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لدعم ريادة الصندوق السيادي في استثمارات نوعية

الحكومة تكتفي بالدين العام وتتجاهل السحب من «األجيال»

ارتفاعات النفط تعزز التوجه نحو تنفيذ املشاريع املجمدة
كتب عمر أبو الفتوح

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» عن توجه
حكومي للعزوف عــن التفكير بالسحب من
اح ـت ـيــاطــي األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ب ـش ـكــل منظم
ومـ ـح ــدود ،واالك ـت ـفــاء ب ـقــانــون الــديــن ال ـعــام
لتمويل عجز الميزانية وتنفيذ المشروعات
التنموية المدرجة في خطة التنمية.
واس ـت ـنــدت ال ـم ـصــادر فــي تــوقـعــاتـهــا لتوجه
الـحـكــومــة عـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو ،ال ــى مــا تشهده
جلسات الحوار الوطني من تقارب كبير في
الــرؤى بين الحكومة وأعـضــاء مجلس األمة
المشاركين فــي ال ـحــوار ،حــول تمرير قانون
الــديــن ال ـعــام وف ــق صـيـغــة تــواف ـق ـيــة تستند
على آلية السداد وأوجــه االنفاق الذي تنوي
الحكومة استخدام األموال المقترضة.

ومـ ــن ب ـيــن األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي اس ـت ـن ــدت ال ـيـهــا
ال ـم ـصــادر ،الـسـيــولــة الـمــرتـقـبــة الـنــاتـجــة عن
ارتفاعات اسعار النفط التي شهدت زيادات
قياسية وملحوظة في اآلونة األخيرة والتي
ً
ب ـلــغ ف ـي ـهــا س ـعــر بــرم ـيــل ال ـن ـفــط  84دوالرا
ل ـبــرم ـيــل الـ ـنـ ـف ــط ،م ــا ي ـع ـنــي خ ـفــض ال ـع ـجــز
فــي الـمـيــزانـيــة الــى مـسـتــويــات ال تـتـجــاوز 3
ً
م ـل ـيــارات ديـ ـن ــار ،ه ـبــوطــا م ــن مـسـتــويــاتـهــا
المقدرة عند  12٫1مليار دينار في ميزانية
.2022/2021
ولفتت الــى ان من شــأن الـعــزوف عن التوجه
الـحـكــومــي لـلـسـحــب مــن احـتـيــاطــي األج ـيــال
القادمة الحفاظ على مستويات الريادة التي
سجلها الصندوق في  2021/2020من حيث
مستويات الربحية وتسجيل ارقــام قياسية
فــي مـس ـتــويــات الــرب ـح ـيــة جـعـلــت الـص ـنــدوق

ً
يتصدر المركز الثالث عالميا بعد الصندوق
النرويجي وصندوق ابو ظبي ،بقيمة بلغت
 700م ـل ـيــار دوالر وه ــي الـقـيـمــة األع ـلــى في
تاريخ الصندوق.
وأضــافــت ان الـتــراجــع عــن سحب  5مليارات
دي ـنــار ،يـعـنــي تــوجـيــه مــديــرو االسـتـثـمــارات
الـخــاصــة بــالـصـنــدوق عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم،
نحو توجيه تلك السيولة الــى استثمارات
متنوعة لـهــا ال ـقــدرة عـلــى تحقيق مــزيــد من
الربحية وتعزيز متانة الصندوق السيادي
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـعــال ـمــي ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـ ــواع ـ ــدة وال ـ ـتـ ــي عـ ـل ــى رأسـ ـه ــا
قـ ـط ــاع ــا األدويـ ـ ـ ـ ــة والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـط ـب ـيــة
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا .ول ـف ـتــت ال ـم ـصــادر ان من
شأن ارتفاع مستويات اسعار النفط تعزيز
السيولة في صندوق االحتياطي العام الذي

