
اقتصاد
اخلميس ١٢ اكتوبر 201٧

PDF 25ملشاهدة الصفحة

اقتصادات املنطقة 
جاءت أقل من 
التوقعات خالل 

2017 نتيجة 
تقلبات النفط

اإليجارات شهدت 
تباطؤاً حاداً منذ 
يونيو 2016 مع 
تراجع النشاط 

العقاري 

تراجع التضخم 
باملواد الغذائية.. 

ومنو أسعار 
املواصالت 

ينكمش

1.5% متوسط 
نسبة التضخم 

املتوقعة خالل 
2017

»البترولية املتكاملة«: البدء في تصدير 
املشتقات النفطية ديسمبر 2019

»األوقاف«: ممثلنا أعطى صوته 
في انتخابات »بيتك« ملرشح األمانة فقط

10 مليارات ريال قطري 
أرباح »QNB« في 9 أشهر.. بنمو %6

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملــة »KIPIC« أنه ســيتم البدء في تصدير 
املشــتقات النفطية من مجمع الزور النفطي في 
ديســمبر ٢0١9، الفتــة إلــى أنه ســيتم االنتهاء 
من األنابيب الغاطســة املخصصة لتصدير تلك 
املشــتقات النفطيــة في مشــروع مصفاة الزور 
منتصف الشهر اجلاري حيث مت إجناز 80% من 
أعمــال هذه األنابيب التي تشــمل عملية اللحام 
وانزالها للمياه. بدوره قال الرئيس التنفيذي لـ 
»كيبيك« هاشم هاشم في أعقاب جولة ميدانية 
بحرية إلدارة الشركة في موقع عمل تلك األنابيب، 
»املشروع يسير وفق اخلطة الزمنية املوضوعة 
وأود أن أشيد باجلهد الذي تقوم به إدارة املشروع 

واملقاول املنوط به تنفيذه«. 
وزاد: »األنابيب الغاطســة التي ستصدر بها 
املشــتقات في مراحلها النهائية ستكون جاهزة 
في منتصف الشهر اجلاري في احلزمة اخلامسة 

وهذا إجناز جيد في مراحل املشروع«.
وأضاف: »قمنا بزيارة مهمة وجيدة في احلزمة 
املخصصة لتصدير املشتقات النفطية لتفقد سير 
العمل في هذه املرحلة املهمة من مراحل املشروع 
من أجــل تفقد ســير العمل ملتابعة تقدم ســير 
املشروع والتأكد من إجراءات األمن والسالمة«.

أعلنت مجموعة QNB، عن نتائجها املالية 
لألشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر ٢0١٧، 
والتــي تعتبــر األعلى في تاريــخ املجموعة، 
حيث حققــت املجموعة أرباحا صافية بلغت 
١0.3 مليارات ريــال قطري، بنمو 6% مقارنة 

مع نفس الفترة من العام املاضي. 
وقــد ارتفع إجمالي موجــودات املجموعة 
بنســبة ١١% منذ 30 سبتمبر ٢0١6 ليصل إلى 
٧9٢ مليار ريال، وهو أعلى مستوى للموجودات 
في تاريخ املجموعة، ومتكن البنك من حتقيق 
ذلك من خالل النمو القوي في محفظة القروض 
والسلف بنسبة ١4% لتصل إلى 5٧9 مليار ريال.

كما زادت املجموعة مختلف مصادر التمويل، 
حيث ارتفعت ودائع العمالء بنسبة ١5% منذ 
30 سبتمبر ٢0١6 لتصل إلى 5٧4 مليار ريال، 
وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع ١00.8% 
مقارنة مع ١0١.3% في سبتمبر ٢0١6، ما يعكس 
جناح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب 
السيولة، وذلك انسجاما مع تعليمات مصرف 

