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االربعاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠ اقتصـاد

زيادة أحجام التداول ضاعفت رغبة املستثمرين احملليني لالحتفاظ بأسهمهم.. خاصة القياديةترقية «MSCI» والتدفقات األجنبية املليارية أعادت ثقة املستثمر احمللي في بورصته
تراجع جاذبية القنوات االستثمارية كالعقار والودائع املصرفية زاد شهية املستثمرين لألسهماستقرار السوق وخروجه تدريجيًا من تداعيات «كورونا» عززا الطمأنينة لدى املستثمرين

ثقة املستثمر الكويتي في «البورصة» ترتفع.. وهذه األسباب

احملرر االقتصادي 

شــهدت بورصة الكويت 
حالة من الثقة والتفاؤل من 
قبل املستثمرين احملليني خالل 
فترة األشهر األربعة السابقة 
لعملية الترقية الى مؤشرات 
مورغان ســتانلي لألسواق 
الناشئة «MSCI»، وما يؤشر 
الى عودة الزخم احمللي الى 
سوق األســهم الكويتي، هو 
ارتفاع عدد حسابات التداول 
النشــطة للمواطنني بنسبة 
كبيرة بلغت ٢٥٠٪ لتقفز الى 
مستوى ٣٥ ألف حساب نشط 
بنهاية نوفمبر املاضي، مقارنة 
مع ١٠ آالف حساب نشط فقط 
بنهايــة يوليو املاضي، فيما 
تراجع عدد احلســابات غير 
النشطة بالسوق للمستثمرين 
الكويتيــني الــى ٣٦٠٫٤ ألف 
حســاب للمرة األولــى منذ 

مارس ٢٠٢٠.
وترجــع هــذه الثقة من 
جانب املستثمرين احملليني في 
البورصة الكويتية الى عدة 
أسباب، في مقدمتها استقرار 
السوق خالل األشهر األربعة 
املاضية وخروجه تدريجيا من 
التبعات السلبية التي خلفتها 
جائحة ڤيروس كورونا على 
جميع القطاعات االقتصادية 

كانــت أعــداد املســتثمرين 
الكويتيني أصحاب حسابات 
التداول النشطة في البورصة 
الكويتيــة تتراوح ما بني ١٢ 
و١٦ ألف حساب، ثم انخفضت 
بشــكل حاد إلى أقــل من ١٠ 
أالف حساب نشط في يوليو 
املاضــي، لكــن منــذ يوليو 
انعكس الوضع متاما لتشهد 
البورصة قفــزات على مدار 

نحــو ١٤٠ ألف حســاب في 
العــام ٢٠١٤، وذلك بالتزامن 
مع تخطي اسعار النفط ١٠٠ 

دوالر للبرميل.
فائض بالسيولة

وكانت جائحــة كورونا 
قد أجبــرت الكويتيني على 
االدخار في ظل مبادرة البنوك 
الكويتية بإيقاف اســتقطاع 

مالية. ويبلغ عدد املقترضني 
األفــراد من الكويتيني الذين 
اســتفادوا من قــرار ايقاف 
االستقطاع نحو ما يزيد على 

٤٥٠ ألف مقترض.
وتقضــي تعليمــات بنك 
الكويــت املركزي بــأن يتم 
اقــراض االفراد وفق ســقف 
محدد ال تزيد فيه االقســاط 
الشهرية على ٤٠٪ من إجمالي 

الدخل.
وقـــد تزامــــن توقــــف 
استقطاعات اقساط القروض 
مع الغاء كافة خطط رحالت 
الصيف الطويلة في ظل تفشي 
الطيران  اجلائحة وتوقــف 
حول العالم. وبحسب بيانات 
الكويتي  املدفوعــات  ميزان 
تبلغ إجمالي نفقات الكويتيني 
على السفر ســنويا نحو ٤ 
مليارات دينار تتركز غالبيتها 

في فترة الصيف واألعياد.
االستثمارات البديلة

ويتزامن اجتاه الكويتيني 
الــى العودة لالســتثمار في 
البورصة الكويتية وشــراء 
األســهم فــي ظــل انخفاض 
معدل جاذبية باقي القنوات 
االســتثمارية وفي مقدمتها 
االستفادة من الفائدة، حيث 
الفائدة ملستويات  تراجعت 

أربعة أشهر، مت خاللها اضافة 
٢٥ ألف حساب نشط. 

