
3 دوالرات برميل النفط الكويتي يرتفع أكثر من 
ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 38ر3 دوالر 
لیبلغ 07ر67 دوالر في تداوالت أول  أمس اجلمعة ، 
یأتي ذلك مقابل 69ر63 دوالر في تداوالت اخلمیس 

املاضي ، وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 
الكویتیة.

وفي األسواق العاملیة ارتفعت العقود اآلجلة خلام 

برنت 62ر2 دوالر لتبلغ عند التسویة 36ر69 دوالر 
للبرمیل في حنی ارتفع خام غرب تكساس الوسیط 

األمریكي 26ر2 دوالر لیبلغ 09ر66 دوالر.

»الشال«: احلكومة الزالت عاجزة 
عن إصالح وضع الكويت املالي

قال تقریر الشال األسبوعي الصادر عن اإلدارة 
العامة – احلكومة اجلدیدة : مت اإلعالن عن تشكیل 
احلكومة اجلدیدة ، نسبة التغییر في األشخاص 
مقارنة باحلكومة السابقة نحو %27، ونسبة 
التغییر في نهج التشكیل %0، نذكر ذل��ك رغ��م أن 
ضمن من شملهم التشكیل الوزاري اجلدید أشخاص 
ك��ف��ؤی��ن. والزال����ت احل��ك��وم��ة حكومة محاصصة 
وجینات، والزال��ت كل مبررات املواجهة مع مجلس 
األمة قائمة، والزال��ت عاجزة عن مواجهة متطلبات 
اجلراحة إلص��الح وضع البلد املالي واالقتصادي. 
ونعتقد أن تشكیلها یخضع لواحد من إحتمالنی، 
األول، ه��و أن ال��وع��ي بحقیقة األوض����اع املالیة 
واالق��ت��ص��ادی��ة الصعبة غیر متوفر ل��دى م��ن قام 
بتشكیلها، ألن حكومة بهذا التشكیل ال حتتاج إلى 
كل هذا الوقت وكل تلك املشاورات، وال إلى تعطیل 
جلسات مجلس األمة ملدة شهر، والثاني، واألرجح، 
هو أنه تشكیل مقصود إستدراجاً ملواجهة تنتهي بحل 

احلكومة ومجلس األمة. 
حقیقة األوض���اع ه��ي أن ال��وق��ت م��ن دون عالج 
للوضع امل��ال��ي واالق��ت��ص��ادي یقلص وبسرعة من 
إحتماالت جن��اح أي سیاسات إص��الح مع كل یوم 
مير، ومع التشكیل اجلدید، وإحتمال اإلستدراج من 
أجل املواجهة، سوف تخسر الكویت أشهر ولیس 
أیام حتى تشكل إدارة من املمكن أن تتبنى سیاسات 
إص���الح ج��راح��ی��ة. وخ���الل ف��ت��رة الضیاع ت��ل��ك، قد 
تتعرض املالیة العامة العاجزة واملنهكة لكثیر من 
السیاسات الشعبویة، ففي الوقت ال��ذي فیه البلد 
عاجزة عن مواجهة متطلبات ال��روات��ب واألج��ور، 
وافقت اللجنة التشریعیة في مجلس األمة على مقترح 
بإسقاط القروض، وقدم بعض أعضاؤه مقترح آخر 
بزیادة مخصصات فئة من الفئات، وطالب أحدهم 
بتوزیع ربع العائد على استثمارات املؤسسة العامة 

للتأمینات اإلجتماعیة على املتقاعدین في الوقت 
الذي یبلغ فیه العجز اإلكتواري لصنادی�ق املؤسس�ة 
نحو %10 من قیمة إحتیاطي األجیال  القادمة. وإن 
ص��دق إحتمال إس��ت��دراج مجلس األم��ة للمواجهة، 
وإحتمال إج��راء إنتخابات نیابیة ج��دی��دة، سوف 
تزداد إحتماالت تقدمي مشروعات لسیاسات شعبویة 
داعمة للوضع اإلنتخابي لهذا النائب أو ذاك، ومهلكة 