وشــدد علــى أن مرافــق تصدير املشــتقات 
البتروليــة ســيكون لها دور كبير في تشــغيل 
املصفاة.  إلــى ذلك قال نائب الرئيس التنفيذي 
ملصفاة الزور حامت العوضي »هذه الزيارة التفقدية 
تهدف للتأكد من اجراءات األمن والنظر في تطور 
املشروع الذي مت اجناز 80% منه، وسيتم االنتهاء 

منه في منتصف أكتوبر«. 
وتابع: »متت مقابلة القائمني على هذا املشروع 
الذي بــدأ العمل فيه في يوليــو املاضي، ومتت 
زيارة املصنع )وهو عبارة عن سفينة موجودة 
فــي املياه( والذي تتم فيه عملية حلام األنابيب 
وجتهيزها وإنزالها حتت املياه وهي عملية معقدة 

تشمل ست مراحل مت تنفيذها بإتقان«. 
من جانبه قال مدير مجموعة املشاريع الكبرى 
)مصفاة الزور( خالــد العوضي ان »اجناز هذه 
األنابيب يعد احدى العالمات البارزة في مشروع 
مصفاة الزور«، الفتا إلى أن »هذه األنابيب التي 
يتــم تركيبهــا في قاع املياه والتي ســتصل بني 
املصفاة واجلزيرة الصناعية ســتمتد ملسافة ١٧ 
كيلو مترا مربعا«. وتابع: »هذه العملية تشــمل 
انــزال ٧500 قطعة من األنابيب التي يبلغ طول 
كل قطعــة منهــا ١٢ مترا، ونحن أمــام إجناز مت 

بدون حوادث«.

إن مــا تداولته بعض مواقع التواصل 
إدارة  انتخابات مجلس  االجتماعي حول 
بيت التمويل الكويتي وما نسب إلى األمانة 
العامة لألوقاف مــن تصريحات لبعض 
احملللني واملتابعني ملوضــوع نتائج تلك 
االنتخابات بأنها قامت بالتصويت ملمثلي 
القطاع اخلاص قد جانبه الصواب وال ميت 
للحقيقة بصلة. وفي ضوء ما تقدم فإن 
األمانة العامة لألوقاف تود تبيان احلقائق 
التالية لتصحيح ما ورد في الوسائل املشار 

إليها أعاله وذلك على النحو التالي:
٭ أوال: يبلغ عدد أسهم األمانة العامة لألوقاف 
382 مليون سهم وبنســبة تبلغ 7.3% كما 
هو مفصح عنه لدى سوق الكويت لألوراق 
املالية، وحيث إن هذه النسبة ال تؤهل األمانة 
العامة لألوقاف لتعيني ممثل لها في مجلس 
اإلدارة قد مت ترشيح ممثل لها في اجلمعية 

العمومية للبنك املذكور.
٭ ثانيا: قام ممثل األمانة العامة بالتصويت 
ملرشح األمانة العامة لألوقاف فقط، وبعدد 
األصوات املشار اليها أعاله والبالغ 382 مليون 
سهم وهذا مثبت في بطاقات التصويت املودعة 

لدى وزارة التجارة.
٭ ثالثا: حصل مرشح األمانة العامة لألوقاف 
على عدد أصوات يعادل 583 مليون سهم أي 
ان مرشح األمانة قد حصل على 201 مليون 
صوت بالزيادة عن حصة األمانة، األمر الذي 
يتبني معه أن املرشح املذكور قد حصل على 
أسهم من مســاهمي القطاع اخلاص وليس 
العكس حسب ما وقع فيه البعض من لبس.

تأمل األمانة ان يكون فيما تقدم توضيحا 
للبس الذي وقع فيه البعض حول تصويت 
األمانة العامة لألوقاف في انتخابات مجلس 

إدارة بيت التمويل األخيرة.

