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محمود عيسى

قالت وكالة بلومبيرغ 
االخباريــة إنــه في عام 
٢٠١٦ عندمــا حذر وزير 
أنــس  آنــذاك  املاليــة 
الصالــح مــن أن الوقت 
قد حان خلفض اإلنفاق 
واالستعداد حلقبة ما بعد 
النفط، قوبل هذا التحذير 
برفــض شــعبي كبير، 
ولكن بعد ٤ سنوات من 
هــذا التحذيــر اصبحت 
التــي تعتبر  الكويــت، 
واحــدة من أغنــى دول 
العالــم، تكافح لتغطية 
نفقاتها، فــي حني يثير 
االنخفــاض احلــاد فــي 
أســعار النفــط أســئلة 
عميقــة حــول الكيفيــة 
التي تدار بها اقتصاديات 
دول اخلليــج املصــدرة 

للبترول.
واستعرضت الوكالة 
أزمــة  حتليلهــا  فــي 
التمويل ونقص السيولة 
بالكويت، واخلالف القائم 
بني احلكومــة ومجلس 
األمــة، حيــث قالــت ان 

بســخاء على شعوبها على 
مدى عقود.

وقــال املديــر الشــريك 
في شــركة بن سري، وهي 
شركة متخصصة في اإلعالم 
السياســي واملالــي، فــواز 
السري: «سنستيقظ يوما 
ما ونــدرك أننا اســتنفدنا 
جميــع مدخراتنــا، ليــس 
بســبب جهلنــا للواقع بل 
بســبب جتاهلنــا للواقع، 
كالشخص الذي ينظر إلى 
كشف حسابه البنكي ويرى 
تدني مدخراته ويقول رمبا 
هناك خلل بنكي، ثم يشتري 

ساعة ثمينة».
السقوط احلر

ويقــدر صنــدوق النقد 
الدولي أن تنخفض صادرات 
الكويت من النفط والغاز هذا 
العام إلى ما يقرب من نصف 
ذروتهــا فــي ٢٠١٤، وعلــى 
الرغم من محاوالت منظمة 
«أوپيك» إلعادت إحياء اسعار 
النفط اخلام من انخفاضها 
التاريخــي هذا العام، إال أن 
مستوى ٤٠ دوالرا للبرميل 
اليزال منخفضا للغاية، وفي 

الوزير انس الصالح ترجل 
عــن وزارة املالية منذ زمن 
بعيد وانتقــل إلى مناصب 

وزارية أخرى.
ثم تركت الوزيرة مرمي 
وزارة  حقيبــة  العقيــل 
املالية في يناير ٢٠٢٠، بعد 
أسبوعني من تقدميها اقتراحا 
بإعادة هيكلة فاتورة رواتب 
القطاع العام، والتي تعد أكبر 
عبء منفرد يستنزف املالية 
العامــة للدولة، ثــم توالى 
التحذيرات عندما  مسلسل 
نبه وزير املالية احلالي براك 
الشيتان، الشهر املاضي من 
مخاطر عدم وجود ما يكفي 
مــن االمــوال لدفــع رواتب 
موظفي الدولة بعد أكتوبر. 

حلظة احملاسبة 

ومضت الوكالة الى القول 
ان البطء الشديد في تعديل 
عادات اإلنفــاق الضخم مع 
انخفــاض عائــدات النفط، 
يتواكــب مع اقتــراب دول 
اخلليج من حلظة احملاسبة 
االقتصادية، على نحو أثار 
جدال متجددا حول مستقبل 
الــدول التــي ظلــت تنفق 

غضون ذلك تهــدد جائحة 
ڤيــروس كورونا والتحول 
نحو الطاقة املتجددة بإبقاء 

األسعار منخفضة.
وفي دول اخلليج االخرى، 
قالت بلومبيرغ ان السعودية 
ماضية فــي تقليص املزايا 
امــا  وفــرض الضرائــب، 
البحرين وســلطنة عمان، 
حيث االحتياطيات النفطية 
أقــل وفرة فهمــا تقترضان 
وتطلبان الدعم من جاراتهما، 
امــا اإلمــارات فقــد نوعت 
اقتصادهــا مع صعود دبي 
كمركز للخدمات اللوجستية 

