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اقتصـاداالثنني ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

نصف تريليون دوالر من أصول «األجيال» تستثمر في أسهم وسندات

علي إبراهيم 

أكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
أن الهيئة العامة لالســتثمار تعمل 
وفق رؤية استراتيجية استثمارية 
حصيفــة مت وضعهــا بالتعاون مع 
كبريات الشــركات االستثمارية في 
العالــم، بحيث يتــم توزيع األموال 
املستثمرة على أصول عالية اجلودة 
تضمن حتقيق عوائد مستدامة على 
املــدى الطويل، وفي ذلك فإن الهيئة 
تستثمر نحو ٧٥٪ من أصول صندوق 
األجيال القادمة في األسهم والسندات 
والتي تشكل قيمتها ١٥٢٫٨ مليار دينار 
ما يعادل نصف تريليون دوالر، وهذه 
األصول محتفظ بها بالقيمة العادلة 
هــو ما يعنــي أن نســبة كبيرة من 
أصول صنــدوق احتياطي األجيال 
القادمة محتفظ بها بالقيمة العادلة، 
ومن احملتمل أال حتدث أي تغييرات 
جوهرية في إعادة التقييم على أقل 
مــن ١٠٪ من األصــول خصوصا أن 
الهيئة حتتفظ بـــ ١٦٪ من مقدراتها 

على شكل نقد وودائع.
وذكرت املصادر أن اســتثمارات 
صندوق األجيال القادمة تتركز في 
شمال أميركا بنسبة تتراوح بني ٣٥ 
و٦٩٪ وفي أوروبا ما عدا األســواق 
الناشــئة بنحو ١٦-٣٢٪ وفي أسيا 
والباسفيك بنسب تتراوح بني ١٢٫٥٪ 
و٢٥٫٥٪ واخيرا في األسواق الناشئة 
ما عدا األسواق اآلسيوية الناشئة ما 
بني ٠ و١٠٪، وذلك وفقا الستراتيجية 

الهيئة العامة لالستثمار اجلديدة.
أصــول  مــن   ٪١٦ أن  وذكــرت 
صندوق األجيال املتبقية عبارة عن 
نقــد وودائع، لذلك مــن احملتمل أال 
حتــدث أي تغييــرات جوهريــة في 
القياس على أقل من ١٠٪ من األصول 
مثال األصول احملتفظ بها بالتكلفة 
(مؤسسة البترول الكويتية) أو عندما 
تستخدم التقييمات القدمية لصافي 

قيمة األصول (مثل اخلطوط اجلوية 
الكويتية).

وأشــارت املصادر إلــى أن تقييم 
القيمة العادلة لألصول مبوجب املعيار 
الدولي للتقارير املالية رقم ١٣ وذلك 
لبعض األصول التي يصعب تقييمها، 
مبــا في ذلك االســتثمارات احملتفظ 
بهــا حاليــا بالتكلفة مثل مؤسســة 
البترول، ناهيك عن النظر في احلاجة 

إلى توحيد بعض االستثمارات غير 
املســعرة حيــث متتلــك الصناديق 
بالكامــل اســتثمارا أو متتلك حصة 
في االستثمار ما مينحها السيطرة.

وأكدت أن هيئة االستثمار حتتاج 
إلى النظر في بعض التعقيدات مثل 
نهايات العام املتوافقة، واملعلومات 
املالية احملدثة ألغراض توحيد معايير 

تقييم متطلبات اإلفصاح.

من جهة أخرى، قالت املصادر إن 
صندوق االحتياطي العام ليس ملزما 
بتمويل العجز فــي املوازنة العامة 
للدولــة مبا يتجاوز قيمة أو ســداد 
الديون املســتحقة علــى الدولة مبا 
يتجاوز قيمة األصول املتوافرة فيه.
أن  الــى  املصــادر  وأشــارت 
«االحتياطي العام» ليس ملزما بتمويل 
عجز املوازنة العامة مبا يتجاوز قيمة 

األصول املتوافرة فيه، ناهيك عن أنه 
غير ملزم بتسوية ســداد السندات 
التي ستسحق عن الكويت في مارس 
٢٠٢٢، وأن األمر سيتطلب متويال من 

الدولة لتسوية تلك السندات.
العامــة  الهيئــة  أن  وذكــرت 
لالســتثمار ال تنظر حاليا في شأن 
أي مقترحات للتخلص من األصول 
احملتفظ بها االحتياطي العام خالل 

