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الثالثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ اقتصـاد

٣٫٤ مليارات دينار ملكيات األجانب بالسوق األول في «البورصة»
عالء مجيد

بلغــت القيمــة الســوقية 
مللكية األجانب في أســهم ٢٥ 
شركة مدرجة بالسوق األول 
الكويــت بنهايــة  ببورصــة 
النصف األول من العام احلالي 
نحو ٣٫٤ مليارات دينار، وذلك 
وفقا لبيانات الشركة الكويتية 
للمقاصة بنهاية جلسة تداول 
املاضــي، حيــث  ٢٩ يونيــو 
تراجعــت القيمة خــالل تلك 
الفترة مبقدار ٦٨٠ مليون دينار 
مقارنة بقيمتهــا مطلع العام 
التي بلغت ٤ مليارات دينار.

تتباين أسباب تراجع القيمة 
السوقية مللكيات األجانب ما 
بني انخفاض نســبة ملكيتهم 
أو تغير أسعار األسهم، حيث 
زادوا ملكيتهــم في ١٠ أســهم 
وانخفضت فــي مثلهم بينما 
ظهروا بقائمة ملكية ٥ شركات 

للمرة األولى.
تغيير مراكز

تبـاينـــت استراتيجيـــة 
األجانب في زيــادة مراكزهم 
االســتثمارية أو خفضها بني 
األســهم داخل القطاع الواحد 
في تكتيــكات انتقائية زادوا 
علــى أثرهــا ملكيتهــم في ١٠ 
أسهم أبرزها بنوك «الوطني» 
 «KIB»و«بيتك» و«اخلليج» و
و«وربــــــة» وأكبرهــــا كان 
فــي «القريــن»، حيــث زادوا 
ملكيتهم من ٢٫١٦٪ إلى ٣٫٦٦٪ 
وكذلــك زادوا ملكيتاهــم في 

قيمــة ٣٤٫٥٣ مليــون دينــار 
وأخيــرا امتلك األجانب خالل 
الفترة نفسها في سهم االمتياز 
بنسبة ٢٨٫٦٦٪ بإجمالي عدد 
أســهم ٣٢٤٫٨٩ مليون ســهم 

من حيــث القيمة الســوقية 
وبحســب الرصد اإلحصائي 
الــذي قــــامت بــه «األنبــاء 
االقتصادية» في أسهم السوق 

األول اآلتية:

احلالي وبنسبة تراجع بلغت 
٠٫٢٢٪ كمــا بلغــت إجمالي 
عدد األســهم ٥٫٦٦ مليارات 
بإجمالي قيمة أسهم بلغت 

١٫٣٩ مليار دينار.
٭ وفي املركــز الثاني جاء 
سهم هيومن سوفت بنسبة 
متلك بلغت ٤٦٫٠٦٪ مقارنة 
بـــ ٥٢٫٤٨٪ منذ بداية العام 
وبنســبة تراجــع بلغــت 

.٪٦٫٤٢
٭ حل ثالثا ســهم االمتياز 
بنسبة متلك بلغت ٢٨٫٦٦٪ 
بنهايــة النصــف األول من 
العام احلالي بإجمالي عدد 
أســهم بلغ ٣٢٤٫٨٩ مليون 
ســهم بإجمالي قيمة اسهم 
بلغت ٣٩٫٦٣ مليون دينار.

٭ وفي املرتبة الرابعة جاء 
ســهم بنك الكويت الوطني 
«وطني» بنسبة متلك بلغت 
١٩٫٩٧٪ مقارنة بـ ١٩٫٨٢٪ منذ 
بداية العــام بارتفاع قدره 
٠٫١٥٪، كما بلغ إجمالي عدد 
األسهم بنهاية النصف األول 
١٫٤٣ مليون ســهم بإجمالي 
قيمــة بلغــت ١٫٢٤ مليــون 

دينار.
٭ وجــاء ســهم أالفكو في 
املرتبة اخلامسة بنسبة متلك 
بلغت ١٥٫٩٨٪ بإجمالي عدد 
اسهم بلغ ١٥٢٫١٤ مليون سهم 
بإجمالي قيمة أسهم بلغت 

٣٤٫٥٣ مليون دينار.
٭ وجــاء ســهم املباني في 
الســادس بنسبة  الترتيب 
متلك بلغت ١٢٫٩٠٪ مقارنة 

بإجمالــي قيمة ٣٩٫٦٣ مليون 
دينار.

