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اجلمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ اقتصـاد

الكويت باعت سندات أميركية بـ ٥٫٢ مليارات دوالر في شهر
عالء مجيد

تراجعت حيازة الكويت من ســندات اخلزانة 
األميركية خالل يناير املاضي بنسبة ١٠٫٧٪ وبقيمة 
٥٫٢ مليارات دوالر لتصل الى ٤٣٫٣ مليار دوالر، 
مقارنة بـ ٤٨٫٥ مليار دوالر بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢، 
وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت 
من السندات األميركية بنسبة ١٤٫٤٪ وبقيمة ٧٫٣

مليارات دوالر، مقارنة بـ ٥٠٫٦ مليار دوالر بنهاية 
يناير من العام املاضي.

وتنوع الكويت من محفظة السندات األميركية 
ما بني سندات قصيرة األجل بقيمة ٧٫١٢ مليارات 
دوالر فيمــا تبقى النســبة األكبر من الســندات 
طويلة األجــل بقيمة ٣٦٫١٥ مليار دوالر، وتظهر 
حتركات ناجحة لالستثمارات الكويتية في السندات 
األميركية بخفض ورفع حيازتها مببالغ مليارية 
خالل األشهر األخيرة فيما تتزامن تلك التحركات 
مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة 
وانخفاض االســتثمارات الكويتية في بورصات 

األسهم األميركية.
وعلــى الصعيــد اخلليجــي، فقــد تباينــت 
استراتيجية دول اخلليج جتاه السندات األميركية 
بني البيع والشراء خالل شهر يناير املاضي، حيث 
انخفضت استثمارات اململكة العربية السعودية 

الى ١١١ مليــار دوالر مقارنة بـ ١١٩٫٧ مليار دوالر 
في ديســمبر املاضــي منهــا ١٠٢٫٠٥ مليار دوالر 
سندات طويلة األجل و٨٫٩٦ مليارات دوالر سندات 

قصيرة األجل.
بينما ارتفعت اإلمارات من استثماراتها خالل 
شــهر يناير لتصل إلى ٦٤٫٩ مليار دوالر مقارنة 
بـــ ٥٨٫٦ مليــار دوالر في ديســمبر املاضي منها 
٤٣٫٣١ مليار دوالر ســندات طويلة األجل و٢١٫٥٦

مليار دوالر سندات قصيرة األجل.
كمــا ارتفعت قطر من حيازاتها في الســندات 
األميركية باســتحواذها على ١٢٫٦٤ مليار دوالر 
وجميعها ســندات طويلة األجل مقارنة بـ ١٠٫٦١

مليارات دوالر في ديسمبر املاضي.
وزادت عمان حيازتها من السندات األميركية 
خــالل يناير املاضي لتصل إلى ٧٫٠٦ مليارات 
دوالر مقارنة بقيمــة ٦٫٨٦ مليارات دوالر في 
ديسمبر املاضي منها ٦٫٥٦ مليارات دوالر سندات 
طويلة األجل و٤٩٤ مليون دوالر سندات قصيرة 

األجل.
ورفعت البحرين من استثماراتها في السندات 
األميركية لتصل الى ١٫٤٧ مليار دوالر في شــهر 
ينايــر مقارنة بـ ١٫٣٣ مليار دوالر في ديســمبر 
املاضــي منها ١٫٢٣ مليار دوالر ســندات قصيرة 
األجل و٢٤٢ مليون دوالر سندات طويلة األجل.

وعلى املســتوى العاملي فقــد حافظت اليابان 
للشهر الرابع واألربعني على التوالي على املركز 
االول خالل شهر يناير باالستحواذ على سندات 
أميركيــة بقيمة ١٫١ تريليــون دوالر مرتفعة عن 
مستويات ديسمبر املاضي البالغة ١٫٠٧ تريليون 

دوالر.
كما جاءت الصني في املركز الثاني بعد اليابان 
بـ ٨٥٩٫٤ مليار دوالر متراجعة عن ديسمبر املاضي 
البالغة ٨٦٧٫١ مليــار دوالر وثالثا جاءت اململكة 
املتحدة بـ ٦٦٨٫٣ مليار دوالر مرتفعة عن مستويات 

ديسمبر املاضي البالغة ٦٥٤٫٥ مليار دوالر.
وحلت بلجيكا رابعا بقيمة ٣٣١٫١ مليار دوالر 
منخفضة عن مستويات ديسمبر البالغة ٣٥٤٫٣

