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األربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

٥٠٫٧ مليار دينار.. حّولها وافدو الكويت خالل ١٠ سنوات
علي إبراهيم - مصطفى صالح

كشفت بيانات رسمية 
عــن أن إجمالي حتويالت 
الوافدين من الكويت خالل 
األعوام الـ ١٠ املاضية بلغت 
نحو ٥٠٫٧٥ مليار دينار، 
وبينت أرقــام الفترة من 
عام ٢٠١١ حتى نهاية ٢٠٢١
أن حتويالت الوافدين من 
الكويت شهدت تقلبات في 
مستوياتها، حيث سجلت 
في ٢٠١١ أدنى مستوياتها 
مليــارات   ٣٫٥٤ عنــد 
دينار، فيما سجلت أعلى 
مســتوياتها على اإلطالق 
خالل عام ٢٠٢١ بنحو ٥٫٥٢

مليارات دينار.
البيانات أن  وأظهــرت 
الســنوات الـــ ١١ املاضية 
شهدت تغييرات ملحوظة 
ومتباينــة فــي حتويالت 
الوافديــن إذ كانت ترتفع 
وتنخفــض مــع بعــض 
األزمات الشــهيرة بصور 
متباينــة، فــي عــام ٢٠١١

الذي شهد أحداثا سياسية 
ساخنة في العديد من الدول 
بلغــت قيمــة حتويــالت 
الوافدين من الكويت نحو 
٣٫٥٤ مليارات دينار، ثم ما 
لبست أن ارتفعت ٢١٪ مبا 
يتجاوز ٧٠٠ مليون دينار 
إلى ٤٫٢٨ مليــارات دينار 

في ٢٠١٢.
أمــا في عــام ٢٠١٦ فقد 
ســجلت فيــه حتويــالت 

وعلــى العكــس متاما، 
فقد شــهد فتــرة كورونا 
(٢٠٢١/٢٠٢٠) منوا متصاعدا 
حتويــالت  حجــم  فــي 
الوافدين قياســا إلى عام 
ما قبل بدء اجلائحة، ففي 
٢٠٢٠ الذي شهد اإلجراءات 
األكثر قسوة في مواجهة 
كورونــا، زادت حتويالت 

حتويالت الوافدين استمر 
في االرتفاع مجددا ليسجل 
رقما قياسيا جديدا إذ زاد 
مبــا نســبته ٢٣٫٧٪ مبــا 
يتجاوز املليار دينار قياسا 
إلى حجم حتويالت ما قبل 

بدء اجلائحة مباشرة.
وســيطرت حتويالت 
الوافديــن خالل ســنوات 

وفــي ســياق متصل، 
يرتبــط قطــاع شــركات 
الصرافة بصــورة وثيقة 
الوافدين،  مع حتويــالت 
إذ تعتبر شركات القطاع 
الرئيســي لتلــك  املنفــذ 

التحويالت.
ووفقا للبيانات املتاحة 
عن أداء القطــاع منذ عام 

الوافدين بأكثر من ١٨٪ مبا 
قيمتــه ٨٢٣ مليون دينار 
لتسجل رقما قياسيا عند 
٥٫٢٩ مليارات دينار مقارنة 
مع ٤٫٤٦ مليارات دينار في 

عام ٢٠١٩.
ورغم أن عام ٢٠٢١ شهد 
أيضــا بعــض  اإلجراءات 
االحترازيــة إال أن حجــم 

األزمــات (٢٠١١ - ٢٠١٦ - 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١) على نحو 
٣٧٪ من إجمالي حتويالتهم 
خالل الفترة من ٢٠١١ حتى 
٢٠٢١، وذلــك بواقــع ١٨٫٩

مليار دينار، بينما سجلت 
خــالل عامي كورونا فقط 
على ٢١٫٣٪ من التحويالت 

بـ ١٠٫٨ مليارات دينار.

٢٠١٤ وحتى نهاية ٢٠٢١ (٨
سنوات) فقد حقق إيرادات 
إجمالية من عملياته بنحو 
دينــار،  ماليــني   ٤٩٣٫٤
إيــرادات  مــن   ٪٧٧ وأن 
تلــك الشــركات تأتي من 
نشاط بيع العمالت الذي 
اســتحوذ علــى ٣٧٩٫٤٩
مليــون دينار من إجمالي 
إيرادات القطاع خالل تلك 
الفترة، فيما اســتحوذت 
التي  اإليــرادات األخــرى 
تتضمن رســوم التحويل 
وبقيــة اإليرادات من دون 
الفوائد البنكية على ١١٠٫٩
ماليــني دينار من إيرادات 
تلك الفترة، فيما لم تبلغ 
البنكية  الفوائــد  إيرادات 
سوى ٣ ماليني دينار فقط.

