
سالمة:  خفض التصنيف االئتماني يؤثر على املركز املالي للدولة
قللال تقرير اقتصادي لقد عانت الكويت خللال األشهر 
املاضية، من تداعيات جائحة كورونا االقتصادية، وال سيما 
تفاقم عجز امليزانية، نتيجة تراجع اإليرادات النفطية التي 
متثل أكثر من %90من الناجت احمللي اإلجمالي، فضا عن 
أزمات عديدة، مثل شح السيولة في ظل تعثر إقرار قانون 
الدين العام القتراض ما يقرب من 65 مليار دوالر ، وفقا 

ملوقع العربي اجلديد .
وفي إبريل 2020، ثبتت “فيتش” التصنيف االئتماني 

للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما قامت “ستاندرد آند بورز”، في يوليو املاضي، بتعديل 
نظرتها املستقبلية لاقتصاد الكويتي من مستقرة إلى سلبية 
وأبقت على التصنيف عند AA-، نتيجة املخاطر املتعلقة 

باستنزاف السيولة النقدية لدى احلكومة، واحتياطيات 
صندوق االحتياطي العام. وفي 22 سبتمبر ، خفضت وكالة 
موديز التصنيف السيادي للكويت من Aa2 إلى A1، مع 
تغيير النظرة املستقبلية إلى مستقرة، فيما جاء القرار هذه 
املرة بسبب زيادة مخاطر السيولة احلكومية، وضعف تقييم 

املؤسسات الكويتية واحلوكمة.

الثالث املركز  في  واإلمارات   .. رابعًا  حلت  السعودية 

»الشال«: الكويت حققت ثاني أعلى 
معدالت النمو السالب خليجيًا

قللال تقرير الللشللال األسللبللوعللي الللصللادر عن 
توقعات النمو لللدول مجلس التعاون اخلليجي 

– تقرير “صندوق النقد الدولي”
ميللضللي صللنللدوق الللنللقللد الللدولللي فللي نظرته 
السلبية ألداء اقتصادات دول مجلس التعاون 
في تقرير شهر أكتوبر 2020، لترتفع توقعاته 
السالبة ملعظمها إلى نحو الضعف، وبدرجات 
متفاوتة مقارنة بتقريرها في شهر ابريل 2020. 
أعلللللى مللعللدالت النمو الللسللالللب املتوقعة كانت 
لعمللان، وكللان املتوقللع القتصادهللا أن يتراجلع 
بنحلو 2.8  % في عام 2020  كما في تقرير شهر 
ابريل 2020، وارتفعت إلللى منو سالب بنحو 
10.0  % ومن ثم منو سالب لعام 2021 نحو 0.5 
% في تقرير أكتوبر 2020. ثاني أعلى معدالت 
النمو السالب املتوقعة كانت للكويت، التي رفع 
الصندوق تقديراته لنموها السالب من نحو 1.1 
%  لعام 2020 في تقرير أبريل املاضي إلى منو 
سالب كبير بنحو 8.1  % في تقرير أكتوبر 2020، 
ملللع توقعللات حتقيللق منللو موجللب بنحللو 0.6 

% فلي  علام 2021.
 وجاءت اإلمارات ثالثة برفع لتقديرات منوها 
السالب مللن 3.6 % فللي أبللريللل 2020 إلللى منو 
سالب 6.6 % في أكتوبر 2020، وترتفع تلك 
التقديرات إلى منو موجب بنحو 1.3 % في عام 
2021. وتأتي السعودية أكبر اقتصادات اإلقليم 

رابعة برفع لتقديرات منوها السالب من 2.3 % 
في تقرير أبريل 2020 إلى منو سالب 5.4 % في 
تقرير أكتوبر 2020 ثم حتقيق منو موجب بنحو 
3.1 % في عام 2021، وفي الترتيب اخلامس 
تأتي البحرين لترفع صللنللدوق النقد الدولي 
تقديراته السالبة لها من 3.6 % في أبريل 2020 
إلى منو سالب أكبر نحو 4.9 % في أكتوبر 2020، 
ثللم حتقيق منللو مللوجللب بنحو 2.3 % فللي عام 
2021. وأخيراً تأتي القطر حيث رفعت تقديرات 
منوها السالب قليا من 4.3 % في ابريل 2020 
إلى نحو 4.5 % في أكتوبر 2020، ثم حتقق منو 
موجب 2.5 % في عام 2021، أي طالها التخفيض 

