العدد ( )3672االثنين  11مارس 2019

6

اقتصاد

www.alshahedkw.com

في ضوء رفع حجم اإلنفاق الرأسمالي لجذب االستثمارات المباشرة

نموذج لمتابعة األموال المقترضة واستخداماتها في تمويل المشروعات
كتبت �سمر امني:

علمت «ال�شاهد» ان اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للدولة تهدف
الى رفع االنفاق على امل�شاريع مبا يخدم امل�ساعي جلذب
اال�ستثمارات املبا�رشة ،حيث تتجه احلكومة الى اعادة تعديل
خم�ص�صات االنفاق الر�أ�سمايل يف امليزانية املقبلة مبا يحقق
التطورات امل�ستقبلية خلطط التنمية وامل�شاريع املطروحة
�ضمن «كويت جديدة».
وك�شف تقرير حكومي �صادر من احد اجلهات الرقابية عن اقرتح
اعداد منوذج متابعة يو�ضح حجم الدين املحلي واخلارجي

للجهات احلكومية املختلفة التي ا�ستفادت من تلك االموال،
وكيفية ا�ستخدامها ،وكذلك تقدمي تقارير دوري��ة لل�سلطة
الت�رشيعية عن ان�شطة ادارة الدين العام التي تغطي قيمة
النتائج مقابل االهداف املعلنة واال�سرتاتيجية املحددة.
وافاد ان الهدف من اعداد النموذج متابعة االموال املقرت�ضة
وا�ستخداماتها يف متويل امل�رشوعات الرا�سمالية ،الفتا الى
انه يتم اعداده بالتزامن مع اعداد املوازنة العامة للدولة،
حيث يتم العمل به عند تنفيذ املوازنة.
وا�شار التقرير الى ان ا�سرتاتيجية االقرتا�ض غري مرتبطة
باهداف حمددة تو�ضح من خاللها االوجه التي �سيتم ا�ستخدام

هذه االموال بها ،حيث ان االلية احلالية لالقرتا�ض تتم عن
طريق تلقي االحتياطي العام جلميع االموال املقرت�ضة �سواء
املحلية او اخلارجية مقابل حتمله بتكلفة االقرتا�ض و�سداد
ا�ستحقاقات الدين العام يف مواعيدها.
واو�ضح التقرير ،ان هناك عدم و�ضوح حول كيفية ا�ستخدام
االموال املقرت�ضة يف متويل امليزانية العامة للدولة وتوجيهها
الى م�رشوعات ر�أ�سمالية ت�ساهم يف تنمية مواردها وقدراتها،
ال�سيما والى االنفاق العام لتلبية متطلبات ال�سيولة املالية
للدولة ل�سداد التزاماتها اجلارية ،م�شريا الى �رضورة ف�صل
االموال املقرت�ضة او التي �سيتم اقرتا�ضها بح�سابات خا�صة

وا�ستخدام تلك االموال وفقا الهداف حمددة ووفقا ال�سرتاتيجية
االقرتا�ض املعتمدة.
وكان تقرير �صدر عن �صندوق النقد الدويل ي�ؤكد �أن الكويت الأقل
تخ�صي�ص ًا للأموال لالنفاق الر�أ�سمايل من بني دول املنطقة،
حيث قدر التقرير �أن ما يخ�ص�ص يف املوازنة احلكومية قارب
 % 4.3من الناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة � 2003إلى
 ،2014وهذا يقل عن املعدل البالغ  % 6.5من الناجت املحلي
الإجمايل خالل الفرتة من � 1991إلى  ،2002كذلك ف�إن التقرير
�أ�شار �إلى جودة االنفاق الر�أ�سمايل التي �ستظل متوا�ضعة �إذا
قورنت مب�ستوى اجلودة يف بلدان اخلليج الأخرى.

