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اجلمعة ١٣ اكتوبر ٢٠١٧

»بوبيان« يشتري قطعة أرض
بـ 29.4 مليون دينار
أعلن بنك بوبيان في بيان نشر على موقع البورصة 
أمس، أنه قام مؤخرا بشراء قطعة أرض جتارية 
في منطقة شرق بقيمة 29.4 مليون دينار من اجل 
استخدامها في انشاء مبنى رئيسي للبنك.

ضعف بيئة األعمال وضخامة القطاع العام يعرقالن نمو القطاع الخاص

»البنك الدولي«: الكويت ماضية في تطبيق ضريبة القيمة املضافة
أحمد موسى

قال تقريــر حديث للبنك 
الدولــي إن تخفيضات إنتاج 
النفــط التي قررتهــا منظمة 
أوپيــك أضعفــت مــن منــو 
االقتصــاد الكويتي، لكن من 
املتوقــع ان يتعافــى النــاجت 
احمللي تدريجيا مدعوما بقوة 
نشاط القطاعات غير النفطية 
واإلنفاق علــى مرافق البنية 
التحتيــة، ومع زيــادة إنتاج 

النفط.
وكشف تقرير البنك الدولي 
الذي يحــدد العوامــل التي 
تؤثر على منو املنطقة على 
املدى املتوسط   والبعيد، أن 
الضغوط على موازين املالية 
العامــة واملعامالت اجلارية 
للكويت بدأت في االنحسار، 
وتشتمل التحديات الرئيسية 
التــي يواجههــا االقتصــاد 
على االعتماد الشــديد على 
قطاع احملروقات واملعارضة 
البرملانية إلجراء إصالحات 

هيكلية عميقة.
وتوقع التقرير ان ينكمش 
إجمالي الناجت احمللي بنسبة 
١% في ٢٠١٧.، بعد ان ســجل 
منــوا قــدره ٣.6% في ٢٠١6، 
مشيرا إلى ان قطاع احملروقات 
يساهم مبا يقرب من نصف 

إجمالي الناجت احمللي.
وأشار الى أن إنتاج النفط 
وصادراته تأثر بقرار منظمة 
أوپيك في يونيو مبد العمل 
بتخفيضــات االنتــاج حتى 
الربــع االول من عــام ٢٠١8 
وخارج قطــاع النفط، فيما 
النشــاط االقتصــادي  ظــل 
مدعومــا بتطبيــق خطــة 
التنمية اخلمسية ٢٠١5/٢٠١6-

٢٠٢٠/٢٠١9 التي تتضمن عدة 
مشروعات كبيرة في مجاالت 
التحتيــة والنقــل  البنيــة 

وتكرير النفط.
وأكد تقرير البنك الدولي 
أن احلكومة أطلقت في يناير 
اخلطة االستراتيجية »الكويت 
التي تهدف  اجلديدة ٢٠٣5« 
الى حتويل البالد الى مركز 
مالي وجتاري إقليمي، وذلك 
في اطار جهود تنويع النشاط 
االقتصادي على األمد الطويل، 
مضيفا ان البيانات الواردة 
تظهر ان نشاط القطاعات غير 
النفطية مستمر في التوسع.
وقــال التقريــر إن معدل 
ثقــة املســتهلكني ارتفــع في 
يوليو الى اعلى مســتوى له 
في نحو عامني، لكنه ظل دون 
مستوياته في عام ٢٠١4 قبل 
هبوط أسعار النفط العاملية. 
وزاد إنفــاق املســتهلكني كما 
يتضح فــي معامــالت نقاط 

البيع في الربع الثاني للعام، 
اذ ارتفع بنســبة 9% عما كان 

عليه قبل عام. 
وقال تقرير البنك الدولي 
انه يبدو ان حركة التصحيح 
التي شهدتها أسواق العقارات 
في العامني املنصرمني اخذت 
مجراها: فقد استقرت أسعار 
العقارات في األشهر األخيرة، 
وزادت مبيعات القطاع السكني 
زيــادة قوية بلغــت 4٣% في 
يوليو عما كانت عليه قبل عام.

