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»الوطني«: منو قياسي للودائع اخلاصة بـ 1.1 مليار دينار
قــال تقريــر صــادر عن 
بنــك الكويــت الوطنــي ان 
منــو االئتمان شــهد مزيدا 
من التحســن خــالل مارس 
الــذي ســجل ارتفاعا هائال 
فــي القــروض املســتحقة، 
ارتفاعــا  النمــو  وحقــق 
بنســبة 3.٦٪ على أســاس 
سنوي، على خلفية حتقيق 
مكاسب شهرية بقيمة 488 
مليــون دينــار. وقد شــمل 
النمــو عددا مــن القطاعات 
تضمنت قطاع النفط والغاز، 
القطاع العقاري، والقروض 

الشخصية.
كما شهدت ودائع القطاع 
اخلــاص ارتفاعــا هائال في 
مارس، حيــث قامت معظم 
البنوك بتوزيع أرباح نقدية. 
الفائدة  وارتفعــت أســعار 
هامشيا في مارس، متاشيا 
مع رفع بنك الكويت املركزي 
ألســعار الفائدة على الرغم 
مــن التحســن الظاهــر في 
مستويات السيولة. وكانت 
القروض الشخصية مرتفعة 
نسبيا في مارس على الرغم 
من ثبات معدل النمو، حيث 
شهد القطاع أرباحا بلغت 83 
مليون دينار مع ثبات معدل 
النمو عند نسبة ٦.٧٪ على 
أساس سنوي. ويعزى ذلك 
النمو للقروض املقسطة التي 
شهدت ارتفاعا بنسبة ٢.٪8 

على أساس سنوي.
من جهة أخرى، لم يشهد 
االئتمان املمنوح للمؤسسات 

املالية غير املصرفية أي تغير 
يذكر خالل مارس، إال ان منو 
القطــاع قد بدأ في التراجع. 
حيث ارتفعــت قروض هذا 
القطاع بواقع ٦ ماليني دينار، 
متراجعة بنسبة ٢.8٪ على 
أساس ســنوي على خلفية 

تأثيرات قاعدية. 
أما فيما يتعلق بائتمان 
قطاع األعمــال )باقي أنواع 
االئتمــان( فقد ارتفع بواقع 
488 مليون دينار، وبلغ معدل 
منوهــا ٢.4٪ على أســاس 
ســنوي. وكانت أكبر زيادة 
موجهة الى االئتمان املمنوح 
لشــراء األوراق املالية التي 
شهدت ارتفاعها املعتاد بنهاية 
كل ربع سنوي، بنمو بلغ ١83 
مليون دينار. كما لوحظت 
مكاسب ضمن قطاعات النفط 
والغاز، والعقار، والتجارة. 
في املقابل، تراجعت أرصدة 
القروض املمنوحة للقطاع 
الصناعي وقطاع التشــييد 
خالل الشهر، في حني استمر 
منو االئتمان املقدم لقطاعات 
فــي  »املنتجــة«  األعمــال 
التحسن مبا يعكس التقدم 
القوي في املشاريع الكويتية 

قيد التنفيذ. 
وتســارع منــو االئتمان 
باســتثناء   - التجــاري 
القطــاع العقــاري االئتمان 
األوراق  لشــراء  املمنــوح 
املالية - بنسبة 9.٦٪ على 
أساس ســنوي بعد أن بلغ 
١٠٪ في املتوسط خالل ٢٠١٦. 

وكان قطاعــا النفط والغاز 
والتشييد هما أكبر مصدران 
للنمو على مدار العام املاضي.

وارتفعت الودائع اخلاصة 
بقــوة فــي مــارس، نتيجــة 
للتوزيعات املوسمية ألرباح 
البنوك خالل الشهر. وارتفعت 
الودائع بنحو ١.١ مليار دينار 
الودائــع  بفضــل مكاســب 
بالدينــار. وشــكلت الودائع 
حتت الطلب والودائع ألجل 
اجلزء األكبر من املكاسب، على 
الرغم من ارتفاع مستويات 
ودائــع االدخــار أيضا. وفي 
ذات الوقت، شــهدت الودائع 
بالعمــالت األجنبية تراجعا 
للشــهر الثاني بلغت قيمته 
3٧ مليــون دينار. وظل منو 
العرض النقدي ضعيفا على 
الرغم من املكاسب القوية التي 
شهدتها الودائع. في حني ان 
الطلب القوي للودائع حتت 
الطلب قد دفع بعرض النقد 
مبفهومه الضيق )ن١( للنمو 
بنسبة ٦.٧٪، لقد تراجع منو 
عرض النقد مبفهومه الواسع 
)ن٢( بنسبة ٠.٧٪ على خلفية 
تأثيرات قاعدية. كما ارتفعت 
الودائع احلكومية في مارس 
وأضافــت ١3٦ مليون دينار 
إلى قيمتها، واستقرار معدل 
النمو عند مستوى ١5٪ على 

