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اقتصـاداالربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢

٢٥٫٣ مليار دينار حقوق مساهمي ١٥٧ شركة مدرجة في «البورصة»

الكويت تواصل زيادة إنتاجها النفطي إلى ٢٫٥٥ مليون برميل بنهاية ٢٠٢١

احمللل املالي

بعــد انتهــاء عــام ٢٠٢١، 
تترقب الشركات املدرجة في 
بورصة الكويت اإلعالن عن 
نتائجها املالية للعام املاضي، 
حيــث شــهدت الشــركات 
املدرجة بالعام املاضي العديد 
مــن املؤشــرات االيجابيــة 
التي دعمتها لتحقيق نتائج 
جيدة خالل أول ٩ أشهر من 
العام، فيمــا متكنت العديد 
مــن الشــركات مــن تخطى 
التداعيات السلبية جلائحة 

كورونا عليه.
وبعــد حتليــل البيانات 
املاليــة للشــركات املدرجة 
في بورصــة الكويت لفترة 
األشهر التســعة األولى من 
اجمالــي  أن  يتبــني   ،٢٠٢١
حقــوق املســاهمني لـــ ١٥٧ 
شركة بلغ ٢٥٫٣ مليار دينار، 
مقابل إجمالي رأسمال لتلك 
الشركات بلغ ١٠٫٧ مليارات 
دينار، أي ما يعادل ٢٣٦٪ من 
إجمالي قيمة رؤوس أموال 

تلك الشركات.
رصــد  وبحســب 
لــ«األنباء» حلقوق مساهمي 
الشــركات املدرجــة فــي 
بورصة الكويــت، كما في 
٣٠ سبتمبر٢٠٢١، يتبني أن 

علي إبراهيم

كشــف تقرير صادر عن 
منظمة الدول املصدرة للنفط 
«أوپيك»، أن متوســط سعر 
برميل النفط الكويتي خالل 
العام ٢٠٢١ ارتفع بنسبة ٧٠٪ 
ليبلغ ٧٠٫٥٠ دوالرا للبرميل 
مقارنة بسعر ٤١٫٤٩ دوالرا في 
٢٠٢٠، وذلــك بارتفاع بلغت 
قيمته ٢٩ دوالرا عن متوسط 

سعر البرميل في ٢٠٢٠.
ووفقا حلسابات «أوپيك» 
املستندة إلى مصادر ثانوية، 
فقــد تراجع متوســط حجم 
إنتاج النفــط اليومي خالل 
٢٠٢١ إلى ٢٫٤١٥ مليون برميل 
يوميا فــي ٢٠٢١، مقارنة مع 
٢٫٤٣ مليون برميل سجلتها 
كمتوســط حجــم اإلنتــاج 
اليومــي فــي ٢٠٢٠، إال أن 
احلســابات أظهرت أن حجم 
اإلنتــاج اليومي في الكويت 
شهد زيادات شــهرية خالل 
الربع األخير من ٢٠٢١، حيث 
بلــع ٢٫٥٠٢ مليــون برميل 
يوميا في أكتوبر، ثم ارتفع 
اإلنتاج بنحو ٢٩ ألف برميل 
يوميا في نوفمبر ليصل إلى 
٢٫٥٣١ مليون برميل يوميا، 
ليزيــد مؤخرا بنحو ٢١ ألف 
برميــل يوميا في ديســمبر 
ليسجل ٢٫٥٥٢ مليون برميل 

يوميا.
دول  مســتوى  وعلــى 

٨٤٤ مليــون دينــار، أي مــا 
يعــادل إضافــة ١٫٠٨ مليــار 
دينار، فيما جاءت شركة زين 
في املقدمة بحقوق مساهميها 
البالغــة ١٫١٩ مليــار دينار، 
مقابل رأسمالها الذي سجل 

خــالل العــام املاضي، حيث 
بلغ متوسط إنتاجها السنوي 
نحو ٩ ماليني برميل يوميا.

