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اقتصـاد االثنني ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

١٠٣٫٧ ماليني دينار قيمة ١١ مشروعًا لـ «املالية»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
مسؤولة ان وزارة املالية جنحت 
في تنفيذ أكثر من ١١ مشروعا 
خالل السنوات العشر املاضية 
املمتــدة مــن ٢٠١٠ حتى ٢٠١٩ 
وتبلــغ قيمتهــا ١٠٣٫٧ ماليني 
دينار، وميتد تنفيذ تلك العقود 

الى عدة سنوات.
وذكرت ان أكبر العقود لدى 
وزارة املالية عقد إنشاء املوقف 
الشرقي ملبنى مجمع الوزارات 
بقيمة ٤٩٫٧ مليون دينار ومبدة 
تنفيذ ١٠٠٠ يوم وبلغت نسبة 
اإلجناز في املشروع حتى اآلن 
٩٢٪ ومت إصــدار أمر تغييري 
بقيمة ١١٩٫٤ ألف دينار بعد أخذ 
موافقات اجلهات الرقابية في 
الدولــة وعلى رأســها ديوان 
احملاسبة. وقالت ان ثاني اكبر 
العقود لدى «املالية» عقد إنشاء 
تأهيل وتطويــر مبنى مجمع 
الــوزارات بقيمة ٤٤٫٣ مليون 
دينار وبلغ نسبة اإلجناز في 
املشــروع ٩١٪ ومت إصــدار ٤ 
أوامر تغييرية للمشروع بقيمة 
إجمالية قدرها ٢٫١ مليون دينار 
مبوافقة اجلهات الرقابية مبا 
فيها ديوان احملاســبة. ولدى 
وزارة املالية عقد تطوير اإلدارة 
الضريبيــة للدولة بقيمة ٩٫٧ 
ماليــني دينار وبفتــرة تنفيذ 
قدرها ٧٩ شهرا وبلغت نسبة 

اإلجناز في املشروع ٧٠٫٥٪.
وبينت ان «املالية» انتهت 
من تنفيذ ٦ مشاريع أهمها إعادة 
تسعير السلع واخلدمات بقيمة 
٣٫٤ ماليني دينار واستغرق ٣ 
ســنوات، كمــا مت االنتهاء من 
مشــروع هندســة العمليــات 
الثانيــة (تطويــر  املرحليــة 
وتطبيق النظم املالية) بقيمة 
٦٫٩ ماليني دينار، باإلضافة الى 
العاملني  مشــاريع بناء قدرة 
فــي وزارة املالية احملاســبية 
الدولية القطاع العام، وتطبيق 
نظــام إدارة اجلودة املرجعية 
آيــزو  القياســية  املواصفــة 

صدرت لبعض املشاريع فقد 
صدر عــدد ٤ أوامر تغييرية 
ملشروع تأهيل وتطوير مبنى 
مجمع الوزارات وعدد ٣ أوامر 
تغييريــة ملشــروع املوقــف 
الشرقي ملبنى مجمع الوزارات.
وذكرت انه جــار تنفيذ ٧ 

البنك بدراســة بعض  يقــوم 
املشــاريع اخلاصــة ببعــض 
اجلهات احلكومية املشــمولة 
ضمنهــا  ومــن  باالتفاقيــة 
الدارســات التي يقدمها البنك 
ملشــروع إعــادة تنظيم أمالك 

الدولة.

مشاريع حاليا وسيتم االنتهاء 
منها خالل السنوات املقبلة.

وذكرت املصادر ان وزارة 
املالية ال توجــد لها اتفاقيات 
أبرمتها مع مستشارين عامليني 
عدا اتفاقية التعاون الفني مع 
البنك الدولي والتي من خاللها 

٩٫٧ ماليني دينار لتطوير اإلدارة الضريبية.. و٧٠٫٥٪ نسبة اإلجناز

وأخيرا مشروع توفير خدمات 
استشارية وإدارة مشروع نظم 

املعلومات اجلغرافية.
وقالت املصادر إنه ال يوجد 
التعاقدية  املــدة  تأخير عــن 
ملشــروعات وزارة املالية، أما 
عــن األوامــر التغييرية التي 

