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ترسية مناقصة من »نفط الكويت« على حتالف بقيادة »املعامل« بـ56.8 مليون دينار
أعلنت الشركة الكويتية لبناء املعامل وامل��ق��اوالت عن 
ترسية مناقصة من شركة نفط الكويت على حتالف تقوده 
»املعامل« مع شركة إدارة التكنولوجيا البيئية، مببلغ إجمالي 

قدره 56.8 مليون دينار )188 مليون دوالر(.

وقالت »املعامل« في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
األربعاء، إن املناقصة تتعلق مبشروع شمال الكويت للحفر 
والنقل وامل��ع��اجل��ة )ZONE 2( ف��ي املنطقة الشمالية. 
وأوضحت الشركة أنها ستقوم باإلفصاح عند توقيع العقد أو 

بأي مستجدات أخرى. وأعلنت »املعامل« في 24 مايو املاضي، 
عن فوزها باملناقصة املُشار إليها دون تسلمها كتاب الترسية 
النهائي. كانت أرباح الشركة ارتفعت %288 بالربع األول 

من العام اجلاري؛ لتصل إلى 3.74 مليون دينار.

أص��درت اجلمعية االقتصادية الكويتية 
أمس بيانا صحافيا جاء فيه مايلي : تابعنا 
جلسة مجلس األمة اخلاصة بإقرار املوازنة 
العامة للدولة وما واكبها من أحداث بعيده 
كل البعد عن املهنية واملسؤولية جتاه املال 
ال��ع��ام وآل��ي��ات اإلن��ف��اق خصوصاً أن هذه 
املوازنة تعتبر هي األكبر عبر تاريخ الكويت 

احلديث. 
واض����اف ال��ب��ي��ان: ن��ح��ن ف��ي اجلمعية 
االقتصادية الكويتية نشعر بقلق كبير ملا 
آل��ت إليه احل��ال��ة املالية للدولة ودميومة 
املؤسسات وآلية إقرار املوازنة بهذا الشكل، 
فاملسار الوحيد املتاح هو االع��ت��راف بعدم 
ج��دوى االستمرار فى السياسات الراهنة 
واخلالفات املعرقلة للتنمية. تنتظر الكويت 
اليوم حتديات كبيرة ترمي بظاللها على 
وض��ع الكويت االق��ت��ص��ادي ال��ق��امت، ب��دأت 
باألزمة الصحية العاملية وتراجع في أسعار 
النفط عن سعر التعادل في املوازنة ونفاذ 
االحتياطي العام وس��ط سجال السلطتني 
وم��س��اع��ي ت��ب��دي��د ال���ث���روة ع��ب��ر ق����رارات 
واقتراحات آلت إلى تدهور املالية العامة 

دون وجود خطط انقاذ واضحة. 
إن االق��ت��ص��اد ال��ك��وي��ت��ي ت��ش��وب حوله 
ظ��الل س��وداء، في املقابل جند أن احلكومة 
عاجزة متاماً عن تنفيذ وإدارة أي مشروع 
إصالحي ناجح، فعلى الرغم من جتاذبات 
السلطتني على مدى األعوام إال أن احلكومات 
املتعاقبة كانت حتتكم على أغلبية مريحة 
في جميع البرملانات باستثناء برملان واحد 
في السنوات السابقة، فلماذا لم مترر خططها 
ومشاريعها لإلصالح االقتصادي إن وجدت؟
وق��ال��ت ف��ي بيانها: مم��ا ي��دل أي��ض��اً على 
أن احلكومات املتعاقبة ال متلك مشروعا 

للنهوض بالدولة، أن:
الرواتب والدعوم تستهلك أكثر من %125 

من اإليرادات النفطية املقدرة بامليزانية،
الرواتب والدعوم يشكالن قرابة %110 

من إجمالي اإليرادات العامة،
توقعات بدخول أكثر من 325 ألف خريج 
كويتي إل��ى س��وق العمل في األع��وام ال20 

