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اقتصـاداالثنني ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠

مليارا دوالر تراجعًا في أصول محفظة «مؤسسة البترول» االستثمارية
أحمد مغربي

كشفت مصادر مسؤولة 
لـ«األنباء» ان قيمة احملفظة 
االستثمارية (محفظة وزير 
املالية) اخلاصة مبؤسسة 
البتــرول الكويتيــة بلغت 
مبلغ ٤٫٨ مليارات دينار (ما 
يعادل ١٥٫٧ مليــار دوالر) 
وذلك كما في تاريخ ٣١ مارس 
٢٠٢٠ وهــي مدارة من قبل 
الهيئة العامة لالســتثمار، 
ويتم استثمار هذه احملفظة 
مــن خــالل اســتراتيجية 
محددة ومعتمــدة من قبل 
مؤسســة  إدارة  مجلــس 

البترول الكويتية.
وذكرت املصادر ان آلية 
االســتثمار فــي احملفظــة 
االســتثمارية بنيــت على 
أســاس التحفــظ لضمــان 
االستقرار وتقليل املخاطر، 
التركيــز علــى  حيــث مت 
االســتثمار في أصول ذات 
سيولة وجودة استثمارية 
وتصنيفات ائتمانية عالية 
لتحقق أهداف االستراتيجية 

االستثمارية.
املذكورة  ووفقا لألرقام 
اعاله حول الرصيد املتوافر 
في احملفظة االستثمارية فإن 
اصولهــا انخفضــت بنحو 
ملياري دوالر بنهاية السنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ واملنتهية 
في مارس املاضي، علما بأن 
رصيد احملفظة بنهاية مارس 
٢٠١٩ قــد بلــغ ١٧٫٦٤ مليار 
دوالر، وبلغ بنهاية مارس 
٢٠١٨ نحو ١٩٫٢٦ مليار دوالر.
املصــادر  وأشــارت 
الــى ان مكونــات احملفظة 
ونوعيــة  االســتثمارية 
االســتثمارية  االصــول 
عبــارة عــن اســتثمارات 
متنوعــة مــا بني ســندات 
قصيرة ومتوســطة االجل 
وكذلك االستثمار في االسهم 

العاملية.
وتتــوزع اســتثمارات 
احملفظة على سندات عاملية 

متوسطة االجل بقيمة ١٫٥١ 
مليار دينار وأسهم عاملية 
بقيمــة ٨٧٤ مليــون دينار 
وســندات عامليــة قصيرة 
االجــل بقيمــة ٢٫٤٤ مليار 

دينار.
نشأة احملفظة وهدفها

مؤسســة  ان  وقالــت 
البتــرول قامــت بإنشــاء 
احملفظة االســتثمارية في 

مت االحتفاظ بها على هيئة 
استثمارات مالية بالصرف 
على املشاريع الرأسمالية.

وذكرت ان انخفاض قيمة 
االســتثمار باحملفظة فإنه 
يعود حتديــدا الى تعرض 
املؤسسة لعجز مالي نتج عن 
نقص في السيولة الالزمة 
للصــرف علــى املشــاريع 
الرأسمالية اجلاري تنفيذها، 
االمر الذي استدعى تسييل 

تعمل على تعظيم أرباحها 
من احملفظة االســتثمارية 
وإدارتها «بشــكل متحفظ» 
يحميها من تقلبات السوق 
بهدف استغاللها في الوقت 
املناســب لتمويل املشاريع 
النفطية الرئيسية للقطاع 

النفطي.
وأضافت ان أداء احملفظة 
االســتثمارية مــن األوراق 
املالية والسندات منذ البدء 

عــام ١٩٩٧ لالســتفادة من 
السيولة املتوافرة لديها في 
ذلك الوقت، وذلك لتعظيم 
العائــد علــى تلــك االموال 
واستغاللها بالشكل األمثل 
حلني البدء بتنفيذ مشاريعها 
الضخمة بعد استكمال كل 
املوافقات املطلوبة، وعندما 
بدأ القطاع النفطي بتنفيذ 
البــدء  تلــك املشــاريع مت 
باستغالل تلك االموال التي 

