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تقرير
الخام الكويتي ينهي 2007 قرب مستوى 86 دوالرًا مع استمرار التوازن بني الطلب والعرض

»الوطني«: فائض امليزانية قد يتجاوز 8 مليارات دينار 
ال��ذي شهدته أسعار  التراجع  أنه في أعقاب  الوطني إلى  الكويت  أش��ار بنك 
النفط خالل النصف األول من شهر ديسمبر، عاودت األسعار مسيرة ارتفاعها 
لتنهي عام 2007 عند مستوياتها القياسية املسجلة في شهر نوفمبر. فسعر 
برميل النفط الخام الكويتي وصل إلى ما يقارب 86 دوالرًا في نهاية العام بعد 
أن كان قد بلغ 80.5 دوالرًا في بداية الشهر، مقتربًا من مستواه غير املسبوق 
الذي سجله في 26 نوفمبر والبالغ 89 دوالرًا. وبذلك فقد بلغ متوسطه للعام 
بأكمله 66 دوالرًا وذلك مقابل 58 دوالرًا لعام 2006. ورأى »الوطني« في تقريره 
األخير حول تطورات أسواق النفط، أنه »على الرغم من عدم وضوح الرؤيا حول 
م��دى ديمومة ه��ذه املستويات املرتفعة من األس��ع��ار خ��الل ع��ام 2008، إال أن 
تراجعها بشكل طفيف يعني أن ميزانية الدولة ستبقى في وضع مريح بفضل 
وفرة اإليرادات النفطية. وفي تلك الحالة، فإن القطاع النفطي سيستمر في رسم 
مالمح األداء االقتصادي لعام 2008، وحتى في حال تضاءل تأثيره املباشر 

على النمو االقتصادي فيما لو تراجعت أسعار النفط«.   
وأش���ار »ال��وط��ن��ي« إل��ى أن »ف��رص تسجيل أس��ع��ار النفط ملكاسب إضافية 
في عام 2008 تبدو قائمة مع توجه أسعار النفط الخفيف في مطلع العام إلى 
حدود الحاجز النفسي البالغ 100 دوالر للبرميل. فسعر مزيج غرب تكساس 
كان قد ارتفع من 89 دوالرًا للبرميل في نهاية نوفمبر إلى 96 دوالرًا للبرميل 
ب��رن��ت م��ن 89  ارت��ف��ع سعر برميل م��زي��ج  م��ع نهاية شهر ديسمبر، ف��ي ح��ن 
دوالرًا إلى 94 دوالرًا خالل الفترة نفسها«. وقد يبرز التساؤل عن مسببات 
هذا االرتداد السريع في أسعار النفط بعد أن ساد االنطباع بأن أسعار النفط 
قد بدأت تفقد قوتها. ويبدو أن هنالك ثالثة عوامل قد أسهمت في عدم تخلي 
األسواق عن مقوماتها الصلبة، وذلك على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية 
خالل شهر ديسمبر لم تلعب دورًا جوهريًا. وأول هذه العوامل كما ورد في 
تقرير الوطني فيتمثل باستمرار التراجع في حجم املخزونات األميريكية من 
النفط الخام مقارنة بنمطها املوسمي االعتيادي، حيث انخفضت بنسبة 9 في 

أث��ار موجة من املخاوف  املئة منذ مطلع عام 2007 وحتى 21 ديسمبر، مما 
باحتمالية ح��دوث نقص ف��ي تلبية الطلب ف��ي ح��ال ح��دوث ت��راج��ع ف��ي حجم 
إلى  التراجع األخير  املحللون ج��زًءا من  أرج��ع بعض  النفطية. وق��د  اإلم���دادات 

