برميل النفط الكويتي يرتفع أكثر من  3دوالرات
ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 38ر 3دوالر
لیبلغ 07ر 67دوالر في تداوالت أول أمس اجلمعة ،
يأتي ذلك مقابل 69ر 63دوالر في تداوالت اخلميس

alwasat.com.kw

للتأمينات اإلجتماعية على املتقاعدين في الوقت
الذي يبلغ فيه العجز اإلكتواري لصناديـق املؤسسـة
نحو  10%من قيمة إحتياطي األجيال القادمة .وإن
ص��دق إحتمال إس��ت��دراج مجلس األم��ة للمواجهة،
وإحتمال إج��راء إنتخابات نيابية ج��دي��دة ،سوف
تزداد إحتماالت تقدمي مشروعات لسياسات شعبوية
داعمة للوضع اإلنتخابي لهذا النائب أو ذاك ،ومهلكة
للمالية العامة.
في السياسة ،كما في اإلدارة بشكل عام ،املسئولية
بقدر السلطة ،واحلكومة في الكويت هي السلطة
املهيمنة التي متلك املال والوظيفة واألمن ،وكلها لن
تدوم ما لم متلك تلك احلكومة بعد نظر وتعمل على
إستدامة قدرة البلد على مواجهة كل تلك املتطلبات،
والفشل ،س��وف يدفع ثمنه الغالبية الساحقة من
املواطنني .والشعارات الشعبوية ،مثل “جيب املواطن
خط أحمر ولن ميس” ،ال معنى لها سوى في الزمن
القصير ،فإن إستمرت اخلطايا على ما هي عليه ،لن
يكون للمواطن جيب لوضع شيء فيه حتى ال ميس.
إنها منظومة سياسات إصالح باتت قسرية وليست
إختيارية ،والبد وأن تسير متزامنة مع بعضها ،تبدأ
مبواجهة شاملة للفساد وبقسوة ،ومتر بوقف الهدر،
ثم مخاطبة املواطن باألرقام واحلقائق ،وإبالغه بأن
إستدامة احلال من احملال ،والبد من شراكة جماعية
في تقبل وحتمل تكاليف اإلصالح من أجل مصلحته
ومستقبل أبناءه وأحفاده .الزال في الوقت متسع
لتحقيق اإلصالح اجل��ذري ،ولكن حتقيقه مستحيل
إذا كانت دميومة اإلدارة العامة تتقدم مبراحل على
دميومة البلد ،ولن يتغير ذلك ما لم نفصل بني مفهوم
احلكم الدائم واملتفق عليه ،عن مفهوم اإلدارة املؤقتة
واملرتبط إستمرارها بقدرتها على اإلجن��از ،ويبدو
أن البلد بالتشكيل احلالي قد أضاعت فرصة جديدة
أخرى وثمينة ،وفي وقت حرج.
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«الشال» :احلكومة الزالت عاجزة
عن إصالح وضع الكويت املالي

