
طالب محافظ بنك الكويت املركزي 
محمد الهاشل نظراءه محافظي البنوك 
املركزية اخلليجية بأن يبادروا بالدفع 
باإلصالحات االقتصادية “مختارين” 

قبل أن يضطروا إليها اضطرارا.
وق���ال الهاشل ف��ي كلمة افتتح بها 
اج��ت��م��اع م��ح��اف��ظ��ي م��ؤس��س��ات النقد 
والبنوك املركزية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي “علينا أال نركن إل��ى الدعة، 
فلسنا مبنأى عن التحديات االقتصادية 
واجليوسياسية، السيما في ظل اعتماد 
اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع 
لتقلبات ال��س��وق وت��ب��دالت السياسة 

وحتوالت األحداث” مشيرا إلى النفط.
وعانت دول اخلليج من هبوط أسعار 
النفط بني 2013 و2016 وبدأت خططا 
لإلصالح االقتصادي والتقشف، لكن 
مع ارتفاع أسعار النفط حاليا، تراجعت 
لدى كثير منها الرغبة في املضي قدما 
في إج��راءات اإلص��الح االقتصادي غير 

الشعبية.
وق�����ال ال��ه��اش��ل “أن ن���ب���ادر إل��ى 
اإلصالح مختارين خير لنا من أن نلجأ 
إليه مضطرين. فبذلك نعالج بروية 
وخطى وئيدة االختالالت الهيكلية في 
اقتصاداتنا وجند السير في طريقنا نحو 
التنويع االقتصادي وخفض االعتماد 

على املوارد النفطية”.
وفيما يلي نص كلمته :

ُترحُب بكُم الكويُت،ترحُب بكم قلوُب 
أهلِها املوّشاُة باحملبِة واألخّوِة والوفاِء، 
وأشكُركم على تلبيِة الدعوِة للمشاركِة 
في االجتماِع احلادي والسبعنَي، للجنِة 
محافظي م��ؤس��س��اِت ال��ن��ق��ِد وال��ب��ن��وِك 
املركزيِة ل��دول مجلِس التعاوِن لدول 
اخلليِج العربيِة، سائالً املولى أن َيُشدَّ 
َعُضَد أخوِتنا، وأن يأخَذ بأيدينا إلى ما 
يسوُقألوطاِننا اخليَر،ويقيها الضيَر، 
وأن ُيرِشَدنا إلى ما فيِهاستدامُة االزدهاِر 

والرفاِهوالعيِش الكرمِي.
ه��ان��ح��ُن ب��ف��ض��ِل ال���ل���ِه ن��ل��ت��ق��ي من 
ج��دي��د، ونلمس تعافًيا ف��ي االقتصاِد 
،ونشهُد جت��اوَزاالق��ت��ص��اداِت  العامليِّ
املتقدمِة مرحلَة الركوِد محققة ارتفاعاً 
، وانخفاًضا  نسبياً في معدالِت النموِّ
ملحوًظا في نسِب البطالِة، يترافُق ذلَك 
مع حتّسٍن في أسعاِر النفِط وتوقعاٍت 
ب��ت��م��اُس��ِك��َه��ا ف��ي امل���دى امل��ن��ظ��وِر، في 

َضوِءارتفاِع الَطلَِب وُشحِّ الَعرِض.
غ��ي��َر أنَّ ال��ف��ض��اَء ال��ع��امل��ّي ل��م َي���َزْل 
مشحوًنا بالتوتِر واالستقطاِب، الذي ما 
ُجُه،  َبِرَحِت األياُم ُتذكيِه، واحلوادُث ُتَؤجِّ
ولم تزل سماُء االقتصاِد العامليِّ تتلبُد 
بغيوٍم داكنٍة، تلوُح من بيِنها نذٌر كثيرٌة، 

