
كشف التقرير الشهري لوزارة املالية الكويتية أن 
إجمالي العجز املالي في املوازنة العامة للدولة خالل 
الفترة من بداية السنة املالية احلالية في أول أبريل 
حتى نهاية أكتوبر املاضي بلغ 2.33 مليار دينار 

)7.73 مليار دوالر(.
وأوضح التقرير الصادر امس  االثنني، أن إجمالي 
اإلي���رادات في السبعة أشهر األول��ى من العام املالي 

اجلاري بلغت 8.34 مليار دينار.
وسجلت املصرفات في الفترة منذ أبريل السابق 

وحتى الشهر املاضي 8.46 مليار دينار.
وأشار التقرير الشهري للوزارة إلى أنه مت خصم 
834.08 مليون دينار بواقع %10 من إجمال اإليرادات 

الفعلية لصالح احتياطي األجيال القادمة.
وبحسب ال����وزارة ف��إن تلك ال��ب��ي��ان��ات ال متثل 
مصروفات الفترة بشكل دقيق وذل��ك بسبب تأخر 
بعض اجلهات احلكومية في االنتهاء من إجراءات نقل 

البيانات اخلاصة باملرتبات من النظم املتكاملة للخدمة 
املدنية إلى نظم مالية احلكومة.

ويبدأ العام املالي في الكويت في أبريل من كل عام، 
وينتهي في 31 مارس من العام التالي.

وكان وزير املالية، أنس الصالح، قد توقع سابقاً 
أن يصل العجز املقدر في ميزانية 2017-2018، بعد 

حتويل احتياطي األجيال القادمة إلى 7.9 مليار دينار.

وأضاف الصالح أن إجمالي إيرادات امليزانية املقدر 
يبلغ 13.3 مليار دينار، واملصروفات 19.9 مليار 

دينار.
ُيذكر أن الكويت حتولت للعجز املالي في عام 2015 
2016-، ألول مرة منذ 16 عاماً؛ حيث قدر في وقتها 
بنحو 5.9 مليار دينار، في ظل تراجع أسعار البترول 

العاملية، مما أثر على إيرادات الدول النفطية.
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2.3 مليار دينار عجز  »املالية«: 
7 أشهر موازنة الكويت في 

شعار وزارة املالية

البورصة تنهي تعامالتها على انخفاض 
0.07 باملئة  املؤشر السعري 

أنهت بورصة الكويت جلسة تعامالتها امس  االثنني 
على انخفاض مؤشرها السعري 6ر4 نقطة ليصل إلى 
مستوى 72ر6257 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 

في املئة.
 في املقابل انخفض املؤشر الوزني 4ر1 نقطة ليصل 
إل��ى 43ر399 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 كما 
انخفض مؤشر )كويت 15( بواقع 3ر4 نقطة ليصل إلى 

26ر918 نقطة بنسبة 48ر0 بلغت في املئة.
 وشهدت اجللسة تداول 9ر58 مليون سهم متت عبر 
2950 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر11 مليون دينار 

كويتي )نحو 6ر37 مليون دوالر أمريكي(.
 وتابع املتعاملون إعالن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة 
لصالح حساب وزارة العدل عالوة على إعالن تصحيحي 
من شركة )امل��دن( بخصوص بياناتها املالية عن فترة 

الربع الثالث من العام احلالي.
 وكانت أسهم شركات )أموال( و)مراكز( و)منتزهات( 
و)كويت ت( و)املدن( األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم 
)االمتياز( و)وطني( و )ساحل( و)بيتك( و)املستثمرون( 

األكثر تداوال.
 واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني 
األرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها )أجوان( 

و)سنام( و)شارقة أ( و)وربة ت( و)وطنية د ق(.
 وشهدت اجللسة ارتفاع أسهم 39 شركة وانخفاض 
أسهم 55 أخرى في حني شهدت أسهم 18 شركة ثباتا من 

إجمالي 112 شركة متت املتاجرة بها.
 واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم )كويت 15( 
على 5ر12 مليون سهم متت عبر 985 صفقة نقدية بقيمة 

4ر7 مليون دينار )نحو 19ر24 مليون دوالر(.