إلى ذلك حققت الشركات 
صافــي أرباح بلــغ ١٨٢٫٨
مليــون دينــار عــن تلك 
الفترة، فيما اســتحوذت 
فترة كورونا على ٤٤٫٥٪ 
من إجمالي أرباح السنوات 
الـ ٨ بواقــع ٨١٫٣٣ مليون 
دينار، حيث سجلت أعلى 
مستويات األرباح في ٢٠٢١
بواقع ٤٥ مليــون دينار، 
و٢٠٢٠ بواقع ٣٦٫٣ مليون 
دينار، إذ كان الفتا ارتفاع 
أرباح الشكات عن مستوى 
مــا قبل كورونا مباشــرة 
(٢٠١٩) بنســبة ١٠٣٪ مبا 
قيمته ١٨٫٣٩ مليون دينار 
مقارنة بأرباح بلغت ١٧٫٩

مليون دينار عن ٢٠١٩.

سجلت أعلى مستوياتها خالل عامي «كورونا» مستحوذة على ٢١٪ من اإلجمالي بواقع ١٠٫٨ مليارات دينار

الكويــت  الوافديــن مــن 
نحو ٤٫٥٦ مليارات دينار، 
لتنفض تلــك التحويالت 
بنحو ٩٪ في العام التالي 
مباشــرة مبا يعــادل ٤٢١
مليــون دينــار وتصبح 
الوافدين  قيمة حتويالت 
في ٢٠١٧ نحو ٤٫١٤ مليارات 

دينار.

٤٩٣٫٤٧ مليون دينار إيرادات الصرافة منذ ٢٠١٤..و ٣٧٩٫٥ مليونًا تأتي من بيع العمالتأرباح شـركات الصرافـة تضاعفت إلـى ٨١٫٣٣ مليون دينار فـي آخر عامـني.. رغم األزمة

حتويالت ٢٠٢١.. 
األعلى على اإلطالق

مستويات قياسية 
إليرادات شركات الصرافة

سجل عام ٢٠١١ أدنى قيمة لتحويالت الوافدين 
خالل السنوات املاضية عند ٣٫٥٤ مليارات دينار، 
بينما ســجلت التحويالت أعلى مستوى لها على 
اإلطالق في عام ٢٠٢١ بواقع ٥٫٥٢ مليارات دينار، 
وهو ما يعني أن التحويالت ارتفعت بنسبـــة ٥٦٪ 

من أدنى مستوى لها.

أظهرت البيانــات أن أدنى معدل إيرادات حققته 
شركات الصرافة خالل الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١
بلــغ نحو ٤٧٫٤ مليون دينار فــي عام ٢٠١٤، بينما 
سجلت اإليرادات أعلى مستوياتها على اإلطالق في 
عامي كورونا ففي عام ٢٠٢٠ بلغت ٧٩ مليون دينار، 

و٢٠٢١ سجلت ٩٠٫١ مليون دينار.

٦٥١ مليون دينار مكاسب «البورصة».. وسيولتها تقفز لـ ٨١ مليونًا
شريف حمدي

ســجلت الســيولة املتدفقــة إلى 
بورصــة الكويــت خــالل تعامالت 
جلســة األمس قفزة كبيرة بنســبة 
٤٥٪ ببلوغهــا ٨١٫٧ مليــون دينار، 
وذلك ارتفاعا من ٥٦٫٢ مليون دينار 
باجللسة السابقة، حيث كان نصيب 
«بيتك» منهــا ٣٠٪ بتداوالت بلغت 
قيمتها ٢٤٫٤ مليون دينار من خالل 

تداول ٢٦٫٥ مليون سهم.
وعلى إثر النشــاط الذي تشهده 
البورصــة في اجللســات األخيرة، 
حققــت القيمة الســوقية مكاســب 
بنهاية جلسة امس بلغت ٦٥١ مليون 
دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية 
إلى ٤٦٫٧٠٧ مليار دينار ارتفاعا من 
٤٦٫٠٥٦ مليار دينــار أول من أمس 

بنسبة ارتفاع بلغت ١٫٤٪.
مكاسب سهم «بيتك»

ومنذ إعالن البورصة على موقعها 
الرسمي قبل بدء تداوالت اخلميس 
املاضي عن موافقتها على طلب بنك 
أهلــي متحد البحريــن االيقاف عن 
التداول، ويشهد سهم «بيتك» قفزات 
سعرية الفتة، حيث مت تفسير اإلعالن 

بأنه ايذانا ببدء اجلدول الزمني لتنفيذ 
عرض بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
االستحواذ على ١٠٠٪ من أسهم البنك 

