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٧٫٢ مليارات دينار فائض امليزان التجاري للكويت في ٩ أشهر
مصطفى صالح

كشــفت بيانات رسمية 
صادرة عــن اإلدارة العامة 
الكويتيــة، عن  لإلحصــاء 
امليــزان  فائــض  تراجــع 
التجاري للكويت خالل أول 
٩ أشــهر من ٢٠١٩، بالفترة 
مــن ينايــر حتى ســبتمبر 
٢٠١٩، بنســبة ١٠٫٦٪ ليبلغ 
نحــو ٧٫٢٤ مليارات دينار، 
باملقارنــة بفائــض خــالل 
الفترة نفسها من ٢٠١٨ بلغ 

٨٫١١ مليارات دينار.
وتظهــر البيانــات التي 
حصلــت عليهــا «األنباء»، 
تراجع حجم فائض امليزان 
التجاري للبالد بنهاية شهر 
ســبتمبر املاضــي إلى ٧٣٩ 

بانخفاض سنوي ١٠٪.. و٢٢٫٥ مليار دينار إجمالي التبادل التجاري بتراجع ٧٫٤٪

جانب من املرحلة الثانية من مشروع الطاقة املتجددة في الشقايا

«MSCI» ترقي البورصة إلى «ناشئة» اخلميس املقبل
أحمد مغربي

الكويت  تترقب بورصــة 
القــرار النهائــي للترقية إلى 
مرتبة األسواق الناشئة وفق 
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال (MSCI) مساء 
األربعــاء املقبل ١٨ ديســمبر 
اجلــاري،  وذلك بعد االنتهاء 
مــن الشــروط التــي طلبتها 
من توافر هياكل احلســابات 
املجمعــة وتقابــل األرقام في 

شهر يونيو املاضي.
ووفقــا ملصادر مســؤولة 
فــي البورصــة لـــ «األنباء»، 
فإن دخــول البورصة ضمن 
مكونــات (MSCI) ســيكون 
٣١ ديســمبر املقبــل، على أن 
تكون األســهم الكويتية التي 
ستشــملها الترقيــة جاهــزة 
الستقبال السيولة األجنبية 
من قبل املؤسســات العاملية 
فــي مايــو ٢٠٢٠ وبقيمة ٣٫٣ 
مليارات دوالر مــا يعادل ١٫١ 
مليار دينار من التدفقات غير 
النشــطة. وقالــت إن القــرار 
املتوقــع يأتــي بالتزامن مع 
اإلصالحات التنظيمية اجلذرية 
التي قامت بها بورصة الكويت، 
وذلك بعد معاجلة املالحظات 
التي مت رصدها في الســابق، 
وهو ما زاد من مستوى سهولة 
دخول املؤسسات االستثمارية 

قطاع البنوك له حصة األسد 
من تلك النسبة أي بواقع ٠٫٥٪ 
من أصل الـ ٠٫٦٪ أي ما نسبته 
٨٠٪، ويستحوذ بنك الكويت 
الوطني علــى حوالي نصف 
املؤشر بوزن ٠٫٣٪، من حصة 
الكويــت، مبا يعادل نحو ١٫٥ 

مليار دوالر.

املجمعة، والتي متت بالتوافق 
مع اجلهات املعنية والتشاور 
مــع كبرى بيوت االســتثمار 
العاملية، والــذي بدوره يزيد 
من كفــاءة وفعالية منظومة 
سوق املال الكويتي ويعكس 
تطلعات املستثمرين األجانب 

واملؤسسيني.

جتدر اإلشــارة الــى أن ٣ 
جهات هي هيئة أسواق املال 
الكويــت  وشــركة بورصــة 
الكويتية للمقاصة  والشركة 
كانت قد عملت على مدار األشهر 
املاضية على تلبية االشتراطات 
التي طلبتها مورغان ستانلي 
بخصوص هيكل احلســابات 

زيادة وزن الكويت على مؤشر األسواق الناشئة إلى ٠٫٦٪

الدولية إلى الســوق، مشيرة 
الى أن فرص دخول الســوق 
 (MSCI) الكويتي الى مؤشرات
ســتكون كبيــرة جــدا نهاية 

األسبوع اجلاري.
وذكرت أن الوزن املتوقع 
لسوق الكويت سيكون ٠٫٦٪ 
(مــا دون الـ ١٪)، وســيكون 

