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االقتصادية

النفط الكويتي يرتفع  79سنتا ً ليبلغ  42.54دوالرا ً

كونا :ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداوالت أمس األول  79سنتا ليستقر عند مستوى  42.54دوالرا
مقارنة بـ  41.75دوالرا للبرميل في تداوالت يوم اخلميس املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول
الكويتية .وفي األسواق العاملية وبسبب صدور بيانات أظهرت ان شركات التنقيب األميركية تقلص أنشطة
البحث عن النفط الصخري قفزت أسعار النفط اخلام أكثر من  %8يوم أمس األول مسجلة أكبر مكسب
يومي لها في نحو عامني ونصف .وارتفع سعر العقود اآلجلة خلام نفط اإلشارة مزيج برنت  3.86دوالرات
عند التسوية ليصل إلى مستوى  52.99دوالرا للبرميل ،كما أغلقت عقود النفط اخلام األميركي التعامالت
مرتفعة  3.71دوالرات ليصل إلى مستوى  48.24دوالرا للبرميل.

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

نسبة العقود «النفطية»  %47من اإلجمالي تليها «اإلنشائية» بـ %17

 1.4مليار دينار قيمة عقود  2014للشركات املدرجة بنمو %40
شريف حمدي

ارتفعت قيمة املناقصات
والعق���ود الت���ي ف���ازت بها
الشركات الكويتية املدرجة في
سوق الكويت لألوراق املالية
والتابعة لها خالل عام 2014
املنقض���ي مقارنة مع الفترة
ذاتها في  2013بنس���بة ،%40
حيث بلغت قيمة العقود نحو
 1.4مليار دينار ،فيما بلغت في
 2013نحو مليار دينار.
ورص���دت «األنب���اء» في
إحصائية لها أن عدد املناقصات
احمللي���ة واخلارجي���ة التي
متت ترسيتها على الشركات
الكويتية بلغ  110مناقصات
فازت بها  24ش���ركة مقارنة
مع  125مناقصة في  ،2013إال
أنه كان الفتا ارتفاع أس���عار
العقود في  2014على النحو
املذكور أعاله.
وفيما يلي أبرز النتائج
التي تظهرها اإلحصائية:
٭ فازت ش���ركة «البحرية»
بأكبر مناقصة في العام املاضي
بقيمة  171مليون دينار ،وكانت
مطروحة من قبل شركة نفط
الكويت.
٭ جاءت ش���ركة املجموعة
املشتركة في الصدارة من حيث
القيمة على اثر فوزها بـ 20
عقدا بالكويت وخارجها ،بقيمة
 280مليون دينار تشكل %20
من إجمالي قيمة العقود.
٭ حافظ���ت ش���ركة نف���ط
الكويت عل���ى صدارتها في
طرح املش���اريع الكبرى في
 ،2014وذل���ك من خالل طرح
 26مناقصة جتاوزت قيمتها
 650مليون دينار تشكل نحو
 %45من اإلجمالي.
٭ كش���فت اإلحصائي���ة أن
املشاريع النفطية جاءت في
الص���دارة بقيمة بلغت نحو

«نفط الكويت»
طرحت مناقصات
بـ  650مليون دينار
بنسبة %45
«املشتركة»
استحوذت
على النصيب
األكبر من كعكة
العقود بـ 280
مليون دينار
«البحرية» فازت
بأكبر مناقصة
بـ  171مليون دينار

