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أسعار العمالت الخليجية والعربية

 965ألف مستثمر في سوق أبوظبي
حققت ال�رشكات املدرجة يف �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية� ،أرباح ًا بلغت قيمتها
 31مليار درهم « 8.6مليارات دوالر» مع
نهاية الربع الثالث لعام  ،2017بارتفاع
ن�سبته  %21مقارنة مع  25.6مليار درهم
« 6.9مليارات دوالر» للفرتة ذاتها من
عام  2016ووفقا لإح�صاءات ال�سوق،
و�صل عدد امل�ستثمرين امل�سجلني بنهاية
عام  2017نحو � 965ألف م�ستثمر ،و�شهد
عام  2017ارتفاع ًا بعدد �إ�صدارات �أرقام
امل�ستثمرين بن�سبة  %98.5مقارنة بعام
.2016
واحتل امل�ستثمرون الإماراتيون املركز
الأول يف �إجمايل قيم التداوالت خالل عام
 ،2017والتي بلغت نحو  53مليار درهم
« 14.7مليار دوالر» بحلول نهاية العام،

يف الوقت ال��ذي و�صل فيه �إجمايل قيم
ت��داوالت امل�ستثمرين غري الإماراتيني
�إلى ما ن�سبته  %44.5من �إجمايل تداوالت
ال�سوق العام املا�ضي .2017
وت�صدر امل�ستثمرون من اململكة املتحدة
قائمة اجلن�سيات غري الإماراتية ب�إجمايل
تداوالت بلغ نحو  8مليارات درهم ،تالهم
يف املرتبة الثانية امل�ستثمرون من
الواليات املتحدة بقيمة  7مليارات درهم،
فيما و�صلت قيمة تداوالت امل�ستثمرين
من اململكة الأردنية الها�شمية لنحو 3.4
مليارات درهم باملرتبة الثالثة.
ووف��ق � ًا ل�ل�أرق��ام ال�����ص��ادرة ع��ن �سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية و�صل �صايف
اال�ستثمار الأجنبي يف ال�سوق �إلى 1.75
مليار دره��م خ�لال ع��ام  ،2017حيث

ا�شرتى امل�ستثمرون الأجانب نحو
مليارات �سهم بقيمة تقدر بنحو
مليار دره��م ،فيما مت بيع نحو
مليارات �سهم بقيمة ت�صل �إلى نحو
مليار درهم.
و�أغلق م�ؤ�رش �سوق �أبوظبي العام عند
 4.398نقاط بنهاية  2017بانخفا�ض بلغ
 %3.25عنه يف عام  2016كما و�صلت قيم
ال��ت��داوالت يف ال�سوق خالل عام 2017
�إلى  48مليار درهم « 13.3مليار دوالر «،
ومبعدل قيم تداول يومي و�صل �إلى نحو
 192مليون درهم « 53.3مليار دوالر».
وح�سب بيانات و�صلت فيه �أحجام
التداول يف ال�سوق خالل العام املا�ضي
�إلى  28مليار �سهم مبعدل حجم تداول
يومي و�صل �إلى نحو  112مليون �سهم.
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ديناراً لألوقية

تنسق مع الجهات المعنية لتأهيل العقارات القديمة

«هيئة الشراكة» تخطط لطرح عقارات حكومية للمستثمرين
كتبت �سمر �أمني:

• المبادرة
تستهدف
المستثمر
المقدم
أعلى عائد

ت��ن��وي هيئة م����شروع��ات ال����شراك��ة بني
القطاعني العام واخلا�ص بالتعاون مع
وزارة املالية الى طرح عقارات حكومية
لال�ستثمار خ�لال الفرتة املقبلة ،وذلك
وفقا لل�رشوط وال�ضوابط املعدة لتحويل
ال��ع��ق��ارات غ�ير امل�ستغلة ال��ى م�شاريع
ا�ستثمارية ،ينتج عنها �إي���رادات مالية
ت�ضاف الى خزينة الدولة.
وك�شفت م�صادر لـ «ال�شاهد» ان هناك تن�سيق ًا
وتعاون ًا بني �إدارة عقود �أمالك الدولة وهيئة
ال�رشاكة لإعداد الدرا�سات الفنية ،املالية،
القانونية وتقييم العقارات ودرا�سة �أف�ضل
البدائل من الناحية اال�ستثمارية للعقارات
املقامة على �أم�ل�اك ال��دول��ة العقارية،
وحتديد مدى �سالمتها الإن�شائية مبا يتفق
مع املعايري واملوا�صفات الهند�سية لإعادة

