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«كيبكو» تعلن انطالق االكتتاب في زيادة رأس املال ملساهميها احلاليني

دعــت شــركة مشــاريع الكويت 
القابضة (كيبكو) مساهميها احلاليني 
الى املشاركة في االكتتاب بزيادة رأس 
املال الذي سيتم من خالل إصدار ٦٤٠ 
مليون سهم جديد، ما ميثل ٣٢٪ من 
رأس املال احلالــي املصدر واملدفوع 
للشــركة البالغ ٢٠٠ مليــون دينار 

كويتي.
ومن املقرر أن تبدأ فترة االكتتاب 
في زيادة رأســمال شــركة املشاريع 
من اليوم األول من نوفمبر وتنتهي 
يوم ٢١ منه، وذلك بسعر طرح يبلغ 
١٢٥ فلسا للسهم الواحد (مبا في ذلك 
القيمة االسمية بواقع ١٠٠ فلس للسهم 
الواحــد وعالوة اإلصــدار بقيمة ٢٥ 

فلسا).
وكان مجلــس إدارة الشــركة قد 
وافق خالل اجتماع له في أوائل شهر 
أغسطس املاضي على رفع رأس املال، 

معلنــا عزم الشــركة رفع رأس املال 
املصدر واملدفوع من ٢٠٠ مليون دينار 
إلى ٢٦٤ مليون دينار، ومت منذ ذلك 
احلني العمل على استكمال اإلجراءات 

املطلوبة من اجلهات الرقابية.
وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة التنفيذي في شــركة 
مشاريع الكويت فيصل العيار: يأتي 
قرار زيادة رأسمال الشركة في إطار 
استراتيجيتنا طويلة األجل لتعزيز 
وتنمية محفظتنا من الشركات، وتعمل 
شركاتنا الرئيسية الناشطة في قطاعي 
اخلدمات املصرفية والتأمني على زيادة 
رأسمالها أيضا، ونحن نتطلع إلى دعم 
التوسع الذي تنفذه هذه الشركات على 
صعيد أنشطتها. إن هذه اخلطوة في 
مسيرتنا توفر لنا القدرة للمحافظة 
على هيكل رأس املال املتوازن لشركة 

مشاريع الكويت.

من ٢٠٠ مليون إلى ٢٦٤ مليون دينار

فيصل العيار

السعودية تسجل فائضًا بـ ٦٫٧ مليارات ريال في الربع الثالث
أرقــام  وكاالت: كشــفت 
ميزانية السعودية في الربع 
الثالث من ٢٠٢١ بحسب بيان 
وزارة املاليــة، أن اإليرادات 
الفصلية للمملكة بلغت ٢٤٣ 
مليار ريال مقابل مصروفات 

بقيمة ٢٣٧ مليار ريال.
وكشــفت أرقام امليزانية 
السعودية تسجيل فائض بـ 
٦٫٧ مليارات ريال في الربع 
الثالــث، وهــو أول فائــض 
فصلي منــذ الربع األول من 
٢٠١٩. وسجلت إيرادات اململكة 
من النفط ١٤٧٫٩ مليار ريال 
في الربع الثالث، فيما منت 
امليزانية اإلجمالية  إيرادات 
بالربع الثالث ١٣٪ على أساس 

سنوي.
كما منت اإليرادات النفطية 
بالربع الثالث ٦٠٪ على أساس 

سنوي، وبنسبة ١٢٪ مقارنة 
مع الربع الثاني.

املاليــة  وأعلنــت وزارة 
لــم يتــم  أنــه  الســعودية 
املســاس باحلساب اجلاري 
أو االحتياطيــات احلكومية 
لتمويــل العجز منــذ بداية 

.٢٠٢١
وتقلص عجــز امليزانية 
الســعودية منذ بداية ٢٠٢١، 

إلى ٥٫٤ مليار ريال.
أرقام الربع الثاني

كانــت إيــرادات ميزانية 
الثاني  الربع  السعودية في 
من ٢٠٢١ قد بلغت ٢٤٨ مليار 
ريال مقابل مصروفات بقيمة 
٢٥٢٫٧ مليار ريال ليبلغ عجز 
امليزانية فصليا ٤٫٦ مليارات 
ريال، ومنــت اإليرادات غير 

النفطيــة ٣١٪ إلى ١١٦ مليار 
ريال في الربع الثاني.

