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«الوطني»: احلكومة مطالبة باالدخار لألجيال القادمة بشكل كاٍف
قــال تقرير بنــك الكويت 
الوطني إن البيانات الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي كشفت 
عن تسجيل احلساب اجلاري 
فائضا قدره ٦٫٧ مليارات دينار 
أو مــا نســبته ١٦٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي خالل ٢٠١٩ وهو 
أعلى مستوى منذ ٥ سنوات، 
مقابل فائض متحقق في ٢٠١٨ 
بقيمة ٦ مليارات دينار، وذلك 
على الرغم من انخفاض متوسط 
ســعر خام التصدير الكويتي 
العام املاضي بنسبة ٦٫٧٪ إلى 

٦٤٫٣ دوالرا للبرميل.
وشــكل انخفــاض عجــز 
حســاب اخلدمات مبقدار ٢٫٣ 
مليــار دينــار ليصــل إلى ٥٫١ 
مليارات دينار من أبرز العوامل 
التي ساهمت في تعزيز فائض 

احلساب اجلاري. 
مــن جهــة أخــرى، أظهــر 
احلساب املالي زيادة في صافي 
التدفقات اخلارجية لبقية دول 
العالم إلى ٧٫٤ مليار دينار، إذ 
زادت قيمة محفظة استثمارات 
األســهم اخلارجيــة بشــكل 
ملحوظ. وأضــاف التقرير ان 

إجمالي صادرات الســلع. كما 
ساهم انخفاض الواردات ٤٫٨٪ 
في تعويض هــذا االنخفاض 
جزئيا ما يعكس تباطؤ النشاط 
االقتصــادي خالل الســنوات 
األخيرة. وكانت واردات اآلالت 
واملعــدات الكهربائيــة وكذلك 
اآلالت واألجهــزة امليكانيكية، 

مليار دينار على التوالي كان 
السبب الرئيسي لتراجع عجز 

حساب اخلدمات في ٢٠١٩.
وذكــر التقريــر ان رصيد 
الدخــل األولي، الذي يســجل 
االســتثمار  دخــل  صافــي 
وتعويضــات العاملني شــهد 
زيادة فــي فائضه، إذ ارتفعت 
عائدات االستثمارات الكويتية 
في اخلارج مبقدار ٤٠٠ مليون 
دينار إلى ٥٫٩ مليارات دينار. 
وشــكل الدخل من االستثمار 
املباشر ٢٠٠ مليون دينار من 
تلك الزيادة. كما ارتفعت إيرادات 
االستثمارات في محفظة األوراق 
املاليــة (توزيعــات األربــاح 
والفوائد علــى األدوات املالية 
املتداولة) بنحو ٠٫١ مليار دينار 
إلى ٣٫٣ مليارات دينار. من جهة 
أخرى، بلغ عائد االستثمارات 
األجنبية املباشرة في الكويت 
٧٠٠ مليــون دينــار، بارتفاع 
هامشــي مقارنة بالعام ٢٠١٨، 
فيما يعزى إلــى ارتفاع دخل 
االســتثمار األجنبي املباشــر 

مبقدار ٠٫١ مليار دينار.
وارتفــع عجــز حســاب 

تدفقــات بقيمــة ٨٠٠ مليــون 
دينار، إذ انخفضت استثمارات 
األوراق املالية في اخلارج مبقدار 
٧٠٠ مليون دينار، إذ عكســت 
اجتاهها للمرة األولى منذ ٢٠١٤. 
باإلضافة إلى ذلك، أدى اإلعالن 
عن ترقية بورصة الكويت إلى 
مصاف األســواق الناشئة من 
 ،(FTSE) قبل كل من فوتســي
إس آنــد بي (S&P)، وإم ســي 
إس آي (MCSI) إلى تراجع قيمة 
املوجودات اخلارجية للمقيمني 
(احلكومــة والقطاع اخلاص) 
مبقدار ٤٫٤ مليارات دينار، في 
حني زادت ودائــع البنوك في 
اخلارج مبقدار ملياري دينار. 
كما ارتفعــت املطلوبات لغير 
املقيمني مبقــدار ٣٫٨ مليارات 
دينــار نتيجة ارتفــاع ودائع 
غير املقيمني في البنوك احمللية 
١٫٦ مليــار دينار وكذلك زيادة 
قروض القطاع اخلاص املقدمة 
من الكيانات غير املقيمة مبقدار 

١٫٧ مليار دينار.
علــى الرغم مــن الفائض 
الضخم الذي سجله احلساب 
اجلــاري وكفايــة مســتويات 