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن اإلدارة
العامة – احلكومة اجلديدة  :مت اإلعالن عن تشكيل
احلكومة اجلديدة  ،نسبة التغيير في األشخاص
مقارنة باحلكومة السابقة نحو  ،27%ونسبة
التغيير في نهج التشكيل  ،0%نذكر ذل��ك رغ��م أن
ضمن من شملهم التشكيل الوزاري اجلديد أشخاص
ك��ف��ؤي��ن .والزال����ت احل��ك��وم��ة حكومة محاصصة
وجينات ،والزال��ت كل مبررات املواجهة مع مجلس
األمة قائمة ،والزال��ت عاجزة عن مواجهة متطلبات
اجلراحة إلص�لاح وضع البلد املالي واالقتصادي.
ونعتقد أن تشكيلها يخضع لواحد من إحتمالني،
األول ،ه��و أن ال��وع��ي بحقيقة األوض����اع املالية
واالق��ت��ص��ادي��ة الصعبة غير متوفر ل��دى م��ن قام
بتشكيلها ،ألن حكومة بهذا التشكيل ال حتتاج إلى
كل هذا الوقت وكل تلك املشاورات ،وال إلى تعطيل
جلسات مجلس األمة ملدة شهر ،والثاني ،واألرجح،
هو أنه تشكيل مقصود إستدراجا ً ملواجهة تنتهي بحل
احلكومة ومجلس األمة.
حقيقة األوض���اع ه��ي أن ال��وق��ت م��ن دون عالج
للوضع امل��ال��ي واالق��ت��ص��ادي يقلص وبسرعة من
إحتماالت جن��اح أي سياسات إص�لاح مع كل يوم
مير ،ومع التشكيل اجلديد ،وإحتمال اإلستدراج من
أجل املواجهة ،سوف تخسر الكويت أشهر وليس
أيام حتى تشكل إدارة من املمكن أن تتبنى سياسات
إص�ل�اح ج��راح��ي��ة .وخ�ل�ال ف��ت��رة الضياع ت��ل��ك ،قد
تتعرض املالية العامة العاجزة واملنهكة لكثير من
السياسات الشعبوية ،ففي الوقت ال��ذي فيه البلد
عاجزة عن مواجهة متطلبات ال��روات��ب واألج��ور،
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس األمة على مقترح
بإسقاط القروض ،وقدم بعض أعضاؤه مقترح آخر
بزيادة مخصصات فئة من الفئات ،وطالب أحدهم
بتوزيع ربع العائد على استثمارات املؤسسة العامة

املاضي  ،وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول
الكویتیة.
وفي األسواق العاملیة ارتفعت العقود اآلجلة خلام

برنت 62ر 2دوالر لتبلغ عند التسویة 36ر 69دوالر
للبرمیل في حنی ارتفع خام غرب تكساس الوسیط
األمریكي 26ر 2دوالر لیبلغ 09ر 66دوالر.

عقد سلسلة اجتماعات لبحث آلية تدفق السلع األساسية خالل فترة احلظر

السلمان :استمرار وسائل النقل املواد الغذائية
ضمانا النسيابية تدفق السلع
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ع��ن التنسيق
الشامل للعمل اللوجستي بني اجلهات ذات الصلة وذلك
الستمرار تدفق السلع وضبط السوق تنفيذا لقرارات
مجلس الوزراء املوقر .
وقالت ال��وزارة في بيان صحافي ان وزير التجارة
والصناعة د .عبدالله السلمان اج��ري سلسلة من
االجتماعات تراسها عبر املنصة االفتراضية لبرنامج
زوم او من خ�لال االجتماعات املعتادة في اليومني
املاضيني .
وش��دد السلمان ف��ي اجتماعه م��ع ق��ي��ادات وزارة
ال��ت��ج��ارة بحضور وك��ي��ل وزارة ال��ت��ج��ارة عبدالله
العفاسي و الوكالء املساعدين على ضرورة استمرار
وس��ائ��ل النقل للسلع م��ن امل���واد الغذائية والسلع
االساسية وع��دم تعطيلها او عرقلتها وذل��ك ضمانا
النسيابيتها واستمرارية تدفق السلع.
وأكدت التجارة على انه انطالقا من دورها احليوي
يتم التدخل خلدمة املستهلك واحل���رص على عدم
تأثره ،كما أوصى بالعمل في غرفة العمليات اخلاصة
بالوزارة على مدار الساعة وتشكيل فريق الستقبال
الشكاوى التجارة االلكترونية  ،كما وجه القيادات الى
تنبيه الشركات بعدم استقبال طلبات توصيل تتعدى
امكانياتها و حتديد فترات زمنية لتوصيل املنتجات
للمستهلك.
وفي ذات السياق اجتمع الوزير السلمان مع مدير
ع��ام هيئة الصناعة عبدالكرمي تقي والتاكيد على
التنسيق مع اجلهات املعنية للوقوف على جهوزية
املصانع من خالل السماح بإنتاج الكميات التي تناسب
السوق احمللي من مواد غذائية و مستلزمات أساسية .
كما التقى الوزير مع رئيس احتاد املزارعني عبدالله
الدماك واطلع على كمية احملاصيل الزراعية الوطنية
ومدى توفرها للسوق احمللي.
ومن جهة أخرى ،تراس وزير التجارة و الصناعة
د .عبدالله السلمان يوم أمس اجلمعة  ٥مارس ٢٠٢١
اللجنة العليا للطوارئ في وزارة التجارة و الصناعة
 ،م��ع ممثلي اجل��ه��ات احلكومية ذات الصلة لوضع
االلية لتدفق السلع و املستلزمات األساسية وضمان

