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اقتصـاداالحد ١٩ مارس ٢٠٢٣

رت من أسواق اخلليج منذ بداية ٢٠٢٣ ١١٥ مليار دوالر تبخَّ
قيمتها السوقية في ١٥ اجلاري بلغت ٣٫٧٥ تريليونات دوالر.. تأثراً باالرتفاع القياسي في أسعار الفائدة وأزمات املصارف العاملية

قطاع البنوك اخلليجي األكبر مسـاهمة في خسـائر بورصات املنطقة بــ ٦٣٫٢ مليار دوالر١٠ تريليونـات دوالر تبّخـرت مـن سـوق السـندات العاملـي منـذ بـدء رفـع الفائـدة
مليارات دوالر وكانت خســائره 
األعلــى منــذ بداية شــهر مارس 
لتســجل القيمة السوقية لقطاع 

البنوك ٣٢٥٫٤ مليار دوالر.
قطاع البنوك في سوق االسهم 
الســعودية جاء ثانيــا من حيث 
اخلسائر بإجمالي ٤٫٤٧ مليارات 
دوالر لتســجل قيمته الســوقية 
٢١٩٫٥ مليــار دوالر بينما خســر 
منذ بداية السنة ٣٢٫٤ مليار دوالر 
وسجل قطاع البنوك في أبوظبي 
ثاني اعلى اخلسائر عند ٢٥٫٢ مليار 
دوالر. ايضا خســر قطاع البنوك 
في بورصة قطر منذ بداية شــهر 
مارس نحو ٤٫٥٦ مليارات دوالر 
لتسجل قيمته السوقية ٧٧٫٢ مليار 
دوالر، بينما خسر قطاع البنوك 
في ســوق دبي املالــي ٤ مليارات 
دوالر في الفترة ذاتها ليسجل ٦١٫٤

مليار دوالر، وكانت خسائر قطاع 
البنوك الكويتية االقل عند  ملياري 
دوالر لتسجل قيمته الرأسمالية 

السوقية ٨٦٫٣ مليار دوالر.

وهذه اخلســائر الكبيرة التي 
حلقــت ببورصــات اخلليــج في 
فترة قصيرة كان املساهم األكبر 
فيها قطاع البنوك، حيث يشــكل 
قطاع البنوك ٢٠٫٥٤٪ من القيمة 
الرأسمالية الســوقية لبورصات 
اخلليج بإجمالي قيمته السوقية 
البالغة ٧٦٩٫٧ مليار دوالر كما في 

١٥ مارس ٢٠٢٣.
وقــد خســر قطــاع البنــوك 
اخلليجي منذ بداية الشهر اجلاري 
٢١ مليار دوالر من اصل اخلسائر 
اإلجمالية لبورصات اخلليج التي 
بلغــت ٥٠٫٢ مليــار دوالر، أي ما 
يعادل ٤١٫٣٪ من اخلسائر، بينما 
ســجل قطاع البنوك خسائر منذ 
بداية الســنة بنحــو ٦٣٫٢ مليار 
دوالر أي ما يعادل ٥٥٪ من إجمالي 
خسائر بورصات اخلليج منذ بداية 
السنة والتي بلغت ١١٥ مليار دوالر.
اما على صعيد االســواق فقد 
خســر قطــاع البنوك في ســوق 
ابوظبي لالوراق املالية نحو ٥٫٥

اجلاري نحو ٧٫٣٤ مليارات دوالر، 
بينما خسرت ٦٫٧٢ مليارات دوالر 
منذ بداية السنة، وخسر سوق 
دبي املالي منذ بداية الشهر نحو 
٤٫٤ مليارات دوالر لتسجل قيمته 

السوقية ١٥٧٫٦٣ مليار دوالر.

مــارس اجلــاري، ونحــو ٦٫٣
مليارات دوالر منذ بداية العام.

