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«الفيدرالي» يسمح للبنوك باستئناف 
املدفوعات للمستثمرين.. بشروط

وكـــاالت: أعـلـــن بـنـــك 
أنه  الفيدرالــي  االحتياطــي 
سيسمح للبنوك العاملة في 
البالد باستئناف مدفوعاتها 
مــع  لكــن  للمســتثمرين، 

اشتراطات محددة.
وقال االحتياطي الفيدرالي 
إن توزيعات األرباح وعمليات 
إعادة شراء األسهم اخلاصة 
بالبنوك لن يسمح لها بتجاوز 
املتوسط املسجل في الفصول 

األربعة املاضية.
البنــك للمصــارف األميركيــة  وســمح 
باســتئناف عمليات إعادة شراء األسهم في 
الربــع األول من عــام ٢٠٢١، بعــد أن أصدر 
قرارا في يونيو املاضي بوقفها مؤقتا جراء 

تداعيات وباء «كورونا».
وأشار املركزي األميركي إلى أن متطلبات 
رأس املــال ســتظل عند نفس مســتوياتها 
املشروطة مؤخرا، في محاولة لضمان وجود 
احتياطيات كافية لتعويض اخلســائر غير 

املتوقعة.
وقال نائب االحتياطي الفيدرالي للرقابة 
«راندال كوارلز»: «كان النظام املصرفي مصدر 
قوة خالل العام املاضي، وتؤكد نتائج االختبار 
األخيرة أن البنوك الكبيرة ميكن أن تستمر 
في إقراض األسر والشركات حتى خالل فترات 

اقتصادية سلبية للغاية».
وكان الفيدرالي قد ذكر أن اختبار التحمل 
اخلاص بالبنوك أظهر قدرتها على االحتفاظ 
مبعدل رأسمال أعلى من احلد األدنى املطلوب 
في حال حدوث سيناريو يشمل هبوط الناجت 

احمللي بنسبة ٣٫٢٥٪ وارتفاع البطالة لنحو 
.٪١٢٫٥

وأظهرت نتائج اختبار التحمل أن املصارف 
الكبــرى ميكنها حتمل خســائر بنحو ٦٠٠ 
مليار دوالر في حال حدوث أزمة اقتصادية 

حادة وقصيرة اآلجل.
وأخطر مجلس محافظي النظام االحتياطي 
الفيدرالي في الواليات املتحدة بنك مورغان 
ستانلي االستثماري بأنه يستطيع استئناف 
عمليات إعادة شــراء األســهم العادية خالل 

الربع األول من ٢٠٢١.
وكان مجلــس إدارة البنك ســمح بإعادة 
شراء األسهم العادية القائمة بقيمة ١٠ مليارات 
دوالر في ٢٠٢١، في إشارة لالحتياطي الكبير 

الذي ميلكه املصرف.
وقال رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي 
ورئيسه التنفيذي، جيمس جورمان: «تسمح 
لنا النتائج التي مت إعالنها اليوم باستئناف 
برنامج شــراء األسهم لدينا في شهر يناير، 
ونتوقع استمرار البرنامج على مدار العام».

«مورغان ستانلي» يستأنف برنامج إعادة شراء األسهم في يناير ٢٠٢١

املدلج لقيادات «التجارة»: استكمال امليكنة
بالسرعة القصوى.. و٣ أشهر إلحداث التغيير

أكد خالل االجتماع بهم ضرورة «تكويت» جميع القطاعات التابعة

فيصل املدلج خالل اجتماعه مع قياديي وزارة التجارة والهيئات التابعةفيصل املدلج

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة فيصل املدلج أهمية اســتكمال برنامج 
امليكنة بالسرعة القصوى في جميع قطاعات الوزارة 
والهيئات التابعة، داعيا إلى االنتهاء من مشــاريعه 

