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االحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠ اقتصـاد

٢٩٠ مليار دوالر تبخرت من البورصات اخلليجية بالنصف األول
احمللل املالي

اســتمرت اســواق االسهم 
اخلليجيــة في شــهر يونيو 
املاضــي، بتســجيل االربــاح 
املتوسطة والتعافي ببطء من 
املستويات الدنيا التي وصلت 
اليها في شهر ابريل، وذلك بدعم 
من خطط التحفيز االقتصادي 
للحكومات ودعمها القطاعات 
املتضــررة مــن أزمة ڤيروس 

كورونا.
األســواق  واســتمدت 
اخلليجيــة الدعــم كذلك، من 
تعافي االسواق املالية العاملية 
وانخفــاض تذبذبها، وارتفاع 
اســعار النفط بنســبة ٢٤٠٪ 
من ادنى مستوياتها املسجلة 
خالل الســنة عنــد ١٣ دوالرا 
للبرميــل، لتســجل حاليــا 
متوســط ٤٣ دوالرا، مدفوعة 
بارتفاع الطلــب على النفط، 
نتيجــة اعادة فتح االنشــطة 
االقتصادية العاملية تدريجيا 
التطبيــق  واالســتمرار فــي 
الناجح لسياسة خفض االنتاج 

من قبل «أوپيك+». 
هذه االرتفاعات تأتي بالرغم 
مــن توقعات صنــدوق النقد 
الدولــي بانكمــاش االقتصاد 

االنتعاش خالل شــهري مايو 
ويونيو.

البورصــات  وربحــت 
اخلليجية في قيمتها السوقية 
الثاني  الربع  االجمالية خالل 
من ٢٠٢٠ حوالــي ٢٢٧ مليار 
دوالر لتسجل ٢٫٧٢ تريليون 
دوالر، كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، 

السوقية خالل الربع الثاني، 
كان سوق األسهم السعودية 
بحوالــي ١٧٩ مليــار دوالر، 
لتسجل قيمته السوقية ٢٫١٩ 
تريليون دوالر أي ما نسبته 
٩٪، وبالتالي قلص خسائره 
بالنصــف األول الى ٢١١ مليار 
دوالر، بعد ان بلغت اخلسائر 

مليــار دوالر في الربع األول، 
مبا يعادل ٢٢٫٥٪، تعافت أسعار 
األسهم في الربع الثاني وربح 
السوق ٢٠ مليار دوالر ليقلص 
خســائر النصف األول الى ١١ 
مليار دوالر، وتســجل قيمته 
الســوقية ١٣٧٫٤ مليار دوالر 

نهاية يونيو. 
٭ ســوق دبي املالي، بعد ان 
خســرت قيمته الســوقية ٢٩ 
مليــار دوالر في الربع األول، 
مبا يعادل ٣٦٪، ارتفعت أسعار 
األسهم في الربع الثاني وربح 
الســوق ٦٫٦ مليــارات دوالر 
ليقلص خسائره للنصف األول 
الى ٢٢ مليار دوالر، مبا يعادل 
٢٢٪، لتسجل قيمته السوقية 
٧٩٫٧ مليار دوالر نهاية يونيو. 
٭ بورصة قطر التي خسرت 
٣٣٫٥ مليــار دوالر فــي الربع 
األول، عوضــت بعــض مــن 
خســائرها في الربــع الثاني، 
لتنهــي النصــف األول عنــد 

خسارة ١٧ مليار دوالر.
الكويــت، بعــد  ٭ بورصــة 
خســارتها ٢٧٫٥ مليار دوالر 
في الربع األول، مبا يعادل ٢٨٪، 
عوضت جزءا من اخلسائر في 
الربع الثاني، وأنهت النصف 
األول بخسارة ٢٢ مليار دوالر 

وبالتالي قلصت خسائرها في 
النصــف األول مــن العام الى 
٢٩٠ مليار دوالر، أي ما يعادل 
خسارة نسبتها ١٠٪، وبالنظر 
الى الرابحني من هذا التحسن 
باألسواق اخلليجية، جند ما 

يلي:
٭ الرابــح األكبر فــي قيمته 

فــي الربــع األول حوالي ٣٩٠ 
مليار دوالر أي خسارة نسبتها 
١٨٪، شــكلت خســائر تداول 
الســعودي مــا نســبته ٧٣٪ 
من اجمالي خسائر بورصات 
اخلليج للنصف األول ٢٠٢٠.