والتمويل.
جمود سياسي

وفي الكويت، فقد وصلت 
حالة من اجلمود السياسي 
جراء املواجهة بني مجلس 
االمة واحلكومة، فيما أحبط 
املجلس خططا إلعادة النظر 
فــي املصروفــات واملنــح 
احلكوميــة، كمــا أجهــض 
مقترحات إلصدار الديون، 
وبــدال مــن ذلك، أوشــكت 
احلكومــة علــى اســتنفاد 
أصولها السائلة لتجد نفسها 

بند الرواتب والدعم ميتص ٧٥٪ من فاتورة اإلنفاق احلكومي.. وامليزانية تتجه لتسجيل عجز للعام السابع على التوالي

«بلومبيرغ»: الكويت «تكافح» 
لتغطية نفقاتها.. وتبدو عاجزة 

عن توفير رواتب املوظفني

غير قادرة على تغطية عجز 
امليزانية املتوقع أن يالمس 
٤٦ مليار دوالر تقريبا هذا 
الكويت  العــام. وشــهدت 
تراجعــا تدريجيــا بعد ان 
كانت في سبعينيات القرن 
املاضي من بــني أكثر دول 
اخلليج ديناميكية ببرملانها 
القوي والواضــح وتراثها 

الريادي وشعبها املثقف.
ولكن انهيارا في سوق 
األوراق املالية غير الرسمي 
في عــام ١٩٨٢، هــز أركان 
االقتصاد الكويتي بالتزامن 
مع عدم االســتقرار الناجم 
ـ  عــن احلــرب اإليرانيــة 
العراقية التي استمرت قرابة 
عقد من الزمن. ثم شرعت 
الكويــت في فــورة إنفاق 
إلعادة اإلعمــار بعد الغزو 
العراقي عام ١٩٩٠ واحتاجت 
البالد سنوات قبل ان تشهد 
تدفــق انتاج النفط بحرية 

من جديد.
والتــزال الكويت تعتمد 
على الهيدروكربونات التي 
توفر ٩٠٪ من ايرادات الدولة، 
وتوظــف ٨٠٪ مــن العمال 
الكويتيني، الذين يتقاضون 

رواتب أعلى من نظرائهم في 
القطاع اخلاص. وميكن أن 
يبلغ إجمالي مزايا الســكن 
والوقود والطعام ألفي دوالر 
شــهريا لعائلة متوســطة. 
وميتص بند الرواتب والدعم 
ثالثة أرباع فاتورة االنفاق 
احلكومــي، فيما ستســجل 
الكويت عجزا للعام السابع 
على التوالي منذ انخفاض 

اسعار النفط في ٢٠١٤.
مدخرات مدى احلياة

لكــن وكالــة بلومبيرغ 
قالت ان الكويت لديها أموال 
كثيرة غير انها مودعة في 
صندوق احتياطي االجيال 
املقبلــة املصمــم لضمــان 
العيــش برخــاء بعــد نفاد 
النفــط، والذي يعتبر رابع 
أكبر صنــدوق فــي العالم 
باصول تــوازي ٥٥٠ مليار 
دوالر وال ميكن السحب منه، 
بل ان املســاس بــه يعتبر 
اقتراحا مثيرا للجدل. لكن 
الكويتيــني يقولون  بعض 
ان الوقت قد حان للسحب 
من الصنــدوق، فيما يحذر 
املعارضــون مــن أنه بدون 

تنويع االقتصاد وخلق فرص 
العمل، فإن املدخرات ستنفد 
في غضون ١٥ إلى ٢٠ عاما، 
وفي هذا السياق قال رئيس 
الشال لالستشارات  شركة 
االقتصادية جاسم السعدون: 
«إنها ليســت مشكلة مالءة 
رغــم أنهــا تعتبــر نضوبا 

