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خبراء دوليون: »اخلصخصة« 
تخفف الضغط على ميزانية الدولة

»كامكو«: »النافذة الواحدة« 
قلص مدة تأسيس الشركات التجارية

حللت شــركة كامكو لالستثمار تقرير البنك 
الدولي األخير حول مدى سهولة ممارسة أنشطة 
األعمال للعام ٢018 في 190 اقتصادا وفقا لألنظمة 

التي تؤثر على 11 مجاال لألعمال التجارية. 
ووفقا للتقرير، تركزت أغلبية اإلصالحات التي 
أجرتها الدول التي تناول التقرير حتليلها على 
بدء النشــاط التجاري واحلصول على االئتمان 
تليهــا التجــارة عبر احلدود. وشــهدت الكويت 
أكبر قفزة على مســتوى دول مجلس التعاون، 
وحتتل اآلن املركز 96 مقابل حلولها في املركز 10٢ 
في العام املاضي. حيث أنشــأت الكويت النافذة 
الواحدة وحسنت إجراءات تسجيل الشركات عبر 

اإلنترنت لبدء النشاط التجاري. 
وبالنسبة لتسجيل امللكية العقارية، اختصرت 
الكويت عدد األيام الالزمة لتسجيل امللكية من 49 
إلى 35 يوما، كما حسنت من شفافية اإلجراءات 

اإلدارية اخلاصة باألراضي.
كما حسن أكبر اقتصاد في املنطقة، السعودية، 
أداءه مبعــدل مركزين لتحتــل اململكة املركز 9٢ 
بإدخــال ما مجموعــه 6 إصالحات خــالل العام 
املاضــي. وكانت اململكة من بــن أفضل ٢0 بلدا 
إصالحيا في العالم خالل العام املاضي والثانية 

من حيث أفضل الدول ذات الدخل املرتفع ودول 
مجموعة العشرين. 

ال يزال االجتاه العام في دول مجلس التعاون 
اخلليجي إيجابيا مع بذل كل اقتصادات املنطقة 
جهودا على عدد من اجلبهات لتحسن ترتيبها. 
هذا واعتمدت البلدان الستة في مجلس التعاون 
اخلليجي ما مجموعه 15 إصالحا لتحسن مناخ 
األعمال. ونعتقد أن اقتصادات دول مجلس التعاون 
اخلليجي متر مبرحلة حرجة مع تراجع أسعار 
النفط واحتياج القطــاع غير النفطي إلى دفعة 

من األطراف املشاركة بالقطاع اخلاص.
أما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
فقد شهدت جميع الدول تقريبا تغيرا في ترتيبها، 
في حن كانت قطر هي االستثناء الوحيد باحتفاظها 
باملركز رقم 83. وقد لوحظ أكبر معدل للتحسن 
فــي األردن الذي قفز 15 مركزا ليصل إلى املركز 
103، بينما سجلت تونس أكبر تراجع من املركز 
٧٧ إلى 88. ووفقا للبنك الدولي، قامت دول منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإجراء ٢9 إصالحا 
خــالل العام املاضــي ونفذت ما يصــل إلى ٢9٢ 
مشــروعا إصالحيا على مدى السنوات اخلمسة 

عشرة املاضية. 

دعوا إلى ضرورة تقارب األجور واملزايا في القطاعني

محمود فاروق

قــال رئيس بعثة صنــدوق النقد الدولي 
السنوية لتقييم االوضاع االقتصادية في الكويت 
ستيفان روديه ان الكويت ودول املنطقة بحاجة 
الى تعزيز النمو وايجاد فرص عمل للمواطنني، 
الفتا إلى أن تنويع االقتصاد واشراك القطاع 
التنمية سيســاهمان في  اخلاص في عملية 
تخفيف الضغوط على ميزانية الدولة من خالل 
عمليات اخلصخصة واقامة شراكة فعالة بني 

القطاعني العام واخلاص.
جاء ذلك خالل حلقة نقاشية عقدت مساء 
اول من امس نظمها مركز الصندوق الدولي 
بالتعاون مع الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي وحملت عنوان »حتديات السياسات 
االقتصادية التي تواجه الكويت والعالم العربي« 
وترأسها املستشــار االقتصادي في الديوان 

