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اجلمعة ٥ مارس ٢٠٢١ اقتصـاد

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت 
مددت حتى ٧ مارس اجلاري املوعد النهائي 
لتقدمي العطاءات ملشاريع مرفقي اإلنتاج 
 ٤-JPF اجلوراســي املعروفــني باســم
وJPF-٥، وفقا ملصادر صناعية مطلعة.

وهذه ليست املرة االولى التي يتم فيها 
متديد االجل النهائي لتقدمي العطاءات، بل 
انه شهد تأجيالت في عدة مناسبات، وكان 
املوعد النهائي السابق لتقدمي العطاءات 
٢٨ فبراير ٢٠٢١ وسبقه موعد آخر في ٢٦ 

يناير املاضي. 
ومت إصدار وثائق املناقصة في األصل 
في ١٣ ســبتمبر ٢٠٢٠ مــع حتديد املوعد 
النهائي لتقدمي العطاءات في ٢٢ ديسمبر 

.٢٠٢٠
وأضافت املجلة أن االضطراب الناجم 
عن جائحة كورونا هو املسؤول جزئيا على 
األقل عن التأخيرات في تقدمي العطاءات، 
عندمــا جعلت قيود الســفر التي اتخذت 
ملنع انتشــار الفيروس من الصعب على 
املقاولني إرســال خبراء للنظر في مواقع 
املشــاريع قبل تقدمي عروضهــم. وتقدر 
٤-JPF قيمة العقدين الرئيسيني ملشروعي

وJPF-٥ بإجمالي ٩٠٠ مليون دوالر. ومن 
املقرر أن تقع املنشــأة االولى بالقرب من 
حقل الصابرية في شمال الكويت، وستقع 
الثانية على بعد أقل من ١٠ كيلومترات الى 

الشرق من موقع املنشأة االولى.
وأضافت املجلة انه سيتم استخدام كال 
املرفقني إلجراء اختبار ومعاجلة ومناولة 
سوائل الهيدروكربونات الرطبة واحلامضة 
املنتجة من اآلبار في حقول النفط والغاز 

املتعددة.
وتشــمل هــذه احلقــول الروضتــني 
والصابرية وشمال غرب الروضتني وأم 
نقــا وأبوظبــي وبحــرة، وحقــول مرات 
وجنمة سارجيلو، باإلضافة إلى التكوينات 

الهيدروكربونيــة األخــرى املوجودة في 
احلقول اجلوراسية.

ويعتبــر كال املشــروعني عبــارة عن 
منشآت إنتاج سطحي تقع على اليابسة 
وسيتم تنفيذهما وفقا لنظام البناء والتملك 
والتشغيل (BOO) من قبل املقاول الفائز 
مع امتالك لشركة نفط الكويت خيار إعادة 

شرائها في وقت الحق.
ومــن املقــرر بنــاء املنشــأتني بطاقة 
إنتاجيــة ٥٠ الف برميل يوميا من اخلام 
احللو املعالــج (النفــط اخلفيف) و١٥٠ 
مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز.
وسيشــمل كالهمــا وحــدة معاجلــة 
املياه املنتجة ووحدة استعادة الكبريت، 
باإلضافــة إلــى املرافــق وأنظمــة الدعم 

املرتبطة بها.
ويشــمل نطاق العمل في املشروعني 
تنفيذ اخلدمات لكل منشــأة خالل فترة 
إجمالية مدتها ٧٨٠ يوما اعتبارا من تاريخ 
البدء، منها ٧٢٠ يوما للتصميم والهندسة 
وإدارة املشــروع والتوريد واملشتريات 
والبناء واالختبار واإلكمــال امليكانيكي 

لكل منشأة.
ومبوجب شروط العقود، يجب االنتهاء 
مــن التشــغيل واختبــار األداء الناجح 
للمنشــأة في غضون ٦٠ يوما من إكمال 

األعمال امليكانيكية للمنشأة.
وبعد ذلك، سيعمل الفائزون بالعقود 
على تشغيل وصيانة املرافق ملدة خمس 

سنوات.
وقد حضرت عشر شركات اجتماع ما 
 ،٥-JPF٤ و-JPF قبل العطاء ملشــروعي

والذي عقد في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠.
ومن املفهوم أن ما مجموعه ١١ شركة قد 
تأهلت أصال لتقدمي عطاءات على املشروع، 
منهــا شــركتان كويتيتــان، وشــركتان 
أميركيتان، وشركتان من كوريا اجلنوبية 
وشــركة واحدة من كل من قطر واليابان 

واململكة املتحدة والصني والسعودية.