نقديا».
لقد بدأت الكويت بالفعل 
اســتخدام صندوق الثروة 
الغــراض اإلنقــاذ، حيــث 
مت شــراء مــا تزيــد قيمته 
عــن ٧ مليــارات دوالر من 
األصــول مــن اخلزانة في 
األسابيع األخيرة، وقد وافق 
مجلس االمة على ان يوقف 
التحويل الســنوي بنسبة 
١٠٪ من عائدات النفط إلى 
الصنــدوق، فــي ســنوات 
العجز وبالتالي يتم حترير 
١٢ مليار دوالر أخرى، لكنها 
ليست كافية لتغطية عجز 
امليزانية التي توجب على 

احلكومة االقتراض. 
ولكن بعد إصدار سندات 
دوليــة ألول مرة في ٢٠١٧، 
انتهى مفعول قانون الدين 
العام، فيما جاءت حتذيرات 

الوزيــر براك الشــيتان 
بشــأن األجــور عندمــا 
حاول دون جدوى إقناع 
مجلس األمة بدعم خطط 
اقتراض ما يصل إلى ٦٥ 

مليار دوالر.
وقد تزامنت مقترحات 
كشــف  مــع  الشــيتان 
النقــاب عن سلســلة من 
فضائــح الفســاد، وطالب 
األمــة  مجلــس  اعضــاء 
احلكومــة بإنهاء الكســب 
غير املشــروع قبل تراكم 
الديون، وقالت بلومبيرغ 
املــأزق قــد أدى  ان هــذا 
ثقــة  تقويــض  إلــى 

املستثمرين. 
ففــي مــارس، وضعت 
وكالة ســتاندرد آند بورز 
للتصنيفــات االئتمانيــة 
التصنيف السيادي للكويت 
حتــت املراقبــة متهيــدا 
ملراجعة سلبية، وتبعتها 
وكالــة موديز ايضا بقرار 
مماثل، وقال صندوق النقد 
الدولي في ذلك الشهر إن: 
الكويــت ملواجهة  «فرص 
حتدياتها من موقع القوة 

آخذة في االنحسار».

٥٥٠ مليار دوالر أصول صندوق «احتياطي األجيال».. املساس به يعد «اقتراحًا مثيرًا للجدل»
بدون تنويع لالقتصاد وخلق فرص العمل فإن مدخرات الكويت ستنفد خالل ١٥ إلى ٢٠ عامًا

«صندوق النقد» يرى أن فرص الكويت ملواجهة حتدياتها من موقع القوة آخذة في االنحسار

«املتحد» يعلن الفائزين بسحب «احلصاد» األسبوعي
مــع االلتــزام التــام بكل 
اإلرشادات الوقائية من اجلهات 
الصحيــة، قــام البنك األهلي 
املتحد أمس بإجراء الســحب 
األسبوعي على جوائز احلصاد 
اإلســالمي، حســاب السحب 
على اجلوائز اإلسالمي األول 
فــي الكويــت واحلاصل على 
«جائزة أفضل برنامج ادخار 
فــي الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلــة بانكــر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التي ينفرد بها، 
حيث يقدم لعمالئه أكبر عدد 
من فرص للفوز على مدار العام 
مــن خالل ما يزيــد على ٨٠٠ 
جائزة ســنويا واستطاع أن 
يعيد رســم حيــاة اآلالف من 

الرابحني من سعداء احلظ.
وأسفر عن حصول ٢٠ فائزا 
على ١٠٠٠ دينــار لكل منهم، 
وفيما يلي اســماء الفائزين: 
بثينــه عبدالرحمــن راشــد 
اجلليبــي، جناة علــي أحمد، 
صالــح حمد صالــح، يونس 
عبداهللا احلبيب، معزي ضيف 

بوحمد، بدر جاسر النجدي، 
لطيفة محمد العنجري، محمد 
خيري عبدالكرمي، كوثر كاظم 
اجلدي، أحمد عباس عبداهللا، 
بدرية ناصر اخلالدي، حميد 
ســلمان احلســيني، وســالم 