املســتقبل القريب، وفي حالة نفاد 
أصول احلساب التجاري سيستمر 
الصندوق في العمل كأداة استثمارية 
حافظــة لهذه األصول، كما ســيتم 
اســتخدام الدخــل النــاجت عن هذه 
األصول لتغطية تكاليف التشغيل 
املســتقبلية لصنــدوق االحتياطي 

العام.
وقالــت املصــادر «عنــد حتويل 
االحتياطي العام محفظة من األصول 
املدرجة واألصول غير املسعرة إلى 
احتياطي األجيال، شكلت األمر جزءا 
من اإلصالحــات احلكومية لتوفير 
املزيد مــن الســيولة لتمويل عجز 
امليزانية في اإلنفاق احلكومي، فتم 
إجراء التحويالت على االســتثمار 
املدرج بالقيمة الســوقية اإلجمالية 
البالغــة ٢٫٣ مليار دينار في تاريخ 
التحويل، في حني أن االستثمار غير 
املسعر ملؤسسة البترول بقيمة ٢٫٥ 
مليار دينار مت بالقيمة الدفترية في 
تاريــخ التحويل، بينمــا مت اعتماد 
سياســات محاســبية جديــدة إلى 
احتياطــي األجيــال حلســاب أصل 

مؤسسة البترول».
ولفتــت إلى أن عمليــة التدقيق 
األخيرة من قبل املدققني اخلارجيني 
على البيانات املالية للهيئة الحظت 
أن نسبة كبيرة من أصول صندوق 
احتياطي األجيــال القادمة ووزارة 
املاليــة محتفظ بها بالقيمة العادلة 
وذلك على الرغم من ضرورة وجود 
عدد كبير من اإلفصاحات اإلضافية 
املطلوبــة للمدققــني اخلارجيــني، 
باإلضافة إلى بعض التغييرات في 

السياسة احملاسبية.
جتدر االشــارة الــى أن صندوق 
األجيال القادمة يحتل املرتبة الثالثة 
عامليا من حيث إجمالي قيمة األصول 
بني أكبر صناديق الثروة السيادية في 
العالم، حيث سجل مستوى قياسيا 

بلغ نحو ٧٠٠ مليار دوالر.

«االحتياطي العام» غير ملزم بتمويل عجز املوازنة أو سداد الديون مبا يتجاوز قيمة األصول املتوافرة فيه

«هيئة االستثمار» تعمل وفق رؤية استثمارية حصيفة وضعت بالتعاون مع كبريات الشركات االستثماريةاستثمارات الصندوق تتركز في شمال أميركا بنسب تتراوح بني ٣٥ و٦٩٪ وفق اإلستراتيجية اجلديدة 

«البترول الوطنية» تعتزم طرح مستودع املطالع بقيمة ٨٠٠ مليون دوالر
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن مجموعة 
وود البريطانيــة اســتكملت 
اعمــال التصميــم الهندســي 
املنقحة للمشــروع الذي طال 
لبنــاء مســتودع  انتظــاره 
لتسويق املنتجات النفطية في 
مدينة املطالع حلساب شركة 

البترول الوطنية الكويتية.
وأضافت املجلة انه مت تقدمي 
املخططات املنقحة في أكتوبر 
املاضــي، ومــن املتوقع طرح 
املناقصة الرئيسية للمشروع 
في الربع األول من ٢٠٢٢، وفقا 
للمعلومات التي توصلت اليها 
ميد بروجكتــس التي تتتبع 
نشاطات املشاريع اإلقليمية، 
وتقدر قيمة املشــروع بنحو 
٨٠٠ مليــون دوالر. ويشــمل 
نطــاق العمــل في املشــروع 
تطوير مرافق ضخ جديدة في 
مصفاة مينــاء األحمدي، ومد 

للعــرض بالســوق احمللــي 
وتركيب أنظمة األمان وأنظمة 
مكافحــة احلريــق باإلضافة 

االنتهاء من دراسات اجلدوى 
في عام ٢٠١٣، في حني استكملت 
في االصل اعمال التصميمات 

التخزين  الى بناء صهاريــج 
وغيرها. جتدر اإلشارة الى ان 
العمل في املشروع قد تأخر منذ 

بحلول الربع األول من العام املقبل بعد انتهاء أعمال التصميم الهندسي املنقحة

الكويت تعتزم إنشاء مستودع جديد في الشمال لتلبية احتياجات السوق احمللي

خطوط انابيب عابرة لليابسة 
مــن مصفاة مينــاء األحمدي، 
باإلضافة الى بناء مســتودع 