وكباقــي  وتاريخـــــيا، 
قطاعــات االقتصاد ارتبطت 
التــداول  فــورة حســابات 
فــي  النشــطة  الكويتيــة 
البورصــة بأســعار النفط، 
حيــث ســجلت مســتويات 
قياسية في السنوات العشر 
األخيرة، عندما وصلت الى 

اقساط القروض االستهالكية 
لألفراد ملدة ٦ أشهر منذ تفشي 
اجلائحة فــي ابريل املاضي 

وحتى شهر أكتوبر.
وتصل إجمالي التسهيالت 
التمويلية التي متنحها البنوك 
لألفراد من املواطنني واملقيمني 
ما يزيد على ١٧ مليار دينار 
ما بــني قروض اســتهالكية 
ومقســطة ولشــراء أوراق 

قياســية حيــث قــام بنــك 
الكويــت املركزي في مارس 
املاضي بخفض الفائدة مرتني 
لتحفيــز النمــو االقتصادي 
ومواجهــة تداعيات جائحة 
كورونا، حيث انخفض خاللها 
ســعر اخلصم إلى ١٫٥٪ من 

مستويات ٢٫٧٥٪.
كذلك انخفضت مستويات 
الفائــدة عامليــا علــى كافــة 
األصــول، حيــث تراجعــت 
الفائدة على سندات اخلزانة 
األميركية التي تعد مؤشــرا 
ألســعار الفائدة علــى كافة 
انــواع الديــون والســندات 
عامليا لتصل إلى نحو ٠٫٧٪ 
على سندات أجال ١٠ سنوات.

وعلى اجلانب اآلخر يشهد 
العقاري  مستقبل االستثمار 
االستثماري والتجاري ضبابية 
فــي ظــل التوجــه احلكومي 
لتعديل التركيبة الســكانية، 
وهــو مــا أعلن عنــه رئيس 
الــوزراء باســتهداف وصول 
نســبة املواطنــني إلــى نحو 
٧٠٪ من إجمالي تعداد املقيمني 
واملواطنــني، وهو ما انعكس 
على مجموعة مــن القرارات 
احلكومية في اآلونة األخيرة 
وســوف تنعكس بالضرورة 
العقاريــة  القطاعــات  علــى 

االستثمارية والتجارية.

٢٥ ألف مستثمر جديد دخلوا السوق بني يوليو ونوفمبر.. لتقفز احلسابات النشطة ٢٥٠٪ إلى ٣٥ ألف حساب

ومن بينها بورصة الكويت، 
وهو ما عزز حالة الطمأنينة 

لدى املستثمرين.
 وقد ساهم أيضا ارتفاع 
أحجام التداول في السوق في 
مضاعفة رغبة املستثمرين 
باالحتفاظ بأسهمهم، خاصة 
مــع توقعات عودة الســوق 
لوضعــه الطبيعي وتقلص 
اخلسائر املسجلة خالل أزمة 
املتزايد  «كورونا»، واإلقبال 
على شــراء األسهم القيادية 

والتشغيلية.
وقد تشجع املستثمرون 
لالســتثمار فــي البورصــة 
الكويتيــة، بعدمــا شــهدت 
مليــارات  تدفــق  الســوق 
الدوالرات من االســتثمارات 
األجنبية خالل اآلونة األخيرة، 
الترقية ملؤشــر  خصوصــا 
مورجان ســتانلي لألسواق 
نهايــة   «MSCI» الناشــئة 
الشهر املاضي، وتزامن ذلك 
مع تراجــع جاذبية القنوات 
االستثمارية البديلة املتمثلة 
في االســتثمار العقــاري أو 
الودائع املصرفية التي تشهد 