أسباب ضريبية، مع احتمال أن ينعكس مساره في العام الجديد. 
أما ثاني العوامل التي كانت وراء ارتفاع أسعار النفط فيتعلق بعدم وضوح 
مدى تأثير التباطؤ االقتصادي في الواليات املتحدة املدفوع من قطاع اإلسكان 
التأثير  أن  على  امل��ؤش��رات  ت��واف��ر بعض  رغ��م  النفط،  على  العاملي  الطلب  على 
السلبي لقطاع اإلسكان بدأ بالتصاعد. فبعض املتابعن ألسواق النفط يرى أن 
مقومات النمو في مناطق أخرى من العالم، وخاصة في األس��واق الناشئة ما 
زالت قوية بدرجة كبيرة. وأخيرًا، ومع أن تباطؤ النمو في االقتصاد األميريكي 
سيؤثر سلبًا على الطلب النفطي، إال أن ذلك قد يتزامن مع تراجع إضافي في 
سعر صرف الدوالر مما سيدعم الطلب من خارج الواليات املتحدة على النفط. 
وضمن نطاق أوسع، يتوقع عدد قليل من املحللن بأن الواقع الناجم عن حالة 
التوازن الدقيق في السوق النفطي قد يتغير في أي وقت قريبًا، مما يرجح أن 

تبقى األسعار قرب مستوياتها الحالية وخاصة في املدى القصير.
ومع ذلك، فقد لحظ الوطني أن اآلراء ما زالت منقسمة حول ما سيؤول إليه 
نمو الطلب العاملي على النفط لعام 2008. فمركز دراسات الطاقة الدولية يتوقع 
لهذا النمو أن يكون ضعيفًا وبحدود 0.7 في املئة أو ما يعادل زي��ادة قدرها 
0.6 مليون برميل يوميًا، وذلك استنادًا إلى املخاوف املرتبطة بوضع االقتصاد 
االقتصاد  على  قياسي  بشكل  املرتفعة  النفط  أسعار  وانعكاسات  األمريكي 
العاملي. وباملقابل، فإن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يصل معدل النمو في 
الطلب العاملي إلى 2.5 في املئة أو ما ي��وازي ارتفاعًا بواقع 2.1 مليون برميل 
يوميًا، وذلك بدفع من النمو القوي في الطلب النفطي للدول غير األعضاء في 
ما  أو  يوميًا  برميل  مليون   1.5 وبواقع  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
نسبته 4 في املئة، إلى جانب تسارع النمو في طلب الصن ما بن 5.2 في املئة 
و5.7 في املئة، أي بزيادة تتراوح بن 0.4 و0.5 مليون برميل يوميًا. ومن 
امللفت للنظر هنا أن دول الشرق األوسط قد تزاحم الصن في الوقوف 
وراء النمو الذي يشهده الطلب العاملي على النفط، حيث يتوقع أن يرتفع 
أو  ال���دول خ��الل ع��ام 2008 بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا  طلب ه��ذه 
البتروكيماويات،  من  اإلن��ت��اج  تزايد  املئة في ض��وء  في   6.1 ما نسبته 
التحتية  البنية  تطوير  مشاريع  جانب  إل��ى  الطاقة،  توليد  في  والتوسع 