مليار دوالر وحلت لوكسمبورغ في املرتبة اخلامسة 
عامليا بـ ٣١٨٫٢ مليار دوالر متراجعة عن مستويات 

ديسمبر املاضي البالغة ٣٢٩٫٤ مليار دوالر.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم ســندات اخلزانة 
األميركية بنهايــة يناير املاضي ٧٫٤ تريليونات 
دوالر مقارنة بـ ٧٫٦٥ تريليونات دوالر في الشهر 
املقابل من ٢٠٢٢ اي بتراجع سنوي ٢٥٣٫٤ مليار 
دوالر بنسبة ٣٫٣٪، بينما ارتفعت حيازة األجانب 
من السندات األميركية خالل يناير املاضي لتبلغ 
٧٫٤ تريليونــات دوالر مقابــل ٧٫٣٢ تريليونات 

دوالر في ديسمبر املاضي.

خالل يناير املاضي.. لتبلغ حيازتها ٤٣٫٣ مليار دوالر بتراجع ١٠٫٧٪

سيولة قياسية لـ «البورصة».. جتاوزت ١١١ مليون دينار

شريف حمدي

قفزت الســيولة املتدفقة 
لسوق األسهم الكويتي امس 
بشكل الفت، بإجمالي جتاوز 
١١١ مليون دينار اســتهدفت 
مكونات السوق األول بنسبة 
٨٥٪ تقريبــا، وجــاءت هذه 
القفــزة في الســيولة جراء 
املراجعــة نصف الســنوية 
ملؤسســة «فوتســي راسل» 
الكويتيــة  ألوزان األســهم 

املدرجة باملؤشر العاملي.
وتركزت السيولة بشكل 
الفت في جلســة امس حول 
أسهم قيادية في مقدمتها بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» الذي 
اســتحوذ على ٢٩٫٢ مليون 
دينار من السيولة، تاله سهم 
الوطني بـ ١٦٫٤ مليون دينار، 
ثم ســهم هيومن سوفت بـ 
١١٫٣ مليــون دينار، واملباني 
بـ ٩٫٥ ماليني دينار، وســهم 

زين بـ٧٫٨ ماليني دينار.
وعلى املستوى األسبوعي، 
شــهدت الســيولة ارتفاعــا 
قياسيا بنسبة ١٤٣٪، إذ بلغت 
احملصلة ٣٢٩٫٦ مليون دينار 
مبتوسط يومي قفز إلى ٦٦
مليون دينار ارتفاعا من ١٣٥٫٨

مليون دينار مبتوسط يومي 
٢٧ مليونا، وجاءت هذه القفزة 
جراء سيولة فوتسي امس، 
والتوسع في عمليات البيع 
التي شهدتها جلسة الثالثاء 
املاضي من قبل األفراد بشكل 
عام علــى إثر املخاوف التي 
انتابت أسواق املال العاملية 

متداولــة ٨٤٢ مليون ســهم 
ارتفاعا من ٤٥٣ مليون سهم 
األسبوع املاضي، وكان سهم 
بيتك األكثر تداوال على مدار 

جلسات األسبوع.
املتعاملــون  ويترقــب 
بالســوق تطورات األوضاع 
على مســتوى أزمــة البنوك 
األميركية، فضال عن اجتماع 
الفيدرالــي املرتقــب األربعاء 
املقبــل بشــأن رفــع الفائدة، 
حيث تشــير التوقعــات إلى 
إبطاء وتيرة رفع الفائدة على 
الدوالر والتي كانت من أسباب 

أزمة البنوك احلالية.

األجانــب على اســهم البنوك 
الكويتية بالتوازن، وذلك من 
خالل استقرار نسب امللكيات 
في اسهم ٥ بنوك هي التجاري 
واألهلــي وبرقــان وبوبيــان 
ووربــة، فيمــا ارتفعــت في 
الوطني وبنك الكويت الدولي 
KIB، وانخفضت في اخلليج 

وبيتك.
وتراجعت قيمة تعامالت 
األجانــب خــالل األســبوع 
بنســبة ٢٫٣٪، بإجمالــي ٤٫٢

مليارات دينار، انخفاضا من 
٤٫٣ مليارات دينار األســبوع 

املاضي.

