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اقتصـاداالثنني ٨ فبراير ٢٠٢١

احملرر االقتصادي 

واصل الكويتيون بيع استثماراتهم في أسهم 
الشركات املدرجة باألسواق األميركية للشهر 
الثالــث على التوالي خــالل تعامالت نوفمبر 
املاضي، وهو ما يتزامن مع ارتفاع مؤشــرات 
البورصــات األميركيــة الرئيســية، ويعكس 
عمليات جني أربــاح في ظل االرتفاعات التي 

تشهدها األسهم األميركية.
وســجلت تداوالت الكويتيني خالل شــهر 
نوفمبر املاضي عمليات شرائية ألسهم الشركات 
األميركية املدرجة بنحو ١٫٥ مليار دوالر، مقابل 
مبيعات تخطت قيمتها ١٫٧ مليار دوالر، ليصل 
صافي اســتثماراتهم خالل الشــهر بحصيلة 

بيعية بقيمة ٢٣٠ مليون دوالر.
وعلى مدار ثالثة أشــهر خــالل الفترة بني 
ســبتمبر ونوفمبر من العام املاضي، سجلت 
تداوالت الكويتيني صافي اســتثمار بحصيلة 
بيعية بلغت ٩٤٣ مليون دوالر، وأصبح إجمالي 
التخارجات الكويتية من األسهم األميركية إلى 
نحو ٦٫٤ مليار دوالر بالفترة بني يناير ونوفمبر 
٢٠٢٠، حيث يتم التخارج في ظل حالة الفورة 
التي تشهدها األسهم منذ بداية العام املاضي.

وهو ما يؤشر الى أن الصناديق الكويتية ال 

ترى فرصا في االرتفاعات الكبيرة أو أنها تسيل 
األســهم الحتياجات محلية أو هي تعيد بناء 
مراكزها مع التغييرات السريعة في األسواق 
األميركية، وكانت أعلى قيمة مبيعاتهم سجلت 
خالل شــهر أبريــل املاضي عندمــا بلغت ٨٫٧ 
مليارات دوالر، والتي تزامنت مع ارتدادة قوية 
شــهدتها األســهم األميركية، بعدما انخفضت 

بشدة في مارس من العام نفسه. 
جني أرباح وبناء مراكز

البيعيــة لصافــي  وتتزامــن احلصيلــة 
استثمارات الكويتيني خالل شهر نوفمبر املاضي 
مع ارتفاعات كبيرة لألسهم األميركية، حيث 
سجلت مؤشرات بورصاتها الثالثة ارتفاعات 
برقمــني، بعدمــا ارتفــع مؤشــر «داو جونز» 
لألسهم الصناعية بنسبة ١١٫٨٪ خالل تعامالت 
الشهر، يليه مؤشر «ناسداك» ألسهم شركات 
التكنولوجيا بنفس النسبة تقريبا، فيما ارتفع 
مؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» لألسهم القيادية 
بنحو ١٠٫٧٥٪ لتســجل ارتفاعات شهرية بني 

األقوى خالل الفترة املاضية.
وتتشابه تداوالت الكويتيني في الربع األخير 
من العام مع األعوام السابقة، حيث مالت للبيع 
لتعود للشراء مرة أخرى مع بداية العام اجلديد، 

وهو ما حدث تقريبا في العامني ٢٠١٨ -٢٠١٩، 
في إشــارة إلى ما يعرف بإعــادة بناء املراكز 
االســتثمارية قبل إغالق السنة املالية، والتي 
يلجأ إليها بعض مديري الصناديق االستثمارية 
الكبرى فــي حالة حتقيق أرباح، مبا ينعكس 
على األداء السنوي حملافظهم ويوفر السيولة 
الكافية لنجاح استراتيجيتهم االستثمارية في 

العام اجلديد. 
مبيعات سيادية 

وعلى صعيد أدوات الدخل الثابت اجتهت 
الكويت إلى خفض حيازتها من سندات اخلزانة 
األميركية خالل نفس الشهر بنحو مليار دوالر 
بالتزامن مع ارتفاع في العائد على الســندات 
خالل الشهر، حيث وصل لعائد سندات اخلزانة 
األميركية ألجل ١٠ ســنوات خالل نوفمبر إلى 
نحو ٠٫٧٪، مقارنة مبســتويات تراوحت بني 

