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اخلميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

دول اخلليج ستبقى مزودًا رئيسيًا للطاقة.. حتى مع انتهاء النفط!
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد انه بعد 
أن اســتمر اجلــدل محتدما 
منذ عقود حول بلوغ النفط 
ذروتــه والدور املســتقبلي 
الذي ســتلعبه دول اخلليج 
في االقتصاد العاملي، سادت 
مخاوف ألمــد طويل مفادها 
أنه مع انخفاض إنتاج النفط، 
فان املنطقة ستعاني شحا في 
عائــدات الصادرات النفطية 
اقتصاداتهــا  وســتتراجع 

لدرجة كبيرة.
ولكن هــذه التوقعات قد 
انقلبت رأسا على عقب خالل 
الســنوات العشــر املاضية، 
حيــث يرجــع الفضــل الى 
االستثمارات مبصادر الطاقة 
املتجددة التي يعززها سطوع 
الشــمس لفتــرات طويلــة 
خالل العــام فــي كل أرجاء 
املنطقة، فضال عن املزيد من 
اخلطط التي رســمتها هذه 
الــدول لتعزيز االســتثمار 
اجلديــدة  التقنيــات  فــي 
فــان منطقة  كالهيدروجني، 
اخلليج كرست لنفسها دورا 
مهما كمزود للعالم بالطاقة 

النظيفة في املستقبل.

فانه يتعني ضخ استثمارات 
فــإن  وهكــذا  ضخمــة، 
اإلحصاءات تشــير كما في 
إلــى أن دول  ١٦ نوفمبــر 
منطقــة الشــرق األوســط 
أفريقيــا وضعت  وشــمال 
خططا لنحو ٥٠ مشــروعا 
للهيدروجني األخضر تتطلب 
استثمارات تقديرية ال تقل 
عــن ١٥٥ مليــار دوالر، وال 
يغيب عن البال ما ستخلقه 

وقد تكشفت احلقيقة املزعجة 
املتمثلة في استمرار افتقار 
العالم الى الهيدروكربونات، 
وجتلت بشكل كبير هذا العام 
في أعقاب احلرب الروسية- 

األوكرانية.
وختمت املجلة بالقول إنه 
لطاملا أعربــت دول اخلليج 
عن مواقفها بأنه بينما يجب 
تطويــر الطاقــة املتجــددة، 
الهيدروكربونات  فــإن دور 
سيبقى مهما وضروريا في 
مزيــج الطاقــة العاملي. وقد 
آتت هذه املواقف اخلليجية 
ثمارها هذا العام بدليل توجه 
القادة األوروبيني إلى الدوحة 
مدفوعــني باليــأس لتأمــني 
إمدادات الطاقــة قبل حلول 

فصل الشتاء.
ومن هنا، فإن ثمة معنى 
كبيرا وقيمة هائلة لألصول 
الطبيعيــة التي متلكها دول 
اخلليــج، ســواء أكانت من 
الطاقة  أو  الهيدروكربونات 
الشمسية مصحوبني بنهج 
عملــي للتحول نحو الطاقة 
النظيفة، وهذا املعنى يتجسد 
في أن اخلليج سيستمر في 
تزويد العالم بالطاقة مبختلف 

أنواعها لعقود قادمة.

هذه املشــاريع مــن فرص 
للمستثمرين واملستشارين 
واملقاولــني، فضال عن أنها 
تضــع املنطقة فــي طليعة 
الدول التــي تتبنى تطوير 

التكنولوجيا اجلديدة.
ولكــن احملرر اســتدرك 
بالقــول إنــه مهمــا تعاظــم 
شأن الطاقة املتجددة، فإنها 
لن تلبي وحدهــا متطلبات 
العالم واحتياجاته من الطاقة، 

بفضل استثماراتها الكبيرة مبصادر الطاقة املتجددة.. خاصة بالتقنيات اجلديدة كالهيدروجني