قطر املركزي.
كما حافظ البنك على معدل القروض غير 
املنتظمة كنسبة من إجمالي محفظة القروض 
عند مستوى ١.8%، وهو من بني أدنى املعدالت 
على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق 
األوســط وأفريقيا، األمر الذي يعكس جودة 
محفظة القروض وفعالية سياسة إدارة املخاطر 

االئتمانية.
كما واصلت املجموعة سياستها املتحفظة 
في بناء املخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية 
القروض غير العاملة ١١١% بنهاية الربع الثالث 

من ٢0١٧. 
وقد أدت سياسة املجموعة في إدارة التكاليف 
وقدرتها على حتقيق منو قوي في اإليرادات 
إلى حتســن نســبة الكفــاءة )املصاريف إلى 
اإليرادات( لتصــل ٢9% مقارنة مع 30.١% في 
ســبتمبر ٢0١6. وتعتبر هذه النسبة من بني 
أفضل النسب على مستوى املؤسسات املالية 

الرئيسية في املنطقة.

هاشم سيد هاشم وخالد العوضي ومتابعة لسير العمل وتنزيل االنابيب البحرية الغاطسة إلى البحر

أعلنت االنتهاء من األنابيب الغاطسة منتصف اجلاري

792 مليار ريال إجمالي املوجودات بزيادة %11

التضخم يسجل 1.2% في أغسطس.. أدنى مستوياته منذ أعوام

»الوطني«: انكماش متوقع في اإليجارات.. 
بضغوط زيادة الكهرباء واملاء

املواد الغذائية احمللية بواقع 
0.٢% على أســاس ســنوي 
فــي أغســطس متاشــيا مع 
تباطــؤ وتيرة منو أســعار 
املواد الغذائية العاملية التي 
انخفضت خالل أغسطس إلى 
0.5% بعد أن ســجلت أعلى 
مستوياتها منذ ثالث سنوات 
في الشــهر الســابق بنسبة 
4.4% على أســاس ســنوي، 
وفق وكالة البحوث السلعية. 
وقد يحد هذا التراجع من منو 
التضخــم في أســعار املواد 
الغذائية احمللية في األشهر 

املقبلة.
وجاء التضخم في قطاع 
التجزئة متفاوتا ولكنه عكس 
حتســنا في طلب املستهلك 
باإلضافة إلى تراجع الدينار. 
فقد تراجع التضخم في مكون 
املالبس واألحذية في أغسطس 
إلى ١.6% على أساس سنوي، 
ولكنه اليزال قريبا من أعلى 
مستويات سجلها منذ أشهر.
التضخــم فــي  وحافــظ 
مكوني »الســلع واخلدمات 
األخرى« واملفروشات املنزلية 
الصيانــة علــى  ومعــدات 
قوته عند ٢.١% على أســاس 
ســنوي و3.5% على أساس 
ســنوي وذلك على التوالي. 

وتعكس الزيادات النسبية في 
تضخم هذه املكونات الثالثة 
الرئيســية حتسنا في طلب 

املستهلك وتراجع الدينار.
إذ مــازال تراجع الدوالر 
األميركــي يفــرض ضغوطا 
على ســعر صــرف الدينار 
املوزون جتاريا الذي سجل 
تراجعا بواقع 3.5% منذ بداية 
السنة. ومبا أن معظم السلع 
في مكون التجزئة مستوردة، 
فإن التراجع فــي العملة قد 
التكاليف  تسبب في ارتفاع 

في هذا القطاع.
وجاء التضخم في قطاع 
اخلدمات باســتثناء خدمات 
املسكن في مستوى جيد ما 
بــني 3% و4% حتــى اآلن في 
٢0١٧. فقد ارتفع التضخم في 
هذا القطاع بدعم من الزيادات 
التضخمية الكبيرة في قطاع 

النقل واملواصالت.
وبينمــا مــن املتوقع أن 
يتراجــع التضخــم فــي هذا 
القطــاع قليــال متاشــيا مع 
تالشــي أثــر زيادة أســعار 
البنزيــن العــام املاضي، إال 
أنه اليزال متوقعا أن يحافظ 
على قوتــه نتيجة الزيادات 
التضخمية في قطاع الترفيه 

والثقافة.

