
ذك���ر ت��ق��ري��ر ح��دي��ث لبنك الكويت 
الوطني، أن قيمة املشاريع املسندة في 
الكويت سجلت مستوى قياسياً متدنيا 
خ��ال الربع الثاني من العام اجل��اري، 
لتبلغ 110 مليون دي��ن��ار، على خلفية 
إجراءات احلظر الحتواء جائحة كورونا.
وأوض��ح التقرير، أن وتيرة إسناد 
املشاريع خ��ال النصف األول من عام 
2020 لم ترقى إلى مستوى التوقعات، 
إال انها قد تتسارع في النصف الثاني من 
ذات العام . وأك��د، أن إج��راءات اإلغاق 
التي مت فرضها في الكويت منذ مارس 
حتى يونيو الحتواء اجلائحة أثرت على 

سوق املشاريع التنموية في الكوي.
ووص��ل��ت قيمة امل��ش��اري��ع ال��ت��ي مت 
اس��ن��اده��ا ف��ي ال��رب��ع الثاني م��ن العام 
اجلاري إلى أدنى مستوياتها التاريخية 
على اإلطاق، بتراجع بلغت نسبته أكثر 
من 81 باملائة ببلوغها نحو 110 مليون 
دينار كويتي باملقارنة  مع مستويات 
الربع األول من عام 2020 البالغة 588 

مليون دينار كويتي.
وانخفضت قيمة إس��ن��اد املشاريع 
بالربع الثاني بنسبة 57 باملائة مقارنة 
بالفترة املماثلة من عام 2019. وشكلت 
قيمة مشروع واح��د فقط وهو مشروع 
شارع الغوص التابع ل��وزارة األشغال 
العامة أكثر م��ن نصف إجمالي قيمة 
املشاريع املسندة في الربع الثاني من 
عام 2020، إذ بلغت قيمة املشروع 59 

مليون دينار.

كما بلغ إجمالي املشاريع التي مت 
إسنادها بنهاية النصف األول من عام 
2020 م��ا قيمته 693 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي، أي ض��ع��ف م��س��ت��وي��ات ع��ام 
2019،  فيما متثل أقل بقليل من ربع قيمة 
املشاريع املقرر إقرارها في عام 2020  

والبالغ قيمتها 3 مليارات دينار تقريبا.
وتابع بنك الكويت الوطني، إال أن 
القيود املالية في أعقاب تفشي اجلائحة 
سيجعل من الصعب حتقق الرقم املنقح 
لتوقعات النصف الثاني من هذا العام 
بقيمة 2.8 مليار دينار كويتي وال��ذي 
مت رصده لتنفيذ املشاريع التي تنصب 
بصفة رئيسية ضمن قطاعي البناء 

والنقل.
وم��ن امل��ت��وق��ع أن يساهم التخفيف 
التدريجي للقيود في اح��داث انتعاش 
طفيف، إال أن األول��وي��ة ستقتصر في 
االغلب على املشاريع احليوية لتنفيذ 

خطة التنمية احلكومية.

قطاع النقل
وشهد قطاع النقل نشاطا متواضعا 
خ��ال الربع الثاني من ع��ام 2020، إذ 
لم يتم إسناد سوى مشروع واحد فقط 
بقيمة 59 مليون دينار كويتي، وهو 
حت��دي��داً م��ش��روع ش��ارع ال��غ��وص )من 
طريق الدائري السابع لطريق الفحيحيل  

-األحمدي( التابع لوزارة األشغال.
ومن املتوقع طرح مشاريع بقيمة 780 

مليون دينار كويتي، أي  قرابة 30 باملائة 
م��ن إجمالي املشاريع امل��ق��رر إسنادها 

للقطاع في عام 2020.

البناء والتشييد
وشهد قطاع البناء والتشييد، حترك 
بعض أنشطة املشاريع خ��ال النصف 
األول من عام 2020 في ظل إسناد عدة 
أجزاء من مشروع ضاحية حصة املبارك 
)61 مليون دينار كويتي( التابع لشركة 
العقارات املتحدة. كما مت إسناد مشروع 
بقيمة 23 مليون دينار كويتي لساح 

املهندسني باجليش األمريكي.
أما فيما يتعلق بالتوقعات املستقبلية، 
ف��م��ن امل��ق��رر أن ت��ص��ل قيمة امل��ش��اري��ع 
املخطط لتنفيذها في النصف الثاني من 
عام 2020 إلى 795 مليون دينار كويتي، 
إال أننا نتوقع أن يتحقق رقم أصغر من 
ذل��ك على ارض ال��واق��ع ن��ظ��راً للوتيرة 

احلالية ألنشطة املشاريع.

