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«بيان» :تدني مستوى السيولة
رأت شـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان
لــاسـتـثـمــار أن ال ـبــورصــة لم
تتمكن من مواصلة االرتفاع
بـعــد املـكــاســب الـتــي حققتها
ف ــي األسـ ـب ــوع ق ـبــل امل ــاض ــي،
إذ أنـهــت مــؤشــراتـهــا الثاثة
ت ــداوالت األس ـبــوع املنقضي
مـس ـج ـلــة خ ـســائــر مـتـبــايـنــة،
عـلــى إث ــر الـضـغــوط البيعية
وعمليات جني األربــاح التي
ك ــان ــت حـ ــاضـ ــرة فـ ــي مـعـظــم
الجلسات اليومية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ف ــي
تقريرها األسـبــوعــي ،إلــى أن
حــالــة مــن ال ـحــذر واالرت ـب ــاك،
أص ـ ـ ــاب ـ ـ ــت امل ـ ـت ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن ف ــي
البورصة ،خال جلسة بداية
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،والـ ـت ــي
شهدت تطبيق نظام ما بعد
التداول.
ولفت التقرير إلــى أن هذا
األمــر أدى إلــى عــزوف بعض
املتداولن عن التعامل لحن
وضوح الرؤية بشأن النظام
ال ـج ــدي ــد ،وهـ ــو م ــا أدى إلــى
ت ــراج ــع ن ـش ــاط ال ـ ـتـ ــداول فــي
السوق خال الجلسة بشكل
واضح ليصل إلى مستويات
متدنية جدًا.
وأظهر تراجع عدد األسهم
املـ ـت ــداول ــة ووصـ ــولـ ــه ألدن ــى

م ـس ـت ــوى لـ ــه م ـن ــذ مـنـتـصــف
شهر أكتوبر املاضي تقريبا،
فيما هبطت السيولة النقدية
ب ـن ـهــايــة ال ـج ـل ـســة إلـ ــى أدن ــى
مستوى لها منذ أواخر شهر
نوفمبر املنقضي.
ونوه التقرير بأن عمليات
جـ ـ ـن ـ ــي األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ت ـ ــرك ـ ــزت
بـشـكــل واضـ ــح ع ـلــى األس ـهــم
ال ـص ـغ ـي ــرة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت قــد
حققت ارتفاعات متفاوتة في
األسـبــوع قبل الـســابــق ،وهو
مــا انعكس بشكل جلي على
أداء امل ــؤش ــر ال ـس ـعــري ال ــذي
ك ــان األك ـث ــر خ ـس ــارة بنهاية
األسبوع مقارنة مع نظيريه
الوزني و«كويت .»15
وأفاد التقرير أن البورصة
ش ـ ـهـ ــدت ه ـ ـ ــذا األداء وس ــط
انـ ـخـ ـف ــاض واضـ ـ ـ ــح ل ـن ـشــاط
ال ـت ــداول ،س ــواء عـلــى صعيد
ع ـ ــدد األس ـ ـهـ ــم امل ـ ـتـ ــداولـ ــة أو
ال ـس ـي ــول ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،بـحـيــث
تراجع إجمالي حجم التداول
بنسبة بلغت  66.32في املئة،
بعدما بلغ  322مليون سهم
تقريبا ،فيما شهد إجمالي
قيمة التداول تراجعا نسبته
 53.10في املئة ووصل إلى 40
مليون دينار تقريبا.
ون ــوه ب ــأن أداء الـبــورصــة

خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي،
ت ــزام ــن م ــع دخ ــول ـه ــا ع ـص ـرًا
ج ـ ــديـ ـ ـدًا بـ ــان ـ ـطـ ــاق امل ــرح ـل ــة
األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ن ـ ـظـ ــام م ـ ــا بـعــد
التداول ( )PTMفي  21مايو
الـ ـج ــاري ،لـتــوفـيــر الـخــدمــات
املتممة الــاحـقــة لتنفيذ أية
صـفـقــة ف ــي ب ــورص ــة األوراق
املالية ،وفق آلية تتوافق مع
أفـضــل املعايير واملـمــارســات
ال ــدولـ ـي ــة امل ـط ـب ـق ــة ،ب ـم ــا فــي
ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاص
والـتـســويــة وح ـفــظ األص ــول،
وتقديم التقارير والحصول
ع ـلــى األرب ـ ــاح وإلـ ــى ذل ــك من
الخدمات.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن أهـ ـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــوائـ ــد
املـسـتـهــدفــة م ــن ه ــذا الـنـظــام
تكمن في زيادة كفاءة أنظمة
الـ ـت ــداول وم ــا ب ـعــد الـ ـت ــداول،
وتـ ـع ــزي ــز ث ـق ــة امل ـس ـت ـث ـمــريــن
ب ـت ـل ــك الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءة ،وت ـك ــري ــس
مقومات الشفافية في أنشطة
ال ـت ـقــاص وال ـت ـســويــة وال ـحــد
من املخاطر التي قد تتعرض
لها ،وتهيئة البيئة املواتية
لـ ـت ــداول أدوات اسـتـثـمــاريــة
ومالية متطورة ،واملساهمة
ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــذب االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
املؤسسية املحلية واألجنبية
لبورصة األوراق املالية.

الهاجري :نموذج عمل «السالم» ناجح
أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
مجلس إدارة شركة مجموعة
ال ـس ــام ال ـقــاب ـضــة ،املـهـنــدس
فــاح الـهــاجــري ،أن النموذج
ال ـح ــال ــي ل ـل ـشــركــة ،واملـعـتـمــد
ع ـل ــى ت ــوزي ــع االس ـت ـث ـم ــارات
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة
والـتـشـغـيـلـيــة ،أث ـبــت نجاحه
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ،عـلــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن ح ــال ــة الـ ـت ــذب ــذب
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا سـ ـ ـ ــوق ال ـن ـف ــط
العاملي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري ع ـل ــى
هــامــش عمومية الـشــركــة ،إن
«الـ ـس ــام» نـجـحــت بتحقيق
أربـ ـ ــاح س ـنــويــة ب ـن ـهــايــة عــام
 2016ب ـق ـي ـم ــة  314.7أل ــف
ديـنــار ،باملقارنة مــع خسارة
بقيمة  1.4مـلـيــون ديـنــار مع
نهاية عام .2015
ورأى أن ب ــوادر االستقرار
س ـت ـن ـع ـك ــس م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ع ـلــى
نتائج أعمال الشركة وحقوق
املساهمن ،مبينا أن الشركة
ت ـت ـب ــع م ــزيـ ـج ــا اس ـت ـث ـم ــاري ــا
ي ـج ـم ــع ب ـ ــن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ق ـص ـي ــرة األج ــل
وامل ــدرة للسيولة ،باإلضافة
إل ـ ـ ــى بـ ـع ــض االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
األخرى املتوسطة إلى طويلة
األجل عالية األرباح.
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جانب من «العمومية»

وأش ـ ــار إل ــى أن ه ــذا األم ــر
يـعــد ت ـطــورًا إيـجــابـيــا وجـيـدًا
فـ ــي ظـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـحــال ـي ــة
لألسواق ،والتى تتميز بحالة
من عدم االستقرار أو وضوح
ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـت ـط ـلــب
االرتـ ـق ــاء ب ـم ـعــدالت املـخــاطــر
ف ـ ــى ت ـق ـي ـي ــم االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
بشكل أكبر من املعتاد.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي
م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودات الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ب ـل ــغ
بـ ـنـ ـه ــاي ــة  2016نـ ـح ــو 43.7
مـلـيــون دي ـن ــار ،بــاملـقــارنــة مع
 39.3مليون ديـنــار فــي 2015
وبنسبة نمو بلغت  11.2في
املئة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن إج ـم ــال ــي
ال ـت ــزام ــات ال ـشــركــة يـبـلــغ 3.2
مليون دينار فقط ،بما يمثل

 7.3فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن إج ـم ــال ــي
األص ـ ــول و 9.3ف ــي امل ـئ ــة مــن
إج ـمــالــي ح ـقــوق املـســاهـمــن،
وهى نسبة ضئيلة ،باملقارنة
مع متوسطات القطاع.
وعزى السبب فى ذلك إلى
اق ـت ـن ــاع ال ـش ــرك ــة بــاالع ـت ـمــاد
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة فــي
التمويل ،للبعد عن االقتراض
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـسـ ــوق
الحالية.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـش ــرك ــة
انتهجت خال العام املاضي،
سـ ـي ــاس ــة م ـت ـح ـف ـظــة ل ـل ـغــايــة
ف ــى ت ـق ـل ـيــص م ـص ــروف ــات ـه ــا،
والتي بلغت  686ألف دينار،
باملقارنة مع  999ألــف دينار
العام قبل املاضي بانخفاض
 31.3في املئة.