 665مليون دينار تشكل %47
من اإلجمالي.
٭ جاءت املناقصات اإلنشائية
ف���ي املرتبة الثاني���ة بـ 243
مليون دينار تشكل  %17من
إجمالي قيمة العقود.
٭ اس���تحوذت املناقص���ات
الصحية على  190مليون دينار
من القيمة متثل  %13لتحتل
الترتيب الثالث.
٭ جاءت املناقصات اخلدمية
في املرتبة الرابعة ،إذ بلغت
قيمة العقود  68مليون دينار
تشكل  %4.5من اإلجمالي.
٭ حلت املناقصات الكهربائية
في املرتبة اخلامس���ة ،حيث
بلغت قيمتها  40مليون دينار
بنسبة .%2.5
٭ أما املناقصات اللوجستية
فجاءت في املرتبة السادسة
بقيمة  26مليون دينار متثل
نسبة  %1.8من اإلجمالي.
٭ فازت الشركات الكويتية
بعقود خارجي���ة بقيمة 184
مليون دينار تشكل  %13من
اإلجمالي.
ووفقا ملعلومات متوافرة
لدى «األنب���اء» فإن االرتفاع
السنوي في إجمالي العقود
مستمر بشكل تدريجي وبنسب
كبي���رة ،حيث بلغ���ت قيمة
العقود ف���ي  2012نحو 653
مليون دينار ،وقفزت إلى نحو
مليار دينار في  ،2013وواصلت
قفزاته���ا في  2014لتصل إلى
نحو  1.4ملي���ار دينار ،وهو
مؤش���ر إيجاب���ي للبورصة
الكويتية املفترض أن ينعكس
على مجمل أدائها على اعتبار
العقود من أهم األخبار التي
تؤثر بشكل رئيسي في قرارات
املستثمرين واملضاربني على
حد س���واء ،كما أنه���ا تعبر
بواقعية عن نبض النش���اط
االقتصادي بشكل عام.

تقرير :البنوك تتجاوز حتدي تقلّص الودائع احلكومية واخلاصة
أظهر تقرير اصدرته مجموعة
سيتي لألبحاث حول تقييم 9
بنوك من دول مجلس التعاون
اخلليجي ،م����دى ارتباط هذه
البنوك بتقلبات أسعار النفط
وفي ظل انخفاض الس����يولة
(متويل الودائع) كفارق رئيسي
لقيمة اسهم تلك البنوك .ومن
بني هذه البنوك الكويتية التي
شملها التقرير البنك الوطني
الكويتي وبن����ك برقان وبيت
التمويل الكويتي.
وقد أوصى التقرير بشراء
اس����هم كل من بن����ك الكويت
الوطن����ي  NBKوبنك ابوظبي
التج����اري  ADCBمن بني تلك
البنوك التسعة في حني أوصي
ببيع احد هذه البنوك وهو البنك
الوطني القطري  QNBواحتفظ
بتقييم محايد لبقية البنوك.
وأظهر التقري����ر ان بنوك
دول مجلس التعاون اخلليجي
س����تظهر مرونة مدهش����ة في
مواجهة الشدائد في ظل انخفاض
أس����عار النف����ط وانخف����اض
الفوائض املالي����ة بالنظر إلى
معدالت اإلنفاق احلالية ،ونظرا
لتراجع أسعار النفط بنحو %58
تقريبا منذ آخر ذروة ألسعاره
في يونيو املاضي.
وأش����ار التقري����ر الى ان
املستثمرين قد يفاجأون بان
اسهم البنوك اخلليجية حتقق
أداء جيدا إلى حد مدهش فأسهم
البنوك القطرية وأبوظبي حققت
منوا بنحو  %9و %3تقريبا على
التوالي في حني شهدت البنوك
الكويتية انخفاضا متواضعا
مبعدل  %4تقريبا.
وأش����ار التقري����ر الى ان
املستثمرين يتوقعون ان تشهد
اسهم البنوك اخلليجية تشوشا
لثالثة اسباب:
األول :اقتصادات دول مجلس
التعاون اخلليجي تعتمد بشكل
كبير على النفط.
الثان����ي :اإلنفاق احلكومي
هو احملرك الرئيس����ي للنمو
االقتصادي في هذه الدول (وإذا
ظل سعر النفط منخفضا عند
مرحل����ة ما فس����ينخفض هذا
االنفاق).
والثال����ث :من الصحيح أن