وتخبُِّئ وَراَءَها ما ال نعلُم ُك�����ن��َه���ُه من 
َخبايا املستقبِل، الذي تتردُد في آفاِقِهأ 
صداُء النزاعاِت التجاري���ّ����ِة واملال���ّي���ِة 
م��ن��ذرًة ب��ح��روٍب اقتصاديٍة يعم فيها 

اخَلَساُر.
َو ه��اِه��َي ال��ب��ن��وُك امل��رك��زي��ُة لكبرى 
ّ�����ِة ُت���واِص���ُل  االق���ت���ص���اداِت ال��ع��امل��ي���
رجوَعَها عن سياساِت���ها النقديِة غيِر 
التقليديِة،بيَد أنَّ رجوَعها هذا يتبايُن 
في الكيفيِة والَوتيرِة، َف��َيسَت��ِث���يُر ما 
ُنَع�اي�ِ����ُن����ُه من ِهجَرِة رؤوِس األمواِل 
من األسواِق الناشئِة، ونرى كيَف تلتهُب 
معها تقلباُت أس��ع��اِر ص��رِف الُعمالِت 

وتهوي قيُم األصوِل في تلكم األسواِق،في 
ظل اختالالت عامليٍة متصاعدٍة وارتفاٍع 
جمٍّ في حجِم الديوِن، وضغوٍط متزايدٍة 
على صانعي السياساِت للنكوِص عن 
القواعِد التنظيميِة التي أُرِس��ي��ت بعَد 

األزمِة املاليِة العامليِة.
وأّدى تبني ب��ع��ُض االق��ت��ص��اداِت 
املتقدمِة لسياسات نقديٍة انكماشيٍة بعَد 
توسعيٍة، إل��ى ارت��ف��اِع أسعاِر الفائدِة 
والصرِف لديها مما أّث��َر على تنافسيِة 
اقتصادات�ِها، فَجَنَحت إلى فرِض تدابيَر 
حمائيٍة، وس���اَدِت املشهَد االقتصاديَّ 
العامليَّ نظرٌة انعزاليٌة على نحٍو غيِر 

م��ت��زٍن، وال متسٍق مع أب��ع��اِد ال���دوراِت 
االقتصاديِة، وه��ذِه كلُّها عوامُل تسّعُر 
ج��ذوَة ن��زاٍع اقتصاديٍّ عامليٍّ يصعُب 

ُن مبآالِتِه. التََّكهُّ
َوْس��َط هذا الَيمِّ من املتغيراِت، ُكّلما 
نظرُت إلى أوطاِننا، وتأّملُت حاَل����ها، 

تذكرُت قوَله تعالى: 
َّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا  }أََومَلْ��َي��َرْوا أَن���

ُف النَّاُس ِمْن َحْو ل��ِ�ِه��ْم{ َوُيَتَخطَّ
وشكرُتُه على أن أنعَم على بالِدَنا 
باألمِن واالستقراِر وال��رخ��اِء، وقّيَض 
لها ِمن َبِنيها من ال ُيعِوُزُه���ُم العزُم، 
وال َينُقُصُهُم العلُم، وأَم��دَّه��ا بخيراٍت 

تعيُنها على مواجهِة أعتى الصعاِب، إذا 
احتَد سعُينا وتعاَضَدت ِقوانا واجتمَع 
رأُينا، وهذا ما جنتمُع من أجلِها ليوَم، 
حتى نرى رأَينا في أمثِل السبِل وأقَوِمها 
َد  لنحوَط اقتصاداِتنا باالستقراِر ون�َُمهِّ
لها طريًقا آم��ًن��ا ن��ح��َو حتقيِق ال��رف��اِه 

املستداِم حلاضِرشعوِبنا ومستقبلِها.
وم���ع ب���واع���ِث ال��ت��ف��اؤِل وح��ق��ائ��ِق 
االستقراِر علينا أاّل نركَن إل��ى الدَّعِة، 
فلسنا مبنأًى عِن التحدياِت االقتصاديِة 
واجليوسياسيِة، السّيما في ظِلّ اعتماِد 
اقتصاداِتنا على مورٍد أساسيٍّ يخضُع 
لتقلباِت ال��س��وِق وت��ب��دُّالِت السياسِة 

