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توقعت شركة م��دن األهلية العقارية 
أن يتواصل النمو في حجم استثمارات 
الشركات الكويتية في العقارات اخلارجية 
مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة األخيرة 
م��ع ت��رج��ي��ح��ات ب���أن ت��ت��ج��ه ال��ش��رك��ات 
العقارية الكويتية املستثمرة في اخلارج 
إل��ى إع��ادة هيكلة استثماراتها جغرافيا 
وق��ط��اع��ي��ا وخ��ص��وص��ا ب��ع��د ال��ت��ط��ورات 
التي شهدتها ال��دول املستقبلة الرئيسية 
لالستثمارات العقارية في الفترة األخيرة.

وأرجعت الشركة في تقرير متخصص 
عن استثمارات الشركات الكويتية في 
قطاع العقار في دول املنطقة والعالم خالل 
الفترة ما بني عامي 2003 و2017 منو 
االستثمار الكويتي في العقارات اخلارجية 
إلى عدة أسباب منها رغبة الشركات في 
تنويع املخاطر قطاعيا وجغرافيا وتفضيل 
االستثمار في األصول الثابتة التي تتميز 
مبقاومة أكبر لألزمات االقتصادية مثل 
اقتناء العقارات امل��درة واالس��ت��ف��ادة من 
إي��رادات��ه��ا، فضال ع��ن أن ه��ذا ال��ن��وع من 
االستثمار أحد أهم قنوات االستثمار اآلمن 
واألقل خطراً في حال مقارنتها مع غيرها 

من القنوات األخرى.
وأوض��ح��ت الشركة ف��ي تقريرها أن 
ال��ت��ط��ورات التي شهدتها بعض ال��دول 
وخ��ص��وص��ا ف��ي م��ج��ال أس��ع��ار الصرف 
والسياسات الضريبية وتغير مستويات 
املخاطر يعد من أهم األسباب التي ستدفع 
الشركات احمللية إل��ى أع���ادة النظر في 

سياساتها االستثمارية اخلارجية.
وأشار التقرير إلى وجود تراجع نسبي 
لالستثمار العربي بشكل عام في قطاع 

العقار في الواليات املتحدة وفي املقابل 
منو االستثمارات في أوروبا واسيا ودول 
املنطقة السيما مع وجود سياسات أكثر 
انفتاًحا في مجال االستثمار في العقارات 
في تلك املناطق والسيما أوروب��ا بشكل 
ع��ام، بعد أن كانت مقتصرة على مدن 
بعينها وأب��رزه��ا »ل��ن��دن« و«ب��اري��س« 

و«مدريد«.
وأض��اف التقرير أن التقديرات تشير 
إلى أن هناك 36 شركة كويتية غالبيتها 
مدرجة في سوق الكويت ل��ألوراق املالية 
نفذت استثمارات في 55 مشروع خارجي 
خالل السنوات ال� 15 املاضية بإجمالي 
تكلفة استثمارية تبلغ نحو 29 مليار 

دوالر.

وأش���ار التقرير إل��ى أن غالبية تلك 
املشروعات مت تنفيذها في الدول العربية 
بإجمالي 44 مشروعا وبنسبة %80 من 
اإلجمالي وذل��ك عبر 36 شركة كويتية 
وبإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 
27 مليار دوالر وبحصة تبلغ %73 من 
مجمل تكلفة امل��ش��روع��ات العقارية في 

اخلارج.
وذك��ر التقرير أن مشروعات املنطقة 
مت تنفيذها في 13 دولة عربية وتركزت 
ب���األس���اس ف���ي 6 دول ه���ي ال��ب��ح��ري��ن 
واإلم��ارات وسورية ومصر والسعودية 
وسلطنة عمان، فيما شملت املشروعات 
الدولية دوال مثل تركيا واململكة املتحدة 
وك��ن��دا وال��ب��وس��ن��ة وال��ه��رس��ك وامل��ج��ر 

