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اجلمعة ١3 ديسمبر ٢٠١٩ اقتصـاد

1.8 مليار دينار عجز امليزانية في 8 أشهر
مصطفى صالح

كشــفت وزارة املالية في 
اإلحصائية الشهرية حلسابات 
اإلدارة املالية للدولة للسنة 
املاليــة ٢٠١٩-٢٠٢٠، عــن 
تسجيل امليزانية عجزا بقيمة 
١.83 مليار دينار بنهاية فترة 
الـ 8 أشــهر األولى من العام 
املالي اجلاري والتي بدأت في 
شــهر أبريل ٢٠١٩ وحتى 3٠ 
نوفمبــر املاضي، وذلك بعد 
اقتطاع نســبة ١٠% لصالح 
القادمة.  احتياطي األجيــال 
وبحســب اإلحصائيــة، فقد 
سجلت امليزانية عجزا قبل 
اقتطاع حصة األجيال القادمة 
بقيمة 684.5 مليون دينار، 
وذلــك فــي مقابل تســجيل 
امليزانية بالفترة املماثلة من 
العام املالــي املاضي فائضا 
بقيمة 3.7 مليارات دينار قبل 
اقتطاع حصة األجيال القادمة، 
وأيضا فائضا بقيمة ٢.3 مليار 

دينار بعد اقتطاع احلصة.

حتفيز النمو
وتسجل الكويت عجزا في 
امليزانية احلالية، حيث أثرت 
أسعار النفط بشكل كبير على 
اإليــرادات العامة للميزانية 
ارتفــاع املصروفات،  مقابل 
ناهيك عــن تخفيض إنتاج 
النفــط الكويتــي مبقدار 85 
ألــف برميــل يوميــا حتــى 
للتخفيضــات  وفقــا  اآلن 
التــي أقرتها منظمــة الدول 
املصدرة للبترول »أوپيك«، 
فيما سيرتفع تخفيض انتاج 
الكويت الى ١4٠ ألف برميل 
يوميا اعتبارا من يناير ٢٠٢٠ 
بعد تعهــد الكويت بخفض 
55 ألف برميل يوميا بحلول 

الشهر املقبل.
وأظهــرت اإلحصائيــة، 
تراجع اإليرادات التي حققتها 
الكويت بنهاية شهر نوفمبر 

٢٠١8، بزيادة سنوية نسبتها 
١7%. وذكرت اإلحصائية، أن 
عجز امليزانية بنهاية نوفمبر 
املاضي، جاء بعد اســتقطاع 
١.١4 مليــار دينــار لصالــح 
القادمة،  احتياطي األجيــال 
وهو أقل بنسبة ١٩% من املبلغ 
املستقطع في الفترة املماثلة 
من العام املالي والبالغ 4٢.١ 

مليار دينار.

اإليرادات النفطية
اإلحصائيــة  وأظهــرت 
أن قيمة اإليــرادات النفطية 
للكويــت تراجعــت بشــكل 
ســنوي بنســبة ٢١% خالل 
األشهر الـ 8 األولى من العام 
املالي احلالي، حيث بلغ مجمل 
النفطية احملصلة  اإليرادات 
نحــو ١٠.48 مليارات دينار، 
مقابل ١3.٢5 مليار دينار في 
الفترة املقارنة من العام املالي 
السابق، وشــكلت اإليرادات 
النفطية احملصلة إلى املقدرة 

إدخال املصروفات اخلاصة 
باملكاتــب اخلارجية التابعة 
لبعض اجلهــات احلكومية 
وكذلك بعض مصاريف الدعم 
التي تخضع إلى التحاســب 

حتى نهاية الفترة.
وكانت الكويت قد توقعت 
إيــرادات بامليزانية  حتقيق 
احلاليــة بواقــع ١6.4 مليار 
دينــار، مقابــل مصروفــات 
تبلــغ ٢٢.5 مليــار دينــار، 
فيما توقعت تســجيل عجز 
بقيمة 7.7 مليــارات دينار، 
وقد مت اعتماد سعر 55 دوالرا 
للبرميل كســعر تأشــيري 
امليزانيــة، مــع  بتقديــرات 
حجم إنتاج نفطي يبلغ 8.٢ 
مليون برميــل يوميا، فيما 
تبلغ نقطة التعادل بامليزانية 
بتحقيق سعر برميل النفط 
الكويتي مستوى 75 دوالرا 
قبل اقتطــاع حصة األجيال 
القادمــة، و8٠ دوالرا بعــد 

اقتطاع احلصة.

