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اقتصاد

في الربع الرابع من العام 2018

«الوطني» :القطاع غير النفطي الكويتي ينمو بنحو 2باملئة
ت �ب��ا ط��ؤ من ��و ا ل �ن ��اجت ا حمل �ل��ي وا ل �ق �ط ��اع غ �ي��ر ا ل �ن �ف �ط��ي إ ل ��ى 2.0باملئة ف ��ي ا ل ��ر ب ��ع ا ل��را ب��ع
ف��ا ئ��ض ا مل �ي��زا ن �ي��ة ي��ر ت �ف��ع إ ل ��ى  3.6م �ل �ي��ار د ي �ن��ار ف��ي ف �ب��را ي��ر م��ع ا ح �ت �م��ال حت �ق �ي��ق ز ي ��ادة م��ا ل �ي��ة
املبيعات العقارية ترتفع إلى  284مليون دينار برغم تأثير الشواغر على أسعار الشقق
ت �س��ارع من��و اال ئ �ت �م��ان إ ل��ى 5.3باملئة ع�ل��ى أ س��اس س �ن��وي ب��د ع��م م��ن من��و اال ق��راض اال س�ت�ه�لا ك��ي
ق���ال ت��ق��ري��ر ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي لقد
استمرت املخاوف املتعلقة بنمو االقتصاد
العاملي طوال الشهر املاضي في ظل تراجع
عائدات السندات العاملية وتزايد التوقعات
بشأن إمكانية تغيير السياسات النقدية
لتصبح أك��ث��ر تيسيرا ً ،م��ع ق��ي��ام صندوق
النقد الدولي بخفض توقعات منو االقتصاد
العاملي .ورغم تلك الظروف ،كانت األخبار
املتعلقة باالقتصاد الكويتي مشجعة إلى حد
ما مبا يساهم في تعزيز توقعاتنا اخلاصة
بالنمو االق��ت��ص��ادي ،وال���ذي ك��ان ضعيفاً
بنهاية العام  2018وفقا ً ألحدث البيانات ،إال
أنه من املتوقع أن يتحسن أداؤه خالل العام
 .2019ومن ضمن تلك األخبار على سبيل
امل��ث��ال ال احل��ص��ر ،مساهمة خفض األوب��ك
مل��ع��دالت اإلن��ت��اج ف��ي ارت��ف��اع أس��ع��ار النفط
متخطية حاجز  70دوالرا ً للبرميل ،مما ساعد
على حتسني وضع امليزانية وتوفير مساحة
للتوسع امل��ال��ي ه��ذا ال��ع��ام .كما بلغ معدل
منو االئتمان أعلى مستوى له منذ عامني،
باالضافة إلى تزايد منو اإلنفاق االستهالكي
وحتقيق البورصة مكاسب جيدة في مارس
بسبب التدفقات األجنبية القوية.

الناجت احمللي
تشير البيانات الرسمية األولية للربع
الرابع من العام  2018إلى تباطؤ وتيرة
النمو االقتصادي بنهاية العام املاضي على
خلفية ثبات كميات إنتاج النفط وتباطؤ
وت��ي��رة تنفيذ امل��ش��اري��ع وت��راج��ع ك��ل من
أسعار النفط وأسواق األسهم العاملية التي
رمبا تكون قد أث��رت على مستويات الثقة
واإلنفاق االستثماري .حيث تراجع معدل
النمو اإلجمالي إل��ى  2.0%على أس��اس
سنوي في الربع الرابع من العام 2018
باملقارنة مبستواه البالغ  2.9%في الربع

الثالث (وال���ذي مت رفعه بعد املراجعة
من  .)1.8%ويعزى ه��ذا التباطؤ بصفة
رئيسية إل��ى تراجع أداء القطاع النفطي
ال���ذي سجل من���وا ً بنسبة  2.0%مقابل
 3.3%في الربع الثالث بدعم من تخفيف
وتيرة خفض األوبك حلصص اإلنتاج في
وقت سابق .أما بالنسبة لنمو القطاع غير
النفطي ،وال��ذي يتضمن اآلن قطاع تكرير
النفط ،فقد بلغ  2.0%مقابل  2.3%في
الربع الثالث.
وعلى الرغم من إش��ارة تلك البيانات
الفصلية إلى تسجيل منو عام وغير نفطي
بنسبة  1.2%للعام  2018بأكمله ،إال
أنه ميكن العودة مرة أخرى ملراجعة هذه
األرق���ام بعد إص��دار بيانات سنوية أكثر
شموالً خالل األشهر املقبلة .أما في الوقت
احلالي ،فقد ابقينا على تقديراتنا (األقوى
إلى حد ما) ملعدالت منو العام املاضي دون