جانب من االجتماع

استمرارية عمل فروع التموين وانتاجية املخابز دون
توقف على نقاط البيع للمستهلكني والى السوق احمللي
خالل الفترة املقبلة.
وناقش االجتماع آلية اصدار التراخيص لشركات
نقل السلع الغذائية واملصانع وامل��وردي��ن للسلع
الغذائية للتنقل بعد احلصول على التراخيص من
اجلهات املسؤولة عنها حتى ال يكون هناك تأثر في
املستلزمات األساسية للمواطنني و املقيمني .
وقد حضر االجتماع كل من وكيل وزارة التجارة
عبدالله العفاسي ،وم��دي��ر ال��ع��ام مؤسسة املوانئ
الكويتية الشيخ يوسف العبدالله ،ومدير عام الهيئة
العامة للصناعة عبدالكرمي تقي  ،ومدير عام هيئة

العامة للغذاء والتغذية باإلنابة د .رمي الفليج،
ورئيس شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية
مطلق الزايد  ،ورئيس شركة الكويتية للتموين صالح
الكليب ،والوكيل املساعد لشؤون امل��رور والعمليات
بوزارة الداخلية اللواء جمال الصايغ  ،الوكيل املساعد
حلماية املستهلك و الرقابة التجارية عيد الرشيدي ،
الوكيل املساعد لشئون الفنيةوتنمية التجارة محمد
العنزي ،الوكيل املساعد لشئون الدعم الفني ناصر
املطوع  ،الوكيل املساعد لشؤون قطاع التعاون بـوزارة
ال��ش��ؤون سالم ال��رش��ي��دي  ،وممثل اإلدارة العامة
للجمارك مشعان السعيدي  ،وممثل احتاد اجلمعيات
خالد حامد املطيري.

«أسواق املال» :إطالق خدمة حق االطالع واحلصول على املعلومات والوثائق
انطالقاً من سعي هيئة أس��واق املال
املتواصل الى ترسيخ مبدأ الشفافية في
تداول املعلومات بشكل عام والشفافية
اإلداري���ة بشكل خ��اص ،والتي تعد من
أهم ض��رورات تنمية وتطوير أسواق
مالٍ جاذبة وداعمة لالقتصاد الوطني،
والتي تنسجم مع متطلبات القانون رقم
 12لسنة  2020في شأن حق االطالع

على املعلومات والئحته التنفيذية،
السيما على صعيد تعزيز النزاهة
ومحاربة الفساد ،وحرصاَ من الهيئة
على تبسيط إج���راءات تقدمي اخلدمة
املشار اليها في القانون رقم  12لسنة
 2020والتي تدخل حيز النفاذ بتاريخ
 2021/3/ 7وتعزيز كفاءة أدائها في
الوقت ذاته ،قامت الهيئة بإدراج منوذج

جديد بعنوان “ من��وذج طلب االط�لاع
واحل��ص��ول على املعلومات والوثائق
املرتبطة بها وفق القانون رقم  12لسنة
 ،”2020وبريد إلكتروني حتت عنوان
”raid@cma.gov.kwحق االط�لاع
على املعلومات والوثائق” ،وذل��ك في
بوابة الهيئة االلكترونية ضمن حزمة
خ��دم��ات��ه��ا ،وال����ذي يتيح لألشخاص

ذوي املصلحة االط�لاع على املعلومات
والوثائق التي أج��از لهم القانون حق
االطالع أو احلصول عليها.
وختاماً ،فإن هيئة أس��واق املال تود
التأكيد على حرصها الدائم على االرتقاء
مبستوى آلية تقدمي اخلدمة وتبسيط
إجراءاتها ،وذلك وفق أفضل املمارسات
العاملية ،تيسيرا ً وتسهيالً لذوي الشأن.