وفق اخلطة الزمنية.
وطلب املدلج لــدى اجتماعه مع قياديي الوزارة 
والهيئات التابعة، تقــدمي خطة عمل محددة بثالثة 
أشهر تتضمن إجراءات وآليات تترجم إلى إجنازات 

على أرض الواقع يلمسها املبادر واملواطن. 
ووجــه املدلــج تعليمــات صارمــة بالعمل على 
«تكويــت» جميــع القطاعات التابعة، مشــددا على 
ضرورة تكويت الوظائف االستشارية بنسبة ١٠٠٪، 
مؤكدا أنه سيكون مساندا ألي متطلبات يحتاج اليها 

القياديون في هذا الشأن. 
وقال املدلج: «ليس أمامنا خيار سوى اإلجناز»، 
مطالبــا اجلميع بضرورة مضاعفــة العمل لتطوير 
أســاليب العمل، ومتابعة ميكنــة جميع القطاعات، 
بعد أن قطعت الوزارة واجلهات التابعة شوطا كبيرا 

في هذا املجال.
وأشــار إلى أهميــة املراقبة الدوريــة في جميع 
القطاعات، وإرســاء منهــج املتابعة احلثيثة لكل ما 
يعترض سبل العمل، مبا يسهم في حتسينه وإجناز 

معامالت املراجعني بسهولة ويسر.
وطلب املدلج من قياديي الوزارة االلتزام بقاعدة 
رئيسية ترتكز على ثالثة أسس، «إرضاء رب العاملني 
ومصلحة الوطن واملواطن»، مؤكدا انه سيساند اجلميع 
في االرتقاء بالعمل وتذليل أي عقبات تعترض خطط 

تطويره والنهوض باألداء.

٥٠ وسيطًا عقاريًا جديدًا باكورة تعاون 
«التجارة» مع «احتاد الوسطاء»

طارق عرابي

في إطار خطواتها اجلادة نحو تنظيم السوق 
العقاري، بدأت وزارة التجارة والصناعة بتطبيق 
قرارها الوزاري األخير رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٠ 
بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، 
وتفعيــل اجلانب اخلاص بإلزام الوســطاء 
العقاريني اجلدد باحلصول على دورة تدريبية 
أوال، ثــم العمل كمتدرب لدى أي من مكاتب 
الوساطة العقارية املعتمدة ملدة شهر واحد، 

يتعلم من خاللها أصول الوساطة العقارية.
وعلمت «األنباء» أن باكورة هذه اخلطوات 
بدأت من خالل توجيه ٥٠ متدربا جديدا نحو 
االلتحاق بالــدورات التدريبية التي ينظمها 
االحتاد الكويتي لوســطاء العقار، حيث مت 
إحلاق ٢٥ متدربا كدفعة أولى في أولى الدورات 
التدريبية ثم توزيعهم على املكاتب العقارية 
املعتمدة من قبــل وزارة التجارة والصناعة 
واملنتســبني الحتاد الوســطاء، فيما ستبدأ 
الدفعة الثانية التي يبلغ عددها ٢٥ متدربا كذلك 

بااللتحاق بالدورة التدريبية مطلع األسبوع 
القادم، ليصل إجمالي عدد الوسطاء العقاريني 

اجلدد إلى ٥٠ متدربا.
وفي هــذا اخلصوص أكد رئيس االحتاد 
الكويتي لوسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم، 
أن هذه اخلطوات جاءت بعد التعاون الوثيق 
واملتبادل بني كل من وزارة التجارة والصناعة 
واحتاد وسطاء العقار، والتي تهدف في نهاية 
األمر إلى تنظيم الســوق العقاري، مؤكدا أن 
الدورات التدريبية التي بدأ االحتاد بتنظيمها 
إمنا تستهدف املنتســبني اجلدد والسابقني 

على حد سواء.
وأضاف أن دور االحتاد لن يتوقف عند 
هذا احلد فحسب، وإمنا سيمتد ليشمل تقدمي 
دورات تدريبية ملنتسبيه تتعلق بغسيل األموال، 
وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة 
في هذا الشأن، إلى جانب مجموعة جديدة من 
الدورات العقارية التي تهدف في نهاية األمر إلى 
تطوير قدرات الوسطاء العقاريني ومساعدتهم 

على العمل بكل سهولة واحترافية.