هيكلة وت�أهيل املباين احلكومية القدمية.
و�أ�ضافت ان فكرة �إع��ادة ت�أهيل وتطوير
املباين احلكومية غري ال�شاغرة والتي حتتاج
الى �صيانة ال�ستغاللها عن طريق م�ستثمرين
ومبادرين ذوي خربة يف �إدارة امل�شاريع
املدرة يف قطاع اخلدمات والت�سويق ،مبينة
ان من بني ه��ذه العقارات مواقع تخ�ص
وزارة ال�صحة ،ووزارة الرتبية ،ومواقع يف
اجلامعات واملدار�س واخرى يف جممعات
ومباين حكومية خدمية.
وا�شارت الى ان القرارات التي اتخذتها
وزارة امل��ال��ي��ة م���ؤخ��را وال��ت��ي تتعلق
ب�إعادة طرح كافة املواقع امل�ستثمرة يف
اجلهات احلكومية ،وذلك مبا يتنا�سب مع
املتغريات يف ر�سوم الإيجارات واالنتفاع
وكذلك مبا يحقق تنمية الإيرادات الناجتة
عن تلك املواقع ح�سبما �أق��رت «املالية»
يف اخ��ر الئحة لتعرفة ر�سوم اال�ستثمار

«مارمور» 2.8 :مليار دينار دعم إنتاج

الكهرباء والماء سنوي ًا بالكويت
�أ�شارت درا�سة �أعدتها �رشكة مارمور
مينا �إنتليجن�س التابعة ل�رشكة
املركز املايل الكويتي� ،إلى �أن
احلكومة الكويتية تدفع نحو 2.84
مليار دينار �سنوي ًا كدعم لإنتاج
الكهرباء واملاء.
و�أو�ضحت «مارمور» �أنه ويف ظل
الأو�ضاع احلالية ،ميكن �أن ينمو
اال�ستهالك املحلي مبعدل ثالثة
�أ�ضعاف بحلول العام  ،2035بينما
ميكن �أن يرتفع حجم الدعم لي�صل
�إلى  7.64مليارات دينار.
وي ��أت��ي ارت��ف��اع ر���س��وم الكهرباء
وامل��اء كجزء من برنامج ترعاه
احل��ك��وم��ة ي��ه��دف �إل����ى خف�ض
اال�ستهالك وزي��ادة الإي��رادات غري
النفطية ،وي�شتمل على العمل على
تقلي�ص الدعم.
وتوقعت الدرا�سة �أن ت�ؤدي تدابري
تعديل تعرفة الكهرباء واملاء
�إلى وفورات تقدر بنحو  %11من
الناجت املحلي الإجمايل بحلول
العام  ،2021و�أن يت�ضاءل الت�أثري
العام للزيادة املقرتحة ،حيث �إن
املباين اال�ستثمارية والتجارية
مت���ث���ل  %30ف���ق���ط م����ن حجم
اال�ستهالك.
و�أ�ضافت «مارمور» يف درا�ستها �أنه
بالرغم من الزيادة يف التعرفة،
ال تزال �أ�سعار الكهرباء واملاء يف
الكويت من بني الأدنى يف العامل.
وقالت �إنه يجب على الكويت تر�شيد
�أ�سعار الكهرباء واملاء على مراحل