٭ ســوق ابوظبــي، بعــد ان 
خســرت قيمته الســوقية ٣١ 

ما نسبته ١٨٪، لتسجل قيمتها 
السوقية ٩٧ مليار دوالر.

األسواق األكثر ارتفاعًا

تصدر ســوق دبــي املالي 
قائمة الرابحني لشــهر يونيو 
بنسبة ٦٫١٨٪ وارتفع عن أدنى 
مســتوى وصله خالل السنة 
احلالية بنسبة ٢٢٫٨٪ ليقلص 
خسائره في النصف األول من 
السنة الى ٢٥٫٣٪، تاله سوق 
ابوظبي لألوراق املالية بارتفاع 
شهري نسبته ٣٫٤٨٪ ويرتفع 
عن أدنى مستوى وصله خالل 
الســنة احلالية بنســبة ٢٩٪ 
ليقلص خسائره في النصف 
األول من السنة الى ١٥٫٥٦٪. 
أمــا بورصــة الكويت فقد 
ارتفع مؤشــرها العام بنسبة 
أدنــى  عــن  ليرتفــع   ٪٢٫٧
مستوياته للسنة بنسبة ١٥٫٥٪ 
وتقلصت خســائره للنصف 
األول الى ١٨٫٣٣٪ بينما بلغت 
خسائر مؤشــر السوق األول 
١٩٫٦٢٪. مــن جهة أخرى كان 
أداء سوق األسهم السعودية 
متواضعا بنســبة ٠٫١٥٪ وال 
يزال خاسرا ١٣٫٨٩٪ منذ بداية 
السنة بينما ارتفع بنسبة ٢١٪ 

عن ادنى مستوياته للسنة.

مبا يعادل خسائر ١٠٪ من قيمتها السوقية.. ونتيجة التداعيات الكارثية جلائحة «كورونا» وهبوط النفط بالربع األول من ٢٠٢٠

العاملــي خالل ٢٠٢٠ بنســبة 
كبيــر  وانخفــاض   ،٪٤٫٩
في حركــة التجــارة العاملية 
وتداعياتهما على النتائج املالية 
للشركات لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، 
والتي تبقى صورتها ضبابية. 
فاملخاطر االستثمارية تبقى 
مرتفعة بالرغم من انحســار 
موجــة التذبــذب في اســعار 
االسهم وتعافيها الى حد كبير، 
حيــث الحظنا عــدم الترابط 
بني اداء اســواق املال العاملية 
واداء االقتصاد احلقيقي الذي 
تضرر بشكل كبير من االزمة 
ارتفاع  الصحيــة، وبالتالــي 
املخاطر الســتمرار االنتعاش 
في اسعار االسهم في حال تغير 

سلوك املستثمرين.
األسواق اخلليجية

وعلــى الصعيد اخلليجي 
وخالل رصد لـ «األنباء» ألداء 
أســواق املنطقــة منــذ بداية 
العام احلالــي، يتبني أنه بعد 
اخلسائر الكبيرة التي سجلتها 
األســواق اخلليجيــة بالربع 
األول مــن ٢٠٢٠ البالغــة ٥١٧ 
مليار دوالر، نتيجة التداعيات 
الكارثية جلائحة «كورونا»، 
عادت األسواق اخلليجية الى 