«أجيليتي» 700 :ألف دينار ربحًا من التسوية األميركية
توصلت شــركــة أجيليتي إلى
تسوية شاملة للقضايا املتعلقة
بـ ـعـ ـق ــود الـ ـحـ ـك ــوم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
لتوريد املواد الغذائية التي كانت
طــرفــا فـيـهــا مــن ال ـعــام  2003إلــى
العام  ،2010أو ما يعرف بعقود
املــورد الرئيسي (Prime Vendor
.)Contracts
وأفـ ــادت م ـصــادر فــي الـشــركــة،
أنها ستحقق أرباحا بقيمة 700
ألـ ــف ديـ ـن ــار م ــن وراء ال ـت ـســويــة،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى وجـ ـ ــود مـخـصـصــات
أكـ ـث ــر مـ ــن ق ـي ـم ـت ـه ــا ،م ـب ـي ـن ــة أن ــه
س ـي ـتــرتــب ع ــن ال ـت ـس ــوي ــة ،زيـ ــادة
األرباح التشغيلية بنسبة  20في
امل ـئ ــة ،بـعــد تـخـفـيــض املـصــاريــف
القانونية.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الـتـنـفـيــذي لـ ـ «أج ـي ـل ـي ـتــي» ط ــارق
سلطان ،إن هــذه التسوية تظهر
وجـ ـه ــة ن ـظ ــر ال ـش ــرك ــة ال ــراس ـخ ــة

في أنها نفذت مهامها الشديدة
الـتـعـقـيــد بـشـفــافـيــة وم ـســؤول ـيــة
وبدرجة اتقان عالية جدًا لتوريد
املـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي مـن ـط ـقــة ن ــزاع ــات
حربية.
وذكر أن هذه العقود قد امتدت
ملـ ـ ــدة سـ ـب ــع س ـ ـنـ ــوات وت ـض ـم ـنــت
 200ألـ ـ ـ ــف ف ـ ـ ــات ـ ـ ــورة ل ـل ـح ـك ــوم ــة
األميركية ،وقدرت قيمتها بأكثر
من  8.6مليار دوالر ،وقــد دخلت
«أج ـي ـل ـي ـتــي» ف ــي ال ـت ـســويــة على
أس ــس ت ـصــون وت ــؤك ــد سمعتها
ونزاهتها.
وكــانــت «أجيليتي» قــد أعلنت
أن ـهــا واف ـق ــت عـلــى االدع ـ ــاء بفعل
غـ ـي ــر مـ ـ ـ ـ ــادي ،ي ـت ـع ـل ــق بـ ـف ــات ــورة
واحدة قيمتها  551دوالرًا ،مبينة
أن هذا الفعل غير املادي ال يتعلق
باالتهامات الجزائية األساسية
التي ُوجهت لها ،وسيتطلب ذلك

إرجــاع  551دوالرًا إلــى الحكومة
مـ ـ ــن دون تـ ـحـ ـم ــل أي غ ـ ــرام ـ ــات
جزائية.
كـمــا واف ـقــت الـشــركــة عـلــى دفــع
 95مليون دوالر نقدًا ،واتفقت مع
الحكومة األميركية على التنازل
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادل عـ ــن كـ ــافـ ــة امل ـط ــال ـب ــات
التعاقدية بينهما والناشئة عن
عقود توريد املواد الغذائية.
كـمــا تشمل الـتـســويــة بموجب
هــذه االتفاقية ،حل كافة املسائل
القانونية الناتجة عن هذه العقود
م ــع الـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة ،والـتــي
ت ـت ـع ـلــق ب ـم ــوظ ـف ــي «أج ـي ـل ـي ـت ــي»
ومـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا وم ـ ـس ـ ــؤول ـ ـي ـ ـه ـ ــا
وشركاتها التابعة ،على أن تكون
بنود التسوية مشروطة بموافقة
املحكمة النهائية.
ك ـمــا سـتـسـمــح ه ــذه الـتـســويــة
للشركة ،باستئناف العمل على
الـ ـعـ ـق ــود ال ـح ـك ــوم ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة

طارق سلطان

م ــن ج ــدي ــد ،إذ واف ـق ــت الـحـكــومــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ع ـل ــى ح ـ ــذف اس ـم ـهــا
وكـ ـ ــافـ ـ ــة ف ـ ــروعـ ـ ـه ـ ــا وش ــرك ــاتـ ـه ــا
الـ ـت ــابـ ـع ــة مـ ــن ق ــائـ ـم ــة الـ ـش ــرك ــات
امل ــوق ــوف ــة ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة ب ـي ــان ــات
ن ـظــام إدارة الـتـعــاقــد System of

،»)Award Management «( SAM
أو مــا ُعــرف سابقا بنظام قائمة
ال ـج ـه ــات امل ـس ـت ـب ـعــدة Excluded
»)Parties List System«(EPLS
خال  60يوما.
وأوض ــح سـلـطــان أن التسوية
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدد شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوك املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن
وامل ـمــولــن ،وت ـضــع نـهــايــة لـنــزاع
مـ ـكـ ـل ــف وت ـ ـف ـ ـتـ ــح األفـ ـ ـ ـ ــق لـ ـف ــرص
تعاقد حكومية وتجارية جديدة
محتملة.
وأش ــار إل ــى تميز «أجيليتي»
ب ـم ـي ــزان ـي ــة ق ــوي ــة وصـ ــافـ ــي دي ــن
م ـن ـخ ـفــض ،ت ـم ـك ـن ـهــا م ــن ال ــوف ــاء
بالتزاماتها الناتجة عن التسوية
دون الـتــأثـيــر عـلــى استثماراتها
ال ـحــال ـيــة أو ن ـمــوهــا املـسـتـقـبـلــي،
مـ ـن ــوه ــا بـ ــأنـ ــه م ـ ــع إن ـ ـه ـ ــاء ه ــذه
الـقـضـيــة س ـي ـكــون لــدي ـهــا ال ـقــدرة
عـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـي ــق قـ ـيـ ـم ــة إض ــافـ ـي ــة
للمساهمن.

«الشال» :مخرجات التعليم في الكويت
ُ
بمستوى دولة فقيرة ومدمرة ككمبوديا
أشـ ـ ـ ــار تـ ـق ــري ــر مـ ــركـ ــز الـ ـش ــال
لــاسـتـشــارات االقـتـصــاديــة ،إلــى
أن التعليم هو صناعة اإلنسان،
وفي أدبيات االقتصاد ،يقولون
إن اإلن ـس ــان ه ــو وسـيـلــة وغــايــة
التنمية ،أي أن التنمية يصنعها
اإلنسان القادر.
وبن تقرير «الشال» أن هدف
الـتـنـمـيــة األس ـم ــى ه ــو اس ـتــدامــة
رفـ ـ ــاه اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ول ــذل ــك تـصـبــح
ن ــوع ـي ــة ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـ ــذي يـتـلـقــاه
وعاقته الوطيدة بسوق العمل،
أح ــد أه ــم ركــائــز ن ـجــاح مـشــروع
التنمية.
وذكر أن اإلنفاق على التعليم
يـفـتــرض أن ي ـكــون م ــؤش ـرًا على
جدية مـشــروع التنمية ،ولكنها
ف ـقــط ن ـصــف الـحـقـيـقــة ،ف ـجــدوى
اإلنـفــاق على التعليم مشروطة،
وب ـق ــوة ،بــالـتـنــاســب ال ـط ــردي ما
ب ــن ح ـجــم اإلنـ ـف ــاق وم ـخــرجــات
نظام التعليم ،أي ارتقاء مستواه
بزيادة اإلنفاق عليه.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أنـ ـ ـ ــه فــي
ال ـك ــوي ــت ،تـبـلــغ ن ـف ـقــات التعليم
املـقــدرة فــي مــوازنــة 2018/2017
نـحــو  3.237مـلـيــار دي ـن ــار وفـقــا
ملشروع «كويت جديدة» ،أو نحو
 16فــي املـئــة مــن مجمل النفقات
العامة ،أو نحو  9.6في املئة من
ح ـج ــم ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي اإلس ـم ــي
ل ـ ـعـ ــام  2016كـ ـم ــا يـ ـ ـق ـ ــدره ب ـنــك
الكويت املركزي.
ولـفــت الـتـقــريــر إل ــى أن املـعــدل
امل ــذك ــور يـعــد مــن أع ـلــى مـعــدالت
اإلنـفــاق فــي الـعــالــم ،وتبلغ نحو
 74.6ف ــي امل ـئ ــة م ــن ك ــل الـنـفـقــات
العامة للكويت في موازنة (1999
 .)2000/ونوه بانه ضمنها دعم
تعليمي ،مـثــل نـفـقــات االبـتـعــاث
ال ـخــارجــي والــداخ ـلــي ومـكــافــآت
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،بـ ـنـ ـح ــو  624م ـل ـي ــون
دي ـن ــار ،وه ــو دع ــم غـيــر مـشــروط
ب ــامل ــواء م ــة م ــا ب ــن الـتـخـصــص
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي وم ـت ـط ـل ـب ــات س ــوق
ال ـع ـمــل ،وضـمـنـهــا أي ـضــا نفقات
إنـ ـش ــائـ ـي ــة ب ـن ـح ــو  250م ـل ـيــون
دي ـن ــار ،معظمها ملـبـنــى جامعة
وح ـيــدة تــأخــر  7س ـنــوات ،وشــب