استمرار انخفاض أسعار النفط،
فنظرية التقييم تقول ان هذه
العوامل على امل����دى الطويل
ستؤثر اليوم سلبا على أسعار
األسهم.
وق����ال التقري����ر إن األهم
لدى املستثمرين هو السيولة
فتناقضها هو اكب����ر احتمال
لتشاؤمهم جتاه هذه األسهم،
وخاص����ة ألن املس����تثمرين
يظه����رون أق����ل إدراكا له����ذه
املخاط����ر ،ففي ح����ال اختيار
احلكوم����ات لتموي����ل نفقاتها
باس����تخدام ودائعها الضخمة
لدى البنوك احمللية مما قد يرفع
تكاليف الودائع وسيدفع األرباح
إلى االنخفاض في نفس الوقت.
ويشير التقرير إلى ان البنوك
القطرية س����تكون هي األكثر
عرضة لهذه املخاطر ،في حني
أن البنوك الكويتية هي األقل
عرضة.
«الوطني»

الكويت وأبوظبي
األكثر من حيث
الوسائد املالية

كال من أبوظبي والكويت وقطر
لديهم وسائد مالية كبيرة بحيث
انها ميك����ن أن تؤخر تقليصا
االتفاقات لعدة سنوات إذا كانت
احلكومات ترغب في ذلك.
وقال التقرير ان قوة العائد
على الس����هم ستنخفض حال

أعلن رئيس جلنة اخلدمات في مجلس محافظة البصرة
جواد عب����د العباس ،عن دخول نحو  255آلية من آليات
الش����ركة الوطنية الكويتية الفائزة بعقد تنظيف مركز
املدينة مع ديوان احملافظة ،مشيرا الى تهيئة  3مواقع لتلك
اآلليات التي ق����د تعمل على تنظيف املدينة من مخلفات
تكدست بسبب احلروب.
وبني عبد العب����اس في مؤمتر صحافي عقد اليوم ان
«التأخير احلاصل في عمل الش����ركة جاء بس����بب تأخر
احلصول على سمة الدخول لـ 1500عامل ،حيث مت تالفي
ذلك األمر بعد مراجعة بغداد».
وتوقع رئي����س جلنة اخلدمات ف����ي مجلس محافظ
البصرة ان تباشر الشركة الكويتية بأعمال التنظيف في
غضون االيام القريبة املقبلة بعد تس����لمها  %10من مبلغ
العقد املبرم.
من جانبه ،قال ممثل احملافظ إلدارة ومعاجلة النفايات
الصلبة محمد شاكر ،في تصريح لراديو املربد ،ان «1500
بنغالدش����ي اجلنسية مت استحصال موافقة دخولهم من
قبل وزير الداخلية ازاء كفالة قدرها مليونا دينار عراقي
لكل عامل».
وبي شاكر ان احملافظة اجنزت ما عليها من متعلقات
نّ
بشأن عمل الش����ركة الكويتية ،كسمات الدخول للعمال
واإلجراءات اجلمركية لآلليات وتهيئة مقرات للش����ركة
وآلياتها وتشكيل جلان مختصة من قبل البلدية ملتابعة
س����ير عملية التنظيف ،فضال عن جلنة لفحص األكياس
واحلاويات البالس����تيكية واملعدنية ،عالوة على وجود
خطة اعالمية مس����بقة لعمل التنظيف ،كاشفا عن وجود
متعلقات أخرى سيتم االنتهاء منها قريبا.
من جهته ،أكد ممثل الشركة الوطنية الكويتية للتنظيف
معن العبيدي أن الشركة ستباشر بالعمل الفعلي للتنظيف
مطلع شهر مارس املقبل بكامل آلياتها وعمالتها.
�ّي� ان العقد املبرم يتضمن توظيف عمالة اجنبية
وب� نّ
بنسبة  %50فيما ستكون النسبة املتبقية مفتوحة لتوظيف
العمالة احمللية من ابناء البصرة حصرا ،ليصل مجموعة
العمال  2500عامل .داعيا الراغبني من ابناء البصرة للعمل
مع الشركة مراجعة مقرها في شارع  14يوليو.

