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اخلميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١ اقتصـاد

سجلت أفضل أداء استثماري في تاريخ املؤسسة للسنة املالية املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

أعلنت املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية فــي بيان صحافي أمس عن 
أداء املؤسسة االستثماري للسنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠٢١ املنتهيــة في ٣١ مارس ٢٠٢١، 
مسجلة ارتفاع في قيمة أصول احملفظة 
االســتثمارية بلــغ ٢٣٫١ مليار دوالر (ما 
يعادل ٦٫٣ مليارات دينار) مما يرفع قيمة 
أصول احملفظة إلى ١٣٣٫٧ مليار دوالر (ما 
يعــادل ٤٠٫٤ مليار دينار) بنســبة منو 
٢٠٫٩٪ عن العام املاضي، مسجلة معدل 

عائد عام على االستثمار ١٦٫٥٪.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام املؤسسة 
العامــة للتأمينــات االجتماعية مشــعل 
العثمان: «هذا العائد القياسي جاء مدعوما 
باألداء القياسي ألســواق املال في العام 
املاضي وبأداء فريق مهني متميز يضم أكثر 
من ١٠٠ كويتي متمرس ينفذ استراتيجية 
حصيفة بقيادة اإلدارة التنفيذية ويعمل 
بقرارات وسياسات (جلنة استثمار أموال 
املؤسســة)، والتي حرصــت على اتباع 
استراتيجية استثمارية واضحة تهدف إلى 
حتقيق عوائد مجدية على املدى الطويل 
ومبعدل مخاطر منخفض وبالتعامل مع 
أفضل شــركات إدارة األصول. وفي حال 
تذبذب األسواق في املرحلة املقبلة، فإن 
محفظة املؤسسة مهيأة وبشكل متوازن 
لتخطــي االنخفاضات بأقــل تأثير على 

إلى تقــدمي الدعم املســتمر والالمحدود 
للسلطات املعنية بالتحري والتتبع جلميع 

االستثمارات السابقة.
مــن جانبه، قــال نائب املديــر العام 
لشؤون االستثمار والعمليات في املؤسسة 
رائد النصف: «هذا األداء يعكس حصافة 
ومتانة السياسة االستثمارية من ناحية 
واألداء القياسي ألسواق املال من ناحية 
أخرى. وكان قطاع االستثمار في املؤسسة 
مهيأ لالســتفادة من هذا األداء القياسي 
بضوابط وحصافة والتزام، حيث شهدت 

رائد النصف مشعل العثمان

احملفظة االستثمارية وذلك نتيجة تنوع 
األصــول في احملفظة واتباع املؤسســة 

سياسة متحفظة في إدارة املخاطر».
ومن اجلديــر بالذكر أن عملية إعادة 
هيكلة املؤسسة قد بدأت مطلع ٢٠١٧ من 
خالل إعادة هيكلة قطاع االستثمار عبر 
توسعة حجم الفريق االستثماري وتعزيزه 
بخبرات استثمارية كويتية إلعادة بناء 
القطاع ومحفظة املؤسسة االستثمارية 
ووضع إجــراءات عمل مؤسســية وفق 
أفضــل املمارســات العامليــة، باإلضافة 

مشعل العثمان: حرصنا على اتباع إستراتيجية استثمارية واضحة لتحقيق عوائد مجدية على املدى الطويل
رائد النصف: األداء يعكس حصافة ومتانة السياسة االستثمارية وهو مدعوم باألداء القياسي ألسواق املال
أسواق املال العاملية في ٢٠٢٠ أداء متميزا. 
ومن املتوقع في الفترة القادمة، على املدى 
املتوسط، أن نشــهد تقلبات في أسواق 
األسهم العاملية، واإلدارة التنفيذية تنتهج 
استراتيجية استثمارية محافظة وطويلة 
املدى قادرة على استيعاب وتخطي تذبذب 
األسواق. وقد وضعت هذه االستراتيجية 
باالســتعانة بأكبر شركات االستشارات 
العامليــة لرســم اخلطة االســتراتيجية 
لتوزيــع األصول وذلك مــن خالل خطة 
توظيف األموال غير املســتثمرة، والذي 
انخفــض من ٤١٫٢٪ من إجمالي احملفظة 
االستثمارية للمؤسسة كما في ٣١ مارس 
٢٠١٦ إلى أقل من ٤٪ من إجمالي احملفظة 
االستثمارية في املؤسسة كما في ٣١ مارس 
٢٠٢١، وذلــك حســب اخلطة اخلمســية 
املعتمدة التي وضعتها شــركة كامبردج 

