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»النفط الكويتي«
 ينخفض %1
انخفض سعر برميل النفط 
الكويتي 61 سنتا أي بنسبة %1 
ليصل إلى 59.84 دوالرا، وفقا 
للسعر املعلن أمس من مؤسسة 
البترول الكويتية.

»كريدي سويس«: حجم الثروة بالكويت قفز إلى 292 مليار دوالر في 2017

29 ألف مليونير كويتي.. و 5 مليارديرات
أحمد موسى

كشف أحدث تقرير صادر 
عن وحدة األبحــاث التابعة 
لبنك كريدي سويس، أن حجم 
الثروة في الكويت زاد نحو ١١ 
مليارات دوالر في ٢٠١٧ بنمو 
نسبته 3.9%، لتبلغ ٢9٢ مليار 
دوالر وذلك باملقارنة بـ ٢٠١6.
ان  التقريــر  وأضــاف 
متوسط نصيب الفرد البالغ 
من الثروة بالكويت ســجل 
منوا طفيفا خالل العام احلالي 
بنحو ٠.٢% ليبلــغ ١١9 ألف 
التقريــر  وصنــف  دوالر، 
الكويــت ضمــن مجموعــة 
الدخول املرتفعة، مشيرا إلى 
أن نصيب الفــرد من الناجت 
احمللي للبالد يبلغ 69.5 ألف 

دوالر.

ملياردير
عــدد  التقريــر  وقــدر 
الكويتيني الذين تزيد ثروتهم 
علــى املليــار دوالر بنحو 5 
أشــخاص، فيما يبلــغ عدد 
األشــخاص الــذي تتــراوح 
ثرواتهــم بــني 5٠٠ مليــون 
ومليار دوالر نحو ٧ أشخاص.
وأضاف التقرير أن قرابة 
٧6 كويتيــا تتراوح ثروتهم 
بني ١٠٠ مليون و5٠٠ مليون 
عــدد  يبلــغ  فيمــا  دوالر، 
الكويتيني الذين تبلغ ثرواتهم 
بــني 5٠ و١٠٠ مليــون دوالر 

نحو ١٢3 كويتيا.
ووفقــا للتقريــر، فــإن 
عــدد املليونيرات الكويتيني 

يبلــغ ٢9 ألــف كويتي بنمو 
3.5% فيمــا توقع بلوغ عدد 
املليونيرات الكويتيني 4٢ ألف 

مواطن بحلول ٢٠٢٢.
وبلغ عدد الكويتيني الذين 
تتراوح ثرواتهم بني ١٠ و5٠ 
مليــون دوالر نحو ١.4 ألف 
كويتــي، وتقفز إلى ٢.٢ ألف 
مواطن ثرواتهــم بني 5 و١٠ 
ماليني دوالر، وقرابة ٢6 ألف 
مواطــن ثرواتهم بني مليون 
و5 ماليني دوالر، أي ٢.١% من 

عدد سكان الكويت.

الكويت الثالثة خليجيًا
وكشف ان الكويت جاءت 
في املرتبــة الثالثة خليجيا 
من حيث عــدد املليونيرات 
املواطنــني خلــف اإلمــارات 
والسعودية، كما حلت ثالثة 

فــي كثيــر مــن دول العالم 
تتغير بسبب تقلبات العملة 
وكان علــى رأســها اليابان 
ومصر، حيث فقدت األولى 
١.5 تريليــون دوالر فيمــا 
خسرت مصر 45% من قيمة 
الثروة لديهــا لتهبط حجم 
الثروة من 35٠ مليار دوالر 
في ٢٠١6 إلى ١٧8 مليار دوالر.
وأكــد ان إجمالي الثروة 
العاملية قفز الى ٢8٠ تريليون 
دوالر بزيــادة 6.4% خــالل 
العــام املاضي وهــي أعلى 
منو منذ عــام ٢٠١٢، بزيادة 
١6.٧ تريليــون دوالر كان 
نصيب األســد منها لصالح 
الواليات املتحدة األميركية 
التــي زاد حجــم الثروة بها 

