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زيادة قيمة 
الصادرات إلى 3.2 

مليارات دينار نتيجة 
الرتفاع أسعار النفط

13% تراجع في 
السلع االستهالكية.. 

ألول مرة منذ 6 
سنوات

حتسن تنفيذ 
مشاريع التنمية 

يرفع واردات السلع 
الرأسمالية والصناعية

الفليج: البنك 
حريص على تطوير 

الكوادر اإلعالمية 
ليساهموا في 
تنمية االقتصاد 

الكويتي

وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير

»الوطني« ينظم دورات تدريبية مصرفية لإلعالميني
أعلن بنك الكويت الوطني 
عن تنظيم دورات تدريبية 
وتثقيفية للمختصني في شأن 
القطاع املصرفي واالقتصاد 
احمللــي بوســائل االعــام 
املرئية واملكتوبة،  املختلفة 
وذلك إميانا منه بأن عملية 
بناء قدرات الصحافيني من 
خال الفرص التدريبية التي 
سيوفرها البنك هي مبنزلة 
عنصــر جوهــري يرفع من 
التناول اإلعامي  مســتوى 
القائم على اخلبرة والتنوع.
مــن جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي فــي بنك الكويت 

في االقتصاد ككل وفي الشأن 
املصرفي بشكل خاص، الفتا 
إلــى أن هذه املبــادرة تأتي 
متاشــيا مــع اســتراتيجية 
بنك الكويت الوطني الهادفة 
إلى االســتثمار فــي املوارد 

البشرية.
وأضاف أن هــذه الدورة 
ستعمل على االرتقاء بالتناول 
اإلعامي للشأن االقتصادي 
وتساعد على تطوير الكوادر 
اإلعامية ليكونوا مساهمني 
حقيقيني وفاعلني في النهضة 
والتنميــة االقتصاديــة في 
الكويت وفق معايير منهجية 

مخاطــر  إدارة  مجموعــة 
التشغيل والسوق وااللتزام 
إدارة مخاطــر  – مجموعــة 
االئتمان – مجموعة البحوث 
مجموعــة   – االقتصاديــة 
اخلدمات املصرفية – املجموعة 
املالية – عاقات املستثمرين 
والتصنيفــات االئتمانية – 
اخلدمات املصرفية للشركات 
احمللية – مجموع الشركات 
األجنبية والنفط والتمويل 
التجاري – ادارة العمليات – 
الفروع اخلارجية  مجموعة 

والشركات التابعة.
وسيتم التطرق إلى العديد 

الوطنــي - الكويــت صاح 
الفليج: »صممت هذه الدورة 
التدريبيــة بهــدف تطويــر 
مهارات وقــدرات املختصني 
في مجال اإلعام ليتيح لهم 
حتديث وتطوير معلوماتهم 
اخلاصــة بالقطاع املصرفي 
باإلضافة الى تعزيز معرفتهم 
مبسؤولياتهم في هذا املجال«.
وأكد الفليــج دعم البنك 
الوطني الدائــم ألي مبادرة 
من شــأنها تعزيــز القطاع 
االقتصادي الكويتي، موضحا 
أن اإلعــام االقتصــادي هو 
أحد أهــم القطاعات املؤثرة 

وعلمية تتنوع بني التدريب 
والتطوير.

وأشار إلى تولي مجموعة 
املوارد البشــرية والعاقات 
االعاميــة في بنــك الكويت 
الوطني تنظيم هذه الدورة 
املكثفــة وذلــك  التدريبيــة 
بالتعاون مع رؤساء أقسام 
اإلدارات املختلفة في البنك، 
والتي ستبدأ من السبت 22 
اجلاري ومتتد إلى 22 ابريل 
20١7، حيث ستشتمل على ١2 
ندوة تثقيفية حتاضر فيها 

كل من اإلدارات التالية:
 – اخلزينــة  مجموعــة 

من امللفات والقضايا اخلاصة 
بالقطاع املصرفي والتي من 
أبرزها: آخــر التطورات في 
اسواق النقد واالسواق املالية، 
واملعاييــر الرقابية املتعلقة 
باخلزينــة، بــازل 3، قواعد 
احلوكمــة املصرفية، قانون 
االمتثال الضريبي األميركي 
»فاتيكا«، إدارة املخاطر في 
األزمات، مخاطــر االئتمان، 
التحليــل النقــدي واملالــي، 
االئتمانيــة،  التصنيفــات 
التمويل التجــاري وغيرها 
مــن القضايــا االقتصاديــة 