االميري د.يوسف االبراهيم.
واكد روديه ضرورة تقارب األجور واملزايا 
في القطاعني العام واخلاص من شأنه أن يخلق 
املزيد من احلوافز التــي تدفع املواطنني إلى 
البحث عن وظائف في شركات القطاع اخلاص 
ما يحد من تكاليف األجور ويشجع الشركات 

الكويتية على توظيف املواطنني.
واوضح ان عملية تعزيز النمو تســتدعي 
اعــادة التفكير في منوذج يقوم على االبتعاد 
تدريجيا عــن النمو الذي يقوده القطاع العام 
والتوجــه الى منوذج آخــر قائم على تطوير 

القطاع اخلاص وتنويع االقتصاد.
وأشار الى العوائق التي ال بد من التصدي لها 
أبرزها محدودية الوظائف في القطاع العام في 
الفترات املقبلة، داعيا الى إصالحات سوق العمل 
واخلدمة املدنية وتشجيع املواطنني الكويتيني 

على البحث عن وظائف في القطاع اخلاص.

وشدد روديه على ضرورة االعتماد على 
اخلصخصة ومشاريع الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص التي رأى فيها أهمية من حيث 
مساهمتها في تقليص تأثير الدولة على االقتصاد 

وتهيئة األرضية ملنافسة عادلة بني اجلميع.
وأشاد بجهود الكويت في الكثير من املجاالت 
املهمة، الســيما على صعيد كبح جماح الهدر 
في اإلنفاق احلكومي ورفع أســعار البنزين 
والكهربــاء، مبرزا عددا من مجاالت اإلصالح 
الهامة التي من شأنها زيادة االيرادات احلكومية 

بشكل أكبر مثل اإليرادات الضريبية.

تعاٍف عالمي
من جهته، قال نائب مدير إدارة الشــرق 
األوسط واسيا الوســطى في صندوق النقد 
الدولي عاصم حسني في كلمة مماثلة ان آفاق 
النمو في دول املنطقة آخذة في التحسن نوعا 
ما على الرغم من انخفاض معدل النمو الكلي 
فيها بســبب خفض االنتاج النفطي مبوجب 

اتفاق »أوپيك«.
واضاف ان معدل النمو غير النفطي اخذ 
بالتحسن اذ وصل الى 2.6% خالل العام احلالي، 
مشيرا الى اســتمرار حالة التعافي للنمو في 
الدول املستوردة للنفط والذي وصل الى %4.2.
واوضح ان حالة التعافي العاملي انعكست 
بزيادة قوة الصادرات واالســتثمار االجنبي 
وارتفاع ايرادات السياحة، مشيرا الى التقدم 
الذي يتم احرازه ايضا في تعديل اوضاع املالية 

العامة في دول املنطقة املصدرة للنفط.
ولفت الى ضرورة حتسني نوعية التعليم 
والتدريب لتلبية احتياجات القطاع اخلاص ما 
يستلزم زيادة االنفاق على التعليم وحتسني 
جودته واعادة توجيهه فــي بعض قطاعات 

التعليم.

املرشاد: »أساسات العاملية« تؤسس شركة 
كويتية ـ سودانية برأسمال ١٠ ماليني دوالر

والسودان، وذلك لالستفادة من 
الفرص الواعدة في هذه الدول. 
من جهته، أشاد والي والية نهر 
النيل في جمهورية الســودان 
حامت الوسيلة بجهود الكويت 
ودعمها الكبير لقطاع التنمية 

في الوالية.

