب عند إعادة انتخابه، 
وتبقى الخيارات محدودة جدًا أمام أوب��ك، فالخفض 
ال��ت��اري��خ��ي للنفط ل��م ي��ح��ق��ق أه���داف���ه ح��ت��ى اآلن، وق��د 
ألف  النفط نحو 400  أوب��ك توقعاتها لطلب  خفضت 
برميل يوميًا، وهذا ثاني خفض لتوقعاتها في فترة 
وج��ي��زة، م��ا يعطي ان��ط��ب��اع��ًا ع��ن ص��ع��وب��ة التحديات 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا، ول��ع��ل م��ن أب��رزه��ا ع��دم ال��ت��زام بعض 
أعضائها بالحصص ما يعد ضربة موجعة لسمعة 

املنظمة ومصداقيتها!
غاية أميركا كدولة عظمى هي الهيمنة على صناعة 
اإلنتاج  ملصلحة  العاملية  بالطاقة  املتعلقة  ال��ق��رارات 
األم��ي��رك��ي، ل��دع��م ال��ص��ن��اع��ات املحلية وخ��ل��ق وظائف 
ج���دي���دة ل��ل��ش��ع��ب األم���ي���رك���ي، ان��س��ح��اب��ه��ا م���ن ات��ف��اق��ي��ة 
ب��اري��س ل��ل��م��ن��اخ وغ��ي��ره��ا م��ن االت��ف��اق��ي��ات وم��م��ارس��ة 
العمالقة، مثل الصني وروسيا  ال��دول  الضغوط على 
وتركيا التي تنافس أميركا في عدة مجاالت بفرض 
م��زي��د م��ن ال���رس���وم وال��ض��رائ��ب عليها وال��ت��وس��ع في 

حظر النفط اإليراني والفنزويلي. 
م��اذا لو تمت إع��ادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب؟ 
من املؤكد أنه سيستمر في سياسة حماية الصناعة 
وإق��ام��ة  العاملية  املنافسة  خطر  م��ن  املحلية  النفطية 

اتفاقيات تعزز هذا التوجه وإلغاء القيود التنظيمية 
امل��ؤث��رة على  الحفر  لعمليات  الفدرالية  األراض���ي  ف��ي 
الصخري  النفط  إنتاج  زي��ادة  على  البيئة، وسيعمل 
وتصديره وه��ذا يعني زي���ادة ف��ي امل��ع��روض وضعف 
أس���ع���ار ال��ن��ف��ط خ����الل ال���س���ن���وات األرب������ع امل��ق��ب��ل��ة وأي 
اض��ط��راب ف��ي ت��زوي��د ال��ن��ف��ط ع��امل��ي��ًا س��ي��ك��ون ملصلحة 
النفط األميركي وه��ذا االض��ط��راب قد يكون مقصودًا 
 عن 

ً
 ب��ه��دف إح���الل النفط األم��ي��رك��ي ب��دي��ال

ً
أو مفتعال

النفوط األخرى، وهذه التوقعات مقبولة ألنها حدثت 
 في وقت سابق.

ً
فعال

ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه: ماذا لو تم انتخاب 
امل��رش��ح ال��دي��م��وق��راط��ي ج��و ب��اي��دن؟ ه��ل تعني ع��ودة 
السابق  اإلنتاج  ملستوى  ع��ودة  السابقة؟  للسياسات 
ل��ل��ن��ف��ط اإلي����ران����ي وال��ف��ن��زوي��ل��ي وال��ل��ي��ب��ي إال أن����ه من 
ال��ص��ع��ب ت��غ��ي��ي��ر س���ي���اس���ات ت���رام���ب ال��ح��ال��ي��ة ب��وق��ف 
دع��م إنتاج النفط الصخري كما يصعب وق��ف إنتاج 
األح����وال سيكون  ك��ل  ف��ي  إذن  الكهربائية.  ال��س��ي��ارات 
وضع »أوبك« صعبًا جدًا في فرض مزيد من الخفض 