جانب من تداوالت البورصة

 0.354 0.301 واليورو إلى  الدوالر  ينخفض أمام الدينار ليسجل 
انخفض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار الكويتي ام��س  االثنني ليسجل 301ر0 
دينار واليوروالى 354ر0 دينار مقارنة بأسعار 

صرف يوم امس.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية 

على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه 
اإلسترليني استقر عند مستوى 398ر0 دينار في 
حني ارتفع الفرنك السويسري ليسجل 305ر0 
دينار وبقي الني الياباني عند مستوى 002ر0 
دي��ن��ار دون تغيير. وبالنسية ال��ى االقتصاد 

االمريكي فمشروع قانون اإلص��الح الضريبي 
يواجه حتديات مع حتوله إلى مجلس الشيوخ 
حيث ميلك اجلمهوريون أغلبية ضئيلة وتعقيدات 
سياسية ب��ش��أن العجز ال��ف��ي��درال��ي والرعاية 
الصحية اذ لم يصوت الدميوقراطيون لصالح 

املشروع. الى جانب ذلك تشير التقارير الصادرة 
مؤخرا ان املجلس االحتياطي الفيدرالي االمريكي 
في طريقه نحو رفع ثالث ألسعار الفائدة الشهر 
القادم اذ يبلغ حاليا احتمال رفع املجلس للفائدة 

لثالث مرة هذه السنة 93 في املئة.

»مؤسسة البترول« تبرم عقود زيت 
2018 الغاز ووقود الطائرات لعام 

قال جتار امس  االثنني إن مؤسسة البترول الكويتية 
أبرمت عقودها احملددة املدة لعام 2018 لبيع زيت الغاز 

ووقود الطائرات، وفقا لرويترز .
واتفقت الشركة على بيع زي��ت الغاز ال��ذي يحتوي 
على 500 جزء في املليون من الكبريت في العام القادم 
بعالوة 65 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار زيت الغاز 
في الشرق األوس��ط الذي يحتوي على نفس النسبة من 
الكبريت وهو ما يزيد خمسة سنتات على ع��الوة عقود 

2017. وأبرمت املؤسسة عقودها احمل��ددة امل��دة لوقود 
الطائرات لعام 2018 بعالوة 70 سنتا للبرميل فوق 
متوسط أسعار وقود الطائرات في الشرق األوسط وهو ما 
يقل عن العالوة التي أُتفق عليها للعام احلالي ودارت بني 

90 و95 سنتا للبرميل.
ولم تتوافر حتى اآلن تفاصيل عن الكميات أو املشترين 
ول��م يتسن احل��ص��ول على تعليق رسمي م��ن مؤسسة 

البترول الكويتية.

خالل أكتوبر املاضي .. على أساس سنوي

»املركزي«: ارتفاع النقد 
2.3 باملئة  املتداول إلى  

1.63 مليار دينار لـ 
أظهرت النشرة الشهرية لبنك الكويت 
املركزي، ارتفاع النقد املتداول للدينار 
بفئاته املختلفة خ��الل أكتوبر املاضي 

بنسبة %2.3 على أساس سنوي.
وأوض����ح ال��ب��ن��ك ف��ي ت��دوي��ن��ة على 
“تويتر”، أن ح��ج��م ال��ن��ق��د امل��ت��داول 
واملسكوكات بنهاية أكتوبر املاضي سجل 
1.637 مليار دينار )5.60 مليار دوالر(، 
مقابل 1.6 مليار دي��ن��ار )5.11 مليار 

دوالر( بالشهر املناظر من 2016.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت النقد 
املتداول بنسبة %1.2 مقارنة بقيمته في 
سبتمبر السابق البالغ 1.61 مليار دينار.

وبالنسبة للمسكوكات فقد بلغت 
قيمتها بنهاية أغسطس 25.98 مليون 
دينار، بنمو %6 عن حجمها البالغ 24.5 

مليون دينار في أكتوبر 2016.
وتصدرت فئة العشرين دينار الفئات 
ال��ورق��ي��ة األك��ث��ر ت���داوال بقيمة بلغت 
970.6 مليون دينار، تلها فئة 10 دنانير 
بقيمة 482.6 مليون دينار، ثم 5 دنانير 

بقيمة 98 مليون دينار.
أما املسكوكات، فقد تصدرت فئة ال� 
100 فلسا بقيمة 11.5 مليون دينار، 
ثم فئة 50 فلسا بقيمة 8.12 مليون 

مقر البنك املركزيدينار.

