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الراجحي: «الطيران املدني» خالفت ٢٦ مكتب سياحة
اجلــوالت  أن  «األنبــاء» 
التفتيشية تهدف إلى ضبط 
املخالفني واتخاذ اإلجراءات 
الصارمــة بحقهــم، مؤكدا 
عدم التهاون مع املخالفني، 
وذلك حفاظا على ســمعة 
سوق السياحة والسفر في 
الكويت واحتراما للقوانني 
املوضوعة ألجله، متمنيا 
على اجلميع احترام اللوائح 
املنصوص عليها وااللتزام 
بالقرارات وتطبيق القانون.

جلنة الشكاوى والتحكيم 
التخاذ الالزم وفق القوانني 
واللوائح سواء باإلنذار أو 
دفع الغرامات أو املخالفات 
أو االغالق بشــكل نهائي، 
موضحــا أن عــدد املكاتب 
التي متت مخالفتها خالل 
عــام ٢٠٢٠ بلــغ ٢٦ مكتبا 
معظمهــا كانــت لســوء 
استخدام الرخص املوجودة 
لديها. وأضــاف الراجحي 
فــي تصريــح خــاص لـــ 

باهي أحمد 

قال مديــر إدارة النقل 
اجلوي فــي اإلدارة العامة 
للطيــران املدنــي عبداهللا 
الراجحي إن اإلدارة وقسم 
سوق النقل اجلوي يقومون 
بعمــل جوالت تفتيشــية 
أســبوعيا وبشكل مفاجئ 
الســياحة  علــى مكاتــب 
عــن  للكشــف  والســفر 
عبداهللا الراجحياملخالفــني وحتويلهم إلى 

بورصة الكويت تراجعت ١٢٪ خالل ٢٠٢٠
قال املركز املالي الكويتي 
تقريــره  فــي  «املركــز» 
الشــهري إن أداء أســواق 
األســهم اخلليجيــة شــهد 
انتعاشــا في ختام ٢٠٢٠، 
بعــد أن أعلنــت شــركات 
األدويــة فايــزر وموديرنا 
وأسترازينيكا توزيع لقاح 
ڤيروس كوفيد-١٩، حيث 
قامــت عــدة حكومات، مبا 
في ذلــك العديــد من دول 
مجلس التعاون اخلليجي، 
بشــراء واعتماد اللقاحات 
الڤيروس.  ملواجهة تفشي 
ورفعت تلك التطورات من 
آمال املستثمرين في حدوث 
انتعاش ســريع في النمو 
االقتصادي العاملي في ٢٠٢١، 
ما ساعد أسواق األسهم على 

تعويض خسائرها.
وأشــار تقرير «املركز» 
إلى انضمام بورصة الكويت 
ملؤشــر MSCI لألســواق 
الناشئة والذي مت في نوفمبر 
مســتوى  وعلــى   .٢٠٢٠
القطاعــات فــي الكويــت، 
التأمني  كان مؤشــر قطاع 
هو أفضــل القطاعات أداء 
خالل العام املاضي، حيث 
سجل ارتفاعا بنسبة ٢٤٪. 
أما قطاع اخلدمات املالية، 
وهو القطــاع الذي ميتلك 
أكبر قيمة سوقية من حيث 
القيمة اإلجمالية، فقد تراجع 
بنسبة ١٣٪ للعام. ومن بني 

املتكبدة لهذا العام وسجل 
تراجعا طفيفا بنسبة ١٫٧٪ 
لهذا العام. وأنهت السوق 
املالية السعودية (تداول) 
وبورصة قطر تداوالت عام 
٢٠٢٠ علــى ارتفــاع ٣٫٦٪ 
و٠٫١٪ علــى التوالــي. كما 
أنهت أسواق أبوظبي وعمان 
والبحريــن ودبي تداوالت 
العام على تراجعات ٠٫٦٪ 
و٨٫١٪ و٧٫٥٪ و٩٫٩٪ على 
التوالي. وحول الشــركات 
القياديــة في الســعودية، 
كان بنك الراجحي األفضل 
أداء في ٢٠٢٠، حيث سجل 
ارتفاعا ١٣٫٣٪. أما عن أفضل 
الشركات القيادية األخرى 
أداء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، فقد حققت شركة 