يوم األحد املقبل.. وبطاقة ٥٠ ألف برميل من النفط اخلفيف

 

الراجحي: «الطيران املدني» يخالف مكاتب 
سياحة وسفر وشركات طيران

محمد عواضة

عقدت جلنة الشــكاوى 
والتحكيم في اإلدارة العامة 
للطيران املدنــي اجتماعها 
الثاني لعــام ٢٠٢١ بتاريخ 
للنظــر   ٢٠٢١ مــارس   ٣
فــي الشــكاوى املقدمة من 
النقــل  أشــخاص بســوق 
اجلوي، وقد اتخذت اللجنة 
العقوبــات الالزمــة بحــق 
الشركات ومكاتب السياحة 
والســفر والتي بلغ عددها 

١٧ مخالفة.
كما اطلعت اللجنة على مخالفات شركات 
الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي 

الصحيــة،  لالشــتراطات 
اخلاصــة  واالشــتراطات 
بدخول الكويت ومت اتخاذ 
الشــركات  العقوبات بحق 

وعددها ١٤ مخالفة.
وفي هذا الصدد، أشــار 
رئيــس جلنــة الشــكاوى 
والتحكيم، مدير إدارة النقل 
اجلوي فــي اإلدارة العامة 
املدنــي عبداهللا  للطيــران 
الراجحي الى ان اللجنة لن 
تتهاون في تطبيق العقوبات 
علــى الشــركات املخالفــة 
لالشــتراطات الصحية بدخــول الكويت، 
وذلك حفاظا على سالمة جميع املواطنني 

واملقيمني.

  ال تهاون في تطبيق العقوبات على الشركات املخالفة لالشتراطات الصحية

عبداهللا الراجحي

«البيتكوين» تزيد خسائرها وتهبط ٤٪

وكاالت: تراجعت البيتكوين خالل تداوالت 
أمــس لتتداول دون مســتوى ٤٩ ألف دوالر، 
لكنهــا التزال مســجلة مكاســب كبرى خالل 
العام احلالي حتى اآلن، إذ بدأت عام ٢٠٢١ عند 
مستوى ٢٨٫٩ ألف دوالر تقريبا. وانخفضت 
«البيتكوين» بنسبة ٤٫٠٨٪ إلى ٤٨٨٧٥ دوالرا، 
وفقا لبيانات «كوين ديسك». كما تراجعت كل 

من اإليثريوم ٢٫٩٪ عند ١٥٤٨٫٧ دوالرا، والريبل 
٠٫١٤٪ إلى ٤٤٫٩٤ سنتا.  وخالل فبراير الذي 
سجلت فيه العملة االفتراضية األكبر في العالم 
من حيث القيمة السوقية مستويات قياسية، 
ارتفع تذبذب البيتكوين إلى أعلى مستوياته 
منذ أبريل ٢٠٢٠، وفقا لبيانات «بلوك فورس 

كابيتال» التي نقلتها «فوربس».

اقتراب احلظر ُيكبد «البورصة» ١٨١ مليون دينار خسائر سوقية

شريف حمدي

تفاعلت بورصة الكويت أمس بشكل سلبي 
مع توجه مجلس الوزراء التخاذ قراره بتنفيذ 
احلظر اجلزئي في البالد ملواجهة انتشار ڤيروس 
كورونــا والذي قررته احلكومــة أمس، حيث 
انعكس ذلك على كل املؤشرات بالسوق والتي 
ســيطر عليها اللون األحمــر بنهاية تعامالت 
جلسة أمس، لتسجيل البورصة خسائر بالقيمة 
السوقية بلغت ١٨١ مليون دينار، حيث تراجعت 
قيمتها إلى ٣٢٫٨٩ مليار دينار، مقارنة مبستوى 
٣٣٫٠٧ مليار دينار بنهاية جلسة أول من أمس.