وأيضــا تأثرت بورصة قطر 
بالتطورات األخيرة في أسواق 
املــال، حيــث خســرت قيمتهــا 
السوقية منذ بداية شهر الشهر 

املالية فكانت خسائره ١٥ مليار 
دوالر منذ بداية الشهر اجلاري، 
ونحو ٤١ مليار دوالر منذ بداية 
٢٠٢٣، فيما كانت خسائر بورصة 
الكويــت اقل نســبيا عند ٣٫٥٤

مليارات دوالر منذ بداية شــهر 

وتســببت هــذه التداعيــات 
الســلبية بتأثيــرات قوية على 
سوق الســندات العاملي، حيث 
خسر نحو ١٠ تريليونات دوالر 
عن أعلى مســتوى ســجله في 
٢٩ يوليــو ٢٠٢١، أي قبل البدء 
بسياســة رفع الفائدة ليســجل 
حجم السوق حاليا ٥٩ تريليون 
دوالر، منها ٣ تريليونات دوالر 
خسائر سوق السندات العاملي 
بآخر شهرين، ما يؤثر سلبا على 
ميزانيات البنوك واملؤسســات 

املالية.
وعلى صعيد أسواق اخلليج، 
فقد كانت اخلسارة الكبرى من 
نصيب سوق األسهم السعودي، 
والذي خسرت قيمته السوقية 
منذ بداية شــهر مارس اجلاري 
نحو ٢٠ مليار دوالر، و٦١٫٥ مليار 
دوالر منذ بداية السنة لتسجل 
قيمته السوقية ٢٫٥٧ تريليون 

دوالر.
أما ســوق أبوظبي لألوراق 

احمللل املالي

انعكســت أزمــة إفالس بنك 
«ســيليكون ڤالــي» األميركــي 
وأزمة السيولة لدى بنك «كريدي 
سويس» السويسري بتداعيات 
سلبية وقوية، على أسواق املال 
العاملية واخلليجية وخاصة قطاع 
البنوك واخلدمات املالية، حيث 
خسرت أسواق األسهم اخلليجية 
منذ بداية مارس اجلاري نحو ٥٠

مليار دوالر من قيمتها السوقية 
لتسجل ٣٫٧٥ تريليونات دوالر 

كما في ١٥ مارس ٢٠٢٣.
أما منــذ بداية العام احلالي، 
فقد خســرت بورصات اخلليج 
مــا يقــارب ١١٥ مليــار دوالر، 
متأثــرة بالذعــر الــذي ضــرب 
أســواق األســهم العاملية جراء 
أزمــة بعض املصــارف، وكذلك 
االرتفاع القياسي ألسعار الفائدة 
من قبل البنوك املركزية العاملية 

في محاولة لكبح التضخم.

«العقاريني»: القطاع اخلاص لعب دورًا 
«B.O.T» بارزًا بإدارة وتنفيذ مشاريع الـ

أكد احتــاد العقاريني على ضرورة زيادة 
وتيرة طرح املشــاريع احلكومية وفق نظام 
B.O.T ليتــم تطويرهــا عن طريــق القطاع 
اخلاص، وذلك ملا لهذه املشاريع من أثر إيجابي 
في حتريك العجلة االقتصادية للدولة، وخلق 
فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، ما يعني 
تعظيم الفائدة لــكل من القطاعني احلكومي 

واخلاص.
وأضاف االحتاد، في بيــان صحافي، أنه 
ومنذ بداية العمل في القانون رقم ١٠٥ لسنة 
١٩٨٠ والقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٨ والقانون ١٦

لسنة ٢٠١٤، شهدت الكويت طرح وتنفيذ عدد 
من املشاريع احلكومية وفق نظام B.O.T بلغ 
عددها اإلجمالي نحو ١٣٠ مشــروعا مختلفا، 
حتى أنه أصبح يحسب للقطاع اخلاص بأنه 
كان شــريكا متكافئا وموثوقا في دفع عجلة 
التنمية، خاصة بعد املشــاريع املميزة التي 
نفذها والتي القت ثناء واسعا من قبل احلكومة 

واملواطنني بشكل عام.
واشاد احتاد العقاريني بالدور الكبير الذي 
لعبته شــركات القطاع اخلاص في دعم هذا 
النوع من املشاريع، وكفاءته في إدارتها طوال 
السنوات املاضية، مؤكدا في الوقت ذاته على 
استعداد االحتاد وجتمع الشركات العقارية 