أساس سنوي. 
أما مــن جهة الســيولة 
شــهدت  فقــد  املصرفيــة 
ارتفاعــا في مــارس. حيث 
منــت احتياطيــات البنوك 

)النقــد، الودائع لــدى بنك 
الكويــت املركزي، ســندات 
بنك الكويت املركزي( بواقع 
554 مليون دينار لتصل إلى 
5.٢ مليار دينار أو ما يعادل 
8.4٪ مــن إجمالــي أصــول 
البنوك. واستمرت احلكومة 
من االســتفادة من السيولة 
املصرفية لتمويل جزء من 
عجــز املوازنــة مــن خالل 
اصدار ســندات محلية. كما 
ارتفعت أدوات الدين العام 
احمللي بواقع 5٠ مليون دينار 
خالل مارس وبلغت 3.8 مليار 
دينار، أو ما يقدر بحوالي ١١٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي. 
وقــد تصــادف ارتفــاع 
مستوى السيولة املصرفية 
مع قيام الكويت بإصدار أول 
سنداتها العاملية في مارس. 
حيث بلغت حصيلة مبيعات 
الســندات 8 مليــار دوالر 
)٢.44 مليار دينار( بســعر 
تخطــى مســتوى تســعير 
الســندات الســيادية لدول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
األخرى. ويتضمن اإلصدار 
شــريحتني، تبلــغ قيمــة 
األولى 3.5 مليــارات دوالر 
ألجل 5 سنوات وهامش ٧5 
نقطة أســاس فوق سندات 
اخلزينة األميركية )88.٢٪( 
والشــريحة الثانيــة بقيمة 
4.5 مليارات دوالر ألجل ١٠ 
سنوات وهامش ١٠٠ نقطة 
أساس فوق سندات اخلزينة 

األميركية )٦٢.٪3(.

السعودية وروسيا تتفقان على متديد خفض اإلنتاج.. والنفط يقفز %2
رويترز: اتفقت السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في 
العالم، أمس على متديــد العمل بتخفيضات إنتاج النفط ملدة 
تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 في مسعى لتقليص تخمة 

اخلام في األسواق العاملية، ودفع األسعار لالرتفاع.
وجاء توقيت اإلعالن قبل االجتماع الرسمي املقبل ألوبك في 
اخلامس والعشرين من مايو ولهجته القوية مباغتا لألسواق.

ومن املنتظر أن تأخذ هذه اخلطوة شوطا كبيرا نحو ضمان 
حشد تأييد باقي أعضاء أوپيك واملنتجني اآلخرين الذين شاركوا 

في اجلولة األولى من التخفيضات.
وفي بيان مشترك عقب االجتماع، قال وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك إنهما اتفقا على 

متديد اتفاق قائم ملدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018.
وقال البيان إن الوزيريــن يتعهدان »باتخاذ كل ما يلزم« 
لتقليص املخزونات العاملية إلى متوسطها في 5 سنوات وعبرا 
عن تفاؤلهما بأنهما ســوف يحصالن على الدعم من منتجني 

آخرين بخالف أولئك ممن يشاركون في االتفاق احلالي.