وعلــى صعيد تعامالت األســبوع املاضي، 
فقد اســتهلت بورصة الكويت تعامالت شهر 
مــارس على تباين في األداء بنهاية األســبوع 
األول من الشهر، وذلك على وقع عمليات شراء 
انتقائية على بعض األسهم القيادية، وهو ما 
أدى الى ارتفاع مؤشــر الســوق االول والعام 

ولكن بشكل محدود.
وفي املقابل، كان البيع السمة الغالبة على 
األســهم املتوســطة والصغيرة، ممــا أدى الى 
تراجع مؤشــر السوق الرئيسي، ولكن بشكل 
محدود ايضا، خاصة ان الهدوء كان مســيطرا 
على مجمل أداء ســوق األســهم الكويتي عقب 
استئناف األعمال بعد عطلة االحتفال باألعياد 

الوطنية.
وتعد جلســة افتتاح األسبوع هي األفضل 
من حيث األداء، حيث ارتفعت مؤشرات السوق 

وحققت القيمة السوقية مكاسب تخطت الـ ٢٠٠ 
مليون دينار، فيما جنحت املؤشرات للتراجع 
بعد تذبذب في األداء طيلة اجللســات التالية 

جللسة االفتتاح.
وبنهاية تعامالت األسبوع، ارتفعت القيمة 
الســوقية للبورصة بنحــو ٢٤ مليون دينار 
بنسبة ٠٫٠٧٪ ليصل إجمالي القيمة الى ٣٢٫٨٩ 
مليار دينار ارتفاعا من ٣٢٫٨٧ مليار دينار نهاية 

األسبوع الذي سبق العطلة.
وانخفضت السيولة املتدفقة للسوق بنسبة 
٧٫٢٪، إذ بلغت احملصلة األسبوعية ١٨٠٫٨ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٤٥٫٢ مليون دينار تراجعا 
مــن ١٩٥ مليون دينار مبتوســط يومي ٤٨٫٧ 

مليون دينار األسبوع املاضي.
وارتفعت أحجام التداول بنسبة ٩٪ بكميات 
أســهم متداولة بلغت ٨٧١ مليون سهم مقارنة 
بنحو ٨٠٠ مليون سهم بنهاية األسبوع املاضي، 
وأنهت البورصة تعامالت األسبوع على تباين 

مؤشراتها على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول ٠٫١٪ محققا ٧ 
نقــاط ارتفاعا ليصل إلى ٦١٦٤ نقطة من ٦١٥٧ 

نقطة األسبوع املاضي.
٭ تراجع مؤشــر السوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٠٢٪ خاســرا نقطة واحدة ليصل الى ٤٦٤٩ 

نقطة انخفاضا من ٤٦٥٠ نقطة.
٭ تراجع مؤشر السوق العام ٠٫٠٧٪، وذلك 
مبكاســب ٤ نقاط ليصل الــى ٥٦٥٣ نقطة من 

٥٦٤٩ نقطة األسبوع املاضي.

٧٪ انخفاض السيولة املتدفقة للسوق خالل األسبوع املاضي بـ ١٨٠ مليون دينار

البورصة تسجل تراجعات جماعية ملؤشراتها بنهاية تعامالت األسبوع بضغط من التكهنات بإقرار احلظر اجلزئي بالبالد    (محمد هنداوي)

«نفط الكويت» تترقب تلقي عطاءات مرفقي 
اإلنتاج اجلوراسي بـ ٩٠٠ مليون دوالر

األجانب يبيعون أسهم ٧ بنوك.. 
وال شراء خالل األسبوع

«السينما» توقع عقود تسهيالت 
ائتمانية بـ ٨٠ مليون دينار

شهدت تعامالت األجانب على البنوك الكويتية اجتاها للبيع 
خالل تعامالت األسبوع، وذلك وفقا إلحصائيات البورصة 
حتى ٣ اجلاري، حيث باعوا أسهمهم في ٧ بنوك هي الوطني 
واخلليج واألهلي وKIB وبرقان وبيتك وبوبيان. فيما استقرت 
نسب امللكيات في الـ ٣ بنوك الكويتية األخرى وهي التجاري 
واملتحد ووربة عند مستويات األسبوع املاضي، وبالتالي لم 
يشتر األجانب أي أسهم في البنوك الكويتية خالل األسبوع. 
وتراجعت نســبة ملكيات األجانب في سهم الوطني بنهاية 
األسبوع بنحو ٠٫١٥٪ لتتراجع النسبة اإلجمالية الى ١٩٫٥١٪ 
بقيمــة إجمالية ١٫١٢ مليار دينــار، وتراجعت ملكياتهم في 
بنك اخلليج بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل الــى ١١٫٨٦٪ بقيمة ٧٨٫١ 
مليون دينار. كما تراجعت امللكية في «بيتك» بنسبة ٠٫٠٥٪ 
لتنخفض النســبة الى ١٠٫٢٥٪ بقيمــة إجمالية ٥٧٥ مليون 
دينار، وتراجعت النســبة في البنك األهلي بنســبة ٠٫٠٣٪ 
لتصل النسبة اإلجمالية الى ١٫٠٤٪ بقيمة إجمالية ٣٫٤ ماليني 
 «KIB» دينار، وكذلك تراجعت النسبة في بنك الكويت الدولي
بنسبة ٠٫٠٦٪ بنســبة إجمالية ٤٫٥٨٪ تقدر قيمتها بـ ١٠٫٤ 
ماليني دينار، وتراجعت بنسبة ٠٫٠٤٪ في بنك برقان لتصل 
إلــى ٢٫٥٧٪ بقيمة إجمالية ١٥٫٠٤ مليون دينار، وانخفضت 
نســبة ملكية األجانب في بنك بوبيان بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل 