قطاع الشقق التي دخلت حيز 
التنفيذ في أغسطس ضغوطا 
في األشهر املقبلة، سيقابلها 
انكمــاش أســعار اإليجارات 
السكنية وتراجع التضخم في 
أسعار املواد الغذائية وتراجع 
منو األسعار في قطاع النقل 

واملواصالت.
أســعار  واســتمرت 
اإليجارات السكنية باالنكماش 
خالل أغسطس، حيث سجل 
التضخم في خدمات املسكن، 
الــذي يتشــكل معظمــه من 
اإليجــارات الســكنية ويتم 
حتديثــه علــى أســاس ربع 
ســنوي، تباطؤا حــادا منذ 
النصــف الثانــي مــن ٢0١6 
متاشــيا مع تراجع نشــاط 

القطاع العقاري.
وقــد ســجلت اإليجارات 
السكنية أول تراجع لها منذ 
ســنوات خالل الربــع األول 
من العام ٢0١٧ كما ســجلت 
اإليجارات املزيد من التراجع 
في الربع الثاني بواقع 3.٢% 

على أساس سنوي.
وظل التضخم في أسعار 
املواد الغذائيــة متدنيا على 
خلفيــة تراجــع التضخــم 
في أســعار املــواد الغذائية 
العاملية. فقد تراجعت أسعار 

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي ان معدل 
التضخم في مؤشــر أسعار 
املســتهلك خالل أغســطس 
تراجع ألدنى مستوياته منذ 
عدة ســنوات عند ١.٢% على 
خلفية الضغوط االنكماشية 
الناجمة عــن مكون خدمات 
املسكن، باإلضافة إلى تدني 
التضخــم في أســعار املواد 

الغذائية.
وقد ظل تضخم األساس 
قويا عند 4.٢% على أســاس 
سنوي، وهو الذي يستثني 
اإليجارات السكنية وأسعار 
املواد الغذائية، وذلك نتيجة 
التأثيــرات املباشــرة وغير 
املباشرة للزيادة في أسعار 
البنزيــن التــي فرضــت في 

سبتمبر ٢0١6.
غيــر أن هــذه العوامــل 
شهدت ركودا بشكل ملحوظ 
مؤخرا ومن املتوقع أن تسجل 
تراجعا تصحيحيا على املدى 
القريب إلى املتوسط بسبب 
تأثيــرات قاعديــة، وفي ظل 
تلك التطــورات، من املتوقع 
أن يواجــه التضخــم املزيد 
من الضغوط التراجعية في 

الفترة ذاتها.
ومــع اســتثناء تكاليف 
مكــون النقــل واملواصالت، 
يتبني أن التضخم قد استقر 
عند نسبة جيدة تبلغ 3.٢% 
على أساس ســنوي نتيجة 
استمرار تســجيل الزيادات 
التضخمية في مكون اخلدمات 
باستثناء اإليجارات السكنية.
مــن املتوقــع أن يقترب 
متوســط التضخــم حاليــا 
من ١.5% في ٢0١٧، متراجعا 
بشكل ملحوظ عن املتوسط 
السنوي البالغ 3.5% في ٢0١6، 
ومن املزمع أن تفرض زيادة 
تعرفة الكهربــاء واملاء على 
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بشرط بقاء النفط على مستوياته احلالية أو ارتفاعه أكثر

برعاية محافظ بنك الكويت املركزي

2018 عام اقتصادي أفضل لدول اخلليج

»الدراسات املصرفية« يحتفل 
بتخريج متدربي برنامج »توظيف وتدريب الكويتيني«

العام )والتي تتوفر لثالث دول 
في اخلليج فقط( إلى تراجع 
العجز في عمان وقطر مبعدل 
الثلث تقريبا مقارنة بالنصف 
األول من ٢0١6 وهو تراجع أقل 