يعاني الجفاف منذ فترة ليست بالقصيرة،
مــع زي ــادة الضغط عليه فــي اآلون ــة األخـيــرة
خاصة مع اقــرار الحكومة مكافآت الصفوف
األمــام ـيــة واقـ ـ ــرار م ـش ــروع ض ـمــان الـتـمــويــل
ألصـحــاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وت ــأجـ ـي ــل اق ـ ـسـ ــاط ال ـ ـقـ ــروض االس ـت ـهــاك ـيــة
وال ـم ـق ـس ـطــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وهـ ــي ك ـل ـفــة ت ـقــدر
بأكثر من مليار دينار ،ما زاد من العبء الذي
تحمله الـصـنــدوق خــال  3سـنــوات األخـيــرة
وال ـتــي ق ــام فـيـهــا ال ـص ـنــدوق بـتـمــويــل عجز
الـمـيــزانـيــة وخ ـســارة شــركــات ال ـق ـطــاع الـعــام
المليارية .وأوضحت ان السيولة المتوقعة
من ارتفاعات النفط ستدفع الحكومة لتنفيذ
مشاريعها التنموية الـتــي تــم تأجيلها في
 2021/2020وال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــدت ادنـ ـ ــى ان ـفــاق
ً
تنموي على مدار  11عاما الماضية.

من إعداد «الشؤون االجتماعية والعمل» وتنظيمها

«األهلي الكويتي» يرعى حملة «رسالتنا
لكم» :إحدى مبادرات الخدمة املجتمعية

ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ال ـم ـس ـت ـمــرة ف ــي دعــم
م ـبــادرات الـخــدمــة االجـتـمــاعـيــة الــرام ـيــة الــى تنمية
المجتمعات ،اعلن البنك األهلي الكويتي عن رعايته
ل ـم ـشــروع «رســال ـت ـنــا لـ ـك ــم» ،وهـ ــي حـمـلــة اطـلـقـتـهــا
ادارة األنـشـطــة الـعــامــة واالعـ ــام فــي قـطــاع الــرعــايــة
االجـتـمــاعـيــة الـتــابـعــة لـ ــوزارة ال ـشــؤون االجتماعية
والعمل.
ومـبــادرة «رسالتنا لـكــم» ،هــي حملة توعوية عامة
ً
ُص ّممت خصيصا لرفع مستوى الوعي االجتماعي
حول القوانين واألنظمة الكويتية ذات الصلة برعاية
نــزالء قطاع الــرعــايــة االجتماعية مــن فئة المسنين
واأليـ ـت ــام واألح ـ ـ ــداث .وي ـشــار ال ــى ان الـحـمـلــة الـتــي
تنقسم الى سلسلة من ستة رسائل مصورة قصيرة،
قــد تــم اعــدادهــا لنشر الــوعــي لــدى الـجـمـهــور حــول
حقوق تلك الفئات وكيفية التعامل معهم وأهمية

التعاطف وتقديم الدعم المستمر لهم.
وقال فوزي الثنيان ،مدير عام شؤون مجلس االدارة
في البنك األهلي الكويتي« ،يسرنا في البنك األهلي
الكويتي رعاية مشروع «رسالتنا لكم» ،وهو مشروع
تم اعداده من قبل قطاع الرعاية االجتماعية بوزارة
الشؤون االجتماعية والعمل .ويهدف هذا المشروع
الى ابــراز الــدور الــذي يقوم به هذا القطاع من حيث
االهتمام بالفئات المعنية فيها والتي هي المسنين
واألحــداث واأليـتــام ،فهو يقدم العديد من الخدمات
الـجـلـيـلــة ل ـهــذه ال ـف ـئــات ال ـث ــاث ،وي ـصــدر الـقــوانـيــن
واألن ـظ ـمــة وال ـلــوائــح الـتــي تـحــدد الـتـعــامــل مــع هــذه
الفئات الثات ويركز على االحتياجات الازمة لهم،
ســواء كانت نفسية او صحية او اجتماعية .ونــود
في هذا االطار ان نتوجه بالشكر والعرفان الى قطاع
الــرعــايــة االجتماعية على الـخــدمــات الكثيرة التي

