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»األهلي املتحد« يدشن حملته »اربح كاش وسوي فيه اللي تبيه«

جلنة »اإلصالح املالي واالقتصادي« تعقد اجتماعها العاشر

»ميد«: الكويت تدرس دمج املؤسسات احلكومية

إمكانية احلصول على أفضل 
برنامج متويل حتى 70 ألف 
دينار يتم تسديده على 15 
عاما، وكذلك احلصول على 
خصم خاص يصل إلى 400 
دينار من أي موزع سيارات، 
باإلضافة إلى بطاقة ائتمان 
مجانية للسنة األولى والتي 
متكن العمالء من احلصول 
على أمي���ال جوية مجانية 
مع أفضل برنامج للمكافآت 
على البطاق���ات االئتمانية، 
ففي كل دينار ينفقه العميل 
ببطاق���ات البن���ك االهل���ي 
املتحد يحصل على 3 نقاط 
من األمي���ال اجلوية. كذلك 
يتمت���ع عمالء البنك األهلي 
املتحد بخصومات فورية في 
اكثر من 100 متجر للتجزئة 
في الكويت، كما يس���تطيع 
العميل ان يستفيد من برنامج 
احلصاد للجوائز، والذي يعد 
برنام���ج اجلوائز األول في 
الكويت املتوافق مع الشريعة 
اإلسالمية والذي يقدم أكبر 

قيمة جوائز.

تصل اجلائزة االولى إلى 10 
أضعاف راتبه.

كما يق���دم البنك األهلي 
العديد من املميزات  املتحد 
الت���ي جتعل من  اإلضافية 
البنك  إلى  الرات���ب  حتويل 
اخليار األمثل لكافة العمالء، 
حيث تش���مل تلك املميزات 

دينار وأكثر، والذين يقومون 
البنك  إلى  بتحويل رواتبهم 
األهلي املتح����د، أن يحصلوا 
عل����ى 10% من قيم����ة راتبهم 
األول نقدا أو احلصول على 
قرض حس����ن يصل حتى 8 
آالف دينار. كما يتأهل العميل 
للسحب على 10 جوائز نقدية 

أعلن البنك األهلي املتحد 
عن تدشني حملته الترويجية 
اجلديدة »اربح كاش وسوي 
فيه اللي تبي����ه« التي توفر 
للعمالء فرصة التأهل لدخول 
السحب والفوز بجوائز نقدية 
تصل حتى 10 أضعاف الراتب 

الشهري للعميل.
وتأتي هذه احلملة اجلديدة 
تتويجا للنجاح الذي حققته 
حملة حتويل الراتب من البنك 
االهلي املتحد، حيث يقدم البنك 
مي����زة حصرية لعمالئه عند 
حتويل رواتبهم للبنك، حيث 
يتيح له����م فرصة احلصول 
على جوائز نقدية مما يضيف 
لهم حرية االختيار وشراء ما 
يفضلونه من السلع واخلدمات 
بدال من الهدايا العينية التي 
قد ال توافق احتياجات بعض 

العمالء.
هذا وتستمر حملة »اربح 
كاش وسوي فيه اللي تبيه« 
الثالثني من س����بتمبر  حتى 
العمالء  2016 وميكن جلميع 
الذي����ن تص����ل رواتبهم 400 

كون����ا: عق����دت اللجن����ة 
العليا ملتابعة وتنفيذ وثيقة 
اإلج����راءات الداعمة ملس����ار 
املالي واالقتصادي  اإلصالح 
العاشر الستكمال  اجتماعها 
متابعة تنفي����ذ الوثيقة منذ 
اعتمادها من مجلس الوزراء 

في مارس املاضي.
وقال����ت وزارة املالية في 
بيان صحافي امس االول: ان 
االجتماع عقد برئاسة نائب 
رئيس اللجنة ووكيل وزارة 
املالية خليفة حمادة لالطالع 
الوثيقة  آليات تطبيق  على 

وخطة عمل برامجها.
اللجن���ة كثفت  وكان���ت 
اهتمامها الشهر املاضي على 
وضع خطة عم���ل واضحة 

