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توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 3% خالل 2014

»الوطني«: تراجع معدل التضخم إلى 2.7% خالل يوليو

119.7 مليار دوالر إصدارات الصكوك في 2013

قال تقري���ر بنك الكويت 
الوطني ان مع���دل التضخم 
تراجع من 2.9٪ على أساس 
سنوي في يونيو ليصل الى 
2.7٪ على أس���اس س���نوي 
في يولي���و وس���ط تراجع 
الضغوط التضخمية في معظم 
القطاعات. وقد جتاوز التضخم 
األساس معدل التضخم العام 
الثالث، وذلك على  للش���هر 
خلفية ارتفاع الضغوطات في 
مكون اإلسكان. ومن املتوقع 
أن يؤدي ارتفاع أسعار املواد 
ارتفاع  الى  العاملية  الغذائية 
معدل التضخم العام خالل هذا 
العام، إال أن التراجع املستمر 
في بعض املكونات، والسيما 
في مكون املالب���س ومكون 
املفروشات املنزلية، قد يساهم 
في احلفاظ على استقرار معدل 
التضخم العام. ومن املتوقع 
أن يصل معدل التضخم العام 
الى 3.0٪ في املتوسط لكامل 

هذا العام. 
ولفت التقرير الى استمرار 
معدل التضخم في أس���عار 
املواد الغذائي���ة في التراجع 
الى 2.0٪ على أساس سنوي 
خالل يولي���و من 2.5٪ على 
أساس سنوي خالل يونيو، 
حيث اس���تقر خ���الل الفترة 
األخيرة عند متوس���ط ٪3.1 
على أساس سنوي منذ بداية 
هذا العام، كما أنه يعد أقل من 
متوسطه للفترة نفسها من 
العام املاضي الذي بلغ ٪3.4 
على أساس سنوي. وقد لعب 
التراجع النس���بي في أسعار 
العاملية في  الغذائي���ة  املواد 
استقرار معدل التضخم في 
أسعار املواد الغذائية احمللية 
خالل هذا الع���ام. كما لعبت 
بعض الضوابط على األسعار 
خالل شهر رمضان، الذي وافق 
شهري يونيو ويوليو والذي 
عادة ما تقفز خالله األسعار، 

في احلفاظ على استقرار معدل 
التضخ���م في أس���عار املواد 
الغذائي���ة احمللية. إال أنه قد 
يعاود االرتفاع خالل هذا العام، 
وذلك على خلفية ارتفاع أسعار 

املواد الغذائية العاملية. 
وب���ن التقري���ر ان معدل 
التضخم في مكون اإلسكان 
الذي سيساهم  استقر، األمر 
في احلفاظ على اعتدال معدل 

توقع حتليل أعدته غرفة 
جتارة وصناعة دبي، استنادا 
التمويل  أمان����ة  الى بيانات 
اإلسالمي في اململكة املتحدة 
الدولي  املالي����زي  واملرك����ز 
للتموي����ل اإلس����المي، منوا 
ملحوظا في قطاع الصكوك 
ستجعل منه أكثر القطاعات 
من����وا ف����ي مج����ال التمويل 
التحليل  اإلس����المي، وحدد 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وخاصة إم����ارة دبي، كأكثر 
التي ستشهد طفرة  املناطق 
ومنو هائل في قطاع الصكوك، 
الذي سيكون له خالل العقد 
املقبل دور محوري في تأمن 
الالزم����ة الكبر  التموي����الت 

املشاريع في املنطقة. 
وذكر التحليل ان كال من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وماليزيا برزت كمراكز رئيسية 
إلصدار الصكوك، وهي أيضا 
املصادر األساسية للصكوك 

السيادية في األسواق العاملية، 
تليها الشركات واملؤسسات 
املرتبطة باحلكومات. ورصد 
التحلي����ل جاهزية دول مثل 
تونس وموريتانيا والسنغال 
وسلطنة عمان، لتصبح أسواقا 
رئيسية في قطاع الصكوك 

