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«املرافق العمومية» تتعاقد مباشرة مع «البلدية» 
لتشغيل موقف سيارات «دسمان»

١٤٫٩ مليون دينار أرباح «املركز» في ٢٠٢١

الكويت الرابعة خليجيًا بحجم سوق مشاريعها 
البالغ ٢٠٢ مليار دوالر

١٫٥ مليار دينار أنفقتها احلكومة
على اإلسكان ومرافق املجتمع

مصطفى صالح 

كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها 
«األنبــاء»، عن أن احلكومة أنفقت ٨١٪ 
من اعتمادات اإلسكان ومرافق املجتمع 
بنحــو ١٫٥ مليــار دينار خــالل أول ١٠ 
أشــهر من العام املالي احلالي، مقارنة 
بأكثر من ١٫٨ مليــار دينار رصدت في 
املوازنة لهذا الشأن خالل السنة املالية 

احلالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وتفصيليا، صرفت الوزارات واإلدارات 

احلكومية نحو ٣٨٪ من اعتمادات تنمية 
املجتمــع بواقع ٢٫٤ مليــون دينار من 
أصل ٦٫٣٧ ماليني معتمدة لإلنفاق خالل 
العام، كما أنفقت اجلهات امللحقة على 
البنــد ذاته نحو ١١ ألف دينار من أصل 
١٩٦ ألف دينار معتمدة عن العام كامال.

وأنفقت احلكومة نحو ٥٢٫٨ مليون 
دينار على إمدادات املياه في البالد خالل 
١٠ أشهر بواقع ٤٢٪ من االعتمادات املقدرة 
إلمدادات املياه عن العام كامال عند ١٢٥٫٩ 
مليون دينار، بينما لم تنفق أي أموال 

على إنارة الشــوارع رغم اعتماد ١٫٧٥ 
مليون دينار لهذا اجلانب.

وأنفقت الدولة على اإلسكان ومرافق 
املجتمع غيــر املصنفني في مكان آخر 
محاســبيا نحــو ١٫٤ مليــار دينار من 
أصــل ١٫٧ مليار معتمــدة لهذا اجلانب 
عن العام كامال. ولم تتضمن االعتمادات 
املالية احلكومية لبنود اإلسكان ومرافق 
املجتمع أي أموال لإلنفاق على «تنمية 
اإلسكان» في الكويت خالل العام املالي 

احلالي (٢٠٢٢/٢٠٢١).

أعلنت شركة إدارة املرافق 
العمومية عن تعاقدها املباشر 
مع بلديــة الكويت بناء على 
توصيات من مجلس الوزراء 
بخصوص تسليم وتشغيل 
مشــروع مواقــف ســيارات 
دسمان، والذي يعد من أكبر 
مواقف السيارات في الكويت 

وهو من املواقف الذكية.
وفــي هــذا الســياق، قال 
الرئيــس التنفيذي لشــركة 
العموميــة  املرافــق  إدارة 
م.صالــح العثمــان، إن هــذا 
التعاقد املباشر يعد األول من 
نوعه، حيــث مت خارج إطار 
وزارة املالية، وجاء بناء على 
توجيهات من مجلس الوزراء، 
الكويت  مثمنا تعاون بلدية 
في هذا املشروع وعلى رأسهم 

م.نادية الشريدة.
أن  العثمــان  وأضــاف 
البنــاء أثمر  هــذا التعــاون 
عن تشغيل مشــروع مبنى 
مواقــف ســيارات دســمان 
خالل فترة قياســية وجيزة 
ال تتعــدى بضعــة أيــام من 
تســلمها، حيث يقع املوقف 
في منطقة شرق خلف مجمع 
دســمان ويســتوعب ٢٣٠٠ 
سيارة وتبلغ مساحة ١٣ ألف 
م٢، ويتكــون مــن ٦ طوابق 
وســرداب، آمــال أن تتعاون 
كل وزارات الدولة التي لديها 

