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٨٣٢ مليون دينار املشاريع املسندة بالكويت.. األدنى منذ ٢٠٠٥
قــال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن وتيرة إسناد 
املشاريع بالكويت خالل الربع 
الرابع من ٢٠٢٢ حتسنت بعد 
التراجع الذي شهدته خالل الربع 
الثالث من العام، حيث ارتفعت 
قيمة املشاريع املسندة إلى ٣٨٣
مليون دينار بنمو ٦٨٨٪ على 
أساس ربع سنوي، مقابل أدنى 
مســتوياتها املســجلة منذ ٢٠

عاما تقريبا بالربع الثالث من 
العام نفسه.

وأوضــح التقريــر أن هذا 
النمــو يعزى فــي الغالب الى 
عقود شركة نفط الكويت، إال 
أن قيمة املشاريع املسندة في 
الربــع األخير من العام جاءت 
منخفضة بنسبة ٣٢٫٥٪ على 
أساس ســنوي، لتضع نهاية 
لعــام اتســم بضعــف األداء، 
كان مــن أبــرز ســماته تعطل 
أعمال الســلطة التشــريعية، 
واضطرابات سالسل التوريد، 
وارتفاع التكاليف، خاصة املواد 

األولية والعمالة.
للعــام ٢٠٢٢ وبالنســبة 
قيمــة  إجمالــي  بلــغ  ككل، 
املشاريع املسندة ٨٣٢ مليون 
دينار (-٤٦٫٦٪ على أســاس 
ســنوي)، فيمــا يعــد ثانــي 
أضعــف أداء ســنوي منذ عام 
٢٠٠٥. ولفــت التقريــر إلى أن 
قطاع البناء والتشييد استحوذ 
على ٥٢٪ من قيمة املشــاريع 
املسندة في الربع الرابع من عام 
٢٠٢٢. ويعزى االنتعاش الذي 
شــهده القطاع لطرح احلزمة 
الثانيــة من مشــروع شــركة 
نفط الكويــت ملعاجلة التربة 
في منطقــة جنــوب الكويت، 
والذي يتضمن أعمال التنقيب 
والنقل واملعاجلة (١٣٨ مليون 
دينار). وانخفض إجمالي قيمة 
املشروعات املسندة ضمن قطاع 

ضمن القطاع، وذلك على الرغم 
من تراجع النشــاط في الربع 
الرابع من عام ٢٠٢٢ (-٤٦٪ على 
أساس ربع سنوي). أما بالنسبة 
للنظرة املستقبلية، فقد يستمر 
األداء القوي حتــى عام ٢٠٢٣

بفضل مشاريع البنية التحتية 
للطرق املخطط تنفيذها، ومن 
أبرزها مفترق طرق خلدمة مبنى 
الركاب اجلديد ٢ مبطار الكويت 
الدولي ضمن مشروع تطوير 
طريق املقوع (١٢٠ مليون دينار) 
ومشروع اجلزء اجلنوبي من 
مخطط الطريق اإلقليميـ  القسم 
املركزي (١٢٩ مليــون دينار) 
املتوقع اسنادهما في الربعني 
األول والثانــي من عام ٢٠٢٣، 

على التوالي.
أمــا قطاعا الطاقــة واملياه 
فقــد شــهدا منوا بنســبة ٦٪، 

الرابع من عام ٢٠٢٢ وذلك بعد 
ثالثة أرباع من ضعف النشاط. 
وبلغت قيمة املشاريع املسندة 
ضمن هذا القطــاع ١١٢ مليون 
دينار في عام ٢٠٢٢، وقد تصل 
قيمة أنشــطة القطاع إلى ٥٠٠

مليون دينار في عام ٢٠٢٣ فيما 
يعزى ملشروع مراكز التجميع 
في شرق الكويت (٢١٠ ماليني 
دينــار) التابــع لشــركة نفط 

الكويت.
ووفقا ملجلة MEED، يقدر 
ان تصل قيمة املشاريع املسندة 
الى ٤٫٩ مليارات دينار في عام 
٢٠٢٣، على أن تتركز معظمها 
في الغالب ضمن قطاعي الطاقة 
وامليــاه، مثل مشــروع محطة 
الزور التابع لهيئة مشروعات 
الشــراكة بــني القطاعني العام 

واخلاص.

