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ال حصر لكافة الممتلكات العقارية بالدولة واالستمرار بالتقييم التقليدي
كتب املحرر االقت�صادي :

قالت م�صادر لـ «ال�شاهد» ان اجلهات الرقابية ك�شفت ان امالك
الدولة مل تقم بح�رص كامل ممتلكاتها العقارية من املباين
ف�ضال عن عدم ادراج �أي ح�رص للأرا�ضي اململوكة لها .وا�ضافت

ان ال��وزارة خالفت التعليمات املالية ب�إدراجها املباين
قيد الإن�شاء من �ضمن قيم �أمالك الدولة العقارية اخلا�صة
باملباين ،معتربة ذلك عدم التزام ب�ش�أن �أ�س�س ح�رص وتقييم
�أمالك الدولة العقارية وا�شارت الى انه لوحظ عدم قيام وزارة
املالية بح�رص كامل �أمالكها العقارية واال�ستمرار بتقييمها

العدد ( )3106االحد  13أغسطس 2017

التقليدي ،بالإ�ضافة الى �إظهار البيانات اخلا�صة ب�أمالك
الدولة العقارية اخلا�صة .واف��ادت انه مت احت�ساب �إهالك
بن�سب �سنوية على املباين احلديثة التي مت االنتهاء منها خالل
ال�سنة املالية املعنية ،الى جانب عدم �صحة الإجراءات التي
تتخذها الوزارة فيما يخ�ص ال�صيانة اجلذرية للم�شاريع.

www.alshahedkw.com

نتيجة انخفاض مساهمة القطاع النفطي

تمثل  % 11.7من إجمالي المصروفات

كتب املحرر االقت�صادي:

كتب املحرر االقت�صادي:

انخف�ض الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار احلالية بن�سبة  ،%34.6بقيمة
 17.7مليار دينار،خالل �آخر � 5سنوات ،حيث بلغت قيمة الناجت املحلي
عام  2012نحو  51.28مليار دينار ،ثم انخف�ضت يف عام  2013بن�سبة
 ،%2.7الى نحو  49.86مليار دينار ،ثم انخف�ضت الى  46.56مليار دينار
يف عام  ،2014بن�سبة  ،%6.6ثم انف�ضت يف عام  2015بن�سبة كبرية تقدر
بـ %26.3الى  34.3مليار دينار ،ثم تابعت انخفا�ضها يف عام ،2016
حيث و�صلت الى  33.5مليار دينار ،بن�سبة .%2.3
وقالت م�صادر لـ «ال�شاهد» ،ان هذا االنخفا�ض امللحوظ يف قيمة الناجت
املحلي جاء نتيجة انخفا�ض كمية انتاج النفط ،واالنخفا�ض الكبري
للأ�سعار يف �سوق النفط العاملي ،والذي �أدى الى انخفا�ض م�ساهمة
القطاع النفطي من  32مليار دينار يف عام  ،2012الى  12.7مليار دينار
يف عام  ،2016بن�سبة انخفا�ض بلغت .%60

قالت م�صادر لـ «ال�شاهد» ،ان قيمة
ال��دع��م امل��ق��دم لل�سلع واخلدمات
واالن�شطة التي تقدمها الدولة بلغ
نحو  2.1مليار دينار من اجمايل
الدعم املقدم والذي تبلغ قيمته 4
مليارات دينار ،ميثل  %11.7من
اجمايل امل�رصوفاتالفعلية ،م�شرية
الى ان دعم وق��ود ت�شغيل حمطات
الطاقة الكهربائية ا�ستحوذ على
نحو  %57.8من م�رصوفات الدعم.
و�أو����ض���ح���ت ان ���ص��ن��اع��ة�إن��ت��اج
الكهرباءوالغاز حققت قيمةم�ضافة
خ�لال الأع����وام ال��ث�لاث��ة املا�ضية