أكبر االستثمارات

تركزت استثمارات األجانب 

٭ جاء البنك «األهلي املتحد 
- البحرين» فــي الصدارة 
بنسبة متلك لألجانب بلغت 
٥٥٫٩١٪ مقارنة بـ ٥٦٫١٣٪ في 
بداية النصف األول من العام 

بـــ ١٢٫٨٪ منذ بدايــة العام 
بارتفاع قدره ٠٫١٠٪ بإجمالي 
عدد أســهم ١٤٢٫٥٥ مليون 
ســهم بإجمالي قيمة بلغت 

١٠٤٫٢ ماليني دينار.
٭ وفي املرتبة السابعة جاء 
ســهم بنك اخلليج بنسبة 
متلك لألجانب بلغت ١٢٫٥٩٪ 
مقارنة بـ ١٢٫٤٧٪ منذ بداية 
العام احلالي بإجمالي عدد 
أسهم بلغ ٣٨٣٫٧ مليون سهم 
وبإجمالي قيمة أسهم ٩٧٫٨٥ 
مليــون دينار. وبالنســبة 
نفسها حلت زين في املرتبة 
الثامنة بنسبة متلك ١٢٫٥٩٪ 
مقارنة بـــ ١٢٫٨٨٪ بتراجع 

نصف سنوي بلغ ٠٫٢٩٪.
٭ وحل تاسعا سهم أجيليتي 
بنسبة متلك بلغت ١٠٫٩٣٪ 
مقارنة بـــ ١٠٫٩٩ في بداية 
العام بتراجع بلغ نســبته 
٠٫٠٦٪ وبإجمالي عدد أسهم 
بلــغ ٢٤٣٫٧ مليــون ســهم 
بإجمالــي قيمة أســهم بلغ 

٢٢٨٫٣٩ مليون دينار.
٭ وجاء سهم بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» في املرتبة 
العاشــرة بنســبة متلــك 
لألجانــب بنهايــة النصف 
األول من العام احلالي بلغ 
١٠٫٥٣٪ مقارنــة بـــ ١٠٫١٦٪ 
في بداية العام بارتفاع بلغ 
نســبته ٠٫٣٧٪ على أساس 
نصف سنوي بإجمالي عدد 
أسهم بلغ ٨٨٨٫٨ مليون سهم 
بإجمالي قيمة أسهم بلغت 

٦٨٦٫٢٢ مليون دينار.

بنهاية النصف األول.. و٦٨٠ مليون دينار تراجع ملكياتهم في ٢٥ سهم خالل ٦ أشهر

«شمال الزور» و«بوبيان ب» 
و«صناعات» و«املباني».

على اجلانب اآلخر، خفض 
األجانب ملكياتهم في ١٠ أسهم 
من بينها أسهم مصرفية كما 
في «األهلي املتحد البحريني» 
و«بنك بوبيان» و«بنك برقان»، 
حيث شــهد األخير انخفاض 
بنسبة ملكية األجانب من ٣٫٢٪ 
إلى ٢٫٥٧٪. وضمت التراجعات 
أيضا قطاعات متنوعة، حيث 
خفضوا ملكيتهم في شركات: 
«مشاريع»، «زين»، «أجيليتي»، 

و«هيومن سوفت».
مالك جدد

النصــف األول من  شــهد 
العــام احلالي دخول األجانب 
في ٥ شركات جدد وهما شركة 
«اســتثمارات» بنسبة ملكية 
بلغت ١٫١٥٪ بعدد اسهم بلغت 
٩٫١٧ ماليني سهم بقيمة إجمالية 
بلغت ١٫٦ مليون دينار. وكذلك 
بلغت ملكية األجانب في شركة 
«عقارات ك» ٢٫١٥٪ بعدد أسهم 
٢٠٫٣٦ مليون ســهم بإجمالي 

