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اخلميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

«املركزي» يرفع الفائدة نصف نقطة إلى ٤٪

في أول زيادة لسعر اخلصم خالل ٢٠٢٣، قرر 
مجلــس إدارة بنك الكويت املركزي رفع ســعر 
اخلصم بواقع نصف نقطة مئوية من ٣٫٥٪ إلى 

٤٪ وذلك اعتبارا من اليوم.
وأكد رئيس مجلس اإلدارة، محافظ بنك الكويت 
املركــزي، باســل الهارون، االســتعداد للتحرك 
عند احلاجة لتوجيه مختلف أدوات السياســة 
النقدية من أجل احملافظة على االستقرار النقدي 
واالســتقرار املالي، ومواصلة «املركزي» لنهج 
املتابعة احلثيثة لتطورات ومستجدات األوضاع 

االقتصادية والنقدية واملصرفية.
وقــال الهــارون، إن القــرار جــاء فــي ضوء 
املتابعة املستمرة من قبل «املركزي» لتطورات 
األوضاع االقتصادية العاملية واحمللية ومستجدات 
املؤشــرات النقدية واملصرفية احمللية وحركة 
أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق 
احمللي، أخذا باالعتبار حركة التغير في أسعار 

الفائدة على العمالت العاملية الرئيسية.
وأوضح الهارون أن القرار جاء أيضا في إطار 
النهج املتوازن واملتدرج الذي يتبعه البنك املركزي 
لسياســته النقدية الهادفة لتكريس االستقرار 
النقدي واالستقرار املالي لوحدات القطاع املصرفي 

واملالي، واحملافظة على تنافسية وجاذبية العملة 
الوطنية كوعاء للمدخرات احمللية التي تشكل 
أحد املصادر األساســية للتمويــل الذي تقدمه 
وحدات القطاع املصرفي واملالي احمللي لقطاعات 

االقتصــاد الوطني املختلفة مبا يكرس األجواء 
املواتية ملواصلة النمو االقتصادي على أســس 

مستدامة. 
وبني احملافظ في هذا الشأن أن قرارات البنك 
املركزي في مجال السياسة النقدية مبا في ذلك 
القرارات واإلجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة 
احمللية ترتكز في أساسها على دراسة وحتليل 
أحدث البيانات واملعلومات االقتصادية والنقدية 
واملصرفية املتوافرة مبا في ذلك معدالت األداء 
االقتصادي العام، ومستويات التضخم، ومؤشرات 
الســيولة احمللية، وحركة الودائــع واالئتمان 
املصرفي، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي 

وعلى العمالت الرئيسية.
وأكد أن تلك البيانات من أهم محددات احلاجة 
لتحريك أســعار الفائــدة احملليــة، واجتاهات 
حركة هذه األسعار ومقدارها واألدوات املناسبة 
لتحقيقهــا، كما روعي في اتخاذ القرار مختلف 
العوامــل املؤثرة في الرقم القياســي ألســعار 
املســتهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل 
جوانب ضغط على هذه األسعار، أخذا في االعتبار 
طبيعة االقتصــاد الكويتي املنفتح على العالم 

اخلارجي.

القرار جاء في إطار النهج املتوازن واملتدرج الذي يتبعه البنك بسياسته النقدية

باسل الهارون

باسل الهارون: نتحرك بكافة أدواتنا للمحافظة 
على ترسيخ االستقرار النقدي واملالي بالكويت

احملافظة على تنافسية وجاذبية الدينار كوعاء 
للمدخرات احمللية.. أحد مصادر التمويل األساسية

قراراتنا ترتكز  دائمًا على دراسة وحتليل أحدث 
البيانات واملعلومات االقتصادية  في العالم 

نكّرس األجواء املواتية ملواصلة منو االقتصاد  
الوطني بكافة قطاعاته على أسس مستدامة 

خالل شهر يناير اجلاري محققني منواً بنسبة ١٠٪ ليبلغ إجمالي ملكياتهم ٥٫٤ مليارات دينار

