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االثنني ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

الكويت عاشر أكبر منتج للنفط في العالم.. مبتوسط ٢٫٧١٧ مليون برميل يوميًا
محمود عيسى

ذكرت شركة أويل آند غاز إنفستنغ 
نيوز فــي تقريــر حديــث، أن الكويت 
احتفظت باملركز العاشر بني أكبر الدول 
املنتجة للنفط في العالم في عام ٢٠٢١، 
إذ بلغ إنتاجها في املتوسط ٢٫٧١٧ مليون 

برميل يوميا.
وأضاف التقرير أن الكويت قد انخفض 
إنتاجها في عام ٢٠٢١ للمرة الثالثة منذ 
عام ٢٠١٨، ففي عام ٢٠١٦ وصل اإلنتاج إلى 
٣٫٠٧٢ ماليني برميل يوميا، ثم انخفض 
في عــام ٢٠١٧ إلى ٣٫٠٢٥ ماليني برميل 
يوميــا. وفي عام ٢٠١٨، ســجل اإلنتاج 
انتعاشا طفيفا ليصل الى ٣٫٠٥٩ ماليني 
برميل في اليوم، إال انه ما لبث أن تراجع 
مرة أخرى في عام ٢٠١٩ إلى ٣٫٠١٧ ماليني 

برميل يوميا.
ويسهم قطاع النفط والغاز في الكويت 
بنحو ٦٠٪ مــن الناجت احمللي اإلجمالي 
للبالد، كما يستحوذ على نصيب األسد 
من عائدات الصادرات بنسبة تصل ٩٥٪.
وقد استمر إنتاج النفط العاملي في 
االرتفاع على مر السنني، ولكن أسواق 
النفط العاملية تأثرت في اآلونة األخيرة 
بشكل كبير بتداعيات ڤيروس كورونا 

ثــم حروب األســعار بني بعــض الدول 
املنتجة للنفط، وأخيرا احلرب الدائرة 

رحاها اآلن بني روسيا وأوكرانيا.
وقد انتهت اتفاقيــة مراقبة اإلنتاج 
املبرمة بــني منظمة أوپيك و١١ من أكبر 
منتجي النفط في العالم في عام ٢٠٢٠. 
وعندما ارتفع اإلنتاج بشــكل كبير في 
أبريــل من ذلك العام بعد قرار روســيا 
بعدم املوافقة على مزيد من التخفيضات 
التي اقترحتها اململكة العربية السعودية، 
متثل رد فعل األخيرة في عرض نفطها 

بسعر مخفض وزيادة في اإلنتاج.
وقالت الشركة في تقريرها إنه عندما 
ازداد العرض ونقص الطلب في السوق، 
حتولت أســعار النفط إلى ســلبية، ما 
أصاب األسواق واملعنيني بها بالصدمة. 
وقــد مت التوصل فــي نهاية املطاف الى 
اتفاق بني روســيا وأوپيك على خفض 
اإلنتاج مبقدار ٩٫٧ ماليني برميل يوميا 
- وهو أكبــر خفض منفرد في اإلنتاج 

يتم تطبيقه في التاريخ.
وفــي عام ٢٠٢١ تعافــى الطلب على 
النفــط مــع تخفيــف عمليــات اإلغالق 
اخلاصــة بڤيروس كورونــا في جميع 
أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع األسعار. 
ولكن احلرب التي نشبت عام ٢٠٢٢ وما 

زالت مســتمرة بني روســيا وأوكرانيا 
تســببت في ارتفاع أســعار النفط إلى 

عنان السماء.
وفي ضوء هذه األحداث وغيرها من 
أحداث السوق األخيرة، فقد يكون لدى 
العديد من املســتثمرين فضول ملعرفة 
الدول التي تنتج أكبر كميات من النفط 
لعلهــا تكــون قــادرة على ســد فجوة 
اإلمدادات إذا اســتمرت دول الغرب في 
فرض املزيد من العقوبات على روسيا.

وفيما يلي قائمة بأكبر ١٠ دول منتجة 
للنفط ومتوسط إنتاجها اليومي في عام 
٢٠٢١ وفقــا لإلحصائيات املســتقاة من 
إدارة معلومات الطاقة األميركية وتشمل 
إجمالي إنتاج البترول والسوائل األخرى.
١- الواليات املتحدة: ١٨٫٨٧٥ مليون 

برميل.
٢- السعودية: ١٠٫٨٣٥ ماليني برميل.