٣٧٫٥ مليون دينار تعامالت كبار املالك بالبورصة
شريف حمدي

قفزت قيمة تعامالت كبار 
املــالك فــي أســهم البورصة 
الكويتية خالل تعامالت نوفمبر 
املاضي بنسبة ١٤٠٪، إذ بلغت 
٣٧٫٥ مليون دينار ارتفاعا من 
١٥٫٥ مليــون دينار في الفترة 
ذاتها من العام املاضي. وكان 
سبب هذه القفزة الكبيرة في 
حجــم تعامــالت الكبار خالل 
الشهر املاضي، هو إمتام صفقة 
بيع شــركة اخليــر الوطنية 
لألسهم والعقارات ٢٧٫٦٪ من 
أســهمها في شــركة الكابالت 
بقيمة إجماليــة تقدر بـ ٣١٫٩ 
مليون دينار تشــكل ٨٥٪ من 
إجمالي قيمة التعامالت لصالح 
شــركة اخلير العامليــة لبيع 
وشراء األسهم والتي أصبحت 
أكبر املالك في «كابالت» بنسبة 
٢٨٫٦٪، تليها شــركة إيجابي 
بنســبة ١٢٫١٪، ثــم إبراهيــم 
العصفور بـ ٦٫٩٪، واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
بنســبة ٦٪. ورغــم ارتفــاع 
قيمــة عمليات البيــع بنهاية 
شــهر نوفمبر املاضي، إال أن 
توجه كبار املالك ال يزال يغلب 
عليه الطابع الشرائي. ووفقا 
لرصد إحصاءات وحدة األبحاث 
االقتصادية بجريدة «األنباء»، 
فإن كبار املالك استهدفوا أسهم 
٢٢ شركة مدرجة في قطاعات 
متنوعــة، متت مــن خالل ٤١ 

عملية.
وتبني من خالل اإلحصاء 
الذي يعتمد علــى إفصاحات 
البورصــة حلركــة التغيرات 
بقائمــة كبــار املــالك خــالل 
تعامالت نوفمبر املاضي تبني 

ما يلي:

عبــارة عــن دخــول شــركة 
اخليــر العاملية لبيع وشــراء 
األســهم علــى أســهم شــركة 
الكابــالت التي كانــت محور 
تعامالت الكبار الشهر املاضي، 
ودخول مجموعة شركة عقار 
لالستثمارات العقارية (شركة 
عقار ميدل إيســت العقارية) 
على شركة املنار لتظهر ضمن 
قائمة كبار املالك بنسبة ملكية 
٢٩٪، وكذلــك دخول شــركة 
إيجابي على شــركة الكابالت 
بنســبة ١٢٪، كمــا هو مذكور 
أعــاله، ودخــول فــالح حمد 

٭ مت التخــارج من أســهم ٦ 
شركات خالل الشهر املاضي من 
خالل ٨ عمليات، وكانت أبرز 
عمليات التخارج لتصبح نسب 
امللكيات أقــل من ٥٪، خروج 
«اخلير الوطنية» من شــركة 
الســاحل، وتخــارج «اخليــر 
العامليــة» من شــركة أركان، 
وكذلــك تخارج شــركة قطر 
لالستثمار وتطوير املشاريع 
القابضة، وشــركة فايننشال 
أسيتس البحرين، شركة عقار 
ميدل ايست العقارية من شركة 

املنار.

الهاجــري على شــركة كفيك 
من خالل نســبة شراء ٦٫٥٪، 
باإلضافــة إلى بنك نورجيس 
الذي أصبح ضمن قائمة كبار 
مالك هيومن ســوفت بنسبة 

.٪٥٫٢
٭ عــززت املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية ملكيتها 
خالل نوفمبر املاضي في شركة 
اإلمناء من خالل شــراء ٠٫٦٪ 
بقيمــة ١٥٢ ألــف دينــار، كما 
عززت ملكيتها في «بورتالند» 
بشــراء ٠٫٥٪ بقيمة ٥١٥ ألف 

دينار.