وفي سياق متصل، قالت 
وكالة «رويترز» ان «أوپيك» 
التزمت بتوقعاتها بشأن زيادة 

خســارة من رؤوس أموالها 
بلغت ٦٦٢ مليون دينار، أي 
ما يعادل خسارة نسبتها ٣٣٪ 
من رؤوس أموالها التي بلغت 

١٫٩٩ مليار دينار.
وتتصدرها من حيث قيمة 

النفط مدعومة بشــكل جيد 
خالل العام.

وقالــت «أوپيــك» فــي 
تقريرها الشهري إنها تتوقع 
ارتفاع الطلــب العاملي على 
النفــط ٤٫١٥ ماليــني برميل 

الى ٢٣٫٢ مليون دينار.
تقييم األسهم

وعلى صعيد آخر، أظهرت 
البيانات أن نحو ٩١ شــركة 
مدرجة في بورصة الكويت، 
ما يعادل ٥٨٪ من شــركات 
السوق، تتداول عند أسعار 
أقل مــن قيمتهــا الدفترية، 
بينمــا تتــداول اســهم ٦٦ 
شــركة بأعلــى مــن قيمتها 
الدفترية، وتتصدرها شركتا 
اجلزيرة وبورصة الكويت، 
حيــث تتداول عند مضاعف 
ســعر الى القيمــة الدفترية 
يبلغ ١١٫٩٢ و٧٫٠٦ مرة على 
ايفا  التوالي، ومــن بعدهما 
للفنادق مبضاعف سعر الى 
القيمــة الدفتريــة ٦٫٢ مرة، 
وبنك بوبيان بـ ٤٫٥٥ مرة. 

وتتداول أسهم ٥٩ شركة 
مدرجة في البورصة الكويتية 
عند أســعار أقل من قيمتها 
االسمية (١٠٠ فلس)، بينما 
تتــداول أســهم ٩٨ شــركة 
بأعلى من قيمتها االسميةن، 
وتتصدرها هيومن ســوفت 
بسعر ٣٫٢٢٠ دنانير للسهم 
وشــركة بورصــة الكويــت 

بسعر ١٫٩٨٦ دينار للسهم.
امــا بالنســبة للقيمــة 
الدفترية للســهم للشركات 

تعمل بدال من ذلك على إعادة 
تقومي االقتصادات التي تشهد 

منوا تضخميا.
وأضافت انه من املتوقع 
أن تظل سوق النفط مدعومة 
جيدا طوال عام ٢٠٢٢، ومن 

٤٣٢٫٧ مليون دينار، بإضافة 
٧٥٦ مليون دينار.

أما الشركات التي خسرت 
جزءا من رأسمالها وحقوق 
مســاهميها، فقد بلغ عددها 
٤٤ شركة مدرجة، وبإجمالي 

الطلــب العاملي علــى النفط 
بشــكل قوي في ٢٠٢٢ على 
الرغم من ساللة أوميكرون 
املتحورة من ڤيروس كورونا 
والزيادات املتوقعة في أسعار 
الفائدة متوقعة بقاء ســوق 

اخلسارة شركة آن ديجيتال 
القابضة، والتي  سيرفسس 
خسرت ٦٤ مليون دينار، أي 
ما يعادل ٧٣٪ من رأسمالها 
البالغ ٦٤ مليون دينار، بينما 
حقوق مساهميها انخفضت 

يوميا هذا العام دون تغيير 
عن توقعات الشهر املاضي، 
الفتة إلى أنه   من غير املتوقع 
أن تعرقل اإلجراءات النقدية 
الزخــم األساســي للنمــو 
العاملــي لكنها  االقتصــادي 

املدرجة فتشــير االرقام الى 
ان ٤٤ شركة هبطت قيمتها 
الدفترية حتت قيمتها االسمية 
مما يدل على خســارة جزء 
كبيــر مــن رؤوس اموالهــا 
وايضــا احيتاطياتها املالية 
واالرباح احملتفظ بها. بينما 
١١٣ شــركة تخطــت قيمتها 
القيمة االســمية  الدفتريــة 

للسهم (١٠٠ فلس).
 «Ooredoo» وتتصدر شركة
الشركات املدرجة من حيث 
القيمة الدفترية للسهم التي 
بلغت ١٫٠٧٠ دينار، يليها كل 
من شركة كابالت وأجيليتي 
وهيومن سوفت بقيمة دفترية 
٩٩٢ فلسا و٩٧٨ فلسا و٩٢٠ 