وحتوالِت األحداِث. 
وفي مثِل هذِه األحواِل، يتعاظُم ِوقُر 
مسؤوليِة البنوِك املركزيِة، وَترُمُقها 
األنظاُر،مترقبًة منها َس��ِدي��َد ال��ق��راِر، 
وعلينا جميًعا تقُع مسؤوليُة الدفِع 
نحَو اإلصالحاِت االقتصاديِة والهيكليِة 
امل��دروس��ِة، م���اداَم في ال��وق��ِت ُمّتَسٌع، 
وف��ي اإلم��ك��اِن ُوس���ٌع. َوأَلَن ن��ب��ادَر إلى 
اإلصالِح مختاريَن خيٌر لنا من أن نلجأ 
إليِه مضطريَن، فبذلَك نعالُج بروّي��ٍة 
وخطًى وئيدٍة االختالالِت الهيكليَة في 
اقتصاداِتنا، َوَن���ِجدُّ السيَر في طريِقَنا 
ن��ح��َو التنويِع االق��ت��ص��اديِّ وَخ��ف��ِض 

االعتماِد على امل���وارِد النفطيِة ورف��ِع 
التنافسيِة وتهيئِة البيئِة االستثماريِة 
وزيادِة مساهمِة القطاِع اخلاِصّ وبناِء 
الُقُدراِت البشريِة الَوَطنّيِة مبا يسِهُم في 

تطويِر بيئٍة اقتصاديٍة كليٍة مزدهرٍة.
وإّن ه���ذِه اإلص��الح��ات َل�في مناِل 
أمياِننا إن ص��حَّ منا ال��َع��زُم وَج��دَّ مّنا 
ال��ّس��ع��ُي واّت��س��ق��ت ب��ي��َن��ن��ا اجل��ه��وُد، 
تقدمِي  ع��ن  َن���ْف���ُت����َر  أاّل  وعلينا 
امل��ش��ورِة حل��ك��وم��اِت��ن��ا، وأاّل َن��ِن��َي 
ف��ي ات��خ��اِذ اإلج�����راءاِت ال��ت��ح��وِط��ّي��ِة، 
وامل��ب��ادراِت اإلصالحيِة، لنتفوَق على 
التحدياِت،انطالًقا من حقيقِة أّن السالمَة 
امل��ال��ي��َة وال��ن��ق��دي��َة إن ه��َي إال أس��اٌس 
وانعكاٌس،ملتانِة االقتصاِد وقوتِه، وأنَّ 
استقراَر األوضاِع املاليِة واالقتصاديِة 
إن حتّقَق على أسٍس مستدامٍة فسوَف 
ينهمُر غيًثا على أوطاِننا وميتدُّ رخاًء 

بني يدّي مستقبلِنا.
ونحُن نستطلُع الواقَع ونستشِرُف 
املستقبَل، متأُل أعيَنَنا حقيقٌة ال منلُك أن 
نصرَف عنها الفْك���َر، إذأضَح��ِتالتِّ����َق��

ِنّياُت على العموِم، وامل���ال���ّيُةمنها على 
اخلصوِص واقًعا يومًيا، َوَما زاَل سيُل 
ابتكاراِت�ها الَعِرم يفيُض مبا ينفُع الناَس، 
ُمغ�َ����ّي��ًرا في َجَرَياِنه وجَه التعامالِت 
املاليِة واملصرفيِة، ومضيًفا إلى َمهاِم 
اجلهاِت الرقابيِة أعباًء أخرى جديدًة، 
تتجلىفياحلاجِة إلى اقتناِص مزايا هذِه 
ال����تِّ����َق���ِن���ّي��ات من سرعٍة وكفاءٍة 
وسهولٍة، دون تساهٍل مع مخاطِرها، 
وهذا يتطّلُب تواُزًنا دقيًقا، يستدعي أن 
تكوَن البنوُك املركزيُة على ذاِت الوتيرِة 
من سرعِة التفاعِل واالستجابِة لتلُكُم 