للمالیة العامة. 
في السیاسة، كما في اإلدارة بشكل عام، املسئولیة 
بقدر السلطة، واحلكومة في الكویت هي السلطة 
املهیمنة التي متلك املال والوظیفة واألمن، وكلها لن 
تدوم ما لم متلك تلك احلكومة بعد نظر وتعمل على 
إستدامة قدرة البلد على مواجهة كل تلك املتطلبات، 
والفشل، س��وف یدفع ثمنه الغالبیة الساحقة من 
املواطننی. والشعارات الشعبویة، مثل “جیب املواطن 
خط أحمر ولن ميس”، ال معنى لها سوى في الزمن 
القصیر، فإن إستمرت اخلطایا على ما هي علیه، لن 
یكون للمواطن جیب لوضع شيء فیه حتى ال ميس. 
إنها منظومة سیاسات إصالح باتت قسریة ولیست 
إختیاریة، والبد وأن تسیر 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 جماعیة 
في تقبل وحتمل تكالیف اإلصالح من أجل مصلحته 
ومستقبل أبناءه وأحفاده. الزال في الوقت متسع 
لتحقیق اإلصالح اجل��ذري، ولكن حتقیقه مستحیل 
إذا كانت دميومة اإلدارة العامة تتقدم مبراحل على 
دميومة البلد، ولن یتغیر ذلك ما لم نفصل بنی مفهوم 
احلكم الدائم واملتفق علیه، عن مفهوم اإلدارة املؤقتة 
واملرتبط إستمرارها بقدرتها على اإلجن��از، ویبدو 
أن البلد بالتشكیل احلالي قد أضاعت فرصة جدیدة 

أخرى وثمینة، وفي وقت حرج. 

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 التنسیق 
الشامل للعمل اللوجستي بنی اجلهات ذات الصلة وذلك 
الستمرار تدفق السلع وضبط السوق تنفیذا لقرارات 

مجلس الوزراء املوقر .
وقالت ال��وزارة في بیان صحافي ان وزیر التجارة 
والصناعة د. عبدالله السلمان اج��ري سلسلة من 
االجتماعات تراسها عبر املنصة االفتراضیة لبرنامج 
زوم او من خ��الل االجتماعات املعتادة في الیومنی 

املاضینی .
وش��دد السلمان ف��ي اجتماعه م��ع ق��ی��ادات وزارة 
ال��ت��ج��ارة بحضور وك��ی��ل وزارة ال��ت��ج��ارة عبدالله 
العفاسي و الوكالء املساعدین على ضرورة استمرار 
وس��ائ��ل النقل للسلع م��ن امل���واد الغذائیة والسلع 
االساسیة وع��دم تعطیلها او عرقلتها وذل��ك ضمانا 

النسیابیتها واستمراریة تدفق السلع.
وأكدت التجارة على انه انطالقا من دورها احلیوي 
یتم التدخل خلدمة املستهلك واحل���رص على عدم 
تأثره، كما أوصى بالعمل في غرفة العملیات اخلاصة 
بالوزارة على مدار الساعة وتشكیل فریق الستقبال 
الشكاوى التجارة االلكترونیة ، كما وجه القیادات الى 
تنبیه الشركات بعدم استقبال طلبات توصیل تتعدى 
امكانیاتها و حتدید فترات زمنیة لتوصیل املنتجات 

للمستهلك.
وفي ذات السیاق اجتمع الوزیر السلمان مع مدیر 
ع��ام هیئة الصناعة عبدالكرمي تقي والتاكید على 
التنسیق مع اجلهات املعنیة للوقوف على جهوزیة 
املصانع من خالل السماح بإنتاج الكمیات التي تناسب 

السوق احمللي من مواد غذائیة و مستلزمات أساسیة .
كما التقى الوزیر مع رئیس احتاد املزارعنی عبدالله 
الدماك واطلع على كمیة احملاصیل الزراعیة الوطنیة 

ومدى توفرها للسوق احمللي.
ومن جهة أخرى، تراس وزیر التجارة و الصناعة 
د. عبدالله السلمان یوم أمس اجلمعة ٥ مارس ٢٠٢١ 
اللجنة العلیا للطوارئ في وزارة التجارة و الصناعة 
، م��ع ممثلي اجل��ه��ات احلكومیة ذات الصلة لوضع 
االلیة لتدفق السلع و املستلزمات األساسیة وضمان 