وأنهت املؤشرات تعامالت 
األسبوع على تراجع جماعي، 
وذلك بانخفاض مؤشر السوق 
األول ٣٫٦٪ بخســارته ٢٩٩
نقطة ليصل إلى ٧٨٣٩ نقطة 
تراجعا من ٨١٣٨ نقطة األسبوع 
املاضــي، كما تراجع مؤشــر 
السوق الرئيسي بنسبة ١٫٤٪ 
بفقد ٧٧ نقطة ليصل إلى ٥٤٢٤

نقطة انخفاضا من ٥٥٠١ نقطة، 
كما خسر مؤشر السوق العام 
٣٫٢٪ بفقــد ٢٣٨ نقطة خالل 
جلسات األسبوع ليصل إلى 
٧٠٤٥ نقطة من ٧٢٨٣ نقطة.

إلى ذلك، اتسمت تعامالت 

١٤٣ ٪ قفزة احملصلة األسبوعية.. واملتوسط اليومي إلى ٦٦ مليون دينار

ومنها أســواق املنطقة بعد 
إفالس البنوك األميركية.

التعامــالت  وبنهايــة 
القيمة  األسبوعية، خسرت 
الســوقية ١٫٥ مليــار دينار 
بنسبة انخفاض ٣٫٢٪ ليصل 
اإلجمالــي إلى ٤٥٫١٢٤ مليار 
دينــار تراجعا مــن ٤٦٫٦٤٥

مليار دينار األسبوع املاضي، 
وكانت جلسة األربعاء األفضل 
أداء للسوق مبكاسب سوقية 
جتــاوزت ٣٤٧ مليون دينار 

قلصت بعض اخلسائر.
وارتفعت أحجام التداول 
بنســبة ٨٦٪ بكميات أسهم 

٣٫٢ ٪ تراجع قيمة ملكيات األجانب بأسهم البنوك الكويتية.. واإلجمالي ٤٫٢ مليارات دينار

تعــرف حوكمــة القطاع العــام بأنها كل 
التنظيمات والتشريعات والسياسات والهياكل 
التنظيمية واألدلة واإلجراءات والضوابط التي 
حتكم العمل في اجلهات احلكومية، وتســاعد 
على حتقيق مستهدفاتها عبر آليات عمل مهنية 
وأخالقية، تعتمد على النزاهة والشفافية وتخضع 
آلليات املتابعة والرقابــة والتقييم، مع توفير 
أدوات املســاءلة لضمان كفاءة وفعالية األداء، 

وتوفير اخلدمات احلكومية بعدالة. 
وأهداف احلوكمــة األداء اجليد في إدارة 
العمل واملشاريع وتقدمي اخلدمات بكفاءة وفاعلية 
اإلدارية وفقا  القرارات واإلجــراءات  واتخاذ 
للتشريعات النافذة، بحيث تلبي توقعات األطراف 
ذات العالقة من الشفافية والنزاهة واملساءلة. 
وقد بدأت دول اخلليج العربي في وضع خطط 
واستراتيجيات اقتصادها على أساس اقتصاد 
املعرفة الذي يعتمد على االســتثمار البشري 
وتكنولوجيا املعلومات، حيث بدأت السعودية 
وقطر واإلمارات اخلطــوات الالزمة واجلادة 
للتحول الى االقتصاد املعرفي لتالفي نضوب 
النفط وانخفاض أســعاره وتواكب متطلبات 

العصر احلديث. 

إن إدارة املعلومات أو تكنولوجيا املعلومات 
أصبحت تعتمد عليها الكثير من الدول املتقدمة 
ليس في تصميم أنظمتها الداخلية ولكن لرصد 
كل البيانات واإلحصائيات التي تنتج من بنك 
املعلومات الهائل املوجود في شبكات اإلنترنت 
في جميع دول العالم ســواء على مســتوى 
احلكومــات أو الشــركات أو األفراد. وهذه 
املعلومات يتم حتليلها وعمل دراسات بحثية 
للتوصل الى وضع اخلطط واالستراتيجيات 
الالزمة لسياسات الدول االقتصادية واالجتماعية 

احلالية واملستقبلية.
احلوكمة واالقتصاد املعرفي مهم تطبيقه 
واالهتمام به في برنامج احلكومة ومجلس االمة، 
حيث لم أسمع أو أرى من املوضوعني ادراجا 
أو مناقشة سابقة من احلكومة ومجلس األمة 
مع أنه مت اعداد وتنفيذ مؤمترات في الكويت 
بهذه املواضيع ومت رفع توصياتها الى احلكومة 

ومجلس األمة.
لذلك نصيحتــي للحكومة ومجلس األمة 
إدراج هذه املواضيع ضمن جلساتكم القادمة 
واالستفادة من توصيات املؤمترات وإن شاء اهللا 
ترى النور وتطبق ملا فيه خير للوطن واملواطنني.