مبا يتوافق مع املتو�سط العاملي
للمباين ال�سكنية والتجارية
وامل��ن�����ش ��آت ال�صناعية ،حيث
�ست�ؤدي زيادة التعرفة يف الكويت
�إلى تغيري يف ال�سلوك اال�ستهالكي،
غ�ير �أن ن�سبة االن��خ��ف��ا���ض يف
اال�ستهالك ال تزال غري معروفة.
كما ت�شري الدرا�سة �إل��ى احلاجة
امللحة �إل��ى مبادرة احلكومة يف
اال�ستثمار يف بناء م��زارع الطاقة
ال�شم�سية والريحية ال�ضخمة لرفع
معايري كفاءة ا�ستهالك الطاقة،
وه��و الأم���ر ال��ذي ميكن حتقيقه
ع�بر ال��ت��ع��اون ال���دويل م��ع دول
�أخرى للح�صول على التقنية ونقل
املعارف لإيجاد طرق من �ش�أنها �أن
جتعل �إنتاج الكهرباء من الطاقة
اقت�صاديا.
خيارا جمدي ًا
املتجددة
ً
ً
ولقد �سارت الكويت على خطى دول
جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى،
واقرتحت زيادة تعرفات الكهرباء
واملاء على م�ست�أجري العقارات
اال�ستثمارية والتجارية ب��دء ًا من
مايو .2017
ووف ًقا لتقديرات «م��ارم��ور» ،من
املتوقع �أن ترتفع تعرفة الكهرباء
يف ال�����ش��ه��ر بن�سبة  %150يف
العقارات اال�ستثمارية والتجارية،
بينما من املتوقع �أن ت�شهد فواتري
امل��اء ارتفاع ًا بن�سبة  %150يف
العقارات اال�ستثمارية والتجارية
على ٍ
حد �سواء.
وميكن �أن ت����ؤدي زي���ادة تعرفة

الكهرباء بن�سبة  %150على جميع
امل�ستهلكني �إل���ى زي���ادة م�ؤ�رش
�أ�سعار امل�ستهلكني مبعدل  52نقطة
�أ�سا�س .وكذلك ميكن �أن ت�ؤدي
زيادة تعرفة املاء بن�سبة %150
على  %30من امل�ستهلكني� ،إلى
زي��ادة م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلكني
مبعدل  36نقطة �أ�سا�س.
وت�شري الدرا�سة �إلى �أن ا�ستهالك
ال��ف��رد يف ال��ك��وي��ت م��ن املياه
والكهرباء يعد الأعلى يف العامل،
وذلك ل�سببني هما :املناخ احلار
واجل���اف ودع��م ال��دول��ة ال�سخي
للأ�سعار .ويبلغ ا�ستهالك الفرد
للكهرباء يف الكويت «بالكيلوواط/
���س��اع��ة» ح����وايل � 3.5أ���ض��ع��اف
املتو�سط العاملي .كما �أن ا�ستهالك
الفرد للماء هو الأعلى يف الكويت،
حيث يبلغ  500ليرت يف اليوم.
وكما يف العام  ،2016متت تلبية
 %92من الطلب على املاء من خالل
حتلية املياه املاحلة ،وهي عملية
كثيفة اال�ستهالك للطاقة .وتتجاوز
تكلفة توفري امل��ي��اه العذبة يف
الكويت من خالل حمطات حتلية
املياه املاحلة  0.37مليار دينار
�سنوياً .وبالقيا�س �إل��ى معدل
اال�ستهالك احل��ايل ،من املتوقع
�أن تتجاوز تكلفة حتلية املياه
املاحلة �إي��رادات الكويت النفطية
ب��ح��ل��ول ال��ع��ام  ،2050ح�سب
تقديرات معهد الكويت للأبحاث
العلمية.

 16.6مليار دوالر تداوالت مجموعة

«بيتك» بسوق الصكوك في 2017
�أعلنت جمموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» �أن حجم
تداوالتها يف �سوق ال�صكوك حقق منو ًا بلغ نحو %45
لي�صل الى  16.6مليار دوالر يف عام .2017
وقال رئي�س اخلزانة للمجموعة يف «بيتك» عبدالوهاب
عي�سى الر�شود ،ان هذه االجناز ميثل خطوة هامة
جتاه ت�أكيد الكفاءة والثقة من امل�ستثمرين والدور
الكبري يف تن�شيط �سوق ال�صكوك ،باال�ضافة الى
املركز املايل القوي للبنك ومكانته املرموقة عامليا
كمرجع لل�صريفة اال�سالمية ورائد يف �صناعة التمويل
اال�سالمي عامليا.
و�أ���ض��اف الر�شود ان «بيتك» متكن يف  2017من
اال�ستحواذ على ح�صة م�ؤثرة من ت��داوالت ال�سوق
الثانوي لل�صكوك ،الفت ًا ال��ى ان ه��ذه التداوالت
ت�ساهم يف تعزيز ال�سيولة ودعم اال�سواق املالية
اال�سالمية.
و�أو�ضح ان «بيتك» ا�ستطاع ان يحقق انت�شار ًا كبري ًا
وتطور ًا ملحوظ ًا يف عام  2017بحيث مت حتفيز عدد

