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مواطنون يطالبون بنصيبهم
في الصندوق السيادي النرويجي.. كاش

عالء مجيد

يبدو أن احلكومة النرويجية تواجه مأزقا حيث طاملا نادت بأن صندوق 
الثروة السيادي النرويجي هو ملك للشعب وهو ما يبدو أنه يحتاج إلى 
توضيح بشأن ما يترتب على هذا الشعار، وذلك بعدما تصاعدت مطالبات 
من العديد من املواطنني باحلصول على حقهم في قيمة أصول الصندوق 
أو جزء من تلك القيمة وذلك حسب تقرير نشرته وكالة »بلومبرغ« أمس.
وتتزامــن تلك املطالبات مــع الزخم الذي يشــهده معدل منو أصول 
الصندوق السيادي النرويجي، حيث وصلت قيمة األصول إلى ١.١ تريليون 
دوالر، ما يعد األكبر عامليا، وبحساب نصيب الفرد في أصول الصندوق 
يصبح كل املواطنني في النرويج »مليونيرات« بحســب العملة احمللية 

للمملكة االسكندنافية.
ويبلغ عدد سكان النرويج حوالي 5.3 ماليني نسمة وبذلك تصل 
حصة كل مواطن نرويجي في إجمالي أصول الصندوق السيادي أكثر 
من ٢٠٠ ألف دوالر للشــخص الواحد، األمر الذي أدى الى استفســار 
العديد من النرويجيني حول ما اذا كان بإمكانهم سحب حصتهم من 

الصندوق.
يذكــر أن صندوق الثروة الكويتي تصل قيمة أصوله الى قرابة 6٠٠ 
مليار دوالر بحســب وكالة »موديز« ومعهد صناديق الثروة السيادية، 
وهو ما يعني أن نصيب املواطن الكويتي من أصول الصندوق تتخطى 
4٠٠ ألــف دوالر، وهــو ما ميثــل ضعف نصيب املواطــن النرويجي في 

أصول الصندوق النرويجي، حيث يبلغ عدد ســكان الكويت ١.4 مليون 
نسمة تقريبا.

وصرحت مارث ســكار املتحدثة باســم مؤسســة إدارة االستثمارات 
في احلكومة الكويتية واملســؤولة عن إدارة أصول الصندوق السيادي 
النرويجي بأنه من اجليد أن يشــارك املواطن النرويجي في هذا الشــأن 
ويــدرك ان الصنــدوق يخص اجلميع، كما أكــدت أن ارتفاع الوعي لدى 
املواطــن النرويجي ميثل فرصة جيدة لشــرح انه من املفترض أن يفيد 

هذا الصندوق ايضا األجيال القادمة.
كما أوضحت أن الصندوق احلكومي ملعاشات التقاعد ليس صندوق 
تقاعد فقط، بل الغرض منه هو ضمان اســتمرار النرويج في االستفادة 

من ثروتها النفطية لفترة طويلة بعد نضوب النفط.
ويحتفظ الصندوق الســيادي في النرويج بحوالي ١.5% من األســهم 
املدرجة في العالم، حيث شهد العقد املاضي زيادة كبيرة في قيمة أصوله 
بعد أن أدت موجة الشراء على األسهم الرخيصة خالل األزمة املالية الى 

مضاعفة حجمها الى أربعة أضعاف منذ عام ٢٠٠8.
وعملت النرويج على إنشــاء صندوقها الســيادي سنة ١٩٩٠ لغرض 

توفير بدائل جتارية بعيدا عن االعتماد على املوارد الطبيعية فقط.
وتتزامن تلك الدعوات مع انتشار التيار الشعبوي السائد في العديد 
من البلدان حول العالم والذي ميثل ثقافة سياسية جديدة على املجتمع 
الدولي خاصة دول أوروبا وأميركا الشمالية حيث تسود مطالب شعبوية 

وترجح كل األحزاب السياسية في االنتخابات.