األدنى.
ويتوقف حتقيق التوقعات على عوامل يصعب 
التنبؤ بها، فا أحللد في الوقت احلاضر يعرف 
وبدرجة مقبولة من اليقني مسار أداء االقتصاد 
العاملي، وال أحد يعرف مسار سوق النفط املتأثر 
مبوقف شبه كامل للقطاعات التي تعتمد عليه، 
وضعف كبير لاقتصادات األكثر إستيراداً له. 
والللكللويللت، كما هللو حللال معظم دول النفط، ال 
متلك سوى افتراض األسوأ وتخطيط سياساتها 
ملواجهته، وال بللأس بللاألمللل باألفضل حيث من 
املستحيل استمرار املستوى الضعيف جداً ألسعار 
النفط إلى أبعد من الزمن القصير، أو رمبا ملا يبقى 

من العام اجلاري.

15 جزاء ملخالفة اللوائح  »أسواق املال« للشركات: 
والعقوبة تصل إللغاء الترخيص

حللذرت هيئة أسلللواق املللال الكويتية 
الشركات من مخالفة القواعد واللوائح 
مشيرة إلللى العقوبات التي مللن املمكن 
أن تقع بها، مللذكللرة  مبسؤولية أعضاء 
مجالس إدارات الشركات عنها ومشجعة 

اجلميع على اإلباغ عن مخالفاتها.
وأكللدت هيئة أسللواق املللال الكويتية، 
فللي بلليللان صلللادر، أملللس  الللسللبللت، رورة 
التقيد بأحكام التشريعات املطبقة كقانون 
الشركات رقم )1( لسنة 2016، والقانون 
رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية 
والئحته التنفيذية. وأشللارت، إلى أهمية 
تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها 
الهيئة تباعاً، وذلللك جتنباً للوقوع في 

مخالفات قد ترتب جزاءاٍت مالية وعقوباٍت 
مختلفة تضمنتها املادة )146( من قانون 
الهيئة كما سيأتي الحقاً، وتشير إلى أبرز 
املخالفات املرتكبة مللؤخللراً لبعض كتب 

الائحة التنفيذية لقانون إنشائها .

ودعللت الهيئة، األشللخللاص املسجلني 
لديها لالتزام بالقوانني النافذة، وكذلك 
مدققي احلسابات للتقيد بأحكام الكتاب 
اخللللاملللس )أنللشللطللة األوراق املللاللليللة 
واألشللخللاص املسجلون ( وحتللديللداً على 

صعيد إبللاغ اجلهة القائمة على إدارة 
العميل أو مجلس إدارة الشركة عن أية 
مخالفات مكتشفة أو مشكوك فللي عدم 
مطابقتها للقوانني أو النظام األساسي 
للشركة أو اجلهة املختصة لدى العميل 

وفق نظامه القانوني.
وأحملللت، إلللى أحكام املللادة )146( من 
قانونها رقللم )7( لسنة 2010، والتي 
حددت العقوبات التي ميكن توقيعها من 
مجلس التأديب، حيث نصت على اآلتي:
ملجلس التأديب – بعد التحقق من املخالفة 

- أن يوقع أي من اجلزاءات .
ودعت الهيئة، كافة املعنيني إلى ضرورة 
التقيد بتشريعاتها املطبقة، وتشجعهم 

لإلباغ عن أية مخالفات مرتكبة.

»األونكتاد«: الكويت األسوأ عاملًيا من حيث األداء التصديري

حلللّللت الللكللويللت بللاملللركللز األخلليللر 
على مستوى العالم من حيث األداء 
التصديري، وقدرة الصادرات الكويتية 
على املنافسة وحتقيق النمو؛ وذلك 

باملقارنة بللالللدول املتنافسة معها، 
واملشتركة في األسللواق التصديرية 
واملتشابهة إلللى حللد كبير مللن حيث 

الظروف االقتصادية.

