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6.5 مليارات دينار مكاسب البورصة في 3 أشهر
شريف حمدي

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة 
الكويت بنسبة ١5.7% خالل أول 3 أشهر 
من العام احلالي، وذلك مبكاسب تقدر 
بـ 6.5 مليارات دينار، إذ بلغت القيمة 
السوقية بنهاية تداوالت بشهر مارس 
نحو 47.9 مليار دينار مقارنة بـ 4.4١ 

مليارا بنهاية ديسمبر املاضي.
وحتققت هذه املكاســب السوقية 
جراء اإلقبال الشرائي الالفت على كثير 
من أسهم البورصة خاصة البنكية التي 
كانت محط اهتمام شرائح واسعة من 
املتعاملني، إذ حققت بورصة الكويت 
الكثير من املكاســب القياسية سواء 
على مستوى املؤشرات او املتغيرات، 

وذلــك بدعم كبير من قفزات أســعار 
النفط بالســوق العاملي والتي بلغت 
أعلى مستوياتها منذ أكثر من ١4 عاما 
بتخطي مستوى الـ ١١٠ دوالرات للبرميل 
في ظل نقص اإلمدادات جراء احلرب 

الروسية على أوكرانيا.
وتفصيليا، شهدت السيولة املتدفقة 
إلى السوق ارتفاعا الفتا بنهاية الربع 
األول من العام احلالي، بنسبة 5.%6١ 
مبحصلة 4.٢ مليارات دينار، ومتوسط 
ســيولة يومي بلــغ 68 مليون دينار 
مقارنة بذات الفتــرة من ٢٠٢١، حيث 

كانت احملصلة ٢.6 مليار دينار.
وكانت األســهم القيادية وخاصة 
املصرفية األكثر استحواذا على السيولة 
منذ بداية العام احلالي، وفي مقدمتها 

ســهم بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
املتصدر بـــ 47١ مليــون دينار، تاله 
املتحد البحريني بـ 4١8 مليون دينار. 
وارتفعت ايضا أحجام التداول بنسبة 
١5.7% بتداول ١6.9 مليار سهم مقارنة 
بـ ١5 مليار سهم في الفترة املماثلة من 
العام املاضي، وكان أكثر األسهم تداوال 
في الـ 3 أشهر املاضية جي اف اتش بـ 
٢.4 مليار سهم. ومن أهم عوامل دعم 
البورصة منذ بداية العام احلالي إلى 
جانب القفزة الهائلة ألســعار النفط، 
ما مت الكشف عنه من توزيعات نقدية 
ومنحة مرضية للمساهمني خالل األشهر 
املاضية، والتي كانت عوضا عن حجب 
التوزيعات عن العام املالي ٢٠٢١، بسبب 
انكمــاش األرباح أو حتقيق كثير من 

الشركات خلسائر جراء تفشي جائحة 
كورونا. وأنهت البورصة تعامالت الربع 
األول على مكاسب جماعية للمؤشرات، 

وذلك على النحو التالي:
٭ مؤشر السوق األول: ارتفع بنسبة 
١8.5% بإضافة ١4٢٢ نقطة ليصل إلى 
أعلى مســتوى منذ إطالقه عند 9٠6١ 
نقطة ارتفاعا مــن 7639 نقطة نهاية 

ديسمبر املاضي.
٭ مؤشــر الســوق الرئيســي: حقق 
مكاســب بنســبة 6.٢% بإضافة 368 
نقطة ليصل إلى 6٢54 نقطة ارتفاعا 

من 5886 نقطة.
٭ مؤشر السوق العام: ارتفع بنسبة 
١5.6% من بداية العام بإضافة ١١٠3 نقاط 
ليصل إلى 8١46 ارتفاعا من 7٠43 نقطة.

احلكومة تسمح بالتعيينات واملكافآت قبل إقرار امليزانية

»أوپيك +« تقّر زيادة طفيفة إلنتاج النفط 
في مايو املقبل بـ 432 ألف برميل يوميًا

علي إبراهيم

ألغــت احلكومــة حظــر 
االرتبــاط أو الصــرف على 
املكافآت إال بعد صدور قانون 
ربط امليزانية اجلديدة التي 
انتهت أمــس، وهو ما يتيح 
جلهات الدولة املعنية صرف 
املكافــآت دون انتظار إقرار 
ميزانية ٢٠٢3/٢٠٢٢ من قبل 

