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االقتصادية

«هيئة األسواق» توقف تداول سهم «إجنازات»

قررت هيئة أسواق املال وقف التداول على سهم شركة «إجنازات
للتنمية العقارية» وعدم إعادة السهم للتداول إال بعد موافقتها.
وجاء قرار هيئة أسواق املال بناء على تقدم الشركة في  2مارس
اجلاري بطلب إلدارة البورصة لوقف التداول على سهم الشركة،
وذلك حلني الوصول الى اتفاق أو التوقيع على عقد مع أطراف أبدت
رغبتها فيد شراء عقار متلكه الشركة بنسبة  %50مما يؤثر على
املركز املالي للشركة.

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

اليوم استكمال مزاد عقارات
ورثة جابر العلي
محمود فاروق

تس���تكمل محكمة البيوع اليوم اعم���ال مزاد بيع
العقارات املتبقية اخلاصة بورثة الشيخ جابر العلي
الصباح ،حيث يصل عدد العقارات املتبقية الى  3من
اص���ل  9عقارات متت املزايدة عليها وهي عقار النقرة
الشمالي وقيمته  41.4مليون دينار وعقار النقرة اجلنوبي
وقيمته  59.6مليون دينار وقصر الشيخ جابر العلي
وقيمته  80.1مليون دينار.
ووفقا ألحكام القانون الكويتي ستضع محكمة البيوع
تخفيضا يصل إلى  %10من قيمة كل عقار ،وذلك حسب
مواد القانون املتعلقة بذلك الشأن .ويعتبر مزاد ورثة
الشيخ جابر العلي من اضخم املزادات التي مرت على
تاريخ الكويت إذ تصل القيمة االجمالية للمزاد حوالي
 300ملي���ون دينار في حال امت���ام عملية بيع جميع
العقارات بالكامل .واملزاد يتم باملشاركة مع احد عمالء
احملافظ املالية بشركة مجموعة االوراق املالية.

 14مليون دينار ..ثاني أدنى
مستوى للسيولة في 2015

احلكومة تؤكد التزامها بخطة املشروعات التنموية رغم تراجع أسعار النفط

 7.3مليارات دينار مشاريع متت ترسيتها في 2014

شريف حمدي

«الوطني» 14 :مليار دينار مشاريع متوقع ترسيتها في 2015
قال تقرير صادر عن بنك
الكوي���ت الوطني ان س���وق
املش���اريع ف���ي الكويت حقق
حتس���نا ملحوظا خالل العام
 2014وكانت ضمن األس���رع
توسعا على مستوى املنطقة.
فقد ارست الكويت عقودا بلغت
قيمتها  7.3مليارات دينار (نحو
 25ملي���ار دوالر) وذلك وفق
خطتها لتطوير البنية التحتية.
وتشكل هذه القيمة نحو ضعفي
ما مت تسجيله في العام ،2013
وتتجاوز مجموع ما سجلته
السنوات الثالث املاضية .ويقدر
إجمالي قيمة املشاريع املخطط
لها وتلك التي حتت التنفيذ في
الكويت بنحو  64مليار دينار
(نحو  220مليار دوالر) ،وذلك
حسب ما يشير إليه موقع ميد
للمشاريع (ميد بروجكتس).
ومع بلوغ قيمة املشاريع املتوقع
منحها هذا العام  14مليار دينار
(نحو  48مليار دوالر) على أقل
تقدير ،فإن السلطات الكويتية
تتطلع إلى الزخم احملقق في
وتيرة تنفيذ املشاريع واملضي
قدما في تنفيذ خطة التنمية.
وقد قدمت احلكومة العام
املاض���ي قانونا جديدا يتعلق
باملشاريع القائمة على الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص،
والذي ق���د يس���اهم ،كما هو
مأمول ،في زيادة دور القطاع
اخلاص في تنفيذ املش���اريع،
حيث سيتم مبوجبه استبدال
دور اجله���از الفني لدراس���ة
املشروعات التنموية واملبادرات
بهيئة مشروعات الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص التي
تعتبر هيئة حكومية مستقلة
لها صالحيات اوسع ،ومن شأنها
املساهمة بصورة فاعلة في إدارة
مشروعات الشراكة.
وق���د مت تخصيص ثالثني
مشروعا ذا أهمية استراتيجية
واقتصادية لإلنفاق االستثماري
بقيمة  6.6مليارات دينار (نحو
 22.4مليار دوالر) خالل السنة
املالي���ة القادمة ،وذلك بعد أن
مت اإلعالن ع���ن خطة التنمية
اخلمسية للفترة بني  2015و2020
خالل صيف العام  ،2014إضافة
إلى اخلطة السنوية املعلن عنها
مؤخرا للس���نة املالية -2015
 ،2016وذلك حس���ب ما تشير
إليه مصادر صحافية .وتقدر
امليزانية بأكملها للمش���اريع
بنحو  34ملي���ار دينار (نحو
 115مليار دوالر) على أقل تقدير
خالل خمس سنوات.
ورغم تراجع أسعار النفط،
من املتوقع أن تلتزم احلكومة
بتنفي���ذ املش���اريع التنموية
احملددة في ميزانيتها الرسمية
للسنة املالية  2016-2015التي
التزال بانتظار املوافقة من قبل
مجلس األمة .ومن احملتمل أن
ترتفع املصروفات االستثمارية
مقارنة مع امليزانية السابقة ولو
بصورة طفيفة ،لتصل إلى 3.1
مليارات دينار (وتشمل هذه
القيمة مصروفات استثمارية
ألغراض أخ���رى خارج خطة
التنمية ،كما تس���تثني أيضا
املصروفات من خارج امليزانية
مثل اإلنفاق االستثماري على
النفط والغاز).
وفيما يل���ي تفصيل ألهم
املشاريع املمنوحة خالل العام
 2014واملشاريع املخططة للعام