نصف مليار دينار قفزة مبلكيات األجانب في السوق األول
شريف حمدي

قفزت نســبة متلك األجانب في أسهم السوق األول 
لبورصــة الكويت بقيمــة ٥٠٢ مليون دينار وبنســبة 
١٠٪، وذلــك منذ بدايــة العام احلالي لتصــل إلى ٥٫٤٥
مليارات دينار ارتفاعا من ٤٫٩٥ مليارات بنهاية ٢٠٢٢، 
حيث سيطرت النزعة الشرائية على تعامالتهم باألسهم 
القيادية املدرجة بالسوق األول منذ بداية العام، والذي 
يضم أكبر الشركات من حيث السيولة العالية والقيمة 
الرأسمالية، وذلك بهدف تعزيز امللكيات من خالل رفع 
النسب في اســهم ١٣ شركة من اصل ٢٥ شركة مدرجة 

بالسوق األول،
علما أن البنك األهلي املتحد ـ البحرين اليزال ضمن 
قائمة السوق األول رغم دمجه مع بيت التمويل الكويتي 
(بيتــك)، كما أن شــركة البورصة أجــرت تعديال على 
مكونات السوق األول بإضافة أسهم ٧ شركات منتصف 
الشــهر اجلاري ســيتم تفعيل انضمامها في ١٢ فبراير 

املقبل، ليزيد عدد الشركات إلى ٣٢ شركة.
وجاءت توجهات األجانب إيجابية جتاه هذه النوعية 
من األســهم، رغم جنوح السوق الكويتي للتراجع في 
بداية العام احلالي، وحتى منتصف الشــهر تقريبا إلى 
أن بدأ الوضع يتحســن في اجللسات العشر األخيرة، 
ووفقا جلدول التغير في امللكية رصدت «األنباء» حتركات 
األجانب على اسهم السوق األول منذ بداية العام، وكانت 

كما يلي:
٭ جاءت ملكيات األجانب في سهم بنك الكويت الوطني 
فــي الصدارة، وذلك بقيمة ٢٫٠٦٨ مليار دينار بنســبة 
ملكية وصلت إلى ٢٤٫٧٠٪، علما أن نسبة متلك األجانب 

بالبنك تراجعت منذ بداية العام بـ ٠٫٠٢٪.
٭ تاله سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة ١٫٧٢٣

مليار دينار من خالل رفع نسبة امللكية ٢٫٩٪ هي األعلى 
بني أسهم السوق األول ليصل اإلجمالي إلى ١٥٫٢١٪.

٭ حل ســهم «زين» باملرتبة الثالثة بقيمة ٣٥٧ مليون 
دينار بنسبة متلك ١٤٫٥٩٪ رغم انخفاض نسبة األجانب 

ملكيتهم ٠٫٠٨٪ خالل ما مضى من ٢٠٢٣.
٭ رابعا، حل سهم أجييلتي بقيمة ١٨٧٫٩ مليون دينار 
بعد رفع األجانب نسبة متلكهم ٠٫٣٠٪ ليصل اإلجمالي 

إلى ١١٫٥٧٪.

أسهم الســوق األول خالل الفترة املقبلة في ظل توافر 
عوامل ايجابية عدة، ابرزها انعكاس ارتفاع اسعار النفط 
على اداء ســوق األسهم الكويتي بشكل عام، فضال عن 
النتائج املالية اجليدة احملققة خالل األشــهر التســعة 
األولى من العام املاضي وسط توقعات تفاؤلية بأن حتقق 
النتائج اخلتامية منوا الفتا ومن ثم توزيعات نقدية.

٭ خامسا، جاء سهم هيومن سوفت بقيمة ١٨٤٫١ مليون 
دينار بنسبة متلك لألجانب ٤٣٫١١٪ بتراجع ٠٫٦١٪.