فلسا على التوالي.
وبلغ عدد الشركات التي 
تتخطى قيمتها الدفترية الـ 
٥٠٠ فلس ١٢ شركة فقط، اما 
الشركات التي تتراوح قيمتها 
الدفترية بني ٣٠٠ فلس و٥٠٠ 
فلس فقد بلغ عددها ١٨ شركة، 
وايضــا ٢٦ شــركة قيمتهــا 
الدفترية للسهم تتراوح بني 
٢٠٠ و٣٠٠ فلــس، بينما ٥٩ 
شركة مدرجة تتراوح قيمتها 
الدفترية للســهم ما بني ١٠٠ 
فلس و٢٠٠ فلس و٤٢ شركة 
قيمتها الدفترية اقل من ١٠٠ 

فلس.

املتوقع أن يتجاوز االستهالك 
العاملــي ١٠٠ مليــون برميل 
يوميا فــي الربع الثالث مبا 
يتماشى مع توقعات الشهر 
املاضي، وعلى أساس سنوي 
كانت آخر مرة استهلك فيها 
العالم أكثر مــن ١٠٠ مليون 
برميــل يوميا من النفط في 

عام ٢٠١٩.
وقالت أوپيك: «على الرغم 
مــن أن ســاللة أوميكــرون 
اجلديدة قد يكون لها تأثير في 
النصف األول من عام ٢٠٢٢، 
والذي يعتمد على أي تدابير 
إغالق أخرى وتزايد معدالت 
دخول املستشــفيات والتي 
تؤثر على القوى العاملة، فإن 
توقعات النمو االقتصادي ال 

تزال قوية».
وبدأت مجموعة أوپيك+ 
فــي التراجــع تدريجيا عن 
تخفيضات اإلنتاج القياسية 
العــام  التــي مت تطبيقهــا 
املاضي. واتفقــت املجموعة 
فــي اجتماعهــا األخير على 
زيادة اإلنتاج الشهري ٤٠٠ 
ألف برميل يوميا في فبراير 
علــى الرغــم مــن القلق من 

الساللة اجلديدة.
وأظهر التقرير أن إنتاج 
أوپيك في ديسمبر ارتفع ١٧٠ 
ألف برميــل يوميا ليصبح 
٢٧٫٨٨ مليــون برميل يوميا 
وهو ارتفاع أقل مما يســمح 
ألوپيك به مبوجب االتفاق.

تعادل ٢٣٦٪ من إجمالي قيمة رؤوس أموالهم البالغة ١٠٫٧ مليارات دينار بنهاية سبتمبر ٢٠٢١

٧٠٫٥ دوالراً متوسط سعر اخلام الكويتي خالل العام املاضي.. مقارنة بـ ٤١٫٤٩ دوالراً في ٢٠٢٠

الشركات املدرجة أضافت 
١٤٫٥ مليار دينار الى رؤوس 
اموالهــا، مبــا يتمثــل من 
احتياطيات وعالوة اصدار 
وأرباح مرحلة محتفظ بها، 
ومن ضمن الـ ١٥٧ شــركة 
هنــاك ١١٣ شــركة تخطت 
حقوق مساهميها رأسمالها، 
حيث يبلغ مجموع رؤوس 
أموالها ٨٫٧٢ مليارات دينار، 
بينما يبلغ اجمالي حقوق 
مساهميها ٢٤ مليار دينار.