املركــز  أعلنــت شــركة 
املالي الكويتي عن نتائجها 
املالية لعام ٢٠٢١، حيث بلغ 
اإليــرادات ٣٠٫٦٤  إجمالــي 
مليون دينار مقارنة بإجمالي 
بلــغ ١٣٫١٦ مليون دينار في 
٢٠٢٠، وبلــغ صافــي الربح 
اخلاص مبســاهمي الشركة 
١٤٫٩٩ مليون دينار، مقارنة 
بخسائر بلغت ١٫٧٢ مليون 
دينار في ٢٠٢٠، فيما بلغت 
ربحية الســهم ٣١ فلسا كما 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
فــي هــذا الســياق، قال 
إدارة  مجلــس  رئيــس 
الشــركة ضرار الغامن «في 
عام ٢٠٢١، شــهدنا انتعاشا 
التوقعات  فــاق  اقتصاديــا 
حول العالم، وهو ما كان أمرا 
ملحا عقب جائحة كورونا، 
والتــي ســاهمت فــي خلق 
أزمة مالية عاملية في العام 
٢٠٢٠، وكان االنتعاش واسع 
النطاق ملحوظا في األسواق 
اخلليجية والقطاعات وفئات 
األصول املختلفة. إال أن النمو 
تراجع في الربع األخير من 
عــام ٢٠٢١، مدفوعا بارتفاع 
املخاطر الناجمة عن املتحور 
اجلديــد لڤيــروس كورونا 

أوميكرون». 
وأضــاف الغــامن «خالل 
العام املاضي، جنح «املركز» 
فــي جتــاوز آثــار اجلائحة 
واخلروج بــأداء أفضل مما 
سبق في السنوات املاضية، 
ويسعدني أن أعبر عن فخري 
بفــرق عمــل املركــز الذين 
حرصــوا على تقــدمي أعلى 
املستويات في خدمات إدارة 
األصول واخلدمات املصرفية 
االستثمارية للعمالء للحفاظ 
على مكانة املركز كشريك في 
إدارة الثروات، وقد ساهمت 
جهودهم في حصول املركز 
علــى ٥ جوائــز مرموقــة 

محمود عيسى

سجل مؤشــر املشاريع 
الكويتية خــالل الفترة بني 
١٣ يناير املاضي و١١ فبراير 
اجلــاري، تراجعــا بلغــت 
نسبته ٠٫٤٩٪ لتصل قيمته 
الى ٢٠٢ مليار دوالر، مقارنة 
مع ٢٠٣ مليارات دوالر التي 
سجلها خالل الشهر السابق 
وفقا للبيانات الصادرة عن 
ميد بروجكتس التي تتتبع 
نشاطات املشاريع اإلقليمية.
وحلت الكويــت بالتالي 
في املركز الرابع خليجيا بعد 
اململكة العربية الســعودية 
التــي احتلت املركــز األول 
خليجيا وإقليميا مبشاريع 
تريليــون   ١٫٣٣ قيمتهــا 
دوالر، ثــم اإلمــارات وقطر 
في املركزين الثاني والثالث 
خليجيا مبشاريع قيمتها ٦٣٣ 

عن املوقــع املتميز للموقف 
الــذي يقع في قلب العاصمة 
التجارية، إضافة إلى املساحة 
الكبيرة التي تتيح عدد مواقف 
كثيرة للسيارات املختلفة، إلى 
جانب التصميم والتنوع الذي 

يتميز به.
وذكر العثمان أن شــركة 
إدارة املرافق العمومية تقود 
عملية تطوير شــاملة، وهذا 
التطويــر ضمــن منظومــة 
متكاملــة وفلســفة واضحة 

الواليات املتحدة األميركية 
وأوروبا.

وارتفعت أتعاب اخلدمات 
املصرفية االستثمارية بنسبة 
٦٧٪ على أساس سنوي إلى 
١٫٠٢ مليون دينــار مقارنة 
بالعــام املاضي، مــع تنفيذ 
صفقــات عاليــة املســتوى 
مبجالــي أســواق األســهم 
واالستشارات، وشمل إجمالي 
اإليرادات أيضا مكاسب من 
االســتثمارات بقيمــة ١٥٫٥ 
مليــون دينار، باملقارنة مع 
خسائر بقيمة ٢٫٠٨ مليون 
دينار في عام ٢٠٢٠ بســبب 

