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عفستنا يالصندوق الوطني
هناك فرق كبير بني مبادر ومستثمر ،ويبدو
أن هذا الفرق لم يكن واضحا بالنسبة
ألعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني
للمشروعات للصغيرة السابقني والعاملني
فيه واجلهات التمويلية واملسؤولة األخرى.
املبادر بطبيعة احلال هو صاحب املشروع،
واحملرك الرئيسي واملوظف األهم في
املشروع الصغير ،أما املستثمر فهو شخص
ميلك السيولة النقدية ،ليستثمرها في
مشروع عن طريق تسليم اإلدارة ألطراف
أخرى.
املفروض ،ان الهدف من هذا الصندوق هو
متكني ودعم املبادر حتى يحقق أهدافه،
ما يؤدي الى منو اقتصادي وخلق فرض
وظيفية (%74 من االقتصاد األميركي قائم
على مشاريع صغيرة) ،وكذلك حتويل املبادر
من عضو خامل في القطاع احلكومي ،الى
مبادر نشط ومفيد لالقتصاد الوطني.
أما ما حصل في السابق ،فهو حتويل املواطن
من موظف حكومي خامل الى مستثمر عدمي
اخلبرة ،يتخذ قرارات استثمارية ارجتالية
بسبب توافر املال دون خبرة ،ما ادى الى
زيادة أسعار اإليجار باملتر املربع بشكل
فلكي (من  18دينارا الى  42دينارا في مدينة
الكويت) ،وزيادة مصاريف التوصيل ،وبيع
املشروبات الغازية بعشرة أضعاف سعرها

الطبيعي ،وارتفاع أجور العمالة وغيرها
من األمور ،الى ان اصبح منطق العديد من
املبادرين عبارة عن اقتراض ثم تأسيس
جتارة قابلة للضمان (اتيليه بخياطني أجانب،
مطاعم بإدارة أجنبية ،مقاهي شيشة بإدارة
أجنبية ،كراجات بإدارة أجنبية ...الخ).
امتألت بعض القطاعات مثل قطاع التغذية
وقطاع اللوجستي (توصيل طلبات
استهالكية) ،مبستثمرين عدميي اخلبرة،
ما خلق قطاعا هشا آيال للسقوط وإفالس
العديد من املشاركني في القطاع ،بسبب
انعدام خبرة غالبية اعضاء هذا القطاع ،ولك
أن تتخيل حجم ضرر اإلفالس إن وقع،
على قطاعات أخرى مثل قطاع التجزئة
والصناعة.
والغريب في األمر ،أن التاجر العادي
يقترض من بنوك تقليدية ،بينما املبادر
يقترض من بنوك داعمة (البنك الصناعي)،
ويستخدمون املبلغ املقترض لالستخدام
ذاته ،لكن فوائد البنك الصناعي اقل من
البنوك األخرى.
الشق عود ،واللخبطة عميقة ،وحتتاج الى
حل جذري من العمق ،فكل التوفيق ألعضاء
مجلس اإلدارة اجلدد كل باسمه ،وأعانكم
اهلل على هذه التركة الثقيلة البشعة ،وآمالنا
كبيرة بكم ،وبوزير التجارة.

«ميسان» مستشاراً للشركة في التسوية األميركية

اجليعان :رسمي ًا..غلق كل االدعاءات

القضائية بني «أجيليتي» واحلكومة األميركية
صرح مكتب ميسان بأنه
قــدم خدماته االستشــارية
إلى شــركة أجيليتي بشأن
التسوية الشاملة التي تكللت
أخيــرا بالنجــاح للقضية
املتعلقة بعقود توريد املواد
الغذائية التي أبرمتها الشركة
مع احلكومة األميركية خالل