من امل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية والتقليدية لدخول
ال�سوق وامل�شاركة يف التداول ،الفت ًا الى ان النمو
يف حجم التداوالت بال�صكوك جاء نتيجة زيادة حجم
اال�صدارات ال�سيادية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
و�أ�سواق املنطقة وابرزها �إ�صدارات حكومة اململكة
العربية ال�سعودية بحجم بلغ  9مليارات دوالر ،حيث
كان «بيتك» �صانع �سوق لهذه اال�صدارات ال�سيادية.
كما لعبت �سلطنة عمان دورا بارزا يف الت�أثري ايجابا
على زيادة حجم تداوالت ال�صكوك ب�إ�صدار بلغ حجمه
 2مليار دوالر.
وذكر الر�شود �أن م�ؤ�س�سة ادارة ال�سيولة اال�سالمية
الدولية « »IILMقد �أعلنت م�ؤخرا ب�شكل ر�سمي
ت�صنيف «بيتك» يف املركز الأول على قائمة املتداولني
الرئي�سيني يف ا�صدارات برنامج  IILMل�سوق ال�صكوك
االولية للعام  ،2017حيث بلغت ح�صة «بيتك» نحو
� %30ضمن  10بنوك وم�ؤ�س�سات مالية يف  15ا�صدارا
بلغ حجمها  10مليارات دوالر امريكي.

يف ام�لاك الدولة ،مبينة ان هناك عقود ًا
مت جتديدها وارتفعت عن ال�سابق بن�سبة
و�صلت .%400
و�أو�ضحت امل�صادر �أن عملية طرح املواقع
امل�ستثمرة وغري امل�ستثمرة مل�ستثمرين
جدد من القطاع اخلا�ص ت�ستهدف �إعادة رفع
العائد على الإ�ستثمار بن�سبة قد ت�صل الى
 ،%600وذلك ملواكبة ق��رارات «املالية»
الرامية الى �إع��ادة حت�سني م��وارد الدولة
الناجتة عن اال�ستثمار يف خطوة تركز
على �إعادة تطوير العقارات و�أمالك الدولة
لتتما�شى مع �سيا�سة تنويع م�صادر الدخل
ورفع معدالتها.
و�أف���ادت �أن «ال����شراك��ة» ت��در���س �إمكانية
اال�ستفادة من املن�ش�آت املقامة على �أمالك
الدولة العقارية ،وحتر�ص على طرحها
وتر�سيتها على امل�ستثمر الذي يقدم �أعلى
عائد للدولة وفقا لكرا�سة ال�رشوط،

وتهدف نحو خلق فر�ص تناف�سية للقطاع
اخلا�ص من خالل املتطلبات واال�شرتاطات
املنا�سبة لكل م�رشوع على حدة وفق �أف�ضل
معايري ال�شفافية واملهنية ،كما تهدف
�إل��ى �إتاحة الفر�ص �أم��ام القطاع اخلا�ص
لال�ستثمار وامل�شاركة مع الدولة يف تطوير
و�إدارة وت�شغيل العقارات املقامة على �أمالك
الدولة العقارية.
وكان وزير املالية ال�سابق قد �أ�صدر قرار ًا
ب�سحب عقود امل�ستثمرين يف املواقع
احلكومية ذات الر�سوم املتدنية ،و�إعادة
طرحها بر�سوم مرتفعة تواكب التقييم
العادل للمرحلة امل�ستقبلية يف خطوة ترمي
الى �إعادة هيكلة كافة امل�شاريع وفق عقود
اال�ستثمار مبا يعيد �صياغتها واحتياجات
املرحلة احلالية لدعم ا�سرتاتيجية التنمية
امل�ستدامة ،ومن �أبرزها حت�سني املوارد
العامة للدولة.

