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في ظل مساعي احلكومة لتنفيذ برنامج استمراري طموح

4% منواً متوقعاً للقطاع غير النفطي حتى 2019
توقــع بنــك قطــر الوطنــي في 
تقريــر بعنــوان »الكويــت - رؤية 
اقتصادية« تسارع منو القطاع غير 
النفطي الكويتي مبتوسط ٤.١% خالل 
الفترة من ٢٠١٧-٢٠١9 في ظل استمرار 
احلكومة تنفيذ برنامج اســتثماري 
يهــدف إلى تطوير البنيــة التحتية 
كاملة وخاصة بقطاع النفط والطاقة.

ستؤدي تخفيضات إنتاج أوپيك، 
املتوقع استمرارها حتى نهاية ٢٠١8، 
إلى تقليص النمــو غير النفطي في 
٢٠١٧-٢٠١8، لكــن يرجــح أن يرتفع 
إنتــاج النفــط بوتيرة ســريعة إلى 
مســتويات ما قبل التخفيضات في 
عام ٢٠١9، وهو ما سيوفر دفعة قوية 

للنمو.

مــن املتوقــع أن تتعافى أســعار 
النفط مع حتول الســوق من فائض 
في العرض إلى فائض في الطلب في 
٢٠١٧، ولكن األسعار ستكون محكومة 
بسقف يتحدد بتكاليف إنتاج النفط 
الصخري، حيث ســيبلغ متوســط 
األسعار 55 دوالرا للبرميل في ٢٠١٧ 
وتصل لـ 58 دوالرا للبرميل في ٢٠١8 
ثم تزيد لـ 6٠ دوالرا للبرميل في ٢٠١9.
ســيتراجع التضخــم قليــال إلى 
٢.9% في ٢٠١٧ مع تراجع اإليجارات، 
لكنه ســيرتفع في ٢٠١8 مع اإلدخال 
املزمــع لضريبــة القيمــة املضافــة 
وبعد ذلك، ينبغي أن تشهد األسعار 
بعض االنخفاض في ٢٠١9 مع تبدد 
تأثير سنة األساس لضريبة القيمة 

املضافة كما ســتكون بقية مكونات 
سلة التضخم مستقرة بشكل عام.

تعاود املوازنة حتقيق فائض ٢.٢% 
من الناجت احمللي اإلجمالي في ٢٠١٧ 
علــى خلفية انتعاش عائدات النفط 
والغاز لكنه سيتراجع إلى ١.٢% في 
املتوسط بعد ذلك في ٢٠١8-٢٠١9 مع 
استمرار احلكومة في تنفيذ برنامج 

اإلنفاق االستثماري.
تقــوم احلكومــة حاليــا بتنفيذ 
برنامج استثماري يهدف إلى زيادة 
القــدرة اإلنتاجيــة لتكريــر النفــط 
وتطوير البنية التحتية، وتتضمن 
بعض املشــاريع الرئيسية توسيع 

املطار وتطوير السكك احلديدية.
تتلقــى اإليرادات دفعــة إضافية 

نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة املضافة 
في ٢٠١8 ومن املتوقع أن يعود احلساب 
اجلاري حتقيق فائض مبتوسط 8.٢% 
من الناجت احمللي اإلجمالي في ٢٠١٧-

٢٠١8 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، 
وبسبب الزيادة في إنتاج النفط بعد 

ذلك في عام ٢٠١9.
ومن املفترض أن يحقق احلساب 
الرأسمالي واملالي فائضا نسبته ٤.٧% 
من الناجت احمللــي اإلجمالي في عام 
٢٠١٧ بسبب إصدار سندات سيادية 
دولية بقيمة 8 مليارات دوالر وبعد 
عام ٢٠١٧، يرجح أن يعود احلساب 
الرأســمالي واملالــي إلــى عجــز مع 
اســتثمار فوائض احلساب اجلاري 

في اخلارج.