انخفاضا بالعائد.
 مستثمرون جدد

ومنذ العــام ٢٠١٥ وعلى 
مدار نحو أكثر من ٥ سنوات، 

«ميد»: سوق اإلنشاءات الكويتي على «درب التعافي»
محمود عيسى

قالت مجلة ميــد في حتليل جديد 
حول قطاع البناء في الكويت، انه قد 
جتاوز نقطة القاع التي شكلت اضعف 
مرحلة في منو القطاع خالل عام ٢٠١٩، 
وانه قد يكون اآلن اتخذ مسيرته على 
درب التعافي، مشــيرة إلــى أن العام 
٢٠١٧، وفقا ملجلة ميد بروجكتس التي 
تتتبع نشاط املشاريع اإلقليمية، هو 
العام الذي بدأت فيه املشروعات التي 
يتم اجنازها تتفوق على العقود التي 

تتم ترسيتها.
واضافت املجلة في التحليل الذي 
أعــده نائــب رئيس التحريــر كولني 
فورمــان ان هناك ثمة إشــارات خالل 
العام احلالي على أن السوق رمبا يكون 
قد بدأ في التصحيح، حيث كان هناك 
مــا قيمته ١٫٩ مليار دوالر من العقود 
املمنوحة حتى أوائل ديسمبر اجلاري، 
بارتفاع عن ١٫٧ مليار دوالر لعام ٢٠١٩ 
بأكمله، بينما في الوقت نفسه كان هناك 
٥٫٣ مليارات دوالر من العقود املنجزة 
في ٢٠٢٠، انخفاضا من ٩ مليارات دوالر 

في عام ٢٠١٩.

ومن خالل جمع قيمة الترســيات 
والعقود املنجزة معا، شــهد الســوق 
الكويتي في عام ٢٠٢٠ خسارة صافية 
قدرها ٣٫٤ مليارات دوالر، وهو ما ميثل 
حتسنا عن صافي اخلسارة البالغة ٧٫٤ 

مليارات دوالر في عام ٢٠١٩.
أعمال الطرق

وأشارت املجلة الى أنه متت ترسية 
واحد من أكبر عقود بناء الطرق خالل 
عام ٢٠٢٠ من خالل حتالف بني شركة 
املجموعة املشتركة الكويتية وشركة 
تشــاينا فيرست هاي واي اجننيرنغ 
الصينية، وقد بلغت قيمة العقد ٢٩٠ 
مليون دوالر، وتشمل تصميم وبناء 
وصيانة الطرق واجلسور واملرافق ذات 
الصلة للطريق الذي يربط طريق دمشق 
بالطريق الدائري اخلامس وطريق امللك 

فيصل بن عبدالعزيز.
وبرغم الترحيب الذي أبداه السوق 
املتعطش للعمل بالتقدم الذي مت إحرازه 
فــي املشــروعات، اال ان ذلــك قد جاء 
متأخــرا لوقــت طويل، ومتــت إعادة 
تنشيط املشروع من قبل وزارة األشغال 
العامة بعد أن قدمت املجموعة املشتركة 

أدنى عرض للعقد في عام ٢٠١٦.
ويقول مقاول دولــي في الكويت: 
«بينما يظهر السوق عالمات التحسن، 
اال ان املقاولــني العاملــني في الكويت 
يقولــون إن ظــروف الســوق التزال 
ضيقة، لقد كان عاما صعبا بالنســبة 