والتي انخفضت ١١٫٤٪ و١٧٫٤٪ 
على التوالي، احملرك الرئيسي 
النخفــاض الــواردات. كمــا 
أظهــرت العناصر الرئيســية 
مليــزان اخلدمــات أن تراجــع 
مدفوعات خدمات االنشــاءات 
وكذلــك الســياحة اخلارجية 
مبقدار ١٫٥ مليــار دينار و٠٫٣ 

الدخل الثانوي، والذي يقيس 
التحويالت (بشــكل رئيســي 
املساعدات اخلارجية وحتويالت 
العاملني) بقيمــة ٣٠٠ مليون 
دينار كويتي إلى ٤٫٨ مليارات 
دينار في ٢٠١٩. وتعزى زيادة 
التدفقات اخلارجية إلى ارتفاع 
املســاعدات اخلارجية مبقدار 
٠٫٢ مليار دينار، في حني ظلت 
التحويالت مســتقرة نسبيا، 
بنمو بلغت نســبته ٣٫٧٪ في 

.٢٠١٩
وقال التقرير إن احلســاب 
املالي مليزان املدفوعات، الذي 
يقيــس التغيرات فــي صافي 
املوجودات اخلارجية للمقيمني 
وغيــر املقيمني، شــهد صافي 
تدفقــات خارجيــة بقيمة ٧٫٤ 
مليارات دينار في ٢٠١٩ مقابل 
تدفقات أقل بقيمة ٦٫٦ مليارات 
دينار في العام السابق. ويعزى 
ارتفاع التدفقات اخلارجية إلى 
الزيادة امللحوظة في استثمارات 
محفظــة األوراق املاليــة فــي 

اخلارج.
مــن جهــة أخرى، ســجل 
االســتثمار املباشــر صافــي 

األصول األجنبية املسجلة في 
٢٠١٩ إال أنه يجب على احلكومة 
أن تواصل تركيز جهودها نحو 
االدخار لألجيال القادمة بشكل 
كاف لضمــان اســتدامة مركز 
الكويــت اخلارجي على املدى 

الطويل. 
وتوقــع التقرير أن يؤدي 
تراجــع أســعار النفــط على 
املدى املتوســط إلى انخفاض 
صــادرات النفــط وتقليــص 
فوائــض احلســاب اجلــاري 
(مــن املتوقــع حــدوث عجز 
هــذا العام) مما ســيؤدي إلى 
خفــض أو عكس معدل تراكم 
االحتياطيات األجنبية وتقليل 
حجم املصدات املالية إلى حد 
ما ضــد أي صدمات خارجية. 
وتكمن إحدى طــرق معاجلة 
ذلك األمــر فــي التركيز على 
زيــادة دور القطــاع اخلاص 
في تنمية االقتصاد من خالل 
التعجيل بتنفيذ رؤية الكويت 
٢٠٣٥ مبا سيساهم في تعزيز 
االقتصاد غير النفطي من خالل 
زيادة حصته في الناجت احمللي 
اإلجمالي وإجمالي الصادرات.

دعا إلى زيادة دور القطاع اخلاص في تنمية االقتصاد من خالل التعجيل بتنفيذ رؤية ٢٠٣٥

مزيجا من تراجع أسعار النفط 
وخفض معدالت اإلنتاج بنسبة 
١٫٩٪ إلــى نحــو ٢٫٦٨ مليون 
برميل يوميا (في إطار االلتزام 
بسياسات أوپيك وحلفائها) أدى 
إلى انخفاض صادرات النفط 
٩٫٧٪. إال أن صــادرات النفــط 
ال زالت تشــكل نحــو ٩١٪ من 

دبي ُتنعش اقتصادها بزيادة حزم 
التحفيز إلى ٦٫٣ مليارات درهم

«الشال»: ثقة املستثمر األجنبي في البورصة.. تنخفض

وكاالت: أعلن ولي عهد دبي الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
أمس، على حســابه في تويتر حزمة 
حتفيزية جديدة بقيمة ١٫٥ مليار درهم 
(٤٠٨ ماليني دوالر) ملساعدة اقتصاد 
اإلمارة علــى التغلب على آثار جائحة 
كورونا. وذكر الشيخ حمدان في سلسلة 
تغريدات: «اعتمدنا حزمة حتفيزية جديدة 
بقيمة ١٫٥ مليار درهم ليصل مجموع 
احلزم التحفيزية إلى ٦٫٣ مليارات درهم.. 
نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم 
استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة 
ممارسة األعمال وتسهيل اإلجراءات». 
وتلك هــي حزمة التحفيز الثالثة التي 
تعلن عنها إمارة دبي. وأضاف ولي عهد 
دبي: «اعتمدنا ضمن احلزمة استرداد 