املشروع األول من نوعه في مكمن كربوني بالشرق األوسط

»نفط الكويت« تطلق مشروع تعزيز االستخراج باحلقن الكيميائي
والتكامل بني مراحل استخراج 
النفط املختلفة. ويشكل عالمة 
فارقة لتقييم اجلدوى الفنية 
والتجارية لتعزيز استخراج 
النفط باستخدام تقنية احلقن 
الكيميائــي فــي مكامن ذات 
خصائص جيولوجية معقدة، 
ووفقا ملعايير ربحية واضحة، 
السيما في ظل تراجع أسعار 

النفط.
ورأى جعفر أن هذا اإلجناز 
االستثنائي في مكمن صابرية 
مودود، والذي ميثل باكورة 
أعمال شــركة نفــط الكويت 
في مجال تعزيز اســتخراج 
النفط باستخدام تقنية احلقن 
الكيميائــي، لــم يكــن ليرى 
النــور لــوال تضافــر جهود 
موظفــي الشــركة مــن عدة 
إدارات يعملون بروح فريق 
متماســك ومتناغم لتحقيق 
هــدف مشــترك ونبيل، رغم 

الكثير من التحديات.

يعتمد علــى الضغط الذاتي 
في املكمن لنقل النفط بشكل 
طبيعــي، ثــم االســتخراج 
الثانــوي الــذي يعتمد على 
زيادة ضغط املكمن عبر تقنية 
احلقــن باملياه، فيمــا تتمثل 
الثالثة باالستخراج  املرحلة 
املعزز للنفط، والذي تندرج 
حتته ثالث تقنيات رئيسية 
هي االســتخراج احلــراري، 
واالستخراج عن طريق حقن 
الغاز، واالستخراج عن طريق 

احلقن الكيميائي.
وأكــد أن مكامــن شــركة 
نفــط الكويــت مــا زالت في 
طــور االســتخراج األولــي، 
فيما بعضها اآلخر في مرحلة 
االستخراج الثانوي، مبينا أن 
تطبيقات االستخراج املعزز 
للنفط اجلــاري تقييمها في 
الوقــت الراهن تعــد خطوة 
استباقية الستشراف املستقبل 
وضمــان االنتقــال الســلس 

حققت شركة نفط الكويت 
إجنازا جديدا ميثل سابقة على 
املستوى اإلقليمي، حيث بدأت 
بتشغيل أول تطبيق ميداني 
لتعزيــز اســتخراج النفــط 
باســتخدام تقنيــة احلقــن 

الكيميائي في املنطقة.
وذكر الرئيــس التنفيذي 
للشركة جمال جعفر أن هذا 
املشــروع يتــم تنفيــذه في 
مكمن صابرية مودود بشمال 
الكويت، كاشفا عن أنه يعتبر 
املشروع األول من نوعه في 
مكمن كربوني على مستوى 
الشرق األوسط، ويهدف إلى 
تعزيز وإمنــاء االحتياطيات 
النفطية للكويت، فضال عن 
دفع عجلــة اإلنتاج لتحقيق 
األهداف الطموحة بعيدة املدى 

للقطاع النفطي الكويتي.
وأوضــح أن اســتخراج 
النفط ميــر مبراحل متعددة 
هي االســتخراج األولي الذي 

جمال جعفر 

بنك الكويت املركزي يصدر التقرير االقتصادي لعام 2016

 تباطؤ منو السكان الكويتيني.. والوافدون زادوا 4.8% خالل 2016
إلــى تراجع قيمة الصادرات 
النفطيــة على اثــر التراجع 
امللحــوظ في أســعار النفط 

في األسواق العاملية. 
 وسجل احلساب اجلاري 
عجزا بلغت قيمته نحو 5.١ 
مليــار دينــار )ومبــا ميثل 
نحو ٤.5% من الناجت احمللي 
اإلجمالي باألسعار اجلارية 
املقدر من خالل صندوق النقد 
الدولي لعــام ٢٠١6(. وحقق 
الوضع الكلي مليزان مدفوعات 
فائضا كليا بلغت قيمته نحو 

96٠ مليون دينار.

