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الكويت تسهم في ١١٨ منظمة دولية
وإقليمية باشتراكات ١٥٫٥ مليون دينار

«ميد»: ٣٧٪ هبوطًا مبشاريع النفط والغاز
في الكويت.. بخسارة ٢٤٫٥ مليار دوالر

أحمد مغربي

كشفت وثيقة حكومية 
حصلــت «األنبــاء» على 
نســخة منهــا، عــن أن 
الكويت تعد عضوا بارزا 
في العديــد من املنظمات 
واملؤسسات الدولية حيث 
تسهم في ١١٨ منظمة دولية 
واقليمية منها ٦١ منظمة 
دولية و٢٧ منظمة عربية 
و٢٠ منظمة إقليمية و١٠ 

منظمات إسالمية.
يتــم  انــه  وقالــت 
تســديد قيمة املساهمات 
واالشــتراكات الســنوية 
لهذه املنظمات بالتنسيق 
مــع اجلهــات ذات الصلة 
حيث يبلــغ إجمالي تلك 

محمود عيسى

«ميــد»  مجلــة  قالــت 
التــي تتتبــع  بروجكتــس 
نشاط املشروعات اإلقليمية، 
أن الكويت كانت من بني الدول 
الست التي شهدت انخفاضات 
كبيرة في ترســيات العقود 
في قطــاع الهيدروكربونات، 
بــل كانــت األكثــر تضــررا، 
حيــث شــهدت تراجعا قدره 
أو ٣٧٪.  ٢٤٫٥ مليــار دوالر 
ففي نهاية عــام ٢٠١٩، بلغت 
قيمة مشــاريع النفط والغاز 
النشــطة  والبتروكيماويات 
٦٦٫٨ مليار دوالر، وقد انخفض 
هذا الرقم بحلول ١٥ سبتمبر 
املاضي إلى ٤٢٫٣ مليار دوالر.

وأضافت املجلة ان الكويت 
كافحت للحفــاظ على الزخم 
فــي ســوق مشــاريع النفط 
والغاز خالل جائحة كورونا، 
وكان هناك اضطراب واســع 
النطاق في كل من املشــاريع 
قيد التنفيذ واملشــاريع التي 
ال تزال في مراحل التخطيط، 
القطــاع األكثر تضررا  وكان 
هو املشــاريع النفطية، التي 
انخفضت بنســبة ٤٨٪ خالل 
الفترة من ٤٧٫٤ مليار دوالر إلى 
٢٤٫٧ مليار دوالر. كما شهدت 
القيمة اإلجمالية ملشاريع الغاز 
داخــل الدولة انخفاضا كبيرا 
خالل الفترة، لتنخفض بنسبة 
١٨٪من ٩٫٥ مليارات دوالر إلى 

٧٫٧ مليارات دوالر.
مــع وصــول املشــاريع 
العمالقة احلالية في الكويت 
إلــى مرحلــة اإلجنــاز، فــإن 
املشاريع التي هي في مراحل 
الدراسة أو طرح املناقصات 
تواجــه جمــودا، ممــا يعني 
أن الفــرص املتاحــة ملقاولي 
مشروعات الهندسة والتوريد 
والبنــاء EPC للحصول على 
مشروعات جديدة في املنطقة 

مدى االســتفادة من تلك 
املنظمات.

وذكــرت أنــه لتفعيل 
االستفادة من تلك املنظمات 
الدولية فقد  واملؤسسات 

اإلقليمــي وقــد تولــى قطاع 
النفــط قيــادة هــذا التراجع 
في نشــاط املشروعات حيث 
انخفض مبقــدار ٣٩٫٨ مليار 
دوالر قد جاء في غمرة تدهور 
أسعار النفط، وبلغت القيمة 
اإلجمالية للمشاريع النفطية 
النشــطة فــي الدول التســع 
٢٨٥٫٧ مليــار دوالر بحلــول 
١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، مقارنة مع 
٣٢٥٫٥ مليار دوالر في نهاية 