الرؤساء التنفيذيون أقل تفاؤ ًال حيال
منو االقتصاد العاملي في 2015

في ظل خفض اإلنفاق حال استمرار نزول أسعار النفط

مدحت فاخوري

شركة كويتية تفوز بعقد تنظيف
البصرة من مخلفات احلرب

وأوصى التقرير بشراء سهم
البنك الوطني الكويتي NBK
وحدد القيمة العادلة للس����هم
عند  1.080فلسا بارتفاع %23
عن السعر احلالي للسهم مقارنة
بسعر ( 900فلسا للسهم وفقا
إلغالق  28يناير .)2015
فعلى الرغم من أن النظرة
املعنوية املنخفضة للشركات
بسبب انخفاض أسعار النفط
والتي قد تكون عبئا على املدى
القريب ،فقد توقع التقرير اال
يكون هناك اي تدهور كبير في
أساسيات البنك الوطني الكويتي
ملا يتمتع به البنك من مستويات
راسمال صلبة وأفضل جودة
لألصول املصرفية في الكويت
(نسبة القروض املتعثرة ،%1.6
وتغطية .)%276
كما اظهر التقييم ان ارتباط
البنك الوطني بأسعار النفط
هو ارتباط ضعي����ف فعندما
كانت أس����عار النفط النفط ما
ب��ي�ن  50و 70دوالرا للبرميل
واق����ل ارتباطا عندم����ا كانت
ب��ي�ن  70و 90دوالرا للبرميل،
وعدم وجود أي ارتباط خارج
ه����ذه النطاقات وعموما خالل
الس����نوات الـ  8املاضية كان
ارتباط سهم الوطني بأسعار
النفط منخفضا وبواقع %0.4

مبا في ذلك سنوات األزمة املالية
العاملية ،وليس هناك الكثير من
التعرض املباش����ر للبنك على
قطاع النفط.
واش����ار التقري����ر إلى ان
انخفاض اإلنف����اق احلكومي
واخلاص جراء استمرار انخفاض
اس����عار النفط لفترات طويلة
س����يؤثر في األعمال التجارية
لبنك الكويت الوطني معطيا
البنك موقعا رائدا في السوق
الكويتي.
وبني التقري����ر ان هوامش
«الوطني» كانت االكثر انخفاضا
بني اكبر  3بنوك في الكويت بعد
تخفيض النبك املركزي الكويتي
لسعر اخلصم استجابة خلفض
الواليات املتح����دة األميركية
ألس����عار الفائدة ،والتي بات
موعد رفعه اسعار الفائدة قريبا
ويتوقع معها رفع البنك املركزي
الكويتي لس����عر اخلصم ،مما
سيزيد فرصة البنك الوطني
الكويتي ف����ي ان يكون االكثر
استفادة وفقا لتقديرات سيتي
بنك.
«بيتك»
في حني قيم التقرير سهم
بيت التمويل الكويتي «بيتك»
باحملايد وحدد القيمة العادلة
للسهم عند  850فلسا بـ %10.4
ارتفاعا مقارنة بالسعر احلالي
للسهم ( 770فلسا للسهم وفقا
إلغالق  28يناير  ،)2015مسلطا
الض����وء على النمو الس����ريع
للقطاع املصرفي اإلسالمي في
منطق����ة دول مجلس التعاون
اخلليج����ي ،لكن تب����دو هناك
حتديات على امل����دى القريب
وخاصة في ظل انخفاض اسعار
النفط.
وأظهر التقييم ان ارتباط
بيت التمويل اإلسالمي بأسعار
النفط هو ارتباط قوي عندما
كانت أس����عار النف����ط ما بني
 50و 70دوالرا للبرميل واقل
ارتباطا عندم����ا كانت بني 70
و 90دوالرا للبرمي����ل ،وعدم
وج����ود أي ارتباط خارج هذه
النطاق����ات وعموم����ا ارتباطا
قوي عند  %0.9خالل سنوات
األزمة املالية العاملية ،مضيفا
ان التعرض املباشر لـ «بيتك»
على قطاع النف����ط غير كبير