رغبة م���ن احلكومة في إعادة
إدراجها حتت نظام املشاريع
القائم���ة على الش���راكة بني
القطاعني العام واخلاص الذي
يعتبر في بداياته .ومن املزمع أن
تقوم هيئة مشروعات الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص
التي مت إنشاؤها مؤخرا بإطالق
عدة مشاريع إلنتاج الطاقة خالل
العامني املقبل�ي�ن ،من ضمنها
مشروع محطة اخليران لتوليد
الطاقة الكهربائية وتقطير املياه
ومش���روع محط���ة العبدلية
لتولي���د الطاق���ة الكهربائية
باس���تخدام الطاقة الشمسية
ومشروع املرحلة الثانية من
محطة الزور الشمالية لتوليد
الكهرباء وتقطير املياه.
النقل والمواصالت

 64مليار دينار
إجمالي املشاريع
املخطط لها وحتت
التنفيذ
 30مشروع ًا
إستراتيجي ًا بـ 6.6
مليارات دينار للسنة
املالية املقبلة
مشاريع العام
املاضي ضمن
األسرع توسع ًا على
مستوى املنطقة
قيمة مشاريع عام
 2014ضعفا ما مت
تسجيله في 2013

:2015
النفط والغاز
سجل نشاط مشاريع قطاع
النفط والغاز في الكويت أداء
قويا خالل الع���ام  .2014وقد
مت بدء العم���ل باثنني من أهم
املش���اريع في هذا القطاع هما
مشروع مصفاة الزور (املصفاة
الرابعة) الذي تبلغ قيمته 4.0
مليارات دينار (نحو  13.6مليار
دوالر) ومشروع الوقود البيئي
الذي تبلغ قيمته  4.6مليارات
دينار (نحو  15.6مليار دوالر).
كما مت التوقيع على حزمة من
املشاريع التابعة لهذا املشروع
من أجل بدء العمل بها .وقد بلغ
إجمالي قيمة املشاريع املمنوحة
في هذا القطاع  4.8مليارات دينار
(نحو  16.3مليار دوالر) لتشكل
قيمة تلك املشاريع أكثر من ٪60
من قيمة املش���اريع املمنوحة
خالل العام كافة.
وقد قامت شركة البترول
الوطني���ة الكويتي���ة التابعة
ملؤسس���ة البترول الكويتية
خالل شهر مارس مبنح مشروع
الس���تصالح التربة في موقع
مش���روع املصف���اة اجلديدة
بقيمة  149مليون دينار (نحو
 660مليار دوالر) .كما منحت
شركة البترول الوطنية أيضا
ثالثة مش���اريع بلغت قيمتها
اإلجمالية  4.6مليارات دينار
(نحو  15.6مليار دوالر) ملشروع
الوقود البيئي (حيث خصصت
احلزمتان األولى والثانية من
املشاريع مليناء عبداهلل باإلضافة
إلى حزمة أخرى من املشاريع
مليناء األحم���دي) ومن املزعم
أن يتم االنتهاء من املشروعني
الضخمني في السنة املالية -2018
 2019ليساهما في رفع الطاقة
التكريري���ة في ميناء عبداهلل
وميناء األحمدي اللذين يعتبران
اثنني من مصافي الدولة الثالث،
إلى  800ألف برميل يوميا ،وذلك
مقارنة بالكمية احلالية التي
تبلغ  730ألف برميل يوميا .أما
في ما يخص املصفاة الثالثة،
مصفاة الشعيبة ،فسيتم توقيف
العمل بها .ومع وجود مصفاة
الزور اجلديدة ،فمن املفترض أن
تتضاعف الطاقة التكريرية إلى