للبناء في الكويت».
وفــي حني متتلــك الكويــت ثروة 
كبيرة تديرها الهيئة العامة لالستثمار 
وصندوق احتياطي األجيال القادمة، 
تبذل احلكومة جهودا حثيثة لتمويل 
مشاريع اإلنفاق الرأسمالي عندما يعني 
انخفاض أسعار النفط أنها تعاني عجزا 

في امليزانية.
وفي غياب قانون للديون، ال ميكن 
للحكومة إصدار سندات لالقتراض من 
اجل متويل العجز، او أي مصروفات 
قد ترغب في القيــام بها. لكن هناك 
آماال بإقرار قانون الديون قريبا، مما 
سيخفف بعض ضغوط امليزانية في 
الكويت. وقــد توقعت وكالة موديز 
للتصنيــف االئتمانــي قبــل نهايــة 
ســبتمبر أن متــرر الكويــت قانون 
الديــون الذي طال انتظــاره بحلول 

نهاية عام ٢٠٢٠.

١٫٩ مليار دوالر املشاريع املمنوحة في ١١ شهراً.. والسوق مازال متعطشاً للمزيد من املشروعات

٢١٤٫٨ مليون دينار رصيد الكويت لدى صندوق النقد الدولي
عالء مجيد

النقدي  حافظ االحتياطي 
للكويت لدى صنــدوق النقد 
الدولي على أعلى مستوياته 
التاريخية للشهر الثاني على 
التوالــي بعد أن ســجل خالل 
أكتوبر املاضي نفس مستوى 
ســبتمبر املاضي عنــد ٢١٤٫٨ 
مليون دينار (ما يعادل ٧٠٣٫٥ 
ماليني دوالر)، وذلك بحسب 
بيانــات بنك الكويت املركزي 
لشــهر أكتوبــر ٢٠٢٠. وعلى 
صعيد سنوي، فقد زاد حجم 
االحتياطيات الكويتية املودعة 
لدى صنــدوق النقــد الدولي 
بنهاية أكتوبر املاضي بنسبة 
٣٧٫٤٪، وبقيمــة ٥٨٫٥ مليون 
دينــار، مقارنة مبســتوياتها 
البالغــة ١٥٦٫٣ مليــون دينار 
بنهاية أكتوبر من العام املاضي.
ويتكون وضع االحتياطي 
في صندوق النقد الدولي من 
شريحة االحتياطي، أي مبالغ 
العمالت األجنبية التي يجوز 
للبلــد العضــو ســحبها من 

الســحب  احملــررة بحقــوق 
اخلاصــة تعتبــر مطالبــات 

بالعملة األجنبية.
وبلغ حجم حقوق السحب 
اخلاصة نحــو ٥٦٤٫٥ مليون 
دينــار خــالل أكتوبــر وهــو 
نفس مســتوى شهر سبتمبر 
املاضي، وهي أصول احتياطية 
دوليــة اســتحدثها صندوق 
النقد الدولي كأصل احتياطي 
مكمل لألصول االحتياطية لدى 

الطلب وهــي الودائع املتاحة 
لدى البنوك املركزية األجنبية 
الدوليــة  التســويات  وبنــك 
وبنــوك أخــرى. كمــا تتكون 
العملة مــن النقــود الورقية 
واملعدنية املتداولة من العمالت 
األجنبية واملستخدمة عموما 
ألداء املدفوعات وتستثنى منها 

النقود املعدنية التذكارية.
كما ارتفع مجموع األصول 
االحتياطية الرســمية بنهاية 
أكتوبر ليصل الى ١٤٫٧٤ مليار 
دينار بارتفاع بلغت نســبته 
٠٫٦٪ مقارنة بـ ١٤٫٦٥٢ مليار 
دينار خالل سبتمبر املاضي.

ويعمــل صنــدوق النقــد 
الدولي على تعزيز االستقرار 
املالــي والتعاون فــي املجال 
النقدي على مســتوى العالم 
وتيســير التجــارة الدوليــة 
وزيادة توظيف العمالة والنمو 
االقتصادي القابل لالستمرار، 
كما يســاعد في جهــود احلد 
من الفقر على مستوى العالم 
البلدان  والصنــدوق تديــره 

األعضاء وعددهم ١٨٩ بلدا.