اسوسيتش في العام ٢٠١٦».
وأضاف: «أن اخلطة اخلمسية األولى 
قد انتهت في مــارس ٢٠٢١ واليوم بدأنا 
بتطبيق اخلطة االســتراتيجية اجلديدة 
لتوزيع األصول املوضوعة من قبل شركة 
ميرسر ال ال سي، وذلك لتقدمي استشارات 
للتوزيع اجلغرافي والنوعي لالستثمارات 
للسنوات اخلمس القادمة. وتتم مراجعة 
هذه االســتراتيجية بشكل دوري لألخذ 

باالعتبار تطورات األسواق العاملية».

أبرز اإلجنازات املرحلية لبرنامج تطوير «التأمينات»

«التأمينات»: ٢١٪ منو أصول احملفظة 
االستثمارية إلى ١٣٣٫٧ مليار دوالر

عالء مجيد

حافظ االحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي 
خالل شــهر أبريل املاضي على مســتويات شهر مارس عند 
مستوى ٢١١٫٨ مليون دينار (ما يعادل ٧٠٣٫٤ ماليني دوالر) 
علما بأن املستوى القياسي بلغ ٢١٩٫٢ مليون دينار الذي دام 
ملدة ثالث شــهور من ديسمبر املاضي وحتى فبراير املاضي 
وذلك بحسب بيانات بنك الكويت املركزي لشهر أبريل ٢٠٢١.

وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم االحتياطيات الكويتية 
املودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية أبريل املاضي بنسبة 
٤٫٥٪، وبقيمة ٩٫١ ماليني دينار، مقارنة مبستوياتها البالغة 
٢٠٢٫٧ مليون دينار بنهاية أبريل من عام ٢٠٢٠. ويتكون وضع 
االحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة االحتياطي، 
أي مبالغ العمالت األجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها 
من صندوق النقد الدولي خالل مهلة وجيزة، ومديونية على 
صندوق النقد الدولي (مبوجب اتفاقية قرض) في حســاب 
املــوارد العامة، وتكون حتت تصــرف البلد العضو مبا في 
ذلــك إقــراض البلد املبلــغ لصندوق النقــد الدولي مبوجب 
االتفاقات العامة لالقتراض، واالتفاقات اجلديدة لالقتراض، 
واملطالبات على الصندوق احملررة بحقوق السحب اخلاصة 

تعتبر مطالبات بالعملة األجنبية.
وبلغ حجم حقوق الســحب اخلاصة نحو ٥٧٣٫٤ مليون 
دينار خالل شهر أبريل وهو نفس مستويات مارس املاضي 
وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي 
كأصل احتياطي مكمل لألصول االحتياطية لدى البلدان األعضاء 
في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب اخلاصة بني 

أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
وارتفعت مجموع العملة األجنبية والودائع في اخلارج 
بنهاية شــهر أبريل ليصل الــى ١٢٫٦٨٠ مليار دينار بارتفاع 
بلغ نسبته ٠٫٧٢٪ مقارنة بـ ١٢٫٥٨٩ مليار دينار خالل شهر 
مــارس املاضي. واملقصود بالودائع هنا هي الودائع املتاحة 
عند الطلب وهي الودائع املتاحة لدى البنوك املركزية األجنبية 
وبنك التســويات الدولية وبنوك اخرى. كما تتكون العملة 
من النقود الورقية واملعدنية املتداولة من العمالت األجنبية 
واملســتخدمة عموما ألداء املدفوعات وتستثنى منها النقود 

املعدنية التذكارية.