ف��ت��ح��ت وزارة ال���ت���ج���ارة 
وال��ص��ن��اع��ة ال��ب��اب  لتأسيس و 
اص��دار تراخيص الشركات غير 
ال��ه��ادف��ة ل��ل��رب��ح وه��م��ا شركتا 
الشخص الواحد وذات املسؤولية 
احمل���دودة عبر النافذة ال��واح��دة 

ملركز الكويت لألعمال 
وق���ال���ت ال�������وزارة ف���ي ب��ي��ان 
صحافي إن ش��رك��ات األشخاص 
)غ��ي��ر ال��ه��ادف��ة للربح ( تنطبق 
عليها األح��ك��ام امل��ق��ررة للشركة 
ذات املسؤولية احملدودة الواردة 
في قانون الشركات رقم 1 لسنة 
2016 واملعدل بالقانون رقم 1٥ 

لسنة 2017 والئحته التنفيذية .
أض��اف��ت أن ش��رك��ة الشخص 

ال���واح���د )غ��ي��ر ال��ه��ادف��ة للربح 
( تنطبق عليها األح��ك��ام املقررة 
لشركة الشخص الواحد ال��واردة 
في قانون الشركات رقم 1 لسنة 
2016 واملعدل بالقانون رقم 1٥ 

لسنة 2017 والئحته التنفيذية .
واوض���ح���ت أن���ه ي��ح��ظ��ر على 
ه��ذه ال��ش��رك��ات مباشرة أو دعم 
األنشطة السياسية،او الدينية 
او العقائدية أو أي نشاط خاضع 
ألية جهات رقابية دون احلصول 
على موافقتها، وكذلك التحول إلى 

شركة هادفة للربح .
و ذك��رت ال���وزارة أن��ه أي��ا كان 
شكل الشركة التي اتخذتها الشركة 

غير الهادفة للربح فإنه ال يجوز 
لها استخدام ارباحها وعوائدها 
اال لتحقيق أغراضها التي أنشئت 
من أجلها ، مبينة أنه ال يجوز لها 
توزيع ارباحها وعوائدها بشكل 
مباشر أو غير مباشر على أي من 

الشركاء . 
و ألزمت الالئحة هذه الشركات 
ب��ت��ق��دمي ت��ق��ري��ر س��ن��وي يتضمن 
اع��م��ال��ه��ا وأن��ش��ط��ت��ه��ا وم��ص��ادر 
متويلها مرفقاً به ميزانيتها مصدقاً 
من املفوضني بالتوقيع عن الشركة 
وم��دق��ق حساباتها وذل���ك خالل 
الثالثة أش��ه��ر األول���ى م��ن بداية 

السنة املالية للشركة .

كما اك���دت أن��ه ال ي��ج��وز لهذه 
الشركات إصدار سندات أو صكوك 

قابله للتداول أو تلقي تبرعات .
وأضافت ال���وزارة أن تأسيس 
ش��رك��ة الشخص ال��واح��د الغير 
ه���ادف���ة ل��ل��رب��ح ي��ت��م م���ن خ��الل 
املوقع االلكتروني إلدارة النافذة 
الواحدة )مركز الكويت لألعمال( 
www.kbc.gov.kw بطريقة 
سهلة وميسره من خ��الل أنظمة 
ال��ك��ت��رون��ي��ة تعمل وف���ق مفهوم 
احلكومة االلكترونية وال��رب��ط 
والتراسل مع اجلهات احلكومية 
لة برأس مال يبدأ بألف  ذات الِصّ

دينار كويتي فقط  .

