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٢٫٥٪ منو  متوقع للقطاع
غير النفطي في ٢٠١٩

تباطؤ وتيرة املشاريع احلكومية

املبيعات العقارية
ما زالت قوية.. رغم التراجع

أشــار »الوطني« إلــى ان البيانات 
الرســمية األولية للربع األول من العام 
2019 إلى حتســن ملحوظ في معدالت 
النمو االقتصــادي في الربع األول من 
العام احلالي، وذلك على الرغم من خفض 
اإلنتاج النفطي ملنظمة األوپيك وحلفائها 
وما لذلك من تأثير على أداء االقتصاد 
بشــكل عام. حيث ارتفع الناجت احمللي 
اإلجمالي بنسبة 2.6% على أساس سنوي 
في الربع األول من العام 2019، مسجال 
أداء قويا مقابل منوه بنســبة 1.7% في 
الربع الرابع مــن العام 2018 )والذي مت 
خفضه من 2.0%(. كما سجل الناجت احمللي 
اإلجمالي للقطاع النفطي - الذي يشمل 
قطاع التكرير ـ منوا بنسبة %1.3 )%2.0 
فــي الربع الرابع( فيما يعد أقوى قليال 
من منو اإلنتاج الرســمي للنفط خالل 

الربع - ورمبا ســاهم في ذلك ارتفاع 
ناجت التكرير على أساس سنوي، إال أن 
املفاجأة األكبر كانت النمو في القطاع غير 
النفطي، الذي ارتفع بشدة إلى 4.1% من 
1.5% في الربع الرابع من العام 2018 )مت 
خفضه من 2.0%(، ونتوقع منو للقطاع 
غير النفطي بنســبة 2.5% خالل 2019 

وبنسبة أعلى قليالً في 2020.
 وذكر التقرير أن تسارع وتيرة النمو 
كان في أغلبه بســبب التعديالت املهمة 
التي طرأت على الضرائب والدعوم التي 
تستخدم لتمييز أسعار السوق مقارنة 
بأسعار املنتجني. باستثناء ذلك، لكان منو 
القطاع غير النفطي أكثر تواضعا بنسبة 
2.3% في الربــع األول من العام 2019، 
وهي النسبة األقرب إلى توقعاتنا اخلاصة 
باملقومات الرئيسية لألداء االقتصادي.

ذكر تقرير البنك الوطني أن وتيرة إسناد 
املشاريع تباطأت إلى 377 مليون دينار فقط 
في الربع الثاني من العام، أقل من قيمة الربع 
األول البالغة 700 مليار دينار في والتي كانت 
أفضل من التوقعات. وبالتالي، بلغ إجمالي 
املشاريع التي مت إسنادها خالل النصف األول 
من العام 2019 ما قيمته 1.1 مليار دينار، مما 
يشير إلى إمكانية حتقيق أداء أفضل هذا العام 
مقابل 1.7 مليار دينار خالل العام 2018 بالكامل. 
وجاءت مشــاريع قطاع البناء في الصدارة 
خالل النصف األول من العام 2019 بإجمالي 
بلغت قيمته )523 مليون دينار( وقطاع النقل 
بقيمة )360 مليون دينار( وتركزت معظمها 

في مشروعات اإلسكان والطرق.
من جهة أخرى، تقرر إدراج املشاريع التي 

تأخر إسنادها إلى أجندة أعمال النصف الثاني 
من العام 2019، مع استهداف مشاريع كبرى 
بقيمة 4 مليارات دينار ليتم إسنادها خالل 
تلك الفترة، والتي تشمل عددا من املشاريع 
في قطاعي النقل والطاقة، مثل املرحلة األولى 
من مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع 
محطة الدبدبة للطاقة الشمســية ومشروع 

كبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.
وإذا مت تأخير إســناد تلك املشــاريع 
الثاني من  الرئيسية، سيكون أداء النصف 
العام أضعف بكثير. واستنادا إلى االجتاهات 
التاريخية، نتوقع إسناد املشاريع بوتيرة أكثر 
حتفظا لتبلغ حوالي 2.5 مليار دينار في العام 
2019 بصفة عامة، مبا سيسجل حتسنا عن 

مستويات العام املاضي.

قال تقرير الوطني إن املبيعات العقارية 
بلغــت 225 مليون دينار في مايو، بتراجع 
بلغت نســبته 36% على أساس شهري بعد 
األداء القوي لشهر أبريل وتراجع أيضا بنسبة 
25% على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع 
على األرجح للعوامل املوسمية نظرا لبطء 
وتيرة الصفقات في شهر رمضان املبارك، 

حيث حدث معظم هذا التراجع في مايو.
كما يرجع تباطؤ قيمة املبيعات أيضا إلى 
انخفاض عدد صفقات العقار االستثماري 
)أي الشــقق( والعقار السكني على أساس 
شهري بنسبة ـ 46% وـ 20% على التوالي. 