سنة القادمة.
باإلضافة إلى أبواب الهدر وانعدام كفاءة 
اإلنفاق والعديد من املالحظات األخ��رى. إن 
احلديث عن إج���راءات احلكومة في إع��ادة 
هيكلة القطاع العام ال ينعكس على امليزانية 
التي مت رصدها. فهناك العديد من الهيئات 
واملؤسسات التي تعتبر عبئاً على الدولة 
باختصاصات متداخله م��ع جهات أخ��رى 

دون أي اجناز يذكر. فأغلب املشاريع املدرجة 
ليس لها أي عائد فعلي للدولة وال على خلق 
فرص عمل مبشاريع تعاد سنوياً من جهات 
حكومية بال أي قيمة مضافة. كما أن إقرار 
املميزات املالية بنفس مزايا األعوام التي كان 
فيها وفرة مالية أمر غير منطقي دون وجود 
أي أدوات لقياس األداء. لذلك كان البد من أخذ 
قرار جريء بتخفيض امليزانية والتخلص 
من أب��واب الهدر والترضيات ووضع خطة 
لتنويع اإلي��رادات ومتويل العجز. فالزيادة 
في املصروفات في ظل العجوزات هو تساؤل 
بحد ذات���ه ه��ل ه��ذا امل��ش��روع يتناسب مع 
تطلعات دولة غنية ومستوى ثقافي شعبي 
عالي لالرتقاء مبستوى التعليم واخلدمات 

الصحية والبنى التحتية؟

إن التضخم املستمر في امليزانية العامة له 
تفسيران، األول عجز اإلدارة العامة الشديد 
متمثالً في السلطة التنفيذية عن الوعي بأن 
ارتفاع النفقات العامة، واجلاري منها حتديًدا 
أمر غير قابل لالستدامة ومخاطره السياسية 
واالجتماعية غير محتملة. والثاني، هو 
اس��ت��م��رار ال��ص��راع��ات السياسة وت��وزي��ع 
املناصب بنظام احملاصصة على حساب 
الكفاءة مما أدى إل��ى قوانني وق���رارات غير 
رشيدة بصبغة شعبوية، فكانت املناصب 

أهم من املستقبل االقتصادي للدولة.
ومما يجعل املوضوع أكثر ضبابية هو 
عجز احلكومة عن تسويق آليات تغطية 
العجز والتحرك وفق برنامج محكم بإقرار 
الدين العام عبر خطة إنفاق واضحة. مما 

أدى لتمويل العجز بالسحب م��ن أص��ول 
االحتياطي العام السائلة، إل��ى أن أصبح 
الصندوق صفري. وباملقابل، لن ينصلح 
احلال إذا مر قانون الدين العام ولن ينصلح 
احلال مع فرض ضرائب ولن ينصلح احلال 
إذا مت تخصيص جميع مرافق الدولة، إذا 
ل��م ينصلح ح��ال اإلدارة وتغيير النهج. 
فالسياسة التي ب��ددت أكثر من 40 مليار 
دينار فائض في صندوق االحتياطي العام 
خالل 10 سنوات ال ميكن أن تؤمتن على دين 
عام بسقف مفتوح وال السحب من صندوق 

أجيال نتحكم مبصيره من غير مسؤولية.
فالواجب إذا أخذنا املنطق االقتصادي من 
جدوى الدين العام هو أوالً أن يكون محكوم 
بضوابط مالية يحاسب عليها الوزير املعني 

ورئيس احلكومة امل��س��ؤول عن السياسة 
العامة في ح��ال تعثره وثانياً ب��أن يكون 
مربوطاً بإنفاق رأسمالي مستقبلي يعود 
بالنفع على ميزانية الدولة وليس لتغطية 
روات��ب وأج��ور. كما أن ع��دم وج��ود قانون 
لرفع سقف االقتراض سيدفع الدولة باجتاه 
تسييل أُص���ول ص��ن��دوق األج��ي��ال القادمة 
وإضاعة فرص االستثمار بتلك املبالغ فقط 
لسد عجز سنة واحدة. فاالستمرار بسياسة 
تعومي املوضوع قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة 

