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»التجارة« تلزم املراكز اخلارجية بتقدمي خدماتها لكل طالبي اخلدمة
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أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ألزمت مبوجبه 
ــي التراخيص التجارية  املراكز اخلارجية التابعة إلدارت
وشــركــات األشــخــاص بتقدمي خدماتها جلميع املراجعني 

طالبي اخلدمة في كل املعامالت.

وقالت الــوزارة في بيان صحفي أمس  السبت إن القرار 
أكد على تقدمي املراكز اخلدمة جلميع املعامالت سواء كانت 
متعلقة باملؤسسات الفردية أو الشركات أو امليزانيات الفتة 
إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل إجراءات املراجعني وإجناز 

معامالتهم بسرعة وتوفير الوقت.
يــذكــر أن بعض املــراكــز كــانــت تنجز نــوعــا معينا من 
املعامالت فقط في حني جاء القرار ليسند لها إجناز جميع 

املعامالت املذكورة فيه مبا يسهل على املراجعني. 

2019 2000 وعام  ما بني عام 

5 أضعاف  »الشال«: تكلفة اإلدارة احلكومية تتضخم 
قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن 
تضخم احلكومة أنه بعيداً عن تضخم تكلفة 
اإلدارة احلكومية أكثر من 5 أضعاف ما بني 
عــام 2000 وعــام 2019، جبلت احلكومة 
على تأسيس أجهزة موازية ألجهزة قائمة، 
ــهــروب مــن تكلفة  ــرض التأسيس هــو ال غ
إصــالح األجهزة العاجزة، هــذا من جانب، 
وشراء الوالءات بوظائف األجهزة اجلديدة 
من جانب آخر. من أمثلتها الكثيرة، »وزارة 
األشغال« و«هيئة الطرق«، ولم تكن طرق 
الكويت أكثر ســـوءاً مــن وضعها احلالي، 
ومنها »وزارة اإلسكان« و«هيئة اإلسكان«، 
ومــنــهــا مــجــالــس عليا للتعليم واملـــرور 
والتخصيص واالستثمار والبترول والبيئة 
والــزراعــة...، ومعظمها في حالة مزرية. 
واملهم، هو أن إنشاء نحو 40 هيئة وجلنة 
ومجلس موازي، لم يثبت فقط فشله وحتول 
معظم تلك املوازية إلى أسوأ من سابقاتها، 
وإمنا وضعت إستدامة املالية العامة ومعها 
ــراره في  ــق ــت إســتــدامــة اقــتــصــاد البلد وإس

املستقبل أمام خطر حقيقي. 
في األسبوع الفائت، ذكرت جريدة  يومية  
إحتمال قيام »الديوان األميري« بتولي إعادة 
بناء املدينة الترفيهية بعد تقريـر أولـي من 

قبل شركة املشروعات السياحيـة -شركة 
حكومية- بأنها قد حتتاج إلى عشر سنوات 
إلجنازها، هذا إن أجنــزت، وبنتائج سلبية 
جلدواها املالية، وبتكلفة بحدود 2 مليار 
دوالر أمريكي، واخلبر ليس من دون أساس، 
فقد تكرر قيام الديوان بتنفيذ مشروعات 
مماثلة. وكل ما تقدم خطأ، أولى األخطاء هو 
إستمرار القفز على عجز املؤسسات القائمة 
بتوكيل جهة موازية للقيام بعملها، واخلطأ 
الثاني، هو أن »الديوان األميري« ليس جهة 
ــد ثــارت  إخــتــصــاص ومــوقــعــه حــســاس وق
حول عمله شبهات، ودوره احلقيقي رقابي 
حلث احلكومة على إصالح أجهزتها وليس 
بتضخميها أو جتــاوزهــا والقيام بعملها. 
ثالث األخطاء، هـو األرقـام الضخمـة للتكلفـة 
أيـاً كـان منفـذ املشروع،  ورمبا يكون ذلك 
االرتفاع في التكلفة رغم عدم إحتساب القيمة 
احلقيقية لألرض، سبب رئيسي في سلبية 
جــدوى املــشــروع املــالــيــة. وقــام »الــديــوان 
األمــيــري« بعدها بنفي اخلبر، ولكنه أقر 
بقلقه حول عجز األجهزة التنفيذية القائمة 
ــه احلكومة إلى  ــاز املــشــروع، ووج عن إجن
ــة عليا جديدة ملتابعة  تشكيل جلنة وزاري
املــشــروع وتلزميه للقطاع اخلــاص، وهي 