اإلسالمية.
ووفقا لوكال����ة »برايس 
 ،)PwC( »ووترهاوس كوبرز
م����ن املتوقع إصدار 16 مليار 
دوالر من الصكوك بنهاية عام 
2014، وكانت اململكة املتحدة 
قد قامت بإصدار أول صكوك 
سيادية في العام املاضي، ومع 
وجود حراك نشط في سوق 
الصكوك، قام����ت العديد من 
الدول وخصوصا دول شمال 
أفريقيا، بإدخال التشريعات 
القوان����ن واللوائح  وتنفيذ 
اخلاصة بتنظيم عملية إصدار 

الصكوك. 
وظهر امل����ردود اإليجابي 

لسوق الصكوك على الصعيد 
العاملي بشكل أكثر وضوحا 
خالل عام 2010، حن ساهمت 
في احلد م����ن تبعات األزمة 
املالية العاملية، حيث جتاوز 
ما حققته س����وق الصكوك 
في 2012 حاجز ال� 100 مليار 
دوالر، بقيمة إصدارات وصلت 
إلى 137 مليار دوالر، وفي عام 
القيمة 100  2013 جت����اوزت 
ملي����ار دوالر للع����ام الثاني 
التوال����ي، رغم حدوث  على 
تباطؤ بنس����بة 12٪ مقارنة 
م����ع 2012 وبحجم إصدارات 
وصلت قيمته الى 119.7 مليار 

دوالر.
جتدر اإلشارة إلى ان غرفة 
جتارة وصناعة دبي تستعد 
الستضافة املنتدى االقتصادي 
العاملي في دورته  اإلسالمي 
العاش����رة، الذي سيعقد في 
دب����ي في الفترة من 28 حتى 

30 أكتوبر 2014.

التضخم األس���اس. وال يتم 
اال  حتديث مكون اإلس���كان 
مرة واحدة كل ثالثة أش���هر. 
وفي آخر حتديث، سجل معدل 
التضخم في خدمات السكن 
تراجعا طفيفا ألقل مستوى 
له منذ أكثر من عام عند ٪4.4 
على أساس سنوي. وفيما عدا 
االنخفاض الذي سجل لفترة 
قصي���رة في الفت���رة ما بن 
ديسمبر وفبراير من هذا العام، 
فقد حافظ معدل التضخم على 
مستواه في نطاق 4٪ الى ٪5 
على أساس سنوي منذ شهر 

يوليو من العام 2013. 
ومن املفت���رض أن يؤدي 
استقرار معدل التضخم في 
الى استقرار  مكون اإلسكان 
الضغوط���ات التضخمية في 
مكون املفروش���ات املنزلية 
ومك���ون مع���دات الصيانة 
املنزلية. حيث بلغ متوسط 
مع���دل التضخم ف���ي مكون 
املفروشات املنزلية 5.0٪ على 
أساس سنوي منذ بداية العام، 
وهو ضعف متوسطه للفترة 
ذاتها من العام املاضي. ولكن 
تبدو الضغوطات التضخمية 
في مكون املفروشات املنزلية 
ق���د اعتدلت مؤخ���را، وذلك 
وسط اعتدال في وتيرة قطاع 
خدمات املسكن. واستمر معدل 
التضخم في مكون املفروشات 
املنزلية بالتراجع في يوليو 
ليق���ف حاليا عند 4.3٪ على 
أساس س���نوي. كما استمر 
التضخم ف���ي مكون املالبس 
واألحذية في التراجع من ٪3.0 
على أساس سنوي في يونيو 
ليصل الى 2.2٪ على أساس 
سنوي في يوليو. وقد استقر 
التضخم ف���ي مكون املطاعم 
والفنادق عند 2.5٪ على أساس 
سنوي، حيث لم يتأثر بشكل 
ملحوظ خالل رمضان وإجازة 

عيد الفطر.

