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اقتصـاداالثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠

١٫٤٣ مليار دينار ديون مستحقة لـ ٤ جهات حكومية.. غير محصلة!
أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر 
مســؤولة ان اجمالي الديون 
املستحقة لـ ٤ جهات حكومية، 
هي وزارة املالية، واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، 
وبنك الكويت املركزي، واإلدارة 
العامة للجمــارك، تبلغ نحو 
١٫٤٣ مليار دينار، وذلك حتى 
نهايــة الربع الثاني للســنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ املنتهي في 

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.
ووفقــا لبيانــات حصلت 
عليهــا «األنباء»، فان الديون 
املاليــة  لــوزارة  املســتحقة 
العامة - احلسابات  (االدارة 
العامة)، تبلــغ ٤٧٢٫١ مليون 
دينار، منها ديون مســتحقة 
علــى احلكومة تبلــغ ٢٦٨٫٣ 
مليــون دينــار منهــا نحــو 
٢٦١٫٧ مليون دينار مستحقات 
ضريبية غير نهائية منظورة 
امام القضاء ويتم تســجيلها 
في حساب الديون املستحقة 
ألغراض املتابعة، ومنها ايضا 
٦ ماليني دينار مستحقات عن 
استغالل الغير ألمالك الدولة 
والتي تشمل أسواقا وشاليهات 
وأراضــي فضــاء وغيرهــا 
ويتم اتخاذ كافــة االجراءات 
لتحصيلها مبا فيها التقاضي.

ُعهد وتسويات
وأظهرت البيانات ان هناك 
نحو ١٤٣٫٧ مليون دينار عهد 
حتت التسوية منها ٥٥ مليون 
دينار مت حتصيلها من حصيلة 
االكتتــاب فــي محطــة الزور 
الشمالية و٥ ماليني دينار مت 
حتصيلها من وزارة املواصالت 
عن مشــاريع هيئة الشــراكة 
ايقافهــا والعائــدة  التــي مت 
لوزارة املالية من مترو االنفاق 
والســكك احلديديــة ومبنى 

البريد.
 ٨٣٫٧ هنــاك  ان  وقالــت 
مليون دينار سيتم حتصيلها 
من عقــود االيجار التي تقوم 
وزارة املالية بإبرامها حلساب 
اجلهات احلكومية من ايجار 

مليون دينار اقساط املدنيني 
الذين غادروا  الكويتيني  غير 
البالد بســبب الغزو العراقي 
الغاشم حيث مت دفعها لشركة 
التســهيالت الكويتيــة نيابة 
عنهــم ويتــم حتصيلها وفقا 
لالتفاقية مع الشركة املذكورة 
اال ان ما يتم حتصيله ضئيال 
لعدم وجــود املدينــني داخل 

الكويت.
وذكــرت ان هنــاك مبلغا 
بقيمة ٨٧٫٩ ألــف دينار وهو 
قيمة إعانة االسرى واملفقودين 
وتعويضات حــوادث ومتت 
الفتــوى  ادارة  مخاطبــة 

واالعانات واملنحــة االميرية 
التي مت صرفها دون وجه حق 

وجار استرجاعها.
وبينت ان هناك مبلغا يقدر 
بنحو ٥٦٫٧ مليون دينار وهو 
حتت بند عهد حتت التسوية 
يشمل مبلغ ٤٩٫٩ مليون دينار 
وهــو قــرض الهيئــة العامة 
للصناعــة ويتــم حتصيلــه 
على اقســاط سنوية مبوجب 
االتفاقيــة املوقعة مع الهيئة، 
ومبلغ بقيمة ٣٫٩ ماليني دينار 
وهو خاص مبشــاريع هيئة 
الشــراكة وســيتم حتصيله 
حســب االتفــاق مــع الهيئة، 

في غير الغرض املخصص لها.
مديونيات «التأمينات»

على صعيــد آخر، أظهرت 
البيانــات ان قيمــة املديونية 
املستحقة ملؤسسة التأمينات 
االجتماعية تبلغ ٧٤٦٫٧ مليون 
دينــار، وقالت التأمينات انها 
تتخذ اجراءاتها نحو حتصيل 
مبالغ االشتراكات في حال تأخر 
اصحــاب االعمال فــي توريد 
للمؤسسة وفقا للقانون، فضال 
عن ذلك يتم االســتقطاع من 
حقــوق اصحاب االعمال التي 
تصــرف لهــم الهيئــة العامة 

والتشريع إلعدامها لصعوبة 
حتصيلها.