العويــص. جديــر  مناحــي 
بالذكر، أن سحوبات احلصاد 
تتضمــن العديد من اجلوائز 
التي من بينها جائزة قيمتها 
١٠٠ ألــف دينــار فــي كل من 
العيديــن. وتبقــى اجلائــزة 
ربع الســنوية الكبرى بقيمة 
٢٥٠ ألف دينار أهم ما يطمح 
إليه العمالء لتحقيق أحالمهم 
وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود 
ســحب شــهري على جائزة 
بقيمة ١٠٠ ألف دينار، باإلضافة 
إلى ٢٠ جائزة أسبوعية بقيمة 
ألــف دينار لكل رابح. إضافة 
إلى ذلك، ألول مرة في الكويت، 
مت تقدمي «ســحب األفضلية» 
ربع الســنوي بقيمة ٢٥ ألف 
دينار حصريا للعمالء الذين 
لــم يفــوزوا بأي مــن جوائز 
احلصــاد اإلســالمي خــالل 
الســنوات اخلمــس األخيرة 
بشــرط مرور عام على فتح 
حساباتهم وتتيح كل ٥٠ دينارا 
في حساب العمالء ضمن هذه 
الفئة فرصة واحدة للمشاركة 

في السحب.

اهللا املطيــري، فيصل صالح 
العيدان، حسن محمد حسن، 
فائقــة علــي اليوحــة، طالل 
أحمــد اخلضــر، عبدالرحمن 
محمــود اخلنجــي، شــيخة 
عايض املطيري، فوزية علي 

«الدراسات املصرفية» يطلق برنامجًا تدريبيًا عن ُبعد
العــام  املديــر  افتتــح 
ملعهد الدراسات املصرفية 
د.يعقــوب الرفاعــي أمس 
برنامــج تأهيل الكويتيني 
حديثــي التخــرج للعمــل 
فــي القطــاع املصرفــي - 
املجموعة التاسعة، والذي 
يعقد سنويا ضمن مبادرة 
«كفــاءة» التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي وبالتعاون 
مع البنوك الكويتية احمللية، 
حيث يهدف البرنامج إلى 
تعزيــز مســاهمة القطاع 
املصرفي في تنمية وتطوير 
قــدرات الكويتيني حديثي 
التخــرج وتأهيلهم للعمل 

في القطاع املصرفي. 
ووجــه الرفاعــي كلمة 
للمتدربني من خالل تطبيق 
Teams، حثهــم فيهــا على 
االستفادة من هذه الفرصة، 
حيث يعتبر هذا البرنامج 
أحد أفضل اخليارات حلديثي 
التخرج ممن يرغبون في 
العمل في القطاع املصرفي 
واملالي، ملا يشتمل عليه من 

املوارد البشرية في البنوك 
املشاركة، على ما يبذلونه 
من جهد ومتابعة لتحقيق 
النجــاح لــه وغيــره مــن 
البرامج التدريبية الهامة.

ويأتي انعقاد البرنامج 
لهــذا العــام متماشــيا مع 
الظروف الصحية العاملية 
الطارئة التي سببها انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد، 
حيث حرص املعهد وبدعم 
من بنــك الكويت املركزي 
والبنــوك الكويتيــة على 
انعقــاده  اســتمرارية 
باستخدام األساليب والطرق 
التكنولوجية احلديثة للبدء 
في انعقاده مستخدمني آلية 
التعلــم عن بعد، وتطبيق 
الصحيــة  االشــتراطات 
لضمــان ســالمة اجلميع، 
وذلك حرصا منهم على دعم 
هذا البرنامج القيم ومتاشيا 
مــع سياســة «املركــزي» 
والبنــوك الكويتية والتي 
تهدف إلى دعم املشــاريع 
التنموية وتطوير الكوادر 

