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األحد ٢١ مارس ٢٠٢١ اقتصـاد

٨٠٧ ماليني دينار أرباح «هيئة االستثمار» من توزيعات ١٨ شركة
خالل ٥ سنوات وتتوزع بني شركات مدرجة وغير مدرجة.. بواقع ٤٢١٫٣ مليون دينار توزيعات منحة و٣٨٦ مليوناً نقدية

٩١٫٥ مليون دينار أرباح الهيئة من التوزيعات النقدية خالل عام «كورونا».. بفضل إستراتيجيتها الدفاعيةاستثمارات الهيئة أغلبها بأسهم دفاعية.. و١٦١٫٥ مليون دينار املتوسط السنوي ألرباحها من التوزيعات 

«البورصة».. أسبوع احلسم ملنتجات 
«Netting» املارجن» والـ»

أحمد مغربي

تنتظــر بورصــة الكويت هذا 
األســبوع اتخــاذ قــرارات نهائية 
لبــدء تطبيق عدد مــن املنتجات 
اجلديدة قبل دخول شهر رمضان 
املبارك، يأتي في مقدمتها املارجن 
وخدمــة التســوية بــني املراكــز 

.(Netting)
وفي هذا السياق، قالت مصادر 
لـ «األنباء» ان تطبيق قواعد تداول 
الشــراء بالهامــش او مــا يعــرف 
بـ «املارجن» أصبحت قاب قوسني 
من التطبيق قبل بداية شهر رمضان، 
وذلك بعد حصولهــا على الضوء 

األخضر من هيئة أسواق املال.
وقالــت املصــادر إن شــركات 
االستثمار تبدو اخليار األقرب لعودة 
«املارجن» إلى السوق، ولكن عليها 
مهمة توفير التمويل الالزم للعمالء.

وحــول التســوية بــني املراكز 
(Netting) توقعــت املصــادر ان 
يكــون التطبيــق منتصــف أبريل 
املقبل، حيث ستتم تسوية فورية 
لألموال النقديــة على مدار اليوم، 
وهذا اإلجراء ميــر حاليا باملراحل 
النهائية مــن االختبــار، حيث ان 
هذه املبادرة تتم من قبل الشــركة 
الكويتيــة للمقاصــة كونها اجلهة 
املرخصة بإدارة عمليات التسوية، 
حيث ان بورصــة الكويت وهيئة 
أسواق املال باإلضافة الى الوسطاء 
وأمناء احلفــظ يعتبروناألطراف 
الرئيســية في االختبارات للتأكد 

من أن كل شــيء يســير بسالسة، 
مشــيرة الــى ان البورصــة تقوم 
بالتحديثات املطلوبة قبل اإلعالن 

عن موعد اإلطالق الرسمي.
الفعلــي  التطبيــق  ويعــد 
لقواعــد صافي عمليــات التداول، 
الـــ «NETTING»، ذات ضــرورة 
مهمة للمستثمر، حيث ستمكن أي 
مستثمر، سواء كان فردا أو شركة 
أو صندوقا أو أي نظام اســتثمار 
جماعي، من تنفيذ عمليات شراء مبا 
يعادل ١٠٠٪ من األصول (األسهم) 
املتوافرة بحســابه من دون شرط 

توفير «كاش» جديد.
أما «املارجن» فسيتم العمل به 
على مرحلتني، إذ ســيتم الســماح 
لشــركات االســتثمار في املرحلة 
األولــى بتقدميــه لعمالئهــا، وفي 
املرحلة الثانية سيسمح لشركات 
الوســاطة بتقدميــه عنــد ترقيــة 
أنظمتها والعمل بنظام الوســيط 

املؤهل.
وأوضحــت املصادر أن تطبيق 
مثــل هــذه األدوات فــي بورصــة 
الكويــت واســتغاللها على النحو 
األمثل من قبل املتداولني ســيخلق 
معدالت سيولة جديدة، وستستفيد 
منــه أطــراف عدة، تشــمل إضافة 
إلى املســتثمر، شــركات الوساطة 
وشركة البورصة والشركة الكويتية 
للمقاصة وهيئة أسواق املال، وذلك 
من خالل العموالت التي تطبق في 
السوق، وبحســب وتيرة التداول 

على األسهم املدرجة.