املشروعات املدرجة ضمن ميزانية وزارة املالية عن الفترة من ٢٠١١/٢٠١٠ إلى ٢٠١٩/٢٠١٨

تكلفة املشروعم
نسبة مدة التنفيذاملشروع

إيقاف التعامل قضاياأوامر تغييريةاإلجناز
مع املقاول

---١٠٠٪٣ سنوات٣٫٤٠٩٫٠٠٠إعادة تسعير السلع واخلدمات١

هندسة العمليات املرحلة الثانية ٢
---١٠٠٪٤ سنوات٦٫٩٠١٫٦٩٦(تطوير وتطبيق النظم املالية)

االستحقاق ومعايير احملاسبة ٣
IPSAS ١٠٠٪١٤ شهرا٤٠١٫٦٥٠الدولية في القطاع العام---

٤
تطبيق نظام إدارة اجلودة 

مبرجعية املواصفة القياسية 
ISO٩٠٠١

---١٠٠٪سنتان١٩٫٩٠٠

---١٠٠٪٥ أشهر٧٧٫٠٠٠إنشاء مركز خدمة االتصاالت٥

التحصيل اآللي املركزي ٦
---٨٧٪٥ سنوات٤٫٧٨٨٫٠٠٠للمستحقات احلكومية

توفير خدمات استشارية وإدارة ٧
٣ سنوات ٤٥١٫١٠٨مشروع نظم املعلومات اجلغرافية

---١٠٠٪ونصف

---٥٧٪٤ سنوات٦٫٨٩٣٫١٠٦تنفيذ نظم املعلومات اجلغرافية٨

تأهيل وتطوير ٩
٩١٪٩١٠ أيام٤٤٫٣٦٥٫١١٢مبنى مجمع الوزارات

٤ أوامر تغييرية 
بقيمة إجمالية قدرها 
٢٫١٩٩٫٤١٤ مبوافقة 
اجلهات الرقابية مبا 
فيها ديوان احملاسبة

--

املوقف الشرقي ١٠
٩٢٪١٠٠٠ يوم٤٩٫٧٣٩٫٩٨٥ملبنى مجمع الوزارات

٣ أوامر تغييرية بقيمة 
إجمالية قدرها ١١٩٫٤٠٥ 

مبوافقة اجلهات 
الرقابية مبا فيها ديوان 

احملاسبة

--

---٧٠٫٥٪٧٩ شهرا٩٫٧٥٠٫٠٠٠تطوير اإلدارة الضريبية١١

إصدار ٤ أوامر 
تغييرية لتأهيل 

وتطوير مبنى 
مجمع الوزارات 

بقيمة ٢٫١ مليون 
دينار

االنتهاء من تنفيذ
٦ مشاريع خالل 

السنوات املاضية.. 
وجاٍر تنفيذ ٧ 
مشاريع حاليًا

البورصة تواصل االرتفاع..
وتضيف ١٤٥ مليون دينار مكاسب سوقية

شريف حمدي

اســتهلت بورصة الكويــت تعامالت 
األسبوع على حتقيق مكاسب على مستوى 
القيمة السوقية بنحو ١٤٥ مليون دينار 
بنســبة ٠٫٥٪ ليصــل إجمالــي القيمــة 
السوقية ببورصة الكويت بنهاية تعامالت 
امس الى ٢٨٫٧٤ مليار دينار ارتفاعا من 
٢٨٫٦ مليار نهاية جلسة اخلميس املاضي.

وكان الفتا استمرار استهداف األسهم 
القيادية وفي مقدمتها اسهم البنوك بعد 
جتــاوز أزمــة التوزيعــات النقديــة من 
خالل تأكيــد البنــوك الكويتية على ان 
قرار التوزيع سيكون بنهاية العام املالي. 
وشهدت بنوك «األهلي املتحد» و«بيتك» 
و«الوطني» أعلى تداوالت امس من حيث 
قيمة التداول بإجمالي ٧٫٦ ماليني دينار 

تشكل ٤٦٪ من إجمالي السيولة.
وكانت السيولة شهدت تراجعا ملحوظا 
في جلســة امس، ببلوغهــا ١٦٫٥ مليون 