ً
ً
يقدمها ،وتحديدا هذه الخدمة ،ألنها تولي اهتماما
ً
خ ــاص ــا ب ـهــذه ال ـف ـئــات ال ـث ــاث ال ـتــي ه ــي ف ــي امــس
الحاجة الــى جهة ترعاها وتهتم بشؤونها .وهــذا
دور مهم تقوم به وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
ً
والــدولــة بشكل ع ــام ،ونـحــن دائ ـمــا نـقــف بجانبهم
وندعمهم ونتمى لهم كل التوفيق والنجاح».
وتأتي رعاية البنك األهلي الكويتي لحملة «رسالتنا
ً
لكم» تأكيدا على التزامه بدعم المبادرات المجتمعية
وحرصه على احداث تغيير ايجابي في حياة األفراد
المحتاجين وتعزيز الــوعــي فــي المجتمعات التي
يعمل فيها .ومن خال مشاركته في رعاية مبادرات
على هــذا النحو ،يؤكد البنك األهلي الكويتي على
ً
حقيقة مـفــادهــا بــأن تنمية المجتمع تشكل عاما
ً
رئيسيا في اجندة مشاريع الخدمة المجتمعية التي
ّ
يتبناها.

الذهب يترقب أفضل أسبوع منذ
مطلع مايو

إع ــالن
تذكـيـري
دعوة حلضور إجتماع اجلمعية العمومية العادية

ل ـ ـش ـ ـ ـ ــركة آسـ ـ ـي ـ ــا ال ـقــابـ ـ ـضـ ـ ـ ــة
وتـ ـس ـلـ ـي ــم ت ـ ــوكيـ ــالت حـ ـض ـ ــور ال ـج ـمـ ـع ـيـ ــة

يتشرف مجلس إدراة شركة آسيا القابضة بدعوة املساهمني الكرام حلضور إجتماع اجلمعية العمومية العادية
للشركة ،واملقرر عقدها يوم األحد املوافق  24أكتوبر  2021في متام الساعة العاشرة صباحا وذلك في برج
الصفاة – حولي – شارع بيروت – الدور السابع عشر وذلك مناقشة البنود في جدول األعمال املذكور أدناه :
الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد األول :س ــماع تقري ــر مجل ــس اإلدارة عن الس ــنة املالي ــة املنتهية ف ــي 2020/12/31

واملصادقة عليه .

البـ ـ ـن ــد الث ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :س ــماع تقرير مراقب احلس ــابات عن الس ــنة املالية املنتهية في 2020/12/31

واملصادقة عليه.

الب ـ ـن ــد الث ـ ـ ـ ــالـ ـ ــث :سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة املالية املنتهية في 2020/12/31

ومدى مطابقتها ألحكام الشريعة االسالمية واملصادقة عليها .

الب ـ ـن ــد ال ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع :مناقش ــة البيان ــات املالي ــة للش ــركة ع ــن الس ــنة املالي ــة املنتهي ــة ف ــي 2020/12/31

واعتمادها.
الب ـ ـن ــد اخلـام ـ ـ ــس :سماع تقرير املخالفات واجلزاءات الصادرة من اجلهات الرقابية.
الب ـ ـن ــد السـ ـ ـ ـ ــادس :سماع تقرير التعامالت التي متت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة .
الب ـ ـن ــد الس ـ ـ ــاب ـ ـ ــع :مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في . 2020/12/31
الب ـ ـن ــد الثـ ــامـ ـ ـ ـ ــن :مناقشة توصية مجلس اإلدارة بعدم صرف مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة عن
السنة املالية املنتهية في . 2020/12/31
الب ـ ـن ــد التـ ـ ــاس ـ ـ ــع :مناقش ــة إخالء طرف السادة /أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما
يتعلق بتصرفاتهم القانونية واملالية واإلدارية عن أعمال الشركة خالل السنة
املالية املنتهية في . 2020/12/31
الب ـ ـن ــد الع ــاشـ ـ ـ ـ ــر :تعي ــني أو إعادة تعيني مراقب احلس ــابات للش ــركة للس ــنة املالي ــة املنتهية في
 ،2021/12/31وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه.
البند احلادي عشـر :تعي ــني أو إع ــادة تعيني هيئة الفتوى والرقابة الش ــرعية للش ــركة للس ــنة املالية
املنتهية في  ،2021/12/31وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم .

مجلس اإلدارة

يرجى من السادة املساهمني الكرام الراغبني بحضور اإلجتماع أو من ينوب عنهم املسجلني بسجالت الشركة
مراجعة شركة آسيا القابضة مبقرها في برج الصفاة -حولي – شارع بيروت – الدور الرابع عشر إعتبارا من
يوم األحد املوافق  10أكتوبر  2021إلستالم إستمارة التوكيل وجدول األعمال من الساعة  8:00صباحا
وحتى  2:30بعد الظهر يوميا بإستثناء يومي اجلمعة والسبت.

مالحظة :في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد اجلمعية العمومية العادية فسوف يؤجل اإلجتماع
ليعقد يوم األربعاء املوافق  2021/11/10في نفس املكان وبنفس التوقيت (لإلستفسار . )22675130 :

ً
يتجه الذهب صوب افضل اسبوع له في قرابة خمسة أشهر ،مدعوما
بتراجع الدوالر األميركي الذي عزز جاذبية المعدن األصفر ،على الرغم
من تخفيض وشيك الجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس االحتياطي
االتحادي.
وانخفض الذهب  0.2في المئة الى  1792.54دوالرا لألوقية «األونصة»،
لكنه ارت�ف��ع اثنين ف��ي المئة خ��ال األس�ب��وع ،ون��زل��ت العقود األميركية
ً
اآلجلة للذهب  0.3في المئة الى  1793.10دوالرا لألوقية.
واتجه مؤشر الدوالر صوب اول تراجع اسبوعي له منذ ستة اسابيع ،ما
عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العمات األخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى تراجعت الفضة  0.4في المئة الى
ً
 23.45دوالرا ل��ألوق�ي��ة ،لكنها ب�ص��دد تسجيل اك�ب��ر زي��ادة اسبوعية
في سبعة اسابيع.وصعد الباتين  0.1في المئة الى  1056.02دوالرا
لألوقية.وارتفع الباديوم  0.4في المئة الى  2137.68دوالرا لألوقية.
ويتجه الباتين والباديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني اسبوع.

«بيتكوين» تتجاوز  60ألف دوالر
ألول مرة في  6أشهر
ارت�ف�ع��ت عملة بيتكوين م�ت�ج��اوزة  60أل��ف دوالر ألول م��رة ف��ي ستة
اشهر ،لتقترب من اعلى مستوى لها على االطاق ،مع تزايد اآلمال في
موافقة الجهات التنظيمية األميركية على تأسيس صندوق للمؤشرات
المتداولة للعقود اآلجلة للعملة المشفرة ،وه��و ما سيفتح الباب على
األرجح امام زيادة االستثمار في األصول الرقمية.
ويترقب المستثمرون في العمات المشفرة الموافقة على اول صندوق
اميركي للمؤشرات المتداولة لبيتكوين ،وع��ززت ال��ره��ان��ات على ذلك
موجة الصعود األخيرة.
وق�ف��زت بيتكوين ،اكبر العمات المشفرة ف��ي العالم ،ال��ى 61869.05
دوالرا ،اعلى مستوى لها منذ منتصف ابريل ،وجرى تداولها في احدث
التعامات مرتفعة  6.9في المئة عند  61346دوالرا.

تخفيف العبء عن كاهل
االحتياطي وجبر سيولته بعد
 3سنوات عجاف
تعزيز وضع الصندوق السيادي
باستثمارات نوعية في األدوية
والتكنولوجيا