مالياً واقتصاديا.
واألهم من كل هذا بأن تكون هنالك رقابة 
محترفة على النفقات العامة في حال إقرار 
قانون لرفع سقف االقتراض كما هو معمول 
به في ال��دول املتقدمة حني استدانتها من 
أسواق املال العاملية. ولكن من جعل العجز 
التراكمي املتوقع من 2015-2025 هو 79 
مليار دينار )حسب تقديرات صندوق النقد 
ال��دول��ي( أي ما يعادل %40 من صندوق 
احتياطي األجيال القادمة ال ميكن أن يعطى 
احلرية التامة باإلنفاق املالي دون رقابة 
ص��ارم��ة. ول��ن نتطرق للحلول ألن إدراج 
احلكومة متخمة ب��ال��دراس��ات ولكنها مع 

األسف تفتقر للقرار..
وختم البيان: نحن اليوم لسنا بحاجة 
إل��ى »فزعة« قصيرة امل��دى، ولكن بحاجة 
إلى خطة مستدامة ورؤية اقتصادية قابلة 
للتطبيق مع خارطة طريق واضحة لإلصالح 
االقتصادي وحزمة اقتصادية مالية متكاملة 
وتعاون بني السلطتني ملعاجلة اخللل في 
االقتصاد الكويتي لنتمكن من عبور األزمة 
والتأسيس ملرحلة ج��دي��دة ف��ي االقتصاد 
الوطني مبنية على قوة القانون والرقابة 

الشعبية.

أكدت أن احلكومات املتعاقبة ال متلك مشروعا للنهوض بالدولة 

اجلمعية االقتصادية الكويتية : كفاكم تبديدًا للثروة

أشارت شركة العيد لألغذية 
إلى إعالن البورصة عن تسجيل 
ش��رك��ة امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي 
»امل��رك��ز« ص��ان��ع س��وق جديد 
ألسهمها، بعد ارتفاع سهم العيد 
وت��ص��دره املرتبة الثانية في 
ال��رب��ع األول م��ن ع��ام 2021، 

بنسبة تغيير بلغت 122%.
وأوض��ح مدير إدارة عالقات 
املستثمرين ف��ي شركة العيد 
لألغذية متعب املسعود أن هذه 
اخل��ط��وة ت��ع��د إض��اف��ة نوعية 
ت��س��ت��ه��دف ب��ال��درج��ة األول���ى 
تعزيز منو سهم العيد، ودعم 
ت��ط��وره بثبات م����دروس، مما 
ينعكس إيجابياً على التزامنا 
بالرؤية املستقبلية للشركة 
وحت��ق��ي��ق أرب�����اح م��س��ت��دام��ة 
ملساهمينا وشركائنا، مشدداً 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ص��ان��ع ال��س��وق 
للتداول لعدة أس��ب��اب أبرزها 
ت��خ��ف��ي��ض امل��خ��اط��ر املتعلقة 
بالسيولة واملساهمة في إيجاد 
سعر عادل ألسهم الشركة. كما 
أش��ار إل��ى املكانة املميزة التي 
يتمتع بها »امل��رك��ز« بصفته 
إحدى املؤسسات املالية الرائدة 
على مستوى منطقة الشرق 
األوس���ط وش��م��ال أفريقيا في 
مجالي إدارة األصول واخلدمات 
املصرفية االستثمارية التي 
ت��دي��ر أص���والً مجموعها 988 
مليون دي��ن��ار كويتي )3.27 
مليار دوالر أمريكي( كما في 31 