 1.404مليار دينار قيمة مشتريات «أج � � � � �ي� � � � ��ال»« :م � � �ش� � ��روع  10.9مليار دينار عجز ًا مالي ًا متوقع

املستثمرين الكويتيني في البورصة

ذك���ر ت��ق��ري��ر ال��ش��ال االس��ب��وع��ي ال��ص��ادر عن
خصائص التداول في بورصة الكويت – فبراير
 : 2021أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها
“حجم ال��ت��داول للسوق الرسمي وفقاً جلنسية
وفئة املتداولني” للفترة من  2021/01/01إلى
 ،2021/02/28واملنشور على املوقع اإللكتروني
لبورصة الكويت .وأف��اد التقرير إلى أن األف��راد ال
يزالون أكبر املتعاملني ونصيبهم إلى ارتفاع ،إذ
استحوذوا على  43.7%من إجمالي قيمة األسهم
امل ُشتراة ( 38.6%للفترة نفسها  )2020و43.6%
من إجمالي قيمة األسهم امل ُباعة ( 40.8%للفترة
نفسها  .)2020واش��ت��رى املستثمرون األف���راد
أسهماً بقيمة  735.785مليون دينار كويتي ،كما
باعوا أسهما ً بقيمة  734.161مليون دينار كويتي،
ليصبح صافي تداوالتهم ش��را ًء وبنحو 1.624
مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر املساهمني في سيولة السوق هو
قطاع املؤسسات والشركات ،ونصيبه إلى ارتفاع
مبيعاته وانخفاض مشترياته ،فقد استحوذ على
 29.3%من إجمالي قيمة األسهم امل ُباعة (23%
للفترة نفسها  )2020و 28%من إجمالي قيمة
األسهم امل ُشتراة ( 31%للفترة نفسها  .)2020وقد
باع هذا القطاع أسهما ً بقيمة  494.136مليون دينار
كويتي في حني اشترى أسهماً بقيمة 471.946
مليون دي��ن��ار كويتي ،ليصبح صافي ت��داوالت��ه

الوحيد بيعا ً وبنحو  22.190مليون دينار كويتي
وثالث املساهمني هو قطاع حسابات العمالء
(احملافظ) ونصيبه إلى انخفاض ،فقد استحوذ على
 23.8%من إجمالي قيمة األسهم امل ُشتراة (25.4%
للفترة نفسها  )2020و 23.1%من إجمالي قيمة
األسهم امل ُباعة ( 29%للفترة نفسها  .)2020وقد
اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة  401.521مليون
دينار كويتي في حني باع أسهماً بقيمة 388.108
مليون دي��ن��ار كويتي ،ليصبح صافي ت��داوالت��ه
األكثر شرا ًء وبنحو  13.412مليون دينار كويتي.
وآخر املساهمني في السيولة هو قطاع صناديق
االستثمار ونصيبه إلى انخفاض ،فقد استحوذ على
 4.4%من إجمالي قيمة األسهم امل ُشتراة (5.1%
للفترة نفسها  )2020و 4%من إجمالي قيمة األسهم
امل ُباعة ( 7.2%للفترة نفسها  .)2020وقد اشترى
هذا القطاع أسهماً بقيمة  74.361مليـــون دينــار
كويتــي فــي حيــن بــاع أسهمــاً بقيمة 67.207
مليون دينار كويتي ،ليصبح صافي تداوالته شرا ًء
وبنحو  7.154مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها
بورصة محلية فقد كان املستثمرون الكويتيون
أكبر املتعاملني فيها ،إذ اشتروا أسهما ً بقيمة 1.404
مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.4%
من إجمالي قيمة األسهم امل ُشتراة ( 74.9%للفترة
نفسها .)2020