اقتصاد

 2.1مليار دينار دعم الخدمات
الناتج المحلي اإلجمالي
انخفض  %34.6خالل  5سنوات واألنشطة التي تقدمها الدولة
 ،2014و ،2015و ،2016نحو
 ،597.3و ،619.4و 6237مليون
دينار على ال��ت��وايل ،مو�ضحة ان
�صناعة انتاج وتوزيع املياه �سجلت
قيمة م�ضافةخالل عامي ،2015
و ،2016مب��ق��دار  390.7و362.5
مليون دينار.
وا����ش���ارت ال���ى ان ه���ذه لي�ست
امل��رة الأول��ى التي يتم فيها رفع
�أ���س��ع��اراخل��دم��ات ال�صحية ،فقد
ت��غ�يرت يف ال��ع��دي��د م��ن امل���رات
ال�سابقة منها يف عام  1993و2001
و ،2010و�أخريا عام  ،2017م�شرية
الى ان تكلفة اخلدمات ال�صحية على
ال��دول��ة ت�ت�راوح ب�ين  50و،%60

من القيمة احلقيقة لها ،وذلك ملن
ي�شملهم ال�ضمان ال�صحي.
و�أ�ضافت امل�صادر �إي���رادات وزارة
ال�صحة خالل العام املا�ضي بلغت
 150.7م��ل��ي��ون دي��ن��ار ،متوقعة
زيادتها بن�سبة  ،%100بعد تطبيق
زي���ادة ال��ر���س��وم ال��ى  300مليون
دينار.
و�أ���ض��اف��ت ان ال��ك��وي��ت ت���أت��ي يف
املرتبة الثالثة بني دول جمل�س
التعاون اخلليجي بعد الإم���ارات
وق��ط��ر ،م��ن ناحية �أك�ب�ر �إجمايل
�إنفاق على الرعاية ال�صحية ،حيث
اقرتب بنهاية ال�سنة املا�ضية من 5
مليارات دوالر.

هيئة االستثمار والتأمينات وصندوق التنمية والمركزي ومؤسسة البترول

فريق لإلشراف على المؤسسات التي تدير أموا ً
ال للدولة
كتب حممد ابراهيم
ك�شفت م�صادر لـ «ال�شاهد» �أن
اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة احلكومية
تقوم حاليا ب�إن�شاء فريق عمل
من املتخ�ص�صني للإ�رشاف على
امل�ؤ�س�سات الكويتية التي تدير
�أم���واال للدولة وذل���ك يف �إط��ار

خطة الإ�صالح االقت�صادي و�ضبط
�سلم املرتبات وامل�صاريف لتلك
امل�ؤ�س�سات والهيئات .و�أ�شارت
امل�صادر الى �أن هذا الفريق �سوف
يقوم باال�رشاف على  5م�ؤ�س�سات
هي الهيئة العامة لال�ستثمار،
وم�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية،
وال�صندوق الكويتي للتنمية،

وبنك الكويت املركزي ،وم�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،وذلك لتوحيد
عملها مبا ي�سهل ربط ا�ستثماراتهم
بخطط التنمية ،بالإ�ضافة �إلى
تقليل وت�يرة املتابعة الإداري��ة
واملحا�سبية وتقليل ال���دورة
امل�ستندية ،واحل��د م��ن الهدر
امل����ايل وال��ن��ف��ق��ات ال���زائ���دة.

و�أ�ضافت �أن تلك اخلطوة من �ش�أنها
�أن جتعل العمل �شفافا كما �سوف
تظهر مواطن اخللل ب�صورة �أكرب
واكت�شاف �أي انحراف ب�سهولة،
بالإ�ضافة �إل��ى �سهولة معرفة
حجم ا�ستثمارات الدولة وكيفية
توزيعها جغرافيا.
واعتربت امل�صادر �أن هذا الفريق

يعترب وحدة قيا�س حيث �سيقوم
بقيا�س م���دى هيمنة القطاع
احلكومي على االقت�صاد ،ومدى
م�����ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف
امل�شاريع ،وط��رح ط��رق قابلة
للتنفيذ على ار�ض الواقع لزيادة
اال�ستثمارات املحلية واخلارجية
ب�شكل يدعم الكيان االقت�صادي.

