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االحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ اقتصـاد

وزير التجارة يعيد تشكيل اللجنة الفنية 
الرئيسية لبناء وتشغيل املدن الصناعية

طارق عرابي

أصــدر وزير التجــارة والصناعة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة د.عبداهللا 
السلمان، قرارا وزاريا بإعادة تشكيل اللجنة 
الفنيــة الرئيســية لبنــاء وتشــغيل املــدن 

الصناعية.
ونصت املادة األولى من القرار على أن يتم 
تشكيل جلنة فنية رئيسية تختص مبتابعة 
بناء وتشغيل املدن الصناعية اجلديدة، وذلك 
برئاســة مدير عام الهيئة العامة للصناعة، 
وعضوية كل من نائب املدير العام لقطاع املدن 
الصناعية (نائبا للرئيس) وممثل عن الهيئة 
العامة للصناعة (مقرر) ومدير إدارة الشؤون 
القانونية، ومدير إدارة الشؤون املالية، ومدير 
إدارة الســالمة الصناعيــة وممثل عن بلدية 
الكويت، وممثل عن املجلس البلدي، وممثل 
عن وزارة الكهرباء واملاء، وممثل عن وزارة 
الداخلية، وممثل عن وزارة املواصالت، وممثل 
عن قوة اإلطفاء العام، وممثل عن اإلدارة العامة 
للجمارك، وممثل عن املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية، وممثل عن الهيئة العامة للبيئة، 
وممثل عن الهيئة العامــة للزراعة والثروة 
السمكية، وممثل عن وزارة اخلارجية، وممثل 
عن هيئة مشــروعات الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص كأعضاء.
وتضمنــت املــادة الثانية مــن القرارات 
اختصاصات اللجنة، وذلك على النحو التالي:

١ - مراجعة مصادر التمويل املقدمة من اجلانب 
الصيني «بنك التنمية الصيني» مبا يتوافق 
وبنود مذكرة التفاهم املبرمة بني الهيئة العامة 
للصناعة وبنك التنمية الصيني في هذا الشأن.
الفنيــة  ٢ - مراجعــة دراســة اجلــدوى 
واالقتصادية املقدمة من بنك التنمية الصيني 
وشــركائه، وبيان مدى اتساقها مع القوانني 

واللوائح املعمول بها في الكويت.
٣ - دراســة وإعــداد املتطلبات واملواصفات 
للبنية التحتية واألساسية للمناطق الصناعية 

املزمع إقامتها في هذا الشأن.
٤ - مشــاركة اجلهــات احلكومية واخلاصة 
ذات العالقة وتبادل الرأي بشــأن اإلجراءات 
الالزمة املتعلقة ببناء وتشغيل املدن الصناعية 

اجلديدة.
٥ - وضع الضوابط املنظمة إلرســاء البنية 
التحتية الالزمة وصوال لضمان جناح املشروع.

٦ - تبــادل اخلبــرات ما بني الهيئــة العامة 
للصناعة وجمهورية الصني الشعبية «بنك 
التنميــة الصيني» مع إمكانية االنتقال فيما 
بني البلدين حتى يتمكن كل من الطرفني من 
بحث ودراسة احتياجات ومواصفات البنية 
األساسية للمناطق الصناعية املزمع إقامتها 

في هذا الشأن.
٧ - اقتراح مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها 
على أن تعرض على وزير التجارة والصناعة 

العتمادها.
أما املادة الثالثة مــن القرار فنصت على 
أن جتتمع اللجنة بشكل دوري يتم حتديده 
في االجتماع األول لهذه اللجنة، فيما نصت 
املــادة الرابعة على ضرورة أن ترفع اللجنة 
توصياتها إلى وزير التجارة والصناعة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في شأن 
املوضوعات املعروضة متهيدا لعرضها على 
مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة التخاذ 

الالزم نحوه.
وجاء في املادة اخلامسة من القرار أن للجنة 
في ســبيل أداء مهامها االســتعانة مبن تراه 
من املختصني من موظفي اجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة املمثلة في اللجنة 
وغيرهم، ويكون لهم احلق في حضور جلسات 
اللجنة واملناقشة دون احلق في التصويت، 
وللجنة تشكيل الفرق الالزمة للقيام مبعاونتها 

في أداء مهامها.