عودة إلى تأسيس أجهزة جديدة.
الدول األخرى، إلى جانب إفادتها من كل 
التجارب اإلنسانية التاريخية واملعاصرة، 
ناجحة أو فاشلة، تبقى جتاربها الذاتية 
أهم مصادرها إلصالح اخلطأ، ولكن األمر 
ال يسير على نفس النهج في الكويت. ورغم 
أن املنطق يقود إلى اإلنحياز ألي مشروع 
مرتبط بــأهــداف رقمية البــد مــن حتقيقها 
ضمن مدى زمني معلوم، ومشروع كويت 
ــذا السياق ونــأمــل له  جــديــدة هــو ضمن ه
كل جنــاح، إال أنه الزال يتبع منهج املسار 
املـــوازي. واملقصود هنا، هو إنشاء كيان 
مــوازي في أطــراف البلد مختلف عن نظام 
مركزها، وفي حدود األدبيات حول جتارب 
التنمية، ال مرجع ناجح ملثل هذا التوجه، 
ورغم كل النوايا الطيبة، فاإلحتمال املرجح 
ــراب املركز سوف  في املستقبل، هو أن خ
ــالح األطــــراف، ولــيــس العكس،  ُيفشل ص
أســوة بالعمالت، الرديئة تطرد اجليدة. 
وإن كــان البــد للتجربة أن تنجح، فالعمل 
التنموي اإلصالحي البد وأن يبدأ من املركز 
أوالً، ثم األطراف، فاملركز، ورغم كل الوعود 
بسياسات اإلصـــالح، الزال حتى الساعة 
يسير في اإلجتاه املعاكس، وعاجز حتى عن 

إدارة مستشفى أو مطار أو شركة طيران، 
فكيف بكويت جديدة، ومؤشر حل مجلس 
أمناء مدينة احلرير وإقالة رئيس جهازها 

التنفيذي األسبوع الفائت، ومن دون تقدمي 
تفسير محدد، قد يقرأ على أنه مؤشراً على 
عدم جدوى اإلستمرار في تأسيس الكيانات 

املوازية وضمن معايير حتكمها محاصصة 
وبيئة عمل طاردة. 

ــال االســبــوعــي  ــش ــي تــقــريــر ال ورد ف
بخصوص  بورصات اخلليج – الربع 
األول 2019 : ذكرنا في أكثر من تقرير 
بأن املتغير األهم في نشاط أي بورصة 
هــو سيولتها، وأن هــنــاك فــتــرة سماح 
ــرى مــا بني  تختلف مــن بــورصــة إلــى أخ
حركة السيولة ارتفاعاً أو هبوطاً وتبعية 
حركة األسعار لها وفي نفس إجتاهها. 
ــات إقليم  ــورص ومـــع إنــفــتــاح معظم ب
اخلليج على املستثمر الــعــاملــي، رأينا 
ضرورة لرصد حركة السيولة الفصلية 
في كل منها، ورصد عالقة حركة السيولة 

بحركة أسعار أسهمها. 
وفي أداء الربع األول من العام اجلاري، 
الحظنا بعض التوافق وبعض التعارض 

