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حتذيرات من عدم قدرة احلكومة على سداد رواتب العاملني لديها
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة املالية الكويتية 
اطلعت عليها “العربي اجلديد” أن عجز ميزانية العام املالي 
اجلاري قد جتاوز 40 مليار دوالر، وسط حتذيرات من عدم 
ق��درة احلكومة على س��داد روات��ب العاملني في املؤسسات 

العامة خالل الشهرين املقبلني ، وفقا ملوقع العربي اجلديد .
وأش��ار التقرير احلكومي إل��ى أزم��ة شح السيولة التي 
تشهدها احلكومة خالل العام املالي اجل��اري، خصوصاً في 

ظل تفاقم عجز امليزانية واستمرار السحب من صندوق 
االحتياطي الذي أوشك على النفاد، موضحاً أنه لم يتبّق في 

صندوق االحتياطي سوى 3.6 مليارات دوالر.
وذكر التقرير أنه من دون االقتراض خالل الفترة املقبلة لن 
تتمكن احلكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً في ظل زيادة 

اإلنفاق على إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكشف التقرير عن نية مجلس ال��وزراء الكويتي تقدمي 

قانون الدين العام مجدداً إلى مجلس األمة )البرملان(، خالل 
الفترة املقبلة. وينص قانون الدين العام ال��ذي تقدمت به 
احلكومة خالل الدورة البرملانية السابقة، وواجه معارضة 
نيابية واسعة، على اقتراض ما يقرب من 65 مليار دوالر، على 
مدى 30 عاماً. من جانبه، قال مدير وحدة البحوث في مركز 
الكويت الدولي للبحوث االقتصادية )مستقل(، عبد العزيز 

املزيني.
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46.17 مليون دينار 14.4 باملئة لتصل إلى  السيولة ارتفعت 

مؤشرات  »البورصة« تسجل الصعود 
اجلماعي الرابع خالل األسبوع

أنهت املؤشرات الكويتية جلسة أمس  اخلميس 
ُمرتفعة بشكل جماعي، وذلك للمرة الرابع خالل 
األس��ب��وع، حيث صعد املؤشر العام 0.35%، 
وارتفع السوق األول %0.42، وسجل املؤشران 
الرئيسي و”رئيسي 50” منواً بنسبة 0.18% 

و%0.52 على الترتيب.
وزادت وتيرة التداوالت في بورصة الكويت 
حيث ارت��ف��ع��ت السيولة %14.4 لتصل إلى 
46.17 مليون دينار مقابل 40.37 مليون دينار. 
كما زادت أحجام التداول بنحو %37.6 لتصل 
إلى 308.11 مليون سهم مقابل 223.90 مليون 

سهم بجلسة.
وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
الصناعة بنمو نسبته %1.07، بينما تراجعت 
م��ؤش��رات 6 قطاعات أخ��رى يتصدرها النفط 

والغاز بانخفاض نسبته 2.56%.
وج���اء سهم “الديرة” على رأس القائمة 
اخلضراء لألسهم املُدرجة بارتفاع كبير نسبته 
%49.38، فيما ت��ص��در سهم “أولى تكافل” 

القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 14.12%.
وحقق سهم “زين” أنشط سيولة بالبورصة 
بقيمة 5.64 مليون دينار ُمرتفعاً %0.32، بينما 
تصدر سهم “الديرة” نشاط الكميات بتداول 

25.75 مليون سهم بقيمة 628.72 ألف دينار.
وأغلقت ب��ورص��ة الكويت تعامالتها على 
ارتفاع مؤشر السوق العام 91ر19 نقطة ليبلغ 
مستوى 28ر5656 نقطة بنسبة صعود بلغت 

35ر0 في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 10ر308 مليون 
سهم مت��ت عبر 12225 صفقة نقدية بقيمة 
16ر46 مليون دي��ن��ار )نحو 3ر152 مليون 

دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 09ر8 نقطة 
ليبلغ مستوى 03ر4619 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 18ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
5ر244 مليون سهم مت��ت عبر 7338 صفقة 
نقدية بقيمة 9ر17 مليون دينار )نحو 59 مليون 
دوالر(. وارتفع مؤشر السوق األول 68ر25 
نقطة ليبلغ مستوى 79ر6182 نقطة بنسبة 
صعود بلغت 42ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 5ر63 مليون سهم متت عبر 4887 صفقة 
بقيمة 21ر28 مليون دينار )نحو 93 مليون 
دوالر(. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر )رئيسي 
50( نحو 51ر24 نقطة ليبلغ مستوى59ر4761 
نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 في املئة من 
خالل كمية أسهم بلغت 5ر157 مليون سهم متت 
عبر 4701 صفقة نقدية بقيمة 6ر14 مليون 

دينار )نحو 18ر48 مليون دوالر(.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي )الديرة( 
و)م��ع��ادن( و)أرك����ان( و)امل��ن��ار( أم��ا شركات 
)زين( و)بيتك( و)وطني( و)أجيليتي( فكانت 
األك��ث��ر ت���داوال ف��ي ح��ني ك��ان��ت ش��رك��ات )أول��ى 
تكافل( و)ياكو( و)املصالح ع( و)فنادق( األكثر 

انخفاضا.

»أوكيو8« مسمى  حتت  الدقم  ملصفاة  اجلديدة  التجارية  العالمة  تدشني 
دش��ن��ت ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الكويتية 
العاملية )كيو8( وشركة أوكيو العمانية 
)أوك���ي���و( أم����س  اخل��م��ي��س ال��ع��الم��ة 
التجارية اجلديدة لشركة مصفاة الدقم 
والصناعات البتروكيماوية ليصبح 

)اوكيو8(.
وأع���رب الرئيس التنفيذي لشركة 
ال��ب��ت��رول ال��ع��امل��ي��ة ورئ��ي��س مجلس 
إدارة شركة مصفاة الدقم والصناعات 
البتروكيماوية الشيخ ن��واف سعود 
الناصر الصباح في احتفالية أقيمت 
بهذه املناسبة عبر االتصال املرئي عن 
اعتزاز وفخر )كيو8( بالشراكة التي 
جتمعها بشركة )أوكيو( العمانية في 

مشروع الدقم االستراتيجي.
وأكد الشيخ نواف الناصر أن توافق 
استراتيجية )اوك��ي��و( العمانية مع 
)كيو8( الكويتية في إدارة مصفاة الدقم 
أكبر دليل على تضافر اجلهود لتحقيق 

التطور والنمو االقتصادي املشترك.
وقال إنه “منذ تأسيس هذه الشراكة 
ون��ح��ن نشهد ازده����ار منطقة ال��دق��م 
االقتصادية حتى تصبح من اهم املدن 
الصناعية في منطقة اخلليج العربي 
وال��ع��ال��م وال��ت��ي ت��ض��م��ن م����الذا آمنا 

لتصريف النفوط الكويتية”.
وذكر أن مشروع مصفاة الدقم ساهم 
ف��ي خلق امل��زي��د م��ن ال��ف��رص الوظيفية 
للشباب الكويتي والعماني وأصبح جهة 
جاذبة لتطوير جيل واعد من القياديني 

في البلدين.
وأضاف أنه “على الرغم من التقلبات 
التي تعصف باألسواق العاملية والتي 
أثرت على سير العمل في مصفاة الدقم 
إال أن��ن��ا نعمل على التغلب على هذه 

التحديات ول��ن نألو جهدا في تعديل 
مسير سفينتنا حتى نصل لشواطئ 

النجاح معا”.
وي��ع��د م��ش��روع مصفاة ال��دق��م أحد 
املشاريع االستثمارية العمالقة املشتركة 
بني شركة )البترول العاملية( اململوكة 
ملؤسسة ال��ب��ت��رول الكويتية وشركة 
)أوك��ي��و( العمانية اململوكة حلكومة 
سلطنة عمان حيث يتماشى املشروع 
مع التوجهات االستراتيجية ملؤسسة 
ال��ب��ت��رول الكويتية ف��ي م��ج��ال نشاط 