البلدان األعضاء في الصندوق، 
ويــوزع الصنــدوق حقــوق 
السحب اخلاصة بني أعضائه 
على أســاس نسب حصصهم 
في الصندوق. وارتفع مجموع 
العملة والودائع بنهاية أكتوبر 
ليصل الى ١٣٫٩٣ مليار دينار 
بارتفاع ٢٫٨٪ مقارنة بـ ١٣٫٥٤١ 
مليــار دينار خالل ســبتمبر 
املاضي. واملقصــود بالودائع 
هنا هــي الودائع املتاحة عند 

بنهاية أكتوبر املاضي.. وبزيادة سنوية ٣٧٫٤٪

صندوق النقــد الدولي خالل 
مهلة وجيزة، ومديونية على 
صندوق النقد الدولي (مبوجب 
اتفاقيــة قرض) في حســاب 
املــوارد العامة، وتكون حتت 
تصــرف البلــد العضــو مبا 
فــي ذلك إقــراض البلد املبلغ 
لصندوق النقد الدولي مبوجب 
االتفاقــات العامة لالقتراض، 
واالتفاقات اجلديدة لالقتراض، 
واملطالبــات علــى الصندوق 

«نفط الكويت» تخّفض عدد آبار احلقن
في مكمن وارة من ٥٠ بئرًا إلى ٢٠ فقط

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«األنباء»، 
عن أن شركة نفط الكويت قررت تخفيض عدد 
آبار احلقن في مشروع احملافظة على ضغط 
مكمن وارة املرحلة الثالثة بحقل برقان الكبير 
من عدد ٥٠ بئرا إلى ٢٠ بئرا، وذلك في العقد 
املوقع مع شركة جلف فور، وبناء عليه طلبت 
الشركة من اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 
إصدار أمر تغييري بتخفيض ٥٫٢ ماليني دينار 
مــن العقد. وذكر املصدر ان اجلهاز املركزي 

للمناقصات العامة طلب تأجيل البت في القرار 
حلني ورود بيانات من شــركة نفط الكويت 
بخصوص طريقة حساب األوامر التغيرية 
باخلصم. وأوضح أن مشروع مكمن «وارة» 
يتضمن إنشاء معمل حلقن املياه وحفر آبار 
باإلضافة الى مشروع حتديث مرافق اإلنتاج 
احلالية الستيعاب املياه املصاحبة لإلنتاج 
واحملافظة على القدرة اإلنتاجية حلقل برقان 
الكبير. جتدر اإلشارة إلى أن مشروع احملافظة 
على مكمن وارة املرحلة الثالثة متت ترسيته 

في مايو ٢٠١٧ بقيمة ٥١٫٥ مليون دينار.

ضمن عقد املرحلة الثالثة.. وتخفيض ٥٫٢ ماليني دينار من القيمة

«تشجيع االستثمار» تخطط حلملة ترويجية إلكترونية
محمد عواضة

تعتزم هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
تنفيذ حملة ترويجية الكترونية ألنشــطة 
الهيئة وذلك خالل العام املقبل، حيث دعت 
الهيئة الشــركات املهتمة بتقدمي العروض 
املالية لتنفيذ احلملة، وحددت ٢٤ ديسمبر 

اجلاري آخر موعد لتلقي العروض املالية.
وفي التفاصيل، ذكرت «هيئة تشــجيع 
االستثمار» أن موعد فض املظاريف للممارسة 
سيكون في ٢٨ ديسمبر اجلاري في متام 
الســاعة ١٢ ظهرا، وحددت التأمني األولي 
للممارسة بقيمة ألفي دينار على أن تكون 

سعر كراسة الشروط بقيمة ٧٥ دينارا.