األهلي املتحد - البحرين.
إذ يشــهد ســهم «بيتــك» قفزات 
ســعرية منذ ذلــك اإلعــالن لتصل 
االرتفاعات خالل ٤ جلســات تداول 
متتاليــة إلى ٩٪، حيث كان ســعر 
السهم بنهاية جلسة االربعاء املاضي 
(قبل اإلعالن) عند ٨٦٢ فلسا، ليرتفع 
بنهاية جلسة اخلميس إلى ٨٨٢ فلسا 
بنسبة ٢٫٣٪، ويواصل االرتفاع في 
جلســة األحد ليصل إلى ٨٩٠ فلسا 
بنسبة قريبة من ١٪، وبنهاية جلسة 
االثنني يصل إلى ٩٠٢ فلوس بنسبة 
ارتفاع ١٫٤٪، وبنهاية جلســة امس 
ارتفع السهم إلى ٩٤٠ فلسا بنسبة 

ارتفاع ٤٫٢٪.
يذكر ان «بيتك» قدم إشعار النية 
املؤكدة لتقدمي عرض استحواذ قبل 
نهاية يوليو املاضي، كما قدم أيضا 
مســتند عــرض االســتحواذ، بعــد 
موافقة مســاهموه على االستحواذ 
على «األهلــي املتحــد البحريني»، 
ويشــمل معدل تبادل األسهم البالغ 
سهما واحدا من أسهم بيت التمويل 
الكويتي مقابل ٢٫٦٩٥ سهم من أسهم 

األهلي املتحد.
ارتفاع ١٠ قطاعات 

وبالعودة إلى أداء مؤشرات السوق 
خالل جلســة األمس، فقــد ارتفعت 
املؤشرات الوزنية لـ ١٠ قطاعات امس، 
تصدرها قطاع البنوك بنســبة ٢٪ 
بفضل النشاط الالفــــــت لسهـــــم 
«بيتــك»، وارتفعت القيمة السعرية 
لـ ٧١ سهما مقابل انخفــــاض القيمة 
السعرية لـ ٤٧ سهمـــــا، واستقرت 
قيمة ١٩ سهمــــا، ولم يجــــر التداول 

على أسهم ٢٠ شركة.
التداول ارتفاعا  وشهدت احجام 
بنســبة ١٤٫٥٪ بتــداول ٣١٥ مليون 
ســهم ارتفاعا من ٢٧٥ مليون سهم 
اول من امس تصدرها «بتروغلف» 

بتداول ٤٢٫٥ مليون سهم.
وانتهــت جلســة امــس بارتفاع 
بنســبة ١٫٧٪ ملؤشــر السوق األول 
محققا ١٤٨ نقطة مكاسب ليصل إلى 
٨٨٠٧ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق 
الرئيسي بنســبة ٠٫٣٪ بإضافة ١٨

نقطة ليصل إلى ٥٨٩٤ نقطة، وارتفع 
مؤشــر الســوق العام بنسبة ١٫٤٪ 
بإضافة ١٠٩ نقاط ليصل املؤشر إلى 

٧٨٦٦ نقطة.

ً القيمة السوقية ارتفعت إلى ٤٦٫٧ مليار دينار.. و«بيتك» استحوذ على ٣٠٪ من السيولة بـ ٢٤٫٤ مليونا

٩٪ ارتفاعـًا سـعريًا لــ «بيتـك» منـذ إيقـاف «املتحـد البحرينـي».. السـهم قفز مـن ٨٦٢ إلـى ٩٤٠ فلسـًا في ٤ جلسـات

النفط يرتد صعودًا.. بدعم من تصريحات 
وزير الطاقة السعودي حول «أوپيك+»

ارتفعت أســعار النفط خالل جلســة 
تعامالت أمس، بعد أن حذرت السعودية 
من أن منظمة البلدان املصدرة للبترول 
(أوپيك) قد تخفــض اإلنتاج لتصحيح 
االنخفاض األخير في العقود اآلجلة للنفط.

وخــالل التعامالت، صعــدت العقود 
اآلجلة خلام برنت ٣٢ ســنتا إلى ٩٦٫٨٠
دوالرا للبرميل، بعد جلسة متقلبة يوم 
االثنني املاضــي عندما هبطت بأكثر من 
أربعــة دوالرات قبل تقليص اخلســائر 
لتقتــرب من االســتقرار، فيمــا ارتفعت 
كذلك العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوســيط األميركي ٣٧ سنتا إلى ٩٠٫٧٣

دوالرا للبرميل، بحسب «رويترز».
وكانت الســعودية، قالت إن منظمة 
أوپيك تقف على أهبة االستعداد خلفض 
اإلنتاج لتصحيح االنخفاض األخير في 
أســعار النفط، الذي يرجــع إلى ضعف 

سيولة ســوق العقود اآلجلة ومخاوف 
االقتصاد الكلي.