وقالت ان هناك مبلغا بقيمة 
٥١٢ ألف دينار وهو متبق ميثل 
اعانات مت تقدميها لبعض الدول 
ومت استخدامها لغير الغرض 
الــذي مت صرفــه مــن اجلهــا 
وتتولى سفارات الكويت في 
اخلارج حتصيل تلك االموال 
وتوريدهــا للوزارة باإلضافة 
الــى املبالغ اخلاصــة بعقود 
الدفــاع (التعزيــزات  وزارة 
التنسيق  العســكرية) وجار 
الســترجاع املبلــغ فضال عن 
بعض التعويضات من الكوارث 

ومبلغ بقيمة ٢ مليون دينار 
وهو عــن ازدواجية الصرف 
لتعويضات االمم املتحدة وجار 
حتصيله، ومبلغ بقيمة ٥٩٦ 
ألــف دينار وهــو املتبقي من 
زيــادة متويل الهيئــة العامة 
لتقدير التعويضات وســيتم 
تسويتها خالل العامني املاليني 

٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وذكرت «املالية» انها ال تألو 
جهدا في اتخاذ كافة اإلجراءات 
جتاه التســوية ملســتحقاتها 
ســواء أكانــت لــدى اجلهات 
احلكوميــة او االفراد او حتى 
الدول التي تستغل املساعدات 

للقوى العاملة وفقا للقانون.
البنك املركزي

امــا بنك الكويــت املركزي 
فقد اشار الى ان حجم الديون 
املســتحقة عليه تبلــغ  ١٩٫٣ 
مليون دينار، تتمثل في مبلغ 
٥٦٨٫٣ ألــف دينــار وهو ناجت 
عن تنفيذ حكم قضائي لصالح 
القرية التراثية وذلك اثر نزاع 
قضائي مع البنك بشأن تداخل 
اعمــال تدعيــم جوانب احلفر 
مببنى البنك املركزي اجلديد مع 
مشروع القرية التراثية ومت دفع 
املبلغ. وافاد بان هناك مبلغ ٤٢ 
الف دينار في صورة مستحقات 
البنــك، وهناك مبلغ  ملوظفي 
١٨٫٤ مليــون دينار مســتحق 
على وزارة املالية نتيجة تقييم 
املوجودات واملطلوبات النقدية 
وفق نص املادة ٤٨ من القانون 
رقم ٣٢ لســنة ١٩٦٨ في شأن 
النقد. وشدد املركزي على انه ال 
توجد اي مبالغ مصنفة ضمن 
الديــون املعدومــة او يصعب 

حتصيلها.
اجلمارك

وحول الديون املســتحقة 
العامــة للجمــارك،  لــإلدارة 
أظهــرت البيانات انهــا تبلغ 
١٩٦٫١ مليون دينار، علما بان 
هناك مديونية معدومة مببلغ 
١٠٤ آالف دينار ويرجع السبب 
في عــدم حتصيلها هو مرور 
فترة زمنية جتــاوزت الـ ٢٥ 
عاما دون مطالبة املدنيني بها 
مبــا ترتب صعوبــة في عدم 
االســتدالل علــى املســتندات 

الثبوتية لهذه الديون.
وقالت ان «اجلمارك» تقوم 
بحصر دائم ومســتمر لكافة 
الواجب حتصيلها  املتأخرات 
وقيدها في حساب نظامي وذلك 
بالنسبة للدوين املستحقة على 
االفراد واملســتحقات واتخاذ 
كافة اإلجراءات الفعالة لضمات 
حتصيلهــا ســواء بتوجيــه 
مطالبــات كتابيــة للمدينــني 
حلثهم على الســداد او بطلب 

اقامة دعوى قضائية.

ً في مقدمتها «التأمينات» بـ ٧٤٦٫٧ مليون دينار.. و«املالية» بـ ٤٧٢ مليوناً.. و«اجلمارك» ١٩٦ مليونا

وســكن  حكوميــة  مقــرات 
موظفني باإلضافــة الى قيمة 
صيانة برامج احلاسب اآللي 
ومقابل تكلفة االستشارات التي 
يقدمها البنك الدولي للجهات 

احلكومية.
وبينــت ان هنــاك عهــدا 
حتت التحصيــل بقيمة ٤٠٤ 
آالف دينار وهي متثل املبالغ 
التي بذمة املوظفني احلاليني 
يتــم  والتــي  واملتقاعديــن 
حتصيلها عن أقساط شهرية.
وذكــرت ان هنــاك ديونا 
مســتحقة للحكومــة بقيمــة 
٣٫٢ ماليــني دينــار منها ٢٫٦ 