مارس 2021. 
وبدوره صرح عزام العتيبي، 
مدير مساعد، في إدارة أسهم 

منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في »املركز« أن اختيار 
»املركز« لسهم شركة العيد كان 
مبنياً على عدة عوامل من أهمها 
السمات املميزة لبرنامج إعادة 
الهيكلة اخل��اص بها والرؤية 
ال��واض��ح��ة ملستقبل الشركة، 
باإلضافة إل��ى االستراتيجية 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ع��زز النمو 
املتواصل ألعمالها، وعملياتها 
التشغيلية التي يقودها فريق 
عمل ديناميكي يتبع آليات مرنة 
في التعامل والتفاعل مع خطط 
ال��ش��رك��ة ف��ي ال��ت��وس��ع محلياً 

وإقليمياً.
وأضاف العتيبي أن خدمات 
صناعة ال��س��وق تهدف بشكٍل 
رئيسي إلى ايجاد توازٍن مستمٍر 
بني العرض والطلب وتقريب 
ال��ف��ج��وة ب���ني س��ع��ري البيع 
والشراء. ويقدم »املركز« خدمات 

صناعة السوق باستخدام أفضل 
األنظمة ووفق أفضل املمارسات 
ال��ع��امل��ي��ة، ب�����إدارة ف��ري��ٌق من 
اخلبراء واملختصني في عمليات 
ت���داول األس��ه��م، لتقدمي أفضل 
الفرص االستثمارية واحللول 

املتوائمة مع متطلبات العمالء.
واخ��ت��ت��م  امل��س��ع��ود م��دي��ر 
ادارة عالقات املستثمرين في 
شركة » العيد لألغذية«  بتثمني 
دور ش��رك��ة ث���روة لإلستثمار 
كأول صانع سوق لسهم العيد 
لألغذية وانعكاسه على تفعيل 
س��ه��م ال��ش��رك��ة ف��ي ال��ب��وص��ة، 
وتسجيله ن��ش��اط��اً  ملحوظاً  
وأداء ًم��ت��م��ي��زاً ف���ي ال��س��وق 
الرئيسي، مؤكداً مساهمتها في 
تعزيز الثقة والشفافية البناءة 
مع املستثمرين ، ومتمنياً املزيد 
من التقدم واالزده��ار للتعاون 

املثمر بني الطرفني .

بعد تعاونها مع »ثروة« وتسجيل سهمها نشاطًا في السوق الرئيسي

»املركز« صانع سوق جديد لسهم »العيد لألغذية«

عزام العتيبي
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ضمن حملة التوعية املصرفية »لنكن على دراية«

»املركزي« يحذر  من مخاطر »تكييش القروض«

متعب املسعود

قال أن هناك مستقبل مشرق ينتظر عالقاتنا االقتصادية

عمدة احلي املالي في 
لندن: نرحب باالستثمارات 

الكويتية في بريطانيا 
أع�����رب ع��م��دة 
احل���ي امل��ال��ي في 
ل���ن���دن ال���ل���ورد 
ول��ي��ام راس��ل عن 
ت��رح��ي��ب ب���الده 
ب��االس��ت��ث��م��ارات 
الكويتية احلالية 
في بريطانيا قائال 
»ان هناك مستقبال 
مشرقا وخطوات 
ك��ب��ي��رة ل��الم��ام 
تنتظرها عالقاتنا 

االقتصادية«.
وأك����د ال��ل��ورد 
راسل في لقاء مع 

وكالة االنباء الكويتية )كونا( ان الكويت واالم��ارات 
العربية املتحدة تعتبران من اكبر االسواق منوا بالنسبة 

لقطاع اخلدمات البريطاني على مستوى العالم.
وتابع ان االبتكارات البريطانية في املجاالت الرقمية 
واخل��ض��راء تعد ف��رص��ا كبيرة لتعزيز ال��ت��ع��اون مع 

املستثمرين الكويتيني.
ولفت الى ان استثمارات ال��دول اخلليجية وحتديدا 
الكويت والسعودية والبحرين وقطر واالمارات تبلغ ما 
يقارب 140 مليار جنيه استرليني على االقل )5ر197 
مليار دوالر( مثمنا هذه االستثمارات وتشجيعها خاصة 