 1.4مليون برميل يوميا.
أما فيما يخ���ص عمليات
التنقيب ،فقد قامت شركة نفط
الكويت مبنح ثالثة مشاريع
ملراكز جتمي���ع ()31 ،30 ،29
بقيمة  678مليون دينار (نحو
 2.3مليار دوالر) .كما منحت
ش���ركة نفط الكوي���ت أيضا
مش���روعا بقيمة  280مليون
دينار (نحو  952مليون دوالر)
ملجموعة «دودسال» في دبي من
أجل بناء محطة لضخ ومعاجلة
املياه في شمال الكويت.
وق���د منحت ش���ركة نفط
الكويت خالل شهر يناير من
هذا العام أيضا مشروعا آخر ذا
أهمية استراتيجية وهو مشروع
النفط الثقيل الذي يعتبر مؤشرا
إيجابيا لنشاط سوق املشاريع
وبداية مبشرة لبقية العام .2015
ويبلغ هدف االنتاج النفطي لهذا
املشروع في مرحلته األولى 60
ألف برميل يوميا بحلول العام
 .2018وعند استكمال املشروع،
من املفترض أن يصل االنتاج
إل���ى  270ألف برمي���ل يوميا
بحلول عام  .2030وقد مت منح
هذا املشروع الذي تبلغ قيمته 1.1
مليار دينار لشركة «بتروفاك»
التي يق���ع مقرها في اإلمارات
وش���ركة احتاد املقاولني التي
يقع مقرها في أثينا.
ومن املتوقع أن يتم التوقيع
على مش���اريع خاصة بقطاع
النفط والغاز هذا العام بقيمة
تفوق  6.5مليارات دينار (نحو
 22.1ملي���ار دوالر) ،باإلضافة
إلى أنه م���ن احملتمل أن تأتي
في صدارة احلزم  5-1من حزم
املشاريع التابعة ملصفاة الزور
اجلديدة التي تبلغ قيمتها 3.4
مليارات دينار (نحو  11.6مليار
دوالر).
البناء والتشييد
وفيما يخص قطاع التشييد
والبناء ،فقد مت التوقيع خالل
العام  2014عل���ى عقود تبلغ
قيمتها  1.7مليار دينار (نحو
 5.8مليارات دوالر) ،لتشكل ما
نسبته  ٪24من جميع املشاريع
املمنوحة خالل العام .وبلغت
القيم���ة اإلجمالية ملش���اريع
توس���عة كل من مستش���فى

الصباح ومستشفى الفروانية
ومستشفى العدان نحو 678
مليون دينار (نحو  2.3مليار
دوالر) بينما مت تأجيل مشروع
مستشفى اجلهراء الذي تبلغ
قيمته  354مليون دينار (نحو
 1.2مليار دوالر) حلني ش���هر
فبراير من العام  .2015وعلى
عكس بقية املستشفيات التي
تندرج حتت وزارة الصحة ،فإن
مستشفى اجلهراء يقع بعهدة
الديوان األميري ،وذلك بعد أن
أعرب الديوان عن رغبته بتولي
إجناز املشروع قبل عامني ،األمر
الذي من املفترض أن يساهم
في تسريع وتيرة استكماله.
وقد منح أيضا الديوان األميري
مش���روع مركز جابر األحمد
الثقافي الذي تبلغ قيمته 287
مليون دينار (نحو  976مليون
دوالر) الذي يحتوي على مسرح
عاملي يضم ألفي مقعد ،باإلضافة
إلى مشروع إعادة تأهيل قصر
السالم التاريخي الذي يعتبر
قص���ر الضياف���ة للدولة في
السابق.
مشاريع الطاقة
منحت الكويت أيضا خالل
العام  2014مش���اريع خاصة
بقطاع الطاقة بلغت قيمتها 283
مليون دينار (نحو  962مليون
دوالر) ،وذلك بعد االنتهاء من
املرحلة األولى من مشروع محطة
الزور الشمالية لتوليد الطاقة
الكهربائية وتقطير املياه الذي
بلغت قيمته  2.4مليار دينار
(نحو  8.1مليارات دوالر) .كما
مت أيضا منح مشروع املرحلة
األولى ملجمع الشقايا للطاقة
املتجددة بقيمة  13مليون دينار
(نحو  44مليون دوالر) الذي
يعتبر مش���روعا مشتركا بني
وزارة املياه والكهرباء ومركز
الكويت لألبحاث العلمية .ومن
املزمع أن ينتج املجمع  70واط
من الطاق���ة املتجددة (الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح) وأن
يساهم في أن حتقق الكويت
هدفها باستخدام  %5من كافة
مستلزمات الطاقة من مصادر
الطاقة املتجددة بحلول العام
 .2020وق���د مت تأجيل بعض
املشاريع التابعة لقطاع الطاقة

