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اجلمعة ١٤ اكتوبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

أولويات تهم الوطن واملواطن مت طرحها 
واقتراحها منذ مجلس ٢٠١٦ و٢٠٢٠ متت 
مناقشتها في جلان ولكن لم يتم عرضها 
وتطبيقهــا على جلســات املجلس وأمنا 
داخل جلــان املجلس التــي أخذت وقتا 
طويال وتأخرت لديهم وهذه األولويات لو 
مت اعتمادهــا من عام ٢٠١٦ كان مت وضع 
اخلطط واألهــداف والتطبيق الالزم لها 
ومت تنفيذهــا وكان الوضع تغير لصالح 

الوطن واملواطن.
ومن هــذه األولويات التي تهم الوطن 
واملواطن قد نشرتها في جريدة «األنباء» 
في مقاالتي األســبوعية فــي الصفحة 
التواصل  االقتصادية وأرسلتها بوسائل 
االجتماعي للحكومة واعضاء مجلس األمة 
ولكن اخلالفات واملشاكل التي استمرت بني 
احلكومات السابقة وبعض أعضاء مجلس 
األمة قد عطلــت وأخرت الكثير من هذه 

األولويات.
ومبا أنه حاليا مت انتخاب اعضاء مجلس 
األمــة ٢٠٢٢ وحكومة جديدة ٢٠٢٢ وبعد 
خطاب صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعــاه واهللا يعطيه 
الصحة والعافية، والذي ألقاه ســمو ولي 
العهد الشيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، في يونيو املاضي، والذي يهدف الى 
االصالح وتصحيح املسار نحو األفضل 
لصالح الوطن واملواطن واستقالة احلكومة 
وحل مجلس األمة السابق واختيار حكومة 
جديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح التي بدأت بالفعل مبسيرة 
االصالح وتصحيح املسار والتي إن شاء 
اهللا نأمل كل اخلير لصالح الوطن واملواطن 
في حكومة ومجلس امة ٢٠٢٢، وللتذكير 
باألولويــات التي تهم الوطــن واملواطن 

باختصار:

٭ إعادة هيكلة اجلهــاز احلكومي حلل 
التضخم والتداخل واالزدواجية  مشكلة 
والتشابك في االختصاصات والذي يحقق 
جهازا حكوميا انسيابيا وسهال واداء افضل 
املالية ودمج والغاء  وخفض املصروفات 

بعض الهيئات واملؤسسات واملجالس.
البديل االستراتيجي لسياسة  ٭ تطبيق 
الرواتب اجلديدة الذي سوف يحل مشكلة 
عدم عدالة الرواتب واملطالبات واالعتصامات 
لنقابات وموظفي احلكومة ويضبط ميزانية 

الباب األول للمرتبات.
٭ حل وتطوير مشكلة مخرجات التعليم 
التي ال تالئم احتياجات سوق العمل بتطوير 
املناهج والتخصصات في جامعة الكويت 
وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب وحتديدها 

في قبول البعثات احمللية واخلارجية.
٭ تشجيع ودعم الشباب الكويتي للعمل 
في القطاع اخلاص (االستثماري والتجاري 
والصناعي) عن طريق تعديل قانون العمل 
في القطاع األهلي ليحقق االستقرار واألمان 
الوظيفي لهم وكذلك إعادة النظر في نسب 

التكويت في القطاع اخلاص.
٭ االهتمــام باملتقاعدين الكويتيني ذوي 
الكفاءة الذين لديهم االستعداد والرغبة في 
للحكومة  تقدمي االستشارات والدراسات 
وملجلــس األمة بالتعاقــد معهم بوظيفة 

مستشار بدال من األجانب والوافدين.
٭ انشاء مركز اختبارات وتدريب وتأهيل 
القياديني واملوظفني يهدف الى وضع اجراءات 
وضوابط التوظيــف والترقية ومقابالت 
واختبارات القياديني واالشرافيني واملوظفني 
في القطاع احلكومي لضمان حتسني جودة 

اداء وانتاجية األجهزة احلكومية.
٭ طبعا هناك أولويات أخرى في مجال الصحة 
والسكن والتعليم واالقتصاد وامليزانية إن 

شاء اهللا نراها في برنامج احلكومة.
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مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

