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خصخصة القطاع النفطي لن متسّ رواتبكم ونهاية اخلدمة

الصالح يصدر بيان ًا لطمأنة عمال النفط
قبل يوم من ترتيبات اإلضراب الكبير

قال نائب رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي���ر املالية
ووزير النفط بالوكالة أنس
الصالح إن خطة التنمية
للكويت ق���د تبنت منهج
االصالح االقتصادي الذي
يرتكز على تعزيز مفهوم
الشراكة بني القطاع اخلاص
والقطاع العام ،وذلك من
خالل العم���ل على إيجاد
فرص حقيقية للشراكة بني
القطاعني تعمل على دعم
االقتصاد احمللي وتطوير
القطاع اخل���اص وجعله
ش���ريكا فعاال في التنمية
الوطنية .وج���اء ذلك في
بيان صحافي أرسلته وزارة
النفط أمس ،حيث رد فيه
الصالح على ما يتم تداوله
مؤخرا من تصريحات من
جهات مختلفة داخل الكويت
بش���أن مش���اركة القطاع
اخلاص في بعض أنشطة
مؤسسة البترول الكويتية
والتوجه نحو تخصيص
القطاع النفطي.
ويأتي ه���ذا البيان في
وق���ت تنظم فيه احتادات
عمال النفط مس���اء اليوم
مؤمترا صحافيا للرد على
ما تتخ���ذه ال���وزارة من
إجراءات تقشفية والتنسيق
إلضراب كبير.
وفي تفاصي���ل البيان
قال الصالح إن التوجهات
االس���تراتيجية ملؤسسة
البت���رول الكويتية حتى
 ،2030تبنت تطوير برنامج
متكامل وش���امل لتعزيز
دورها في تطوير وتنمية
االقتصاد احمللي وتعزيز
مشاركة القطاع اخلاص في
األنشطة النفطية.
وأش���ار إلى أن أهداف
برنامج مؤسسة البترول
الكويتية ملشاركة القطاع
اخلاص تتمثل فيما يلي:
٭ متكني القطاع النفطي
م���ن التركيز عل���ى دوره
الرئيسي.
٭ املساهمة في تنميـــة
القطاع اخلــــــاص الكويتي
وتفعيل دوره التنمــــوي

أنس الصالح

بدأنا اخلصخصة
بـ  43محطة
وقود لشركة
البترول
اخلصخصة ستشمل
شركة ناقالت
النفط لتعزيز
تنافسيتها
قطاع
البتروكيماويات
على طريق
اخلصخصة أيضاً

في الكويت.
٭ تنمية وتطوير األنشطة
التي يتم إش���راك القطاع
اخلاص فيها.
٭ تعزي���ز كفاءة عمليات
مؤسسة البترول الكويتية
وشركاتها التابعة وقدرتها
عل���ى العمل على أس���س
جتارية.
وأمل���ح الصالح إلى أن
هن���اك عدة أنش���طة جار
تقييمها في الوقت احلالي
إلش���راك القطاع اخلاص
فيه���ا ،ولع���ل م���ن أبرز
األنشطة ما يلي:
 1ـ مش���اركة القط���اع
اخل���اص ف���ي  43محطة
وقود تابعة لشركة البترول
الوطنية الكويتية من خالل
إتاحة املج���ال للمبادرين
الكويتيني بإدارة وتشغيل
تلك احملطات وبالتعاون
مع جهات الدولة الداعمة
للمبادرين مثل الصندوق
الوطن���ي لرعاية وتنمية
املش���روعات الصغي���رة
واملتوسطة ،هذا وسيتم نقل
العمالة الكويتية احلالية
والعامل���ة ف���ي احملطات
التابعة لش���ركة البترول
الوطني���ة الكويتي���ة الى
احملطات اجلديدة اجلاري
إنشاؤها.
 2ـ التوج���ه لط���رح
ترخيص�ي�ن أو ثالث���ة
تراخيص لشركات القطاع