جلميع برامج الوثيقة وقامت 
بتصميم لوحة آلية متكنها من 
مراقبة مراحل التنفيذ ودراسة 
الفجوات واملخاطر احملتملة 
لكل من املبادرات مبا ميكنها من 
ترتيبها على أساس األثر املالي 
واالقتصادي املتوقع، حيث 
بدأ العمل ف���ي رصد مراحل 
التنفيذ ومساعدة اجلهات التي 
واجهت عراقيل وصعوبات في 
التنفيذ والتخطيط. وتتألف 
الوثيقة م���ن 6 محاور حول 
املالي وإعادة رسم  اإلصالح 
دور الدول���ة ف���ي االقتصاد 
الوطن���ي وزيادة مس���اهمة 
النشاط  القطاع اخلاص في 
االقتصادي ومشاركة املواطنني 
في متلك املشاريع وإصالح 

العمل ونظام اخلدمة  سوق 
املدنية واإلصالح التشريعي 
واإلج���راءات  واملؤسس���ي 
املس���اندة. ويتضمن محور 
اإلصالح املال���ي في الوثيقة 
شقني األول اإليرادات ويشمل 
استحداث ضريبة على أرباح 
األعمال والش���ركات مبعدل 
10% وتطبيق ضريبة القيمة 
املضاف���ة الت���ي تبنتها دول 
التع���اون اخلليجي  مجلس 
مبعدل 5% من أنشطة إنتاج 
الس���لع واخلدم���ات وإعادة 
تسعيرها وكذلك إعادة تسعير 
مقابل االنتفاع بأراضي الدولة 
وسرعة حتصيل مستحقات 
الدولة املتأخ���رة. ويتضمن 
الش���ق الثان���ي املصروفات 

ويشمل ترشيد مصروفات كل 
الوزارات واجلهات احلكومية 
ووقف إنشاء أجهزة حكومية 
أو هيئات عامة جديدة ودمج أو 
إلغاء بعض الهيئات والوزارات 
العام���ة وإلغ���اء  واإلدارات 
عضوية األعضاء املتفرغني 
بعد انتهاء مدتهم احلالية في 
املؤسسات والهيئات العامة. 
ويشتمل الشق الثاني ايضا 
على ترشيد الدعم مع ضمان 
إلى  اس���تمراره ووصول���ه 
الشرائح املستحقة له وإصالح 
نظام اعتمادات اإلنفاق احلالي 
وتطوير طرق إعداد امليزانية 
وتقييد األوامر التغييرية في 
العامة ومعاجلة  املش���اريع 

سلبيات نظام دعم العمالة.

محمود عيسى

قال���ت مجلة »مي���د« ان 
الوزراء يدرس دمج  مجلس 
املؤسس���ات احلكومية ذات 
املتش���ابهة  االختصاص���ات 
لتقليص عدده���ا، ومن بني 
هذه املؤسس���ات املستهدفة 
هيئة مش���روعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
وهيئة تش���جيع االستثمار 
املباشر، وقد طلب  االجنبي 
املجل���س منها دراس���ة هذه 
املقترحات وال���رد عليها، اال 
ان قرارا بهذا الش���ان لم يتم 

اتخاذه حتى اآلن.
واضافت املجلة ان هيئة 
تشجيع االستثمار امتنعت 
عن التعليق على هذه املسالة 
الى ان يتخذ مجلس الوزراء 
ق���رارا بش���انها، فيما آثرت 
هيئة مشروعات الشراكة عدم 
التعليق الن املوضوع مازال 

قيد الدراسة.
جت���در االش���ارة الى ان 
هيئة مش���روعات الشراكة 
هي املسؤولة عن املشروعات 
املقرر تنفيذها باملشاركة بني 
القطاعني العام واخلاص وان 
لديها مشروعات تصل قيمتها 

الى 20 ملي���ار دوالر موزعة 
الطاقة واملياه  على قطاعات 
واملجاري والنقل، وقد حلت 
الفني  الهيئة محل اجله���از 
لدراسة املشروعات التنموية 
واملبادرات في اطار تعديالت 
على قانون املش���اركة، ومت 
تعيني مدير ع���ام جديد لها 

في عام 2015.
وقد طرحت الهيئة نهاية 
العام املاضي 5 مش���روعات 
كب���رى برغ���م ان كل ه���ذه 
املش���روعات قد تأخرت عن 
اجلدول املق���رر لها، ومازال 
الباب مفتوحا امام املقاولني 

لتقدمي عروضهم بشان مشروع 
شمال الزور املستقل للطاقة 
واملياه حتى 21 يونيو اجلاري، 
فيما لم حتدد تواريخ نهائية 

ملشروعات اخرى.
م���ن جانب آخ���ر، قالت 
املجلة ان مس���ؤوليات هيئة 
تشجيع االستثمار االجنبي 
املباشر تنصب على استقطاب 
االس���ثتمارات االجنبية من 
القطاع اخلاص الى الكويت، 
كما تتولى مسؤولية اصدار 
التراخيص للشركات االجنبية 
الراغبة في االس���تثمار في 

البالد.