على أعضائها وعلى اآلخرين. 
وماذا عن الكويت التي تنتظر تغييرًا ملجلس األمة 
ول��ل��ح��ك��وم��ة أي��ض��ًا ت��زام��ن��ًا م��ع ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة 
األميركية، إذ إنه ال يمكن مواجهة ما هو ق��ادم في 
امل��رح��ل��ة املقبلة م��ن اس��ت��ه��الك ع��امل��ي أق���ل للنفط إال 
بحكومة قوية ومجلس أقوى يجدد اآلمال! األسعار 
االس��ت��ث��م��ار في  ع��ل��ى  ت��ش��ج��ع  ل��ن  للنفط  املنخفضة 
القطاع النفطي لضعف العائد املادي، لذلك تتوجه 
االستثمار  زي���ادة  نحو  ال��ك��ب��رى  النفطية  ال��ش��رك��ات 
في  االستثمار  وتقليل  البديلة  الطاقة  مصادر  في 
املتجددة  الطاقة  تكاليف  أن  خاصة  النفط،  إن��ت��اج 
ان��خ��ف��ض��ت ف���ي ح����دود 35% ب��دع��م م���ن ال��س��ي��اس��ات 
وحماية  الكربون  نسبة  لخفض  املشجعة  العاملية 
الكويتية  ال��ب��ت��رول  م��ؤس��س��ة  ت���رى  امل��ن��اخ، بينما ال 
ت��ل��ك ال��ح��ق��ي��ق��ة وت���ص���ر ع��ل��ى االس���ت���م���رار ف���ي إن��ت��اج 
النفط الثقيل املكلف من دون حكمة ووعي ملستقبل 
استثماراتها النفطية التي تتطلب ظروفا مستقرة 
وال يمكن االط��م��ئ��ن��ان ف��ي ظ��ل ت��دن��ي أس��ع��ار النفط 
وت����راج����ع االق���ت���ص���اد ال���ع���امل���ي، ف��امل��خ��اط��ر ف���ي ه��ذه 

األحوال جسيمة على املال العام.

¶ كورونا والركود العالمي وارتفاع المخزون 
التجاري أبرز العوامل

¶ مؤسسة البترول ُمصرة 
على إنتاج النفط الثقيل 

»الُمكلف« بال حكمة 
ووعي بالمستقبل 

¶ الخيارات محدودة أمام »أوبك«.. واستمرار 
تفشي الوباء يضغط أكثر على األسواق 

 ¶ عدم التزام بعض األعضاء بالحصص..
ضربة موجعة لسمعة المنظمة!
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»بلومبيرغ«: تحسبًا من المستقبل

السعودية تحث »أوبك +« على االلتزام
مي مأمون

السعودي  النفط  وزي��ر  ان  »بلومبيرغ«  قالت 
األم���ي���ر ع��ب��د ال���ع���زي���ز ب���ن س��ل��م��ان ح���ث خ��الل 
النفط  ل��وزراء  االفتراضي  االجتماع  افتتاحه 
في منظمة أوبك +، األسبوع املاضي، نظراءه 
التي  ال��ن��ف��ط  إن��ت��اج  ع��ل��ى اح��ت��رام تخفيضات 
خيريا،  عمال  ليست  وأن��ه��ا  عليها،  ي��واف��ق��ون 
ولكنها التزام حيوي لتعظيم أرباح كل دولة.

أوبنني«،  »بلومبيرغ  في  لي،  وقالت جوليان 
يتضح أن أوب���ك ال��ج��دي��دة، ال��ت��ي ُي��ف��ت��رض أن 
ملتزمني  م��ًع��ا،  فيها جميًعا  األع��ض��اء  ي��ك��ون 
ب��أه��داف اإلن��ت��اج وت��ع��وي��ض أي ن��ق��ص، ب��دأت 
ت��ظ��ه��ر ب��ع��ض أوج����ه ال��ت��ش��اب��ه ف��ي��ه��ا م��ع أوب��ك 
القديمة، التي شابها تفشي الغش، حيث انه 
خالل األشهر األربعة األولى من االتفاق الذي 
أبريل لتنفيذ تخفيضات  أوب��ك + في  أبرمته 
ق��ي��اس��ي��ة ل��إن��ت��اج، ض��خ��ت دول أوب����ك العشر 
امل��ل��ت��زم��ة ب���االت���ف���اق، ب���اإلض���اف���ة إل����ى 10 دول 
أخرى من خارج املنظمة 12.7 مليون برميل، 
االت��ف��اق عليه، موضحة ان هذا  ت��م  أك��ث��ر مما 
 