والتكوين الرأسمالي.    
وإذا م��ا أخ��ذ بعن االع��ت��ب��ار ح��ال��ة ال��ت��وازن ال��دق��ي��ق م��ا ب��ن العرض 
والطلب، يتوقع الوطني أن تبقى أسعار النفط مرتفعة خالل النصف 
األول من عام 2008. ويشير السيناريو الوسط إلى أن متوسط سعر 
الربع األول من  الكويتي سيبلغ 83 دوالرًا خالل  الخام  النفط  برميل 
العام، و82 دوالرًا خالل الربع الثاني، وليتراجع بشكل طفيف الحقًا 
نتيجة لضعف في الطلب العاملي ولتنام محدود في املخزونات. ولكن 
يبقى هنالك احتمال أن يأتي الواقع بعيدًا عن توقعات هذا السيناريو. 
النمو في حجم  النفط قد ترتفع بشكل كبير في حال جاء  فأسعار 
اإلمدادات من خارج أوبك أدنى مما هو متوقع، أو ساءت أحوال الطقس 
أو التوترات الجيوسياسية بشكل حاد، أو نمى الطلب العاملي بشكل 
ق��وي. فعلى سبيل املثال، فإن نمو الطلب العاملي بما ال يقل عن 1.5 
في املئة يعني أن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيواصل ارتفاعه 
بثبات خ��الل ع��ام 2008، وم��ن املحتمل أن يصل إل��ى 100 دوالر مع 
املدفوع  األميريكية  االقتصاد  نمو  تباطؤ  فإن  وباملقابل،  العام.  نهاية 
بضعف سوق اإلسكان قد تمتد آثاره إلى بقية دول منظمة التعاون 
االنخفاض  إل��ى  النفط  ب��أس��ع��ار  سيدفع  مما  والتنمية،  االق��ت��ص��ادي 
بشكل ح��اد، وخاصة إذا ما تزامن ذلك مع تراجع في حدة التوترات 
الخام  النفط  برميل  ف��أن سعر  السياق،  ه��ذا  الجيوسياسية. وضمن 
الكويتي قد ينخفض من 82 دوالرًا للربع األخير من عام 2007 إلى 
التوقعات ألداء  52 دوالرًا للربع ذات��ه م��ن ع��ام 2008. وم��ع ذل��ك، ف��إن 
ميزانية الحكومة تبقى في أفضل حال. فتبعًا للسيناريو الوسط، فإن 
متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي للسنة املالية 2008/2007 
سيبلغ حوالي 74 دوالرًا، أو ما يزيد عن ضعف مستواه املفترض في 
امليزانية والبالغ 36 دوالرًا. وبالتالي، فإن اإليرادات النفطية ستتراوح ما 
بن 17.4 و18.2 مليار دينار في هذه السنة املالية، مشكلة بذلك نحو 
95 في املئة من جملة إيرادات امليزانية، وذلك مقابل 14.5 مليار دوالر 
تأتي  أن  للمصروفات  يتوقع  ذات��ه،  الوقت  السابقة. وفي  املالية  للسنة 
بحوالي 5 في املئة إلى 10 في املئة دون مستوياتها املقدرة في امليزانية 
فائضًا ضخمًا ستحققه  أن  يعني  مما  دي��ن��ار،  مليار   11.3 والبالغة 
امليزانية يتراوح ما بن 7.7 و9.1 مليار دينار وذل��ك قبل تخصيص 
10 في املئة من اإليرادات لصندوق احتياطي األجيال القادمة. وفعليًا، 
وفي ضوء أرقام املصروفات الفعلية التي أعلنتها الحكومة عن فترة 
الشهور الثمانية األول��ى من السنة املالية الحالية، والتي تشير إلى أن 
نسبة هذه املصروفات إلى جملة املصروفات املعتمدة في امليزانية قد 
بلغت 38 في املئة مقابل 40 في املئة للفترة املماثلة من العام السابق، 
فإن تقديراتنا لحجم فائض امليزانية قد يتبن الحقًا على أنها كانت 

متحفظة بدرجة كبيرة. 

»التمدين« تتوقع 36 مليون دينار
أرباحًا من بيع »مجمع الفنار«

أعلنت شركة التمدين العقارية أنها تتوقع نحو 36 مليون دينار، 
الفنار. وأش��ارت  إت��م��ام صفقة بيع مجمع  أرب��اح��ًا صافية ف��ي ح��ال 
الشركة إلى أنها أبرمت عقدا ابتدائيا يقضي ببيع مجمع الفنار الحد 
االطراف بمبلغ 55 مليون دينار، مدفوع منه كعربون مبلغ 5 مالين 

دينار. وقد اشتمل العقد االبتدائي املشار اليه. 
على بند يقضي بتطبيق املادة رقم )74( من القانون املدني والتي 
تنص على توافر خيار العدول خالل مدة 120 يوما من تاريخ توقيع 
باملجمع  الخاصة  التأجير  اي���رادات  الشركة    تستلم  ان  ،على  العقد 