بدر اجليعان

األعوام من  2003إلى .2010
وفي اجلزء اجلزائي من
القضية وافقت «أجيليتي»
علــى االدعاء مبخالفة فيما
يتعلــق بفاتــورة واحــدة
قيمتها  551دوالرا ،واملخالفة
هي فعل بسيط معاقب عليه،
وال صلة لها بأي من التهم
اجلزائية األساســية .وفي
الشــق املتعلق باإلجراءات
املدنية املوازية في القضية،
وافقــت الشــركة على دفع
مبلغ  95مليون دوالر نقدا.
وستغلق هذه التسوية
كل االدعــاءات القضائيــة
الناشــئة عن هــذه العقود
واملتصلــة بأي من موظفي
«أجيليتــي» ومديريهــا
ومســؤوليها وشــركاتها
التابعة .كما ستسمح هذه
التسوية ألجيليتي بالدخول
في عقود جديدة مع احلكومة
األميركية.
وصرح الشريك الرئيسي
فــي مكتــب ميســان بــدر

اجليعان قائال :يشرفنا أننا
متكنا من مساعدة أجيليتي
في هذا اإلجناز املتميز ،ومع
ذلك علينــا أن نعترف بأن
دورنا كان ثانويا باملقارنة
بــدور نائب رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي
لشــركة أجيليتــي طــارق
ســلطان الــذي لعــب دورا
قياديــا واســتراتيجيا في
الدفاع بوجه هذه املطالبات
ألكثر مــن  8ســنوات ،إنه
يســتحق حقــا مكانتــه
باعتبــاره واحدا مــن قادة
الشركات األكثر ديناميكية
في العالم.
وأكد اجليعــان أنه على
يقني من أن التسوية ستمحو
الشك بالنسبة للمستثمرين
واجلهات املمولة وأصحاب
املصالح اآلخرين ،وستوفر
مصــدرا هائــا مــن فرص
التعاقد احلكومية والتجارية
اجلديدة التي ستستفيد منها
«أجيليتي».

االحد  ٤يونيو ٢٠١٧

عبر إنشاء كلمة سر لمرة واحدة لكل عملية دفع بالتعاون مع «جيمالتو»

«كي نت» حتمي البنوك من مخاطر احتيال الدفع اإللكتروني
وقع اختيار شركة كي
نت ،شركة كويتية وطنية
للخدمات املصرفية اآللية
املشتركة مملوكة بالتضامن
بني  11مؤسســة مصرفية
كويتيــة ،علــى شــركة
جيمالتــو ،الرائــدة عامليا
فــي مجــال األمــن الرقمي
لتقدمي حلها املعروف باسم
«Confirm Authentication
 .»Serverيتسنى من خالل
هــذا احلــل إنشــاء كلمــة
ســرية ملرة واحدة إلجراء
مصادقــة عبــر اإلنترنت،
مــا ميكن من تنفيذ ماليني
املعامالت اإللكترونية اآلمنة
في الدولة من خالل بوابة
كي نت للدفع اإللكتروني،
مع حتقيق تقدم كبير في
مجال احلماية من االحتيال.
وتتمتــع هــذه املنصة
اآلمنة بإمكانيات تخصيص
كبيرة وفقا لالحتياجات،
فضــا عــن إمكانيــة دعم
مجموعــة كبيرة من طرق
املصادقــة والتوقيــع.
وســيمكن هذا احلل الذي
يبــدأ بكلمــة ســرية ملرة
واحدة عبر رسائل نصية
قصيرة فــي نهاية املطاف
البنوك من التوســع نحو
اســتخدام حلول Gemalto
 Mobile ProtectorوSecure
.Messenger
سيتســنى لكــي نــت
االســتفادة مــن حل جاهز
يســهم فــي تعزيــز أمــن
املعامــات اإللكترونيــة
مطــردة النمو فــي البالد،
باإلضافــة إلــى إحــداث
طفــرة هائلة فــي التجارة
اإللكترونية .وجتدر اإلشارة
إلى أنه خالل عام  2016فقط
عاجلــت كي نت مــا يزيد
علــى  25مليــون معاملــة
إلكترونيــة ،بلغت قيمتها
ما يقرب من  1.6مليار دوالر،
ما ميثل معدل منو سنوي
.%35
تقدم بوابة كي نت للدفع
اإللكتروني خدماتها أيضا
للجهات احلكومية بالدولة،
حيــث تســتخدم لســداد
الرسوم والفواتير املتعلقة