نحو 75.6%، حيث تبلغ جملة 
اإليــرادات النفطيــة املقــدر 
حتصيلها بامليزانية احلالية 
نحو ١3.86 مليار دينار، بينما 
سجلت الكويت إيرادات غير 
نفطية في الفترة من مطلع 
أبريــل ٢٠١٩ وحتــى نهايــة 
نوفمبر املاضي بقيمة ٩8٢.٢5 
مليون دينار، متثل 5٠.4% من 
املقدر حتقيقه عند ١.٩4 مليار 
دينار، ومرتفعة بشكل سنوي 
بنسبة ١3% مقارنة مع 6.87٠ 
مليون دينار بالفترة املماثلة 

من العام املالي املاضي.

تأخر البيانات
فــي  »املاليــة«  وقالــت 
البيانــات  إحصائيتهــا ان 
الــواردة في هــذا التقرير ال 
الفتــرة  متثــل مصروفــات 
بشــكل دقيق بســبب تأخر 
العديد من اجلهات احلكومية 
مــن نقل البيانــات اخلاصة 
باملرتبــات، وكذلــك لتأخــر 

11.4 مليار دينار إجمالي اإليرادات.. مقابل 10.3 مليارات مصروفات

املاضي بنسبة ١٩% على أساس 
سنوي، لتسجل ١١.46 مليار 
دينار مقارنة بتسجيلها ١٢.١4 
مليار دينار بنهاية نوفمبر 
٢٠١8، وقــد بلغت متوســط 
أســعار النفــط خالل شــهر 
نوفمبــر املاضــي عند 63.7 
دوالرا للبرميل، حيث بدأت 
الشهر عند سعر 6٠.6 دوالرا 
للبرميــل، وأنهته عند ٢.65 
دوالرا للبرميل، وذلك وفقا 
للبيانات املعلنة من مؤسسة 
البترول الكويتية، ويبدو أن 
اإليرادات تأثرت كثيرا خالل 
العام املالي اجلاري بتذبذب 
أسعار النفط وتراجع االنتاج 

الكويتي.

ارتفاع املصروفات
بلغــت  املقابــل،  وفــي 
املصروفــات بامليزانيــة في 
نهاية نوفمبر املاضي 36.١٠ 
مليارات دينار مقارنة بـ 8.8 
مليارات دينار بنهاية نوفمبر 

1.14 مليار دينار مت حتويلها إلى صندوق احتياطي األجيال القادمة 

440 مليون دينار مكاسب للبورصة بزخم األسهم القيادية

»البيت« توافق على االندماج مع »األمان لالستثمار«
وافــق مجلس إدارة شــركة بيت 
األوراق املاليــة فــي اجتماعــه الذي 
انعقد أمس اخلميس، على مشــروع 
عقد االندماج بطريق الضم املوقع بني 

»البيت« وشركة األمان لالستثمار.
وقالت »البيت« في بيان للبورصة 
الكويتية أمس إن مجلس اإلدارة وافق 
على ملحقات عقد االندماج املتضمنة 
استشارة مستشار االستثمار املستقل 

ومعدل تبادل األســهم البالغ 4٠٢5.١ 
ســهم من أســهم »البيت« مقابل كل 

سهم من أسهم »األمان«.
كما وافق مجلس إدارة الشركة على 
االندمــاج بطريق الضم بني »البيت« 
و»األمــان« بحيث تكــون األولى هي 
الشركة الدامجة، والثانية هي الشركة 

املندمجة.
ووافق املجلس على زيادة رأسمال 

شركة »البيت« املصدر واملدفوع من 45 
مليون دينار إلى 55.5 مليون دينار 
بزيادة ١٠.5 ماليني دينار بنسبة ٢3.3% 
من رأس املال، وذلك عن طريق إصدار 
١٠5آالف سهم بقيمة اسمية ١٠٠ فلس 

للسهم الواحد ودون عالوة إصدار.
وحدد مجلس اإلدارة يوم ١٩ مارس 
٢٠٢٠ يوم حيازة السهم مع تفويض 
املجلــس بتحديــد اجلــدول الزمني 

الستحقاقات األسهم ذات الصلة بزيادة 
رأس املال وتعديل ذلك اجلدول الزمني 
وفقا إلجراءات تنفيذ عملية االندماج.
وفــي إفصاح مســتقل للبورصة 
أمس، قالت شــركة األمان لالستثمار 
إن مجلس اإلدارة وافق في اجتماعه 
الذي انعقد اليوم أيضا، على مشروع 
عقد االندماج بطريق الضم املوقع مع 

شركة بيت األوراق املالية.