«كابالت» محور التعامالت في نوفمبر املاضي بـ ٨٥٪ من القيمة

٭ عمليات الشراء بهدف زيادة 
احلصص متت على ١٢ شركة 
بواقع ١٦عملية، وبلغت قيمتها 
٤ ماليني دينار تشكل ١١٪ من 

اإلجمالي.
٭ عمليات البيع بهدف تقليص 
حصص كبار املالك متت على 
٦ شــركات مدرجــة بواقــع ٨ 
عمليــات، وكانت بقيمة ٣٣٫٥ 
مليون دينار تشــكل ٨٩٪ من 

اإلجمالي.
٭ شــهدت قوائــم كبار املالك 
دخول مســتثمرين في قائمة 
الكبار على ٤ شركات، وكانت 

«الوطني» يستحوذ على نصف املؤشر بتدفقات تبلغ أكثر من ١٫٥ مليار دوالر

«ميد»: ارتفاع الطلب على الكهرباء 
في الكويت إلى ٣ أضعاف بحلول ٢٠٣٠

محمود عيسى

توقعت مجلة ميد من خالل دراسة أعدتها 
بالتعاون مع بنك املشرق أن يرتفع الطلب 
علــى الكهربــاء في الكويت إلــى ٣ أضعاف 
حجمه احلالي بحلول ٢٠٣٠، حيث إن مجمع 
الشقايا للطاقة املتجددة سيلعب دورا حيويا 

في حتقيق هذا الهدف.
ومت تطويــر هذا املجمع مــن قبل معهد 
الكويت لألبحــاث العلمية الذي أطلقه عام 
٢٠١٢، ومت االنتهاء مــن املرحلة التجريبية 
األولى من املجمع بطاقة قدرها ٧٠ ميغاواط 
(٥٠ ميغاواط من الطاقة الشمسية املركزة، 
و١٠ ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، و١٠ 
ميغــاواط من الرياح) في ٢٠١٨. اما املرحلة 
الثانيــة من املشــروع، التي تشــرف عليها 
شــركة البترول الوطنية الكويتية فتشكل 
مجمعــا لتوليد ما يصل الــى ١٫٥ غيغاواط 

من الطاقة الكهروضوئية.
واضافت املجلة أن الكويت أعلنت في ٢٠١٩ 
عن نيتها طرح مناقصة للمرحلة الثالثة من 
املشروع التي تبلغ طاقتها ٢ غيغاواط، والتي 
ســتتضمن مشروعات ســتنفذ وفقا لنظام 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، لتوليد 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الكويــت لتوليــد ١٥٪ مــن  وتخطــط 
احتياجاتها بحلول ٢٠٣٠ من الطاقة املتجددة، 
وهي النسبة األدنى بني دول مجلس التعاون، 
فيما تتصدر دولة االمــارات القائمة بطاقة 
ستبلغ ٤٤٪ من الطاقة املتجددة وتليها عمان 
والسعودية بنسبة ٣٠٪ و٢٠٪ لقطر مقابل 

١٠٪ للبحرين في نهاية القائمة.
ومن خارج دول اخلليج تخطط املغرب 
ومصر ملا نســبته ٥٢٪ و٤٤٪ على التوالي 

من الطاقة املتجددة.
وعلــى صعيــد متصل، قالــت املجلة إن 
إمدادات الطاقة في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ـ مينا ـ ظلت بشكل تقليدي تعتمد 
على محطات التوليد العاملة بالغاز والنفط، 
وفي ظل وفرة هذا الوقود منخفض التكلفة 
من النفط والغاز أصبحت الطاقة احلرارية 
التقليدية املصدر االقتصادي األكثر رواجا. 
ونتيجة لذلك، لم تنل مصادر الطاقة املتجددة 

ومصــادر الوقود البديلة فــي منطقة مينا 
االهتمام والتطوير الالزمني، ولكن مع وجود 
احلوافــز املتناميــة لزيــادة عوائــد أصول 
الهيدروكربونات في املنطقة إلى احلد األقصى 
وتقليــص انبعاثات الكربون، خلقت طفرة 
في استثمارات الطاقة املتجددة في السنوات 

األخيرة. 
وبقيادة اإلمارات والسعودية، أصبحت 
منطقة الشرق األوسط في الوقت احلاضر 
العبا مهما في مجال الطاقة املتجددة، في حني 
أدى االنخفاض احلاد في تكلفة تكنولوجيات 
الطاقة الشمســية وطاقة الرياح إلى وضع 
احلكومــات أهدافا طموحــة لتوليد الطاقة 
املتجددة متثل جانبا من استراتيجيات أوسع 
لتنويع الطاقة. وفي الوقت نفسه، بدأ مطورو 
القطاع اخلاص في دخول السوق إلصالح نظم 
التكاليف احلالية والتكنولوجيا املستخدمة.
ومع وجود ما قيمته ٧٦ مليار دوالر من 
مشــاريع الطاقة املتجددة اجلاري تنفيذها 
او املخطــط لها طبقا ملجلة ميد بروجكتس 
التي تتبع املشــاريع اإلقليمية، فان منطقة 
مينا تعمل على زيادة حصة مصادر الطاقة 
املتجددة في مزيــج الطاقة لديها، ومن هذا 
اخلليــط، هناك حوالــي ١٩ مليار دوالر من 

