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الثالثاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

(زين عالم) الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد ومسعود حيات وفيصل صرخوه وخالد احلسن في مقدمة احلضور خالل اجلمعية العمومية   الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد مترئسة اجلمعية غير العادية ملجموعة «كيبكو»

«ميد»: البنوك الكويتية نقطة مضيئة في االقتصاد احمللي
محمود عيسى

قالــت مجلــة «ميــد» إن 
مــن النقــاط املضيئة املهمة 
في الكويــت، قطاعها املالي 
وحتديدا البنوك التي عبرت 
األزمــة مــن موقع قــوة مع 
مستويات عالية من الرسملة 
والســيولة وهي أساسيات 

التزال قوية.
وأكدت «ميد» أن القطاع 
الســليم ميكنــه  املصرفــي 
فقــط تعويــض الكثير من 
الضعف فــي جوانب أخرى 
من االقتصــاد غير النفطي، 
غيــر انــه بالكاد يســتطيع 
تعويض الضعــف الهيكلي 
واملالــي األساســي إلى أجل 

غير مسمى.
وذكرت أن تراجع نشاط 
سوق املشاريع ال يعتبر نذير 
خيــر للفرص والنشــاطات 
واملشاريع غير النفطية في 
الكويت، إال أن النمو القوي 
في عائــدات النفــط والغاز 
خــالل العام احلالــي يخلق 
ارتياحا كبيرا للحكومة، في 
ظل التوقعات اخلاصة بأداء 
امليزانية العامة للدولة هذا 
العام والتي تشير إلى حتقيق 
فائض ألول مرة منذ عام ٢٠١٤
وذلــك بعــد حتويــل حصة 
القادمة  صنــدوق األجيــال 
املقدرة بـ ١٠٪ من اإليرادات. 
النفــط  وزادت أســعار 

بـ«الرأسمالية» أحد  مقارنة 
العوامل املساهمة في الركود 
الدراماتيكي في نشاط سوق 

املشاريع في الكويت. 
وأشارت «ميد» إلى رأي 
صندوق النقد الدولي في ختام 
مهمته اخلاصة مبراجعة املادة 
الرابعة للكويت لعام ٢٠٢١، 
والذي جاء مفاده أن «اجلمود 
السياسي املستمر في البالد 
أعاق اإلصالحــات وزاد من 
نقاط ضعف االقتصاد الكلي».
ارتفــاع  إلــى  وتطرقــت 
التوقعــات األخيــرة ملعدل 
منو الناجت احمللي اإلجمالي 

للبرميل، ما أدى الى تعزيز 
التوقعــات بارتفــاع امليزان 
املالي األساسي للكويت للعام 

احلالي.
وأضافــت ميد أن ارتفاع 
اسعار النفط عادة ما يكون 
مبنزلة دعوة ملصدري النفط 
فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي لفتــح محافظهم 
واالنخراط في بعض اوجه 
اإلنفاق على املشــاريع التي 
تتناسب ومتطلبات شعوبها.
وينطبق هذا القول على 
الكويــت من خالل ادائها في 
عامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥، عندمــا 

والدعوم احلكومية إلى ٧٣٪ 
من إجمالي اإلنفاق، في حني 
انخفض اإلنفاق على املشاريع 
الرأسمالية والبنية التحتية 
إلى ٩٪ فقط، ويصاحب ذلك 
مقاومة سياسية لإلصالحات 
الهيكلية التي قد تؤثر على 
أجور القطاع العام أو الدعوم 
احلكومية، وحتى هذا الوقت 
من ٢٠٢٢، متت ترسية عقود 
مبــا يزيد قليال علــى مليار 
دوالر، مقارنــة بنحو ٢٤٫٩
مليــار دوالر و٢٨٫٦ مليــار 
دوالر في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥

على التوالي.