مما كان متوقعا. 
ورغم أن البيانات املالية 
للسعودية تظهر حتسنا، حيث 
تراجعت نسبة العجز خالل 
النصف األول مــن العام مبا 
يزيد عن 50% مقارنة بالعام 
املاضي، اال انه من احملتمل أن 
يؤدي تعهد احلكومة بإعادة 
العديــد من املزايــا والبدالت 
ملوظفــي القطــاع احلكومــي 

مساراتهم املهنية، ليكونوا 
إحدى الدعائم الرئيسية في 

التنمية للكويت. 
وتقدم الرفاعي بالشــكر 
إلــى محافظ بنــك الكويت 
الهاشــل  املركــزي د.محمد 
على دعمه املستمر ألنشطة 
املعهد بصفــة عامة، وعلى 
مبادرة البنك املركزي بتنفيذ 

إلى زيادة النفقات في النصف 
الثانــي من العام، وهو ما قد 
يزيد من قيمــة العجز خالل 
العام بأكمله أكثر من املتوقع.

استقرار توقعات النمو
النمــو  كانــت معــدالت 
في الربــع األول مــن العام 
مختلطة، إذ حققت السعودية 
نتائج أقل مــن املتوقع، في 
حني سجلت بقية دول الشرق 
األوسط أداء مستقرا، ورغم 
التحديــات والصعوبــات، 
يبدو أن بعــض اقتصادات 
املنطقة فــي طريقها لعبور 
هذا املنعطف الضيق، حيث 
تتنامى حالة من الزخم في 
اإلمارات مع وصول مؤشــر 
فــي  املشــتريات  مديــري 
أغســطس املاضي إلى أعلى 
مستوى له في عامني ونصف.
كما شــهدت الســعودية 
حتســنا إيجابيا للقطاعات 
غير النفطية، بينما حققت 
مصر منوا أقوى من املتوقع 
خالل الربع الثاني من العام 
بواقــع 4.9%، كما أن تزايد 
احتياطيات البنك املركزي قد 
يكون مؤشرا رئيسيا على 
تزايد االستثمارات األجنبية.

هذا البرنامج بصفة خاصة 
سنويا وبنجاح.

من جانبه، هنأ مدير إدارة 
التدريب مبعهد الدراســات 
املصرفية ديسموند نيلسون، 
اخلريجــني ومتنــى لهــم 
التوفيق والنجاح، وأشــاد 
بالتزامهم خالل فترة التدريب 
واجلهد املبذول منهم لتحقيق 
النجاح، حيــث حثهم على 
العمــل واملثابــرة لتحقيق 
التميز في األداء، وخاطبهم 
قائــال: »لكي تكونــوا قادة 
متميزيــن، عليكم بالتفكير 
خــارج النطــاق املتعــارف 
عليه، والتغلب على الصعاب 
للوصــول إلى املــكان الذي 
تطمحــون ألن تكونوا فيه، 
وعدم الرضا مبا أنتم عليه 
اآلن، وليكن حافزكم في ذلك 
الرغبة في العمل، والنجاح 

لتحقيق التميز«.

5٢ دوالرا للبرميــل خــالل 
العام وهو أقل من املتوســط 
املتوقع فــي بداية العام )58 
دوالرا للبرميل(، ويعود هذا 
االنخفاض إلــى عدم االلتزام 
بقــرارات تخفيــض اإلنتاج 
بشــكل كاف على األقل حتى 
الــى  أغســطس، باالضافــة 
انتعــاش اإلنتــاج فــي ليبيا 
النفط  ونيجيريــا، وإنتــاج 

الصخري األميركي.