مجلس األمة.
جاء ذلك بعدما أصدر وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار، 
عبدالوهاب الرشيد، تعميمه 
رقم )٢( لسنة ٢٠٢٢، بشأن 
الصرف حتى إصدار قانون 
الــوزارات  ربــط ميزانيــة 
واإلدارات احلكومية وقوانني 
الهيئــات  ربــط ميزانيــات 
امللحقة واملؤسسات املستقلة 
للســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢3، 
والذي ألغى فيه البند الذي 
ينص على »عــدم االرتباط 
والصــرف علــى أي مكافآت 
بأنواعهــا املختلفــة ماعــدا 
املتعلقة بحكم الراتب )لبعض 
اجلهات املستقلة التي تصرف 
من مكافآت مجالس اإلدارات(، 
إال بعد صــدور قانون ربط 

امليزانية«.
وأبدت »املاليــة« مرونة 
جلهة السماح بشغل الوظائف 
اجلديدة في مشروع ميزانية 
العــام املقبل، والتــي كانت 
مرهونة دائما بصدور قانون 
ربط امليزانية، إال أن »املالية« 
هــذا العــام أجــازت شــغل 
الوظائف املقترح إنشــاؤها 
مبجرد اعتمــاد الباب األول 
اخلاص بتعويضات العاملني 
من قبل مجلس األمة، ليصبح 
نصه فــي التعميم كما يلي: 
»عدم شغل الوظائف املقترح 
إنشاؤها في مشروع ميزانية 
الســنة املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢3 
إال بعد اعتمــاد الباب األول 
- تعويضــات العاملني من 
مجلس األمة أو صدور قانون 
ربط امليزانية للسنة املالية 
٢٠٢3/٢٠٢٢ ويستثنى من ذلك 

قــرر حتالــف )أوپيك +( 
الــذي يضــم أعضــاء منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوپيك( 
ومنتجني من خارجها مواصلة 
االلتزام بخطته اإلنتاجية التي 
مت إقرارها سابقا بزيادة إنتاج 
النفط بواقع 43٢ ألف برميل 

يوميا في مايو املقبل.
وجاء اإلعالن عن هذا القرار، 
في بيان أصدرته األمانة العامة 
ملنظمة )أوپيك( في ڤيينا عقب 
اختتــام االجتماع الوزاري الـ 
٢7 للدول األعضاء في حتالف 
)أوپيك +(، والذي عقد أمس 
عبــر تقنيــة الفيديــو، حيث 
ترأس وفد الكويت املشــارك 
باالجتماع نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط ووزير 
دولة لشؤون مجلس الوزراء 
د.محمد الفارس، كما شارك مع 
الوزير محافــظ الكويت لدى 
منظمة أوپيك محمد الشطي، 
واملمثل الوطني للكويت لدى 
منظمة أوپيك الشيخ عبداهلل 

الصباح.

املستقلة االلتزام بتنفيذه.
وشدد الرشيد على جميع 
اجلهــات املعنيــة والرقابية 
منــح األولويــة ملشــاريع 
الســنوية  التنميــة  خطــة 
٢٠٢3/٢٠٢٢ وســرعة إنهــاء 
اإلجراءات اخلاصــة بها، إذ 
ينبغي علــى جميع اجلهات 
احلكوميــة البــدء في اتخاذ 
الالزمــة  كافــة اإلجــراءات 
لتنفيذها اعتبــارا من بداية 

االقتصاد العاملي.
وذكــر أن الكويت تواصل 
دورها احملوري في اســتقرار 
أسواق النفط بصفتها منتجا 
مســؤوال ومؤثرا فــي منظمة 
)أوپيك(، وحريصة على تلبية 
احتياجات الطاقة العاملية ضمن 
اتفاق )أوپيك بلس(، وذلك من 
خالل املشاورات الدائمة التي 
جتريها مع الدول األعضاء في 

املنظمة والتوافق.
وأشــاد الوزيــر الفــارس 

مــن قبــل مجلس األمــة أو 
صدور قانون ربط ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
وقوانني ربط ميزانية الهيئات 
امللحقة واملؤسسات املستقلة 

للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢3.
التعميــم »ال  وتضمــن 
يجوز قيام اجلهات احلكومية 
بتوقيع عقــود جديدة على 
السنة املالية ٢٠٢3/٢٠٢٢ قبل 
إقرار بعض أبواب امليزانية 
مــن قبــل مجلس األمــة أو 
صدور قانون ربط ميزانية 
السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢3«.