بنهاية أبريل ٢٠٢١ وبزيادة سنوية ٤٫٥٪

٢١١٫٨ مليون دينار رصيد 
الكويت لدى «صندوق النقد»

«البترول» تنّفذ مشروعني بـ ٣٢ مليار دوالر ملضاعفة تكرير النفط
محمود عيسى

قالــت نشــرة بتروليــوم 
ايكونوميســت ان مؤسســة 
البترول الكويتيةـ  بعد تأخيرات 
طويلــة ـ أكملــت واحــدا مــن 
مشروعني تتجاوز قيمة الواحد 
منهما ١٥ مليار دوالر والتي مت 
تخطيطهــا وتصميمها لزيادة 
طاقة التكرير في البالد ألكثر من 
الضعف، ويأتي ذلك في غمرة 
مساعي شركات النفط الوطنية 
بالشــرق األوســط للتحــول 
إلــى قطاع التكريــر والتوزيع 
لتضمن لنفســها سيطرة أكبر 
على سالسل التوريد العاملية.

وأضافت النشرة ان شركة 
الكويتية  الوطنيــة  البتــرول 
انتهــت مطلع يونيــو اجلاري 
مــن العمل في وحدة تكســير 
هيدروجيني جديدة بسعة ٧٠ 
ألــف برميل يوميا، لتوســيع 
طاقتهــا إلى ٤٥٤ ألــف برميل 
يوميا في مصفاة ميناء عبداهللا. 

املعاييــر األوروبيــة. وبذلــك 
تكون قد أجنــزت من الناحية 
امليكانيكيــة اعماال قبل شــهر 
من املوعد احملدد في مشــروع 

اإلجمالية إلى ٨٠٠ ألف برميل 
يوميا. ولــم يتم حتديد موعد 
حتى اآلن لبدء تشغيل الوحدة 

اجلديدة.
وقالت النشــرة ان مشروع 
الوقود النظيف سيضيف قيمة 
إلى املوارد الطبيعية الكويتية 
ويرفــع مســاهمة البــالد على 

الساحة الدولية.
وقالت الشركة ان املشروع 
يعتبــر «ركيزة أساســية» في 
إستراتيجية مؤسسة البترول 
الطاقــة  لزيــادة  الكويتيــة 
التكريريــة الكويتيــة إلى ١٫٤ 
مليون برميل يوميا ومعدل عائد 
داخلي متوقع يبلغ ١١٫٥٪. وتقول 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
انــه بدال من بيــع النفط اخلام 
مباشرة إلى السوق، فإن مشروع 
الوقود النظيف سيضيف قيمة 
إلى املوارد الطبيعية الكويتية 
ويعــزز حصــة الكويــت على 

الساحة الدولية.
والى جانب مشروع الوقود 

النظيف متضي الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة 
البتــرول  التابعــة ملؤسســة 
الكويتيــة قدما فــي العمل في 
مصفــاة الزور اجلديدة، والتي 
ســتضيف ٦١٥ الف برميل في 
اليوم من الطاقة التكريرية عند 
بدء التشغيل في الربع االخير 