املستشار الكويتي

احلوكمة واالقتصاد 
املعرفي.. يحتاجان 

تطبيقًا حكوميًا
Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير اداري وموارد بشرية 

«نفط الكويت» أطلقت أولى خطوات 
املبادرة الوطنية ملكافحة التصحر

«املركزي» األوروبي يرفع الفائدة ٥٠ نقطة
رويتــرز: أعلن البنــك املركزي األوروبي 
رفع ســعر الفائدة مبقدار ٥٠ نقطة أساس، 
مشيرا إلى استعداده لتوفير السيولة للبنوك 
إذا لزم األمر، وسط االضطرابات األخيرة في 

القطاع املصرفي.
وأشــار البنــك املركزي األوروبــي لعدة 
أســابيع، إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة مرة 
أخــرى في اجتماعه في مارس، حيث اليزال 
التضخــم فــي املنطقة املكونة مــن ٢٠ دولة 
أعلى بكثير من املستهدف. في فبراير، أشارت 
البيانات األولية إلى تضخم رئيسي بنسبة 
٨٫٥٪، وهو أعلى بكثير من هدف البنك املركزي 

عند ٢٪. وتساءل بعض الالعبني في السوق 
عما إذا كانت رئيسة البنك كريستني الغارد 
ستستمر في التحرك، بالنظر إلى الصدمات 

األخيرة في القطاع املصرفي.
ومــن املتوقع أن يظــل التضخم مرتفعا 
للغاية لفترة طويلة، لذلك قرر مجلس اإلدارة 
امس زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الثالثة 
للبنــك املركزي األوروبي مبقــدار ٥٠ نقطة 
أساس، وفقا لبيان البنك املركزي األوروبي.

وباتــت معــدالت الفائدة تقــع في نطاق 
يتراوح بني ٣ و٣,٧٥٪، وهو أعلى مســتوى 

منذ أكتوبر ٢٠٠٨.

نفذت شــركة نفط الكويــت أولى خطوات 
املبادرة الوطنية لدعم برامج مكافحة التصحر، 
والتي أطلقتها بالتعاون مع فريق سور الكويت 
األخضــر التطوعي فــي إطار الســعي لتعزيز 
جهود حتقيق أهداف التنمية املســتدامة لألمم 
املتحدة، وبشــكل خاص الهدف احلادي عشــر 
املعنــي مبكافحة التصحر. ففــي إطار املبادرة 
املذكورة والهادفة لزراعة عدة مناطق مبختلف 
انحاء الكويت حتت شعار «نسعى لبيئة أفضل»، 
نظمت الشركة فعالية لزراعة األشجار والنباتات 
خلف مركز جتميع ٢ التابع لها، وذلك بحضور 
مدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم محمد 
البصــري، ومدير مجموعة الصحة والســالمة 

والبيئة شــمالن الرومي، إضافة إلى مسؤولني 
آخرين في الشركة. كما حضرت الفعالية رئيسة 
بعثة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
(املوئل) في دول مجلس التعاون د. أميرة احلسن، 
ووفد من فريق السور األخضر، وممثلون عن 
كل من اجليش الكويتي، والهيئة العامة للبيئة، 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، 
ووزارة األشغال العامة. وجاءت الفعالية كجزء 
من جهود الشركة في إطار التزامها مبسؤوليتها 
االجتماعية، كما أنها تعتبر مكملة جلهودها في 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتتسق 
مع ســعي الشــركة والكويــت لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة التي حددتها األمم املتحدة.

صورة جماعية للمشاركني في الفعالية

«املركزي السويسري» يقرض «كريدي سويس» 
٥٤ مليار دوالر.. لتهدئة مخاوف األسواق

اتخــذت مجموعة «كريدي ســويس» 
إجراء حاسما لتعزيز السيولة عبر اقتراض 
مــا يصل إلــى ٥٠ مليار فرنك مــن البنك 
الوطني السويســري (ما يعادل ٥٤ مليار 
دوالر)، كما عرضت إعادة شــراء الديون، 
في محاولة لعكس اجتاه االنهيار في ثقة 
السوق. وسيقترض البنك املتعثر عبر آلية 
تسهيالت الســيولة، كما سيقدم مناقصة 
إلعادة شراء ما يصل إلى ٣ مليارات فرنك 
من الديون املقومة بالدوالر واليورو، وفقا 