على أســاس ســنوي، بالربع 
الرابــع مــن عــام ٢٠٢٢ بقيمة 
٦٥ مليون دينار، ومع وصول 
قيمة املشاريع املسندة ضمن 
القطاع إلــى ١٤٨ مليون دينار 
للعــام بأكمله، تراجــع األداء 
على أساس سنوي بنسبة ٣٢٪ 

مقارنة بعام ٢٠٢١.
ومن املتوقع أن يشهد القطاع 
بعض الزخم في عام ٢٠٢٣ في 
حال مت إسناد مشروع محطة 
الزور للطاقــة لتوليد الطاقة 
الكهربائية وحتلية املياه (١٫٢

مليار دينار) ومشروع محطة 
الصبية لتوليد الطاقة وحتلية 
املياه (٢٦١ مليون دينار) خالل 

النصف األول من عام ٢٠٢٣.
من جهة أخرى، انتعشــت 
أنشطة إسناد املشاريع ضمن 
قطــاع النفط والغاز في الربع 

«الوطني»: تراجعت بنسبة ٤٦٫٦٪  خالل ٢٠٢٢ على أساس سنوي.. و٤٫٩ مليارات دينار مشاريع متوقع إسنادها في ٢٠٢٣

البناء والتشييد في عام ٢٠٢٢
بنسبة ٦٧٪ على أساس سنوي 
إلــى ٢٥٢ مليون دينار، إال انه 
من املتوقع عود نشاط القطاع 
للتحســن في عام ٢٠٢٣ (٥٤٠

مليون دينار)، بفضل املشاريع 
املخطــط تنفيذها، كمشــروع 
املواقع األربعــة ضمن محور 
جسر الشيخ جابر األحمد (١٦٥
مليــون دينــار) الــذي طرحه 
مجلــس الــوزراء، ومشــروع 
تطوير بلدة مينــاء األحمدي: 
املرحلة ٢٫٢ (١٢٩ مليون دينار) 
الكويت،  التابع لشــركة نفط 
واملقرر اسنادهما خالل الربعني 
األول والثانــي من عام ٢٠٢٣، 

على التوالي.
وكان قطــاع النقل األفضل 
أداء في عام ٢٠٢٢، إذ مت إسناد 
عقود بقيمة ٣٢١ مليون دينار 

في إطار دعمه املستمر حلملة التوعية املصرفية «لنكن على دراية»

«الوطني» نّظم حلقة نقاشية لشباب برنامج 
«متكن» حول طرق ومخاطر االحتيال

في إطار حرصه على تعزيز توعية 
الثقافة املصرفية في  العمالء ونشــر 
املجتمع، نظم بنك الكويت الوطني حلقة 
نقاشية حول مخاطر االحتيال وأساليبه 
املتنوعة وكيفية حماية العمالء مع الشباب 
املشاركني في برنامج «متكن» لتدريب 
الكويتيني من حملة الشهادات اجلامعية.
وحاضر في هذه احللقة مســؤول 
التواصل الرقمي في بنك الكويت الوطني، 
عدنان التميمي، حيث قدم عرضا تقدمييا 
شرح فيه مجموعة من مناذج حقيقية 
لعمليات احتيال باســتخدام وســائل 
مختلفة، من خالل مناقشة ٥ دراسات 
حالة مع املشاركني تضم واقعة احتيال 
ملجموعة قرصنة إلكترونية من نيجيريا 
وأخرى عن طريق االتصال باستخدام 
أرقام تبدو للعمالء كأنها أرقام محلية، 
وكذلك االحتيال باستخدام رسائل إليهام 
العمالء بالفوز بجوائز عبر مواقع غير 
موثوقة مثل مواقع تداول األسهم، إضافة 
إلى حسابات تدعي تقدمي مساعدات مالية 
وطلب البيانــات املصرفية إليداع هذه 
املساعدات، وأخيرا بعض املواقع الوهمية 

واملنتحلة لصفات أو جهات رسمية.
وفي رده على سؤال ألحد املشاركني 
حول كيفية تفــادي عمليات االحتيال 
قال التميمي: «إن عدم مشاركة البيانات 
املصرفية والشخصية مع أي شخص هي 
الطريقة املثلى لتفادي عمليات االحتيال، 
إضافة إلى االستماع جيدا لنصائح البنوك 
وحمــالت التوعية املصرفيــة واملواد 
التثقيفية التي يتم نشرها من بنك الكويت 
املركزي والبنوك الكويتية عبر مختلف 