ومنت اإليرادات النفطية 
في الربع الثانــي من ٢٠٢١، 
بنســبة ١٣٪ إلــى ١٣٢ مليار 

ريال.
العجز ١٢  وبلغ مستوى 
مليار ريال للنصف األول من 
٢٠٢١، فيما سجلت اإليرادات 
في الربع الثاني منوا بنسبة 

٨٥٪ على أساس سنوي.
وأظهــرت أرقام امليزانية 
السعودية زيادة إنفاق اململكة 
على الصحة بنسبة ٢٠٪ في 
النصف األول من عام ٢٠٢١.
قيمــة  إجمالــي  وبلــغ 
التمويــل في الربــع الثاني 
٢١٫٥ مليار ريــال، فيما بلغ 
حجم التمويــل في النصف 

األول ٥١ مليار ريال.

وزير النفط الليبي: مكانة مهمة األول منذ الربع األول من ٢٠١٩
ملنظمة «أوابك» في التعاون الدولي

تلقى األمني العام ملنظمة 
األقطــار العربيــة املصدرة 
للبترول (أوابك) علي سبت 
بن ســبت، خطابا من وزير 
النفط والغاز في دولة ليبيا، 
م.محمد إمحمــد عون، وقد 
أعــرب خالل اخلطــاب عن 
تقديره للمكانة املهمة ملنظمة 
أوابك فــي مجــال التعاون 
الدولي، وتطلع دولة ليبيا 
إلى العمل بفاعلية في منظمة 
أوابــك مــن خــالل تعاونها 
البناء مع نظرائها من الدول 

األعضاء في املنظمة خدمة ملصالح املنظمة 
واحلفاظ على متاسكها ومبا يدعم مسيرتها. 
كما أشار في اخلطاب إلى تسمية املستشار 
عادل فرج جبريل ممثال لدولة ليبيا في املكتب 

التنفيذي ملنظمة أوابك. 
من جانبه، بعث علي ســبت بن ســبت، 
ببرقية جوابية أعرب فيها عن تقديره الكبير ملا 

تضمنه خطاب وزير النفط 
والغاز الليبي، من مضامني 
مهمة تؤكد على رغبة دولة 
ليبيــا في اســتعادة دورها 
في عضويــة منظمة أوابك 
والتعاون مــع نظرائها من 
الدول األعضاء خدمة ملصالح 
املنظمــة واحلفــاظ علــى 

متاسكها ودعم مسيرتها. 
العــام  وأعــرب األمــني 
ملنظمة أوابك عن ســعادته 
بالتعاون مع دولة ليبيا ومع 
الدول األعضاء باملنظمة فيما 
من شأنه أن يساهم في حتقيق الصالح العام.

جتدر اإلشارة إلى أن دولة ليبيا تعتبر من 
الدول املؤسسة ملنظمة أوابك، حيث اشتركت 
مع اململكة العربية السعودية والكويت في 
التوقيــع على اتفاقية إنشــاء املنظمة في ٩ 
يناير ١٩٦٨ في مدينــة بيروت، اجلمهورية 

اللبنانية.

م.محمد إمحمد عون

«بيتك»: التداوالت العقارية تعود إلى مستويات ما قبل أزمة «كورونا»
كشــف تقريــر عقــاري 
أصدره بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» ارتفاع قيمة التداوالت 
العقارية في أغسطس املاضي، 
مدفوعــة بزيــادة شــهرية 
الســكن اخلاص  لتــداوالت 
مقارنة بشهر يوليو، باإلضافة 
إلى ارتفاع تــداوالت العقار 
التجاري والشاليهات، فيما 
تراجعــت تــداوالت العقــار 
والصناعــي  االســتثماري 
واحلرفي في أغسطس مقارنة 