مادي سنوي ســيتجاوز %60  
بعد خصم الضرائب والرسوم 
وأجور اإلدارة والتشغيل لهذا 
املشــروع الضخــم. وأكــد أن 
الكويت متتلك عالقات اقتصادية 
قدمية مع الســودان وأنها من 
أوائل الدول املستثمرة، موضحا 
أن مجموعة أساســات العاملية 
اجتهت في إطار استراتيجيتها 
لتنويــع اســتثماراتها خــارج 
الكويت الى االستثمار في اململكة 
العربيــة الســعودية ومصــر 

كشف رئيس مجلس إدارة 
مجموعــة أساســات العامليــة 
مجموعــة  شــركات  احــدى 
الكويتية  القابضــة  الســحاب 
مشــاري املرشــاد عــن البــدء 
في إجراءات تأســيس شــركة 
مســاهمة كويتية ـ ســودانية 
إلدارة مشــروع زراعي ضخم 
بالسودان سيعد واحدا من اكبر 
املشــاريع التنموية في الوطن 
العربي من حيث احلجم. وقال 
املرشاد خالل زيارته للسودان 
ولقائه بوالي والية نهر النيل 
في جمهورية الســودان حامت 
الوسيلة إنه سيتم االنتهاء من 
تأسيس شركة مجموعة املرشاد 
لالستثمارات الزراعية كشركة 
مساهمة سودانية في شهر يناير 
املقبل برأسمال مدفوع يبلغ نحو 
10 مالين دوالر، وسيتم طرح 
نسبة 30%من األسهم لالكتتاب 
العام في السودان. وأوضح أن 
املشروع الزراعي املزمع تنفيذه 
يعتبر من أهم مشاريع مجموعة 
مشاري املرشاد خالل لقائه مع حامت وسيلة في السودان أساسات العاملية ملا له من عائد 

احملافظ والصناديق احمللية باعت في أكتوبر املاضي

الكويتيون »باعوا« على األجانب بعد قرار الترقية

واألفراد وخالفت الصناديق 
االجتاه بصافي شــراء بقيمة 

43.3 مليون دينار.
واجتــه اخلليجيــون الى 
الشــراء فــي أكتوبر للشــهر 
الثانــي علــى التوالي، حيث 
سجلت املؤسسات ومحافظ 
العمالء والصناديق صافي بيع 
فيما سجل األفراد شراء بقيمة 

1.٧ مليون دينار.
وخــالل 10 أشــهر بلغت 
محصلة تعامالت اخلليجين 
شراء بقيمة 30.3 مليون دينار 
شــمل كل فئــات املتعاملــن 

اخلليجين.
البورصــة  وســجلت 
الكويتية تراجعا خالل شهر 
أكتوبر الذي أعقب قرار الترقية 
بنحو بلغ ٢.4% ليخسر مؤشر 
السوق الســعري 166 نقطة 
ويبلــغ مســتويات 6513.8 

نقطة.
كما تراجع املؤشر الوزني 
بنهاية أكتوبر ٢.51% متدنيا 
إلــى مســتوى 419.91 نقطة، 
مقارنة بإقفاله في ســبتمبر 
املاضي عنــد النقطة ٧.430، 
لتبلغ خسائره الشهرية 10.8 

نقاط تقريبا.
وانخفــض أيضا مؤشــر 
كويت 15 إلى النقطة 81.96٧ 
بنهاية شــهر أكتوبر، مقابل 
إقفاله عند مســتوى 3٧.99٧ 

نقطــة في ســبتمبر املاضي، 
متراجعا بنحو 3%، خاســرا 

٢9.6 نقطة. 
وقلصت تراجعات أكتوبر 
البورصــة  مــن ارتفاعــات 
الكويتية خالل ٢01٧ ليسجل 
املؤشر السعري منوا بنسبة 

.%13.3
ومــع نهايــة تعامــالت 
أكتوبر، بلغت القيمة السوقية 
للبورصــة الكويتيــة ٢8.49 
مليــار دينار، مقابــل ٢9.35 
مليــار دينــار )9٧.18 مليــار 
دوالر( في ســبتمبر املاضي، 
بخســائر تقدر بحوالي 860 
مليــون دينــار، بانخفــاض 

نسبته 9.٢%.
وأعلنت شــركة فوتســي 
راســل عن ترقيــة البورصة 
الكويتية الى مصاف األسواق 
الناشئة بعد استمرار السوق 
علــى قائمة االنتظــار ملدة 9 

سنوات منذ العام ٢008. 
يذكــر أن بعــض احملللن 
أشــاروا إلــى أن التوقعــات 
ترجح أن يكون الوزن النسبي 
لألســهم الكويتية في مؤشر 
فوتســي بنحــو 0.11% فقط، 
فيما أوضح التحليل أن هناك 
توقعات أخرى ترى تدفقات 
بنحو ٧00 مليون دوالر نتيجة 
لإلدراج في مؤشــر فوتســي 

بعد الترقية.