وقال الفالح في مؤمتر صحافي مع نوفاك في بكني »كان 
هناك انخفاض ملحوظ في املخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى 
حيث نريد من بلوغ متوسط اخلمس سنوات، بالتالي خلصنا 

إلى أن االتفاق بحاجة إلى التمديد«.
وبينما كان من املتوقع على نطاق واســع أن تتفق أوپيك 
وروسيا على متديد اخلفض، فإن توقيت وصياغة البيان دفعا 

أسعار اخلام لالرتفاع نحو 2% في التعامالت اآلسيوية.
وقال فيرندرا تشــوهان احمللل لدى انرجي اسبكتس في 
سنغافورة »اعتقد أن أوپيك وروسيا تدركان أنه لكسب السوق 
مجددا إلى صفهما فإنهما بحاجة إلى إتباع تكتيكات »الصدمة 
والترويــع«، حيث حتتاجان إلى الذهاب أبعد كثيرا من متديد 
بســيط لالتفاق. وسوف يتطلع السوق أيضا إلى تخفيضات 
في الصادرات ال تخفيضات في اإلنتاج فحسب، وهو املطلوب 
كي تستعيد السوق توازنها«. وساعدت روسنفت أكبر منتج 
للنفط في روســيا في اإلعداد لالتفاق وهي مستعدة لاللتزام 

بالتمديد، بحسب وسائل إعالم روسية.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لـ »مجموعة اجلري التعليمية« في مقابلة مع »األنباء«

اجلري: حصتنا السوقية 10% وال نخطط الستحواذات جديدة في 2017

الكويتيني والوافدين إحلاق 
أبنائهــم بهــا، حيث نالحظ 
املدارس اإلجنليزية هي  ان 
األكثر شعبية تتبعها املدارس 
التي تقدم مناهج عربية أو 
ثنائية اللغة، حيث تشــير 
اإلحصائيات إلى أنه ضمن 
إجمالي عدد املدارس البالغ 
١٧٠ مدرسة، كانت هناك ١٠8 
مدارس أجنبية، في حني كان 
العدد املتبقي البالغ ٦٢ من 

املدارس العربية.

ما أحدث خطوات 
مجموعة اجلري 

لتطوير الشركات 
التابعة لها؟

٭ أحــدث خطواتنا متثلت 
مؤخــرا في إطــالق العالمة 
التجاريــة اجلديدة ملدارس 
كيمبردج اإلجنليزية، والتي 
جاءت لتعكس إستراتيجيتنا 
الرامية إلى النهوض بقطاعات 
الشركة على كل املستويات، 
وال شــك أن هــذه اخلطــوة 
ليست سوى خطوة البداية 
ضمن االستراتيجية اجلديدة 
للشــركة، حيث من املتوقع 
أن يتبعها مجموعة خطوات 
مستقبلية لتعزيز تواصلنا 
مع شرائح املجتمع املختلفة، 
وتعزيز قيم ومبادئ التعليم 

السامية.

إضافة أعداد كبيرة من الطلبة 
ســنويا. ومبــا أن الوافدين 
يشــكلون الغالبية العظمى 
الســكانية  التركيبــة  فــي 
للكويت، فقــد أدى ذلك إلى 
ارتفاع الطلب على املدارس 
اإلجنليزيــة واألميركيــة، 
واملدارس الدولية كالهندية 
والباكســتانية والفلبينية، 
وهــذه كلها مؤشــرات على 
أن قطاع التعليم ســيحتاج 
إلــى املزيــد مــن املــدارس 
األجنبيــة والدوليــة خالل 
الســنوات املقبلة مبا يلبي 
احتياجات األعداد املتزايدة 
والطالبــات  الطلبــة  مــن 
الكويتيني والوافدين على حد 
سواء، خاصة ان الدراسات 
واإلحصائيات احلديثة في 
هذا املجال تشير إلى ارتفاع 
الطلبــة باملدارس  التحــاق 
اخلاصة في الكويت، ما يشير 
إلى التحول نحــو املدارس 
اخلاصة سعيا وراء احلصول 
على جودة أفضل للتعليم.

هل لك ان تشرح 
أسباب اإلقبال على 

املدارس اخلاصة في 
الوقت الراهن؟

٭ فــي حقيقة األمــر تزايد 
الطلب على املدارس األجنبية 
والدوليــة نظــرا لتفضيــل 

لها من مختبــرات ومالعب 
وقاعــات تدريــب، مبعنــى 
أن بنــاء مدرســة جديــدة 
وجتهيزها هي مهمة تتطلب 
رأســمال كبيرا، ناهيك عن 
عملية البحث عن مدرســني 
مؤهلــني وكوادر ذات خبرة 
من العرب واألجانب والتي 
تتطلب اجلهد الكبير كذلك.