املتعلقة منها ببرامج البنى التحتية اخلضراء.
يذكر ان البنى التحتية اخلضراء هي كل ما يتعلق 
باملشاريع التي ال تلحق اض��رارا بالبيئة وتعتمد على 
الطاقات املتجددة النظيفة واملشاريع واملتعلقة ايضا 

مبواجهة التغيرات املناخية.
وأع���رب امل��س��ؤول البريطاني ف��ي السياق ذات��ه عن 
تطلع بالده ملواصلة احملادثات مع دولة الكويت والدول 
املجاورة بشأن االستثمارات اخلضراء متهيدا ملؤمتر 
التغير املناخي )كوب 26( الذي تستضيفه اململكة املتحدة 

في نوفمبر املقبل.
وأش��ار ايضا ال��ى املباحثات التجارية الب��رام اتفاق 
التجارة احلرة مع دول اخلليج العربية مجتمعة والتي 
رأى انها ستصبح بعد االتفاق من أكبر الشركاء التجاريني 

للمملكة املتحدة لتتفوق حتى على الصني.
وحول الدور الذي يؤديه )مكتب االستثمار الكويتي( 
في لندن قال اللورد راسل ان الهيئة العامة لالستثمار 
الكويتية تعتبر أقدم صندوق سيادي في العالم واتخذت 
من لندن قاعدة لها منذ عام 1953 معربا عن سعادته 
بالتزامها الدائم بالعمل في لندن وتطلع ب��الده للعمل 

معها سنوات طويلة قادمة.
من جهة اخرى أشار املسؤول البريطاني الى ان الهيئة 
متلك حصة تبلغ 20 في املئة في مطار )لندن سيتي( 
وحصصا في )جمعية امل��وان��ئ البريطانية( وشركة 
)تاميز ووتر( اضافة الى عقارات مهمة وسط مركز لندن 

املالي.
وردا على سؤال حول االثار السلبية جلائحة كورونا 
على االقتصاد البريطاني ذكر اللورد راسل »ان اجلائحة 
تسببت في سرعة تغيير امناط العمل التقليدية ومررنا 
بأوقات عصيبة في تاريخنا من قبل وسنتجاوز هذه 

املرحلة ايضا«.
وأكد ان احلي املالي للندن سيظل مركزا حيويا لالعمال 
والتراث الثقافي موضحا ان هذا االمر يتجلى في استمرار 
الثقة من جانب املستثمرين وق��ادة االعمال ومن خالل 

حجم املشاريع التي تنجز حاليا.

وليام راسل

الشركة ُتواصل مسؤوليتها االجتماعية مبساندة جهود وزارة الصّحة خالل اجلائحة

» زين« تدعم الطواقم الطبّية
وتؤازر امُلطّعمني في » جسر جابر«

أعلنت زين عن تواجدها في مركز جسر 
جابر للتطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة 
على م��دار ثالثة أي��ام، وذل��ك للُمساهمة 
في تبريد األج��واء على الطواقم الطبية 
وأبطال الصفوف األمامية العاملني في 
املركز وتشجيعاً للمواطنني واملقيمني 
املُطّعمني على دعم جهود الدولة في تعزيز 
املناعة املجتمعية ومواجهة آثار اجلائحة. 
وذك���رت الشركة ف��ي ب��ي��ان صحافي أن 
الزيارة قد شهدت تواجد املشرف العام 
مل��رك��ز ج��س��ر ج��اب��ر للتطعيم د. ط��الل 
الفضالة، واملشرف الفني للمركز د. حمد 
األن��ص��اري، وامل��ش��رف اإلداري للمركز 
د. دالل العجمي، ومدير إدارة العالقات 
اخلارجية والداخلية بشركة زين الكويت 

حمد املطر، حيث أتت هذه البادرة ضمن 
سلسلة اجلهود والبرامج التي تبّنتها 
زين خالل الفترة املاضية بالتعاون مع 

وزارة الصحة ومؤسسات الدولة األخرى 
في سبيل حماية املُجتمع من تداعيات 

اجلائحة. 