برئاسة مدير عام «هيئة الصناعة».. وعضوية عدد من اجلهات احلكومية ذات العالقة

د.عبداهللا السلمان

٢٢٥٪ قفزة بتعامالت الكبار في «البورصة» خالل النصف األول
شريف حمدي

تزامناً مع انتعاش بورصة الكويت 
خالل تعامالت النصف األول من العام 
احلالــي على عكس الفتــرة املماثلة 
من العــام املاضي والتي بلغت فيها 
تداعيــات جائحة كورونــا ذروتها، 
شهدت تعامالت كبار املالك بالبورصة 
الكويتية توجها شــرائيا الفتا على 
مــدار الـ ٦ أشــهر األولى مــن العام 

احلالي.
وقفزت قيمة تعامالت كبار املالك 
بنسبة ٢٢٥٪، إذ بلغت خالل النصف 
األول من ٢٠٢١ نحو ١٥٠ مليون دينار، 
وذلك ارتفاعا مــن ٤٦ مليون دينار 
في الفترة املماثلة من العام املاضي.

وكانت البورصة حققت مكاسب 
الفتة خالل النصف األول جتلت في 
حتقيــق ٥ مليارات دينار مكاســب 
ســوقية جتاوزت بها مســتوى ٣٧ 
مليار دينار، كما حقق مؤشر السوق 
األول ١٤٫٥٪ مكاسب، وحقق املؤشر 
الرئيســي ١٤٫٨٪ مكاســب، ومن ثم 
حقق مؤشــر الســوق العام ١٥٫٢٪ 
مكاســب، ووفقا إلحصاء «األنباء» 
الــذي يعتمــد على وحــدة ابحاثها 
االقتصاديــة وإفصاحات البورصة 
حلركة التغيرات بقائمة كبار املالك 
خالل تعامــالت النصف األول تبني 

ما يلي:
٭ متت عمليات كبار املالك على أسهم 
٥٧ شركة كويتية مدرجة من خالل 
٢١٢ عمليــة متنوعــة، وذلك مقارنة 
بعمليات على أسهم ٥٥ شركة متت 
من خالل ١٥٩ عملية في النصف األول 

من العام املاضي.
٭ ٧٤٪ مــن القيمة اإلجمالية كانت 
في الربع الثاني بواقع ١١٠٫٥ ماليني 
دينار، في حني بلغت قيمة تعامالت 
كبار املالك في الربع األول ٣٩٫٥ مليون 

دينار بنسبة ٢٦٪ من القيمة. 
٭ نفذ كبار املالك ٧٤ عملية شــراء 
على أســهم ٢٧ شــركة، بقيمة ٩٢٫٥ 
مليون دينار تشكل نحو ٦١٫٨٪ من 

اإلجمالي.
٭ ونفذوا ٥٨ عملية بيع على أسهم 
٢٥ شركة، بقيمة ٥٦٫٨ مليون دينار 

تشكل ٣٨٫٢٪ من اإلجمالي.
٭ استهدف كبار املالك خالل النصف 
األول مــن العــام احلالي ٢١ شــركة 

لترتفع فيها نســب ملكياتهم ألكثر 
من ٥٪، ومتــت من خالل ٢٦ عملية 
دخول، ومن أبرز هذه العمليات دخول 
مجموعة شــركة مد البحر القابضة 
علــى كل من عقارات الكويت لتصل 
نســبتها إلــى ١١٫٢٪، وايفــا لتصل 
نســبتها إلى ١١٫٦٪، وأرزان لترتفع 
نســبتها إلى ١٣٪، وذلك ايفا فنادق 
لتصل نســبتها إلى ٦٫٣٪، وشــركة 
الديرة لتصل نسبة مجموعة مد البحر 

فيها إلى ٢٠٫٨٪.
٭ شهدت فترة النصف األول عمليات 

تخارج من ٢٧ شركة متت من خالل ٤٧ 
عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها 
أقل من ٥٪، أبرزها تخارج مجموعة 
شركة مجموعة االمتياز االستثمارية 
(شــركة االمتياز األولــى القابضة، 
شركة اســواق لألســواق املركزية، 
شــركة االمتياز العامليــة العقارية) 
من هيومن ســوفت لتتراجع نسبة 

