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اجلمعة ١ يوليو ٢٠٢٢ اقتصـاد

٨٫٥ مليارات دينار سيولة السوق بالنصف األول.. بنمو ٢٨٪ ارتفاعًا من ٦٫٥ مليارات
قفزة أسعار النفط ألكثر من ١٠٠ دوالر تدعم النشاط اإليجابي للبورصة رغم التحديات سهم «بيتك» استحوذ على ١٫٢ مليار دينار من السيولة.. نحو ١٤٫٥٪ من اإلجمالي
متوسط السيولة اليومي قفز إلى ٦٩ مليون دينار.. مقارنة بـ ٥٣ مليونًا بالفترة املماثلة

٢٫٦ مليار دينار مكاسب سوقية للبورصة بالنصف األول

شريف حمدي

رغــم حتديــات حالة عدم 
اليقني التي تسيطر على أسواق 
املــال العاملية بســبب ارتفاع 
معدالت التضخم ملســتويات 
تاريخية، وتنامي املخاوف من 
تباطؤ منو االقتصاد العاملي، 
فضال عن موجات التصحيح 
املتتالية والتي ألقت بظاللها 
على سوق األســهم الكويتي 
عقب عطلــة عيــد الفطر، إال 
أن الســوق استطاع أن ينهى 
النصف األول من العام احلالي 
على مكاســب سوقية بنسبة 
٦٫٢٪ بإضافة ٢٫٦ مليار دينار 
للقيمــة بنهاية جلســة أمس 
اخلتامية لنصف العام املالي.
هــذه املكاســب ارتفعــت 
بإجمالــي القيمــة الســوقية 
لبورصــة الكويــت إلــى ٤٤ 
مليار دينار مــن ٤١٫٤ مليارا 
بنهاية العام املاضي، علما بأن 
البورصة شهدت قفزة كبيرة 
خالل الستة أشهر األولى على 
مستوى القيمة السوقية عندما 
المست مستوى ٥٠ مليار دينار 
عقب عطلة عيد الفطر، إال أن 
األسباب سالفة الذكر قلصت 

ألقت بآثارها االيجابية على 
مجمل أداء البورصة، خالل 
النصــف األول مــن ٢٠٢٢ 

في االجتاه الصاعد على مدار 
تعامالت النصــف األول، هو 
القفزة الكبيرة في مستويات 

منذ اندالع احلرب الروسية ـ 
االوكرانية في ٢٤ من فبراير 
الــذي انعكس  املاضي، األمر 
ايجابــا على املوازنــة العامة 
للدولة وقلص من العجوزات، 
بل وقد ميتد األمر للعودة إلى 

زمن الفوائض املالية.
٭ سادت حالة من التفاؤل بني 
املتعاملني بالســوق  صفوف 
علــى إثر افصاحــات البنوك 
املالية  والشــركات لنتائجها 
للربع األول من العام احلالي، 
والتي جاءت محملة بنمو ٥٤٪، 
وسط توقعات بأن تستمر ذات 
الوتيرة بنهاية النصف األول.

٭ ومن العوامل االيجابية ايضا 
استقطاب الشركات العائلية 
لسوق األسهم الكويتي وكان 
آخرهــا شــركة علــي الغامن 
للسيارات، وهو ما يعزز الثقة 

بالبورصة بشكل عام.
٭ زيادة االقبال على األسهم 
البنكيــة جــراء تكــرار رفع 
الفائــدة، كان مــن العوامــل 
التي نشطت اداء السوق خالل 

النصف األول.
هــذه العوامــل مجتمعــة 
ســاهمت فــي حتقيــق قفزة 
املتدفقة للســوق  للســيولة 

وتتمثل في اآلتي:
٭ أبرز العوامل االيجابية التي 
دعمت أداء البورصة الكويتية 

أســعار النفط الــذي تخطى 
مستوى ١٠٠ دوالرا بالسوق 
العاملي، في ظل ارتفاع الطلب 

بنســبة ٢٨٪ خــالل النصف 
إذ بلغــت احملصلــة  األول، 
٨٫٣ مليــارات دينــار ارتفاعا 
مــن ٦٫٥ مليــارات دينار في 
النصف األول من ٢٠٢١، وبلغ 
متوسط السيولة ٦٩ مليون 
دينــار يوميــا مقارنة مع ٥٣ 
مليون دينار في الفترة املماثلة 

من العام املاضي.
وأنهت مؤشــرات السوق 
تعامــالت النصــف األول من 
العــام احلالي على تباين في 
األداء، وذلك على النحو التالي:

ـ حقــق مؤشــر الســوق 
األول مكاســب خالل الستة 
اشهر األولى من العام احلالي 
بنســبة ٧٫٩٪، محققــا ٦٠٤ 
نقاط، ليصل املؤشر إلى ٨٢٤٣ 
نقطة، ارتفاعا من ٧٦٣٩ نقطة 

نهاية ٢٠٢١.
ـ تراجع مؤشــر السوق 
الرئيسي بنسبة ٣٫٥٪، خاسرا 
٢٠٦ نقــاط ليصل إلى ٥٦٨٠ 
نقطة، وذلك من ٥٨٨٦ نقطة.