استمراریة عمل فروع التموین وانتاجیة املخابز دون 
توقف على نقاط البیع للمستهلكنی والى السوق احمللي 

خالل الفترة املقبلة.
وناقش االجتماع آلیة اصدار التراخیص لشركات 
نقل السلع الغذائیة واملصانع وامل��وردی��ن للسلع 
الغذائیة للتنقل بعد احلصول على التراخیص من 
اجلهات املسؤولة عنها حتى ال یكون هناك تأثر في 

املستلزمات األساسیة للمواطننی و املقیمنی .
وقد حضر االجتماع كل من وكیل وزارة التجارة 
عبدالله العفاسي ،وم��دی��ر ال��ع��ام مؤسسة املوانئ 
الكویتیة الشیخ یوسف العبدالله ،ومدیر عام الهیئة 
العامة للصناعة عبدالكرمي تقي ، ومدیر عام هیئة 

العامة للغذاء والتغذیة باإلنابة د. رمي الفلیج، 
ورئیس شركة مطاحن الدقیق واملخابز الكویتیة 
مطلق الزاید ، ورئیس شركة الكویتیة للتموین صالح 
الكلیب ،والوكیل املساعد لشؤون امل��رور والعملیات 
بوزارة الداخلیة اللواء جمال الصایغ ، الوكیل املساعد 
حلمایة املستهلك و الرقابة التجاریة عید الرشیدي ، 
الوكیل املساعد لشئون الفنیةوتنمیة التجارة محمد 
العنزي ،الوكیل املساعد لشئون الدعم الفني ناصر 
املطوع ، الوكیل املساعد لشؤون قطاع التعاون ب�وزارة 
ال��ش��ؤون سالم ال��رش��ی��دي ، وممثل اإلدارة العامة 
للجمارك مشعان السعیدي ، وممثل احتاد اجلمعیات 

خالد حامد املطیري.

»أسواق املال«: إطالق خدمة حق االطالع واحلصول على املعلومات والوثائق
انطالقاً من سعي هیئة أس��واق املال 
املتواصل الى ترسیخ مبدأ الشفافیة في 
تداول املعلومات بشكل عام والشفافیة 
اإلداری���ة بشكل خ��اص، والتي تعد من 
أهم ض��رورات  تنمیة وتطویر أسواق 
ماٍل جاذبة وداعمة لالقتصاد الوطني، 
والتي تنسجم مع متطلبات القانون رقم 
12 لسنة 2020 في شأن حق االطالع 

على املعلومات والئحته التنفیذیة، 
السیما على صعید تعزیز النزاهة 
ومحاربة الفساد، وحرصاَ من الهیئة 
على تبسیط إج���راءات تقدمي اخلدمة 
املشار الیها في القانون رقم 12 لسنة 
2020 والتي تدخل حیز النفاذ بتاریخ 
7 /2021/3 وتعزیز كفاءة أدائها في 
الوقت ذاته، قامت الهیئة بإدراج منوذج 

جدید بعنوان “ من��وذج طلب االط��الع 
واحل��ص��ول على املعلومات والوثائق 
املرتبطة بها وفق القانون رقم 12 لسنة 
2020”، وبرید إلكتروني حتت عنوان 
raid@cma.gov.kw”حق االط��الع 
على املعلومات والوثائق”، وذل��ك في 
بوابة الهیئة االلكترونیة ضمن حزمة 
خ��دم��ات��ه��ا، وال����ذي یتیح لألشخاص 

ذوي املصلحة االط��الع على املعلومات 
والوثائق التي أج��از لهم القانون حق 

االطالع أو احلصول علیها.  
وختاماً، فإن هیئة أس��واق املال تود 
التأكید على حرصها الدائم على االرتقاء 
مبستوى آلیة تقدمي اخلدمة وتبسیط 
إجراءاتها، وذلك وفق أفضل املمارسات 

العاملیة، تیسیراً وتسهیالً لذوي الشأن.