وحتى تمام التوقيع النهائي وانتهاء اجراءات  البيع،

»األهلي املتحد« يتسلم إدارة
بنك التضامن العماني رسميًا

املئة  ق��ام فعليا بتملك 35 في  ان��ه قد  املتحد  األهلي  البنك  أعلن 
م��ن ب��ن��ك ال��ت��ض��ام��ن ل��الس��ك��ان ف��ي سلطنة ع��م��ان. ووف��ق��ا ل��ق��رارات 
ال��ص��ادرة  التضامن  ال��ع��ادي��ة  لبنك  وغ��ي��ر  ال��ع��ادي��ة  ال��ع��ام��ة  الجمعية 
رأسمال  املئة من  في   35 تملك  الفائت، وعقب  ديسمبر   2 بتاريخ 
بنك التضامن بعد زيادته فقد اصبحت اتفاقية ادارة وخدمات فنية 
املبرمة بن البنك وبنك التضامن سارية املفعول، وتم تحويل بنك 

التضامن الى مصرف تجاري متكامل.   
الخدمات املصرفية كما تم تغيير اسم بنك  يقوم بتقديم كافة 

التضامن الى »البنك  االهلي ش.م.ع.ع«.  

تشكيل مجلس إدارة »النبراس«
ادارة  تشكيل مجلس  ت��م  أن��ه  القابضة  ال��ن��ب��راس  ش��رك��ة  أعلنت 
رئيسا  االي���وب  محمد ص��الح  التالي:   النحو  على  ليصبح  الشركة 
ملجلس االدارة، وخالد يعقوب املطوع نائبا لرئيس مجلس اإلدارة، 
وكل من الشيخ صباح سلمان الصباح، وهاشم نادر ابل، واحمد 

اصيل تقي الدين.

»الرابطة« تفاوض لالستحواذ 
على شركة هولندية

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل  أن احدى شركاتها 
التابعة بنسبة 100 في املئة تجري مفاوضات في مراحل متقدمة 

لالستحواذ على شركة هولندية تعمل في مجال ادارة املوانئ.  

»االستثمار األجنبي« تجدد إعفاء 
»بي إن بي« من الضرائب عامني آخرين  
كونا- اعلنت اللجنة العليا لالستثمار االجنبي انها جددت اعفاء 
عليه  املستحقة  الضريبية  ال��رس��وم  م��ن  ب��اري��ب��ا«  بيه  إن  »ب��ي  بنك 
لتشجيع  اللجنة  تبذلها  التي  التسهيالت  اط��ار  ف��ي  آخ��ري��ن  عامن 

املستثمرين االجانب على االستثمار في دولة الكويت. 
وقال امن سر اللجنة الوكيل املساعد لشؤون الرقابة التجارية 
ب��االص��ال��ة ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ش��ؤون م��ك��ت��ب االس��ت��ث��م��ار االج��ن��ب��ي 
ان  أم��س  الكويتية  االن��ب��اء  لوكالة  في تصريح  البغلي  علي  باالنابة 
اللجنة اعتمدت في هذا القرار على االمتيازات التي يمنحها قانون 

املستثمر االجنبي املعمول به في الكويت. 
التجارة  وزي��ر  يرأسها  التي  اللجنة  يخول  القانون  ان  واوض���ح 
وال��ص��ن��اع��ة امل��ه��ن��دس ف���الح ال��ه��اج��ري م��ن��ح اع���ف���اءات م��ن ال��رس��وم 
ت��ص��ل كحد  م���دة  ال��ك��وي��ت  ف��ي  ال��ض��ري��ب��ي��ة للمستثمرين االج���ان���ب 
اللجنة بحثت كذلك في  ان  البغلي  ال��ى 10 س��ن��وات. وذك��ر  اقصى 
على  االم���ة  مجلس  اج���راه  ال���ذي  للتعديل  للترويج  املثلى  ال��وس��ائ��ل 
قانون الضريبة حيث تم تخفيضها على املستثمر االجنبي من 55 
الى 15 في املئة معربا عن ترحيب اللجنة بمثل هذه التعديالت التي 

من شأنها استقطاب رؤوس االموال االجنبية الى الدولة. 
املساعد  الوكيل  امل��رك��زي  الكويت  بنك  اعتمد  اخ���رى،  م��ن جهة 
ل���وزارة  البغلي ع��ض��وا فيه ممثال  ال��ت��ج��اري��ة علي  ال��رق��اب��ة  ل��ش��ؤون 
قبل  ترشيحه من  بعد  البنك  ادارة  والصناعة في مجلس  التجارة 