خريطة توضح آلية الدفع اجلديدة والتي حتتاج إلى رقم سري إلنهاء العملية

العجمي :اآللية
اجلديدة تتميز
باملرونة لتلبية
احتياجاتنا احلالية
واملستقبلية
 %35منو سنوي
للمعامالت
اإللكترونية في
2016

مبــا يربو علــى  60خدمة
دفــع إلكترونية حكومية،
تتضمن فواتيــر الكهرباء
واملياه والغرامات املرورية
ورســوم االشــتراكات
املســتحقة لوزارة املالية
وفواتير االتصاالت وغيرها
مــن اخلدمــات احلكومية
األخــرى .ويوفــر خــادم
املصادقة املقدم من جيمالتو
في الوقــت الراهن منصة
قويــة لعمليــة التحــول
الرقمي املســتمر ،ويسهم
فــي حمايتها مــن التهديد
املتزايد لهجمات االحتيال
عبر اإلنترنت.
وفي هذا الصدد ،صرح
الرئيس التنفيذي لشركة
كي نت ،عبداهلل العجمي،
قائــا «يحتــاج مقدمــو

اخلدمــات واملســتهلكون
على حد سواء إلى مستوى
حمايــة أكثر قــوة في ظل
الطفــرة التــي تشــهدها
اخلدمــات اإللكترونيــة
واخلدمــات احلكومية في
الكويــت» وأردف قائــا
«يأتــي احلل الــذي تقدمه
جيمالتــو مدعوما بخبرة
ال مثيل لها ،ويوفر إمكانية
التطور واملرونة الالزمني
لتلبية احتياجاتنا احلالية
واملســتقبلية ،مــع تقدمي
جتربة آمنة ومتناسقة في
الوقت ذاته للمســتخدمني
عبــر أنــواع مختلفــة من
القنوات اإللكترونية».
وفــي ســياق متصــل،
صرح النائب األول للرئيس
للحلــول املصرفيــة فــي

منطقة الدول املستقلة عن
االحتاد السوفييتي سابقا،
الشــرق األوسط وأفريقيا
في جيمالتو إريك كلوديل
قائال «إن خــادم املصادقة
الذي أثبت جدارة عملية هو
تطبيق مثالي إلستراتيجية
كــي نت للحمايــة األمنية
متعــددة الطبقــات ،كمــا
يوفــر ســبيل ال مثيل له
لالنتقال في مرحلة ثانية
إلى عمليات إنشاء كلمات
املرور الديناميكية املعتمدة
علــى األجهــزة اجلوالة»
وأضاف «إن الكويت رائدة
فــي مجــال التحــول إلى
االقتصاد الرقمي ،ويضع
هــذا احلل أساســا ونقطة
انطالق جليلها القادم من
اخلدمات اإللكترونية».

تقرير الشال

 6مليارات دينار عجز متوقع للموازنة العامة في 2018/2017
قال تقرير الشال االقتصادي انه مع انتهاء
مايــو  2017يكون قد انتهى الشــهر الثاني من
السنة املالية احلالية  ،2018/2017حيث بلغ معدل
ســعر برميل النفط الكويتي في ذلك الشــهر،
نحو  48.4دوالرا للبرميل ،منخفضا دوالرين
للبرميل ،أي ما نسبته  %4عن معدل أبريل البالغ
نحو  50.4دوالرا للبرميل .وهو يزيد بنحو 3.4
دوالرات للبرميل ،أي مبا نسبته  ،%7.6عن السعر
االفتراضــي اجلديد املقدر في املوازنة احلالية
والبالغ  45دوالرا للبرميل ،وأيضا يزيد بنحو
 13.4دوالرا عن معدل سعر البرميل االفتراضي
للسنة املالية الفائتة البالغ  35دوالرا .وكانت
الســنة املالية الفائتة  ،2017/2016التي انتهت
بنهاية مارس الفائت ،قد حققت ،لبرميل النفط
الكويتي ،معدل ســعر ،بلغ نحو  44.7دوالرا،
ومعدل سعر البرميل لشــهر مايو  2017أعلى
بنحو  %8.3عن معدل ســعر البرميل للســنة