لكنها تظل معرضة ألس����عار
بعض األصول األخرى املرتبطة
بأسعار النفط.
«برقان»

كما قيم التقرير سهم بنك
برقان باحملايد عند قيمة عادلة
 520فلسا بنمو ( %11.8مقارنة
 465فلسا سعر اغالق  28يناير
.)2015
وقال ان بن����ك برقان يقدم
فوائد ومتنوعة ومثيرة لالهتمام
بني بنوك دول مجلس التعاون
اخلليجي .فيما تبدو معنويات
البنك منخفضة بسبب انخفاض
أسعار النفط وبشكل عام فان
االجت����اه الصع����ودي للبنك
سيكون محدود خالل التقييم
احلالي حيث م����ن املتوقع ان
حتقق إجمالي عوائد  %13.3وهو
أعلى من متوسط املعدالت خالل
خمسة س����نوات وعلى مقربة
من متوسط التقييمات خالل
 10سنوات.
وارتباط����ات بن����ك برقان
بأسعار النفط جاءت مختلطة،
فقد تظهر ارتباطا ضعيفا مع
س����عر النفط عند النفط (50
  70دوالرا للبرمي����ل) م����عارتباط منخفض نسبيا حال
كانت أسعار النفط خارج هذا
النطاق فعلى مدى السنوات ال
 8املاضية فان سهم بنك برقان
اظهر ارتباطه����ا منخفضا مع
ارتفاع أسعار النفط (،)%0.3
ولكن خالل األزمة املالية العاملية
ارتف����ع هذا االرتب����اط ليصل
الى  ،%0.8كم����ا ان لدى البنك
ارتباط منخفض مع مؤش����ر
تقلبات أسعار النفط ،ويرجع
ذلك إلى تغي����ر مزيج األعمال
ف����ي بنك برقان بش����كل كبير
خالل السنوات القليلة املاضية
مدفوعة بعمليات االستحواذ
في اخلارج.
فعمليات البن����ك الدولية
س����تقدم لبنك برق����ان بعض
التح����وط الطبيع����ي خ����ارج
الكويت ،حيث لدى بنك برقان
عمليات في اجلزائر والعراق
وتركي����ا وتونس واألردن مما
يوفر تنويع����ا جغرافيا ضد
املخاطر أيض����ا يوفر حتوطا
طبيعيا في ظل تراجع اسعار
النفط.