الديون املستحقة لـ «املركزي» ال توجد بها أي مبالغ مصنفة ضمن الديون املعدومةسداد مبلغ ٥٥ مليون دينار من حصيلة االكتتاب في محطة الزور الشمالية

١٣٨ مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة.. 
والسيولة تقفز ٦٢٪ في جلسة أمس

شريف حمدي

شهد سهم شــركة البورصة قفزة 
 «OTC» ســعرية كبيرة في منصة الـ
بنهاية تعامالت امــس، حيث ارتفاع 
بنسبة ١٢٫٥٪ ليصل السهم الى مستوى 
٨٤٥ فلسا بعد بلوغه ٨٥٠ فلسا أثناء 
التعامالت، وهو أعلى ســعر للســهم 

منذ إدراجه ضمن املنصة.
وبذلــك يواصل الســهم ارتفاعاته 
القياسية للجلسة الثانية على التوالي، 
حيث شــهد ارتفاعا الفتا في جلســة 
اخلميس املاضي في أول تعامالت السهم 
عقب استئناف نشاط تداول األوراق 
املالية غير املدرجة ببلوغه ٧٥١ فلسا 
ارتفاعا من ٥٦٩ فلسا قبل توقف نشاط 
السوق. وبارتفاعه امس ملستوى ٨٤٥ 
فلسا يكون السهم ارتفع بنسبة ٤٨٪ 
خالل جلســتني فقط، وسط توقعات 
باستمرار ارتفاع سعر السهم السوقي 

حتى إدراجه بالسوق الرئيسي.

يذكر ان هيئة أســواق املال أمتت 
عملية االكتتاب العام في نسبة ٥٠٪ 
من اسهم شركة البورصة في ديسمبر 
املاضي بسعر اكتتاب ١٠٠ فلس، وذلك 

بعد تغطيته بنسبة ٨٥٠٪.
وفي ســياق آخر، أعلنت بورصة 
الكويت امس عن موافقتها على تسجيل 
شركة ثروة لالستثمار صانع سوق، 
على أن تزاول نشاطها اعتبارا من اليوم 
االثنني، وقالت البورصة في بيان على 
موقعها، إن الشركة ستزاول نشاطها 
صانع ســوق على أسهم كل من: بنك 
الكويت الوطني، الصاحلية العقارية، 

وشركة ميزان القابضة.
يشار إلى أنه ميكن لصانع السوق 
اختيار أو إدراج أي ســهم من األسهم 
املسجلة بالسوق ضمن محفظته، للقيام 
باألعمال التي حددتها قواعد البورصة، 
وبالتالي توفير ســيولة جديدة على 

السهم.
وعلى مســتوى نشــاط البورصة 

امس، حققت القيمة السوقية مكاسب 
بنسبة ٠٫٥٪ بإضافة ١٣٨ مليون دينار 
للمكاسب السابقة، إذ ارتفعت القيمة 
السوقية إلى ٢٩٫٣٧ مليار دينار، وقفزت 
السيولة بشكل الفت خالل جلسة امس 
بنســبة ٦٣٪ ببلوغهــا ٣٧٫٨٨ مليون 
دينار ارتفاعا من ٢٣٫١٨ مليون دينار 
في جلسة اخلميس املاضي، وارتفعت 
الســيولة على وقع اســتهداف اسهم 
األهلي املتحد وأجيليتي وبيتك وزين 

والوطني.
وارتفعت مؤشرات السوق بشكل 
جماعــي بنهاية جلســة امس، حيث 
ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٦٪ 
مضيفا ٣٢ نقطة للمكاســب السابقة 
ليصل الــى ٥٦٣٦ نقطــة، كما ارتفع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٢٪ 
محققا ٨ نقاط مكاسب ليصل الى ٤٢٠٦ 
نقاط، وارتفع مؤشــر الســوق العام 
بنسبة ٠٫٥٪ محققا ٢٤٫٢ نقطة ليصل 

املؤشر الى ٥١٥٥ نقطة.

ً سهم «البورصة» يُحلِّق ألعلى مستوياته على اإلطالق عند ٨٤٥ فلسا
ضبطية قضائية لبعض موظفي «تشجيع االستثمار»

أحمد مغربي

أصدر وزير التجــارة والصناعة 
إدارة هيئة تشــجيع  رئيس مجلس 
الروضان  املباشــر خالد  االستثمار 

قرارا مبنح ٩ من موظفي هيئة تشجيع 
االســتثمار صفة مأمــوري الضبط 
للمخالفات  للتصدي  القضائي، وذلك 
التي تنشأ. وبناء على القرار فإنه يحق 
للموظفني الذيــن مت تخويلهم صفة 

الضبط األحقية في دخول األماكن ذات 
الصلة وطلب البيانات واإليضاحات التي 
يرونها مناسبة، وذلك تنفيذا للقانون 
رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٣ واللوائح والقرارات 

املنفذة له.