الرابحون واخلاسرون

وجاء في صدارة الشركات 
التــي أضافــت الــى رؤوس 
أموالها، بنك الكويت الوطني 
الذي بلغت حقوق مساهميه 
٣٫٤ مليارات دينــار، مقابل 
رأســماله الــذي بلــغ ٧١٩٫٣ 
مليون دينــار، أي ما يعادل 
إضافــة قدرهــا ٢٫٧٢ مليار 
دينار، ويليه سهم أجيليتي 
بحقوق مساهمني بلغت ٢٫٠٦ 
مليار دينار، مقابل رأسماله 
الذي سجل ٢٢٣ مليون دينار، 
أي ما يعادل إضافة ١٫٨٣ مليار 

دينار.
وحل ثالثا، بيت التمويل 
الكويتــي (بيتــك) بحقوق 
مســاهمني بلغت ١٫٩٣ مليار 
دينار، مقابل رأسماله البالغ 

«أوپيــك» فإن إجمالي إنتاج 
دول املنظمــة ارتفــع خالل 
إلــى ٢٧٫٨٨٢ مليــون   ٢٠٢١
برميــل يوميــا، وانفــردت 
اململكة العربية الســعودية 
بأكبر إنتــاج داخل املنظمة 

٩١ شركة تتداول أقل من قيمتها الدفترية.. تعادل ٥٨٪ من إجمالي الشركات املدرجة٢٤ مليار دينار حقوق مساهمي ١١٣ شركة.. تتخطى رأسمالها البالغ ٨٫٧٢ مليارات
١٢ شركة فقط تتخطى قيمتها الدفترية الـ ٥٠٠.. و١٨ شركة تتداول بني ٣٠٠ و٥٠٠ فلس٥٩ سهمًا أسعارها أقل من قيمتها االسمية البالغة ١٠٠ فلس.. و١١٣ أعلى من قيمتها االسمية

«الكهرباء» متدد أجل عروض بناء خزانات 
مياه باملطالع لنهاية الشهر اجلاري

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن وزارة الكهرباء 
واملاء منحت شركات املقاوالت مهلة حتى 
نهاية الشهر اجلاري لتقدمي عروض بشأن 
املناقصة اخلاصــة بتصميم وبناء ثالثة 
خزانات مياه في مدينة املطالع السكنية، 
حيث يتعني على مقدمي العطاءات املؤهلني 
تقدمي عروضهم قبل نهاية الشهر اجلاري.

واضافت انه من املقرر ان تبلغ السعة 
االجمالية للخزانــات املخطط لها والتي 
ستبنى من اخلرسانة املسلحة ١١٥ مليون 

غالون من املياه.
وقد ســبق أن دعت الوزارة الشركات 
التالية لتقدمي عطاءات للحصول على العقد:

٭ شركة املقاولون العرب الكويتية.
٭ شــركة محمــد عبداحملســن اخلرافي 

وأوالده.
٭ شــركة الغامن الدولية للتجارة العامة 

واملقاوالت.
٭ شركة اخلليج املتحدة لإلنشاءات.

٭ شــركة خالد علي اخلرافــي وإخوانه 
للمقاوالت.

٭ شركة الهاني للمقاوالت والتجارة.
٭ شركة كيه سي سي للهندسة واملقاوالت.
٭ شركة بيان الوطنية ملقاوالت البناء.

املعامــل  الكويتيــة لبنــاء  الشــركة  ٭ 
واملقاوالت.

٭ شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت.

٭ شركة األحمدية للمقاوالت والتجارة.
٭ شركة الدار للهندسة واالنشاءات.

٭ شركة املقاولني املتحدين.
وختمت «ميد» بالقول ان وزارة االشغال 
العامة تخطط لتنفيذ املشروع بالتنسيق 
مع الهيئة العامة للرعاية السكنية، وتقدر 
ميزانيتــه بنحو ١٣١ مليــون دوالر، وفقا 
لبيانات ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط 

املشاريع اإلقليمية.

اخلاصة بتصميم وبناء ٣ خزانات مياه بسعة ١١٥ مليون غالون

«بلومبيرغ»: الكويت تراجع خططها 
خلفض االنبعاثات الكربونية

محمود عيسى

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» اإلخبارية ان مجلس الوزراء 
الكويتي أمر مبراجعة خطط خفض االنبعاثات من املشاريع 
احلكوميــة بالكويت التي تعتبر واحــدة من أكبر الدول 
املســببة النبعاثات الكربون، ومن بني أكثر الدول ارتفاعا 
في درجات احلــرارة على وجه االرض. واضافت الوكالة 
ان املجلــس طالب الهيئة العامة للبيئة بالعمل على ضمان 
تنفيذ التزامات الكويت واالتفاقيات الدولية، مشيرا الى ان 
بامكان الهيئة العامة للبيئة التنسيق مع وزارة املالية بشأن 