جزء مــن احملفظــة املالية 
لســد هذا العجــز وااليفاء 
بالتزامات املؤسســة جتاه 
الغير، وجتدر االشارة الى ان 
التزام املؤسسة بسداد ارباح 
السنوات السابقة للدولة كان 
من اهم العوامل التي ساهمت 
في التأثير على الســيولة 
وزيادة االعباء املالية على 

«البترول».
إال ان «البترول» ترى أنها 

في االســتثمار فيها يفوق 
دوما أداء املعيار االستثماري 
املماثــل لهــا، الفتــا الى ان 
العائــد التراكمي للمحفظة 
االستثمارية قد جتاوز ١٩٠٪ 

منذ التأسيس.
ولفتــت إلى أنهــا تقوم 
مبتابعة مستوى أداء احملفظة 
االســتثمارية والــذي تتم 
مقارنته باملعيار االستثماري 
املتوافق واملشابه ألدواتها 

من االستثمارات املالية.
وأفادت بأن طبيعة أدوات 
اخلليط االستثماري املعتمدة 
لتلــك احملفظة تختلف عن 
أي خليط اســتثماري آخر 
وال ميكــن مقارنته بأنواع 
احملافظ األخرى ملؤسسات 
ماليــة في الدولة في ضوء 
اختالف األهداف والقواعد 
العامــة لــكل محفظــة عن 

األخرى.

لتبلغ ١٥٫٧ مليار دوالر بنهاية مارس ٢٠٢٠

آلية االستثمار باحملفظة بنيت على أساس التحفظ.. والتركيز على أصول ذات سيولة وتصنيف ائتماني١٫٥ مليار دينار األموال املستثمرة في سندات متوسطة األجل.. و٢٫٤ مليار في سندات قصيرة األجل 

٣٫٥ تريليونات دوالر حجم املشاريع الكبرى
املخطط لتنفيذها بالشرق األوسط

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان التحول 
الرقمي املستمر في منطقة 
الشــرق األوســط وشمال 
افريقيا، غير الطريقة التي 
يتم بها تخطيط املشــاريع 
وتسليمها في املنطقة، وان 
الســنوات القادمة ستشهد 
حتوال في طريقة تســليم 
املشاريع، حيث يقوم رعاة 
املشاريع وأصحابها بإعادة 
تشــكيل خططهم لتعكس 
االحتياجــات االجتماعيــة 
املتغيــرة  واالقتصاديــة 

للمنطقة.
فــي  املجلــة  وقالــت 
حتليل بقلم مدير التحرير 
ريتشــارد ثومبسون انه 
في ســوق يشــهد تغيرا 
عبر مجموعة واسعة من 
املجاالت، مبا في ذلك تباطؤ 
الطلــب علــى العقــارات، 
والتوطني ومتطلبات رعاية 
أكثــر صرامــة اســتجابة 
لڤيــروس كورونــا، وان 
اهم وأكبر عاملني يجبران 
أصحــاب املشــاريع على 
التنمية  تكييــف خطــط 
هما تغير املناخ والتباطؤ 
طويل األجل في الطلب على 

النفط.
وقال احمللــل ان الدافع 
لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون وغيره من الغازات 
لتحقيق األهداف املنصوص 
عليها فــي اتفاقية باريس 
لعــام ٢٠١٥ هــو مطالبــة 
احلكومات بتقليص نسب 
الكربون في املشــاريع من 
خــالل نهــج أكثــر مراعاة 
املباني  للبيئة في تصميم 
التحتيــة والبناء  والبنية 

والتسليم.
وفي الوقت نفسه، يسعى 
اصحــاب املشــروعات إلى 

البنية التحتية ذات األهمية 
الكبيرة.