الطاقة واملياه
ل��م يشهد ق��ط��اع الطاقة وامل��ي��اه أي 
نشاط في الربع الثاني من عام 2020 
نتيجة إج���راءات اح��ت��واء اجلائحة، إال 
أنه في وقت سابق من هذا العام، بدأت 
جهود هيئة مشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخل��اص تؤتي ثمارها 
وجنحت في دفع عدد من املشاريع قدماً 

بعد أن واجهت حتديات وتعقيدات فنية 
في السابق.

وشملت قائمة امل��ش��اري��ع ال��ت��ي مت 
إسنادها بالتعاون ما بني الهيئة ووزارة 
الكهرباء واملياه مشروع توسعة محطة 
معاجلة مياه الصرف الصحي في منطقة 
أم الهيمان، إذ مت إسناد اعمال املشروع  
في الربع األول من ع��ام 2020 بقيمة 

420 مليون دينار كويتي.

النفط والغاز والكيماويات
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم إس��ن��اد اي��ه 
مشاريع ضمن قطاع النفط والغاز في 
النصف األول من عام 2020، إال أنه من 
املتوقع أن يشهد القطاع بعض النشاط 
في النصف الثاني من العام احلالي، 
حيث مت التخطيط إلس��ن��اد مشاريع 

بحوالي 93 مليون دينار.
وعلى اجلانب اإليجابي، من املتوقع 
أن يتم اس��ن��اد ال��ع��دي��د م��ن املشاريع 
األصغر حجما في النصف الثاني من 
عام 2020 مبا في ذلك  قيام شركة نفط 
الكويت بإسناد مشروع مرافق انتاج 

الغاز احلر.
وت��اب��ع ال��ت��ق��ري��ر: »إال أن التغيير 
الطارئ حلالة املشروع مؤخراً كشف 
عن خطة إلعادة اجراء دراسات اجلدوى 
لتقييم ربحية امل��ش��روع على خلفية 
تداعيات اجلائحة، لذا فمن املتوقع أن 

يشهد هذا املشروع املزيد من التأخير«.

2020 في تقرير حديث لـ » الكويت الوطني« عن الربع الثاني من 

الثاني بالربع  املسندة  املشاريع  بقيمة  متدنيًا  قياسيًا  مستوى  تسجل  الكويت 

ارتفعت املؤشرات الكويتية جماعياً في ختام 
جلسة أم��س األح���د، حيث صعد امل��ؤش��ر العام 
%0.39، وارتفع السوق األول %0.51، وسجل 
املؤشران الرئيسي و«رئيسي 50« من��واً بنسبة 

%0.06 و0.34%.
وتباينت حركة التداوالت حيث ارتفعت أحجام 
ال��ت��داول %31 إل��ى 196.43 مليون سهم، بينما 
تراجعت قيم ال��ت��داول بنحو %31.4 لتصل إلى 
17.66 مليون دينار مقابل 25.73 مليون دينار 

بجلسة اخلميس املاضي.
وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
النفط والغاز بنمو نسبته %5.92، فيما تراجع 
3 ق��ط��اع��ات أخ���رى يتصدرها اخل��دم��ات املالية 

بانخفاض قدره 0.73%.
وجاء سهم »ري��م« على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُدرجة بنمو نسبته %45.9، وذلك بعد 
إعان الشركة اليوم عن بياناتها املالية السنوية 
للعام املاضي وع��ودة السهم للتداول. في املقابل، 
تصدر سهم »ثري��ا« القائمة احلمراء بانخفاض 
كبير بلغت نسبته %44.5 عند سعر 72.7 فلس، 
وذل��ك بتداول 35.76 ألف سهم بقيمة 2.82 ألف 

دينار بتنفيذ 25 صفقة.
وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة بالبورصة 
بقيمة 8.46 مليون دينار ُمرتفعاً %0.85، بينما 
تصدر سهم »بتروجلف« نشاط الكميات بتداول 

72.91 مليون سهم ُمرتفعاً 12.87%.