ال����تِّ����َق���ِن���ّي��ات.
 على أّن ذل���َك ال يعني التَّسرَعفي 
تطبيق ال����تِّ����َق���ِن���ّي��اِت املاليِة اجلديدِة 
قبَل فحِصها وتقييِمها، فكِم ارَتدَّ التطبيُق 
املتسرُع إلى عواقَب غيِر محموِدٍة، ولذا 
مِة التي  فمَن احِلكَمِة وضُع القواِعِد املنظِّ
تتناسُب واملخاطَر دوَن إبطاٍء، كما أّنُه 
من املفيِد تبني بيئٍة رَقابّيٍة جتري���ب�يٍة 
تختبُر املنَتَجاِت وال�ِخْدماِت املبتكرَة 
دوَن تعريِض ال��ن��ظ��اِم امل��ال��ِيّ برّمتِه 
������َرِة مَن  للمخاطِر خالَل املراحِل ال�ُم�َبكِّ

االسِتكشاِف والّتطويِر.
في اخلتام 

أحمُد الله حمًدا ال ُيَعّد وأُثني عليِه 
ثناًء بال ح��د  ، على أن جمَعنا ُهنا في 
، إخ��وًة أع��زاَء، ِلنورَي  بلِدُكُم امل��ُ�ح�ِ�ِبّ
مشاِعَل الَبصاِئِر، وَنسَتجِلَي ج��اّدَة 
الّصواِب نحَواستدامِة الرخاِء واالستقر
اِرألوطاِنَنا،داعنَي املوَلى أن ُيلِهَمَنا اتباَع 

ِرضواِنِه وأن َيهِدَيَنا ُسُبَل الّسالِم.
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في ظل اعتمادنا على مورد يخضع لتقلبات السوق وحتوالت األحداث

الهاشل: لسنا مبنأى عن التحديات االقتصادية واجليوسياسية

»التجاري« يعلن الفائز في حساب النجمة األسبوعي 
قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي على”حساب 
النجمة “ وذل��ك ضمن برنامج سحوبات النجمة على جائزة 
5،000 دينار كويتي، وكانت اجلائزة من نصيب محمد جابر 
حجى محمد ، وقد مت إج��راء السحب بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة والصناعة السيدة/ لطيفة اجليعان.  
وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة 

بحجم مبالغ اجل��وائ��ز املقدمة باإلضافة إل��ى تنوعها طوال 
السنة، وسوف تكون هناك جوائز أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، 
وشهرية بقيمة 20،000 د.ك، وجائزة نصف سنوية وقدرها 
نصف مليون )500،000( دينار، باإلضافة إلى اجلائزة الكبرى 
التي سيقام عليها السحب في يناير 2019 وهي )1،500،000 
دينار كويتي ( اجلائزة النقدية األكبر سنويا ليس فقط  على 

مستوى الكويت بل على مستوى العالم. 
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات 
والفوز باجلوائز القيمة، كشف البنك أنه ميكن فتح حساب 
النجمة فقط بإيداع  100 دينار كويتي ويجب أن يكون في 
احلساب مبلغ ال يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات 

على كافة اجلوائز التي يقدمها احلساب.