٠٫٤٨ - ٠٫٦٪ خالل شهر أكتوبر.
وكانت الكويت قد زادت حيازتها من السندات 
األميركية خالل شهر أكتوبر بنحو ٥٠٠ مليون 
دوالر بالتزامن مع انخفاض العائد لتعود إلى 
البيع مبليار دوالر بعــد االرتفاع. ولكن تلك 
املبيعــات فاتتها ارتفاعــات أكبر حيث وصل 
العائد على سندات اخلزانة األميركية ألجل ١٠ 

ســنوات مع نهاية يناير من العام اجلديد إلى 
نحو ١٫١٪، مما قد يؤشر الى عمليات التسييل 

قد يكون الحتياجات أخرى. 
وتنوع الكويــت حيازتها ما بني ســندات 
قصيــرة األجل بقيمة ١٣٫٥١ مليار دوالر، فيما 
تبقى النسبة األكبر من السندات طويلة األجل 

بقيمة ٣٢٫٥٦ مليار دوالر.
تباين خليجي

ومع اجتاه االستثمارات الكويتية إلى البيع، 
كانت االستثمارات اإلماراتية تتجه إلى مراكمة 
محافظها بأسهم الشــركات األميركية، بعدما 
تخطــت مشــترياتها ٨ مليــارات دوالر مقابل 
مبيعات المست ٣ مليارات دوالر، لتسجل صافي 
اســتثمارات خالل نوفمبر بحصيلة شــرائية 
تخطــت ٥ مليارات دوالر، فيما قد غلبت على 
استثماراتها تسجيل صافي استثماري بحصيلة 
بيعية خالل األشهر السابقة بدءا من أغسطس 

املاضي. 
وعلى اجلانب اآلخر، ساد الهدوء تداوالت 
االستثمارات السعودية التي مالت للبيع ولكن 
بنحــو ٢٨ مليون دوالر فقــط خالل تعامالت 
نوفمبر، لتواصل تســجيل صافي اســتثمار 

بيعي للشهر الثاني على التوالي.

تخارجهم يأتي في ظل حالة الفورة التي 
تشهدها األسواق األميركية منذ بداية ٢٠٢٠

٦٫٤
مليارات دوالر صافي مبيعات الكويتيني 

باألسهم األميركية في ١١ شهرًا

«نفط الكويت» تطلب إصدار أمر تغييري بـ ١١٧٫٧ مليون دوالر
أحمد مغربي

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
قبل أســبوعني، قالت مصادر 
نفطية مسؤولة ان شركة نفط 
الكويــت تقدمــت بطلــب إلى 
اجلهاز املركــزي للمناقصات 
العامة إلصدار األمر التغييري 
األول مببلــغ إجمالــي قــدره 
١١٧٫٧ مليــون دوالر ما يعادل 
نســبة ٣١٫١٨٪ على قيمة عقد 
مرافــق اإلنتــاج اجلوراســي 
في شــرق وغــرب الروضتني 
وغــرب الصابرية وأم نقا مع 
شركة سبيتكو، وذلك لتغطية 
التكاليــف املطلوبــة ملــدة ١٦ 
شــهرا من تاريخ توقيع األمر 

التغييري.
وذكرت املصادر أن شركة 
ســبيتكو (Spetco) هي التي 
تنفذ املشــروع منذ ٤ سنوات 
بقيمــة ٣٧٧ مليــون دوالر، 
ويشمل نطاق العمل في املرحلة 
األولى من املشروع بناء منشأة 
ملعاجلة الغاز وأخرى ملعاجلة 
النفط، بطاقة ١٠٠- ١٢٠ مليون 

٢٠٠ طــن في اليــوم، وقد بدأ 
تشغيل املرحلة األولى بالكامل 

في نهاية مارس ٢٠١٨.
وقالــت املصــادر: اجلهاز 

أيام عمل.
الــى أن  جتــدر اإلشــارة 
مشــروع مرفق اإلنتاج املبكر 
تنفذه شــركة نفــط الكويت 
التأجير  للتنفيذ وهو نظــام 
املنتهــي بالتملك وهــو بديل 
الهندســة والشــراء  لنموذج 

والبناء والتوريد.
وكان عقد شــركة سبتكو 
واحدا من ضمن ٣ عقود شكلت 
املرحلة الثانية من خطة إنتاج 
الغــاز احلر في الكويت، فيما 
فازت بالعقدين آلخرين شركة 

شلمبرجير األميركية.
وتشكل العقود الـ ٣ التي 
الثانية من  شــكلت املرحلة 
برنامــج إنتــاج الغــاز غير 
املصاحب في الكويت تقضي 
بإنتاج نحو ١٢٠ ألف برميل 
مــن النفــط الرطــب يوميا، 
ومــا يزيد علــى ٣٠٠ مليون 
قدم مكعبــة يوميا من الغاز 
احلامض من حقول الروضتني 
والصابرية، وشــمال شرق 
الروضتــني وأم نقا وحقول 

دبي في شمال الكويت.

