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اقتصـاداالثنني ١٨ مايو ٢٠٢٠

حتصيل ٤٫٣٧ مليارات دينار عبر نظام الدفع اإللكتروني احلكومي «تسديد»
أحمد مغربي

كشفـــت مصادر مسؤولة 
لـ «األنباء» ان حجم العمليات 
التي مت تنفيذها لنظام الدفع 
االلكترونــي احلكومي الذي 
يطلق عليه اســم «تسديد» 
بلغ ٤٫٣٧ مليارات دينار منذ 
تدشني اخلدمة في ٢٠٠٨ أي 
نحــو ١٢ عامــا حتــى اآلن، 
مشــيرة الــى ان نصف تلك 
املعامــالت مت تنفيذها خالل 
العامــني املاضيني فقط وهو 
مؤشــر يبرز حتول اجلهات 
اعتمــاد  الــى  احلكوميــة 
الدفــع االلكتروني للخدمات 
احلكومية من قبل املواطنني 
واملقيمــني. وقالــت املصادر 
ان متوســط حجم املعامالت 
الشهرية خلدمة تسديد يبلغ 
٨٠ مليون دينار وتتوزع على 
أكثــر مــن ٤٥ وزارة وهيئة 
وجهة حكومية، علما أن تقدمي 
خدمــات الدفع عبــر اخلدمة 
التي تقدمها شــركة االنظمة 
اآللية (كــي نت) وبالتعاون 
مع وزارة املالية، مشيرة الى 
ان النظام االلكتروني للدفع 
شهد دخول جهات حكومية 
بقوة خالل العامني املاضيني 
وعلى رأسها وزارة الكهرباء 
واملاء واالدارة العامة للجمارك 

ووزارة العدل.
وفــي التفاصيــل، ذكرت 
املصــادر ان حجم العمليات 
املاليـــــة التي متت عبر خدمة 
تسديـــد لوزارة الكهرباء واملاء 
بلغــت مليــــــار دينار منذ 

٣٨٦٫٦ مليون دينار. وقالت ان 
حجم املعامالت لوزارة الصحة 
تضاعف خالل الفترة املاضية 
لتبلغ وفق االحصائية نحو 
٣٢٨ مليون دينار وذلك بعد 
رفع رسوم اخلدمات الصحية 
وبدء تلقى اشتراكات الضمان 

مليـــون دينار وذلك بعد زيادة 
املبالــــغ املالية الســتخراج 
البطاقات املدنية الى ٥ دنانير. 
وتوقعت املصادر ان ترتفع 
قيم املعامالت املالية لوزارة 
الداخلية خالل الفترة املقبلة 
وذلك بعد حتويل كافة خدمات 

الوزارات واجلهات احلكومية 
في الكويت مثل وزارة املالية 
الداخليــة ووزارة  ووزارة 
الشــؤون  الصحــة ووزارة 
االجتماعية والعمل، وما إلى 
ذلك مع القطاع املصرفي من 
خـــالل شركـــة كي نت لغرض 
املعامــالت  تســهيل إجــراء 
التجاريــة واحلكومية على 
مستوى األفراد واملؤسسات.
وذكــرت املصادر ان التحول 
الرقمي للــوزارات والهيئات 
احلكومية ساهم بشكل كبير 
وفعــال في ارتفــاع عمليات 
الدفع عبر منظومة تســديد 
والتي اصبحت جزءا ال يتجزأ 

الصحي للمقيمني الكترونيا، 
فيما بلغــت تعامالت الهيئة 
العامة للقــوى العاملة نحو 

٢٥٤٫٢ مليون دينار.
التي  املبالغ  وتضاعفــت 
مت اســتقبالها للهيئة العامة 
للمعلومات املدنية الى ٦١٫٦ 

الكترونيا لتجديد  الــوزارة 
االقامــات للمقيمــني والتــي 
شهدت تطورا كبيرا لتشمل 

كل املقيمني في البالد.
جتدر االشارة الى ان نظام 
«تسديد» هو عبارة عن نظام 
إلكتروني يربط بني العديد من 

