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42.30 دوالر للبرميل النفط الكويتي يهبط إلى 
هبط سعر برميل النفط الكويتي بواقع 1.32 دوالر، 
ليصل إلى 42.30 دوالر، مقابل 43.62 دوالر يوم اجلمعة 
املاضي، وذل��ك وفقاً للسعر املُعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.
عاملياً، تراجعت أسعار النفط خ��الل تعامالت امس 
الثالثاء، إذ تشير التوقعات إلى أن عاصفة »بيتا« في خليج 

املكسيك فقدت قوتها رغم وصولها إلى اليابسة قرب والية 
تكساس، ووسط متابعة مستجدات الطلب على اخلام مع 

زيادة تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وهبطت العقود اآلجلة خل��ام برنت القياسي تسليم 
نوفمبر بنحو 0.2 باملئة لتصل صباح اليوم إلى 41.37 
دوالر للبرميل، كما تراجعت عقود خام ناميكس األمريكي 

تسليم أكتوبر بنسبة 0.2 باملئة لتصل إلى 39.22 دوالر 
للبرميل. وحذت سوق النفط حذو أسواق األسهم والسلع 
األولية في التحول نحو االبتعاد عن املخاطرة مع تزايد 
معدالت اإلصابة بالفيروس في أوروبا ودول أخرى وهو 
ما دفع حكومات إلى فرض إج��راءات العزل العام ُمجدداً، 

وهو ما يلقي بشكوك على التعافي االقتصادي.

ضخت احلكومة الكويتية وشركاتها 
استثمارات بقيمة 38.87 مليار دينار حتى 
30 يونيو 2020، و تتوزع االستثمارات 
املذكورة على 5 قطاعات رئيسية، تستحوذ 
فيها احلسابات حتت الطلب والودائع على 
43.4 باملئة من إجمالي املبالغ املستثمرة 
بواقع 16.84 مليار دينار، فيما تستحوذ 
االستثمارات في شركات تابعة وزميلة 
على 37.1 باملئة من إجمالي االستثمارات 
بنحو 14.42 مليار، في حني تبلغ حصة 
احمل��اف��ظ والصناديق األخ���رى املتنوعة 
17.3 باملئة من إجمالي االستثمارات مبا 

يعادل 6.74 مليار دينار.
أم��ا األم���وال املستثمرة ف��ي ال��ق��روض 
والتسهيالت واملرابحات فتبلغ نسبتها 
1.2 باملئة من اإلجمالي مبا قيمته 485 
مليون دي��ن��ار، وتستحوذ االستثمارات 
العقارية على 1 باملئة مبا قيمته 369 

مليون دينار.
ووف��ق��اً لتقسيم اجل��ه��ات احلكومية، 
تستحوذ اجلهات ذات امليزانيات املستقلة 
وشركاتها على 35.75 مليار دينار من 
إجمالي األم���وال املستثمرة، م��ن بينها 

15.12 م��ل��ي��ار ح��س��اب��ات حت��ت الطلب 
وودائ��ع، و14.35 مليار استثمارات في 
ش��رك��ات تابعة وزم��ي��ل��ة، و6.11 مليار 
محافظ وصناديق وأخرى متنوعة، و137 
مليوناً ق��روض وتسهيالت ومرابحات، 

و28 مليوناً استثمارات عقارية.
أم��ا اجل��ه��ات ذات امل��ي��زان��ي��ات امللحقة 
واإلدارات احلكومية فتستحوذ على 1.6 
مليار دينار من إجمالي األموال املستثمرة، 
من بينها 1.08 مليار حسابات حتت الطلب 
وودائع، و297 مليوناً استثمارات عقارية، 
و221 مليوناً محافظ وصناديق وأخرى 
متنوعة، و8 ماليني ق��روض وتسهيالت 
وم��راب��ح��ات، و5 ماليني استثمارات في 