احلقيقــي للكويــت في عام 
 ،٪٨٫٥ إلــى  لتصــل   ٢٠٢٢
فــي حــني التــزال تعتمــد 
بشكل خاص على صادرات 
الطاقــة اذ يســتحوذ قطاع 
النفط علــى ٤٠٪ من الناجت 
و٧٠٪  اإلجمالــي،  احمللــي 
مــن الصــادرات، و٩٠٪ من 

اإليرادات احلكومية.
وذكــرت ميد أنه بشــكل 
النفــط  عــام يوفــر ســعر 
املرتفع أفضل أداء اقتصادي 
للكويت منذ عام ٢٠١٤، عندما 
استقرت األســعار آخر مرة 
فــوق مســتوى ١٠٠ دوالر 

ارتفع نشاط ترسيات العقود 
إلى أكثر من ٢٠ مليار دوالر 
سنويا، لكن املأزق السياسي 
طويــل األمد فــي البالد بني 
التشــريعية  الســلطتني 
عطــل  قــد  والتنفيذيــة 
التدفق املعتــاد في العملية 
االقتصادية، مبينا أن أفضل 
أمل للكويت يبقى معلقا على 
إنهاء املأزق السياسي، وفي 

وقت وشيك.
وتراجـعــــت عـائـــدات 
النفــط بنســبة ٤٢٫٨٪ فــي 
الســنة املالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، 
مقابل ارتفاع تكلفة األجور 

وتزداد معاناة القطاع غير 
النفطي من املعوقات نتيجة 
تراجــع اعــداد الوافدين في 
البــالد بنحو بنحو ١٩٠ ألف 
شخص بحلول سبتمبر من 
العــام املاضي طــوال فترة 
انتشار وباء كورونا والذي 
ساعد على تفاقم قيود السفر 
املرهقــة وفقــدان املغتربني 
احملاصريــن فــي اخلــارج 
إلقاماتهم في الكويت، ومتثلت 
النتيجة الصافية في تدهور 
كبير في الطلب على السلع 
واخلدمــات األساســية غير 

النفطية.

املؤشرات االقتصادية الرئيسية للبالد تسّجل حتسناً مدفوعاً باالرتفاع في أسعار النفط

مدفوعة بالصراع في أوكرانيا، 
وارتفــاع الطلــب فــي فترة 
التعافي بعد ڤيروس كوورنا، 
مــا دفــع بصــورة طبيعية 
نحــو تخفيــف الضغــوط 
ومتكــني  امليزانيــة  علــى 
الكويت من حتقيق مكاسب 
اقتصاديــة غير متوقعة في 
٢٠٢٢، مثلها مثل غيرها من 
الرئيسيني  الطاقة  مصدري 
املجلــة  أن  إال  اآلخريــن، 
قالت إن املشــاكل األساسية 
تبقى قائمة، وتعد النســبة 
املتزايدة من امليزانية النفقات 
التشــغيلية فــي امليزانيــة 

ادانا الناصـر: صفقة االندماج رفعت رأس املال الشـركة مـن ٣٠٠ مليون إلـى ٥٠٤٫٨ ماليني دينار
إعادة النظر بأصول املجموعة لنحدد طريقنا املستقبلي.. فلدينا أصول ممتازة ميكنها أن تصبح أفضل

تخصيص ٢٫٤ مليار سهم ملساهمي «القرين» مبعدل مبادلة ٢٫٢٤ سهم في رأسمال «كيبكو»
نتعامل مع التحديات ولسنا في عجلة من أمرنا فيما يتعلق باالستحواذات اجلديدة أو التخارجات

تزايـد النفقات التشـغيلية على حسـاب «الرأسـمالية» يسـاهم في ركود سـوق املشـاريعاملصـارف عبـرت األزمـة مـن موقـع قـوة.. وقـادرة علـى تقويـة االقتصـاد غيـر النفطي

املؤشرات االقتصادية الكويتية

٢٠٢٣ توقعات٢٠٢٢ تقديري٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١املؤشر

منو الناجت احمللي اإلجمالي 
١٫٣٨٫٢٢٫٦-٨٫٩-٠٫٦احلقيقي التغير ٪

١٣٦٫٢١٠٥٫٩١٣٥٫٤١٨٦٫٦١٨٠٫٧الناجت احمللي االسمي ـ مليار دوالر

نسبة التضخم في أسعار 
١٫١٢٫١٣٫٤٤٫٨٢٫٣املستهلك ٪

رصيد احلساب اجلاري كنسبة من 
١٢٫٥٣٫٢١٦٫١٣١٫٣٢٧٫٢الناجت احمللي اإلجمالي

امليزان املالي ـ كنسبة من الناجت 
١٦٫٦١٨٫٣-٫٥٠-٣٫١١٢٫٨احمللي اإلجمالي

الدين احلكومي ـ كنسبة من الناجت 
١١٫٦١١٫٧٨٫٧١٢٫٣١٢٫١احمللي اإلجمالي

«كيبكو» نحو مستقبل جديد وواعد في ٢٠٢٣
مستشار عاملي لوضع اخلطط املستقبلية، 
والنظر فــي كيفية التعامــل مع األصول 
اجلديدة للمجموعة والتي اصبحت أكبر 
بكثير، ونحن واثقون بأننا ســنصل إلى 
أفضل احللول التي نحصل من خاللها على 
قيمــة مضافة، ونرى أن هناك مســتقبال 