توقعات بتطبيق «املارجن» رسمياً قبل شهر رمضان

بعض القرارات بحاجة إلى دراسة كافية ملعرفة مدى تبعاتها

محمد جعفر لـ «األنباء»: اإلجراءات األخيرة 
تدفع املستثمر للخروج من الكويت

تصدير ٥ ماليني إطار مستعمل 
مبوقع إرحية خالل ٩ أشهر

باهي أحمد

قــال نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة فيث كابيتال 
القابضة، محمد جعفر إن الفترة األخيرة 
تعد أسوأ فترة متر على الشركات احمللية 
واالستثمارات اخلاصة في الكويت، وذلك 
نتيجــة اإلجراءات اخلاصة مبنع تفشــى 
جائحة كورونا فــي البالد وما تبعها من 
فرض حظر جزئي وكلي خالل ٢٠٢٠ وأخيرا 
احلظــر اجلزئي املطبــق حاليا قبل نحو 
أسبوعني من الساعة ٥ عصرا الى الساعة 

٥ صباحا. 
وأوضــح جعفر في تصريح خاص لـ 
«األنباء» أن إغالق األنشطة التجارية في 
البالد خالل فترات احلظر اجلزئي ومنع 
طلبــات التوصيل فــي املطاعم واملصابغ 
ساهما في زيادة اخلسائر لتلك األنشطة، 
حيث وصلت اخلسائر لدى البعض ٢٥٪ 
وبعضها وصل الى ٧٥٪، مشــيرا الى أن 
العديد من االنشطة التجارية وعلى رأسها 
قطاع املطاعم لديها التزامات شهرية تتمثل 
في إيجارات ورواتــب موظفني وتكاليف 
تشغيل من معدات ومواد استهالكية وفي 
املقابل هنــاك انخفاض كبير فــي البيع. 
وأضاف جعفر أنه رغم أن جميع الشركات 
التي نســتثمر بها تعد شركات عاملة في 
ســوق التجــارة االلكترونيــة، إال أنها لم 
تسلم من اخلسائر في الكويت على عكس 
الشــركات العاملة لدينا في دول مجلس 
التعاون اخلليجي والشرق األوسط والعالم 

أحمد مغربي

وافقت اإلدارة العامــة للجمارك على 
طلــب شــركة مجموعة اخليــر القابضة 
بتصدير ٥ ماليني إطار مستعمل مبوقع 
ارحية خالل موعد اقصاه ٩ أشهر. وجاء 
في القــرار الذي حصلــت «األنباء» على 
نسخة منه، أن موافقة «اجلمارك» جاءت 
بناء على الترخيص االداري رقم ٣ لسنة 

٢٠٢٠ بني الهيئة العامة للبيئة وشــركة 
مجموعــة اخلير القابضــة للتخلص من 
٥ ماليني إطار مبوقع ارحية خالل موعد 
اقصاه ٩ أشــهر. واشتمل القرار على انه 
ال مانــع لــدى الهيئة العامــة للبيئة من 
تصدير االطارات املستعملة الى اخلارج 
على ان تلتزم الشركة باالشتراطات البيئية 
اخلاصة عند النقل، مع تزويدهم بالكميات 

التي يتم تصديرها بكل شحنة.

والتي لم تشهد مثل تلك اخلسائر، موضحا 
أن بعض القرارات بحاجة إلى دراسة وافية 
وكافية ملعرفة مدى تبعاتها على االقتصاد 
احمللي، السيما أنها تؤثر بشكل سلبي على 
كل الشركات العاملة في القطاع اخلاص.

ولفت الى أن ما يحدث في الكويت مؤخرا 
يدفع املســتثمر سواء احمللي أو األجنبي 
بإعادة النظر برغبته باالستثمار أو حتى 
باالستمرار في استثماره بالكويت والتوجه 
إلى االستثمار اخلارجي، وهو لألسف ما 
يحدث حاليا بالفعل، مما سيعود بالضرر 
على االقتصاد الوطني ويعود بالنفع على 

غيرنا من األسواق اجلاذبة لالستثمار.