قيمة ٢٫٦٢ مليون دينار.
الثالثة اجلديدة  والشركة 
التي امتلكت فيها األجانب هي 
شــركة كابالت بنسبة ٢٫٤٢٪ 
بإجمالي عدد أسهم ٥٫٠٨ ماليني 
سهم بإجمالي قيمة ٣٫٨٧ ماليني 
دينار. كما دخل األجانب أيضا 
خالل النصف األول من العام 
احلالــي في شــركة «األفكو» 
وامتلكوا ١٥٫٩٨٪ بعدد أسهم 
١٥٢٫١٤ مليون ســهم بإجمالي 

األجانب ظهروا كُمالك جدد في ٥ شركات.. أكبرها في «أالفكو» و«االمتياز»
إستراتيجية األجانب تباينت بزيادة مراكزهم االستثمارية وخفضها بالقطاع الواحد

«األهلي املتحد - البحرين» جاء في الصدارة مبلكية لألجانب بلغت ٥٥٫٩١٪

٧ مشاريع تنفذها «هيئة تشجيع االستثمار املباشر» في ٢٠٢١
استشاري عاملي لوضع إستراتيجية متوسطة األجل حتى ٢٠٢٦.. و«الوفرة االقتصادية» أبرز املشاريع الواعدة

أحمد مغربي

تشــجيع  هيئــة  تنفــذ 
االستثمار املباشر ٧ مشروعات 
اســتراتيجية تطويريــة ذات 
طبيعــة مســتمرة مرتبطــة 
مبجاالت عمل الهيئة وفي إطار 
ما متارسه من مهام أساسية في 
مجال رسم خريطة االستثمار 
في الكويت وحتويل البالد إلى 
وجهــة رئيســية لالســتثمار 
األجنبي، حيــث تعمل الهيئة 
على أن تواكب تلك املشــاريع 
التطورات العاملية واألوضاع 
االقتصادية العاملية. ورصدت 
«األنبــاء» املشــروعات التــي 
تنفذها هيئة تشجيع االستثمار 
ومــدى العناية التــي توليها 
الهيئة لتنفيذ تلك املشروعات 
رغم الظروف الضاغطة جلائحة 
كورونا وحرصها الشديد على 
اســتمرارية األعمال ملواصلة 
دورها في تعزيز االســتثمار 
املباشــر فــي البــالد، وذلــك 
باتباعهــا منهجيــة محكمــة 
فــي إدارة املشــاريع والتأكــد 
مــن متاشــيها مــع اخلطــط 
االستراتيجية للهيئة وسياسات 
العمل، أخذا باالعتبار اجلودة 
املتوقعة  الزمنيــة  واجلداول 
من هذه املشاريع. وفيما يلي 
رصد ملشــاريع هيئة تشجيع 
االســتثمار املباشر، وأظهرت 
انه بسبب ما مرت به البالد في 

األجل ٢٠٢١-٢٠٢٦ بالتعاون 
مع مكتب استشــاري عاملي 
وذلك لوضع اســتراتيجية 
املباشر  واضحة لالستثمار 
ورسم استراتيجية تواصل 
متكاملــة ومترابطــة وفــق 

معايير عاملية.
ثانيًا: مشروع تصميم منطقة 

الوفرة االقتصادية

 ٢٦٢٫١ مبلــغ  اعتمــاد  مت 
ألــف دينار في الســنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ ملشــروع تصميم 
البنية التحتية ملنطقة الوفرة 
االقتصادية حتت بند استشارات 
أخــرى، ولم يتم صرف املبلغ 
التأخيــر بإجــراءات  نتيجــة 
باجلهــاز  الطــرح اخلاصــة 
املركزي للمناقصات، علما ان 
الهيئة قامت مبراسلة اجلهاز 
املركــزي للمناقصات بتاريخ 
٢٠ فبرايــر ٢٠٢٠ لطلب طرح 
مناقصة تصميم البنية التحتية 
ملنطقة الوفرة االقتصادية ومت 
اإلعالن عن املناقصة بتاريخ ١٨ 