حريقه السابع قبل فترة قريبة.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى أن
مستوى مخرجات التعليم وفقا
لتقرير للبنك الــدولــي بمستوى
دول ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـق ـ ـيـ ــرة ُ
وم ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــرة م ـث ــل
ك ـم ـب ــودي ــا ،وم ـع ـظــم الـخــريـجــن
ينتهي بهم املـطــاف بالتسجيل
وانتظار الدور لوظيفة حكومية،
وه ـ ـ ــو ج ـ ـهـ ــاز أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ن ـص ـفــه
بطالة مقنعة ،وال عــاقــة ملعظم
الـ ــوظـ ــائـ ــف ب ــاالخـ ـتـ ـص ــاص فــي
مجال العمل ،إن وجد في األصل
عمل.
ـراخ مقصود،
ـ
ت
ـام
ـ
م
أ
ـه
ـ
ن
أ
ورأى
ٍ
بــات بعض التعليم ،ي ــدرس من
قـ ـب ــل ح ــاصـ ـل ــن عـ ـل ــى شـ ـه ــادات
عـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزورة ،وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ــل
التخصصات.
واعتبر أن أي مشروع تنمية
يـتـســاهــل م ــع مـسـتــوى تعليمي
بـهــذا امل ـس ـتــوى ،نتيجته تنمية
عكسية ،أو تخلف ،ألنها إصابة
مـ ـب ــاش ــرة وألـ ـيـ ـم ــة لـ ـ ـ ــرأس املـ ــال
البشري.
وت ـش ـيــر إح ـ ـصـ ــاءات «الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات امل ــدن ـي ــة»
ف ــي  31ديـسـمـبــر  ،2016إل ــى أن
هناك أكثر من  135ألف كويتية
وك ــوي ـت ــي ي ـح ـم ـلــون ال ـش ـه ــادات
الجامعية وما فــوق ،أو نحو 10
فــي املـئــة مــن الـسـكــان املــواطـنــن،
وه ــي نـسـبــة عــالـيــة ج ـ ـدًا ،بينما
املـ ــؤشـ ــرات قــاط ـعــة ع ـلــى تخلف
الدولة تنمويا.
وب ـ ــن أن ـ ــه ف ــي دلـ ـي ــل ع ـل ــى أن
اإلنـ ـس ــان امل ــواط ــن ل ـيــس وسـيـلــة
أو غاية التنمية ،تشير بيانات
«ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات
املدنية» ،إلى أن نحو  34في املئة
مــن املــواط ـنــن ،أي واح ــد مــن كل
ث ــاث ــة م ــواط ـن ــن ،غ ـيــر م ـعــروف
تحصيله التعليمي ،أي مــا إذا
كان أميا أو يحمل شهادة من أي
م ـس ـتــوى ،ف ــي تـخـلــف إحـصــائــي
وغياب ألهمية اإلنسان املواطن
فـ ــي م ـ ـشـ ــروع ال ـت ـن ـم ـي ــة .وت ــاب ــع
أن ـ ـ ــه ي ـ ـبـ ــدو أن عـ ــاقـ ــة اإلن ـ ـفـ ــاق
على التعليم ومخرجاته باتت
عكسية ،وأن مقولة إن اإلنسان