وأوضللح مؤشر األداء التصديري 
امللللركلللب اللللصلللادر علللن مللؤمتللر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، 
واللللصلللادر فللي تللقللريللر املللنللظللمللة عن 

الللربللع الللثللانللي مللن الللعللام 2020، أن 
الكويت تقاسمت املللركللز األخلليللر مع 
بوركينافاسو، بعدما حصلت على أقل 

تقدير عند مستوى 0.02.
وبني املؤشر أنه كلما انخفضت قيمة 
التقدير، يشير ذلك إلى ضعف األداء 
التصديري وعدم القدرة على حتقيق 

النمو واملنافسة مع باقي الدول.
وعلى اجلانب اآلخر، يقيس املؤشر 
الللصللادر عللن )األونللكللتللاد( مستوى 
تذبذب القدرة التصديرية للدولة خال 
الللل 12 شهرا املنتهية بنهاية الربع 
الثاني من العام؛ حيث يقيس بطريقة 
عكس مؤشر األداء التصديري املركب، 
فكلما زادت قيمة التقدير عكس ذلك 

التذبذب العالي وعدم استقرار األداء.
وقللد حصلت الكويت على تقييم 
0.87، وهللو مللا يعد تقييما ضعيفا 
يعكس تذبذبا عاليا ملستوى األداء 
والللقللدرة التصديرية، وان لللم يكن 
األخير عامليا، لكنه جللاء األخير على 

مستوى دول اخلليج.

حلاملي  حصري  عرض  »برقان«:  
الدفع ومسبقة  االئتمانية  بطاقاته 
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2020 عام  في  العاملي  لالقتصاد  حدة  أقل  ركود 

ذكر تقرير الشال األٍبوعي بخصوص 
أداء االقللتللصللاد العاملي ‘ وفللقللاً لتقرير 
آفللاق االقتصاد العاملي في شهر أكتوبر 
لصندوق النقد الدولي، يتوقع التقرير 
ركوداً أقل حدة نوعاً ما لاقتصاد العاملي 
لللعللام 2020 مللقللارنللة بتنبؤات تقرير 
يونيو املللاضللي. وخفض تقديرات منو 
االقتصاد العاملي السالب لعام 2020 
من نحو%4.9- في تقرير يونيو 2020 
إلى نحو %4.4- في تقرير شهر أكتوبر 
2020، على أن يستعيد االقتصاد  قواه 
ويحقق منواً موجباً بنحو %5.2 في عام 
2021 مقارنة بتقديرات منو أعلى لتقرير 
شهر يونيو الفائت بنحو %5.4 لعام 
2021. وأقللر الصندوق أن السيناريو 
األسللاسللي يحتوي على قللدر هللائللل من 
حالة عللدم اليقني والللذي سيعتمد على 
مدى استمرارية صدمة جائحة كورونا، 
وأيضاً يعتمد على أوضاع يصعب التنبؤ 

بها تتعلق بالصحة العامة واالقتصاد.
أشد الضرر سوف يصيب االقتصادات 
املتقدمة التي يتوقع لها أن حتقق منواً 
سالباً بنحو %5.8- فللي عللام 2020، 
وأن تسجل منللواً في عام 2021 وبنحو 
%3.9. ومللن املللتللوقللع أن تللكللون أكبر 
اخلللسللائللر وبللنللحللو %9.8- للمملكة 
املتحدة، ثم ملنطقة اليورو بنحو 8.3%- 
وأعلى اخلسائر ضمنها إلسبانيا بنحو 
%12.8- ثم إيطاليا بنحو 10.6%-، 
ثم فرنسا بنحو %9.8- ثم أملانيا بنحو 

.%-6

ويللتللوقللع إصللابللة أخلللف القللتللصللادات 
األسواق الناشئة والنامية ويقدر لها أن 
تفقد نحو %3.3- في عللام 2020 وأن 
تستعيد منواً قوياً في عام 2021 وبنحو 
%6، ضمنها حتافظ الصني على معدل 
منو موجب في عام 2020 بحدود 1.9% 
وتتكبد الهند خسائر بنحو 10.3%-، 
وعلللودة قوية لنمو االقتصاد الصيني 
بنمو بحدود %8.2 وللهند بحدود 8.8% 
في عللام 2021، وفللي ذلللك أخبار طيبة 

للدول املصدرة للنفط إن حتقق.
منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
هي في األسللاس منطقة ضعيفة النمو، 
ومللن املتوقع أن يفقد اقتصادها نحو 
%4.1- في عللام 2020 يعوضه بنمو 
أعلى في عام 2021 وبنحو %3، وضمنه 
سللوف يفقد االقتصاد السعودي بنحو 
%5.4- فللي عللام 2020 ويللعللاود منوه 
املللوجللب بنحو %3.1 فللي عللام 2021، 
والسعودية متثل منللوذج لللدول مجلس 

التعاون األخرى.
وفي املدى القصير، ينبغي أن يتصدى 
صناع السياسات للتحديات املعقدة 
لللوضللع اقللتللصللادات دولللهللا على مسار 
يتسم مبعدالت منو مع ضمان التوزيع 
املللتللوازن للمكاسب احملققة واستمرار 
الدين في حللدود حتمل الللدولللة لتجنب 
زيلللادة تللراكللم الللديللن، لتجنب مصاعب 
متديدها في املستقبل وارتفاع عاوات 
املخاطر السيادية التي تزيد من تكاليف 

االقتراض على مستوى االقتصاد.