عام ٢٠١٩.
التراجــع  ويعتبــر هــذا 
تســارعا لالجتــاه احلالــي 
الذي شــهده السوق في عام 
٢٠١٩، حيث انخفضت القيمة 
اإلجمالية للمشاريع النفطية 
النشطة في الدول التسع من 
٣٣٦٫٥ مليار دوالر إلى ٣٢٥٫٥ 

مليار دوالر بنسبة ٣٫٣٪.
القيمــة  كمــا انخفضــت 
ملشــاريع  اإلجماليــة 
النشــطة  البتروكيماويــات 
بني نهاية ٢٠١٩ و١٥ سبتمبر 
٢٠٢٠، حيث انخفضت بنسبة 
٣٫٢٪ من ١٩٩٫٢ مليار دوالر إلى 

٢٠٥٫٥ مليارات دوالر.
كان هذا االنخفاض أيضا 
تسارعا لالجتاه احلالي وأدى 

مت التنســيق مع عدد من 
اجلهات في القطاعني العام 
واخلاص لالســتفادة من 
اخلدمــات والبرامج التي 
تقدمها املؤسسات الدولية 
واالقليمية التي تسهم بها 
الدولة ضمن إطار برنامج 
التعاون الفني بني احلكومة 
والبنــك الدولي حيث إن 
برنامــج التعــاون الفني 
يشمل عددا من املشاريع 
التي تغطي  والدراســات 
القطاعــات االقتصاديــة 
املختلفــة للدولــة ومنها 
إدارة األراضــي  تطويــر 
في الكويت وتطوير جهاز 
حماية املنافســة وتقرير 
ممارسة األعمال ومؤشرات 

سوق العمل وغيرها.

إلى تقليص القيمة اإلجمالية 
البتروكيماويــات  ملشــاريع 
النشــطة في البلدان التسعة 
املدرجــة فــي هــذا التحليل 
بنسبة ٢٫٧٪ خالل عام ٢٠١٩ 
مــن ١٤٣٫٣ مليــار دوالر إلى 

١٣٩٫٥ مليار دوالر.
وقالت «ميد» بروجكتس 
ان مستقبل ســوق مشاريع 
الهيدروكربونات في الشرق 
األوسط يعتمد على مجموعة 
واســعة من العوامل تشــمل 
الضغوط البيئية، واجتاهات 
والعالقــات  االســتهالك، 
األميركية الصينية، واستمرار 
وبــاء كورونا، الــذي يعتبر 
من أهم هــذه العوامل، نظرا 
لتأثيره املســتمر بشدة على 
نشاط املشروعات في املنطقة 
بطريقتني رئيسيتني: األولى 
تتمثل في تعطيل النشاطات 
االقتصادية في جميع أنحاء 
العالم وكبح الطلب على النفط 
والغاز والبتروكيماويات، أما 
الثانية، فهي ان الوباء ماض 
فــي التأثيــر على مســتقبل 
صناعــة الهيدروكربــون في 
الشرق األوسط ويعطل تنفيذ 

املشروعات في املنطقة.

٦١ منظمة دولية و٢٧ منظمة عربية و٢٠ إقليمية و١٠ إسالمية

املساهمات واالشتراكات 
 ١٥٫٥ نحــو  الســنوية 
مليــون دينــار وتقــوم 
اجلهات احلكومية بإعداد 
حــول  ســنوي  تقييــم 

قد تراجعت بشكل كبير.
كما شهدت قيمة مشاريع 
النفــط والبتروكيماويــات 
النشطة في الشرق األوسط 
انخفاضا حادا على مدار عام 
٢٠٢٠، في حني سجل نشاط 
مشاريع الغاز منوا متواضعا. 
وقالت «ميد» بروجكتس ان 
الشــركات الكبــرى املصدرة 
للهيدروكربونات في الشرق 
األوسط سجلت أكبر انخفاض 
لها في نشاط مشاريع النفط 
والغاز خالل خمس ســنوات 
جائحــة  اســتمرار  وســط 

