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تراجع اإليرادات غير النفطية مؤشر 

على فشل السياسات االقتصادية

انخفاض الدوالر تطور يثير الدهشة!

بورصة الكويت محلية.. األفراد املواطنون 
يسيطرون على التعامالت

ذكــر تقرير مركز الشــال 
ان احصائيــات حجم التداول 
وفئــات  جلنســية  وفقــا 
املســتثمرين منذ بداية العام 
الكويتيــة يؤكد  بالبورصــة 
ان مــن خصائصها اســتمرار 
كونهــا بورصــة محليــة مع 
ازدياد نصيب األفراد، فقد كان 
املستثمرون الكويتيون أكبر 

املتعاملني فيها.
بــاع الكويتيــون أســهما 
بقيمــة ٣.54٧ مليارات دينار 

كويتي، مســتحوذين، بذلك، 
علــى 89% من إجمالــي قيمة 
األسهم املبيعة، )86% للفترة 
نفســها مــن ٢٠١6(، في حني 
اشــتروا أســهما بقيمة 48١.٣ 
مليارات دينار، مســتحوذين 
بذلك على 8٧.٣%، من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة، )%86.5 
للفترة نفســها ٢٠١6(، ليبلغ 
الوحيدون  صافي تداوالتهم، 
بيعا، بنحــو 65.46٧ مليون 
دينار، وهو مؤشر على انحسار 

في ثقة املتعاملني احملليني.
وتغير التوزيع النسبي بني 
اجلنسيات عن سابقه، إذ أصبح 
نحو 88.١% للكويتيني و٢.%8 
للمتداولــني من اجلنســيات 
األخــرى و٣.٧% للمتداولــني 
التعــاون  مــن دول مجلــس 
اخلليجي، مقارنة بنحو ٣.%86 
للكويتيني و١٠.4% للمتداولني 
من اجلنسيات األخرى و٣.٣% 
للمتداولــني مــن دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي للفتــرة 

نفسها ٢٠١6. 
الكويــت  أي إن بورصــة 
ظلت بورصة محلية وبارتفاع 
نصيبهم مع ارتفاع النشــاط 
في البورصة بإقبال أكبر من 
جانب مســتثمرين من خارج 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
يفوق إقبال نظرائهم، من داخل 
دول املجلس، وغلبة التداول 
فيهــا لألفراد، الذين زادوا من 
نصيبهم أيضا مع ازدياد نشاط 

البورصة.

صــدر عــن وزارة املالية 
موجز ألرقام إجمالية للحساب 
اخلتامي عن الســنة املالية 
٢٠١٧/٢٠١6، وأصبح تقليدا أن 
يصدر احلساب اخلتامي في 
يوليو، أو الشهر الرابع بعد 
انتهاء الســنة املالية، وذكر 
التقرير األسبوعي الصادر عن 
مركز الشال أن هناك إمكانية 
كبيرة لصدوره في وقت أبكر 
في زمن باتت فيه اقتصادات 
كبرى تصدر بيانات الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي في 
حدود أربعة أسابيع من انتهاء 

كل ربع سنة. 
بلغــت جملة اإليــرادات 
احملققة ١٣.٠99 مليار دينار، 
بزيادة على تلك املقدرة في 
موازنة نفس الســنة املالية 
٢٠١٧/٢٠١6 بنحــو 9.٢٧%، 
أو نحــو ٢.86١ مليار دينار. 
اإليــرادات  ضمنهــا بلغــت 
النفطية نحــو ١١.688 مليار 
دينار بزيادة على املقدر البالغ 
8.6٢٣ مليارات دينار، وعليه، 
ســاهمت اإليرادات النفطية 
بنســبة 89.٢٣% مــن جملة 

اإليرادات احملققة.
ارتفاع مساهمة  صاحب 
النفــط في متويــل املوازنة 
العامــة، انخفــاض نســبي 
ومطلــق في اإليــرادات غير 
النفطيــة، فاحملقــق فعليــا 
منها بلــغ ١.4١ مليار دينار، 
وبانخفاض بحدود -6.١٢% 
عــن املقــدر، أي ان النتائج 
ألهــداف  مخالفــة  جــاءت 
السياســة املاليــة وأهــداف 
السياسة االقتصادية. فأهداف 
السياسة املالية املعلنة زيادة 
النفطيــة  اإليــرادات غيــر 
املطلقــة، بينمــا أحد أهداف 
السياســة االقتصادية ردم 
اخللل املالي الهيكلي بخفض 
املساهمة النسبية للنفط في 
متويل املوازنــة العامة، أي 
النســبية  زيادة املســاهمة 