اعن بنك برقان انه يقدم حلاملي بطاقاته 
االئتمانية ومسبقة الدفع عرضا حصريا 
مميزاً كل شهر من خال شراكته احلصرية 
مع متجر اإللكترونيات الرائد في الكويت 
“بست اليوسفي”. ولهذا الشهر، يقدم البنك 
لعمائه فرصة شراء سماعات “أبل إيربودز 
برو” بسعر حصري وذلك يوم االحد املوافق 
في 25 أكتوبر 2020 وملدة 24 ساعة فقط.  
وميكن لعماء البنك احلللصللول على هذا 
العرض من خال قيامهم بعملية الشراء 
عبر املللوقللع اإللللكللتللرونللي لشركة “بست 
اليوسفي”، أو مللن خللال تطبيق الهاتف 
احملمول ، كجزء من هذه الشراكة احلصرية 
بني بنك برقان وبست اليوسفي،. سيقوم 
بنك بللرقللان أيللضللا بللاإلعللان عللن العرض 
احلللصللري بسعره اخللللاص على وسائل 
التواصل االجتماعي اخلاصة بالبنك في 

نفس يوم العرض.

»اخلليج« يوحد 
رق���������م ال������ت������واص������ل ل���ل���خ���دم���ة 
ال�������ه�������ات�������ف�������ي�������ة ول�����ت�����ط�����ب�����ي�����ق 

 WhatsApp
 أعلن بنك اخلليج عن 
توحيد الرقم املستخدم 
السلللتلللقلللبلللال رسلللائلللل 
الللعللمللاء عللبللر تطبيق 
WhatsApp، ليصبح 
1805805، وهو نفس 
الللرقللم اللللذي يتلقى من 
خللاللله البنك املكاملات 
اللللللواردة ملللركللز خدمة 

العماء.
وقد جاء هذا التغيير 
تسهيًا على العماء، 
ليتمكنوا من التواصل 
مع البنك بشكل أسهل، 
حلليللث تللتللوفللر خللدمللة 

WhatsApp لاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك 
اخلليج، على مللدار الساعة ومن أي مكان حول العالم، خال 
أيام األسبوع وخال العطل الرسمية، في خطوة تعكس اهتمام 
بنك اخلليج بالتواصل مع العماء عن بعد في ظل اإلجللراءات 

االحترازية التي فرضها الوباء املنتشر.
وقللال مساعد املدير العام لاتصاالت املؤسسية في بنك 
اخلليج، أحمد األمير: “نولي في بنك اخلليج اهتماًما كبيًرا 
لتجربة العميل في كل خطوة من خطوات إجللراء املعامات 
املالية واملصرفية. ويبدأ ذلك من خطوات فتح حساب جديد في 
البنك، إلى تسهيل التواصل مع العماء، مروًرا بجميع املعامات 
األخلللرى. ولذلك خصصنا رقًما واحلللًدا الستقبال االتصاالت 
مبركز خدمة العماء إضافة لاستفسارات الفورية عبر تطبيق 
WhatsApp، حتى يتسنى للعماء التواصل معنا من كل مكان 

وبكل الطرق بسهولة ويسر.”

»مزود  جائزة  حتصد  للتأمني«  »اخلليج 
ابتكارا« األكثر  التأمني  حلول 

حازت مجموعة اخلليج للتأمني- الكويت على جائزة “مزود 
حلول التأمني األكثر ابتكارا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
2020” والتي متنحها مجلة “كابيتال فايننس انترناشونال” 
)Capital Finance International( االقتصادية التي 
تصدر في لندن، وتأتي هذه اجلائزة بعد جناح املجموعة بتقدمي  
املنتجات التأمينية املختلفة وتطوير خدماتها الكترونيا والتي 
تلبي احتياجات وتطلعات عمائها عبر موقعها االلكتروني 
املتطور وتطبيقاتها علي الهواتف الذكية والتي متنح عمائها 
جتربة مميزة وتنافسية في شراء املنتجات التأمينية املتنوعة 

واالستفادة من اخلدمات األخرى التي يقدمها التطبيق.
وقالت اخلليج للتأمني –الكويت أن هذه اجلائزة جاءت بناء 
على االمكانيات الرقمية املتقدمة التي نفذتها الشركة وذلك من 
خال تبنيها التحول الرقمي ودمج تشغيل األنظمة أوتوماتيكيا 

في عملياتها لتوفير جتربة أسهل لعمائها وأكثر تطورا.