كيف ترى مستقبل 
النمو في قطاع 

التعليم بالكويت؟
٭ يرتبط الطلب على قطاع 
التعليم في الكويت بالنمو 
الســكاني الذي تختلط فيه 
املواطنــني باملقيمني،  أعداد 
علما ان املقيمني يشــكلون 
الغالبيــة العظمــى ألعــداد 

السكان.
ووفقا لتقديرات صندوق 
النقد الدولي، فإنه من املتوقع 
أن يزداد التعداد الســكاني 
للكويت ما بني ٢٠١5 و٢٠٢٠ 
وأن ينمــو القطاع اخلاص 
خــالل الفترة نفســها، كما 
يتوقــع أن يــؤدي االزدياد 
املطــرد للقاعدة الســكانية 
في سن االلتحاق باملدارس 
والكليــات إلــى تزايد أعداد 
تسجيل الطالب، األمر الذي 
من شأنه أن يدفع الطلب على 
التعليم في الكويت من خالل 

منطقــة  فــي  اجلامعيــة 
الشدادية، والتي ستستوعب 
بعــد االنتهاء منهــا األعداد 
املتزايــدة مــن اخلريجــني 
الكويتيني واخلريجات على 

مختلف اختصاصاتهم.

هل لنا ان نتعرف على 
حصة املجموعة من 

إجمالي سوق التعليم 
في الكويت؟

٭ بحســب متابعتنا لواقع 
ســوق التعليم في الكويت 
فإنني أستطيع ان أوكد لكم 
أن حصتنا في هذا الســوق 
ال تقل عــن ١٠٪، حيث اننا 
منتلك العديــد من املدارس 

مختلفة األنظمة.

ما أهم التحديات التي 
تواجه قطاع التعليم 

في الكويت؟
٭ مما ال شــك فيه أن أولى 
املشــاكل التي تواجه قطاع 
التعليــم في الكويت تتمثل 
في احلصول على أراض في 
املناطق االستثمارية، حيث 
متثــل التكلفة العامل األول 

واألهم في هذا الشأن.
أما ثانــي هذه املشــاكل 
فتتمثــل في ارتفاع تكاليف 
البناء املتعلقة بإقامة املباني 
الدراســية واملرافق التابعة 

في انعاش القطاع؟
٭ بدأت اإلصالحات بالقطاع 
بتطبيــق برنامــج إصــالح 
التعليــم املتكامل بالتعاون 
مــع البنك الدولــي )٢٠١5-

٢٠٢٠(، والــذي ركــزت من 
خالله اجلهات الرسمية على 
املناهج وحتسني  تأســيس 
التعليم، وتوفير  مخرجات 
الكفاءة على مستوى املعلمني 
والقيادة املدرسية، وتنقيح 
إطــار املســاءلة، وحتســني 

النظام التعليمي ككل.
وكما أشــارت الدراسات 
احلديثــة فــي هــذا املجــال 
فإن اإلنفــاق احلكومي على 
التعليم شــهد منوا سنويا 
مبعدل متوسط بلغت نسبته 
١4.4٪ خالل السنوات األربع 
السابقة وحتى نهاية العام 
٢٠١5، بنسبة شكلت ١5٪ من 
إجمالي اإلنفــاق احلكومي، 
ما يدل داللــة واضحة على 
مدى االهتمام احلكومي بهذا 

القطاع الهام واحليوي.
كذلــك يتجلــى االهتمام 
احلكومــي بتطويــر قطاع 
التعليــم مــن خــالل بنــاء 
اجلامعــات بأعلــى املعايير 
العاملية وتشــجيع التعليم 
العالي، وهو األمر الذي بدا 
جليــا من خالل بــدء تنفيذ 
بناء مدينة صباح الســالم 

تكفلــه الدولة وهــو إلزاميا 
بنص الدستور.

وأنا شخصيا أؤمن بأهمية 
التعليم ألي دولة وأي اقتصاد، 
كما انني أؤمن بأن مخرجات 
التعليم الصحيحة هي أساس 
تقدم وتطور ونهوض األمم 
والشــعوب عبــر العصــور 
والتاريــخ، لذا جاء اهتمامنا 
في مجموعــة اجلري بقطاع 
التعليم والعمل على تدعيمه 
بأفضل املؤسسات التعليمية 
والكوادر املؤهلة القادرة على 
دعم هذا القطاع وتطويره منذ 

ستينيات القرن املاضي.