وجلهة العقود املستمرة 
السابقة،  املالية  للســنوات 
وهــي كل مــا قامــت اجلهة 
بالتعاقــــد عليــــه لســـــد 
 ،٢٠٢٢/4/١ احتياجاتها قبل 
فيتــم الصــرف عليهــا في 
حدود االعتمادات املخصصة 
لها مبيزانية الســنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ أو تقديرات وزارة 
املاليــة املقترحة مبشــروع 
املاليــة  الســنة  ميزانيــة 
٢٠٢3/٢٠٢٢ املرسل ملجلس 

األمة أيهما أقل.
أما العقود املنتهية بانتهاء 
السنة املالية، وترغب اجلهة 
احلكوميــة بتجديد التعاقد 
عليها ابتــداء من ١/4/٢٠٢٢، 
فإنه يجــوز جلميع اجلهات 
احلكومية بعد احلصول على 
موافقة وزارة املالية، شؤون 
امليزانيــة العامــة أن تتخذ 
إجــراءات طرح املمارســات 
واملناقصات الواردة مبشروع 
ميزانيــة اجلهــة احلكومية 
للســنة املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢3 
املقدم إلى مجلس األمة على 
أال تتــم إجــراءات التعاقــد 
إال بعــد إقــرار بعض أبواب 
امليزانيــة من قبــل مجلس 
األمــة أو صــــدور قانــــون 
ربط ميزانية الســنة املالية 
٢٠٢3/٢٠٢٢، ويســتثنى من 
ذلك عقود التوريدات الدورية 
وعقود االستخدام واخلدمات 
والصيانة واإليجارات وفقا ملا 
تنظمه املادة ٢6 من املرسوم 
بالقانون رقم 3١ لسنة ١978.

املشاركة في )أوپيك +( باتفاق 
اعالن التعــاون والذي يعزز 
بدوره احملافظة على استقرار 
األسواق ويضمن أمن اإلمدادات.

وفي ســياق متصل، أعاد 
وزراء التحالــف التأكيد على 
»تعديــل خط أســاس وخطة 
تعديل اإلنتــاج وآلية تعديل 
اإلنتاج الشــهرية« التي متت 
املوافقــة عليها فــي االجتماع 
الوزاري الـ١9 لدول )أوپيك+( 
واملنتجني من خارجها وقرار 
الشــهري  اإلنتــاج  تعديــل 
اإلجمالي بالزيادة مبقدار 43٢ 
ألف برميل يوميا لشهر مايو 

املقبل.
كما جدد التحالف التأكيد 
على األهمية احلاسمة لاللتزام 
وآليــة  الكاملــة  باملطابقــة 
التعويــض واالســتفادة من 
متديد فتــرة التعويض حتى 
نهايــة يونيــو املقبــل، ومن 
املقرر عقد االجتماع الوزاري 
الـ ٢8 لتحالف )أوپيك +( في 

اخلامس من مايو املقبل.

الســنة املالية علــى أن يتم 
الصرف على هذه املشاريع 
وفقا للتعليمات الواردة في 
هذا التعميــم وأي تعليمات 
الحقة تصدرها وزارة املالية 

في هذا الشأن.
وجاء فــي التعميــم أنه 
ال يجــوز إجراء أي مناقالت 
بــني أنــواع وبنــود أبــواب 
مصروفات امليزانية إال بعد 
إقرار بعض أبواب امليزانية 

بنتائــج مؤمتــر )أوپيك +( 
والذي يتماشى مع استراتيجية 
التحالف في رفع اإلنتاج منذ 
شهر أغســطس ٢٠٢١، والتي 
أمــن  اثبتــت فاعليتهــا فــي 
االمــدادات في الســوق، ومن 
املعلــوم انــه تتــم مراجعتها 
بشكل شهري في إطار حتقيق 

االستقرار.
علــى  الفــارس  وشــدد 
دور )أوپيــك +( فــي اتبــاع 
اســتراتيجية رفــع اإلنتــاج، 
ومع تغير األســاس املرجعي 
حلصص اإلنتاج تكون الزيادة 
43٢ ألف برميل يوميا شهريا، 
وتكــون معها احلصة املقررة 
إلنتــاج الكويت لشــهر مايو 
٢٠٢٢ عند ٢.695 مليون برميل 
يوميا. كما أشار إلى انه متت 
مراجعه املصادر الثانوية في 
أسواق النفط والتي تعتمدها 
أوپيك + الحتساب مستويات 
انتاجهــا بصــورة شــهرية 
واعتماد مصادر جديدة. وأشاد 
الفارس بالتزام الدول األعضاء 

شغل الوظائف مع إقرار »الباب األول«.. و»املالية« تعلّق العمل ببند حظر صرف املكافآت

الفارس: التحالف يتابع املتغيرات اجليوسياسية العاملية وانعكاساتها على األسواق النفطية

قيمتها السوقية ارتفعت إلى 47.9 مليار دينار نهاية مارس مقارنة بـ 41.4 ملياراً في ديسمبر

د. محمد الفارس ومحمد الشطي والشيخ عبداهلل الصباح خالل االجتماع

املعينون خصما على االعتماد 
التكميلي«.