وزير التجارة والصناعة

»إدراجها سيعزز من قدرات السوق على استيعاب جميع القطاعات«بورصة األخبار

بودي: »طيران الجزيرة« تطمح خالل 5 سنوات
لبلوغ 82 محطة في أوروبا وإفريقيا وآسيا

الدراج��ه��ا ف��ي 14 يناير ال��ج��اري في 
س��وق ال��ك��وي��ت ل����أوراق امل��ال��ي��ة ال��ذي 
في  للبورصة  س��وق  أكبر  ثاني  يعد 
الشرق األوس��ط برأسمال يزيد على 

200 مليار دوالر.
وط����ي����ران ال���ج���زي���رة ت���أس���س���ت ف��ي 
ال���ع���ام 2004 وت���م ط���رح 70 ف���ي امل��ئ��ة 
م��ن��ه��ا ل��اك��ت��ت��اب ال���ع���ام ف���ي ال��ك��وي��ت 
وأطلقت أولى رحاتها في 30 أكتوبر 
 (320 (اي���ه  أي��رب��اص  بطائرتي   2005
وتشغل حاليا ست طائرات على 25 
خطا مباشرا في 12 دولة فى الشرق 
األوس�����ط وأوروب������ا وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا 
وش���ب���ه ال����ق����ارة ال���ه���ن���دي���ة وض��اع��ف��ت 
ف��ي الشهر امل��اض��ى رأس��م��ال��ه��ا. ومن 
املخطط ان تشهد الشركة مزيدا من 
ال��ن��م��و م���ع ت��س��ل��م ال��ط��ل��ب��ي��ة ال��ج��دي��دة 
م��ن ال��ط��ائ��رات ال��ت��ي ت��م عقدها خال 
م��ع��رض ل��وب��ورج��ي��ه ب��اري��س الجوي 
ط���ائ���رة   40 ت��ت��ض��م��ن  وال����ت����ي   2007
ال���ع���ام 2014. وك��ان��ت  وذل����ك ب��ح��ل��ول 
أرب�������اح ط����ي����ران ال���ج���زي���رة ق����د ب��ل��غ��ت 
دينار  مليون   2.5) دوالر  مليون   8.7
كويتي) وذلك في عام 2006 أي بعد 
م��رور ع��ام واح��د على ب��دء عملياتها 

التشغيلية.

ال���ى االن���ط���اق ال���ى ف��ت��ح م��رك��ز ث��ال��ث 
الشرق االوس��ط بعد  لها في منطقة 
الكويت ودبي. وقال انه بتسلم اولى 
الطائرات  من  الجديد  الجيل  دفعات 
اول شركة  الجزيرة  أصبحت طيران 
ف���ي ال���ش���رق األوس�����ط ت��س��ت��خ��دم ه��ذا 
ستعمل  انها  مضيفا  املطور  الطراز 
بكل طاقاتها على التوسع الى أكثر 

املحطات استقطابا للمسافرين.
وك����ان����ت ش���رك���ة ط����ي����ران ال���ج���زي���رة 
حصلت أمس على املوافقة النهائية 

الشركة ستقوم قريبا بفتح محطتها 
الجديدة في مدينة الرياض ومدينة 
اس���ط���ن���ب���ول ف����ي ب����داي����ة ش���ه���ر اب���ري���ل 
الصيف  م��وس��م  ج���دول  املقبل ضمن 

التابع لها.
وع���ن ال��خ��ط��ط ال��ط��م��وح��ة للشركة 
ك���ش���ف ب������ودي أن�����ه خ�����ال ال���س���ن���وات 
ال��خ��م��س امل��ق��ب��ل��ة ت��ط��م��ح ال��ش��رك��ة في 
ال����وص����ول ال����ى 82 م��ح��ط��ة ف���ي اس��ي��ا 
الشركة  أن  وافريقيا واوروب���ا مبينا 
تتطلع أيضا في نهاية العام الحالي 