إغالق األنشطة خالل احلظر اجلزئي فاقم من خسائر املطاعم واملصابغ

«البيئة» وافقت على التصدير شرط االلتزام باالشتراطات البيئية

محمد جعفر

املنتجات اجلديدة تخلق معدالت سيولة جيدة.. 
واستفادة جماعية ملنظومة السوق

عالء مجيد

بلــغ إجمالــي األربــاح التي 
حصلــت عليهــا الهيئــة العامة 
لالستثمار من التوزيعات النقدية 
واملنحة لـ ١٨ شركة مدرجة وغير 
مدرجة تستثمر بها نحو ٨٠٧٫٢٦ 
ماليني دينار، موزعة بني أســهم 
النقدية،  املنحــة والتوزيعــات 
وذلك على مدار السنوات اخلمس 
املاضية (من العام املالي ٢٠١٧/٢٠١٦ 
حتــى ٢٠٢١/٢٠٢٠)، وذلــك مــن 
كافة الشركات التي متتلك فيها 
احلكومة مبؤسســاتها املختلفة 
نســبة ٥٠٪ أو أكثر.  وتوزعت 
تلــك العوائد ما بــني توزيعات 
أسهم املنحة بلغت قيمتها ٤٢١٫٣ 
مليون دينــار، فيما بلغت قيمة 
التوزيعات النقدية ٣٨٦ مليون 
دينــار، وعلــى مدار الســنوات 
اخلمس املاضية بلغ املتوســط 
السنوي للتوزيعات التي حصلت 
عليها الهيئة نحو ١٦١٫٥ مليون 
دينار سنويا، مبتوسط سنوي 
٧٧٫٢ مليــون دينار للتوزيعات 
النقديــة، و٨٤٫٢ مليــون دينار 
باملتوســط لتوزيعــات املنحة.  
ووفقا إلحصائية حكومية حصلت 
«األنباء» على نسخة منها، فأن 
التوزيعات النقدية التي حصلت 
عليها الهيئة العامة لالســتثمار 
خــالل العام املالــي ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
والذي صــادف تفشــي جائحة 
كورونا، تكشف أن الهيئة اتبعت 
استراتيجية استثمارية دفاعية، 
حيــث حصلت خالل هــذا العام 
على ثاني أكبر توزيعات نقدية 
سنوية بقيمة ٩١٫٥ مليون دينار، 
فيما كانت أكبر توزيعات حققتها 
الهيئة بالعام املالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ 
بـ ١٠٦٫٨ ماليني دينار. أما السنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ فقد كانت أكبر 
ســنة تشــهد توزيعــات نقدية 
واســهم منحــة بقيمــة ٢٣٩٫٢٨ 
مليون دينار منقسمة الى ١٥٣٫٢٩ 
مليون دينار أسهم منحة و٨٥٫٩٩ 
مليون دينار كتوزيعات نقدية. 
وخالل الـ ٥ سنوات املاضية، 
جــاءت بصدارة الشــركات التي 

دينار كتوزيعات نقدية.
وجاءت في صدارة الشركات 
املوزعة لألرباح هو بيت التمويل 
الكويتــي «بيتــك» بإجمالــي 
توزيعات بلغت ١٤٧٫٦٦ مليون 
دينار منها ١٢٦٫٢١ مليون دينار 
كأســهم منحــة و٢١٫٤٥ مليون 
دينــار كتوزيعات نقدية. تالها 
شركة االتصاالت املتنقلة «زين» 
بتوزيعــات نقديــة بلغت ٦٨٫١١ 
مليون دينار، كما حل في املرتبة 
الثالثة بنك اخلليج بتوزيعات 
نقدية بلغت ٥٫٣٩ ماليني دينار 
وجاءت في املرتبة الرابعة شركة 
اسمنت الكويت بتوزيعات نقدية 

بلغت ٤٫١١ ماليني دينار.
وبالنسبة للسنة املالية لعام 
٢٠١٨/٢٠١٧ فقــد حصلت الهيئة 
على توزيعــات اجمالية بلغت 
١٧٫١٨ مليون دينار وهي اقل سنة 
في السنوات اخلمس منها ١٥٫٠٨ 
مليون دينار كتوزيعات نفدية 
و٢٫١ مليون دينار كأسهم منحة 
وجــاءت في صدارة الشــركات 
املوزعة لألرباح شــركة اسمنت 
الكويت بقيمة ٤٫١١ ماليني دينار 
كتوزيعات نقدية. تلتها شركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 

بلغــت ٨٫٤ ماليني دينار ورابعًا 
جاءت شــركة مطاحــن الدقيق 
واملخابــز الكويتيــة بتوزيعات 

نقدية بلغت ٦ ماليني دينار.
فيما بلغ إجمالي ما حصلت 
عليه الهيئة من توزيعات خالل 
السنة املالية املاضية للعام املالي 
٢٠٢١/٢٠٢٠ مــا يزيــد على ٩٢٫٣ 
مليون دينار منها ٩١٫٤٥ مليون 
دينار كتوزيعــات نقدية و٨٦٤ 