مــا بــني حركة سيولة تلك البورصات 
وحــركــة أســعــار أسهمها، والتعارض 
نعزوه إما إلى ضعف نسبي في حركة 
السيولة، وإما إلى فترة السماح ما بني 
حركة املتغيرين. سيولة تلك البورصات 
في الربع األول مقارنة بسيولتها للربع 
الرابع من العام الفائت، كانت مختلطة، 
ــة ثــــالث بـــورصـــات،  ــول ــي ــت س ــع ــف ارت
وانخفضت سيولة األربع األخرى، ولكن 
التوافق بني حركة السيولة واألسعار لم 

يصدق سوى في حالة واحدة. 
ــدل منــو فــي ســيــولــة تلك  ــع ــى م ــل أع
البورصات كان لبورصة الكويت التي 
ارتفعت سيولتها فــي الــربــع األول من 
الــعــام اجلـــاري بنحو %59.6 مقارنة 

بسيولة الربع الرابع من العام الفائت، 
وهــي البورصة الوحيدة التي ســارت 
حركة األســعــار مــع السيولة فــي نفس 
ـــاه وكــســب مــؤشــرهــا الــعــام نحو  اإلجت
%10.6. التعارض، والــذي نعتقد أنه 
مــؤقــت، كــان ألكبر الرابحني فــي الربع 
األول، حيث انخفضت سيولة السوق 
السعودي بنحو %18.9-، بينما كسب 
مؤشره نحو %12.7. والعكس حدث لكل 
من بورصتي قطر ومسقط، فالسيولة 
لهما ارتفعت بنحو %17.7 و10.9% 
عــلــى الــتــوالــي، بينما خــســر املــؤشــر 
القطــري نحــو %1.9- وخســر مؤشــر 
مسقــط نحـو %7.9-. بقية البورصات 
حققت أداء بتعارض أيــضــاً، بورصـة 

البحريـن حققـت انخفاضـاً فـي سيولتهـا 
بنحو %26.6-، بينما كسب مؤشرها 
ــوق أبوظبي خسرت  نحو %5.7، وس
سيولته %13.2- بينما كسب مؤشره 
ــوق دبــي خسرت سيولته  %3.2، وس
نحو %3.1-، بينما كسب مؤشره نحو 
%4.2.  ورغــم األثــر الكبير للمتغيرات 
العامة مثل األحداث اجليوسياسية وعدم 
إستقرار أسعار النفط والتغيرات في 
بيئة العمل الناجتة عن تبني سياسات 
مالية واقتصادية إصالحية مختلفة، إال 
أننا نعتقد بحتمية العالقة الطردية بني 
السيولة واألسعار. لذلك، سوف نتابع 
إستعراض تلك العالقة لتلك البورصات 
بشكل فصلي، فحالة الكويت في الربع 
ــي احلــالــة  ــام اجلــــاري ه ــع ــن ال األول م
الصحيحة، ورمبا نرى توافق أكبر بني 
حركة املتغيرين للربع الثاني من العام 

في معظم البورصات األخرى.
وعن األداء األسبوعي لبورصة الكويت 
قــال تقرير الــشــال : كــان أداء بورصة 
الكويت خالل األسبوع املاضي مختلطاً، 
حيث انخفض مؤشر كل من قيمة األسهم 
املتداولة وكمية األسهم املتداولة، بينما 
ارتفع املؤشر العام )مؤشر الشال( وعدد 
الصفقات املبرمة. وكانت قــراءة مؤشر 
الشال )مؤشر قيمة( في نهاية تــداول 
يوم اخلميس املاضي قد بلغت نحو 502 
نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 4.8 نقطة 
ونسبته %1 عن إقفال األسبوع املاضي، 
وارتــفــع بنحو 73 نقطة أي مــا يعادل 

%17 عن إقفال نهاية عام 2018.