الوطنية للطاقة  أبوظبــي 
(طاقــة) ارتفاعــا بنســبة 
١٧٠٪ للعــام. كمــا حققت 
شركة إزدان القابضة «قطر» 

ارتفاعا ١٩١٪.
وشهدت أسواق األسهم 
العامليــة انتعاشــا قويــا، 
السيما بعد التراجعات التي 
حدثت في مارس، حيث أنهى 
مؤشــر MSCI العاملــي هذا 
العام على ارتفاع بنســبة 
١٤٫١٪. ومتكنت مؤشــرات 
 S&P) األســهم األميركيــة
٥٠٠) مــن التعافي بعد أن 
وصلت ألدنى مستوياتها في 
مارس، لتصل إلى مستويات 
قياســية جديــدة بحلــول 
أكتوبر، وأنهــت هذا العام 
على ارتفاع بنسبة ١٦٫٣٪. 

ن األسواق اخلليجية من تعويض معظم اخلسائر املتكبدة طوال العام املاضي لقاح «كورونا» مكَّ

األســهم في قطاع السوق 
الرئيسي لألسهم الكويتية، 
كانت شركة هيومن سوفت 
القابضة أفضل الشــركات 
القيادية أداء، حيث حققت 
مكاســب ســنوية بنسبة 
املؤشــر  وتراجــع   .٪٢٤
العــام لألســهم الكويتيــة 
بنســبة ١١٫٧٪، بينمــا بلغ 
معدل ربحية املؤشر العام 
الكويتيــة ٢٠٪،  لألســهم 
مسجال ارتفاعا بنسبة ٣٣٪ 
مقارنة مبؤشر ستاندرد آند 

بورز املركب اخلليجي.
أما على الصعيد اإلقليمي 
فقد أشار تقرير «املركز» إلى 
أن مؤشر ستاندرد آند بورز 
املركب اخلليجي قد متكن 
من محو معظم اخلســائر 

«كوفبك» توقع اتفاقية استكشاف وإنتاج
مع «املصرية القابضة للغازات»

أعلنت الشركة الكويتية 
لالستكشــافات البتروليــة 
اخلـــارجــية «كــــوفـــبك»، 
بالشراكة مع توتال (املشغل) 
بنســبة ٣٥٪، وشــركة وشـل 
بنسبة ٣٠٪، وشــركة ثروة 
الوطنية املصرية للبترول 
١٠٪، عــن توقيــع اتفاقيــة 
استكشاف وإنتاج مع الشركة 
املصريــة القابضة للغازات 
الطبيعيــة في قطــاع راس 
الواقــع  البحــري  كنايــس 
فــي حوض هيــرودوت في 
البحر األبيض املتوسط، هذا 
وتبلغ حصة كوفبك في هذه 

االتفاقية ٢٥٪.
الشــركة في  وأوضحت 
بيان صحافي، أن القطاع ميتد 
عبر مســاحة شاسعة تبلغ 

مســوحات زلزاليــة ثالثية 
األبعاد سيتم تنفيذها خالل 

السنوات الثالث األولى.
في إطــار اســتراتيجية 
كوفبــك لتعزيز األنشــطة 
االستكشــافية، تأتــي هذه 
االتفاقيــة مبنزلــة تتويــج 
للنجاح االستكشافي األخير 
الذي حققته الشركة في البئر 
االستكشــافية GNN-٤ في 
خليج السويس وامتياز غرب 
طويلة في ١٨ يونيو ٢٠٢٠.