املنشآت الفندقية واملطاعم لنصف قيمة 
رسم مبيعات الفنادق البالغ ٧٪ للفترة 
من يوليو حتى ديسمبر ٢٠٢٠، باإلضافة 
إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم 
الســياحة ومتتد حتى نهاية ديسمبر 
املقبــل». وأعلن صــدور توجيهات 
باإلســراع في دفع املستحقات املالية 
للمقاولني وكذلك رد جميع الضمانات 
املالية ألنشطة التشييد والبناء املرتبطة 
بالرخص التجارية املودعة لديها، على أن 
يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع 

حقوق األطراف املتعاقدة.
كما أكد اعتماد مبادرة إلغاء الغرامات 
وإعفاء املدارس اخلاصة من رســوم 
جتديد التراخيص التجارية والتعليمية 

حتى نهاية ديسمبر املقبل.

«سيرفس هيرو»: تقريب وجهات 
النظر بني الكويتيني واملقيمني 

لعدم تنفير املهنيني
أصدرت ســيرفس هيرو، 
الشــركة املســؤولة عن إدارة 
املؤشــر الوحيــد احملايد في 
املنطقة لقياس رضا العمالء، 
نتائج استطالعها االلكتروني 
على مســتوى البالد بعنوان 
«اســتجابة الكويــت جلائحة 
كورونا»، والذي مت بالتعاون 
مــع األمانة العامــة من خالل 
مركز الكويت للسياسات العامة 
التابع لها. وقد مت جمع عينة 

الكترونيا خالل  االســتطالع 
املرحلــة األولى مــن احلظر، 
وحتديــدا فــي الفتــرة من ١٣ 
إلى ٣١ يونيو ٢٠٢٠. وكشفت 
نتائج االستبيانات فيما يتعلق 
بالعوامل الرئيســية املتعلقة 
بــإدارة األزمــات، أن تكريس 
اجلهود ســجل أعلى قدر من 
الرضا ليحتــل املرتبة األولى 
بتصنيــف «عادي» عند ٧٠٫٢ 
نقطــة. وكان قد تبعه توفير 
املعلومات، الذي احتل املرتبة 
الثانية عند تصنيف «ضعيف» 
٦٩٫٢ نقطة ومن ثم االستجابة 
لألســئلة الذي احتــل املرتبة 
الثالثة عند ٦٨٫٧ نقطة، تليها 
الثقة لتحتــل املرتبة الرابعة 
عنــد ٦٣ نقطــة، وباملرتبــة 
اخلامسة، مما يعكس أقل رضا، 
كان اخلدمات عند ٦٠٫١ نقطة.

وأدرجت «سيرفس هيرو» 
التوصيات الرئيسية التي يجب 
أخذها في عني االعتبار لضمان 
تلبيــة احتياجــات ومخاوف 
اجلمهــور، والتي جــاءت في 
أبرزها: تقريب وجهات النظر 
بني الكويتيني واملقيمني بشكل 
يضمن عــدم تنفيــر املهنيني 
املؤهلــني، تطوير نهــج أكثر 
شــفافية يعتمد علــى اتصال 
مركزي متواتر متعدد القنوات 
لكسب ثقة اجلمهور، النظر في 
نهج اإلدارة الشامل للمناطق 
املغلقــة، مــن خــالل تعزيــز 
تقنيــات وقنــوات االتصال، 
والتركيز على سلسلة اإلمدادات 
الغذائيــة كأولوية رئيســية. 
كما جاء من ضمن التوصيات 
تشــكيل جلنــة ملعاجلــة كل 
األمــور املتعلقــة بشــكاوى 
العمــل واإليجــار واملوظفني 

داخل القطاع اخلاص.

١٨٫٣٪ خسائر بورصة الكويت منذ بداية ٢٠٢٠
ذكــر تقريــر «الشــال» ان األداء 
اإليجابي ملعظم األسواق خالل يونيو 
اســتمر مقارنة مبايو، حيث حقق ١٣ 
سوقا مكاسب وطال األداء السلبي سوقا 
واحدا بخسائر طفيفة. وخالل نصف 
العام احلالي ظلت جميع األسواق املنتقاة 

خاسرة مقارنة ببداية العام.
ووفقا للتقرير، الرابح األكبر في شهر 
يونيو كان السوق الهندي الذي كسب 

مؤشره نحو ٧٫٧٪، وظل فاقدا نحو ١٥٫٤٪ 
مقارنة بنهاية العام السابق، ثم في املرتبة 
الثانية السوق األملاني مبكاسب ٦٫٢٥٪ 
في شهر واحد وخسائر منذ بداية العام 
بنحو ٧٫١٪ أي ثالث أقل اخلاسرين. تالهما 
في االرتفاع سوق دبي بنحو ٦٫١٨٪، ثم 
السوق الفرنسي والصيني بنحو ٥٫١٪ 
و٤٫٦٪ على التوالي في شــهر واحد، 
ومكاسب السوق الصيني خالل يونيو 

