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اجلمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

٨٠٢ مليون دينار مكاسب «البورصة».. 
مع عودة الزخم لألسهم القيادية

شريف حمدي

البورصــة  حققــت مؤشــرات 
الكويتية أول ارتفاع جماعي أسبوعي 
خــالل ٢٠٢٣، وذلك بعــودة الزخم 
الشرائي على األسهم القيادية بعد أن 
كان اعتماد السوق منذ بداية العام 
على األسهم املتوسطة والصغيرة 
التي كانت محط اهتمام املتعاملني 
في ظل تراجع اإلقبال على األسهم 
القياديــة. وفتح شــهية املتعاملني 
بالسوق على شراء األسهم مبختلف 
مســتوياتها، خاصــة القيادية ذات 
القيم السعرية املرتفعة يرجع إلى 
عاملني رئيسيني، األول تراجع أسعار 
هذه النوعية من األسهم ملستويات 
مشجعة على الشراء بعد تعرضها 
لضغوط بيعية خالل األســبوعني 
املاضيني، والثاني حتســن أســعار 
النفط الكويتي من خالل ارتفاع سعر 
البرميل إلــى ٨٣ دوالرا، وهو األمر 
الذي يلقي بظالل إيجابية على سوق 

األسهم بشكل عام.
وفي نهاية التعامالت األسبوعية، 
حققــت القيمة الســوقية لبورصة 
الكويت مكاسب ٨٠٢ مليون دينار 

٢٪ مبكاســب ١٦٢ نقطة ليصل إلى 
٨٠٥٧ نقطة ارتفاعا من ٧٨٩٥ نقطة 

نهاية األسبوع املاضي.
٭ حقق مؤشــر الســوق الرئيسي 
مكاســب بنســبة ٠٫٦٪ بإضافة ٣٣

نقطة ليصل إلى ٥٦٢١ نقطة ارتفاعا 
من ٥٥٨٨ نقطة.

٭ ارتفع املؤشر العام بنسبة ١٫٧٪ 
مبكاسب ١٢٥ نقطة ليصل إلى ٧٢٥٦

نقطة من ٧١٣١ نقطة.
وفي ســياق آخر، عادت النزعة 
الشرائية لألجانب على اسهم البنوك 
الكويتية، وذلك بتعزيز امللكيات في 
٥ بنوك هي: بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) والبنك االهلي وبنك الكويت 
الدولــي KIB وبوبيــان، اضافة إلى 
وربــة، فيمــا تقلصت فــي ٣ بنوك 
هي: بنك الكويت الوطني واخلليج 
وبرقان، واســتقرت فــي التجاري 

واألهلي املتحد.
 ووفقا إلحصائية حول نســب 
امللكيــات األجنبيــة فــي البنــوك 
الكويتية بتاريخ ١٨ يناير اجلاري، 
حافظــت قيمة ملكيات األجانب في 
البنوك الكويتية على مستوى ٣٫٩
مليــارات دينار بنهايــة التعامالت 

األسبوعية. تفصيليا، ارتفعت ملكية 
االجانــب في بيتك بنســبة ٠٫٠٣٪ 
لتصل إلى ١٢٫٢٩٪ بقيمة ١٫٣٤٤ مليون 
دينار، كما ارتفعت في األهلي بنسبة 
٠٫٠٣٪ لتصل إلى ١٫٣٣٪ بقيمة بلغت 
٧٫٩ ماليني دينار، وفي بنك الكويت 
الدولي KIB بنســبة ٠٫٠٢٪ لتصل 
إلى ٤٫٥٠٪ بقيمة ١٠٫٣ ماليني دينار.

