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اخلميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ اقتصـاد

٥ شركات تتنافس على استشارات خصخصة «الشعيبة»
محمود عيسى

قالــت مجلة ميد ان األمانة العامة 
ملجلــس الوزراء تلقت عطاءات من ٥ 
شركات في سياق التنافس على عقد 
استشارات املعامالت اخلاص مبشروع 
خصخصة محطة الشعيبة الشمالية 
للطاقة وامليــاه البالغــة قيمته ١٫٢٦ 

مليار دوالر.
وعلمــت مجلة ميد أن الشــركات 
التالية قدمت عروضا للعقد في أواخر 
ديسمبر ٢٠٢١، وهي إرنست آند يونغ، 
وديلويت وبرايس ووترهاوس وهي 
شــركات بريطانيــة، باإلضافــة إلى 

شركتي KPMG الهولندية وأخيرا شركة 
مجموعة النظم الهندسية وهي كويتية.
وقد أعيد طرح مناقصة العقد في 
أغسطس عندما حدد اجلهاز املركزي 
للمناقصــات العامة شــهر ســبتمبر 
املاضي موعدا أوليا لتقدمي العروض، 
والذي مت متديده في النهاية إلى أواخر 

ديسمبر.
وقدمت ٤ حتالفات عروضا للدور 
االستشاري للمعامالت عندما مت طرحها 
ألول مرة في عام ٢٠٢٠ من بينها شركتا 

ايرنست آند يونغ وديليوتيت.
وتقول اجلهة مالكة املشــروع ان 
برنامج اخلصخصة املقترح سيتكون 

من ٣ مراحل تغطــي املرحلة األولية 
إنشاء شركة مساهمة كويتية، والتي 
ستمتلك أصول املشــروع، وسيقوم 
املستشارون املختارون بإجراء تقييم 
للشركة وأصولها، وصياغة اتفاقية 
حتويل الطاقة وشراء املياه بني الشركة 
املساهمة ووزارة الكهرباء واملاء التي 

متتلك األصل حاليا.
فيمــا تغطي املرحلة الثانية طرح 
عطــاءات أســهم الشــركة املســاهمة 
التأهيــل املطلوبة  وإجراءات إعــادة 
لتحســني كفاءة املصنع، أما املرحلة 
الثالثــة فتغطي عمليــات نقل ملكية 

األسهم للموظفني واجلمهور.

٩٢٫٥ مليون دينار قيمة أكبر ٥ عمليات
ســيطرت عمليات البيع على أكبر ٥ 
عمليات نفذها كبار المالك العام الماضي، 
وبلغت قيمتهــا ٩٢٫٥ مليون دينار تمثل 

٢٤٪ من اإلجمالي، وكانت كالتالي:
٭ جــاءت بالصدارة عملية بيع مجموعة 
شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات 
لنسبة ١٣٫٧٪ من اسهم االستثمارات الوطنية 

بقيمة ٢٥٫٧ مليون دينار. 
٭ تلتها عملية بيع نفذتها شركة ام.اتش.
آي هولدنــغ ليمتــد نســبة ١٩٫٦٪ من 
أسهم شركة الســفن بقيمة ١٨٫٣ مليون 

دينار.

٭ ثالثا، عملية شراء نفذتها شركة الخليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية لنســبة 
٩٫٧٪ من أسهم شركة االستثمارات بقيمة 

١٧٫٢ مليون دينار.
٭ حلت رابعا عملية بيع نفذتها مجموعة 
شركة مشــاريع الكويت القابضة (شركة 
المتحد  الخليج  المتحدة، بنك  الصناعات 
وبنك برقان) لنسبة ١٩٫٣٪ من اسهم التقدم 

التكنولوجي بقيمة ١٥٫٧ مليون دينار.
٭ خامســا، جاءت عملية بيع المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية لنسبة ٠٫٧٦٪ 
من أسهم أجيليتي بقيمة ١٥٫٦ مليون دينار.