ذك���ر ت��ق��ري��ر أص����دره امل��رك��ز 
املالي الكويتي “املركز” مؤخراً 
أن ال��ش��رك��ات الكويتية كانت 
مستهدفة في 4 من أكبر 5 صفقات 
اندماج واستحواذ في أسواق دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي من 
حيث القيمة خالل الربع الثالث 
من العام 2018، حيث مت تنفيذ 
29 عملية ان��دم��اج واستحواذ، 
وك��ان أكبرها استحواذ يونايتد 
أنرجي ومقرها هونغ كونغ على 
حصة %100 م��ن شركة كويت 
أن��رج��ي ومقرها الكويت بقيمة 

491 مليون دوالر أمريكي. 
كما استحوذت شركة شري 
س��ي��م��ن��ت ال��ه��ن��دي��ة ع��ل��ى 93% 
م���ن أس���ه���م إس��م��ن��ت االحت����اد 
اإلماراتية بقيمة إجماليه بلغت 
305 ماليني دوالر، سعياً إلى 
توسيع نطاق نشاطها في دول 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. 
وت��خ��ارج املساهم الرئيسي في 
ش��رك��ة هيومان س��وف��ت، السيد 
فهد العثمان، من حصة نسبتها 
%17 م��ن نصيبه ف��ي الشركة 
مببلغ إجمالي قدره 226 مليون 
دوالراً، لتؤول حصته املتبقية 
ف��ي ال��ش��رك��ة إل���ى %20. وم��ن 
جانبها، أمتت كامكو استحواذها 
ع��ل��ى %70 م��ن رأس م���ال بيت 
االستثمار العاملي )“جلوبل”( 
بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 
157 مليون دوالراً. ويذكر أن 
ه��ذه احلصة كانت ملكاً لشركة 
“ان سي اتش فنتشرز”، املمثل 
الرئيسي ملجموعة الدائنني في 
جلوبل. ومت االعالن عن استحواذ 
شركة الوطني لالستثمار على 
حصة %56 من تطبيق فور سيل 
)4Sale( اإللكتروني اخل��اص 
ببيع وش���راء جميع املنتجات 
واملستلزمات وم��ق��ره الكويت، 
مقابل 100 مليون دوالر. ومن 

اجلدير ذك��ره أن Q8Car كانت 
قد استحوذت على فور سيل في 

العام 2013 مببلغ مليون دوالر. 
وأورد “املركز” في تقريره أن 
عدد عمليات االندماج واالستحواذ 
التي متت في أسواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي خ��الل الربع 
الثالث من العام 2018 بقي دون 
تغيير مقارنًة بالربع الثالث من 
2017، وأقل بنسبة %26 مقارنًة 
بالربع الثاني من العام 2018. 
وشهدت البحرين أعلى منو لتلك 
الصفقات ف��ي املنطقة، ف��ي حني 
سجلت السعودية أقلها. ولم تكن 
الشركات القطرية طرفا في أي من 
تلك الصفقات خالل الربع الثالث 
من 2018. ووفق ما ذكره تقرير 
“املركز”، فإن كيانات االستحواذ 
اخلليجية مثلت %69 من إجمالي 
الصفقات التي متت، بينما كانت 
نسبة املستحوذين األجانب 24% 
من إجمالي عدد الصفقات خالل 
الربع الثالث 2018. ولم تتوافر 
معلومات عن املشتري في %7 من 

الصفقات خالل الفترة نفسها. 
كما لفت التقرير إلى اختالف 
أه��داف املستحوذين اخلليجيني 
خ��الل ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن العام 
2018. حيث فّضل املستحوذون 

الكويتيون االستثمار في بلدهم 
األم، في حني اجت��ه املستثمرون 
السعوديون إل��ى االستثمار في 
ال����دول اخلليجية. واس��ت��ه��دف 
مستثمرون إماراتيون وقطريون 
وبحرينيون االستثمار خ��ارج 
ن��ط��اق دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
اخلليجي، بينما خال املشهد من 
املستثمرين العمانيني ف��ي أي 
صفقات سواًء داخل دول مجلس 
التعاون اخلليجي أو خارجها 