الكويت تنّفذ ٢٢ مشروعًا إستراتيجيًا 
بـ ٢٣٫٥ مليار دينار

أحمد مغربي 

تعد املشروعات االســتراتيجية أداة مهمة 
لتحفيــز النمــو االقتصــادي، ومصدرا جلذب 
االســتثمارات األجنبية وخلق فرص وظيفية 
جديدة، فضال عن أهميتها في دعم وتوســيع 
دور القطاع اخلاص ومشــاركته في النشــاط 
االقتصــادي وتعمل الكويت على تنفيذ حزمة 
كبيرة من املشاريع ضمن خطة التنمية احلالية 
بلغت ٢٢ مشــروعا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 
٢٣٫٥ مليار دينــار. ويتبني من تقرير املتابعة 
خلطة التنمية للربع الثالث من الســنة املالية 
احلالية، والذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، أن هذه املشروعات منها ما ينفذ من قبل 
اجلهات احلكومية - وعددها ١٧ مشروعا بتكلفة 
إجمالية تقدر بـ ٢٢ مليار دينار - ومنها ما ينفذ 
بنظام الشــراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
حيث تقوم هيئة مشروعات الشراكة بتنفيذ ٤ 
مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٩٨٨ مليون 
دينار متثل حوالي ٤٪ من جملة االستثمارات 
املرصــودة للمشــروعات االســتراتيجية، كما 
يوجد مشروع شركة مساهمة بتكلفة إجمالية 
تبلغ ٦١١ مليون دينار. كما أن عدد املشروعات 
االستراتيجية ذات االعتمادات املالية السنوية 
بلغ ١٣ مشــروعا باعتمادات مالية بلغت نحو 
٢٫٧ مليــار دينــار، أنفق منها ما نســبته ٤١٪ 
بزيادة ٢١٪ عن الربع الســابق، وانخفاض ٨٪ 
تقريبا مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.  
وتأتي تلك االرقام املتواضعة لنســب اإلجناز 
في املشاريع االستراتيجية قبل تفشى جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد الذي انعكس سلبا 
على تنفيذ املشاريع ودفع بعضها إلى التعطل 

ووقف االعمال بشكل اضطراري. 
وبالعودة الى املوقف التنفيذي للمشروعات 
االســتراتيجية، جند أن هناك ١١ مشــروعا في 
املراحل التنفيذية جميعها مستمرة، ٨ مشروعات 
في املرحلة التحضيرية، مشــروع في مرحلة 
التســليم - مصفــاة الــزور -، ومشــروع مت 
االنتهاء منه - جســر الشــيخ جابــر األحمد، 
ومشروع لم يبدأ وهو مدينة احلرير واجلزر. 
وحقق ١٣ مشــروعا تقدما فــي اإلجناز مقارنة 
بالربع الســابق، من أبرزها مشــروع تأسيس 
وتشــغيل منظومة ضمــان للرعاية الصحية 
ومشــروع مدينة املطالع الســكنية ومشروع 

تطويــر املدرج الشــرقي في املطار. وتســاهم 
مؤسسة البترول الكويتية بأربعة مشروعات 
استراتيجية، مشروع الوقود البيئي والذي بلغت 
نســبة إجنازه الكلية ٩٨٫٥٪ واملتوقع االنتهاء 
منه في نوفمبر ٢٠٢٠، بدال من مارس من نفس 
العام حيث طلبت اجلهة متديد املشروع. وتنفذ 
«البترول» مشروع مصفاة األوليفينات الثالث 
والعطريــات الثاني املتكامل مع مصفاة الزور 
والذي مازال في مراحله التحضيرية بنســبة 
إجنــاز كليــة تبلغ ٩٪ وهي ذات النســبة منذ 
نهاية اخلطة ٢٠١٨، مع العلم أن نسبة اإلنفاق 
عليه خالل ســنة اخلطة احلاليــة بلغت نحو 
٦٥٪ ولــم تذكر اجلهة مــا يبرر ذلك.  وأخيرا، 
مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية وهو مشروع 
جديــد قارب على إنهــاء املرحلة التحضيرية، 
حيث بلغت نسبة إجنازه الكلية ١٨٪ وهي ذات 
النســبة منذ الربع األول من سنة اخلطة، ولم 
ينفق سوى ٠٫٣٪ فقط من امليزانية املخصصة 
له، حيث إن املشروع تعترضه حتديات إدارية 
تتمثل في بطء الدورة املستندية وتأخر إجراءات 