وذكر الوزير الرشيد في 
تعميمــه، أن وزارة املاليــة 
الذي  التعميــم  تصدر هــذا 
يتضمن القواعد والتعليمات 
التي يتعني اتباعها، ويجب 
الــوزارات  جميــع  علــى 
واإلدارات احلكومية والهيئات 
امللحقــة  امليزانيــات  ذات 
واملؤسسات ذات امليزانيات 

وفــي هــذا الســياق قــال 
الفــارس فــي بيــان صحافي 
صــادر عــن وزارة النفط، إن 
)أوپيــك+( تتابــع عــن كثب 
تطورات األسواق النفطية في 
ظل املتغيرات اجليوسياسية 
العامليــة وانعكاســاتها على 
االسواق النفطية، مشددا على 
أن التحالف يهدف في األساس 
احلفاظ علــى توازن العرض 
والطلــب وضمــان اســتمرار 
اإلمــدادات في الســوق ومنو 

بدر اخلرافي: »الكابالت« قفزت بأرباحها 
188% إلى 16 مليون دينار في 2021

اعتمد مجلس إدارة شركة اخلليج للكابالت 
والصناعات الهندسية »كابالت« امس البيانات 

املالية السنوية للعام املاضي ٢٠٢١.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة 
الشركة م. بدر ناصر اخلرافي إن الشركة سجلت 
منوا في أرباحها للعام املاضي بلغت نســبته 
١88.٢% لتصــل إلى ١6.٠6 مليون دينار بواقع 
77 فلســا للسهم مقارنة بـ 5.57 ماليني دينار 
للعام ٢٠٢٠. وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية تقدر بـ 6٠ فلسا لكل سهم، وفقا 
لضوابــط وإجراءات االســتحقاق املطبقة في 
بورصة الكويت وعقب االعتماد من اجلمعية 
العمومية واجلهات الرقابية. وسجلت موجودات 
الشركة زيادة بنسبة 56% لتبلغ 3١6.35 مليون 
دينار مقارنة بـ ٢٠٢.77 مليون دينار في ٢٠٢٠.

ً 77 فلساً ربحية السهم الواحد.. وتوصية بتوزيع 60% نقدا

م. بدر ناصر اخلرافي

وظائف غير الكويتيني

االتفاقيات االستشارية

شدد التعميم على عدم شغل الوظائف 
الشــاغرة »فئة غير كويتــي« واملرحلة 
من ميزانية الســنة املالية الســابقة بعد 
٢٠٢٢/3/3١ إال بعد موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية، واالستمرار في صرف تعويضات 

التعيينات والترقيات  العاملني، وإجراء 
والنقــل والنــدب واإلعــارة فــي حــدود 
الوظائــف املعتمدة في ميزانية الســنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ أو املقترحة مبشروع 
ميزانية السنة املالية ٢٠٢3/٢٠٢٢ أيهما أقل.

يجــوز بعــد موافقــة وزارة املالية 
استكمال إجراءات الطرح او الترسية 
او التعاقــد لالتفاقيــات االستشــارية 
)تصميم، إشــراف، إدارة( ومناقصات 
التنفيذ وشراء اآلالت واملعدات واألصول 

األخرى املرتبطة باملشاريع التي ميتد 
تنفيذهــا الــى عدة ســنوات والواردة 
مبيزانية اجلهة للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
ولــم يتم االنتهاء مــن إجراءاتها حتى 

٢٠٢٢/3/3١؟

.. وتوقع مذكرة تفاهم مع »نيبون« 
اليابانية ألخذ تسهيالت بقيمة مليار دوالر

كونا: وقعت مؤسسة البترول الكويتية 
أمس مذكرة تفاهم مع شركة )نيبون( للتأمني 
على الصادرات واالستثمار )NEXI( تهدف إلى 
تعزيز التعاون االقتصادي ومتويل مشاريع 
املؤسسة وشركاتها التابعة بتسهيالت تبلغ 
مليار دوالر. وقالت املؤسسة ان املذكرة تأتي 
تعزيزا ألواصر العالقات الثنائية الوطيدة بني 

الكويت واليابان ولعمق العالقات االقتصادية 
والتجارية بني البلدين والتي متتد لعقود عدة.