اخلاص للعمل مبجال تقدمي
خدمات كالتي تقدمها الوكالة
البحرية التابعة لش���ركة
ناق�ل�ات النفط الكويتية،
مما يوفر تنافسا بناء بني
اجلمي���ع وخدمات أفضل
لناق�ل�ات النفط الكويتية
واألجنبية.
 3ـ تتجه النية ملشاركة
القطاع اخلاص في مشاريع
قط���اع البتروكيماويات
املس���تقبلية عل���ى غرار
املشاركات السابقة في هذا
املجال ،إذ سيتم طرح نسبة
معينة من تلك املش���اريع
لالكتت���اب الع���ام كما مت
من خالل شركتي بوبيان
والقرين للبتروكيماويات
في السابق.
وأفاد الصالح بأن إشراك
القطاع اخلاص سيساهم في
تعظيم مدخرات املواطنني
مهم���ا اختلفت اس���اليب
الشراكة مع احلفاظ على
نسبة األغلبية للدولة في
تلك املشاركات والتي سيتم
طرحها لالكتت���اب العام
للمواطنني ومن ثم سيتم
ادراجها في سوق الكويت
لألوراق املالية.
واختتم الوزير تصريحه
بقول���ه «ان املؤسس���ة
قد تتخذ حزم���ة قرارات
تصحيحية متاش���يا مع
توجه الدولة الى ترشيد
االنفاق ،ومن دون املساس
بحقوق العاملني املتمثلة في
الراتب األساسي للموظفني،
واملنحة اإلضافية ،ومكافأة
نهاي���ة اخلدم���ة» ،الفتا
إلى األهمي���ة التي توليها
مؤسسة البترول الكويتية
لدورها في تنمية االقتصاد
احمللي من خالل املساهمة
في تطوي���ر قطاع خاص
منت���ج ومتط���ور ،يوفر
للمواطنني فرصا حقيقية
للعم���ل واالس���تثمار مبا
يتوافق مع التش���ريعات
القائمة والتوج���ه العام
للدولة بتعظيم دور القطاع
اخلاص في تنمية االقتصاد
احمللي.

«إيكويت» تدشن مصنع تدوير ثاني أكسيد الكربون
أشاد مدير عام الهيئة العامة
للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد
باجلهود الكبيرة واحلثيثة
التي تبذلها شركة (ايكويت)
للبتروكيماويات والهادفة إلى
حماية البيئة.
وقال إن قيام الشركة مؤخرا
بافتتاح أول مصنع السترجاع
وتدوير ثاني أكسيد الكربون
في البالد يعد مبادرة بيئية
رائدة حلماية البيئة ويترجم
االس����تراتيجية التنموي����ة
للمؤسساتالصناعيةالكويتية

الشيخ عبداهلل األحمد

جتاه البيئية حيث يستخدم
املصن����ع أفض����ل التطورات
التكنولوجيةلتصنيعمنتجات
عالية اجلودة تخفض البصمة
الكربونية وتستبدل املصادر
التقليدية إلنتاج ثاني أكسيد
الكربون.
وأشار إلى أن املصنع يعد
دليال جديدا على عزم الكويت
على تطوير القطاع الصناعي
كأحد الروافد االقتصادية املهمة
في تنويع مصادر الدخل ومبا
يخدم التنمية املستدامة.

يذك����ر أن فك����رة مصنع
اس����ترجاع وتدوي����ر ثاني
أكس����يد الكربون تقوم على
قيام شركة ايكويت بتوفير
ثاني أكس����يد الكربون اخلام
الناجت عن عملياتها الصناعية
إلى مصنع شركة جالف كرايو
(الشريكة في املشروع) والتي
تتولى تصفية وحتسني جودة
ثاني أكسيد الكربون لغرض
اس����تخدامه من قبل عمالئها
في العديد م����ن التطبيقات
التجارية.