من جهة أخرى، ارتفع نشاط القطاع التجاري 
بأكثر من ثالثة أضعاف على أساس شهري، 
بأداء قياسي حيث سجل 120 صفقة فيما قد 
يعزى إلى بيع العقارات التجارية الصغيرة 
في املناطق اجلديدة فــي جنوب الكويت. 
وما زالت املبيعات مرتفعة بنســبة 3% على 
أساس سنوي حتى مايو في ظل االرتفاع 
القوي في مبيعات الوحدات السكنية، إال أن 
مبيعات الشقق انخفضت بعد النمو القوي 
الذي شــهده العام 2018. ونرى أن السوق 
يشهد مرحلة من االســتقرار بصفة عامة 

في الوقت احلالي.

»الوطني«: ٨٠٠ مليون دينار فائض متوقع مليزانية ٢٠١٩/٢٠١٨
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي ان مجلس 
األمة أقر املوازنة للسنة املالية 
٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مع االحتفاظ بنفس 
النفقات االجمالية  مستويات 
كما ورد في مسودة امليزانية 
بقيمــة اجمالية بلغــت 5.٢٢ 
مليــار دينار، بزيــادة تقارب 
5% عن ميزانية العام السابق. 
وعلــى الرغــم من عدم نشــر 
التفاصيل النهائية بعد، إال أن 
مســودة امليزانية أظهرت أن 
النفقات الرأسمالية )املرتبطة 
باملشــروعات اإلنشــائية وما 
يرتبــط بها( لم يطــرأ عليها 
ســوى تعديل طفيف وظلت 
عنــد مســتوى 3.3 مليــارات 
دينار، لتمثل بذلك نسبة ١5% 

من النفقات اإلجمالية.
إال انه مت تعديل اإليرادات 
وخفضها عن القيمة احملددة في 
املسودة إلى ١5.8 مليار دينار 
علــى خلفية تراجــع إيرادات 
النفــط ومــع افتراض ســعر 
النفط عند 55 دوالرا للبرميل، 
وقد يكون هذا التعديل بسبب 
انخفاض إنتاج النفط املتوقع 
علــى خلفية خفــض األوپيك 
لإلمدادات. وتشير األرقام إلى 
تســجيل عجز فــي امليزانية 
قدره 6.7 مليارات دينار قبل 
خصم حصة احتياطي األجيال 
القادمة، أي ما يوازي ١7% من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
وغالبا مــا تكون توقعات 
امليزانيــة احلكوميــة  عجــز 
متواضعة للغاية على خلفية 
مزيج من االفتراضات املتحفظة 
النفــط  ألســعار  بالنســبة 
وانخفــاض النفقــات مقارنة 
مبسودة املوازنة )خاصة على 
الرأســمالي(.  صعيد اإلنفاق 
وبناء على افتراض سعر مزيج 
خام برنت عند مســتوى 65 
دوالرا للبرميــل واملزيــد من 
ترشيد النفقات، فإننا نتوقع 
عجزا أقل بكثير بقيمة ١.٢ مليار 
دينار، أو 3% من الناجت احمللي 

اإلجمالي هذا العام.
هــذا، ولم يتم اإلعالن بعد 
عن احلساب اخلتامي للسنة 
املالية ٢٠١٩/٢٠١8، إال أننا نقدر 
وجود فائض قدره 8٠٠ مليون 
دينار )٢% مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي( بناء على البيانات 
األولية لألحد عشر شهرا األولى 
مــن العــام. إال أن تقديرنا قد 
يكون متفائــال، حيث قد تتم 
زيادة اإلنفاق في الشهر األخير 
لتسوية بعض االلتزامات قبل 
إغــالق احلســابات النهائيــة 

للسنة املالية.
وذكــر التقريــر إنــه على 
الرغــم مــن تزايــد املخــاوف 
املتعلقــة باالقتصــاد العاملي 
خالل األشهر القليلة املاضية 
إال أن أداء االقتصــاد الكويتي 
كان معتدال في أغلب األحوال، 

وعلى الرغم من اســتمرار 
احلاجة إلى تطبيق اإلصالحات 
االقتصادية الكلية والهيكلية 
لتعزيــز النمو غيــر النفطي 
طويل األجل وحتسني أوضاع 
املالية العامة، نرى أن االقتصاد 
في وضــع جيــد ملواجهة أي 
تباطؤ طفيف في النمو العاملي 
أو فــي أســعار النفــط خالل 

الفترات املقبلة.