مواقع التواصل االجتماعي والتي تبني 
للعمالء األساليب املختلفة التي يتبعها 

احملتالون وكيفية الوقاية منها».
وأضاف: «الوطني دأب بصفته أكبر 
الكويت واملنطقة  املالية في  املؤسسات 
على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم 
في توعية املجتمع بكل القضايا التي تهم 
القطاع املصرفي ونشــر الثقافة املالية 

لدى كافة الشرائح».
«الوطنــي» ملكافحة  وبني جهــود 
عمليــات االحتيال من خــالل مقاطع 
الڤيديو واملســابقات واســتطالعات 
الرأي التي ينشرها عبر جميع قنواته 
الرقمية وصفحاته في وسائل التواصل 
االجتماعي التي حتظى مبتابعة هي األكبر 
على مستوى مصارف الكويت، مشيرا 
إلى أن «الوطني» يسخر إمكاناته الهائلة 
لنشر الثقافة املصرفية لدى أكبر شريحة 
ممكنة من اجلمهور. وأكد التميمي أن 
بنك الكويت الوطني دائما داعم وشريك 
رئيســي لكل حمالت ومبادرات بنك 
الكويت املركــزي التي تهدف إلى رفع 
مســتوى الوعي املالي ونشر التوعية 

املصرفية بني كافة شرائح املجتمع.

عدنان التميمي خالل مشاركته في احملاضرة

املنيس: «ساي نت» حريصة على دعم الكوادر الوطنية
تأكيدا على حرصها املتواصل 
لدعم الكوادر الوطنية الشابة، 
والسعي نحو استقطاب أفضل 
الكفــاءات الكويتية إلى العمل 
بالقطاع اخلاص، أعلنت شركة 
شــبكة املعلومــات االئتمانية 
«ساي نت» عن مشاركتها في 
معرض «وظيفتي» الذي عقد في 
الفترة بــني ٥ و٧ يناير ٢٠٢٣، 
وذلك في قاعة أرينا مبجمع ٣٦٠.

وفــي هــذا الســياق، قــال 
الرئيس التنفيذي لـ «ساي نت» 
فهد املنيس في بيان صحافي، 
إن املشاركة بأكبر جتمع وظيفي 
الكفاءات  البالد لتوظيــف  في 
الشبابية والوطنية بالقطاعني 
احلكومي واخلاص تهدف الى 
فتح قنوات التواصل املباشــر 
بــني «ســاي نــت» والعمالــة 

علــى االنخــراط فــي ســوق 
العمل والتواصل مباشــرة مع 
املؤسســات والشركات لبحث 
الفرص الوظيفية، وذلك حتقيقا 
لرؤية (كويت جديدة ٢٠٣٥) في 

دعم الكوادر الوطنية.

املعــارض  أن  وأضــاف 
الوظيفية تشــكل منصة مهمة 
الراهــن والتــي  الوقــت  فــي 
تتيح للشركة إمكانية اختيار 
واســتقطاب املواهــب، كمــا 
متثــل فــي الوقت ذاتــه نافذة 
للطلبة وحديثــي التخرج من 
أجــل االطــالع علــى الفــرص 
املتاحة  الوظيفية والتدريبية 
لدى «ساي نت»، بالتزامن مع 
سعيها نحو نشر ثقافة العمل 
في القطاع اخلاص بني الشباب 
الكفاءات  الكويتي واستقطاب 
منهــم وتعزيز القدرات الفنية 
واإلدارية لهم في جميع املجاالت 
املتعلقة مبهام عملهم على النحو 
الذي يؤهلهم ملواكبة التوسع 
املرتقب لساي نت في املستقبل 

القريب.

فريق «ساي نت» املشارك في معرض «وظيفتي»

الوطنية الباحثــني عن العمل 
في القطــاع اخلاص من خالل 
الرد على جميع االستفسارات 
حول طبيعة العمل في الشركة.