وأفــادت بأنــه وقــع املذكــرة نيابــة عن 
املؤسســة الرئيس التنفيذي الشــيخ نواف 
ســعود الصباح، في حني مثل شركة نيبون 
 )NEXI( للتأمني على الصادرات واالستثمار

أتسوى كرودا.

نواف السعود: »مؤسسة البترول« 
من أفضل الشركات النفطية الوطنية

أحمد مغربي

أعرب الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية الشــيخ نواف ســعود الناصر عن 
اعتزازه وفخره بنيل ثقة القيادة السياسية 
لتولي مهام الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية، متطلعا إلى شــرف العمل كفريق 
واحد واالستمرار في خدمة القطاع النفطي.

وفي أول كلمة للعاملني بعد توليه مسؤولية 
الرئاســة التنفيذية ملؤسســة البترول، أكد 
الناصر ان العالم واجه خالل العامني املاضيني 
ظروفا استثنائية، أحلقت الضرر على مختلف 
القطاعات وأدت إلى انكماش االقتصاد العاملي، 
وعلى الرغم من ذلك استطعنا في املؤسسة 
وشــركاتها التابعة التصــدي لتلك الظروف 
واحملافظــة على اســتمرار أعمالنا والتزامنا 
بتزويد زبائننا من النفط اخلام ومشــتقاته 
وحتقيــق أفضل اإليــرادات املمكنــة لبلدنا 
الكويت. وقال الناصر: أشــكر أخي الرئيس 
التنفيذي الســابق هاشم هاشم على جهوده 
الكبيرة وعطائه املخلص خالل تلك الفترة. 
وأكد علــى ان القطاع النفطي الكويتي متيز 
في العقود السابقة بالتألق والريادة من خالل 
إجنازاتكم، وأزدهر بجهودكم، إال أن حتديات 
الصناعة النفطية متحورة ومستمرة، فطريقة 
العمل التي مكنتنا من حتقيق هذا النجاح قد 

وّجه كلمة للعاملني بعد توليه مسؤولية الرئاسة التنفيذية للمؤسسة

الشيخ نواف سعود الناصر

»النفط« متنع مشاركة مزودي اخلامات 
واخلدمات الروسية في املناقصات

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان مؤسســة البترول 
الكويتية أوعزت لشركات املقاوالت العاملة 
في البــالد عدم اســتخدام مــزودي املواد 
واخلدمات الروس في مشاريع مستقبلية 
واستبدالهم مبقدمي اخلدمات من دول أخرى، 
في غمرة مخاوف بشأن العقوبات والتعطيل 
احملتمل لسالســل التوريد، وفقا ملا نقلته 

املجلة عن مصادر صناعية.
واضافــت ميد انه علــى الرغم من عدم 
إصدار أي إعالن رســمي من قبل مؤسسة 

البترول الكويتية، فقد طلبت املؤسسة ايضا 
من مقدمي العطاءات احملتملني املشــاركني 
بشــأن مناقصات مشــاريع النفط والغاز 
استبدال البائعني الروس بغيرهم من دول 
اخرى. وقال أحد املصادر: »إذا قدمت عرضا 
إلى مؤسســة البترول الكويتية أو إحدى 
الشركات التابعة لها يتضمن عروض أسعار 
من شركات روســية، فسيتم االتصال بك 
وإبالغك بضرورة اســتخدام شركة أخرى 
من دولة مختلفة، وحتى املنتجات املدرجة 
حاليا على أنها معتمدة لالستخدام لم تعد 

مقبولة«.

ال تخدمنا ملواجهة حتديات املستقبل. وأضاف 
كمــا تعلمون، فــإن عالم اليــوم يتجه نحو 
حتــول الطاقة واالنتقال إلى طاقة منخفضة 
االنبعاثات، فعلينا أن نعمل مبرونة لتلبية 

احتياجات السوق اجلديدة.
وقال: كما ورثنا مؤسسة البترول الكويتية 
ممن ســبقونا وهــي أهم وأفضل الشــركات 
النفطية الوطنية بسبب مرونتنا وابتكاراتنا 
في شــتى نواحي أعمالنا، فعلينا أن نتركها 

ملن سيتبعنا وهي مهيئة ملستقبل مشرق.