شريف حمدي 

واصلت بورصة الكويت حتقيق املكاســب بنهاية تعامالت 
األســبوع الثاني خالل تعامالت شــهر ديسمبر اجلاري، حيث 
من املتوقع أن تشــهد فيه البورصة نشــاطا الفتا كلما اقتربت 
إقفــاالت العام املالي. وبدا جليــا ان تركيز املتعاملني كان على 
األسهم القيادية خاصة في القطاع البنكي اغلب فترات التداول 
على مدار األسبوع، وهو ما انعكس على مؤشري السوق العام 
واألول، في حني تعرضت بعض األسهم الصغيرة واملتوسطة 
لعمليات جني أرباح بنهاية تعامالت على األسبوع بعد عمليات 
شراء الفتة األسبوع املاضي، ما أدى إلى انخفاض طفيف على 
مستوى مؤشــر السوق الرئيســي. وبالعودة لنشاط السوق 

األول، فجاء هذا النشاط منطقيا ومبررا لألسباب التالية:
٭ ترقب تأكيد MSCI علــى الترقية الفعلية لبورصة الكويت 
بنهاية الشهر اجلاري، ما سيزيد من حجم التدفقات األجنبية 
والتي تستهدف األسهم القيادية التي ستنضم للمؤشر العاملي 

خالل مايو املقبل.
٭ استكمال بناء املراكز االستثمارية في ضوء النتائج احملققة 
خالل األشهر التسعة املاضية لالستفادة من التوزيعات النقدية 
واملنحة مع بداية العام اجلديد، خاصة أن الشركات التشغيلية 

حققت منوا الفتا في األرباح خالل تلك الفترة املالية.
ورغم الزخم الذي شهدته األسهم القيادية، فإن السيولة تراجعت 
بنسبة ١3% بنهاية تعامالت األسبوع، مقارنة باألسبوع املاضي 
الذي شهدت فيه اجللستان األولى والثانية سيولة كبيرة جراء 
اإلقبال الكبير على ســهم الوطني بســبب إعادة أوزان األسهم 
من قبل MSCI، وبلغت السيولة اإلجمالية ١77.5 مليون دينار 
مبتوسط يومي 35.5 مليون دينار مقارنة بـ ٢٠4 ماليني دينار 

مبتوسط يومي 4٠.8 مليون دينار.
وارتفعت القيمة الســوقية بنهاية تعامالت األســبوع بنسبة 
١.3% إلــى 35.374 مليار دينــار، وذلك من 34.٩3٢ مليار دينار 

بنهاية األسبوع املاضي، مبكاسب تقدر بـ 44٢ مليون دينار.
وأنهت تعامالت األسبوع على تباين أداء املؤشرات، وذلك على 

النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ١.3% محققا مكاسب 77 نقطة 
ليصل إلى 6١١5 نقطة من 6٠38 نقطة نهاية األسبوع املاضي.

٭ حقق مؤشــر السوق األول مكاسب بنسبة ١.7%، محققا ١١5 
نقطة ليصل املؤشر إلى 677٠ نقطة ارتفاعا من 6655 نقطة.

٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة محدودة بلغت ٠.٠4% 
بخســارة نقطتني ليصل املؤشــر إلى 48٢١ نقطة انخفاضا من 

48٢3 نقطة.

35.3 مليار دينار حجم القيمة السوقية

»KIB« التأمينات« تعزز ملكيتها في«
بـ 1.6 مليون دينار
عززت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
ملكيتها في البنك الدولي KIB بقيمة 1.6 مليون 
دينار من خالل شراء 0.54% من أسهم البنك 
لترفع املؤسسة حصتها إلى 8.04% من %7.5، 

وذلك حسب ما أظهرته بيانات البورصة الكويتية 
امس. وتعد »التأمينات« ثاني أكبر املالك في 
البنك بعد مجموعة بوخمسني اكبر املالك بنسبة 

35.8% ملكية مباشرة وغير مباشرة.