دينار انخفاضا من ٣٢ مليون دينار في 
جلسة اخلميس املاضي، واستحوذت ٥
اســهم قياديــة علــى ٥٩٪ مــن إجمالي 

السيولة.
وشــهدت تعامالت امس بداية هادئة 
مع جنوح للتراجع خاصة على مستوى 
األسهم الكبيرة، ومع مرور الوقت حتسن 
األداء بشــكل واضح من خــالل عمليات 
الشراء على األسهم القيادية خاصة األسهم 

املذكورة أعاله.
وأنهت البورصة تعامالتها امس على 
تبايــن في أداء املؤشــرات، حيث ارتفع 
مؤشر السوق االول بنسبة ٠٫٧٪ محققا 
٣٨٫٥ نقطة مكاســب تضاف للمكاســب 
السابقة ليصل املؤشر الى ٥٤٨٢ نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 
٠٫٥٪، مضيفا ٢٥٫٥ نقطة ملكاسبه ليصل 
الى ٥٠٤٥ نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق 
الرئيســي بنسبة ٠٫٠٢٪ خاسرا اقل من 

نقطة واحدة ليستقر عند ٤١٨٥ نقطة.

٤٨٪  تراجعاً في مستوى السيولة مبحصلة ١٦٫٥ مليون دينار

«املتحد ـ البحريني»: ال عالقة للبنك باألحكام 
الصادرة ضد بنك املستقبل وإدارييه ومساهميه

قــال البنك األهلي املتحــد - البحرين، 
إن األحكام القضائية الصادرة عن محكمة 
البحرين بتاريخ ١٨ يونيو اجلاري، بخصوص 
بنك املستقبل وعدد من ادارييه مساهميه، 
لم تتعرض للبنك األهلي املتحد أو ألي من 
العاملني به، مشــيرا الى ان هناك ادعاءات 
كاذبة ومغرضة تتداول على مواقع التواصل 
االجتماعي بهذا الشــأن، وهي ليس لها أي 
أساس من الصحة. وأوضح البنك في إفصاح 
على موقع بورصة الكويت امس، انه سبق 
له اإلفصــاح في ١٦ فبراير ٢٠٢٠، عن عدم 

وجــود أي دور للبنك في اإلدارة التنفيذية 
لبنك املستقبل، وقد قطع «األهلي املتحد ـ 
البحرين» صلته عمليا ببنك املستقبل منذ عام 
٢٠٠٧، بعد حتويل حصته الكاملة، والبالغة 
٣٣٫٣٣٪ إلى صندوق عهدة ذي غرض خاص، 
مت إنشاؤه مبوافقة مصرف البحرين املركز.
وتابع البنك أنه مت شطب كل استثمارات 
«األهلي املتحد» في بنك املستقبل من دفاتره 
املالية، مشددا على انه سيقوم بكل اإلجراءات 
القانونية ضد كل من يحاول الزج باسمه في 

هذا املوضوع بشكل مغلوط.

انكماش االقتصاد الكويتي
األسوأ خليجيًا في ٢٠٢٠

عالء مجيد

توقع بنــك «MFUG» الياباني في تقرير 
حديث له، ان يسجل االقتصاد الكويتي انكماشا 
بنســبة ٥٫٩٪ خالل العام احلالي، ليســجل 
بذلك أكبــر تراجع للناجت احمللــي اإلجمالي 
بني اقتصاديات دول اخلليج، على أن يعاود 
النمو خالل العام املقبل بنســبة ٣٫٨٪، وهو 
ما يفوق معدل النمو االقتصادي الذي حققه 

في ٢٠١٩ بنسبة ٣٫١٪.
وركــز تقريــر البنك على مــدى تأثر 
اقتصاديات دول اخلليج بتداعيات جائحة 
كورونا، وما سينعكس على معدالت النمو 
االقتصادي وعجز امليزانية واحلســاب 
اجلاري لديها، حيث أرجع التقرير التراجع 
الشديد في الناجت احمللي اإلجمالي هذا العام 
الــى االعتماد الكبير على إيرادات النفط 
والتــي متثل ٩٠٪ من إيــرادات ميزانية 
الكويت، والتي تأثرت بشدة باالنخفاضات 
احلادة التي تشهدها األسعار منذ مطلع 

العام احلالي.
وتزيد توقعات االنكماش االقتصادي التي 
يتوقعها البنــك الياباني لالقتصاد الكويتي 
العام احلالي على وقع تداعيات جائحة كورونا 
عما مت تســجيله من انكماش للناجت احمللي 
اإلجمالي في العام ٢٠١٧، والذي شهد تراجعات 
حادة في أسعار النفط، حيث سجل انكماشا 
بنسبة ٤٫٧٪ ليعاود النمو بعدها خالل العام 

٢٠١٨ بنسبة ١٫٢٪.