وأشــار املنيــس إلــى دور 
املعرض في تشجيع اخلريجني 

«ضمان» توّقع مذكرة تفاهم مع «وكالة الصادرات» اليونانية
وقعت املؤسســة العربية 
لضمــان االســتثمار وائتمان 
الصادرات (ضمان) في مقرها 
بالكويت مذكرة تفاهم مع وكالة 
اليونانية  الصــادرات  ائتمان 
(ECG)، وذلك للتعاون وتبادل 
املعلومات فيما بني الطرفني في 
مجال دعم وتشجيع التجارة 
الكويــت  بــني  واالســتثمار 
واليونان.  وقع املذكرة نيابة 
عن املؤسســة مديرهــا العام 
عبداهللا أحمد الصبيح، ونيابة 
عن وكالة ائتمــان الصادرات 
اليونانية كونســتانتينوس 
فراجكوجيانيس نائب وزير 
للدبلوماســية  اخلارجيــة 

االقتصادية واالنفتاح.
مــن جانبــه، رحــب مدير 
عام املؤسسة العربية لضمان 

تعزيز دورها الذي يستهدف 
تعزيز االستثمارات األجنبية 
في الكويت والــدول العربية 
وكذلك صادرات الكويت والدول 
األعضاء ملختلف أنحاء العالم.

وأشار الصبيح إلى أن مذكرة 

التفاهم تستهدف تعزيز ودعم 
العالقات التجارية بني الكويت 
واليونان وتبادل املعلومات عن 
مشاريع االســتثمار األجنبي 
املباشــر القائمــة واجلديــدة 
واحملتملة، وكذلك استكشاف 
الفــرص املتبادلــة في كل من 
خدمات التأمني وإعادة التأمني 
والتأمني املشــترك للتصدير 
واالستثمار، وتبادل املعلومات 
التجاريــة واالئتمانيــة. مــن 
جهته، رحب كونستانتينوس 
فراجكوجيانيس- نائب وزير 
للديبلوماســية  اخلارجيــة 
االقتصادية واالنفتاح بتوقيع 
مذكرة التفاهم مع املؤسســة، 
مؤكــدا أهمية تعزيز التعاون 
التجاري واالســتثماري فيما 

بني الكويت واليونان.

عبداهللا أحمد الصبيح وكونستانتينوس فراجكوجيانيس خالل توقيع االتفاقية

االستثمار وائتمان الصادرات 
أحمــد  عبــداهللا  (ضمــان) 
الصبيــح بالتعاون مع وكالة 
اليونانية  الصــادرات  ائتمان 
التفاهــم،  وتوقيــع مذكــرة 
مؤكدا حرص املؤسســة على 

«وكالة الطاقة»: أسواق النفط العاملية
ستشهد نقصًا أكبر باإلمدادات في ٢٠٢٣

دافوس - وكاالت: قال املدير 
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية 
فاحت بيرول أمس، إن أســواق 
الطاقــة قد تشــهد نقصا أكبر 
في اإلمدادات في ٢٠٢٣، وعبر 
عن أمله في أال تشهد األسعار 
املزيد مــن االرتفاع حتى يقل 
الضغــط على الــدول النامية 

املستوردة للطاقة.
وأضاف بيرول على هامش 
الســنوي للمنتدى  االجتماع 
االقتصادي العاملي في دافوس: 
«لن أكون مرتاحا للغاية بشأن 
األســواق، ورمبا يكون ٢٠٢٣

عامــا نشــهد فيه نقصــا في 
األسواق بأكبر مما قد يعتقده 

بعض الزمالء».
وكان وزير الطاقة اإلماراتي 
سهيل املزروعي ورئيس أرامكو 
الســعودية أمــني الناصر، قد 
صرحها خالل األسبوع احلالي 
بأنهما يريان أن أسواق النفط 

متوازنة.
وقــال بيــرول إنــه علــى 
الرغــم من عــدم وجود نقص 
في الســوق حاليا، فإن هناك 
أمــورا تبعث على عدم اليقني 
ويتعــني مراقبتهــا، أال وهــي 
الطلــب الصينــي واإلمدادات 

لإلنتاج غادرت جميعها. وقال 
بيــرول إن صــادرات النفــط 
الروســية بدت أكثر «مرونة» 
مما كان متوقعا في بداية العام 
املاضي، مضيفــا أن صادرات 
النفط الروسية تتراجع اآلن كما 
توقعنا، وسوف تنخفض أكثر 
في الربع األول من هذا العام وما 
بعده»، مشيرا في الوقت نفسه 
إلى أن دوال آســيوية الســيما 
الهند والصني ستواصل شراء 

