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االقتصادية

الكويت تحولت 
من أولى الدول في مؤشر 
الشفافيـة إلى القاع 
مع الدول المسحوقة 
والديكتاتوريـة

المناخ السائد أصبح غير 
جاذب لرؤوس األموال 
الوطنية فكيف سيكون 
جاذبًا لرؤوس األموال 
األجنبية؟!

آفة الفساد ال تحارب
 جيدًا ال في القطاع العام

 وال الخاص مما أظهر 
»الرشوة« بشكل كبير 

نقص الشفافية وغياب البيانات.. 
تيار معاكس لجهود التنمية واإلصالح

الشمري لـ »األنباء«: تراجع عدد الشركات المتخلفة 
عن تقديم بياناتها المالية لـ »التجارة« إلى 300 شركة

عاطف رمضان
كشف رئيس قسم اجلمعيات العمومية 
في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري 
لـ »األنباء« عن ان الوزارة تكللت جهودها 
بنجـــاح خالل الفتـــرة األخيرة نتيجة 
إحجامها عن تسهيل معامالت الشركات 
املخالفة بتأخير تسليم بياناتها املالية 
لـ »التجارة«، مشـــيرا الى تراجع أعداد 
هذه الشركات املخالفة الى 300 شركة 

تقريبا حاليا.
واضـــاف الشـــمري ان اجمالي عدد 
الشـــركات بشـــكل عام 1000 شـــركة 

تقريبا.
وقـــال ان الــــ 300 شـــركة املخالفة 
بتأخيرها تسليم الوزارة بياناتها املالية 
خالل فترة الـ 3 سنوات املاضية تسارع 
في التزامها بالقوانني »للحاجة املاسة« 

الى تخليص معامالتها »املعطلة«.
من جهة اخرى، اكد الشمري ان احدى 
الشركات املخالفة تقدمت بطلب للوزارة 
لتجديد ترخيصها الذي انتهى مؤخرا، 

مشيرا الى ان الوزارة تبني لها ان الشركة 
لم تقدم ميزانياتها املالية منذ 3 سنوات 
تقريبا، فما كان من ممثل الشركة إال انه 

فوجئ بتسلم »كتاب إنذار«.
واســـتطرد الشـــمري قائال: لن يتم 
جتديد ترخيص الشـــركة او اجراء اي 
معامالت لها اال بعد تســـليم البيانات 

املالية املتأخرة للوزارة.
وزاد قائال: كثير من الشركات حتتاج 
الى جتديـــد تراخيـــص او اضافة بند 
العمومية مثل  جلدول اعمال اجلمعية 
»انتخـــاب« او تعديل وغيرها من مثل 

هذه االجراءات.
ولفت الى ان الشركة في حال تقدمت 
للوزارة بطلب موعد لعقد جمعية عمومية 
ال يتـــم حتديد املوعد اال بعد تســـليم 

البيانات املالية املتأخرة.
وأوضح ان »التجارة« تهدف من وراء 
ذلك الـــى ايجاد نظام وتطبيق القانون 
وانها تسعى ايضا خالل الفترة املقبلة 

»لعدم وجود شركة واحدة مخالفة«.

 50% من إيرادات شركة وساطة  
استحقاق لتسويات مخالفة عليها  

عمر راشد 
علمت »األنباء« أن إدارة التسويات أقرت 
اســـترجاع مخالفات تسوية إحدى شركات 
الوساطة املالية البالغة 1.5 مليون دينار عبر 
استقطاع 50% من إيراداتها الشهرية، وذلك 
بعد عجز حصتها في صندوق الضمان عن 

سداد تلك املخالفات.
ولفتت املصادر الى أن اجتماعا ضم عددا من 
شركات الوساطة املخالفة مع جلنة التسويات 
أقر عـــددا من القـــرارات مـــن بينها تغرمي 
شركتي وساطة مخالفات بعض التسويات 
التي قام بها وسطاؤها وصفتها باملخالفات 
الواضحة وقامت الشركتان بتسويتها، في 
حني لم تستطع الشركة الثالثة الوفاء باملبالغ 
املستحقة عليها ما دفع اللجنة لتوقيع الغرامة 
على الشركة. يذكر أن صندوق الضمان تصل 
قيمة املبالغ املودعة فيه نصف مليون دينار 
ويستخدم بغرض تســـوية املخالفات التي 
تقوم بها شركات الوساطة املالية وتساهم 

الشركات الـ 14 فيه.

