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مجموعة »الراي«: 1.34 مليون دينار أرباح الربع األول
حققت شركة مجموعة الراي 
اإلعالمي���ة 1.34 ملي���ون دينار 
أرباحا صافي���ة في الربع األول 
من العام 2016، مبا يعادل 5.81 
فلوس للسهم. وبلغت إيرادات 
الفترة 4.64  املجموعة خ���الل 

ماليني دينار.
النتائج،  وتعليقا على هذه 
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
الراي اإلعالمية جاسم مرزوق 
ب���ودي إن »مجموع���ة ال���راي 
متكن���ت من تعزي���ز صدارتها 
في الس���وق اإلعالني الكويتي، 
س���واء في اإلع���الم املطبوع أو 
أو اإلعالنات اخلارجية،  املرئي 
النشاط  الرغم من ضعف  على 

االقتصادي«.
ب���ودي أن »الس���وق  وبني 
اإلعالني بدأ يشهد بعض التحسن 
بعد البداية الصعبة خالل الربع 
األول الذي شهد انخفاضا حادا 
ألسعار النفط خالل شهري يناير 
وفبراير، بالتزامن مع التراجعات 
التي شهدتها أسواق املال احمللية 
واإلقليمية والعاملية، ما أثر نسبيا 

على اإلنفاق اإلعالني«.
وأشار بودي إلى أن »جريدة 
الراي عززت مركزها األول بني 
الكويتي���ة، من حيث  الصحف 
االنتشار ومعدالت القراءة وقوة 
التأثير لدى املواطنني الكويتيني 
واملقيمني العرب، بحسب مختلف 

اس���تطالعات ال���رأي، وأثبتت 
نفس���ها مصدرا رئيسيا للخبر 
املوثوق في متابعتها لألحداث 
احمللية واإلقليمي���ة والعاملية 
واحملتوى الصحافي االحترافي 
الذي يحاكي اهتمامات مختلف 

شرائح القراء«. 
وأضاف: »أطلقنا خالل الربع 
األول تصميما جديدا للجريدة، 
بروح عصرية متجددة، وكانت 

أصداؤه مشجعة للغاية«. 
ولفت بودي إلى أن »تلفزيون 
)الراي( حق���ق جناحا قويا في 
دورة برامجه احلالية، التي شكلت 
نقلة نوعية من حيث جودة املنتج 
اإلعالمي ومخاطبته الهتمامات 

مختلف فئات اجلمهور«. 
وأش���ار إل���ى أن املجموعة 
»خط���ت خطوات مهم���ة نحو 
تعزي���ز احملت���وى التفاعل���ي، 
ومخاطبة اهتمام���ات مختلف 
الش���رائح االجتماعية والفئات 
العمرية، س���واء عب���ر جريدة 
أو تلفزي���ون )الراي(  )الراي( 
أو املوق���ع االلكتروني واملواقع 
املتعددة عبر شبكات التواصل 

االجتماعي«.
ولفت بودي إلى أن املجموعة 
تواص���ل مبادراته���ا لتحقيق 
الكفاءة التش���غيلية، من خالل 
ترشيد املصروفات، مع االستمرار 
البش���رية  في تطوير مواردها 

وحتدي���ث أنظمتها املعلوماتية 
وااللكترونية، لتظل رائدة على 
هذا الصعيد محليا وعربيا. وبني 
أن التكامل في اخلدمات اإلعالمية 
واإلعالنية التي تقدمها املجموعة 
يحد من آثار التقلبات املوسمية 
في الطلب اإلعالني الذي يشكل 

املصدر األساسي لإليرادات.
وتعد مجموعة الراي اإلعالمية 
واحدة م���ن أكب���ر املجموعات 
اإلعالمية وأكثرها تكامال وتأثيرا 
في الكويت واخلليج، إذ تصدر 
جريدة »الراي«، إحدى أوس���ع 
الصحف انتشارا وأكثرها تأثيرا 
الكويت، وتدي���ر تلفزيون  في 
»الراي«، وتنش���ط ف���ي مجال 

اإلنتاج اإلعالمي من خالل شركة 
الراي لإلنتاج اإلعالمي، كما متتلك 
بالكامل شركة الناشر للطباعة، 
إح���دى أكبر ش���ركات املطابع 
التجارية والتوزيع في الكويت 
باإلضافة الى منافذها اإلعالنية 
املتمثل���ة  املتنوع���ة  األخ���رى 
ف���ي جريدة الس���وق اإلعالنية 
وحافالت سيتي جروب وشركة 
 )KPTC( النقل الع���ام الكويتية
وطيران اجلزيرة، لتشكل معا 
الش���بكة األقوى تأثيرا واألكثر 
تكامال وتنوعا في خدمة املعلنني 
واملس���تهلكني مع���ا، من خالل 
شركة الراي العاملية للتسويق 

