
أظهر تقرير أن حتويالت العاملني 
األج��ان��ب في الكويت تراجعت بأكثر 
من %75 منذ بداية العام اجلاري حتى 
نهاية أكتوبر ، ما يظهر تداعيات جائحة 
فيروس كورونا على مداخيل الوافدين ، 

وفقا ملوقع العربي اجلديد .
وأشار التقرير الصادر عن الشركة 
الكويتية للصيرفة )مت��ل��ك أك��ب��ر 4 
ش��رك��ات ص��راف��ة ف��ي ال��دول��ة( إل��ى أن 
حت��وي��الت ال��واف��دي��ن خ���الل األش��ه��ر 
العشرة األول���ى م��ن 2020، بلغت ما 
يقرب من 3 مليارات دوالر، مقارنة مع 
12 مليار دوالر خالل نفس الفترة من 

العام املاضي.
وأف�����اد ال��ت��ق��ري��ر، ب���أن حت��وي��الت 
الوافدين خالل الربع األول من العام 
بلغت نحو 2.1 مليار دوالر، بينما لم 
تسجل خالل الربع الثاني سوى نحو 
200 مليون دوالر، قبل أن تصعد إلى 
700 مليون دوالر في الفترة من يوليو 

حتى نهاية أكتوبر.
وأش��ار إلى أن الهند احتلت املرتبة 
األولى من إجمالي حتويالت الوافدين 
بنسبة %40 ثم مصر بنسبة 32%، 
وب��ن��غ��الدش بنسبة %15. ووص��ف 
زي����اد م��ع��رف��ي، م��دي��ر ع���ام ال��ش��رك��ة 
الكويتية للصيرفة، تراجع التحويالت 
بغير املسبوق، موضحا في تصريح 
ل�”العربي اجلديد” أنها بلغت أدنى 

مستوى منذ 29 عاما.
وقال معرفي إنه خالل عامي األزمة 
املالية العاملية في 2008 و2009، بلغت 
حتويالت الوافدين 7.5 مليارات دوالر 

ونحو 9 مليارات دوالر على الترتيب.
وأكد أن إغالق ما يقرب من 47 فرعاً 
من أصل 274 فرعا ملكاتب الصرافة في 
الكويت خ��الل األشهر املاضية تبسب 
تراجع التحويالت، حيث أقدمت شركات 
الصرافة على تسريح نحو %20 من 
عمالتها خالل الفترة من إبريل وحتى 

سبتمبر.
وتزامن تراجع التحويل مع حمالت 
م��ن��اه��ض��ة ل��ل��واف��دي��ن ش��ن��ه��ا بعض 
ال��ب��رمل��ان��ي��ني وال��ن��ش��ط��اء ع��ل��ى م��واق��ع 

التواصل االجتماعي، بجانب إج��راءات 
حكومية للحد من أعداد العمالة الوافدة.

وق��ال اخلبير االق��ت��ص��ادي الكويتي 
حجاج بوخضور ل� “العربي اجلديد” 
إن “الوافدين ك��ان��وا وال زال���وا حتى 
اآلن أكثر الفئات املتضررة من جائحة 
كورونا التي فاقمت أزماتهم، فضال عن 
احلمالت العنصرية التي ستؤثر على 
سمعة الكويت التي عرف عنها أنها بلد 

اإلنسانية”.
وأض���اف بوخضور أن هناك مئات 
آالف الوافدين الذين مت تسريحهم من 
أعمالهم، باإلضافة إلى عشرات اآلالف 
ال��ذي��ن مت تخفيض روات��ب��ه��م بنسب 
مختلفة، وص��ل��ت ف��ي بعض األح��ي��ان 

إل��ى %75، وه��ذا ساهم بشكل أساسي 
في تراجع التحويالت إلى البلدان التي 

ينحدر منها الوافدون.
وبحسب املركز ال��دول��ي للدراسات 
االقتصادية، بلغت نسبة البطالة بني 
الوافدين في الكويت ما يقرب من 32%، 
حيث دفعت اجلائحة شركات القطاع 
اخل��اص إل��ى تسريح أع��داد كبيرة، في 
حني قامت احلكومة الكويتية بإحالل 