شركات تابعة وزميلة.
وبلغت حصة ال��ش��رك��ات احلكومية 
األخ���رى م��ن إجمالي األم���وال املستثمرة 
ن��ح��و 1.5 م��ل��ي��ار دي���ن���ار، ب��واق��ع 644 
مليوناً حسابات حتت الطلب وودائ��ع، 
و409 ماليني محافظ وصناديق أخرى 
متنوعة، و340 مليوناً قروض وتسهيالت 
وم��راب��ح��ات، و44 مليوناً استثمارات 
ع��ق��اري��ة، و65 مليوناً اس��ت��ث��م��ارات في 

شركات تابعة وزميلة.
صندوق املشروعات

ت��راج��ع إج��م��ال��ي األم����وال املستثمرة 
ل��دى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة بنحو 
78 باملئة خالل 6 أشهر، حيث انخفضت 
من 15.58 مليون دينار في نهاية أول 
2019 لتبلغ 3.44 مليون في 30 يونيو 

املاضي، متراجعة 12.14 مليون دينار.

وح���ول تكلفة األدوات االستثمارية 
للصندوق كما ف��ي 30 يونيو م��ن العام 
احلالي، مقارنة مع نهاية ديسمبر من العام 
املاضي، انخفضت تكلفة األموال املستثمرة 
في احلسابات اجلارية وحسابات التوفير 

بنحو 960 أل��ف دي��ن��ار ب��ت��راج��ع 28.6 
باملئة مقارنة ب�نهاية ديسمبر املاضي، كما 
تراجعت األم��وال املستثمرة في الودائع 
ألج��ل وال��ش��رك��ات التابعة بنسبة 100 

باملئة مبا قيمته 11.18 مليون دينار.

78 باملئة تراجعًا في استثمارات »صندوق املشروعات«

2020 39 مليار دينار في النصف األول من  احلكومة تضخ استثمارات بنحو 

ق��ام��ت م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
الكويتية بتحديث خطة التمويل 
للسنوات اخلمس املقبلة وحتى 
ع��ام 2024 حيث مت تخفيض 
البرنامج االستثماري وإع��ادة 
النظر باملشاريع الرأسمالية 
بحوالي 5 مليارات دينار لتصل 
إلى 25 مليار دينار مقارنة بنحو 
30 مليار دينار حسب اخلطة 
اخلمسية السابقة، ومت تخفيض 
اإلن��ف��اق مب��ا ي��ق��ارب 4.8 مليار 

دينار ليبلغ 16 مليار دينار.
ج���اء ذل���ك ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
تترقب فيه األوس��اط املصرفية 
ت��وق��ي��ع م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
الكويتية قرضاً مجمعاً بقيمة 
مليار دينار مع البنوك احمللية 

ملدة 15 سنة بفائدة متغيرة،
وبحسب اإلنفاق الرأسمالي 
امل��ت��وق��ع ل��ت��ح��ق��ي��ق األه�����داف 
االستراتيجية ف��إن املؤسسة 
تخطط إلنفاق 25 مليار دينار 
موزعة كالتالي: 4.7 مليار دينار 
في العام املالي 2020/2019 
وإن��ف��اق 4.4 مليار دي��ن��ار في 
2021/2020 وإن��ف��اق 5.3 
مليار دينار في 2022/2021، 
وإن��ف��اق نحو 5.8 مليار دينار 
في 2023/2022، وإنفاق نحو 
4.9 مليار دينار في العام األخير 

من اخلطة في 2024/2023.
وقامت املؤسسة بتخفيض 
حجم اإلن��ف��اق املتوقع لنشاط 
اإلن��ت��اج واالس��ت��ك��ش��اف داخ��ل 
الكويت مب��ا نسبته 66 باملئة 
من إجمالي البرامج الرأسمالية 
مقارنة بنحو 20.8 مليار دينار 
وم��ا نسبته %70 م��ن إجمالي 
ال��ب��رام��ج ال��رأس��م��ال��ي��ة حسب 

