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اجلمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

محمود عيسى

قالــت مجموعــة «أوكســفورد بيزنــس» أن 
هناك فرصا جديدة وواعدة بأســواق رأس املال 
فــي الكويت، مدفوعة بعدة عوامــل منها زيادة 
عمليــات الطــرح األولــي احلكوميــة، وارتفاع 
النفط، واإلصالحات التي أجرتها هيئة أســواق 
املــال وبورصة الكويت، والتحول نحو األجيال 
الشابة لقيادة الشركات العائلية في البالد، مما 
يحفز عوامل النمو في أوساط الشركات لقيادة 

االستثمار.
وكانت بورصة الكويت قد شهدت العديد من 
التطورات اإليجابية خالل السنوات املاضية، حيث 
متت ترقيتها إلى مصاف األسواق الناشئة على 
املؤشرات العاملية، وفي مقدمتها مؤشر فوتسي 
راســل لألسواق الناشــئة، ومؤسسة «مورغان 
ســتانلي» لألسواق الناشــية «MSCI»، ومؤشر 
.S&P Dow Jones «ستاندرد آند بورز داو جونز»
وقد أسهمت هذه الترقيات الثالث في تعزيز 
قيم السيولة املتدفقة الى بورصة الكويت، وزيادة 
ثقة املستثمرين األجانب في السوق، باالضافة 
الى تشــجيع شــركات عائلية علــى اإلدارج في 
الســوق في مقدمتها شركة على الغامن واوالدة 

للســيارات، باالضافة الى شركتي شمال الزور 
وبورصة الكويت.

وكانت البورصة قد أنهت تعامالت عام ٢٠٢٢
محققة نتائج إيجابية في مجملها على مستوى 
املتغيرات وخاصة القيمة السوقية التي حققت 
مكاسب ٥٫٤ مليارات دينار بنسبة ارتفاع ١٣٪، 
فضال عن السيولة التي بلغت ١٤٫٨ مليار دينار 

بارتفاع ١٤٪ عن ٢٠٢١.
وعلــى صعيد االقتصــاد الكويتي، أشــارت 
املجموعة إلى أن االقتصاد احمللي ظل ألمد بعيد 
يستمد الدعم من إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى 
أنه على الرغم من أن ارتفاع األسعار خالل عامي 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ عزز اإليرادات احلكومية واستقرار 
االقتصاد الكلي، إال أن جائحة كورونا كانت مبنزلة 
تأكيــد إضافي على مخاطر االعتماد املفرط على 

صناعة تخضع لتقلبات الطلب العاملي.
وأضافت أن هذه العوامل أدت إلى خلق زخم 
جديد للتنويع االقتصادي، حيث تأمل احلكومة 
في أن تؤدي زيادة املوارد املالية العامة وقوتها، 
فضال عن تشكيل احلكومة وانتخاب مجلس األمة 
اجلديدين، إلى إحداث تغييرات في السياســات 
ومشــاريع البنية التحتية، ما سيساعد بدوره 

على حترير االستثمار ومنو القطاع اخلاص.

وقالت املجموعة البريطانية لإلعالم والنشر، 
انه برغم أن العديد من مشــاريع وأهداف خطة 
التنمية الوطنية الكويتيــة ٢٠١٥-٢٠٢٠ والتي 
ركزت على البنية التحتية لم تر النور بعد، إال 
أن االستثمارات الكبيرة واجلهود املستمرة التي 
نشهدها لتحقيق هذه األهداف تسلط الضوء على 

التقدم املؤمل حتقيقه.
ومن خالل ارتفاع عائدات النفط واستئناف 
النشاط االقتصادي بعد جائحة كورونا، متكنت 
الكويت من تقليص عجز ميزانيتها للسنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ وتســجيل منــوا في النــاجت احمللي 

اإلجمالي بأكثر من ٨٪ في عام ٢٠٢٢.
وفي ظل التطورات السياسية اإليجابية، هناك 
أمل متجدد في أن تقوم الدولة باإلصالحات الالزمة 
للنمو والتنويع االقتصاديني على املدى الطويل، 
بدعم من مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق 
واملصممة لتعزيز ربط النقل ودعم التوسع في 

الصناعات عالية القيمة والصادرات.
وعلــى غرار األســواق األخرى فــي املنطقة، 
يتمثل أحد األهداف األساسية للحكومة في زيادة 
مشــاركة القطاع اخلاص في االقتصاد وحتفيز 
خلق فرص العمل وريادة األعمال، مما يقلل عبء 

فاتورة رواتب وأجور القطاع العام.