االمتياز إلى ٥٫٩٪.
٭ أكبر صفقات النصف األول بلغت 
قيمتهــا ١٥٫٦ مليون دينــار وكانت 
عبــارة عن بيــع املؤسســة العامة 

للتأمينات االجتماعية نسبة ٠٫٧٦٪ 
مــن اســهمها فــي شــركة اجيليتي 
لتبلغ حصة املؤسســة في الشركة 
اللوجيستية ١٨٫٦٪ وهي ثاني اكبر 
املــالك بعد الوطنيــة العقارية اكبر 

املالك بـ ٢٢٫٣٪.
٭ نفذت املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ١٠ عمليات على ٨ شركات 
مدرجة في الســتة أشهر األولى من 
٢٠٢١، وذلك بقيمة ٣٧٫٥ مليون دينار 
تشكل ٢٥٪ من إجمالي القيمة، وطغى 

عليها الشراء بشكل الفت.

لتبلغ قيمتها ١٥٠ مليون دينار.. مقارنة بـ ٤٦ مليوناً في الفترة املماثلة من ٢٠٢٠

٩٢٫٢ مليون دينار قيمة عمليات الشراء.. مقابل ٥٦٫٨ مليونًا للبيع
الكبار رفعوا ملكياتهم في ٢٧ شركة ألكثر من ٥٪ عبر ٧٤ عملية

٣٧٫٥ مليون دينار قيمة عمليات «التأمينات» على أسهم ٨ شركات

احتياطي النقد األجنبي الكويتي ينخفض ٧١١ مليون دوالر
عالء مجيد

تراجع االحتياطي النقدي للكويت 
بنهاية شهر يونيو املاضي بعد ارتفاع 
دام شــهرين متتاليــني ليصــل الى 
مســتوى ١٢٫٨٤ مليار دينار (٤٢٫٦٨ 
مليار دوالر) بانخفاض على أساس 
شهري بلغت نسبته ١٫٦٪ وبتراجع 
قدره ٢١٤ مليون دينار خالل الشهر 
(نحو ٧١١ مليــون دوالر) مقارنة بـ 
١٣٫٠٦ مليــار دينــار في شــهر مايو 
املاضي علما بأن االحتياطي النقدي 
وصل الى اعلى مستوى تاريخي له 

في اكتوبر املاضي عندما وصل الى 
١٣٫٨٨ مليار دينار (ما يعادل ٤٦٫١٣ 

مليار دوالر).
وميثل االحتياطي النقد األجنبي 
للبــالد اجمالــي األرصــدة النقدية 
واحلســابات والســندات وشهادات 
اإليــداع وأذونات اخلزانــة وودائع 
العملة األجنبية لــدى بنك الكويت 
املركــزي، وبحســاب االحتياطيات 
السائلة جند انها تغطي احتياجات 
الكويــت من الــواردات ألكثر من ١٣ 
شهرا وهو ما يفوق املعدل العاملي بـ 
٤ أضعاف، حيث يعتبر احلد اآلمن 

أن يغطي االحتياطي النقدي األجنبي 
السائل بعدم احتساب الذهب ٣ أشهر 

من متوسط قيمة الواردات.
احتياطي الذهب

وكعادة جميع السنوات السابقة 
لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب 
الــذي اســتقر عند ٧٩ طنا بحســب 
مجلس احتياطي الذهب العاملي وتبلغ 
القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب 
لدى الكويت ٣١٫٧ مليون دينار وذلك 
حسب األسعار وقت الشراء وليس 

بالقيمة السوقية احلالية.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك 
الكويــت املركــزي، وصــل إجمالي 
موجودات البنك ١٣٫٠٤ مليار دينار 
موزعــة بني االحتياطــات األجنبية 
الســائلة التي متثل السواد األعظم 
بـ ١٢٫٨٤ مليــار دينار باإلضافة الى 
االحتياطات الذهبية بقيمة٣١٫٧ مليون 
دينار واحتياطات اخرى مبقدار ١٦٩٫١٦ 

مليون دينار.
وتقيس املوجودات األجنبية قوة 
املركز املالي اخلارجي والقدرة على 
مقاومة الضغوط التي تتعرض لها 

العملة احمللية.