د. الفضالة متوسطاً املطر ود. األنصاري ود. العجمي

انطالقاً من حرص بنك الكويت 
امل��رك��زي على تعزيز الثقافة 
امل��ال��ي��ة ل���دى مختلف ش��رائ��ح 
املجتمع، وف��ي إط��ار توجيهاته 
نحو توسيع وتعزيز دور القطاع 
املصرفي الكويتي في املسؤولية 
املجتمعية، تتواصل فعاليات 
حملة التوعية املصرفية »لنكن 
على دراية« التي انطلقت بإشراف 
بنك الكويت امل��رك��زي ف��ي شهر 
يناير املاضي بالتعاون مع احتاد 
مصارف الكويت ومشاركة جميع 
البنوك الكويتية، بهدف نشر 
الثقافة املالية لدى أوسع شريحة 
من املجتمع، وزيادة الوعي لدى 
اجلمهور بدور القطاع املصرفي 
وكيفية االستفادة من اخلدمات 
املتنوعة التي تقدمها البنوك على 

الوجه األمثل.
وضمن فعاليات حملة التوعية 
املصرفية أصدرت احلملة إعالناً 
توعوًيا للتحذير مما يعرف ب� 
»تكييش القروض«، حيث يسعى 
البعض لسداد قروضهم القائمة 
بهدف احل��ص��ول على مزيد من 
ال��ق��روض مب��ا يتخطى احل��دود 
القصوى التي يسمح بها وضعهم 
امل���ادي، وذل��ك عبر اللجوء إلى 
وسطاء يقدمون للمقترض مبالغ 
نقدية آلجال قصيرة لقاء فوائد 
فاحشة، ليقوم املقترض بسداد 
ما عليه من التزامات للبنك، ومن 
ث��م يقترض م��ن البنك م��ج��دًدا. 
وت��ن��ط��وي ه��ذه امل��م��ارس��ة على 
ع��دي��د م��ن احمل���اذي���ر م��ن بينها 
تقدمي مستندات مزورة، وتوقيع 
املقترض على مستندات لصالح 

الوسيط قد تعرضه للسجن.
وف��ي ذات االجت��اه أش��ار بنك 
ال��ك��وي��ت امل��رك��زي إل��ى حرصه 
ال��دائ��م على تنظيم عملية منح 
ال��ق��روض وع��م��ل��ي��ات التمويل 
الشخصي مب��ا يحقق للعميل 
االستفادة من املزايا والتسهيالت 
التي توفرها تلك العمليات دون 
ال��ت��ع��رض مل��خ��اط��ر التعثر في 
السداد، كما جتنب العميل إثقال 

كاهله بااللتزامات املالية.
وقد راعى بنك الكويت املركزي 
ف��ي تعليماته ح��ق��وق العمالء 
ومقتضيات الشفافية، حيث 
أكدت تلك التعليمات ضرورة أن 
تقوم اجل��ه��ات املانحة للقرض 
أو ال��ت��م��وي��ل ب��ت��ق��دمي امل��ش��ورة 
املالية للعمالء وال��وق��وف على 
طبيعة ال��ت��زام��ات��ه��م الشهرية 
واألعباء املترتبة عليهم، وتقدمي 

النصح لهم ح��ول احتياجاتهم 
والتزاماتهم وإيضاح آثار زيادة 
تلك االلتزامات خاصة في حالة 
تغير األوض���اع املالية لهم عند 

تغير العمل أو التقاعد.
 هذا وُتنشر امل��واد التوعوية 
التي تقدمها احلملة عبر عديد 
من القنوات من أبرزها حسابات 
بنك الكويت امل��رك��زي والبنوك 
الكويتية على منصات التواصل 
االجتماعي، كما ميكن االط��الع 
على مزيد من املعلومات حول 
ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة امل��ص��رف��ي��ة 
»لنكن على دراي���ة« وأهدافها، 
وامل��واد التعريفية التي تقدمها 
وغيرها من املعلومات بزيارة 
امل���وق���ع اإلل��ك��ت��رون��ي للحملة   
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