ـ ارتفع مؤشــر الســوق 
العام بنســبة ٥٫٢٪، محققا 
٣٦٥ نقطة ليصل إلى ٧٤٠٨ 
نقاط، ارتفاعا من ٧٠٤٣ نقطة 

نهاية العام املاضي.

حتركات تكتيكية بجلسة أمس اخلتامية تقفز بالسيولة إلى ٩٥٫٦ مليون دينار

املكاسب من ٨٫٦ مليارات دينار 
إلى ٢٫٦ مليار دينار.

التحــركات  وســاهمت 
التكتيكية في األسبوع األخير 
مــن النصــف األول وخاصة 
جلســة أمــس اخلتاميــة في 
مكاسب القيمة السوقية بنحو 
٦٦ مليون دينار لترتفع فوق 
مستوى ٤٤ مليار دينار، كما 
ســاهمت حتــركات مديــري 
الصناديــق واحملافــظ فضال 
األفــراد لبنــاء مراكــز  عــن 
استثمارية جديدة قبل اقفاالت 
فترة النصف األول من قفزة 
إلــى ٩٥٫٦  امــس  الســيولة 
مليون دينار، اســتحوذ منها 
ســهم بيتك على ٢٢٫٨ مليون 
دينار تشكل ٢٤٪ من اإلجمالي، 
ليتصدر األسهم األكثر تداوال 
خالل الستة أشهر األولى من 
العام احلالي من حيث القيمة 
بنحــو ١٫٢ مليــار، ويبدو أن 
أســهم البنوك التــي تقترب 
من الدمج حتظى باهتمام من 
قبل املســتثمرين بالســوق، 
وهو ما يظهر من خالل متحور 
السيولة حول أسهم مثل أهلي 

متحد، واخلليج واألهلي.
وهنــاك عــدة معطيات 

محمد الفارس: الكويت ستزيد إنتاجها 
إلى ٢٫٨١١ مليون برميل يوميًا في أغسطس

قال نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط وزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الفارس،  الوزراء د.محمد 
إن اتفاق «أوپيك +» يقضي 
بزيادة انتاج الدول األعضاء 
مبقــدار ٦٤٨ ألــف برميل 
يوميا خالل شهر أغسطس 
املقبــل، حيــث ســترتفع 
احلصــة املقــررة إلنتــاج 
الكويت إلــى ٢٫٨١١ مليون 
برميل يوميا، مشــددا في 
الوقت ذاته التزام الكويت 
الكامــل باحلصص املتفق 

عليها.
وأضحت وزارة النفط في 
بيان صحافي، ان الفارس 
قــد تــرأس وفــد الكويت 
املشارك باجتماعات «أوپيك 
+» أمــس وأول من أمس، 
وذلك عبر تقنية االتصال، 
بحضــور محافظ الكويت 
لــدى منظمة أوپيك محمد 
الشــطي، واملمثل الوطني 
للكويت لدى منظمة أوپيك 

الشيخ عبداهللا الصباح.
وقال الفارس أن حتالف 
«أوپيك +» جنح في ضبط 
أســواق النفط عبر زيادة 

في تلبية احتياجات السوق 
النفطية عبر ضخ املزيد من 
النفط بصورة تتماشى مع 
ارتفاع مستويات الطلب، 
مشــيدا بدور «أوپيك +» 
في استقرار األسواق وامن 
املعروض، والتحالف يشكل 
عنصر رئيسي في ميزان 
السوق يجب احملافظة عليه 

برميــل يوميــا، مضيفا أن 
قــرار االلتزام بخطة إنتاج 
النفط في أغسطس ستضمن 

توازن السوق.
وفي آخر اجتماعات لها 
في أوائل يونيــو املاضي، 
قــررت «أوپيــك +» زيادة 
اإلنتاج كل شهر مبقدار ٦٤٨ 
ألف برميل يوميا في يوليو 
وأغســطس، وذلك مقارنة 
بخطة سابقة إلضافة ٤٣٢ 
ألف برميل يوميا على مدى 

٣ أشهر.
وتتألف مجموعة «أوپيك 
+» من الدول األعضاء في 
منظمة «أوپيــك» وحلفاء 
لها مثل روســيا، ورحبت 
واشــنطن بقــرار املنتجني 
في يونيــو لزيادة اإلنتاج 
للمساعدة في خفض أسعار 

النفط.
وسجلت األسعار العاملية 
أعلى مســتوياتها منذ عام 
٢٠٠٨ بعد أن فرض الغرب 
عقوبات على روسيا بسبب 
غزوهــا ألوكرانيا الذي بدأ 
في ٢٤ فبراير املاضي والذي 
تطلق عليه موسكو «عملية 

عسكرية خاصة».