البورصة
سلط التقرير الضوء على 
تطــور أداء البورصة خالل 
عام ٢٠١6، حيث أكد أن أبرز 
العوامل املؤثرة ســلبا على 
أداءها هو تراجع أسعار النفط 
اخلام، وتخفيض وكالة موديز 
للنظرة املستقبلية للتصنيف 
السيادي للكويت، واستمرار 
التوتــرات اجليوسياســية، 
باإلضافة إلى استمرار العجز 

في املوازنة العامة.
وأشار إلى أن هناك عوامل 
إيجابية شــهدتها البورصة 
خالل العــام املاضي، أبرزها 
ارتفــاع قيمــة التوزيعــات 
النقديــة، وإمتــام عمليــات 
االستحواذ على أسهم بعض 

الشركات املدرجة. 
وأضاف أن صافي أرباح 
فــي  املدرجــة  الشــركات 
البورصة ارتفع بنسبة ٤.%6، 
فيما سجلت القيمة السوقية 
منوا بنسبة ٠.٠6%، مشيرا 
إلى أن قاعدة األسهم املصدرة 
للشركات املدرجة تراجعت 

بنسبة ٠.٢٧%.
العــام  وأقفــل املؤشــر 
لألسعار في بورصة الكويت 
على ارتفاع بنســبة 3٧.٢% 
في نهاية عام ٢٠١6 مقارنة 
بإقفــال عــام ٢٠١5، بينمــا 
سجل املؤشر الوزني للسوق 
تراجعا طفيفا بنحو ٠.٤٢% 
في نهاية عام ٢٠١6 مقارنة 

بإقفال عام ٢٠١5.

١3%، مشــيرا الى أن املوازنة 
العامــة خالل الســنة املالية 
٢٠١6/١5 سجلت عجزا فعليا 
بلغت قيمته نحو ٤.6 مليارات 
دينار بعد ١6 سنة من حتقيق 
الفوائض، وذلك قبل استقطاع 
مخصصات صندوق احتياطي 

األجيال القادمة.

الميزان التجاري
وأوضح التقرير االقتصادي 
لعام ٢٠١6 ان فائض احلساب 
اجلاري في ميزان مدفوعات 
الكويت خالل عام ٢٠١5 حتول 
إلى عجز في عام ٢٠١6، نتيجة 
النخفاض قيمة املتحصالت 

بنسبة %8.9.
وقال التقرير إن انخفاض 
قيمــة الصادرات الســلعية 
 ١٤.١ بنســبة ١٤.٢% لتبلــغ 
مليار دينار نتيجة أساسية 
النخفاض قيمــة الصادرات 
النفطية بنسبة ١٤.١% لتبلغ 

١٢.5 مليار دينار.
وأضاف أن الفائض احملقق 
في امليزان الســلعي تراجع 
خــالل عام ٢٠١6 مبــا قيمته 
٢.3 مليــار دينار ونســبته 
٢٧.6% ليصــل إلــى نحو 6 
مليارات دينار مقارنة بنحو 
8.3 مليارات دينار خالل العام 
السابق. وارجع التقرير ذلك 

بنســبة ٢.8% بنهايــة ٢٠١6 
في الوقت الذي ارتفعت فيه 
أرصدة ودائع احلكومة لدى 
البنوك احمللية بنسبة ١3.6%.
وقــال التقرير إن البنوك 
احمللية توافرت لديها موارد 
مالية إجمالية من عملياتها 
احملليــة بقيمة ٤.3 مليارات 

دينار.
وأوضح التقرير االقتصادي 
ان من ابرز مؤشرات القطاع 
املصرفي خالل ٢٠١6  ارتفاع 
املــال  معيــار كفايــة رأس 
واســتقرار معايير التوظيف 
املالــي وتراجــع طفيــف في 

معايير الربحية.

الميزانية العامة
وأكــد التقرير ان إجمالي 
اإليــرادات العامــة الفعليــة 
للبالد انخفض بنسبة ٤5.3% 
املالية ٢٠١5-٢٠١6،  للســنة 
مشيرا في الوقت نفسه إلى 
ارتفــاع املصروفات الفعلية 
ضمن الباب األول »املرتبات 
واألجور« بنسبة 3% ليشكل 
إجمالي املصروفات اجلارية 
ما نسبته 88.5% من إجمالي 
املصروفــات العامة الفعلية 
خالل السنة املالية ١5/ ٢٠١6.
وأوضــح ان املصروفات 
الرأســمالية ارتفعت بنسبة 

احمللية، باإلضافة إلى سندات 
بنك الكويت املركزي وإدارة 
إصدارات أدوات الدين العام 

نيابة عن وزارة املالية.
وأضــاف أن متوســطات 
أسعار الفائدة ارتفعت على 
ودائع العمالء ألجل بالدينار 
الكويتي والدوالر األميركي، 
الهوامــش  فيمــا اســتمرت 
القائمة فيما بني متوسطات 
الودائع  الفائدة على  أسعار 
لدى البنوك احمللية لصالح 

الدينار الكويتي.