تخصيص األموال الالزمة ملثل هذا االجراء.
جتدر االشارة الى ان الكويت سبق ان تعهدت بخفض 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة ٧٫٤٪ بحلول عام 
٢٠٣٥، وهو هدف متواضع ويقل كثيرا عن نسبة اخلفض 
البالغــة ٤٥٪ الالزمة لتحقيق هدف اتفاقية باريس طويلة 
االجل للحد من ظاهرة االحتباس احلراري وتقليصها إلى 

١٫٥ درجة مئوية بحلول عام ٢٠٣٠.
وحسب مصادر الهيئة العامة للبيئة، فإن درجة احلرارة 
قــد ترتفع في بعض أجزاء من البالد مبقدار ٤٫٥ درجات 
مئويــة خالل الفترة بني ٢٠٧١ و٢١٠٠ مقارنة باملتوســط 

التاريخي العاملي.

١٤ مليار دينار أصول الكويت االحتياطية في ٢٠٢١
مصطفى صالح

سجلت األصول االحتياطية 
للكويت خالل أول ٩ أشهر من 
عام ٢٠٢١ تراجعــا بقيمة ٦٢٤ 
مليون دينار وبنسبة ٤٪، لتبلغ 
مستوى ١٤ مليار دينار، مقارنة 
مبستوى ١٤٫٦ مليارا بنهاية عام 
٢٠٢٠، وهي احتياطيات ال تشمل 
األصول اخلارجية لدى الهيئة 
العامة لالستثمار، وتتكون من 
أرصدة الذهب النقدي ووضع 
االحتياطي لدى صندوق النقد 
الدولي وحقوق السحب اخلاصة 

والعملة.
وبحســب بيانــات قائمــة 
األصــول االحتياطية للكويت 
الصــادرة عــن بنــك الكويــت 
املركزي ألول ٩ أشهر من العام 
املاضي، فإن السبب الرئيسي 
وراء تراجــع االحتياطي العام 

٢٠٢٠، بانخفــاض ١٫٤ مليــار 
دينار. وبحســب اإلحصائية، 
فإن االحتياطي العام للكويت 
ال يشــمل األصــول اخلارجية 
لدى الهيئة العامة لالستثمار، 
حيث يضم الذهب الذي متتلكه 

وتتكون االحتياطيات النقدية 
األجنبيــة للكويت مــن النقود 
الورقية واملعدنية املتداولة من 
العمالت األجنبية واملستخدمة 
عموما ألداء مدفوعات، وتستثنى 
منها النقود املعدنية التذكارية، 
أما الودائع املتضمنة في األصول 
االحتياطية فهــي الودائع لدى 
البنوك املركزية األجنبية، وبنك 
التســويات الدوليــة، وبنــوك 
أخــرى، واملقصــود بالودائــع 
هنا هــو الودائــع املتاحة عند 
األصــول  وأخيــرا،  الطلــب. 
اخلارجية املوجودة حتت تصرف 
النقدية، واخلاضعة  السلطات 
إلى سيطرتها، لتلبية احتياجات 
ميزان املدفوعات التمويلية، أو 
التدخــل فــي أســواق الصرف 
للتأثير على سعر صرف العملة، 
أو غير ذلك مــن األغراض ذات 

الصلة.

السلطة النقدية في البالد والبالغ 
٣١٫٧ مليون دينار، وحتتفظ به 
كأصــول احتياطية، باإلضافة 
إلى احتياطي النقد األجنبي في 
البالد، واالحتياطيات املودعة 

لدى صندوق النقد الدولي.

للكويــت إلــى هذا املســتوى، 
هو انخفاض احتياطي العملة 
األجنبية والودائع باخلارج إلى 
مستوى ١٢٫٣ مليار دينار بنهاية 
سبتمبر ٢٠٢١، مقارنة مبستوى 
١٣٫٧ مليار دينار بنهاية ديسمبر 

١٢٫٣ مليار دينار احتياطي العملة األجنبية والودائع في اخلارج بنهاية سبتمبر