باللون  تكتسي  البورصة  مؤشرات 
التداوالت حركة  تباين  وسط  األخضر 

أكدت شركة شمال الزور،  أن إدراج أسهم الشركة 
ببورصة الكويت يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين 

على كافة املستويات احمللية واإلقليمية والدولية.
وذكرت شركة شمال الزور األولى للطاقة واملياه، 
أنها حصلت على موافقة بورصة الكويت إلدراج 
أسهمها في السوق األول،  اعتباراً من يوم األحد املوافق 
16 أغسطس 2020. وقالت شركة ال��زور الكويتية 
في بيان، إنه بذلك ستصبح أول شركة لتوليد الطاقة 
وحتلية املياه وأول مشروع شراكة بني القطاعني العام 
واخل��اص يتم إدراج��ه في بورصة الكويت. وصرح 
رئيس مجلس اإلدارة في شركة شمال الزور األولى 
للطاقة واملياه، حسام عبدالله الرومي، بأن إدراج 
الشركة في بورصة الكويت يزيد من تنوع السوق 
ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر احمللي، واإلقليمي، 

والدولي، وهو مثال حي على ق��درة القطاع اخلاص 
على تولي زمام املبادرة في تنمية االقتصاد الوطني 

وزيادة مساهمة األنشطة غير النفطية. 
وذك���ر ال��رئ��ي��س التنفيذي ف��ي ش��رك��ة الوطني 
لاستثمار )مستشار اإلدراج(، فيصل عبد اللطيف 
احلمد: »لقد أتاح مشروع شمال الزور األولى للطاقة 
وامل��ي��اه فرصة استثنائية للمواطنني لاستثمار 
في مشاريع البنية التحتية بالكويت، وذل��ك ليس 
لكونها تعمل بقطاع املنافع فحسب، بل ألن إيراداتها 
املستقبلية مستقرة«. وأفاد الشركة، أن اإلدراج يأتي 
مكماً لنجاح عملية توزيع 50 باملائة من أسهم رأس 
مال الشركة على املواطنني الكويتيني عبر اكتتاب عام 
جرى في الربع األخير من عام 2019 والذي شهد إقباالً 

كبيراً حيث مت تغطيته مبعدل 127 باملائة.

شمال الزور: إدراج أسهم الشركة 
يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين

أظهرت البيانات املالية لشركة عقار لاستثمارات العقارية تراجع 
أرباح الشركة في النصف األول من العام اجلاري بنسبة 16.3 % 

على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية امس األح��د، بلغت 
أرب��اح الفترة 524.23 أل��ف دينار )1.72 مليون دوالر(، مقابل 
625.97 ألف دينار )2.05 مليون دينار( أرباح الفترة املماثلة من 

عام 2019.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع األرباح خال فترات 
املقارنة يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل اإليجار، والذي يرجع 
إلى بيع املمتلكات والتغيير في عقود اإليجار بالنصف األخير من عام 

2019، باإلضافة إلى التأثير الطفيف ألزمة فيروس »كورونا«.
وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 204.25 ألف دينار في الربع األول 
من العام اجلاري، مقابل أرباح بقيمة 317.1 ألف دينار لنفس الفترة 

من عام 2019، بتراجع نسبته 35.6 %.
وارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام اجلاري بنسبة 
3.6 %، لتصل إلى 319.98 ألف دينار، مقابل أرباح الفترة ذاتها من 

العام املاضي البالغة 308.87 ألف دينار.
وحققت »عقار« أرباحاً في العام املاضي بقيمة 2.54 مليون دينار، 
مقابل أرباح بنحو 1.21 مليون دينار في عام 2018، بارتفاع نسبته 

.% 108.8

األول بالنصف  باملئة   16.3 »عقــار«  بأرباح  يهبط  اإليجار  دخل  انخفاض 

 أش���اد الشريك امل��دي��ر ف��ي مجموعة 
الياقوت والفوزان القانونية  خليفة حامد 
الياقوت بإقرار تعديل قانون االيجارات 
رقم 35 لسنة 1978 ، مستدركاً بالقول 
أن القانون ورغ��م أنه جاء متأخراً بعد 
فترة من تفشي فيروس كورونا املستجد 
»كوفيد19-« ، إال أن إق��راره من نواب 
مجلس األمة بأثر رجعي قد تافى اآلثار 

السلبية - نوعاً ما- على تأخر إقراره .