مبلغ ١٠٠ ألف دينار في السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ ملشــروع 
حتسني بيئة األعمال مع البنك 
الدولي، حيث متت مخاطبة 
وزارة املالية للموافقة على 
التعاقــد وأفــادت باملوافقة 
شــرط أخذ جميع املوافقات 
الالزمة مع اجلهات الرقابية 
ولم يتم صرف املبلع بسبب 
الفتــوى  إدارة  مالحظــات 
والتشريع، ومت عقد اجتماع 
لالتفــاق على البنــود التي 
سوف يتم وضعها في العقد 
الــذي ســيبرم بــني الهيئة 
والبنك الدولي وانتهى األمر 
مع إدارة الفتوى انها قررت 

واإلحصاءات وكذلك دعم إدارة 
األنشــطة الترويجية وبقية 
اإلدارات لالستفادة منها على 
شكل مواد او عروض مرئية 
وفعاليــات تخــص الهيئــة، 
ويتوقــع ان تكــون القيمــة 
التقديريــة للدراســة ما بني 
١٥ إلى ٣٠ ألف دينار واملبلغ 
املعتمد للسنة املالية احلالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ هو ٣٠ ألف دينار 
حتت بند استشــارات أخرى 
وتقدر نسبة اإلجناز للمشروع 

٣٠٪ مبرحلة اإلعداد.
خامسًا: دراسة اقتصادية 

للمناطق احلرة

تهــدف الهيئــة الــى إعداد 
ماليــة  اقتصاديــة  دراســة 
وقانونية وهندســية توضح 
أهميـــــة املناطــــــق احلـــرة 
واالقتصاديــة، حيث ســيتم 
التعاقد مع جهات متخصصة، 
وتبلغ الكلفة املعتمدة للمشروع 
في الســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ 

نحو ٤٠ ألف دينار.
سادسًا: الربط مع وزارة 

التجارة والصناعة

تهــدف هيئــة تشــجيع 
الــى  املباشــر  االســتثمار 
التراخيــص  إنشــاء نظــام 
التجارية اخلاص بالشركات 
االستشاريـــــة املرخصــــة 
حسب قانون هيئة تشجيع 

أكتوبر ٢٠٢٠ بجريدة الكويت 
اليوم من قبل اجلهاز املركزي. 
ومتت مخاطبة اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة في ١٠ مايو 
٢٠٢١ يتضمن انتهاء الهيئة من 
دراسة العطاءات الفنية البالغ 
عددها ١١ عطاء ونتائج التقييم 
الفني مع إرفاق مفصل لعملية 
الفنــي. ويبلغ املبلغ  التقييم 
املعتمد للسنة املالية احلالية 

٤٠٠ ألف دينار.
ثالثًا: مشروع خطة تنفيذ اإلصالحات 

الوطنية (لتحسني بيئة األعمال)

قامــت هيئــة تشــجيع 
االســتثمار املباشر باعتماد 

ان يتــم عقــد اجتمــاع مرة 
أخرى مع وزارة املالية وهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر. 
وجار استكمال املوافقات من 
اجلهات الرقابية للتعاقد، علما 
ان التكلفة املالية للمشروع 
تبلغ ٩٧٤ ألف دوالر مقسمة 

على ٣ سنوات مالية.
رابعًا: دليل الفرص 

االستثمارية في الكويت

الهيئة ممارســة  طرحت 
خاصة بعنوان دليل الفرص 
االســتثمارية فــي الكويــت 
وذلك لتوفير قواعد البيانات 
الدراســات  املطلوبة لقســم 

املباشــر بجدول  االســتثمار 
زمني مقدر كالتالي:

- بني شهر ٧ و٨ يطرح املشروع 
كممارسة بعد االعتماد املالي.