الكويت باعت سندات أميركية مبليار دوالر خالل شهر فقط!
عالء مجيد

خفضــت الكويــت حيازتهــا من 
ســندات اخلزانــة األميركيــة خالل 
نوفمبر املاضي بنســبة ٢٫١٧٪ على 
أساس شــهري مبقدار مليار دوالر، 
لتحتل بذلك املرتبة الثالثة خليجيا 
بعد السعودية واإلمارات، ويأتي هذا 
التراجع للشهر الثالث على التوالي 
بعد االنخفاض الذي حدث في سبتمبر 

وأكتوبر املاضيني. 
وبحسب البيانات املنشورة على 
موقــع وزارة اخلزانــة األميركيــة، 
فقــد بلغت قيمة حيازة الكويت من 
السندات األميركية خالل شهر نوفمبر 
املاضي ٤٥ مليار دوالر منخفضة عن 
مستويات أكتوبر املاضي البالغة ٤٦ 
مليار دوالر، وعلى أســاس سنوي 
فقد تراجعت أيضا حيازتها بنسبة 
٢٫٣٨٪، مقارنة مبستوياتها البالغة 
٤٦٫١ مليار دوالر في نوفمبر ٢٠٢٠.
وتنــوع الكويــت مــن محفظــة 
الســندات األميركية ما بني سندات 
قصيرة األجــل بقيمــة ١٢٫٢١ مليار 
دوالر، فيمــا تبقــى النســبة األكبر 
للسندات طويلة األجل بقيمة ٣٢٫٧٩ 
مليار دوالر، وتظهر حتركات ناجحة 
لالستثمارات الكويتية في السندات 
األميركيــة بخفض ورفــع حيازتها 
مببالغ مليارية خالل األشهر األخيرة، 

فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير 
العائد على تلك السندات.

مبيعات خليجية

وعلــى الصعيد اخلليجــي، فقد 
تباينت اســتراتيجية دول اخلليج 
جتاه السندات األميركية خالل نوفمبر 
املاضي، حيث تراجعت استثمارات 
الســعودية الــى ١١٥ مليــار دوالر، 
مقارنــة بـــ ١١٦٫٥ مليــار دوالر في 
أكتوبــر املاضي، منهــا ٩٨٫١٨ مليار 
دوالر سندات طويلة األجل، و١٦٫٨٣ 
مليار دوالر سندات قصيرة األجل. 
كما تراجعت استثمارات اإلمارات 
الــى ٤٨ مليــار دوالر، مقارنة بـ ٥٣ 
مليار دوالر في أكتوبر املاضي، منها 
٢٦٫٥٧ مليار دوالر ســندات طويلة 
األجل و٢١٫٤٦ مليار دوالر ســندات 
قصيرة األجل، وخفضت قطر أيضا 
استثماراتها خالل نوفمبر إلى ٥٫١٤ 
مليــارات دوالر، مقارنــة بـــ ٦٫٢٢ 
مليــارات دوالر فــي أكتوبر املاضي 

وجميعها سندات طويلة االجل.
بينما ارتفعت اســتثمارات سلطنة 
عمان خــالل نوفمبر الى ٥٫٤٢ مليارات 
دوالر منها ٥٫٠٤ مليارات دوالر طويلة 
االجل و٣٨٠ مليون دوالر قصيرة االجل، 
وارتفعــت ايضا اســتثمارات البحرين 
من الســندات األميركيــة خالل نوفمبر 
إلى ٦٤٩ مليــون دوالر منها ٤٩ مليون 

دوالر طويلــة االجل ٦٠٠ مليون دوالر 
ســندات قصيرة االجــل، مقارنة بـ ٤١٠ 

ماليني دوالر خالل أكتوبر.
الصدارة يابانية

وعلى املســتوى العاملــي، حافظت 
اليابان للشهر الثالثني على التوالي على 
املركز األول باالســتحواذ على سندات 
أميركيــة بقيمــة ١٫٣٤ تريليون دوالر 
مرتفعة عن مســتويات أكتوبر املاضي 

البالغة ١٫٣٢ تريليون دوالر. 
كما جاءت الصني في املركز الثاني بعد 
اليابان بـ ١٫٠٨ تريليون دوالر مرتفعة عن 
مستويات أكتوبر املاضي البالغة ١٫٠٦ 
تريليــون دوالر، وثالثا جاءت اململكة 
املتحدة بـــ ٦٢١٫٦ مليار دوالر مرتفعة 
عن مســتويات أكتوبر املاضي البالغة 

٥٧٩٫٨ مليار دوالر.
وحلت لكسمبورغ رابعا بقيمة ٣٣٤٫٤ 
مليار دوالر مرتفعة عن مستويات أكتوبر 
البالغة ٣١٤٫٣ مليار دوالر، وحلت أيرلندا 
في املرتبة اخلامسة عامليا بـ ٣٣١٫٣ مليار 
دوالر مرتفعــة عن مســتويات أكتوبر 

املاضي البالغة ٣٢٤٫٣ مليار دوالر.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات 
اخلزانة األميركية بنهاية نوفمبر ٧٫٧٥ 
بـــ ٧٫٠٥  تريليونــات دوالر، مقارنــة 
تريليونات دوالر في الشهر املقابل من 
٢٠٢٠ اي بارتفاع ســنوي يبلغ ٦٩٦٫٩ 

مليون دوالر بنسبة ٩٫٨٨٪.