جناح السليمان

بنك مسقط يعني رئيساً تنفيذياً جديداً لفرع الكويت
أعل����ن بنك مس����قط، عن 
الس����ليمان  تعيين����ه جناح 
الرئيس التنفيذي اجلديد لفرع 
البنك في الكويت، حيث تتسم 
جناح بش����خصيتها العملية 
البارزة على مدى 25 س����نة 
املالية والقطاع  في املجاالت 

املصرفي.
والتحقت جناح بفرع بنك 
مسقط في الكويت في سنة 
2014 لتحل في منصب رئيس 
األعمال املصرفية للشركات، 
وخالل فترة عملها في البنك، 
حرصت عل����ى إدارة وقيادة 
فري����ق األعم����ال املصرفية 
لتوسيع نشاطات وعمليات 
املالي����ة، وذلك ضمن  البنك 
اس����تراتيجية بنك مس����قط 
لترس����يخ وتعزيز مكانتها 

في املنطقة.

كما ستضيف جناحا خالل 
فترة رئاس����تها للبنك عبر 
العديد من اخلبرات الواسعة 
في املجال املصرفي واملتمثلة 
ف����ي س����يرتها العملي����ة مع 
املؤسسات املالية والتمويلية 

الرائدة في الكويت.
إلى  وقبي����ل انضمامه����ا 
بنك مس����قط، شغلت جناح 
الس����ليمان منصب مساعد 
مدير عام للشركات املصرفية 
في بنك برق����ان. وكجزء من 
اس����تراتيجية بنك مس����قط 
البنك  الريادية، س����يواصل 
استقطاب وتطوير الكفاءات 
الكويتية لتعزيز نش����اطاته 

في الكويت.
حي����ث س����تحل جن����اح 
الس����ليمان مح����ل أس����امة 
الرئي����س  العبداللطي����ف، 

التنفيذي السابق لبنك مسقط 
بالكويت والذي عاد إلى املقر 
الرئيسي للبنك في سلطنة 
عمان ليشغل منصبا مرموقا 

في اإلدارة العليا.
واس����تهل بنك مس����قط 
أعمال����ه املصرفية من خالل 
فرع����ه بالكويت في ش����هر 
أبري����ل 2010 ليصب����ح بذلك 
أول بنك من س����لطنة عمان 
يفتتح فرعا للخدمات املالية 
ف����ي الكويت. والي����زال بنك 
مس����قط في الكوي����ت يقدم 
سلسلة متكاملة من األعمال 
املصرفية واملالية واخلدمات 
التجاري����ة، وذل����ك ضم����ن 
سياسة واستراتيجية البنك 
الروابط والتدفقات  في دعم 
االستثمارية والتجارية بني 

السلطنة والكويت.

العجز قد يبقى في موازنات دول اخلليج مبعدل 13% من الناجت احمللي خالل 2016.. ويبدو في الصورة مواطن سعودي يجلس بجوار برج اململكة في الرياض

مقابل 8.8% بنهاية 2014

»اجلمان«: ارتفاع متوسط معدل الرفع املالي
للبنوك الكويتية إلى %9.2

رص���د تقرير ص���ادر عن 
مرك���ز اجلمان مع���دل الرفع 
املالي وفقا ملعايير )بازل 3( 
للبن���وك الكويتية بني عامي 

2014 و2015.
وق���ال التقري���ر ان���ه من 
ضم���ن معايير )ب���ازل - 3( 
اخلاصة بتقييم املالءة املالية 
وقياس م���دى حتمل البنوك 
لألزم���ات املالي���ة احملتمل���ة 
معدل الرف���ع املالي، ويقيس 
رأس املال )الش���ريحة 1( إلى 
التع���رض للمخاطر  إجمالي 
واالنكش���افات، وقد حدد بنك 
الكويت املركزي نس���بة %3 
املالي  الرفع  كحد أدنى ملعدل 
للبنوك الكويتية، وقد حققت 
جميعها نسبا أعلى خالل عامي 
2014 و2015 مما يؤكد الوضع 
اجليد للبنوك الكويتية وفقا 
ملعيار معدل الرفع املالي بشكل 

عام.