األن ��دل ��س» ي�ف�ت�ت��ح أب��واب��ه
أمام املستأجرين

أعلنت شركة أجيال العقارية الترفيهية مؤخرا ً عن بدء التأجير
في “مشروع األندلس” متعدد االستخدامات ،والذي يعتبر أحدث
املشاريع الضخمة للشركة حيث ميتد على مساحة أرض تبلغ أكثر
من  10,350مترا ً مربعاً ،بينما تبلغ مساحة البناء  59,000مترا ً
مربعاً .ويتميز هذا املشروع مبوقعه االستراتيجي في منطقة حولي
مقابل ش��ارع بيروت ،حيث يسهل الوصول إليه من خالل طريق
الفحيحيل السريع وطريق القاهرة املجدد.
وق��ال الرئيس التنفيذي لشركة أجيال العقارية الترفيهية،
عبدالعزيز اخلترش“ :نحن في “أجيال” نسعى دائماً إلى تقدمي
جتربة فريدة من نوعها لكل من الزوار واملستأجرين في آن واحد،
ولهذا قمنا بتعيني فريق خاص ليتولى مسؤولية تقدمي خدمات
التأجير لكل من يرغب في أن يكون جزءا ً من “مشروع األندلس”
الذي يعتبر مجتمعاً متكامالً مليئاً باملزايا املتعددة .وسيكون هذا
الفريق على أمت االستعداد لإلجابة على استفسارات املستأجرين
واستقبال طلباتهم بقيادة نخبة من الكفاءات املتخصصني في هذا
املجال .علماً أنه من املتوقع افتتاح املشروع في بداية العام ،2022
حيث بلغت نسبة اإلجناز  65%حتى اآلن”.
كما تطرق اخلترش إلى مكونات املجمع التجاري في املشروع،
وأف��اد أنه يتألف من طابقني ويضم مساحات مخصصة للمحالت
التجارية احمللية وامل��ارك��ات العاملية ال��ب��ارزة مما يعزز جتربة
التسوق الراقية ويجذب كل من العمالء احلاليني واجلدد .مضيفاً
أن «أجيال» تؤمن بأهمية تشجيع املواهب احمللية واملجموعات
الكويتية الشابة وأصحاب األفكار اجلديدة ،حيث أتاحت أمامهم
الفرصة ليكونوا جزءا ً من «األندلس» مما يضمن تقدمي نظرة جديدة
لتجربة املجمعات التجارية في الكويت .هذا إلى جانب العديد
من اجللسات اخلارجية والداخلية املتوفرة للمطاعم واملقاهي
لتقدمي خيارات متعددة ترضي الذواقة من مختلف العمالء حتت
سقف واح��د .وأش��ار اخلترش في ختام تصريحه إلى أنه يتوفر
ف��ي امل��ش��روع ستة ط��واب��ق مخصصة للعيادات الطبية تتميز
بتصميماتها العصرية ومساحاتها املختلفة مما يعتبر مكاناً مثالياً
الستقطاب أصحاب العيادات الذين يبحثون عن التميّز .هذا إلى
جانب تخصيص تسعة طوابق أخرى للمكاتب التجارية وأصحاب
املشاريع ،حيث تتميز بتصميمات حديثة وفاخرة وبأحجام مختلفة
وذات تقسيمات مرنة مع إطالالت بانورامية على مدينة الكويت.
ومن جانبه ،صرح نائب الرئيس التنفيذي في شركة أجيال
العقارية الترفيهية ،عبدالوهاب العريفان ،قائالً“ :من املتوقع أن
يالقي “األندلس” إقباالً كبيرا ً من املستأجرين وأن تكون نسبة
التأجير فيه مرتفعة ،حيث أنه يتميز عن منافسيه بإنه يسعى إلى
ابتكار مجتمع متكامل بجو جديد وحس مجتمعي فريد ،إلى جانب
كونه وجهة جديدة ذو تصميم مميز يناسب منط حياة الكثيرين،
حيث يضم العديد من املرافق الترفيهية والعالمات التجارية املتميزة
مما يجعله املكان املناسب للجميع والوجهة املفضلة حملبي التسلية
والترفيه والتسوّق في البالد.