1.7% ارتفاع مؤشر السوق األول.. و1.3% لـ »العام« وتراجع طفيف لـ »الرئيسي«

»ميد«: توقعات بتمديد اتفاق تخفيض 
إنتاج النفط حتى منتصف 2020

محمود عيسى

نقلت مجلــة ميد عــن إدارة معلومات 
الطاقة األميركية قولها إن متوســط سعر 
النفط اخلام في ٢٠٢٠ سيكون أقل مما كان 
عليه في ٢٠١٩ بســبب ارتفــاع مخزونات 
النفط العامليــة، خاصة في النصف األول 

من العام.
وكانــت اإلدارة ذكرت في بيان ســابق 
أن متوسط ســعر خام برنت سيكون 6٠ 
دوالرا للبرميــل مقارنة مع 64 دوالرا في 
٢٠١٩. ويقل متوســط السعر املتوقع لعام 
٢٠٢٠ بواقع ١5.7% عن نظيره البالغ 7١.٢ 
دوالرا املسجل في ٢٠١8. كما توقعت إدارة 
معلومــات الطاقة أيضا أن يقل متوســط 
سعر خام غربي تكساس الوسيط حوالي 
5.5 دوالرات للبرميل عن أسعار برنت في 
٢٠٢٠، فيما تبقى أســعار النفط منخفضة 
خالل العام املقبل نتيجة ارتفاع املخزونات 

النفطية في العالم.
وفي إشارة الى مصداقية تقديراتها، قالت 
مجلة ميد إن ادارة معلومات الطاقة تعتبر 
من أكثر خبراء التنبؤ دقة بالنسبة ألسعار 
النفط هذا العام، حيث جاءت تنبؤاتها العام 
املاضي لســعر خام برنت بواقع 6١ دوالرا 
للبرميل في حني بلغ متوسط السعر الفعلي 
63.6 دوالرا، وهو تقدير أقرب من تقديرات 
مصرفي غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا 
ميريل لينش اللذين توقع كالهما متوسط 

سعر 7٠ دوالرا للبرميل.
وفي سياق متصل، حذرت الوكالة الدولية 
للطاقة أيضا من فائض اإلمدادات في ٢٠٢٠ 
بســبب تقديرات تراجع منو الطلب بنحو 
١٠٠ ألف برميل يوميا لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. 
وتشــمل العوامل التــي أضعفت توقعات 
الطلــب علــى النفط النــزاع التجاري بني 

الواليات املتحدة والصني والقضايا احمليطة 
بخروج اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي.
وجاءت هذه التوقعات الضعيفة برغم 
اإلجراءات التــي اتخذتها »أوپيك+« لدعم 
األسعار منذ يناير ٢٠١7 عندما قامت بتنفيذ 
اتفاق خلفــض االنتاج بنحــو ١.٢ مليون 

برميل يوميا. 
ووفقــا للمجلــة، مــن املتوقــع متديد 
التخفيضات احلالية حتى منتصف ٢٠٢٠، 
مع دعم روسيا من خارج أوپيك للمساعي 
السعودية لدفع أسعار النفط بشكل مستقر 
وســط إدراج شــركة أرامكــو الســعودية 

العمالقة للنفط.
ولكن املجلة قالت ان اإلنتاج املتزايد من 
الدول املنتجة األخرى قوض اجلهود الرامية 
إلى تعزيز األســعار من حتالف أوپيك + 
السيما أميركا التي أضافت طاقة إنتاجية 
كبيــرة على مدار األعــوام األخيرة بفضل 
اإلنتاج غير التقليدي باستخدام التكسير 

الهيدروليكي واحلفر األفقي.
واستعرض بنك باركليز البريطاني في 
تقرير له مؤخرا العوامل األخرى التي ميكن 
أن تؤثر على أسعار النفط خالل ٢٠٢٠، قائال: 
»لقد خلق التوتر املتزايد في الشرق األوسط 
مخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط 
لفترة طويلة من الزمن«، مؤيدا في الوقت 
ذاته تقديرات الوكالتــني آنفتي الذكر بان 
العرض قد يفوق الطلب خالل ٢٠٢٠. ومع 
ذلــك قال ان املشــهد اجليوسياســي الذي 
يصعب التنبؤ به رمبا يبقي ســعر النفط 
في نطاق قابل للتحرك، ولكن بالنظر إلى 
االستهالك »فمن املرجح أن يظل الطلب في 

عام ٢٠٢٠ ضعيفا«.
وأضاف أنه يتوقع أن يبقى خام برنت 
»فــي نطاق واســع يبلغ نحــو 6٠ دوالرا 

للبرميل« خالل الـ١٢ شهرا املقبلة.

