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الشيتان: «كورونا» صدمة غير اعتيادية على االقتصاد العاملي

«فيتش» تؤكد تصنيف «األهلي» عند +A بنظرة مستقرة

عقد أمس اجتماع الدورة 
للمجلــس   (١٠٦) العاديــة 
واالجتماعــي  االقتصــادي 
علــى مســتوى وزراء املــال 
واالقتصاد العرب (عن ُبعد) 
عبر االتصال املرئي، برئاسة 
وزير املالية براك الشــيتان، 
ومبشــاركة الــوزراء العرب 
املعنيــني باملجلــس، واألمني 
العام جلامعة الدول العربية 
ومدراء عامي مؤسسات العمل 
العربي االقتصادي املشترك، 
واملديــر التنفيــذي لبرنامج 

األغذية العاملي.
وفي كلمة له خالل افتتاح 
الشــيتان  قــال  االجتمــاع 
«إن توقيــت أعمــال الــدورة 
١٠٦ للمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي يأتــي فــي ظل 
ظــروف اســتثنائية صعبة 
نتيجــة لتداعيــات انتشــار 
ڤيروس كورونا، والذي أدى 
إلــى بــث الذعر علــى نطاق 
عاملــي، وألقــى بظاللــه على 
العاملي  الوضع االقتصــادي 

فيتــش  وكالــة  أكــدت 
للتصنيف االئتماني تصنيفات 
البنك األهلي الكويتي للمصدر 
 ،(A+) طويل األجل للبنك عند
مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقا ملا جاء في التقرير 
األخيــر الصــادر مــن وكالة 
فيتــش، فــإن البنــك األهلي 
الكويتي يتمتع مبعدل امتياز 
معتدل فــي الكويت واملدعوم 
بتوسعه اإلقليمي. كما يستفيد 
نهــج أعمال البنــك من زيادة 

التنويــع اجلغرافــي في دعم 
زيــادة اإليــرادات وتوزيــع 
القــروض وقــدرات حتصيل 

الودائع. 

وأفادت «فيتش» أيضا بأن 
إدارة البنك لديها سجل حافل 
فــي حتقيق األرباح املعقولة، 
وأن التكامــل الناجــح للبنك 

املدرجة على جــدول أعمالنا 
النــور مبــا يحقــق تطلعات 
العربيــة، ومــن  الشــعوب 
أهمها إعداد امللف االقتصادي 
واالجتماعــي ملجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى 
القمة العربية ٣١، ومناقشــة 
جهود األمانة العامة بالتعاون 

كمــا مت خــالل االجتمــاع 
بحث إعداد امللف االقتصادي 
واالجتماعــي ملجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى 
القمــة العربيــة فــي دورته 
العادية (٣١)، ومناقشة جهود 
األمانة العامــة بالتعاون مع 
الشركاء في مواجهة التداعيات 
الناجمــة عــن  االقتصاديــة 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
(كوفيــد - ١٩)، ومبــادرة 
حتقيق األمن الغذائي العربي 
في ظل التحديات املاثلة والتي 

تفاقمت بجائحة كورونا.
هــذا وقد ناقــش املجلس 
االقتصــادي واالجتماعي في 
اجتماعــه كارثة انفجار مرفأ 
بيــروت وأثرها على اقتصاد 
اجلمهورية اللبنانية، إضافة 
املوضوعــات  بحــث  الــى 
االقتصاديــة الدوريــة، ومن 
أهمهــا جهــود فلســطني في 
مواجهــة اآلثــار االقتصادية 
الناجمــة عن  واالجتماعيــة 

جائحة كورونا.

نسبة االحترازية.
ويأتي التحسني املستمر في 
تقييم «فيتــش» مللف متويل 
«األهلــي» العتماد البنك على 
تقليل االقتراض بني البنوك، 
باإلضافــة إلى إصــدار أدوات 
الديــن والتــي توفــر متويال 
متنوعا للبنك، مما يعزز ملف 

استحقاقها.
وأقر التقرير بسالمة ملف 
الســيولة فــي البنــك األهلي 

الكويتي.