اخلطة اخلمسية السابقة.
ووفقاً لالفتراضات األساسية 
خلطة التمويل املثلى احملدثة 
لسد العجز املالي لدى مؤسسة 
ال��ب��ت��رول الكويتية ف��إن مبلغ 
االق���ت���راض مت تخفيضه إل��ى 
مستوى 12.1 مليار دي��ن��ار، 
باإلضافة إل��ى قرضني دواري��ن 
بالدينار الكويتي بقيمة 350 
مليون دينار وق��رض بالدوالر 
األمريكي مبا يعادل 305 ماليني 

دينار، علماً بأن هذين القرضني 
قد مت احلصول عليهما سابقاً 

في 2019.
ويتوزع قرض ال� 12 مليار 
دي��ن��ار ملؤسسة ال��ب��ت��رول على 
3 جهات متويل وه��ي قروض 
بنكية بواقع 3.8 مليار دينار 
بحصة 32 باملئة، وسندات ب� 
6 م��ل��ي��ارات دي��ن��ار بحصة 50 
باملئة وأخيراً قروض من وكاالت 
ائتمان ال��ص��ادرات بقيمة 2.2 

مليار دينار وبحصة 18 باملئة.
ع��ل��م��اً ب���أن إج��م��ال��ي مبلغ 
االق��ت��راض ف��ي خطة التمويل 
ال��س��اب��ق��ة )األس���اس���ي���ة( ك��ان 
يفترض اق��ت��راض 15.9 مليار 
دينار باإلضافة إلى قرض دوار 
بالدينار وال���دوالر بقيمة 1.5 
مليار دينار، وكانت عبارة عن 
خليط م��ن التمويالت البنكية 
وال��س��ن��دات واالق��ت��راض مقابل 
عقود املبيعات وق��روض بنكية 
ب����ال����دوالر. وأص���ب���ح الهيكل 
التمويلي للمؤسسة يقوم على 
متويل 60 باملئة متويل خارجي 
و40 باملئة متويل ذاتي بدالً من 
الهيكل التمويلي السابق القائم 
على 70 باملئة متويل خارجي 

و30 باملئة متويل ذاتي.
ورأت »البترول الكويتية« 
ض������رورة االح���ت���ف���اظ مببلغ 
5 م����ل����ي����ارات دي����ن����ار ك��ح��د 
أدن���ى باحملفظة االستثمارية 

للمؤسسة، وف��رض 80 باملئة 
كنسبة الصرف على املشاريع 
ال��رأس��م��ال��ي��ة خ����الل اخل��ط��ة 
اخلمسية. وتعاقدت املؤسسة 
مع وكاالت التصنيف االئتماني 
)م��ودي��ز وس��ت��ان��درد آن��د ب��ورز 
وفيتش( وذل��ك متهيداً إلصدار 
السندات وقد مت احلصول على 
تقارير من هذه الوكاالت حول 

التصنيف االئتماني للمؤسسة.
وب���ل���غ���ت ج��م��ل��ة األم������وال 
املستثمرة لدى مؤسسة البترول 
ف��ي 30 ي��ون��ي��و امل��اض��ي نحو 
14.36 مليار دي��ن��ار بتراجع 
2.7 باملئة، ومبا قيمته 393.8 
مليون مقارنة م��ع قيمتها في 
نهاية ديسمبر املاضي، عندما 
ك��ان��ت ت��ب��ل��غ ح��ي��ن��ه��ا 14.75 
مليار دينار. وتظهر البيانات 
أن النقص ف��ي أرص���دة تكلفة 
األدوات االستثمارية يعود إلى 
تركز أعلى نقص ف��ي احملافظ 
املالية بقيمة 431.75 مليون 
دي��ن��ار، ف��ي ح��ني استمر تركز 
استثمارات املؤسسة في األدوات 
االستثمارية نفسها م��ع تغير 

بعض أوزانها النسبية.
وب���ل���غ���ت ن���س���ب���ة ت��ك��ل��ف��ة 
استثمارات املؤسسة بالعمالت 
األجنبية إل��ى إج��م��ال��ي تكلفة 
األم���وال املستثمرة ف��ي نهاية 
يونيو املاضي نحو 40.1 باملئة، 
فيما جاءت جملة االستثمارات 