ً لتنخفض حيازتها إلى ٤٥ مليار دوالر بنهاية نوفمبر ٢٠٢١.. وحتافظ على املركز الثالث عربيا

١٧٥ مليون دينار ميزانية محطة صرف باملطالع
محمود عيسى

ذكــرت مجلة «ميــد» أن 
وزارة األشــغال العامــة في 
الكويت مددت حتى األول من 
مارس املقبل املوعد النهائي 
العــروض اخلاصة  لتقــدمي 
مبناقصــة عقد بنــاء محطة 
معاجلة مياه الصرف الصحي 
جنــوب املطــالع مبحافظــة 
اجلهراء بعدما أوشك املوعد 
النهائي السابق على االنتهاء 

في ٣٠ اجلاري.
وتبلغ ميزانية املشــروع 

باإلضافة إلى ذلك ستقوم 
الشركة الفائزة ببناء شبكة 
مياه الصرف الصحي املعاجلة 
مــن اخلزانــات فــي محطــة 
املطالع املستقلة للطاقة واملياه 
إلى شــبكات الري في مدينة 
املطالع، باإلضافة إلى بناء خط 
مياه بطول ٤٠ كيلومترا من 
احملطة املستقلة إلى محمية 

الطيور في املطالع.
يشــار في هذا الصدد إلى 
أن املناقصة كانت قد طرحت 
ألول مرة عام ٢٠٢٠، لكن مت 
إلغاؤهــا الحقا. وقــد تلقت 

وزارة األشغال العامة أربعة 
عطــاءات للعقــد فــي يناير 
املاضــي بينما كانت الكويت 
في حالة إغالق بسبب جائحة 

كورونا.
أما الشــركات التي قدمت 
عروضــا للمشــروع فهــي: 
ـ عثمان  العــرب  املقاولــون 
أحمد عثمان وشركاه املصرية، 
شركة هندسة البناء احلكومية 
الصينية، كوزو توبلو كونوت 
التركيــة، وشــركة محمــد 
عبداحملسن اخلرافي وأوالده 

للتجارة العامة الكويتية.

التقديرية ١٧٥ مليون دينار، 
أو نحــو ٥٨٢ مليون دوالر. 
وأشارت املجلة إلى أن الوزارة 
كانت قد أعادت طرح مناقصة 
العقد املشار إليه في نوفمبر 
املاضــي، وســتكون احملطة 
قادرة على معاجلة ٤٠٠ ألف 
متر مكعب من مياه الصرف 

الصحي يوميا.
ويتضمن املشــروع بناء 
صهاريج عازلة حتت األرض 
بســعة ٥٠ ألف متــر مكعب 
ومحطــة تفريــغ صهاريــج 

بنفس السعة.

١٦٢٪ قفزة بتعامالت كبار املالك في «البورصة» خالل ٢٠٢١

شريف حمدي

مع عــودة الحيــاة الى 
طبيعتها تدريجيا خالل عام 
٢٠٢١، وذلك برفع االجراءات 
لمواجهــة  االحترازيــة 
تداعيــات تفشــي جائحة 
النزعــة  كورونــا، عــادت 
المــالك  الشــرائية لكبــار 
فــي البورصــة الكويتيــة 
بهــدف تعزيــز الملكيــات 
على مدار العــام الماضي، 
على عكــس ســابقه الذي 
طغــت فيه عمليــات البيع 
وتقليص نســب ملكياتهم 
في الشركات المدرجة إزاء 
الجائحة. وتجلت  تفشــي 
هذه النزعة في ارتفاع قيمة 
عمليات الشــراء في مقابل 
البيــع، وهو ما يتضح من 
رصد أجرته «األنباء» يستند 
إلــى افصاحــات البورصة 
لحركة التغيرات بقائمة كبار 
المالك خالل العام الماضي، 
وفيما يلي تفاصيل تعامالت 
كبــار المــالك بالبورصــة 

٤٣٫٤٪ من اإلجمالي.
٭ نفذت المؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعية ٣٢ 
عملية متنوعــة على مدار 
العام المنقضي، وكان الفتا 
تمحور هذه العمليات حول 
الشــراء بشــكل كبيــر، إذ 
نفذت المؤسسة ٢٦ عملية 
شراء مقابل ٣ عمليات بيع، 
وعمليــة دخــول واحــدة، 
ومثلهــا تخــارج، ومثلهــا 
تغير فــي الملكية، وبلغت 
قيمة هــذه العمليات ٦٤٫٣ 
مليون دينــار تمثل ١٦٫٧٪ 