أحرز فريق بنك اخلليج لقب كأس احتاد 
مــصــارف الكويت لكرة الــقــدم إثــر تغلبه 
على فريق بنك بوبيان. أقيمت البطولة 
حتت رعاية رئيس احتاد مصارف الكويت 
شهدت خاللها املباراة النهائية التي أقيمت 
على إستاد النادي العربي الرياضي في 
منطقة املنصورية، فوز فريق بنك اخلليج 
على منافسه فريق بنك بوبيان بنتيجة 

0-3
 قامت إدارة احتــاد مــصــارف الكويت 
بتقدمي امليداليات إلــى أعضاء فريق بنك 
اخلليج لــكــرة الــقــدم تــقــديــراً جلهودهم 
واحرازهم لقب الفوز. كما مت تكرمي العبي 
البطولة حيث حصل كل من أحمد غلوم 
على لقب »أفضل حــارس مرمى«، و وليد 

الشمري على لقب »أفضل العب« للبطولة.
وتعليقاً على الفوز، صرح أحمد األمير، 

مساعد املدير العام لالتصاالت اخلارجية 
لــدى بنك اخلليج قائالً: »يسعدنا إحــراز 
فريقنا لقب كأس البطولة، وبالنيابة عن 
بنك اخلليج، أود أن أهنئ الفريق على 
التزامه وأداءه املتميز. هذا، ويحرص البنك 
على مساندة ودعــم موظفيه وحثهم على 
املشاركة في الفعاليات الرياضية وغيرها، 
وتعد بطولة احتاد مصارف الكويت لكرة 
لقدم فرصة مثالية لتواصل أفراد عائلة بنك 
اخلليج فيما بينهم واالحتفال بروح الفريق 

الواحد والتي شهدناها طوال البطولة.«
يحرص بنك اخلليج على مساندة فريق 
ــرة الــقــدم وتوفير احتياجاته، إميــانــاً  ك
منه بأهمية دعــم موظفيه وحثهم على 
املشاركة في الفعاليات الرياضية وغيرها 
من األنشطة، التي من شأنها تعزيز منط 

احلياة الصحي وروح العمل اجلماعي.

»اخلليج« يحرز لقب كأس 
»احتاد املصارف«  لكرة القدم 

جاء في تقرير الشال االسبوعي عن  التصنيف 
اإلئتماني أنــه وفقاً لتقرير 11 أبريل اجلــاري 
لوكالة »فيتش« للتصنيف االئتماني، حتصل 
الكويت على تصنيف سيادي جيد »AA« مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، والتصنيف املالي 
اجليد في صالح الكويت إن قرأ بوعي وعرفت 
حــدود مقاصده، وميزته الرئيسية هي خفض 
تكلفة اإلقــتــراض فــي الــســوق الــدولــي لكل من 
ـــاص. والــدعــم ملثل هذا  القطاعني الــعــام واخل
التصنيف وفقاً للتقرير، يأتي من حيازة الكويت 
على إحتياطات مالية بحدود 561 مليار دوالر 
أمــريــكــي، ضمنها 500 مليار دوالر أمريكي 
إلحتياطي األجيال القادمة، أي أصول أجنبية، 
ونحو 61 مليار دوالر أمريكي قيمة أصــول 
اإلحتياطي العام. وحجم تلك األصــول البالغ 
نحو %394 من حجم اإلقتصاد الكويتي، كاف 
لطمأنة جمهور التقرير من الراغبني في التعامل 
مع الكويت مالياً أو جتارياً حتى حــدود املدى 
املتوسط. ويضيف التقرير نقطة قوة أخرى، 
حيث يذكر أن املوازنة العامة في الكويت تتوازن 
عند 60 دوالر أمريكي للبرميل 75- دوالر 
أمريكي وفقاً لـــوزارة املالية- وتلك من أدنى 
معدالت التوازن للدول النفطية التي تغطيها 

الوكالة. 
نقاط الضعف تكمن في إستمرار اإلعتماد 
الكبير لالقتصاد الكويتي على النفط، وفي 
ضعف مؤشرات احلوكمة وضعف بيئة األعمال 
واملخاطر اجليوسياسية إلى جانب التحديات 
املتزايدة أمام إستدامة املالية العامة. وتواجه 
احلكومة حتدياً حقيقياً حول إحتمال نضوب 
اإلحتياطي العام -نعتقد أن املقصود أصوله 