٣- روسيا: ١٠٫٧٧٨ ماليني برميل.
٤- كندا: ٥٫٥٥٨ ماليني برميل.

٥- الصني: ٤٫٩٩٣ ماليني برميل.
٦- العراق:  ٤٫٤١٩ ماليني برميل.

٧- اإلمارات: ٣٫٧٨٦ ماليني برميل.
٨- البرازيل:  ٣٫٦٨٩ ماليني برميل.

٩- إيران: ٣٫٤٥٨ ماليني برميل.
١٠- الكويت: ٢٫٧١٧ مليون برميل.

وفقاً لتقرير «أويل آند غاز إنفستنغ»

«املركزي» لـ «مزاولي الدفع اإللكتروني»:
أخطرونا بفروعكم وشركاتكم في اخلارج

علي إبراهيم

دعا بنك الكويت املركزي كل مزاولي أعمال 
الدفع اإللكتروني لألموال ووكالئهم إلى إخطاره 
فــي حال وجود أي فروع أو شــركات تابعة 

سبق تأسيسها خارج الكويت.
يأتي ذلك فــي ضوء التعليمات الصادرة 
عن «املركزي» في سبتمبر ٢٠١٨ بشأن تنظيم 
أعمــال الدفع اإللكتروني لألمــوال، في إطار 
حرصه على تنظيم األعمال املرتبطة بخدمات 
نظم الدفع والتسوية اإللكترونية على الوجه 

السليم.
وشدد «املركزي» على مزاولي أعمال الدفع 
اإللكتروني لألموال بضرورة إحاطته علما قبل 
الشــروع في إجراء أي اتصاالت مع سلطات 
رقابيــة ماليــة أو مصرفية فــي دول أخرى 

بشأن فتح فرع أو شركة تابعة في اخلارج.
يأتي ذلك في إطار املهام الرقابية الفعالة 
واملستمرة لبنك الكويت املركزي، كون عمليات 
الرقابة تتطلب اتصاالت دورية وتعاونا متبادال 
بني السلطات الرقابية املختصة في الكويت 
والــدول املضيفة واملعاييــر الدنيا للرقابة، 
وهو ما يوجب أن يكون مزاولو النشاط على 
علم باملتطلبات التي تستدعي قيام السلطات 
الرقابية في الدولة املضيفة بالتشاور واالتصال 
بصورة رسمية أوغير رسمية مع «املركزي» 
لتالفي السلبيات التي قد تنشأ نتيجة عدم 
تنفيذ املتطلبات، وهو ما يعني على مزاولي 
النشاط إبالغه بأي خطط أو أنشطة يعتزم 
مزاولو النشاط القيام بها مستقبال في اخلارج، 
ويستدعي األمر مناقشتها أو التشاور بشأنها 

مع السلطات الرقابية في الدولة املضيفة.

في إطار حرصه على تنظيم األعمال املرتبطة بخدمات نظم الدفع والتسوية اإللكترونية

«بيتك» يحصل على ٩٧٫٢٧٪ 
من أسهم «األهلي املتحد»

أعلــن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن 
انتهاء فتــرة العرض الطوعي لالســتحواذ 
على أســهم البنك األهلي املتحد - البحرين 
والتي انتهت يوم اجلمعة املاضي وأن نسبة 
اسهم البنك االهلي املتحد التي قبل اصحابها 
التنازل عنها لصالح «بيتك» بلغت ٩٧٫٢٧٣٪.

وأوضح «بيتك» في بيان لبورصة الكويت 
انه استخدم حقه باالستحواذ االجباري على 
أســهم املساهمني الذين لم يقدموا استمارات 
القبول وفقا للشــروط املنصوص عليها في 

مستند العرض.
وأشــار الى انه مت تقــدمي موعد أول يوم 
لتداول اسهم «بيتك» اجلديدة الى يوم اخلميس 
الســادس من اكتوبر املقبل، نظــرا ألنه من 

املتوقع ان يكون يوم األحد التاسع من اكتوبر 
عطلة رسمية مبناسبة املولد النبوي.