 %44ارتفاع حجم المعامالت المالية
اإللكترونية في المنطقة

•

البنوك المحلية تتبع نظم الحوكمة الرشيدة

اقتصاديون :الدولة تحفز القطاع
المصرفي عبر الودائع
ت��وق��ع خ�ب�راء اق��ت�����ص��ادي��ون �أن
ت�شهد �أ�سهم القطاع امل�رصيف
امل��درج��ة يف بور�صة الكويت
ن�شاطا ملحوظا خالل تعامالت
هذا الأ�سبوع ال�سيما التي �أعلنت
توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية
املنتهية يف  2018م��ا يف�سح
املجال �أمام املتداولني القتنا�ص
الفر�ص بالقطاع الأكرث ربحية.
وقال اخلرباء �إن معظم جمال�س
�إدارات امل�صارف ال�سيما القيادية
منها تتبع خططا يحكمها االلتزام
وامل�صداقية وت�ستهدف �سبل
كيفية حت�سني الربحية واتباع
نظم احلوكمة الر�شيدة يف �إدارة
�أن�شطتها ما ينعك�س �إيجابا على
�أ�سهمها املدرجة.
و�أو�ضح رئي�س جمموعة النم�ش
العاملية علي النم�ش �أن �أ�سهم
امل�������ص���ارف ت��ك��اد ت��ك��ون هي
امل�سيطرة على منوال الأداء منذ
بداية العام متوقعا �أن ت�ستمر
على حالها الن�شط حتى انتهاء
مو�سم انعقاد اجلمعيات العمومية
و�شهر رم�ضان.
ور�أى النم�ش �أن امل�صارف ت�ستفيد
دائما من حركة االقت�صاد حتى يف
�أوقات الركود لأن الأموال تكون
موجودة لديها على �شكل ودائع

• حممد الطراح

ف�ضال �أن تكلفة الأموال عليها �صفر
تقريبا مبينا �أن الإقرا�ض مربح
للقطاع و�سط منو مت�صاعد لعموم
املحافظ االئتمانية لدى �أغلب
امل�صارف مع هام�ش ربح مرتفع
لهذه املحافظ.
و�أك��د �أن ال��دول��ة تدعم البنوك
بودائع وه��ي �أ�سباب جتعل من
ال��ق��ط��اع حم��ف��زا وج��اذب��ا الفتا
�إل��ى �أن دخ��ول بور�صة الكويت
للم�ؤ�رشات الأ���س��واق النا�شئة
�أعطى للمتداولني دفعة لرتكيز

تعامالتهم على �أ�سهم امل�صارف.
م��ن جهته ق��ال رئي�س جمعية
«امل��ت��داول�ين» حم��م��د الطراح
�إن �أ�سهم امل�صارف الكويتية
حتظى باهتمامات املتعاملني
يف ال�سوق نظرا ملا تتمتع به
من �سمعة جيدة ب�سبب التزامها
الدوري بالإف�صاح عن البيانات
املالية دون ت�أخري وهو ما ي�صب
يف م�صلحة �أ�سهمها املدرجة يف
البور�صة.
و�أف����اد ب����أن ه��ن��اك الكثري من
امل�����ص��ارف ق��د اع��ت��ادت العمل
الد�ؤوب يف ا�سرتاتيجيتها ب�ش�أن
ا�ستدامة ربحيتها مع اتباع �أف�ضل
الطرق لنمو حمافظ ائتمانها
ف�ضال ع��ن جناحها يف متويل
امل�شاريع احلكومية �سواء يف
قطاعات النفط والبنى التحتية
او غريها.
ور�أى �أن �سيا�سة بنك الكويت
امل���رك���زي «امل��ت��ح��وط��ة» ن���أت
بامل�صارف عن امل�ضاربات التي
تتم يف بع�ض �أ�سهم القطاعات
الأخ��رى املدرجة يف البور�صة.
يذكر �أن �صايف الأرباح الإجمالية
للبنوك الكويتية املدرجة خالل
عام  2018بلغت  984.3مليون
دينار «نحو  3.2مليارات دوالر».