يدور جدل كبير حاليا بشأن ضرورة 
فرض ضرائــب على األكثر ثــراء، ألن 
الفجوة بني الطبقــات - أغنياء وفقراء - 
أصبحت مخيفة. يكفي سرد ما قالته منظمة 
»اوكسفام« البريطانية غير احلكومية ان 
»ثروة 1% من أغنى أثرياء العالم تفوق بقية 

ثروات العالم مجتمعة«.
هذا الواقع يــزداد يوميا، وبدأت اكثر 
الدول الرأســمالية مثل الواليات املتحدة 
األميركيــة يتحــدث فيها املرشــحون 
املقبلة عن ضرورة  الرئاسية  لالنتخابات 
ردم الفجوة بني الطبقات، وفرض ضرائب 

على األغنياء.
هناك موجة من املرشحني من احلزب 
الدميوقراطــي الذين اصبحــوا يلقبون 
باملرشحني االشتراكيني، حيث هناك من 
هو يساري متطرف مثل بيرني ساندرز 
الذي يذهب بعيدا لفرض ضرائب ضخمة 
على فائقي الثروة، وإعطاء خدمات مجانية 
بالصحة والتعليم وغيرها للطبقات الفقيرة 
من أموال األغنياء، او اشتراكية معتدلة مثل 
إليزابيت وارين التي تطالب ايضا بتصحيح 
اخلدمات العامة من صحة وتعليم وفرض 

ضرائب على الشركات الكبيرة.
ال شــك ان هناك بعدا سياســيا في 
امللــف األميركي، حيــث يأتي التصويب 
على الشــركات الكبيرة بسبب ما فعلته 
إدارة الرئيس احلالــي دونالد ترمب في 
العام املاضي، عندما خفضت الضرائب على 
الشركات من 35% الى 21%. وطالت االنتقادات 
خطوة ترامب معتبرة انها لم تفد االقتصاد 
بقدر ما أفادت إدارات الشركات نفسها التي 
وزعت على نفسها األرباح الطائلة بفضل 

فارق خفض الضرائب.
لكن فعليا، وبعيدا عن السياسة، هناك 
موجة عاملية من الغضب بني الطبقات في 
كل مكان، حيث تشتغل مظاهرات في دول 
عدة في العالم، بسبب هذا الواقع املخيف 
في زيادة الفقراء مقابل استئثار القلة باملزيد 

من الثروات.
وهذا األمر يحدث بوضوح اآلن في العالم 
العربي، األكثر عرضة ملوجة االحتجاجات، 
حيث بدأ مع الربيع العربي بعد ان تركزت 

الثروات بني الطبقات احلاكمة على حساب 
الشــعوب، وكانت ثورة الناس في تونس 
ومصر وسورية وليبيا، ثم انتقلت حديثا 

الى العراق ولبنان.
فالناس كانت ترضى ســابقا مبعادلة 
الصمت مقابل املال، لكن مبا انها أصبحت 
فقيرة جدا، فال منطق من ان تكون فقيرة 
وصامتة، فثارت غاضبة مثل نيران مشتعلة 

ال ميكن الحد توقيفها.
ففي لبنان مثال وصل االمر إلى ان أثرياء 
السلطة احلاكمة، اتفقوا على زيادة ثرواتهم 
بشكل غير محدود عبر زيادة الضرائب 
واالستفادة غير املشروعة من ديون الدولة 
وفوائدها، ولــم يلتفتوا للحد األدنى من 
إصالح البنية التحتية مثل الكهرباء واملاء 
)حقوق الناس األساسية( او إيجاد فرص 
عمل للناس لكي تستمر في حياتها اليومية، 
في جشع لتجميع املال لم يعد احد يصبر 

عليه، فكانت الثورة احلالية.
املشكلة ان تكديس الثروات هي سمة 
غالبة عند فائقي الثراء اليوم، مع ان املال 
ال يفترض ان يكون وسيلة، وإمنا فرصة 
لهم لتطوير أعمالهم وتوسعاتهم، ما يخلق 
فرصا لآلخرين وينمي ثروتهم بشكل عادل.
وهناك ايضا مســؤولية أخالقية في 
التفكير باآلخرين، وأصبحت تنتفي شيئا 
فشيئا، في وقت هناك ذريعة بأن القانون 
يســمح بهذه االعمال غير األخالقية في 
تكديس الثروات وزيادتها طاملا ان مصادرها 