التكنولوجــي  النظــام  مــن 
ويهدف إلى تسهيل التعامالت 
املاليــة والتجارية اليومية، 
التي تقدمها مختلف الهيئات 
احلكومية في الكويت وذلك 
ملــا لهذه البرامــج من تأثير 
مباشر على تعامالت املواطنني 
واملقيمني في الدولة، وبالتالي 
فإن تسهيل عملية الدفع عبر 
برنامج احلكومة اإللكترونية 
ســينعكس بالضرورة على 
املقدمــة  مســتوى اخلدمــة 

للمستخدمني. 
وبينت املصادر ان شركة 
«كي نت» تقوم بدور نشط في 
النظام اإللكتروني احلكومي 
من خــالل توفير العديد من 
اخلدمــات االلكترونية مثل 
بوابــة الدفــع، نقــاط البيع 
الفردية، نقاط البيع املتكاملة، 
الدفع من خالل الهاتف النقال 
والدفــع مــن خــالل الطابع 

اإللكتروني.
وذكرت املصادر ان دعوات 
بنك الكويت املركزي بتفادي 
اســتخدام االوراق النقديــة 
خالل ازمة كورونا املستجد 
التي تعيشها الكويت حاليا 
ســترفع حجــم املعامــالت 
احلكوميــة  االلكترونيــة 
خالل ٢٠٢٠ الى مســتويات 
قياســية لــم تبلغهــا علــى 
االطــالق، ويتوقع ان ترتفع 
قيمة التعامالت الشهرية عبر 
عودة احلياة لطبيعتها وبدء 
الوزارات والهيئات احلكومية 
في ممارسة نشاطها تدريجيا 

خالل الفترة املقبلة.

خالل ١٢ عاماً.. وأكثر من نصف القيمة مت حتصيلها خالل العامني املاضيني

بدء تدشني خدمة تسديد في 
٢٠٠٨، وجاءت االدارة العامة 
للجمارك في املرتبة الثانية 
بحجم عمليات بلغت ٩٤٣٫٥ 
مليــون دينار تلتهــا وزارة 
العــدل بقيمــة ٨٧٤٫١ مليون 
دينار ثــم وزارة الداخلية بـ 

٥٥٠ مليون دوالر رصيد الكويت
لدى صندوق النقد الدولي

٥٠٠ مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة

عالء مجيد

عادت الكويت خالل شهر 
مارس الى زيادة احتياطياتها 
ورصيدها لدى صندوق النقد 
الدولي بعدما توقف لثالثة 
أشــهر عند مســتوى ١٦٥٫٧ 
مليون دينار ومنذ ديسمبر 
املاضي وحتى نهاية شــهر 
فبرايــر مــن العــام احلالي 
ليعــاود االرتفــاع بنســبة 
طفيفــة ليصــل إلــى ١٦٦٫٢ 
مليون دينار مبا يعادل نحو 
٥٥٠ مليون دوالر بنهاية شهر 
مارس املاضي. وذلك بحسب 
بيانات بنك الكويت املركزي 

لشهر مارس ٢٠٢٠.
وعلــى صعيد ســنوي، 
فقد زاد حجم االحتياطيات 
لــدى  الكويتيــة املودعــة 
صندوق النقد الدولي بنهاية 
مارس املاضي بنسبة ٢٢٫٣٪، 
وبقيمة ٣٠٫٣ مليون دينار، 
مقارنة مبستوياتها البالغة 
١٣٥٫٥ مليــون دينار بنهاية 

مارس من العام املاضي.
ويتكون وضع االحتياطي 
فــي صندوق النقــد الدولي 

شريف حمدي

حتسن ملحوظ استهلت 
به بورصة الكويت تعامالت 
االســبوع األخير من شــهر 
الفضيــل، وذلــك  رمضــان 
من خالل حتركات شــرائية 
الفتة على األســهم القيادية 
بعــد تعرضهــا لتراجــع في 
اجللســات  فــي  األســعار 
األخيرة.  كما حظيت بعض 
األسهم املتوسطة والصغيرة 
بتحركات شــرائية، مما دفع 
الســوق لالجتاه  مؤشــرات 