وساقت املجلة في حتليل 
بقلم مسؤول التحرير كولني 
فورمــان أمثلة منهــا هدف 
العربيــة املتحدة  اإلمــارات 
االســتحواذ علــى ٢٥٪ مــن 
ســوق تصدير الهيدروجني 
العاملي املقدرة قيمته بنحو 
٤٠٠ مليار دوالر بحلول عام 

.٢٠٥٠
لهــذه  كان  إذا  ولكــن، 
الطموحــات أن تتحقــق، 

٢٤ مليون دينار أرباح صناديق األسهم الكويتية في ٩ أشهر

عالء مجيد

حققت صناديق ألســهم الكويتية 
البالــغ عددهــا ٢١ صندوقــا (منها ١٤

صندوقا تقليديا ٧ صناديق اسالمية)، 
أرباحــا بلغت نحــو ٢٤ مليون دينار 
خالل أول ٩ أشــهر من العام احلالي، 
وذلــك باملقارنة مع أرباحهــا البالغة 
١٧٢٫٦٦ مليــون دينــار بنفس الفترة 

من عام ٢٠٢١.
تقليديــا  صندوقــا   ١٤ وحقــق 
ارباحــا بقيمة ٢٣٫١٤ مليون دينار اي 
بنسبة ٩٦٫٣٪ من اجمالي أرباح كافة 
الصناديــق، في حني بلغــت أرباح ٧

صناديق اسالمية قيمة ٨٨٩ ألف دينار 
وبنسبة ٣٫٧٪ من اجمالي أرباح كافة 

الصناديق.
ويعكــس أداء الصناديــق خــالل 
التسعة أشهر األولى من العام ما شهده 
أداء السوق األول (حيث تتركز حيازات 
الصناديق من األســهم القيادية على 
صعيد البنوك والشركات التشغيلية 
الكبرى)، حيث حقق مؤشــر السوق 

ارتفاعات بنحو ٤٪ خالل أول ٩ اشهر 
من العام احلالي.

وقد ســجل مؤشر الســوق االول 
ارتفاعا منذ بداية العام احلالي بنحو 
٤٫١٪ محققا ٣١٠ نقاط مكاسب ليصل 
الى ٧٩٤٩ نقطة من ٧٦٣٩ نقطة بنهاية 
عام ٢٠٢١، كما حقق ايضا مؤشر السوق 
العام في التسعة أشهر األولى مكاسب 
بنحو ٠٫٨٪ بإضافة ٦٢ نقطة مكاسب 
ليصل الى ٧١٠٥ نقاط من ٧٠٤٣ نقطة 

بنهاية العام املاضي.
وفي ظل التراجعات احلادة في األسواق 
العامليــة وارتفاع أســعار النفط، فّضل 
املستثمرون األجانب اإلقبال على بعض 
األسواق الناشئة ومن بينها الكويت، حيث 
حققــوا صافي مشــتريات بقيمة تقارب 
٦٠٨ ماليني دينار خالل التســعة أشــهر 
األولى من العام مقابل مبيعات للمؤسسات 

وصناديق األسهم الكويتية. 
وقــد ســجلت صناديــق األســهم 
الكويتية خالل الفترة صافي مبيعات 
بقيمة ٥٧٫٦ مليون دينار، لتبلغ إجمالي 
سيولتها نحو ١٤٫٤ مليون دينار بنهاية 

التسعة أشهر االولى من ٢٠٢٢، مقارنة 
بـ ١٥٫٢٥ مليون دينار بنهاية سبتمبر 

من ٢٠٢١.
وقــد بلغــت حجم الســيولة لدى 
الصناديــق التقليديــة البالغ عددهم 
١٤ صندوقا ٨٫٥١ ماليني دينار بنهاية 
الـ ٩ أشــهر االولى مــن العام احلالي 
مقابل ١٣٫٤١ مليون دينار بنهاية الفترة 
املقارنــة من عام ٢٠٢١، بينما ارتفعت 
الســيولة لدى الصناديق االســالمية 
البالغ عددهم ٧ صناديق لتحقق ٥٫٩٢
ماليــني دينار مقارنة بـــ ١٫٨٤ مليون 
دينار بنهاية التسعة أشهر األولى من 