الجهاز المصرفي
التقريــر  وتنــاول 
االقتصادي تطور املؤشرات 
املالية للجهاز املصرفي حيث 
بلغ إجمالي امليزانية املجمعة 
للبنوك احملليــة نحو 6٠.٤ 
مليار دينار في نهاية ٢٠١6، 
محققا بذلك منوا معدله نحو 
3.١% مقارنة مبستواه بنهاية 

العام السابق.
وأضاف أن مطالب البنوك 
احمللية على احلكومة ارتفعت 
بنسبة ١٠8%، فيما انخفضت 
املطالب على البنك املركزي 

بنسبة 5.١%.
وأشــار التقريــر إلى أن 
أرصدة ودائع القطاع اخلاص 
لدى البنوك احمللية ارتفعت 

فلس ومعدله ٠.9٤% بنهاية 
عام ٢٠١6.

من جانب آخر، تسارعت 
وتيرة النمو في كل من عرض 
النقد مبفهومه الواسع )ن٢( 
ليبلغ ما نسبته 3.١% بنهاية 
عــام ٢٠١6، وأرصــدة ودائع 
القطاع اخلــاص املقيم لدى 
البنــوك احملليــة ليبلــغ ما 
نسبته ٢.8% في نهاية العام. 

معدالت الفائدة
وقال التقرير انه وفي ظل 
تطورات األوضاع االقتصادية 
والنقدية واملصرفية احمللية 
من جهة، واستمرار الزيادة 
في مستويات أسعار الفائدة 
العامليــة  العمــالت  علــى 
الرئيســية من جهة أخرى، 
أجرى بنك الكويت املركزي 
زيادة في سعر اخلصم لديه 
مبقدار ٠.٢5 نقطة مئوية في 
شهر ديســمبر ٢٠١6 ليصل 

إلى 5.٢%.
وواصــل بنــك الكويــت 
املركزي جهــوده في تنظيم 
مستويات السيولة احمللية 
خــالل عــام ٢٠١6، وذلــك 
من خــالل اســتخدام أدوات 
املتاحة  النقديــة  السياســة 
لديــه، ومــن أبرزهــا نظام 
قبــول الودائع مــن البنوك 

اكد بنك الكويت املركزي 
أن النــاجت احمللــي اإلجمالي 
للكويت منا خالل عام ٢٠١6، 
٢.5% مقارنة بنحو ١.8% خالل 
العام السابق، وذلك نتيجة 
الرتفاع معدل النمو في كل من 
الناجت احمللي احلقيقي للقطاع 
النفطي ١.9%، والناجت احمللي 
للقطاعات غير النفطية خالل 
عام ٢٠١6 بنحو 3.٢% مقارنة 

بالعام السابق.
وأشار التقرير االقتصادي 
الصــادر عن املركــزي لعام 
٢٠١6، الى أن معدل التضخم 
الســنوي بلــغ 3.٢% مقابل 
العــام  نحــو 3.3% خــالل 
إلــى أن  الســابق، مشــيرا 
ابــرز االرتفاعــات كانت في 
خدمات املسكن بنسبة %6.8 
واملطاعم والفنادق بنســبة 

3.١% والتعليم ١.%3. 
وأضاف تقرير املركزي ان 
منو أعداد السكان الكويتيني 
خــالل ٢٠١6 بلغ ٢.3% مقابل 
نحو ٢.5% خالل العام السابق، 
في حني ارتفع عدد الســكان 
غير الكويتيني مبعدل 8.٤% 
خالل عام ٢٠١6 مقارنة بنحو 
٤.١% خــالل العام الســابق، 
مشــيرا الــى أن معــدل منو 
جملة أعداد القوى العاملة في 
الكويت نحو 5.١% خالل عام 
٢٠١6. في حني بلغ معدل منو 
أعداد القوى العاملة الكويتية 
نحو ٢.6% خالل ذلك العام.