ق����ال تقرير ص����ادر عن 
شركة املركز املالي الكويتي 
أرباح الشركات  ان  »املركز« 
اإلجمالية من����ت في منطقة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل النصف األول من العام 
2014 لتصل إل����ى 33 مليار 
دوالر، بارتفاع بنس����بة ٪11 
مقارن����ة بنف����س الفترة من 
السنة السابقة، نتيجة لألداء 
القوي لقطاع����ات املصارف 
واخلدمات املالية، واالتصاالت، 
ومجموعات الشركات الكبرى، 

والعقار.
وذكر التقرير ان مجموع 
األرباح الصافية من اخلدمات 
املالية بل����غ 1.2 مليار دوالر 
ف����ي النصف األول من العام 
2014، أي بارتفاع بنس����بة 
35٪ مقارنة بنفس الفترة من 
السنة السابقة، بينما بلغت 
أرباح مجموعات الش����ركات 
الكبرى مليار دوالر، مسجلة 
من����وا بنس����بة 29٪ مقارنة 
بنف����س الفترة من الس����نة 
الس����ابقة. أما أرباح القطاع 
العقاري فقد بلغت 1.8 مليار 
دوالر، أي أعلى بنس����بة ٪8 
مم����ا كانت عليه في النصف 
األول من العام 2013، وميتاز 
القطاع املصرفي بأعلى قدر 
من األرباح مقارنة بالقطاعات 
األخ����رى، حيث منت مبعدل 
6٪ مقارنة بنفس الفترة من 
السنة السابقة لتصل إلى 13.3 

مليار دوالر.
التقري����ر منوا  وتوق����ع 
س����نويا في األرباح بنسبة 
10٪ في العام 2014، ونرى أن 
التطورات احمللية في منطقة 
التعاون تلعب  دول مجلس 
دورا حيويا في أسواق األسهم 

اإلقليمية.
ومن امل��توقع أن يتعزز 
منو األرباح نتيجة لتنفيذ 
اإلصالح����ات الهيكلية في 
اململكة العربية السعودية، 
والتغيرات األساسية في 
قانون الشركات التي تتيح 
بيئ����ة مؤاتية لألعمال في 
الكويت، وتنفي��ذ مشاريع 
البني����ة التحتية في إطار 
التحضيرات الس����تضافة 
مع����رض دبي اكس������بو 
2020 في اإلمارات العربي�ة 
املتحدة وكأس العالم فيفا 

2022 في قطر.
وبشكل عام، يتوقع تقرير 
»املركز« أن يكون منو األرباح 
في اإلمارات قويا بنسبة تقدر 
ب����� 15.5٪ لكامل العام 2014 
مقارنة بالع����ام 2013. كذلك 
من املتوق����ع أن تنمو أرباح 
الشركات في اململكة العربية 
السعودية بنسبة 10.8٪، بينما 
من املتوق����ع أن تنمو أرباح 
الشركات في الكويت وقطر 
وسلطنة عمان بنسبة ٪5.9 
و6.1٪ و6.2٪ عل����ى التوالي 
خالل نفس الفترة، وأن تشهد 
أرباح الشركات في البحرين 
منوا بس����يطا بنسبة ٪1.9. 
وأش����ار التقرير إلى ارتفاع 
أرباح الشركات اخلليجية في 
النصف األول من العام 2014 
بنسبة 11٪ مقارنة بالنصف 
العام 2013، بينما  األول من 
منت مبعدل 12٪ مقارنة في 
نصف الس����نة السابق )أي 
نصف السنة الثاني من العام 

2013(. وحققت اململكة العربية 
السعودية أكبر قدر من النمو 
في األرباح مقارنة باألسواق 
األخرى بنس����بة بلغت ٪20 
ف����ي النصف األول من العام 
البحرين  2014، بينما كانت 
األكثر تراجعا بنسبة بلغت 
23٪ خالل النصف األول من 
العام 2014 اال أن منت مبعدل 
53٪ مقارنة بالنصف األول 
من عام 2013، وبقيت أرباح 
الشركات القطرية على ما هي 

عليه دون أي تغيير.
وقال التقري����ر ان قطاع 
اخلدم����ات املالية حقق أكبر 
النمو في األرباح  نسبة من 
ف����ي النصف األول من العام 
2014 بلغ����ت 35٪ مقارن����ة 
بنف����س الفترة من الس����نة 
السابقة، وحلت مجموعات 
الشركات الكبرى في املرتبة 
الثانية، تالها قطاع االتصاالت 
والقطاع العقاري بنسبة ٪29 

و25٪ و8٪ على التوالي.