املواطنني بدال من الوافدين.
وق��ال الباحث االقتصادي الكويتي 
ع��ادل املضاحكة، إن 2020 ك��ان عاما 
استثنائيا على مختلف األصعدة، مشيرا 
إل��ى أن ال��واف��دي��ن م��ن ضمن الشرائح 
امل��ت��ض��ررة بسبب ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 
حيث أكد أن هناك العديد من املئات من 
املواطنني أيضا أصبحوا بال عمل بسبب 

الوضع االقتصادي املتراجع.
وأش����ار امل��ض��اح��ك��ة، خ���الل ات��ص��ال 
هاتفي مع “العربي اجلديد”، إل��ى أن 
الكويت وبعض الدول اخلليجية أضحت 
طاردة للكفاءات املهنية في ظل الظروف 

احلالية.
وك��ان��ت ق��د كشفت وثيقة حكومية 
نشرتها “العربي اجلديد” عن انخفاض 
كبير في أعداد املقيمني في الكويت، حيث 
بلغ إجمالي العمالة الوافدة في مطلع 
نوفمبر اجلاري 2.8 مليون نسمة، بدال 

من 4 ماليني في مطلع العام.

أع��ل��ن��ت م��ج��م��وع��ة زي���ن أن 
تغطية االكتتاب في أسهم حقوق 
األول���وي���ة املتبقية لشركتها 
التابعة زين السعودية بلغت 
%469، حيث سجلت زي��ادة 
غير مسبوقة في طلب االكتتاب 
م��ن شريحة املستثمرين ذوي 

الطابع املؤسسي.
وذك��رت املجموعة في بيان 
صحافي أن اخلطوات األخيرة 
التي اتخذتها جاءتضمن خطتها 
إلع���ادة هيكلة رأسمالها،التي 
ت��ض��ّم��ن��ت ف���ي ش��ق��ّي��ه��ا خفض 
رأس امل��ال ثم رفعه، من خالل 
ط���رح أس��ه��م ح��ق��وق أول��وي��ة، 
وه��ذا ما ساهم في إطفاء معظم 
خسائرهااملتراكمة، وسداد جزء 
م��ن متويل امل��راب��ح��ة، ورسملة 
جزء من مستحقات “مجموعة 
زين “، ما سيمهد لدخول الشركة 
ف��ي حقبة ج��دي��دة م��ن التحّول 

االستراتيجي ألدائها املالي.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة وال��رئ��ي��س التنفيذي 
ف��ي مجموعة زي��ن ب��در ناصر 
اخل���راف���ي “يعكس ارت���ف���اع 
ال��ط��ل��ب ف���ي اك��ت��ت��اب زي����ادة 
رأسمال الشركة ثقة املساهمني 
واملستثمرين في استراتيجيتها 
التشغيلية وخططها املستقبلية، 
كما يعزز قدراتها في التوسع في 
أنشطتها واستثماراتها في قطاع 

االتصاالت في اململكة”.

وأوض����ح اخل��راف��ي ق��ائ��ال “ 
ُي���ب���ش���ر جن�����اح ش���رك���ة زي���ن 
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي إع����ادة هيكلة 
رأسمالهابدخولها في مرحلة 
حت��ّول جديدة على الصعيدين 
التشغيلي والربحي، خصوصا 
وأن ه��ذه العملية ج��اءت بعد 
انتقال الشركة إل��ى الربحية 
في السنوات الثالث األخيرة، 
وتسجيلها م��س��اراً تصاعدياً 

مستمراً”.
 وأع��رب اخلرافي عن تفاؤله 
مبستقبل ع��م��ل��ي��ات ال��ش��رك��ة 
وقدراتها املالية، بعد جناحها 
في هذه اخلطوة، خصوصا وأن 
إمت��ام عملية إع��ادة هيكلة رأس 
امل��ال ج��اءت بالتزامن مع وفاء 

الشركة بالتزاماتها املالية مع 
املؤسسات املالية.