مــع الشــركاء فــي مواجهــة 
التداعيات االقتصادية الناجمة 
عن جائحة ڤيروس كورونا، 
والعمل علــى أهمية حتقيق 
مبادرة األمن الغذائي العربي 
في ظل التحديات املاثلة والتي 

تفاقمت باجلائحة».
االجتمــاع  خــالل  ومت 
استعراض واعتماد توصيات 
املجلس االقتصادي واالجتماعي 
على مستوى كبار املسؤولني 
الذي عقد يوم األربعاء املاضي، 
كما بحث املجلس العديد من 
موضوعات العمل االقتصادي 
واالجتماعي العربي املشترك، 
وفي مقدمتها تقرير األمني العام 
جلامعة الدول العربية حول 
متابعة تنفيذ قرارات الدورة 
١٠٥ للمجلــس االقتصــادي 
القطاع  واالجتماعي ونشاط 
واالجتماعــي  االقتصــادي 
باألمانــة العامة بــني دورتي 
١٠٥ و١٠٦ واإلجراءات املتخذة 
لتنفيذ قــرارات املجلس بهذا 

الشأن.

األهلي الكويتي - مصر يوضح 
املهارات التنفيذية القوية.

التقريــر تقييــم  وأظهــر 
مقاييــس رأس املال على أنها 
مرضية، حيــث اعتمد تقييم 
رأس املال علــى مقدرة البنك 
األهلــي الكويتي علــى زيادة 
رأس املال في األسواق احمللية 
والدوليــة مثــل مــا حدث في 
ســبتمبر ٢٠١٨، عندما أصدر 
أدوات AT١ بقيمة ٣٠٠ مليون 
دوالر مما ســاعد على تعزيز 

املجلس االقتصادي واالجتماعي العربي عقد دورته العادية برئاسة الكويت

براك الشيتان

مؤديا صدمــة غير اعتيادية 
أنهكــت العالم منــذ أكثر من 
٦ شــهور، وتنامي القلق من 
مخاطر التفشي السريع لهذا 
الوباء وتزايد أعداد املصابني 

وحاالت الوفاة».
واستكمل قائال «إننا نأمل 
أن تــرى مشــاريع القرارات 

أبو الغيط: املنطقة العربية تعاني من أكبر فجوة غذائية في العالم
كونا: أكد أمني عام جامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيط أهمية تعزيز العمل العربي اجلماعي من 
أجل التخفيف من وطأة األزمة «غير املسبوقة» 
جلائحة ڤيروس كورونا املستجد من حيث حدتها 
واتســاع آثارها «خاصة على املجتمعات األكثر 

هشاشة».
جاء ذلك في كلمة ألبوالغيط أمس أمام الدورة 
١٠٦ للمجلس االقتصــادي واالجتماعي جلامعة 
الدول العربية على املستوى الوزاري برئاسة وزير 
املالية براك الشيتان ومشاركة وزراء االقتصاد 
والتجارة واملالية بالدول العربية عبر تقنية «ڤيديو 

كونفرانس» في إطار اإلجراءات االحترازية التي 
فرضتها اجلائحة.

وأشار الى حاجة املنطقة العربية للتفكير املستقبلي 
الستخالص الدروس والعبر ومعاجلة نقاط االنكشاف 
والضعف التي أدت اليها األزمة، معتبرا أن «األمن 
الصحي والغذائي يعد من أهم امللفات التي تستلزم 

معاجلة عميقة في إطار العمل العربي املشترك».
ونوه بأهمية تبادل اخلبرات وأفضل املمارسات 
قائال ان «املنطقة العربية ال زالت تعاني من أكبر فجوة 
غذائية في العالم ومؤشرات الفقر متعدد األبعاد في 
ارتفاع مطرد»، مبينا ان «ثمة دوال عربية تعاني من 