الف دينار كأسهم منحة.
وجاءت في صدارة الشركات 
التي حصلت منهــا الهيئة على 
اربــاح هــي شــركة االتصاالت 
املتنقلــة «زيــن» بنســبة متلك 
٢٤٫٢٪ وبقيمة توزيعات نقدية 
بلغت ٣٤٫٥٨ مليون دينار تالها 
في املركز الثانــي بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» بنســبة متلك 
٢٤٫٨٪ وبتوزيعات نقدية بلغت 

٣٣٫٥٩ مليون دينار.
وحلت شركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية بنسبة متلك 
١٠٠٪ بتوزيعات نقدية بلغت ٩ 
ماليني دينار ورابعا جاءت الشركة 
الكويتية لالستثمار بنسبة متلك 
٧٦٫١٩٪ وبقيمة توزيعات نقدية 

بلغت ٦٫٣ ماليني دينار.

بقيمة ٣ ماليني دينار كتوزيعات 
نقدية وحلت في املرتبة الثالثة 
الكويتية لالســتثمار  الشــركة 
بتوزيعــات نقديــة بلغــت ٢٫٩ 
مليــون دينــار وجاءت شــركة 
الدوليــة  الثالثيــة  املجموعــة 
لالستشارات في املرتبة الرابعة 
بتوزيعــات اســهم منحة بلغت 
قيمتهــا ٢٫١ مليــون دينــار. اما 
الســنة املالية لعــام ٢٠١٩/٢٠١٨ 
فقد حصلت الهيئة على اجمالي 
توزيعات بلغت ٢٢٥٫٣٩ مليون 
دينار منها ١٣٨٫٨٣ مليون دينار 
كأســهم منحــة و٨٦٫٥٥ مليون 

دينار كتوزيعات نقدية. 
وحلت في صدارة الشركات 
املوزعــة لألرباح بيــت التمويل 
بإجمالــي  «بيتــك»  الكويتــي 
توزيعــات بلغت ١٦٢٫٤٣ مليون 
دينار منها ١٣٨٫٨٣ مليون دينار 
كأسهم منحة و٢٣٫٦٠ مليون دينار 

كتوزيعات نقدية. 
الثانية  وجاءت في املرتبــة 
شركة االتصاالت املتنقلة «زين» 
بتوزيعــات نقدية بلغت ٣٦٫٥٧ 
مليون دينار كما حلت الشــركة 
الكويتية لالستثمار في املرتبة 
الثالثة بقيمــة توزيعات نقدية 

 
حصلــت الهيئة علــى أرباح من 
توزيعاتها، بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» بتوزيعات بلغت ١٨٣٫٢٦ 
مليون دينار منها ١٥٢٫٧١ مليون 
دينار كأسهم منحة و٣٠٫٥٤ مليون 
دينار كتوزيعــات نقدية، تالها 
شركة االتصاالت املتنقلة «زين» 
وبتوزيعات نقدية بلغت ٣١٫٤٣ 
مليون دينار.  وجاءت في املرتبة 
الثالثة شــركة مطاحــن الدقيق 
واملخابــز الكويتية وبتوزيعات 
نقديــة بلغــت ٦ ماليــني دينار 
وحلت رابعا شركة بنك اخلليج 
بتوزيعات نقدية بلغت ٤٫٩ ماليني 
دينار وقد خرج بنك اخلليج من 
اســتثمارات الهيئة خالل السنة 
املاليــة املنتهية في ٢٠٢١/٢٠٢٠. 
وبالرجوع الى استهالل السنوات 
اخلمس جند أن التنوع القطاعي 
لالســتثمارات الســمة الغالبــة 
حيث تتوزع استثمارات الهيئة 
بــني قطاعات البنــوك واألغذية 
والصناعة واالستثمار وغيرها 
وحصلــت الهيئة علــى إجمالي 
توزيعــات خالل الســنة املالية 
٢٠١٧/٢٠١٦ بلغت ٢٣٣٫٠٨ مليون 
دينار منها ١٢٦٫٢١ مليون دينار 
كأســهم منحــة و١٠٦٫٨٦ ماليني 

«الكيماويات البترولية»: ٣ مليارات دوالر قيمة 
عقود الهندسة والتوريد ملجمع بتروكيماويات كندا