وتابعقائال “لقد أدت عملية 
إع����ادة هيكلة رأس امل��اإلل��ى 
تخفيض اخل��س��ائ��ر املتراكمة 
ورسملة ق��رض امل��س��اه��م، كما 
سيتم اس��ت��خ��دام املتحصالت 
النقدية من االكتتاب في سداد 
ت��س��ه��ي��الت��امل��راب��ح��ة وخ��ف��ض 
الديون، وبالتاليسيساعد ذلك 
ف��ي تعزيزالربحية، وه��و ما 
سيفتح املجال لتوزيع أرب��اح 
ن��ق��دي��ة ألول م���رة ف��ي ت��اري��خ 

الشركة”. 
وبني اخلرافي بقوله “ تقوم 
حاليا إدارة الشركة باالستفادة 
من التطورات اإليجابية التي 
حققتها خ���الل ه���ذه ال��ف��ت��رة، 
ح��ي��ث ت��س��ت��ه��دف امل���زي���د من 
النمو لعملياتها ف��ي مجاالت 
االبتكارات الرقمية، احلوسبة 
السحابية، إنترنت األش��ي��اء، 
والذكاء االصطناعي، حيث نعمل 
على أن تصبح زين السعودية 
م��زّود اخلدمات الرقمي املفّضل 
س��واء على مستوى األف���راد أو 

األعمال”.
وأضاف قائال “ باإلضافة إلى 
ذلك، ستواصل زين السعودية 
توسعاتها على شبكة اجليل 
اخل��ام��س��ف��ي م����دن ج���دي���دة، 
وال��ت��وّس��ع أي��ض��اً ف��ي م��دن متت 

تغطيتها من قبل.

في إطار ترقب أوساط املتداولني للترقية اليوم

البورصة تفشل في احلفاظ على مكاسبها وتتراجع عند اإلغالق
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75 باملئة تراجع حتويالت الوافدين 

بدر اخلرافي: هيكلة رأس مال  زين 
هد لتوزيع األرباح  السعودية يمُ

بدر اخلرافي
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فشلت بورصة الكويت في احلفاظ 
على املكاسب التي حققتها في مستهل 
تعامالت أمس  األحد لتتراجع في ختام 
اجللسة، وس��ط تناقص ملحوظ في 

وتيرة التداوالت على كافة املستويات.
وه��ب��ط امل��ؤش��ر ال��ع��ام للبورصة 
ف��ي نهاية ت��ع��ام��الت بنحو 0.65% 
عند مستوى 5522.45 نقطة خاسراً 
32.23 نقطة، كما تراجع السوق األول 
بوتيرة أكبر بواقع %0.80، وانخفض 
امل��ؤش��ران الرئيسي و”رئيسي 50” 
ب��ن��س��ب��ة %0.23 و%0.53 على 

الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة بنحو 
%43.3 لتصل إلى 70.24 مليون دينار 
مقابل 124.08 مليون دينار باجللسة 
السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 
بنسبة %38.3 لتصل إل��ى 167.9 
مليون سهم مقابل 272.24 مليون سهم 

يوم اخلميس املاضي.
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات هبوطاً 
بصدارة السلع االستهالكية بانخفاض 
نسبته %1.48، بينما ارتفع 4 قطاعات 
أخ��رى يتصدرها التكنولوجيا بنمو 

نسبته 1.45 %.
وج��اء سهم “إنوفست” على رأس 
ال��ق��ائ��م��ة احل��م��راء ل��أس��ه��م املُ��درج��ة 
بتراجع نسبته %8.71، فيما تصدر 
سهم “استهالكية” القائمة اخلضراء 
لأسهم املُدرجة بنمو نسبته 13.59%.
وتصدر سهم “الكويت الوطني” 
نشاط التداوالت بالبورصة على كافة 
املستويات بكميات بلغت 31.65 مليون 
سهم جاءت بتنفيذ 1036 صفقة حققت 
سيولة بقيمة 26.93 مليون دينار، 
ليستقر السهم في اخلتام عند مستوى 