وفي قطاع النقل واملواصالت،
منحت الكويت مشاريع بقيمة
 267مليون دينار (نحو 908
مالي�ي�ن دوالر) خ�ل�ال .2014
وتتضمن تلك املشاريع مشروع
وصلة الدوحة بقيمة  147مليون
دينار (نحو  500مليون دوالر)
والذي سيكون نقطة وصل بني
ميناء الدوحة وجسر الشيخ
جابر األحمد الصباح الذي يتم
بناؤه حاليا.
وكان من املفترض أن يتم
منح مشروع مبنى الركاب 2
اجلديد التابع ملشروع توسعة
املطار في نوفمبر من العام ،2014
إال أنه قد مت تأجيله عندما بلغ
أقل سعر للمناقصة  1.38مليار
دينار (نحو  4.7مليارات دوالر)
من قبل شركة «ليماك» للبناء
التركية ،أي أعلى من ميزانية
املشروع التي تبلغ مليار دينار
(نحو  3.4مليارات دوالر) .وقد
شكلت وزارة األشغال العامة
جلنة لتقييم العطاءات ،وطلبت
من جلنة املناقصات املركزية أن
تلغي مشروع مبنى الركاب 2
اجلديد لتوسعة املطار وذلك
بحس���ب تصاريح صحافية
للوزي���ر املعني ف���ي فبراير
 .2015كما قامت الكويت أيضا
بإعادة فتح ملف مشروع املترو
والسكك احلديدية خالل العام
املاضي ،إال أنه ليس من املتوقع
أن يتم منح املشروع قبل العام
.2016
قطاع المياه
ومنحت الكويت خالل العام
 2014مش���اريع تابعة لقطاع
املياه بقيمة  79مليون دينار
(نح���و  268ملي���ون دوالر).
وتعتزم الكويت منح مشروع
مياه الصرف الصحي للمنطقة
اجلنوبي���ة (أم الهيمان) الذي
تصل قيمت���ه إلى  442مليون
دينار (نحو  1.5مليار دوالر)،
حتت بند املشاريع القائمة على
الش���راكة بني القطاعني العام
واخلاص خ�ل�ال الربع األخير
م���ن الع���ام  .2015كما تعتزم
هيئة مش���روعات الش���راكة
بني القطاعني العام واخلاص
منح مشروع محطات حتلية
املياه ف���ي املرحلة الثانية من
مشروع محطة الزور الشمالية
ومحطة اخليران لتوليد الطاقة
الكهربائية وتقطير املياه بحلول
العام .2016

تراجعت السيولة في جلسة تعامالت سوق الكويت
لألوراق املالية أمس بنسبة  ،%45حيث بلغت  14مليون
دينار مقارنة مع  25.6مليون دينار في اجللس���ة قبل
األخيرة.
ويرجع ذلك لتراجع اإلقبال نس���بيا على األس���هم
القيادية في ظل موجة اس���تهداف أسهم التوزيعات،
حيث شهدت بعض األسهم الرخيصة التي أعلنت عن
توزيعات نقدية إقباال كان س���ببا في ارتفاع املؤش���ر
السعري ألول مرة منذ  5جلسات تداول ،حيث ارتفع
املؤشر أمس بنسبة  %0.2مسجال نحو  11نقطة مكاسب
ليصل إلى  6557نقطة ،بينما تراجع املؤش���ر الوزني
بنسبة  %0.2خاسرا نحو نقطة واحدة ليصل إلى 451
نقطة .وانخفض مؤشر «كويت  »15بنحو  %0.2محققا
تراجع  1.8نقطة ليصل إلى  1100نقطة.
خليجيا ،استمر تباين أداء مؤشرات أسواق اخلليج
على وقع تذبذب أسعار النفط وجنوحه للتراجع ،حيث
انخفض سوقا دبي بنسبة  ،%0.8وقطر بنسبة ،%1.3
وكل من سوقي مسقط والبحرين بنسبة .%0.05
فيما ارتفع س���وق الس���عودية بنحو  ،%1وكل من
سوقي الكويت وأبوظبي بنسبة .%0.2