يتناقص عدد الرؤس���اء التنفيذيني الذين يعتقدون أن
منو االقتصاد العاملي سيتحسن خالل األشهر الـ  12املقبلة
مقارنة بـ  2014م���ع أن الثقة في قدرتهم على حتقيق منو
في عائدات ش���ركاتهم تبقى ثابتة ،جاء ذلك وفق ما ذكره
أكثر من  1300رئيس تنفيذي متت مقابلتهم من قبل شركة
«بي دبليو سي» ضمن االستبيان السنوي العاملي الثامن
عشر للرؤساء التنفيذيني بعد ان مت نشر نتائج االستبيان
في افتتاح جلسات املنتدى االقتصادي العاملي السنوي في
دافوس بسويسرا.
هذا ،وتراجعت مس���تويات تفاؤل الرؤساء التنفيذيني
بش���أن آفاق منو االقتصاد العاملي مقارنة بالعام املاضي،
حيث يعتقد  %37فقط من الرؤساء التنفيذيني أن االقتصاد
العاملي سيتحسن خالل  2015انخفاضا من نسبة  %44العام
املاضي ،ويالحظ أن  %17من الرؤساء التنفيذيني يعتقدون
أن االقتصاد العاملي س���يتراجع ،وهي نسبة تفوق ضعف
نسبة العام املاضي  ،%7أما نسبة  %44املتبقية فال تتوقع
حدوث تغيير في الظروف االقتصادية.
أما إقليميا ،فتظهر النتائج تباينا واس���عا .حيث كان
الرؤساء التنفيذيون في منطقة آسيا واحمليط الهادئ األكثر
تفاؤال حيال االقتصاد العاملي ،حيث يتوقع  %45منهم حتسن
االقتصاد ،يلي ذلك منطقة الش���رق األوسط  ،%44وأميركا
الش���مالية  ،%37من جهة أخرى ،ال يتوقع س���وى  %16من
الرؤساء التنفيذيني في وسط وشرق أوروبا حدوث حتسن
اقتصادي .أما الرؤساء التنفيذيون في االقتصادات الصاعدة
فقد كانوا أكثر تفاؤال بنمو االقتصاد مثل الهند  %59والصني
 %46واملكس���يك  %42مقارنة بنظرائهم في الدول املتقدمة
مثل الواليات املتحدة  %29واملانيا .%33
وعلى الرغم من التراجع في النظرة العامة نحو االقتصاد
العاملي ،تبقى لدى الرؤساء التنفيذيني الثقة بالفرص املتاحة
لشركاتهم ،حيث قال  %39حول العالم إنهم «واثقون جدا»
من منو عائدات شركاتهم خالل األشهر الـ  12املقبلة .ويطابق
ذلك نتائج العام املاضي ،مع ارتفاع طفيف من نسبة %36
عام  .2013وكانت نسبة الثقة بنمو العائدات لدى الرؤساء
التنفيذيني في منطقة آسيا واحمليط الهادئ هي األعلى ،%45
وهي النس���بة ذاتها تقريبا العام املاضي .وال يزال الشرق
األوس���ط أحد أكثر املناطق تفاؤال ،حيث يش���عر  %44من
الرؤس���اء التنفيذيني بالثقة الشديدة بنمو العائدات ،على
الرغم من انخفاض هذه الثقة بشكل ملحوظ عن نسبة %69
العام املاضي .كما حتسنت نسبة ثقة الرؤساء التنفيذيني
بنمو العائدات في أميركا الشمالية ،حيث ارتفعت إلى %43
من  ،%33أما الرؤساء التنفيذيون األقل تفاؤال بآفاق النمو
في ش���ركاتهم فقد كانوا في أوروبا الغربية  %31ووس���ط
وشرق أوروبا .%30
ما أكثر ما يقلق الرؤساء التنفيذيين؟
عادت زيادة القيود التنظيمية مرة أخرى لتحتل رأس
قائمة املخاوف ،وفق ما ذكره  %78من الرؤساء التنفيذيني
ح���ول العالم .وميثل ذلك ارتفاع���ا قدره  6نقاط عن العام
املاضي ،وهو اآلن في أعلى مستوى يشهده االستبيان وقد
ازدادت مخاوف الرؤساء التنفيذيني في جميع املجاالت مقارنة
بالعام املاضي ،باستثناء تكاليف الطاقة التي انخفضت فيها
املخاوف قليال إلى .%59
المشهد التنافسي
يقول ثلث الرؤساء التنفيذيني حول العالم إن شركاتهم
دخلت أو كانت تن���وي الدخول مؤخرا في صناعة جديدة
أو أكثر خالل الس���نوات الثالث املاضية ،ويعتقد أكثر من
النصف ( )%56أن الشركات ستدخل بشكل متزايد في مجاالت
تنافسية جديدة خالل السنوات الثالث املقبلة.
العصر الرقمي
ظهور التقنية الرقمية غير من طريقة قيام الش���ركات
بأعمالها بشكل كبير ،ويتخوف  %58من الرؤساء التنفيذيني
من سرعة التغيرات التقنية مقارنة بنسبة  %47من العام
السابق وينظر إلى التقنيات النقالة من قبل  %81من الرؤساء
التنفيذيني باعتبارها األهم بالنسبة لشركاتهم ،يليها استخراج
وحتليل البيانات ( )%80وأم���ن اإلنترنت ( )%78ومتكني
العمليات التجارية عبر وسائل التواصل االجتماعي ()%61
واحلوسبة السحابية (.)%60