كورونا.
وباإلجمــال، انخفضــت 
قيمة مشــاريع النفط والغاز 
والبتروكيماويــات في دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
الست، باإلضافة إلى اجلزائر 
ومصر والعراق مبقدار ٤٥٫٧ 
مليار دوالر أو ٦٫٩٪ بني نهاية 
٢٠١٩ و١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، حيث 
تراجع إجمالي قيمة املشاريع 
النشطة إلى ٦١٨٫٥ مليار دوالر 
في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، مقارنة 
مع ٦٦٤٫١ مليار دوالر في نهاية 

عام ٢٠١٩.
النفــط يقــود االنكماش 

الشمري لـ «األنباء»: إعادة اإلغالق االقتصادي
«كارثي» على «اخلاص».. وتؤجل برنامج اإلصالح

باهي أحمد 

ال شك أنه ال أحد يعرف ما 
مدى عمق أثر تداعيات أزمة 
كورونا وما مــدى امتدادها 
على اقتصادات الدول، فاآلثار 
املترتبة على الوباء أصبحت 
مختلفة ومتشــعبة، بيد أن 
مفهــوم اإلغالق االقتصادي 
بصورته املطلقة أصبح غير 

مقبول اآلن. 
وفي هــذا الســياق، قال 
أستاذ االقتصاد في جامعة 
الكويت د.نايف الشمري في 
تصريح خــاص لـ«األنباء» 
إن الكويت لم يكن وضعها 
الــدول  أفضــل حــاال مــن 
األخرى، حيث من املتوقع ـ 
وفقا لصندوق النقد الدولي 
االقتصــاد  يتراجــع  أن  ـ 
الكويتي بنحــو ٨٫١٪ خالل 
العام احلالــي، وهذا يعتبر 
األســوأ منذ الغزو العراقي 
الغاشم في العام ١٩٩٠ عندما 
تراجع متوســط منو حجم 
االقتصــاد فــي ذلــك العام 
بنحو٤١٪، وهذا التراجع في 
منو االقتصاد عكس بشكل 
أساسي االنكماش في الطلب 
العاملي علــى النفط بجانب 
اآلثار املباشــرة من تراجع 
أنشــطة االقتصاد الكويتي 
فــي مختلف قطاعاته، لذلك 
فــإن االســتمرار أو القيــام 
بإعادة إغالق بعض األنشطة 
االقتصادية خالل اجلائحة 
مــن شــأنها زيــادة التكلفة 
الدولة،  االقتصاديــة علــى 
التابعة  وستكون األنشطة 
للقطاع اخلاص األكثر تضررا 
من غيرها، ألن القطاع العام 
وإن تضرر فسيحصل على 
التعزيــز والدعم احلكومي 

بشكل تلقائي.
إلــى  وأشــار الشــمري 
أن االســتمرار فــي اإلغــالق 
االقتصادي يحمل في طياته 
آثارا تفوق تلك املرتبطة باألثر 
الصحــي املباشــر لڤيروس 

تكــن هناك خطــة واضحة 
من قبــل الدولــة لدعم تلك 
املشاريع وإنقاذها، وهذا األمر 
ينطبق وبشكل مباشر على 
القروض الشخصية للعاملني 
حلسابهم اخلاص واألعمال 
التجارية الصغيرة، باإلضافة 
لذلــك، فإن األمر لن يتوقف 
على ذلك، فأنشطة قطاعات 
الطيران والســفر واألغذية 
والبيــع بالتجزئــة التــزال 
تعاني مــن تداعيــات أزمة 
كورونا، لذا فإن االســتمرار 
في اإلغالق االقتصادي يعني 
احلد والتراجع في ممارسة 
تلك األنشطة وخروج صغار 
املستثمرين (أصحاب التكلفة 
احلدية األعلى) وبقاء كبار 
املستثمرين (أصحاب التكلفة 
احلدية األقل)، مما قد يخلق 
نوعا مــن االحتــكار لكبار 
املســتثمرين واملؤسســات 
الكبيرة في السوق، وبالتالي 
إمكانية ارتفاع األسعار في 