رسملة جيدة للقطاع المصرفي
وأكد تقرير البنك الدولي 
ان القطــاع املصرفــي يتمتع 
مبســتوى جيد من الرسملة، 
وأداء صحي بوجه عام، لكن 
االقراض املصرفي للشركات 
واألســر تراجــع فــي االثنى 

اجلارية قدره 4.5% من إجمالي 
الناجت احمللي في ٢٠١6، وهو 
تدهــور كبيــر باملقارنة مع 
فائض نسبته 45% في ٢٠١٣، 
الفصلية  البيانــات  وتظهر 
ان رصيد حساب املعامالت 
اجلارية يتجــه للعودة الى 
حتقيق فائض طفيف بفضل 
ارتفاع عائدات النفط. وظل 
منــو الواردات أيضــا قويا، 
اذ ارتفعــت واردات الســلع 
الرأســمالية بنســبة ٢5% 
مبعــدل ســنوي فــي الربع 
األول للعــام، وهو ما يعزى 
الى طلب محلي صحي يتصل 
مبشروعات البنية التحتية 

احلكومية.

اإلصالحات المالية تثير الخالف
وقال تقرير البنك الدولي 

العامــة  املاليــة  إصالحــات 
التــزال تثيــر اخلــالف، فقد 
بــدأت احلكومة رفع أســعار 
خدمات املرافق في ســبتمبر 
٢٠١6، لكــن زيادات األســعار 
في اجلولة الثانية إلصالحات 
رسوم استهالك الكهرباء واملياه 
التي يجري تطبيقها حاليا اقل 
ممــا كان مقترحا بادئ األمر، 
وتأجلت أيضا خطط تطبيق 
ضريبة شركات بسعر ثابت 
نســبته ١٠%. وتبعــا لذلــك، 
اضطرت احلكومة الى البحث 
عن وفورات فــي التكلفة في 
مكان آخر، ومن ذلك الشراكات 
بني القطاعني العام واخلاص 
البنية  لتمويــل مشــروعات 
التحتيــة، وتطبيــق ضريبة 
القيمــة املضافة )املتوقع في 
ينايــر ٢٠١8(، وخصخصــة 
الدولة. وأصدرت  موجودات 
الكويت للمرة االولى سندات 
دولية بقيمة ١٠ مليارات دوالر 
في مارس، لكن إجمالي الدين 
العام مازال منخفضا عند ما 
يقــرب من ٢٠% مــن إجمالي 

الناجت احمللي.
وقال التقرير إنه على الرغم 
من زيادات أسعار الوقود التي 
طبقت في سبتمبر ٢٠١6، فإن 
معدل التضخم ظل منخفضا، 
اذ بلغ في املتوسط ١.٧% منذ 
بدايــة العام بفضل انخفاض 
تكاليف املســاكن واستمرار 
ضعــف التضخم في أســعار 
الغــذاء، وكان ربــط العملــة 
احمللية بسلة عمالت لم يكشف 
عنها، للدوالر االميركي فيها 
تأثير كبيــر، يعني ان البنك 
املركزي الكويتي رفع أسعار 
الفائدة مسايرا إجراءات مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي االميركــي(، غير ان 
البنك املركــزي الكويتي قرر 
في يونيو إبقاء سعر فائدته 
األساســي دومنا تغيير على 
الرغم من زيادة أسعار فائدة 
مجلس االحتياطي االحتادي 
االميركي. وأوضح البنك الدولي 
أن الكويــت بلد غني بالنفط 
وال وجــود فيه تقريبا للفقر 
املدقع والبطاقة االضطرارية. 
و8٠% من املواطنني الكويتيني 
املشتغلني يعملون في القطاع 
العام. وعلى النقيض من ذلك، 
يؤلف املغتربون ثلثي السكان، 
املقيمني  ويشــكلون معظــم 
األقل دخال، ومــن الهواجس 
األخــرى للعمــال املغتربــني 
االجور املتأخــرة أو التي لم 
تدفع، وظروف العمل الصعبة، 
واخلوف من التضييق عليهم، 
وقد يكون من املناســب لبلد 
غنــي مثــل الكويــت تكوين 
تصــور نســبي ملســتويات 

عشــر شــهرا املاضيــة، بيد 
ان منــو اإلقــراض لقطاعات 
االعمال املنتجة )الذي يستبعد 
القــروض العقارية وإقراض 
األوراق املاليــة( ظــل مرنــا 
وبلغت نسبة منوه 8.4% في 
يوليو باملقارنة مبا كانت عليه 

قبل عام.