الفرق بين معدلي: »كفاية 
رأس المال« و»الرفع المالي«

وباختص���ار، يعتبر رأس 
املال احملتسب لغرض »معدل 
الرف���ع املال���ي« املعب���ر عنه 
باصطالح )شريحة 1( أضيق 
نطاقا من رأس املال احملتسب 
لغرض »معدل كفاية رأس املال« 
مبفهومه الشامل، واملعبر عنه 
باصطالح )شريحة 1 + شريحة 
2(، هذا من ناحية »البسط«، 
أما من ناحية »املقام«، فيعتبر 
بند إجمالي التعرض للمخاطر 
واالنكش���افات املستخدم في 
احتساب »معدل الرفع املالي« 
أوسع نطاقا من بند املوجودات 
املرجحة باملخاطر املستخدمة 

في احتساب »معدل كفاية رأس 
املال«.

مؤشرات القطاع والبنوك

وأشار التقرير إلى ارتفاع 
املالي  الرفع  متوس���ط معدل 
للبنوك الكويتية من 8.8% في 
نهاية العام 2014 إلى 9.2% في 
نهاية العام املاضي 2015 بزيادة 
0.4 نقطة مئوية بنمو بلغ %4.9، 
من جهة أخرى، تباين النمو 
في معدل الرفع املالي للبنوك 
الكويتية خ���الل 2015، حيث 
تصدر »برقان« أعلى نسبة منو 
في هذا املضمار مبعدل %20.9، 
تاله »وطن���ي« مبعدل %9.8، 
ثم »جتاري« مبعدل 8.5%، في 
حني تراجع معدل الرفع املالي 
ل� »بنك وربة« مبعدل %23.6، 
تاله »أهلي« بنسبة 23.0% ثم 

»الدولي« بواقع %6.6.

وقد س���جل »بنك وربة« 
أعلى معدل رفع مالي في العام 
املاض���ي 2015 بواقع %11.58، 
تاله مباشرة »جتاري« بنسبة 
11.51%، ث���م »الدولي« مبعدل 
10.80%، في حني سجل »املتحد« 
أدنى معدل رفع مالي مبقدار 
6.98%، ت���اله »بنك بوبيان« 
بواقع 7.90%، ثم »خليج ب« 

بنسبة %8.46.

مقارنة البنوك التقليدية 
واإلسالمية

وقال التقرير ان عدد البنوك 
البنوك  التقليدية مياثل عدد 
اإلسالمية بواقع 5 لكل صنف، 
وقد حققت البنوك التقليدية 
منوا أفضل ف���ي معدل الرفع 
املالي بني 2014 و2015 مبقدار 
0.5 نقطة مئوية وبنمو %5.8 
ليرتف���ع ذلك املعدل من 8.65 
إل���ى 9.14%، في ح���ني ارتفع 
املالي  الرفع  متوس���ط معدل 
للبنوك اإلسالمية من 8.96 إلى 
9.29% بزيادة قدرها 0.3 نقطة 
مئوية وبنسبة 3.7%، ورغم 
منو نسبة معدل الرفع املالي 
التقليدية  البنوك  لش���ريحة 
مقابل نظيرتها اإلس���المية، 
فقد حافظت اإلس���المية على 
تفوقها خالل عامي 2014 و2015 
وفقا لهذا املعيار، وذلك بهامش 
بلغ 0.31 نقطة مئوية في 2014 
و0.14 نقطة مئوية في 2015، 
حيث بلغ متوسط معدل الرفع 
املالي للبنوك اإلسالمية %8.96 
في ع���ام 2014 مقابل %8.65 
للتقليدية، كما بلغ ذلك املعدل 
9.29% لإلسالمية في عام 2015 

مقابل 9.14% للتقليدية.