ا ونوعًا القطاع العام.. باهظ التكلفة هابط اإلنتاج كّمً
أكد تقرير «الشال» األسبوعي 
أنه لم يعد بإمكان البلد شراء الوقت 
بفائــض املالية العامــة، فالعجز 
الفعلي ملوازنتها في السنة املالية 
الســابقة بلغ نحــو ٣٫٩ مليارات 
دينــار، والعجــز املتوقع للســنة 
املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ســيبلغ نحو 
ضعفني ونصف الضعف سابقتها، 
ففي أفضل األحوال ســيبلغ نحو 
١٠ مليــارات دينــار، أو نحو ٢٦٪ 
من حجــم الناجت احمللي اإلجمالي 
لعام ٢٠١٩، ونحو ٦٫٥٪ من حجم 
احتياطي األجيال القادمة. وعصر 
النفط إلى أفول وإن استغرق عقدين 
أو ثالثة من الزمن، واملعدل السنوي 
لســعر برميل النفــط على املدى 
املنظــور، لن يتجــاوز ٦٠ دوالرا 
أميركيا في أحسن األحوال، وهو 
أدنى بنحو ٣٠٪ عن سعر التعادل 
للموازنــة وفقا حلســابات وزارة 
املالية، مبا يعنيه كل ذلك من فقدان 

الستدامة املالية العامة.
وقال التقرير: االقتصاد أيضا 
يعاني من خلل هيكلي بســيطرة 
القطاع العام مبساهمته بنحو ٧٠٪ 
من إجماليه، وال بأس في ذلك لو 
كان قطاعا ذا كفاءة عالية، ولكنه 
قطاع باهظ التكلفة هابط اإلنتاج 

بالتعليم، وجهد مخلص وجاد لتضييق 
فجوة االنقسام املرضي داخل املجتمع 
الصغير، ومن دونها جميعا ال أمل في 
مشروع إصالح، تصبح املتطلبات من 
اإلدارة العامة اجلديدة متطلبات غير 
مسبوقة وال ميكن مواجهتها دون إدارة 

نظيفة ومتفوقة. 
ومن دون التعرض لألشــخاص، 
احلكومة اجلديدة، وهي اجلناح األهم 
ضمــن فرعــي اإلدارة العامة، جاءت 
استنســاخ للحكومات الســابقة، أي 
حكومة جينــات ومحاصصة، وكلها 

حكومات اســتهلكت مــوارد البلد 
ودميومتها للحفاظ على دميومة 
إدارة غير قادرة وهي دميومة غير 
مستحقة. وقراءة في التشكيل، ال 
ميكن أن يوحي بقدرته على التعامل 
اختالالت املالية العامة واالقتصاد 
وميزان العمالة، وال ميكنه القيام 
مبواجهة جادة للفساد والتصدي 
لتدهور مستوى التعليم. والواقع 
أنه لو كان الوعي بحجم التحدي 
وتداعياته على مستقبل البلد لتغير 

نهج، التشكيل بشكل جوهري.
ووفقا للتقرير، فإن املاضي لن 
يتكرر، واملراهنة على املســتقبل 
تعني مصير بلد ومصير ناســه، 
املفــروض أن يأتــي  وكان مــن 
التشكيل احلكومي على مستوى 
االستحقاقات املذكورة، واحتماالت 
تداعياتها على املستوى السياسي 
واالجتماعي، ولكنه جاء بنسخه 
القدمية في اقتسام املناصب من أجل 
شراء الوالءات ووفقا جلينات أو 
انتماءات البشر االجتماعية، وليس 
وفقا لكفاءاتهم واحتياجات الوطن. 
إنه إخفاق كبيــر في زمن لم يعد 
املمكن حتمل تبعات ذلك اإلخفاق 
ولعله اإلخفاق األخير الذي سيدفع 

ثمنه ٩٩٪ من املواطنني.