اوضحت أنه يحظر على هذه الشركات مباشرة األنشطة السياسية

»التجارة« تفتح تراخيص
 الشركات  غير الهادفة للربح

مقر وزارة التجارة

.. و ينظم ورشة عمل للبنوك وشركات الصرافة في مجال مكافحة متويل اإلرهاب
ص��رح امل��دي��ر التنفيذي لقطاع ال��رق��اب��ة ف��ي بنك 
الكويت املركزي وليد العوضي بأنه في سبيل تكريس 
ال��دور الرقابي ال��ذي يقوم به بنك الكويت املركزي 
وف��ي إط��ار احل��رص على تنظيم ورش عمل موجهة 
إلى مسؤولي وموظفي املؤسسات املصرفية واملالية 
اخلاضعة لرقابته بهدف تنمية قدرات العاملني لديها 
وحتقيق اإلدراك الكامل من جانبهم للمتطلبات الواردة 
بالتعليمات الرق��ابية ل��دى القيام مبزاولة أعمالهم، 
فقد مت دعوة جميع البنوك احمللية وشركات الصرافة 
العاملة في دول��ة الكويت حلضور موظفيها لورشة 
عمل تنظم خالل الفترة من 21 – 23 نوفمبر 2017 
حتت عنوان “متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب”.
حيث أوضح وليد العوضي أن بنك الكويت املركزي 
يحرص على اإلستمرارية في تقدمي ورش عمل بصفة 
دورية كل عام لتعميم وتوسيع دائرة اإلستفادة لكافة 
املعنيني بتطبيق القوانني والتعليمات الصادرة من 
بنك الكويت املركزي، وذلك من خالل تنظيم ورشة عمل 
تتناوملتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
وتنظيم ورش��ة عمل أخ��رى تتناول شرح للمتطلبات 
الرقابية األخ���رى ال��ص��ادرة ب��ه��دف توسيع دائ��رة 

اإلستفادة لدى كافة موظفي شركات الصرافة املعنيني، 
حيث حققت هذه الورش عبر األعوام السابقة جناحات 
ونتائج إنعكست إيجابياً على كل من شارك بحضورها.

وأش���ار امل��دي��ر التنفيذي لقطاع ال��رق��اب��ة إل��ى أن 
ورش��ة العمل امل��زم��ع انعقادها خ��الل شهر نوفمبر 
2017ستتناول إيضاح متطلبات مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب وفق املتطلبات ال��واردة بالتوصيات 
 FATF ( الدولية الصادرة عن مجموعة العمل املالي
( واتساقاً مع أحكام القانون رقم )106( لسنة 2013 
الصادر بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
والقرارات الوزارية املعمول بها والتعليمات الصادرة 
من بنك الكويت املركزي في ذات اخلصوص بتاريخ 
23 يوليو 2013، كما سوف تتناول متطلبات القرار 
الوزاري رقم )5( لسنة 2014 الصادر بشأن الالئحة 
التنفيذية لتطبيق ق���رارات مجلس األم��ن ال��ص��ادرة 
مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة املتعلقة 
ب��اإلره��اب ومتويل اإلره���اب، والضوابط اإلرشادية 
التي أصدرتها جلنة تنفيذ قرارات مجلس األمن بوزارة 

اخلارجية في هذا الصدد.
وقد إختتم وليد العوضيتصريحه الصحفي مؤكداً 
على حرص بنك الكويت املركزي في مواصلة تنظيم 
مثل ه��ذه ال���ورش حتقيقاً جل��ه��وده الرامية لتعزيز 
األساليب الرقابية التي تتسق مع املعايير الدولية 

ووصوالً ملنظومة رقابية أكثر شموالً وتكامالً.

وليد العوضي

مقر مؤسسة البترول

»املعلومات املدنية« و»بيتك« يوقعان 
مذكرة لتفعيل اخلدمات اإللكترونية 

وقعت الهيئة العامة للمعلومات املدنية الكويتية وبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( امس  االثنني مذكرة تفاهم مشتركة 
تعنى بتفعيل العديد من اخلدمات اإللكترونية بهدف تسهيل 

اجراءات املعامالت املصرفية لعمالء )بيتك(.
وقال املدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح 
صحفي إن الهيئة حريصة على وضع كل إمكاناتها وخدماتها 
في متناول مختلف اجلهات احلكومية ومؤسسات القطاع 
اخلاص مشيدا مببادرة )بيتك( في تعزيز التعاون والشراكة 

مع الهيئة.
وأضاف العسعوسي أن الهيئة وقعت اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم مع 70 جهة أخرى لتوفر لها خدمات البنية التحتية 
للمفتاح العام )بي كي اي( إلصدار شهادات إلكترونية كما 
تقدم الهيئة خدمات نظم املعلومات اجلغرافية )جي اي اس( 

ألكثر من 60 جهة وخدمات البيانات اإلحصائية املجمعة.
وأوض��ح أن )بيتك( مبوجب مذكرة التفاهم سيتمكن من 
استخدام كل التطبيقات والبرامج التي توفرها الهيئة إضافة 
إل��ى توفيرها البيانات املكانية مجهولة املصدر من نظام 
املعلومات اجلغرافية من خالل التطبيقات واخلدمات اخلاصة 
ب)بيتك( والواجهات البرمجية املقدمة من الهيئة مؤكدا سرية 