املؤشر 
السعري 

7347.5
بتغير قدره 

-  87.4

كونا: انخفض سعر برميل النفط الكويتي 14 سنتا 
ليستقر عند مســـتوى 76 دوالرا في تعامالت امس 

االول مقارنة بتعامالت الثالثاء املاضي.
ورغم االنخفاض الطفيف فإن اسعار النفط احلالية 
تشهد حالة من االرتفاع يعزوها احملللون الى انخفاض 
سعر الدوالر في االسواق العاملية ودخول املضاربني الى 
اسواق النفط مرة اخرى مؤكدين ان العوامل االساسية 

للسوق من عرض وطلب واحتياطيات ال تؤدي الى 
هذه املوجة اجلديدة من االسعار املرتفعة.

واعتبـــرت منظمة »أوپيك« في وقت ســـابق أن 
»املسائل الســـاخنة« مثل ارتفاع معدالت املضاربة 
في البورصـــات العاملية املعنية بالطاقة واضطراب 
السوق النفطية العاملية وتقلبات االسعار كانت السمة 

االساسية التي متيز بها فصل الصيف احلالي.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 14 سنتًا ليستقر عند 76 دوالرًا

ترتيب دول مجلس التعاون من حيث الشفافية
 وانخفاض معدالت الفساد )2008/2007(
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3228قطر
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5341عمان

4643البحرين

6056الكويت

7980السعودية

أحمد مغربي 
مع انــــدالع األزمة االقتصاديــــة التي لم 
تنته فصولها بعد وتداعياتها الفادحة على 
االقتصاد احمللي باتت مســــألة الشفافية في 
املعامالت االقتصادية أهم من أي وقت مضى 
إذ أكدت األزمة ضرورة نشر احصاءات وأرقام 
صحيحة في كل الظروف سواء االيجابية أو 
الســــلبية وذلك لتفادي أي خسائر قد تنجم 

عن حجبها.
ويالحظ أنه في السنوات القليلة املاضية 
أصبحت الكويــــت دولة غير جاذبة لرؤوس 
األموال الوطنية، فكيف ستكون جاذبة لرؤوس 
األموال األجنبية في ظل املطالب العديدة جلعلها 

مركزا ماليا وجتاريا في املنطقة؟
ولألســــف تعاني الكويت بشكل عام من 
نقص الشفافية التي وضعت االقتصاد في نفق 
مظلم حّول الكويت الى بلد طارد لالستثمار 
وغير مرغوب فيه وذلك مقارنة ببعض الدول 
اخلليجية املجاورة والتــــي أخذت خطوات 
جبارة في حتقيق التحــــول إلى مركز مالي 
وجتاري فعــــال ومؤثر في املنطقة مثل دبي 

والبحرين.
ولكي نقف بشكل محايد لنعرف األسباب 
التي أوصلتنا الى هذا الوضع والذي أصبحنا 
من خالله طاردين لالســــتثمار بفضل نقص 
الشفافية وأسباب أخرى عديدة لم نستطع 
طرحها حاليا وان نعرف احللول املمكنة لكي 
نصل الى أفضل احللول حيث انه من اخلطأ ان 
ندع األزمة املالية متر مر الكرام دون أن نقف 
على إفرازاتها املباشرة على االقتصاد احمللي 
وان نتعلم منها دروســــا عديدة حتصنا ضد 

أي أزمة مالية قد حتدث في املستقبل.
 فالتقريــــر األخير الصــــادر عن منظمة 
الشــــفافية الدولية بنّي أن الكويت تراجعت 
في التصنيف العاملي للعام املاضي 5 مراكز 
لتحل في املرتبة الـ 65، بعد أن كانت في املركز 

الـ 60 على مؤشر عام 2007.
وجاء في التقرير تراجع كبير للكويت التي 
كانت حتتل منذ أربعة أعوام املرتبة األولى 
خليجيا وعربيا، وهذا ان دل فإمنا يدل على 
أن الكويــــت ال حتارب آفة الفســــاد جيدا في 

القطاعني العام واخلاص.
وميثل عامل الشفافية للمؤسسات 
العاملية أهــــم عنصر ملدى متتع أي 
دولة بالشفافية في القوانني والقدرة 
على جذب االســــتثمارات األمر الذي 
يجعل مــــن أي دولة حتتــــل مراتب 
متقدمة في الشفافية أهدافا لالستثمارات 

األجنبية.