• تساهم
في خلق
فرص
استثمارية
للقطاع
الخاص

«كامكو» و«الخليج» و«الوطني لالستثمار» مدراء مشتركون
في إصدار سندات دين «كيبكو»
صرخوه :نتطلع
إلى تحقيق
المزيد من
النجاحات في
طرح أدوات
الدين بما
يعزز االقتصاد
المحلي
الدويسان:
خطوة مهمة
أخرى نحو تعزيز
أسواق المال في
الكويت ونتطلع
إلى المزيد من
اإلصدارات

�أع��ل��ن��ت ك���ل م���ن ��شرك��ة كامكو
لال�ستثمار ،وبنك اخلليج ،و�رشكة
الوطني لال�ستثمار ،عن دورهم
كمدراء �إ�صدار م�شرتكني ووكالء
اكتتاب يف ا�صدار �سل�سلة �سندات
دين مزدوجة ل�صالح �رشكة م�شاريع
الكويت القاب�ضة «كيبكو»» بقيمة
 100مليون دينار كويتي ت�ستحق
يف دي�سمرب من عام .2024
وك�شف مديرو الإ���ص��دار يف بيان
م�شرتك لهم �أن ال�سندات امل�صدرة،
من قبل �رشكة كيبكو احلا�صلة على
ت�صنيف ًا ائتمانيا بدرجة BBB-
من قبل وكالة الت�صنيف العاملية
�ستاندارد �أن��د ب��ورز ،تعترب هي
ال��وح��ي��دة امل��ق��وم��ة بالدينار
الكويتي يف عام  2017كما تعترب
الأولى من نوعها بفرتة ا�ستحقاق 7
�سنوات.
و�أ�ضاف البيان �أن اال�صدار حقق
�إقباال ايجابي ًا من قبل امل�ؤ�س�سات
احلكومية واملالية وم��ن الأف��راد
ذوي املالءة املالية العالية حيث
جت���اوزت طلبات االك��ت��ت��اب قيمة
ال�سندات املطروحة بن�سبة %145
من قيمة ال�سندات املطروحة ،مما
يعك�س ق��وة الت�صنيف االئتماين
ل�رشكة كيبكو باعتبارها م�ص َدر
مرغوب من قبل امل�ستثمرين.
و�أ�شار البيان الى ان هذا الإ�صدار
يعد واحد ًا من كربيات الإ�صدارات
ال��ت��ي �شهدتها ال�����س��وق املحلية
والإقليمية .م�ضيف ًا« ،ال يقت�رص هذا
الطرح على كونه اال�صدار الأول من
نوعه ،والوحيد املقوم بالدينار
الكويتي يف ع��ام  ،2017بل �أنه
يعترب �أكرب ا�صدار ل�سندات دين من
قبل م�ؤ�س�سة ا�ستثمارية».
وقال الرئي�س التنفيذي يف �رشكة

• فيصل صرخوه

كامكو لال�ستثمار في�صل �رصخوه،
«ي���أت��ي ه��ذا الإ����ص���دار ا�ستكما ًال
للنجاحات التي حققتها كامكو يف
ادارة خمتلف �إ�صدارات �أدوات الدين
لل�رشكات والبنوك خالل ال�سنوات
املا�ضية ،االمر الذي ي�ؤكد دورنا
ال���ري���ادي يف دع���م ه���ذا القطاع
املتنامي ويف تن�شيط �أ�سواق الدين
عرب طرح الأدوات املالية املتنوعة
التي ينعك�س ت�أثريها ايجاب ًا على
االقت�صاد الكويتي».
و�أكد مدير عام اخلدمات امل�رصفية
لل�رشكات لدى بنك اخلليج �أحمد
الدوي�سان �إن امل�شاركة الفعالة يف
فر�ص اال�ستثمار التي تدعم القطاع
اخل��ا���ص وت��ع��زز من��و االقت�صاد
الكويتي متثل �أم��ر ًا بالغ الأهمية
لبنك اخلليج.
وقال الدوي�سان« :ب�صفتنا املدير
امل�شارك يف �إ�صدار �سندات كيبكو
مب��ق��دار  100مليون د.ك ،ف�إنه
ي�رسنا �أن نحقق �أف�ضل النتائج
ً
خطوة مهمة
لعميلنا ،ونعترب ذلك
�أخ��رى نحو تعزيز �أ���س��واق املال