11% منو أرباح الشركات اخلليجية

»املركز«: 6% منو متوقع للشركات الكويتية خالل 2014

قطاع اخلدمات 
املالية األكثر 

ارتفاعًا بـ %35 
للنصف األول

استمرار التراجع 
مبعدل التضخم للمواد 
الغذائية إلى 2% على 

أساس سنوي

فرص تدريب للمهندسني واملعماريني الگويتيني حديثي التخرج
يسر الصندوق الگويتــي للتنميــة االقتصاديـة العربيــة أن يعلــن عن فتح باب االلتحاق بالدفعة الثانية 
والعشريـن لبــرنامــج الصــندوق لتــدريب وتأهيــل اخلريجــني اجلــدد من املهنــدسني واملعمـــاريني بگافــة 

التخصصات، وذلك لتأهيلهم للعمل . 
يشترط في املتقدم لهذا البرنامج أن يگون: 

1- گويتي اجلنسية.
حاصاًل على شهادة جامعية معترف بها في أحد التخصصات الهندسية أو املعمارية ولم ميض على   -2
احلصول عليها أگثــر مــن سنتني من تاريــخ اإلعـــــالن، وأال يتجـــاوز عمــر املتقدم 26 سنة من تاريخ 

االعالن.
3- حاصاًل على معدل عام 2.67  فما فوق )جيد جدًا( أو ما يعادله. 

4- حاصاًل على درجة 450 فما فوق في اختبار التوفل )TOEFL EXAM( ولم ميض على تاريخ إجراء 
االختبار أگثر من سنتني من تاريخ اإلعالن، وفي حالة عدم توافر نتيجة االختبار سيقوم الصندوق 

بتقدمي االختبار في موعد محدد.
5- أاليگون مسجل لدى املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية أو يعمل لدى أي جهة أخرى سواء بأجر 

أو بدون أجر.
من املقرر بدء البرنامج في يوم االثنني املوافق 2014/12/01، و يستمر ملدة ثالثة عشر شهرًا، موزعة على ثالث 
مراحل، املرحلة األولى تتضمن محاضرات وورش عمل في الصندوق، واملرحلة الثانية تتضمن تدريبًا ميدانيًا 
خارج دولة الگويت، واملرحلة الثالثة تتضمن تدريبًا ميدانيًا داخل دولة الگويت، هذا وسيتم بعدها منح 
املتدربني شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، گما انه سيتم منح املتدربني مگافأة شهرية قدرها 850 د.ك. 
تعبئة طلب  أعاله  املذگورة  الشروط  تنطبق عليهم  التدريبي ممن  بالبرنامج  االلتحاق  الراغبني في  على 
 www.kuwait-fund.org  االلتحاق بالبرنامج )باللغة العربية( عن طريق املوقع االلگتروني للصندوق
أو موقع البوابة االلگترونية الرسمية لدولة الگويت  www.e.gov.kw، ثم احلضور شخصيا إلى إدارة 
في  الگائن  العربية،  االقتصادية  للتنمية  الگويتي  الصندوق  الثاني مببنى  الدور  في  التدريب  مرگز 
املرقـــاب شـارع مـبـارك الگبيــر مقابــل وزارة الداخليــة، ابتـــداًء من الســـاعـة 8:30 من صبـاح يـوم االثنني 

1 سبتمبر 2014 وحتى الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم األحد 21 سبتمبر 2014.
 مصطحبني معهم املستندات التالية:

1- شهادة إثبات تخرج مع گشف الدرجات باللغة اإلجنليزية خلريجي جامعة الگويت أو شهادة ملن يهمه 
األمر مع گشف الدرجات باللغة اإلجنليزية من وزارة التعليم العالي للحاصلني على شهادات جامعية 

من خارج دولة الگويت. 
2- السيرة الذاتية .

3- أصل وصورة عن البطاقة املدنية.
4- صورة من جواز السفر. 
5- عدد 1 صورة شخصية.

6- أصل وصورة عن شهادة اجلنسية.

مالحظة : لن يتم قبول أي طلبات غير مستوفية للشروط أو غير كاملة املستندات.
 لالستفسار يرجى االتصال على هاتف :  22999826 – 22999823 

إدارة مرگز التدريب
برنامج تدريب و تأهيل املهندسني واملعماريني الگويتيني حديثي التخرج