أولويات مهمة 
للوطن واملواطن 

٢٠٢٢

بن سبت: املكتب التنفيذي لـ «أوابك» 
اعتمد ميزانية املنظمة لعام ٢٠٢٣

«كامكو إنفست»: االقتصاد الكويتي األسرع منوًا في ٢٠٢٢

قــال األمني العام ملنظمة 
أوابــك علــي بن ســبت، ان 
املكتــب التنفيذي للمنظمة 
عقد اجتماعــه رقم ١٦٣ في 
الكويت أمس، وذلك برئاسة 
ممثل اجلمهوريــة العربية 
السورية في املكتب التنفيذي 
م.خالد مطــر العليج، التي 
لها رئاسة الدورة احلالية، 
وبحضــور أعضــاء املكتب 
التنفيذي ممثلني عن الدول 

األعضاء في املنظمة.
وأضــاف بــن ســبت، أن 
االجتمــاع ناقــش مشــروع 
امليزانيــة التقديرية ملنظمة 
أوابك (األمانة العامة والهيئة 
القضائية) لعام ٢٠٢٣، وقد 
وافق االجتماع على مشروع 
امليزانية متهيــدا لرفعه الى 
اجتماع مجلس وزراء املنظمة 
القادم الذي سيعقد في الكويت 

في شهر ديسمبر ٢٠٢٢.
وقد مت خــالل االجتماع 
التــداول بشــأن عــدد مــن 
البنود املوضوعة على جدول 
االعمــال، والتي مــن أهمها 
البند الذي اســتعرض آخر 
املستجدات املتعلقة بتنفيذ 
خطة تفعيل وتطوير نشاط 
منظمة أوابك، حيث مت بيان 
أهــم األعمال التي قامت بها 

قال تقرير صادر عن شركة 
كامكــو إنفســت، إن أحــدث 
تقرير صــادرة عن صندوق 
النقــد الدولي بعنــوان آفاق 
االقتصاد العاملي، سلط الضوء 
على تفاقــم حالة عدم اليقني 
فيما يتعلق باالقتصاد العاملي 
مقارنة بالتوقعات السابقة. 

وأشــار التقريــر إلــى أن 
بتعديــل  قــام  الصنــدوق 
احمللــي  النــاجت  توقعــات 
اإلجمالــي احلقيقــي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
ورفعها مبقدار ١٠ نقاط أساس 
إلى ٥٪ للعام ٢٠٢٢ ومبقدار ٢٠
نقطة أساس إلى ٣٫٦٪ للعام 
٢٠٢٣. وتعزى التوقعات إلى 
املؤشرات اإليجابية ملصدري 
النفــط باملنطقــة والتأثيــر 
املعتدل للنــزاع احملتدم بني 

أوكرانيا وروسيا.
وكانت تعديالت توقعات 
اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت 
احلقيقي لدول اخلليج متباينة 
لعــام ٢٠٢٢، إال انهــا كانــت 
إيجابية إلى حد كبير للكويت، 
حيث من املتوقع أن تســجل 
البالد أسرع معدل منو للناجت 

التباحــث فــي ســبل زيادة 
التعاون بني تلك الشركات، 
والتعرف على أبرز املعوقات 
التي تواجه تلك الشــركات 
في مواقــع عملها في الدول 
العربية. وأشــار بن ســبت 
إلــى أن االجتماع اطلع على 
تقريــر حــول االجتماعات 
التنســيقية ومــن بينهــا، 
االجتماع الثالث ملســؤولي 
بحــوث  ومراكــز  معاهــد 
البترول في الدول األعضاء، 
واالجتمــاع التنســيقي الـــ 
٢٩ خلبــراء البيئــة وتغير 
املنــاخ، واالجتمــاع األول 

نقــاط أســاس لتصــل إلــى 
التوالي،  ٥٫١٪ و٣٫٤٪، علــى 
في حــني خضع منــو الناجت 
احمللي اإلجمالي لعمان ملراجعة 
هبوطية حادة بواقع ١٢٠ نقطة 
أساس إلى ٤٫٤٪. لم تكن هناك 
مراجعات لتوقعات النمو في 

السعودية وقطر.

على استعدادات األمانة العامة 
للمنظمة حلضور فعاليات 
مؤمتــر األمم املتحدة الـ ٢٧

للــدول األطراف في اتفاقية 
تغير املناخ «COP٢٧»، والذي 
ســيعقد بجمهوريــة مصر 
العربيــة، وأكــد على أهمية 
تواجــد الــدول العربية في 
تلك احملافل الدولية املهمة، 
إلــى جانب ذلك اســتعرض 
االجتماع جهود األمانة العامة 
للمنظمة في زيادة التعاون 
مــع املنظمــات، وخاصــة 
منظمة الدول املصدرة للنفط 

«أوپيك».