شلل اقتصادي
وكشف الياقوت ، في بيان صحافي، 
في استعراضه للتعديات األخيرة ، التي 
نص عليها مقترح القانون، عن عدد من 
املاحظات أبرزها أن التعديات املقترحة 
على القانون ج��اءت مطلقة بحيث لم 
تفرق بني العقار »التجاري« و«السكني« 
، موضحاً أن ت��داع��ي��ات ك��ورون��ا التي 
أصابت كافة مرافق الدولة والقطاعات 
االقتصادية بالشلل قبل إقرار خطة عودة 
احلياة لم تفرق بني مستأجري العقارين 
وحيث أن املطلق يجري على إطاقه إذا 
لم يقم دليل التقييد نصا او دالل��ة فإنه 
واحل���ال ك��ذل��ك تطبق التعديات على 
مستأجري العقارين التجاري والسكني 
وه���ذا يحسب للمشرع مل��س��اوات��ه بني 
املستأجرين سيما وأن آث��ار اجلائحة 

أصابت كافة شرائح املجتمع الكويتي 
دون تفريق .

تغليب مصلحة املاك
كما بني بأن التعديل قد منح احملكمة 
املختصة احلق في عدم إخاء عني التي 
تأخر مستأجرها عن سداد اإليجار خال 
الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل 
أو وقف العمل خالها في جميع مرافق 
الدولة حماية لألمن أو السلم أو الصحة 
العامة مع حق احملكمة بتحديد طريقة 
س��داد املستأجر لألجرة املتأخرة وفقاً 

لظروف الدعوى.
وبرأيه فإن هذا قد يعد تغليباً ملصلحة 
مالك العقار على مصلحة املستأجر وذلك 
أن األخير لم يقم بسداد قيمة اإليجارات 

عن مدة التعطيل بسبب إغاق منشأته 
ب��ق��رار م��ن احلكومة األم���ر ال���ذي منعه 
من حتصيل أية إي��رادات وأوق��ف دخله 
بشكل كامل األم��ر ال��ذي أدى إل��ى تراكم 
قيمة اإليجارات عليه حيث كان األولى 
ب��ال��ق��ان��ون أن منح احملكمة املختصة 
احل��ق ف��ي تخفيض قيمة اإلي��ج��ار عن 
ف��ت��رة التعطيل وب��ح��س��ب ظ���روف كل 
دع��وى على حده ويعد ذلك متاشياً مع 
ما نصت عليه امل��ادة 198 من القانون 
املدني والتي جاءت ملعاجلة االلتزام الذي 
يصبح مرهقاً ويهدد بخسارة فادحة 

للمتعاقدين.

عقود االستثمار
واك���د ال��ي��اق��وت ان تعديل القانون 
يسري فقط على احل��االت التي يحكمها 
عقد إيجار خاضع ألحكام قانون إيجار 
العقارات أما بالنسبة لعقود االستثمار 
التي تعمل بها أغلب املجمعات التجارية 
فإنه ال يسري عليها وهذا يشكل معضلة 
حقيقية حيث أن أغلب احملات التجارية 
داخ��ل املجمعات التجارية تعمل وفقاً 
لعقود االستثمار والتي لم يتم التعرض 
لها في ه��ذه التعديات كونها تخضع 
ألحكام قانوني التجارة واملدني وكذلك 
تخضع لسلطة احمل��اك��م ال��ت��ج��اري��ة ال 

محاكم اإليجارات .

حلول توافقية
واختتم الياقوت تصريحه بالقول 
أن التعديات املقترحة شابها بعض 
القصور والتأخير وهو ما يجعل التوصل 
حللول توافقية بني املتعاقدين أحد أهم 
اآلل��ي��ات للخروج م��ن دائ���رة التقاضي 
والوصول حللول وسط تضمن حقوق 
اجل��ان��ب��ني. جدير بالذكر أن تعديات 
م��ج��ل��س األم����ة ن��ص��ت ع��ل��ى : حماية 
املستأجر م��ن إخ���اء مسكنه ف��ي فترة 
األزم��ات العامة التي يقرر فيها مجلس 
الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع 
مرافق ال��دول��ة، كما هو احل��ال في أزمة 
فيروس ك��ورون��ا احلالية وع��دم جواز 
إخاء العني املؤجرة إذا تخلف املستأجر 
عن سداد األجرة خال الفترة التي يقرر 
مجلس ال��وزراء تعطيل أو وقف العمل 
خالھا في جميع املرافق العامة للدولة 
حماية لألمن أو السلم العام أو الصحة 
العامة التي تقتضيها املصلحة العليا 
للباد. كما تضمنت التعديات قيام 
احملكمة بتحديد طريقة سداد املستأجر 
لإليجار املتأخر وم��دة التقسيط وقيمة 
كل قسط وفقا للحالة املالية للمستأجر 

وظروف الدعوى.

