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»غلف إنفست«: إعالنات أرباح النصف األول انعكست بشكل إيجابي على البورصة 
قال تقرير الش���ركة اخلليجية الدولية لالستثمار )غلف 
انفست( ان مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية شهد ارتفاعا 
في جميع مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع املؤشر السعري 
بواقع 94.7 نقطة وبنس���بة 1.25% وارتفع املؤش���ر الوزني 

بواقع 7.9 نقاط وبنسبة %1.86. 
وعزا التقرير هذا االرتفاع الى عدة عوامل أهمها، صعود 
أسواق األس���هم اخلليجية والعاملية وارتفاع أسعار النفط 
العاملية التي انعكس���ت بش���كل إيجابي على سوق الكويت 

لألوراق املالية.
باإلضافة إلى إعالنات أرباح النصف األول من العام لكل 
من زين التي حققت أرباحا صافية بلغت 154.5 مليون دينار 
بربحية 40 فلسا للس���هم، وبيتك الذي حقق أرباحا صافية 

بلغت 72 مليون دينار بربحية 32 فلسا للسهم. 
كما سادت السوق حالة من التفاؤل إلعالنات أرباح النصف 
األول للشركات القيادية والتشغيلية التي أدت إلى انتعاش 
البورصة وحترك معظم املجاميع االس���تثمارية، باإلضافة 
إل���ى ترقب مزاد بنك بوبيان الذي انتهى بتملك بنك الكويت 

الوطني نسبة 13.2% ومجموعة األوراق املالية نسبة %6.6 
من أسهم بنك بوبيان. كما كان لورود أنباء عن اهتمام شركة 
االتصاالت اإلماراتية بشراء حصة تبلغ 51% من رأسمال شركة 
زين األثر اإليجابي على سهم زين ومجموعة اخلرافي بشكل 

خاص وعلى السوق بشكل عام.
وتصدر قطاع اخلدمات أعلى تداول بنسبة 51.3% من إجمالي 
القيمة املتداولة لألسبوع حيث شهد سهم زين تداوال ب� 120.7 
مليون س���هم بقيمة 142.9 مليون دينار، وأيضا شهد سهم 
أجيليتي تداوال ب� 17.3 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار، 
وحل قطاع البنوك ثانيا بنسبة 25.1% وذلك بسبب التداول 
على سهم بنك بوبيان حيث تداول ب� 66 مليون سهم بقيمة 
36.1 مليون دينار، وش���هد سهم بيتك تداوال ملحوظا حيث 
تداول ب� 21.3 مليون سهم بقيمة 24.1 مليون دينار، ولقد حل 
قطاع االستثم��ار ثالثا بنسبة 10.2% وذلك بسبب الت��داول 
على سهم الصف��اة حيث تداول ب� 36.5 مليون سهم بقيم��ة 
5.4 ماليي��ن دين��ار وش���هد سه��م مشاريع تداوال ملحوظا 

حيث تداول ب� 7.8 ماليني سهم بقيمة 4.3 ماليني دينار.

وبني التقرير انه قد ذكر في حتليله الفني السابق لسوق 
الكويت لألوراق املالية كم���ا في 19-07-2009 أننا نرى أن 
املؤشر يجب عليه أن يتماسك فوق نقطة الدعم األولى عند 
7.500 نقطة ليستمر في االرتفاع متجها نحو نقطة املقاومة 
األول���ى عند 7.768 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 
8.000 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤش���ر 
ع���ن نقطة الدع���م االولى ومن ثم إلى نقط���ة الدعم الثانية 

7.358 نقطة.
وبالفعل متاسك املؤشر فوق نقطة الدعم األولى وتذبذب 
بني نقطتي الدعم االولى واملقاومة األولى خالل األس���بوع. 
أما بالنس���بة لتحليلنا للفترة املقبلة، فاننا نرى أن املؤشر 
يجب عليه أن يتج���اوز نقطة املقاوم���ة األولى عند 768.7 
نقطة ليستمر في االرتفاع متجها نحو نقطة املقاومة الثانية 
والنفسية عند 000.8 نقطة مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات 
املتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤش���ر عن 
نقط���ة الدعم األولى عن���د 500.7 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية 358.7 نقطة. 