مكنته من تقليل خسائره منذ بداية العام 
لتصل إلى ٢٫١٪ فقط. وأشار التقرير الى 
ان املؤشر العام لبورصة الكويت حقق 
مكاسب بنحو ٢٫٧٪، ليقلل من خسائره 
منذ بداية العام إلى نحو ١٨٫٣٪ أي ثالث 
أكبر اخلاســرين. أما اخلاسر الوحيد 
في شهر يونيو فكان السوق العماني 
بخسائر طفيفة بنحو ٠٫٨٪، لتصل مجمل 

خسائره منذ بداية العام إلى ١١٫٧٪.

قال تقرير «الشــال» االقتصادي إن 
األفراد اليزالون أكبر املتعاملني في بورصة 
الكويت، إذ استحوذوا على ٤٢٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة (٤٠٫٤٪ في النصف 
األول ٢٠١٩) و٤١٫١٪ من إجمالي قيمة األسهم 
املبيعة (٤٥٫٤٪ في النصف األول ٢٠١٩). 
واشترى املستثمرون األفراد أسهما بقيمة 
١٫٧٨٨ مليار دينار، كما باعوا أسهما بقيمة 
١٫٧٣٨ مليار دينار، ليصبح صافي تداوالتهم 
األكثر شراء وبنحو ٣٩٫٣ مليون دينار، 
حسب بيانات الشركة الكويتية للمقاصة عن 
الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠. 
وأضاف التقرير ان ثاني أكبر املساهمني 
في سيولة السوق هو قطاع املؤسسات 
والشركات، فقد استحوذ على ٢٧٫٦٪ من 
إجمالي قيمة األسهم املبيعة (٢٠٫٩٪ للفترة 
نفســها ٢٠١٩) و٢٧٫٥٪ من إجمالي قيمة 
األسهم املشــتراة (٣٠٫٩٪ للفترة نفسها 

٢٠١٩)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 
١٫١٦٨ مليار دينار، في حني اشترى أسهما 
بقيمــة ١٫١٦ مليار دينار، ليصبح صافي 
تداوالته بيعا وبنحو ٣٫٥٥ ماليني دينار.

أما ثالث املساهمني فجاء قطاع حسابات 
العمالء (احملافظ)، فقد استحوذ على ٢٥٫٤٪ 
من إجمالي قيمة األسهم املشتراة (٢١٫٨٪ 
للفترة نفسها ٢٠١٩) و٢٤٫٥٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املبيعة (٢٦٫٣٪ للفترة نفسها 
٢٠١٩)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 
١٫٠٧٥ مليار دينار، في حني باع أســهما 
بقيمة ١٫٠٣ مليار دينار، ليصبح صافي 
تداوالته شراء وبنحو ٣٨٫٢٦ مليون دينار.
وأوضح التقريــر انه من خصائص 
بورصة الكويت استمرار كونها بورصة 
محلية، فقد كان املستثمرون الكويتيون 
أكبر املتعاملني فيها إذ اشــتروا أسهما 
بقيمة ٣٫٣٤٣ مليارات دينار مستحوذين 

بذلك على ٧٩٫١٪ من إجمالي قيمة األسهم 
املشتراة (٧٥٫٦٪ للفترة نفسها ٢٠١٩)، في 
حني باعوا أسهما بقيمة ٣٫٢٩٩ مليارات 
دينار مستحوذين بذلك على ٧٨٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املبيعة (٨٤٫٦٪ للفترة نفسها 
٢٠١٩)، ليبلغ صافي تداوالتهم شراء بنحو 

٤٣٫٥٠ مليون دينار.
وبلغت نســبة حصة املســتثمرين 
اآلخرين من إجمالي قيمة األسهم املبيعة 
نحو ١٧٫٧٪ (١٠٫٣٪ للفترة نفســها ٢٠١٩) 
وباعوا ما قيمته ٧٤٩٫١٤ مليون دينار، في 
حني بلغت قيمة أســهمهم املشتراة نحو 
٦٥٣٫٨٨ مليون دينار أي ما نسبته ١٥٫٥٪ 
من إجمالي قيمة األسهم املشتراة (١٩٫٤٪ 
للفترة نفسها ٢٠١٩)، ليبلغ صافي تداوالتهم 
الوحيدون بيعا بنحو ٩٥٫٢٥ مليون دينار، 
أي أن ثقة املستثمر األجنبي إلى انخفاض 

في بورصة الكويت.