أحمد األمير

حضور  لتعزيز  تتوجه  الكويت  خبراء: 
التنموية  املشاريع  في  اخلاص  القطاع 

تللسللعللى احلللكللومللة الللكللويللتلليللة إلللللى الللبللدء 
باإلصاحات االقتصادية ومعاجلة األزمة املالية 
على خلفية جائحة كورونا، فيما كشفت وثيقة 
رسمية عللن تللوجلله حكومي لتوسيع مشاركة 
القطاع اخلاص في التنمية واملشروعات الوطنية 

الكبرى في الباد، وفقا ملوقع العربي اجلديد .
وسلطت الوثيقة احلكومية الضوء على أبرز 
التوصيات التي مت رفعها إلللى مجلس الللوزراء 
الكويتي، والللتللي تتضمن توسيع دور القطاع 
اخلللاص ورفللع نسبة مشاركته في املشروعات 
التنموية في الباد من 25 في املائة إلى 75 في 
املائة من خال تطوير مختلف القطاعات احليوية، 
من بينها القطاع النفطي، وتوسيع الشراكات بني 

القطاعني العام واخلاص.
وأكللللدت الللوثلليللقللة ضللللرورة زيللللادة مللعللدالت 
تخصيص الشركات احلكومية وتقليص دور 
الللدولللة، وتهيئة بيئة األعمال للقطاع اخلللاص، 
وضلللرورة العمل على معاجلة املشكات التي 
صاحبت أزمة جائحة كورونا، فضاً عن ضرورة 
إصاح االختاالت الهيكلية لاقتصاد الكويتي، 
وتخفيف العبء عن مؤسسات الدولة الرسمية 
واحلللّد من هيمنة القطاع العام وسيطرته على 
األسواق. كذلك أوضحت الوثيقة أن إجمالي قيمة 
مشاركة القطاع اخلاص الكويتي في املشروعات 
التنموية بلغت نحو 4.5 مليارات دوالر، فيما 
تتضّمن اخلطة احلكومية زيادة القيمة اإلجمالية 

إلللى مللا يقرب مللن 14 مليار دوالر بحلول عام 
.2022

وقللال مصدر حكومي كويتي حسب ما ذكره 
“العربي اجلديد” إنلله يتوقع أن يتم إقللرار 
التوصيات اجلديدة التي أقرتها اللجنة املكلفة 
بللوضللع بللرنللامللج اإلصلللاح االقللتللصللادي، خال 
األسابيع املقبلة، ضمن خطة شاملة لإلصاح 
االقللتللصللادي، الفتاً إلللى أن احلكومة تعّد حزمة 
قوانني اقتصادية إلقرارها بعد التوافق مع أعضاء 
مجلس األمللة الكويتي عقب إجللراء االنتخابات 

البرملانية.
وأضللاف أن مجلس الللوزراء يستهدف تطبيق 
برنامج لتنويع القاعدة اإلنتاجية، في ظل تراجع 
اإليللللرادات النفطية املتوقع حتصيلها، بسبب 
االعتماد على أجهزة الدولة والتوجه إلى االقتصاد 

املعرفي ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
بدوره، شّدد اخلبير االقتصادي الكويتي علي 
املوسى، لل”العربي اجلديد”، على دور القطاع 
اخللللاص للنهوض باالقتصاد الكويتي ودعللم 
التنمية والتخفيف من األعباء في ظل الظروف 
االستثنائية التي متر بها الباد. ودعا املوسى إلى 
تهيئة بيئة األعمال ومعاجلة مشكات القطاع 
اخلاص من خال إقرار القوانني وتطوير اللوائح 
والتشريعات وبدء برامج لتدريب املوظفني، الفتاً 
إلللى أن شركات القطاع اخلللاص لها دور حيوي 

ومرونة كبيرة في تنفيذ األعمال واملشروعات.