وارتفعت في بنك وربة بـ ٠٫٠٤٪ 
لتصل إلى ٥٫١٦٪ بقيمة ٢٤٫٥ مليون 
دينار، اضافة إلى ذلك ارتفعت نسبة 
ملكية األجانب في بنك بوبيان بنسبة 
٠٫٠١٪ لتصل إلى ٥٫٨٦٪ قيمتها ١٧٥٫٣

مليون دينار.
وتراجعت في الوطني لألسبوع 
الثاني على التوالي، بنسبة ٠٫٠٤٪ 
لتتقلص إلى ٢٤٫٦٧٪ بقيمة ٢٫٠١٢
مليــون دينار، وتراجعت كذلك في 
اخلليــج بنســبة ٠٫١٩٪ لتصل الى 
١٧٫٠٧٪ بقيمة ١٦٧٫٧ مليون دينار، 
وتراجعــت في بنك برقان بنســبة 
٠٫٠١٪ ليصل اإلجمالي إلى ١٧٫٦٧٪ 
بقيمة ١٣٣ مليون دينار، واستقرت 
في التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة ٠٫٦٠٧

مليون دينار، وفي املتحد عند ٠٫٣٧٪ 
بقيمة ٢٫٦ مليون دينار.

ً ٢٥٪ قفزة في السيولة األسبوعية  إلى ٢٧٦ مليون دينار.. مبتوسط يومي ارتفع إلى ٥٥ مليونا

بنسبة ارتفاع ١٫٧٪، ليصل اإلجمالي 
إلى ٤٦٫٤٩ مليار دينار ارتفاعا من 
٤٥٫٦٨ مليــارا في نهاية األســبوع 
املاضي. وكان الفتا ارتفاع مستوى 
السيولة املتدفقة للسوق، إذ قفزت 
احملصلة األسبوعية بنسبة ٢٥٪ إلى 
٢٧٦ مليون دينار مبتوســط يومي 
ارتفع إلى ٥٥ مليون دينار، مقارنة 
بـ ٢٢١ مليون دينار مبتوسط يومي 
٤٤ مليون دينار األسبوع املاضي.

 ويالحظ ان متوســط السيولة 
خــالل ٢٠٢٣ في منحــى صاعد، إذ 
اســتهلت البورصة العــام اجلديد 
مبتوســط يومــي ٣٨ مليون دينار 
في األسبوع األول، ثم ارتفاع لـ ٤٤

مليونا في األسبوع الثاني، وقفز لـ 
٥٥ مليون دينار في األسبوع الثالث، 
كما ارتفعت أحجام التداول بنهاية 
التعامالت االســبوعية بنسبة ١١٪، 
بكميات ٨٦٣ مليون سهم مقابل ٧٧٥
مليون سهم في تعامالت األسبوع 

املاضي.
البورصــة تعامــالت  وأنهــت 
األسبوع على ارتفاع جماعي في اداء 
املؤشرات، وذلك على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 

«فيتش»: بنوك املنطقة تستخدمها لضآلة اخلدمات املصرفية االسالمية.. فضالً عن القيود  الشرعية

سوق املشتقات اإلسالمية يواجه نقصًا 
في املنتجات اجلديدة والقواعد التنظيمية

محمود عيسى

توقعت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني أن 
ينمو استخدام املشتقات اإلسالمية مع زيادة حجم 
وتعقيد صناعة التمويل اإلسالمي على مستوى 
العالم، على الرغم من أن البنوك اإلسالمية التزال 
لديها حلول مشتقات أقل بكثير مما لدى البنوك 
التقليدية، وأن أكثر من ٣٠٪ من البنوك اإلسالمية 
املصنفة لديها لم تستخدم املشتقات في عام ٢٠٢٢، 
السيما تلك البنوك املوجودة في األسواق الناشئة.
وقالــت فيتــش ان معظم البنوك اإلســالمية 
املصنفة من قبلها واملوجودة في األسواق الرئيسية 
مبا فيها دول مجلس التعاون اخلليجي وماليزيا 
وتركيا تقدم املشــتقات اإلســالمية وتستخدمها 
ألغراض التحوط، وهو ما تعتبره الوكالة عنصر 
دعــم مللفاتهــا االئتمانية، حيث يظل اســتخدام 
املشتقات أمرا مهما وسط ارتفاع معدالت الفائدة 

وتقلبات العمالت وارتفاع أسعار السلع األساسية.
وينشأ االستخدام احملدود للمشتقات اإلسالمية 
في األســواق الناشــئة من ضآلة حجم اخلدمات 
املصرفية اإلســالمية في هذه األسواق، باإلضافة 
الى القيود الشرعية والفجوات في البنية التحتية 
للخزينة والقيود املفروضة على رأس املال البشري، 
كما ان أسواق املشتقات التقليدية أيضا متخلفة 