وزير التجارة :إضافة  14نشاطًا
تجاريًا جديدًا
كتب عمر أبو الفتوح

أصــدر وزيــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة د .عبدالله
ً
ً
ً
عيسى السلمان قــرارا وزاري ــا جــديــدا يقضي
ً
ً
ً
بــاضــافــة  14ن ـشــاطــا ت ـجــاريــا ج ــدي ــدا ضمن
ال ـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـمـ ـعـ ـم ــول بـ ـه ــا ضـ ـم ــن األنـ ـشـ ـط ــة
االقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي
والـمـنـصــوص عليها فــي ال ـقــرار االداري رقــم
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وم ـ ــن بـ ـي ــن األنـ ـشـ ـط ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة الـ ـج ــدي ــدة:
تــرك ـيــب ان ـظ ـمــة ومـ ـع ــدات مـكــافـحــة ال ـحــريــق،
تــرك ـيــب ادارة الـ ـط ــوارئ وال ـم ـخــارج ،تــركـيــب
انشطة ومعدات التهوية وتصريف الدخان،
مقاوالت اعمال الهياكل الحديدية ،مقاوالت
اعمال سد الفراغات للمباني ،تركيب ابــواب
مقاومة الحريق ،تركيب المصاعد والسالم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــرك ــة ،فـ ـح ــص الـ ـمـ ـص ــاع ــد والـ ـس ــال ــم
الـمـتـحــركــة ،الـبـيــع ألنـظـمــة وم ـعــدات الـحــريــق،
الـبـيــع ألنـظـمــة وم ـعــدات الـتـهــويــة وتـصــريــف
الدخان.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ،اص ـ ــدر وزي ـ ــر ال ـت ـجــارة
ً
ً
ق ـ ــرارا وزاريـ ـ ــا يـقـضــي ب ــاع ــادة تـشـكـيــل لجنة
دراســة العقود النمطية في مختلف مجاالت
االس ـت ـهــاك وال ـخــدمــات بــرئــاســة الـمـسـتـشــار

د .عبدالله السلمان
ب ــادارة الـفـتــوى والـتـشــريــع د .عبدالله حباب
الرشيدي وعضوية كل من :مدير ادارة حماية
الـمـسـتـهـلــك ،مـمـثــل عــن وزارة االع ـ ــام ،ممثل
عــن ادارة الفتوى والتشريع ،ممثل عــن ادارة
الــرقــابــة الـتـجــاريــة ،ممثل عــن قـطــاع الـشــؤون
القانونية ود .احمد عبيد الديحاني ،وسالم
ً
ً
حميد العتيبي مقررا وأمينا للسر.

تجديد تعيني عبداهلل حمود
الصباح في «االستثمار املباشر»
كتب عمر أبو الفتوح

ص ـ ــدر مـ ــرسـ ــوم ي ـق ـضــي ب ـت ـجــديــد تـعـيـيــن
عبدالله صباح حمود الصباح فــي وظيفة
م ـســاعــد مــديــر ه ـي ـئــة تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار
المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة 4
ً
سنوات اعتبارا من  16يناير .2022
ومـ ــن ج ـهــة اخ ـ ـ ــرى ،اص ـ ــدر رئـ ـي ــس مـجـلــس
ً
الــوزراء قــرارا بتعيين اعضاء مجلس ادارة
هيئة تشجيع االستثمار المباشر ،وتضمن
ال ـ ـقـ ــرار ف ــي م ــادت ــه األول ـ ـ ــى ت ـع ـي ـيــن ك ــل مــن
ً
وفــاء احمد القطامي نائبا للرئيس ومهند
ال ـصــانــع وف ـي ـصــل ص ــرخ ــوه ومـمـثـلـيــن عن
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة مـمـثـلــة فــي مــديــر عــام
بـلــديــة ال ـكــويــت ومــديــر ع ــام الـهـيـئــة الـعــامــة
للصناعة ووكيل وزارة التجارة والصناعة.

القطامي والصانع
وصرخوه أعضاء في
مجلس اإلدارة
ون ــص الـ ـق ــرار رق ــم  1213لـسـنــة  2021في
مـ ــادتـ ــه ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى «تـ ـح ــدي ــد ال ـم ـكــافــأة
ال ـس ـنــويــة ألعـ ـض ــاء مـجـلــس االدارة بمبلغ
وقــدره  3000ديـنــار فقط ال غير ،فيما نص
ال ـقــرار فــي مــادتــه الثالثة على وزيــر الــدولــة
ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة واالس ـت ـث ـمــار تنفيذ
القرار من تاريخ صدوره.