جاء في تقرير الشال االسبوعي الصادر عن
تقرير املتابعة الشهري ل�لإدارة املالية للدولة
– يناير  : 2021تشير وزارة املالية في تقرير
املتابعة الشهري ل�ل�إدارة املالية للدولة لغاية
نهاية شهر يناير  2021واملنشور على موقعها
اإللكتروني ،إلى أن جملة اإليرادات احملصلة حتى
نهاية الشهر العاشر من السنة املالية احلالية
 2021/2020بلغت نحو  7.853مليار دينار
كويتي ،أو أعلى مبا نسبته نحو  4.7%عن جملة
اإلي��رادات املقدرة للسنة املالية احلالية بكاملها
والبالغة نحو  7.503مليار دينار كويتي.
وف��ي التفاصيل ،بلغت اإلي����رادات النفطية
الفعلية حتى  2021/01/31نحو  6.713مليار
دينار كويتي أو أعلى مبا نسبته نحو  19.3%عن
مستوى اإلي��رادات النفطية املقدرة للسنة املالية
احلالية بكاملها والبالغة نحو  5.628مليار
دينار كويتي ،ومبا نسبته نحو  85.5%من جملة
اإليرادات احملصلة .وبلغ معدل سعر برميل النفط
الكويتي نحو  39.6دوالر أمريكي للشهور العشرة
األول��ى من السنة املالية احلالية .2021/2020
ومت حتصيل ما قيمته نحو  1.140مليار دينار
كويتي إي��رادات غير نفطية خالل الفترة نفسها
ومبعدل شهري بلغ نحو  114.033مليون دينار
كويتي ،بينما ك��ان امل��ق��در ف��ي امل��وازن��ة للسنة
املالية احلالية بكاملها نحو  1.874مليار دينار
كويتي ،أي أن احملقق إن إستمر عند هذا املستوى،
سيكون أدنى للسنة املالية احلالية بكاملها بنحو
 505.948مليون دينار كويتي عن ذلك املقدر.

وكانت اعتمادات املصروفات للسنة املالية
احلالية قد قـدرت بنحـو  21.555مليار دينار
كويتي ،وص��رف فعلياً -طبقاً للنشرة -حتى
 2021/01/31نحو  10.948مليار دينار
كويتي ومت اإلل��ت��زام بنحو  2.316مليار دينار
كويتي وباتـت فـي حكـم امل��ص��ـ��روف ،لتصبح
جملة املصروفات -الفعلية وما في حكمها -نحو
 13.264مليار دينار كويتي ،وبلغ املعدل الشهري
للمصروفات وم��ا في حكمها نحو  1.326مليار
دينار كويتي .ورغم أن النشرة تذهب إلى خالصة
مؤداها أن املوازنة في نهاية الشهر العاشر من
السنة املالية احلالية قد سجلت عجزا ً بلغ نحو
 5.411مليار دينار كويتي ،إال أننا نرغب في نشره
من دون النصح باعتماده ،علماً بأن معدل اإلنفاق
الشهري س��وف يرتفع كثيرا ً م��ع نهاية السنة
املالية .وحجم العجز مع نهاية السنة املالية يعتمد
أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه ملا تبقى
من السنة املالية احلالية ،أي الشهرين القادمني،
واألسعار حاليا ً فوق مستوى الـ  60دوالر أمريكي
للبرميل.
ول��و إفترضنا أن معدل سعر برميل النفط
الكويتي للشهرين املتبقيني م��ن السنة املالية
احلالية (فبراير وم��ارس  )2021سوف يستقر
حول  61دوالر أمريكي للبرميل ،فسوف يرتفع
معدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة
املالية اجل��اري��ة إل��ى نحو  43.2دوالر أمريكي.
وعليه ،سوف يبلغ مجمل اإليرادات النفطية لكامل
السنة املالية نحو  8.8مليار دينار كويتي.