تلك القطاعات.
ولفــت الشــمري إلى أن 
تلك اآلثار التي مت ســردها 
من شــأنها تأجيــل برنامج 
التي  اإلصالح االقتصــادي 
تهدف الدولة لتحقيقه، وهذا 
قد يخلق عبئا إضافيا على 
املوازنة العامــة املتضخمة 
أصال، فبرامج اخلصخصة 
مثال لن يكون الوقت مواتيا 
لتنفيذه في ظل التخبط الذي 
قد يسببه اإلغالق االقتصادي 

وتعثر املستثمرين خاصة 
الصغار منهم، وكذلك احلال 
ملوضوع تخفيف الدعومات 
لتخفيف كاهــل املصاريف 
العامــة، ألن األمر حاليا في 
هــذه الظــروف يتطلب من 
احلكومــة أن تقــوم بتقدمي 
الدعــم لالقتصــاد ولألفراد 
مثلما تقوم به الدول األخرى 

حول العالم.
وبــني الشــمري أن طول 
التــي يســتمر فيهــا  املــدة 
األثــر االقتصــادي يعتمــد 
اعتمــادا كامــال علــى املــدة 
التــي يســتمر فيهــا الوباء، 
وبالتأكيد يتوقف هذا بدوره 
علــى املتغيــرات الوبائيــة 
وخيارات السياسات املتاحة 
مبختلف مجاالتها الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية، 
لذلك فمن الضروري التعامل 
مع أي تقديــرات اقتصادية 
من شــأنها التأثير على منو 
الناجت احمللي اإلجمالي وسوق 
العمل وأداء أسواق املال، مع 
األخذ بعني االعتبار أن سرعة 
وتوسيع نطاق االنفتاح من 
اإلغالق يعتمدان على توافر 
قدرات اختبــار PCR ومدى 
التزام وإلزام الناس اللتدابير 
الوقائية املعمول فيها، لذا فمن 
الضروري أن ينظر صاحب 
القرار في مجموعة منسقة من 
التدابير املالية واالقتصادية 
فــي ســبيل احلــد مــن آثار 

اإلغالق وليس استمراره.

أستاذ االقتصاد: انكماش االقتصاد املتوقع عند ٨٫١٪ العام احلالي.. األسوأ منذ الغزو

د.نايف الشمري

كورونــا، فالتراجع املتوقع 
في أنشــطة القطاع اخلاص 
من شــأنها التأثير املباشــر 
على سوق العمل في الكويت، 
حيث ســتكون هناك هجرة 
عكســية من القطاع اخلاص 
إلى القطاع العام، باإلضافة 
إلى عدم قدرة القطاع اخلاص 
على االستمرار بخلق وظائف 
جديدة في االقتصاد كما كان 
متبعا في السابق، وهذا من 
شأنه إلزام احلكومة بتوظيف 
املزيــد مــن املواطنــني فــي 
القطاع العام، وبالتالي رفع 
فاتــورة املصاريف اجلارية 
واملرتبطــة بالرواتــب على 
الدولــة، مبينــا أن األثر لن 
يكون ظاهرا فقط في سوق 
العمل، بل إن التراجع في أداء 
أنشطة القطاع اخلاص سيحد 
من فــرص تنويع االقتصاد 
احمللي، وهذا سيقيد اجلهود 
واالجراءات املتعلقة بتقليل 
هيمنــة القطاع العــام على 

االقتصاد.
وأوضح أنه من املتوقع 
أن تكــون هنــاك مخاطــرة 
بااللتزامــات  الوفــاء  فــي 
املاليــة فــي  للمؤسســات 
االقتصاد، حيث إن التخلف 
عن السداد من قبل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة احلجم 
وبعض الشــركات املتعثرة 
جراء تلك األزمة سينتج عنه 
رفع نسبة القروض املتعثرة 
لدى اجلهاز املصرفي، ما لم 