تابعة لـ«أموال الدولية» ترفع
رأسمالها إلى  10ماليين دينار

ك�شفت �رشكة �أموال الدولية لال�ستثمار عن موافقة عمومية
�رشكة نور كابيتال ماركت�س ،التابعة للمجموعة ،على
زيادة ر�أ�سمالها «نور» من  4ماليني دينار �إلى  10ماليني
دينار ،بزيادة قدرها  6ماليني دينار.
وقالت «�أم��وال» يف بيان للبور�صة �أم�س �إن زيادة ر�أ�سمال
ال�رشكة التابعة �ستتم عن طريق جزء من ح�ساب االحتياطي
االختياري لل�رشكة بقيمة � 500ألف دينار ،بالإ�ضافة �إلى
حتويل  5.5ماليني دينار من ح�ساب الأرباح ُ
املحتجزةç .
و�أو�ضحت �أن الزيادة بواقع  6ماليني دينار �ستتم من خالل
�إ�صدار  6ماليني �سهم � -أ�سهم منحة  -حيث تكون القيمة
اال�سمية لكل �سهم دينار كويتي واحد ،على �أن تُ وزع الأ�سهم
على امل�ساهمني ح�سب ن�سب ملكيتهم يف ال�رشكة .كانت
«�أموال» �أعلنت عن نتائجها املالية للعام املا�ضي محُ ققة
�أرباح ًا بقيمة � 607.62آالف دينار؛ مقابل خ�سائر عام 2017
والبالغة �آنذاك � 16.35ألف دينار.

• مار�شيلو باريكوردي متحدث ًا خالل القمة

ب��زي��ادة ن�سبتها  %27يف حجم
املدفوعات وارتفاع ًا ن�سبته %44
يف حجم املعامالت الإلكرتونية.
ويف ظل التوقعات بنمو ن�شاط
الت�سوق عرب الإنرتنت يف منطقة
ال�رشق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا
مبعدل يزيد ع��ن ثالثة �أ�ضعاف
بحلول عام  ،2022من �ش�أن حتديث
جت��ارب التجارة الإلكرتونية �أن
ي�سهم يف توفري فر�صة اقت�صادية

• بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت

تناق�ش عمومية البنك الأهلي املتحد  25مار�س
احل��ايل ،تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع %15
�أرباح ًا نقدية للعام املا�ضي ،وتوزيع �أ�سهم
جمانية بن�سبة  %5م��ن ر�أ����س امل��ال ُ
امل�صدر
وامل��دف��وع.وق��ال البنك يف بيان للبور�صة �إن
العمومية �ستناق�ش �إقرار مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
�إدارة البنك عن العام املا�ضي ،بقيمة �إجمالية
حدها الأق�صى � 226ألف دينار.و�أو�ضح البنك �أن
العمومية �سوف تنعقد يف متام ال�ساعة 1:30
ظهراً ،يف دور امليزانني مبقر البنك الرئي�سي.
كانت �أرباح البنك ال�سنوية ارتفعت  %15.3يف
العام املا�ضي ،لت�صل �إلى  51.26مليون دينار؛
مقابل �أرباح بقيمة  44.46مليون دينار يف عام
.2017

هائلة للتجار والبنوك على حد
�سواء .وعرب اجلمع بني املعارف
والعمل جنب ًا �إلى جنب ،علينا �أن
نوجه تركيزنا نحو توفري مفهوم
ج��دي��د للت�سوق ع�بر الإن�ترن��ت
والهواتف املتحركة مل�ستهلكي
اليوم ،وتزويدهم بتجارب جمزية
و�آمنة و�أكرث �سال�سة».
ومن جهته ،قال �أحمد الزعابي،
مدير �إدارة حماية امل�ستهلك يف