العامة  املركزي للمناقصــات 
طلب من شركة نفط الكويت 
تزويده بعــدد من املالحظات 
التي متت مناقشــتها خالل ٥ 

لعقد مرافق اإلنتاج اجلوراسي في شرق وغرب الروضتني مع شركة «سبيتكو»

قدم مكعبة قياسية من الغاز 
يوميــا و٤٠ ألــف برميل من 
النفــط يوميــا علــى التوالي 
ومبعدل إنتاج للكبريت يبلغ 

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة، أن اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة وافق على طلب الصندوق 
الوطني لرعايــة وتنمية املشــروعات الصغيرة 

واملتوسطة لتنفيذ التمديد الرابع لعقد تقدمي خدمات 
املبادرين  للتدقيق واملتابعة حلسابات  استشارية 
املبرم مع شركة كي بي ام جي لالستشارات ملدة 
ستة أشهر. وجاءت موافقة جهاز املناقصات بعد 
العرض الذي تقدم بــه الصندوق الوطني لتمديد 

العقد اعتبارا من ٤ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى ٣ يونيو 
٢٠٢١ ومببلغ إجمالي قدره مليونا دينار. وذكرت 
املصادر أن املوافقة على التمديد جاءت بناء على 
طلب الصنــدوق الوطني حلني االنتهاء من إجراء 

املمارسة اجلديدة.

«صندوق املشاريع» ميّدد عقد خدمات التدقيق على حسابات املبادرين

حمادة: «املالية» استعانت بـ ٦ شركات 
استشارية مالية وإدارية في ٤ سنوات

أحمد مغربي

قــال وزيــر املالية خليفــة حمادة ان 
وزارة املالية اســتعانت بـ ٦ شركات في 
مجاالت االستشارات املالية واإلدارية خالل 
السنوات األربع املاضية املمتدة من ٢٠١٦ 
حتى ٢٠٢٠ وهذه الشــركات: مكتب كيو 
انترناشنال كونسلتنس (محلي) وشركة 
تطوير األنظمة إلدارة املشاريع (محلي) 
ودار مستشارو اخلليج (محلي) وشركة 
املتحدة إلدارة املرافق (محلي) وشــركة 
جيسكون ميدل ايست لالستشارات وتقنية 
املعلومات (أجنبي) واخيرا شركة اري اس 

ام البزيع لالستشارات االدارية (محلي).
وذكر حمادة في رده على سؤال برملاني 
حصلت «األنباء» على نسخة منه للنائب 
مبارك عبداهللا العجمي، أنه ال يوجد أي 
عقــود وقعتهــا وزارة املالية مع شــركة 
ماكينزي األميركية لالستشارات املالية 
اإلداريــة واملالية خالل الســنوات الـ ١٠ 
املاضية، نافيــا ان يكون هناك أي عقود 

مازالت سارية مع ذات الشركة.
وقــال حمادة: «لم تقــم وزارة املالية 
بإبــرام أي عقود ال مع شــركة ماكينزي 
وال مع رئيس الوزراء البريطاني األسبق 

توني بلير».

ال يوجد عقد مع شركة «ماكينزي» األميركية

.. و ٥٠٪ نسبة حضور املوظفني بالوزارة 
والتقيد الكامل باالشتراطات الصحية

أحمد مغربي

شددت وزارة املالية في تعميم صادر من 
قبل مدير إدارة الشؤون اإلدارية والوكيل 
املساعد للشؤون اإلدارية باإلنابة على جميع 
القطاعات واإلدارات االلتزام بنسبة حضور 
٥٠٪ مــن إجمالي عدد املوظفــني، والتقيد 
الكامــل باالشــتراطات الصحيــة املتعلقة 
بڤيــروس كورونــا املســتجد الصادر من 
السلطات الصحية والواردة بدليل سياسات 
وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل 
في اجلهات احلكومية الصادرة عن ديوان 

اخلدمة املدنية.