ومالطة والهند وتايالند.ويرى التقرير 
أن االس��ت��ث��م��ارات ال��ع��ق��اري��ة الكويتية 
تركزت خ��الل السنوات القليلة املاضية 
في الوجهات السياحية التقليدية للسياح 
الكويتيني وخصوصا ال��وج��ه��ات التي 
تسمح بتملك األجانب للعقار فيها، كما 
تركزت املشروعات الكويتية في املدن 
الرئيسية في تلك البلدان.ويتوقع التقرير 
أن يستمر تركز االستثمارات العقارية 
ح��ول العالم ف��ي امل���دن الرئيسية التي 
منت قيمة عقاراتها خالل العشر سنوات 
املاضية بنسب تفوق الزيادة في العقارات 
ف��ي ال��ق��رى وامل���دن الصغيرة والبلدات 
والصحاري، حيث حصدت مدن »لندن« 
و«ن��ي��وي��ورك« و«ب��اري��س« و«طوكيو« 
نحو %20 من حجم االستثمارات العاملية 
العقارية في أبرز 30 مدينة حول العالم 

خالل األعوام اخلمسة األخيرة.
وأضاف التقرير أن املنتدى االقتصادي 
العاملي، يتوقع بلوغ حجم االستثمار في 
العقارات في امل��دن الثالثني األب��رز على 
مستوى العالم قرابة التريليون دوالر عام 
2020، وأن تبلغ التعامالت على العقارات 
في تلك امل��دن قرابة 5 تريليونات دوالر 

خالل 5 أعوام.
وأشار التقرير إلى أن األسواق العقارية 
للمدن في ال��دول الناشئة في دول مثل 
ال��ص��ني وال��ه��ن��د وب��ع��ض دول أوروب���ا 
الشرقية والشرق األوسط تشهد معدالت 
ربحية اع��ل��ى م��ن نظيراتها ف��ي ال��دول 
املتقدمة، كما أنها تستقطب استثمارات 
متزايدة مبعدالت منو أسرع تعزز استمرار 

النمو في الربحية خالل الفترة املقبلة.

تركزت باألساس في البحرين واإلمارات ومصر والسعودية 

27 مليار دوالر  قيمة مشروعات الشركات  »مدن األهلية«: 
الكويتية في الدول العربية 

إع�������������������������������ادة ه��������ي��������ك��������ل��������ة االس��������������ت��������������ث��������������م��������������ارات ج�����������غ�����������راف�����������ي�����������ا وق��������ط��������اع��������ي��������ا 
ب����������ع����������د ال���������������ت���������������ط���������������ورات ال�������������ت�������������ي ش���������ه���������دت���������ه���������ا ال������������������������������دول ال�������رئ�������ي�������س�������ي�������ة

يســر مجلــس االدارة دعــوة الســادة املســاهمني الكــرام حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة، 
ملناقشــة توصيــة مجلــس االدارة اخلاصــة بتعديــل بعــض مــواد النظــام األساســي للشــركة مبــا يتوافــق مــع 
قانــون الشــركات رقــم (1) لســنة 2016 وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة، وذلــك يف متــام الســاعة احلاديــة 
عشــر مــن ظهــر يــوم اخلميــس املوافــق 01 نوفمبــر 2018 (ومــا قــد يــؤول إليــه مــن اجتمــاع ثانــي مؤجــل 
محــدد لــه تاريــخ 2018/11/11)، مبقــر الشــركة الكائــن يف : بــرج الصفــاة - منطقــة حولــي - شــارع بيــروت 

- الــدور الســابع عشــر، وذلــك ملناقشــة جــدول األعمــال التالــي:-
: العادية غير العمومية اجلمعية أعمال جدول

األول األساسي.البند النظام من 11 املادة تعديل : مناقشة
النص قبل التعديل:

ملــا كانــت األســهم اســمية فــإن آخــر مالــك لهــا مقيــد اســمه يف الشــركة يكــون هــو وحــده صاحــب احلــق 
يف قبــض املبالــغ املســتحقة عــن الســهم ســواء كانــت حصصــاً يف االربــاح او نصيبــاً يف ملكيــة موجــودات 

الشــركة.
النص بعد التعديل: 

يكــون للشــركة ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة املقاصــة تقيــد فيــه اســماء املســاهمني وجنســياتهم 
وموطنهــم وعــدد األســهم اململوكــة لــكل منهــم ونوعهــا والقيمــة املدفوعــة عــن كل ســهم ، ويتــم التأشــير يف 
ســجل املســاهمني بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات املســجلة فيــه وفقــاً ملــا تتلقــاه وكالــة املقاصــة مــن 

بيانــات ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن وكالــة املقاصــة تزويــده ببيانــات هــذا الســجل.
يكــون ألخــر مالــك لالســهم مقيــد اســمه يف ســجل الشــركة احلــق يف قبــض املبالــغ املســتحقة عــن األســهم 

ســواء كانــت حصصــاً يف االربــاح او نصيبــاً يف موجــودات الشــركة.
الثاني األساسي. البند النظام من 12 رقم املادة تعديل : مناقشة

النص قبل التعديل: 
ال يجــوز زيــادة رأس املــال إال إذا كانــت أقســاط األســهم قــد دفعــت كاملــة وال يجــوز إصــدار األســهم 
اجلديــدة بأقــل مــن قيمتهــا األســمية، وإذا صــدرت بقيمــة أعلــى خصصــت الزيــادة أوالً لوفــاء مصروفــات 
اإلصــدار ثــم لالحتياطــي أو الســتهالك االســهم. ولــكل مســاهم األولويــة يف االكتتــاب بحصــة يف األســهم 
اجلديــدة متناســبة مــع عــدد أســهمه ومتنــح ملمارســة حــق االولويــة مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ 
ــد هــذا  ــة أو تقيي ــازل املســاهمني مقدمــاً عــن حقهــم يف األولوي نشــر دعــوة املســاهمني لذلــك ويجــوز تن

احلــق بــأي قيــد. 
النص بعد التعديل:   

يجــوز بقــرار يصــدر مــن اجلمعيــة العموميــة الغيــر عاديــة زيــادة رأســمال الشــركة املصــرح بــه بنــاء علــى 
اقتــراح مســبب مــن مجلــس اإلدارة وتقريــر مراقــب احلســابات يف هــذا الشــأن علــى أن يتضمــن القــرار 
ــت  ــه إال إذا كان ــال املصــرح ب ــادة رأس امل ــادة وال يجــوز زي ــال مقــدار وطــرق الزي ــادة رأس امل الصــادر بزي
قيمــة األســهم األصليــة قــد دفعــت كاملــة ويجــوز للجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة أن تفــوض مجلــس اإلدارة 

الثالث األساسي.البند النظام من 31 رقم املادة تعديل : مناقشة
النص قبل التعديل: 

يســجل املســاهمون أســماؤهم يف ســجل خــاص يعــد لذلــك يف مركــز الشــركة قبــل املوعــد احملــدد النعقــاد 
اجلمعيــة العامــة بأربــع وعشــرين ســاعة علــى األقــل ، ويتضمــن الســجل اســم املســاهم وعــدد األســهم التــي 
ميتلكهــا وعــدد األســهم التــي ميثلهــا مالكيهــا مــع تقــدمي ســند الوكالــة ويعطــى املســاهم بطاقــة حلضــور 

اإلجتمــاع يذكــر فيهــا عــدد األصــوات التــي يســتحقها أصالــة ووكالــة.
النص بعد التعديل: 

املقاصــة التــي  وكالــة يســجل املســاهمون الراغبــون يف حضــور اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة أســمائهم لــدى
متســك ســجل مســاهمي الشــركة وذلــك قبــل املوعــد احملــدد النعقــاد اجلمعيــة العموميــة بأربــع وعشــرين 
ســاعة علــى األقــل ويتضمــن التســجيل أســم املســاهم وعــدد األســهم التــي ميثلهــا وأســماء مالكيهــا مــع 

تقــدمي ســند الوكالــة. 