٭ تقلصت ملكيات األجانب في اســهم ١٢ شركة وبنكا 
من مكونات السوق األول تراوحت بني ٠٫١٪ و٠٫٦١٪ كما 

يظهر من اجلدول املرفق.
ومن املتوقع أن يستمر الزخم الشرائي لألجانب على 

الهيئة العامة لالستثمار ترفع 
مساهمتها في «مرسيدس بنز» 

إلى ٥٫٣٣٪
محمود عيسى

ذكر معهد الصناديق السيادية ان الهيئة العامة لالستثمار رفعت 
ملكيتها في مجموعة مرســيدس بنز AG األملانية إلى ٥٫٣٣٪، وذلك 

من خالل إفصاح صدر في ١٩ يناير ٢٠٢٣. 
وذكر املعهد ان ملكية هيئة االستثمار في حقوق التصويت والبالغة 
٤٫٢٤٪ ارتفعت إلى ٥٫٣٣٪ في الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم 

دميلر AG وهي شركة سيارات أوروبية كبرى.
Daimler وأضاف املعهد ان هناك ٨٢٣ مليون ســهم قائم لشــركة

Truck Holding AG مملوكــة حول العالم، وكانت الشــركة جزءا من 
Daimler AG خالل الفترة من نوفمبر ٢٠١٩ إلى ديسمبر ٢٠٢١، وتعد 
مجموعة مرسيدس بنز - بفضل حصتها البالغة ٣٠٫٠١٪ أكبر مساهم 
فردي في مجموعة دميلر للشاحنات، ومن بني املساهمني الرئيسيني 
اآلخرين مجموعة BAIC الصينية (بنسبة ٦٫٤٩٪) واملستثمر الصيني 
Li Shufu (بنســبة ٦٫٣٪) وصندوق دميلر للتقاعد بنســبة ٤٫٩٩٪، 
والهيئة العامة لالستثمار الكويتية بنسبة ٥٫٠١٪. وختم املعهد بالقول 
انه في ٢٠ يناير ٢٠٢٣ جتاوز عدد مســاهمي شــركة دميلر القابضة 

للشاحنات حول العالم ٩١٠ آالف مساهم.

«فلور» جتري مناقشات مع «البترول الوطنية» لتسوية مطالبات
محمود عيسى 

ذكــرت مجلــة ميد أن شــركة 
فلــور كوربوريشــن الهندســية 
األميركيــة جتري مناقشــات مع 
الكويت بشأن التأخير في مشروع 
التكرير والبتروكيماويات املعروف 
باسم مشروع الوقود البيئي الذي 
تبلغ تكلفته ١٦ مليار دوالر، والتي 
عملت كمستشار للمشروع، وذلك 
وفقــا ملصادر فــي صناعة النفط 

والبتروكيماويات.
وأضافــت املجلة انــه لم تتم 
تسوية املطالبات املتعلقة بالتأخير 
في املشــروع، وان هــذه املطالب 
التــزال دون حل علــى الرغم من 
بدء تشــغيل املجمع في سبتمبر 
٢٠٢١، وقد عمل املشروع على دمج 
وحتديث مصفاتي ميناء عبداهللا 
ومينــاء األحمدي ورفعت الطاقة 
التكريرية في مصفاة ميناء عبداهللا 

ذكرت في وقت سابق من هذا العام 
أن شــركة فلور كانت واحدة من 
شــركتني أعلنتا انســحابهما من 
عملية تقدمي العطاءات ملجمع الزور 
للبتروكيماويــات املخطط له في 
الكويت بقيمة ١٠ مليارات دوالر.

وتابعــت املجلة أنــه من غير 

إلى ٤٥٤ ألف برميل يوميا، والى 
٣٤٦ ألف برميل يوميا في مصفاة 

ميناء األحمدي.
يذكر أن شركة البترول الوطنية 
الكويتية املختصة بقطاع التكرير 
واملعاجلة والتسويق هي صاحبة 
املشــروع، وكانت مجلــة ميد قد 

إذا كان اخلــالف  املعــروف مــا 
القائــم بشــأن مشــروع الوقــود 
النظيف احد العوامل التي دفعت 
شركة فلور لالنسحاب من عملية 
تقــدمي العطــاءات ملجمــع الزور 
للبتروكيماويات، ولم تســتجب 
شــركة فلور لطلبــات مجلة ميد 

للحصــول علــى تعليق بشــأن هذا 
املوضوع.