التكرير خارج دولة الكويت.
وتهدف الرؤية املستقبلية للمشروع 

أن تكون مصفاة ال��دق��م ذات مستوى 
عاملي عال باستخدام تكنولوجيا مجربة 
وتقدمي منتجات ذات ج��ودة عالية مبا 
يتوافق مع املعايير العاملية للسالمة مع 

السعي لتحقيق أعلى معايير التشغيل.
وت��ق��ع مصفاة ال��دق��م بقلب املنطقة 
االقتصادية في والي��ة الدقم باملنطقة 
الوسطى لسلطنة عمان التي تطل على 
بحر العرب وتبلغ الطاقة التكريرية 
للمصفاة 230 ألف برميل باليوم حيث 
يعتمد تصميم امل��ص��ف��اة ع��ل��ى وح��دة 
التكسير الهيدروجيني ووح��دة الفحم 
البترولي وهي قادرة على تكرير النفط 

الكويتي بنسبة 100 باملئة.
وستنتج امل��ص��ف��اة ع��ن��د تشغيلها 
الغاز البترولي املسال والنافثا ووقود 
الطائرات والديزل والكبريت اضافة الى 

الفحم البترولي.
وتتلخص فلسفة الشعار اجلديد في 
متثيل العالقة الوطيدة واملتأصلة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني حيث يرمز 
الشعار ذو اللون األزرق الغامق لشعار 
شركة )كيو8( واللون األزرق الفاحت 
لشركة )أوكيو( إذ يعود سبب اختيار 
مزيج األلوان الزرقاء الى عالقة االجداد 

في التبادل التجاري البحري.

4 مليارات دوالر حجم التبادل التجارى بني مصر والكويت

أع��ل��ن ت��ق��ري��ر مل��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
االقتصادي املصري الكويتي  أن حجم 
التبادل التجارى بني مصر والكويت 
4 مليارات دوالر بتراجع بشكل طفيف 
خالل العام املاضي تأثرا بتراجع حجم 
التجارة العاملية أثر جائحة كورونا  
مشيرا الي أن أهم الصادرات املصرية 

للسوق الكويتية تتمثل فى كابالت 
كهربائية، ومنتجات غذائية ومنتجات 
أل���ب���ان وم���الب���س ج���اه���زة ورخ����ام 
وجرانيت وفحم حجرى، بينما تتمثل 
أهم ال��واردات املصرية من الكويت فى 
بوليميرات بولي إيثيلني وبوليميرات 
بولي بروبيلني، وسيارات سياحية، 

وم��الب��س بأنواعها، وأج���زاء ل��وازم 
السيارات.

وع���ن االس��ت��ث��م��ارات الكويتية 
املباشرة في السوق املصري أوضح 
التقرير ال��ذى حصلت “ ص��دى البلد 
“ على نسخة منه   أن االستثمارات 
الكويتية احتلت الكويت املركز الثاني 

كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر 
بعد السعودية، وقدرت استثماراتها 
بنحو 1.5 مليار دوالر وه��و ما مثل 
نحو %25 من إجمالي االستثمارات 