التراخيص واملوافقات املطلوبة.
ويالحظ أن نسبة اإلنفاق على املشروعات 
االستراتيجية بلغت أقصاها في ركيزة رأسمال 
بشري إبداعي ٥٩٪، تلتها ركيزة اقتصاد متنوع 
مستدام ٤٧٪ في حني جاءت النسبة متواضعة 
في ركيزتي بيئة معيشــية مستدامة، ورعاية 
صحيــة عالية اجلودة. ومن حيث االعتمادات 
الســنوية املرصــودة للمشــروعات  املاليــة 
االستراتيجية في اخلطة ٢٠٢٠ جتدر اإلشارة 
إلــى وجود ٩ مشــروعات ليســت بحاجة إلى 
اعتمــادات مالية ســنوية خالل ســنة اخلطة، 
واملتمثلة في مشــروعات الشــراكة وعددها ٤ 
مشروعات، ومشروع شركة املستودعات العامة 
واملنافذ احلدودية (العبدلي) التابع للهيئة العامة 
لالستثمار وهو شركة مساهمة، باإلضافة إلى ٤ 
مشروعات بكلفة إجمالية ٩٨٧٫٥ مليون دينار 
أحدها إنشائي وهو مشروع جسر الشيخ جابر 
األحمد والذي مت إجنــازه، واألخرى تطويرية 
(تأســيس وتشــغيل منظومة ضمان للرعاية 
الصحية)، ويتبع شركة مستشفيات الضمان 
الصحي، شــبكة السكك احلديد في الكويت - 
املرحلة األولى (استشارية)، ومشروع مدينة 
احلرير واجلزر - املرحلة األولى والتابع جلهاز 

تطوير مدينة احلرير وجزيرة بوبيان.

نسب إجناز متواضعة للمشاريع الكبرى قبل تفشى جائحة ڤيروس كورونا في البالد

٥٠٠ مليون دينار قيمة مناقصات الشركات 
املدرجة بالنصف األول

شريف حمدي

املناقصات  تراجعت قيمة 
فــازت بهــا  التــي  والعقــود 
الشركات الكويتية املدرجة في 
بورصة الكويت والتابعة لها 
خالل النصف األول من العام 
احلالــي بنســبة ٤٠٪ مقارنة 
بالفترة ذاتها من ٢٠١٩، حيث 
بلغت قيمة العقود في األشهر 
الـ ٦ املاضية نحو ٥٠٠ مليون 
دينار تراجعا من ٨٤٠ مليون 
دينار في الستة األشهر املماثلة 

في العام املاضي.
وتبني من خالل إحصائية 
أعدتها «األنباء» أن الربع الثاني 
من العام احلالي شهد تراجعا 
كبيــرا على مســتوى القيمة 
مقارنة بالربع األول بنســبة 
٥٧٪، حيث بلغت قيمة العقود 
في الربع الثانــي ١٥٠ مليون 
دينار، فيما كانت القيمة ٣٥٠ 

الصدارة من حيث الشــركات 
الفائــرة بأكبر قيمــة للعقود 
خالل النصف األول من العام 
الشــركة  فــازت  إذ  احلالــي، 
بعقدين نفطيني قيمتهما ١١٧٫٧ 
مليون دينار متثل نحو ٢٣٫٥٪ 

من إجمالي القيمة.
٭ حلت شركة عربي القابضة 
في املرتبــة الثانية من خالل 
عقد نفطــي بقيمة ٩٥ مليون 
دينار يشكل ١٩٪ من اإلجمالي.