مبا في ذلك الصراع الروسي 
-األوكراني والتداعيات واسعة 
املتخــذة  النطــاق للتدابيــر 
ملواجهتــه، وارتفاع أســعار 
املواد الغذائية والطاقة، وتزايد 
معدالت التضخم مبستويات 
أعلى من املتوقع، وتباطؤ منو 
االقتصاد الصيني على خلفية 

تفشي ڤيروس كورونا.
النقــد  وأبقــى صنــدوق 
الدولــي علــى توقعــات منو 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي 
للعام ٢٠٢٢ دون تغيير عند 
نسبة ٣٫٢٪، إال انه قام بخفض 
توقعــات النمــو للعام ٢٠٢٣

مبقدار ٢٠ نقطة أساس لتصل 
إلى ٢٫٧٪. 

النمو  وشــهدت توقعات 
الناشــئة  لالقتصــادات 
واالقتصادات النامية مراجعة 
تصاعديــة مبقــدار ١٠ نقاط 
أســاس للعــام ٢٠٢٢ ليصل 
بذلــك معــدل النمــو املتوقع 
إلــى ٣٫٧٪، إال انــه مت خفض 
توقعــات النمــو للعام ٢٠٢٣

مبقدار ٢٠ نقطة أســاس، مع 
توقع أن يصــل معدل النمو 

إلى ٣٫٧٪ العام املقبل. 

للفريق الفني املعني مببادرة 
اململكة العربية الســعودية 
بشأن االنبعاثات الكربونية، 
واالجتمــاع الــدوري الـ ٢١

للخبراء حول بحث إمكانيات 
التعاون في مجال استثمار 
الغــاز الطبيعي فــي الدول 
األعضاء وغيرها. باإلضافة 
إلى النــدوات وورش العمل 
والــدورات التدريبيــة التي 
نظمتها األمانة العامة خالل 
الفترة من مايو الى أكتوبر 
٢٠٢٢، والتــي وصــل عــدد 
املشاركني فيها أكثر من ١٥٠٠
مشارك. وقد اطلع االجتماع 

وبالنســبة لعــام ٢٠٢٣، 
ظلــت توقعات الناجت احمللي 
اإلجمالــي احلقيقــي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
دون تغيير عند ٣٫٦٪، بينما 
كانت هناك بعض املراجعات 
في توقعات النمو لبعض دول 
اخلليج، حيث من املتوقع أن 
تشــهد البحريــن والكويــت 
معــدالت منو للنــاجت احمللي 
اإلجمالــي عنــد ٣٪ و٢٫٦٪، 

على التوالي.
بينما من املتوقع أن تشهد 
قطر أبطأ منو في دول مجلس 
التعاون اخلليجي العام املقبل 
عند ٢٫٤٪. من ناحية أخرى، 
من املتوقع أن تشهد اإلمارات 
العربية املتحدة أســرع منو 
للناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
٤٫٢٪ تليها عمان بنسبة ٤٫١٪ 
(بعد مراجعة تصاعدية قدرها 
١١٠ نقطــة أســاس) واململكة 
العربية الســعودية بنســبة 

.٪٣٫٧
وعلــى الصعيــد العاملي، 
فقد ركز التقرير على العديد 
من التحديات الرئيسية التي 
تواجه العالم بالوقت احلالي 

خالل اجتماعه أمس.. متهيداً لرفعها إلى اجتماع مجلس وزراء املنظمة في ديسمبر املقبل

بحسب توقعات صندوق النقد الدولي محققاً ارتفاعاً بنسبة ٨٫٧٪ بنهاية العام.. و٢٫٦٪ النمو املتوقع خالل ٢٠٢٣

علي بن سبت متوسطاً أعضاء املكتب التنفيذي ملنظمة أوابك في لقطة جماعية

األمانة العامة خالل الفترة 
من مايو الــى أكتوبر ٢٠٢٢
في إطــار محــاور التفعيل 

املختلفة.
ومن ضمنها التنسيق بني 
الشــركات العربية املنبثقة 
عــن منظمة أوابك، موضحا 
أن األمانــة العامة للمنظمة 
عقــدت اجتماعا تنســيقيا 
بحضور األمني العام ورؤساء 
الشــركات العربية املنبثقة 
عن منظمة أوابك والشركات 
الوطنية في الدول األعضاء 
في مدينة القاهرة، جمهورية 
مصر العربية، وذلك بهدف 