متوقع ماليًا  عجزًا  دينار  مليار   10.9

جاء في تقریر الشال االسبوعي الصادر عن 
تقریر املتابعة  الشهري ل��إدارة املالیة للدولة 
– ینایر 2021  : تشیر وزارة املالیة في تقریر 
املتابعة الشهري ل���إدارة املالیة للدولة لغایة 
نهایة شهر ینایر 2021 واملنشور على موقعها 
اإللكتروني، إلى أن جملة اإلیرادات احملصلة حتى 
نهایة الشهر العاشر من السنة املالیة احلالیة 
2021/2020 بلغت نحو 7.853 ملیار دینار 
كویتي، أو أعلى مبا نسبته نحو %4.7 عن جملة 
اإلی��رادات املقدرة للسنة املالیة احلالیة بكاملها 

والبالغة نحو 7.503 ملیار دینار كویتي.
وف��ي التفاصیل، بلغت اإلی����رادات النفطیة 
الفعلیة حتى 2021/01/31 نحو 6.713 ملیار 
دینار كویتي أو أعلى مبا نسبته نحو %19.3 عن 
مستوى اإلی��رادات النفطیة املقدرة للسنة املالیة 
احلالیة بكاملها والبالغة نحو 5.628 ملیار 
دینار كویتي، ومبا نسبته نحو %85.5 من جملة 
اإلیرادات احملصلة. وبلغ معدل سعر برمیل النفط 
الكویتي نحو 39.6 دوالر أمریكي للشهور العشرة 
األول��ى من السنة املالیة احلالیة 2021/2020. 
ومت حتصیل ما قیمته نحو 1.140 ملیار دینار 
كویتي إی��رادات غیر نفطیة خالل الفترة نفسها 
ومبعدل شهري بلغ نحو 114.033 ملیون دینار 
كویتي، بینما ك��ان امل��ق��در ف��ي امل��وازن��ة للسنة 
املالیة احلالیة بكاملها نحو 1.874 ملیار دینار 
كویتي، أي أن احملقق إن إستمر عند هذا املستوى، 
سیكون أدنى للسنة املالیة احلالیة بكاملها بنحو 

505.948 ملیون دینار كویتي عن ذلك املقدر.

وكانت اعتمادات املصروفات للسنة املالیة 
احلالیة قد ق�درت بنح�و 21.555 ملیار دینار 
كویتي، وص��رف فعلیاً -طبقاً للنشرة- حتى 
2021/01/31 نحو 10.948 ملیار دینار 
كویتي ومت اإلل��ت��زام بنحو 2.316 ملیار دینار 
كویتي وبات�ت ف�ي حك�م امل��ص�����روف، لتصبح 
جملة املصروفات -الفعلیة وما في حكمها- نحو 
13.264 ملیار دینار كویتي، وبلغ املعدل الشهري 
للمصروفات وم��ا في حكمها نحو 1.326 ملیار 
دینار كویتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خالصة 
مؤداها أن املوازنة في نهایة الشهر العاشر من 
السنة املالیة احلالیة قد سجلت عجزاً بلغ نحو 
5.411 ملیار دینار كویتي، إال أننا نرغب في نشره 
من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل اإلنفاق 
الشهري س��وف یرتفع كثیراً م��ع نهایة السنة 
املالیة. وحجم العجز مع نهایة السنة املالیة یعتمد 
أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه ملا تبقى 
من السنة املالیة احلالیة، أي الشهرین القادمنی، 
واألسعار حالیاً فوق مستوى ال� 60 دوالر أمریكي 

للبرمیل. 
ول��و إفترضنا أن معدل سعر برمیل النفط 
الكویتي للشهرین املتبقینی م��ن السنة املالیة 
احلالیة )فبرایر وم��ارس 2021( سوف یستقر 
حول 61 دوالر أمریكي للبرمیل، فسوف یرتفع 
معدل سعر برمیل النفط الكویتي لكامل السنة 
املالیة اجل��اری��ة إل��ى نحو 43.2 دوالر أمریكي. 
وعلیه، سوف یبلغ مجمل اإلیرادات النفطیة لكامل 

السنة املالیة نحو 8.8 ملیار دینار كویتي.