الصاعد منذ بداية اجللسة.
وعــزز مــن هــذا التوجه 
للسوق تراجع األسعار لكثير 
من األســهم، وبالتالي باتت 
تتداول بأســعار مشــجعة، 
فضال عن التحسن امللحوظ في 
أسعار النفط بالسوق العاملي، 
ومن ثم ارتفاع سعر برميل 
النفط الكويتي الذي جتاوز 
مستوى ٢٥ دوالرا للبرميل. 
وعلى ضوء استهداف األسهم 
القيادية ذات القيم السعرية 

أحمد مغربي

التنفيذي  الرئيــس  قال 
فــي شــركة نفــط الكويت 
عماد ســلطان ان الشــركة 
متكنت من رفع نسب العمالة 
الكويتيــة إلــى ٨٩٫٩٪ مــن 
إجمالي العاملني في الشركة، 
وكذلك رفع نسبة التكويت 
في العقود القابلة للتكويت 

إلى ٢٦٫٦٪.
وذكر سلطان، في كلمة 
للموظفني باملوجز االخباري 
والذي حصلت «األنباء» على 
نسخة منه، انه للشهر الثالث 
على التوالي تقوم شركة نفط 
الكويت متاشيا مع توجيهات 

مجلس الوزراء بتشغيل أعمالها وفقا ملقتضيات اإلنتاج 
واألعمال الضرورية وذلك تفاديا لتداعيات جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيــد ـ ١٩)، مــا يدفعني للتوجه 
بتقدمي أسمى آيات الشــكر والتقدير ملا قدمه العاملون 
واملقاولون من صور العطاء والبذل والتضحية بتواجدهم 
في اخلطوط األمامية في تشــغيل املرافــق والعمليات 
التشغيلية واألساســية، لضمان استمرار تدفق النفط 
والغاز، وذلك وفاء من قبل الشركة ملسؤوليتها واحملافظة 
على مكانتها كمورد للطاقة في العالم، وتلبية ملتطلبات 
السوق احمللية من احملروقات وتوفير الطاقة الكهربائية 

للبالد ومبا يحافظ على استقرار االقتصاد الكويتي.
وذكــر انه خالل هذه الفترة التي تســتدعي تضافر 
كل اجلهود الوطنية، حشــدت شــركة نفط الكويت كل 
طاقاتها للمســاعدة في مواجهة تداعيات «كوفيد ـ ١٩»، 
حيث تشــرفنا بتكليفنا من قبل مجلــس الوزراء، إلى 
جانب الشــركات النفطية الزميلة واجلهات احلكومية 
األخرى، بإنشــاء مستشفى ميداني دائم مجهز بالكامل 
باإلمــدادات الطبية لتعزيز املرافــق واخلدمات الطبية 
فــي الدولة، حيث متكنت طواقم الشــركة من العاملني 
واملقاولــني من إجناز تلك املهمة في وقت قياســي، كما 
اتخذنا تدابير أخرى ضمن الســياق نفسه، منها وضع 
مستشــفى األحمــدي التخصصي كامــال حتت تصرف 
وزارة الصحة، وتوفير ســيارات إسعاف للوزارة لنقل 
املصابني من املطار، وتوفير مرافق للحجر الصحي 
بســعة ٨٠٠ ســرير، وإعداد مرافــق حجر صحي 

أخرى تتسع لنحو ٧ آالف عامل.
وأشــار ســلطان إلى ان عجلة 
العطــاء لــم تتوقف في 

لالقتــراض،  اجلديــدة 
واملطالبــات على الصندوق 
الســحب  احملــررة بحقوق 
اخلاصــة تعتبــر مطالبات 