احمللي اإلجمالي احلقيقي خالل 
العام احلالي عند ٨٫٧٪، بعد 
تعديله بالزيــادة مبقدار ٥٠

نقطة أساس.
كما خضعت معدالت النمو 
في اإلمارات والبحرين لعام 
٢٠٢٢ ملراجعــات تصاعديــة 
بلغت ٩٠ نقطة أســاس و١٠

ملكيات األجانب بالبنوك قفزت ٩٪ إلى ٣٫٦ مليارات دينار
شريف حمدي

ارتفعت قيمة األجانب 
البنــوك  أســهم  علــى 
الكويتية خالل التعامالت 
األســبوعية بنسبة ٩٪، 
لتصل إلــى ٣٫٦ مليارات 
ارتفاعــا  دينــار، وذلــك 
مــن ٣٫٣ مليــارات دينار 
األسبوع املاضي، بسبب 
ارتفــاع الفــت فــي قيمة 
ملكيات األجانب في سهم 
بيــت التمويــل الكويتي 
«بيتك» بعد االســتحواذ 
على ســهم أهلــي متحد 

البحرين.
إذ قفزت قيمة ملكيات 
االجانب في «بيتك» إلى 
١٫٢١٤ مليار دينار بنهاية 
األسبوع اجلاري ارتفاعا 
من ٩١٤ مليون دينار نهاية 
االســبوع املاضي، حيث 
استهدف االجانب من خالل 
الصناديق التابعة ملؤشر 
MSCI مورغان ســتانلي

ســهم «بيتك» في جلسة 
اخلميس ٦ أكتوبر اجلاري 
بنحو ٤٧٠ مليون دوالر.

ووفقا إلحصائية حول 
امللكيات األجنبية  نسب 

بإجمالــي   ٪٠٫٤٧ بنســبة 
٤٫٦٠٪ بقيمــة ٢٠٫٥ مليون 
دينار، وارتفعت في الدولي 
KIB بنســبة ٠٫٠١٪ بنســبة 
مجمعــة ٥٫٢٨٪ بقيمة ١٣٫٦

مليون دينار.
ملكيــات  وتراجعــت 
االجانــب في املتحــد ٠٫٠١٪ 

١٧٫٧٧٪ بقيمة ١٢٦٫٢ مليون 
دينــار. وفــي ســياق آخر، 
الكويــت  شــهدت بورصــة 
خسائر جماعية على مستوى 
املؤشرات واملتغيرات بنهاية 
التعامالت األسبوعية، جراء 
التوســع في عمليات البيع 
التي شملت العديد من األسهم 

علــى أوكرانيا، بعد دخولها 
فــي منعطــف أكثــر تعقيدا 
بإعالن روسيا ضم ٤ أقاليم 
من اوكرانيا، حيث القت هذه 
التطورات بظالل سلبية على 
مجمل اداء االسواق العاملية 
ومنها أسواق املنطقة، حيث 
تشــير هذه التطــورات إلى 
إطالــة أمد احلــرب ومن ثم 
استمرار تداعياتها السلبية.
تعامــالت  وبانتهــاء 
القيمة  األســبوع، خســرت 
الســوقية بنحــو ١٫٢ مليار 
دينار بنسبة انخفاض ٢٫٧٪، 
لتصل إلى ٤٤٫٧ مليار دينار 
انخفاضا مــن ٤٥٫٩٤ مليار 

دينار األسبوع املاضي.
وشهدت السيولة املتدفقة 
للسوق انخفاضا الفتا بنهاية 
تعامالت األســبوع بنســبة 
١٤٥٪ مبحصلــة اســبوعية 
٢٠٦ ماليني دينار مبتوسط 
يومــي ٥٢ مليــون دينــار، 
وذلك مقارنة بـ ٥٠٦ ماليني 
دينار في األســبوع املاضي 
بســبب الســيولة الكبيــرة 
التي حظي بها سهم «بيتك» 
جراء استهدافه من الصناديق 
التابعة ملؤشر MSCI، فضال 
عــن ان جلســات األســبوع 

لتنخفض إلى ٠٫٣٦٪ بقيمة 
٢٫٣ مليون دينار، واستقرت 
في التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة 
٥٨٢ ألف دينار، كما استقرت 
في األهلي عند ١٫٢٠٪ بقيمة 
٥٫٩ ماليني دينار، إضافة إلى 
ذلك استقرت نسبة ملكيات 
األجانب في بنك برقان عند 