«التجارة»: ٢٣٤٫٩ ألف دينار رسوم تسجيل 
١٦٢٢ طلب إيداع عالمة جتارية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االختراع لديها ١٦٢٢ طلب إيداع وتسجيل 
عالمــة جتارية عبــر البوابة اإللكترونية خالل شــهر 
ســبتمبر املاضي، موضحة انها حصلت رســوما على 

جميع املعامالت بقيمة ٢٣٤٫٩٣٠ دينار.
وقالــت الوزارة في بيان صحافي، إنها أجنزت ٧٢٧ 
معاملة طلب تسجيل عالمة جتارية و٧٣٦ معاملة نشر 
عالمــة جتارية و١٥٩معاملة لتســجيل عالمة جتارية 
وإصدار شــهادات لها، مشــيرة الى أنهــا أجنزت ٢٦٦ 
معاملــة جتديد العالمات التجارية و١١٨ طلب تأشــير 
بتغيير اسم وكيل التسجيل، و٣٧٣ معاملة نشر جتديد 

العالمات التجارية.

خالل سبتمبر املاضي.. وإجناز ٧٢٧ معاملة طلب تسجيل عالمة جتارية و٧٣٦ معاملة نشر عالمة

ل ١٫٥ مليار دوالر سندات أميركية الكويت تفضل «الكاش» وُتسيِّ
عالء مجيد

خفضــت الكويــت حيازتها من 
ســندات اخلزانــة األميركية خالل 
شهر أغسطس املاضي بنسبة ٣٫١٪ 
على أساس شهري مبقدار ١٫٥ مليار 
دوالر، حيث يأتي هذا التراجع بعد 
أن حققت الكويت الرقم القياســي 
في حيازة السندات األميركية خالل 

شهر يوليو املاضي.
وبحسب البيانات املنشورة على 
موقع وزارة اخلزانة االميركية، بلغت 
قيمة حيازة الكويت من الســندات 
األميركيــة خالل شــهر اغســطس 
املاضي ٤٦٫٤ مليار دوالر منخفضة 
عن مستويات يوليو املاضي البالغة 
٤٧٫٩ مليــار دوالر. وعلى اســاس 
سنوي فقد رفعت الكويت حيازتها 
بنســبة ٥٫٢٪ مقارنة مبستوياتها 
الســابقة البالغة ٤٤٫١ مليار دوالر 

في اغسطس ٢٠١٩.
وتنــوع الكويــت مــن محفظة 
الســندات االميركية ما بني سندات 
قصيرة االجــل بقيمة ١٢٫٧٥ مليار 
دوالر، فيمــا تبقى النســبة األكبر 
من الســندات طويلة االجل بقيمة 

٣٣٫٦٢ مليار دوالر.
وتظهــر حتــركات مضاربيــة 

ناجحة لالستثمارات الكويتية في 
الســندات األميركية بخفض ورفع 
حيازتهــا مببالــغ ملياريــة خالل 
األشــهر األخيرة، فيما تتزامن تلك 
التحركات مع تغير العائد على تلك 
الســندات وكذلك زيادة وانخفاض 
االستثمارات الكويتية في بورصات 

األسهم األميركية.
شراء خليجي

وحافظت الكويــت على املركز 
الســعودية  الثانــي عربيــا بعــد 
التــي احتلــت املركــز االول عربيا 
باستحواذها على سندات أميركية 
بقيمــة ١٣٠ مليــار دوالر وحلــت 
االمــارات ثالثا بقيمــة ٣٦٫٦ مليار 

دوالر.
وتباينــت اســتراتيجية دول 
اخلليج اجتاه االستثمار في السندات 
األميركية حيث ارتفعت استثمارات 
اإلمارات الى ٣٦٫٦ مليار دوالر منها 
٢٥٫٠٨ مليار دوالر سندات طويلة 
االجل و١١٫٤٩ مليار دوالر ســندات 
قصيرة االجل وحافظت قطر خالل 
اغسطس على نفس استثمارات شهر 
يوليو املاضي البالغة ٤٫٨٣ مليارات 
دوالر وجميعها سندات طويلة االجل 
كما ارتفعت استثمارات عمان لتصل 