«الكيماويات»: مستشار فني لدراسة
انعكاس «كورونا» على إقامة مشاريع البتروكيماويات

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر نفطية مسؤولة أن 
الكيماويات  شركة صناعة 
البترولية كشفت عن العقود 
واملناقصات وأوامر الشراء 
اجلديدة لفترة الـ ٦ أشــهر 
املقبلــة مــن ٢٠٢٠ والتــي 
اشتملت على نحو ٥٧ عقدا.

وفــي التفاصيــل، قالت 
املصادر إن الشــركة تنوى 
العقــود  طــرح عــدد مــن 
خالل شــهر يوليو اجلاري 
تختص بعمليات خدمات أمن 
املعلومات وأرشــفة البريد 
أداء  االلكتروني وحتســني 
الشبكة الالســلكية ونظام 
تقنيــة  مراقبــة شــبكات 

املعلومات.
الشــركة  أن  وذكــرت 
تعتــزم طــرح مجموعــة 
كبيــرة مــن العقــود خالل 
شهر أغسطس املقبل تشمل 
جتديــد التراخيص والدعم 
الفني لنظام اوراكل، وجتديد 
الفني  التراخيــص والدعم 
لنظــام ماكســيمو، وتقدمي 
أعمــال احلراســة ملصانــع 
الشركة بالشعيبة واملكتب 
الرئيســي ونــادي بوبيان، 
ودراســة جدوى اقتصادية 
أولية لفرصة إنشاء مصنع 
إلنتاج منتجــات بترولية، 

«صناعــة  أن  وبينــت 
البتروكيماويــات» لديهــا 
مجموعة كبيرة من العقود 
بحلول شــهر أكتوبر ٢٠٢٠ 
والتــي تتمثــل فــي أعمال 
البولي  صيانة دورية ملنع 
بروبلني وعقــد آخر للقيام 
بأعمــال صيانــة وإصــالح 
الصمامات وعقد آخر للقيام 
بأعمال تبديل وإصالح أبواب 
مخازن التصدير، باإلضافة 
الــى عقــد آخــر لصيانــة 
كل مبانــي الشــركة، وذلك 
مــن خــالل أعمــال الصبغ 
واالرضيــات والبورســالن 
وأعمال االملونيوم وترميم 
دورات املياه، باإلضافة الى 
عقد تصميم وتطوير موقع 

وتطبيق الشركة.

وحول العقود التي تنوى 
الشركة طرحها بحلول شهر 
نوفمبر املقبــل، ذكرت أنها 
تعتزم طرح مشاريع تطوير 
الهواتف  وبرمجة تطبيــق 
الذكية للشركة وتطوير نظام 
إدارة بيانات عمالة املقاول 
وبرمجيات إدارة أعمال الدعم 

الفني ملركز املساعدة.
كمــا تنوي الشــركة في 
ذلك الشــهر طرح مشروع 
دراسة استشــارية لتنفيذ 
مبــادرة تطويــر إجــراءات 
اختيار الفرص االستثمارية 
واجــراءات طرحهــا علــى 
القطــاع اخلــاص للخطــة 
االســتراتيجية للمحتــوى 
احمللــي التابعــة ملؤسســة 

البترول الكويتية.

تطوير إجراءات اختيار الفرص االستثمارية وإجراءات طرحها على القطاع اخلاص

أعمــال صيانــة  وتنفيــذ 
وقائية وتصحيحيه للمباني 

واملولدات الكهربائية.
وحول العقود واملناقصات 
التي تعتزم الشركة طرحها 
بحلول شهر سبتمبر املقبل، 
ذكرت أن الشركة لديها عقود 
يأتــي فــي مقدمتهــا تعيني 
مستشار لدراسة تخصيص 
سعر الشراء إلحدى الشركات 
التابعــة لشــركة صناعــة 
البتروليــة  الكيماويــات 
لشــركة «اس كيــه جلوبل 
pic»، باإلضافــة إلــى عقــد 
آخر لتعيني مستشار لدراسة 
سوق البتروكيماويات ومدى 
تأثر السوق بجائحة ڤيروس 
كورونا ومدى تأثيره على 
اقامة مشروع داخل الكويت.