مصر 31 :مليار دوالر
احتياطي النقد األجنبي
| القاهرة ـ من نعمات مجدي
ومحمود عبداهلل
وأغاريد مصطفى |
ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر مـ ـص ــري ــة
م ـص ــرف ـي ــة ارت ـ ـف ـ ــاع االح ـت ـي ــاط ــى
مــن الـنـقــد األجـنـبــى ل ــدى املــركــزي
املصري إلى نحو  31مليار دوالر،
بنهاية شهر مايو .2017
وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن حجم
أرص ـ ــدة االح ـت ـي ــاط ـي ــات ال ــدول ـي ــة
ملصر بلغ نحو  28.6مليار دوالر
في نهاية شهر ابريل املاضي.
من جانبها ،أكدت وزارة املالية
امل ـص ــري ــة ن ـج ــاح إصـ ـ ــدار س ـنــدات
بقيمة  7مـلـيــارات دوالر خ ــال 4
أشـهــر« ،وهــو مؤشر ثقة مــن قبل
املؤسسات املالية العاملية».
وتشير التوقعات إلــى وصــول
حـ ـصـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــدات املـ ـص ــري ــة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ط ـ ــرح ـ ــت فــي
بــورص ـتــي ل ـنــدن ولــوك ـس ـم ـبــورغ،
خال أيام قليلة.
وك ـش ــف ت ـقــريــر ل ـ ـ «امل ــال ـي ــة» أن
ودائـ ـ ـ ـ ــع امل ـ ـصـ ــريـ ــن ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك
العاملة بالسوق املحلية املصرية
وعـ ـ ــددهـ ـ ــا  38بـ ـنـ ـك ــا ،بـ ـم ــا ف ـي ـهــا
الودائع الحكومية  2.761تريليون
ج ـن ـي ــه ،ب ـن ـه ــاي ــة ش ـه ــر دي ـس ـم ـبــر
.2016
وانخفضت نسبة اإلقراض إلى
ال ــودائ ــع إل ــى نـحــو  47.1فــي املئة
خال شهر ديسمبر  ،2016مقارنة
بـ ـ ـ  47.7فـ ــي املـ ـئ ــة خ ـ ــال ال ـش ـهــر
السابق له.

تأسيس 347
شركة جديدة
طبقًا لقوانني
االستثمار

من ناحية ثانية ،أعلنت وزارة
االستثمار والـتـعــاون الــدولــي في
م ـص ــر ،ع ــن تــأس ـيــس  347شــركــة
جــديــدة طبقا لقوانن االستثمار
املـصــريــة بـمـعــدل تــأسـيــس يومى
بلغ  69شركة ،بإجمالي رأسمال
مصدر  386.4مليون جنيه توفر
 2064فرصة عمل للشباب املصرى
منها  820فرصة عمل حرفية.
وأضـ ــافـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أن رأس
املـ ـ ـ ـ ــال رأس املـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـصـ ـ ــرى فــي
تـ ــأس ـ ـيـ ــس هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ب ـلــغ
 363.8مليون جنيه ،ورأس املــال
ال ـ ـعـ ــربـ ــى  19.5مـ ـلـ ـي ــون ج ـن ـي ـهــا
بينما مثل رأس املــال األجنبي 3
ماين جنيه ،مشيرة إلى أن هذه
ال ـش ــرك ــات ت ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـطــاعــات
الزراعية والصناعية والسياحية
والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة واإلن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
وتكنولوجيا املعلومات.