الــى ٦٫٦٧٧ مليــارات دوالر منهــا 
٥٫٧٥٦ مليارات دوالر طويلة االجل 
و٩٢١ مليون دوالر قصيرة االجل. 
البحرين  وانخفضت اســتثمارات 
من السندات االميركية لتصل الى 
١٫٠٥١ مليــار دوالر منها ٨٥ مليون 
دوالر ســندات طويلة االجل و٩٦٦ 
مليار دوالر سندات قصيرة االجل.

تباين عاملي
وعلــى املســتوى العاملــي، فقد 
حافظــت اليابان للشــهر اخلامس 
عشر على التوالي على املركز االول 
باالســتحواذ على سندات اميركية 
بقيمة ١٢٧٨٫٤ مليار دوالر منخفضة 
عن مستويات يوليو املاضي البالغة 
١٢٦١٫٤ مليار دوالر. كما جاءت الصني 
في املركز الثاني بعد اليابان بـ١٠٦٨ 
مليار دوالر منخفضة عن مستويات 
يوليو املاضي البالغة ١٠٧٣٫٤ مليار 
دوالر وثالثا جاءت اململكة املتحدة 
بـ٤١٩٫٩ مليار دوالر منخفضة عن 
مســتويات يوليو املاضي البالغة 
٤٢٤٫٧ مليــار دوالر وحلت أيرلندا 
رابعــا بقيمــة ٣٣٥٫٣ مرتفعــة عن 
مســتويات يوليــو البالغة ٣٣٠٫٨ 

مليار دوالر.
وتقدمــت لوكســمبورج ثالث 

مراكــز لتأتي في املركــز اخلامس 
بـ٢٦٨٫٨ مليار دوالر مرتفعة ايضا 
عن مستويات شهر يوليو املاضي 
البالغة ٢٦٤٫٧ مليار دوالر. وحافظت 
البرازيل على املرتبة السادسة بـ٢٦٥ 
مليار دوالر منخفضة عن مستويات 
شهر يوليو املاضي والبالغة ٢٦٥٫٧ 
مليــار دوالر وحلت سويســرا في 
املرتبة السابعة بقيمة ٢٥٣٫١ مليار 
دوالر مرتفعة عن مستويات شهر 
يوليــو املاضي البالغة ٢٥٫٧ مليار 
دوالر. وتراجعت هونغ كونغ ثالث 
مراكز لتحتل املركز الثامن بني دول 
العالــم بقيمــة ٢٥٠٫٩ مليار دوالر 
متراجعة عن مستويات شهر يوليو 
املاضي البالغة ٢٦٧٫١ مليار دوالر.

وبصفــة عامــة فقد بلــغ حجم 
ســندات اخلزانة األميركية بنهاية 
اغسطس املاضي ٧٫٠٨ تريليونات 
دوالر مقارنــة بـــ٧٫٠٣ تريليونات 
دوالر فــي الشــهر املقابــل من عام 
٢٠١٩ اي بارتفاع ســنوي يبلغ ٤٧ 
مليــار دوالر بنســبة ٠٫٧٪. بينما 
تراجعت حيازة االجانب من السندات 
األميركيــة خالل شــهر اغســطس 
املاضي لتبلغ ٧٠٨٣٫٢ مليار دوالر 
مقابل ٧٠٩٧ مليار دوالر في شــهر 

يوليو املاضي.

خالل أغسطس املاضي.. لتخالف االجتاه اخلليجي بالشراء وتخفض حيازتها إلى ٤٦٫٤ مليار دوالر

خروج املسـتثمرين الصغار من السـوق سـيخلق نوعـًا من االحتـكار لكبار املسـتثمرين