المركز المالي الخارجي قوي
وأوضح التقرير أن املركز 
املالــي اخلارجي ظــل قويا 
وداعما لربط العملة الكويتية 
بالدوالر، الذي يلقى دعما من 
صندوق للثروة الســيادية 
تقدر قيمته مببلغ 5٠٠ مليار 
دوالر ومــن انتعاش طفيف 
ألســعار النفط خالل العام 
الكويت  املنصرم، وسجلت 
عجزا في حســاب املعامالت 

إنه وعلى الرغم من ان وضع 
املالية العامة اخذ في التحسن، 
فإنه اليزال مقيدا فيما يعزى 
الــى االعتماد علــى العائدات 
النفطيــة فــي توفيــر نحــو 
9٠% من االيرادات احلكومية 
ومع اســتمرار أسعار النفط 
املنخفضة ســجلت احلكومة 
عجــوزات متتاليــة للماليــة 
العامــة فــي حــدود ١٧% من 
إجمالي الناجت احمللي باستبعاد 
دخل االستثمار من صندوق 
الثروة السيادية( خالل العامني 
املاضيني، على النقيض متاما 
من فوائض تزيد على ١٠% قبل 
عام ٢٠١4، اال ان مالية القطاع 
العام على أســاس احلكومة 
العامة تشهد تسجيل فائض 
متواضــع، وعلــى الرغم من 
جهود ترشــيد االنفــاق فإن 

املعيشة، ولكن اجراء حتليل 
اكثر تفصيــال تعوقه القيود 
علــى إمكانية الوصــول الى 

البيانات األسرية.

اآلفاق المستقبلية
البنــك الدولي ان  وتوقع 
ينتعش معدل النمو الى نحو 
٣.5% في عام ٢٠١9، مع تالشي 
تخفيضــات اإلنتاج املتصلة 
مبنظمة أوپيك، وزيادة إنتاج 
النفط وصادراته، مشيرا الى 
ان احلكومة تعتزم استثمار ١١5 
مليار دوالر في قطاع النفط في 
األعوام اخلمسة املقبلة، وهو ما 
قد يؤدي أيضا الى زيادة إنتاج 
النفط. ومع الدعم اإلضافي من 
اإلنفاق االستثماري احلكومي، 
من املرتقــب ان يرتفع معدل 
النمو الى نحو ٢.٧% في األمد 
املتوسط، ومن املنتظر أيضا ان 
تنحسر الضغوط على حساب 
املعامــالت اجلارية واملوازنة 
العامة بفضــل تعاف جزئي 
ألسعار النفط وزيادة إنتاجه.

وقال التقرير ان السيناريو 
األساســي يفترض التطبيق 
لالصالحــات  التدريجــي 
املتصلة باإلنفاق وااليرادات، 
ومنها تطبيق ضريبة للقيمة 
املضافة في ٢٠١8 التي يبدو ان 
الكويت ماضية في ســبيلها 

نحو تطبيقها.

المخاطر والتحديات
وتشتمل املخاطر اخلارجية 
الرئيسية على تداعيات التوترات 
والصراعات اجليوسياسية، واذا 
شــهد إنتاج الواليــات املتحدة 
من احملروقات تعافيا قويا مع 
التنظيمية  اللوائــح  تخفيــف 
للصناعــة فــي عهــد الرئيس 
األميركــي اجلديد، فإن ذلك قد 
يؤثر على أسعار النفط العاملية، 
الســيما اذا بــرزت الـــواليات 
املتحــدة كمصــدر رئيـســـي 

للطاقة. 
التحديــات  أن  وأضــاف 
األطول أمدا باعتماد الكويت 
الشديد على قطاع احملروقات، 
وعرقلة ضعف بيئة ممارسة 
األعمال وضخامة حجم القطاع 
العام تطــور القطاع اخلاص 

غير النفطي. 
التقريــر بالقول  واختتم 
انه ومــن الضــروري القيام 
بإصالحــات شــاملة إلعــادة 
تــوازن االقتصــاد بعيدا عن 
االعتماد الشــديد على قطاع 
الطاقة وانتهاج مسار للنمو 
اكثر تنوعا تدعمه روح االبتكار 
وريــادة األعمال فــي القطاع 
اخلــاص وخلــق الوظائــف، 
وحتسني مزيج املهارات التي 

تتمتع بها األيدي العاملة.