امل ـ ـ ــواط ـ ـ ــن هـ ـ ــو وس ـ ـي ـ ـلـ ــة وغـ ــايـ ــة
م ـشــروع الـتـنـمـيــة غـيــر صحيح،
وإن كـ ـ ــان هـ ـ ــدف فـ ـه ــو يـتـحـقــق
بشكل عكسي.
ً
وذكـ ــر أن ــه وبـ ـ ــدال م ــن ال ـت ــودد
الـ ـحـ ـك ــوم ــي وال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي لـ ـش ــراء
والئه ،فاألولوية الصحيحة هي
لحماية مستقبله ،وذلك يتطلب
بعض الجهد لصناعة مهاراته
ب ـش ـكــل أفـ ـض ــل ،ح ـتــى يستطيع
مــواجـهــة تــداعـيــات شــح إي ــرادات
النفط ،ألن الوضع الحالي على
مساوئه ،غير قابل لاستدامة.

البورصة
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،اع ـت ـب ــر
«الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال» أن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ه ـي ـئــة
أس ـ ـ ــواق املـ ـ ــال وش ــرك ــة ب ــورص ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ف ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع إع ـ ـ ــادة
الـبــورصــة إلــى الحجم الصحي،
سياسة صحيحة ،إذ إن املخاطر
س ـ ـت ـ ـن ـ ـخ ـ ـفـ ــض ،واملـ ـ ـ ـض ـ ـ ــارب ـ ـ ــات
الضارة ستقل ،وتوجه وتوزيع
السيولة بــن الـشــركــات سيكون
أفضل.
وب ـ ــن «ال ـ ـش ـ ــال» فـ ــي ت ـق ــري ــره
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ،أن ــه
صحيح أنــه إج ــراء تــأخــر ،ولكن
خفض عدد الشركات املدرجة في
السوق الرسمي بنحو  26شركة
في عام واحــد ،خطوة كبيرة في
ات ـ ـجـ ــاه ال ـت ـص ـح ـي ــح ،ح ـت ــى وإن
تـ ــأخـ ــرت ن ـت ــائ ـج ـه ــا اإلي ـج ــاب ـي ــة
ً
قليا.
وأش ــار الـتـقــريــر إل ــى أن هيئة
أس ـ ـ ــواق املـ ـ ــال وش ــرك ــة ب ــورص ــة
الكويت ،تخططان وتعمان على
أن ي ـك ــون ح ـج ــم الـ ـب ــورص ــة ،أي
ع ــدد شــركــاتـهــا امل ــدرج ــة أصـغــر،
بـمــا يتناسب وحـجــم سيولتها
الحالية.
ول ـف ــت إلـ ــى أن األهـ ـ ــم ،ه ــو أن
مـ ـك ــون ــات الـ ـب ــورص ــة سـتـصـبــح
أفضل فــي الـعــام الـحــالــي ،مبينا
أنـ ـ ــه ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة ش ـه ــر أب ــري ــل
ال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــت ،اك ـ ـت ـ ـمـ ــل االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاري مـ ـ ــن اإلدراج فــي
الـ ـس ــوق ال ــرس ـم ــي ل ـ ـ  7ش ــرك ــات،
ليصبح عــدد الـشــركــات املــدرجــة

تدريس من قبل
حاصلني على شهادات
علمية ّ
مزورة في كل
التخصصات

 177شركة.
وقـ ــدر أن يـكـتـمــل ان ـس ـحــاب 8
شركات راغبة أخرى حتى نهاية
ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،لـيـنـخـفــض عــدد
الشركات املدرجة إلى  169شركة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أنـ ـ ـ ــه مــن
أصـ ــل  15ش ــرك ــة م ـط ـلــوب منها
توفيق أوضاعها مــع متطلبات
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي اإلدراج ،ق ــررت
هيئة أسواق املال نقل  11شركة
ل ـل ـســوق امل ـ ـ ــوازي ،لـيـصـبــح عــدد
الشركات املدرجة مع نهاية العام
ال ـحــالــي ن ـحــو  ،158وأع ـط ـيــت لـ
 4شـ ــركـ ــات أخ ـ ـ ــرى م ـه ـل ــة حـتــى
ش ـهــر أغ ـس ـطــس امل ـق ـبــل لتوفيق
أوضــاع ـهــا ،وم ــا لــم تــوفــق ،كلها
أو بعضها قد ينقل إلــى السوق
املوازي.
وأف ـ ـ ـ ــاد أن م ـع ـظ ــم الـ ـش ــرك ــات
املـ ـنـ ـسـ ـحـ ـب ــة أو امل ـ ـن ـ ـقـ ــولـ ــة إلـ ــى
الـســوق امل ــوازي ،ضعيفة القيمة
والسيولة ،فالشركات ال ـ  7التي
تـ ــم ان ـس ـح ــاب ـه ــا ت ـم ـث ــل  3.8فــي
املئة من عــدد الشركات املدرجة،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ال ت ـ ـسـ ــاهـ ــم سـ ـ ـ ــوى بـ ـ
 0.54فــي املـئــة مــن قيمة شركات
البورصة .وأضــاف أن الشركات
الـ ـ ـ ـ  8امل ـ ـقـ ــدر ان ـس ـح ــاب ـه ــا حـتــى
نهاية العام الحالي ،تمثل نحو
 4.5في املئة من املتبقي من عدد
الـ ـش ــرك ــات املـ ــدرجـ ــة ،ول ـك ـن ـهــا ال
ت ـســاهــم سـ ــوى ب ـن ـحــو  0.74في
املئة من قيمة شركات البورصة.
وتابع أن الشركات الـ  11التي
ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق املـ ـ ـ ــوازي،