حتقيــق  مفتــاح  ان 
هــذه األهــداف يكمــن في 
الرقمــي للبنــاء  التحــول 
وتشــغيل  والهندســة 
املشــاريع فــي املنطقــة، 
حيــث إن دعــوة اصحــاب 
املشــاريع لزيادة استخدام 
البناء  منذجــة معلومــات 
املتقدمــة جتبــر املصممني 
واملورديــن  واملقاولــني 
واملشــغلني النهائيني على 
دمج املعلومــات من خالل 
التوائم الرقمية القائمة على 
احلوســبة الســحابية. إن 
املشاركة املبكرة للمقاولني 
واملوردين واملشــغلني في 
اعمال التصميم الذي يتيحه 

انــه بوجود مــا يصل الى 
٣٫٥ تريليونــات دوالر من 
املشــاريع الكبرى املخطط 
لها في جميع أنحاء منطقة 
مينــا، فإن قيمة املشــاريع 
املســتقبلية التي سيجري 
القيمة  تنفيذها ستتجاوز 
اإلجماليــة جلميــع عقــود 
املمنوحــة فــي  املشــاريع 
املنطقــة منــذ عــام ٢٠٠٤ 
والتي تبلــغ ٣٫١ تريليون 
دوالر. لذا، فــإن إمكانيات 
استمرار قصة النمو املذهلة 
في املنطقــة تعتبر هائلة. 
ومع ذلــك، فإن إطالق هذه 
الفرصة يعتمــد كليا على 
قدرة صناعة املشاريع في 
املنطقة على حتقيق حتولها 

الرقمي.

ذلك ستقلل من التداخل في 
املوقــع وتغيــرات املرحلة 
املتأخــرة التي تــؤدي إلى 

التأخير والنزاعات.
وسيؤدي االندفاع نحو 
تقليل األخطاء وحتســني 
الســالمة اعتمادا متزايدا 
لتقنيات البناء املعيارية، 
في حني أن تطوير تقنية 
االستشعار جنبا إلى جنب 
مــع الــذكاء االصطناعــي 
سيمكن من مراقبة األصول 
فــي الوقت الفعلــي أثناء 
البنــاء والتشــغيل، ممــا 
أكثر  يســمح باســتخدام 
كفاءة لألصــول، وتعزيز 
كفــاءة إجراءات الصيانة، 

وحتسني اخلدمات.
وانتهى الكاتب الى القول 

«ميد»: التحول الرقمي املستمر بدول املنطقة غّير طريقة التخطيط للمشاريع وتسليمها

حتقيــق قيمــة اجتماعية 
مــن  أكبــر  واقتصاديــة 
استثماراتهم في مشاريعهم، 
حيث أحدث ڤيروس كورونا 
وانخفــاض أســعار النفط 
ضغوطــا علــى امليزانيات 

العمومية.
املســتثمرون  ويقــوم 
العقاريون في  واملطورون 
القطــاع اخلــاص بتأخير 
خططهــم  تقليــص  أو 
اســتجابة  االســتثمارية 
الطلــب علــى  النخفــاض 
العديد مــن فئات األصول، 
بينما تسعى احلكومات إلى 
احلد من اإلنفاق الرأسمالي 
من خالل آليات تنفيذ بديلة 
القطاعني  كالشــراكات بني 
العام واخلاص في مشاريع 

٦٫٦ مليارات دينار 
األرباح احملتجزة 

لدى «البترول»
مؤسســة  قامــت 
الكويتيــة  البتــرول 
وبالتنسيق مع الهيئة 
لالســتثمار  العامــة 
بشــأن ســداد أربــاح 
املؤسســة والتــي مت 
احتجازها عن السنوات 
 ٢٠٠٨/٢٠٠٧ املاليــة 
 ٢ ٠ ٠ ٩ /٢ ٠ ٠ ٨ و
ومت  و٢٠١٧/٢٠١٦، 
االتفــاق علــى دفعها 
حســب جــدول زمني 
معني حيث مت سداد ما 
قيمته ١٫٨ مليار دينار 
حتى أغسطس ٢٠٢٠ 

من تلك االرباح.
أمــا اجلــزء الــذي 
يخص أرباح السنوات 
 ٢٠١٤/٢٠١٣ املاليــة 
و٢٠١٨/٢٠١٧ فســيتم 
التنسيق بشأن دفعها 
الهامــة  الهيئــة  مــع 
لالستثمار خالل الفترة 
املقبلة. ووفقا لبيانات 
مؤسسة البترول تصل 
قيمة االرباح احملتجزة 
لدى مؤسسة البترول 
واملتوقع سدادها خالل 
القادمة مبلغ  الفتــرة 

٦٫٦ مليارات دينار.