الوطنيــة والتكيــف مــع 
الظروف العاملية اجلديدة.
إلى  البرنامج  ويهــدف 
بناء كوادر وكفاءات وطنية 
قــادرة على دعم املســيرة 
الكويــت،  التنمويــة فــي 
حيــث يتم اختيــار نخبة 
من اخلريجــني الكويتيني 
حديثي التخرج وتوظيفهم 
في البنوك، ثم العمل على 
تدريبهم وتأهيلهم للعمل 
في هذا القطاع الهام، بحيث 
يتم تدريبهم ملدة عام كامل 
قبل تسلمهم ملهام وظائفهم، 
ويشمل هذا التدريب عدة 
جوانب وتطبيقات مختلفة 
وهــي: النظــري والعملي 
وكذلــك امليدانــي، وأيضا 
التدريب في أحــد البنوك 
العاملية مبا يوفر للمشاركني 
اكتســاب اخلبرة  فرصــة 
العمليــة واملهنية، متهيدا 
النخراطهم في مجال العمل 
املصرفي، ليكونوا قادرين 
على القيام باملهام املوكلة 

إليهم بكفاءة عالية.

بدعم من «املركزي» وبرعاية من البنوك الكويتية

د.يعقوب الرفاعي

تنوع في املواد التدريبية 
واملتخصصــة فــي املجال 
املصرفــي واملالــي، حيث 
يحصل اخلريجــون على 
مســتوى عال مــن املهارة 

واملعرفة في هذا املجال. 
وشكر الرفاعي محافظ 
املركــزي،  الكويــت  بنــك 
إدارة  مجلــس  ورئيــس 
معهد الدراسات املصرفية 
د.محمد الهاشــل وأعضاء 
مجلس إدارة املعهد لدعمهم 
هذا البرنامج، وكذلك مديرو 

«التجاري» يطلق خدمة «Fitbit Pay» على 
جميع البطاقات التي حتمل شعار «ماستركارد»

التجــاري  البنــك  أعلــن 
الكويتــي عن إطــالق خدمة 
Fitbit Pay لعمــالء بطاقــات 
التجاري التي حتمل شــعار 
ماستركارد بكل فئاتها والتي 
تشمل بطاقات اخلصم ومسبقة 
الدفــع وبطاقات االئتمان مبا 
يساعد العمالء على دفع قيمة 
مشترياتهم بطريقة آمنة عبر 
حلول الدفع غير التالمســي 
NFC باستخدام تقنية وأجهزة 

 .Fitbit
ويأتــي إعــالن البنك عن 
طــرح هذه اخلدمــة اجلديدة 
ليؤكــد مــن جديــد سياســة 
التجاري الســتخدام  البنــك 
أحــدث اخلدمات اإللكترونية 
الدائم إلى  املبتكرة وســعيه 
تلبية احتياجات عمالئه في 
مثل هذه الظروف التي تتطلب 
االعتماد املتزايد على اخلدمات 
املصرفية املتطورة املقدمة عبر 
القنوات اإللكترونية وحلول 
الدفــع غيــر التالمســي مبــا 
يؤكد عوامل األمان واحلماية 

املناسبة للعمالء. 
وفــي هــذا الســياق، قال 
مســاعد  ملــك  عبدالعزيــز 
مديــر عــام مركــز البطاقات 
في قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد «تأتــي إضافة خدمة 
Fitbit Pay إلــى حلــول الدفع 

تطبيق Fitbit App على أجهزة 
Android وIOS إلضافة أي من 
بطاقات التجاري التي حتمل 
شــعار ماســتركارد حملفظة 
Fitbit Pay للدفع اإللكتروني. 
 Fitbit ومن املعروف تقنية
Pay توفــر للعمــالء حلــول 
الدفع الســهلة والسريعة في 
أي مكان يوفــر أجهزة نقاط 
البيع املدعمة بخاصية االتصال 
قريب املدى NFC دون احلاجة 
الستخدام البطاقات املصرفية 
البالستيكية في محفظة النقود 

وهــو ما مــن شــأنه جتنيب 
العميل مالمســة األسطح في 
األماكن العامة، حيث بإمكان 
العمالء بكل بساطة الضغط 
على الزر األيسر جلهاز التعقب 
أو الساعة الذكية حتى تظهر 
البطاقة على الشاشة، ثم يقوم 
العميل بتمرير جهاز التعقب 
أو الســاعة على أجهزة نقاط 
البيع املدعمة بخاصية االتصال 
قريــب املــدى NFC حتى يتم 
عرض تأكيد إمتام عملية الدفع 

على الشاشة. 