«أوكسفورد بيزنس»: منو االقتصاد الكويتي جتاوز ٨٪ خالل ٢٠٢٢

زيادة الطروحات احلكومية في «البورصة»
حتمل فرصًا جديدة وواعدة بالكويت

٥٥ مليون دينار.. أول مكاسب أسبوعية للبورصة في ٢٠٢٣
شريف حمدي

شهدت البورصة الكويتية حتسنا 
نسبيا خالل تعامالت األسبوع الثاني 
من العام اجلديد مقارنة باألســبوع 
السوق  األول، وذلك بتقلص تراجع 
األول مع زيادة اإلقبال على اســهم 
السوق الرئيسي الذي القى كثير من 
أسهمه عمليات شراء حافظت للسوق 
بشكل عام على توازنه بنهاية التعامالت 

األسبوعية.
وساهمت اجللسة اخلتامية امس في 
التراجع الطفيف الذي شهده السوق 
األول بنهاية تعامالت األسبوع، جراء 
التوسع في عمليات البيع التي جرت 
على سهم أجيليتي بتداول اسهم ٣٦٫٩
مليون سهم بقيمة ٢٢٫٦ مليون دينار.
وفــي ظل اإلقبال على األســهم 
القيمة  املتوسطة والصغيرة، حققت 
السوقية لبورصة الكويت أول مكاسب 
بعام ٢٠٢٣ بنحو ٥٥ مليون دينار بنهاية 
التعامالت األسبوعية ليصل اإلجمالي 

إلى ٤٥٫٦٨٦ مليار دينار ارتفاعا من 
٤٥٫٦٣١ مليارا في نهاية األســبوع 
املاضــي بنســبة ٠٫١٢٪. وارتفعت 
السيولة املتدفقة للسوق بنسبة ٤٢٪، 
مبحصلة أسبوعية بلغت ٢٢١ مليون 
دينار مبتوسط يومي ارتفع إلى ٤٤
مليون دينار، مقارنة بـ ١٥٥ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٣٨ مليون دينار 
األسبوع املاضي، وكان الفتا ان أكثر 
األسهم استقطابا للسيولة هي األسهم 

القيادية وخاصة البنكية.
كما ارتفعت أحجام التداول بنهاية 
التعامالت األســبوعية بنسبة ٢٥٪، 
بكميات ٧٧٥ مليون سهم مقابل ٦١٧
مليون ســهم في تعامالت األسبوع 
املاضي، وأنهــت البورصة تعامالت 
األسبوع على تباين في أداء املؤشرات، 

وذلك على النحو التالي:
٭ تراجع مؤشر السوق األول بنسبة 
٠٫٠٥٪ بخسارته ٤ نقاط ليصل إلى 
٧٨٩٥ نقطة مــن ٧٨٩٩ نقطة نهاية 

األسبوع املاضي.

٭ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٨٪ مبكاســب ٤٧ نقطة ليصل إلى 

٥٥٨٨ نقطة ارتفاعا من ٥٥٤١ نقطة.
٭ حقق املؤشر العام ارتفاعا بنسبة 
٠٫١٪ مبكاسب ٩ نقاط ليصل إلى ٧١٣١

نقطة من ٧١٢٢ نقطة.
وعلى مستوى ملكيات األجانب في 
البنوك احمللية، فقد اتسمت تعامالت 
األجانب بالهدوء خالل األسبوع الثاني 
من العام احلالي، وذلك بالشــراء في 
٣ بنوك هي األهلــي وبنك الكويت 
الدولــي (KIB) ووربة، فيما تقلصت 
في ٤ بنوك هي: بنك الكويت الوطني 
واخلليج وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 
وبوبيان، واســتقرت في بنوك هي 

التجاري واألهلي املتحد وبرقان.
ووفقــا إلحصائية حول نســب 
امللكيات األجنبية في البنوك الكويتية 
بتاريخ ١١ اجلاري، ارتفعت قيمة ملكيات 
بنهاية  الكويتية  البنوك  األجانب في 
األسبوع إلى ٣٫٩ مليارات دينار من 
نحو ٣٫٨ مليارات األسبوع املاضي. 