وكان البنــك الدولي قــد توقع في أحدث 
تقاريره «آفاق النمــو العاملي يونيو ٢٠٢٠» 
أن ينكمش االقتصاد الكويتي بنســبة ٥٫٤٪ 
بنهاية العام احلالي على أن يعاود النمو العام 

املقبل ولكن بنسبة طفيفة تبلغ ١٫١٪ فقط.
دول اخلليج

وعلى صعيد باقي الدول اخلليجية، أشار 
التقرير الى ان دولة قطر ستشهد أقل ركود 
اقتصادي بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
بتراجع الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة ١٫٣٪ 
خــالل عام ٢٠٢٠ على ان تنمو بشــكل كبير 
خالل العام املقبل ٢٠٢١ بنسبة منو هي األكبر 
باخلليج تبلغ ٥٫٦٪. وتأتي في املرتبة الثانية 
البحرين بانكماش اقتصادي يبلغ ٣٫١٪ خالل 
عام ٢٠٢٠ على ان يعاود النمو بنسبة ٣٫٥٪ 

خالل العام املقبل.
وجاءت في املرتبة الثالثة من حيث انكماش 
في الناجت احمللي بنهاية العام احلالي اململكة 
العربية السعودية بنسبة ٣٫٦٪ على ان يعاود 

النمو خالل عام ٢٠٢١ مبعدل ٣٫٤٪.
وحلــت عمان رابعــا بانكماش اقتصادي 
بلغ ٣٫٧٪ خــالل العام احلالي ٢٠٢٠ على ان 
يعــاود النمو االقتصادي بها فــي عام ٢٠٢١ 
بنسبة ٣٫١٪. وحلت اإلمارات في املرتبة قبل 
األخيرة خليجيــا بانكماش اقتصادي بلغت 
نسبته ٥٫٢٪ على ان يعاود االقتصاد اإلماراتي 
النمو بقوة خالل العام املقبل ٢٠٢١ بنســبة 

منو قد تبلغ ٣٫٨٪.

«MFUG»: تراجع الناجت احمللي ٥٫٩٪ في العام احلالي

رغم «كورونا».. ارتفاع القروض املمنوحة من البنوك في أبريل
عالء مجيد

شهد االئتمان لدى البنوك 
ارتفاعــا شــهريا  الكويتيــة 
ابريــل املاضــي ليصل  خالل 
الــى مســتوى ٣٩٫٢٥ مليــار 
دينار مرتفعا بنســبة ٠٫٤٥٪ 
وبقيمــة ١٧٦ مليــون دينــار، 
مقارنة مبــارس املاضي الذي 
حقق االئتمان فيه ٣٩٫٠٨ مليار 
دينــار، وذلك علــى الرغم من 
بداية انتشار جائحة كورونا 
في الكويــت، وبداية إجراءات 
اإلغالق احلكومية في البالد منذ 
منتصف شهر مارس املاضي.

كما ارتفع االئتمان بشــكل 
سنوي بنســبة ٥٫٦٪ مقارنة 
مبســتوياته في ابريل ٢٠١٩، 
والذي ســجل خالله مستوى 
٣٧٫١٦ مليــار دينــار، وذلــك 
بحســب بيانات بنك الكويت 

املركزي لشهر ابريل ٢٠٢٠.
كما ارتفعت ودائع القطاع 
املصرفي بنســبة ١٫٤٪ لتصل 
الــى ٤٤٫٠٨ مليــار دينــار في 
أبريــل املاضــي باملقارنــة مع 
تسجيلها مستوى ٤٣٫٤٥ مليار 
دينار بنهايــة مارس املاضي، 
وباملقارنة مع مستوياتها في 
أبريــل من العــام املاضي فقد 
ارتفعت الودائع بشكل سنوي 
بنسبة ١٫٧٪ بزيادة ٧٤٣ مليون 