جدير بالذكر، أن نشاط املشاريع في 
قطاع النفط والغاز في الكويت هبط 
إلى مستوى منخفض تاريخيا السيما 
عند مقارنته بالطفرة في إرساء العقود 
الكبيرة التي متت املوافقة عليها في 
عامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥، وعلى الرغم من 
ذلك، فقد متت ترسية بعض العقود 
الكبيرة في قطــاع النفط والغاز في 

الكويت خالل األشهر األخيرة.
وقد أرســت شــركة نفط الكويت 
في الربع األخير من عام ٢٠٢٢ عقودا 
استشــارية بقيمة ٧٣٨ مليون دوالر 
شملت مشروعات في مرحلة الهندسة 
والتصميمات األولية وفي مرحلة تقدمي 
االستشــارات إلدارة مشــاريع البنية 
التحتية لشركة نفط الكويت، وقد مت 
منحها لثالث شركات دولية في إطار 
زمني مدته خمس سنوات، وبلغت قيمة 

كل عقد أكثر من ٢٠٠ مليون دوالر.

نتيجة تأخير تنفيذ «الوقود البيئي» نظير تقدميها استشارات للمشروع

نسب امللكيات األجنبية في السوق األول
من بداية العام ٢٠٢٣ حتى ٢٤ اجلاري

النسبة بداية السهم
٢٠٢٣

النسبة 
القيمة التغيراحلالية

باملليون دينار
٢٫٠٦٨-٠٫٠٢٪٢٤٫٧٠٪٢٤٫٧٢٪الوطني
١٧١٫٩-٠٫٣٥٪١٦٫٨٩٪١٧٫٢٤٪اخلليج
١٠٫٩-٠٫٠٣٪٤٫٥٠٪٤٫٥٣٪الدولي
١٣١٫٨-٠٫٠١٪١٧٫٦٧٪١٧٫٦٨٪برقان
٢٫٨٩١٫٧٢٣٪١٥٫٢١٪١٢٫٣٢٪بيتك

١٧٨٫٢-٠٫٠٤٪٥٫٨٧٪٥٫٩١٪بوبيان
٠٫٠٣١٦٫١٪٨٫١١٪٨٫٠٨٪استثمارات
٠٫١٢٢٠٫٩٪٣٫٥٧٪٣٫٤٥٪مشاريع
٣٫٦-٠٫٠٤٪٤٫٤٨٪٤٫٥٢٪امتياز

١٫٧-٠٫٠٦٪١٫٥٩٪١٫٦٥٪عقارات ك
٠٫٠١١٦١٫٨٪١٥٫٣٣٪١٥٫٣٢٪مباني

٠٫١٢٤٢٫٢٪٨٫٧٤٪٨٫٦٢٪صناعات
٠٫٠١٦٫٢٪٢٫٤١٪٢٫٤٠٪كابالت

٠٫٠٥٣١٫٢٪٧٫٣٥٪٧٫٣٠٪بوبيان ب
٠٫٣٠١٨٧٫٩٪١١٫٥٧٪١١٫٢٧٪أجيليتي

٣٥٧٫٣-٠٫٠٨٪١٤٫٥٩٪١٤٫٦٧٪زين
١٨٤٫١-٠٫٦١٪٤٣٫١١٪٤٣٫٧٢٪هيومن
٠٫٠٢١٫٨٪٠٫٩٤٪٠٫٩٢٪االفكو

٥٨٫٢-٠٫٢٩٪١٦٫٢٤٪١٦٫٥٣٪اجلزيرة
٠٫١٠٢٥٫٣٪٥٫١٧٪٥٫٠٧٪وربة
٧٫٢-٠٫٠٢٪٥٫٥٤٪٥٫٥٦٪ميزان

٠٫٩٩٨٫٤٪٩٫٠١٪٨٫٠٢٪متكاملة
٠٫٠٢٣٫٩٪٢٫٠٠٪١٫٩٨٪شمال الزور
٣٤٫٩-٠٫٠٩٪٨٫٤٩٪٨٫٥٨٪البورصة 

٠٫٠٢١٧٫٥٪٧٫٦٥٪٧٫٦٣٪الغامن
٥٫٤٥٥---اإلجمالي