احمللية لتضع يدها بيد احلكومة لدعم وإدارة 
املزيد من املشاريع احلكومية اجلديدة، بالشكل 
الذي يتماشى مع رؤية صاحب السمو وسمو 
ولي عهــده االمني، لتحقيــق «رؤية الكويت 
٢٠٣٥» مبا ميكن أن يعزز من اقتصاد البالد 
وتنميتها. وبني االحتاد أن املشاريع احلكومية 
التي طرحت وفق نظام B.O.T متيزت بأنها قد 
شملت قطاعات مختلفة، ومن بينها على سبيل 
املثال القطاع التعليمي، الصحي، والتجاري 
وغيرهــا من القطاعات التي أثبتت جناحها، 
األمر الذي يتطلب من احلكومة االهتمام بشكل 
أكبر مبســألة النهوض بالعجلة االقتصادية 
واملبادرة بتسريع طرح املشاريع وفق نظام 
B.O.T لتعزيز شراكتها مع القطاع اخلاص من 
جهة، وتعزيز إيراداتها املالية من جهة أخرى.
وأشــار االحتاد إلى أن مشــاركة القطاع 
اخلاص فــي تنفيذ املشــاريع احلكومية في 
الكويت تعود إلى العام ١٩٧٠ عندما طرحت 
الدولة قســائم في مناطق متميزة من وسط 
العاصمة إلقامة مواقف سيارات متعددة األدوار 
مع أســواق جتارية، على أن تقوم الشركات 
املســتثمرة بإنشــاء هذه املواقف واألسواق 
واستغاللها ملدة ٢٥ سنة مقابل قيمة إيجارية 

ثابتة للدولة.

اكد استعداده لتقدمي املشورة وإبداء الرأي في أي تعديالت أو قوانني جديدة
تصفية «املقاصة العقارية» 

وشطبها من سجالت «التجارة»
طارق عرابي

أخيرا أطلقت رصاصة الرحمة على «الشركة الكويتية 
للمقاصــة العقارية»، بعد محاوالت طويلة إلنعاشــها 
ودفعها لتنظيم الســوق العقاري، امتدت على مدى ١٩

عاما مضت، حيث علمت «األنباء» بأن اجلمعية العامة 
غير العادية للشركة الكويتية للمقاصة العقارية والتي 
متتلك فيها احلكومة نسبة تصل إلى ٨٥٪، وافقت على 
تصفية الشركة وشــطبها من سجالت وزارة التجارة 

والصناعة بشكل نهائي.
فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة نهاية االسبوع املاضي 
برئاسة (املصفي) محمد حمد السلطان، وحضور ممثلني 
عن اجلهات احلكومية التي تضم كال من الهيئة العامة 
لالستثمار والشركة الكويتية لالستثمار وشركة وفرة 
العقارية، إلى جانب ممثلني عن شركة وفرة العقارية، 
وشــركة مجموعة االوراق املالية، ووافقوا على تقرير 
املصفــي النهائي عن الفترة من ١ ديســمبر ٢٠٢٢ حتى 
٨ فبرايــر ٢٠٢٣، والذي تطرق خاللــه إلى االنتهاء من 
أعمال تصفية الشركة وشطبها من سجالت «التجارة».
وكانت فكــرة «الكويتيــة للمقاصــة العقارية» قد 
نشــأت منذ العام ٢٠٠٤، لكن الشــركة واجهت العديد 
من العقبات التي حالت دون عملها بشكل رسمي، االمر 
الذي تســبب في تآكل رأســمالها البالغ مليوني دينار 
بســبب االيجارات والرواتب واملصاريف اإلدارية التي 

دفعت من دون اي فائدة.

«الغارديان»: الكويت استهلكت ٣٨ ضعفًا 
من موارد املياه العذبة املتاحة في ٢٠١٩

محمود عيسى

ذكـــــرت صـحـيـفـــة 
الغارديــان البريطانية أن 
الكويــت - التــي تصنف 
الثانيــة عامليا في اإلجهاد 
املائي - استهلكت ما يعادل 
٣٨ ضعفا من نسبة موارد 
املياه العذبة املتاحة لديها 
في عام ٢٠١٩، مقابل سحب 
اململكة العربية السعودية 