ف ٨١٫٥٪ من العمالة املواطنة ونصفهم بطالة مقنّعة يوظِّ

كمًا ونوعــا، وعاجز عن خلق فرص 
عمل مستدامة، لذلك هو اقتصاد غير 
مســتدام. يوظف القطاع نحو ٨١٫٥٪ 
من العمالة املواطنة ويدعم ما عداهم، 
أكثر من نصفهم بطالة مقنعة، وألن 
الوظيفة العامة عالية املكافأة وقليلة 
املتطلبات، لن يستطيع القطاع العام 
والقطاع اخلــاص بتكوينهما احلالي 
اســتيعاب القادمني إلى سوق العمل، 
أي أن ميزان العمالة غير مستدام. إذا 
أضفنا إلى ما تقدم متطلبات الثورة ضد 
الفساد، وثورة إصالح جوهري لالرتقاء 

تقرير الشال

١٫٨٥ مليار دينار فائض امليزان التجاري في النصف األول
قال تقرير «الشال» األسبوعي إن 
امليزان التجاري - صادرات سلعية 
ناقص واردات سلعية - قد حقق في 
الربع الثاني ٢٠٢٠ فائضا طفيفا بلغ 
نحو ٩٠ مليون دينــار، بانخفاض 
٩٤٫٩٪ عن مستوى فائض الربع األول 
من العام احلالي، واالنخفاض الشديد 
ســوف يواكب نتائج مــا تبقى من 
العام احلالي. وبلغت قيمة صادرات 
الكويت السلعية في الربع الثاني من 
العام احلالي نحو ١٫٩٧٩ مليار دينار 
منها نحــو ٨٩٫١٪ صادرات نفطية، 
بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية 
- ال تشمل العسكرية - نحو ١٫٨٨٩ 
مليار دينار، وفقا للنشرة اإلحصائية 
الفصليــة (أبريــل - يونيو ٢٠٢٠) 

لبنك الكويت املركزي.
وكانت الكويت قد حققت فائضا 
في الربع األول من العام احلالي بلغ 
نحو ١٫٧٦ مليار دينار، أي ان امليزان 
التجاري قد حقق فائضا في النصف 
األول من العــام احلالي بنحو ١٫٨٥ 
مليار دينار، وهو أدني بنحو ٦٣٫٤٪ 
عن الفائض احملقق في النصف األول 

الربــع الثانــي مــن العــام احلالي 
ارتفاعا طفيفا بلغت نســبته نحو 
٠٫٣٪، إذ بلغ معدلها نحو ١١٥٫٧ (سنة 
٢٠١٣=١٠٠) مرتفعا من معدل نحو 
١١٥٫٤ في الربع األول من العام احلالي، 
ويعزى ذلك إلى غلبة تأثير االرتفاع 

في أسعار السلع واخلدمات املتنوعة 
من معدل نحو ١١٠٫٩ إلى معدل نحو 

.(٪١٫٩+) ١١٣
وأشــار إلــى انخفــاض املعــدل 
املــوزون للفائدة علــى الودائع من 
نحــو ١٫٨٧٦٪ فــي الربــع األول من 
٢٠٢٠ إلــى نحــو ١٫٦٠٣٪ في الربع 
الثاني من العام احلالي، أي بنسبة 
انخفاض ربع سنوي ١٤٫٦٪. وواصل 
املعدل املوزون للفائدة على القروض 
انخفاضه من نحو ٤٫٦٧٢٪ إلى نحو 
٤٫٠٣٩٪ للفترة نفســها، أي بنسبة 