اشار إلى أن التعديالت املقترحة عليه شابها بعض القصور والتأخير

و»التجاري« »السكني«  العقارين  بني  تفرق  لم  اإليجارات  قانون  تعديالت   : الياقوت 

خليفة الياقوت

حسام عبدالله الرومي
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»املواشي« لـ  تابعة  سفينة  بيع  من  متوقعًا  ربحًا  دينار  مليون   2.5
قالت شركة نقل وجتارة املواشي الكويتية إنه من املتوقع 
أن ُتسجل الشركة صافي ربح ناجت من عملية بيع سفينة 

»الشويخ« بقيمة 2.5 مليون دينار.
وأوضحت »املواشي« في بيان للبورصة الكويتية أمس 

األحد، أن الربح املُشار إليه سوف يتم تسجيله خال الربع 
الثالث من عام 2020.

وأش��ارت الشركة إلى أن عقد بيع سفينة »الشويخ« مت 
توقيعه مع شركة دلتا للتجارة واالستثمار وجتارة اللحوم 

مببلغ 8.45 مليون دوالر مبا ُيعادل 2.585 مليون دينار.
وحتولت الشركة للربحية في العام املاضي بقيمة 1.17 
مليون دينار، مقابل خسائر بلغت 3.54 مليون دينار في 

عام 2018.
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22.19 مليون دينار خسائر »هيئة أسواق املال«
أصدرت هيئة أسواق املال الكويتية تقريرها 
السنوي التاسع، عن السنة املالية )2019/  
2020( متضمناً أبرز ما مت إجن��ازه من مهام 
خال تلك السنة املالية في شتى مجاالت عملها.

ولفت التقرير إلى تسجيل »هيئة األسواق« 
ص��اف��ي خ��س��ارة ف��ي )2019/  2020( بلغ 
22.19 مليون دينار، مقارنة ب�23.86 مليون 
في )2018/ 2019(، وبلغت اإلي��رادات 6.87 
مليون مقارنة ب�4.78 مليون في السنة املالية 
السابقة، فيما وصلت املصروفات إلى 29.06 
مليون مقارنة ب�28.65 مليون في )2018/  

.)2019
أم��ا بالنسبة مل��وج��ودات »هيئة األس��واق« 
فبلغت 128.19 مليون دي��ن��ار ف��ي نهاية 
)2019/  2020( م��ق��اب��ل 38.86 مليون 
مطلوبات، مقارنة ب�96.57 مليون موجودات 
و34.98 مليون مطلوبات في نهاية السنة 

املالية )2018/  2019(.
وبلغت القيمة االسمية ألدوات الدين التي 

منحت »هيئة األس��واق« املوافقات إلصدارها 
خال السنة املالية املاضية نحو 2.499 مليار 
دي��ن��ار، ت��راوح��ت ب��ني س��ن��دات دي��ن وصكوك 
وس��ن��دات دي��ن قابلة للتحويل إل��ى األسهم، 
وب��ذل��ك تبلغ القيمة اإلج��م��ال��ي��ة التراكمية 
ملوافقات الهيئة منذ تأسيسها على إص��دار 

أدوات الدين وحدها إلى 6.081 مليار دينار.
االندماجات واالستحوائات

أجنزت هيئة أسواق املال 3 عمليات اندماج 
واستحواذ في السنة املالية املاضية بلغت 
قيمتها اإلجمالية 20.98 مليون دينار، شملت 
اندماج »كامكو« و»غلوبل«، و»بيت األوراق« 
و«األم��ان«، واالنتهاء من االستحواذ اإللزامي 
لشركة الذكير للتجارة العامة واملقاوالت على 

جميع أسهم »كميفك«.
وب���ذل���ك ي��ب��ل��غ إج���م���ال���ي االن���دم���اج���ات 
واالستحواذات التي أجنزتها »هيئة األسواق« 
28 عملية منذ عام 2012، بقيمة 1.26 مليار 

دينار.