تأثير اجلائحة.
وقــام «املركــز» باإلدارة 
للصناديــق  النشــطة 
االستثمارية لتعزيز العوائد 
املعدلــة حســب املخاطــر 
ولالســتفادة مــن ظــروف 
الســوق اخلاصــة فــي ظل 
ارتفاع مستويات السيولة 
املســتثمرين  ومشــاركة 

األجانب.
ونتيجة لذلك، ســجلت 
«املركــز»  صناديــق 
االستثمارية عوائد إيجابية 
فــي عــام ٢٠٢١، كمــا أطلق 
«املركــز» خدمــات صانــع 

اللذيــن  والعــراق وإيــران 
حــال فــي املركزيــن الثالث 
والرابــع إقليميا مبشــاريع 
بلغــت قيمتهــا ٤٤٥ مليون 
دوالرو٢٤٧ مليــون دوالر 

على التوالي.
وقالــت املجلــة انه على 
املستوى اخلليجي، ارتفعت 
قيمة مؤشر مشاريع اخلليج 
بنسبة هامشية ٠٫٣٪ لتستقر 

ورؤيــة محــددة قائمة على 
نقاط القــوة التي تتمتع بها 

الشركة.
بدورها، أعربت نائب املدير 
العام لشؤون قطاع املشاريع 
فــي بلدية الكويــت م.نادية 
الشريدة عن شكرها لتضافر 
اجلهود لتشغيل املبنى وعلى 
التعاون امللموس من جميع 
أجهزة الدولة لتشغيل املبنى 
وخدمه املواطنني وعلى رأسهم 
شركة إدارة املرافق العمومية.

السوق خلمسة عمالء خالل 
العــام. وباإلضافة إلى ذلك، 
استمرت مستويات اإلشغال 
والتأجيــر والتحصيــل في 
التحســن، ممــا ســاهم في 
تعزيز األداء في املشــاريع 
العقارية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
ولقــد بــدأ العــام ٢٠٢٢ 
بتقلبات في األداء في األسواق 
نتيجة الرتفاع مســتويات 
الفائدة،  التضخم وأســعار 
مما ســاهم فــي إلقاء بعض 
النظــرة  الضغــوط علــى 
املستقبلية لألسواق، إال أن 
«املركــز» في مكانــة جيدة 
تؤهله مــن االســتفادة من 
االجتاهات الناشئة، وخاصة 
مع ارتفاع مستويات السيولة 
ومرونة املركز املالي للشركة.

وترتكز خطة فرق عمل 
«املركــز» الداخليــة حــول 
ثــالث ركائــز وهــي النمو، 
والكفاءة، والتحول الرقمي. 
وسنستمر في احلفاظ على 
الضوابط الداخلية وتعزيزها 
كأحد أولوياتنا، إلى جانب 
االنضبــاط املالــي لتحقيق 
النمو املستدام وبناء الثروات 
ملساهمينا على املدى الطويل.

تقريبا عنــد تقييمها البالغ 
٣٫٣١ تريليونات دوالر خالل 
الفترة املذكورة، بينما ارتفع 
مؤشــر ســوق دول مجلس 
التعاون اخلليجي بنســبة 
٠٫٢٪ خــالل الفتــرة ذاتها، 
مع ثبات قيمتــه عند ٢٫٦٢ 

تريليون دوالر.
وقــد ســجلت أربعة من 
التــي  الثمانيــة  األســواق 
يتتبعها املؤشــر انخفاضا 
فــي الشــهر ملنتهي فــي ١١ 
فبراير، حيث كانت البحرين 
األسوأ أداء وانخفضت قيمة 
مشــروعاتها بنسبة ٥٫٢٪، 
بينما انخفض كل من مؤشر 
املشــروعات العماني بواقع 
اإلماراتــي  واملؤشــر   ،٪١
بنســبة ٠٫٩٪، فيمــا كانت 
قطر األفضل أداء وســجلت 
قيمــة مشــروعاتها ارتفاعا 

بنسبة ٣٫٧٪.