على صعيد آخر، فإن مجلس إدارة «بيتك» 
وافق بالتمرير على إصدار عدد ٤٫٠٢٣٫٧٤١٫٢٣٦

ســهما بالقيمة االســمية للســهم تخصص 
ملســاهمي البنك األهلي املتحد، الذين وافقوا 
اثناء مدة العرض على التنازل وتبادل االسهم 
اململوكة لهم بأســهم بيت التمويل الكويتي 

وفقا ملعدل التبادل املتفق عليه.
وتعديــل املــادة (٨) من عقد التأســيس 
واملادة (٧) من النظام األساســي والتأشــير 
بذلك التعديــل في عقد التأســيس والنظام 
األساســي وســجل البنك لدى بنــك الكويت 

املركزي.

٦ أكتوبر املقبل أول يوم لتداول األسهم اجلديدة

٣١ ٪ ارتفاعًا في سيولة السوق.. و٢٩٫٨٪ بحجم التداوالت رغم األحداث١٫١٨ مليار دينار تراجعًا في القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى ٤٣ مليارًا

مجلس اإلدارة يخصص أسهمًا ملساهمي «األهلي املتحد ـ البحرين» 
للتبادل بأسهم البنك وفق املعدل املتفق عليه

هبوط األسواق العاملية والنفط يكبد بورصات اخلليج ٨٨٫٨ مليار دوالر

شريف حمدي

التقلبــات االقتصادية  ألقت 
التي اشتدت  واجليوسياســية 
األسبوع املاضي بظاللها السلبية 
على أداء أســواق املال العاملية، 
والتي امتدت آثارها إلى األسواق 
اخلليجية مباشرة لتحقق خسائر 
قــدرت قيمتهــا بـــ٨٨٫٨ مليــار 
دوالر دفعة واحدة خالل جلسة 
تداوالت أمس. وجاءت التراجعات 
الشــديدة التــي تعرضــت لهــا 
األســواق اخلليجيــة بضغــط 
من االنخفاضات التي شــهدتها 
األسواق األميركية واألوروبية إثر 
مخاوف من احتمال حدوث ركود 
اقتصادي مدفوعا بنحو ٣ أسباب 
رئيســية تتمثل فــي التغيرات 
بأسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع 
كبير في معدالت التضخم، ناهيك 
عن انخفاض ملحوظ في أسعار 
النفط عامليا وصوال إلى املتغيرات 
اجليوسياســية والتــي تأتــي 
على رأسها اإلجراءات الروسية 
األخيرة بشأن استعدادات الدب 
الروسي ملتغيرات األوضاع في 

أوكرانيا.
ووفقا لبيانات شركة «كامكو 
إنفست»، فإن السوق السعودي 
تصدر خسائر األسواق اخلليجية 
بـــ٧٥٫٣ مليــار دوالر، تاله في 
الثانية ســوق أبوظبي  املرتبة 
بخســارة ٤٫٧ مليــارات دوالر، 
ثم الســوق الكويتي في املرتبة 
الثالثــة بخســارة ٣٫٩ مليارات 
دوالر، كمــا خســر ســوق قطر 
نحو ٣٫٣ مليارات دوالر، وسوق 
دبي نحو مليار دوالر، ثم سوق 
البحرين بـــ٤٠٠ مليون دوالر، 
وأخيرا ســوق مسقط بخسائر 

١٠٠ مليون دوالر.
وعلى مستوى أداء بورصة 
الكويت أمس، فقد شهدت تراجعا 
جماعيا ملؤشــرات السوق، كما 
خســرت القيمة السوقية نحو 

٢٫٧٪ مبا قيمته ١٫١٨٨ مليار دينار 
(ما يعادل ٣٫٩ مليارات دوالر)، 
ليتراجع إجمالي القيمة السوقية 
الــى ٤٣٫٠١١ مليار دينار مقارنة 
بقيمة سوقية بلغت نحو ٤٤٫١٩٩
مليــار دينــار نهاية االســبوع 

املاضي.
وخسر مؤشر السوق األول 
٢٠٦ نقاط بنسبة ٢٫٥٪ ليصل 

الى ٨١٢١ نقطة، كما خسر مؤشر 
الســوق الرئيســي ١٩٤ نقطــة 
بنسبة ٣٫٤٪، ليصل الى ٥٤٠٠

نقطة، وعلى اثر هذه املعدالت 
خسر مؤشر السوق العام ٢٠٠

نقطة بنسبة ٢٫٧٪ ليتراجع الى 
٧٢٤٤ نقطة.