قانونية.
وإذا استبعدنا اجلانب األخالقي، فحتى 
اقتصاديا ال يوجد منطق في عدم حتريك 
الثروات، في وقت أصبحت الفوائد منخفضة 
جدا في أغلب اقتصــادات العالم، وحتى 
أصبحت صفريــة في دولة أوروبية، فما 

هو املنطق بعدم أخذ مخاطرة أكثر!
ان اســتمرار هذه احللقة املفرغة من 
اتساع الفجوات بني األثرياء والفقراء، قد 
تؤدي الى موجة من تغييرات جذرية في 
أنظمة السياسة واالقتصاد، وما املظاهرات 
في أوروبا وأميركا اجلنوبية والعالم العربي 
والدول اآلســيوية، مرورا باملرشــحني 
األميركيني االشتراكيني إال بداية الشرارة!

مناخ السوق

فقراء وأغنياء.. 
وثورات!

@boumeree
a.boumerhi@alanba.com.kw

أحمد بومرعي
سكرتير حترير االقتصاد

»أركان الكويت« تقترض 55 مليون دينار

»أسواق املال« تعتمد تخفيض رأسمال »ياكو« 
تسلمت شــركة ياكو الطبية موافقة 
هيئة أسواق املال فيما يخص طلب الشركة 
بتخفيــض رأس املال املصــدر واملدفوع 
بنســبة ٩٠.6% مــن ١8.١٩ مليون دينار، 

إلى ١.7١ مليون دينار.
وحسب بيان للشركة أمس على موقع 
البورصة، فإنها ستعمد من خالل التخفيض 
إطفاء جزء من اخلسائر املتراكمة والبالغة 
٢4.٠١ مليون دينار، باستخدام الرصيد 

الكامل ملبلغ االحتياطيــات بقيمة 7.53 
ماليني دينار.

وأشارت إلى أنه سيتم إطفاء اجلزء 
املتبقي من اخلسائر املتراكمة والبالغ 
١6.48 مليون دينار، عن طريق تخفيض 
رأس املــال مبا يعادل هذه اخلســائر، 
ليصبــح رأس املــال بعد إطفــاء كامل 
اخلســائر املتراكمة على الشركة 7١.١ 

مليون دينار.

وقعت شركة أركان الكويت العقارية 
عقــود تســهيالت ائتمانية مــع 3 بنوك 
إســالمــــية محلـــــية بقيمة 55 مليون 

دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس 
ان فترة سداد التسهيل االئتماني طويل 
األجل مبعدل ربح مناســب، مشيرة انه 

ال يوجد أثر مالي في الوقت احلالي على 
مركز الشركة، إذ سيظهر عند استخدام 

تلك التسهيالت.
وأوضحت »أركان الكويت« أن الهدف 
من تلك التسهيالت يتمثل في استخدامها 
بأنشطة الشــركة وتطوير مشروعاتها 

والتوسع عقاريا.

بدر ناصر اخلرافي يستحوذ على »اخلليج للكابالت«
شريف حمدي

أعلنت مجموعة اخلير 
الوطنية »مجموعة اخلرافي« 
أنهــا وافقت علــى العرض 
املقــدم مــن شــركة اخلير 
العاملية لبيع وشراء األسهم 
»بدر ناصر اخلرافي« لشراء 
ما نسبته ٢٩% من رأسمال 
شــركة اخلليــج للكابالت 

والصناعات الكهربائية.
وأضافــت املجموعة في 
بيــان صحافــي أمــس أن 
عمليــات البيــع متت وفق 
القواعــد املعمــول بها في 
هيئة أسواق املال وبورصة 

الكويت.
وذكرت أن شركة اخلير 
العاملية التابعة لـ »بدر ناصر 
اخلرافــي« نفــذت مؤخــرا 
سلســلة من االستحواذات 
النوعية وشــراء حصص 
التشغيلية  الشــركات  في 
املدرجة في سوق الكويت 
لــأوراق املالية فــي إطار 
استراتيجية جديدة تتناسب 
مــع املتغيرات االقتصادية 
واحمللية والعاملية في إطار 
عمل متنوع بطاقات شبابية 

مبتكرة.