العربية 
وأضاف أن االستثمارات الكويتية 
ت��س��اه��م ف��ي 38 م��ش��روع��ا متويليا 
وخمسة مشروعات إسكان، وخمسة 
م���ش���روع���ات م����ق����اوالت، وخ��م��س��ة 
م��ش��روع��ات بنية حتتية، وخمسة 
مستشفيات، و45 مشروعا سياحيا، 
إضافة إلى 98 مشروعا صناعيا ، 22 
منها في مجال الصناعات الهندسية 
و15 في قطاع الصناعات الغذائية 
إض���اف���ة إل����ى م���ش���روع���ات غ��ذائ��ي��ة 
وكيماوية ومعدنية بنظام املناطق 
احلرة. وعن حجم السياحة الكويتية 
الوافدة الي مصر قال التقرير  إن مصر 
متثل مقصدا سياحيا هاما للسائح 
الكويتي مبعدل 4 ماليني ليلة سياحية 
وبإنفاق إجمالى يزيد عن 600 مليون 
دوالر سنويا مبتوسط 150 دوالرا 
في الليلة ، وفى املقابل هناك حوالي  
150 ألف مصرى يقيمون فى الكويت 
كملتحقني بعوائلهم وميثلون سياحا 
دائ��م��ني بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار 
دوالر سنويا ومب��ت��وس��ط 10 آالف 
دوالر سنويا ونحو 28 دوالرا يوميا 

للفرد.

65 مليار دوالر قانون الدين العام يتضمن اقتراض ما يقرب من 
ت��س��ود ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��اؤل احل���ذر في 
ال��ك��وي��ت بعد االن��ت��ه��اء م��ن االنتخابات 
البرملانية واإلعالن عن التشكيل احلكومي 
وانعقاد اجللسة االفتتاحية ملجلس األمة 
الكويتي، فيما أعلنت احلكومة عن أولويات 
املرحلة املقبلة والتي تأتي على رأسها 
معاجلة األزمات املزمنة التي يعاني منها 
االقتصاد في ظل تفاقم عجز امليزانية الذي 
بلغ ما يقرب من 39 مليار دوالر، فضال 
عن أزمة شح السيولة ، وفقا ملوقع العربي 

اجلديد .
وفي اإلطار، قال مصدر حكومي كويتي 
ل� “العربي اجلديد” إن احلكومة جادة في 
تطبيق اإلصالحات االقتصادية املستحقة 
خالل الفترة املقبلة، و”لن تخضع البتزاز 
النواب الذين يسعون إلى دغدغة مشاعر 

ناخبيهم وقواعدهم الشعبية”.
وأضاف املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه، أن هناك توجيهات أميرية لتطبيق 
اإلصالحات االقتصادية، ومعاجلة األزمات 
املالية ال��راه��ن��ة، خصوصا أزم��ت��ي عجز 
امليزانية وشح السيولة، فضال عن العمل 
على تهيئة األجواء واتخاذ اإلجراءات التي 

تهدف إلى معاجلة التعافي االقتصادي.
وأشار املصدر إلى أن برنامج اإلصالح 
االقتصادي يشمل إع��ادة النظر في الدعم 
املقدم للمواطنني، وزيادة الرسوم، وترشيد 
اإلن��ف��اق احل��ك��وم��ي، وإص���الح امليزانية 
العامة للدولة، ومحاربة الفساد في كافة 

القطاعات احلكومية.
وكشف املصدر أن احلكومة الكويتية 
ستسعى خالل الفترة املقبلة إلى املضي 
في إقرار قانون الدين العام الذي يتضمن 
اقتراض ما يقرب من 65 مليار دوالر، الفتا 

إلى أن عدم جتاوب أعضاء مجلس النواب 
الكويتي مع القانون سيشعل أزمة جديدة 
مع احلكومة، فيما قد تضطر إلى إقراره من 

خالل “مرسوم الضرورة”.
م��ن جانبه، ق��ال اخلبير االقتصادي 
الكويتي حجاج بوخضور ل��� “العربي 
اجلديد” إنه ال مجال للتهاون في معاجلة 
أزم���ات ال��ك��وي��ت امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة، 
مشيرا إلى أن األوض��اع احلالية ال حتتمل 
التجاذبات السياسية وتصفية احلسابات.