«نفط الكويت» تصدر أمرًا تغييريًا 
لتغطية تكاليف عمالة كويتية 

ووافدة في أحد العقود
أحمد مغربي 

قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «األنباء» إن اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة وافق على اصدار امر تغييري 
بقيمــة ١٫٧ مليــون دينار، ما يعادل نســبة ٣٠٫٦٪ من 
قيمة عقد مناقصــة تقدمي خدمات تخصصية للصحة 
والســالمة والبيئة لدعم التطبيق الفعال لنظم اإلدارة 
في شركة نفط الكويت، حيث متت زيادة العقد لتغطية 
تكاليــف العمالة الكويتية وغير الكويتية بأثر رجعي 

حتى نهاية نوفمبر املاضي.
كمــا وافقت شــركة نفــط الكويت على اصــدار امر 
تغييري مع شركة الرسن وتيبرو الكويت بقيمة ٧٨٨ 
ألف دينار، والعقد خاص بإنشاء ثالث محطات كهربائية 
فرعيــة جديدة بجهد ١٣٢-١١ كيلو فولت، ووافق جهاز 
املناقصات على متديد مدة إجناز املشروع ملدة ١٥١ يوما 
تنتهي في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢، دون أي زيادة في قيمة العقد.

إلى ذلك، قالت املصادر ان «جهاز املناقصات» رفض 
شكوى شركة تكنيب من استبعاد عطائها من ممارسة 
خدمات التصميم الهندســي الشاملة وإدارة املشاريع 
الكبرى لشــركة نفط الكويت وذلــك بناء على صحة 

أسباب االستبعاد.

مكرر ربحية «البورصة» األدنى خليجيًا.. ويشجع على جذب االستثمارات
شريف حمدي

تشهد بورصة الكويت تراجع معدل مكرر الربحية 
(P/E) بشــكل الفت منذ بدايــة العام احلالي، إذ بلغ 
مكرر الربحية ١٤ مرة مع نهاية الربع الثالث من ٢٠٢١، 
علما بأنه في نهاية ٢٠٢٠ كان املعدل عند ٤٣ مرة. 

وبهــذا التراجع باتت بورصــة الكويت األقل بني 
أســواق اخلليج من حيث مكــرر الربحية، وهو أمر 
ايجابي يشــجع على جذب املســتثمرين، حيث يعد 
مكرر ربحية الســهم P/E، من املؤشرات املهمة التي 
ينظر لها املستثمرون عند تقييم األسهم قبل اتخاذ 
قرارهم االستثماري، وكلما كان مكرر الربحية للسهم 
منخفضا مقارنة بباقي الشركات املدرجة بذات القطاع 
كان الســهم مغريا للشراء ومشجعا على االستثمار 
فيه، وبالعكس كلما كان مكرر الربحية مرتفعا كان 

العائد االستثماري أقل.
وكانت بورصة الكويت في الصدارة بني اســواق 
املنطقة من حيث ارتفاع مكرر الربحية بنهاية ٢٠٢٠، 
ومع نهاية الربع الثالث بات معدل الـ P/E في سوق 

ابوظبي األعلى ب ٢٦.
وســاهم في تراجــع املعدل بالنســبة للبورصة 
الكويتية حتسن مستوى الربحية للشركات املدرجة، 
حيث قفزت أرباح الشــركات املعلنــة بنهاية الربع 
الثالث مــن ٢٠٢١ بنســبة ٣٧٨٪ بإجمالي ٢٫٧ مليار 
دينــار مقارنة مع ٥٦٩ مليون دينار في ذات الفترة 

من ٢٠٢٠، علما بأن تصدر بورصة الكويت ملعدل الـ 
P/E في الفترات املالية األخيرة كان سببه انخفاض 

ربحية الشركات وارتفاع اسعار االسهم.
وفي حتليل لـ «األنباء» أجرته استنادا إلى أرقام 
شــركة كامكو إنفســت، فإن مكرر الربحية بســوق 
الكويــت يواصل االنخفاض بشــكل الفت، وهو أمر 
ايجابي بالنسبة ملن يريد االستثمار بالسوق، إذ سجل 
املعدل بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢١ أدنى مســتوى 
له في آخر عامني تقريبا، حيث كان املعدل في نهاية 