الرابـع األساسي.البند النظام من 50 رقم املادة تعديل : مناقشة
النص قبل التعديل:

ــه  ــون الشــركات رقــم 25 لســنة 2012 وتعديالت تنقضــي الشــركة بأحــد االمــور املنصــوص عليهــا يف قان
ــة.  ــه التنفيذي والئحت
النص بعد التعديل: 

تنقضــي الشــركة بأحــد االمــور املنصــوص عليهــا يف قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 وتعديالتــه 
ــر  ــة غي ــة العمومي ــع األحــوال تنقضــي الشــركة بقــرار يصــدر عــن اجلمعي ــة وفــى جمي ــه التنفيذي والئحت

ــال الشــركة. ــوع أســهم رأس م ــد عــن نصــف مجم ــة تزي ــة الشــركة بأغلبي ــة بحــل وتصفي العادي
اخلامس األساسي.البند النظام من 51 رقم املادة تعديل : مناقشة

النص قبل التعديل:
جتــرى تصفيــة الشــركة عنــد انقضائهــا وفقــاً لألحــكام الــواردة يف املــواد مــن قانــون الشــركات رقــم 
25لســنة 2012 وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة وذلــك مالــم ينــص عقــد الشــركة علــى غيــر ذلــك.

النص بعد التعديل: 
جتــرى تصفيــة الشــركة عنــد انقضائهــا وفقــاً لألحــكام الــواردة يف املــواد مــن قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 

2016 وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة وذلــك مالــم ينــص عقــد الشــركة علــى غيــر ذلــك.
السادس األساسي.البند النظام من 52 رقم املادة تعديل : مناقشة

النص قبل التعديل: 
ــرد  ــم ي ــة يف كل مــا ل ــه التنفيذي ــه والئحت ــون الشــركات رقــم 25 لســنة 2012 وتعديالت ــق أحــكام قان تطب

ــد التأســيس أو يف النظــام األساســي.  بشــأنه نــص خــاص يف عق
النص بعد التعديل:

تطبــق أحــكام قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة يف كل مــا لــم يــرد بشــأنه 
نــص خــاص يف عقــد التأســيس أو يف النظــام األساســي.

السابع .البند 77 رقم األساسي بالنظام جديدة مادة : إضافة
% مــن أســهمها املصــدرة  ــة ) مبــا ال يتجــاوز 10 ــع أو شــراء أســهمها ( أســهم اخلزين يجــوز للشــركة بي
بقيمتهــا الســوقية وذلــك وفقــا لالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن أنشــاء هيئــة أســواق 

املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة وتعديالتــه.

لــذا يرجــى مــن الســادة املســاهمني الراغبــني باحلصــول علــى التوكيــالت وجــدول االعمــال مراجعــة 
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»املواشي« تشارك في معرض
 املنتجات الدولي بقطر

شاركت شركة نقل وجتارة املواشي، والشركة األولى 
في املنطقة لنقل وجت��ارة املاشية، في معرض ومؤمتر 
املنتجات الدولي األول الذي أقيم  في الدوحة بدولة قطر، 
وذل��ك خ��الل الفترة من 8-2018/10/10م،  برعاية 
وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل 

ثاني  رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري. 
ومت إقامة هذا املعرض وامل��ؤمت��ر،  في مركز الدوحة 
للمعارض وامل���ؤمت���رات ب��إش��راف غ��رف��ة جت���ارة قطر 
وبالتعاون مع إدارة العالقات الدولية ب��وزارة التجارة 