اخلام واملنتجات الروسية.
من جانبــه، أعرب رئيس 
الســعودية  أرامكــو  شــركة 
التنفيذيني،  وكبير اإلداريــني 
أمني الناصر عن تفاؤله بعودة 

الطلب من الصني مع إعادة فتح 
االقتصاد وعودة قطاع الطيران. 
وأكد الناصر خالل تواجده في 
املنتدى االقتصادي العاملي في 
دافوس، أن الشــركات بحاجة 
إلى زيادة االستثمار في إنتاج 
النفط، مشــيرا إلى أن العالم 
يحتــاج ما بني ٤ إلى ٦ ماليني 
برميل يوميا من اإلنتاج اجلديد 
لتعويض االنخفاض الطبيعي 

في احلقول القائمة.
وتعتزم «أرامكو» حتويل 
٤ ماليــني برميــل يوميــا من 
اخلــام إلى بتروكيماويات مع 
نهايــة العقد احلالي بحســب 
الناصــر، الذي أكــد أيضا أن 
الشــركة تبحــث عــن فرص 
استثمار في املصافي الصينية 
وفــي املصانــع التــي حتول 
السوائل إلى كيماويات. وأفاد 
الناصر، بأن «أرامكو» تستثمر 
أيضا مليــارات الدوالرات في 
الهيدروجــني وهي تهدف إلى 
الهيدروجني األزرق  تصديــر 
املصنوع عــن طريق حتويل 
الغاز الطبيعي والتقاط ثاني 
أكســيد الكربون املنبعث منه 
علــى نطاق واســع ابتداء من 

.٢٠٣٠

رئيس «أرامكو» السعودية خالل مشاركته في «دافوس»: متفائلون بعودة الطلب من الصني مع فتح االقتصاد

املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاحت بيرول خالل مشاركته في منتدى دافوس

الروســية. وتابع: «إذا تعافى 
العام،  االقتصاد الصيني هذا 
وهو مــا تتوقعــه العديد من 
املؤسســات املاليــة، فقد نرى 
طلبــا قويــا للغايــة وهو ما 

سيضغط على األسواق».
وفيمــا يتعلــق بروســيا، 
قال بيــرول إن هنــاك العديد 
من عالمات االســتفهام حول 
قدرتها على التصدير بســبب 
العقوبات الغربية، فضال عن 
أخرى على املدى الطويل بسبب 

حتدياتها اخلاصة.
الشــركات  أن  وأوضــح 
العاملية التي ساعدت في تطوير 
حقول النفط الروسية ووضعها 

ً وفقاً لبنك «بي إن بي باريبا».. مقدراً سعر التعادل للميزانية عند ٨٨٫٤ دوالرا

الكويت ستلجأ لالقتراض اخلارجي بالعام املالي املقبل
محمود عيسى

أوضح تقرير صادر عن بنك «بي ان بي باريبا» ان انخفاض 
ســعر برميل النفط إلى ما دون ٨٠ دوالرا سيدفع الكويت 
لالقتراض لسد فجوة التمويل الالزم لتغطية التزاماتها في 
امليزانية وحساباتها اجلارية، شأنها في ذلك شأن معظم دول 
اخلليج، متوقعا ان يبلغ سعر التعادل للكويت عند ٨٨٫٤ دوالرا 
بالسنة املالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وهو اعلى سعر تعادل متوقع بني 
دول اخلليج. ونقل موقع «زاوية» عن التقرير قوله ان البنك 
يستثني من تقديراته السابقة كال من اإلمارات وقطر بسبب 
أوضاعهما التمويلية التي ستبقى مريحة بالعام احلالي نظرا 
لقدرتهما على حتمل انخفاض النفط إلى ٨٠ دوالرا للبرميل، 
وبالتالي ستتمتعان بفوائض متويل خارجي، مع األخذ في 
االعتبار تقديرات ســعر التعادل املتدنية بالنسبة للبلدين 

بواقع ٤٦٫١ دوالرا و٤٦٫٥ دوالرا على التوالي.