بالعملة األجنبية.
ويبلــغ حجــم حقــوق 
السحب اخلاصة نحو ٥٦٤٫٣ 
مليون دينار بارتفاع شهري 
بلــغ ٠٫٠١٪ وبارتفاع ١٫٥٪ 
سنويا مقارنة مبستوياتها 
املاضــي  مــارس  بنهايــة 
مليــون   ٥٦٢٫٨ والبالغــة 
دينار، وهي أصول احتياطية 

دينار نهاية االسبوع املاضي. 
وارتفعت الســيولة املتدفقة 
للسوق بنسبة ١٧٪، إذ بلغت 
احملصلة اإلجمالية ١٧٫٧ مليون 
دينــار مقارنة بـ ١٥٫١ مليون 
دينار في جلسة ختام االسبوع 

دولية اســتحدثها صندوق 
النقد الدولي كأصل احتياطي 
مكمل لألصول االحتياطية 
لــدى البلــدان األعضاء في 
الصندوق، ويوزع الصندوق 
حقوق السحب اخلاصة بني 
أعضائه على أســاس نسب 

حصصهم في الصندوق.
ويعمــل صنــدوق النقد 
الدولي على تعزيز االستقرار 
املالي والتعــاون في املجال 
النقدي على مستوى العالم 
وتيســير التجــارة الدولية 
وزيــادة توظيــف العمالــة 
القابل  والنمو االقتصــادي 
لالســتمرار كما يساعد في 
جهود احلد مــن الفقر على 
مستوى العالم والصندوق 
البلــدان األعضــاء  تديــره 
وعددهم ١٨٩ بلدا. كما يقدم 
صندوق النقد الدولي املشورة 
حول كيفية حتقيق االستقرار 
االقتصادي ومنــع األزمات 
املالية وحتســني مستويات 
املعيشــة. ويبلــغ حجــم 
املبلغ الكلي الذي يستطيع 
الصنــدوق إقراضه للبلدان 

األعضاء ١ تريليون دوالر.

املاضي. وحظيت ٥ أسهم في 
صدارتها ســهم بيتك بـ ٧٠٪ 
من إجمالي الســيولة، حيث 
اســتحوذت األسهم اخلمسة 
على ١٢٫٥ مليون دينار منها 
٥٫١ ماليني لسهم بيتك، تاله 
سهم أهلي متحد بـ ٤٫٤ ماليني 
دينار، والوطني بـ ١٫٤ مليون 
دينار، والدولي بـ ٠٫٨ مليون 
دينــار وزين بـــ ٠٫٧ مليون 
دينار، وجميع هذه األســهم 
حققت ارتفاعات سعرية في 

مقدمتها بيتك بنحو ٣٫٤٪.
وأنهت اجللسة تعامالت 
أمس علــى ارتفــاع جماعي 
للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر 
الســوق األول بنسبة ٢٫٤٪ 
بإضافــة ١٢٢ نقطة مكاســب 
ليصل إلــى ٥١٤٧ نقطة، كما 
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة ٠٫٥٪ محققا ١٨٫٥ نقطة 
مكاســب ليصــل إلــى ٤٠٧٩ 
نقطة، وارتفع مؤشر السوق 
العام بنســبة ١٫٨٪ مبكاسب 
بلغــت ٨٨ نقطــة ليصل إلى 

٤٧٨٧ نقطة.

«نفــط الكويــت» عنــد هذا 
احلــد فقــد زخرت الســنة 
املالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالعديد 
من املنجزات والتي لم يكن 
لهــا أن تتحقق لوال تضافر 
اجلهود والعمل اجلماعي بني 
العاملــني واملقاولني، حيث 

أجمل ملخصا بأهمها:
ـ وقعــت شــركة نفــط   ١
الكويت عقد مشروع احلفر 
البحــري  واالستكشــاف 
للتنقيــب عن النفط والغاز 
داخل املياه اإلقليمية الكويتية 
مــع شــركة «هاليبرتــون» 
العامليــة، حيــث يصب هذا 
املشروع احليوي في حتقيق 
أهداف استراتيجية الشركة 
لعام ٢٠٤٠ مبا يخص االستكشــاف والتنقيب البحري، 