والصناعة الكويتية. 
وصرح املدير التنفيذي لقطاع النقل البحري والتجارة 
اخلارجية أحمد أيوب املاجد،أن مشاركة “املواشي” جاءت 
تلبية لدعوة وزارة التجارة والصناعة الكويتية متمثلة 
ب��إدارة العالقات الدولية، لتمثيل دول��ة الكويت في هذا 

املعرض إلى جانب العديد من الشركات الكويتية. 
و أفاد املاجد أن مشاركة “املواشي” تهدف الستثمار هذا 
املعرض واملؤمتر في إبرام حتالفات جتارية واقتصادية 
وتوطيد العالقات مع الشركات ذات األنشطة املتشابهة 
وذات العالقة مع نشاط “املواشي” من بني أكثر من 360 
شركة مشاركة من 11 دولة، كما وساهم املؤمتر املصاحب 
للمعرض في تبادل و اكتساب أفضل اخلبرات للمشاركني 
منالسياسيني وال����رواد ورج���ال األع��م��ال واملسؤولني 
احلكوميني من كافة أنحاء الشرق األوسط وشمال افريقيا. 
وذك��ر امل��اج��د أيضا أن “املواشي” ق��د قامت بعرض 

منتجاتها م��ن ال��ل��ح��وم ال��ط��ازج��ة وامل��ب��ردة واملجمدة 
وامل��ص��ن��ع��ة، ال��ى ج��ان��ب خدماتها كأكبر ن��اق��ل بحري 
للماشية، بهدف فتح أسواقجديدة للشركة، و زي��ادة 
نشاطاتها التجارية في جميع املجاالت التي تعمل بها، 
ورغم أن هذا املعرض أقيم ألول مرة في قطر اال اننا ولله 

احلمد حققنا نتائج إيجابية من مشاركتنا فيه. 

احمد املاجد

جناح املواشي في املعرض

أظهر حتسنًا كبيرًا في ممارسات اإلفصاح واحلوكمة لدى الشركات اإلقليمية

»حوكمة« يصدر تقريره األول باللغة 
العربية حول نتائج مؤشر البيئة

أص��در معهد حوكمة تقريره األول 
باللغة العربية ح��ول نتائج مؤشر 
ستاندرد آند بورز –حوكمة ملمارسات 
ال��ب��ي��ئ��ة واحل���وك���م���ة وامل��س��ؤول��ي��ة 
االجتماعية األول من نوعه في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي 
أظ��ه��ر حت��س��ن��اً ك��ب��ي��راً ف��ي مم��ارس��ات 
اإلف��ص��اح واحل��وك��م��ة ل��دى الشركات 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وان��خ��ف��اض امل��ع��ل��وم��ات 
والتقارير ح��ول ممارساتها البيئية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى م���دى ال��س��ن��وات 

العشرة املاضية.
وك���ان���ت ق���د ت���ص���درت ش��رك��ات 
م��وان��ئ دب��ي العاملية، وبنك أبوظبي 
التجاري، وأرامكس، وسابك، والبنك 
العربي، وبنك أبوظبي األول، وبنك 
االستثمار ال��س��ع��ودي، وبنك ع��ودة، 
وم��ج��م��وع��ة ص��اف��وال، وش��رك��ة زي��ن، 
املؤشر لعام 2017 من حيث تطبيق 
أفضل املمارسات جتاه البيئة واملجتمع 
وحوكمة الشركات نتيجة جلهودها 
التي ظهرت ف��ي تقاريرها السنوية 

ومواقعها االلكترونية خالل 2017.
وق��ال الدكتور أش��رف جمال الدين، 
ال��رئ��ي��س التنفيذي ملعهد حوكمة: 
“تفوق مؤشر “ستاندرد آند ب��ورز - 
حوكمة” للبيئة واحلوكمة واملسؤولية 
االجتماعية ال��ذي مت إط��الق��ه باللغة 
العربية ألول م��رة ب��ن��اء على رغبة 
ال��ع��م��الء على م��ؤش��ره امل��رج��ع��ي، ما 
يدل على وجود ارتباط بني ممارسات 
الشركات فيما يتعلّق بالبيئة واحلوكمة 
واملسؤولية االجتماعية وتقييمات 