تمثل نحو  6.5في املئة من عدد
املـتـبـقــي م ــن ال ـشــركــات امل ــدرج ــة،
وال تساهم ســوى بنحو  0.3في
املئة من قيمة شركات البورصة.
ولفت إلى أنه حتى عام ،2008
كــان إنـتــاج الـشــركــات وإدراج ـهــا
فــي ال ـبــورصــة ،هــدفــا بـحــد ذات ــه،
ورغ ــم االخ ـت ــاف ال ـجــوهــري في
بيئة األعمال ما بعد األزمة ،ظل
هذا الوهم سائدًا حتى عام 2011
عندما بلغ عدد الشركات املدرجة
أقـ ـص ــاه ،وت ـس ـبــب االزدح ـ ـ ــام في
تكاليف ال ضرورة لها.
من جهة أخــرى ،لفت «الشال»
إلــى أن التقرير صــادر عــن إدارة
م ـع ـل ــوم ــات الـ ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ـي ــة
فــي  15مــايــو  ،2017يـكـشــف عن
بلوغ إي ــرادات النفط لــدول أوبك
م ـج ـت ـم ـعــة ف ــي األشـ ـه ــر األربـ ـع ــة
األول ــى مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،نحو
 175م ـل ـي ــار دوالر ،وت ـ ـقـ ــدر أن
تبلغ تـلــك اإلي ـ ــرادات لـكــامــل عــام
 2017ن ـحــو  527م ـل ـيــار دوالر.
ونوه التقرير بأن تلك اإليــرادات
لـلـسـنــوات  2011و 2012و2013
تـ ـ ــراوخـ ـ ــت حـ ـ ــول م ـ ـعـ ــدل 1.100
مليار دوالر في السنة الواحدة،
أي أنها للعام الحالي بحدود 48
في املئة من مستويات السنوات
الثاث املذكورة.
وك ـ ـشـ ــف أن تـ ـل ــك اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
ل ــن تــرتـفــع كـثـيـرًا ع ــام  ،2018إذ
ت ـ ـقـ ــدرهـ ــا بـ ـ ـح ـ ــدود  570م ـل ـي ــار
دوالر ،وي ـظــل ت ـقــدي ـرًا مـشــروطــا
باستمرار اتـفــاق ضبط اإلنتاج
ض ـ ـم ـ ــن «أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» وامل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــن
املصدرين للنفط خارجها.
ورأى التقرير أن األثر املوجب
ل ــاتـ ـف ــاق ع ـل ــى ض ـب ــط م ـع ــدالت
اإلن ـ ـتـ ــاج ب ــائ ــن ،ف ـب ـعــد مـسـتــوى
قياس أدنى لتلك اإليــرادات حن
ب ـل ـغــت ألوب ـ ــك ن ـحــو  433مـلـيــار
دوالر ع ــام  ،2016أدى اإلت ـف ــاق
إلى ارتفاعها بنحو  22في املئة
ضمن تقديرات عام .2017
واعتبر أن إبـقــاء األسـعــار في
حــدود  55دوالرًا ،هــو أقصى ما
يمكن تحقيقه ،ومن دون ضمانة
الستمراره.