ارتفاع أسعار النفط
وبــدأت أســعار النفط في 
االرتفــاع خالل الربــع الثاني 
من العام ٢٠١٩، إال أنها سرعان 
ما تراجعت على خلفية تصاعد 
املخــاوف املتعلقة بآفاق منو 
االقتصاد العاملي. وبلغ سعر 
خام مزيج التصدير الكويتي 

األوپيــك وحلفاؤها في أوائل 
يوليــو علــى متديــد اتفاقية 
خفــض اإلنتاج ملدة ٩ أشــهر 
إضافيــة حتى نهايــة مارس 

.٢٠٢٠
وبلغ إنتــاج النفط اخلام 
الكويتــي ٢.6٩ مليون برميل 
يوميا في يونيو، ليرتفع بذلك 
معدل التــزام الكويت بحصة 

خفض اإلنتاج املستهدفة.
ويشــير ذلك إلى أن إنتاج 
النفط في الكويت لن يشــهد 
تغيرات على نطاق واسع خالل 
الفترة املتبقية من العام احلالي 
وما بعد ذلك، مع افتراض عدم 
حــدوث أي تغيير في ظروف 
الســوق الكلية مبا قد يؤدي 
إلى اتخــاذ األوپيك وحلفائها 

ملوقف مغاير.

أعلــى مســتوياته القياســية 
مقتربا من مستوى 75 دوالرا 
للبرميــل في أواخر أبريل في 
ظل اإلشارات الدالة على تشديد 
سوق النفط استجابة خلفض 
األوپيك وحلفائها لإلمدادات، 
إال انــه تراجع إلــى 6١ دوالرا 
بحلول منتصف يونيو قبل أن 
يرتفع قليال نتيجة للتوترات 
اجليوسياسية اإلقليمية لينهي 
تداوالت الشــهر عند مستوى 

66 دوالرا.
وفــي املتوســط، ارتفعت 
األسعار بنسبة ٩% في الربع 
الثاني من العام ٢٠١٩ مقارنة 
بالربع األول. وفي ظل خفض 
توقعات منو الطلب على النفط 
و»الشــكوك الكبيــرة« التــي 
تواجه ســوق النفط، وافقت 

االقتصاد في وضع جيد ملواجهة أي تباطؤ طفيف في النمو العاملي أو في أسعار النفط خالل الفترات املقبلة

فقد ارتفعت أسعار النفط في 
الربع الثاني من العام ٢٠١٩ على 
خلفية خفض األوپيك وحلفائها 
لإلنتــاج وتصاعــد التوترات 
اجليوسياســية، وذلــك على 
الرغم مــن الضغوط الناجتة 
عن احتمال انخفاض آفاق منو 

االقتصاد العاملي.
وارتفعت مؤشرات النشاط 
غيــر النفطــي، مبا فــي ذلك 
اإلنفــاق االســتهالكي ومنــو 
االئتمان، وتفوق أداء ســوق 
األســهم على أقرانــه في دول 
مجلس التعاون اخلليجي بدعم 
من انضمام البورصة ملؤشر 
آخر من مؤشــرات األســواق 
الناشئة، مما ساهم في تعزيز 
الثقة وأدى إلى تزايد تدفقات 

رأس املال.
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»وربة« يعلن رابحي سحوبات »السنبلة«
أعلن بنك وربة عن إجراء 
سحب السنبلة األسبوعي 
السابع والعشرين، حيث 
مت اإلعــالن عــن الفائزين 
اخلمسة بحضور ممثل عن 
التجارة والصناعة  وزارة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنســبة للعمــالء 
الذين حالفهم احلظ خالل 
سحب الســنبلة السابع 
والعشــرين، فقد توج 5 
رابحــني من عمــالء بنك 
وربة حصل كل منهم على 
١٠٠٠ دينار وهم: انتصار 
عطااهلل مجبل الرشيدى، 
محمــد  كنعــان  طــالل 
العتيبــي، عامــر غزالن 
بعيجان العازمي، سعيد 
خلــف ســعيد الفرحان، 
وساير بدر محمد الساير.