ملصلحه السوق.
زيادة اإلنتاج في أغسطس

رئيــس  نائــب  وكان 
ألكسندر  الروسي  الوزراء 
نوفاك أكد أن الدول األعضاء 
فــي «أوپيــك +» قــررت 
زيــادة إنتــاج النفــط في 
أغســطس بواقع ٦٤٨ ألف 

ً ضمن التزامها بحصتها املقررة من حتالف «أوپيك+».. وفي ظل زيادة اإلنتاج مبقدار ٦٤٨ ألف برميل يوميا

د.محمد الفارس ومحمد الشطي والشيخ عبداهللا الصباح خالل حضور اجتماعات «أوپيك+»

أكبر من املقرر خالل شهري 
يوليو وأغســطس ٢٠٢٢، 
حيث ساهم القرار األخير 
في تهدئة األسواق وإظهار 
قــوة التحالف فــي اتخاذ 
قــرار جماعي لضمان أمن 

املعروض.
وشــدد الوزير على أن 
«أوپيك» جنحت بشكل كامل 

حتالف «أوپيك +» جنح في ضبط أسواق النفط عبر زيادة أكبر من املقرر خالل شهري يوليو وأغسطس

وليد البدر: ٥٤٫٦٪ إنفاق 
«البترول الوطنية» على احملتوى احمللي

اختتم مجلس الشراكة االستشاري 
املوحد الذي يضم شركات القطاع النفطي 
ومجموعة من شركات القطاع اخلاص 
دور انعقاده اخلامس لألعوام (٢٠١٩ - 
٢٠٢٢)، بحفل حتت شعار «نحو شراكة 
متميــزة ومســتدامة»، رعــاه الرئيس 
التنفيذي ملؤسســة البترول الكويتية 
الشيخ نواف السعود، واستضافته شركة 
البترول الوطنية الكويتية التي ترأست 

أعمال هذا الدور.
وبهذه املناسبة، أكد الرئيس التنفيذي 
لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد 
البدر، حرص الشركة على تعزيز العالقة 
مــع املورديــن واملقاولــني واملصنعني 
احملليني انطالقا من رؤيتها بلعب دور 
استراتيجي في القطاع النفطي واالقتصاد 

الوطني.
وأشــار إلى أن نسبة إنفاق الشركة 
علــى احملتوى احمللي بلغت ٥٤٫٦٪ من 
إجمالــي إنفاقهــا الكلي للســنة املالية 
(٢٠٢٢/٢٠٢١)، مضيفا ان نسبة التزام 
الشركة بتطبيق نظام «تشجيع احملتوى 
احمللي في القطاع النفطي» بلغت ٩٢٪ 
للعام (٢٠٢١/٢٠٢٠) وهي أعلى نســبة 
على مستوى شركات القطاع النفطي. 
وأشار البدر إلى أن «البترول الوطنية» 
حرصت في مشروع الوقود البيئي على 
تعزيز احملتوى احمللي من خالل إشراك 
القطاع اخلاص فــي أعماله إميانا منها 
بدور هــذا القطاع، حيث بلغت حصته 
نحو ١٫١ مليار دينار من التكلفة اإلجمالية 
للمشروع البالغة ٤٫٦٨ مليارات دينار.

من جانبها، أكــدت العضو املنتدب 
للتخطيط واملالية في مؤسسة البترول 
الكويتيــة وفاء الزعابي، ان املؤسســة 
تترجم أهداف خطة التنمية بالدولة من 
خالل دعم االقتصاد احمللي وجعله شريكا 
في التنمية وإتاحة الفرص أمام القطاع 
اخلاص إلقامة صناعات حتويلية، وزيادة 
حصته من إنفاق املؤسســة وشركاتها 
التابعة وتعزيز مشاركته في أنشطتها 

واستثماراتها احلالية واملستقبلية.
من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون اإلدارية والتجارية في شركة 
البتــرول الوطنيــة الكويتية، ورئيس 
مجلس الشراكة االستشاري املوحد، عاهد 
اخلريف أن الشركة وضعت (٦) محاور 
أساسية لتطوير الشــراكة مع القطاع 
اخلاص منذ تأسيس أول مجلس للشراكة 
فــي عام ٢٠٠٩ والذي ضم في حينه ١٦ 
عضوا، الفتا إلى أن املجلس جنح على 
مر السنوات املاضية في تطوير وتوسيع 
نطاق أعماله وزيادة عدد أعضائه ليصل 

إلى ٢٣ عضوا.
وأشار اخلريف إلى أنه جرى متديد 
فترة عمل املجلس ســتة أشهر بعد أن 
انتهت أعماله فــي نوفمبر ٢٠٢١، الفتا 
إلــى انضمام عضو من هيئة تشــجيع 
االستثمار املباشر من القطاع احلكومي 
لتعزيز تنويع االقتصاد وخلق فرص 
عمل جديدة للعمالة الوطنية، واختتم 
بتوجيه الشكر ألعضاء املجلس وأمانة 
السر متمنيا التوفيق لشركة نفط الكويت 
التي ستترأس دور انعقاد املجلس املقبل.