في الشركات التابعة، التي يتم 
إثباتها وإظهارها في السجالت 
والبيانات املالية وفقاً لطريقة 
حقوق امللكية في املرتبة األولى، 
حيث بلغت نسبتها 62.7 باملئة 
إل���ى إج��م��ال��ي تكلفة األم����وال 
املستثمرة في 30 يونيو املاضي 
مقارنة ب��61.3 باملئة نهاية 

ديسمبر 2019.
وحلّت جملة االستثمارات في 
احملافظ املالية باملرتبة الثانية، 
إذ بلغت 34.7 باملئة إلى إجمالي 
تكلفة األم���وال املستثمرة في 
نهاية يونيو مقارنة ب��36.7 
باملئة في نهاية ديسمبر 2019، 

ومعظمها بالعمالت األجنبية.
أما جملة تكلفة االستثمارات 
ذات ال��س��ي��ول��ة ال��ع��ال��ي��ة، مثل 
ال���ودائ���ع واحل���س���اب���ات حتت 
الطلب، التي تتضمن احلسابات 
اجل��اري��ة ذات العائد، فجاءت 
في املرتبة الثالثة، حيث بلغت 
نسبتها 2.1 باملئة من إجمالي 
تكلفة األم���وال املستثمرة في 
نهاية يونيو م��ق��ارن��ة ب��1.5 
باملئة في نهاية ديسمبر 2019، 
وتعادل نسبة العمالت األجنبية 

من تكلفتها نحو 34 باملئة.
واحتلت تكلفة االستثمارات 
في الشركات الزميلة، املرتبة 
الرابعة، ب�0.5 باملئة من إجمالي 
تكلفة األم���وال املستثمرة في 

نهاية يونيو 2020.

2024 حتديث خطة التمويل للسنوات اخلمس املقبلة حتى عام 

»البترول الوطنية« تخفض االقتراض اخلارجي 
16 مليار دينار 12 مليار.. واإلنفاق إلى  إلى 
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طرح بنك الكويت املركزي امس الثالثاء 
سندات وت��ورق مقابل بقيمة 200 مليون 
دينار، ومبعدل عائد 1.25 باملئة. وحسب 
البيانات امل��ن��ش��ورة على امل��رك��زي، متت 
تغطية اإلص��دار بواقع 13.32 مرة، علماً 
بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.22 مليار 

دينار.
وبلغ أج��ل تلك ال��س��ن��دات 3 أش��ه��ر، إذ 
تستحق ف��ي 22 ديسمبر 2020، وفق 
املركزي. ويتوافق أجل وعائد تلك السندات 
مع أخر إص��دار للمركزي الكزيتي في 15 

سبتمبر اجلاري البالغ 290 مليون دينار.
ُيذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها 
احلكومات لالقتراض وتلتزم الدولة بدفع 
قيمتها ملشتريها في تاريخ االستحقاق 
مع ف��ائ��دة. أم��ا التوريق هي عملية تتيح 
للمؤسسات جمع مجموعة م��ن أم��وال 
مستحقة لها أو دي��ون وحتويلها ألوراق 

مالية ميكن التداول عليها.
ع��ل��ى اجل���ان���ب اآلخ�����ر، ب��ل��غ إج��م��ال��ي 
استثمارات بنك الكويت املركزي 13.072 
مليار دي��ن��ار ف��ي نهاية يونيو امل��اض��ي، 
مقارنة ب��11.24 مليار في نهاية ديسمبر 
2019 بزيادة قيمتها 1.82 مليار، وبارتفاع 
نسبته 16.2 باملئة، بينما بلغ إجمالي 
اإليرادات واألرباح احملققة خالل ال� 6 أشهر 