القيام بإصالحات 
شاملة ضروري 

إلعادة التوازن إلى 
االقتصاد الكويتي 

جهود ترشيد 
اإلنفاق وإصالحات 

املالية العامة 
التزال تثير اخلالف

العقار الكويتي 
تعرض حلركة 

تصحيح استمرت 
عامني واألسعار 

استقرت 

القطاع املصرفي 
يتمتع مبستوى جيد 

من الرسملة وأداء 
صحي بوجه عام

االعتماد على 
النفط واملعارضة 
البرملانية إلجراء 
إصالحات هيكلية 

حتديات تواجه
االقتصاد

الكويت تبحث 
عن وفورات مالية 
بعد تأجيل تطبيق 

ضريبة الشركات

معدل السيولة اليومي انخفض إلى 26 مليون دينار من 32 مليوناً

470 مليون دينار خسائر رأسمالية للبورصة
شريف حمدي

جنحت مؤشرات بورصة 
الكويت للتراجع اجلماعي 
بنهاية تعامالت األسبوع، 
الســيولة  كمــا تراجعــت 
املتدفقة إلى السوق بنسبة 
١8% ببلوغهــا ١٢9 مليــون 
دينار مبتوســط يومي ٢6 
مليــون دينــار مقارنة مع 
١58 مليون دينار مبتوسط 
يومي ٣٢ مليون دينار في 

األسبوع املاضي.
ولعبت عدة عوامل دورا 
في هذا االنخفاض في أداء 
املؤشرات واملتغيرات على 

حد سواء، ومنها ما يلي:
٭ شــهدت أســهم قيادية 
عمليات بيع جلني األرباح 
بعد االرتفاعات الســعرية 
امللحوظة التي شهدتها في 
الفترة األخيرة سواء قبل 
او بعــد اإلعالن عن ترقية 
الكويت لألسواق  بورصة 
الناشئة بانضمامها ملؤشر 
فوتسي، وتأتي تراجعات 
مؤشرات البورصة منطقية 
بعد موجات االرتفاع خاصة 
التي ســبقت اإلعــالن عن 
الترقية لألسواق الناشئة.
٭ كان لتراجع ســهم زين 
واألسهم املرتبطة به دور ال 
ميكــن إغفاله عند احلديث 
عن انخفاض أداء مؤشرات 
السوق، حيث تعرض السهم 

األكثر نشاطا بالبورصة في 
الفترة األخيرة إلى تراجع 
ملحوظ خاصة في منتصف 
تعامالت األسبوع، وكان ذلك 
بعد عودة السهم للتداول، 
فــي أعقــاب إعالن شــركة 
زيــن على موقع البورصة 
ان شــركة اخلير الوطنية 
لألســهم والعقارات، قامت 
بتوقيــع خطاب نوايا يوم 
األحد 8 أكتوبر اجلاري، مع 
الشركة العمانية لالتصاالت 

»عمانتل«.

وأوضحــت »زين« في 
بيانها، ان اخلطاب يتعلق 
بعــرض بيــع كامل حصة 
»اخلير« وحصة شركاتها 
التابعــة وذات الصلــة في 
رأســمال »زين« والبالغة 
١٢% مــن إجمالي رأســمال 

الشركة.
ومــن املتوقــع ان تبدأ 
البورصة مرحلة تكتيكات 
جديــدة خــالل األســابيع 
املقبلة في ظل بدء الكشف 
عن نتائــج الربــع الثالث 

والتي استهلها بنك بوبيان 
وتاله البنك الوطني والتي 
جاءت محملة بنســب منو 

جيد باألرباح.
البورصــة  وحققــت 
خســائر رأســمالية الفتة 
خالل األسبوع بلغت نحو 
4٧٠ مليون دينار بنســبة 
انخفــاض ١.5%، إذ بلغــت 
القيمة الرأسمالية للسوق 
٢9.٣68 مليار دينار تراجعا 
من ٢9.8٣6 مليار دينار في 