تفاصيل الصفقة
وفي هذا السياق، أعلنت 
بورصــة الكويت أمس عن 
إمتــام 6 صفقــات متفــق 
عليها لبيع 58 مليون سهم 
من أســهم شــركة اخلليج 
للكابــالت لصالح شــركة 

55٠ فلســا للسهم الواحد. 
هذا وتبلغ القيمة الدفترية 
للشــركة نحو ١5٠ مليون 

دينار.
وأوضحــت »الكابالت« 
ان »اخلير الوطنية« وافقت 
علــى العــرض املقــدم من 
شركة اخلير العاملية لبيع 
وشراء األسهم، بشراء جزء 
من حصتها املجمعة بعدد 

58.٠٢8 مليون سهم.

والصناعات الكهربائية في 
البورصة أمس بنسبة %6.3، 
ليصل إلى أعلى مستوياته 
خالل عامــني ببلوغه 5٠٢ 

فلس عند اإلغالق.
وفــي ســياق متصــل، 
كشفت إفصاحات البورصة 
عن ارتفــاع حصة إبراهيم 
العصفور في شركة الكابالت 
إلــى 6.٩% من 5.3% بقيمة 
شــراء ١.6 مليــون دينــار 
ليصبح ثانــي أكبر املالك، 
وتبلــغ ملكيــة املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 

نحو ٠5.%6.

مؤشرات البورصة
ارتفعــت  ذلــك،  إلــى 
البورصة بشكل  مؤشرات 
جماعي في جلسة تعامالت 
امس، إذ ارتفع مؤشر السوق 
العام بنسبة ٠.١% محققا 5.8 
نقاط مكاســب ليصل إلى 
5777 نقطة، وارتفع مؤشر 
السوق األول بنسبة ٠.١% 
مبكاسب 3.٢ نقاط ليصل 
إلــى 63١١ نقطة، كما ارتفع 
مؤشــر الســوق الرئيسي 
بنســبة ٠.٢% بإضافة 3.١١ 
نقطــة ليرتفع إلــى 473٢ 

نقطة.
الســيولة  وتراجعــت 
بنسبة ٢8% ببلوغها ٢5.4 
مليون دينار، فيما ارتفعت 
القيمة الســوقية بنحو 3٠ 
مليون دينار لتصل بنهاية 
جلســة أمس إلــى 33.4١٩ 

مليار دينار.

»الكابــالت«  وأعلنــت 
أول من أمــس، أن »اخلير 
الوطنية« تعتزم التخارج 
مــن حصتهــا بالشــركة، 
علما ان احلصة اإلجمالية 
لـ»اخليــر الوطنيــة« فــي 
شركة الكابالت تبلغ نسبتها 
36.7% كما هو مشار أعاله 
وبعدد 77.٠٩8 مليون سهم.
وعلــى إثر ذلــك، ارتفع 
سهم شركة اخلليج للكابالت 

استحوذ على ٢٩ ٪ من األسهم.. و١5٠ مليون دينار القيمة الدفترية للشركة

بدر ناصر اخلرافي

اخلير العاملية بقيمة تقارب 
3٢ مليون دينار.

وكانت شركة »الكابالت« 
قد أعلنت أمس على موقع 
البورصة عن موافقة شركة 
الوطنية لأســهم  اخليــر 
والعقــارات، والتي متتلك 
أكبــر حصــة في رأســمال 
الشــركة وتقدر بـ %36.7، 
على بيع جزء من حصتها 
بأســهم »كابالت« بســعر 

شركة اخلير 
العاملية التابعة 

لبدر اخلرافي 
نفذت سلسلة من 

االستحواذات 
النوعية

إستراتيجية 
متنوعة تتناسب 

مع املتغيرات 
االقتصادية 

وطاقات شبابية 
مبتكرة

العوضي: 8 مليارات دوالر لتنفيذ مجمع بتروكيماويات الزور
أحمد مغربي

أكد الرئيــس التنفيذي 
الشــركة  فــي  بالوكالــة 
للصناعــات  الكويتيــة 
املتكاملــة  البتروليــة 
»كيبيــك« حــامت العوضي 
ان الكلفة التقديرية ملجمع 
بتروكيماويات الزور املزمع 
تشييده بجوار مصفاة الزور 
جنوب البالد تتراوح بني 7 
و 8 مليارات دوالر، مشددا 
على ان اخلطة املوضوعة 
للميزانيــة حتســب علــى 
أســاس »+ ٢٠« أو »- ١5« 
وبالتالــي ســتكون تكون 
انخفــاض  أو  زيــادة ٢٠% 