وجاء فــي التعميم الذي حصلت عليه 
«األنباء» ان جميع املوظفني بجميع القطاعات 
واإلدارات في «املالية» مطالبون بااللتزام 
الكامل مبا صدر من ديوان اخلدمة املدنية 
بشــأن إعفاء بعض املوظفــني عن العمل، 
والتزام املوظف التي ثبتت إصابته بڤيروس 
كورونا ضرورة إبالغ إدارة مجمع الوزارات 
بصفة عاجلــة، وذلك ليتم اتخذا إجراءات 

الالزمة وتعقيم مقر العمل.
واشتمل التعميم على ان موظفي الوزارة 
التقييد مبا جاء في التعميم لضمان املصلحة 
العامــة ومن يخالف ذلك ســيكون عرضة 

للمساءلة التأديبية.

«الشراكة»: ترسية عقد اخلدمات االستشارية لـ«الزور» و«اخليران»
محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميــد أن ديوان احملاســبة وافق 
لهيئة مشــروعات الشــراكة بــني القطاعني العام 
واخلاص على ترسية عقدي اخلدمات االستشارية 
املتعلقني مبشروعي شمال الزور ٢ و٣ واخليران 
١ املســتقلني لتحلية امليــاه وتوليد الطاقة، ما قد 

يعني ان ترسية العقد قد تكون وشيكة.
 (EY) وكان حتالف بقيادة شركة إرنست ويونغ
البريطانية قدم عرضا منخفضا قدره ١٫٢ مليون 
دينار لعقد اخلدمات االستشــارية للمشروعني، 

وعلمت مجلة ميد أن العرض املقدم من التحالف 
اآلخر بقيادة شركة KPMG االستشارية قد بلغ ١٫٦ 
مليون دينار، وقد فضت الهيئة مظاريف العروض 
املالية فــي ٢١ اكتوبر املاضي، ويتألف التحالفان 

من الشركات التالية:
* EY للشــؤون املالية، شركة اتكنز للشؤون 
الفنية، شركة ادلشو غودارد للشؤون القانونية، 

وجميع هذه الشركات بريطانية.
* KPMG االستشــارية للشــؤون املالية وهي 
محليــة، دي ال ايــه بايبر البريطانية للشــؤون 
القانونية،، ILF االستشارية للشؤون الفنية وهي 

منســاوية. وقالت مجلــة ميد إن هــذه املرة هي 
الثانية التي يطرح فيها عقد اخلدمات االستشارية 
للمعامالت لكال املشروعني. وكانت الهيئة طرحت 
العقــد ألول مرة في ديســمبر ٢٠١٨ بعد أن تلقت 
تعبيــرات عــن الرغبة من املطورين قبل شــهر، 
ولكنها ألغت املناقصة في أكتوبر من العام املاضي.

وبدأت الكويت عملية طرح محطتي مياه وكهرباء 
مستقلتني في وقت واحد، بعد إلغاء محطة شمال 
الزور٢ املستقلة للطاقة واملياه في عام ٢٠١٧، والتي 
كان مخططا لها في وقت سابق ولكن مت إلغاؤها 

بعد ١٤ شهرا من تقدمي العطاءات.

ملاذا ينجذب الكويتيون 
لألسهم األميركية؟!

هناك جاذبية عالية لتداول األسهم األميركية من 
قبل فئات عديدة من املســتثمرين الكويتيني، 
والسبب غالبا يأتي نتيجة االرتفاعات احلادة، التي 
نراها في األســهم األميركية بني احلني واآلخر، 
سواء على مستوى السوق ككل أو في شركات 

وقطاعات محددة.
من بني أبرز األســباب التي تدفع املستثمرين 
الكويتيني لالستثمار في أسواق األسهم األميركية، 
الفارق الكبير بني العائد السنوي على االستثمار 
باألســهم األميركية واألسهم احمللية، باإلضافة 
الى توافر وسائل استثمارية وحتوط عالية في 
األسواق األميركية من خالل البيع على املكشوف 
وعقود اخليارات والعقود املستقبلية وصناديق 
االســتثمار املتداولة بأنواع عديدة وباستخدام 

رافعات مالية عالية.
وكغيرها من األسواق، تشهد األسهم األميركية 
تذبذبا بني احلني واآلخر، ولكن تبقى االرتفاعات 
الكبيرة لبعض الشــركات األميركية، هي عامل 
اجلذب األكبر للمســتثمرين الكويتيني لألسهم 
أرباح وعوائد  األميركية، حيث ميكنهم حتقيق 

جيدة من االستثمار بها.