- بعد ١٥ يوم عمل من الطرح 
تتم الترسية على أقل األسعار 

املطابق للمواصفات الفنية.
- بعد ١٥ يوم عمل من الترسية 

يتم التعاقد.
- بعــد ٦ أشــهر مــن التعاقد 
يتم االنتهاء من املشروع. ومت 
اعتماد مبلغ ١٥ ألف دينار حتت 
بند برامج حاسب آلي للسنة 

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
سابعًا: مشروع مبنى الهيئة

تشــجيع  هيئــة  تهــدف 
االســتثمار املباشــر الى إنشاء 
مبنــى جديد للهيئــة ومت طرح 
مناقصة تصميم املبنى اجلديد 
من قبل وزارة األشــغال العامة 
عــن طريــق اجلهــاز املركــزي 
للمناقصــات في الســنة املالية 
املاضية، ومت االنتهاء من دراسة 
جميع العروض الفنية املقدمة من 
املكاتب من قبل وزارة األشغال 
وإرســال نتيجة الدراســة إلى 
اجلهــاز املركزي خالل الســنة 
املالية احلالية على ان يتم فتح 
العروض املالية وتوقيع العقود 
خالل الشهر املقبل، ويقدر املبلغ 
املعتمد للمشــروع في الســنة 
املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بـــ ١٥٠ ألف 

دينار.

الفترة السابقة بسبب جائحة 
كورونا من تعطيل للعمل في 
اجلهــات احلكوميــة واتخــاذ 
بعض اإلجــراءات االحترازية 
أدى ذلــك إلى تعطيــل العمل 
ببعــض املشــروعات نوردها 

في التالي:
أوال: مشروع استراتيجية الهيئة

قامــت هيئــة تشــجيع 
االســتثمار املباشر باعتماد 
مبلغ ١٩٠ ألف دينار في السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ ملشــروع 
الثانية  الهيئة  استراتيجية 
املتوســطة األجل حتت بند 
استشارات أخرى، ولم يتم 
صرف املبلغ نتيجة التعطيل 
الذي حصل بعام ٢٠٢٠ بسبب 
جائحة كورونا مما أدى إلى 
بطء عملية سير اإلجراءات 
اخلاصة باستكمال واعتماد 
الشــروط املرجعية وطرح 
املناقصة. وعقب عودة احلياة 
الــى طبيعتها فــي الكويت 
قامــت الهيئة برصــد مبلغ 
معتمد لتنفيذ املشروع خالل 
الســنة املالية احلالية وهو 
بقيمة ١٠٠ ألف دينار (علما 
ان الكلفة اإلجمالية للمشروع 
تبلغ ٢٩٠ ألــف دينار) ملدة 
عامني وتقدر نسبة اإلجناز 
في املشــروع ٣٣٪. وتهدف 
الهيئــة مــن املشــروع الى 
وضع استراتيجية متوسطة 

دراسة اقتصادية مالية وقانونية وهندسية توضح أهمية املناطق احلرة واالقتصادية في البالدعقد مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع حتسني بيئة األعمال بكلفة ٩٧٤ ألف دوالر ملدة ٣ سنوات

«البترولية»: ٥٫٣ ماليني دينار األرباح املتوقعة بالنصف األول
أعلنــت شــركة املجموعة 
البترولية املســتقلة في بيان 
املاليــة  اإلدارة  أن  صحافــي، 
للشــركة قد انتهت من إعداد 
النتائــج األوليــة ألداء الربع 
الثانــي املنتهي في ٣٠ يونيو 

٢٠٢١، حيث من املتوقع أن يصل 
صافي الربح للربع الثاني نحو 
٢٫٠٨ مليون دينار تقريبا، أي ما 
يعادل ١١٫٥ فلسا للسهم الواحد.

وتوقعت الشركة في بيانها 
الصحافــي، أن يصــل صافي 

الربح للنصف األول من العام 
احلالي إلى ٥٫٣٤ ماليني دينار 
تقريبا، ما يعادل ٢٩٫٥ فلســا 
الواحد، وذلك مقارنة  للسهم 
بأربــاح قيمتهــا ١٫٩٩ مليون 
دينار للربع الثاني من ٢٠٢٠ 

والتي بلغت ١١٫٠١ فلسا للسهم 
الواحد، فيما بلغ صافي الربح 
للنصف األول من ٢٠٢٠ نحو 
٥٫٠٨ ماليني دينار، والتي تعادل 

٢٨٫٠٩ فلسا للسهم الواحد.
وقالت الشركة انها ستقوم 

باإلعــالن عــن طريق شــركة 
بورصــة الكويت عن النتائج 
النهائيــة للربــع الثاني لعام 
٢٠٢١ بعــد مراجعتها من قبل 
مدقق احلسابات خالل الثالثة 

أسابيع القادمة.