الســياق،  هــذا  وفــي 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
الكويتية  بالوكالة للشركة 
لالستكشــافات البتروليــة 
اخلارجيــة الشــيخ نــواف 
الصبــاح إن الدخــول فــي 
هذا القطاع يعبر عن رغبة 

كوفبك والتزامها في املشاركة 
بالنشــاطات االستكشافية 
لتعزيــز مكانتهــا احلاليــة 
وكذلــك اســتثماراتها فــي 
جمهورية مصر العربية، وأنه 
يتماشى مع استراتيجيتنا 
الهادفــة إلى إضافــة املزيد 
من القيمة ملؤسسة البترول 
الكويتية من خالل النجاحات 
االستكشــافية ومواصلــة 
التميز في األداء. ومن اجلدير 
بالذكر أن الشركة الكويتية 
لالستكشــافات البتروليــة 
اخلارجية هي إحدى الشركات 
التابعــة ملؤسســة البترول 
الكويتيــة تقــوم بعمليات 
استكشــاف وإنتــاج النفط 
الطبيعــي خــارج  والغــاز 

الكويت.

بالشراكة مع «توتال» و«شل» و«ثروة الوطنية املصرية للبترول»

الشيخ نواف الصباح

نحو ٤٥٥٠ كيلو مترا مربعا، 
بينما يبعد عن الشاطئ من 
٥ إلــى ١٥٠ كيلــو متــرا في 
مياه يتراوح عمقها بني ٥٠ 
و٢٠٠ متــر، تضم التزامات 
العمل املقررة في هذا القطاع 

طالل اجلري رئيسًا
للجنة التعليم واالقتصاد املعرفي في «الغرفة»

عقدت جلنة التعليم واالقتصاد 
املعرفي املنبثقة عن مجلس إدارة 
الغرفة اجتماعها األول لعام ٢٠٢١، 
أمس، حيث متــت تزكية طالل 

اجلري رئيسا للجنة.
وناقشت اللجنة خالل اجتماعها 
أولوياتها والتي تختص بشؤون 

التعليم واالقتصاد املعرفي.
ورأت «الغرفــة» أن تتجــه 
بعنايتها ومســاهمتها في هذا 
املجال ملا له من أهمية في تنمية 
مهارات الدارسني وتطوير العملية 
التعليمية وملواكبة التطور العلمي 
املتسارع في أنظمة وبرامج التعليم 

واالقتصادي املعرفي.
وقالت إن تشكيل هذه اللجنة 
«الغرفة» مســاهمة جديرة  في 
باالهتمــام والعمــل لنجاحها 
وتواصال مع الدور الكبير للقطاع 
اخلاص في نشأة وتطوير التعليم 

جانب من اجتماع اللجنةفي البالد.

الكويت متتلك ثاني أدنى سعر تعادل بامليزانية خليجيًا بـ ٦٤٫٥ دوالرًا
الى  اكتتابات، وهو ما يشير 
مدى التأثــر الكبير لعمليات 
االكتتابات فــي دول اخلليج 
خالل العام املاضي بتداعيات 
جائحة كورونا وحالة اإلغالق 

االقتصادي التي صاحبتها.
وفيما يخــص إصدارات 
الدخل الثابت ألسواق اخلليج، 
فقد بلغــت ١٤٥ مليار دوالر 
خالل عام ٢٠٢٠، مقارنة مع 
مستوى ١٤٣٫٦ مليار دوالر 
في ٢٠١٩، حيث بلغت إصدارات 
السندات اخلليجية احلكومية 
خالل ٢٠٢٠ نحو ٤٧٫٥ مليار 
دوالر، مقارنة مع ٤٨٫٨ مليار 
دوالر فــي ٢٠١٩، فيما بلغت 
الصكوك احلكومية ٢٩٫٩ مليار 
دوالر في ٢٠٢٠، مقارنة مع 

٣٤٫٦ مليار دوالر في ٢٠١٩.
وبلغت إصدارات السندات 
للشركات اخلليجية نحو ٤٧٫٨ 
مليار دوالر في ٢٠٢٠، مقارنة 
مع ٤٥٫٣ مليــار دوالر في 
٢٠١٩، فيما بلغت إصدارات 
الصكوك نحــو ١٩٫٩ مليار 
دوالر مقارنة مع ١٤٫٩ مليار 

دوالر في ٢٠١٩.