وأضاف بوخضور أن عدم التعاون بني 
السلطتني يعني صداما مبكرا غير مبرر، 
على حساب مصلحة الكويت والشعب، 
م��ح��ذرا م��ن أن ع���دم إق����رار اإلص��الح��ات 
املستحقة في أق��رب وق��ت ممكن النتشال 
االقتصاد الكويتي من أزم��ات��ه، قد يدخل 

البالد النفق املظلم.
وأك��د بوخضور خ��الل اتصال هاتفي 
مع “العربي اجلديد” أنه كلما تأخر البدء 

في اإلصالح، زادت الفاتورة االقتصادية، 
فضال ع��ن التأثير السلبي على سمعة 
الكويت االقتصادية وتأثر مركزها املالي 

وخفض التصنيف االئتماني للدولة.
وكان رئيس احلكومة الكويتية الشيخ 
ص��ب��اح اخل��ال��د ال��ص��ب��اح، ق��ال منذ أي��ام 
أم���ام أع��ض��اء مجلس األم���ة، إن املرحلة 
املقبلة ستشهد بدء اإلص��الح االقتصادي 
لتحقيق التنمية وتعزيز استدامة املالية 
العامة ل��ل��دول��ة، والعمل على تخفيض 
عجز امل��وازن��ة ودع��م تطوير دور القطاع 
اخل���اص وت��ع��زي��ز إم��ك��ان��ات��ه للمساهمة 
بفاعلية أكبر في مختلف مجاالت البناء 
واالستثمار وحتسني البيئة االستثمارية 
في املجاالت التنموية. وأكد على ضرورة 
االهتمام باملشروعات الصغيرة واملتوسطة 
واملساهمة ف��ي تنشيط االقتصاد ودف��ع 
عجلة النمو، الفتا إل��ى أنها من أولويات 
العمل احلكومي. كما ح��ذر من استمرار 

االعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل، 
وت��أث��ي��ره السلبي على ال��ط��رح املطلوب 
ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال��ك��وي��ت ك��م��رك��ز مالي 
وجت���اري متطور ف��ي املنطقة والعالم، 
مشددا على ضرورة العمل من أجل تنويع 
مصادر الدخل ومحاولة االستثمار األفضل 

من الفوائد املالية احلقيقية.
وقبل أي���ام، قالت صحيفة فايننشال 
تاميز، إن الكويت تواجه مفارقة واضحة 
وه��ي أن “الدولة اخلليجية التي لديها 
صندوق ث��روة سيادي بقيمة 550 مليار 
دوالر تعاني من نقص في السيولة لدفع 

رواتب القطاع العام املتضخم”.
وذك��رت الصحيفة أن النفط يشكل 90 
في املائة من إيرادات الكويت، لكن األسعار 
التي انخفضت خالل العام اجلاري، أثرت 
بشدة على اإلي����رادات امل��ال��ي��ة، مم��ا فاقم 
العجز بنسبة 40 ف��ي امل��ائ��ة م��ن الناجت 
احمللي اإلجمالي وهو أعلى مما كان عليه 
ف��ي التسعينيات، خ��الل الفترة املالية 
اخل��ط��ي��رة ال��ت��ي أعقبت ال��غ��زو العراقي 
للكويت. وأش��ارت إلى أن اإلقبال الكبير 
على االنتخابات البرملانية يشير إلى التوق 

الشعبي للتغيير ومحاربة الفساد.
بدوره، أكد الباحث االقتصادي الكويتي 
ع���ادل الفهيد ل��� “العربي اجلديد” أن 
تغيير وزير املالية الكويتي السابق براك 
الشيتان، وق��دوم الوزير خليفة حمادة، 
مؤشر على جدية السلطات ورغبتها في 
اإلص��الح االقتصادي، الفتا إلى أنه عرف 
عن حمادة توجهاته اإلصالحية ومواقفه 
من األزمات املالية احلالية. وقال الفهيد إنه 
يجب إطالع الشعب الكويتي على حقيقة ما 

آلت إليه األمور.