تغيير ،وما زلنا نتوقع تسجيل منو غير
نفطي بنسبة تتراوح ما بني  3%-2سنويًا
في عامي  2019و.2020

الفائض املالي
تكشف بيانات املالية العامة لألشهر
اإلح���دى عشر األول���ى (ح��ت��ى ف��ب��راي��ر) من
السنة املالية  2019/2018ع��ن حتقيق
فائض في امليزانية (قبل اقتطاع املخصص
اإللزامي لصندوق األجيال القادمة) بقيمة
 3.6مليار دينار كويتي ،مقابل  3.3مليار
دينار كويتي منذ بداية العام حتى يناير.
وارتفعت اإلي��رادات بقيمة  1.4مليار دينار
كويتي لتصل إلى  18.4مليار دينار كويتي
بدعم من ارت��ف��اع أسعار النفط ،حيث بلغ
متوسط سعر النفط الكويتي  64دوالرًا
مقابل  58دوالرًا في يناير .أما النقطة األكثر

ب��روزا ً ،فكانت على صعيد بند اإلنفاق الذي
ارتفع بواقع  1.1مليار دينار كويتي فقط،
أقل بكثير من مستوياته املسجلة على مدى
األشهر األخيرة ،حيث بلغ  14.8مليار دينار
كويتي ،وش��م��ل ال��ت��راج��ع ك�لا م��ن النفقات
اجلارية والرأسمالية.
وت��دل تلك األرق���ام على أن اإلن��ف��اق على
أس���اس س��ن��وي ق��د ت��راج��ع بنسبة  5%في
الوقت الذي تضمنت تقديرات املوازنة زيادة
قدرها  8%في ميزانية العام بالكامل .وعلى
الرغم من ارتفاع النفقات في العادة في شهر
مارس ،وهو الشهر األخير من السنة املالية،
إال أنه يبدو من املتوقع اآلن أن اإلنفاق على
مدار العام بالكامل ميكن أن يستقر عند نفس
مستويات السنة املالية  .2018/2017وإذا
أخذنا في االعتبار اإلي��رادات املتوقعة ،فإن
ذلك يعني وجود فائض مالي للسنة املالية
بأكملها بحوالي  1.3مليار دينار كويتي ،أو
 3%من الناجت احمللي اإلجمالي ،فيما يعد أول
فائض حتققه امليزانية منذ أربعة أعوام.

املبيعات العقارية
كانت املبيعات العقارية جيدة نسبياً
ف��ي فبراير وبلغت قيمتها  284مليون
دي��ن��ار كويتي ،ب��زي��ادة  16%ع��ن يناير.
ويعزى هذا االرتفاع بالكامل إلى ارتفاع
مبيعات القطاع التجاري التي بلغت 100
مليون دي��ن��ار كويتي وال��ت��ي نتجت عن
زي��ادة متوسط حجم الصفقات بحوالي
أربعة أضعاف تقريبا ً ،في حني تراجع عدد
الصفقات التجارية في واقع األمر بنسبة
 30%على أساس شهري .وكانت املبيعات
السكنية ثابتة على نطاق واسع واستقرت
عند مستوى  110ماليني دينار كويتي،
بينما تراجعت مبيعات القطاع االستثماري
إلى  74مليون دينار كويتي بعد ارتفاعها

في إطار حرصها على دعم الشباب والرياضة

«الكويتية» الناقل الرسمي ملاراثون احتاد املصارف الليلي
رعت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية سباق املاراثون
الليلي من تنظيم احت��اد مصارف الكويت وامل��ق��ام للسنة
الثانية على التوالي في مجمع م��روج ،في إط��ار حرصها
على دع��م الشباب والرياضة واتباع منط حياة صحية،
حيث شارك في املاراثون نحو  1000متسابق من مختلف
اجلنسيات واالعمار مبسافة تصل إلى  5كليومترات موزعني
على فئتني االولى للرجال واألخ��رى للسيدات ،حيث يهدف
املاراثون لدعم منط احلياة املثالية والصحية لكافة أفراد
املجتمع.
ها وقد قامت اخلطوط اجلوية الكويتية باملشاركة بتكرمي
الفائزين وتهنئتهم على حصدهم املراكز األولى سواء للرجال
أو السيدات ،كما تكرمي اخلطوط اجلوية الكويتية على
رعايتها ودعمها لتلك الفعالية.