بشهر يوليو.
وأشــار التقريــر إلى أن 
التــداوالت  إجمالــي قيمــة 
العقارية بلغ في أغســطس 
٤٤٧ مليــون دينــار مقابــل 
٤٠٧ ماليني فــي يوليو، مع 
بقاء قيمة تداوالت الســكن 
اخلاص عند مستوى مرتفع 
ووجود طلب ملحوظ عليه 
متمثال فــي عــدد الصفقات 
املتداولة، في حني عادت قيمة 
تداوالت العقار االستثماري 
إلى مستويات محدودة برغم 

ارتفاع عدد تداوالته.
ان  التقريــر  وأضــاف 
تــداوالت العقــار التجــاري 
والشــريط الساحلي شهدت 
ارتفاعا في أغسطس مقارنة 
بيوليــو، في حني انخفضت 
العقــار احلرفــي  تــداوالت 
والصناعي، لكن وبشكل عام 
مازالت التــداوالت العقارية 
صامدة مع عودتها ملستويات 
قبــل األزمة، حيــث تخطت 
تــداوالت بعــض القطاعات 
مســتويات ٢٠١٩ أي قبــل 

جائحة كورونا.
وأكد التقرير ارتفاع حجم 
الطلــب على العقارات خالل 
أغسطس مسجال ١٫٢٤٧ صفقة 
بنسبة كبيرة قدرها ٦٦٫٣٪ 
علــى أســاس شــهري، كما 
ســجل زيادة ملحوظة ٥٠٪ 
على أساس ســنوي متمثال 
في عــدد الصفقات العقارية 
املتداولة، حيــث ارتفع عدد 
الســكن اخلــاص  صفقــات 
واالستثماري والتجاري فيما 
انخفض فــي الصناعي على 
أساس شــهري، فيما سجل 
عقار الســكن اخلاص زيادة 

التصاعدي في هــذا القطاع 
العقاري، مرتفعا على أساس 

سنوي بنسبة ٤٩٪.
تراجعت قيمــة تداوالت 
العقار االستثماري مسجلة 
٦٢ مليون دينار في أغسطس 
مقابــل ١١٦ مليون دينار في 
يوليو، منخفضة بنسبة ٤٧٪ 
عن يوليو الذي سجل أعلى 
قيمة خالل عام ونصف محققا 
زيادة شــهرية كبيرة قدرها 
٩٣٪ مقابل مستوى منخفض 
فــي يونيــو، وتشــهد قيمة 
تداوالت العقار االستثماري 
اجتاهــا تصاعديا بطيئا في 
عام ونصف مضى، منخفضة 
بنسبة ٦٪ في أغسطس ٢٠٢١ 
على أساس سنوي أي مقارنة 
بقيمتها في وسط أزمة كوفيد 

١٩ في العام املاضي ٢٠٢٠.
متوســط  وتراجــع 
قيمــة الصفقــة فــي القطاع 
إلى مســتوى  االســتثماري 
متوسط مسجال في أغسطس 
ألــف دينــار منخفضا   ٦٦٦
إلى أقل من نصف مســتواه 
في يوليو حســن سجل ١٫٦ 
مليــون دينار أي بانخفاض 
شهري وصل إلى ٥٧٪، بعد 
أن ســجل في يوليــو ثالث 
أعلى مستوى منذ عام ٢٠١٢، 
ويشهد متوسط قيمة الصفقة 
مســارا متذبذبــا حيث يعد 
منخفضا على أساس سنوي 

بنسبة ٤٤٪.
وارتفــع عــدد الصفقات 
العقــار  فــي  املتداولــة 
االســتثماري إلى ٩٣ صفقة 
في أغسطس بنسبة شهري 
قدرها ٢٦٪ مقابل ٧٤ صفقة 
في يوليــو، كما أنــه يفوق 
متوسط عدد الصفقات الذي 
بلــغ ٨١ صفقــة لعام مضى، 
وهــي مســتويات مرتفعــة 
مدفوعة بزيادة سنوية كبيرة 
وصلت ٦٦٪ مقارنة مع عدد 
محدود سجل ٥٦ صفقة فقط 
في أغسطس ٢٠٢٠، ومنذ ذلك 
احلني يالحظ اجتاها تصاعديا 
لعدد الصفقات املتداولة في 
العقار االستثماري حتى شهر 
مارس من العام احلالي ٢٠٢١ 

ثم بدأ في التراجع.