املشروعات قيد التنفيذ.
وبرغم االعتراف الواسع النطاق بأن الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح مستدامة و«نظيفة»، 
إال أن تكلفــة التوليــد املنخفضــة هي التي 
عززت اعتماد الطاقــة املتجددة على نطاق 
واسع في املنطقة، وتراجعت تكلفة األلواح 
الشمســية الكهروضوئية بنسبة ٨٠٪ على 
مســتوى العالم. كما أن تقنيات أخرى مثل 
حتويل النفايات إلى الطاقة جتتذب اهتماما 

بطيئا في املنطقة كذلك.
وبالنظر إلى وفرة الضوء الطبيعي في 
منطقة مينا، تأخذ الطاقة الشمسية الريادة 
كمصدر مفضل باستثناء إيران حيث الطاقة 
الكهرومائية هي املصدر الرئيســي للطاقة 

املتجددة.
ويبلغ إجمالي الطاقة الشمسية املركبة 
في منطقة مينا ٦٫٥٧ غيغاواط وفقا لبيانات 
الوكالة الدولية للطاقــة املتجددة (إيرينا) 

وميد بروجكتس.

تخطط لتوليد ١٥٪ من احتياجاتها من الطاقة املتجددة

جتاري بلغ ٢٤٫٣ مليار دينار 
بالفترة نفسها من ٢٠١٨، حيث 
بلغــت الصادرة خالل أول ٩ 
أشهر من ٢٠١٩ نحو ١٤٫٩ مليار 
دينار بانخفاض سنوي ٨٫٢٪ 
باملقارنة بـ ١٦٫٢ مليار دينار 
بالفترة املماثلة من ٢٠١٨، فيما 
الواردات بنســبة  انخفضت 
٥٫٨٪ لتبلغ ٧٫٦ مليارات دينار 

قارية، شموع معدنية قائمة 
أهم السلع املصدرة خالل 
الشهر، حيث بلغ ١٫٣٩ مليار 
دينار بنسبة ٨٨٫٦٪، تليه 
منتجات كيميائية عضوية، 
حيث بلغ ٤٨٫٦ مليون دينار 
بنســبة ٣٫١٪، ثم عربات، 
سيارات، جرارات، دراجات 
وعربــات أرضيــة أخرى، 

والصوت في اإلذاعة املرئية 
(تلفزة)، أجزاء ولوازم هذه 
األجهزة ٨٣٫٣ مليون دينار 

بنسبة ١٠٪، ثم تليها
العراق بالصدارة

وعلى صعيد أكبر الدول 
املستوردة من الكويت خالل 
ســبتمبر املاضــي، احتلت 
العراق الصدارة ألهم الدول 
املصــدر إليها (عدا الســلع 
النفطيــة)، حيــث بلغــت 
قيمة الصادرات نحو ٤٠٫٤ 
مليون دينار، ثم تليها الصني 
الشــعبية بـــ ٢٧٫٨ مليون 
دينار، ثم تليها الهند بـ ٢٠٫٥ 
مليون دينار، ثم السعودية 

بـ ١٨٫٨ مليون دينار.
وفــي املقابــل، احتلــت 

خالل أول ٩ أشــهر من ٢٠١٩، 
باملقارنة بـ ٨٫١ مليارات دينار 

بالفترة املماثلة من ٢٠١٨.
الصادرات والواردات

وخالل شــهر سبتمبر 
املاضي، تصدر فصل وقود 
معدنــي، زيــوت معدنية 
ومنتجات تقطيرها، مواد 

أجزاؤهــا ولوازمها، حيث 
بلــغ ٤٢٫٥ مليــون دينــار 

بنسبة ٢٫٧٪.
الفتــرة نفســها،  وفــي 
وآالت  مراجــل  تصــدرت 
آليــة  وأدوات  وأجهــزة 
وأجزاؤها قائمة أهم السلع 
املســتوردة خالل سبتمبر، 
حيث بلغــت قيمتها ١٠٨٫٣ 
ماليني دينار بنســبة ١٣٪، 
تليه عربات سيارة، جرارات، 
دراجــات وعربــات أرضية 
أخرى، أجزاؤهــا ولوازمها 
قائمة بـــ ١٠٤ ماليني دينار 
بنسبة ١٢٫٥٪ ثم تليها آالت 
وأجهزة ومعدات كهربائية 
وأجزاؤها، أجهزة تسجيل 
وإذاعــة الصــوت، أجهــزة 
تســجيل وإذاعــة الصورة 