هل لديكم نية 
االستحواذ على 

مدارس جديدة خالل 
العام احلالي؟

٭ فــي احلقيقــة ان خطتنا 
احلالية ال تتضمن االستحواذ 
على أي مدرسة جديدة، لكن 
وكما هو معروف فإننا نراقب 
الســوق عــن كثــب، ومتى 
مــا وجدنــا ان هناك فرصة 
مناسبة وجديرة بالدراسة 
واالهتمام فإننا لن نتوانى 

في اقتناصها.

هل يسهم اإلنفاق 
احلكومي على التعليم 

ضمن خطط التنمية 

طارق عرابي

قال طــال خليفة اجلري رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
مجموعة اجلري القابضة إن التعليم داعم 
وركيزة أساسية لاقتصاد الكويتي، وان 
مخرجات التعليم الصحيحة هي أساس 
تقدم وتطور ونهوض األمم والشعوب.
وأضاف ان اهتمام مجموعة اجلري 
بقطاع التعليم يتماشى مع سياسة الدولة 
الرامية إلى تشجيع التعليم والقضاء 
على األمية، حيث متلكت املجموعة 
6 شركات تعليمية تضم حتت مظلتها 
عددا من املــدارس األجنبية التي 
تخدم مختلف شرائح الطلب وفئاتهم 
وجنسياتهم في مختلف مناطق الكويت، 
ما يدل على حجم االستثمارات الكبيرة 
التي ضختها مجموعة اجلري في هذا 

القطاع الهام.
وأشــار اجلري إلى تزايد الطلب 
على املدارس الدولية نظرا لتفضيل 
الكويتيــن والوافدين إحلاق أبنائهم 
باملدارس اخلاصة بسبب جودة التعليم، 
متوقعا ان يستمر اإلقبال على املدارس 
اخلاصة في ظل استمرار النمو السكاني 
بالكويت، األمر الذي من شأنه ان يدفع 
الطلب على التعليم في الكويت من خال 

إضافة عدد كبير من الطاب سنويا.
واستعرض اجلري أهم املشاكل 
والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم 
في الكويت قائا إنها ارتفاع كلفة األرض 
وطول الدورة املستندية للحصول على 
املوافقات ملزاولة النشاط التعليمي، 
وارتفاع تكاليف البناء املتعلقة بإقامة 
املباني الدراسية واملرافق التابعة لها 
من مختبرات وماعب وقاعات تدريب، 

وفيما يلي تفاصيل احلوار:

كيف بدأمت االستثمار 
بقطاع التعليم؟ وما هي 

األسباب؟
٭ بدايتنــا مع هــذا القطاع 
ليســت حديثــة، وقد جاءت 
لتتماشى مع سياسات الدولة 
في هــذا املجــال، حيث يعد 
التعليــم في الكويت من أهم 
املجاالت التي ترعاها الدولة، 
بحيث نصت املادة األربعون 
في الدســتور الكويتي على 
أن التعليــم حق للكويتيني، 

)محمد هاشم( اجلري متحدثا للزميل طارق عرابي   طالل اجلري 

قطاع التعليم 
 سيحتاج للمزيد

من املدارس األجنبية 
والدولية خالل 

السنوات املقبلة

ارتفاع أسعار األراضي 
وطول الدورة 

املستندية أبرز 
حتديات القطاع

14.4% متوسط 
معدل اإلنفاق 

احلكومي على التعليم 
خالل السنوات األربع 

السابقة

إطالق العالمة 
التجارية اجلديدة 

ملدارس كيمبردج 
اإلجنليزية

مجموعتنا تضم
6 شركات تعليمية 

متتلك العديد
من املدارس

أكد طالل اجلري على أهمية 
الوطني، حيث  دعم االستثمار 
دعا كل املؤسســات املعنية إلى 
محاربة هجرة رؤوس األموال من 
خالل تقدمي التسهيالت والدعم 
للشركات واملؤسسات، كما دعا 
اجلري أصحاب الشــركات الى 
ضرورة دعم االقتصاد الوطني 
مــن خــالل تنفيذ املشــاريع 
واستثمار رؤوس األموال داخل 

البالد.

هجرة رؤوس 
األموال