وعلى هامش املاراثون ،قال مدير دائرة العالقات العامة
واإلع�لام في اخلطوط اجلوية الكويتية فايز العنزي أن
اخلطوط اجلوية الكويتية حرصت على رعاية املاراثون
كناقل رسمي له و ذلك ملا له من أهمية في تطبيق سياساتها
للمسؤولية االجتماعية للشباب والرياضة ،حيث تعمل
اخلطوط اجلوية الكويتية على دع��م الرياضة ملا لها من
آثار إيجابية على الصحة و خصوصا السعي نحو تثقيف
املجتمع ملثل هذه الرياضات وال سيما أنها تتناسب مع جميع
األعمار والفئات ،مشيرا ً إلى أن املاراثون امتازت أجوائه
باملتعة واحلماس واملنافسة الرياضية بني مختلف الفئات،
األمر الذي ساهم في نشر التوعية الصحية والرياضية بني
أفراد املجتمع.
وأض���اف العنزي« :ت��ق��وم اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية

بدعم وتشجيع الفعاليات التي ترتبط بالرياضة والشباب
حيث تعد عامل جيد للتواصل الدائم مع املجتمع الكويتي
وضمن سعيها للعمل على مبدأ الشراكة مع مؤسسات الدولة
والقطاع األهلي وذلك من خالل توطيد العالقة في مثل هذه
الفعاليات سعيا منها نحو التبادل التجاري والتعاون
املستمر ،و خصوصا ً أن احت��اد املصارف أح��د مؤسسات
الدولة الرائدة في املجال املالي واملصرفي ونحن ننظر بعني
التقدير لهذه االنشطة التي تقام من قبلهم».
واختتم العنزي تصريحه بالتأكيد على التزام اخلطوط
اجلوية الكويتية املستمر بدعم املبادرات والفعاليات اجلادة
والهادفة والتي تقدم قيمة مضافة للمجتمع الكويتي ،ومنها
هذا احلدث املميز الذي ركز على رفع مستوى الوعي الصحي
وأهمية اتباع أسلوب احلياة الصحية السليمة.

خالل بعض األشهر السابقة.
أما بالنسبة لألسعار ،فقد استقرت خالل
فبراير في معظم القطاعات ،باستثناء قطاع
الشقق السكنية الذي شهد تراجعاً بنسبة
 4.6%على أساس شهري .وقد يعزى ذلك
إلى تزايد املعروض من الشقق اجلديدة مبا
قد يكون قد ساهم في الضغط على األسعار
وأدى إلى تراجعها .وعلى الرغم من ذلك،
يعتبر نشاط السوق جيدا ً ووفقًا ملؤشر
أسعار املستهلك (انظر أدن��اه) ،حيث ظلت
اإليجارات السكنية مستقرة على مدى 11
شهرًا مبا يشير إلى أن ظروف السوق جيدة
نسبيًا.

معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم إل��ى  0.6%على
أساس سنوي في فبراير مقابل  0.4%في
أيضا معدل االتضخم
ً
يناير ،كما ارتفع
األساسي وفق تقديراتنا ،والذي يستثني
املواد الغذائية والسكن ،إلى  2.0%مقابل
 1.7%في يناير .ويعزى ارتفاع التضخم
في املقام األول إل��ى ارتفاع تضخم امل��واد
الغذائية إل��ى  0.4%على أس��اس سنوي
مقابل  0.0%ف��ي يناير ،ه��ذا باإلضافة
إلى مساهمة مكونات أخ��رى مثل املالبس
واالتصاالت والترفيه .إال أن ارتفاع تضخم
أسعار املواد الغذائية واملالبس قد نتج على
خلفية تسجيل األسعار الرتفاعات هائلة
في العام السابق ،حيث انخفضت األسعار
في تلك القطاعات فعليًا على أساس شهري.
وفي ذات الوقت ،كان معدل تضخم القطاع

السكني (معظمها إي��ج��ارات) ثابتًا عند
مستوى  -1.2%على أس��اس سنوي ،مبا
يعكس مجرد ح��دوث انتعاش تدريجي
في السوق العقاري ،على الرغم من أن هذا
املكون مييل إلى التحرك فقط في نهاية كل
فصل.