لإليرادات غير النفطية.
فــي جانــب املصروفات، 
حتققت نتائج إيجابية، حيث 
انخفضت النفقات الفعلية عن 
تلك املقدرة بنحو 6.٢٧%، أي 

ذكــر تقريــر اقتصــادي 
 QNB صــادر عن مجموعــة
ان انخفــاض قيمــة الدوالر 
األميركي أحد التطورات األكثر 
إثارة للدهشة في عام ٢٠١٧. 
وأضاف التقرير انه منذ 
بدايــة العام، تراجع الدوالر 
بنســبة 5% مقابل ســلة من 
العمــات األكثر تــداوال في 
العالم، وقــد حدث هذا على 
الرغم من قيام بنك االحتياط 
الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 
مرتني خال عام ٢٠١٧، ووجود 
إشارات الى أنه يعتزم رفع 
األسعار مرة أخرى والبدء في 
تخفيض ميزانيته العمومية 
بحلــول نهاية العــام. إذن، 
ملــاذا انخفض الــدوالر؟ إن 
عدم إحراز تقــدم في تنفيذ 
احلوافــز املاليــة املوعــودة 
وانخفاض التضخم وارتفاع 
قيمة العمات األجنبية هي 
العوامل الرئيسية التي أدت 

إلى ضعف الدوالر.
وقال التقرير: ان العامل 
األول وراء ضعــف الــدوالر 
هو تاشي أمل املستثمرين 
في خطــط التحفيــز املالي 
للرئيس ترامب، ففي أعقاب 
االنتخابات األميركية، زادت 
التوقعات بحدوث ارتفاع في 
التضخم اســتنادا الى وعد 
الرئيس بإحداث تخفيضات 
في الضرائب وتنفيذ حزمة 
مــن برامــج اإلنفــاق، األمر 
الذي دفع بعائدات السندات 
األميركيــة وقيمــة الــدوالر 
إلــى مســتويات جديدة من 
االرتفاع بنهايــة عام ٢٠١6. 

ان وفــرا بحدود ١.١84 مليار 
دينــار كان حصيلة خفض 
متفاوت ملصروفات األبواب 
الســبعة فــي املوازنة. أكبر 
خفض مطلق، وكان بحدود 
54١ مليون دينــار، كان من 
نصيب باب شــراء األصول 
غيــر املتداولــة، وأعلى وفر 
نسبي وبحدود ٣٠.٧٧% كان 
مــن نصيب بــاب اإلعانات، 
ولعله جاء بعــد تدقيق في 

عدم استحقاقها. 
جملة املصروفات املقدرة 
فــي املوازنة كانــت ١8.89٢ 
مليــار دينار، بينمــا جملة 
اإلنفاق الفعلي كانت بحدود 
١٧.٧٠٧ مليار دينار، ومستوى 
اإلنفاق الفعلي ليس بعيدا عن 
املستوى الذي مت اقتراحه من 
قبل من جانب الشــال وهو 
بحدود ١6 مليار دينار من أجل 
تبني سياسة مالية حصيفة 
واستباقية الجتناب حريق 

املالية العامة القادم.
مــن جانب آخــر، أعلنت 
العامة لاســتثمار  الهيئــة 
علــى  عائــدا  حتقيقهــا 
للســنوات  اســتثماراتها 
املالية األربــع -٢٠١٣/٢٠١4 
إلــى ٢٠١٧/٢٠١6- بنحو ٣٢ 
مليــار دينــار، أي مبعدل 8 
مليارات دينار ســنويا، أي 
5.١%، وهــو أيضا بعيد عما 
مت اقتراحــه بضرورة إعادة 

ولكن اإلدارة األميركية منذ 
مجيئها في يناير فشلت في 
تنفيذ اإلجراءات املالية التي 
وعدت بها، بعــد أن غاصت 
أقدامها في قضايا تشريعية 
أخرى مثل الرعاية الصحية. 
وقــد قضــى ذلــك فعليا 
على إمكانية تنفيذ احلوافز 
خال هذا العام، كما قلل من 
التوقعــات بشــأن حجم أي 
حافز محتمل في املستقبل.