سعر الصرف
وكشف التقرير االقتصادي 
الدينــار  ان ســعر صــرف 
العمــالت  الكويتــي مقابــل 
علــى  اســتمر  الرئيســية 
النســبي، وذلك  اســتقراره 
في إطار نظام سعر الصرف 
القائم على ربط سعر صرف 
الدينار الكويتي بسلة خاصة 
موزونــة مــن عمــالت أهــم 
الشركاء التجاريني واملاليني 
للكويت. وعلى وجه التحديد، 
ارتفع ســعر صرف الدوالر 
الدينــار  األميركــي مقابــل 
الكويتــي مبــا قيمتــه 85.٢ 

محمد الهاشل

فائض احلساب 
اجلاري حتول إلى 
عجز في عام 2016

مطالب البنوك 
احمللية على 

احلكومة قفزت 
بنسبة %108

اإليرادات العامة 
الفعلية انخفضت 

45.3% للسنة 
املالية 2016-2015

أبرز مؤشرات 
البنوك.. ارتفاع 

كفاية رأس املال 
واستقرار التوظيف 

املالي وتراجع 
معايير الربحية

ارتفاع املرتبات 
واألجور ضمن 

امليزانية بنسبة %3

7.9 ماليني دينار أرباح »الصاحلية« بنمو %39
ارتفعت أرباح شركة الصاحلية العقارية بنهاية النصف األول من العام احلالي 
بنسبة %39.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن الشركة حققت في الستة أشهر املاضية 
7.9 ماليني دينار مقابل 5.6 ماليني دينار في الفترة نفسها من العام املاضي.
وذكرت »الصاحلية« أن سبب منو أرباح الشركة يرجع إلى ارتفاع أرباح حصة 
في نتائج شركة محاصة، وارتفاع ايراد االستثمار، إضافة إلى انخفاض تكاليف 
التمويل.

بلغت خسائر شركة مدار للتمويل واالستثمار خالل النصف 
األول من العام احلالي نحو 1.01 مليون دينار، مقابل خســائر 
بنحو مليوني دينــار للنصف األول بالعام املاضي، بانخفاض 

في اخلسائر بنسبة %50.
وقالت الشركة في البيان، إن تراجع خسائر الفترة يعود إلى 
عدم تكوين مخصصات الديون املشكوك في حتصيلها مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي.
كانت خسائر الشركة تراجعت 60% في الربع األول من العام 
احلالي، لتصل إلى 282 ألف دينار، مقابل خســائر بنحو 704 

آالف دينار للربع املماثل في 2016.

أظهرت البيانات املالية ملجموعة الســالم القابضة، حتقيق 
خســائر بالنصف األول مبقدار 305 آالف دينار، مقابل أرباح 

بنحو 460 ألف دينار للنصف األول بالعام السابق.
وقالت الشركة في البيان، إن التحول السلبي في نتائج الفترة 
يعود إلى انخفاض حصة الشركة في نتائج أعمال الشركات الزميلة.

حققت الشــركة البحرينية الكويتية للتأمني »ب ك تأمني« 
أرباحــا لفترة النصف األول من العــام احلالي بنحو 912 ألف 
دينار، مقابل أرباح بنحو 1.8 مليون دينار للنصف األول العام 

املاضي، بانخفاض نسبته %50.4.
وقالت الشــركة في بيان لها إن انخفــاض أرباح النصف 
األول من العام احلالي يعود إلى االنخفاض الكبير في األرباح 

الفنية للشركة.

2.8 مليون أرباح
 »أولى وقود« بنمو %21

»املدار« تقلص خسائرها %50

50 % انخفاضاً بأرباح »ب ك تأمني«

أخبار البورصة

أظهرت البيانات املالية لشركة األولى للتسويق احمللي للوقود، 
حتقيق أرباح 2.8 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 2.3 مليون 

دينار للنصف األول في العام السابق، بارتفاع بنسبة %21.
وقالت الشــركة في البيان إن ارتفاع أرباح الفترة يعود 

إلى الزيادة في األرباح األخرى وعوائد االستثمار العقاري.
كانت أرباح الشركة ارتفعت 26% في الربع األول من العام 
احلالــي، لتصل إلى 1.4 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 1.15 

مليون دينار للربع املماثل في العام املاضي.

»السالم« تتحول للخسارة
 بـ 305 آالف دينار

جعفر: املشروع 
ينفذ في مكمن 

الصابرية ويهدف 
لتعزيز االحتياطيات 

النفطية