»أج���������������ي���������������ال«: »م���������ش���������روع 
األن���دل���س« ي��ف��ت��ت��ح أب��واب��ه 

أمام املستأجرين
أعلنت شركة أجیال العقاریة الترفیهیة مؤخراً عن بدء التأجیر 
في “مشروع األندلس” متعدد االستخدامات، والذي یعتبر أحدث 
املشاریع الضخمة للشركة حیث ميتد على مساحة أرض تبلغ أكثر 
من 10،350 متراً مربعاً، بینما تبلغ مساحة البناء 59،000 متراً 
مربعاً. ویتمیز هذا املشروع مبوقعه االستراتیجي في منطقة حولي 
مقابل ش��ارع بیروت، حیث یسهل الوصول إلیه من خالل طریق 

الفحیحیل السریع وطریق القاهرة املجدد.
وق��ال الرئیس التنفیذي لشركة أجیال العقاریة الترفیهیة، 
عبدالعزیز اخلترش: “نحن في “أجیال” نسعى دائماً إلى تقدمي 
جتربة فریدة من نوعها لكل من الزوار واملستأجرین في آن واحد، 
ولهذا قمنا بتعینی فریق خاص لیتولى مسؤولیة تقدمي خدمات 
التأجیر لكل من یرغب في أن یكون جزءاً من “مشروع األندلس” 
الذي یعتبر مجتمعاً متكامالً ملیئاً باملزایا املتعددة. وسیكون هذا 
الفریق على أمت االستعداد لإجابة على استفسارات املستأجرین 
واستقبال طلباتهم بقیادة نخبة من الكفاءات املتخصصنی في هذا 
املجال. علماً أنه من املتوقع افتتاح املشروع في بدایة العام 2022، 

حیث بلغت نسبة اإلجناز %65 حتى اآلن.”
كما تطرق اخلترش إلى مكونات املجمع التجاري في املشروع، 
وأف��اد أنه یتألف من طابقنی ویضم مساحات مخصصة للمحالت 
التجاریة احمللیة وامل��ارك��ات العاملیة ال��ب��ارزة مما یعزز جتربة 
التسوق الراقیة ویجذب كل من العمالء احلالینی واجلدد. مضیفاً 
أن »أجیال« تؤمن بأهمیة تشجیع املواهب احمللیة واملجموعات 
الكویتیة الشابة وأصحاب األفكار اجلدیدة، حیث أتاحت أمامهم 
الفرصة لیكونوا جزءاً من »األندلس« مما یضمن تقدمي نظرة جدیدة 
لتجربة املجمعات التجاریة في الكویت. هذا إلى جانب العدید 
من اجللسات اخلارجیة والداخلیة املتوفرة للمطاعم واملقاهي 
لتقدمي خیارات متعددة ترضي الذواقة من مختلف العمالء حتت 
سقف واح��د. وأش��ار اخلترش في ختام تصریحه إلى أنه یتوفر 
ف��ي امل��ش��روع ستة ط��واب��ق مخصصة للعیادات الطبیة تتمیز 
بتصمیماتها العصریة ومساحاتها املختلفة مما یعتبر مكاناً مثالیاً 
الستقطاب أصحاب العیادات الذین یبحثون عن التمّیز. هذا إلى 
جانب تخصیص تسعة طوابق أخرى للمكاتب التجاریة وأصحاب 
املشاریع، حیث تتمیز بتصمیمات حدیثة وفاخرة وبأحجام مختلفة 

وذات تقسیمات مرنة مع إطالالت بانورامیة على مدینة الكویت.
ومن جانبه، صرح نائب الرئیس التنفیذي في شركة أجیال 
العقاریة الترفیهیة، عبدالوهاب العریفان، قائالً: “من املتوقع أن 
یالقي “األندلس” إقباالً كبیراً من املستأجرین وأن تكون نسبة 
التأجیر فیه مرتفعة، حیث أنه یتمیز عن منافسیه بإنه یسعى إلى 
ابتكار مجتمع متكامل بجو جدید وحس مجتمعي فرید، إلى جانب 
كونه وجهة جدیدة ذو تصمیم ممیز یناسب منط حیاة الكثیرین، 
حیث یضم العدید من املرافق الترفیهیة والعالمات التجاریة املتمیزة 
مما یجعله املكان املناسب للجمیع والوجهة املفضلة حملبي التسلیة 

والترفیه والتسّوق في البالد.