849 فلساً.
وك��ان��ت ق��د ارتفعت ال��ب��ورص��ة في 
مستهل تعامالتها ، ف��ي إط��ار ترقب 
أوس���اط امل��ت��داول��ني ترقية البورصة 
ال��ي��وم االث��ن��ني  على م��ؤش��ر م��ورغ��ان 
ستانلي “إم إس س��ي آي” لأسواق 

الناشئة.
وص��ع��د امل��ؤش��ر ال��ع��ام للبورصة 
بنسبة %0.10 ف��ي مت���ام ال��س��اع��ة 
9:35 بتوقيت ال��ك��وي��ت، كما ارتفع 
مؤشر السوق األول %0.08، وسجل 
امل��ؤش��ران “رئيسي 50” والرئيسي 

من��واً بنسبة %0.06 و%0.16 على 
الترتيب. وبلغت أحجام التداول الكلية 
بالبورصة في تلك األثناء 28.6 مليون 
سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 1825 صفقة 
حققت سيولة بقيمة 11.4 مليون 

دينار.
وج���اء سهم “يوباك” على رأس 
القائمة اخلضراء لأسهم املُدرجة بنمو 
نسبته %9.38 بالتزامن م��ع دع��وة 
الشركة اليوم ملساهميها باالكتتاب في 
أسهم زيادة رأس املال خالل الفترة من 

1 إلى 15 ديسمبر اجلاري.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ت��ص��در سهم “املال” 
القائمة احل��م��راء بانخفاض نسبته 
%6.56 عند سعر 5.7 فلساً للسهم، 
وذل��ك من خالل ت��داول نحو 360 ألف 
سهم بقيمة 2.11 ألف دينار بتنفيذ 12 

صفقة.
وتصدر سهم “الكويت الوطني” 
نشاط التداوالت على كافة املستويات 
بكميات بلغت 5.07 مليون سهم جاءت 
بتنفيذ 276 صفقة حققت سيولة بقيمة 
4.31 مليون دينار، ليرتفع السهم حتى 

اللحظة بنحو 0.12%.

قدم 29 أكادميي من جامعة الكويت متخصٌص في 
علوم اإلدارة واالقتصاد ورقة بعنوان “قبل فوات 
األوان: رؤية صادقة لتصحيح املسار نحو اقتصاد 
عادل ومستدام”، يقرعون اجلرس من خاللها للفت 
انتباه املواطن ومجتمع األعمال ومتخذي القرار 
االقتصادي في السلطتني التنفيذية والتشريعية إلى 
حقيقة ال جدال فيها بأن استدامة دولة الرفاه ألجيال 
املستقبل غير ممكنة من دون تضحيات وتنازالت 
يقدمها اجليل احل��ال��ي.  مقدمني رؤي��ة من خمسة 
محاور لتصحيح املسار االقتصادي تؤخذ كحزمة 
متكاملة وتتمثل في إيجاد مصادر دخ��ل مساندة 
للثروة النفطية، إص��الح املالية العامة، إصالح 
االختالل في سوق العمل، االستثمار في رأس املال 

البشري وإصالح التركيبة السكانية.  
وأج��م��ع األك��ادمي��ي��ون ال��ت��س��ع وع���ش���رون في 
ال��ورق��ة امل��ن��ش��ورة على م��وق��ع “كويت امباكت” 
KuwaitImpakt.com املتخصص ف��ي نشر 
األوراق والدراسات املتعلقة بالسياسة العامة في 
الكويت، على أن االقتصاد الكويتي بشكله احلالي 
غير مستدام، وب��أن معيشة ال��رف��اه التي اعتادها 
الكويتيون منذ اكتشاف النفط م��ه��ددة ب��ال��زوال 
بسبب املتغيرات احمللية واإلقليمية والدولية، بدءاً 
من األزم��ة املالية العاملية في عام 2008 م��روراً في 
إنهيار أسعار النفط وإنتهاًء في جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد19-(، موضحني بأن هذه املتغيرات 
تنذر بكارثة اقتصادية ستحل بالكويت وتفضي إلى 