سعر أسهمها”. مشيراً إلى أن النتائج 
سلّطت الضوء على مدى كفاءة وفعالية 
ومهنية مجالس إدارة الشركات من 
حيث مم��ارس��ات احلوكمة ومجاالت 
البيئة واملجتمع باإلضافة ملمارسات 

اإلفصاح بتلك الشركات.
وأضاف: “أظهر املؤشر أيضاً ارتفاع 
ال��ع��ائ��د على االس��ت��م��ث��ار ف��ي احملافظ 
التي تضم أفضل الشركات باملؤشر 
باملقارنة بباقي الشركات بشكل واضح، 
علماً بأنه سنوياً يقوم معهد حوكمة 
بتحليل م��ا ي��ق��ارب م��ن 200 متغّير 
متعّلق مبمارسات البيئة، واحلوكمة، 
واملسؤولية االجتماعية للشركات، 
وبات هذا املؤشر يلعب دوراً كبيراً في 
جناح وتطوير األعمال املستدامة بيئياً 
وفي تعزيز املسؤولية املجتمعية لدى 
الشركات، باإلضافة إلى تقليل تقلّبات 

أسواق املال االقليمية«.
ويقّيم امل��ؤش��ر ال��ش��رك��ات العاملة 
ف��ي أس���واق ال��س��ع��ودي��ة، واإلم����ارات، 
والبحرين، ومصر، واألردن، ولبنان، 
والكويت، وامل��غ��رب، وسلطنة ُعمان، 
وت��ون��س، وي��ق��دم م��ع��ل��وم��ات نوعية 
للمستثمرين ال��راغ��ب��ني ف��ي حتليل 
استدامة أداء هذه الشركات، ويستقي 
املؤشر معلوماته من أكثر من 1000 
ش��رك��ة مسّجلة وم��خ��ت��ارة ب��ن��اًء على 
سيولتها النقدية. ومن ثم يتم فرز هذا 
الكم الهائل من األسهم لتظهر النتيجة 
ب��ن��اًء ع��ل��ى س��ي��اس��ة الشفافية التي 
تنتهجها الشركة في مجاالت البيئة 
واملجتمع وممارسات حوكمة الشركات.

VIVA تشارك في معرض 
جيتكس العاملي بدبي 

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، عن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس 
العاملي لتقنية املعلومات الثامن والثالثني حيث قامت بعرض مجموعة واسعة من آخر 
منتجاتها وخدماتها لزّوار املعرض، الذي تستضيفه إمارة دبي من 14 إلى 18 أكتوبر 2018 في 

مركز دبي التجاري العاملي.
وتعليقاً على مشاركة VIVA السابعة في معرض جيتكس، ق��ال الرئيس التنفذي ل�

VIVA، املهندس سلمان بن عبد العزيز البدران: “مشاركتنا في هذا املعرض، ال��ذي يعّد 
احلدث األكثر ترقباً في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، للعام السابع على التوالي، 
تثبت ريادتنا في سوق االتصاالت”. وأضاف: “هذه التجربة املميزة تأتي تطبيقاً الستراتيجية 
VIVA لتوسيع نطاق خدماتها ليس فقط في السوق احمللية بل في األسواق اإلقليمية أيضاً، 
حيث نسعى لتوفير احللول التقنية الذكية للشركات واألف��راد التي تساعدهم على مواكبة 

التطور التكنولوجي العاملي.”