من العام احلالي. 
وســترتفع الى حوالي ١٦٫١ 
مليار دوالر تكلفة املصفاة، التي 
ستشتمل أيضا على محطة إعادة 
حتويل الغاز الطبيعي املســال 
الــى احلالة الغازية (التغويز) 
لتصبح في نهاية املطاف منشأة 
بتروكيماوية متكاملة، ويبلغ 
كلفة مشــروعي مصفاة الزور 
والوقود البيئي نحو ٣١٫٨ مليار 
دوالر. ويتم إجراء االختبارات 
التجريبيــة في أعقاب التأخير 
الناجــم عــن جائحــة كورونا 
واجلهود التي تبذلها شــركات 
اخلدمات واملقاولون للتخلص 
من ظروف القوة القاهرة وسط 
تشديد القيود بسبب اجلائحة. 
ويقترب العمل في املشروع من 
نهايتــه، علما بانه مت تنفيذ ما 
يقرب من ٩٨٪ من العمل بحلول 
فبراير املاضي. وقد مت تصميم 
كال املشــروعني لتحسني أوجه 
التآزر وزيادة ربحية كل برميل 
من النفط، حيث تواصل شركة 
نفط الكويــت جهودها لزيادة 
إنتاج النفط اخلام من املستوى 
احلالي البالغ ٣٫٢ ماليني برميل 
إلى ٤ ماليني برميل يوميا بحلول 
عــام ٢٠٤٠. من خــالل توجيه 
عمليات مصفاة الزور لتكرير 
اخلامات الكويتية الثقيلة، فإن 
البالد تتوقــع حتقيق إيرادات 
معــززة مــن خــالل تصديــر 
منتجات ذات قيمة أعلى، بدال من 
االضطرار إلى منح اخلصومات 

على املنتجات األقل رواجا. 
ويتزامن بدء تشغيل املصفاة 
مع جهــود التنقيــب واإلنتاج 
في أم نيــا وجنوب الرتقة في 
إطار مشروع النفط الثقيل من 
حقل فارس السفلي، والذي من 
املتوقع أن يوفر تدفقات تزيد 
علــى ٣٠٠ ألف برميــل يوميا 
بحلــول نهاية العقــد، مقارنة 

مع ٧٥ ألف برميل حاليا.

الوقود النظيف، وهو مشروع 
بقيمة ١٥٫٧ مليار دوالر لتحديث 
وتوسيع مصفاتي ميناء عبداهللا 
وميناء األحمدي لتصل طاقتهما 

ً مشروعا مصفاة الزور والوقود البيئي.. لتقفز طاقة البالد التكريرية إلى ١٫٤ مليون برميل يوميا

جانب من أعمال مشروع الوقود البيئي

وســتنتج املنشــأة اجلديدة ـ 
الهيدروجيني  التكسير  وحدة 
رقم ١١٤ـ  الديزل والكيروســني 
منخفضــي الكبريــت لتلبيــة 

٥٩ ٪ تراجع قيمة مشاريع النفط والغاز بالكويت إلى ٢٧٫٢ مليار دوالر
«ميد»: سوق املشروعات الكويتية األسوأ أداًء في املنطقة

محمود عيسى

قالــت مجلــة «ميــد» إن القيمة 
اإلجمالية للمشــاريع النشــطة في 
قطــاع النفط والغــاز والكيماويات 
في نهايــة ٢٠١٩ والتي كانت إما في 
مرحلة التخطيط او التنفيذ قد بلغت 
٦٦٫٨ مليــار دوالر، وبني ذلك احلني 
ونهاية مــارس ٢٠٢١ تراجعت قيمة 
املشاريع النشطة بنسبة ٥٩٪ لتصل 
إلى ٢٧٫٢ مليار دوالر فقط، األمر الذي 
جعل سوق املشروعات الكويتية أسوأ 

األسواق أداء في املنطقة.
وأضافت املجلة أن الكويت شهدت 
تراجعا كبيرا في نشاط املشروعات 
طوال العامني املاضيني في غمرة تفشي 
ڤيروس كورونا من جهة، والتوجه 
العاملي نحو الطاقة النظيفة وبعيدا 
عن الوقود األحفوري من جهة أخرى. 
كمــا تراجعــت قدرات مؤسســة 

في أغسطس ٢٠٢٠ التخاذ قرار بخفض 
إنفــاق على قطاع النفط مبقدار ٢٫٣ 
مليار دوالر للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
وسط استمرار ضعف أسعار النفط. 
كما مت االتفاق بني «البترول» ووزارة 
املالية على خفض ميزانية املؤسسة 
املخصصة إلنتاج النفط والغاز من 
٣٫٧ مليــارات دينار إلــى ٣ مليارات 