 261مليون دينار املبيعات العقارية في فبراير بنمو سنوي %17

«الوطني» :العقار «التجاري» يتفوق على «السكني»
ألول مرة منذ  8سنوات
سجل قطاع العقار في
الكويت نش���اطا جيـــــدا
خالل ش���هر فبراير بدعم
من قوة الصفقات في قطاع
العقار التجاري وذلك في
ظل تزايد التساؤالت جتاه
اآلف���اق االقتصادي���ة هذا
العام.
فبالرغم م���ن التقلبات
التي شهدتها األسواق املالية
وأسواق النفط إضافة إلى
التطورات اجليوسياسية،
بلغ���ت مبيع���ات قط���اع
العقار خالل شهر فبراير
 261مليون دينار مرتفعة
عن مستواها العام املاضي
بواقع  ٪17وعن مستواها
خالل يناير بواقع .٪22
وق���د انتعش نش���اط
املبيع���ات بدع���م من قوة
مبيع���ات قط���اع العقار
التجاري .وحافظت مؤشرات
األس���عار على مستوياتها
وحتسن منوها.
القطاع السكني
وذكر التقرير ان نشاط
املبيعات في قطاع العقار
الس���كني اليزال متراجعا
خ�ل�ال ش���هر فبراير .فقد
تراج���ع كل من مس���توى
املبيعات وعدد الصفقات
بواق���ع  ٪28و ٪29عل���ى
أس���اس س���نوي .وبلغت
املبيعات املس���جلة خالل

الشهر  221صفقة بيع ليصل
إجمالي قيمة الصفقات 76.7
مليون دينار .وعلى الرغم
من حتسن نشاط املبيعات
مقارنة مبستواها في فبراير
من العام  ،2009إال أن عدد
الصفقات في فبراير من هذا
العام كان األقل مقارنة بأي
شهر فبراير من السنوات
السابقة.
واس���تمرت مؤشرات
أسعار العقار باالستقرار
والتحس���ن قليال لتشكل
بدورها دعما لقطاع العقار
السكني.
فقد استقر مؤشر أسعار
املنازل السكنية عند 180.2
نقط���ة متراجعا عن العام
املاض���ي بواق���ع  .٪2وقد
سجل منو األسعار حتسنا
بطيئا وثابتا على الرغم من
استمراره بالتراجع خالل
األشهر الس���بعة املاضية
وبلوغه  ٪6.7-على أساس
سنوي في نوفمبر.
بينما ارتف���ع باملقابل
مؤش���ر أس���عار األراضي
السكنية بواقع  ٪3.7على
أساس سنوي ليصل إلى
 185.1نقطة.
وقد ش���هد هذا املؤشر
تراجعا بس���يطا ولفترة
وجي���زة في الع���ام 2015
ليبدأ باالستقرار بعد ذلك
وحتديدا منذ النصف الثاني

من العام .2015
القطاع التجاري
وأكد التقرير ان قطاع
العقار التجاري شهد ارتفاعا
قويا خالل شهر فبراير .فقد
تفوق على أداء ومبيعات
قطاع العقار السكني ألول
مرة منذ ثماني س���نوات،
مسجال أربعة عشر صفقة
بقيمة  90مليون دينار كانت
ثالثة منها قسائم في مدينة
صب���اح األحم���د البحرية
بقيمة  69.7مليون دينار.
كما شملت أيضا مبيعات
هذا القطاع صفقة بيع مبنى
في منطقة الفحيحيل بقيمة
 4ماليني دينار.
العقار االستثماري
وأش���ار التقرير الى أن
االرتفاع املستمر في مبيعات
الش���قق س���اهم بإنعاش
الصفقات في قطاع العقار
االس���تثماري خالل شهر
فبراي���ر مس���جال ارتفاعا
طفيفا في إجمالي املبيعات.
وبالرغم من أن الصفقات
قد س���جلت زيادة بواقع
 ٪65على أس���اس سنوي
لعوامل موسمية ،السيما
في الصفق���ات الصغيرة
للشقق االستثمارية ،فقد
ارتفع���ت مبيعات القطاع
بنسبة قريبة من مستواها