متوزعة بين استحقاقات  3و 6أشهر

 5مليارات دينار إجمالي
السندات المصدرة من المركزي
كتب املحرر االقت�صادي:

او�ضحت درا�سة �أعدتها «ال�شاهد» ،ان اجمايل ال�سندات امل�صدرة من بنك
الكويت املركزي خالل الأ�شهر ال�سبعة الأولى من العام احلايل ،بلغت
نحو  5مليارات دينار� ،أ�صدرها يف  23ا�صدار ،حيث بلغ متو�سط الإ�صدار
الواحد نحو  218مليون دينار،ومبتو�سط ا�سعار فائدة ن�سبتها .%1.52
و�أ�شارت الى ان هذه ال�سندات توزعت بني ا�ستحقاقات � 3أ�شهر و� 6أ�شهر،
مو�ضحة ان قيمة ا�صدار �سندات ا�ستحقاق� 3أ�شهربلغت نحو  2.8مليار
دينار ،يف �صورة � 14إ�صدارا ،ومبتو�سط عائد ،%1.46كما بلغ متو�سط
الإ�صدار الواحد  203ماليني دينار ،لت�شكل  %56من اجمايل ال�سندات
امل�صدرة.
و�أ�ضافت ان قيمة ال�سندات لأجل � 6أ�شهر بلغت نحو  2.2مليار دينار،
توزعت على � 9إ�صدارات مبتو�سط  243مليون دينار للإ�صدار الواحد،
مبتو�سط عائد  ،%1.59لت�شكل  %44من اجمايل قيمة ال�سندات
امل�صدرة.

 56مخالفة ومالحظة رصدتها الجهات الرقابية

نفط الكويت تعج بالمخالفات ومؤسسة البترول تبحث معالجتها
ا�ستمرت �رشكة نفط الكويت يف تكرار بع�ض املخالفات
ال�سابقة رغم القوانني التي و�ضعتها م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
لل�رشكات التابعة للق�ضاء على ال�سلبيات املوجودة بالقطاع
والنهو�ض بالقطاع النفطي حيث ان نفط الكويت تعد من �أكرب
تلك ال�رشكات النها امل�سئولة عن �إنتاج النفط والغاز يف
الكويت.
وك�شفت م�صادر نفطية لـ «ال�شاهد» ان خمالفات ال�رشكة بلغت

 56خمالفة ومالحظة ر�صدتها اجلهات الرقابية على ن�شاط
ال�رشكة خالل الفرتة املا�ضية ،مو�ضحة انه ي�أتي يف مقدمة تلك
املخالفات �صدور �أوامر تغيرييه ل�صالح املقاولني التابعني
لل�رشكة حيث قامت ب�إ�صدر �أمر تغيريي لتمديد عقد ملدة 8
ايام نتج عنه توقف الوحدة ملدة � 10أيام الأمر ترتب علية
وجود خ�سائر بالإنتاج بلغت  650.3الف برميل،بالإ�ضافة
ال�ستمرار املقاولني املنفذين للم�شاريع التابعة لل�رشكة يف

عدم تطبيق بنود العقود واملوا�صفات الفنية التي مت و�ضعها من
م�ؤ�س�سة البرتول .وقالت امل�صادر ان ال�رشكة مل حتقق الهدف
اال�سرتاتيجي للطاقة الإنتاجية للنفط اخلام وفقا للخطة التي
و�ضعتها م�ؤ�س�سة البرتول خا�صة يف منطقة �شمال الكويت والتي
كان من املتوقع �أن ت�صل �إيل  3.150ماليني برميل يوميا �إال �إن
الطاقة الإنتاجية الفعلية بلغت  3.044ماليني برميل يوميا
بانخفا�ض قدره � 106آالف برميل يوميا رغم حاجه امل�ؤ�س�سة

لتلك الكمية ال�ستغاللها لتمويل امل�شاريع الكويتية اخلارجية
التي تعتمد على النفط املحلي فقط.
و�أ�ضافت امل�صادر ان ال�رشكة قامت بحرق  %7.7من كميات
الغاز مبراكز التجميع مبنطقة غرب الكويت والبالغ كميتها
� 6.96آالف قدم مكعبة ،بالإ�ضافة كان هناك توقفات غري خمطط
لها يف حمطات تعزيز الغاز ب�سبب �أعطال فنية وت�رسيبات غاز
وعدم توفر قطع غيار للوحدات لدى ال�رشكة او املقاول.