استضافت احلفل اخلتامي ملجلس الشراكة االستشاري املوحد

الكويت العاشرة عامليًا بإنتاج النفط

حلت الكويت باملركز العاشــر عامليا 
من حيث إنتاج النفط، حيث بلغ إنتاج 
البالد مــن اخلام خالل عــام ٢٠٢١ نحو 
٢٫٧٤ مليــون برميل يوميا، لتســتحوذ 
بذلك على ٣٪ مــن إجمالي إنتاج النفط 
العاملي، ومحققة بنســبة منو باإلنتاج 
بلغت ١٫٧٪ مقارنة بإنتاج البالد من النفط 
خالل عــام ٢٠٢٠، وذلك وفقــا للتقرير 
اإلحصائي الســنوي احلادي والسبعني 

لشركة «بي بي».
وعلى صعيــد الترتيب العاملي، فقد  
تصــدرت الواليات املتحدة قائمة الدول 
األكثر إنتاجا للنفط بالعالم، إذ أنتجت 
١٦٫٥٨ مليــون برميل يوميا خالل ٢٠٢١، 
تلتها في املرتبة الثانية السعودية بحجم 
إنتاج بلغ ١٠٫٩٥ ماليني برميل يوميا، ثم 
روســيا في املركز الثالــث بحجم إنتاج 

١٠٫٩٤ ماليني برميل يوميا.  

وجاءت كندا رابعا بإنتاج بلغ ٥٫٤٢ 
ماليني برميــل يوميا، ثم العراق بحجم 
إنتاج ٤٫١ ماليني برميل يوميا، وسادسا 
جاءت الصني سادسا بحجم إنتاج ٣٫٩٩ 
ماليني برميل يوميا، وســابعا اإلمارات 
بـــ ٣٫٦٦ ماليــني برميل يوميــا، وثامنا 
جاءت إيران بحجــم إنتاج ٣٫٦٢ ماليني 
برميل يوميا، وفي املركز التاسع جاءت 
البرازيــل بحجم إنتاج بلغ ٢٫٩٨ مليون 

برميل يوميا.
وأشارت البيانات إلى أن إنتاج النفط 
العاملــي ارتفع مبقدار ١٫٤ مليون برميل 
يوميا خالل عام ٢٠٢١، حيث شكلت دول 
«أوپيــك+» أكثــر من ثالثــة أرباع تلك 
الزيادة، ومقابل ذلك ارتفع االســتهالك 
العاملــي مــن النفط مبقــدار ٥٫٧ ماليني 
برميــل يوميــا، لكنه اليــزال أقل بنحو 
٣٫٧ ماليني برميل عن مستويات ما قبل 

جائحة ڤيــروس كورونا. وجاء غالبية 
منو االستهالك من البنزين (١٫٨ مليون 
برميــل يوميا)، والديزل والبنزين (١٫٣ 
مليون برميل يوميا)، واحتلت الواليات 
املتحدة املركز األول بني قائمة أكثر الدول 
اســتهالكا للنفط في العالم لعام ٢٠٢١، 
وذلك بحجم استهالك بلغ ١٨٫٦٨ مليون 
برميل يوميا، حيث قفز حجم االستهالك 
األميركي بنسبة ٨٫٧٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، 
لتستحوذ الواليات املتحدة على ١٩٫٩٪ 

من إجمالي استهالك النفط العاملي.
وجــاء الصني باملركــز الثاني عامليا 
من حيث اســتهالك النفط، وذلك بحجم 
استهالك بلغ ١٥٫٤٤ مليون برميل يوميا، 
والهند ثالثا بـ ٤٫٨٧ ماليني برميل يوميا، 
ثم السعودية رابعا بـ ٣٫٥٩ ماليني برميل 
يوميا، وروســيا خامسا بـ ٣٫٤٠ ماليني 

برميل يوميا.

١٫٧٪ منو حجم إنتاج البالد في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢٠٢٠

الواليات املتحدة تصدرت قائمة الدول األكثر إنتاجـًا للنفط 
بـ ١٦٫٥٨ مليون برميل يوميًا.. واألكثر استهالكًا لعام ٢٠٢١