في معظم دول منظمة التعاون اإلسالمي.
وذكــرت أنه في أبريل ٢٠٢٢ لم يتجاوز معدل 
دوران مشتقات أسعار الفائدة خارج البورصة في 
املتوسط اليومي بالسعودية واإلمارات والبحرين 
وماليزيا وإندونيسيا وتركيا مجتمعة ١٠٫٨ مليارات 
دوالر حسب البيانات الصادرة عن بنك التسويات 
الدولية، أما حسب التوزيع اجلغرافي فقد كانت 
أقــل من ١٪ مــن معدل دوران املشــتقات العاملية 

لسعر الفائدة خارج البورصة.
وقالــت الوكالة ان مجالس الرقابة الشــرعية 

للبنوك اإلسالمية بوجه عام، ال تسمح باستخدام 
املشــتقات التقليدية، وغالبا مــا حتصر البنوك 
اإلسالمية الصغيرة استخدام املشتقات اإلسالمية 
في أنشطة التحوط للبنوك وعمالئها فقط وليس 
ألغراض املضاربة، ومع ذلك جند بعض الشركات 
الصغيرة واملتوسطة تسمح باملشاركة في فرص 
املراجحة التي تســعى إلــى الربح من التحركات 
اإليجابية في األسعار األساسية واملؤشرات والسلع 

األساسية.
واليزال ســوق املشــتقات اإلســالمية يواجه 
نقصا في املنتجات اجلديدة أو القواعد التنظيمية، 
وتشتمل املشتقات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
واملستخدمة من قبل البنوك اإلسالمية املصنفة في 
وكالــة فيتش على مقايضات معدل الربح (بديل 
مقايضة أسعار الفائدة) وعقود الصرف األجنبي 
اآلجلة واملقايضات بني العمالت واتفاقيات األسعار 

اآلجلة واخليارات.

«نفط الكويت» توّقع عقدًا استشاريًا 
مع «وورلي» الستغالل الطاقة املتجددة

تأكيدا ملا نشــرته «األنبــاء» في عددها 
الصادر أمس،  وقعت شركة نفط الكويت عقدا 
استشاريا مع شركة «وورلي» لالستشارات، 
وذلــك إلجــراء دراســة جــدوى تفصيلية 
الســتغالل الطاقــة املتجددة فــي حقولها 
مبختلــف مناطق العمليــات. وجاءت هذه 
اخلطوة وفقا خلريطة الطريق بشأن التحول 
في الطاقة للوصول إلــى صافي انبعاثات 
صفري لغاز ثاني أكســيد الكربون بحلول 
عام ٢٠٥٠، حيث جاء التوقيع خالل اجتماع 
حضره عن الشــركة كل من مدير مجموعة 
الصحة والسالمة والبيئة شمالن الرومي، 
ومدير مجموعة االبتكار والتكنولوجيا حمد 

الزعابي بصفتهما الرئيس والرئيس املشارك 
للجنة التحول بالطاقة، إضافة إلى ممثلني 
عن وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة.

جدير بالذكر أنه سيتم استغالل الكهرباء 
املنتجة من محطات الطاقة املتجددة املزمع 
إنشاؤها في تغذية حقول ومنشآت شركة 
نفــط الكويت عن طريق ربطها بالشــبكة 
الوطنيــة للكهرباء، علما أنه لدى الشــركة 
خبرة سابقة في هذا الشأن، من خالل مشروع 
«ســدرة ٥٠٠» للطاقة املتجددة بســعة ١٠

ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، 
والذي أقامته منذ سنوات في حقل أم قدير 

بغرب الكويت.

يتضمن إجراء دراسة جدوى تتعلق بإنشاء محطات لتغذية حقول ومنشآت الشركة

جانب من اجتماع توقيع العقد بني «نفط الكويت» وشركة «وورلي»

رؤية توافقية بني «نفط اخلليج» و«أرامكو» السعودية

في اجتماع يوصف بأنه حمل رؤية توافقية 
مستقبلية واعدة، توصلت اللجنة التنفيذية 
املشتركة بني شركتي نفط اخلليج الكويتية 
وأرامكــو ألعمــال اخلليــج إلــى ورقة عمل 
وتفاهمات موحدة حول العديد من املواضيع 
ذات العالقة بأعمال وأنشطة عمليات اخلفجي 
املشتركة. ومثل إدارة الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج كل من خالد العتيبي الرئيس التنفيذي 
للشركة بالوكالة ونايف العنزي نائب الرئيس 
التنفيذي للشــؤون املالية واإلدارية وفالح 
العنزي مدير مجموعة مساندة اإلدارة، بينما 