١٠ أضعاف الكمية املتاحة لها في العام املذكور.
وقــد جاء ذلك في ســياق تقرير تاريخي 
اعدته مجموعة من اخلبراء عشية قمة املياه 
احلاسمة لألمم املتحدة، واظهر ان الطلب العاملي 
على املياه العذبة سيتجاوز العرض بنسبة 
٤٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، ويحث التقرير على 
إصالح ممارســات املياه املهدورة في جميع 
أنحاء العالم، مشــيرا إلــى ان العالم يواجه 

اليوم أزمة مياه وشيكة.
وجاء في التقرير املتعلق باقتصادات املياه 
انه يجب على احلكومات التوقف بشكل عاجل 
عن دعم االستخراج اجلائر للمياه واإلفراط 
في اســتخدامها من خالل الدعــوم الزراعية 

اخلاطئة، ويجب توجيه الصناعات املختلفة 
بكل قطاعاتها إلصالح ممارساتها فيما يتعلق 

بهدر املياه.
وفي هذا السياق، قال مدير معهد بوتسدام 
ألبحاث تأثير املناخ والرئيس املشارك للجنة 
العاملية القتصادات املياه واملؤلف الرئيسي 
للتقرير يوهان روكستروم لصحيفة الغارديان 
البريطانية إن إهمال العالم ملوارد املياه أدى 
إلــى كارثة، وان الدليل العلمي على ذلك هو 
أننا نشــهد أزمة مياه، فيما نسيء استخدام 
امليــاه املتوافرة، ونلوثها فضال عن تغييرنا 
للــدورة الهيدرولوجية العاملية بأكملها، من 

خالل ما نفعله باملناخ، إنها أزمة ثالثية.

الطلب العاملي على املياه العذبة سيتجاوز العرض بنسبة ٤٠٪ بحلول ٢٠٣٠

محمود عيسى

أصدرت مجلة ميد تقريرا جديدا 
بعنوان «مشاريع الكويت ٢٠٢٢»، 
والذي ميثل دليال شامال للشركات 
الراغبة في دخول سوق اإلنشاءات 
واملشروعات الكويتي، حيث قالت 
إن التقريــر يوفــر مصــدرا قويا 
للمعلومات ألي شــخص أو جهة 
وللمستثمرين واملقاولني واملصنعني 
واالستشــاريني الســاعني إليجاد 
الفــرص اجلديدة وفهــم املخاطر 
وتخفيفها ووضع اإلســتراتيجية 
في واحدة من أغنى أسواق الشرق 

األوسط.
ويقــدم التقرير تقييما مفصال 
لفــرص املشــاريع طويلــة األجل 
بالكويت، ومراجعة شاملة لتأثير 
وباء كورونا على السوق، وتقييم 
تأثير التحول العاملي للطاقة على 
البالد، وحتديث رؤيتها الوطنية 
٢٠٣٥، كما يشمل التقرير مراجعة 
شــاملة لتوقعات سوق املشاريع 
في الكويت بنهاية ٢٠٢١، مع األخذ 
فــي االعتبار تأثير وبــاء كورونا 
وتداعيــات حتــول الطاقة العاملي 

على الكويت.
وجاء في التقريــر ان الكويت 
تعرضت لضغوط مالية حيث أدى 
املستوى املرتفع لإلنفاق العام إلى 
جانب االفتقار النســبي لألصول 

السائلة، وهو الوضع الذي استمر 
لســنوات، إلى حتذيرات من أزمة 
ســيولة تلــوح في األفــق، حيث 
استنزفت جائحة كورونا وانهيار 
النفط في ٢٠٢٠، احتياطيات البالد 
بســرعة فاقت التوقعــات وحول 
املواجهــة الدائمــة بالكويــت بني 
احلكومة مجلس األمة حول اإلنفاق 

العام إلى أزمة مالية.
وفي يونيو ٢٠٢١، أقرت احلكومة 
ومجلس األمة موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
والتــي تضمنــت تخصيصــات 
متويل مستقبلي كبير للمشاريع 
االستراتيجية، ومع ذلك فقد توقعت 
أيضا عجزا قدره ٣٦ مليار دوالر.
ومــع أن خفض اإلنفاق يعتبر 
الطريقة الوحيدة لتقليص العجز 
بشكل سريع، إال أن التخفيضات في 
فاتورة األجور العامة في البالد غير 
مستساغة من الناحية السياسية، 
بينمــا يتطلب النمو طويل األجل 