العامل  التقرير أن  وذكر 
الثانــي هو أن التضخم كان 
مخيبا لآلمال، وقد انخفض 
اإلنفاق االستهاكي الشخصي 
األساســي )قياس التضخم 
املفضل لدى بنك االحتياطي 
الفيدرالــي( خال اخلمســة 

صياغة وظيفة االســتثمار 
وحتقيق معدل عائد سنوي 
بحدود 6% واعتباره الدخل 
الرئيسي املستدام أو املتجدد 

لتمويل املوازنة العامة.
واختتم التقرير مشــيرا 
إلى انه ميكن ألرقام احلساب 
اخلتامي أن تأتي مبكرة أكثر، 
ولكــن ال بد مــن الثناء على 
جهود بذلت با شك خلفض 
اإلنفاق الفعلي عن املقدر، وال 
بد من بذل جهد أكبر خلفضه 
أكثر، ليس ألن ذلك خيار يأتي 
أو ال يأتــي، ولكــن، ألنه لم 
يعد هناك خيار سوى خفض 
ملزم على حساب نفقات الهدر 

والفساد. 
مــن جانب آخــر، أوضح 
التقرير انه ال معنى النخفاض 
النفطيــة،  اإليــرادات غيــر 
خصوصا ان الكويت دخلت 
حقبــة وإن متواضعــة من 
خفض الدعم لبعض السلع 
واخلدمات العامة، مثل رسوم 
الدولة.  أراضــي  اســتخدام 
وأوضح ان هناك حتركا تبذله 
وزارة املالية لوضع سقوف 
للنفقات العامة لفترة قد متتد 
إلى ثاث سنوات، ونعتقد أنه 
توجه جيد، مع ضرورة ربطه 
باخلفض اجلوهري املقترح 
العامة،  النفقــات  ملســتوى 
وصياغــة الوظيفة اجلديدة 

لصندوق األجيال القادمة.

أشــهر االولى من ٢٠١٧ رغم 
اســتمرار ســوق العمل في 
الواليات املتحدة في التحسن. 
نتيجة لذلك، اتسم رد فعل 
بعض املشاركني في السوق 
التضخــم  علــى انخفــاض 
باحلــذر، وذلــك خوفــا من 
استمرار ضعف التضخم وأال 
يكون ذلك مؤقتا كما يعتقد 
بنك االحتياطي الفيدرالي. 

وقــد أدى هــذا األمر إلى 
التوقعــات بشــأن  خفــض 
التضخم وولد الشــك حول 
مــا إذا كان بنــك االحتياطي 
سيســتمر فــي مســار رفع 
أسعار الفائدة أو ال، ما يؤدي 
إلى ضغوط نزولية على قيمة 

الدوالر.

»Ooredoo« تنتهي من تطوير شبكتها حول الكويت

»التجاري« يختتم املرحلة الثانية من برنامجه 
التدريبي الصيفي

»بوبيان تكافل« تطرح برنامجاً لتأمني السيارات

اســتمرارا منها في تقدمي 
أفضــل اخلدمــات لعمائهــا، 
أعلنت Ooredoo، الشبكة األقوى 
في الكويت، استكمالها ملشروع 
تطوير شــبكتها باســتخدام 
التكنولوجيــا  أحــدث نظــم 
احلديثــة ومضاعفــة قدرتها 
االستيعابية لتحسني السرعات 

املتاحة لعمائها. 
ويعــد هــذا أحــد أكبــر 
التــي أجنزتهــا  املشــاريع 
الشــركة في زمن قياســي، 
حيــث مت تطويــر أكثر من 
١١٠٠ موقع حول الكويت في 
فترة لم تتجاوز خمسة أشهر 
دون التأثير سلبا على جتربة 

العماء. 
األول  املديــر  وأكــدت 
التخطيــط وتنفيــذ  إلدارة 
شبكات االتصاالت في قطاع 
شــيماء  م.  التكنولوجيــا 
النجدي، أن مشروع التطوير 
هذا يغطي 6٠% من الشبكة 
احلالية، باســتخدام أجهزة 
فائقة السرعة تتيح للعماء 
جتربــة افضــل وتضاعــف 
القدرة االستيعابية للشبكة 
فــي ظــل الطلــب املتزايــد 

خلدمات االنترنت. 
النجــدي أن  وأضافــت 
الشــركة تعتــزم تطويــر 
شبكتها بالكامل بحلول الربع 
األول من عام ٢٠١8، مشيرة 
إلــى ان Ooredoo اعتمــدت 
استخدام األجهزة احلديثة 
من شركة Huawei الرائدة في 
مجال تقدمي احللول املتكاملة 
لتكنولوجيا االتصاالت في 
التطوير والتوسعة  عملية 
الشــاملة لشــبكتها وذلــك 
في كل املناطق واملشــاريع 
احلديثــة للكويــت، حيــث 
أنشأت ما يتعدى ١٢٠ موقعا 
جديدا خــال العام احلالي، 
وأضافــت تــرددات جديدة 
لتكنولوجيــا LTE-A التي 
تقدم للعماء سرعة إنترنت 
متنقــل فائقة بســعة أكبر، 
تزامنا مع زيادة عدد الهواتف 
الذكية اجلديدة التي تستقبل 