البورصة حتدد  10مارس ملزاد
بيع  36مليونا ً من أسهم «منازل»
كشفت إدارة سوق الكويت لألوراق املالية أمس (الثالثاء)
أنه وبناء على طلب وزارة العدل  -إدارة التنفيذ سيتم
بيع  36مليون سهم من أسهم شركة منازل القابضة متثل
نسبة تزيد عن  %5من رأسمال الشركة.
وأوضحت البورصة على موقعها الرس����مي أن املزاد
سيتم تفعيله اعتبارا من (الثالثاء)  10مارس  2015وفقا
إلجراءات بيع الكميات الكبيرة من األس����هم والتي ال تقل
عن نسبة  %5من أسهم شركة واحدة مدرجة ،والتي تنص
على أن من يرغب في دخول املزاد يقوم بإيداع شيك مصدق
بقيمة ( %10باسم الشركة الكويتية للمقاصة) من الثمن
اإلجمالي ،وذلك لدى وسيطه في موعد أقصاه الساعة 10
صباحا من يوم التنفيذ املوافق  10مارس .2015
وتتضمن اإلجراءات أنه ودون اإلخالل بأحكام املادة
 76من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات تبدأ املزايدة
لألسهم احملجوزة محل التنفيذ بسعر أساسي للسهم يحدد
على أس����اس سعر السهم في اليوم السابق على التاريخ
احملدد إلجراء البيع باملزايدة.
ويفتح باب املزايدة في متام الس����اعة  12:45ظهرا من
يوم التنفيذ ( 10مارس  )2015بقاعة «عبداهلل السديراوي»
بال����دور الثامن من مبنى س����وق الكويت لألوراق املالية
وسوف يرسى املزاد في متام الساعة الواحدة ظهرا ،وتراعى
الوحدات السعرية املعمول بها بالسوق في املزاد ويجوز
ألي من املزايدين املزايدة بأكثر من وحدة سعرية.
كما تشمل اإلجراءات أنه من يرسى عليه املزاد يودع
باقي مبلغ الصفقة والعمولة املس����تحقة قبل الساعة 11
من صباح يوم األربعاء املوافق  11مارس  2015في حساب
الش����ركة الكويتية للمقاصة وال يحق له استرداد املبلغ
الذي دفعه إذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملة في الوقت
والتاريخ املشار إليهما.
ويقتصر حضور املزاد على وسيط املشتري ومن ميثل
املشتري املستوفني للش����روط املنصوص عليها قانونا،
وإذا لم يتقدم أحد للمزاد في التاريخ احملدد فإنه س����يتم
تس����ييل احلصة كاملة باستخدام آلية البيع املباشر في
الس����وق ،وفي حال تقرر إيقاف إجراءات البيع فس����يتم
اإلعالن عن ذلك في حينه.

«املستثمرون» متدد فترة االكتتاب
لزيادة رأسمالها حتى  23مارس
قامت شركة مجموعة املستثمرون القابضة ،بتمديد
فترة االكتتاب في زيادة رأس���مالها ملدة  21يوما وذلك
إلتاحة الفرصة للمساهمي االكتتاب في األسهم املطروحة
والتي تبلغ  300مليون س���هم بقيمة اسمية  100فلس
للسهم الواحد وبدون عالوة إصدار.
وقالت الش���ركة أمس إن فترة االس���تدعاء انتهت
ولكنها لم تعلن ع���ن تغطية االكتتاب ،حيث كان من
احملدد لها من يوم الثالثاء  10فبراير  2015إلى االثنني
املوافق  2مارس  2015لتكون بنس���بة  %92.9من رأس
املال املدفوع.
وأوضح���ت في بيان على موقع البورصة أمس أن
فترة التمديد س���تكون من أم���س (الثالثاء)  3مارس
وحتى (االثنني)  23مارس اجلاري.
ونوهت الش���ركة بأن باب االكتتاب سيتم إغالقه
مباش���رة قبل انتهاء فترة التمديد حال تغطية كامل
االكتتاب في قيمة الدفعة األولى من الزيادة.