٢٠١٩ عند ١٨ مرة.
وحافظ على هذا املستوى بنهاية الربع األول من 
٢٠٢٠ عند مكرر ربحية ١٧ مرة، لكنه مع زيادة تفشي 
ڤيروس كورونا وانخفاض األرباح للشركات املدرجة 
ارتفع املعدل بنهايــة الربع الثاني من ٢٠٢٠ إلى ٢٧ 
مرة، وواصل االرتفاع بنهاية الربع الثالث من العام 

املاضي إلى ٣٤ مرة.
وبلغ ارتفاع املعدل ذروته في نهاية ٢٠٢٠ ببلوغه 
٤٣ مرة، ثم بــدأ املنحنى يتجه للهبوط إلى ٣٤ مرة 
بنهايــة الربع األول من ٢٠٢١، ثم إلى ٢٥ مرة بنهاية 
الربــع الثاني من العام احلالي، إلى ان وصل إلى ١٤ 
مــرة بنهاية الربــع الثالث، وخليجيــا، جاء ترتيب 
األسواق من حيث مكرر الربحية على النحو التالي:

٭ سوق أبوظبي حل باملرتبة األولى مبكرر ربحية 
٢٦ مرة.

٭ السوق السعودي حل ثانيا مبكرر ربحية ٢٢ مرة.

٭ بلغ مكرر ربحية سوق دبي ١٨ مرة ليحل في املرتبة 
الثالثة من حيث ترتيب أسواق اخلليج.

٭ سوق قطر جاء في املرتبة الرابعة مبكرر ربحية 
١٦ مرة.

٭ خامسا حل سوق مسقط بذات نسبة سوق الكويت 
١٤ مرة.

PB/V مضاعف الـ

كما تلقي «األنباء» الضوء على مؤشــر آخر مهم 
ملتخذي القرار االســتثماري، وهــو مضاعف القيمة 
الدفترية إلى السوقية PB/V، ويحسب املعدل بقسمة 
سعر السهم على قيمته الدفترية، وكلما انخفض الناجت 
كان ذلك مؤشــرا ايجابيا، وكلما ارتفع كان مؤشــرا 
سلبيا وال يشجع على االستثمار، حيث تعتبر القيمة 
الدفترية لألسهم (صافي قيمة االصول) أحد املؤشرات 
املهمة للتقييم وذلك مبقارنتها مع القيمة السوقية.
 PB/V وبلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية
بنهاية الربع الثالث من العام احلالي لسوق األسهم 
الكويتي ١٫٧ مرة، وهو الثالث في الترتيب ألســواق 
املنطقة، ويتساوى معه السوق القطري، وفي الترتيب 
األول يأتي السوق السعودي بـ ٢٫٥ مرة، يليه ابوظبي 
بـ ٢٫٤ مرة، أما ســوق دبي املالي فيبلغ املعدل ٠٫٩٨ 
مرة، ثم سوق مسقط املالي بـ ٠٫٨ مرة وهو األفضل 
استثماريا عند االعتماد على معدل الـ PB/V في اتخاذ 

القرار االستثماري.

انخفض إلى ١٤ مرة بنهاية الربع الثالث.. مقارنة مبستوى ٤٣ مرة بنهاية ٢٠٢٠

األولية فــي عام ٢٠١٥ قبل ان 
تقرر شركة البترول الوطنية 
اعــادة  الكويتيــة ضــرورة 
النظر في التصميمات االولية 
وتنقيحها. جتدر االشارة الى 
انــه مت جتديد مصفــاة ميناء 
األحمــدي مؤخرا كجــزء من 
مشروع الوقود النظيف املقدرة 
تكلفته بحوالي ١٦ مليار دوالر.

وقد بدأت شــركة البترول 
الوطنية الكويتية في سبتمبر 
الوحــدات  املاضــي تشــغيل 
الوقــود  النهائيــة ملشــروع 
النظيف، فيما اعتبر املشروع 
املذكور مكمال وجزءا ال يتجزأ 
مــن مصفــاة مينــاء عبداهللا 
ومصفــاة مينــاء األحمــدي 
وحتديثها. وقــد رفعت طاقة 
التكريــر فــي مصفــاة ميناء 
عبداهللا إلــى ٤٥٤ ألف برميل 
يوميا فيما رفعت طاقة التكرير 
في مصفاة ميناء األحمدي الى 

٣٤٦ ألف برميل يوميا.