تغيير جذري ودائم في حياة الكويتيني. 
وقد استعرضت الورقة خمسة اختالالت هيكلية 
في االقتصاد الكويتي مؤكدة في الوقت ذاته بأنها 

ليست بجديدة إال أن عمقها األزمات املتتالية:
أوالً: االعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل 
بحيث تعد الكويت أكثر دول اخلليج إعتماداً على 
النفط الذي يشكل %43 من إجمالي الناجت احمللي و 
%91 من الصادرات وهو ما يؤدي إلى االختالل في 

املالية العامة.   
ثانياً: االختالل في املالية العامة والتقلب الكبير 
ب��اإلي��رادات العامة بسبب ارتباطها بسعر النفط، 
حيث سجلت الكويت عجوزات متراكمة منذ عام 
2015 بلغت 28 مليار دينار، كما ذك��رت الورقة 

بأن “الكويت تغرف من مخزونها النفطي وتوجه 
جل اإلي���رادات ملصروفات جارية بعوائد تنموية 

محدودة.” 
ثالثاً: االختالل في سوق العمل املتمثل في تضخم 
القطاع العام وتدني كفاءته في الوقت الذي يعتمد 
فيه القطاع اخلاص على توظيف العمالة األجنبية 

الرخيصة. 
رابعاً: ضعف النظام التعليمي باملقارنة مع بقية 
دول اخلليج حيث حل تالميذ الكويت أسفل القائمة 
في اختبارات قياس األداء على الرغم من زيادة نسب 

الصرف في وزارة التربية.
خامساً: االختالل في التركيبة السكانية وهو نتاج 
طبيعي لالختالالت الهيكلية األخ��رى من االعتماد 
شبه الكلي على النفط وتوجيه ريعه لدفع رواتب 
الوظائف احلكومية مما أدى إلى توجه الكويتيني 
للعمل في القطاع احلكومي وعزوفهم عن العمل 
في القطاع اخلاص الذي تسهل له الدولة توظيف 
العمالة األجنبية بتحملها جزء من تكلفته من خالل 
شمولها بالدعوم كالرعاية الصحية واستهالك 
الوقود والكهرباء واملاء، عالوة على ضعف مخرجات 

التعليم التي تضعف من تنافسية العمالة الوطنية. 

ورقة جديدة على »كويت امباكت« بعنوان قبل فوات األوان

29  أكادييًا يضعون رؤية لتصحيح 
املسار نحو اقتصاد مستدام

يناقش مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات 
غ����داً  ال��ث��الث��اء 1 ديسمبر ، ع���رض ب��ي��ع عقار 

استثماري إلى طرف ذو عالقة.
وقالت “أسيكو” في بيان للبورصة الكويتية، 
أم��س  األح��د، إن مجلس اإلدارة سوف ينعقد في 
متام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثالثاء 

املُقبل.

وأعلنت الشركة ي��وم األرب��ع��اء امل��اض��ي، أن 
مجلس اإلدارة واف��ق على بيع أراض��ي مشروع 

الفرجان بقيمة 3.87 مليون دينار.
كانت خسائر “أسيكو” شهدت قفزة كبيرة 
بنهاية التسعة أشهر األول��ى من العام اجلاري، 
لتصل لنحو 38 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 

1.312 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

»أسيكو« تناقش عرض بيع
1 ديسمبر عقار استثماري 

اجتماع سابق للشركة

498 ألف دينار  »كميفك«: 
قيمة احلصة بـ»الشرق 

األوسط للوساطة«

قالت شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي 
)كميفك( إن احلصة التي مت شراؤها في رأسمال شركة 
الشرق األوسط للوساطة املالية، والبالغة نسبتها 10%، 

بلغت قيمتها 498 ألف دينار.
وأوض��ح��ت “كميفك” ف��ي بيان للبورصة الكويتية، 
أمس  األحد، أن نسبة امللكية اجلديدة في “الشرق األوسط 
للوساطة” أصبحت %100 تقريباً، موضحة ب��أن أثر 
الصفقة سيظهر في البيانات املالية ل�”كميفك” كما في نهاية 