أزمات إنسانية مستفحلة بسبب انتشار الصراعات».
وذكر أبوالغيط أن «هذه األوضاع تفرض علينا 
جميعا العمل بصورة حثيثة من أجل تعزيز التنسيق 
والتكامل بني السياسات العربية في املجاالت الغذائية 
والدوائية الى غير ذلك من أوجه التكامل االقتصادي 
خاصــة في ظرف األزمة». ولفــت الى أن من بني 
املوضوعات املطروحة ضمن جدول األعمال تداعيات 
الكارثة التي حلت بالعاصمة اللبنانية اثر انفجار مرفأ 
بيــروت «وما وضعته من أعباء إضافية على كاهل 
لبنــان الذي كان ينوء بالفعل جراء أزمة اقتصادية 

مستفحلة».

«طيران اإلمارات» تستأنف رحالتها إلى «أكرا» و«أبيدجان»
أعلنت «طيران اإلمارات» 
أنهــا ستســتأنف تشــغيل 
رحالتهــا إلــى أكــرا «غانا» 
وإلى أبيدجان «ساحل العاج» 
اعتبارا من ٦ سبتمبر اجلاري. 
وبذلك يرتفع عدد الوجهات 
األفريقية التي أعادت الناقلة 
خدمــات الــركاب إليهــا إلى 
١١ مدينــة. كمــا يرتفع عدد 
احملطات التي تغطيها شبكة 
طيران اإلمارات العاملية إلى 
٨١ وجهة في سبتمبر، لتوفر 
لعمالئها عبر العالم مزيدا من 
فرص الســفر اآلمن واملريح 
إلى دبــي وعبرها. وتواصل 
الناقلة االستئناف التدريجي 
لعمليات نقل الركاب لتلبية 
الطلب من مختلف محطاتها 
في الشرق األوسط وأوروبا 
آســيا  وغــرب  وأفريقيــا 
واألميركتني والشرق األقصى.

ثم إلى أبيدجان والعودة إلى 
دبي ثالث مرات في األســبوع 

emirates. عبر املوقع الشبكي
com أو عــن طريــق وكالء 

السفر. 
وميكــن للعمــالء مــن 
مختلــف محطــات طيران 
اإلمــارات التوقف في دبي 
مع إعادة فتح أبواب املدينة 
أمام الزوار من رجال األعمال 
والسياح الدوليني. ولضمان 
سالمة املسافرين والسياح 
واملجتمعــات، فــإن إبــراز 
شهادة فحص «كوفيد-١٩» 
إلزاميــا  يعتبــر   PCR
جلميــع الــركاب العابرين 
(الترانزيت) والقادمني إلى 
دبــي (واإلمــارات العربية 
ركــوب  قبــل  املتحــدة) 
الطائرة، مبن فيهم مواطنو 
اإلمــارات واملقيمون  دولة 
والسياح، بغض النظر عن 

البلد الذي يأتون منه.
 .٣٠٠ER-بطائرات البوينغ ٧٧٧
واحلجز متاح على الرحالت 

الرحــالت  وســتعمل 
بتواصــل من دبــي إلى أكرا 

«العقاريني» يخاطب «العدل» ملنح املالك 
حق االستعالم القضائي اخلاص باإليجارات

«اجلمارك»: ٣٦٣٫٤ مليون دينار  إيرادات ٢٠٢٠/٢٠١٩

طارق عرابي

وجــه احتــاد العقاريــني 
كتابا إلى وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
د.فهد العفاســي، طالبا فيه 
منح مالك العقارات احلق في 
االســتعالم القضائي خاص 
بااليجــارات فقــط، وبعــد 
احلصــول علــى تفويــض 
موقع من املستأجر احملتمل 
بتفويض املالك حسب منوذج 
معتمد يتم إدخاله في نظام 

االستعالم من قبل املالك.
احتــاد  رئيــس  وكان 
العقاريني توفيق اجلراح وأمني 
صندوق االحتاد عبدالرحمن 
التركيت قد التقيا وزير العدل 
ووزير االوقاف د.فهد العفاسي 
االسبوع املاضي، وشرحا له 
التبعات التــي ألقتها األزمة 
احلالية على السوق العقاري 
الكويتي والتي خلفت الكثير 
من املنازعات االيجارية وزادت 

من حجــم القضايا املنظورة 
أمــام القضاء، ومــا لذلك من 
توابع ســلبية علــى القطاع 
العقــاري واجلانــب االمني 
بســبب تقاعــس الكثير من 
الســداد  املســتأجرين عــن 
وتراكــم الديــون، فضال عن 
قدرتهــم علــى االنتقــال من 
عمارة إلى أخرى بكل سهولة.