اوضح بودي ان ذلك يعود الى كون 
ال��ش��رك��ة ش��رك��ة م��س��اه��م��ة وض��اع��ف��ت 
مليون   20 ليصبح  اخيرا  رأسمالها 
دينار من خال عملية اكتتاب خاصة 
مل��س��اه��م��ي��ه��ا ال��ح��ال��ي��ن وذل����ك تطلب 
اج����راءات تستغرق وق��ت��ا ط��وي��ا في 
التجارة والصناعة والهيئات  وزارة 

التابعة لها.
 2007 ع�����������ام  أن  ب�������������ودي  وب�����������ن 
ي��ع��ت��ب��ر ع����ام ال��رب��ح��ي��ة ل��ل��ش��رك��ة منذ 
ب����دء ع��م��ل��ي��ات ت��ش��غ��ي��ل��ه��ا ع����ام 2005 
اس���ت���ث���م���رت  ال����ش����رك����ة  أن  م����وض����ح����ا 
أرباحها في عمليات تشغيل  معظم 
م��ح��ط��ات��ه��ا ال��ج��دي��دة وال��ت��وس��ع ال��ى 
والتي  عملياتها  ف��ي  أخ���رى  مناطق 
ستكون ثمارها في السنوات املقبلة. 
وعن ادراج أسهم طيران الجزيرة في 
بورصات أخرى قال ان الشركة بحجم 
استثماراتها الرأسمالية وتطلعاتها 
التسجيل  منها  يتطلب  املستقبلية 
ف���ي أك���ث���ر م���ن ب���ورص���ة م��وض��ح��ا أن 
في  أوال  بالتسجيل  ستقوم  الشركة 
ث��م في  وم���ن  الخليجية  ال��ب��ورص��ات 
بورصات الدول الخاصة في شبكات 
وم���ح���ط���ات���ه���ا ال���ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة. وح�����ول 
م��ح��ط��ات��ه��ا ال���ج���دي���دة ذك����ر ب����ودي أن 

ك��ون��ا- أك��د رئ��ي��س مجلس االدارة 
ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ف�����ي »ط����ي����ران 
ال����ج����زي����رة« م�������روان ب������ودي أم�����س أن 
ف��ي  ال���ج���زي���رة  ط����ي����ران  أس���ه���م  ادراج 
س��������وق ال�����ك�����وي�����ت ل�������������اوراق امل����ال����ي����ة 
(البورصة) سيعزز من قدرات السوق 
ع���ل���ى اس���ت���ي���ع���اب ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات 

واالنشطة االقتصادية في الباد.
وق�����ال ب�����ودي ف���ي ل���ق���اء م���ع وك��ال��ة 
االن���ب���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة ان س���وق ال��ك��وي��ت 
ل������اوراق امل��ال��ي��ة ي��ع��ت��ب��ر ث���ان���ي أك��ب��ر 
واق�����������وى أس�����������واق امل����ن����ط����ق����ة ت��������داوال 
وه���ذا يعطي اخ��ت��ي��ارا أوس���ع وأك��ب��ر 
ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر امل��ح��ل��ي واالج���ن���ب���ي من 

ضمنها قطاع الطيران.
وذك����ر ان »ط���ي���ران ال���ج���زي���رة« أول 
شركة طيران خاصة مملوكة للقطاع 
تدخل  املئة  في  مئة  بنسبة  الخاص 
أول سوق لاوراق املالية في الكويت 
وم��ن��ط��ق��ة ال��خ��ل��ي��ج م��ض��ي��ف��ا ان ذل���ك 
ي��ع��ت��ب��ر ب��ح��د ذات�����ه ان����ج����ازا وي��ع��ط��ي 
م���������ردودا وت����أث����ي����را ف���اع���ا ل��ب��ورص��ة 

الكويت.
وردا على سؤال عن أسباب تأخر 
ادراج أس��ه��م ال��ش��رك��ة ف��ي ال��ب��ورص��ة 
والذي كان مقررا في نوفمبر املاضي 

مروان بودي

• 2007 عام الربحية 
ومعظم العوائد 

استثمرت في تشغيل 
     محطاتها الجديدة 
ًوالتوسع التي ستظهر

     ثمارها تباعا

• استثمارات
     الشركة وتطلعاتها

     تتطلب التسجيل
     في أكثر من بورصة... 

والبداية باألسواق 
الخليجية