واإلعالن.
جاسم مرزوق بودي

ضرورة التوازن بني السحب من االحتياطي وإصدار أدوات الدين لضبط تكاليف التمويل

»صندوق النقد« للكويت: خففوا أثر اإلصالحات املالية على محدودي الدخل
محمود فاروق 

ذكر تقري����ر صندوق النقد 
الدولي انه مت تخفيض افاق النمو 
بدرجة كبيرة في معظم البلدان 
املص����درة للنفط من����ذ اكتوبر 
املاضي في ظل حالة االضطراب 
املستمر في سوق النفط العاملية، 
الذي حصلت  التقرير  واضاف 
»االنباء« على نس����خة منه انه 
اليزال من املتوقع ارتفاع معدل 
النمو في البلدان املصدرة للنفط 
م����ن 2% في ع����ام 2015 الى %3 
هذا العام، غير ان هذه الزيادة 
ترجع اساس����ا الى زيادة انتاج 
النفط في العراق ورفع العقوبات 

عن ايران.
واشار التقرير الى ان في دول 
مجلس التع���اون اخلليجي من 
املتوقع ان يزداد تباطؤ النشاط 
الرغم من  االقتصادي، فعل���ى 
التدابير الطموحة اجلاري تنفيذها 
لضبط اوضاع املالية العامة هذا 
العام فان ارصدة امليزانية سوف 
تتدهور نظرا للهبوط احلاد في 
اسعار النفط، وثمة حاجة الى 
تكثيف اجلهود بغية تخفيض 
العج���ز على املدى املتوس���ط 
من اجل استعادة االستمرارية 
الوضاع املالية العامة وفي حالة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
لدعم اسعار الصرف املربوطة. 
ومن األولويات التي ال تقل اهمية 
في هذا الشأن ضمان قدرة القطاع 
اخلاص على خلق فرص العمل 

الكافية للشباب.
وذكر التقرير انه قد ساعدت 
اصالحات دعم الطاقة املعمم على 
تثبيت الدين العام واحلفاظ على 
االس����تقرار االقتصادي الكلي، 
وساعد حتسني شبكات االمان 
االجتماعي املوجه����ة بدقة الى 
املس����تحقني في حماية شرائح 
الس����كان محدودة الدخل، غير 
ان حتقيق مزيد من التقدم في 
ضب����ط اوضاع املالي����ة العامة 
اليزال مطلوب����ا لتثبيت الدين 
العام على مسار قابل لالستمرار 
واعادة بناء الهوامش االحتياطية 

التي تتيحها السياسات.

تصحيحات جارية

لم يس����بق ملعظ����م البلدان 
ف����ي منطقة  املص����درة للنفط 

العربية املتحدة بتطبيق آليات 
للتسعير التلقائي، وخارج دول 
مجلس التعاون اخلليجي، رفعت 
الوقود  اجلزائر مؤخرا اسعار 
والكهرب����اء والغ����از الطبيعي، 

ورفعت ايران اسعار الوقود.
الطاقة  والت����زال  اس����عار 
احمللية اقل بكثير من املستويات 
العاملي����ة في معظم  املرجعية 
البل����دان. وللتخفي����ف من اثر 
هذه االصالحات الى اقل درجة 
ممكنة على الش����رائح محدودة 
الدخل ينبغي تعزيز نظم الدعم 

املوجهة.

خسائر كبيرة

وتش����ير توقعات انخفاض 
اسعار النفط الى ضعف االيرادات 
القادمة،  السنوات  النفطية في 
مما س����يقلل بش����كل كبير من 
ق����درة احلكومات على االنفاق، 
فقد انخفضت عائدات الصادرات 
في البلدان املصدرة للنفط في 
منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا وأفغانستان وباكستان 
مبقدار 390 مليار دوالر في عام 
2015 )17.5% من إجمالي الناجت 
احملل����ي( ورغ����م تعويض هذا 
االنخفاض جزئيا نتيجة تراجع 
الواردات بسبب انخفاض اسعار 
النفطية،  الس����لع االولية غير 
فقد حتولت احلسابات اجلارية 
املجمعة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي واجلزائر من حتقيق 
فائ����ض مريح الى عجز متوقع 
في عام 2016 بنسبة 8% تقريبا 
من اجمالي الناجت احمللي. ومن 
املتوق����ع ان يص����ل العجز في 
البلدان االخرى املصدرة للنفط 
باملنطقة الى 4.75% من اجمالي 
الناجت احمللي خالل العام اجلاري. 
وتش����ير التوقعات الى حتسن 
احلساب اجلاري حتسنا تدريجيا 
فقط على املدى املتوس����ط، مع 
تعافي اسعار النفط الى حد ما 
وبدء تكشف مالمح التصحيح 
املالي. على الرغ����م من تدابير 
السياسات املعلنة، فال تزال مراكز 
املالية العامة على املدى املتوسط 
محفوفة بالتحديات في ضوء 
توقعات باستمرار اسعار النفط 
املنخفضة )الشكل البياني 2(، 
ومن املتوقع ان يصل عجز املالية 
العام����ة التراكمي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي واجلزائر الى 
900 مليار دوالر تقريبا خالل 