والكل يعلم أن الكويت كانت حتتل املراتب 
األولى عربيا وخليجيا على مؤشر الشفافية 
حيث احتلت من أربع سنوات املرتبة األولى 
على املؤشــــر العربي واخلليجي واملرتبة الـ 
40 عامليــــا ولكن وضع البلد وتدهوره خالل 
السنوات املاضية قهقر هذه املراتب إلى القاع 
لكــــي نكون بجوار كوبا التي تتفشــــى فيها 

الديكتاتورية والفساد.
واألسباب احلقيقة التي أوصلتنا إلى هذا 
الوضع املبكي هو التناحر املستمر بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية والذي شهد سجاال كبيرا 
بينهما خالل السنوات اخلمس املاضية التي 
تقهقر فيها مؤشر الشفافية الكويتي إلى القاع 

مع الدول املسحوقة عامليا.
وال يخفى على الكثيرين أن الكويت تعاني 
مــــن ثغرات عديدة كان مــــن املقدر أن يكون 
لها مســــتقبل مغاير متاما ملا تفرضه األزمة 
الراهنة من واقع، اذ تبوأت في فترات سابقة 
مكانة جعلتها ملتقى ملعظم اســــتراتيجيات 
االستثمار على املســــتوى العاملي، وتوقعت 
لها هذه االستراتيجيات ان تصبح البلد األول 
الستقطاب االستثمارات العاملية أو ما يسمونها 

»التورتة االستثمارية«.

خطة الطريق

وخالل ازدهار املنطقة على مدى 6 سنوات 
ارتفعت فيها أسعار النفط، لم تكن البيانات 
االقتصادية املتفرقة التي تصدرها هذه الدول 
تثير التســــاؤالت بني املستثمرين املعتادين 
على التعامل مع النظم الكتومة محليا، وكانوا 
يبنون قراراتهم االستثمارية على قوة أسعار 
النفط وليس على درجة الشفافية، واغفلوا 
أن عــــدم توافر بيانات دقيقــــة وفي مواعيد 
مناسبة، ســــيقوض جهود املنطقة في إقناع 
العالم اخلارجي باستمرارية النمو االقتصادي 

احمللي.

مدركات الفساد

ومع هـــذه األرقام الســـلبية تأتي رياح 
االصالح مبا ال تشتهي السفن فأداء الكويت 

مازال غير مقنع في 

محاربة الفساد باملعامالت الرسمية وذلك وفقا 
لتقرير مدركات الفساد لعام 2008 الصادر 
من منظمة الشفافية الدولية، فتراجع ترتيب 
الكويـــت 5 مراتب إلى املركـــز الـ 65 عامليا 
وليس غريبا ان نشاهد قطر في هذا الصدد 

في املرتبة األولى عربيا.
بدورها نالت االمارات املرتبة الـ 35 عامليا 
ثاني أفضل نتيجة بني دول مجلس التعاون 
والدول العربية وعليه واصلت االمارات سلسلة 
تأخرها بعد أن حلت في املرتبة الـ 34 في تقرير 
عام 2007، فضال عن املرتبة الـ 31 عامليا في 
تقرير عام 2006. وكانت االمارات قد حظيت 
باملرتبة األولى خليجيا وعربيا في عام 2006 
بحلولهـــا في املركز الـ 31 عامليا. في املقابل، 
حققت عمان قفزة نوعية في ترتيبها متقدمة 
12 مرتبة في غضون سنة واحدة إلى املركز 
رقم 41 دوليا. بدورها تقدمت البحرين ثالث 
مراتب إلى املرتبة 43 دوليا على خلفية تعزيز 
الشفافية في منح املناقصات احلكومية مثل 