الواقعــة علــى الشــريط 
الساحلي فقط، فيما متوسط 
قيمة الصفقة بقي منخفضا 

على أساس سنوي.
وحول إجمالي التداوالت 
العقارية في أغسطس، كشف 
التقرير أن إجمالي التداوالت 
بلــغ ٤٤٧ مليــون دينار في 
أغســطس ٢٠٢١ بزيادة ١٠٪ 
على تــداوالت يوليو، وهو 
مســتوى أعلــى بكثيــر أي 
بزيــادة ٥٧٪ على التداوالت 
فــي أغســطس  احملــدودة 
العام املاضي، وهو ما يعني 
عودة التداوالت ملســتويات 
قبل األزمة، مدفوعة بزيادة 
قيمة تداوالت معظم القطاعات 

العقارية.
ان  التقريــر  وأضــاف 
تــداوالت الســكن اخلــاص 
حافظت على املرتبة األولى 
بني القطاعات مع ارتفاعها على 

العقارية اإلجمالية.
ولفــت التقريــر إلــى أن 
تــداوالت العقارات احلرفية 
ســاهمت بحصة قدرها ٤٪ 
مقابــل ٨٫٢٪ مــن التداوالت 
العقارية فــي يوليو، بينما 
شــهدت البيانــات الــواردة 
تداوالت على عقار الشريط 
الساحلي والشاليهات تساهم 
بحصة قدرها ١٪ في أغسطس.

وفيما يتعلق مبتوســط 
قيمــة الصفقة، فقد ســجل 
املؤشر متوسطا بقيمة ٣٥٨ 
ألف دينار في أغسطس بنسبة 
انخفاض ٣٤٪ عن متوســط 
قيمتها في يوليو، لكن مازال 
معدل النمو الشهري ملتوسط 
قيمة الصفقة متذبذبا، بينما 
ارتفع هذا املؤشــر ٥٪ على 

أساس سنوي.
كذلك ارتفع عدد الصفقات 
العقارية املتداولة إلى ١٫٢٤٧ 

وتراجع متوســط قيمة 
الصفقة في الســكن اخلاص 
إلى مستوى محدود مسجال 
نحــو ٣٠٢ ألــف دينــار في 
أغسطس منخفضا ٢٣٪ عن 
واحــد من أعلى مســتوياته 
حني بلغ ٣٩٢ ألف دينار في 
يوليو، في حني شهد متوسط 
الصفقة زيادة على أســاس 

سنوي نسبتها ٢٧٪.
وارتفــع عــدد الصفقات 
الســكن  املتداولــة لقطــاع 
اخلاص على أساس شهري، 
مدفوعا بارتفاع حجم الطلب 
على السكن اخلاص إلى واحد 
من أعلى مستوياته مسجال 
١٫١٣٢ صفقــة في أغســطس 
بزيــادة شــهرية ٧٦٪ أي ما 
يقتــرب من ضعــف حجمه 
فــي يوليو حني ســجل ٦٤٢ 
صفقة، بالتالي عاود الطلب 
مستوياته املرتفعة واجتاهه 

أساس شهري في أغسطس، 
حيث ارتفعــت حصتها إلى 
أعلى مستوى مستحوذة على 
٧٧٪ في أغسطس مقابل ٦٢٪ 
من التداوالت في يوليو، فيما 
تراجعت مســاهمة تداوالت 
العقار االستثماري إلى واحد 
مــن أدنــى مســتوياته حني 
مثلت ١٤٪ من التداوالت في 
أغســطس ومقابــل حوالــي 
٢٨٪ من تــداوالت العقارات 
في يوليو، مدفوعة بتراجع 
كبير في قيمة تداوالته على 

أساس شهري.
وأشار إلى حتسن حصة 
العقــار التجاري إلى ٤٪ في 
أغسطس مقابل واحد من أدنى 
مســتوياتها مساهمة بنحو 
١٪ من تداوالت العقارات في 
خــالل يوليو، كمــا يالحظ 
اســتمرار تذبذب مســاهمة 
القطاع التجاري بني التداوالت 