تدني أسعار النفط في 2020 نتيجة ارتفاع املخزونات

»بوبيان للبتروكيماويات« تتخارج
من »أرامكو« بأرباح 1.6 مليون دينار

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات، 
عن بيع كامل أســهمها في شــركة أرامكو 
الســعودية بعد جلســتي تداول فقط من 
إدراج الشــركة، محققــة أرباحا بنحو 6.١ 

مليون دينار.
وقالت »بوبيان« في بيان لها على موقع 
البورصة أمس، إنهــا قامت بالتخارج من 
حصتها في »أرامكو« بعد بيع كامل أسهمها 
في الشركة السعودية، البالغ عددها 3.3٢6 
ماليني ســهم تقريبا، وبقيمة ١٠.٢ ماليني 
دينار. وأعلنت الشــركة مطلع األســبوع 
اجلاري، عن تخصيص عدد 3.3٢6 ماليني 
سهم لـ »بوبيان« في اكتتاب عمالق النفط 
السعودي »أرامكو« بقيمة 8.6 ماليني دينار.

وأوضحت »بوبيان« في بيانها الصادر، 
أن أربــاح التخــارج ســيتم تضمينها في 

البيانــات املالية للشــركة بالربــع الثالث 
املنتهي بنهاية يناير ٢٠٢٠.

ارتفاع األرباح
كما أظهــرت البيانات املالية للشــركة 
ارتفاع أرباحها 47.3% للربع الثاني املنتهي 
في 3١ أكتوبر من ٢٠١٩، على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت 
أرباح الفترة ١.١٢ مليون دينار، مقابل أرباح 
الفتــرة املماثلة من العــام املاضي البالغة 

76١.٩ ألف دينار.
وبلغت أرباح الشركة خالل الستة أشهر 
املنتهيــة فــي 3١ أكتوبــر ٢٠١٩ نحو 3.33 
ماليني دينار، مقابل أرباح بقيمة ٢.١6 مليون 
دينار للفترة نفسها من عام ٢٠١8، بارتفاع 

نسبته ١.%54.

ارتفاع أرباح الشركة 47% خالل الربع الثاني

انتهاء عملية االندماج بني »كامكو« و»جلوبل«
أعلنــت شــركة كامكو لالســتثمار عن 
االنتهاء من تنفيذ عملية االندماج بطريق 
الضم بني »كامكو« وشركة بيت االستثمار 
العاملي »جلوبــل«، بحيث تكون »كامكو« 
هي الشركة الدامجة و»جلوبل« املندمجة.
وقالت »كامكو« في بيان لها على موقع 
البورصــة اإللكتروني أمس اخلميس، إنه 
مت استكمال مبادلة أسهم رأسمال »جلوبل« 
اململوكة ملساهميها )بخالف األسهم اململوكة 
لشــركة كامكو(، والتي تبلغ إجماال ١38.8 
مليون سهما، مقابل ١٠4.8 ماليني سهم من 

أسهم زيادة رأسمال »كامكو« واملخصصة 
حصرا ملساهمي »جلوبل« ومبعدل تبادل 
٠.755٢٢8٢١ سهم »كامكو« مقابل كل سهم 
من أسهم »جلوبل«. وأفادت الشركة بأنه مت 
االنتهاء من تعديل سجل مساهمي »كامكو« 
بعدد أســهم زيادة رأس املال املشــار إليه 

وإلغاء سجل مساهمي »جلوبل«.
وقالت الشــركة إن األثر املالي املشــار 
إليه أعاله سيظهر أثره في البيانات املالية 
املجمعة لـ »كامكو« عن الفترة املنتهية في 

3١ ديسمبر اجلاري.

»املواشي« : شراء سفينة بـ 53 مليون دوالر
أعلنت شــركة نقل وجتارة املواشي 
عن قيامها بتوقيع كراســة الشروط مع 
شركة أوشن شيرر )سنغافورة( اململوكة 
بالكامل لشــركة ويالرد شــيبس، وذلك 
لبدء إجراءات التعاقد لشــراء الســفينة 

»أوشن شيرر«.
وقالت »املواشي« في بيان على موقع 
البورصة أمس، إن قيمة السفينةـ  حسب 
ما ورد في كراســة الشــروط ـ تبلغ 53 
مليون دوالر مبا يعادل ١6 مليون دينار 
تقريبــا. وأوضحــت أن الســفينة محل 

الشــراء، مخصصة لنقل املواشــي ومت 
بناؤها في عام ٢٠١6.

وكانت الشركة أعلنت نهاية األسبوع 
املاضي، عن موافقة مجلس اإلدارة على 
حتديــث ومتويــل األســطول البحــري 

للشركة.
وحتولت »املواشي« للربحية بنهاية 
التســعة أشــهر األولى من العام احلالي 
بقيمة ٩٩.3١ ألف دينار، مقارنة بخسائر 
الفترة املماثلة مــن العام املاضي بنحو 

١.٩٢ مليون دينار.