اتخــاذ  الكويتيــة علــى  البتــرول 
اإلجــراءات املتعلقة بطــرح وتنفيذ 
املشــروعات التي تديرها من خالل 
الشركات التابعة لها، حيث أصبحت 
عرضة لتأخيرات وتعطيالت كبيرة 
في املشاريع جراء مشاكل امليزانية 
احلادة واالضطرابات السياسية التي 
أعاقتها. وذكرت أن املؤسسة اضطرت 

دينار، حيث اعتبــرت وزارة املالية 
أن ارتفاع تكاليف قطاع النفط غير 
مبرر بسبب ظروف السوق والعجز 

املتزايد في امليزانية. 
ومن أجل مساهمتها في «االستقرار 
املالي للدولة»، خفضت شركة نفط 
الكويت فــي يوليــو ٢٠٢٠ ميزانية 
خطتها اخلمســية احلالية في غمرة 
التفشــي املســتمر جلائحة كورونا 
بواقع ٢٥٪. وأشــارت «ميد» إلى أن 
احلكومة كانت قد وافقت قبل خفض 
امليزانية على إنفاق ٢٧٫٧ مليار دينار 
او ما يعادل ٩٠٫١ مليار دوالر ضمن 
اخلطة التنموية اخلمســية لشركة 
نفــط الكويت، إال ان هــذا املبلغ قد 
تقلص مبقدار ٧ مليارات دينار ليصل 
إلــى ٢٠٫٧ مليار دينــار. كما أعلنت 
الشركة عزمها على تخفيض ميزانيتها 
التشغيلية للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 

بواقع ١٨٪ تقريبا. 

دعت شركة نفط الكويت الشركات املعنية للتأهل املسبق من أجل املشاركة 
في مناقصة بناء خزانات نفط من املقرر تنفيذها حسب نظام الهندسة والتوريد 
والبناء EPC على ان تقدم مستندات طلب التأهل في موعد غايته ٢٢ أغسطس 
املقبل، وفقا ملا نسبته مجلة ميد الى بيان صادر عن الشركة. وأضافت املجلة 

انه من املقرر ان تبلغ سعة اخلزان الواحد ١٠٠ ألف برميل من النفط.

«نفط الكويت» تدعو الشركات
للتأهل ملناقصة بناء خزانات نفط

- برنامج إعادة بناء قطاع االستثمار، والذي شمل:
- إلغاء مركزية القرار االستثماري واستبداله بإجراء 
مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة 

وسياسة استثمارية حصيفة.
- حتديث استراتيجية استثمار أموال املؤسسة حسب 
أنواع األصول االستثمارية والتوزيع اجلغرافي األمثل من 
خالل االستعانة بإحدى أكبر الشركات العاملية املتخصصة 

بدراسات التوزيع االستراتيجي لألصول.

- صــدور أول دليل لتنظيم قواعــد اختيار ممثلي 
املؤسسة في اجلهات املستثمر بها.

- صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات 
املؤسســة املباشرة وغير املباشــرة في الشركات غير 

املدرجة في السوق احمللي.
- صدور أول دليــل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج 

االستثمار العامة منذ عام ١٩٩٨.
- برنامــج التطوير الرقمي، توفير أكثر من ٩٠٪ من 

مجمل خدمات املؤسسة إلكترونيا.
- برنامج احلوكمة، إنشاء إدارة احلوكمة وااللتزام، 
وهي إدارة رقابية تتبع املدير العام مباشرة في الهيكل 
التنظيمي. وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياســات 
وإجراءات احلوكمة والتحقق من وجود األدوات والضوابط 

الالزمة لذلك.
- برنامج التدريب، إعادة تدريب املوظفني على تنفيذ 
جميع عمليات املؤسسة بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.