خالل الربع الثالث 2018.
شهد الربع الثالث من العام 
2018 انخفاضا بنسبة 13% 
ف��ي ع��دد الصفقات ال��ت��ي عقدها 
املشترون األجانب، مقارنة بالربع 
الثالث من عام 2017. وباملقارنة 
بالربع الثاني م��ن ع��ام 2018، 
تنخفض النسبة أكثر لتصل إلى 
%36. واستهدف املستثمرون 
األج��ان��ب ال��ش��رك��ات اإلم��ارات��ي��ة 
بنسبة %100 من الصفقات التي 
أجنزت خالل الربع الثالث 2018، 
على غرار ما شهدته الفترة ذاتها 
من عام 2017. وكانت السعودية 
الدولة الوحيدة خالف اإلم��ارات 
التي كانت محط أنظار األجانب 
خ��الل ال��رب��ع ال��ث��ان��ي م��ن العام 
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_ التوزيع اجلغرافي للصفقات

»املركز«: الشركات الكويتية مستهدفة 
5 صفقات اندماج باخلليج  في أكبر 
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حسب بيان صادر عن اإلدارة املركزية لإلحصاء 

الكويت.. التضخم السنوي يصعد 
0.27 باملئة خال سبتمبر 2018
صعدت نسبة التضخم السنوي في الكويت، بنسبة 0.27 

باملائة خالل سبتمبر املاضي، مقارنة مع الفترة املقابلة من 2017.
وجاء في بيان صادر عن اإلدارة املركزية لإلحصاء ، امس  األحد، 
أن التضخم على أساس شهري انكمش بنسبة )0.9- باملائة(، مقارنة 

مع أغسطس السابق له.
يأتي صعود التضخم في الكويت على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع 

أسعار مجموعة األغذية واملشروبات بنسبة 0.37 باملائة.
كذلك، صعدت مجموعة السجائر والتبغ 13.50 باملائة، ومجموعة 
املفروشات املنزلية بنسبة 2.17 باملائة، على الرغم من انخفاض 
مجموعة الكساء وملبوسات القدم بنسبة 1.40 باملائة، ومجموعة 

خدمات املسكن بنسبة 1.53 باملائة.
ويعكس معدل التضخم )الرقم ال��ذي يقيس تكلفة احلصول 
على اخلدمات والسلع الرئيسية للمستهلكني( حتركات األسعار 

ويرصد معدالت الغالء في األسواق املختلفة.

نتيجة ما حققه في الفترة األخيرة من إجنازات

غلوبل فاينانس: بوبيان أفضل 
البنوك اإلسامية في الكويت

 اك��دت مؤسسة ) غلوبل فاينانس ( اختيارها للعام الثالث 
على التوالي لبنك بوبيان كافضل بنك اسالمي في الكويت نتيجة 
لالجنازات التى حققها البنك في الفترة االخيرة خاصة ما يتعلق 

بارقامه وارتفاع حصته السوقية في السوق الكويت .
ومت خالل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي التى عقدت 
في بالي باندونيسا تكرمي بنك بوبيان حلصوله على هذه اجلائزة 

في حفل خاص اقيم بهذه املناسبة .
وج��اء االع��الن عن هذ االجن��از لبنك بوبيان في م��وازاة اعالن 
البنك حتقيق ارباحا صافية  حتى سبتمبر 2018 بلغت 40.3 
مليون دينار كويتي بنسبة منو %18 مقارنة بنفس الفترة من 
العام املاضي وبربحية سهم 15.83 فلس مقارنة مع 13.21 فلس .
وكان بنك بوبيان وفي إطار مشاركاته اخلارجية قد شارك بوفد 
رفيع املستوى برئاسة نائب الرئيس التنفيذي عبدالسالم الصالح 
في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليني في اطار حرص ادارة 
البنك العليا على املشاركة في الفعاليات اإلقليمية والدولية التى 
جتذب حضوراً مميزاً من املسؤولني وقادة السياسة واالقتصاد في 
املنطقة والعالم في سبيل بحث سبل التعاون املشترك واإلطالع 

على خبرات اكثر.