وأكد اجلراح أن شــكاوى 

عدة تلقاها احتاد العقاريني 
مؤخــرا بســبب عــدم قدرة 
املالك علــى االســتعالم عن 
املســتأجر، ما أدى إلى إرباك 
عملية التأجير، خاصة في ظل 
عدم قدرة املالك على معرفة 
الوضع القانوني للمستأجر، 
أو التأكــد من عدم وجود أي 
مشــاكل قانونية قبــل إبرام 

عقود التأجير.

العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
للجمارك عن حتقيقها إيرادات 
خالل السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
بنحــو ٣٦٣٫٤ مليــون دينار، 
بالتقديــرات  وذلــك مقارنــة 
املتوقعــة ملشــروع امليزانية 
املاضية والبالغة ٣٧٩٫٢ مليون 
دينار وبفارق ١٥٫٨ مليون دينار 
وبنسبة حتصيل ٩٥٫٨٪. وقالت 
«اجلمارك» في بيان صحافي 
أمــس ان املصروفات الفعلية 
للسنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ بلغت 

نحو ٩٦٫١ مليون دينار. 
العامــة  واشــارت اإلدارة 
إلــى أن أســباب  للجمــارك 
نقص اإليرادات للسنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ لم يكن بالشــكل 
الكبير ولكن اقل من التقديرات 
املتوقعــة والتي رصدتها في 
انخفاض حتصيل الضرائب 
اجلمركية، وذلك ضمن الباب 

(الضرائــب  الثانــي عشــر 
والرســوم) بســبب حركــة 
النشــاط التجاري الذي تأثر 
سلبا بالوضع االستثنائي الذي 

متر به البالد (جائحة كورونا) 
والذي أثر على االستيراد في 
الدولــة بنقــص وقــدره ١٧٫١ 
مليون دينار، وترجع اسبابها 

الى القرارات والتعاميم التي 
صــدرت بســبب االجــراءات 
التــي  االحترازيــة امللزمــة 
اتخذتها الدولة وعدد من الدول 
االخرى كإغالق منفذ العبدلي 
احلدودي وحظر استيراد او 
التصديــر لعدد من االصناف 
والبضائع او القادمة من الدول 
املوبــوءة ومنــع الترانزيــت 
والعبــور مــن قبل عــدد من 
الــدول املجــاورة كإجــراءات 
احترازية، إال انــه وبتوجيه 
من مجلــس الوزراء واللجان 
املختصــة بعــدم وقوف هذه 
االجراءات كعائق امام انسيابية 
التبادل التجاري، االمر الذي 
يؤكــد أن االجــراءات املتخذة 
لهذا الظرف االســتثنائي كان 
له تأثير محدود للوصول الى 
التقديرات املتوقع حتصيلها 
وتؤكــده احصــاءات حركــة 

التجاري والعمليات  التبادل 
اجلمركية خالل السنة املالية. 
كما رصدت «اجلمارك» ضمن 
الباب اخلامس عشر (إيرادات 
أخرى) ان هناك زيادة للباب 
بقيمــة ١٫٢ مليــون دينــار، 
ليصبــح الفرق فــي إجمالي 
اإليرادات احملصلة ١٥٫٨ مليون 
دينار. واكدت «اجلمارك» ان 
هــذا ان دل فان يدل أن العمل 
اجلمركي والعاملني عليه من 
الصفــوف االماميــة وجميع 
موظفي االدارة سعوا جاهدين 
لتسهيل وتبسيط االجراءات 
التبادل  اجلمركيــة وحركــة 
التجاري وعلى مدار الساعة 
والتعاون مع اجلهات املعنية 
بالدولة وشركاء العمل لتنفيذ 
القرارات الصادرة من مجلس 
الوزراء وجميع اجلهات املعنية 

في الدولة.