جيدا أمام املجموعة».
وتابعــت تقول: بالطبــع ندرك وجود 
التحديــات املتمثلة بالبيئــة االقتصادية 
وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، لكننا 
متحوطون لكل ذلك، وسنتعامل مع جميع 
التحديات ولسنا في عجلة من أمرنا، سواء 
فيمــا يتعلق باالســتحواذات اجلديدة أو 
التخارجــات، حيث اننا ســندرس أفضل 
الفرص وســنتخذ القرارات املتعلقة بكل 
منها في حينــه، خاصة أن لدينا محفظة 
كبيرة جدا، كمــا أننا منتلك املرونة التي 
متكننا من التعامل مع األمر بصبر وحكمة.
وأردفت قائلة: لدينــا مجاالت جديدة 
ســندخلها مــن ضمن احملفظــة احلالية، 
وال نحتــاج الــى اســتحواذات جديــدة، 
حيث سندخل القطاع التعليمي والقطاع 
الطبي واخلدمات اللوجســتية واألغذية 
والبتروكيماويات، وبالطبع فإن خطوات 
التوســع موجودة ضمــن خططنا دائما، 
ونحن متواجدون حاليا في الشرق االوسط 
وشــمال أفريقيا من خالل شركة اخلليج 
للتأمني، كما أننا نتواجد في الســعودية 
ومهتمون جدا بهذا السوق من خالل تواجدنا 
عن طريق «حليب السعودية» و«اخلليج 
للتأمني» وosn التي تتواجد في املنطقة كلها.
وختمت الشــيخة أدانــا تصريحاتها 
بالقول ان املرحلة احلالية بالنسبة ملجموعة 
املشاريع هي مرحلة اعادة النظر في اصول 
املجموعة، وانه وبعد انتهاء الدراسة التي 
يقوم بها املستشار العاملي سنحدد طريقنا 
املســتقبلي، فلدينا أصول ممتازة ميكنها 

أن تصبح أفضل.

عن تقديرها ملساهمي شركة املشاريع على 
ثقتهم وألعضاء مجلس إدارة الشركة على 

توجيهاتهم ودعمهم.
عام التحول

وأكدت الشيخة ادانا أنه وبعد احلصول 
على موافقة الدمج، فإن املجموعة أصبحت 
تتمتع بكيان أكبر وأصول أكبر ستعطيها 
املرونــة في اتخاذ القرارات اجلديدة التي 
قد تتضمن االســتحواذات او االندماجات 
اجلديدة او التخارج من بعض االصول، وكل 
ذلك على حسب الفرص املتاحة، مضيفة 
أن عام ٢٠٢٢ سيكون مبنزلة عام التحول 
بالنسبة ملجموعة «كيبكو»، وأن عام ٢٠٢٣
سيشهد انطالقة جديدة ملشاريع الشركة 

االستثمارية.
وقالــت: «بعد احلصول علــى موافقة 
االندمــاج بدأنا العمل بخطــة جديدة مع 

القرين لصناعــة الكيماويات البترولية، 
مشيرة إلى أن املوافقة تعتبر خطوة مهمة 
جدا في مسيرة هذه الصفقة التي ستجعل 
من الكيان املدمج واحدة من أكبر الشركات 
االستثمارية القابضة املدرجة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، متوقعة 
استكمال اإلجراءات النهائية وتنفيذ صفقة 

االندماج قبل نهاية العام احلالي.
وأضافت: إننا نعتقد أن للقطاع اخلاص 
دورا رئيسيا في تطوير اقتصاد كويتي أكثر 
استدامة يتماشى مع رؤية «كويت جديدة 
٢٠٣٥»، مشيدة في هذا الصدد بالدور الكبير 
الذي لعبه كل من هيئة أسواق املال، جهاز 
حماية املنافسة، وزارة التجارة والصناعة 
وبورصة الكويت، واجلهود التي بذلوها في 
سبيل ضمان حفظ حقوق جميع أصحاب 
املصالح وأن تساهم هذه الصفقة في تعزيز 
الوضع االقتصــادي للكويت، كما أعربت 