8.5 تريليونات دوالر.
وأضــاف ان منو الثروة 

من حيث نصيــب الفرد من 
الثروة. قطــر  يبلغ نصيب 
الفرد فيها مــن الثروة نحو 
١6١.6 ألــف دوالر واإلمارات 
ثانيا بنحــو ١5١ ألف دوالر، 
فيما بلغ في السعودية 5.4٠ 
ألــف دوالر والبحرين 6.5٠ 

ألف دوالر.
إلــى ان حجــم  وأشــار 
الثروة فــي اإلمارات زاد في 
٢٠١٧ بنحــو ١٢ مليار دوالر، 
املليونيــرات  ليبلــغ عــدد 
نحو ٧9 ألــف مواطن، وفي 
السعودية زادت الثروة بنحو 
44 مليــار دوالر، ليبلغ عدد 
املليونيرات السعوديني نحو 

69 ألف مواطن.

تقلبات العملة
وذكر ان خارطة الثروة 

العاملية سيســتمر بوتيرة 
مماثلة حيث من املتوقع أن 
تصل إلى 34١ تريليون دوالر 
بحلول عام ٢٠٢٢، مشــيرا 
الى انه من املتوقع أن تولد 
االقتصادات الناشــئة ثروة 
بوتيرة أسرع من نظيراتها 
املتقدمــة، ومــن املرجح أن 
تســتحوذ على حصة ٢٢% 
من الثروة العاملية في نهاية 
فترة السنوات الـ 5 املقبلة.

وقــال إن ارتفاع الثروة 
العاملية بفضل ارتفاع أسعار 
األســهم وأســعار املنــازل، 
مشــيرا الى ان أضعف منو 
للثــروة كان فــي أفريقيــا، 
وهــي املنطقــة األكثر فقرا، 
حيث ارتفعت ثروة األســر 
املعيشية بنسبة ٠.9% فقط 
بني عامي ٢٠١6 و٢٠١٧. ومع 

مراعاة التغيرات السكانية، 
انخفضت الثروة لكل شخص 
بالغ بنسبة ١.9% في أفريقيا.
وكان أســرع منــو فــي 
الشــمالية، حيــث  أميــركا 
ارتفع بنســبة 9.9% و%8.8 

لكل شخص بالغ.
وســلط تقريــر كريدي 
علــى  الضــوء  ســويس 
التــي يواجهها  الصعوبات 
اجليل األصغر ســنا »جيل 
األلفية سيئ احلظ« في تراكم 
الثروة - مبا في ذلك ديون 
الطالب الضخمــة وارتفاع 
معدالت البطالة واحتمال أن 
يدفعوا املعاشات التقاعدية، 
ولكــن البنك أشــار إلى ان 
العديد من جيل األلفية من 
املرجح أيضا أن يرث مبالغ 

كبيرة.
الثــروات  ومع صعــود 
بوتيرة تتجاوز ارتفاع عدد 
ســكان العالم، فإن نصيب 
الفرد البالغ من الثروة سجل 
مستوى قياسيا جديدا عند 

56.54 ألف دوالر.
وســجلت الصني زيادة 
في ثــروات أفرادهــا بنحو 
١.٧ تريليــون دوالر فــي الـ 
١٢ شــهرا املاضية، ما ميثل 
ثاني أكبر قيمة مسجلة بعد 
الواليات املتحدة، وواصلت 
سويســرا تصــدر القائمــة 
من حيث متوســط الثروة 
لكل فرد بالغ في عام ٢٠١٧، 
ليرتفع إلى 53٧.6 ألف دوالر 
بزيادة قدرها ١3٠% منذ مطلع 

القرن.

119 ألف دوالر 
متوسط نصيب 
الفرد من الثروة 

بالكويت

الكويت الثالثة 
خليجيًا من حيث 
عدد املليونيرات 

املواطنني

٤2 ألف مواطن 
مليونير بالكويت.. 