في الش���هر املاضي بلغت
 ٪5.8على أس���اس سنوي
لتبلغ  93.9مليون دينار.
واجلدير بالذكر أن تساؤالت
وقلق املستثمرين قد ازدادت
إثر التقلبات التي شهدتها
أس���واق النفط وأس���واق
األوراق املالية.
وقال التقرير ان أسعار
املباني االستثمارية بدأت
باس���تعادة بعض قوتها.
إذ استقر مؤش���ر املباني
االس���تثمارية عند 220.8
نقطة ،مرتفعا بواقع ٪2.3
عن الع���ام املاضي ،حيث
انه س���رعان ما اس���تعاد
هذا املؤش���ر قوته بعد أن
شهد تراجعا لثالثة أشهر
متتالية.
ولكن ليس من الواضح
حتى اآلن ما إذا اس���تطاع
هذا القطاع بالفعل استعادة
قوته بعد تراجعه املستمر،
وذل���ك نظ���را لكونه أكثر
عرضة للتقلبات من قطاع
العقار السكني.
وبلغت قيمة القروض
مقررة من قبل بنك االئتمان
الكويت���ي ف���ي فبراير 23
مليون دينار مرتفعة بواقع
 ٪51على أس���اس سنوي.
وجاء هذا االرتفاع نتيجة
الزيادة الكبي���رة في عدد
القروض املقررة واألعلى
منذ أبريل من العام .2015

خالل  .. 2015وزيادة في اخلسائر  %670عن 2014

خسائر صناديق االستثمار تتخطى  100مليون دينار

تراجع البورصة خالل  2015ساهم بشكل كبير في خسائر صناديق االستثمار الكويتية
أحمد موسى

تكبدت صناديق االستثمار
العامل���ة بالس���وق الكويتي
خس���ائر كبيرة خ�ل�ال عام
 2015بلغ���ت  103.77مالي�ي�ن
دينار ،وذلك مقابل خس���ائر
في عام  2014وصلت إلى 13.4
مليون دينار لترفع بذلك من
خس���ائرها بنحو قياسي بلغ
قرابة .%670
وبلغ عدد الصناديق العاملة
في السوق الكويتي خالل عام
 2015نحو  58صندوقا سجل
منه���ا  42خس���ائر مقابل 16
صندوقا فقط حققت أرباحا.
وواصل���ت صنادي���ق
االستثمار تس���جيل خسائر
للربع الثالث عل���ى التوالي،
حي���ث بلغت خس���ائرها في
الرب���ع الرابع نحو  20مليون
دينار ،فيما سجلت في الربع
الثالث وحده خس���ائر بقيمة
 60مليون دينار مقابل أرباح
بـ  53مليون دينار حققتها تلك
الصناديق في الفترة نفسها
من عام .2014
وساهم التراجع الكبير الذي
ش���هدته البورصة الكويتية
خالل العام املاضي في اخلسائر
الكبيرة التي منيت بها صناديق
االس���تثمار الكويتية ،حيث
تراجعت أسعار األسهم بنسبة
 %14على أس���اس سنوي في
نهاية  ،2015وبنحو  %60منذ
األزمة املالية العاملية في عام
.2008
وحل صن���دوق الوطنية
االس���تثماري التابع لشركة
االستثمارات الوطنية األكثر
خسائر بقيمة  18مليون دينار
مقابل  3ماليني دينار خسائر

 16صندوق ًا
فقط حققت
أرباح ًا و 42منيت
بخسائر
أزمة البورصة
الكويتية ترفع
اخلسائر ملستويات
تاريخية