اختتــم البنــك التجــاري 
الكويتــي فعاليــات املرحلــة 
الثانية واألخيرة من برنامجه 
الســنوي  التدريبي الصيفي 
املوجه ألبناء وأقارب املوظفني 
الذي استمر خال الفترة من ٢٣ 
يوليو املاضي حتى ٣ أغسطس 
اجلــاري. وقد هدف البرنامج 
إلــى إتاحــة فــرص التدريب 
للطلبة والطالبات وإكسابهم 
اخلبرات واملعلومات األولية 
حول طبيعة العمل في القطاع 
املصرفي والتعامل مع العماء، 
باإلضافة إلى شغل أوقات فراغ 
الطلبة والطالبات الدارســني 
خال عطلتهــم الصيفية في 

مجاالت مفيدة. 
املناســبة، قالــت  وبهــذه 
منى العبد الرزاق املدير العام 
إلدارة املوارد البشرية بالبنك 
التجــاري: يســعدنا اختتــام 
الــدورة التدريبيــة امليدانية 
التي شارك فيها عدد من أبناء 
وأقارب املوظفني الذين تتراوح 
أعمارهم بني ١6 و٢٢ عاما، والتي 
حرصنا من خالها على تزويد 
املتدربني واملتدربات باملهارات 
الازمــة إلكســابهم املعــارف 
املرتبطــة بالعمــل املصرفي، 
باإلضافة إلى إتاحة املجال لهم 
لإلطاع على آلية عمل اإلدارات 
والفــروع وأســاليب العمــل 

تقدم شركة بوبيان للتأمني 
التكافلي مجموعة واسعة من 
اخلدمات والباقات التأمينية 

الشاملة واملميزة.
وأفادت »بوبيان تكافل« 
فــي بيان صحافــي، بأن من 
ضمــن أبرز املنتجــات التي 
توفرها في هذا اإلطار، برنامج 
»تأمني السيارات«، الفتة إلى 
أن هــذا البرنامج يكتســب 
أهميــة كبيرة نظرا حلرص 
كافة األشخاص في املجتمع 
على تأمني أنفسهم وعائاتهم 

وسياراتهم في وقت واحد.
ويتمتع البرنامج مبزايا 
فردية من نوعها، كونه يغطي 
حاالت الوفاة والعجز الكلي 
الدائم واجلزئي الدائم، وذلك 
في حــال وقع احلــادث من 
السيارة، أو وقع عليها، ولم 
يكن للمصاب في احلادث حق 
في دية أو تعويض كامل أو 
جزئي، ميكن احلصول عليه 
عبر تأمني إجباري لســيارة 
أخرى اشتركت في احلادث.

الترددات احلديثة.
وأوضحت النجدي أن هذا 
اإلجناز يعد استكماال إلجناز 
الشــركة في العــام املاضي، 
حيث حصلت علــى جائزة 
أسرع شبكة في الكويت وفق 
 Ookla نتائج نشرتها شركة
 SpeedTest.net املالكة ملوقع
العاملي الذي يقيس سرعات 
اإلنترنت املســتخدمة حول 
 Ooredoo الكويت، حيث تفخر

املصرفي من خــال التدريب 
امليداني بأفرع البنك التجاري، 
موضحة أنــه مت تنظيم لقاء 
تنويري إلطاعهم على بعض 
جوانب العمل املصرفي ومن ثم 
توزيعهم على الفروع القريبة 
من مقر إقامتهم لتسهيل عملية 

انتقالهم للفروع. 
الرزاق: إن  العبد  وتابعت 
تنظيم البنك ملثل هذه البرامج 
التدريبيــة ألبنــاء وأقــارب 
املوظفني، إمنا يأتي انطاقا من 
املسؤولية االجتماعية الشاملة 

وفي السياق ذاته، أشارت 
إلــى أن  »بوبيــان تكافــل« 
البرنامج يشمل أيضا تغطية 
املركبــة في حالة اخلســارة 
الكليــة، التي قــد تلحق بها 
نتيجة حادث، خصوصا إذا 
كانت تكلفة هذا احلادث تزيد 
على ٧5% من القيمة التأمينية 