تخطت العوائق التي واجهت التجارة العالمية

 1.3تريليون درهم قيمة تجارة دبي
الخارجية غير النفطية
تخطت جت��ارة دب��ي اخلارجية
العوائق التي واجهت التجارة
ال��ع��امل��ي��ة ،وجن��ح��ت الإم����ارة
يف ال��و���ص��ول بقيمة جتارتها
اخلارجية غري النفطية يف 2018
�إلى  1.3تريليون درهم .و�أظهرت
اح�صائيات ج��م��ارك دب��ي حول
جتارة دبي اخلارجية يف العام
� 2018أن جتارة املناطق احلرة
�شهدت من��و ًا قوي ًا بلغت ن�سبته
نحو  %23لت�صل قيمتها �إلى 532
مليار دره��م بينما بلغت قيمة
التجارة املبا�رشة  757مليار
درهم وقيمة جتارة امل�ستودعات
اجلمركية  10.4مليارات درهم.
كما حققت جتارة �إعادة الت�صدير
منو ًا بن�سبة  %12لت�صل قيمتها
�إلى نحو  402مليار درهم وبلغت
قيمة ال��واردات  770مليار درهم
وقيمة ال�����ص��ادرات  127مليار
درهم.
و�أك���د ال�شيخ ح��م��دان ب��ن حممد
�آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي� ،أن الأداء
القوي لقطاع التجارة اخلارجية
مبا حققه من �إجنازات يف العام
 2018ي�شكل �إحدى دعائم النمو
امل�ستمر لالقت�صاد الوطني.وقال
ويل عهد دبي« :يعزز الأداء القوي
لقطاع التجارة اخلارجية من
قدرتنا على ترجمة ر�ؤية ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب

رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،التي حددها
يف مبادئ دبي الثمانية ك�إطار
عام لعمل احلكومة خالل املرحلة
املقبلة ،مبا يف ذلك مبد�أ تر�سيخ
مكانة دب��ي كعا�صمة لالقت�صاد
وحمطة عاملية خللق الفر�ص
االق��ت�����ص��ادي��ة.و�أ���ض��اف« :تدعم
النتائج القوية التي يقدمها
ه��ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي جهودنا
يف تنفيذ البنود التي ت�ضمنتها
وثيقة اخلم�سني التي �أ�صدرها
�سموه ال�سيما فيما يتعلق ب�إقامة
خط دبي للحرير ور�سم اخلارطة

خسائر «عمار للتمويل»
الفصلية ترتفع %40

عمومية «المتحد» تناقش
توزيعات األرباح  25مارس

• الإف�صاح ال�صادر عن البنك

نظمت �رشكة  Visaالعاملية يف
جم��ال تكنولوجيا املدفوعات
وامل��درج��ة يف بور�صة نيويورك
الن�سخة الثانية من «قمة Visa
للتجارة الإلكرتونية يف ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا» يف دبي،
وذل��ك يف �أعقاب النجاح املتميز
ال��ذي حققته الن�سخة الأول��ى من
القمة .وجمعت القمة التي انعقدت
حتت �شعار «اج��ت��ذاب امل�ستهلك
الرقمي» نخبة من رواد وخرباء
قطاع التجارة الإلكرتونية ملناق�شة
تطور التجارة يف املنطقة ،م�ؤكدة
على �رضورة ت�صميم عرو�ض جتارة
�إلكرتونية �أكرث كفاءة وتخ�صي�ص ًا
الج��ت��ذاب امل�ستهلكني الرقميني
حالي ًا وم�ستقب ًال.
وقال مار�شيلو باريكوردي ،مدير
عام  Visaيف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا« :ت�شري بياناتنا
�إلى ت�سجيل التجارة الإلكرتونية
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا منو ًا من خانتني يف عام
 2018مقارنة بعام  2017مدفوعة