املذكورة نحو 77.99 مليون دينار.
وأظهر التقرير الرقابي أن استثمارات 

»امل��رك��زي« ف��ي ال��ودائ��ع ألج��ل بالعمالت 
املختلفة استمرت في احملافظة على املرتبة 
األول���ى، إذ بلغت تكلفتها 12.31 مليار 
دينار تشكل 94.2 باملئة من إجمالي تكلفة 
األموال املستثمرة في نهاية يونيو 2020، 
مقارنة ب���10.53 مليار في نهاية ديسمبر 
2019، ب��زي��ادة 1.78 مليار، وبارتفاع 

نسبته 17 باملئة.
وج������اءت االس���ت���ث���م���ارات األخ����رى 
ل����«امل���رك���زي«، متمثلة ف��ي احل��س��اب��ات 
التشغيلية لتنفيذ عمليات البنك اليومية 
واألموال املودعة بالبنك الفيدرالي األمريكي 

والتسهيالت املمنوحة للبنك الدولي في 
املرتبة الثانية، حيث بلغت جملة تكلفتها 
705.7 مليون دينار تشكل 5.4 باملئة من 
إجمالي تكلفة األموال املستثمرة في نهاية 
يونيو مقابل 711.56 مليون في نهاية 

ديسمبر 2019.
وجاءت االستثمارات في األسهم باملرتبة 
الثالثة بتكلفة 50.22 مليون دينار بنسبة 
0.4 باملئة من إجمالي األم��وال املستثمرة 
في 30 يونيو مقابل ما يعادل 2.79 مليون 
دينار في نهاية ديسمبر املاضي، بزيادة 

47.43 مليون دينار.

200 مليون دينار 13 مرة تغطية البنوك احمللية لسندات بقيمة 

16.2 باملئة منوًا باستثمارات »املركزي 
13.07 مليار دينار الكويتي« إلى 

الكويتية لالستثمار تقترض
8.2 مليون دينار من بنك أملاني

حصلت الشركة الكويتية لالستثمار على 
قرض متويلي من أحد البنوك األملانية بقيمة 
8.2 مليون دينار ألجل 5 سنوات، وبسعر 
فائدة يبلغ 1.17 % سنوياً. وقامت بعض 
البنوك العاملية بتقدمي ع��روض تسهيالت 
بالدينار لشركات استثمار، في تأكيد على 

قناعتها بالتعاون مع القطاع اخلاص احمللي.
وأوض��ح��ت أن البنوك األجنبية مهتمة 

بالسوق الكويتي ب��ق��وة، وت��ق��دِّم ع��روض��اً 
وتسهيالت تنافسية، خصوصاً للقطاعات 
املتعطشة ال��ت��ي رمب���ا جت��د م��ص��اع��ب في 
احلصول على تسهيالت وسيولة مبرونة، 
السيما أن شركات االستثمار منذ األزمة املالية 
كانت تعاني شح السيولة وصعوبة ترتيب 
متويل من البنوك، بسبب حتفظات وعدم 
وجود ضمانات كافية، إضافًة إلى تأثر أسواق 

املال، التي تعتبر محور »البزنس« األساسي 
للقطاع. اجلدير بالذكر أن سعر الفائدة على 
الدينار، وفق آخر خصم قام به البنك املركزي، 
يبلغ 1.5 باملئة، فيما تبلغ أسعار الفائدة بني 
البنوك ليلة واح��دة 0.8750 باملئة، وألجل 
شهر 1.3750 باملئة، وثالثة أشهر 1.6250 
باملئة، و6 أشهر 1.8125 باملئة، وألجل عام 

2.1250 باملئة.