وتفصيليا، ارتفعت ملكية األجانب في 
البنك األهلي بنسبة ٠٫٠٣٪ لترتفع إلى 
١٫٣٪ بقيمــة بلغت ٧٫٧ ماليني دينار، 
وفي بنك الكويت الدولي (KIB) بنسبة 
٠٫٠٢٪ لتصل إلى ٤٫٤٨٪ بقيمة ١٠٫٢

ماليني دينار، وارتفعت في بنك وربة 
بـ ٠٫٠٢٪ لتصل إلى ٥٫١٢٪ بقيمة ٢٤٫١

مليون دينار.
وتراجعت في «الوطني» بنســبة 
٠٫٠١٪ لتتقلص إلى ٢٤٫٧١٪ بقيمة ٢٫٠١٧

مليون دينار، وتراجعت كذلك في بيتك 
بنسبة ٠٫٠٧٪ لتصل إلى ١٢٫٢٦٪ بقيمة 
١٫٣٤٩ مليون دينار، كما انخفضت في 
اخلليج بـ ٠٫٠١٪ بنسبة إجمالية حالية 

١٧٫٢٦٪ قيمتها ١٦٩٫١ مليون دينار.
كما تراجعت في بنك بوبيان بنسبة 
٠٫٠٦٪ بنسبة حالية ٥٫٨٥٪ قيمتها ١٧١٫٧

مليون دينار، واستقرت في التجاري 
عند ٠٫٠٦٪ بقيمة ٠٫٦ مليون دينار، 
وفي املتحد عنــد ٠٫٣٧٪ بقيمة ٢٫٦

مليون دينار، وفي برقان عند ١٧٫٦٨٪ 
بقيمة ١٣٠٫٢ مليون دينار.

ً متوسط السيولة ارتفع لـ ٤٤ مليون دينار يومياً.. مبحصلة ٢٢١ مليونا

بنهاية عام ٢٠٢٢.. والعقد الواحد جتاوزت قيمته ٢٠٠ مليون دوالر

«نفط الكويت» أرست ٣ عقود 
استشارية بـ ٧٣٨ مليون دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست في 
نهاية العام املاضي عقودا استشارية على شركات 
عاملية بقيمة ٧٣٨ مليون دوالر، وفقا ملصادر مطلعة 
في الصناعة النفطية، موضحة أن العقود تغطي 
كال من خدمات الهندســة والتصميمــات األولية، 
وتقدمي االستشــارات في إدارة املشاريع املتعلقة 
بالبنية التحتية ملشروعات شركة نفط الكويت.

وقد متت ترسية العقود على ٣ شركات دولية 
وحددت الشركة إطارها الزمني بـ ٥ سنوات، وقد 
جتــاوزت قيمة العقد الواحــد ٢٠٠ مليون دوالر. 
وفي التفاصيل قالت املجلة ان الشــركات الفائزة 

بالعقود وقيمتها كانت على النحو التالي:
٭ شركة كيه بي ار األميركية: ٦٩٫٦ مليون دينار 

(٢٢٧ مليون دوالر).
٭ شركة وورلي األســترالية: ٧٧٫٩ مليون دينار 

(٢٥٤ مليون دوالر).
٭ شــركة تكنيب الفرنســية: ٧٨٫٩ مليون دينار 

(٢٥٧٫٣ مليون دوالر).
جتــدر اإلشــارة الــى ان شــركة وود غــروب 
البريطانيــة قدمت هي األخرى عرضا في اجلولة 
األخيــرة من مرحلة تقدمي العطاءات بلغت قيمته 
٨١٫٢ مليــون دينار (٢٦٤٫٨ مليــون دوالر)، لكنها 

لم تفز بأي عقد.
وبعد ترســية العقد على شركته، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة وورلي، كريس أشتون: «ان هذه 
االتفاقية اخلاصة بإدارة واستشــارات املشــاريع 
وغيرها من اخلدمات تعزز عالقتنا طويلة األمد مع 
شركة نفط الكويت، حيث نتطلع إلى مواصلة دعم 