سواء القيادية بالسوق األول، 
أو املتوســطة والصغيــرة 

بالسوق الرئيسي. 
وجاءت خســائر السوق 
فــي إطــار تراجــع جماعي 
ملؤشــرات اســواق اخلليج، 
في ظل احتــدام األزمة على 
صعيــد احلــرب الروســية 

اقتصرت على ٤ جلسات 
بسبب تعطل السوق األحد 
املولد  املاضي مبناســبة 

النبوي الشريف.
كما انخفضت أحجام 
التــداول بنســبة ٥٨٪، 
بكميات ٥٣٢ مليون سهم 
مقابل ١٫٢٧٥ مليار سهم في 
تعامالت األسبوع املاضي.
البورصــة  وأنهــت 
تعامالت األســبوع على 
انخفاض جماعي في اداء 
املؤشــرات، وذلــك على 

النحو التالي:
٭ تراجع مؤشر السوق 
 ٪٢٫٦ بنســبة  األول 
نقطــة   ٢١٣ بخســارته 
ليصــل إلــى ٧٨٢٧ نقطة 
انخفاضا من ٨٠٤٠ نقطة 

نهاية األسبوع املاضي.
٭ انخفض مؤشر السوق 
الرئيســي بنســبة ٢٫٨٪ 
خاسرا ١٥٣ نقطة ليصل 
إلى ٥٢٢٢ نقطة انخفاضا 

من ٥٣٧٥ نقطة.
٭ تراجع املؤشــر العام 
بنسبة ٢٫٧٪ بخسارة ١٩٣
نقطــة ليصــل إلى ٦٩٨٧
نقطة انخفاضا من ٧١٨٠

نقطة.

خالل تعامالت األسبوع املاضي.. في ظل استهداف الصناديق التابعة لـ «MSCI» سهم «بيتك»

في البنوك الكويتية بتاريخ 
١٢ اكتوبــر اجلــاري، واصل 
األجانب عمليات الشراء من 
خالل زيادة امللكيات في أسهم 
٦ بنوك، هــي بيت التمويل 
الكويتــي (بيتــك) وبنــك 
الوطنــي واخلليج  الكويت 
وبوبيان ووربة، إضافة إلى 
بنك الكويت الدولي KIB، فيما 
تراجعت نسب امللكيات في 
بنك واحد هو األهلي املتحد، 
واســتقرت فــي ٣ بنوك هي 

التجاري وبرقان واألهلي.
تفصيليا، ارتفعت النسبة 
في بيتــك التمويل الكويتي 
«بيتك» بنسبة ٠٫١٥٪ خالل 
إلى ١١٫٧٣٪  األسبوع لتصل 
بقيمة ١٫٢١٤ مليار دينار، كما 
هو مذكور اعاله، كما ارتفعت 
في بنــك الكويت الوطني بـ 
٠٫١٣٪ لتصــل النســبة إلى 
٢٣٫٧٩٪ بقيمــة ١٫٨٣٠ مليار 
دينــار، كما ارتفعت في بنك 
اخلليج بنسبة ٠٫٢٥٪ بنسبة 
١٦٫٧٦٪ بقيمة ١٦٨٫٩ مليون 
دينار، وارتفعت في بوبيان 
بنسبة ٠٫٠٩٪ لتصل النسبة 
االجمالية إلى ٥٫٧٤٪ بقيمة 
١٧٢٫٧ مليون دينار، وارتفعت 
كذلك النســبة في بنك وربة 

الكويت تشارك في اجتماعات 
صندوق النقد والبنك الدولي

تشارك الكويت بوفد رفيع املستوى 
في االجتماعات السنوية لصندوق النقد 
الدولــي، ومجموعة البنــك الدولي لعام 
٢٠٢٢، التــي بــدأت أمــس اخلميس في 
واشنطن، وتستمر حتى ١٦ أكتوبر اجلاري 
حتت شــعار «الوحدة وقــت األزمة»، إذ 
تبحث االجتماعات جهود معاجلة األزمات 

املتداخلــة التــي تواجه جهــود التنمية 
وتهيئة الظروف الالزمة لتجنب تكرارها 
في املستقبل. ويضم وفد الكويت في تلك 
االجتماعــات ممثلني عــن وزارة املالية، 
باإلضافة إلى بنك الكويت املركزي، والهيئة 
العامة لالستثمار، إلى جانب الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية.