«الطيران املدني»: تسجيل ٢٣ مخالفة
محمد عواضة

أكد مدير إدارة النقل اجلوي باإلدارة العامة للطيران 
املدني عبداهللا الراجحي اســتمرار اجلوالت التفتيشية 
على ســوق النقل اجلوي في الكويت، حيث مت تسجيل 
عدد ٢٣ مخالفة ضد أشخاص سوق النقل اجلوي ومكاتب 
الســياحة والسفر وســيتم مباشــرة تطبيق اإلجراءات 
القانونية بحقهم وحتويلهم إلى جلنة الشكاوى والتحكيم 
التخاذ الالزم بحقهم. وأفاد الراجحي بأنه ال ميكن حتقيق 
النظام وحفظ الســوق من املخالفات إال من خالل اتباع 
القوانني التي تعزز االنضباط، مشددا على حرص األغلبية 
على احترام اللوائح والقوانني والتعاميم املوضوعة من 
قبــل اإلدارة العامة للطيران املدني والتي حتفظ حقوق 

أشخاص سوق النقل اجلوي.
عبداهللا الراجحي

«املقاصة» تدعو مساهمي «شمال الزور» 
لالشتراك بخدمة حتويل األرباح

مصطفى صالح

دعت الشركة الكويتية للمقاصة مساهمي 
شــركة شــمال الزور للطاقــة واملياه إلى 
االشتراك في خدمة التحويل اآللي لألرباح 

إلى احلسابات املصرفية.
وأوضحت الشركة في تغريدة على موقع 
التواصــل االجتماعي «تويتــر» أمس، أن 
توزيع األرباح النقدية قد ابتدأ اعتبارا من ٩ 
ديسمبر اجلاري، وذلك من خالل التحويل 
اآللــي للحســابات املصرفية للمســاهمني 

املشتركني في اخلدمة فقط.
لذا، دعت املساهمني لالشتراك في تلك 
اخلدمة وحتديد بنكهم املفضل ليتم إيداع 
األرباح النقدية في احلســاب اخلاص لكل 
مســاهم بعد تفعيل اخلدمة، مشــيرة الى 
ضرورة مراجعة املساهمني املشتركني في 

اخلدمة حلساباتهم املصرفية.

وكانت عمومية الشركة التي عقدت في ١٧ 
ســبتمبر املاضي، أقرت توزيع أرباح نقدية 
على املساهمني بواقع ٢٥ فلسا للسهم بإجمالي 
٢٧٫٥ مليون دينار من األرباح املرحلة وأرباح 
عام ٢٠١٩ للمســاهمني املقيدين في سجالت 

الشركة في نهاية تاريخ االستحقاق.
جتــدر اإلشــارة إلى أن شــركة شــمال 
الزور األولى للطاقة واملياه هي أول شركة 
لتوليــد الطاقة وحتلية املياه يتم إدراجها 
في البورصة الكويتية وأول مشروع شراكة 
بني القطاعــني العام واخلاص يتم إدراجه 
أيضا، ومت إدراج الشركة في بورصة الكويت 
ضمن الســوق األول بتاريخ ١٦ أغسطس 
٢٠٢٠، وذلك بعد أن مت إجراء التوزيع الناجح 
لنسبة ٥٠٪ من أسهم الشركة على املواطنني 
خالل الربع األخير من ٢٠١٩، حيث جتاوز 
االكتتاب النســبة املطروحــة مبعدل ١٫٢٧ 
مرة وجذب ما يقرب من ١٢٧ ألف مستثمر.
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