عبد العزيز ملك

املتطورة املقدمة من مصرفنا 
لتعزز سعي التجاري وجهوده 
احلثيثــة لتقدمي خدمات دفع 
إلكترونية مبتكرة لعمالئه». 
 Fitbit هذا، وسوف توفر خدمة
Pay لعمالء التجاري إمكانية 
إجراء املدفوعات بطريقة سلسة 
ومرنة وآمنة وبلمسة واحدة 
على أجهزة Fitbit املتنوعة مبا 
في ذلك جهاز التعقب اجلديد
 Fitbit Charge ٤ Fitness
 Fitbit كمــا أن خدمة .tracker
Pay املبتكرة متاحة على أجهزة 
 Fitbit Ionic وFitbit Versa و ٢
 Fitbit Versa ٢ Special Edition
Special ٣ Fitbit Chargeو 

 Edition.
 Fitbit ولتفعيــل خدمــة 
Pay بإمكان العمالء استخدام 

«OTC» إدراج أسهم «انتيجرال القابضة» في منصة
أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
لشــركة انتيجــرال القابضة 
د.ســعد الثومير عــن إدراج 
أســهم الشــركة ضمن قائمة 
الشــركات غيــر املدرجة في 
بورصة الكويت، وذلك ليتم 
تداول أسهمها عبر نظام تداول 
أسهم الشركات غير املدرجة 
اخلاص أو منصة «OTC» حتت 

رقم (٨٢٥).
وأوضح الثومير في بيان 
صحافــي، أن هذا القرار يأتي 
حرصا من الشركة على فتح 
قنوات جديدة مع املستثمرين، 
خصوصا ملا تتميز به منصة 
«OTC» مــن مرونة للمتداول 
على ســهم الشركة وشفافية 
عاليــة في عــروض وطلبات 

أسعار األسهم.

من رأســمال الشــركة، حيث 
نوقشت بنود جدول األعمال 
ومتت املوافقة عليها بنســبة 
٩٩٫٩٪ من املساهمني احلضور.

وافقت اجلمعية العمومية 
للشركة بتوزيع أرباح نقدية 
للمساهمني عن ٢٠١٩ بواقع ١٢٪ 
(١٢ فلســا لكل سهم) ليكون 
النقدية  التوزيعــات  إجمالي 
التي قامت الشركة بتوزيعها 
خالل الـ ٣ ســنوات املاضية 

٣٢٫٣ فلسا لكل سهم.
وأشــار الثوميــر إلــى أن 
أهم اإلجنــازات التي حققتها 
الشــركة خــالل ٢٠١٩، هــي 
التوسع وزيادة حجم العمليات 
التشغيلية للشركة، من خالل 
زيادة وشراء األصول واآلالت 
واملعدات، وكذلك قامت الشركة 

بالتوســع في أعمــال مصنع 
القاعات الفاخرة في السعودية 
املتخصص في تصنيع املباني 
واخليــام الفاخــرة مبختلف 

أنواعها وأحجامها.
وكذلك التوسع جغرافيا في 
أنشطة الشركة، حيث تعمل 
الشــركة حاليا بالتوسع في 
قطاع احلج الذي من املتوقع 
أن يشــهد منــو كبيــر خالل 
السنوات القادمة الذي سيكون 
في موسم الصيف مما يجعل 
املباني املؤقتة ضرورية جدا. 
علما بأنه قد حققت الشركة 
صافي ربح عن النصف األول 
مــن ٢٠٢٠ مبلــغ وقدره ١٫٠٥ 
مليون دينار األمر الذي يبني 
قدرة الشركة للعمل وحتقيق 

أرباح في أصعب الظروف.

سعد الثومير

وأوضح أن اجلمعية العامة 
العادية للشــركة عن السنة 
املالية املنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، 
انعقدت بتاريخ ٢٣ أغسطس 
املاضي، بحضور مســاهمني 
ميلكــون مــا نســبته ٩٩٫٩٪ 