القدرة على تقدمي عطاءات إلكترونيا. 
»األنباء« استطلعت آراء عدد من االقتصاديني 
عن األسباب احلقيقة وراء انعدام الشفافية 
وغيـــاب البيانات التي تصـــدر من اجلهات 
احلكومية املسؤولة، حيث قال احد االقتصاديني 
ان مؤشر الشفافية خرج باألساس من رحم 
املؤسسات املالية وهي نتاج خبرات متراكمة 
لدى هؤالء املسؤولني الذين انحدر بهم احلال 
من األســـوأ إلى األســـوأ حتى أصبح هؤالء 
املســـؤولون بال حكمة وال مسؤولية جتاه 
بلدهم في قيادة هذه املؤسسات الكبرى التي 

تدير املليارات وال احد يعرف ادنى معلومة 
عن هذه االســـتثمارات وال اخلسائر 

التي حلقت بها خالل األزمة املالية 
العاملية.

وأوضـــح أن التشـــاحن 
املستمر بني السلطتني هو 
الذي الذي زاد »الطني بلة« 
وحول الكويت إلى بلد فقير 
في االســـتثمار في الوقت 

التي كان في أشد احلاجة إلى 
مزيد من االستثمارات داخل 
الســـيولة  االقتصاد لتوفير 
الالزمة لتخطي براثن األزمة 

آثارهـــا وتداعياتها،  وجتنـــب 
مضيفا أن الكويت بصفة عامة 
تعاني من إطـــار عمل تنظيمي 

وتشريعي غير جيد للتعامل مع 
االنكماش االقتصادي الذي فرضته األزمة 

االقتصادية والذي من شانه دفع العديد 

من املستثمرين إلى اخلارج بحثا عن فرص 
استثمار أفضل وفصول تشريعية منقحة لم 
يجدوها في الكويت التي ما زالت تشريعاتها 

وقوانينها املنظمة لالقتصاد متخلفة.
وبني اقتصادي آخر أن املشكلة تكمن في 
نقص الشفافية وان خطة الطريق الوحيدة 
املمكنة متوافرة فقط لدى صناع السياســـة 
العامة وأمام املستثمرين هامش وضوح محدود 
عن كيفية سير اللعبة، مشيرا إلى انه إذا ما 
نظرنا إلى املسألة من زاوية االقتصاد الكلي، 
ومبا أن املنطقة قد متكنت من ادخار ما يقارب 
70% من مكاسب الفورة النفطية، فإن هناك 
ادخارات وفيـــرة ميكن اخلروج منها بخطة 
إنقـــاذ موثوق بها، ولذلـــك يتعني على دول 
اخلليج أن تبدأ في نشـــر بيانات اقتصادية 
دورية إلقناع املستثمرين القلقني من تراجع 
أسعار النفط واألزمة املالية العاملية بأن هذه 

الدول مازالت وجهة جيدة لالستثمارات.
وأضاف أن االستقرار السياسي واالقتصادي 
يقوم بدور كبير في مجال جذب االستثمارات 
األجنبية إلى البالد، منوها باجلهود األخيرة 
التي قام بها فريق التعامل مع األزمة املالية 
العاملية الذي شكلته احلكومة برئاسة محافظ 
»البنك املركزي«، والذي كان له دور إيجابي 

في مجال إعادة جزء من الثقة.
إال أن احــــد االقتصاديني الذين اســــتطلعت 
»األنباء« آراءهــــم قال ان األزمة املالية قد تعمل 
كمحفز للكويت وان تسعى إلى حتسني نوعية 
ومواعيد اصدار بيانات املؤشــــرات االقتصادية 
وذلك في خطوة حثيثة منها في إطار 
النقدية  حتضيرها للوحــــدة 
اخلليجية، والتي قد تتأخر 
كثيرا عن املوعد املقرر 
في عام 2010 وذلك 
املعلومات  لنقص 
الالزمــــة عن كل 
كحســــاب  دولة 
التضخم وأسعار 

املستهلكني.

الفساد اإلداري اليزال يطغى على المعامالت في جميع 
قطاعات الدولة