صفقة في أغسطس مقابل ٧٥٠ 
صفقة في يوليو بنسبة زيادة 
٦٦٫٣٪ على أساس شهري، في 
حني تفوق بكثير مســتواها 
املنخفض أي بزيادة سنوية 
قدرها ٥٠٪ عن أغسطس العام 

املاضي في وقت األزمة.
وبني التقرير أن تداوالت 
ارتفعــت  الســكن اخلــاص 
بنهاية أغسطس إلى حوالي 
٣٤٢ مليون دينار أي بنسبة 
شــهرية ٣٦٪، وتسير قيمة 
تــداوالت القطــاع في اجتاه 
تصاعــدي واضــح مدفوعة 
بزيــادة الطلــب علــى هــذا 
النــوع مــن العقــارات، كما 
ارتفعت على أساس سنوي 
في أغسطس أي بنسبة ٨٩٪ 
عن مستوى محدود في نفس 
الشــهر من العام املاضي في 
ظــل اإلجــراءات االحترازية 
وإغالق األنشطة االقتصادية.

٤٤٧ مليون دينار إجمالي التداوالت خالل أغسطس املاضي بزيادة ١٠٪ عن تداوالت يوليو  و٥٧٪ على أساس سنوي

ســنوية في حني انخفضت 
عدد التــداوالت فــي العقار 
االســتثماري والتجاري عن 
مستواها احملدود في وسط 
أزمة كوفيد- ١٩ في أغسطس 

 .٢٠٢٠
على صعيــد آخر، أظهر 
التقريــر انخفاض مؤشــر 
متوســط قيمــة الصفقــة 
اإلجمالية بنهاية أغسطس 
مســجال ٣٥٨ ألــف دينــار 
بنسبة شهرية قدرها ٣٤٪ 
في حني تعد أعلى بنســبة 
٥٥ على أساس سنوي، كما 
يالحظ انخفاض شهري لهذا 
املؤشــر في السكن اخلاص 
والعقار االستثماري، فيما 
ارتفع فــي العقار التجاري 
والصناعي، أما على أساس 
ســنوي، فقد ارتفع مؤشر 
متوســط قيمة الصفقة في 
الســكن اخلاص والعقارات 

انخفاض تداوالت املخازن

صفقة واحدة للشريط الساحلي

كشف التقرير أن تداوالت املخازن والعقارات احلرفية 
سجلت قيمة إجمالية بلغت ١٨ مليون دينار في أغسطس 
منخفضة بنسبة شــهرية قدرها ٤٦٪ عن قيمة بلغت ٣٤ 
مليون دينار في يوليو، وهو مستوى يفوق متوسط قيمتها 
البالغ ١١ مليــون دينار خالل عام مضى، إال ان التداوالت 
على العقارات احلرفية في أغســطس سجلت زيادة على 
أساس ســنوي مقابل نحو ٧ ماليني دينار في أغسطس. 
وتخطى متوسط قيمة الصفقة مستوى ١٫٥ مليون دينار 
في أغســطس أي بزيادة شهرية ٢٢٫٥٪ مقابل قيمة بلغت 
١٫٢ مليــون دينار في يوليو، في حني انخفضت ١٥٪ على 
أساس ســنوي. وأضاف ان الطلب على تداوالت القطاع 
احلرفي تراجع إلى ١٢ صفقة في أغســطس بنسبة ٥٦٪ 
مقابل مستوى مرتفع وصل إلى ٢٧ صفقة في يوليو ٢٠٢١، 
الذي سجل زيادة شــهرية بنسبة ٨٠٪ ما يعني استمرار 
تذبذب حجم الطلب على العقارات احلرفية والصناعية، في 
حني يعد أعلى على أســاس سنوي مقابل ٤ صفقات فقط 

سجلت في أغسطس.

أكــد التقرير تراجع الطلب على عقارات الشــريط 
الساحلي خالل أغسطس، حيث يالحظ محدودية الطلب 
على هذا النوع من العقارات حيث سجلت صفقة واحدة 
في أغســطس دون تغير عن يوليو، كما يعد أدنى من 
عدد الصفقات الذي بلغ ٣ صفقات ســجلت في نفس 

الشهر من العام املاضي.
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