»الوطني«: 506 مليارات دوالر قيمة مشاريع معلقة بالخليج بحلول الربع الثاني

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
ان القطاع العام يستحوذ على 
أكثر من نصف قيمة املشاريع 
القائمة في دول اخلليج والبالغة 
2.1 تريليون دوالر، وقد يكون 
ذلك من مصلحة قطاع املشاريع 
في ظل التده����ور االقتصادي، 
إذ من ش����أنه أن يحمي نشاطه 
من تزايد درج����ة العزوف عن 
املخاطر ومن صعوبة احلصول 
على التمويل التي تواجه القطاع 

اخلاص.
وأوضح »الوطني« انه رغم 
ذلك، تركت األزمة االقتصادية 
بصمتها إذ جرى تعليق أو إلغاء 
ما نسبته 19% من إجمالي حجم 
املش����اريع في اخللي����ج، وهذه 
النسبة قد ترتفع مبرور الوقت 
إثر تزايد الصعوبات التي تواجه 
املس����تثمرين مع تردي البيئة 
االقتصادية، وذلك سيكون مكلفا 
لالقتصاد في املدى القصير. لكن 
في الوقت نفسه، من شأنه أن 
يقوض االس����تثمارات عدمية 
التكلفة،  اجلدوى وأن يخفض 
ما قد يفض����ي إلى حتقيق منو 
أكثر استدامة وتوازنا في املدى 

الطويل.
وأش����ار »الوطن����ي« إلى أن 
إجمالي حجم املشاريع في جميع 
مراحل التخطيط والتنفيذ نهاية 
الرب����ع الثاني من العام احلالي 
بلغ نح����و 2.1 تريليون دوالر، 
تركز معظمها في قطاع اإلنشاء، 
واستحوذت اإلمارات على احلصة 
األكبر منها. أما اجلزء الثاني من 
النشرة، فيتناول تأثر املشاريع 
بتدهور البيئة االقتصادية في 

املنطقة.

المشاريع الجديدة

كما يتناول توزع هذه املشاريع 
ب����ني القطاعني العام واخلاص، 
وهو أمر متزايد األهمية في ظل 
البيئة احلالية، السيما مع تزايد 
درجة العزوف عن املخاطر لدى 
شركات القطاع اخلاص، وفي ظل 
صعوبة احلصول على متويل. 
ومن هنا، ميكن القول انه كلما 
كانت حصة القطاع اخلاص أكبر، 
تزايدت الشكوك حول إرجاء أو 

إلغاء املزيد من املشاريع.
من اجلدير ذك����ره بداية أن 
قاعدة بيانات »ميد« ال متيز بني 
نشاطي القطاعني العام واخلاص 
في تنفيذ املشاريع، كما أن فصل 
هذين النشاطني ليس دائما سهال. 
ففي العدي����د من دول اخلليج، 
تتداخ����ل امللكي����ات احلكومية 
واخلاصة في عدد من شركات 

»القطاع اخلاص«.

تصنيف المشاريع

الوطني  ق����ام  ولتميزه����ا، 
بتصنيف املشاريع وفقا لثالث 
ش����رائح هي: املشاريع التابعة 
للقطاع اخلاص، وتلك التابعة 
التي  للحكوم����ة، واملش����اريع 
يتش����ارك فيها القطاعان العام 
واخلاص. وقد اعتمد الوطني في 
تصنيفه على أحكامه اخلاصة 
في هذا اخلصوص. فالشريحة 
الثالثة مثال، ال تتضمن املشاريع 
التي تقوم على شراكة معلنة بني 
القطاعني العام واخلاص فحسب، 
بل أيضا تلك التابعة لشركات 
مدرج����ة متلك فيه����ا احلكومة 

حصصا.
ويش����مل ه����ذا الن����وع من 
الشركات شركة إعمار للتطوير 
العقاري اإلماراتية مثال، والتي 

حلظ الوطني أن معظمها يتركز 
الذي يشمل  في قطاع اإلنشاء، 
العقاري وبعض أعمال  القطاع 
البنى التحتية كاملرافق واجلسور 
وسكك احلديد. فهذا قطاع وحده 
استحوذ على ما نسبته 80% من 
إجمالي قيمة املش����اريع امللغاة 
واملعلقة في دول اخلليج، مقارنة 
مع نحو 42% في يونيو 2008.

