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النفط الكويتي يقفز 7% خالل شهر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا ليبلغ 66.42 
دوالرا للبرميل، بارتفاع 05%، وذلك وفقا للسعر املعلن 
أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وبذلك يكون 
النفط الكويتي حقق قفزة جيدة خالل شهر بارتفاعه 
7%، باملقارنة مع تسجيله 61.87 دوالرا للبرميل في 26 
ديسمبر 2017.

النفط يتخطى 71 دوالرًا 
للمرة األولى منذ 2014

»نفط الكويت«: ترقية مديرَيْن

رويترز: بلغ خام برنت 71 دوالرا للبرميل خالل 
تداوالت أمس للمرة األولى منذ عام 2014 في ظل 

استمرار تراجع الدوالر وانخفاض مخزونات اخلام 
األميركية لألسبوع العاشر على التوالي، إضافة 

إلى تخفيضات اإلنتاج احلالية التي تقودها منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( وروسيا.

وبلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج 
برنت أعلى مستوى خالل اجللسة عند 71.05 

دوالرا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ مطلع ديسمبر 
2014، قبل تراجعها إلى 70.86 دوالرا للبرميل 

خالل اجللسة لتسجل ارتفاعا 32 سنتا أو 0.5% عن 
اإلغالق السابق. وسجلت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 66.35 دوالرا للبرميل، 
وهو أيضا أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر 2014، 

قبل أن تنخفض خالل اجللسة إلى 66.14 دوالرا 
للبرميل، لتسجل ارتفاعا 0.8% عن سعر آخر تسوية. 

أحمد مغربي

في أول تغييرات إدارية منذ بداية العام 2018، 
أصدرت شركة نفط الكويت امس مجموعة من 

التغييرات التنظيمية لترقية مديَريْن في الشركة.
وجاء في التعميم الذي أصدره الرئيس التنفيذي 

للشركة جمال جعفر وحصلت »األنباء« على 
نسخة منه تعيني: يوسف عبداهلل عبدالكرمي مديرا 
ملجموعة األنظمة املالية واملراقبة ويكون مسؤوال 

أمام نائب الرئيس التنفيذي )الشؤون اإلدارية 
واملالية(. وفي فريق عمل امليزانية والتكاليف سيتم 

تعيني رئيس فريق عمل امليزانية والتكاليف في 
وقت الحق.

أما مجموعة العالقات العامة واإلعالم فأصبح حسني 
علي العامري كبير اختصاصيني، ويكون مسؤوال 
أمام مدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم. وفي 

فريق عمل العالقات احمللية سيتم تعيني رئيس 
فريق عمل العالقات احمللية في وقت الحق.

أما مديرية املشاريع الكبرى واخلدمات الفنية 
فأصبح يوسف مساعد احلمود مديرا ملجموعة 

ادارة سالمة العمليات ويكون مسؤوال أمام نائب 
الرئيس التنفيذي )املشاريع الكبرى واخلدمات 

الفنية(. وفي مجموعة اإلنتاج ومشاريع الغاز سيتم 
تعيني رئيس فريق عمل عمليات وصيانة وحدة 

اإلنتاج املبكر في وقت الحق.

حث على سرعة تطبيق ضريبتي القيمة المضافة واالنتقائية

صندوق النقد: الكويت في مركز قوة أمام تذبذب النفط
أكد صندوق النقد الدولي أن 
الكويت تواجه حالة »االنخفاض 
املطول« في أسعار النفط وهي 
في مركز قوة بفضل االحتياطيات 
املالية الكبيرة والدين املنخفض 
وسالمة أوضاع القطاع املالي.