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، 
ان شــركة نفط الكويت قررت متديد عطاءات 
املقاولني ملشروعي اإلنتاج اجلوراسي املعروفني 
 «٤-JPF» اختصارا باســم مرفق اإلنتاج رقم
و«JPF-٥» شــمالي البالد إلى ٤ أبريل املقبل، 
بعد أن كان التمديد النهائي ينتهي اليوم األحد 
٢١ اجلاري. وذكرت املصادر أن شــركة نفط 
الكويت قررت التعديل على استراتيجية تقييم 
التفاوض والترسية اخلاصة بعطاءات املمارسة، 
والتي لم تكشــف عنها املصــادر حاليا حلني 

اعتمادها من قبل اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة قريبا. وأشــارت إلى ان «نفط الكويت» 
قدمت التوضيحات املطلوبة من املقاولني حول 
املشــروع الضخم. يذكر أنه مت بالفعل تأجيل 
املشاريع التي تقع في شمال البالد عدة مرات، 
رغم إصدار وثائق املناقصة في األصل في ١٣ 
ســبتمبر ٢٠٢٠، ومن املفهوم أن االضطراب 
الناجم عن جائحة كورونا هو املسؤول جزئيا 
على األقل عن التأخيرات، إذ جعلت قيود السفر 
املصممة ملنع انتشــار الڤيروس من الصعب 
على املقاولني إرســال خبراء للنظر في مواقع 

املشاريع قبل تقدمي عروضهم.

أحمد مغربي

كشــفت وثائــق حصلــت 
عليها «األنباء» أن قيمة عقود 
الهندســة والتوريد واإلنشــاء 
ملشروع البتروكيماويات التابع 
الكويتيــة  الكنديــة  للشــركة 
للبتروكيماويات في كندا والذي 
تنفذه شركة صناعة الكيماويات 
البترولية بالتعاون مع الشريك 
الكندي (بامبينا) قد بلغت نحو 
٣ مليارات دوالر، مشيرة الى ان 
التكلفة التقديرية للمشروع بعد 
إجناز دراسة اجلدوى التفصيلية 
وبنســبة دقــة +٣٠٪ - ٢٥٪ 
هــي ٢٫٧٥ مليــار دوالر، وقــد 
أجنزت دراسات اجلدوى الفنية 
والتسويقية والضريبية من قبل 
شركات فلور وبي دبليو سي.

شــركة  بيانــات  وقالــت 
صناعة الكيماويات البترولية 
ان تكليف الهندســة والتوريد 
واإلنشاء حلزمتي وحدة جتفيف 
البروبان باستخدام الهيدروجني 

أمــا تكاليف خدمات الهندســة 
والتوريد ((PPA لوحدة البولي 
بروبلني فقد فازت بها شــركة 
تكنيــكاس رينــوداس بقيمة 
٥٩ مليــون يورو (مــا يعادل 

وأوضحت ان تكاليف سفر 
الفــرق املختلفــة للمشــروع 
مــن موظفــي شــركة صناعة 
الكيماويــات البتروليــة فقط 
منذ بــدء العمل في املشــروع 
بقيمة ١٫٧٦ مليــون دينار، أما 
تكاليــف ومصروفــات ســفر 
التنفيــذي ونــواب  الرئيــس 
الرئيس التنفيذي في مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة وشــركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
إلــى كنــدا فبلغ نحــو ٧٠ ألف 
دينار، أما تكاليف ومصروفات 
سفر مديري مؤسسة البترول 
الكويتيــة وشــركة صناعــة 
الكيماويات البترولية الى كندا 

فبلغ ٣٠٥٫٢ آالف دينار.
جتدر اإلشارة الى ان مجمع 
البتروكيماويات يهدف إلنتاج 
٥٥٠ ألف طن متري سنويا من 
مادة البولي بروبلني في والية 
ألبرتا الكندية، وتتحمل شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 

نسبة ٥٠٪ منها.

٧٠ مليون دوالر)، أما تكاليف 
خدمــات الهندســة والتوريــد 
(CBU) فازت بها شركة وورلي 
بقيمــة ٢٣ مليون دوالر كندي 

بقيمة ١٨٫٥ مليون دوالر.

١٫٧ مليون دينار تكاليف سفر موظفي الشركة منذ بدء املشروع

 
(PDH) مع حتالف بني شــركة 
فلــور Fluor وشــركة كيويت 
Keiwit بقيمة ٢٫١٢ مليار دوالر 
كندي ما يعادل ١٫٧ مليار دوالر 
 ،HCP وفاز به حتالف شــركة

«نفط الكويت» تعّدل إستراتيجية التفاوض 
والترسية ملرافق اإلنتاج اجلوراسي

قررت متديد العطاءات إلى ٤ أبريل املقبل