من إجمالي القيمة.
٭ شــهدت تعامالت العام 
الماضي عمليات دخول على 
٣٩ شركة تمت من خالل ٦٨ 
عملية، وأصبحت ملكيات 
الكبار فيها أكثر من ٥٪، ومن 
أهم هــذه العمليات دخول 
شــركة القريــن لصناعــة 
الكيماويات البترولية على 
شركة التقدم التكنولوجي 
لترفع ملكيتها بنسبة ١٩٫٣٪ 
النســبة اإلجمالية  لتصل 

مع نهاية العام إلى ٢٩٫٥٪ 
وهي أكبر المالك بالشركة، 
كذلك دخول شركة القرين 
الكيمـاويـــات  لصناعـــــة 
البتروليــة ومجموعتهــا 
على شــركة جي تي ســي 
(جاسم للنقليات) لتصبح 
ملكيتهــا ٦٠٪ كأكبر مالك 
الشــركة، كمــا تــم دخول 
المتحدة  الشركة االمريكة 
القابضـــــة ومجموعتهــا 
(شــركة الجناح القابضة) 
على شركة القرين لصناعة 
المــواد البتروليــة لتظهر 
ضمــن قائمة أكبــر المالك 
بنسبة ١٠٫٠٨٪ كثاني أكبر 
المالك بعد شركة الصناعات 
ومجموعتهــا  المتحــدة 
(الشركة الكويتية الوطنية 
للمشــروعات الصناعيــة  
المالكــة ٢٩٫٥٪ من أســهم 

الشركة).
٭ أمــا عمليــات التخارج 
التي تتقلص معها نســب 
الملكيــات إلى أقل من ٥٪، 
فتمت على أسهم ٤١ شركة 
من خالل ٧٣ عملية تخارج، 
أبرزها تخارج الهيئة العامة 
لشــؤون القصر من قائمة 
كبار مالك شركة الوطنية 
العقاريــة بعــد أن كانــت 
تمتلك ٥٫٤٪ من األسهم، كما 
تخارجت المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية من 
شــركة اإلنمــاء العقاريــة 
المملوكــة لبيــت التمويل 
الكويتي بنسبة ٥٥٫٧٪، علما 
بأن ملكية المؤسسة كانت 
٦٫٢٪ بشــركة اإلنماء، وتم 
ايضا تخارج بنك ابوظبي 
الكويتيــة  الوطنــي مــن 
للتمويل واالستثمار «كفيك» 
الذي كان يملــك ٧٫٤٪ من 

أسهم الشركة.

نفذوا ٤٢١ عملية متنوعة على أسهم ٩٠ شركة مدرجة.. بقيمة ٣٨٥ مليون دينار

الكويتية على مدار العام:
٭ بلغت القيمة االجمالية 
للعمليات التي تنوعت بين 
شراء وبيع ودخول وتخارج 
وتغييــر في الملكية خالل 
٢٠٢١ نحو ٣٨٥ مليون دينار، 
ارتفاعا من ١٤٧ مليون دينار 
فــي ٢٠٢٠ بقفــزة بنســبة 

.٪١٦٢
٭ نفــذ كبــار المــالك ٤٢١ 
عملية متنوعة على أسهم ٩٠ 
شركة خالل العام الماضي، 
مقابل ٣١٥ عملية على أسهم 
٧٥ شــركة في العــام قبل 

الماضي.
٭ ارتفعــت حصص كبار 
المالك في أسهم ٦٢ شركة 
من خالل ١٧٢ عملية شراء، 
بلغت قيمتها ٢١٧٫٦ مليون 
دينــار تشــكل ٥٦٫٦٪ من 

اإلجمالي.
٭ تراجعــت حصص كبار 
المالك بالشركات من خالل 
٩٨ عمليــة بيــع تمت على 
أسهم ٤٠ شركة، بقيمة ١٦٧٫٤ 
مليون دينار تشــكل نحو 

٢١٧٫٦ مليــون دينــار قيمــة عمليــات الشــراء.. مقابــل ١٦٧٫٤ مليونــًا للبيــع 

٤١ شـركة تراجعت ملكيـة الكبار فيهـا عن ٥٪.. نسـبة احلد األدنـى لإلفصاح

٦٤٫٣ مليـون دينار تعامـالت «التأمينات».. غلـب عليها الشـراء لتعزيز امللكيات