تابعة لـ»يونيكاب« 
تتوصل التفاقية 
تسوية ودية مع 

شركة عميلة
 أع��ل��ن��ت ش��رك��ة يونيكاب 
لالستثمار والتمويل عن توصل 
شركة إسكان العقارية، إحدى 
الشركات التابعة واململوكة 
للمجموعة بنسبة 100 باملئة، 
إل��ى اتفاقية تسوية ودي��ة مع 

إحدى الشركات العميلة.
وق���ال���ت »ي��ون��ي��ك��اب« في 
ب��ي��ان ل��ل��ب��ورص��ة الكويتية 
ام��س الثالثاء، إن��ه بناًء على 
ع��ق��د امل���ش���ارك���ة ال��ع��ق��اري��ة 
وإدارة محفظة ع��ق��اري��ة بني 
»إس��ك��ان« والشركة العميلة، 
ون���ظ���راً ل��ل��ظ��روف ال��راه��ن��ة 
وإخالل األخيرة جتاه الشركة 
ال��ت��اب��ع��ة ب��ب��ن��ود ال��ع��ق��د فقد 
توصلت الشركتان إلى اتفاقية 

التسوية.
وأوض��ح��ت »يونيكاب« أن 
تنفيذ االتفاقية يتوقف على 
م��واف��ق��ة اجل���ه���ات ال��رس��م��ي��ة 
واملُ���خ���ت���ص���ة، م���ؤك���دة أن��ه��ا 
سُتفصح عن أثر تلك االتفاقية 
ف��ور إمت��ام تنفيذ بنودها بعد 

موافقة اجلهات املعنية.
وأش��ارت إلى أن األثر املالي 
لالتفاقية املُشار إليها ال ميكن 
حتديده في الوقت الراهن قبل 
احلصول على املوافقات الالزمة 

وتنفيذ االتفاقية.

»الكويتية للمقاصة« تواصل االختبارات النهائية ضمن استعدادات ترقية البورصة

مؤشرات البورصة تواصل الصعود بأنشط 
18.8 باملئة 6 أشهر بنحو  سيولة خالل 

واص��ل��ت ب��ورص��ة الكويت أم��س الثالثاء 
ارتفاعها اخلامس على التوالي، حيث ارتفع 
مؤشرها العام 0.8 باملئة، وصعد السوق 
األول 1.02باملئة، وسجل الرئيسي من��واً 
بنسبة 0.14 باملئة بينما استقر »رئيسي 50« 

عند اإلغالق.
وارتفعت سيولة البورصة ام��س بنحو 
18.8باملئة لتصل إلى 68.92 مليون دينار 
كأعلى قيمة ت��داول بالسوق خ��الل 6 أشهر، 
بينما تراجعت أحجام التداول اليوم بنسبة 
21.8 باملئة إل��ى 411.3 مليون سهم مقابل 

526.03 مليون سهم في اجللسة السابقة.
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات صعوداً امس 
بصدارة اخلدمات االستهالكية بنمو نسبته 
1.33باملئة، يليه البنوك بنحو 1.21 باملئة، 
فيما تراجع 3 قطاعات أخرى يتصدرها املنافع 
بانخفاض معدله 0.3 باملئة. وج���اء سهم 
»إنوفست« على رأس القائمة اخلضراء لألسهم 
املُ��درج��ة بنمو نسبته 9 باملئة، بينما تصدر 

سهم »الهالل« القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 
4.59 باملئة. وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 15.63 مليون دينار شكلت 
نحو 22.7 باملئة من قيم ت��داول البورصة، 
ليرتفع السهم عند اإلقفال 2.4 باملئة مما شكل 
دعماً رئيسياً لقطاع البنوك والسوق األول 
والبورصة ككل. من ناحية أخرى، واصل سهم 
»املستثمرون« تصدره نشاط الكميات بالسوق 
لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت أحجام 
تداوله اليوم 54.62 مليون سهم شكلت نحو 
13.3 باملئة من إجمالي كميات السوق، ليرتفع 

السهم في اخلتام 3.07 باملئة.
م��ن جانبها، أعلنت ال��ش��رك��ة الكويتية 
للمقاصة أنه ج��اري العمل على االختبارات 
النهائية م��ع جميع االط����راف ذات الصلة 
وبالتعاون م��ع هيئة أس���واق امل��ال وشركة 
بورصة الكويت على كل من مفهوم حساب 
التخصيص اجل��دي��د واخل���اص باملؤسسات 

االجنبية.