وأشار تقرير الصندوق في 
ختام مشــاورات املادة الرابعة 
لعام ٢٠١7، إلــى أن النمو غير 
النفطي شــهد بعض التحسن 
على مدار العامني املاضيني، كما 

تراجع معدل التضخم.
وأضاف أنه بعــد فترة من 
السكون في ٢٠١5، تعافى النمو 
احلقيقي غير الهيدروكربوني، 
فيما يتوقع أن يصل إلى 5.٢% 
هذا العام مدفوعا بتحسن الثقة.
وأوضح التقريــر أن إنتاج 
الكويت النفطي تراجع بنسبة 
٦% تقريبا، نتيجة تنفيذ اتفاق 
أوپيك، وهو ما سيخفض إجمالي 
الناجت احمللــي احلقيقي الكلي 

بنحو ٢.5% في ٢٠١7.
وقال تقرير صندوق النقد إنه 
وبالرغم من تأثير ارتفاع أسعار 
الطاقة واملياه، يواصل التضخم 
انخفاضه ليصل إلى ١.75% في 
عام ٢٠١7، وهو املعدل األدنى منذ 
عدة سنوات، بسبب انخفاض 
إيجارات املســاكن والتطورات 
املواتية في أسعار املواد الغذائية.
وأشــار إلى حتســن وضع 
املالية العامة األساسي للحكومة 
على خلفية ضبط اإلنفاق العام، 
ولكن االحتياجات التمويلية ال 

تزال كبيرة.

عجز كبير
وأكد الصنــدوق انه ورغم 
استمرار حالة التوازن العام في 
حســابات املالية العامة الكلية 
خالل الفتــرة ٢٠١٦-٢٠١7، فقد 
سجل رصيد املالية العامة، الذي 
تستبعد منه التحويالت اإللزامية 
إلى صندوق األجيــال القادمة 
ودخــل االســتثمارات، عجــزا 

كبيرا بواقع ١7.5% من إجمالي 
الناجت احمللي للسنة الثانية على 
التوالــي، مشــيرا إلى انه متت 
تغطية االحتياجات التمويلية 
املقابلة من خالل الســحب من 
األصــول املتاحــة في صندوق 
االحتياطي العــام، واالقتراض 
احمللي بآجال مختلفة، والبدء 
الناجح في بيع سندات سيادية 
دولية. وفي عام ٢٠١٦، ســجل 
احلساب اجلاري اخلارجي عجزا 
للمرة األولى منذ سنوات عديدة.

وتوقع الصندوق تراجع دخل 
االستثمار إلى ١3.٢% من الناجت 
احمللي في ٢٠١٨ و١٢.٨% في ٢٠١9.

قطاع مصرفي قوي
وأوضــح تقريــر صندوق 
النقد الدولي أن القطاع املصرفي 
احتفظ بقوتــه، وحدث بعض 
التراجــع فــي منــو الودائــع 
واالئتمان، مشــيرا إلى انه من 
الربــع الثانــي من عــام ٢٠١7، 
ســجلت البنــوك مســتويات 

متكرر لسداد قرض كبير أعلى 
من 5.5%. ووفقا للتقرير اتفق 
املديرون التنفيذيون لصندوق 
النقد الدولي أن الكويت تواجه 
تراجع أسعار النفط من موقع 
القوة وذلك بفضل االحتياطات 
املالية الكبيرة املتمثلة في قوة 
االحتياطــات املاليــة والديــن 
املنخفــض وســالمة أوضــاع 

القطاع املالي.

القطاع غير النفطي يتعافى
وأشــاروا إلى أن النمو غير 
النفطي من املتوقع أن يواصل 
التعافي بالتدريــج على املدى 
املتوســط، مع اســتمرار حالة 
التــوازن العام في مركز املالية 
العامة واملركز اخلارجي. وبينما 
أقروا باحتمال أن تتجاوز أسعار 
النفــط املســتوى املتوقع لها 
على املــدى القصير نتيجة ملا 
حققته من انتعاش مؤخرا، فقد 
ارتأوا أن هناك مخاطر أساسية 
حتيط باآلفاق املتوقعة وتتمثل 

مرتفعة مــن رأس املال، حيث 
بلغت نســبة كفاية رأس املال 
١٨.3% وربحية مستقرة، حيث 