السائلة- بحلول عام 2021 ما لم تستقر أسعار 
النفط حــول 80 دوالر أمريكي للبرميل، أو 
تتمكن احلكومة من إستصدار قانون دين عام 
جديد، واألخير يضعفه كثيراً عجز احلكومة عن 

ترشيد نفقاتها ووقف هدرها وفسادها. 
ــاالت  والبـــد مــن حتــذيــر واجـــب، فكل مــن وك
التصنيف اإلئتماني وصــنــدوق النقد الدولي 
تصدر أرقاماً مختلفة لسعر التوازن للموازنة 
العامة، بينما لعلم املالية العامة رأي قاطع فيما 
يصنف أو ال يصنف ضمن اإليرادات العامة، وهو 
رأي ال تلتزم به تلك املؤسسات، وال حتى وزارة 

املاليـــة، فاإليـــرادات التـــي حتتســـب ضمـــن 
اإليــرادات العامة، هي تلك اإليــرادات الناجتة 
عن نشاط اقتصادي مستدام، وهي االقتصادات 
التي متــول ماليتها العامة من اإلستقطاعات 
الضريبية على ذلــك النشاط. ولدينا اعتقاد 
ــرادات  بــأن تلك املؤسسات حتتسب كــالً من إي
النفط وهي ناجتة عن بيع أصل ناضب أي غير 
مستدام، وكذلك إيرادات االستثمارات السيادية، 
ــد للكويت أن تخرج  ــك خلط خــاطــئ، والب وذل
ــراد عام  مبعادلتها اخلاصة حلساب ما هو إي
أسوة بالنرويج. خطورة األمر، أن تلك الوكاالت 
تبالغ في خفض سعر التعادل للموازنة، وحتى 
مــن دون إحتساب النفقات خـــارج املــوازنــة، 
وهي تقرأ في الكويت بشكل خاطئ، وتقود إلى 
سياسات مالية غير حصيفة. ووكالة »فيتش« 
قـــدرت فــائــض السنة املــالــيــة 2019/2018 
بنحو 3.3 مليار دينار كويتي، بينما نقدره في 
»الشال« بنحو نصف هذا الرقم، ويظل أيضاً 
حسابنا له خاطئ، فهو أعلى لو طبقت عليه 

مبادئ علم املالية العامة.

80 دوالرًا  للبرميل ما لم تستقر أسعار النفط حول 

2021 نضوب االحتياطي العام بحلول عام 

ــاز الكويتية و  مبــبــادرة كرمية مــن جمعية إجن
بالتنسيق مع مكتب التوعية لدى هيئة أسواق املال، 
مت تكرمي موظفي الهيئة املتطوعني في تنفيذ فعاليات 
برامج التعاون املشترك بني اجلهتني، وذلــك يوم 

اخلميس املوافق 18 ابريل 2019، مبقر الهيئة. 
وتأتي هــذه البرامج تنفيذاً لعقد رعاية موقٍع 
بــني اجلهتني فــي نوفمبر مــن عــام 2016، توزعت 
على عدة مراحل امتدت لعامني دراسيني استهدفت 
تعزيز مقومات الثقافة املالية ونشر الوعي املالي 
في القطاع التعليمي وحتديداً في مرحلتي التعليم 
املتوسطة والثانوية في مــدارس حكومية وخاصة 
ــذا، وقــد تنوعت  مــن كافة احملافظات الكويتية.  ه
البرامج التوعوية والتعليمية املنفذة بني برنامجي 
»قراراتي املالية، ومشروع العمر« للمرحلة املتوسطة 
وبرنامجي »التمويل الشخصي، ومخيم االبتكار » 