بحلول 2022

حجم الثروة في 
الكويت زاد 11 
مليار دوالر في 

2017.. بنمو %3.9

إنجاز 15 مشروعاً بـ 9.9 مليارات دوالر خالل الربع الثالث

331 مليار دوالر قيمة مشاريع 
النفط والغاز النشطة في اخلليج

محمود عيسى

كشف تقرير حتليلي جديد 
أن القيمة اإلجمالية لنحو 36١ 
مشروعا نشطا في قطاع النفط 
والغاز في دول مجلس التعاون 
اخلليجي جتاوزت 33١.4 مليار 

دوالر في نوفمبر ٢٠١٧.
ونقلت شركة كونستراكشن 
ويك عن أحدث تقارير النفط 
والغــاز الصــادر عن شــبكة 
بــي ان ســي نيتــوورك، فإن 
مشــاريع البنــاء فــي قطــاع 
النفط والغاز في دول مجلس 
التعاون اخلليجي تشكل ٢% 
من إجمالي املشاريع النشطة 
في املنطقة، والتي متثل ١4% 
من إجمالي القيمة التقديرية 
للمشاريع، وهذا يعكس قيمة 
عالية نسبيا ملشاريع الطاقة 
املتوسطة، مقارنة بغيرها من 
املدنية  الهندســة  مشروعات 

واإلنشائية.
وجــاء فــي التقرير انه مت 
خالل الربع الثالث ٢٠١٧ اإلعالن 
عن ١٧ مشروعا بقيمة إجمالية 
تقدر بنحو ٢٢.٠5 مليار دوالر 
في قطاع النفط والغاز في دول 
مجلس التعاون اخلليجي على 
الرغم مــن انخفاض أســعار 
النفط التي كانت حتوم حول 
البالغ 5٠  النفســي  احلاجــز 

دوالرا للبرميل.
وأضــاف التقريــر أن عدد 
مشــاريع النفــط والغــاز في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ارتفع في الربع الثالث من عام 
٢٠١٧ بنسبة 6% مقارنة بالربع 
الثاني من عام ٢٠١٧، كما ارتفع 
إجمالي القيمة التقديرية لهذه 

املشاريع بنسبة %5.
التقرير الضوء  ويســلط 
على ان قطاع الهيدروكربون 
ميثــل 3٠% مــن االقتصــاد 
املجمع لدول مجلس التعاون 
اخلليجــي و6٠% من إجمالي 
قيمة صادراتها. وأوضح أن ١٠ 
مشاريع نفط وغاز تقدر قيمتها 
اإلجمالية بنحو 5.6 مليارات 
دوالر انتقلــت خــالل الربــع 
الثالث من عام ٢٠١٧ إلى مراحل 
اإلنشــاء والتنفيذ من مراحل 
أخرى سابقة، في حني مت إجناز 
١5 مشروعا أخرى بقيمة 9.9 
مليارات دوالر خــالل الفترة 
ذاتها. وفي هذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي لشبكة بي ان 
سي نيتوورك افني جدواني: »إن 
التفاؤل املتجدد بنمو االقتصاد 
العاملي والزيادة الطفيفة في 
الطلــب على النفــط ينعكس 
في احدث التقارير التحليلية 
النفــط والغــاز  ملشــروعات 
الصادر عن الشبكة فضال عن 

اإلعالن عن ١٧ من مشروعات 
النفط والغاز اجلديدة، حيث 
بلغت قيمتها ٢٢.٠5 مليار دوالر 
في الربع الثالث ٢٠١٧، ما رفع 
عدد مشــاريع الطاقة إلى 36١ 
مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 

33١.4 مليار دوالر.
وأضــاف جدواني »ان هذا 
يعكس أيضا تصميم حكومات 
دول اخلليــج وعزمهــا علــى 
استثمار املزيد في مشروعات 
الهيدروكربون لزيادة اإلنتاج 
والصــادرات مــن منتجــات 
البترول والغاز بغية دفع النمو 
االقتصادي العاملي الذي يتوقع 
أن يتسارع في السنوات القليلة 