ما يعادل ٢٩٫٥ فلساً للسهم الواحد

«ميد»: «الكهرباء واملاء» تبدأ بتقييم 
عطاءات عقد اخلدمات االستشارية

محمود عيسى 

ذكــرت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء 
واملاء قــد بدأت عملية تقييم العطاءات 
اخلاصة بعقد خدمات استشارات املياه 
ملرافق الدولة، مضيفة أن الوزارة كانت 
قد تلقت العطاءات اخلاصة بالعقد في ٢٢ 
يونيو املاضي، وأضافت املجلة إن وزارة 
األشغال العامة قد عينت مستشارا فنيا 
لديها لتولي مهام الدراسات والتصميم 
وإعداد وثائق العطاء ملشاريع املياه في 

الدولة. 
وكان مصدر مطلع على املوضوع ابلغ 
 WSP مجلة ميد أن املكتب احمللي لشركة
الكندية سابقا مت تعيينه كمستشار في 

وزارة الكهرباء واملاء. 
وجتدر االشارة الى ان وزارة الكهرباء 
وامليــاه كانــت قــد طرحــت العديد من 
املشاريع املســتقلة الرئيســية إلنتاج 

املياه والطاقة خالل الســنوات األخيرة 
بالشراكة مع هيئة مشروعات الشراكة 
بــني القطاعني العــام واخلــاص. وفي 
أبريل، وكان حتالف مؤلف من الشركتني 
 ،«E&Y» البريطانيتني إرنست اند يونغ
وأتكينز وأدليشو جودارد قد فاز بعقد 
استشــارات مشــروعي محطــة الزور 
الشــمالية املســتقلني(املرحلتني ٢ و٣) 
ومحطة اخليران ١ للطاقة واملياه املخطط 

لهما في وقت سابق. 
وجتدر اإلشارة إلى أن محطة شمال 
الزور املستقلة ١ و٢ فستدمج املرحلتني 
الثانيــة والثالثة املخطط لهما ســابقا، 
وســتكون لها قدرة توليــد تبلغ ٢٧٠٠ 
ميغاواط وقدرة حتلية تبلغ ١٦٥ مليون 
غالون إمبراطوري يوميا، بينما ستبلغ 
قدرة توليد محطة اخليران١نحو ١٨٠٠ 
ميغــاواط من الكهربــاء، وقدرة حتلية 

تصل إلى ١٢٥ مليون غالون يوميا.

منطقة معارض وتشوينات مواد البناء في املطالع
طارق عرابي

علمت «األنباء» من مصادر 
ان املؤسســة العامــة للرعاية 
إحــدى  اختــارت  الســكنية 
الشــركات احملليــة لالنتفــاع 

بقطعــة أرض لتطوير وإدارة 
منطقة معارض وتشــوينات 
مواد بنــاء مؤقتة فــي مدينة 
املطالع السكنية مبساحة ١٨ ألف 
متر مربع وذلك بإيراد يبلغ نحو 
مليوني دينار لـ ٣ سنوات يدفع 

لصالح «الرعاية السكنية». وفي 
التفاصيل، قالــت املصادر ان 
«الســكنية» تقوم حاليا بأخذ 
املوافقات النهائية من اجلهات 
الرقابية على توقيع عقد املزايدة 
اخلاصة بقطعة األرض. وكانت 

«الرعايــة الســكنية» طرحت 
هــذه املزايدة لدعــم وتغطية 
احتياجات املشاريع اإلنشائية 
ملواد البنــاء في املدينة، وذلك 
مقابل أعلى عطــاء مالي مقدم 
للمؤسسة وفقا ألحكام الئحة 

العامــة  مزايــدات املؤسســة 
للرعاية السكنية الصادر بالقرار 
الوزاري رقم ١٣ لســنة ٢٠٢٠، 
علما ان مدة االنتفاع باملزايدة 
ستكون ٣ سنوات ميالدية تبدأ 
من تاريخ انقضاء مدة البناء.

مزايدة لـ «السكنية» وبإيراد يبلغ مليوني دينار لـ ٣ سنوات