VIVA مشاركة  

باملئة  على أساس سنوي  0.7 معدل النمو االقتصادي يصل إلى 
ق��ال تقرير البنك الوطني ال��ص��ادر أمس 
الثالثاء لقد تفاوتت األخبار االقتصادية احمللية 
خالل شهر سبتمبر. فمن جهة، كان النمو غير 
النفطي أقوى من املتوقع في النصف األول من 
العام 2018، باإلضافة إلى تعزيز امليزانية 
املالية، نتيجة ارت��ف��اع إنتاج النفط وبلوغ 
األسعار أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات. 
إال ان��ه م��ن جهة أخ���رى، تباطأ من��و اإلنفاق 
االستهالكي وتراجعت املبيعات العقارية )وإن 
كان ذلك بسبب العوامل املوسمية(، حيث يعد 
كالهما من الركائز التقليدية لالقتصاد غير 
النفطي. وفي إطار سعي بنك الكويت املركزي 
لتعزيز النمو االقتصادي، أبقى على أسعار 
االقراض الرئيسية دون تغير، رغم رفع أسعار 
الفائدة مؤخراً من  قبل االحتياطي الفيدرالي 
األم��ري��ك��ي. كما س��اع��دت ترقية البورصة 
الكويتية ضمن مؤشر فوتسي إلى منو كبير في 
أنشطة التداول وارتفاع العمليات الشرائية من 
قبل األجانب إلى مستويات قياسية، إال ان ذلك 
لم يؤثر كثيرا على أسعار األسهم نتيجة لتزايد 

عمليات جني األرباح.
ووفقاً للبيانات الرسمية املبدئية، ارتفع 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة 0.7% 
على أساس سنوي في النصف األول من العام 
2018، بعد التحسن ال��ذي سجله في الربع 
األول من العام على خلفية انتعاش األنشطة 
غير النفطية، معوضا بذلك تراجع اإلنتاج 
النفطي. كما ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي 

غير النفطي بنسبة %4.9 على أساس سنوي 
في النصف األول من العام، مدعوماً ب��األداء 
اجليد لقطاعات االتصاالت والتصنيع واملَرافق 
العامة. في ذات الوقت، أدى تراجع أنشطة 
التكرير )اح���دى القطاعات النفطية( إلى 
انخفاض اإلنتاج النفطي بنسبة %2.2 في 
النصف األول من العام احلالي، في حني استقر 
انتاج النفط اخلام والغاز دون تغير في إطار 
االلتزام باحلدود املتفق عليها ضمن اتفاقية 
األوبك خلفض اإلنتاج. وقد مت تخفيف مستوى 
االلتزام ضمن محاولة تعويض تراجع اإلنتاج 
من قبل إي��ران وفنزويال. وعلى الرغم من أن 
البيانات غير النفطية في النصف األول من 
العام 2018 كانت أقوى  من التوقعات، إال أن 
تلك األرق��ام قد تتسم بالتذبذب، حيث ما زلنا 
نتوقع ارتفاع معدالت النمو بنسبة 2.8% 
للنشاط غير النفطي و%2.5 في إنتاج النفط 
في العام 2018 بشكل ع��ام، مبا ي��ؤدي إلى 
زيادة إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 

.2.6%
بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاعاً  كبيراً 
في أغسطس، واصلت اجتاهها التصاعدي 
في سبتمبر ليرتفع سعر خام النفط الكويتي 
بنسبة %6 بالغاً 80 دوالر للبرميل ثم واصل 
ارت��ف��اع��ه إل��ى 83 دوالر للبرميل ف��ي أوائ��ل 
أك��ت��وب��ر. حيث أن ه��ن��اك م��خ��اوف مستمرة 
بخصوص توقعات زيادة اإلنتاج قبيل تطبيق 
العقوبات األمريكية على إي���ران ف��ي شهر 