٦٫٤٪ منو إجمالي األصول حتت اإلدارة إلى ١٫٠٤ مليار ديناريعد أحد أكبر مواقف السيارات بالكويت.. والتعاقد بناء على توصيات مجلس الوزراء

٣٫٣ تريليونات دوالر حجم السوق بدول اخلليج.. والسعودية بالصدارة بـ ١٫٣٣ تريليون دوالر

 ١٫٧٥ مليون دينار معتمدة إلنارة الشوارع.. لم ينفق منها شيء طوال ١٠ أشهر

م.نادية الشريدة

بوابات الدخول واخلروج من املوقف املوقف من الداخل جاهز الستقبال السيارات

علي خليل

م.صالح العثمان

ضرار الغامن

مواقف مــع إدارة املرافق في 
تشغيل املوقف.

وأشار العثمان إلى أن هذا 
املبنى سيســهم في تخفيف 
االزدحام وتفادي املشــكالت 
املروريــة التــي تعاني منها 
املنطقــة املكتظــة باألبــراج 
التجارية الشاهقة، الفتا إلى 
املميزات التي يتسم بها املوقف 
عن غيره مــن حيث مواكبة 
الســرعة احلديثة في أنظمة 
الدخــول واخلــروج، فضال 

خــالل عــام ٢٠٢١، وهــو ما 
يؤكــد على جناح املركز في 
تلبيــة متطلبــات عمالئــه 
االســتثمارية فــي ظل بيئة 

تنافسية متطورة».
من جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة علي خليل 
«كان أداء «املركــز» مدعوما 
باالنتعاش االقتصادي العاملي 
ومنو أسواق األسهم العاملية، 
والتي ســاهمت في حتقيق 
عوائد إيجابية للمستثمرين. 
وفــي ظل هذه العوامل، قام 
«املركز» بالتركيز على تقدمي 
حلول اســتثمارية مبتكرة، 
مع مراقبــة املخاطر املمكنة 
بحــرص، مــن أجــل توفير 

عوائد مستدامة للعمالء».
وخالل عام ٢٠٢١، بلغت 
أتعــاب إدارة األصول ٨٫٧٩ 
ماليني دينار، بنمو نسبته 
١٧٪ علــى أســاس ســنوي 
إجمالــي  بنمــو  مدعومــة 
األصول حتت اإلدارة، والتي 
بلغــت ١٫٠٤ مليار دينار في 
عــام ٢٠٢١، مقارنة بإجمالي 
٩٧٩ مليون دينار بنهاية عام 
٢٠٢٠، بنمو ٦٫٤٪، إلى جانب 
األرباح من عمليات التخارج 
من املشــاريع العقارية في 

مليار دوالر و٢٠٨ مليارات 
دوالر على التوالي.

وجــاء كل مــن عمــان 
والبحريــن فــي املركزيــن 
اخلامس والسادس مبشاريع 
قيمتها ١٩٧ مليار دوالر و٥١ 
مليار دوالر علــى التوالي، 
فيمــا حلــت الكويــت فــي 
إقليميــا  الســادس  املركــز 
بعد الســعودية واإلمارات، 

العثمان: املوقف يتكون من ٦ طوابق وسرداب ويستوعب ٢٣٠٠ سيارة ويعالج االزدحام باملنطقة

ضرار الغامن: «املركز» جنح بتجاوز آثار اجلائحة واخلروج بأداء أفضل مما سبق خالل العام املاضي

«الشال»: ٢٫٥ مليار دينار القروض
املمنوحة بالكويت في ٢٠٢١

قال تقرير الشــال األســبوعي: ان 
بنك الكويت املركزي ذكر في نشــرته 
اإلحصائية النقدية الشــهرية لشــهر 
ديسمبر ٢٠٢١، إن رصيد إجمالي أدوات 
الدين العام احمللي (مبا فيها ســندات 
وعمليات التورق منذ أبريل ٢٠١٦) قد 
انخفض مبا قيمته ٢٥٠ مليون دينار 
ليصبح ٨٠٠ مليــون دينار في نهاية 
ديســمبر ٢٠٢١، مقارنة مبستواه في 

نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
أي بتراجع نســبته نحو ١٫٨٪ من 
حجم الناجت احمللي اإلجمالي املقدر لعام 
٢٠٢١ والذي ســيبلغ نحو ٤٤٫٣ مليار 
دينــار (تقديــرات الـــ EIU)، وقد بلغ 
متوسط أسعار الفائدة (العائد) على 
أدوات الدين العام، ملدة سنة ١٫٣٧٥٪، 
وملدة ســنتني ١٫٥٪، وملدة ٣ ســنوات 
١٫٦٢٥٪، وملدة ٥ سنوات ١٫٧٥٪، وملدة 
٧ ســنوات ١٫٨٧٥٪، وملدة ١٠ ســنوات 
٢٫٠٠٠٪. وتستأثر البنوك احمللية مبا 
نسبته ١٠٠٪ من إجمالي أدوات الدين 
العام احمللي (١٠٠٪ في نهاية ديسمبر 

.(٢٠٢٠
وتذكر نشرة بنك الكويت املركزي أن 
إجمالي التسهيالت االئتمانية للمقيمني 
املقدمة من البنــوك احمللية في نهاية 
ديسمبر ٢٠٢١ قد بلغ نحو ٤٢٫٢٨ مليار 
دينــار، وهو ما ميثل نحو ٥٤٫٩٪ من 
إجمالــي موجودات البنــوك احمللية، 
بارتفاع ملحوظ بلغ نحو ٢٫٥٢ مليار 
دينار أي بنسبة منو بلغت نحو ٦٫٣٪ 

عما كان عليه في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
وبلغ إجمالي التسهيالت الشخصية 
نحو ١٩٫٤٣ مليار دينار، أي ما نسبته 
نحــو ٤٦٪ مــن إجمالي التســهيالت 
االئتمانيــة (نحــو ١٧٫٢٥ مليار دينار 
في نهاية ديســمبر ٢٠٢٠) وبنســبة 
منو بلغــت نحو ١٢٫٦٪. وبلغت قيمة 
القروض املقسطة ضمنها نحو ١٤٫٣٩ 
مليار دينار، أي ما نسبته نحو ٧٤٫١٪ 
من إجمالي التســهيالت الشــخصية، 
ونصيب التســهيالت املقدمة لشــراء 
أوراق مالية ضمنها نحو ٢٫٨١٢ مليار 
دينار، أي ما نســبته نحو ١٤٫٥٪ من 
إجمالي التسهيالت الشخصية، وبلغت 
قيمة القروض االستهالكية نحو ١٫٨٤ 

مليار دينار.
وظاهرة منو التسهيالت الشخصية 
مبعدل يبلغ نحو ضعف معدل النمو 
الكلي لالئتمان، ظاهرة مرضية في بلد 
ال ينتج سلع وخدمات محلية، ونعتقد 
أن األمر يحتاج إلى مراجعة وتدخل. 
وبلغت التســهيالت االئتمانية لقطاع 
العقار نحو ٩٫٣٢ مليارات دينار أي ما 
نسبته نحو ٢٢٪ من اإلجمالي (نحو 
٩٫٢٢ مليارات دينار في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٠)، أي أن نحو ثلثي التســهيالت 
االئتمانية متويالت شخصية وعقارية، 
ولقطاع التجارة نحو ٢٫٩٧ مليار دينار 
أي مــا نســبته نحو٧٪ (نحــو ٣٫٢٧ 
مليارات دينار في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠).
ولقطاع الصناعة نحو ٢٫٣٨ مليار 

دينار أي ما نسبته نحو ٥٫٦٪ (نحو 
٢٫٠٥٧ مليار دينار في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٠)، ولقطــاع املقاوالت نحو ١٫٦٩ 
مليار دينار أي ما نسبته نحو ٤٪ (نحو 
١٫٨٨ مليــار دينار في نهاية ديســمبر 
٢٠٢٠)، ولقطاع املؤسسات املالية -غير 
البنوك- نحو مليار دينار أي ما نسبته 
نحو ٢٫٤٪ (نحو ٩٨١ مليون دينار في 

نهاية ديسمبر ٢٠٢٠).
وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي 
الودائع لدى البنوك احمللية قد بلغ نحو 
٤٤٫٥٦ مليار دينار، وهو ما ميثل نحو 
٥٧٫٨٪ من إجمالــي مطلوبات البنوك 
احمللية، بانخفاض بلغ نحو ٧١٤ مليون 
دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٠ أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 
١٫٦٪، نتيجــة انخفــاض قيمة ودائع 
القطاع العام بنحو ٥٧١ مليون دينار.