للمرحلة الثانوية، وأفضت إلى تنفيذ )192( ورشة 
عمل توعوية نفذها متطوعون من منتسبي الهيئة 
فــي )48( مــدرســة ومت فيها تأهيل نحو )2216( 
طالباً وطالبة في املرحلتني التعليميتني املتوسطة 
والثانوية.  وجتــدر االشـــارة الــى ان توجه الهيئة 
لتنفيذ مثل هذه البرامج التوعوية املشتركة، يأتي 
إنطالقاً من حرصها على أداء دورها على صعيد تنمية 
املجتمع، السيما وأنها جعلت من » النهوض مبستوى 
الثقافة املالية واإلستثمارية والقانونية املتعلقة 
ــال لــدى كافة فئات املجتمع » كإحدى  بــأســواق امل
أدوات التنمية املستدامة أحد أهداف استراتيجيتها 
احلالية، كما أنه ميثل أحد التوجهات اإلستراتيجية 
ملكتب التوعية و املتمثل في »املشروع الوطني لتعزيز 
الثقافة املالية« الذي يعكف املكتب على تنفيذه في 

الوقت الراهن.

»إجناز » تكرم متطوعي »أسواق املال« 

59.6باملئة في الربع األول ارتفاع سيولة البورصة إلى 

الفريق مع إدارة البنك

أحمد األمير

.... و يحتضن الفعاليات الفنية
 في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 

يــحــتــضــن بــنــك اخلــلــيــج 
الفعاليات الفنية مــن خالل 
رعايته الذهبية إلنتاج ضخم 
جــديــد للمسرحية الغنائية 
ــي مركز  ــار« ف ــح »مـــذكـــرات ب

الشيخ جابر األحمد الثقافي.
ُيعيد مــركــز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي عرض »مذكرات 
بحار« في الفترة من 24 إلى 
27 أبريل اجلـــاري، ومــن 29 
أبريل إلى 2 مايو املقبل، وهي 
ملحمة الشاعر الراحل محمد 

الفايز واملوسيقار الكبير غّنام الديكان، مبشاركة كرمية من الفنان 
القدير شادي اخلليج، وبرؤية درامية مختلفة صاغها الروائي الشاب 
سعود السنعوسي، مستلهمة من قصص وشخوص املاضي ومزّودة 

بنصوص من ديوان »مذكرات بحار« للشاعر الراحل محمد الفايز.
وطوال فترة العرض، سيقوم بنك اخلليج بتوزيع عدد من الهدايا 
املميزة، إلى جانب توفر جناح مخصص للتصوير وذلــك لتوثيق 
ذكــرى جتربتهم. وتأتي رعاية بنك اخلليج ضمن إطــار برنامج 
املسؤولية االجتماعية الــذي يتبناه، وانطالقا من إميانه العميق 
والطويل األمد بأهمية إحياء التراث الكويتي واحلفاظ على التقاليد 
الكويتية العريقة.  تعرض »مذكرات بحار« قصة معاناة ومصاعب 
البحار الكويتي وحنينه إلى أسرته ومشاعره املتضاربة بني حاجته 
ملهنة الغوص والبحث عن اللؤلؤ، وانتظار العائالت ألبنائهم 
بالعودة إلى البالد. كما يصور العمل مجموعة من األحداث، وتوثيق 
معاناة البحار وآماله وذكرياته خــالل رحلته. وبهذه املناسبة، 
صرح أحمد األمير، مساعد املدير العام إلدارة االتصاالت اخلارجية 
في بنك اخلليج، قائاًل: »لطاملا كــان نشر الوعي بأهمية احلفاظ 
على التراث الكويتي وتقاليده العريقة عنصرا أساسياً في برنامج 
املسؤولية االجتماعية الذي يتبناه بنك اخلليج. يحرص البنك على 
تقدمي الدعم ملختلف األنشطة والفعاليات االجتماعية املقامة على 
مدار العام التي تسلط الضوء على هوية الكويت وتقاليدها االصيلة. 
لذا يسعدنا رعاية هذه امللحمة الوطنية الرائعة للشاعر الراحل محمد 

الفايز واملوسيقار غنام الديكان.«