»وربة« يتصدر
أعلى معدل رفع 
مالي بـ %11.58 

تاله »جتاري« 
بـ%11.51
في 2015

1.3 مليون شخص 
إضافي عاطلون

عن العمل
في اخلليج واجلزائر 

بحلول 2021

تسجيل عجز 
متراكم يفوق

900 مليار دوالر 
حتى 2021

ارتفاع نسبة الدين 
العام إلى %45 

من الناجت احمللي 
بحلول 2021

450 مليار دوالر تراجع في إيرادات صادرات النفط والغاز لدول اخلليج واجلزائر خالل 2016

صندوق النقد لدول اخلليج: قلّصوا العجز بإجراءات إضافية
دبي � أ.ف.پ: رحب صندوق 
النقد الدولي بإجراءات التقشف 
التي بدأت دول نفطية في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا باتخاذها، 
مطالب����ا إياها بخطوات إضافية 
لتقليص العجز في موازناتها في 

ظل تراجع أسعار النفط.
ورأى صندوق النقد في تقريره 
ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
واجلزائر ش����رعت في تطبيق 
»إجراءات دعم نقدي طموحة«، 
إال ان املوازنات العامة في عدد من 
الدول ستسجل عجزا متزايدا في 

ظل انخفاض اسعار النفط.
وأض����اف ان »جهدا جوهريا 
إضافيا خلفض العجز، مطلوب 
على املدى املتوسط للحفاظ على 
االستدامة املالية« للدول املعنية، 
والت����ي تعتمد ماليته����ا العامة 
بشكل رئيس����ي على اإليرادات 

النفطية.
ورأى الصندوق ان على دول 
مجلس التعاون اتخاذ إجراءات 
إضافية حلماية عمالتها الوطنية 
املرتبطة بس����عر صرف الدوالر 

األميركي.
وحذر من وجود »إش����ارات 
ناش����ئة عن ضغوط����ات على 
مستوى الس����يولة« لدى الدول 
املعنية، مشددا على احلاجة الى 
»إصالحات هيكلية عميقة لتحسني 
التوقعات على املدى املتوس����ط 
التنويع في مصادر  وتس����هيل 
الدخل متهي����دا لتوفير وظائف 

للقوة العاملة املتنامية«.
وقدر الصندوق ان يصبح 1.3 
مليون شخص إضافي عاطلني 
عن العمل بحلول عام 2021 في 
ضوء الضغ����وط على موازنات 

الدول املذكورة.
كما رجح تراجع اإليرادات من 
صادرات النفط والغاز الطبيعي 

لدول اخلليج واجلزائر بحدود 
450 ملي����ار دوالر هذه الس����نة 
مقارنة بالعام 2014، اي بانخفاض 
إضافي قدره 150 مليار دوالر عن 

العام 2015.
وفي ظل انخفاض اإليرادات، 
النقد ان تسجل  رجح صندوق 
دول اخللي����ج واجلزائر عجزا 
متراكما في موازناتها يناهز 900 

مليار دوالر حتى 2021.
وحتتاج هذه الدول الى خفض 
معدل اإلنف����اق احلكومي بنحو 
الثلث، من اجل س����د العجز في 

موازناتها.
ورأى التقرير ان دول مجلس 
التعاون اخلليجي لديها هامش 
زي����ادة عائداته����ا ف����ي مجاالت 
مختلفة، عبر ضرائب مباشرة 
او غير مباشرة، كالضريبة على 
القيمة املضافة او ضريبة األمالك 

وضرائب األفراد والشركات.
وبعدما اضطرت بعض الدول 
ال����ى االس����تعانة باحتياطاتها 
املالية الضخم����ة املقدرة بزهاء 
2.5 تريليون دوالر الستيعاب 
وطأة تراجع إيرادات النفط، بدأت 
بتطبيق إجراءات للحّد من اإلنفاق 
احلكومي واالقتراض لسد العجز 
املتزاي����د في املوازنة، بحس����ب 

التقرير نفسه.
وتوقع صندوق النقد ان يبقى 
العجز في املوازنة مرتفعا هذه 
الس����نة، مبعدل 13% من الناجت 
احمللي، رغم هذه اإلجراءات، ولكن 
من دون ان يؤدي ذلك الى دخول 
اقتصادات اخلليج واجلزائر في 

حال من االنكماش.
ورجح الصندوق ان ترتفع 
نسبة الدين العام في هذه الدول، 
من 13% من الناجت احمللي العام 
املاضي، ال����ى 45% منه بحلول 

سنة 2021.