شركة نفط الكويت في استراتيجية النمو وأهداف 
االســتدامة». من جانبه، قال نائب الرئيس األول 
لالستراتيجية في شركة تكنيب انيرجيز الفرنسية 
تشــارلز سيسوت: «سعداء بالثقة املستمرة التي 
أولتنــا إياها شــركة نفط الكويت بهذه الترســية 
لدعمها في مشاريع التطوير النفطي الرئيسية، وال 
شك ان هذا العقد سيعزز العالقة القوية والدائمة 
التي بنيناها مع شــركة نفط الكويت، وتؤكد من 
جديد تقدمي االستشــارات املتميــز، باإلضافة إلى 

تواجدنا الطويل األمد في الكويت».
وكانت مجلة ميد قد ذكرت أن شــركة كيه بي 
ار كانت صاحبة العرض األدنى للعقود في يونيو 
من العام املاضي، بينما مت استبعاد شركة «فلور» 
األميركية بسبب ما وصفته املجلة مبخالفات تتعلق 

بتقدميها خطاب الضمان األولي.

طارق شكري: العقار املصري 
«احلصان الرابح» في ظل ارتفاع الدينار

قــال وكيــل جلنــة 
اإلسكان في مجلس النواب 
املصري، ورئيس غرفة 
التطــــــوير  صـــــناعة 
العقــــــاري باحتــــــاد 
الصناعــات املصرية م. 
طارق شكري، إن العقار 
هو مخزن القيمة احلقيقي 
وسيكون متصدر املشهد 
خــالل الفتــرة احلالية، 
حيث حقق القطاع قصص 
جناحــات متتالية خالل 
السنوات املاضية عندما 
كانــت االرتفاعــات فــي 
حدود املقبول واملنطقي.
وأشــار إلــى أنه مع 

القفــزات الكبيرة في ســعر الدوالر مقابل 
اجلنيه، من ١٥ إلى ٣٢ جنيها، مبا يتجاوز 
١٢٠٪ ارتفاعــا، وهــو ما يعنــي أن العقار 
سيكون مخزن القيمة احلقيقي واحلصان 
الرابــح الــذي يحقــق العوائــد اإليجابية 

الضخمة ملشتري تلك العقارات.
وتوقــع شــكري قيــام كل املصريني 
العاملــني في اخلــارج بالتوجه لشــراء 
العقارات في مصر، حيث تضاعفت قيمة 
العملة اخلاصة بهم، وبالتالي من كانت 
لديه القدرة على شــراء وحدة ســكنية 
بقيمة مليوني جنيه، أصبحت لديه القدرة 
على شراء وحدة بقيمة ٤ ماليني جنيه، 
مع تضاعــف قيمة العملة للــدول التي 

يعملون بها، ما يعني 
الربحية  أن ميـــــزان 
ســيكون فــي القطاع 
العقـــــاري وسيكون 
التوجه االستراتيجي 
ملالكي الكاش هو قطاع 
العقار باعتباره اخليار 

األفضل.
ويأتــي ذلــك فيمــا 
الــدوالر  واصل ســعر 
في مصر ارتفاعه، أمس، 
مبعــدالت كبيرة مقابل 
اجلنيه فــي التعامالت 
املرصــودة منــذ بداية 
اليــوم ليســجل أعلــى 
مستوى على اإلطالق، 
وصل معها ســعر الــدوالر الواحد إلى ٣٢

جنيها، مدفوعا بشــح الدوالر في البنوك 
املصرية.

ومحليا، سجلت القيمة الشرائية للجنيه 
املصري في سوق الصرف الرسمي بالكويت 
هبوطــا حادا بلــغ ١٫٣٥ دينار منــذ بداية 
تعامالت أمس مقابــل كل ألف جنيه، بعد 
أن انخفض ســعر األلف جنيه من ١١٫٢٥٠

دينارا أعلنت عنها شــركات الصرافة قبل 
٥ ســاعات مرورا بـــ ١٠٫٥ وصوال إلى ٩٫٩

دنيار أعلنت عنها، لتصل مع ذلك نســب 
انخفــاض اجلنيه املصــري مقابل الدينار 
١٢٪ مــرة واحدة، ليتجاوز مع ذلك ســعر 

الدينار ١٠٠ جنيه.
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إعادة هيكلة اخلطوط 
اجلوية الكويتية

في الثمانينيات أجنزنا إعادة هيكلة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بالتعاون مع شركة استشارات 
أجنبية، حيث كنت منسقا ومشاركا في هذا العمل 
ومت حتديث وتطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي، 
كمــا متت كتابة وصف جلميع الوظائف ومتت 
دراسة رواتبها مقارنة بالسوق احمللي واخلارجي 