دينار، مستحوذين على قرابة 
44% من تعامالت الشراء خالل 

الشهر.
املؤسســات  وحلقــت 
الكويتيــة جتاه األفــراد بعد 
تسجيلها صافي شراء بقيمة 
4.8 ماليــن دينــار، إال أنهــا 
استحوذت على نسبة %13.3 
من التعامالت مسجلة شراء 
بقيمة 6٢.3 مليون دينار وبيعا 

بقيمة 5٧.4 مليون دينار.
العمالء  واجتهت محافظ 
إلى البيع مسجلة صافي بيع 
بقيمة 6.6 مالين دينار خالل 
أكتوبر، حيث سجلت عمليات 
شــراء بقيمــة 91.6 مليــون 
دينــار مقابــل 98.٢ مليــون 
دينــار مســتحوذة على %19 

من التعامالت.
وجاءت الصناديق لتسجل 
صافي بيع خالل أكتوبر بعد 
تسجيلها مشــتريات بقيمة 
41.٢ مليــون دينــار مقابــل 
45.6 مليون دينار من جانب 
البيــع مســجلة بذلك صافي 
بيع بقيمة 4.4 مالين دينار، 
فيما اســتحوذت الصناديق 
على 8.8% من التعامالت خالل 

أكتوبر.
ومنذ بداية العام بلغ صافي 
تعامالت الكويتين بيعا بقيمة 
10٢.3 مليــون دينــار، حيث 
باعت احملافظ واملؤسســات 

أحمد موسى

خالف املستثمرون األجانب 
بالبورصــة الكويتية جميع 
أن  أكــدت  التــي  التوقعــات 
تدفقاتهم االســتثمارية على 
األســهم ستشهد زخما كبيرا 
بعد قــرار ترقيــة البورصة 
الى مصاف األسواق الناشئة 
لتسجل مشــتريات األجانب 
مــن األســهم الكويتية خالل 
شــهر أكتوبــر تراجــع كبير 
بلغت نســبته 65% باملقارنة 

مع شهر سبتمبر.
وخالل شهر أكتوبر املاضي، 
حقق األجانب صافي شــراء 
بقيمة 4.6 مالين دينار، حيث 
باع األفراد األجانب واجتهت 
املؤسســات والصناديق إلى 
الشــراء بقيمــة 5.58 مالين 
دينار مبحصلة شرائية بقيمة 

4.6 مالين دينار.
وسجـلــــت املؤسســات 
األجنبية صافي شراء بقيمة 
1.4 مليــون دينــار فقط بعد 
تسجيل مشتريات بقيمة ٢8 
مليون دينار وبيع بقيمة ٢6.5 

مليون دينار.
ومنــذ بداية العام ســجل 
األجانب صافي شــراء بقيمة 
٧٢ مليــون دينــار بدعم من 
التي  املؤسسات والصناديق 
ســجلت شــراء بقيمة 49.5 
مليونــا و٢5.6 مليون دينار 
على التوالي، فيما باع األفراد 
األجانب بقيمة 3 مالين دينار.