مثل إدارة شركة أرامكو ألعمال اخلليج باململكة 
العربية الســعودية علــي العجمي الرئيس 
وكبير اإلداريــني التنفيذيني وماجد الطيب 
عضو اللجنة التنفيذية، كما حضر االجتماع 
الذي عقد األربعاء (١٨ يناير ٢٠٢٣) في فندق 
الفورســيزون بالكويــت جميــع املديريــن 

التنفيذيني مبنطقة العمليات املشتركة.
وعقــد االجتماع وفقــا للرؤية التوافقية 
املشتركة بشكل إيجابي ميكن تلمسه في تنفيذ 
اخلطط واملشاريع سواء احلالية أواملستقبلية 

في املنطقة املشتركة.

في اجتماع مشترك حول عمليات اخلفجي

م. خالد العتيبي ونايف العنزي وفالح العنزي وعلي العجمي وماجد الطيب في لقطة جماعية خالل االجتماع

«كوفبك» تنال امتياز
استكشافي بالنرويج.. بحصة تبلغ ٢٠ ٪

أعلنت الشــركة الكويتية لالستكشافات 
البتروليــة اخلارجية (كوفبــك) عن منحها 
١١٧٤S) من قبل  PL) االمتيــاز االستكشــافي
وزارة البترول والطاقة النرويجية، وذلك بعد 
جهود ناجحة بذلتها شركتها التابعة كوفبك 
النرويج احملدودة وذلك خالل جولة املزايدة 
Awards in) على االمتيــازات االستكشــافية
٢٠٢٢)، وقــد بلغت حصة  Predefined Areas
كوفبك في االمتيــاز ٢٠٪ بينما بلغت حصة 

.٢٠٪ (Petoro)املشغل ٦٠٪ و ،(Equinor)
وفي هذا الســياق، قال الرئيس التنفيذي 
للشــركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
اخلارجية محمد احليمــر إن هذا االمتياز قد 
يسهم في دعم اإلنتاج وإمكانيات حقول سليبنر 
في تلك املنطقة، هذا ويشمل برنامج العمل، 

الذي ميتد ألكثر من ٧ ســنوات خالل مراحل 
االستكشاف، معاجلة البيانات الزلزالية ثالثية 
األبعاد خالل أول عامني من مرحلة الدراســة 
واتخاذ القرار ببدء عمليات احلفر أو االنسحاب 
من االمتياز في املرحلة التالية التي تبلغ مدتها 
سنتني والتي تشمل أيضا حفر بئر االلتزام. 
إضافة إلى ذلك، سيتم توقيع اتفاقية االمتياز 
قريبا بني الشركاء في هذا االمتياز االستكشافي 

ووزارة البترول والطاقة النرويجية.
الكويتيــة  الشــركة  جديــر بالذكــر أن 
لالستكشــافات البتروليــة اخلارجيــة هــي 
شــركة تابعة ملؤسســة البتــرول الكويتية، 
وهي شــركة بترول عاملية تعمــل في مجال 
استكشاف وتطوير وإنتاج النفط اخلام والغاز 

الطبيعي خارج الكويت.

خالل أول ١١ شهراً من ٢٠٢٢ لتبلغ مستوى ٥٠٫٧ مليار دوالر.. مستحوذة على املركز الثالث عربياً بعد السعودية واإلمارات

٤٫٣ مليارات دوالر مشتريات الكويت من سندات اخلزانة األميركية
عالء مجيد

رفعــت الكويت حيازتها من ســندات 
اخلزانــة األميركية خالل نوفمبر املاضي 
بنسبة ٠٫٧٩٪ وبقيمة ٤٠٠ مليون دوالر 
لتبلــغ ٥٠٫٧ مليار دوالر، مقارنة بـ ٥٠٫٣
مليــار دوالر بنهايــة أكتوبــر، كما زادت 
حيازتهــا من ســندات اخلزانة األميركية 
خالل الـ ١١ شهرا األولى من ٢٠٢٢ بنسبة 
٩٫٢٦٪ وبقيمة ٤٫٣ مليارات دوالر، مقارنة 
بـ ٤٦٫٤ مليار دوالر بنهاية ديسمبر ٢٠٢١.