طارق عرابي

وافق مساهمو شركة مشاريع الكويت 
القابضة (كيبكــو)، في اجتماع اجلمعية 
العامة غير العادية التي عقدت ظهر أمس 
بنسبة حضور بلغت ٨٥٫٧٧٪، على مشروع 
صفقة االندماج عن طريق الضم مع شركة 
القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كما 
وافقوا على زيــادة رأس املال املصرح به 
للشركة والبالغ ٣٠٠ مليون دينار ورأس 
املــال املصدر واملدفوع البالغ ٢٦٤ مليون 
دينار، بحيــث يصبح رأس املال املصرح 
به واملصدر واملدفوع ٥٠٤٫٨ ماليني دينار، 
حيث تهدف الزيادة العينية بنسبة ٩١٫٢٪ 
في رأس املال املصدر واملدفوع إلى السماح 
بتخصيص ٢٫٤ مليار سهم ملساهمي شركة 
القرين مبعــدل مبادلة يبلغ ٢٫٢٤ ســهم 
جديد في رأس مال شركة املشاريع مقابل 
كل سهم واحد في رأسمال شركة القرين. 
والبد من اإلشارة إلى أن زيادة رأس املال 
تخضع ملوافقة مســاهمي شــركة القرين 

على صفقة االندماج.
وكانت شركة املشاريع قد حصلت على 
موافقة هيئة أسواق املال بخصوص عملية 
االندماج في يونيو املاضي، وكذلك موافقة 
جهاز حماية املنافســة في شهر أغسطس 
املاضي، من املقرر أن تعقد شركة القرين 
اجتماعا غيــر عادي جلمعيتها العمومية 
للحصول على موافقة مســاهمي الشركة 
على صفقة االندماج على أن يتم بعد ذلك 
اتخاذ سلسلة من اإلجراءات، فيما يتوقع 
استكمال صفقة االندماج قبل نهاية العام 

احلالي.
وفي كلمتها أمام اجلمعية غير العادية، 
أعربت الرئيس التنفيذي ملجموعة شركة 
املشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد 
عــن ســعادتها باحلصــول علــى موافقة 
مساهميها لتنفيذ صفقة االندماج مع شركة 

مساهمو املجموعة أقّروا االندماج مع «القرين لصناعة البتروكيماويات».. خللق واحدة من أكبر الشركات االستثمارية القابضة املدرجة باملنطقة

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد

«ُخطاب كثر»

«msci» نفكر باإلدراج في

ال أصول معروضة للبيع حاليًا

في ردها على سؤال حول وجود تخارجات قيد الدراسة 
حاليا، قالت الشــيخة ادانا الناصــر: «لم تعرض علينا 
فرص للتخارج حتى اآلن.. لكن هناك «خطابا» كثيرين.. 
وال نستعجل القرار». وأضافت: «التخارجات املستقبلية 
ممكنة، فنحن شركة استثمارية ال نتمسك بأي أصل متى 
ما كان السعر مناسبا والوقت مناسبا، هدفنا احلالي هو 
إعداد الدراسة االستراتيجية الستثمارات الشركة احلالية 

والعمل على تقويتها».

في ردها على ســؤال حول السعر السوقي ألسهم 
«كيبكو»، أفادت الشيخة ادانا الناصر بأن املجموعة 
ســتعمل بعد االنتهاء من اجلمعية العمومية لشركة 
القريــن للبتروكيماويات، وبعــد االنتهاء من عملية 
الدمج على إدراج سهم املجموعة في msci، مؤكدة أن 
املجموعــة لم تفكر في اللجوء إلى صانع ســوق في 

الوقت الراهن.

قالت الشيخة ادانا الناصر إن احلديث عن الدراسة 
االستراتيجية الصول املجموعة ال يقتصر على التخارج 
فحسب، وإمنا نعني بها أنه قد تكون هناك اندماجات 
قادمــة مثل دمج «العقــارات املتحدة» مع «الضيافة» 
و«االبــراج املتحدة»، كما أن الشــركة قد تبيع بعض 
أصولها في حال كانت هناك عروض مناسبة، مؤكدة 
في الوقت نفســه أنه ال يوجد حاليا لدى الشركة أي 

اصل معروض للبيع.

ملشاهدة الڤيديو