قالت بحوث كامكو في تقرير األداء االقتصادي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي لشهر أكتوبر 2018 : 
يتوقع ان تتراجع مستويات العجز في موازنات دول 
مجلس التعاون اخلليجي للعام 2018 لتصل إلى 14 
مليار دوالر أمريكي )0.9- في املائة من الناجت احمللي 
اإلجمالي( بتراجع يصل إلى نسبة 82 في املائة مقارنة 
بعجز موازنات العام 2017 )79 مليار دوالر أمريكي( 
ومبا يقرب من نسبة 72 في املائة أقل من توقعاتنا 
الصادرة في مارس 2018 )51 مليار دوالر أمريكي( 
وفقاً لتحليلنا للتقديرات العامة للموازنة املالية 
احلكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ويعزى 
تراجع عجز املوازنات بصفة عامة إلى ارتفاع أسعار 
النفط املتوقعة للعام 2018 وعلى  امل��دى املتوسط 
باإلضافة على مبادرات حتسني وضبط النفقات التي 
حترص احلكومات اخلليجية على مواصلة  اتباعها.
عالوة على ذلك، فانه على خلفية توقع ارتفاع أسعار 
النفط ستتحول م��وازن��ات دول مجلس التعاون 
اخلليجي نحو حتقيق فائض يصل إلى 30 مليار دوالر 
أمريكي )1.7 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي( 
في العام 2019، مقارنة بالتوقعات السابقة بتحقيق 
فائض في املوازنة في العام 2020 فقط. حيث يشير 
إجماع التوقعات بارتفاع أسعار النفط وأسعار العقود 
املستقبلية إلى حوالي 70 دوالر أمريكي للبرميل أو 
أكثر، األمر الذي من شأنه تعزيز ودعم ميزانيات دول 
مجلس التعاون اخلليجي من وجهة نظرنا. واستناداً 
إلى توقعات صندوق النقد الدولي  ضمن تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي الصادر في أكتوبر 2018، من املتوقع 
أن حتقق الكويت واإلم��ارات وقطر فوائض في عامي 
2018 و 2019. كما يتوقع تسجيل فائض في احلساب 
اجل��اري ل��دول مجلس التعاون اخلليجي في عامي 
2018 و 2019، حيث من املتوقع أن يتراوح متوسط 
فائض املوازنة للمنطقة ككل في حدود 7 في املائة من 

الناجت احمللي اإلجمالي خالل تلك الفترة.
ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في الربع 
الثاني من العام 2018 إلى 9.93 مليار دينار كويتي 
بنمو بلغت نسبته 1.4 في املائة على أس��اس ربع 
سنوي مقابل 9.79 مليار دينار كويتي في الربع األول 
من العام 2018 نتيجة النمو في القطاعني النفطي 
وغ��ي��ر النفطي. وارت��ف��ع  ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلجمالي 
احلقيقي النفطي بنسبة 1.9 في املائة على أساس ربع 
سنوي خالل تلك الفترة، حيث ارتفع من 5.46 مليار 
دينار كويتي إلى 5.56 مليار دينار كويتي، في حني 
سجل الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي منواً بنسبة 
0.8 في املائة، مرتفعاً من 4.33 مليار دينار كويتي 
في الربع األول من العام 2018 إلى 4.37 مليار دينار 
كويتي في الربع الثاني من العام 2018. كما سجل 
فائض امليزان التجاري الكويتي منواً قوياً خالل الفترة 
ما بني يناير 2018 إلى يوليو 2018 بلغت نسبته 
72.8 في املائة على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 5.81 
مليار دينار كويتي مقابل 3.36 مليار دينار كويتي في 
الفترة املماثلة من العام 2017. كما سجلت الصادرات 

منواً بنسبة 32.1 في املائة على أساس سنوي.

ميزانية اإليرادات واملصروفات ملنطقة اخلليج

 2018 خال الربع الثاني من العام 

الناجت احمللي احلقيقي في الكويت 
9.93 مليار دينار يرتفع إلى 