ونقلــت وكالــة األنبــاء الســعودية 
الرســمية عــن وزير الطاقة الســعودي 
األمير عبدالعزيز بن سلمان قوله لوكالة 
«بلومبيرغ» إن أوپيك+ لديها الوسائل 

واملرونة للتعامل مع التحديات.
في غضون ذلك، تواجه أوروبا اضطرابا 
جديدا في إمدادات الطاقة بسبب األضرار 
التي حلقت بنظام خطوط األنابيب التي 
تنقل النفط من كازاخستان عبر روسيا، 
مما يزيد املخاوف من انخفاض إمدادات 

الغاز.
ومما حد من مكاســب األسعار اتهام 
إيران الواليات املتحدة يوم االثنني املاضي 
باملماطلة في جهود إحياء اتفاق طهران 
النــووي لعــام ٢٠١٥، وهــي تهمة نفتها 

واشنطن.

اململكة حّذرت من تخفيض «أوپيك» لإلنتاج لتصحيح تراجع العقود اآلجلة

سوق املشاريع الكويتي الثالث خليجيًا بـ ٢٠٦ مليارات دوالر
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الكويت 
احتفظت للشــهر الرابع على 
التوالي باملركز الثالث خليجيا 
واخلامس إقليميا على مؤشر 
مجلة ميد للمشاريع اخلليجية 
خالل فترة األســابيع األربعة 
الواقعــة بني االول من شــهر 
١ يوليو و٥ أغســطس، حيث 
بلغــت قيمتهــا ٢٠٦ مليارات 
دوالر وبالرغــم مــن التراجع 
بنسبة ٠٫٩٦٪ عن ٢٠٨ مليارات 
دوالر من املشاريع التي سجلت 

في الفترة التي سبقتها.
وذكــرت مجلــة ميــد ان 
السعودية حلت في املركز االول 
مبشروعات بلغت قيمتها ١٫٣٤

تريليون دوالر وتلتها االمارات 
في املركز الثاني بعقود بلغت 

مؤشــر املشــاريع اخلليجية 
سجل تراجعا بشكل ملحوظ 
خــالل الفتر بــني ١ يوليو و٥

أغسطس بنسبة ٨٪ عما كان 
عليــه الشــهر املاضــي وهو 
أكبر تراجع يســجله املؤشر 
حتى اآلن. وانخفضت أسواق 
املشاريع في البحرين والكويت 

االنخفاضات في قيم املشروعات 
ال تعكس بالضرورة انكماشا 
كبيرا في السوق اليوم، ولكنها 
قد متثل انخفاضا في مســار 
املشــروعات املخطــط لها في 

املستقبل.
وارتفعــت قيمــة ســوق 
املشــاريع في اململكة العربية 
السعودية بنســبة ٠٫١٨٪ أو 
بنحــو ٢٫١ مليــار دوالر، كما 
سجلت قيمة مؤشر املشاريع 
العمانيــة أعلى منو بنســبة 
٢٫٤٣٪، وارتفع مؤشر مشاريع 
قطر بواقع ٠٫٦٢ أو ١٫٢ مليار 

دوالر.
مؤشــر  قيمــة  وبلغــت 
املشــروعات فــي العراق ٢٨٧

مليار دوالر مقابل ٢٨٠ مليار 
دوالر بالنســبة للمشروعات 

اإليرانية.

بنســبة ٢٫١٦٪ و٠٫٩٦٪ علــى 
التوالــي، حيــث فاقــت قيمة 
املشاريع املنجزة وامللغاة قيمة 

املشاريع اجلديدة.
اما على أســاس ســنوي، 
فقد انخفضت القيمة السوقية 
اإلجمالية للمشاريع اخلليجية 
بنسبة ٩٪، أو ما يقرب من ٣٠٣

مليارات دوالر، حيث ســجل 
العــراق واإلمــارات العربيــة 
املتحــدة أكبــر تراجــع للعام 
بأكمله منذ ٥ أغســطس ٢٠٢١

بينما ســجلت كل مــن عمان 
وإيران ارتفاعا، في اشارة الى 
ان العــراق واإلمارات خضعا 
ألهــم التصحيحات بنســبة 
١٧٫٧٪ و٣٥٫٨٪ علــى التوالي 
جراء اعادة صياغة ميزانيات 

بعض املشاريع العمالقة.
وقالــت املجلــة ان هــذه 

وفقاً ملؤشر «ميد».. و٩٪ تراجعاً بالقيمة السوقية للمشاريع اخلليجية

٥١٥ مليار دوالر، ثم قطر وعمان 
والبحرين فــي املراكز الرابع 
واخلامس والسادس خليجيا 
بعقود بلغت قيمتها ١٩٣ مليار 
دوالر، و١٨٨ مليار دوالر و٥٢

مليار دوالر على التوالي.
وأظهــرت آخــر األرقــام 
الصــادرة عن مجلــة ميد أن 