٢٠٢١ بارتفاع ٢٢١٫٧٪.
وتصــل تلك الســيولة لدى مدراء 
االســتثمار الكويتيني الى نحو ١٫٦٪ 
من اجمالي قيمة االصول التي يقوموا 
بإدارتها حيث بلغت تلك األصول بنهاية 
التسعة أشهر من العام احلالي قيمتها 
٩٠٩٫٧٧ ماليني دينار، هذا وقد شهدت 
االصول تراجعا سنويا بلغت نسبته ٤٪ 
مقارنة بـ ٩٤٧٫٧٤ مليون دينار بنهاية 
التسعة أشهر االولى من العام املاضي.

ً ١٤ صندوقاً تقليدياً استحوذت على ٩٦٫٣٪ من األرباح بقيمة ٢٣٫١٤ مليون دينار.. و٧ إسالمية بـ ٨٨٩ ألفا

٩٠٩٫٧ ماليني دينار إجمالي أصول صناديق األسهم.. و١٤٫٤ مليونًا السيولة املتوافرة لديها

«بيتـك» و«الوطني» األكثر اسـتحواذًا على سـيولة الصناديـق التابعة لـ «مورغان سـتانلي»
٥٥ مليـون دينـار سـيولة ناجمـة عـن التدفقـات األجنبيـة.. و٤٢ مليونـًا حتـى املزاد

مراجعة «MSCI» ضاعفت سيولة البورصة إلى ١٠٠ مليون دينار

شريف حمدي

ضاعفت املراجعة الدورية 
ملؤشــر مورغــان ســتانلي 
«MSCI» ســيولة  العاملــي 
بورصة الكويت في جلســة 
تعامــالت، أمــس، أكثــر من 
مرتني ليبلغ حجم السيولة 
إلــى قرابة ١٠٠ مليون دينار 
بنسبة ارتفاع ٢٢٠٪ مقارنة 
بجلســة اول من أمس التي 
بلغت ســيولتها نحو ٣٠٫٨

مليون دينار.
أن  البيانــات  وتظهــر 
عــن  الناجمــة  الســيولة 
التدفقات األجنبية تقدر بنحو 
٥٥ مليون دينار، بعدما بلغت 
التداوالت املعتادة  ســيولة 
حتــى مــزاد اإلغــالق نحو 
٤٢ مليــون دينــار، ومن ثم 
أخذت منحنى صاعدا بصورة 
ملحوظة ألعلى من ٩٩ مليونا 

بنهاية اجللسة.
واســتحوذ سهم «بيتك» 
علــى النصيــب األكبــر من 
إجمالــي الســيولة بنســبة 
تصل إلى ٢٥٫٥٪ مبا قيمته 
٢٥٫٤ مليــون دينــار،، تاله 
بـــ ١٩٫٩ ســهم «الوطنــي» 

مليون دينار تعادل ٢٠٪ من 
إجمالي السيولة، ثم حل سهم 
«زين» بـــ ٦٫٣ ماليني دينار 
تشــكل ٦٫٥٪ من السيولة، 

بنهاية أكتوبر املاضي، وذلك 
علــى وقع الزخم الشــرائي 
لكثيــر من األســهم املدرجة 

بهذا السوق.
وارتفع مؤشــر الســوق 
الرئيســي بنسبة ٣٫٥٪ بعد 
مكاســب ١٩٢ نقطــة ليصل 
إلــى ٥٦٨١ نقطة ارتفاعا من 
٥٤٨٩ نقطة، وعلى ذلك ارتفع 
مؤشر السوق العام بنهاية 
التعامالت الشــهرية بنسبة 
٣٫٦٪ مبكاســب بلغــت ٢٦٦

إلى انعكاس استقرار الساحة 
العامليــة علــى أداء أســواق 
املال جراء هدوء نسبي على 