للفترة نفسها من .2014
ويبلغ  %41من استثمارات
الصندوق في أس���هم البنوك
تليها أس���هم العقار بنس���بة
 ،%9.5حيث يش���كل أس���هم
«وطني ،بيتك ،املباني ،بوبيان
للبتروكيماوي���ات ،الكويتية
لألغذية» أكبر  5أسهم يستثمر
بها الصندوق .وجاء في املرتبة
الثانية من حيث اخلس���ارة
صندوق الرائد التابع لشركة
الكويتية لالستثمار بخسائر
مني بها بلغت  11مليون دينار
مقابل  4.7ماليني دينار للعام
املاضي ،وتتركز استثمارات
الصندوق في أس���هم البنوك
التي تس���تحوذ على  %35من
مجمل استثماراته.
وثالثا جاء صندوق مؤشر
«جلوبل» ألكبر عشر شركات
بخس���ائر بلغت  10.3ماليني
دينار مقابل  1.5ماليني دينار
خس���ائر للفترة نفس���ها من
 .2014وجاء صندوق الوطني
للسوق النقدي بالدينار على
رأس الصناديق التي حققت
ارباحا خالل  2015بنحو بلغ 2.8
مليون دينار مقابل  680ألف
دينار بنمو بلغت نسبته ،%311
تاله صندوق املركز العقاري
للسوق النقدي بأرباح بلغت 1.4
مليون دينار مقابل  12.3مليون
دينار في العام املاضي ،بتراجع
كبير بلغ  .%88وسجلت األسهم
الكويتية خسائر سوقية خالل
العام املاضي بلغت نحو 3.55
مليارات دينار لتصل إلى 26.16
مليار دينار ،مقابل  29.7مليار
دينار بنهاية عام .2014
وس���اهم الهب���وط القوي
ألسعار النفط منذ بداية عام
 2015في التراجعات الكبيرة

(قاسم باشا)

الت���ي منيت به���ا البورصة
الكويتية ،حيث هبطت اسعار
النفط بنحو بلغ  %27لتصل إلى
 42.2دوالرا للبرميل مقابل 58
دوالرا بنهاية عام .2014
واتخذت تعامالت صناديق
االس���تثمار ف���ي البورص���ة
الكويتية منذ بداية العام رغم
اخلسائر طابعا شرائيا ،حيث
سجلت عمليات شرائية بقيمة
تداول بلغت  313مليون دينار
مقابل عمليات بيعيه وصلت
قيمته���ا إل���ى  296.61مليون
دينار.
وتداول���ت تلك الصناديق
1.12مليار سهم من خالل تنفيذ
 32.47ألف صفقة من جانب
الشراء مقابل  1.3مليار سهم مت
تداولها من جانب البيع.
كم���ا ج���اء أداء صناديق
االس���تثمار األضع���ف من���ذ
عام  2008الذي ش���هد اندالع
االزمة املالية العاملية لتتراجع
محصلته���ا الش���رائية ف���ي
البورصة من  3مليارات دينار
لتص���ل بحلول عام  2015إلى
 300مليون دينار فقط بهبوط
حاد بلغ .%90
وتركزت أغلبية استثمارات
الصناديق في أس���هم البنوك
واالتصاالت والعقارات ،حيث
شكلت اس���هم البنوك قرابة
نصف استثمارات الصناديق
في أس���واق األس���هم جاءت
خلفها أسهم الشركات العقارية
واالتصاالت.
ويبلغ صافي قيمة موجودات
صناديق االستثمار نحو 2.11
مليار دينار مقابل  1.64مليار
دينار بارتفاع بلغ  ،%23.4فيما
يبلغ إجمالي رأس���مالها نحو
ملياري دينار

«التجارة» ترفع رسوم معامالت إدارة العقار
طارق عرابي

أص���در وزي���ر التجارة
والصناعة د.يوسف العلي
قرارا وزاريا حمل الرقم 129
لس���نة  2016بشأن الرسوم
اخلاص���ة مبعام�ل�ات إدارة
العقار ،حيث نص القرار على

تعديل الرسوم التي تتقاضاها
إدارة العق���ار بالوزارة عن
املعام�ل�ات اخلاصة بها على
النحو التالي:
 إصدار دفتر سمس���رةبقيمة  45دينارا.
 جتديد دفتر سمس���رةبقيمة  10دنانير.

 بدل فاقد دفتر سمسرةبقيمة  15دينارا.
 طل���ب نائب سمس���اربقيمة  20دينارا.
 جتدي���د طل���ب نائبسمسار  10دنانير.
 إصدار شهادة مقيم عقار 100دينار.