اليوم ستمنح أول رخصة حرة في البرمجيات لمواطن يعمل بالخاص

مركز األعمال :منع دخول الشركاء
في الرخص المتناهية الصغر

التجارة أوجدت للشباب الطموح  50تصنيف ًا جديداً من الرخص
صاحب الترخيص يديره  ..وال يجوز وضع عمالة عليه

كتب جراح النا�رص:
تبد�أ اليوم وزارة التجارة وال�صناعة ت�سليم
�أول رخ�صة متناهية ال�صغر لـمواطن يعمل
يف القطاع اخلا�ص حيث �سيكون ن�شاطها
يف الربجميات االلكرتونية ،وهو تد�شني
النطالق منح تلك الأن���واع من الرخ�ص
ر�سمياً .وقالت ال��وزارة ام�س الأول �أنها
اوجدت لل�شباب الطموح  50ت�صنيف ًا جديد ًا
م��ن الرخ�ص احل��رة املتناهية ال�صغر
وذلك �ضمن حر�صها على دعم كل م�رشوع
ناجح يفيد ال�شباب ويحقق لهم رغباتهم،
وحت�سني بيئة االعمال يف الكويت من خالل
التو�سع مب�شاركة ال�شباب والن�ساء والأ�رس
املنتجة والأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة يف
دعم وا�ستمرار عجلة االقت�صاد.
و�أكدت م�صادر لـ «ال�شاهد» �أن التن�سيق
م����ازال م�ستمرا ب�ين وزارة التجارة

وال�صناعة مع برنامج اعادة الهيكلة ب�ش�أن
دعم العمالة ل�صاحب الرتخي�ص حتى يتم
اخلروج بقرار ليتم االنتهاء منه قريباً.
و�أو�ضحت ان مركز الكويت للأعمال بني
لأ�صحاب الرخ�ص املتناهية ال�صغر انه
ال يجوز ا�ستقدام عمالة على تلك الرخ�ص
بتاتاً ،باال�ضافة الى ذلك ال ميكن دخول
�رشيك بها �سواء كان مواطنا او مقيما.
و�أف����ادت ان��ه ال يحق ملوظفي القطاع
احلكومي ا�ستخراج الرخ�ص املتناهية
ال�صغر اال املتقاعدين ،م�شرية الى ان
قانون اخلدمة املدنية هو ال�سبب الرئي�سي
يف منعه.
وبينت ان تلك الرخ�ص تختلف عن �رشكات
ال�شخ�ص الواحد ،اال انه يف الرتاخي�ص
احلرة املتناهية ال�صغر وبناء على القرار
ال��وزاري ف�إنه يكون �صاحب ال�رشكة هو
من يدير ال�رشكة وال ميكن تعيني مدير

من اخل��ارج .ونوهت الى انه ي�ستوجب
تقدمي دليل قانوين لل�صندوق الربيدي
ال او �شهادة �صادرة من
والذي يكون و�ص ً
�إدارة الربيد تفيد ب�أن �صندوق الربيدي
امل�ستخدم ه��و با�سم ال�رشكة التي مت
ت�أ�سي�سها.
و�رشحت :يف حال عدم توافر �صندوق بريد
ميكن للمبادر اي�ض ًا ا�ستخدام موطن خمتار
كبديل عن �صندوق الربيد ،كمكتب حمامي
او م��دق��ق ح�سابات ال���س��ت�لام مرا�سالت
ال�رشكة ،ب�رشط احل�صول على موافقة
خطية من �صاحبه والرقم الآيل للمكتب
وامل��ت��واف��ر يف لوحة هيئة املعلومات
املدنية لدى املكتب ،ليتم ارفاقها يف
طلب الرتخي�ص.
وت�سمح ال���وزارة برتخي�ص  19ن�شاطا
ح��را منها ن�شاطات اال�ست�شارات  -عدا
تلك التي ينظمها �أحد القوانني املهنية،

وت�صميم الأزي��اء وامللبو�سات والأحذية
وامل���ج���وه���رات وت�صميم ال��دي��ك��ورات
الداخلية �إ�ضافة �إلى ن�شاطات اخلطاطني
وال��ر���س��ام�ين وامل�����ص��وري��ن والت�صوير
اخلارجي للمنا�سبات وكذلك �إنتاج ال�صور
املتحركة والأف�لام ،و�صيانة برجميات
وت�صميم �صفحات امل��واق��ع وت�صميم
وبرجمة الربجميات اخلا�صة التطبيقات
الإلكرتونية وت�صميم املواقع الإلكرتونية
وي���ب وال�ترج��م��ة ،وتن�سيق و�صيانة
احلدائق وتنفيذ و�إدارة املتاحف واملراكز
الثقافية وتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
واملع�سكرات الريا�ضية وتنظيم البطوالت
الريا�ضية �إ�ضافة �إل��ى تعليم الأن�شطة
الريا�ضية والفنون ،وحجز و�سائل النقل
والفنادق واملطاعم والأماكن الرتفيهية
وت�صميم الهدايا والكماليات وتنظيم
الرحالت ال�سياحية والإر�شاد ال�سياحي.