املستوى اجليوسياسي.
النشــاط اإليجابي  وبهذا 
للسوق خالل تعامالت نوفمبر 
والذي يأتي استكماال ملا أنهى 
به ســوق األســهم الكويتي 
تعامــالت أكتوبــر املاضــي، 
ارتفعت املكاسب السوقية بـ 
١٫٨ مليار دينار بنسبة ارتفاع 
٣٫٨٪ عــن القيمة الســوقية 
بنهاية أكتوبر املاضي والبالغة 

٤٦٫٨ مليار دينار.
وشهدت السيولة املتدفقة 
للسوق خالل تعامالت الشهر 
املنتهية جلســاته امس ١٫٢
مليــار دينار تراجعا من ١٫٣

مليــار دينار خالل تعامالت 
املاضــي، وتركزت  أكتوبــر 
السيولة على أسهم السوق 
األول بشكل الفت على وقع 
بناء املراكز االستثمارية في 
ضوء الكشــف عــن النتائج 
املالية لألشــهر الـ ٩ األولى 
من العام احلالي، فضال عن 
مراجعــة MSCI في جلســة 
ختام الشهر امس. يأتي ذلك 
فيمــا حققت أحجام التداول 
ارتفاعا الفتا بنسبة ٢٤٪ من 
خالل تداول ٤٫٦ مليارات سهم 
مقارنة بـ ٣٫٧ مليارات سهم 

الشهر قبل املاضي.

نقطة ليصل إلى ٧٥٨٤ نقطة 
ارتفاعا من ٧٣١٨ نقطة.

وجاءت مكاسب مؤشرات 
السوق متناغمة مع إفصاحات 
الربع الثالث من العام املالي 
احلالي، حيث واصلت البنوك 
والشــركات حتقيــق منــو 
األرباح على غــرار الربعني 
األول والثاني، وهو ما يضمن 
للمساهمني توزيعات نقدية 
ومنحة جيــدة بنهاية العام 
املالي احلالي، هذا باإلضافة 

ً ١٫٨ مليار دينار مكاسب سوقية خالل نوفمبر.. والقيمة إلى ٤٨٫٦ مليارا

تاله ســهم «أالفكــو» بـ ٥٫٦
ماليــني دينار، وتاله ســهم 
«أجيليتي» بسيولة تقدر بـ 

٥٫٥ ماليني دينار.
وعلى مستوى التعامالت 
الشــهرية، حققــت جميــع 
املؤشــرات مكاسب جماعية 
الفتة بنهاية شــهر نوفمبر، 
إذ حقق مؤشر السوق األول 
مكاسب بنسبة ٣٫٦٪ بإضافة 
٣٠١ نقطة ليصــل إلى ٨٤٩١

نقطة ارتفاعا من ٨١٩٠ نقطة 

١٦٫٣ مليون دينار الستبدال محطات 
الكهرباء القدمية في مصفاة األحمدي

«مؤسسة البترول» تعلن أسعار الغاز 
املسال لشهر ديسمبر اجلاري

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصــادر نفطية مســؤولة 
أن شركة البترول الوطنية 
الكويتية تنوي ترسية عقد 
استبدال احملطات الكهربائية 
القدميــة مبصفــاة مينــاء 
األحمدي بقيمة ١٦٫٣ مليون 

دينار.
وقالــت إن «البتــرول 
الوطنيــة» تلقــت مؤخــرا 
املاليــة مــن ٧ العــروض 

شــركات قــد مت تأهيلهــا للمشــاركة فــي 
املناقصة، حيث بلغ أدنى العروض املالية 
بقيمــة ١٦٫٣ مليون دينار ومت تقدميها من 
قبل شركة امكو للهندسة واإلنشاءات، فيما 
مت تقدمي عــروض مرتفعة من الشــركات 
املشــاركة بقيمة وصلت الــى أكثر من ٤٧