املقبلة«.
ومن بني املشاريع الرئيسية 
التي مت اإلعالن عنها في الربع 
الثالث من عام ٢٠١٧ في قطاع 
النفط والغاز في دول مجلس 
التعاون اخلليجي خط أنابيب 
سلطنة عمان إلى الهند وتقدر 
تكلفتــه بنحــو 5.6 مليارات 
دوالر، ومصفاة الدقم اجلديدة 
في الســلطنة أيضــا بقيمة 3 
مليارات دوالر وغيرهما، مشيرا 
إلى أن النمو في مشاريع بناء 
النفط والغاز ســيخلق أيضا 
فــرص عمــل جديــدة ويدعم 
النمو االقتصادي في املنطقة 

في السنوات القليلة املقبلة.

10 مشاريع قيمتها 
5.6 مليارات دوالر 

انتقلت ملراحل 
اإلنشاء 
والتنفيذ

6% منو عدد 
مشاريع النفط 
والغاز في دول 

التعاون خالل الربع 
الثالث

أخبار السوق

»األرجان« تربح 5.1 ماليني دينار »املشتركة« تتسلم أمرًا تغييريًا لعقد 
بـ 20 مليون دينار مع »نفط الكويت«

دعاوى قضائية حتول
 »املعادن« إلى اخلسائر

أرباح »االستهالكية« تتراجع %70

»إيفا فنادق« تتحول للخسائر

»الرماية« تخفض خسائرها إلى 1.7 مليون دينار

2.2 مليون دينار أرباح »سند القابضة«

71% منواً في أرباح »قابضة م ك«

43 % زيادة في خسائر »املدن«

أظهرت البيانــات املالية لشــركة األرجان العاملية 
العقارية حتقيق أرباح في التســعة أشــهر األولى من 
العام احلالي 5.١ ماليني دينار بنمو 339% عن قيمتها في 
الفترة املناظرة من العام ٢٠١6 عند ١.٢ مليون دينـار.

وأرجعت الشركة في البيان قفزة األرباح إلى انخفاض 
املصروفات اإلدارية والعموميــة وتراجع مصروفات 
التمويل إلى جانب زيادة أرباح غير محققة في التغيير 

بالقيمة العادلة لعقار استثماري.

تسلمت شــركة املجموعة املشتركة للمقاوالت أمرا 
تغييريا لعقد مناقصة خاصة بإنشــاء خطوط أنابيب 
تدفق النفط اخلام واألشــغال املتصلــة بها في منطقة 
شــمال الكويت التابعة لشــركة نفــط الكويت. وتبلغ 
قيمة العقد ٢٠ مليــون دينار أي ما يعادل ٢4.4% على 
قيمة عقد املناقصة. وقالت »املشتركة« في إفصاح على 
املوقع اإللكتروني للبورصة أمس إن األثر املالي للتطور 
احلاصل »إن وجد« ســيتم حتقيــق نتائج جيدة خالل 
فترة تنفيذ األمر التغييري كما ستوافي البورصة بأي 

مستجدات في هذا اخلصوص في حينه.

حتولت شــركة املعادن والصناعــات التحويلية، 
خالل األشهر التسعة املنتهية في سبتمبر املاضي من 
الربحية إلى اخلسائر، حيث حققت خالل تلك الفترة 
خســائر بقيمة ١6 ألف دينار، مقارنة بأرباح الفترة 
فــي العام املاضي والبالغة ١4٢ ألف دينار. وأرجعت 
التحول للخســائر في األشهر التســـــعة إلى زيادة 

املبالغ املدفوعة نظير مطالبات دعاوى قضــائية.