انكماش السوق

وتظهر البيانات أن نحو 261 
مش����روعا في قطاع اإلنشاء قد 
جرى إلغ����اؤه أو توقف العمل 
به، ما يعكس انكماش الس����وق 

العقاري وهبوط األسعار فيه.
وتشمل تلك املشاريع مشروع 
»نخي����ل هاربر أند تاور« )مرفأ 
وب����رج نخيل( لش����ركة نخيل 
العق����اري اإلماراتية  للتطوير 
والبالغة قيمته 95 مليار دوالر، 
ومشروع برج جدة السعودي 
والبالغة قيمته 15 مليار دوالر.
وعلى نطاق أصغر، أش����ار 
الوطن����ي إلى أن قط����اع النفط 
والغاز وقطاع البتروكيماويات 
ش����هد إلغاء ما قيمته 87 مليار 

دوالر من املشاريع.
إذ بعد هبوط أسعار النفط في 
الربع األخير من العام املاضي، 
ج����رى إلغاء أو إرج����اء العديد 
من هذه املشاريع التي اعتبرت 
دون جدوى اقتصادية. وتشمل 
هذه املش����اريع مصف����اة النفط 
اجلديدة ف����ي الكويت والبالغة 
قيمتها 13 مليار دوالر، و»مجمع 
ناما- جبيل للبتروكيماويات« 
السعودي بقيمة 6 مليارات دوالر، 
البالغة  ومصفاة دقم في عمان 
قيمتها 5 ملي����ارات دوالر. لكن 
من ش����أن ارتداد أسعار النفط 
مؤخرا، في حال استمراره، أن 
يعيد االهتم����ام إلى بعض هذه 

املشاريع.

المشاريع المعلقة

وعلى نحو غير مفاجئ، فإن 
امللغاة  أكثر من ثلثي املشاريع 
واملعلق����ة هي مش����اريع تابعة 
للقطاع اخلاص، وبنسبة تفوق 
بشكل ملحوظ حصة هذا القطاع 
من جميع املشاريع قيد التنفيذ 
حاليا. وفي املقابل، تبلغ حصة 
القطاع العام من املشاريع امللغاة 
واملعلقة نحو 29%، بينما تشكل 
املشاريع املشتركة بني القطاعني 
الع����ام واخلاص نحو 3% فقط. 
وق����د تعكس هذه النس����ب في 
جزء منه����ا الصعوبات اجلمة 
التي تواجه القطاع اخلاص في 
متويل املشاريع مع تشدد سوق 
االئتمان. لكنه����ا قد تعكس في 
الوقت نفسه واقعا أن املشاريع 
احلكومية قد تكون أقل خطورة أو 
طموحا في طبيعتها، ما يجعلها 
أكثر صالبة في مواجهة التدهور 
االقتصادي. وفي حال صح ذلك، 
فالوجود الق����وي للحكومة في 
قطاع املشاريع من شأنه أن يوفر 
دعما مهما لنشاط هذا القطاع في 

الفترة املقبلة.
ف����إن بعض  الواقع،  وف����ي 
املش����اريع امللغ����اة أو املعلقة، 
والتي أطلقت في فترة الطفرة، 
قد يتبني عدم جدواها االقتصادية، 
وبالتالي من األفضل التخلي عنها. 
فخسارة هذا النوع من املشاريع 
من شأنها أن تشكل عامال إيجابيا 
لالقتصاد. كما أن إلغاء املشاريع 
التي ال جدوى اقتصادية منها قد 
يفضي إلى خف����ض التكلفة، ما 
يتيح املجال أمام تنفيذ املشاريع 
األخرى بوتيرة أسرع أو بتكلفة 
أقل. ويرجح أن يحسن ذلك من 
استغالل املصادر في االقتصادات 

اخلليجية مبرور الوقت.

متل����ك فيها حكومة دبي حصة 
32%، لكن شركات مثل نخيل، 
التابعة لشركة دبي العاملية التي 
ميلك احلصة األكبر فيها حاكم 
إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، فإنها تصنف كشركة 
خاصة. بالطبع، ال ميكن القول 
ان هذه األح����كام والتصنيفات 
دقيقة متاما، لكنها توفر باحلد 
األدنى دليال مقبوال على ملكيات 
املشاريع. وبشكل عام، قد يكون 
من األجدى اعتبار املشاريع التي 
تقوم على شراكة بني القطاعني 
العام واخلاص مشاريع يقودها 
القطاع اخلاص، أكثر منه القطاع 