 جتديد شهادة مقيم عقار 50دينارا.
 بدل فاقد شهادة مقيمعقار  30دينارا.
 استبدال شهادة مقيمعقار  30دينارا.
 إصدار شهادة ملن يهمهاالمر  50دينارا.

خالل ملتقى املسؤولية االجتماعية بتنظيم «كيبكو» وشركاتها التابعة

صرخوه :االهتمام بالشباب أمر ضروري لتنمية االقتصاد

فيصل صرخوه
عاطف رمضان

قال الرئيس التنفيذي لشركة
كامكو لالستثمار فيصل صرخوه
ان الشركة حترص على ان يكون
لها دور فاعل جتاه مساهماتها
لتحس��ي�ن وتعزي����ز املجتمع
وتطوير أداء الشباب الذين هم
جيل املستقبل ،مشيرا الى ان
االهتمام بالعنصر البشري أمر
مهم لتطوير االقتصاد.
جاء ذلك خ��ل�ال كلمته في
ملتقى املسؤولية االجتماعية
حتت عنوان «ش����راكة ملجتمع
افضل» الذي أقيم أمس بتنظيم
من ش����ركة مش����اريع الكويت
القابضة «كيبكو» وش����ركاتها
التابع����ة ،حيث تضمن امللتقى
ورش عمل حول استراتيجية
املسؤولية االجتماعية مخصصة
جلمعيات النفع العام في الكويت،
وقد وجهت «كيبكو» دعــــــوات
لـ  150جمعية نفع عام للمشاركة
في هذا امللتقى .وتطرق صرخوه

د.جيم اورموند وساندرا عناني وأمل بن علي ودانا اجلاسم وفهد الرشيد وعبير العمر خالل امللتقى

العمر :شعار
«كيبكو» «تنمية
جتارية بنزعة
إنسانية»

خالل كلمته لبعض األمور املهمة
لنجاح املنظمات أو املؤسسات
للقيام بدورها االجتماعي ،مشيرا
الى انه ال ميكن حتقيق االزدهار
االقتصادي م����ن دون االزدهار
املجتمعي .وذكر انه من الضروري
حماية البيئة التي نعيش فيها
وكذلك حتسني مستوى اخلدمات
الصحية فالعنصر البشري هو
ثروة حقيقية.
وق����ال :عندم����ا نتعام����ل
م����ع الش����ركات يك����ون لدينا
استراتيجية ،حيث نهتم بالتأثير
املس����تدام الذي نحن جزء منه
ونركز على النتائج والسلوك أو
اخلبرة أو املواقف واألمور التي
تساعد على تنمية املجتمع.
وفي اإلطار ذاته ،قالت مديرة
قسم املس����ؤولية االجتماعية
للش����ركات في شركة مشاريع
الكويت القابضة عبير العمر ان
«كيبكو» أدركت دورها في مجال
املسؤولية االجتماعية وعملت
عل����ى وضع نظ����ام وضوابط

(أحمد علي)

للنهوض مبس����ؤوليتها جتاه
املجتمع فأسست قسم املسؤولية
االجتماعية للشركات.
وأوضحت ان الشركة تدرك
ان القطاع اخلاص عضو مؤثر في
قضايا املجتمع وميلك االمكانيات
املالية واالدارية ويحتل مقاما في
خطط الدولة ومينح بال مقابل
ويستش����عر االحتياجات دون
انتظار ويبادر دون تردد بسبب
تداخله مع قضايا املجتمع.
ولفتت الى انه بهذه الروح
ب����ادرت «مش����اريع الكويت»
وشركاتها التابعة بأخذها املبادرة
ف����ي إقامة ملتقى املس����ؤولية
االجتماعية جلمعيات النفع العام
الكويتية منذ  4سنوات وبدعوة
بعض الشركات الكبرى وهذه
الشركات هي «زين لالتصاالت
وايكويت وبنك الكويت الوطني
ومجموع����ة ال����راي اإلعالمية
ومؤسس����ة الكوي����ت للتقدم
العلمي» ليكونوا ش����ركاء لنا
في هذا امللتقى.