تقلصت أرباح شركة الوطنية االستهالكية القابضة 
في التســعة أشهر املنتهية في سبتمبر املاضي بنسبة 
٧٠% إلــى نحــو 49 ألف دينــار، مقابــل ١69 ألف دينار 

بالفترة نفسها من ٢٠١6.
ووفق بيان للشركة، يعود السبب إلى تقلص األرباح 
بالتســعة أشــهر األولى من ٢٠١٧ إلى انخفاض هامش 
الربح التشغيلي بقيمة ١١١ ألف دينار على أساس سنوي.

حتولت شركة إيفا للفنادق واملنتجعات، للخسائر 
بقيمة 5١5.6 ألف دينار خالل فترة التسعة أشهر، مقابل 
أرباح الفترة املماثلة من ٢٠١6 البالغة 5١6.8 ألف دينار.
وأرجعت الشــركة التحول للخســائر إلى انخفاض 
أرباح أخرى بقيمة مليوني دينار، وارتفاع املصروفات 

واألعباء األخرى بـ 3 ماليني دينار.

قلصت شركة الوطنية للرماية من خسائرها خالل 
فترة األشهر التسعة األولى من العام احلالي، إذ بلغت 
خسائر الفترة ١.٧ مليون دينار بتراجع ١4% عن اخلسائر 
احملققة في ذات الفترة من ٢٠١6 البالغة ٢.١ مليون دينار.

وأرجعت »الرماية« تراجع اخلسائر إلى زيادة اإليرادات 
التشغيلية 9% إلى ٧3٢ ألف دينار، باإلضافة إلى االنخفاض 
في مصروفات الفوائد احملتسبة مع تراجع مصروفات 

العمومية واإلدارية.

سجلت شركة ســند القابضة أرباحا لفترة التسعة 
أشهر األولى من العام احلالي بنحو ٢.٢ مليون دينار بنمو 
١١٧3% عــن قيمتها في الفترة املناظرة من ٢٠١6 البالغة 
١٧٢ ألف دينار.  وأرجعت الشركة سبب ارتفاع األرباح 
إلى بيع شركات زميلة وتوزيعات األرباح باإلضافة إلى 

بيع استثمارات متاحة للبيع.

ارتفعت أرباح شــركة القابضة املصرية- الكويتية 
»قابضة م ك«، لفترة التسعة أشهر األولى من ٢٠١٧، حيث 
قفزت بنسبة ٧١% إلى ٢١.3 مليون دينار مقارنة بأرباح 
الفترة املناظرة من العام املاضي عند ١٢.5 مليون دينار.
وأرجعــت الشــركة قفزة األرباح إلــى ارتفاع أرباح 
النشاط من ٧٢.8 مليون دوالر، إلى ٧3.٧ مليون دوالر 
بالفترة املنتهية في سبتمبر املاضي، إلى جانب زيادة 

إيرادات الفوائد إلى ١8.٧ مليون دوالر.

ارتفعت خسائر الشركة العاملية للمدن العقارية، خالل 
األشهر التسعة  األولى من ٢٠١٧ بنسبة 43% على أساس 
ســنوي. وأوضحت الشركة أن خسائر الفترة بلغت ١٠8 
آالف دينار، مقابل خســائر األشهر التســعة املنتهية في 
ســبتمبر ٢٠١6 بقيمة ٧5.3 ألف دينار. وأرجعت الشركة 
سبب ارتفاع اخلسائر إلى حصتها من نتائج شركة زميلة.

ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ 

106% منو أرباح »الرابطة«
ارتفعت أرباح شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل 
خالل التسعة أشهر األولى من العام احلالي بقيمة ٠١.3 
ماليني دينار بارتفاع ١٠6% عن قيمتها في ٢٠١6 البالغة 

١.4 مليون دينار.
وأرجعت الشركة قفزة األرباح إلى وجود تقدم ملحوظ 

في النشاط الصناعي.
وقفزت اإليرادات التشغيلية للشركة بالتسعة أشهر 
املنتهية في ســبتمبر السابق بنســبة 4٧.8% إلى ١.45 
مليون دينار، مقابل 3٠.6 مليون دينار للفترة املماثلة 

من ٢٠١6.