مع شركات طيران.
وقد مت تصميم نظام لتقييم الوظائف وحتديد 
الراتب املناسب لها وبعدها مت عرض نتائج هذه 
الدراســة على اخلدمة املدنية، حيث كانت تتبع 
ديوان اخلدمة املدنية من حيث التعيني والرواتب 
ولكن هذه الدراسة متيزت بأن نقلت مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مــن جدول رواتب 
اخلدمة املدنية إلى جدول رواتب مستقل ونظام 
تعيني وترقيات وإجراءات شؤون املوارد البشرية 

مستقل.
الكفاءات  «الكويتيــة» على  وبهذا حافظت 
الكويتية وشــجعت حديثي التخرج الكويتيني 
على التوظيف فيها، باإلضافة إلى مزايا أخرى 
مثل التأمني الصحي والتذاكر املجانية واملخفضة 
للموظفني وعائالتهم وإنشــاء مركز للتدريب 

والتأهيل.
وجنحت وقتها في نقل شعار علم الكويت 
ألغلب دول العالم وكانت الطيران الوطني املنافس 
واملميز بــني دول اخلليج العربي وبقية الدول، 
وللعلم مت إدخال موظفني كويتيني في هذا املشروع 
ليكتسبوا املهارة واملعلومة بهذا العمل وميارسون 
تطبيقه وحتديثه بأنفســهم وليس باالستعانة 
بشركة استشارات أجنبية أو مستشارين وافدين.

ولكن فوجئنا بشركة استشارات أجنبية للقيام 
بتحويلها من مؤسسة إلى شركة وتغيير كل ما 
مت إجنازه سابقا، مما أدى إلى انخفاض الرواتب 
وعدم تشجع الكويتني حديثي التخرج على العمل 
فيها وقلق ومشاكل في موظفيها، وفوق ذلك لم 

تصرف للموظفني الكويتيني دعم عمالة.

واملفروض ان شركة االستشارات التي اتفقت 
معها إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية تقوم بعمل 
يهدف إلى تطوير ورفع مستوى هيكلها التنظيمي 
والوظيفي واحلفاظ على جدول الرواتب املناسب 
واملشجع للموظفني الكويتيني ولتشجيع توظيف 
حديثي التخــرج وذوي اخلبرة من الكويتيني، 
وليس فقط اجلانب الفني والتسويقي في الرحالت 

والصيانة.
ولهذا أنا مع اقتراحات أعضاء مجلس األمة 
الذين قدموا اقتراحا بتحويل شــركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية إلى مؤسسة حكومية بالكامل، 
كما كانت، ولتطبيق وتفعيل هذا االقتراح يجب 
أن تتم االستعانة بالكفاءات الوطنية االستشارية، 

وليس األجنبية.
ليقدموا خطــة عمل لهذا التحويل يتضمن 
مراحل املشــروع من تشخيص ووقت وتكلفة 
لتحقيق أهدافها بتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي 
والوظيفي وجدول الرواتب واللوائح الداخلية التي 
تشجع وتدعم املوظفني الكويتيني وحديثي التخرج 
للعمل واإلنتاجية بأداء افضل وتكون مبستوى 
رواتب شركات الطيران احمللية واخلليجية، وتكون 
مؤسسة حكومية لها ميزانية مستقلة كما كانت.
وبهذا يتم حل جميع املشاكل التي تعرضت 
لها اخلطوط اجلوية الكويتية وترجع مؤسسة 
طيران وطنية ترفع علم الكويت في أغلب دول 
العالم، كما اقترح وضع شروط للتعيني بوظائف 
قيادية وإشرافية، وأهمها أن يكون كويتيا ولديه 
املؤهل واخلبرة املتعلقة بالوظيفة وتكون األولوية 
للموظفني الكويتيني الذين يعملون داخل اخلطوط 

اجلوية الكويتية وليس باراشوتية وواسطة.
وكذلك أقترح اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 
ممن لديهم املؤهل واخلبرة مبا يتعلق بالطيران 
التجاري في جميع املجاالت الفنية والهندسية 
واملالية واإلدارية حتى يتخذوا قرارات في صالح 

اخلطوط اجلوية الكويتية.