بنحو ١5%.
العوضي في  وأوضــح 
تصريحات خاصة أن جلنة 
الداخليــة في  املناقصــات 
مؤسسة البترول الكويتية 
أّهلت 6 أو 7 حتالفات ألعمال 
مجمع بتروكيماويات الزور 
مــن إجمالــي ١8 حتالفا قد 
التأهيــل، مشــيرا  طلــب 
الشــركة تنتظــر  أن  الــى 
موافقــة اجلهــاز املركــزي 

شهر للشركات الراغبة في 
التظلم.

»كيبيــك«  أن  وذكــر 
قامــت بتوقيــع عقــد مــع 
الوطني لالستثمار  شركة 
الــذراع   )NBK Capital(

وعن مشروع مرافق الغاز 
املسال في الزور قال العوضي 
بلغت نســبة اإلجنــاز نحو 
٩٢%، متوقعا بدأ التشــغيل 
األولــي لـــ 4 خزانــات فــي 
ســبتمبر ٢٠٢٠ وســيدخل 
ضمن شبكة التشغيل، ومن 
املتوقع انتهــاء األعمال قبل 
موعدها واملرحلة الثانية في 

فبراير ٢٠٢١.
إلى  العوضــي  وأشــار 
انه بالنسبة ملصفاة الزور 
فإن التشغيل األولي سيبدأ 
يونيو ٢٠٢٠ ويستمر إلى 

نهاية العام ٢٠٢٠.
ان  بالذكــر  اجلديــر 
البتروكيماويــات  مجمــع 
سيقوم بتصنيع منتجات 
بتروكيماوية أساسية بطاقة 
سنوية تبلغ ٢.76١ كيلو طن 
سنويا من املواد العطرية 
والبولي بروبلني، واملشروع 
التصميــم  مرحلــة  فــي 
الهندســي، ومــن املخطط 
االنتهاء من مرحلة الهندسة 
واملشتريات والبناء في عام 
٢٠٢3 ومــن ثــم جاهزيتها 

لبدء العمليات.

االستثمارية لبنك الكويت 
الوطني، كمستشــار مالي 
)محلــي( ملشــروع مجمع 
البتروكيماويــات، ومتــت 
املوافقة على مستشار عاملي 
يابانــي لترتيــب التمويل 

اخلارجي.
وتوقــع العوضــي فــي 
تصريحــات صحافية على 
هامــش مؤمتــر املعاجلــة 
الهيدروجينية للنفط املتبقي، 
التمويــل  آليــة  ان تكــون 
املتوقعة 3٠% ذاتي من قبل 
الشــركة و7٠% خارجــي، 
وبنســبة 5٠% محلي و%5٠ 
خارجي من نسبة التمويل.
العوضــي تتــم  وقــال 
دراسة آلية التمويل املثلى 
وما إذا كانت 3٠ إلى 7٠% أو 
٢٠ إلــى 8٠% خارجي وهي 
متوقفة على الوضع املالي 
البترول، مضيفا  ملؤسسة 
أن املستشار يدرس حاليا 
انسب اخليارات التمويلية، 
واألمر اآلخر مدى السيولة 
املتوفرة بالســوق ونسبة 
الفائدة التي سيتم احلصول 

عليها.

تأهيل 7 حتالفات عاملية لتنفيذ املشروع

حامت العوضي 

العامة حلسم  للمناقصات 
القائمة النهائية للتحالفات 
األســبوع املقبــل، ومن ثم 
يقــوم اجلهــاز املـركــــزي 
العــامــــة  للمناقصــات 
بفتح بــاب التظلمات ملدة 

احلكومة النرويجية أكدت سعادتها بوعي املوطنني أن أموال الصندوق حق أصيل لكل مواطن
نصيب الكويتي من الصندوق السيادي يتخطى 4٠٠ ألف دوالر.. ضعف املواطن النرويجي