بلغ العائد على األصول ١.١%.
وأضاف أن البنوك الكويتية 
سجلت مستويات منخفضة من 
القروض املتعثرة بلغت نسبتها 
٢.4%، ومســتوى مرتفــع من 
املخصصات ملواجهة خســائر 
القروض بنسبة تغطية جتاوزت 
٢٠٠%، وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
حافظت البنوك على مســتوى 
قوي من احتياطيات السيولة. 
وشهد منو ودائع القطاع اخلاص 
تراجعا في الســنوات األخيرة 
لكن ودائع القطاع العام ارتفعت 
فــي املقابل ووازنــت جزءا من 
هذا التراجع. وقال التقرير إنه 
ورغــم أن معدل منــو االئتمان 
املقدم إلى القطاع اخلاص شهد 
تباطــؤا طفيفــا على أســاس 
سنوي مقارن منذ يوليو ٢٠١٦، 
فقد ظل اجتاهه األساســي أي 
بعد التعديل ملراعاة مبلغ غير 

في زيادة هبوط أسعار النفط 
على املدى املتوســط، وتشديد 
األوضاع املالية العاملية، وتصاعد 
املخاطر األمنية واجلغرافية - 
السياسية في املنطقة، وتأخر 
تنفيذ املشروعات واإلصالحات 

املتوخاة.
وأضافوا ان التراجع احلاد 
في أسعار النفط أثر سلبا على 
أرصدة املالية العامة واحلساب 
اجلــاري، كما أثنوا على جهود 
احلكومة مؤخرا لترشيد اإلنفاق 
اجلــاري وتنويــع اإليــرادات 
وحتســني منــاخ االســتثمار، 
وأكدوا أن البيئة اجلديدة تقتضي 

إصالحات عميقة ومستمرة.

تطبيق القيمة المضافة
وشــجع التقرير احلكومة 
الكويتية على املضي قدما في 
تطبيق ضريبة القيمة املضافة 
وزيــادة احلــد مــن النفقــات 
اجلاريــة، الفتــا إلــى احلاجة 
إلجراء إصالحات أعمق لتقليل 
متطلبات التمويل بسرعة أكبر 
وخلق مساحة لإلنفاق الرأسمالي 
الداعم للنمو وحتقيق العدالة 
بني األجيال، كما أوصى باتخاذ 
مزيد مــن اخلطــوات الحتواء 
فاتورة األجور. وأثنى الصندوق 
على اســتحداث حدود قصوى 
لإلنفاق متوسط األجل وشجعوا 
على زيادة تعزيز اإلطار املالي 
متوســط األجل للمساعدة في 
تعزيز الضبط املالي في الكويت.

سعر صرف
وأكد التقرير أن ربط سعر 
صرف العملة بسلة من العمالت 
ال يزال اخليار املالئم لالقتصاد 
الكويتي ألن هــذا الربط يوفر 
ركيزة اســمية فعالة. وأكد ان 
الضبط املالي املوصي به على 
املدى املتوسط سيؤدي إلى ردم 
جانب كبير من الفجوة املعتدلة 

في احلساب اجلاري.

اتفاق »أوپيك« 
سيخفض الناجت 

احمللي %2.5
في 2017

التضخم صوب 
أدنى مستوياته 

منذ سنوات بسبب 
انخفاض إيجارات 

املساكن

»بوبيان للبتروكيماويات« تستثمر نحو 45 مليون دوالر في الشركة الكويتية الناشئة في عالم الديجيتال

»بوتيكات«.. قصة جناح جديدة للسوشيال ميديا بـ 300 مليون دوالر
أحمد بومرعي

صفقة أخرى في عالم االنترنت 
والسوشــيال ميديا وجناح جديد 
للشباب الكويتي. فقد أعلنت أمس 
 شركة  بوبيان للبتروكيماويات  انها 
اســتثمرت في مجموعة بوتيكات 
الشــهيرة على وســائل التواصل 
االجتماعي مببلغ ١3.5 مليون دينار 
أو بنحو 45 مليون دوالر. وتأسست 
»بوتيــكات« في العــام ٢٠١5 على 
يد مجموعة من الشــباب الكويتي 
يتقدمهم النجم في السوشيال ميديا 
عبدالوهاب العيسى، وتركز أعمالها 
في بيع منتجات التجميل وتسويقها 
عن طريق مشاهير السوشيال ميديا 

او الفاشينستاز.