الى ٥٫٠١٪ بقيمة ٨٦٫٤ مليون دينار.
وبنهاية تعامالت األسبوع، تقدر قيمة ملكيات األجانب 

في جميع البنوك الكويتية بـ ١٫٩ مليار دينار.

أعلنت شركة السينما الكويتية عن توقيع عقود تسهيالت 
ائتمانيــة مع ٣ بنوك محلية بـ ٨٠ مليون دينار، وفق بيان 
لها علــى موقع البورصة أمس، حيــث أوضحت أنها هذه 
التسهيالت االئتمانية سيتم استخدامها في متويل املراحل 
املختلفة ملشروع إنشــاء مجمع جتاري وترفيهي وثقافي 
مبنطقة جنوب الصباحية. ولفت الشركة في بيانها الى أنه 
سيكون هناك تأثير على البيانات املالية للشركة، من خالل 
زيــادة األصول وااللتزامات طويلة األجل، وفقا ملا ســيتم 
استخدامه من تلك التسهيالت خالل مراحل تنفي املشروع.

جدير بالذكر، أن «السينما» وقعت في فبراير ٢٠٢٠ عقد 
مقاولة مع الشركة املتحدة األولى للتجارة العامة واملقاوالت 
مببلغ ٣٩٫٨ مليون دينار، وذلك لتشييد املرحلة األولى من 
مجمع جتاري ترفيهي ثقافي في منطقة جنوب الصباحية.

١٦ مليار دينار إجمالي العجز التراكمي بامليزانية بالفترة بني ١٩٩٠ و٢٠٢٠

وزير املالية: ٥٣ مليار دينار حولت 
إلى«احتياطي األجيال» منذ التحرير

خليفة حمادة

٢٤٫٦ مليار دينار عجز ٦ سنوات
وفقا للبيانات التي أوردها وزيــر املالية خليفة حمادة، فإن الكويت 
بدأت في حتقيق العجوزات املالية ابتداء من عام ٢٠١٤ وذلك بالتزامن مع 
االنخفاضات احلادة التي تعرضت لها أسعار النفط العاملية جراء الطفرة 
التي حققتها أميركا في إنتاج النفط الصخري لتصبح أكبر منتج في العالم، 
وخالل الرصد تبني أن ميزانية الكويت حققت عجوزات مالية بلغت نحو 
٢٤٫٦ مليار دينار خالل الفترة من الســنة املالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ حتى السنة 
املالية املاضية ٢٠١٩ /٢٠٢٠. وتظهر البيانات التاريخية ان أكبر عجز مالي 
حققته الكويت كان خالل السنة املالية ٢٠١٦/٢٠١٥ عندما بلغ العجز املالي 

٥٫٩ مليارات دينار.

أحمد مغربي - مصطفى صالح

كشــف وزيــر املاليــة خليفــة 
حمادة، عن حتويل ٥٣ مليار دينار 
إلــى صنــدوق احتياطــي األجيال 
القادمــة خالل ٣٠ عامــا، وذلك منذ 
العام املالي ١٩٩١/١٩٩٠ وحتى العام 
املالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث مت حتويل 
نحو ٢٫٨٦ مليار دينار خالل الفترة 
بــني ١٩٩٠ و٢٠٠٠، فيما مت حتويل 
نحو ٥٠٫٢ مليار دينار بالفترة بني 
٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٠. وقال وزير املالية 
في رده على سؤال برملاني للنائب 
د.حســن عبــداهللا جوهر، حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، أن أعلى 
املبالغ احملولة الى صندوق احتياطي 
األجيال القادمة كانت بالعام املالي 
٢٠١٣/٢٠١٢ مببلغ ٨ مليارات دينار، 
فيمــا بلغ أدنــى مبلغ محــول الى 
الصنــدوق بالعام املالي ١٩٩١/١٩٩٠ 