الفترة 2016 � 2021.
وينبغي ان تركز اجلهود على 
جانب االيرادات على تصميم نظم 
ضريبي����ة ذات اوعية ضريبية 
واسعة، وعلى سبيل املثال من 
شأن اس����تحداث ضريبة على 
القيمة املضافة بنس����بة 5% ان 
يؤدي الى تعبئة ايرادات بنسبة 
تقارب 1.5% من اجمالي الناجت 
احمللي. وعلى صناع السياسات 
ان يحققوا التوازن بني السحب 
الوقائية  م����ن االحتياطي����ات 
واصدار س����ندات الدين احمللي 
� وبالتالي املساعدة في تنمية 
االسواق الرأسمالية احمللية، لكن 
مع احتمال مزاحمة اس����تثمار 
القطاع اخلاص � واالقتراض من 
اخلارج، غير ان تكاليف التمويل 
ارتفعت في ظل انخفاض اسعار 
النفط وتزايد اسعار الفائدة في 

الواليات املتحدة.
وم����ع ذل����ك، م����ن املتوقع 
ارتفاع مع����دل النمو الكلي في 
البل����دان املص����درة للنفط في 
منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا وافغانستان وباكستان 
الى 2.9% في العام 2016 و%3.1 
في العام 2017 مقارنة بنس����بة 
1.9% في الع����ام املاضي، وذلك 
نتيجة زي����ادة االنتاج النفطي 
والنشاط االقتصادي غير النفطي 
في ايرنا بع����د رفع العقوبات، 
النشاط  وتوقعات بدء حتسن 
في ليبيا واليمن بعد بلوغه ادنى 
مس����توياته مع افتراض هدوء 

الصراعات تدريجيا.

تخفيضات االنفاق اجلاري جزءا 
مهما من عملية الضبط املالي في 
البحرين وعمان وقطر، وجار 
استحداث تدابير جديدة لزيادة 
االيرادات وتخفيض االعفاءات 
وحتس����ني االدارة الضريبي����ة 
واستحداث ضريبة على القيمة 

املضافة في السنوات القادمة.
ومن اجلدير باالهتمام، بدء 
العديد من البلدان املصدرة للنفط 
في منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا وأفغانستان وباكستان 
اصالحات كبيرة في اسعار الطاقة 
استجابة النخفاض اسعار النفط، 
ففي مجلس التعاون اخلليجي 
البلدان اس����عار  رفعت معظم 
الوقود واملياه والكهرباء، بينما 
اعلن بعضها عن زيادات اخرى 

في السنوات القادمة.
وقام����ت عم����ان واإلمارات 

الشرق األوسط وشمال افريقيا 
ان  وأفغانس����تان وباكس����تان 
كانت بحاجة له����ذا التصحيح 
املالي المتصاص صدمة اسعار 
النفط. ففي العام املاضي اعتمد 
العديد من البلدان تدابير كبيرة 
خلفض العجز، مع السحب من 
الوقائية،  املالية  االحتياطيات 
حال توافرها، أو االقتراض لتمهيد 
آثار التكيف مع اس����عار النفط 
املنخفضة. وتشير ميزانيات هذا 
العام الى ان اجلهود على مستوى 

السياسات سوف تتكثف.
وقد تألف اجلان����ب االكبر 
التصحيح حت����ى اآلن من  من 
ف����ي االنفاق، غير  تخفيضات 
انه ينظر حاليا ايضا في ايجاد 
مصادر جديدة لاليرادات. وركزت 
التعاون على تخفيضات  دول 
الرأس����مالي، ومتثل  االنف����اق 

 3% منو متوقع ومحدود خالل العامني املقبلني بعد تطبيق اإلصالحات
 إصالحات أسعار الطاقة واستحداث ضريبة يعبئان اإليرادات بـ %1.5 

 ضعوا خططًا استباقية وأنظمة إنذار مبكر في سياستكم ملواجهة الركود
 توقعات بتدهور جودة األصول املصرفية مع تباطؤ االقتصاد غير النفطي

 900 مليار دوالر عجز املالية العامة لدول اخلليج خالل 2016ـ2021
 8% عجز متوقع لدول اخلليج من إجمالي ناجتها احمللي بنهاية 2016