استثمار متاح للبيع
وقالت شركة بوبيان في بيان إلى 
البورصة إن االستثمار مت ادراجه 
ضمن االستثمارات املتاحة للبيع، 
ما يعني أنه اقل من ٢٠% في ملكية 

املجموعة.
وعلمــت »األنبــاء« ان التقييم 
األولــي للمجموعة تــراوح بني 75 
و9٠ مليون دينار او بني ٢5٠ و3٠٠ 
مليون دوالر، وهو ما أكده أكثر من 

مصدر مطلع على الصفقة. 
وتعد مجموعة بوتيكات وهي 
شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
مملوكة لعائلة الشــايجي بنسبة 
7٠%، وحصة لعبدالوهاب العيسى 

بنسبة %3٠.
ويــروي العيســى لـ»األنبــاء« 
بدايــات الفكــرة التــي يؤكــد أنها 
»كويتيــة« ولم تكــن كغيرها من 
األفكار املستوردة من اخلارج، وأن 
رؤيته بعد هذا االستثمار اجلديد أن 
يأخذ الشركة نحو العاملية، لتكون 

رائدة في مجالها. 
ال يكشف العيسى عن النسبة 
التي اشترتها »بوبيان« في شركته، 
لكنه يؤكد أن االستثمار جاء بعد رفع 
رأسمال الشركة وأنه سيدعم خطط 
الشــركة التوســعية نحو اخلليج 
والعالم الحقا، وأن التقييم جاء على 
أساس االســتراتيجية املستقبلية 

ملجموعته. 
كما يتحفظ عن املبلغ الذي ضخ 
في شــركته، لكنه يبتسم عندما 

نذكر له األرقام أعاله، ويقول ان 
الصفقــة »هي األضخم في قطاع 
االنترنت والسوشيال ميديا في 

الكويت«.

صفقات ناجحة 
قبل أعوام قليلة، عرضنا أيضا 
لألرقام الضخمــة التي نفذت في 
هذا القطاع، وأهمها صفقة شركة 
طلبــات لتوصيــل الطعــام التي 
اســتحوذت عليها شركة روكيت 
إنترنت في عام ٢٠١5 بصفقة مقابل 
١7٠ مليــون دوالر. هــذه الصفقة 
التي وقف خلفها شاب كويتي آخر 
هو محمد جعفر، وعبدت الطريق 
أمام قصص النجاح في االنترنت 
وسلطت األضواء على فرص قوية 
للمستثمرين من اخلارج. والحقا 
 Trycarriage جاءت صفقة شــركة
باستحواذ من شركة »ديليڤيري 
هيــرو« تقدر بنحــو ٢٠٠ مليون 

دوالر، ويقف خلفها عبداهلل املطوع. 

ثروة البيانات 
وتكمن الثروة في هذه املشاريع 
االنترنتية فــي قدرتها على جمع 
معلومــات وبيانــات هائلــة عــن 
املستهلكني وحتليلها في منصات 
خاصة متكن من فهم سيكولوجية 
املســتهلك واهتماماتــه ورغباته 
وقدراته الشــرائية، ثم تســاعدها 
هذه املعلومات املتراكمة والتاريخية 
علــى توقع حاجاته االســتهالكية 
مســتقبال وضمان تكرار شــرائه 
وإبقائــه زبونــا مدى احليــاة، لذا 
تعتبــر املعلومات عــن كل زبون 
قيمة بحد ذاتهــا تدخل في تقييم 
أصول الشركة. ويؤكد العيسى أن 
قاعدة املعلومات لدى الشركة هي 
أكبر أصولها، وأنه صحيح أن لدى 
الشــركة أصول أخــرى مهمة مثل 
مركبات توصيل البضائع واملخازن 

والبضائع نفســها، اال أنه يرى أن 
املعلومات األصل األهم الذي مت على 
أساسه تقييم الشركة. ويضيف أن 
شركته تخصصت في أمر مختلف 
 E-commerce عما تقوم به شركات
التــي تهتم عادة مبوضــة األزياء 
واألحذية، لكن شركته تخصصت 
في بيع وتسويق منتجات املاكياج 
والتجميل ووضعتها ضمن مفهوم 
مبتكر يقضي بالشراكة مع مشاهير 
مواقع التواصل االجتماعي للترويج 
لهذه املنتجات )وهم اصول الشركة 

ايضا(.