مليون دينار.
من جهة ثانية، قالت املصادر إن «البترول 
الوطنية» لديها ٣ مناقصات مطروحة حاليا 

«كونــا»: أعلنــت مؤسســة البترول 
الكويتيــة أمس األســعار اجلديدة لغاز 
البترول املسال (البروبان) و(البيوتان) 
لشــهر ديســمبر اجلــاري، حيــث قالت 
املؤسســة إن الطــن املتــري الواحد من 
غاز (البروبان) ســيباع بـــ ٦٥٠ دوالرا 
خالل ديسمبر اجلاري، كما سيباع الطن 
املتري الواحد من غاز (البيوتان) أيضا 

بـ ٦٥٠ دوالرا.

ويستخدم غازا (البروبان) و(البيوتان) 
في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى 
استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة 

وغيرها من االستخدامات.
وتتأثر أســعار الغاز املسال بأسعار 
النفــط فــي األســواق العامليــة ارتفاعا 
وانخفاضــا باعتبارهــا محددا رئيســيا 
ألسعار هذه املواد إضافة إلى تأثرها بقوى 
العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

لــدى اجلهاز املركــزي للمناقصات العامة 
تتمثل في التالي: صيانة املعدات وأنظمة 
التحكــم داخل مناطــق عمليات الشــركة 
مبصفاة مينــاء األحمــدي، وتنفيذ أعمال 
الصيانة لآلالت الدقيقــة وأنظمة التحكم 
في مصفاة ميناء عبداهللا وميناء الشعيبة، 
وخدمات الصيانة الكهربائية في املصفاة 
ومناطق تشــغيل ســوائل الغاز في ميناء 

األحمدي.

«البترول الوطنية»: ٣ مناقصات مطروحة لدى جهاز املناقصات

٧٫٨ ماليني برميل صادرات النفط 
الكويتي لليابان خالل أكتوبر

أظهرت بيانات حكومية 
يابانية أمس، انخفاضا في 
صادرات النفط الكويتي إلى 
اليابــان في أكتوبر املاضي 
بنسبة ٧٫١٪ في الشهر الثاني 
على التوالي مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي لتصل 
إلى ٧٫٧٩ ماليني برميل، مبا 
يعادل ٢٥١ ألف برميل يوميا.
وذكــرت وكالــة املوارد 
الطبيعية والطاقة اليابانية 
في تقرير أولي أن الكويت 

باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان 
صدرت في الشهر املاضي نسبة ٩٫٢٪ من 
إجمالــي واردات اليابان مــن النفط اخلام 
مقارنة بنســبة ١١٫٥٪ في الفترة ذاتها من 
العام املاضي. وأضافت أن إجمالي واردات 
اليابــان من النفط اخلام ارتفع في أكتوبر 
١٥٫٧٪ على أساس سنوي إلى ٢٫٧٢ مليون 

برميل يوميا للشهر الـ١٥ على التوالي.
وأشــارت الوكالة إلى أن الشحنات من 
الشــرق األوسط شكلت في الشهر املاضي 
نسبة ٩٤٫٧٪ من اإلجمالي مرتفعة بنسبة 
٥٫٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي.

ووفقــا للبيانات عــادت دولة اإلمارات 
إلى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط، 
اذ ارتفعــت الواردات منها بنســبة ٣٢٫٧٪ 
عن العام الســابق لتصل الى ١٫٠٩ مليون 
برميل يوميا تليها اململكة العربية السعودية 
بشحنات بلغت ١٫٠٢ مليون برميل يوميا 

مرتفعة بنسبة ١٥٫١٪.
وأوضحــت أن قطر جــاءت في املرتبة 
الرابعة بشــحنات بلغــت ١٤٣ ألف برميل 
يوميا والواليات املتحدة في املرتبة اخلامسة 
بشــحناتها البالغة ٧٧ ألــف برميل يوميا 

على التوالي.

ً بتراجع سنوي ٧٫١٪.. ومبا يعادل ٢٥١ ألف برميل يوميا