وميثل حساب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني 

في توفير األموال وحتقيق عوائد مالية ثابتة 
على أرصدتهم في الوقت نفســه باإلضافة 
إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

ومتاشيا مع رغبته في تطوير وحتديث 
خدماته وحلوله املصرفية مبا يتوافق مع 
حتقيق املصلحة والفائدة األكبر لعمالئه 
ونظــرا لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب 
الكبيــر الــذي لقاه احلســاب، يعيد بنك 
وربــة إطالق حســاب »الســنبلة« بحلة 
جديــدة ومتطورة فــي ٢٠١٩ تطوي في 
ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر، حيث 
قام بتعديل وتيرة الســحوبات والقيمة 
اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية التي 
يحصل عليها العمالء لتصل الى أكثر من 

مليون دينار!
وينفرد البنك بالسحوبات األسبوعية 
على 5 رابحني قيمة كل جائزة ١٠٠٠ دينار 
لــكل منهــم، وتتميز الســنبلة في ٢٠١٩ 
بالسحوبات الكبرى )Mega Draws( التي 
تقام كل ربع سنة لتكشف عن 5 رابحني، 
ويكون من نصيب الرابح األول ١٠٠ ألف 
 Land Cruiser دينار، و4 رابحني بسيارات
VXR. وملنــح العمالء املزيــد من الفرص 

للربح، قــام بنك وربة بزيــادة اجلوائز 
بسحب الـ Mega Draw األخير لعام ٢٠١٩ 
بإضافة سيارتي الند كروز من نفس الفئة.
أما فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق 
لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل 

كل ١٠ دنانير في احلساب. 
هذا، وقدم بنك وربة حال استثماريا آخر 
باسم وديعة السنبلة التي تعد املودعني 
بعوائــد متوقعة تصل الى 3.5% وفرص 
ربح في ســحوبات السنبلة طوال فترة 

االستثمار.
اجلدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث 
 Customer Onboarding حلوله املصرفية
وفــق بنــود اســتراتيجيته اخلمســية 
الطموحة التي متكن غير عمالء بنك وربة 
من التقدم بطلب فتح حســاب السنبلة 
بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك 
اإللكتروني دون احلاجة لزيارة أي فروع 
البنك، وفي غضون 5 دقائق فقط - من 
خالل النظام اآللي اجلديد الذي يستخدمه 
لتطبيق هذه اخلدمة وينفرد به في القطاع 
املصرفي الكويتي - ســيتمكن العمالء 
اجلدد من اســتكمال طلب فتح حســاب 

السنبلة في أي وقت وأي مكان.

»البترول الوطنية« تدعو الشركات 
لشراء منتج ثاني أكسيد الكربون

مقر دائم جديد لـ »أسواق املال«

مركز بيانات ملصانع البولي بروبلني

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن بيع منتج 
ثاني اكســيد الكربون، وذلك في إطار مبادرة مؤسسة 
البترول الكويتية إلشراك القطاع اخلاص ضمن أنشطة 

القطاع النفطي.
ودعت شركة البترول الوطنية الشركات احمللية الراغبة 
في شراء منتج ثاني أكسيد الكربون للتقدم بطلب املوافقة 
على املشــاركة في هذا املشروع وحتديد الكميات املراد 
شــراؤها في موعد ال يتجاوز 4 أغسطس 2019 وسيتم 

تزويد الشركات املهتمة بالتفاصيل الحقا.

تعتزم هيئة أســواق املال بناء مقر دائم جديد، حيث 
دعت الشركات املتخصصة في عمليات احلفر والتدعيم 
لتقدمي عروضها املفنية واملالية للخدمات الهندسية املطلوبة.
وحددت »أســواق املال« الفترة من 24 اجلاري الى 7 
أغســطس املقبل موعدا لتسلم النماذج واملستندات من 
قبل الشــركات الراغبة في املشاركة، على ان يكون آخر 
يوم لتسليم املستندات والنماذج هو 18 أغسطس 2019.

أعلنت جلنة الشراء العليا ملناقصات مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها النفطية عن طرح ممارسة بشأن إنشاء 
مركز بيانات ملصانع البولي بروبلني، وحددت 12 شركة 
ميكنها الدخول في املمارسة التي ستنشر اليوم في اجلريدة 
الرسمية. وحددت شركة صناعة الكيماويات البترولية 20 
أغسطس املقبل موعدا إلغالق املمارسة ووضعت 20 ألف 
دينار كفالة أولية وألف دينار قيمة الوثيقة، على أن يكون 
آخر موعد لتقدمي أي استفسارات أو حتفظات أو طلبات من 
قبل الشركات املؤهلة بخصوص هذه املمارسة هو تاريخ 
29 يوليو اجلاري. وتهدف شركة صناعة الكيماويات الى 
تسكني العمالة الكويتية وعمالة املقاول التي كانت تعمل 
في مصانع األســمدة للتحول من إنتاج األسمدة إلنتاج 
)البولي بروبلني والبرازيلني(، متوقعة أن يتم االنتهاء من 

خطة التحول في الربع الثالث من 2019.