الكويتي اخلاص  للقطاع  جديدة  حتفيز  حزمة 

كشفت إدارة االق��ت��ص��اد الكلي التابعة ملجلس 
ال��وزراء الكويتي، عن توجه احلكومة إلق��رار حزمة 
حتفيز جديدة للقطاع اخلاص وألصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، للحد من تداعيات جائحة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا اجل��دي��د على مختلف األنشطة 
االقتصادية ، وفقا ملوقع العربي اجل��دي��د . وذك��ر 
تقرير ص��ادر ع��ن اإلدارة، اطلعت عليه “العربي 
اجلديد” أن خسائر القطاع اخلاص بسبب اجلائحة 
في عام 2020 تقدر بنحو 28 مليار دوالر، مشيرا 
إلى أن احلكومة تنوي إلغاء حتصيل رسوم العديد 
من اخلدمات خالل العام اجلاري، فيما سيتم خفض 
الرسوم األخ��رى بنسبة تصل إلى %75. وبحسب 
التقرير ي��ق��در إجمالي قيمة ال��رس��وم ال��ت��ي سيتم 

إلغاؤها أو تخفيضها بنحو 1.4 مليار دوالر. وكانت 
احلكومة قد أقرت العام املاضي خطة حتفيز، من بينها 
تخصيص البنك املركزي حوالي 1.5 مليار دوالر من 
التسهيالت للمشاريع الصغيرة، التي تأثرت أعمالها 
نتيجة اإلغالق. وتضمنت احلزمة االقتصادية برامج 
التمويل امليسر وتقدمي دعم مالي سريع وفاعل، ليصل 
مبلغ التمويل 800 ألف دوالر كحد أقصى للعميل 
الواحد، على أن تكون أوجه االستخدام في املصاريف 

الدورية والتعاقدية مثل الرواتب واإليجارات.
وقال اخلبير االقتصادي الكويتي ناصر بهبهاني 
ل�”العربي اجلديد” إن دعم القطاع اخلاص يجب أن 
يكون أولوية بالنسبة للحكومة حيث متثل الشركات 

وأصحاب املشاريع عمود االقتصاد وعصبه.

تؤثر لم  احلكومة  استقالة 
الكويتية السوق  أداء  على   

ق���ال امل��س��ت��ش��ار االق��ت��ص��ادي ملجموعة 
إنتركونتينتال، علي العنزي، إن استقالة 
احلكومة الكويتية لم تؤثر على أداء السوق 
الكويتية، إذ يشهد السوق ارتفاعاً على مدار 

اجللسات اخلمسة لهذا األسبوع.
وأضاف في حديثه مع العربية أن األسهم 
كانت قد عكست احتمالية استقالة احلكومة 
على سعرها، قبل تقدمي احلكومة الستقالتها، 
وبالتالي عندما حدثت االستقالة لم يكن هناك 

تأثير.
وت��وق��ع أن تقوم بعض البنوك بتوزيع 
أرباح في صورة نقدية، فيما ستقوم البنوك 
األخ���رى ب��ت��وزي��ع أرب���اح ف��ي ص���ورة أسهم 
مجانية ل��زي��ادة رأس��م��ال��ه��ا، وذل���ك للوفاء 

مبتطلبات البنك املركزي.
وتابع: “إجماال هناك من 3 إل��ى 4 بنوك 
كويتية قد توزع نقداً، والباقي قد يوزع أسهم 

منحة”.
وق��دم رئيس ال���وزراء استقالة حكومته 
ي��وم األح��د امل��اض��ي ف��ي إج���راء روتيني بعد 
االنتخابات البرملانية التي شهدتها البالد أمس 
السبت. وقبل أمير الكويت استقالة حكومة 
رئيس الوزراء صباح اخلالد الصباح، وطلب 
من احلكومة مواصلة عملها في تسيير األمور 

حلني تعيني حكومة جديدة.
وك��ان��ت جل��ن��ة ان��ت��خ��اب��ات مجلس األم��ة 
الكويتي أعلنت أسماء الفائزين في انتخابات 

مجلس األمة 2020. 