للمركبة.
كما تشمل تغطية املشترك 

الكويت هذا العام باستمرارها 
بتبوأ املركز األول في النصف 
الثاني من العام احلالي، وذلك 
بفضل التحديثــات التي مت 
إجنازها هذه الســنة والتي 
رفعــت ســرعات اإلنترنــت 
الفتــرة  بنســبة 6٠% عــن 
نفســها، وجار رفع الكفاءة 
من خال التوسعة املستمرة 
للشبكة في طور تزايد الطلب 
علــى خدمات اإلنترنت على 

الهواتف الذكية.
وفي سياق متصل، أعلنت 
الشركة اعتزامها طرح جهاز 
راوتر مع قابلية العمل على 
ترددات شبكة LTE مبوجات 
الفئة ١6 )Cat ١6( مما ميكن 
العمــاء من االســتفادة من 
ســعة إنترنت أكبــر، وذلك 
اســتكماال لطرحهــا أســرع 
راوتر مــن NETGEAR الذي 
مت طرحــه فــي أواخر العام 

املاضي. 
وميكــن اجلهــاز اجلديد 
عماء Ooredoo من االستفادة 
من أحدث التقنيات احلالية 
واملستقبلية حال إطاقها، كما 
سيتم حتديث أجهزة عمائنا 
احلالية تلقائيا دون احلاجة 

إلى تغيير أجهزتهم.

للبنك جتاه املجتمع، وفي إطار 
التزامه جتاه الشباب ودعمهم 
في مسيرتهم للقيام بدور فاعل 
في املســتقبل وكذلك لتوطيد 
العاقات املتميــزة بني البنك 

وموظفيه من جهة أخرى. 
مــن جانبها، أشــارت لينا 
درويــش مســاعد مديــر عام 
قطــاع اخلدمــات املصرفيــة 
لألفــراد، إلــى أن »التجاري« 
يحرص على تنظيم برنامجه 
التدريبي الصيفي في تأهيل 
أبنائنا الطلبة والطالبات على 
أساسيات العمل املصرفي من 
حيث إمكانيــة العمل كفريق 
واحد، وفن التعامل مع العماء، 
إضافة إلى مفهوم جودة اخلدمة 
لهذه الدورة. وأضافت ان البنك 
يعتمد في برامجه التدريبية 
على الساســة واملرونة التي 
تساعد هذه الفئة الشبابية على 

التجديد واإلبداع واالبتكار. 
البرنامــج  ختــام  وفــي 
التدريبــي، قــام البنك مبنح 
املتدربني واملتدربات شهادات 
تقديــر ومكافآت مالية، حيث 
أعربوا عن سعادتهم بحضور 
هــذا البرنامــج وعــن مــدى 
اســتفادتهم من هذا التدريب 
الذي حصلوا عليه في فروع 
البنك التجاري، متمنني للبنك 

املزيد من التقدم واالزدهار.

من التعويضات املادية التي 
قد يطالبه بها الغير، وتثبت 
مســؤوليته عنهــا نتيجــة 
اإلصابــات أو األضرار التي 
حلقت بهم جراء قيادته، وذلك 
أثناء سريان وثيقة التأمني 

على إجازة القيادة. 
أمــا األمــر الافــت فــي 
البرنامــج، فهــو ما يســمى 
بتأمني البطاقــة البرتقالية، 
والــذي يغطــي املســؤولية 
املدنيــة التــي قد تقــع على 
املشــترك نتيجــة ارتكابــه 
حلادث مروري أثناء سفره 
عبر الــدول العربية املغطاة 

مبوجب بطاقة التأمني.
وفيما أكدت الشــركة أن 
البرنامــج يشــمل تغطيــة 
اخلسارة أو الضرر الدي ينتج 
عن حــادث مــروري ملركبة 
املشــترك وملحقاتها وقطع 
غيارها، أكدت أنها تعمل على 
توفير سيارة بديلة إلى جانب 
خدمة املساعدة على الطريق 

وغيرها من املزايا الفريدة.

شيماء النجدي

 تطوير أكثر 
من 1100 موقع 

حول الكويت

البرنامج أتاح 
للطلبة االطالع 
على آلية عمل 

اإلدارات والفروع 
وأساليب العمل 

املصرفي

ارتفاع التجارة يعوض 
ضعف احلوافز 

املالية

إذا لم ينخفض 
اإلنفاق احلكومي 
لـ 16 مليار دينار 

.. حريق سيضرب 
املالية العامة

ضرورة إعادة 
توظيف أصول 
الهيئة العامة 

لالستثمار وصواًل 

لعائد 6% سنوياً