تخزين البضائع
ويقوم منوذج أعمال »بوتيكات« 
على االستفادة من هؤالء املشاهير 
واملؤثريــن Influencers ومتابعيهم 
الذين يقدرون باملاليني على مواقع 
التواصل االجتماعي، حيث ينشــئ 
هؤالء النجوم صفحة خاصة داخل 

تطبيق وموقع »بوتيكات« ليعرضوا 
من خاللها مختلــف أدوات املاكياج 
والعطور من شتى املاركات العاملية أو 
احمللية. وميكن توقع حجم التسويق 
الهائــل الــذي يأتي للمنتج نفســه 
عندما يعرض على قاعدة جماهيرية 
مليونية، فوحده تطبيق »بوتيكات« 
يستحوذ على عدد متابعني يقارب 
7٨٠ ألف متابع في انستغرام. وتعمل 
شركة »بوتيكات« على شراء البضائع 
باجلملة من الوكالء أو الشركات األم 
ثم تخزينها في مخازن خاصة، على 
أن يتم توصيلها للزبون بعد طلبه من 
املوقع أو التطبيق اخلاص بالشركة. 

شركاء طويلو األجل
ويقول العيسى ان اإليردات في 
الشركة تأتي من مبيعات هذه املنتجات 
بشــكل أساسي، حيث »نستفيد من 
فارق الســعر بني اجلملة واملفرق«، 
فاخلبــرة التاريخيــة واملعلومــات 

املتراكمــة حلجم مبيعــات كل جنم 
سوشيال ميديا مشترك في »بوتيكات« 
مكنت الشركة من تقدير حجم البضائع 
املفترض أن تكون مبخازن الشركة، لذا 
فإن الشركة ليس لديها مخاطر عالية 
في تخزين البضائع. وهنا، مرة أخرى، 
أهمية املعلومات املخزنة في الشركة 
حتى عن املروجني »جنوم السوشيال 
ميديــا« وليــس فقــط املســتهلكني 
وقدرتهم الشــرائية.  وعند احلديث 
عن احلظ في الشركات الناشئة وانه 
ميكــن أن تظهر »بوتيــكات« أخرى 
طاملــا أن اإلنترنت مفتوح للجميع، 
يجيب العيسى بأن »األمر صعب جدا، 
ألننــا بنينا منوذج أعمال قائم على 
الشراكة مع جنوم السوشيال ميديا، 
ولدينا شــراكة طويلة املدى معهم، 
تزيد على 5 سنوات، ونحن نتجه اآلن 
بعد االستثمار اجلديد الى فتح أبواب 
شراكة مع كثيرين خارج الكويت في 

اخلليج، وأيضا في العالم«.

أوملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو 

عبدالوهاب العيسى.. نجم السوشيال ميديا 
الذي اطلق فكرة »بوتيكات« ونجح 
في استقطاب المستثمرين الكبار

عبد الوهاب العيسى 
أسس الشركة بنموذج عمل 

مبتكر يجمع جنوم السوشيال 
ميديا مبكان واحد

الشركة تسوق وتبيع 
منتجات التجميل واملكياج 

عبر »الفاشينستاز« وحتقق 
مبيعات باملاليني

االستحواذ سيدعم 
استراتيجيتنا التوسعية نحو 

اخلليج ثم العاملية 

أصول الشركة تعود 
لبيانات هائلة عن العمالء 
أصحاب القدرة الشرائية 

العيسى ال يؤمن 
بـ»احلظ«.. فـ»بوتيكات« 

صعبة التقليد  وعالقتها 
مع النجوم شراكة طويلة