العام.
ومن ه����ذا املنطلق، أش����ار 
الوطني إل����ى أن حصة القطاع 
اخل����اص ف����ي إجمال����ي حجم 
املش����اريع في جمي����ع مراحل 
التنفيذ والتخطيط، تبلغ نحو 
833 مليار دوالر، أي ما نسبته 
39%. كما يستحوذ القطاع العام 
على حصة متقاربة تبلغ 822 
مليار دوالر، بواقع 39% أيضا 
)هذه املش����اريع ال تشمل تلك 

املعلقة حاليا(.
والحظ »الوطني« أن حجم 
التي يتشارك فيها  املش����اريع 
الع����ام واخلاص قد  القطاعان 
إلى 479 ملي����ار دوالر،  وصل 
ش����كلت م����ا نس����بته 22% من 
اإلجمالي. ما يعني أن احلكومة 
متلك حصصا مباشرة في أكثر 
من 60% من املشاريع الرئيسية 
التي تطلق ف����ي املنطقة. ومما 
ال شك فيه أن قدرة احلكومات 
على إطالق واملشاركة في هذا 
احلجم من املشاريع قد دعمها 
ارتفاع اإليرادات طوال السنوات 
اخلمس املاضية بفضل ارتفاع 

أسعار النفط.

اإليرادات المجمعة

وأشار »الوطني« الى انه بني 
العام����ني 2004 و2008، بلغت 
إي����رادات احلكومات اخلليجية 
مجتمع����ة نح����و 1.7 تريليون 
دوالر، متجاوزة ضعف مستواها 
املس����جل في السنوات اخلمس 
الس����ابقة. ويالح����ظ كذلك أنه 
مع استثناء املشاريع املخطط 
لها، فإن مس����اهمة احلكومات 
في إجمالي حجم املشاريع قيد 
التنفيذ حاليا تتجاوز مساهمة 
القطاع اخل����اص، إذ تصل إلى 

.%40
لك����ن الوض����ع كان مختلفا 
في الس����ابق، ما يشير إلى أن 
املشاريع التابعة للقطاع العام 
قد أثبتت صالبة أكبر في مواجهة 

األزمة.

دوالر، تفوق جميع مشاريع هذا 
القطاع في جميع دول اخلليج 
األخرى مجتمعة. وفي املقابل، 
تس����تحوذ املشاريع احلكومية 
على حصة متدنية نسبيا من 

املش����اريع احلكومية في عمان 
ال تتجاوز 33% من إجمالي قيمة 
املشاريع في السلطنة والبالغ 95 
مليار دوالر. ويعود ذلك في جزء 
منه إلى حث احلكومة العمانية 

إل����ى مس����اهمة  وبالنظ����ر 
احلكومة في املشاريع وفقا لكل 
بلد على حدة، حلظ الوطني أن 
القطاع اخلاص  قيمة مشاريع 
في اإلمارات، البالغة 486 مليار 

إجمالي املش����اريع قيد التنفيذ 
واملخطط لها في اإلمارات، إذ تبلغ 
28%، مقارنة مع ما متوس����طه 

39% خليجيا.
 كذل����ك احلال، ف����إن حصة 

القطاع اخلاص على املشاركة 
ف����ي قطاع الطاق����ة. ومن جهة 
العام  القطاع  ثانية، يستحوذ 
على معظم املشاريع في كل من 

الكويت والبحرين وقطر.
ونظ����را إل����ى أن متوس����ط 
)املوزون( مدة تنفيذ املشروع 
يتراوح بني 5 و6 سنوات، فذلك 
يشير إلى أن متوسط مساهمة 
املشاريع في منو الناجت احمللي 
اإلجمال����ي اخلليجي على نحو 
مباش����ر يتراوح بني 10 و%15 
س����نويا. وتبلغ حصة القطاع 
اخلاص وحده في هذه املساهمة 
نحو 40%، بينما تتوزع النسبة 
املتبقية بني احلكومة واملشاريع 
القائمة على شراكة بني القطاعني 

العام واخلاص.