اقت�صادية دبي« :وفرت القمة عدد ًا
م��ن ال���ر�ؤى املفيدة ح��ول �سلوك
امل�ستهلكني وتوقعاتهم عند �إجراء
املعامالت الإلكرتونية .ومن �أبرز
النتائج التي ا�ستخل�صناها من
اجلل�سات� ،أن م�سالة الأم��ن متثل
عام ًال �أ�سا�سي ًا يف ت�رسيع ا�ستغناء
امل�ستهلكني يف دول��ة الإم���ارات
العربية امل��ت��ح��دة ع��ن الأوراق
النقدية واالنتقال �إلى املدفوعات
الرقمية.
ويف هذا الإط��ار ،نعمل يف �إدارة
حماية امل�ستهلك على تعريف
امل�ستهلكني بحقوقهم وب�أهمية
توخي احلذر عند �إجراء املعامالت
الرقمية عرب الت�أكد من ا�ستخدام
من�صات �آمنة وموثوقة .وت�أتي
الفعاليات على غ��رار قمة Visa
التي جتمع رواد قطاع التجارة
الإلكرتونية ان�سجام ًا مع جهودنا
ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��ة امل�ستهلكني يف
املدفوعات الرقمية ليت�سنى لهم
�إج��راء املعامالت بثقة �سواء عرب
الإنرتنت �أو يف املتاجر».

�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة عمار للتمويل
والإجارة ارتفاع خ�سائر الربع الرابع من العام
املا�ضي بن�سبة  %40.1على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة �أم�س ،بلغت
خ�سائر الفرتة � 972.41ألف دينار « 3.2ماليني
دوالر»؛ مقابل خ�سائر الفرتة املماثلة من عام
 2017والبالغة � 694أل��ف دينار « 2.3مليون
دوالر».وبلغت خ�سائر ال�رشكة يف العام املا�ضي
� 945.21ألف دينار؛ مقابل خ�سائر بقيمة 1.54
مليون دينار للعام  ،2017برتاجع يف اخل�سائر
بن�سبة .%38.6
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �إن تراجع
اخل�سائر ال�سنوية يعود �إل��ى زي��ادة �إي���رادات
الإيجارات العقارية ،وانخفا�ض تكلفة املوظفني
وتكلفة التمويل ،وعدم ت�سجيل �أي مخُ �ص�صات
�إ�ضافية ملحفظة التمويل الإ�سالمي .و�أو�صى
جمل�س �إدارة ال�رشكة يف اجتماعه ال��ذي انعقد
اخلمي�س املا�ضي ،بعدم توزيع �أرب��اح �سنوية
للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب  .2018كانت
«عمار» حتولت للربحية يف الت�سعة �أ�شهر الأولى
من العام املا�ضي بقيمة � 27.2ألف دينار ،مقابل
خ�سائر بنحو � 850.3ألف دينار بالفرتة املماثلة
من عام .2017

االقت�صادية اجلغرافية ملدينة
دبي».
وقال �سلطان �أحمد بن �سل ّيم ،رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ملجموعة موانئ دبي العاملية
رئي�س م�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك
واملنطقة احل��رة« :تثبت جتارة
دب��ي اخلارجية جم��ددا قدرتها
على تخطي املعوقات االقت�صادية
العاملية ،ورغم التحديات التي
مرت فيها التجارة العاملية طوال
ال�سنوات الع�رش املا�ضية ،حققت
دبي من��و ًا بن�سبة  %72يف قيمة
جتارتها اخلارجية للعام 2018

مقارنة بالعام .»2009
واظ��ه��رت �إح�����ص��ائ��ي��ات جت��ارة
دبي اخلارجية يف العام 2018
تكامل منظومة ال�شحن واخلدمات
اللوج�ستية يف الإم��ارة وتنوعها
ب�ين ال�شحن اجل��وي والبحري
والربي ،حيث ارتفعت التجارة
املنقولة جو ًا بن�سبة  %3.2لت�صل
قيمتها �إلى  612مليار درهم كما
ارتفعت التجارة املنقولة بحر ًا
بن�سبة  %3.4لت�صل قيمتها �إلى
نحو  483مليار درهم وبلغت قيمة
التجارة املنقولة بر ًا نحو 205
مليارات درهم.