تلك البيانات وعدم السماح مبشاركتها مع أي جهة أخرى.
ولفت العسعوسي إلى أن توقيع االتفاقية يأتي في إطار 
توجهات الدولة لتعزيز الربط اإللكتروني وتوسيع مجاالت 

استخدامه في مختلف القطاعات وأهمها القطاع املصرفي.
 من جانبه قال الرئيس التنفيذي ملجموعة )بيتك( مازن 
الناهض “إننا حريصون على تطوير أدائنا واالستفادة من 
املستجدات احلديثة والتكنولوجيا الرائدة التي توفرها الهيئة 
مبا يخدم العمالء ويسهل اإلجراءات الفتا إلى أن )بيتك( قطع 

شوطا طويال في مجال تطبيق اخلدمات الرقمية.
وأش��اد الناهض باألنظمة املتعددة للهيئة التي تخدم 
مختلف املؤسسات والشركات احلكومية وغير احلكومية 
في الكويت الفتا إلى حرص )بيتك( على احلصول على هذه 

اخلدمات وتوظيفها بهدف خدمة العمالء وتسهيل اإلجراءات.
يذكر أن االتفاقية وقعت في املبنى الرئيسي للهيئة العامة 
للمعلومات املدنية وتولى توقيعها كل من العسعوسي 

والناهض وذلك بحضور عدد من املسؤولني في اجلهتني.

اعلنت وزراة املالية اليابانية امس  االثنني ارتفاع الفائض 
التجاري الكويتي مع اليابان في اكتوبر املاضي ليصل الى 
4ر64 في املئة 1ر32 مليار ين )287 مليون دوالر امريكي( 

بفضل الصادرات القوية وذلك للشهر العاشر على التوالي.
وق��ال��ت ال���وزارة ف��ي تقرير اول��ي ان اجمالي ال��ص��ادرات 
الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 1ر25 في املئة على اساس 
سنوي ليصل إلى 7ر45 مليار ين )408 مليون دوالر( للشهر 

العاشر على التوالي.
فيما انخفضت ال��واردات اليابانية بنسبة 1ر20 في املئة 
لتصل الى 5ر13 مليار ين )121 مليون دوالر أمريكي( للشهر 

اخلامس على التوالي.

من جهة اخرى اظهر التقرير ارتفاع الفائض التجاري ملنطقة 
الشرق األوسط مع اليابان بنسبة 0ر77 في املئة ليصل الى 
1ر484 مليار ين )3ر4 مليار دوالر( اكتوبر املاضي حيث 
ارتفعت ال��ص��ادرات اليابانية من املنطقة بنسبة 0ر42 في 
املئة مقارنة بالعام املاضي. فيما ارتفعت اسعار النفط اخلام 
واملنتجات املكررة والغاز الطبيعي املسال واملوارد الطبيعية 
االخرى التي متثل 7ر95 في املئة من اجمالي صادرات املنطقة 
ال��ى اليابان بنسبة 8ر42 في املئة. وف��ي السياق ذات��ه لفت 
التقرير الى انخفاض واردات الشرق االوسط من اليابان بنسبة 
9ر3 في املئة عازيا اسباب هذا االنخفاض الى ضعف الطلب 

على السيارات واآلالت والصلب.

وكان االقتصاد الياباني ثالث اكبر اقتصاد في العالم قد 
سجل فائضا عامليا يقدر ب 4ر285 مليار ين ياباني )5ر2 مليار 
دوالر أمريكي( في اكتوبر وهو الشهر اخلامس على التوالي من 
احلبر األسود مدعوما بالطلب اخلارجي القوي على السيارات 
الكبيرة ومعدات تصنيع أشباه املوصالت وامل��واد الكيماوية 
العضوية. فيما ارتفعت الصادرات االجمالية بنسبة 14ر0 في 
املئة مقارنة بالعام املاضي في حني منت الواردات بنسبة 9ر18 

في املئة وارتفعت قيمة النفط اخلام بنسبة 0ر43 في املئة.
يذكر ان الصني تظل الشريك التجاري االكبر لليابان تليها 
الواليات املتحدة االمريكية. ويتم قياس البيانات التجارية على 

اساس التخليص اجلمركي قبل تعديل العوامل املوسمية.

64.4 باملئة  ارتفاع الفائض التجاري الكويتي مع اليابان بنسبة 