الشــعبية الصدارة  الصني 
ألهم الدول املستوردة منها، 
حيث بلغت قيمة االستيراد 
١٤٢٫٣ مليــون دينار، تليها 
الواليــات املتحــدة بـ ٧٨٫٩ 
مليون دينــار، ثم اإلمارات 
بـــ ٦١٫٣ مليــون دينار، ثم 
أملانيا بـ ٥٢٫٨ مليون دينار.
الى  وبلغت الصــادرات 
دول مجلس التعاون ٥٢٫٧ 
مليون دينار في ســبتمبر 
املاضي، بينمــا كانت تبلغ 
٤٣٫٥ مليــون دينــار فــي 
سبتمبر ٢٠١٨، وذلك بارتفاع 
٢١٪، وبلغت حصة الصادرات 
الــى دول مجلــس التعاون 
٣٫٣٪ خالل سبتمبر املاضي، 
في حني كانت تبلغ ٢٫٢٪ في 

سبتمبر ٢٠١٨.

مليــون دينــار، بانخفاض 
مقارنــة   ٪٢٨٫٢ ســنوي 
بفائض بقيمــة ١٫٠٢ مليار 
دينار بنهاية سبتمبر ٢٠١٨.
وعلــى صعيــد التبــادل 
التجــاري للكويــت خالل ٩ 
أشــهر، فقد بلغ نحــو ٢٢٫٥ 
مليار دينار بتراجع ســنوي 
٧٫٤٪، باملقارنة بحجم تبادل 

إحصاءات التجارة اخلارجية سبتمبر ٢٠١٩ القيمة باملليون دينار

الفائض٪التبادل التجاريامليزان التجاريالوارداتالصادرات
التغير٪القيمةالتغير٪القيمةالتغير٪القيمةالتغير٪القيمةالسنةالفترة

يناير – 
سبتمبر
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١٫٠٢٩
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٢٠٦٫٠
١٨٨٫٦

٢٨٨ مليار دوالر املشاريع املنفذة بالكويت
محمود عيسى

قالــت مجلــة ميــد ان مؤشــر اخلليج 
للمشاريع ســجل في الشهر املنتهي في ٦ 
اجلاري خسارة صافية قدرها ٣٩٫٨ مليار 
دوالر، أو ١٠٢٪ مقارنة بالشهر السابق، علما 
ان القيمة اإلجمالية للمشروعات املخطط لها 
واجلاري تنفيذها بلغت ٣٫٨٦ تريليونات 
دوالر، وتقل هذه القيمة بنسبة ١٢٨٪ عن 
٣٫٩١ تريليونات دوالر املسجلة قبل عام.

وقد حققت الكويت، رابع أكبر أســواق 
املنطقة أداء أفضل وإن كان بصورة هامشية 
مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت قيمة 
املشاريع بحوالي ١٪ لتصل إلى ٢٨٨ مليار 
دوالر، أمــا البحرين وهي أصغر أســواق 
اخلليج فقد سجلت خسارة بلغت ٠٫٠٤٪ 

أو ٢٨ مليون دوالر.

وكنســبة مئوية، تكبد سوق املشاريع 
العمانية أكبر خسارة بلغت ٦٫٩٥٪، أي ما 
يعادل ١٤٫٢ مليار دوالر. وقد أدى االفتقار 
إلى التطوير في العديد من مشاريع العقارات 
واملياه وإجناز العديد من املشاريع األخرى 
إلــى تخفيض قيمــة املشــاريع اإلجمالية 

للسلطنة إلى حوالي ١٩١ مليار دوالر.
وتكبدت سوق دولة اإلمارات أكبر خسارة 
من حيث القيمة التي تراجعت مببلغ ٢١٫٢ 
مليــار دوالر او بحوالي ٢٫٢٦٪ لتصل إلى 
ما مجموعه ٩١٦٫٢ مليار دوالر. وباإلضافة 
إلى أكثر من مليار دوالر من املشاريع التي 
أجنــزت فيهــا، فقد مت تخفيــض امليزانية 
املقدرة للعديد من املشاريع األخرى. ولكن 
باملقارنة ببيانات العام السابق، فإن قيمة 
سوق املشاريع في اإلمارات ارتفعت بنسبة 

٦٪، أي مبا يعادل ٥١٫٦ مليار دوالر.