«دويتشه بنك» وافق على مباحثات
اندماج مع «كومرتس بنك»
ق��ال م�صدر مطلع �أم�س �إن جمل�س �إدارة
دويت�شه بنك قرر عقد مباحثات مع كومرت�س
بنك املناف�س الختبار جدوى عملية دمج.
و�أ���ش��ار امل�صدر �إل��ى �أن االت�صاالت غري
الر�سمية الأولى جرت يف جمموعة �صغرية
للغاية و�أن جمل�س �إدارة دويت�شه �أعطى
التفوي�ض قبل �أكرث من �أ�سبوع .و�أ�ضاف �أن
املباحثات يف مراحل مبكرة للغاية وقد
تف�شل ،م�ؤكدا املعلومات التي ن�رشتها يف
وقت �سابق �صحيفة بيلد �أم زونتاج.
و�أحجم متحدث با�سم دويت�شه بنك ومتحدثة
با�سم كومرت�س بنك عن التعليق .وهناك
تكهنات منذ �شهور حول اندماج حمتمل بني
�أكرب م�رصفني مدرجني يف �أملانيا.
وزادت تلك التكهنات يف وجود وزير املالية
�أولف �شولتز الذي كان حديثه من�صبا على
بنوك قوية.وواجه امل�رصفان �صعوبات
للعودة �إلى الربحية امل�ستدامة منذ الأزمة
املالية العاملية.
وت�ستحوذ احلكومة على ح�صة تزيد على
 %15يف كومرت�س بنك بعد تقدمي �إنقاذ
مايل.ويعترب دويت�شه من �أهم البنوك يف
ُ
النظام املايل العاملي ،لكنه ُمني بخ�سائر
لثالث �سنوات ،وتخفي�ضات يف ت�صنيفه،
وف�شل يف اختبارات التحمل وف�ضائح تتعلق

بغ�سيل الأم��وال .وق��ال رئي�سه التنفيذي
كري�ستيان �سوينغ علنا يف الأ�شهر الأخرية
�إنه يركز على العودة للربحية قبل امل�ضي
قدما يف �أي م�رشوع معقد لتنفيذ عملية
ان��دم��اج .وق��ال امل�صدر �إن �سوينغ من
املتوقع �أن يرجع �إلى جمل�س الإدارة قبل �أن
يتخذ البنك املزيد من اخلطوات.
لكن رئي�س كومرت�س بنك زيلكا كان �أكرث
انفتاحا على فكرة االندماج ،وفقا ملا قاله
�شخ�ص على دراية بتوجهاته .وقال ال�شهر
املا�ضي �إن التكهنات ب�ش�أن تنفيذ اندماج
«مفهومة» .وبحث البنكان االندماج يف عام
 ،2016لكن املباحثات توقفت بعد �أن قررا
الرتكيز على �إعادة الهيكلة.
وقال م�صدر مطلع على املو�ضوع ال�شهر
املا�ضي �إن امل�ستثمر الأمريكي �رسبرو�س
كابيتال ماندجمنت ،وهو م�ساهم كبري يف
دويت�شه وكومرت�س ،منفتح على االندماج،
وهو ما يزيد فر�ص تنفيذه .ولدى دويت�شه
بنك �أكرث من  20مليون عميل ،بينما لدى
كومرت�س نحو  18مليونا .وا�ستنادا �إلى
�أ�سعار �إغ�لاق اجلمعة� ،ست�صل القيمة
ال�سوقية لأ�سهم البنكني حال اندماجهما
�إل��ى �أك�ثر من  24مليار ي��ورو « 27مليار
دوالر».