٭ تلتها شــركة االمتياز، 
حيث فازت الشركة من خالل 
شــركاتها التابعــة بـ ٦ عقود 
قيمتها ٧١ مليون دينار تشكل 

١٤٫٢٪ من اإلجمالي.
٭ حلت املجموعة املشــتركة 
باملرتبــة الرابعــة مــن خالل 
فوزها بـ ٤ عقود قيمتها ٧٠٫٢ 
مليون دينار بنســبة ١٤٪ من 
القيمة اإلجمالية، وكانت جميع 

العقود خارج الكويت.

مليــون دينار تشــكل ٤٤٫٣٪ 
من القيمة.

٭ حلت املناقصات اإلنشائية 
فــي املرتبة الثانيــة بـ ١٥٧٫٣ 
مليون دينار تشكل ٣١٫٥٪ من 

إجمالي قيمة العقود.
٭ بلغــت قيمــة املناقصــات 
اللوجستية ٦٨ مليون دينار 
متثل ١٣٫٦٪ لتحل في املرتبة 

الثالثة من حيث القيمة.
٭ حلت املناقصات الكهربائية 
في املرتبــة الرابعة، إذ بلغت 
قيمتها ٢٦٫١ مليون دينار تشكل 

٥٫٢٪ من اإلجمالي.
٭ جاءت املناقصات اخلدمية 
فــي املرتبة اخلامســة بقيمة 
بلغــت ٢٣٫٣ مليــون دينــار 

بنسبة ٤٫٧٪.
٭ املناقصات الصحية حلت 
في املرتبة السادسة بقيمة ٢٫٨ 
مليون دينار تشكل ٠٫٦٪ من 

القيمة اإلجمالية.

٭ فازت الشركات الكويتية بـ ٨ 
عقود مت طرحها خارج الكويت، 
وتقدر قيمتها بـ ٨٩٫٢ مليون 
دينــار تشــكل ١٧٫٨٪، وفازت 
بها ٤ شــركات هــي املتكاملة 
وسنرجي واملشتركة واملواشي.

٭ جاءت شركة نفط الكويت 
باملرتبة األولى من حيث أكثر 
اجلهــات طرحــا للمشــاريع 
بقيمــة ١٢٧٫٧ مليــون دينــار 
تشــكل ٢٥٫٥٪ من اإلجمالي، 
وذلــك من خالل ٦ مشــاريع، 
تلتها شركة البترول الوطنية 
بطرح ٣ مناقصات بقيمة ١١٩٫٥ 
مليون دينار تشكل ٢٣٫٩٪ من 
اإلجمالــي، وهو مــا يعني أن 
املناقصــات النفطية شــهدت 
رواجا الفتا خالل النصف األول 

من العام احلالي.
٭ كشفت إحصائية «األنباء» 
عن صدارة املشاريع النفطية، 
وذلك بعقــود قيمتهــا ٢٢١٫٣ 

انخفضت بنسبة ٤٠٪ بسبب تداعيات «كورونا»

مليون دينار في الربع األول.
وجاء هذا التراجع امللحوظ 
في قيمة العقود واملناقصات 
التي فازت بها الشركات املدرجة 
والتابعــة لهــا فــي النصــف 
األول من ٢٠٢٠، لتراجع عدد 
املناقصــات املطروحــة مــن 
اجلهات املختلفة سواء داخل 
الكويــت أو خارجها بســبب 

تداعيات كورونا.
وفيما يلي أبرز النتائج التي 

تظهرها اإلحصائية:
٭ ١٣ شــركة كويتية مدرجة 
وتابعة لها فازت بالعقود البالغ 
عددها ٣٩ عقدا، وذلك مقارنة 
بـ ٢٠ شركة فازت بـ ٣٣ عقدا 
فــي النصــف األول من ٢٠١٩، 
ورغم أن عدد العقود كان أكبر 
من الفتــرة املماثلة في العام 
املاضي، فإن العقود كانت أقل 

من حيث القيمة.
٭ جاءت شركة «نابيسكو» في 

٢٢١٫٣ مليون دينار قيمة العقود النفطية.. تليها «اإلنشائية» بـ ١٥٧٫٣ مليونًا