ً
يضع م��ع��دل االل��ت��زام ال��ع��ام فيما ي��زي��د قليال

ع��ل��ى 98%، وه����و رق����م م��رت��ف��ع ب��ش��ك��ل م��ذه��ل 
مل��ج��م��وع��ة ت��ش��ت��ه��ر ب��ف��ق��دان أه��داف��ه��ا بهامش 

كبير.
واش����������ارت ال������ى ان وزي�������ر ال���ن���ف���ط ال���س���ع���ودي 
ال��ث��ن��اء ع��ل��ى ذل����ك، ح��ي��ث ت��م تحقيق  يستحق 
التخفيضات  بفضل  املتميز  االم��ت��ث��ال  م��ع��دل 
الطوعية اإلضافية التي أجرتها اململكة وأقرب 
ح��ل��ف��ائ��ه��ا، ال��ك��وي��ت واإلم�������ارات، وال���ت���ي بلغت 
1.18 مليون برميل يومًيا في يونيو. وبدون 
ذل����ك، ك����ان ف��ائ��ض إن���ت���اج امل��ج��م��وع��ة س��ي��ك��ون 
أكثر بكثير من 48.1 مليون برميل، ما يجعل 

االلتزام أقل إثارة لإعجاب بنسبة %93.
ال��وزي��ر السعودي  ان��ه بعد أن افتتح  واف���ادت 
االجتماع بالتوبيخ العلني لخداع املجموعة 
ف���ي ال��ح��ص��ص، أن��ه��ي اإلج��ت��م��اع ب��ت��ح��ذي��رات 
شديدة لتجار النفط الذين قد يراهنون على 
أن  ينبغي  ال��خ��ام، ال  النفط  أس��ع��ار  انخفاض 
املكشوف  ع��ل��ى  املحتملون  ال��ب��ائ��ع��ون  ي��راه��ن 
على أوبك ألن املجموعة ستكون »استباقية« 

إليقاف زيادة املعروض عن الطلب.
وبينت ان هناك مدرستني فكريتني حول حالة 
سوق النفط، تم تجسيدهما في وجهات نظر 
مختلفة من أكبر شركتني مستقلتني لتجارة 
النفط في العالم، مجموعة فيتول ومجموعة 
ت���راف���ي���ج���ورا، الف���ت���ه ال����ى ان����ه م���ن وج���ه���ة نظر 
ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ش���رك���ة ف���ي���ت���ول، راس����ل 
هاردي، فإن مخزونات النفط التي انخفضت 
االن��خ��ف��اض خ��الل  ف��ي  بشكل ح���اد ستستمر 
ب��ق��ي��ة ال���ع���ام ح��ي��ث س��ب��ق ان ذك����ر ف���ي مقابلة 
خالل مؤتمر آسيا واملحيط الهادئ للبترول 
رب��ع  أن ح���وال���ي  امل���اض���ي،  األس���ب���وع   APPEC
امل���خ���زون امل���ت���راك���م ف���ي أوائ�����ل ال��ص��ي��ف ق���د تم 
اس��ت��خ��دام��ه بالفعل وس��ي��ت��م س��ح��ب رب���ع آخ��ر 