نهاية األسبوع املاضي.
املؤشــرات  وأنهــت 
تعامالتها األسبوعية على 

النحو التالي:
٭ تراجع مؤشر كويت ١5 
بنســبة ٢.٢%، محققــا ٢٣ 
نقطة خســائر ليصل إلى 
١٠٠5 نقاط، وبذلك تقلصت 
مكاسب املؤشر إلى 5.١٣% 

منذ بداية العام احلالي.
٭ حقــق املؤشــر الوزني 
 %١.6 بنســبة  انخفاضــا 
بتحقيق ٧ نقاط خســائر 
إلــى 4٣١ نقطــة،  ليصــل 
وبالتالي تقلصت مكاسب 
الـمـــؤشر فــي ٢٠١٧ إلــى 

.%١٣.5
٭ تراجع مؤشــر السوق 
العام بنسبة ٠.5%، محققا 
٣4 نقطــة خســائر ليصل 
املؤشــر إلــى 66٢8 نقطة، 
محققا ١5.٣% مكاسب منذ 

بداية العام احلالي.

ضغوط بيعية على أسهم قيادية وراء تراجع مؤشرات السوق

لتنفيذ خط أنابيب في حقل برقان وتأجير طائرتي هيليكوبتر

»نفط الكويت« ترسي عقدين بـ72.5 مليون دينار
أحمد مغربي

علمت»األنباء« من مصادر مطلعة ان 
شركة نفط الكويت قررت ترسية عقدين 
بقيمة ٧٢.5 مليــون دينار وذلك لتأجير 
طائرات هيليكوبتر وانشاء خط انابيب 
ضخــم في حقــل برقان الكبيــر مبنطقة 

جنوب شرق الكويت.
وقالــت املصادر ان العقد االول بقيمة 
56.6 مليون دينار لتنفيذ خط انابيب في 
حقل برقان ومتت ترســيته على شــركة 
الهندســة امليكانيكية واملقاوالت، ويأتي 
العقد ضمن سلسلة ضخمة من املشاريع 
التي تنفذها الشركة في حقل برقان للحفاظ 
على انتاج احلقل ودعم الطاقة االنتاجية 
للكويــت لتصل الــى 4 ماليني برميل مع 

حلول عام ٢٠٢٠.

وذكرت ان العقد الثاني لتأجير طائرتي 
هيليكوبتر بقيمة ١5.9 مليون دينار ملدة 
5 سنوات مع شركة فالكون افيشن، حيث 
مــن املقرر توفير طائرتــني موديل ٢٠١٧ 
لنقل موظفي »نفط الكويت« وشــركات 
النفط الزميلة املســموح لهم الى مواقع 
متعــددة داخــل الكويت، علــى ان تكون 
الشــركة مســؤولة عن توفير التشغيل 
الكامل والقوى العاملة والصيانة وخدمات 
التزود بالوقود على مدار ٢4 ساعة طوال 

ايام األسبوع.
وقالت ان طائرات الهيليكوبتر ستقوم 
بعمليات اإلجالء الطبي للعاملني املصابني 
مــن املناطــق امليدانية للشــركة وكذلك 
اســتخدام طائرات الهيليكوبتر ألغراض 
مكافحة احلرائق التي ستوفرها الشركة 

بناء على العقد.

»مشرف« تنتهي من غالبية إجراءات
إعادة الهيكلة الفعالة

قالت شركة مشرف للتجارة والمقاوالت 
إنها انتهت من غالبية إجراءات إعادة الهكيلة 
الفعالة والتي نتــج عنها الدعم الحالي من 
معظم البنوك للشركة وتنفيذ جميع المشاريع 

والعقود على الوجه األمثل.
وأوضحت الشــركة، في بيان نشر على 
موقع البورصة اإللكتروني امس، أنها تقوم 
حاليا بتدقيق البيانات المالية وسيتم اإلعالن 

عنها عند االنتهاء منها في غضون األشــهر 
المقبلة.

جديــر بالذكــر أن »مشــرف« واحدة من 
الشــركات الموقوفة عــن التداول ببورصة 
الكويت نظرا لعدم تقديمها البيانات المالية 
لفتــرة الربع الثالث والعــام ٢٠١6 بالكامل، 
إضافــة لعدم تقديـــم الـــبيانات الـمـــالية 

للربـعين األول والثاني من العام الحالي.

السوق على أعتاب 
مرحلة تكتيكات 
جديدة مع بدء 

الكشف عن نتائج 
الربع الثالث