وعلى صعيد سنوي، فقد رفعت الكويت 
حيازتها من السندات األميركية بقيمة ٤٫٤
مليارات دوالر وبنســبة ٩٫٥٪ مقارنة بـ 
٤٦٫٣ مليار دوالر في نوفمبر ٢٠٢١، وذلك 
بحسب البيانات املنشورة على موقع وزارة 

اخلزانة األميركية.
وتنوع الكويت من محفظة الســندات 

األميركيــة ما بني ســندات قصيرة األجل 
بقيمة ١١٫١٤ مليار دوالر، فيما تبقى النسبة 
األكبر من الســندات طويلة األجل بقيمة 
٣٩٫٥٦ مليــار دوالر، وتظهــر حتــركات 
ناجحة لالستثمارات الكويتية بالسندات 
األميركيــة بخفض ورفع حيازتها، حيث 
تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على 
تلك الســندات، وكذلك زيــادة وانخفاض 
االستثمارات الكويتية في بورصات األسهم 

األميركية.
وقد حصلت الكويت على املركز الثالث 
عربيا بعد السعودية التي احتلت املركز 
األول عربيا باســتحواذها على ســندات 
أميركية بقيمة ١٢١٫٤ مليار دوالر، مقارنة بـ 
١٢٠٫٧ مليار دوالر في أكتوبر املاضي منها 
١٠٣٫٤٤ مليارات دوالر سندات طويلة األجل 
و١٧٫٩٩ مليار دوالر سندات قصيرة األجل.
كمــا رفعت اإلمارات من اســتثماراتها 

خالل شهر نوفمبر لتصل الى ٥٩٫٩١ مليار 
دوالر مقارنة بـ ٥٣٫٩ مليار دوالر في أكتوبر 
املاضي منها ٤٨٫٤٨ مليار دوالر ســندات 
طويلة األجل و١١٫٤٣ مليار دوالر سندات 

قصيرة األجل.
كما زادت قطر من حيازاتها في السندات 
األميركية باستحواذها على ١٠٫٦٢ مليارات 
دوالر وجميعها سندات طويلة األجل مقارنة 
بـ ٦٫٤٤ مليارات دوالر في أكتوبر املاضي.
بينمــا تراجعت عمان في حيازتها من 
السندات األميركية خالل نوفمبر املاضي 
لتصــل الى ٦٫٨٧ مليــارات دوالر مقارنة 
بقيمــة ٦٫٩٥ مليارات دوالر فــي أكتوبر 
املاضي منها ٦٫٦٩ مليارات دوالر سندات 
طويلة األجل و١٧٧ مليون دوالر ســندات 

قصيرة األجل.
كما خفضت البحرين من استثماراتها 
في الســندات األميركيــة لتصل الى ١٫٤٨

مليار دوالر في شهر نوفمبر مقارنة بـ ٢
مليار دوالر في أكتوبر املاضي منها ١٫٢٤
مليار دوالر سندات قصيرة األجل و٢٣٦

مليون دوالر سندات طويلة األجل.
الصدارة يابانية

وعلى املســتوى العاملــي فقد حافظت 
اليابــان للشــهر الثانــي واألربعني على 
التوالي على املركز االول خالل شهر نوفمبر 
باالســتحواذ على سندات أميركية بقيمة 
١٠٨٢٫٢ مليار دوالر مرتفعة عن مستويات 
أكتوبر املاضي البالغة ١٠٦٤٫٤ مليار دوالر.

كما جاءت الصني في املركز الثاني بعد 
اليابــان بـ ٨٧٠ مليار دوالر متراجعة عن 
أكتوبر املاضي البالغة ٨٧٧٫٨ مليار دوالر 
وثالثا جاءت اململكة املتحدة بـ ٦٤٥٫٨ مليار 
دوالر مرتفعة عن مستويات أكتوبر املاضي 

البالغة ٦٤١٫٣ مليار دوالر.