ليبلغ ١٢٫٨٤ مليار دوالر بنهاية يونيو املاضي

٢٫٧ مليار دينار الواردات الكويتية من أميركا والصني
احملرر االقتصادي 

أثرت تداعيات جائحة كورونا على تغيرات سعر صرف عملتي 
أكبر اقتصادين في العالم الــدوالر األميركي واليوان الصيني، 
وهو ما انعكس على ســعرهما أمام الدينار الكويتي وأثر بالتالي 
على املســتوردين واملصدرين الكويتيني وكذلك أســعار السلع 

ومعدالت التضخم. 
انخفض سعر صرف الدوالر األميركي أمام الدينار الكويتي 
بنحو ٢٫٥٪ على مدار العام، بعدما بلغ سعر صرف الدوالر األميركي 
أمام الدينار ٣٠٠٫٨ فلس مقارنة مبســتوياته البالغة ٣٠٨٫٢ فلس 

خالل يونيو من العام املاضي.
في املقابل ارتفع ســعر صرف اليوان أمــام الدينار الكويتي 
خالل عام بنسبة تفوق ٨٪، بعدما تخطى سعر صرف اليوان ٤٧ 
فلســا مقارنة مبستوياته خالل يونيو من العام املاضي، والبالغة 

نحو ٤٣٫٤ فلسا.
رابحون وخاسرون

يستفيد املصدرون من انخفاض قيمة العملة احمللية أمام عملة 
دولة االستيراد، والعكس مع املستوردين، وتطبيقا لتلك القاعدة: 
ـ يستفيد املصدرون الكويتيون إلى الصني من قوة اليوان حيث 
يحصلون على نفس قيمة صادراتهم باليوان الذي يقابله قيمة أكبر 
من الدنانير، ولكن يتضرر املستوردون الذين يدفعون قيمة أكبر 
من الدنانير مقابل نفس السلع الصينية املقومة باليوان القوي. 

ـ يتضرر املصدرون الكويتيون إلى الواليات املتحدة من تراجع 
قيمة الدوالر حيث يحصلون على قيمة صادراتهم بالدوالر الذي 
أصبح يعادل قيمة أقــل من الدنانير مقارنة بالعام املاضي، وفي 
املقابل يستفيد املستوردون من الواليات املتحدة من ذلك الضعف 

وفقا لنفس القاعدة.
امليزان التجاري 

وبحســب اإلدارة املركزية لإلحصاء، تستورد الكويت سلعا 
صينية بنحو ١٫٨ مليار دينار سنويا ومتثل تلك القيمة نحو ١٨٪ 
من إجمالي الواردات التي تتخطى ١٠ مليارات دينار ســنويا. في 

املقابل تصدر الكويت سلعا تقارب قيمتها نحو ٢٧٠ مليون دينار 
أغلبها من الصادرات النفطية. ويقترب العجز في امليزان التجاري 
مع الصني من نحو ١٫٥ مليار دينار سنويا. وتتصدر الصني قائمة 

الدول املستوردة من الكويت واملصدرة إليها في نفس الوقت. 
وتبلــغ الصادرات األميركية للكويــت نحو ما يزيد عن ٩٢٠ 
مليون دينار سنويا، وحتتل بتلك القيمة املرتبة الثانية بعد الصني، 
ومتثل الســلع األميركية أقل من ١٠٪ من السلع التي تستوردها 
الكويت. بينما تأتي الصادرات الكويتية للواليات املتحدة بني أقل 

الدول في ظل اكتفائها النفطي.
ويصــل بذلك إجمالي الواردات الكويتية من الواليات املتحدة 
والصني نحو ٢٫٧ مليار دينار تتأثر قيمتها بارتفاع اليوان وانخفاض 