مببلغ ٢٧٫٢٩ مليون دينار. 
العجــوزات  يخـــص  وفيمـــا 

الكويت عجــزا ماليــا تراكميا بلغ 
٢٠٫٣ مليار دينار، فيما بلغ الفائض 
التراكمي لفترة ٢٠ عاما (بني ٢٠٠٠ 
و٢٠٢٠) بلــغ ٤٫٢٨ مليارات دينار. 
وسجلت امليزانية أكبر فائض مالي 
خــالل فترة ٣٠ عامــا بالعام املالي 
٢٠١٢/٢٠١١ مببلغ ١٠٫٢ مليارات دينار، 
فيما سجلت امليزانية أكبر عجز مالي 
بالعام املالي ١٩٩١/١٩٩٠ مببلغ ٧٫٣٦ 

مليارات دينار.
اإليرادات

وفيمــا يخــص اإليــرادات التي 
حققتهــا امليزانيــة العامة للكويت 
خالل فترة الـ ٣٠ عاما املاضية، فقد 
بلغت إجمالي اإليرادات نحو ٣٩٧٫٥٧ 
مليــار دينار، مقســمة على ٢٨٫٦٧ 
مليار دينار خالل الفترة بني ١٩٩٠ 
و٢٠٠٠، فيما بلغت إيرادات امليزانية 
بني عام ٢٠٠٠ و٢٠٢٠ نحو ٣٦٨٫٨٩ 

مليار دينار.
وسجلت امليزانية الكويتية أعلى 

والفوائــض املالية بامليزانية خالل 
الـ٣٠ عاما املاضية، أشار الوزير الى 
أنه مت تسجيل نحو ١٦ مليار دينار 
عجزا ماليا مبيزانية الكويت خالل 
٣٠ عاما، حيث شهدت الـ ١٠ سنوات 
التي تلت التحرير تسجيل ميزانية 

إيــرادات بالعام املالــي ٢٠١٣/٢٠١٢ 
مببلغ ٣٢ مليار دينار، فيما سجلت 
أدنى معدل لإليرادات بالعام املالي 
١٩٩١/١٩٩٠ مببلــغ ٢٧٢٫٩٧ مليــون 

دينار فقط.
املصروفات

وباملقابل بلغ إجمالي املصروفات 
بامليزانية العامة للكويت خالل فترة 
الـــ ٣٠ عاما املاضيــة، نحو ٣٦٤٫٣ 
مليار دينار، مقسمة على ٤٦٫١٤ مليار 
دينار خالل الفترة بني ١٩٩٠ و٢٠٠٠، 
فيما بلغت املصروفات بني عام ٢٠٠٠ 

و٢٠٢٠ نحو ٣١٨٫١٢ مليار دينار.
بينما بلغت إجمالي املصروفات 
واملخصصات بامليزانية خالل فترة 
٣٠ عامــا نحو ٤١٧٫٣٩ مليار دينار، 
مقســمة على ٤٩ مليار دينار خالل 
الفترة بني اعوام ١٩٩٠ و٢٠٠٠، فيما 
بلغــت املصروفــات واملخصصات 
بالفترة بني عام ٢٠٠٠ و٢٠٢٠ نحو 

٣٦٨٫٣٨ مليار دينار.

أبرز أرقام ميزانية الكويت خالل ٣٠ عامًا (باملليار الدينار)
املبالغ احملولة إلى 
احتياطي األجيال

الفوائض 
والعجوزات املالية

إجمالي 
اإليرادات

إجمالي 
املصروفات

املصروفات 
واملخصصات

بالفترة من 
١٩٩٠-٢٠٠٠

 ٢٨٫٦٧٤٦٫١٤٤٩(٢٠٫٣٣)٢٫٨٦

بالفترة من 
٢٠٠٠-٢٠٢٠

 ٣٦٨٫٣٨ ٣١٨٫١٨ ٣٦٨٫٨٩ ٤٫٢٩ ٥٠٫٢٠

٤١٧٫٣٨ ٣٦٤٫٣٢ ٣٩٧٫٥٦ (١٦٫٠٤)٥٣٫٠٦ اإلجمالي