عقب اجتماع رئيس االحتاد بالوزير األسبوع املاضي

٩٥٫٨٪ نسبة التحصيل.. و٩٦٫١ مليون دينار املصروفات الفعلية

«البترول الوطنية»: تعيني مدير 
ورئيس فريق جديدين

النفط يهبط ٢٪ عند أدنى مستوى في شهر

أحمد مغربي

اصدر الرئيس التنفيذي لشركة البترول 
الوطنيــة وليد خالد البــدر تعميما اداريا 
وتنظيميا يقضي بإجراء بعض التغيرات 
اإلدارية في الشركة اعتبارا من يوم األحد 

املقبل املوافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
وجاء في التعميم الذي حمل رقم ٢٠١٠/١٧ 
واملوجه إلى نواب الرئيس التنفيذي واملدراء 

ورؤساء الفرق، أنه مت تعيني عبداهللا احمد 
ملك في وظيفة مدير دائرة مساندة اإلدارة، 
على ان يكون مســؤوال مباشرا أمام نائب 
الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود. 
وشمل التعميم اإلداري تعيني محمد سالم 
بوعوبان في وظيفة رئيس فريق الصيانة 
امليكانيكية للمنطقة رقم ١ ويكون مسؤول 
مباشرا أمام مدير الصيانة في مصفاة ميناء 

عبداهللا.

رويترز: واصلت أســعار 
النفط خسائرها خالل تداوالت 
أمس، لتنخفض أكثر من ٢٪ 
وتبلغ أدنى مستوياتها منذ 
أوائــل أغســطس املاضي، إذ 
تضررت املعنويات بفعل قلق 
إزاء ضعف أكبر للطلب على 
البنزين في الواليات املتحدة 
وتعثر التعافي االقتصادي من 

جائحة كوفيد-١٩.
وانخفض خام برنت دوالرا 
أو ما يعادل ٢٫٢٥٪ إلى ٤٣٫٤٣ 
دوالرا للبرميــل، وتراجعت 
العقــود اآلجلة خلــام غرب 
تكساس الوســيط األميركي 
١٫٠٢ دوالر أو ما يعادل ٢٫٥٪ 
إلــى ٤٠٫٤٩ دوالر للبرميــل. 
وانخفض اخلامان القياسيان 
مــا يزيــد علــى ٢٪ األربعاء 
املاضي. وأظهرت بيانات إدارة 
الطاقة األميركية،  معلومات 
أن الطلب علــى البنزين في 
الواليات املتحدة هبط األسبوع 
املاضي إلى ٨٫٧٨ ماليني برميل 
يوميا من ٩٫١٦ ماليني برميل 

يوميا قبل أسبوع، فيما تراجع 
أيضا استهالك بقية املنتجات 

النفطية.
كما غــذت بيانات أخرى، 
مثــل أن أربــاب األعمــال في 
القطــاع اخلــاص األميركــي 
وظفــوا عددا أقل من املتوقع 
من العاملني للشهر الثاني على 
التوالي في أغسطس، املخاوف 
التعافــي االقتصادي  من أن 
يتعثــر. لكن أســواق النفط 

تلقت بعــض الدعم من نفي 
العراق سعيه للحصول على 
إعفــاء من تخفيضــات نفط 
أوپيــك+ خــالل الربع األول 
من العام املقبل. كما قال ثاني 
أكبر منتج في منظمة البلدان 
املصــدرة للبترول (أوپيك)، 
إنه قد ميدد أيضا فترة تنفيذ 
تخفيضات إضافية للتعويض 
عن إنتاج زائد ملدة شــهرين 

حتى نهاية نوفمبر.