التقديرات غير دقيقة

وأكد الوطن����ي على أن هذه 
بالكامل،  التقديرات غير دقيقة 
إذ أنها ال تأخذ بعني االعتبار مثال 
السلع واخلدمات املستوردة من 
أجل تنفيذ هذا املشاريع، ما قد 
يقلص من مساهمة األخيرة في 
الناجت احمللي اإلجمالي. لكن في 
الوقت نفسه، هناك عوامل مقابلة 
من شأنها أن ترفع هذه املساهمة، 
كأثر هذه املشاريع على النشاط 
العام والشركات املنخرطة في 
تنفيذها، والذي من شأنه أن يعزز 
املساهمة اإلجمالية لكل مشروع 
على النشاط االقتصادي العام. 
كما أننا لم نأخذ بعني االعتبار 
املشاريع املخطط لها والتي لم 

يبدأ تنفيذها بعد.
لكن إلى أي حد تهدد األزمة 
احلالية املشاريع في دول اخلليج 
في ظل ضع����ف الطلب املتوقع 
عليها، وصعوبة احلصول على 
متويل وتباطؤ نش����اط السوق 
العقاري ف����ي املنطقة؟ في هذا 
اإلطار، حل����ظ الوطني أن قيمة 
املشاريع التي جرى إلغاؤها قد 
بلغت بنهاي����ة الربع الثاني من 
العام احلالي نح����و 9 مليارات 
دوالر. وعلى الرغم من أن هذه 
القيمة تعتبر صغيرة نس����بيا، 
إال أنه����ا مرجح����ة لالرتفاع مع 
مرور الوقت. لكن األهم هو قيمة 
املش����اريع التي قد تعلق العمل 
بها، والتي بلغت 506 مليارات 
دوالر بحل����ول الربع الثاني من 
2009، مقارن����ة مع م����ا قيمته 
26 ملي����ار دوالر فقط قبل عام. 
وعموما، تشكل قيمة املشاريع 
امللغاة واملعلقة ما نسبته %19 
من إجمالي حجم املش����اريع في 

املنطقة.
وبالنظر إلى توزع املشاريع 
امللغاة واملعلقة بحسب القطاعات، 

مقارنة بـ 26 مليار دوالر فقط قبل عام والمشاريع الملغاة والمعلقة تشكل ما نسبته 19% من اإلجمالي

1.7 تريليون دوالر إيرادات الحكومات الخليجية مجتمعة بين 2004 و2008 وقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات ش�هد إلغاء ما قيمته 87 مليارًا

261 مشروعا بالخليج جرى إلغاؤها تشمل مشروع »نخيل هاربر آند تاور« وبرج جدة السعودي

أضخم المشاريع الملغاة أو المعلقة

القيمةالقطاعالبلدالمشروع
بدء التنفيذ)مليار دوالر(

952008اإلنشاءاإلماراتحدائق جميرا

952010اإلنشاءاإلماراتمرفأ وبرج نخيل

152009اإلنشاءالسعوديةمشروع برج جدة

132008النفط والغازالكويتمصفاة النفط اجلديدة

�6البتروكيماوياتالسعوديةمجمع ناما الكيميائي

52010النفط والغازعمانمصفاة دقم

22010النفط والغازقطرمشروع تطوير حقل برزان للغاز

1.22010النفط والغازالسعوديةمشروع تطوير حقل دمام النفطي

املصدر: قاعدة بيانات »ميد« كما في نهاية الربع الثاني من 2009

المشاريع الملغاة والمعلقة في دول الخليج
قطاع اإلنشاء في اإلمارات تأثر بشكل ملحوظ بإلغاء وتعليق المشاريع

الكويت
)% من إجمالي حجم المشاريع الملغاة والمعلقة(

قطر
)% من إجمالي حجم المشاريع الملغاة والمعلقة(

اإلمارات
)% من إجمالي حجم المشاريع الملغاة والمعلقة(

إجمالي قيمة املشاريع امللغاة واملعلقة في الكويت 37.7 مليار دوالر

إجمالي قيمة املشاريع امللغاة واملعلقة في قطر 10 مليارات دوالر

إجمالي قيمة املشاريع امللغاة واملعلقة في اإلمارات 394.2 مليار دوالر

املصدر: قاعدة بيانات »ميد«، كما في نهاية الربع الثاني من 2009

إجمالي قيمة املشاريع امللغاة واملعلقة في البحرين 6 مليارات دوالر

إجمالي قيمة املشاريع امللغاة واملعلقة في عمان 13.5 مليار دوالر

إجمالي قيمة املشاريع امللغاة واملعلقة في السعودية 53.5 مليار دوالر

البحرين
)% من إجمالي حجم المشاريع الملغاة والمعلقة(

عمان
)% من إجمالي حجم المشاريع الملغاة والمعلقة(

السعودية
)% من إجمالي حجم المشاريع الملغاة والمعلقة(

املصدر: قاعدة بيانات »ميد«، كما في نهاية الربع الثاني من 2009.

المشاريع في الخليج بحسب البلد والقطاع
)مليار دوالر(