الكويتي حلت باملرتبة الرابعة 
من حيث األكبر في اخلليج، 
حيث بلغت ٢٣٧ مليار دوالر 
خالل عام ٢٠٢٠، بارتفاع ١٫٣٪ 
مقارنة مع مستوياتها خالل 
عام ٢٠١٩ والبالغة ٢٣٤ مليار 

دوالر.
اإلمارات  فيما تصــدرت 
قائمة أعلى األصول بني البنوك 
اخلليجية بـ ٨٨٢ مليار دوالر 
في ٢٠٢٠، وجاءت السعودية 
ثانيا بأصول ٧٧٩ مليار دوالر، 
ثم قطر ثالثا بأصول ٤٣٩ مليار 
بـ  دوالر، والبحرين خامسا 
٢٠٦ مليارات دوالر، وأخيرا 

عمان بـ ٨٠ مليار دوالر.
إصدارات الدخل الثابت

وعلى صعيــد االكتتابات 
األولية في دول اخلليج خالل 
عام ٢٠٢٠، أشــارت «كامكو 
إنفست» إلى أن قيمة االكتتابات 
في دول التعاون هوت بشكل 
كبير خالل العام املاضي لتصل 
الى ١٫٨٧ مليار دوالر لعدد ٧ 
اكتتابات، مقارنة مع ٢٧٫١ مليار 
دوالر فــي عام ٢٠١٩ لعدد ٩ 

وكانت التقديرات السابقة 
قبل أزمــة كورونا وهبوط 
أســعار النفــط، تتوقع أن 
يصل العجز إلى ٢٥٫٢ مليار 
دوالر، فيما عدلت وزارة املالية 
تقديرات ميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ 
لتقدر اإليرادات بـ ٢٤٫٥ مليار 
دوالر، واملصروفات بـ ٧٠٫٣ 
مليار دوالر بســبب تفشي 

كورونا.
أصول البنوك اخلليجية

قالــت شــركة «كامكو 
إنفســت» إن أصول القطاع 
املصرفي في دول اخلليج بلغت 
٢٫٦ تريليون دوالر حتى نهاية 
أكتوبر ٢٠٢٠، بارتفاع نسبته 
٥٫٧٪ مقارنة مع مستوى ٢٫٤٨ 
تريليون دوالر خالل عام ٢٠١٩، 
حيث يأتي ذلك على الرغم من 
الســلبية جلائحة  التداعيات 
التي فرضت نفسها  كورونا 
على القطاع املصرفي بشكل 
خاص والقطاعات االقتصادية 
األخرى بشكل عام خالل العام 
املاضي. وأوضحت الشــركة 
أن أصــول القطاع املصرفي 

عام ٢٠٢١ عنــد ٣٨ دوالرا 
للبرميل.

الناجت احمللي
وعلى صعيد الناجت احمللي 
اإلجمالي لدول اخلليج، فإنه 
من املتوقع أن يسجل الناجت 
احمللي لدول التعاون انكماشا 
بنســبة -٦٪ خــالل ٢٠٢٠، 
مقارنة مع منو بنسبة ٠٫٧٪ 
في ٢٠١٩، فيما سيواصل الناجت 
لنفطي لدول اخلليج  احمللي 
باالنكماش خالل ٢٠٢٠ ليصل 
الى -٦٫٢٪ مقارنة مع -١٫٤٪ 

خالل ٢٠١٩.
النقد  ورجح صنــدوق 
الناجت احمللي  الدولي تراجع 
اإلجمالي في الكويت بنسبة 
٨٫١٪ خالل ٢٠٢٠، متوقعا أن 
يتعافــى جزئيا ليحقق منوا 
قدره ٠٫٦٪ في ٢٠٢١، قبل أن 
يسجل منوا قدره ٣٫٢٪ في 
٢٠٢٢، بينما توقع أن يصل 
التقديــري مليزانية  العجز 
الكويت للعــام املالي ٢٠٢٠/ 
٢٠٢١ إلى ٤٥٫٨ مليار دوالر 

(نحو ١٣٫٨ مليار دينار).