أكثر  الكويتي تضخم  اجلهاز احلكومي 
من الالزم مما تســبب في ظهور مشــاكل 
مالية وإدارية أثــرت على األداء واإلنتاجية 
وتعطل األعمال واملشاريع وقصور في الرقابة 

والتدقيق واحملاسبة.
إن أي جهة عمل سواء في القطاع العام 
أو اخلاص بعد ســنوات من إنشائها حتتاج 
إلى مراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي الذي 
اســتحدثته عند بدء مهام أعمالها أول مرة، 
وهذه املراجعة قد تكون كل سنتني أو ثالث 
حســب حجم ونشاط اجلهة، وذلك أنه حني 
إنشائها مت وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي 
املفترض الذي يعكس أهدافها ومهامها وخططها 

املستقبلية.
لكن هناك جهات عمل سواء حكومية أو 
خاصة تهمل البناء التنظيمي لها وتبدأ العمل 
بدونه، مما يسبب لها مشاكل مستقبلية بدون 
إدراك قيادييها ألهمية هذا التطوير اإلداري، 
وهناك من وضع لهم هيكل تنظيمي بدون 
مراعاة أعمال ومشاريع جهة العمل املستقبلية 
لعدم وجود رؤية واضحة وخطط للتوسع 

أو التغيير لديهم.
ومن بني املشاكل التي ظهرت في اجلهاز 

احلكومي خالل السنوات األخيرة اآلتي:
٭ هناك جهات حكومية مت إنشاؤها مبسمى 
جهاز أو هيئة ولها اختصاصات ومهام وتوظف 
فيها الكثير من املوظفني ولها ميزانية، لكن 
بعد سنوات لم نســمع أو نرى لها نشاطا 
أو أعماال تقوم بها، ملاذا؟ ألن إنشــاءها كان 
غلطة وملصالح شخصية مثل جهاز متابعة 

أداء اجلهاز احلكومي وقطاع األوفست في 
وزارة اصبح شركة حكومية وبعدها مت إلغاء 
االوفست، وهناك خسائر مالية كبيرة باملاليني 

وتأسست بعدها هيئة تشجيع االستثمار.
٭ هناك جهات حكومية كذلك مت إنشاؤها 
من رحم البناء التنظيمي لوزارات الدولة 
بصفة مســتقلة ومبسمى هيئة أو جهاز 
وأخذت معها اختصاصات ومهام قطاع من 
الــوزارة مثل هيئة القوى العاملة والهيئة 

العامة للشباب وغيرها. 
٭ هنالك جهات حكومية مت إنشاؤها بوجود 
جهات حكومية تتشابه معها في االختصاصات 
ازدواجية ومشاكل  واملهام، وهذا يســبب 
إجرائية وطول فتــرة اجناز املعامالت مثل 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات وهيئة 
تقنية املعلومات، كما أن هناك اختصاصات 
ومهام تتشــابه بني وزارة التجارة وبلدية 
الكويت ووزارة الصحة، خاصة في الرقابة 
والتفتيش على احملالت واألسواق واملطاعم 

وغيرها.
لذلك أقترح على احلكومة اعادة حتديث 
وتطوير اجلهاز احلكومي بدءا من تشخيص 
الهيكل التنظيمي ثم الهيكل الوظيفي، ومن 
ثم إجراءات العمل وإلغاء الهيئات واألجهزة 
احلكومية ودمج اختصاصاتها في الوزارة 
املعنية وإعادة النظر في نظام وإجراءات 
التوظيف بديوان اخلدمة املدنية ونظام تقييم 
أداء املوظفني واالهتمام باجلانب التكنولوجي 
في أداء وإجناز األعمال وتبسيط الدورة 

املستندية واختصارها.

املستشار الكويتي

إعادة هيكلة اجلهاز 
احلكومي.. حتّل  املشاكل 

املالية واإلدارية!
Abumishari١@yahoo.com د. عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار اقتصاد وإدارة 
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