نوفمبر املقبل. وفي الواقع، هناك بالفعل بعض 
الشكوك بشأن قدرة األعضاء الرئيسيني في 
منظمة األوب��ك وال��دول غير األعضاء، مبا في 
ذلك السعودية، على زيادة إنتاجهم لتعويض  
نقص اإلنتاج اإليراني، على الرغم من تأكيد 
عكس ذلك. و لقد ارتفع اإلنتاج في أغسطس 
مبعدل أقل من نصف مليون برميل يومياً، وهو 
املستوى املستهدف منذ يونيو املاضي، مما أدى 
إلى دعم ارتفاع األسعار نتيجة لتزايد التكهنات 
حول احتمال التعرض لقيود الطاقة االنتاجية. 
وم��ع ارت��ف��اع متوسط سعر خ��ام التصدير 
الكويتي إلى 70 دوالر للبرميل منذ بداية العام 
حتى تاريخه، متيل الكفة بوضوح نحو تخطي 
املتوسط السنوي ملستوى توقعاتنا البالغ 69 

دوالر للبرميل. 
وقد أدت الكويت دورها في زيادة إمدادات 
األوب���ك ع��ن ط��ري��ق رف��ع إنتاجها م��ن النفط 
اخلام إلى 2.80 مليون برميل يومياً في شهر 
أغسطس، بزيادة طفيفة مقارنة بشهر يوليو، 
إال انها تعد زي��ادة  كبيرة  بنحو 100،000 
برميل يومياً )%3.7( منذ مايو. وم��ا تزال 
توقعاتنا تشير إلى أن االنتاج قد يصل إلى 
2.85 مليون برميل ي��وم��ي��اً خ��الل األشهر 
القادمة، أما بالنسبة للعام بأكمله، فقد يترتب 
على ذلك منو بحوالي %2.5 تقريباً. وبالنسبة 
للعام املقبل، نتوقع أن تستقر معدالت اإلنتاج 
إلى حد ما عند نفس املستويات، إال ان الطاقة  
اإلنتاجية للكويت قد تشهد ارتفاعاً، اذا مت 

إع��ادة تشغيل املنطقة احملايدة املشتركة مع 
السعودية كما  تردد مؤخراً، حيث تصل حصة 
الكويت إلى 250 ألف برميل يومياً  في حال مت 

استعادة مستوى االنتاج بالكامل.   
تراجعت املبيعات العقارية في أغسطس 
بنسبة %15 ع��ل��ى أس���اس س��ن��وي، حيث 
بلغت 132 مليون دي��ن��ار كويتي فيما يعد 
ادن��ى مستوياتها منذ سبتمبر 2016. وقد 
ج��اء ه��ذا ال��ت��راج��ع كنتيجة النخفاض عدد 
ومتوسط حجم الصفقات على أساس سنوي 
لكافة القطاعات العقارية الثالثة: السكني، 
واالس��ت��ث��م��اري، وال��ت��ج��اري. وق��د يعزى هذا 
التراجع ملجموعة من العوامل، من أبرزها 
أن شهر أغسطس بصفة عامة يعتبر من اقل 
األشهر نشاطاً، وال��ذى ص��ادف ايضاً  عطلة 
عيد األضحى امل��ب��ارك، باإلضافة إل��ى بعض 
عمليات التصحيح بعد االرتفاعات  القوية 
ال��ت��ي سجلها ق��ط��اع ال��ع��ق��ار ف��ي ي��ول��ي��و. أما 
بالنسبة لألسعار، فقد شهد أغسطس استمرارا 
لالجتاهات السلبية التي لوحظت خالل األشهر 
السابقة. وكانت أسعار الشقق السكنية هي 
االستثناء ال��وح��ي��د، حيث ارت��ف��ع��ت بنسبة 
%8.1 على أساس سنوي بعد تراجعها خالل 
معظم فترات السنة. إال ان ذلك يعود بشكل 
أساسي إل��ى تراجع أسعار الشقق السكنية 
العام املاضي، حيث اليزال السوق يعاني من 
ضغوط تراجع أسعار اإليجارات وزيادة عدد 

الشقق املعروضة.
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