موجة شراء نشطة
على األسهم القيادية
والتشغيلية رفعت
البورصة

أداء �إيجابي ًا مكنها من
�شهدت بور�صة الكويت خالل الأ�سبوع املا�ضي � ً
حتقيق منو جيد مل�ؤ�رشاتها الثالثة على وقع موجة ال�رشاء الن�شطة التي
�شملت العديد من الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق وعلى ر�أ�سها الأ�سهم القيادية
والت�شغيلية يف معظم القطاعات .و�شهد ال�سوق هذا الأداء يف ظل تفا�ؤل
العديد من املتداولني بعد الأنباء التي تواردت ب�ش�أن احتمالية ترقية
البور�صة مل�ؤ�رش فوت�سي للأ�سواق النا�شئة خالل �شهر �سبتمرب املقبل ،وهو
الأمر الذي �سي�ساهم ب�شكل كبري يف زيادة ال�سيولة النقدية املتداولة داخل
ال�سوق وتعزيزها من قبل اال�ستثمارات الأجنبية املتوقعة ،بالإ�ضافة �إلى
ارتفاع �أ�سعار النفط وبلوغها �أكرث من  52دوالر ًا للربميل .وتزامن الأداء
اجليد الذي �شهده ال�سوق خالل الأ�سبوع املا�ضي مع منو ال�سيولة النقدية
املتداولة ب�شكل جيد ،حيث ارتفع �إجمايل قيمة التداول خالل الأ�سبوع
املا�ضي لي�صل �إلى  68مليون دينار كويتي تقريب ًا ،مقابل  45مليون دينار
كويتي تقريب ًا يف الأ�سبوع قبل ال�سابق� ،أي بارتفاع ن�سبته .%51.56
و�أو�ضح تقرير �رشكة بيان لال�ستثمار انه وعلى ال�صعيد االقت�صادي� ،أبرمت
جمموعة زين لالت�صاالت ،اتفاقا لبيع ح�صتها الكاملة من �أ�سهم اخلزينة،
�أي ما ميثل  %9.84من ح�صتها املدفوعة بالكامل من ر�أ�س املال� ،إلى �رشكة
االت�صاالت العمانية عمانتل  .و�أو�ضحت ال�رشكة �أنه مبوجب هذه االتفاقية
�ستقوم ببيع  425.711مليون �سهم �إلى �رشكة عمانتل مقابل  600فل�س لل�سهم
الواحد� ،إذ �ستحقق عملية بيع �أ�سهم اخلزينة مبلغ وقدره  255.4مليون
دينار كويتي قبل امل�رصوفات .واجلدير بالذكر �أن �سعر بيع �أ�سهم اخلزينة
بـ  600فل�س جاء بعالوة قدرها حوايل  %33زيادة عن �سعر ال�سهم ،كما
يف �إقفال � 9أغ�سط�س احلايل ،وبعالوة  %36على ال�سعر املتو�سط املرجح
لل�سهم خالل �شهر واحد.
وبالعودة �إلى �أداء بور�صة الكويت خالل الأ�سبوع املا�ضي ،فقد ربحت
البور�صة �أكرث من  400مليون دينار كويتي يف اجلل�سات اخلم�س الأخرية،
�إذ و�صل �إجمايل قيمة الأ�سهم املدرجة يف البور�صة ال�سوق الر�سمي بنهاية
الأ�سبوع املا�ضي �إلى  27.75مليار دينار كويتي ،مقابل  27.28مليار دينار
كويتي يف نهاية الأ�سبوع الذي �سبقه� ،أي بارتفاع ن�سبته %1.74؛ �أما على
ال�صعيد ال�سنوي ،فقد و�صلت ن�سبة مكا�سب القيمة الر�أ�سمالية �إلى %9.22
وذلك باملقارنة مع قيمتها يف نهاية عام  ،2016حيث بلغت وقتها 25.41
مليار دينار .