املاليــة الفائتة ،ولكنه أدنى بنحو  22.6دوالرا
للبرميل عن ســعر التعادل للموازنة احلالية
البالغ  71دوالرا وفقــا لتقديرات وزارة املالية
وبعد اقتطاع الـ  %10لصالح احتياطي األجيال
القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات
نفطية في مايــو ،مبا قيمته مليار دينار ،وإذا
افترضنا استمرار مستويي اإلنتاج واألسعار
علــى حاليهما -وهو افتراض ،قد ال يتحقق-
فمن املتوقــع أن تبلغ قيمة اإليرادات النفطية
احملتملة ،للسنة املالية احلالية مبجملها نحو
 12.7مليار دينار ،وهي قيمة أعلى بنحو مليار
دينار عن تلك املقدرة في املوازنة للسنة املالية
احلالية ،بكاملها ،والبالغة نحو  11.7مليار دينار.
ومع إضافة نحو  1.6مليار دينار ،إيرادات غير
نفطية ،ستبلغ جملة إيرادات املوازنة ،للسنة
املالية احلالية نحو  14.3مليار دينار.

ومبقارنة هذا الرقم باعتمادات املصروفات
البالغة نحو  19.9مليار دينار ،فمن احملتمل أن
حتقق املوازنة العامة للسنة املالية 2018/2017
عجزا ،تراوح قيمته ما بني  5و 6مليارات دينار،
ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل
أسعار النفط وإنتاجه ،ملا تبقى من السنة املالية
احلالية ،أو نحو  10شهور قادمة .والعجز ،أيا
كانت قيمته ،تأكيد بداية مخيفة حلقبة قادمة،
فــكل املؤشــرات توحي بضعف ســوق النفط
في املســتقبل ،وكل املؤشــرات توحي بغياب
احلصافة والقلق املوضوعي على مستقبل البلد
لدى إدارته العامة ،ويكفي نظرة على نحو 15
مشروعا نيابيا شعبويا ،إما أنها أقرت ،أو أنها
في الطريق .وذلك تعجيل مطرد في بلوغ مرحلة
الالعالج ،نتيجة عدم اســتدامة املالية العامة،
ومعها اقتصاد يعتمد كليا على املالية العامة،
وبفقدانها ،سيوضع استقرار البلد على احملك.

السيولة تتوجه إلى شركات ال قيمة لها
أشار تقرير الشال االقتصادي الى استمرار
االنحســار فــي أداء البورصة خــال مايو،
باملقارنــة مع أبريــل  ،2017إذ انخفضت كل
من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات
املبرمة وقيمة املؤشر العام (الشال) ،وكذلك
انخفضت املؤشرات الثالثة للبورصة .وبلغت
سيولة البورصة في مايو  2017نحو 300.7
مليون دينار ،مقارنة بنحو  517.5مليون دينار
في أبريل  ،2017أي انها تراجعت  ،%41.9وبلغ
املعدل اليومي لشهر مايو نحو  13.1مليون
دينار ،منخفضا عن أبريل  ،%49.5لكنه ارتفع
 %16.9عند مقارنته مع مايو .2016
وانخفــض عــدد الشــركات املدرجة في

البورصة خالل الشــهر من  177شــركة إلى
 165شركة (حيث انتقلت  11شركة من السوق
الرســمي إلى الســوق املوازي ،وانســحبت
الشركة الكويتية للمسالخ من اإلدراج).
وبلغ حجم سيولة البورصة في خمسة
أشــهر (أي في  106يوم عمــل) نحو 3.523
مليــارات دينار ،وبلغ معــدل قيمة التداول
اليومــي نحو  33.2مليون دينــار ،مرتفعة
بنحو  2.9ضعف مقارنة مبعدل قيمة التداول
اليومي لعام  ،2016ونحو  2.6ضعف مقارنة
مبعدل قيمة التداول اليومي للشهور اخلمسة
األولى من عام .2016
والزالت توجهات السيولة منذ بداية العام