 تراجع بطيء بمعدالت العجز 
تشــير البيانــات املاليــة 
اخلاصــة بالنصف األول من 

شرحا لطبيعة هذا البرنامج 
التدريبــي، موضحا أن هذا 
البرنامج ما هو إال مشروع 
وطني خلدمة أبناء الكويت 
ومنوذج لالستثمار في املوارد 
الكفاءات  البشرية وتعزيز 
الوطنية، يهدف إلى توظيف 
وتدريب الكوادر الكويتية مبا 
يؤهلهم لتحقيق التقدم في 

قالت النشرة االقتصادية 
لـ»بي دبليو ســي« الشــرق 
األوســط إنه على الرغم من 
النتائــج  التحســن فــي  أن 
املاليــة واالقتصاديــة بدول 
املنطقــة خالل النصف األول 
من ٢0١٧ كان دون املســتوى 
املتوقع، اال انه لوحظ تنامي 
حالة مــن الزخــم في بعض 
الــدول الرئيســية باملنطقة. 
وأوضحــت النشــرة أن هذه 
املؤشرات تشير إلى إمكانية 
حتقيق منــو اقتصادي قوي 
لدول املنطقة وخاصة اخلليج 
خالل ٢0١8، ولكن ذلك مشروط 
بأن تبقى أسعار النفط على 
مســتوياتها احلالية أو تزيد 
عنهــا. وقد بنيت آمال كبيرة 
علــى أن يكــون ٢0١٧ نقطــة 
حتول مهمة بالنســبة للدول 
املصــدرة للنفــط، فــي ظــل 
مســاعدة قــرارات تخفيض 
اإلنتاج التي تصدرها منظمة 
األوبك على إعادة التوازن إلى 
السوق، إال أن النتائج كانت 
أقل كثيرا من املتوقع، ويرجع 

ذلك لالسباب التالية:

انخفاض النفط عن التوقعات
بلغ متوســط خام برنت 

نظــم معهــد الدراســات 
املصرفيــة أول مــن أمــس 
حفل تخرج ملتدربي الدفعة 
برنامــج  مــن  اخلامســة 
»توظيف وتدريب الكويتيني 
حديثــي التخرج للعمل في 
القطــاع املصرفــي«، وذلك 
برعاية محافظ بنك الكويت 
املركزي ورئيس مجلس إدارة 

املعهد د.محمد الهاشل.
وقد حضر احلفل نخبة 
مــن القياديــني واملديريــن 
املصرفــي،  القطــاع  مــن 
العامــة،  والشــخصيات 
وكذلك ممثلــون عن بعض 
السفارات األجنبية، باإلضافة 
إلى أعضــاء هيئة التدريب 
أمــور  والتعليــم وأوليــاء 

اخلريجني.
وفــي هذا الســياق، قدم 
املدير العام ملعهد الدراسات 
املصرفية د.يعقوب الرفاعي، 

لقطة جماعية للخريجني مع املدير العام ملعهد الدراسات املصرفية د. يعقوب الرفاعي 

إطالق أول مجلة لريادة األعمال 
»startups magazine« بالكويت

كشــفت املؤســس واملدير التنفيــذي ملجلة 
»startups magazine« إميان العبدالغني عن إطالق 
أول مجلة لريادة األعمال في الكويت، لتكون منصة 
إعالميــة اقتصادية حاضنة وداعمة للمشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة، وتكون النافذة التي ينطلق 
من خاللها املشروعات الصغيرة ورواد األعمال 
الكويتيــني. وأضافــت العبدالغني خالل مؤمتر 
صحافي، أن ريادة األعمال اليوم أصبحت ثقافة 
ذات تأثير اقتصادي ومتنام بدول العالم وتدعم 
احلكومات، فضال عن أنها احد األعمدة األساسية 

لالقتصاد العاملي، وهي التي تســاهم في تنمية 
الصناعات الكبيرة من خالل توفير احتياجاتهم.
وأشــارت إلى أن املجلة ستســاهم في طرح 
معوقاتهم وإجنازاتهم بشكل دوري، حتى تدعم 
وصــول الكويــت لتكون مركــزا ماليا من خالل 
سواعد الشباب الذي يساهم في تنمية املشروعات 
الصغيرة، ودفع عجلة االقتصاد وتشجيع الشباب 
على العمل احلر، السيما أن دعم املشاريع يحتاج 
جلهود كل اجلهــات احلكومية والقطاعني العام 

واخلاص.