وفي سياق تفســيره لهذه التوقعات، قال معد التقرير 
اخلبير االقتصادي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
في بنــك «بي إن بي باريبا» الفرنســي محمد عبداملجيد: 
«باستثناء قطر واإلمارات، فإننا نقدر أن بقية دول مجلس 
التعاون ستحتاج الرتفاع سعر برميل النفط إلى ١٠٠ دوالر 

أو أكثر إذا أرادت العودة لبناء فوائض».
ويتوقع البنك تدني أســعار النفط إلى معدل يبلغ في 
املتوسط ٩٦ دوالرا للبرميل في عام ٢٠٢٣، بانخفاض عن 

١٠٣ دوالرات للبرميل في عام ٢٠٢٢.
وأملح التقرير إلى أن انخفاض ســعر برميل النفط عن 
٨٠ دوالرا، سيضطر كال من السعودية والكويت وسلطنة 
عمان والبحرين للعودة إلى االقتراض لسد الفجوات املالية 

والتمويلية سواء في امليزانية أو احلساب اجلاري.
وختم املوقع بالقول انه عند حترير هذا املقال بلغ سعر 

خام برنت في العقود املستقبلية ٨٧ دوالرا.

املستشار الكويتي

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

اقتراح بحل اخلالف بني 
احلكومة واملجلس

أولويات احلكومة التي ستكون منطقية وعادلة وممكن االتفاق 
عليها مع مجلس األمة تتضمن زيادة رواتب املتقاعدين والبديل 
االســتراتيجي للرواتب والعفو والتركيبة السكانية ومكافحة 
الفساد وتطوير التعليم وفرص إسكانية افضل وتطوير الصحة 

وهذه األولويات متس وتهم الوطن واملواطنني.
أما أولويــات اللجنة املالية البرملانية فتتركز في اقتراحات 
شراء مديونيات املواطنني، وزيادة معاشات املتقاعدين، وإسقاط 
وإلغاء فوائد القروض غير القانونية على املواطنني، وحتويل 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وإنشاء 
شركة لتسويق احملاصيل الزراعية، وخفض نسبة استقطاع 
أقساط القرض احلسن من ١٥٪ إلى ٥٪، وتعديل قانون إنشاء 
غرفة التجارة والصناعة وإلغاء املعاشات االستثنائية وغيرها من 
مطالبات مالية. واالقتراح الوحيد الذي أرى سبب االختالف بني 
احلكومة ومجلس األمة هو إسقاط القروض أو حسب تسميتها 
في اللجنة البرملانية شراء مديونيات املواطنني وإسقاط وإلغاء 

فوائد القروض غير القانونية على املواطنني.
ونصيحتي ملجلس األمة الذي اختاره الشعب الكويتي بأن 
يتم تأجيل اقتراحهــم فيما يخص القروض وال يصروا على 
إدراجه حاليا في جلســات املجلس حتى ال تتعطل اقتراحات 

أخرى ال يتضح فيها مشكلة مع احلكومة وخاصة التي تهدف 
إلى حل مشاكل عالقة منذ سنوات أثرت على كثير من املوظفني 
الكويتيني مثل البديل االستراتيجي لسياسة الرواتب املوحدة 
وحتقيق العدالة وتعديل رواتب املتقاعدين لتتناسب مع احلياة 
املعيشــية التي ارتفعت أســعارها واهتمام احلكومة باألمور 
األخرى مثل اإلســكان والتعليم والصحة والتركيبة السكانية 
ومكافحة الفســاد. وقد توافقت معكــم احلكومة في مكافأة 
الصفــوف األمامية وبديل مالي لرصيد اإلجازات ومنح حرية 
الكويتيني والعفو عنهم داخل الكويت وخارجها وبعد االتفاق 
وتطبيق هذه االقتراحات التي تهم شريحة كبيرة من الكويتيني 
وبعدها يأتي دور مناقشة القروض ويجب على أعضاء اللجنة 
املالية البرملانية القيام بدراسة تفصيلية لنوعية القروض وسبب 
طلبها واألشخاص املقترضني وهل هناك مشكلة في سدادهم 
لها ومعرفة املعســرين والذين لديهم مشــكلة مع البنك حتى 
يتم حتقيق العدالة بني الذين اقترضوا والذين لم يقترضوا أو 
سددوا قرضهم وقد يكون مت حلها من خالل موافقة احلكومة 
واملجلس على عدالة الرواتب للموظفني الكويتيني وزيادة رواتب 
املتقاعدين وأصبح لديهم راتب يحل مشكلة قروضهم واخليرة 

فيما اختاره اهللا.