يف الكويت .ويتطلع بنك اخلليج
�إل���ى امل�����ض��ي ق��دم � ًا يف موا�صلة
هيكلة و�إدارة �إ�صدارات ال�سندات
اجلديدة».
وقال الرئي�س التنفيذي يف �رشكة
الوطني لال�ستثمار في�صل احلمد:
«ن��ح��ن نفتخر بت�ضافر جهودنا
اال�ست�شارية مع جمموعة كيبكو
لإجن��از ه��ذا ال��ط��رح وال��ذي ميثل
�صفقة تاريخية فارقة من �ش�أنها
ت�سيري الطريق للإ�صدارات املقبلة
من قبل ال�رشكات الكويتية .هذا
وقد حتقق جناح هذه ال�صفقة من
خالل الدعم املتوا�صل الذي قدم
من هيئة �أ�سواق املال وفريقنا من
اخل�براء الذين ي�سعون با�ستمرار
لتحقيق وجتاوز متطلبات العمالء
بالإ�ضافة الى تعزيز �سوق الدين
املحلي .كما �أين �أود �أن �أ�شكر �رشكة
م�شاريع الكويت القاب�ضة ملنحنا
ه��ذه الفر�صة ال��واع��دة ونتطلع
�إل���ى احل��ف��اظ على ثقة عمالئنا
وامل�ستثمرين».
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان��ه مت ت�سعري
�سل�سلة ال�سندات املزدوجة ب�أ�سلوب
تناف�سي ،حيث يت�ألف الإ�صدار من
�رشيحتني من الفوائد التي ت�سدد
ب�شكل �أق�ساط ن�صف �سنوي ،يتمثال
يف ال�سندات ذات الفائدة الثابتة
معدل الفائدة ،%5.25
حيث يكون
ّ
تدفع ن�صف �سنوي ًا على �أق�ساط؛
وك��ذل��ك ال�����س��ن��دات ذات الفائدة
معدل الفائدة
املتغرية حيث يكون
ّ
معاد ًال ل�سعر اخل�صم املعلن من
قبل بنك الكويت املركزي �إ�ضافةً
�إلى  %2.25تدفع ن�صف �سنوي ًا على
�أق�ساط ،وال تتجاوز  %1.00فوق
معدل الفائدة لل�سندات ذات الفائدة
الثابتة.

 1.5مليار دوالر فائض التجارة

بين اإلمارات ومصر
قال ط��ارق قابيل وزي��ر التجارة وال�صناعة
امل�رصي �إن العالقات التجارية بني بالده
والإمارات ت�شهد تطور ًا ملحوظ ًا حاليا ،م�شري ًا
�إلى �أن عام � 2017شهد حت�سن ًا طفيفا يف �إجمايل
الفائ�ض يف امليزان التجاري بني البلدين �إذ
بلغ  1.5مليار دوالر مقابل  1.4مليار دوالر عام
.2016
و�أ�شار �إلى �أن وزارته ت�ستهدف خالل عام 2018

تعزيز عالقاتها التجارية مع اجلانب الإماراتي
من خالل ت�سهيل نفاذ املنتجات امل�رصية من
خمتلف القطاعات الت�صديرية �إل��ى ال�سوق
الإماراتي وتو�سيع قاعدة ال�رشكات امل�صدرة،
ف�ضال عن تكثيف م�شاركة ال�رشكات امل�رصية
يف املعار�ض الإماراتية الأمر الذي ي�سهم يف
زي��ادة معدالت الت�صدير.وتابع «العالقات
اال�ستثمارية بني البلدين متثل حمور رئي�سي يف

منظومة التعاون االقت�صادي امل�شرتك ،حيث
تعد الإمارات �أكرب م�ستثمر يف ال�سوق امل�رصي
ب�إجمايل ا�ستثمارات  6.2مليارات دوالر بالعديد
من القطاعات الإنتاجية واخلدمية».
جاء ذلك يف �سياق �أحدث تقرير تلقاه الوزير
امل�رصي من املكتب التجاري امل�رصي بدبي
حول العالقات التجارية بني م�رص والإمارات
خالل عام .2017