جانب من االجتماع

1.404 مليار دينار قيمة مشتريات 
املستثمرين الكويتيني في البورصة 

ذك���ر ت��ق��ری��ر ال��ش��ال االس��ب��وع��ي ال��ص��ادر عن 
خصائص التداول في بورصة الكویت – فبرایر 
2021 : أصدرت الشركة الكویتیة للمقاصة تقریرها 
“حجم ال��ت��داول للسوق الرسمي وفقاً جلنسیة 
وفئة املتداولنی” للفترة من 2021/01/01 إلى 
2021/02/28، واملنشور على املوقع اإللكتروني 
لبورصة الكویت. وأف��اد التقریر إلى أن األف��راد ال 
یزالون أكبر املتعاملنی ونصیبهم إلى ارتفاع، إذ 
استحوذوا على %43.7 من إجمالي قیمة األسهم 
املُشتراة )%38.6 للفترة نفسها 2020( و43.6% 
من إجمالي قیمة األسهم املُباعة )%40.8 للفترة 
نفسها 2020(. واش��ت��رى املستثمرون األف���راد 
أسهماً بقیمة 735.785 ملیون دینار كویتي، كما 
باعوا أسهماً بقیمة 734.161 ملیون دینار كویتي، 
لیصبح صافي تداوالتهم ش��راًء وبنحو 1.624 

ملیون دینار كویتي.
وثاني أكبر املساهمنی في سیولة السوق هو 
قطاع املؤسسات والشركات، ونصیبه إلى ارتفاع 
مبیعاته وانخفاض مشتریاته، فقد استحوذ على 
%29.3 من إجمالي قیمة األسهم املُباعة )23% 
للفترة نفسها 2020( و%28 من إجمالي قیمة 
األسهم املُشتراة )%31 للفترة نفسها 2020(. وقد 
باع هذا القطاع أسهماً بقیمة 494.136 ملیون دینار 
كویتي في حنی اشترى أسهماً بقیمة 471.946 
ملیون دی��ن��ار كویتي، لیصبح صافي ت��داوالت��ه 

الوحید بیعاً وبنحو 22.190 ملیون دینار كویتي
وثالث املساهمنی هو قطاع حسابات العمالء 
)احملافظ( ونصیبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 
%23.8 من إجمالي قیمة األسهم املُشتراة )25.4% 
للفترة نفسها 2020( و%23.1 من إجمالي قیمة 
األسهم املُباعة )%29 للفترة نفسها 2020(. وقد 
اشترى هذا القطاع أسهماً بقیمة 401.521 ملیون 
دینار كویتي في حنی باع أسهماً بقیمة 388.108 
ملیون دی��ن��ار كویتي، لیصبح صافي ت��داوالت��ه 

األكثر شراًء وبنحو 13.412 ملیون دینار كویتي.
وآخر املساهمنی في السیولة هو قطاع صنادیق 
االستثمار ونصیبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 
%4.4 من إجمالي قیمة األسهم املُشتراة )5.1% 
للفترة نفسها 2020( و%4 من إجمالي قیمة األسهم 
املُباعة )%7.2 للفترة نفسها 2020(. وقد اشترى 
هذا القطاع أسهماً بقیمة 74.361 ملی���ون دین��ار 
كویت��ي ف��ي حی��ن ب��اع أسهم��اً  بقیمة 67.207 
ملیون دینار كویتي، لیصبح صافي تداوالته شراًء 

وبنحو 7.154 ملیون دینار كویتي.
ومن خصائص بورصة الكویت استمرار كونها 
بورصة محلیة فقد كان املستثمرون الكویتیون 
أكبر املتعاملنی فیها، إذ اشتروا أسهماً بقیمة 1.404 
ملیار دینار كویتي مستحوذین بذلك على 83.4% 
من إجمالي قیمة األسهم املُشتراة )%74.9 للفترة 

نفسها 2020(.
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