وكذلك انخفاض قيمة ودائع القطاع 
اخلــاص بنحــو ١٤٣ مليــون دينار. 
ويخــص عمالء القطــاع اخلاص من 
تلك الودائع بالتعريف الشــامل، أي 
شامال املؤسسات الكبرى، مثل املؤسسة 
العامــة للتأمينــات االجتماعية - ال 
يشــمل احلكومة- نحو ٣٧٫١٨ مليار 
دينــار أي ما نســبته نحــو ٨٣٫٥٪، 
ونصيب ودائع عمالء القطاع اخلاص 
بالدينار منها نحو ٣٤٫٩٦ مليار دينار 
أي ما نسبته نحو ٩٤٪، وما يعادل نحو 
٢٫٢٢ مليار دينار بالعمالت األجنبية 

لعمالء القطاع اخلاص أيضا.

بنمو سنوي ٦٫٣٪ ليصل اإلجمالي إلى ٤٢٫٣ مليار دينار بنهاية ديسمبر املاضي

«إن سي إم» راٍع بالتيني ملعرض «iFX» إكسبو دبي
ضمن تواجدها الدائم في 
املؤمترات واملعارض العاملية 
املهمة، أعلنت شــركة إن سي 
إم لالســتثمار عن مشاركتها 
ورعايتها البالتينية ملعرض 
iFX إكسبو، املقرر عقده يومي 
٢٣ و٢٤ اجلاري في دبي بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وذلك 
ضمــن مجموعة كبيــرة من 
الشركات العاملية املتخصصة 
فــي قطاعــات التكنولوجيــا 

املالية وتداول الفوركس.
وقالت شركة ان سي إم في 
بيان صحافي، ان مشاركتها 
في الدورة احلالية ملعرض 
iFX إكســبو تأتــي ضمــن 
حرص الشركة على التواجد 
العاملــي لتلبية  واحلضور 
احتياجــات قطــاع عريض 

سعيد: «يســرنا أن نشارك 
في معرض مالي تكنولوجي 
املعــارض  يعتبــر ضمــن 
الكبــرى عامليــا وأن نكون 
الراعي البالتيني لهذا احلدث 

الهام».
وأضاف ان شركة إن سي 
إم حريصــة علــى التواجد 
دائما فــي املعارض الكبرى 
فقــد شــاركت فــي معرض 
الفوركس دبي الذي أقيم في 
سبتمبر الفائت وحازت فيه 
على جائزة «أفضل وسيط 
معتمــد فــي دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي لعــام 

.«٢٠٢١
واستطرد سعيد: «نحن 
نعــي أهميــة وجودنــا في 
الكبيرة  العامليــة  املعارض 

حيــث إن ذلــك يعــزز مــن 
الثقة فــي أعمالنا ويســهم 
فــي نشــر الوعــي مبفهوم 
التــداول اإللكتروني، حيث 
نسعى دائما ألن ننقل للعميل 
الصورة الصحيحة والشفافة 
عن عالــم األســواق املالية 
العاملية متفهمني القلق الذي 
قد يعتري البعض بسبب قلة 
اخلبرة أو التجارب السابقة».
بالقول:  واختتم سعيد، 
«أدعوكم لزيارتنا واملشاركة 
في األجواء الرائعة في هذا 
املعــرض، تابعونــا علــى 
وسائل التواصل االجتماعي 
اخلاصة بالشركة ملتابعة كل 
أو   ncminvest@ التفاصيل
من خالل املوقع اإللكتروني 

.«www.ncminvest.com

يقام يومي ٢٣ و٢٤ اجلاري

من املتداولني الباحثني عن 
مجموعــة واســعة متميزة 
من أداوت ومزايا الفوركس 
الفريدة، واالطالع على احدث 

املنتجات واخلدمات.
وفي هذا السياق، صرح 
املدير التنفيذي في شــركة 
إن ســي إم لالستثمار خرم 