ومبقارنة تعامالت األجانب 
خالل الشهور العشرة األولى 
من ٢01٧ بفترة املقارنة للعام 
تعامــالت  حتولــت   ،٢016
األجانب إلى الشراء مقابل بيع 
بقيمــة 3٧ مليون دينار، كما 
زادت تعامالت األفراد األجانب 
وتعامــالت   %1٢6 بنســبة 
املؤسسات والصناديق زادت 
بنســبة تخطــت 100% عــن 
تعامالتها في الفترة نفســها 

خالل ٢016.
وواصلت تعامالت األفراد 
الكويتين ارتفاعها بالبورصة 
خالل شــهر أكتوبر، ليسجل 
األفراد الكويتيون مشتريات 
في أكتوبر بقيمة ٢05.5 مالين 
دينار مقابل ٢05 مالين دينار 
للبيع لتبلغ محصلة تعامالت 
األفراد شراء بقيمة 38٧ ألف 

جودة رأسمال البنوك الكويتية على مستوى الشريحة األولى.. معتدل

S&P: التوسع اإلقليمي يعّرض البنوك اخلليجية ألسواق خطرة

املرجحة باملخاطر بنهاية العام 
املاضي مبتوسط وزن مخاطر 
114% وثاني أكبر التعرضات 
لقطــاع التجزئة بـ 17% من 
باملخاطر  األصول املرجحة 
ومبتوســط وزن مخاطر 
بلــغ 100%. ومثل التعرض 
للمؤسسات املالية والسيادية 
12% من األصــول املرجحة 
التي اســتندت  باملخاطــر 
بالدرجة األولى ألدوات إدارة 
السيولة لدى البنوك اخلليجية 
مبتوسط وزن مخاطر %23 
ولكن بتراوح بني 3 و%144 
وذلك لوجــود بنك خليجي 
واحد يتعرض ملخاطر سيادية 

خارجية كبيرة للغاية.

التركز الفردي والجغرافي من 
الحقائق الثابتة في منطقة الخليج

البنوك اخلليجية  ومتيل 
إلى التركيز في عملياتها على 
بالرغم من  الســوق احمللي، 
التوســع  وجود توجه نحو 
الســنوات  اجلغرافي خالل 
القليلة املاضية، إال أنها اجتهت 
لدول ذات مستويات أعلى من 

املخاطر كتركيا.
واستفادت 3 بنوك فقط من 
التنوع اجلغرافي فيما يبقى 
التركز احمللي خطرا، حيث إن 
أعلــى 20 قرضا متثل ما بني 
25% و35% من إجمالي قروض 
البنوك اخلليجيــة. وأخيرا 
البنوك  الوكالة بعض  منحت 
التنويع بسبب احلجم  فائدة 
لعملياتها املصرفية  الكبيــر 
لألفراد والتي نرى بأنها ذات 
مخاطر أقل من أنشطة اخلدمات 

املصرفية للشركات.

في املنطقة املعتدلة من جودة 
رأس املال واللجوء للشريحة 

األولى. 
جديــر بالذكر أن معظم 
عمليات جمع رأس املال التي 
البنوك اخلليجية  بها  قامت 
في السنوات القليلة املاضية 
كانت أدوات من الشــريحة 
األولى بدال من ضخ رؤوس 
أموال أساســية. ألن تكلفة 
رؤوس األموال األساســية 

أعلى نسبيا.

النموذج المبسط لألعمال 
يفسر سبب هيمنة المخاطر 

االئتمانية
تعتبر املخاطر االئتمانية 
األكثــر تأثيــرا بالبنــوك 
اخلليجية، حيث تبلغ نسبتها 
84% مــن األصول املرجحة 
باملخاطر ومتثــل املخاطر 
السوقية 10% فقط من األصول 

املرجحة باملخاطر. 
البنــوك الكويتية  وتعد 
األكثر خليجيــا من حيث 
التعرض للمخاطر السوقية، 
وأرجــع التقريــر ذلك إلى 
تعرضهــا الكبير لألســهم 
وجلوئها إلى أدوات التحوط 
العملة األجنبية  من مخاطر 
البنوك. وأخيرا  لدى بعض 
تأتــي املخاطر التشــغيلية 
إلى 6% فقط  والتي وصلت 
في املتوســط بــني البنوك 

اخلليجية.