اقترب موعد االستحقاق للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة في ظل عدد كبير 
من املشــاريع املتعثرة. ومنها متعثرة 
بسبب اختيار مبادر غير جاد، وأخرى 
ملبادر جاد لن يستطيع السداد ألنه دفع 
ما لديه لتمويل 20% من املشروع ومن ثم 
مبالغ إضافية وهو ينتظر املبلغ املوافق 
عليه ولن يتسلمه في ظل البيروقراطية 
التي تواجه الصندوق. وعلى مسؤولي 
الصنــدوق التأني في مراجعة احلاالت 
التعامل  ليختلف  التعثر  وحتديد سبب 

على حسب السبب.
وقرب موعد االســتحقاق رمبا يذكر 
الصندوق بأهمية معاجلة التحدي الكبير 
الذي يواجهه، فالتعثر مشكلة مستمرة بحكم 
ان طبيعة املشاريع الصغيرة واملتوسطة هي 
الفشل. فكيف ميكن للصندوق أن يستخدم 
أمواال عامة لتمويل عدد كبير من املشاريع، 

مع احلفاظ على هذه األموال العامة؟
من هذا املنظــور، يبدو ان التحدي 
الذي يواجه الصندوق هو إدارة املخاطر 

املتعلقة بتمويل املشاريع.
وملواجهة هذا التحدي وإدارة املخاطر، 
يجب على الصندوق أوال حتديد هدفه 
ودوره، فنكرر أنه يجب أال يتخذ الصندوق 
دور املمول، بــل أن يتخذ دور املؤمن 
والداعم وإعطاء الدور التنفيذي للقطاع 
اخلاص، بالتحديد بدال من اســتخدام 
أموال عامة لتمويل املشاريع، من األفضل 
استخدام هذه األموال لضمان أي قرض 
مقدم للمشروع من قبل القطاع اخلاص.
على سبيل املثال، الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة في الواليات املتحدة 
األميركية ال ميول املشاريع بشكل مباشر، 
بل يوفر ضمانا لبعض املشــاريع التي 
متولها البنوك بنسبة 85% من القرض. 

أما سنغافورة فهي توفر ضمانا يصل 
الى 50% من قيمة القرض املقدم من اجلهة 
االستثمارية. والهدف من ذلك أال يتدخل 
الصندوق بني املقترض واجلهة املمولة 

إال في حال تعثر املبادر.
فباإلضافة ملقترح مشاركة شركات 
رأس املال املغامر، املقترح هنا ان يتخذ 
الصندوق نهج ضمان التمويل، ومشاركة 
القطاع اخلاص باخلطورة املتعلقة بتمويل 

املشاريع.
فعنــد اتباع هــذا النظــام واتخاذ 
الصنــدوق دور املؤمن بــدال من دور 
املمول، يصبح هدف الصندوق الوطني 
هو تشجيع البنوك والقطاع اخلاص على 
متويل املشاريع الصغيرة رغم املخاطر 

التي حتوطها.
وان اتباع هذا النظام يقلل من املخاطر 
املتعلقة باختيار مبادر غير جاد، بحكم 
وجود طرف ثالث له مصلحة خاصة وراء 
جناح املشروع، مما يعني انه سيعتني 
بجدية وجودة التقييم، والتقييم الفعال 
هو أول خطوة في تقليل خطورة التعثر. 
فإن هذا املقترح يقلل نســبة املخاطرة 
باملال العــام، حيث انه لن تصرف هذه 

األموال إال في حال التعثر.
وعلى مسؤولي الصندوق عدم التسرع 
في إيجاد احللول ورمبا عليهم التفكير 
في إعادة النظــر في أهداف الصندوق 
وفلسفة عمله وكيفية استخدام املليارين 
التي منحهما صاحب السمو. وفي اخلتام 
يطرح السؤال: هل امللياران أمالك دولة 
ويهدف الصندوق استثمارها بأقل نسبة 
خسارة على الدولة، ام انها ملك الشعب 
ويهدف الصندوق توزيعها بأقل نسبة 

خسارة على املواطن؟
وللحديث بقية..

رأي

ما هدف 
الصندوق الوطني 

للمشروعات؟
د.نواف العبداجلادر دكتور ريادة أعمال في جامعة الكويت

سلة اقتصادية

إعداد: مصطفى صالح