لبيان.
وتأتي هذه التحركات - غير املسبوقة في 
بنك سويسري كبير منذ األزمة املالية لعام 
٢٠٠٨ - وهي األكبر حتى اآلن لدعم ماليات 
بنك كريدي ســويس، في مســعى لطمأنة 
األسواق مع انتقال عدوى اخلسائر لتشمل 
أســهم بنوك كبيرة في أوروبا. وتراجعت 
أســهم البنك بنســبة تصل إلــى ٣١٪ يوم 
األربعــاء املاضي فــي تــداوالت زيوريخ، 
وانخفضت ســنداته إلى مستويات تشير 
إلــى ضائقة ماليــة عميقة، مع اســتمرار 
الشــكوك حول املقرض املليء بالفضائح 
جنبا إلى جنب مع عمليات بيع عاملية ألسهم 
البنوك. وذكرت وكالة «بلومبرغ» في وقت 
سابق، أن احلكومة والبنك املركزي واملنظم 
املالي «FINMA» يناقشــون طرقا لتحقيق 

االستقرار في البنك بعد يوم عاصف أثارته 
تعليقات من أكبر مستثمر في الشركة، وفقا 
ملــا اطلعت عليــه «العربية.نت». وأعلنت 
مجموعة «كريدي سويس»، عن إعادة شراء 
الديون الثانية على األقل في األشــهر الـ ٦

املاضية فقط، حيث يتطلع إلى استعادة ثقة 
املستثمرين، وعرضت املجموعة إعادة شراء 
نحو ٣ مليارات دوالر من ديونها في أكتوبر 
العام املاضي، قائلة في ذلك الوقت إنها تريد 
«االستفادة من ظروف السوق إلعادة شراء 
الديون بأسعار مغرية». وينطبق العرض 
األخيــر على ١٠ ســندات دين كبيرة تصل 
قيمتها إلى ٢٫٥ مليار دوالر، باإلضافة إلى 
٤ ســندات دين كبيرة مقومة باليورو مبا 

يصل إلى ٥٠٠ مليون يورو.

مع انتقال عدوى خسائر القطاع املصرفي األميركي لتشمل أسهم بنوك كبيرة في أوروبا

مضاعفة غرامة عدم التزام 
شركات التأمني إلى ٢٥٠ دينارًا

علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن وحدة تنظيم التأمني ضاعفت 
غرامة عدم االلتزام التي تفرضها على الشركات بنسبة 

١٥٠٪ من ١٠٠ دينار لتصبح نحو ٢٥٠ دينارا.
وتفصيليا، أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم 
التأمني محمد سليمان العتيبي قرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣
بشــأن إضافة وتعديل بعض أحكام القرار التنظيمي 
رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى 
والبت في مواضيعها، حيث شدد القرار اجلديد على 
أن قرار جلنة الشكاوى يعتبر ملزما وواجب التنفيذ 
فــور صدوره، وفي حال عدم تنفيذ القرار يتم اتخاذ 
كل اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في القانون 
رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمني والئحته 
التنفيذية وتعديالتها والقرارات والتعاميم الصادرة 
عن الوحدة. وقضى القرار بتعديل املادة اخلامسة من 
«يجوز للوحدة فرض غرامة «عدم التزام» على اجلهة 
املشكو في حقها بقيمة ١٠٠ دينار يتم توريدها للوحدة 
خالل ٦٠ يوما من نهاية الســنة املالية للجهة املشكو 
فــي حقها، وذلك عن كل شــكوى مت تصعيدها وثبت 
للوحــدة تقصير أو عدم التزام اجلهة باملســؤوليات 

املناطة بها مبوجب املادة رقم ٣ من القرار».
يأتــي ذلك ليصبــح النص بعــد التعديل «يجوز 
للوحدة فرض غرامة إدارية «عدم التزام» على اجلهة 
املشكو في حقها بقيمة ٢٥٠ دينارا يتم توريدها للوحدة 
خالل ٦٠ يوما من نهاية الســنة املالية للجهة املشكو 
فــي حقها، وذلك عن كل شــكوى مت تصعيدها وثبت 
للوحــدة تقصير أو عدم التزام اجلهة باملســؤوليات 

املنوطة بها مبوجب املادة رقم ٣ من هذا القرار».