المسألة كلها تتعلق باإلقراض 
للشركات

التعرض إلقراض  ميثل 
الشركات 63% من األصول 

لدى البنوك البحرينية وبعض 
البنوك الكويتية إلى تعرضها 
لدول ذات مخاطر أكبر كتركيا 
الشــرق  وغيرها من دول 

األوسط. 
وإذا كانت نســبة رأس 
املال املرجح باملخاطر تساوي 
8% وفقــا ملعيــار »اس اند 
بي« فهــذا يعني أن البنوك 
متتلك رأسمال كافيا ملواجهة 
الضغوط احملتملة )من النوع 
A( في األسواق املتقدمة. وقد 
وصل متوسط نسبة رأس 
املال من الشــريحة األولى 
لدى البنوك املصنفة بحسب 
املقاييس التنظيمية إلى %16.3 

بنهاية العام 2016.

جودة رأس المال تحافظ 
على قوتها

تواصل البنوك اخلليجية 
احلفاظ على جودة قوية لرأس 
مالها، رغم توقع اســتمرار 
بلغ متوســط  إذ  تراجعها. 
مســاهمة أدوات رأس املال 
اإلضافية من الشريحة األولى 
9% من إجمالــي رأس املال 
املعدل لدى البنوك املصنفة. 
املال األعلى  يظهر رأس 
جــودة في كل مــن عمان 
إن رأس  والسعودية، حيث 
املال يكاد يكون تقريبا مكونا 
كليا من أدوات من الشريحة 
األولى. فيما يظهر رأس املال 
األضعف جــودة في قطر، 
حيث بلغت نسبة مساهمة 
أدوات رأس املال الهجينة %26 
من إجمالي رأس املال املعدل 

املتوسط.
أما الكويت واإلمارات حتل 

متثل الرسملة أبرز العوامل 
اإليجابية التي تدعم التصنيفات 
الدول  للبنوك في  االئتمانية 
اخلليجية. وتبلغ متوســط 
الرسملة غير املرجحة للبنوك 
اخلليجية التي تصنفها وكالة 
S&P عند 11.5% بفوارق كبيرة 
إلى %17.0،  إلى %5.3  وصلت 
وذلك حســب البيانات املالية 
للعــام املالــي 2016. وتوقع 
تقريــر حديث صــادر عن 
أن  اند بورز  وكالة ستاندرد 
تبقى نسب رأس املال املرجح 
البنوك  باملخاطر لدى هــذه 
مستقرة نسبيا خالل العامني 

املقبلني.
تصــل تقييمــات %72 
من البنــوك اخلليجية التي 
نصنفها الوكالة إلى مستويات 

»قوي« أو»قوي جدا«. 
ورغم ازدياد جلوء البنوك 
الهجينة  املالية  إلى األدوات 
)مثل أسهم حقوق األولوية 
والســندات القابلة للتحول 
ألســهم( والتي وصلت إلى 
9% في املتوسط من إجمالي 
رأس املال املعدل بنهاية العام 
املاضي إال أن جودة رأس املال 

لديها ال تزال قوية.
وحــذر التقريــر مــن 
مجموعــة من التحديات قد 
البنوك  تؤثر على رســملة 

اخلليجية ومنها: 
االئتمانية  املخاطر  - هيمنة 
الكثيف  بالتعرض  املرتبطة 

للشركات.
- التركز الفردي واجلغرافي 

ميثل خطورة إضافية. 
التحديات، جاء  ونظرا لتلك 
تقييم الوكالة للتأثير املشترك 
لرأس املال مع األرباح احملققة 
لتلك البنوك سلبيا لـ 60% من 

البنوك اخلليجية. 

الكويت والبحرين األضعف 
بجودة الرسملة

البنوك املصنفة  وتتمتع 
في كل من اإلمارات العربية 
العربية  املتحــدة، واململكة 
الســعودية، وقطر بأعلى 
املستويات من الرسملة في 
حني أنها األضعف، بل وال تزال 
مبستوى كاف، لدى البنوك 
البحرينية املصنفة. ويعزى 
الرسملة  انخفاض متوسط 

التركز االئتماني 
الفردي 

واجلغرافي من 
أبرز التحديات 

املصرفية

أكبر 20 قرضًا متثل 
30% من إجمالي 
االئتمان بالبنوك 

اخلليجية 

البنوك الكويتية 
األكثر من حيث 

التعرض للمخاطر 
السوقية.. خليجيًا
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