وفي املقابل، ارتفعت السيولة 
أمس بنسبة ٣١٪ مبحصلة ٥٧٫٤

مليــون دينار مقارنة بجلســة 
اخلميس املاضي، حيث تصدر 
«بيتك» بنحو ١٥٫٩ مليون دينار، 
تاله اجيليتي بـ٩٫٤ ماليني دينار، 
ثم الوطني بـ٣٫٢ ماليني دينار، 
وزين بـ٢٫٤ ماليني دينار وهي 
ذات القيمة التي استحوذ عليها 
ســهم صناعات من الســيولة، 
بإجمالــي ٣٣٫٣ مليــون دينار 

لألسهم اخلمســة بنسبة ٥٨٪ 
من االجمالي.

كما ارتفعت أحجام التداول 
بنســبة ٢٩٫٨٪ بكميــات ٢٠٩
ماليــني ســهم ارتفاعا مــن ١٦١

مليون سهم في جلسة اخلميس 
املاضي، تصدرها سهم جي اف 

اتش بـ ٢٤ مليون سهم.
املؤشــرات  اداء  وتراجــع 

الوزنية لـ١٢ قطاعا امس تصدرها 
الطاقة بنسبة ٩٫٦٪، وانخفضت 
القيمة السعرية لـ ١٠٨ اسهم أمس 
مقابل ارتفاع ١٣ سهما، واستقرار 
٨ أسهم، ولم يجر التداول على 

أسهم ٢٨ شركة.
أسعار الفائدة

الزيـــــــادات  هذا، وتلعــب 

احلادة في أسعار الفائدة دورا 
التي  محوريــا فــي اخلســائر 
شــهدتها أســواق املال العاملية 
واخلليجيــة، خصوصا بعدما 
رفعها الفيدرالي األميركي معدل 
الفائدة مســاء األربعاء املاضي 
مبقدار ٧٥ نقطة أســاس للمرة 
الثالثــة علــى التوالي في إطار 
جهوده حملاربة التضخم، وهو 
األمر الذي جتاوبت معه غالبية 
البنوك املركزية عامليا بزيادات 

متفاوتة في أسعار الفائدة.
ويأتــي ذلك بينمــا تدخلت 
اليابان لدعم الني للمرة األولى 
منذ عــام ١٩٩٨، وهبط اجلنيه 
االسترليني إلى أدنى مستوياته 
منذ ٣٧ عاما مقابل الدوالر بعد 
أن أطلق وزير املالية   البريطاني 
اجلديــد تخفيضــات ضريبية 
تاريخية وزيــادات ضخمة في 

االقتراض.
تغيرات النفط 

على الصعيد ذاته، فقد ساهم 
التغير في أسعار النفط بارتفاع 
مخاوف املستثمرين، إذ تراجعت 
أسعار النفط بنحو ٥٪ إلى أدنى 
مستوى في ثمانية أشهر ملا دون 
الـ ١٠٠ دوالر، مع وصول الدوالر 
إلى أعلى مســتوى له منذ أكثر 
من عقدين، وســط مخاوف من 
أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة 
االقتصادات الكبرى إلى الركود، 
وهو ما يقلل الطلب على النفط.

األحداث اجليوسياسية

مــازال الصراع الروســي - 
األوكراني يتصدر املشهد ويلعب 
دورا محوريــا في التأثير على 
نفسيات وتوقعات املستثمرين، 
وهو ما ألقى بظالله على األسواق 
بصورة واضحة خصوصا مع 
إعالن اجليش الروسي التعبئة 
اجلزئيــة باســتدعاء ٣٠٠ ألف 

جندي من قوات االحتياط.

ضغوطات من االرتفاعات املتتالية مبعدالت الفائدة واألحداث اجليوسياسية وسط مخاوف من ركود اقتصادي عاملي