العام اجلاري.
كانت الشركة أعلنت عن الصفقة يوم اخلميس املاضي، 
حيث أعلنت أن عملية ش��راء احلصة املذكورة متت خالل 
صفقة متفق عليها وفقاً لإلجراءات املُتبعة ببورصة الكويت 
وما تنص عليه لوائح هيئة أسواق املال، موضحة أن قيمة 

الصفقة ال متثل نحو %5 من أصول “كميفك”.
واجلدير بالذكر أن أرب��اح “كميفك” قفزت بنحو كبير 
نسبته %2740 خ��الل التسعة أشهر األول���ى م��ن العام 
اجلاري، لتصل إلى 7.67 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 

270.07 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2019.

2021 القطاع النفطي الكويتي بال وافدين قبل منتصف 
كشفت وث��ي��ق��ة رس��م��ي��ة ع��ن توجه 
احلكومة الكويتية إلنهاء خدمات جميع 
الوافدين في وزارة النفط ومؤسسة 
البترول والشركات احلكومية التابعة 
لها، قبل منتصف العام املقبل 2021، 
وذلك في إطار تطبيق سياسة التكويت 

)توطني الوظائف( في الدولة.
وأفادت وثيقة نشر تفاصيلها موقع 
“العربي اجلديد” بأنه سيتم إحالل 
املواطنني ب��دالً من العمالة الوافدة في 
مختلف التخصصات، مع احلفاظ على 
حسن سير العمل وت��أه��ي��ل ال��ك��وادر 

الوطنية.
وأش�����ارت إل���ى أن ع���دد ال��واف��دي��ن 

العاملني في وزارة النفط والشركات 
التابعة ملؤسسة البترول يبلغ نحو 
684 واف��داً، حيث سيتم إنهاء خدمات 
نصفهم )342 عامالً( في شهر ديسمبر 
املقبل، فيما سيتم إنهاء خدمات 171 
موظف في فبراير/ شباط، والبقية في 

يوليو 2021 البالغ عددهم 171 أيضاً.
وجاءت الهند في املرتبة األولى كأكبر 
جنسية لديها عمالة في القطاع النفطي 
ب� 390 موظفاً، فيما احتلت الواليات 
املتحدة املركز الثاني ب� 120 موظفاً، 
ثم اجلنسيات األوروبية ب� 90 موظفاً، 
واجلنسية املصرية 40 موظفاً، والبقية 

لعدد من اجلنسيات املختلفة.

وتضمنت اخلطة احلكومية آليات 
جديدة لتعيني املواطنني واخلريجني 
في وزارة النفط والهيئات والشركات 
التابعة، ف��ض��اًل ع��ن ب��رام��ج تدريبية 
لتأهيل املواطنني وخطط جديدة لضبط 
مخرجات التعليم ملطابقة احتياجات 
سوق العمل، وخصوصاً االحتياجات 

اخلاصة بالقطاع النفطي.
وق���ال م��ص��در حكومي وف��ق��ا ملوقع 
“العربي اجلديد” إن “مجلس الوزراء 
منح وزارة النفط الضوء األخضر لبدء 
إج���راءات التكويت بنسبة 100%”، 
مضيفاً أن “التكويت سيطاول أيضاً 
ش��رك��ات القطاع اخل��اص العاملة في 

القطاع النفطي، حيث سيتم حتفيز 
الشركات من خ��الل وض��ع اشتراطات 
لترسية املناقصات على الشركات، 
التي لديها عمالة وطنية بنسب عالية، 
وسيتم استبعاد الشركات األخ��رى، 
ولفت إل��ى أن ه��ذه اإلج����راءات ل��ن يتم 
تطبيقها على الشركات األجنبية العاملة 

في الدولة”.
من جانبه، قال اخلبير االقتصادي 
الكويتي حجاج بوخضور، إن إحالل 
املواطنني بدالً من الوافدين في القطاع 
أمر ضروري، إذ ال توجد دولة نفطية في 
العالم تستعني بأجانب في هذا القطاع 

احليوي باستثناء الدول اخلليجية.