انخفاض ربع سنوي ١٣٫٥٪.
وحسب التقرير، بلغ حجم ودائع 
القطاع اخلاص لدى البنوك احمللية 
نحو ٣٧٫٧٤ مليار دينار، مرتفعا من 
مستوى ٣٥٫٨٩٧ مليار دينار في نهاية 
الربع األول، أي بنسبة ارتفاع ربع 
سنوي ٥٫٢٪. وأخيرا، ارتفعت مطالب 
البنوك احمللية على القطاع اخلاص 
إلى نحو ٤١٫٤٢٦ مليــار دينار، من 
نحو ٤٠٫٩٦٠ مليار دينار في نهاية 
الربع األول، أي بنسبة ارتفاع ربع 

سنوي بلغت ١٫١٪.

بانخفاض سنوي ٦٣٫٤٪.. وتوقعات بتحقيقه فائضاً متدنياً لكامل العام احلالي

من ٢٠١٩ والبالغ نحو ٥٫٠٥٧ مليارات 
دينار. ومن املتوقع أن يحقق امليزان 
التجاري فائضا متدنيا لكامل العام 
احلالي، وذلك واحد من املؤشرات على 
انزالق االقتصاد إلى حافة اخلطر.

وســجلت أسعار املســتهلك في 

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيات
بـ ٥ مليارات دوالر

وكاالت: قال وزير الطاقة السعودي صاحب 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه 
اتفق مع اجلانب الروسي على عقد اجتماع 

بشأن سوق النفط في ٤ يناير.
وأضــاف وزير الطاقة الســعودي خالل 
مؤمتر صحافي مشــترك مــع نائب رئيس 
الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في إطار 
اللجنة الســعودية الروســية املشتركة أنه 
يأمل بأن يكون اجتماع اللجنة السعودية ـ 

الروسية في مارس حضوريا.
فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن 
التعاون مع الســعودية يهدف إلى استقرار 
سوق النفط عامليا، مشيرا إلى أن بالده وضعت 
مع السعودية خططا بشأن سوق النفط بعد 

انتهاء اجلائحة.
وأضــاف نوفــاك أن بــالده وضعت مع 
السعودية خريطة طريق للتعاون املشترك، 
حيث شكر السعودية على مستوى التعاون 

املشترك.
وأشــار إلى التوقيع علــى اتفاقيات عدة 

بقيمة ٥ مليارات دوالر، الفتا إلى أن الزيارات 
املتبادلــة بني موســكو والرياض دليل على 

مستوى التعاون، حسب «العربية.نت».
وكشــف نوفاك عن ارتفاع حجم التبادل 
بني السعودية وروسيا بأكثر من ٦٠٪، مشيرا 
الى انه ســيتم توقيع اتفاقيات بني البلدين 

خالل ٢٠٢١، وفقا لـ «االقتصادية».
وكان وزيــر الطاقــة الســعودي قال في 
ملتقــى امليزانية الســعودية حول حتديات 
أســواق الطاقة العاملية إن اتفاق «أوپيك+» 
أنقذ الصناعة النفطية العاملية، وأكد أن هذه 
الســوق تــدار بالتفاهمات فقــط، وال ميكن 

إخضاعها ملفهوم حرية السوق. 
وأشــار األمير عبدالعزيز بن سلمان إلى 
أن التــزام «أوپيك+» باالتفــاق األخير كان 

األقوى مقارنة باالتفاقيات السابقة.
وأضــاف أن اململكة كان لها رأي مختلف 
بدايــة أزمــة كورونا، ألن هــذه اجلائحة قد 
يكــون لها تأثيــر كبير، ونؤمن باســتدراك 

األمور واتخاذ إجراءات مبكرة الحتوائها.

األمير عبدالعزيز بن سلمان: اتفقنا على عقد اجتماع بشأن سوق النفط في ٤ يناير

وزير الطاقة السعودي صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان مع نائب رئيس الوزراء الروسي