املصرفية املهمة. صالح الفليج 

بالربع الثاني.. للمرة األولى منذ عام

ارتفاع فائض امليزان التجاري إلى 1.2 مليار دينار
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطني: إن فائض 
التجــاري للكويت  امليــزان 
ارتفع للمرة األولى منذ عام 
وذلك خال الربع الثاني من 
العام 20١6 إثر تعافي أسعار 
النفــط غير انــه اليزال عند 
مستويات متدنية. فقد ارتفع 
الفائض من 0.4 مليار دينار 
في الربع األول من العام 20١6 
ليصل إلــى ١.2 مليار دينار 
في الربــع الثاني وذلك على 
خلفية انتعاش أسعار النفط 
وما تبع ذلك من انتعاش في 
إيرادات الصادرات النفطية. 
وقد اســتمرت أسعار النفط 
فــي االرتفاع قليا في الربع 
الثالــث من العــام 20١6، لذا 
فإننا نتوقع أن يرتفع الفائض 

أكثر خال الفترة ذاتها. 
وأشار التقرير الى ارتفاع 
قيمة الصادرات النفطية من 
2.4 مليــار دينــار في الربع 
األول من العام 20١6 لتصل 
إلى 3.2 مليــارات دينار في 
الربع الثاني وذلك على خلفية 
تعافي أسعار النفط. إذ ارتفاع 
سعر خام التصدير الكويتي 

بواقع 48٪ على أساس ربع 
ســنوي في الربع الثاني من 
العام 20١6 من متوســط 27 
دوالرا للبرميل في الربع األول 
مــن العــام 20١6 ليصل إلى 
40 دوالرا للبرميل في الربع 
الثاني من العام 20١6. ونتوقع 
أن تســتمر قيمة الصادرات 
النفطيــة باالرتفــاع نتيجة 
ارتفاع متوسط أسعار النفط 
قليــا في الربــع الثالث من 
العام 20١6. وعلى الرغم من 
ارتفاع كل من أسعار النفط 
النفطية  وقيمة الصــادرات 

قوتها مرتفعة بدورها بواقع 
١١٪ على أساس ربع سنوي. 
ومن املتوقع أن تستمر قيمة 
النفطيــة  الصــادرات غيــر 
باالرتفاع على أســاس ربع 
سنوي في الربع الثالث من 
العام 20١6 وذلك الســتمرار 
أســعار اإليثيلني بتســجيل 
زيادات جيدة في النمو على 

أساس ربع سنوي.

 السلع االستهالكية
وقال التقرير ان الواردات 
تراجعت باملقابل بواقع 3.١٪ 

على أســاس ربع سنوي إال 
أنهما ال يزاالن عند مستويات 
متدنيــة مقارنة بعام مضى 
وذلك بواقع 3١٪ و26٪ على 
أســاس ســنوي وذلك على 

التوالي. 
ولفت التقرير الى حتسن 
النفطيــة  الصــادرات غيــر 
مقارنــة بالربــع املاضي إال 
أنهــا التــزال متراجعة على 
أساس ســنوي بواقع ٪23. 
فقد ارتفعت قيمة الصادرات 
غير النفطية بواقع 5٪ بعد 
أن استعادت أسعار اإليثيلني 

علــى أســاس ســنوي خال 
الربع الثانــي من العام 20١6 
إثــر تراجع أســعار الســلع 
املســتوردة.  االســتهاكية 
فقــد تراجعت الــواردات من 
الســلع االســتهاكية بواقع 
١2.7٪ على أســاس ســنوي 
مســجلة أول تراجع لها منذ 
مــا ال يقل عن 6 ســنوات في 
جميع مكوناتها. فقد تراجعت 
كل مــن مكونات الســيارات 
التي  واألغذية واملشــروبات 
تشــكل معا 40٪ من إجمالي 
السلع االستهاكية املستوردة 

بواقع ١3٪ على أساس سنوي 
و2٩٪ على أســاس ســنوي 
وذلك على التوالي. ويبدو أن 
معظم هــذه التراجعات أتت 
كنتيجة لتراجع أسعار السلع 
االستهاكية. وجتدر اإلشارة 
إلــى أن قيمــة الــواردات من 
األغذية واملشروبات باألسعار 
املثبتة قد تراجعت بواقع ٪8.2 
على أساس سنوي في الربع 
الثانــي من العــام 20١6 فيما 
ارتفعــت قيمة الــواردات من 
السلع املصنعة والتي تشمل 
املثبتة  السيارات باألســعار 

بواقع 8.١٪ على أساس سنوي 
في الفترة ذاتها. 

السلع  وســجلت واردات 
الرأسمالية والسلع الصناعية 
منوا جيدا ما عكس حتســن 
وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية 
احلكومية. فقد ارتفعت واردات 
السلع الرأسمالية التي تساهم 
في قياس مستوى االستثمار 
في االقتصاد بواقع ١2٪ على 
أســاس ســنوي وارتفعــت 
واردات السلع الصناعية بواقع 
١6٪ على أساس سنوي خال 
الربع الثاني من العام 20١6.