على أن يتم العمل فيه في شهر يوليو املقبل.
٢ـ  فيما يخص النفط الثقيل، مت البدء في تشغيل عمليات 
مشــروع حقل فارس الســفلي للنفط الثقيل، وجنحت 
الشــركة في إنتاج أول مليون برميل من النفط الثقيل، 
ما يعد باكورة عمل متواصل ومضن اســتمر زهاء عقد 

من الزمن.
٣ ـ حققت الشركة ارتفاعا في مستوى إنتاج الغاز غير 
املصاحب، حيث فاق معدل اإلنتاج الفعلي (٤٩٠ مليون 
قــدم مكعبة يوميا) املعدل الســنوي املســتهدف (٤٥٠ 

مليون قدم مكعبة يوميا).
٤ـ  في مجال تعزيز استخالص النفط، مت بنجاح تنفيذ 
أول مشــروع تتبــع كيميائــي أحادي البئر فــي العالم 
لتقنية حقن البوليمر، علما أن هذه اخلطوة ســيعقبها 
تطبيــق ميدانــي متعدد اآلبار لرصــد وتقييم اجلدوى 
الفنية واالقتصادية بشكل أدق متهيدا للتطبيق التجاري 

لتقنية حقن البوليمر.
٥ ـ مت اســتكمال العمليــات امليدانية ملشــاريع املســح 
االستكشــافي الزلزالي ثالثــي األبعاد في جون الكويت 
وحقل برقان الكبير وخبرات علي، باســتخدام تقنيات 
حديثة ومتطورة ومتنوعة في تســجيل بيانات املسح 
اجليوفيزيائــي، ممــا سيســهم في حتســني العمليات 

االستكشافية مستقبال. 
٦ـ  مت استئناف عملية تزويد السفن بالوقود (بعد توقف 
دام ٧ ســنوات)، مما سيســهم هذا اإلجنــاز في حتقيق 

املتطلبات االستراتيجية ملؤسسة البترول الكويتية.
٧ـ  مت تدشني املرسى الرحوي اجلديد Blue Water خالل 

ديسمبر ٢٠١٩.

بنهاية مارس ٢٠٢٠ وبزيادة سنوية ٢٢٫٣٪

١٧ ٪ زيادة في السيولة.. و«بيتك» األكثر تداوالً بالقيمة بـ ٥ ماليني دينار

من شريحة االحتياطي، أي 
مبالغ العمالت األجنبية التي 
يجوز للبلد العضو سحبها 
مــن صندوق النقــد الدولي 
خالل مهلة وجيزة، ومديونية 
علــى صندوق النقد الدولي 
(مبوجــب اتفاقيــة قرض) 
في حســاب املوارد العامة، 
وتكون حتت تصرف البلد 
العضو مبا في ذلك إقراض 
البلد املبلغ لصندوق النقد 
الدولي مبوجــب االتفاقات 
العامة لالقتراض، واالتفاقات 

القيمــة  املرتفعــة، حققــت 
الســوقية لبورصة الكويت 
ارتفاعــا امس بنســبة ١٫٨٪ 
مبكاســب ٥٠٠ مليون دينار 
لتصل القيمة إلى ٢٧٫٢٧ مليار 
دينار ارتفاعا من ٢٦٫٧٧ مليار 

سلطان: ٨٩٫٩٪ نسبة التكويت
في «نفط الكويت».. و٢٦٫٦٪ في العقود

تشغيل أعمال الشركة وفقاً ملقتضيات اإلنتاج واألعمال الضرورية تفادياً لڤيروس كورونا

وزارة الكهرباء في الصدارة بتحصيل مليار دينار.. تليها «اجلمارك» بـ ٩٤٣٫٥ مليون دينار

دعوات تفادي استخدام األوراق النقدية سترفع حجم املعامالت اإللكترونية احلكومية خالل ٢٠٢٠

٨٠ مليون دينار متوسط عمليات التحصيل لنظام «تسديد» شهريًا.. وارتفاع القيمة مع عودة احلياة لطبيعتها

عماد سلطان