الدوالر.
ودائع واستثمارات

وبعيدا عن االستيراد والتصدير يتأثر املستثمرون واملودعون 
الكويتيون املتعاملون بالدوالر بتراجع قيمته حيث تراجعت قيمة 
تلك الودائع واالستثمارات في األسهم والسندات األميركية بنفس 
قيمة تراجعها أمام الدينار عند تقييمها بالعملة احمللية بعيدا عن 

العوائد التي حتققها. 
تبلغ الودائــع بالعمالت األجنبية في البنوك الكويتية ملياري 
دينار بنهاية مارس املاضي، وقدر تراجعت بشكل ملموس بنحو 
١٦٫٥٪ على أساس سنوي مقارنة بنحو ٢٫٤ مليار دينار في مارس 

من العام املاضي. 
وتستثمر الكويت على مستوى األفراد واملؤسسات واحلكومة 
ما يزيد عن ٢٧٠ مليار دوالر في أســواق املال األميركية بحسب 
بيانات إدارة اخلزانة األميركية، والتي تتراوح بني اســتثمارات 
في أسهم الشــركات األميركية بقيمة تتراوح حول ٢١٠ مليارات 
دوالر، ومبا يتراوح حول ٦٠ مليار دوالر في السندات بأنواعها 

احلكومية وسندات الشركات.
تؤثر تلك املتغيرات على ارتفاع أسعار السلع ومعدالت التضخم 
داخل الكويت، حيث يتزامن تغير ســعر الصرف وارتفاع قيمة 
اليوان على ارتفاع قيمة الواردات من السلع الصينية التي متثل 

نحو خمس السلع املستوردة للسوق الكويتي.

كيف يتأثر الكويتيون من ارتفاع اليوان وانخفاض الدوالر؟

املصدرون الكويتيون لبكني واملستوردون من أميركا ..أكبر املستفيدين

٢٦٧ مليون دوالر التبادل التجاري
بني الكويت وقطر خالل الربع األول

كشفت البيانات الربعية التي يصدرها 
جهاز التخطيط واإلحصاء أن حجم التبادل 
التجاري بني قطر ودول التعاون اخلليجي، 
عن قيمة التبادل التجاري بني قطر والكويت 
الذي بلغ نحو ٩٧٢ مليون ريال (٢٦٧ مليون 
دوالر)، وبلغت قيمة الصادرات نحو ٧٦٠ 
مليــون ريال (٢٠٩ ماليــني دوالر)، بينما 
بلغت قيمة الواردات نحو ٢١٢ مليون ريال 
(٥٨ مليون دوالر)، ليصل الفائض التجاري 
بــني البلديــن إلى ٥٤٧ مليــون ريال (١٥٠ 

مليون دوالر).
وأشــارت البيانــات إلــى ارتفاع حجم 
التبــادل التجاري بــني قطر ودول مجلس 
التعاون اخلليجي بنسبة ٣٨٪ خالل الربع 
األول من العام احلالي على أساس سنوي، 
وبزيادة قيمتها مليار ريال تقريبا مقارنة 
بنفــس الفترة من عــام ٢٠٢٠، ليبلغ نحو 

٣٫٤ مليارات ريال مقابل ٢٫٤٦ مليار ريال 
في الفترة من العام السابق.

وتشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات 
القطرية لدول التعاون سجلت منوا نسبته 
٦١٪ لتصل إلى ٢٫٦٢ مليار ريال خالل الثالثة 
أشهر األولى من العام احلالي مقارنة بنفس 
الفتــرة من عام ٢٠٢٠، بينمــا بلغت قيمة 
الــواردات نحو ٧٦٣ مليــون ريال، ليصل 
حجم الفائــض التجاري بــني قطر ودول 

التعاون إلى نحو ١٫٨٥ مليار ريال.
وبحسب بيانات التخطيط واإلحصاء، 
فقد بلغ حجم التبــادل التجاري بني قطر 
وسلطنة عمان نحو ٩٨٢ مليون ريال، وبلغت 
قيمة الصادرات نحو ٤٣٧ مليون ريال، بينما 
بلغت قيمة الواردات من السلطنة نحو ٥٤٤ 
مليــون ريال ليصل الفائض التجاري بني 

البلدين إلى ١٠٧ ماليني ريال.