مصطفى صالح

في الوقت الذي ســجلت 
فيه أســعار النفط انخفاضا 
كبيرا خالل عام ٢٠٢٠ نتيجة 
داعيات جائحة كورونا، لتبلغ 
٥١٫٨ دوالرا للبرميــل خلام 
اإلشــارة برنت، مقارنة مع 
مستوى ٦٦ دوالرا للبرميل 
في ٢٠١٩ بانخفاض نســبته 
٢١٫٥٪، وتقدير الكويت لعجز 
ميزانيتها لعــام ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
عند ٩٫٢ مليارات دينار، إال أن 
ميزانية الكويت تعتبر من بني 
األفضل خليجيا، حيث يبلغ 
سعر التعادل بامليزانية ٦٤٫٥ 
دوالرا لعام ٢٠٢٠ لتسجل بذلك 
ثاني أدنى سعر تعادل خليجيا، 
بعد قطر التي جاءت في املركز 
األول بسعر ٤٢ دوالرا لعام.
ووفقــا لبيانات حصلت 
عليها «األنباء» من شــركة 
«كامكو إنفســت»، يتبني أن 
ســعر تعادل امليزانية شهد 
ارتفاعــا من مســتوى ٥٣ 
دوالرا للبرميل في ٢٠١٩ إلى 
املاضي،  بالعام  ٦٤٫٥ دوالرا 
حيث نتج هذا االرتفاع عن 
النفطية  تراجع اإليــرادات 
للبالد، بالتزامن مع انخفاض 
حصة الكويت من إنتاج النفط 
تنفيذا لقرارات منظمة البلدان 

املصدرة للبترول «أوپيك».
وبحسب تقديرات صندوق 
النقد الدولي لعام ٢٠٢١، فإن 
سعر التعادل املتوقع مليزانية 
الكويت خــالل العام احلالي 
٢٠٢١ يبلــغ نحو ٦٦ دوالرا 
للبرميل، لتحافظ أيضا على 
املركز الثاني خليجيا من حيث 
أقل ســعر تعادل للميزانية، 
بالتساوي مع اإلمارات، وبعد 
قطر التي متتلك أدنى سعر 
تعادل متوقع مليزانيتها في 

خالل ٢٠٢٠ وفقاً لـ «كامكو إنفست».. وارتفاعه إلى ٦٦ دوالراً في ٢٠٢١ وفقاً لتقديرات «صندوق النقد»

٤٥٫٨ مليار دوالر العجز املتوقع مليزانية الكويت في ٢٠٢٠-٢٫٦٢٠٢١ تريليون دوالر أصول البنوك اخلليجية.. والكويت رابعًا بـ ٢٣٧ مليارًا

٢٤١ مليار دوالر مشاريع كويتية 
مخطط لها وقيد التنفيذ

بلغ إجمالي املشــاريع اخلليجية املخطط لها أو قيد 
التنفيذ في ٢٠٢٠ نحو ٢٫٨٨ تريليون دوالر، بتراجع ٧٪ 
وبقيمــة ٢١٥٫٦ مليار دوالر، مقارنة مع ٣٫١ تريليونات 
دوالر في ٢٠١٩. وقد تصدرت الســعودية قائمة أكبر 
املشــاريع اخلليجية املخطط لها أو قيد التنفيذ بقيمة 
١٫٣٨ تريليون دوالر، فيما جاءت اإلمارات ثانيا بـ ٨١٥ 
مليار دوالر، والكويت ثالثا بـ ٢٤١٫٣ مليار دوالر، وقطر 
رابعا بـ ٢٢٦٫٨ مليار دوالر، وعمان خامسا بـ ١٥٥ مليار 

دوالر، والبحرين سادسا بـ ٦٥٫٥ مليار دوالر.