تشــير إلى ان نصف الشــركات املدرجة لم
يحصل سوى على  %4فقط من تلك السيولة،
ضمنها  50شــركة حظيت بنحو  %0.4فقط
مــن تلك الســيولة ،وشــركتان من دون أي
تداول .أما الشــركات السائلة ،فقد حصلت
 15شركة قيمتها الســوقية تبلغ  %1.7فقط
من قيمة الشركات املدرجة ،على نحو %24
من ســيولة البورصة ،ذلك يعني أن نشاط
الســيولة الكبير ال زال يحــرم نحو نصف
الشركات املدرجة منها ،وعلى النقيض ،يتوجه
بشدة إلى شــركات ال قيمة لها ،وتلك حالة
مرضية رمبا كانت سببا رئيسيا في االنحسار
املستمر للسيولة.

خسائر متفاوتة ألسواق اخلليج في مايو
أوضح تقرير الشــال االقتصــادي ان أداء
األسواق في شهر مايو املاضي كان مائال قليال
لــأداء الســالب ،حيث حققت  8أســواق من
أصل  14سوقا خسائر ،بينما حققت  6أسواق
مكاســب ،واحلصيلة كانت اســتمرار بقاء 9
أسواق في املنطقة املوجبة كما كان احلال في
نهاية أبريل ،أي أنها أســواق حققت مكاسب
مقارنة مبستويات مؤشراتها في بداية العام
احلالي ،مما يعني استمرار بقاء  5أسواق في
املنطقة السالبة.
أعلى اخلســائر حققها سوق دبي بفقدان
مؤشره  %2.2في مايو ،ثم سوق أبوظبي ثانيا
بفقدان مؤشره  ،%2.1والسوق السعودي ثالثا
بفقدان مؤشــره  ،%2وبشــكل عام حققت كل
أسواق اخلليج السبعة خسائر متفاوتة خالل

الشهر ،وكان ذلك هو السبب الرئيسي في ميل
أداء أسواق العينة إلى السالب .والزالت خمسة
من أسواق اإلقليم ،وهي كل األسواق اخلاسرة
منذ بداية العام احلالي ،وعمق أداء شهر مايو
خسائرها .وأحد املبررات الرئيسية لتردي أداء
أسواق اإلقليم ،كان انفجار خالفات جوهرية
كامنة بني بعض دول مجلس التعاون اخلليجي
خالل الشــهر ،أدت إلى حــرب إعالمية ،وتلك
إضافة خطرة إلى عنف األحداث اجليوسياسية
في اإلقليم .واستمر سوق البحرين وبورصة
الكويت في املنطقة املوجبة ،أي الزالتا محققتني
ملكاسب مقارنة مبستوى مؤشريهما في بداية
العام احلالي ،ولكنهما مستمرتان في استهالك
طبقة الشحم في املؤشرين الناجتة عن األداء
املوجب للربع األول من العام احلالي.

على النقيض ،حقق  6من أصل  7أســواق
ناضجة وناشئة مكاسب في شهر مايو ،أعالها
حققها الســوق البريطاني بإضافة  %4.4إلى
مؤشــره ،ليعزز موقعه في املنطقة املوجبة
بعد أن كان على حافتها في نهاية شهر أبريل
الفائت .ثاني أكبر الرابحني كان السوق الهندي
الذي أضاف مؤشره  %4.1في شهر واحد ،لتبلغ
مكاســبه منذ بداية العــام احلالي نحو ،%17
ويحتل صدارة األسواق الرابحة في الشهور
اخلمسة األولى من العام احلالي .وثالث أكبر
الرابحني كان الســوق اليابانــي الذي أضاف
 %2.4في شهر واحد ليعزز وجوده في املنطقة
املوجبة مبكاسب بنحو  %2.8منذ بداية العام،
وكان أيضــا على حافة املنطقــة املوجبة في
نهاية شهر أبريل.