بحلول نهاية العام.
وي��������رى ك����ب����ار امل�����س�����ؤول�����ني ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني ف��ي 
العالم من منظور مختلف، حيث  ترافيجورا 
قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة 
جيريمي وير األسبوع املاضي: »ما زلت قلق 
ب��ش��أن س���وق ال��ن��ف��ط ل��أش��ه��ر ال��س��ت��ة املقبلة«. 
وك������ان ي������ردد ت���ص���ري���ح���ات ال���رئ���ي���س امل���ش���ارك 
ل��ت��داول النفط ف��ي ال��ش��رك��ة، ب��ن ل��وك��وك، ال��ذي 
أخ��ب��ر اج��ت��م��اع APPEC أن��ه »ل��ي��س ف��ي عجلة 
أم��ره للمشاركة في تجارة تعافي أسعار  من 
ال����ن����ف����ط«، م��ض��ي��ف��ا »ن���ح���ن ف����ي س�����وق ك��ث��ي��ف��ة 
اإلمدادات«، ومن املتوقع أن تتراكم مخزونات 
ال��ع��ام وأن تنجرف  ه���ذا  لبقية  ال��خ��ام  ال��ن��ف��ط 

أسعار برنت إلى 30 دوالًرا.
وف��ي نهاية األم��ر، ذهبت التوقعات من ثالث 
العالم  ف��ي  بالنفط  للتنبؤ  رئيسية  وك����االت 
إل����ى م��ن��ع��ط��ف أس�����وأ خ����الل ال��ش��ه��ر امل���اض���ي، 
حيث تستمر جائحة كورونا في التأثير على 
الطلب. كما ترى وكالة الطاقة الدولية وأوبك 
جميًعا،  األميركية  الطاقة  معلومات  وإدارة 
مما  أبطأ  بشكل  النفط  م��خ��زون��ات  انخفاض 

كان عليه في أغسطس.

تحذيرات لتجار
النفط من المراهنة

على انخفاض األسعار
على المكشوف 

يرفع توقعاته لألسعار

»باركليز«: 53 دوالرًا 
متوسط برنت في 2020

رفع بنك باركليز توقعاته لسعر النفط لعام 2020 بناء 
على ضغوط محدودة محتملة على تقديراته للطلب. 
وزاد البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكل من برنت 
وخام غرب تكساس الوسيط األميركي بواقع دوالرين 

إلى 43 دوالرًا و39 دوالرًا للبرميل على الترتيب.
وبالنسبة لعام 2021، توقع البنك أن يكون متوسط سعر 

برنت وغرب تكساس الوسيط 53 دوالرًا و50 دوالرًا.
ق بأسعار 

ّ
وقال باركليز »نبقى متحفظني في ما يتعل

النفط في العام املقبل، إذ نرى اتجاها نزوليا محدودا 
ت��ط��ورات  بسبب  الطلب  ب��ش��أن  توقعاتنا  ف��ي  محتمال 
تعامل الحكومات والناس مع خطر الفيروس وبالنظر 

الستمرار قيود أوبك+«.
وقالت أوبك وحلفاؤها األسبوع املاضي إن املجموعة 
تعتزم اتخاذ إجراءات بخصوص الدول األعضاء التي 
التراجع  السوق عقب  لدعم  اإلن��ت��اج  تلتزم بخفض  لم 
ال��ح��اد ف��ي ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال���وق���ود ب��س��ب��ب أزم����ة ف��ي��روس 
للبترول  امل��ص��درة  ال��ب��ل��دان  ك��ورون��ا. وتخفض منظمة 
النفط  إن��ت��اج  آخ���رون مثل روس��ي��ا  »أوب����ك« ومنتجون 

نحو 7.7 ماليني برميل يوميًا لدعم أسعار الخام.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة البلدان املصدرة للنفط 
)أوب��ك(، أم��س، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 91 
سنتًا ليصل إلى 42.98 دوالرًا للبرميل الجمعة املاضي.
وذك��رت أن املعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر 
وف��ي  ل��ل��ب��رم��ي��ل،  45.19 دوالرًا  ب��ل��غ  امل���اض���ي  أغ��س��ط��س 
الذي  األم��ر  للبرميل،  43.42 دوالرًا  بلغ  املاضي  يوليو 
يشير إل���ى ب��ل��وغ م��ع��دل س��ع��ر ال��س��ل��ة م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام 
دوالرًا   41.62 امل��اض��ي  االس��ب��وع  نهاية  وحتى  الحالي 

للبرميل. )رويترز(