ويأتي هذا االرتفاع نتيجة 
لقــرار بنك الكويــت املركزي 
بزيادة احلد األقصى للقروض 
التمويل اإلســالمي  وعمليات 
لألغراض االستهالكية ليصبح 
حدا مستقال ال يجاوز ٢٥ ضعف 
صافي الراتب الشهري للعميل 

وبحد أقصى ٢٥ ألف دينار.
القــروض  شــهدت  كمــا 
املقسطة والتي متنح للكويتني 
بغرض ترميم أو شراء سكن 
خاص انخفاضا بنسبة ٠٫٠٧٪ 
خالل أبريل املاضي، لتســجل 
مســتوى ١١٫٨٩ مليــار دينار 

انخفاضا شهريا بنسبة ٢٫٩٪ 
لتسجل مستوى ١٫٨٥٥ مليار 
دينــار خــالل ابريــل املاضي 
باملقارنــة ١٫٩١١ مليــار دينار 
خــالل مــارس املاضــي. كمــا 
ســجلت ارتفاعا ســنويا بلغ 

نسبته ١٤٫٤٪.
ارتفعت الودائع في البنوك 
الكويتية الى مستوى قياسي 
جديد خالل شهر ابريل املاضي 
بنسبة ١٫٤٪، حيث وصل الى 
مســتوى ٤٤٫٠٨ مليــار دينار 
مرتفعــا عــن املســتوى الذي 
حققة في مارس املاضي والبالغ 
٤٣٫٤٥ مليار دينــار، علما ان 
الرقم القياســي الســابق كان 
قد حتقق في شهر يونيو من 
العام املاضــي والبالغ ٤٤٫٠٢ 

مليار دينار.
وزادت احلكومة ١٠٦ ماليني 
دينار من ودائعها خالل ابريل 
املاضي ليصل إجمالي ودائع 
احلكومة باجلهــاز املصرفي 
الــى ٧٫٦٦ مليــارات دينــار 
بارتفاع شهري ١٫٤٪. وبشكل 
ســنوي فقد ارتفعت بنسبة 
١٩٫٤٪ مقارنة مبستوياتها في 
ابريل من العام املاضي البالغة 
٦٫٤١٩ مليارات دينار. لتكون 
احلكومة بذلك قد ضخت ١٫٢٤٧ 
مليار دينار من أرصدتها خالل 

عام.

باملقارنة بـــ ١١٫٩ مليار دينار 
في مارس املاضي، بينما سجلت 
منوا سنويا بلغ ٠٫٨٪ مقارنة 
مبســتويات ابريل مــن العام 
املاضي البالغة ١١٫٨ مليار دينار.
القــروض  شــهدت  كمــا 
املوجهــة لشــراء أوراق مالية 
تراجعا شــهريا بنسبة ٠٫٨٪ 
لتسجل مســتوى ٢٫٦٢ مليار 
دينار خالل ابريل املاضي بينما 
سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 
٩٫٤٪ مقارنة مبستوياتها في 

ابريل ٢٠١٩.
وشهد قطاع النفط والغاز 

سجلت مستوى ٣٩٫٢ مليار دينار بارتفاع شهري ٠٫٤٥٪.. والودائع احلكومية تقفز ١٫٢٤ مليار دينار خالل عام

دينار.
وعلى صعيد التســهيالت 
الشخصية، فقد شهدت القروض 
االســتهالكية املوجهة لشراء 
سلع معمرة وسيارات تراجعا 
شــهريا طفيفا بنسبة ٠٫٢٧٪ 
وبقيمــة ٤ ماليني دينار خالل 
أبريل املاضي لتصل الى ١٫٤٧ 
مليار دينــار مقارنة بـ ١٫٤٧٤ 
مليار دينار في مارس املاضي. 
بينما سجلت منوا سنويا كبيرا 
بلغ ٢٤٫٤٪ مقارنة مبستويات 
أبريل من العام املاضي والبالغة 

١٫١٨١ مليار دينار.