استثمارات استراتيجية.
أما فيما يتعلق برؤية الكويت 
٢٠٣٥، فقــد أصبحــت األولويــة 
القصوى، بعد التعافي من ڤيروس 
كورونا، تتمثل في تسريع برنامج 
التنويــع في ســياق رؤيــة ٢٠٣٥

واإلصالح االقتصادي الهيكلي الذي 
يهدف إلى استقطاب االستثمارات 
اخلاصة والصناعات اجلديدة التي 
تخلــق فرص عمل في البالد. وقد 

أدى تعافي أسعار النفط في النصف 
الثاني من ٢٠٢١ إلى احلد بشكل كبير 
من الضغوط علــى املالية العامة 
للكويت، كما وفر املناخ املناســب 
لتجــدد اآلمــال والتفــاؤل بشــأن 
توقعات اإلنفاق العام على املشاريع 
فــي البالد. وقــال التقرير انه مع 
وجود حوالي ٢٠٠ مليار دوالر قيمة 
املشاريع املخطط لها أو قيد التنفيذ، 
فإنه ال ميكن احلديث عن نقص في 
الفرص احملتملة في الكويت، غير 
ان التحدي الذي تواجهه البالد هو 
طــرح املشــاريع وتنفيذها، حيث 
انه لألســف - بالنسبة للمقاولني 
والشركات واالقتصاد بشكل عام - 
يتم طرح القليل جدا مما هو مخطط 
له في املناقصات أو إرساء العقود.
ونتيجــة لذلــك، وباســتثناء 
عام ٢٠٢٠، ميكن القول ان ســوق 
املشاريع في البالد واصل انخفاضه 
كل عام منذ عام ٢٠١٥، من حيث قيمة 
عقود املشاريع التي متت ترسيتها.
إلــى تراجع  التقرير  وتطــرق 
اإلنفاق على املشاريع في صناعة 
النفــط فــي الكويــت فــي عامــي 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ بســبب وباء كورونا 
وانخفاض أسعار النفط. لكن إعادة 
هيكلة القطاع في عام ٢٠٢١ تزامنت 
مع بعض العقود الكبرى ملشاريع 
النفط والغاز، مما أعطى األمل في 

عودة اإلنفاق.

وحتــرص هيئــة مشــروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
-خارج قطاع النفط والغاز - على 
املضي قدما في برنامجها اخلاص 
مبشاريع الشراكة. وتقدر البنوك 
الكويتيــة احلاجــة إلى مشــاركة 
أكبر من قبل املؤسســات احمللية 
في مشاريع الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص، وترى بشكل متزايد 
اإليجابيــات في االلتــزام بتمويل 

املشاريع على املدى الطويل.
وتتضمــن معظــم املشــاريع 
املخطط لها في الكويت مشــاريع 
تطوير البنيــة التحتية املطلوبة 
بشــكل عاجل، بعد أكثــر من عقد 
من النقص في اإلنفاق. ومن اجل 
تسريع العملية، أطلقت احلكومة 
استراتيجيـتـهــــا االستثماريــــة 
الطموحــة لرؤيــة الكويت ٢٠٣٥، 
ولكــن لكــي تنجح اخلطــة، البد 
أن تعرف الكويــت كيفية جتاوز 
احلواجز التــي حالت دون إحراز 

تقدم في املاضي.
وفي اخلتام، قال تقرير «مشاريع 
الكويــت ٢٠٢٢» انــه يلقي نظرة 
فاحصة على فرص املشاريع الكبرى 
في الكويت على مدى السنوات الـ 
٥ املقبلة، ويحلل جميع القطاعات 
الرئيســية مبــا فــي ذلــك الطاقة 
والهيدروكربــون وامليــاه والنقل 

والبناء.

تأخـر طـرح املشـاريع احلكومية املخططـة وعدم اإلسـراع في إرسـاء العقـود للمقاولـني.. التحـدي األكبر

تنفيذ مشاريع البنية التحتية املتأخرة بالكويت 
أولوية قصوى.. بعد عقد من انخفاض اإلنفاق

عانت من نقص اإلنفاق على املشروعات الضخمة.. ولديها ٢٠٠ مليار دوالر ملشاريع قيد التخطيط والتنفيذ