منو االئتمان
ارتفع منو االئتمان إلى أعلى مستوياته
على مدى أكثر من عامني وصوالً إلى 5.3%
على أساس سنوي في فبراير مقابل  5.0%في
يناير على خلفية زيادة معدالت اإلقراض لكل
من قطاع األعمال والتسهيالت الشخصية.
وارت��ف��ع��ت ق���روض ق��ط��اع األع��م��ال بنسبة
 6.2%على أساس سنوي مقابل  6.0%في
يناير فيما يعزى بصفة رئيسية إلى التحسن
ال��ذي شهدته أنشطة اإلق���راض للقطاعات
العقارية والتجارية وأعمال البناء .من جهة
أخ���رى ،س��اه��م ارت��ف��اع االق����راض ألغ��راض
السكن ( 5.9%على أس���اس س��ن��وي) في
تعزيز اقراض األفراد ،هذا باإلضافة إلى منو
القروض االستهالكية بنسبة  ،3.9%فيما
يعد أعلى معدالت النمو التي تسجلها منذ
أكثر من أربعة أعوام ،ويعود الفضل في ذلك
على األغلب ل�لإج��راءات التي اتخذها البنك
املركزي مؤخرا ً للتخفيف من قيود اإلقراض.
من جانب آخر ،تباطأ منو إجمالي الودائع
إلى  2.3%مقابل  4.2%في يناير على خلفية
التراجع الكبير في الودائع احلكومية ،وارتفع
عرض النقد مبفهومه الواسع (ن )2بنسبة
 4.7%على أساس سنوي.

ينطلق اليوم األحد حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

«زين» الشريك اإلستراتيجي للملتقى
اإلعالمي العربي السادس عشر

«إعجاز» و»مكتب» تشاركان ببرنامج تسريع األعمال الرائد

ال�ن�س�خ��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن مينا
دوجو تبدأ في الكويت
استهلت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ،عضو قطاع البحوث
والتطوير واالبتكار في مؤسسة قطر ،بالشراكة مع صندوق 500
ستارت أبس للرأسمال املجازف ،أعمال النسخة الثالثة من برنامج
مينا دوجو املرحلة «أ» في الكويت .وتشهد هذه النسخة مشاركة
 14شركة ناشئة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بينها
شركتان قطريتان.
ويُعد مينا دوج��و نسخة إقليمية عن برنامج تسريع تطوير
الشركات الناشئة لصندوق  500ستارت أب��س .ويتوجب على
الشركات التكنولوجية الناشئة املشاركة في هذا البرنامج أن تكون
قد حصلت على متويل في السابق من مستثمرين آخرين ،وباتت
مستعدة اآلن لتوسيع أعمالها والوصول إلى مرحلة التمويل «أ»
األساسية ،التي تسهل منوها وتطورها .وخ�لال فترة البرنامج،
ستحصل الشركات الناشئة على تدريب ف��ردي مكثف وتوجيه
من أج��ل تطوير الفكر ال�لازم للنمو واكتساب تقنيات التسويق
االستراتيجية ،مبا يضمن جناحها على املدى الطويل ،ويُعزز قدرتها
على احلصول على استثمارات إضافية.
والشركتان القطريتان املشاركتان هذا العام هما إعجاز ()ADGS
ومكتب .وتكرس الشركة األولى أعمالها للبحوث والتطوير في مجال
الذكاء االصطناعي ومعايير القياس السلوكية والسلوكيات الناشئة،
وقد أسسها حسن األنصاري ،رئيس الشركة في قطر ،وكريستوف
بيليوتيه ،الرئيس التنفيذي في فرنسا ،وناهويل غونزاليز ،رئيس
التكنولوجيا األول في األرجنتني .وحصلت هذه الشركة الناشئة
على منحة من صندوق متويل تطوير املنتجات في واحة قطر للعلوم
والتكنولوجيا ،امل ُخصص لتمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة
التي تطور منتجات وخدمات ذات صلة باحتياجات السوق احمللي.
أم��ا ش��رك��ة مكتب ،فقد أسسها ص��ال��ح امل��ن��ص��وري ،الرئيس
التنفيذي ،ووليد العبادي ،رئيس التكنولوجيا األول ،وهما كانا
العقل املفكر وراء إنشاء «فاتورة» ،وهي منصة فوترة تعتمد على
الذكاء االصطناعي ،وتسهل عملية تسديد الفواتير ما بني التجار
واملستهلكني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتحُ تضن
هذه الشركة الناشئة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ،بعد أن
تخرجت في إطار برنامج تسريع تطوير املشاريع التكنولوجية
«أكسيليريت» ،امل ُصمم لالنتقال باملنتج أو اخلدمة من مرحلة الفكرة
إلى مرحلة تطوير املنتج أو منوذج أولي له.

جانب من املؤمتر الصحافي لإلعالن عن املؤمتر

أعلنت زين عن شراكتها االستراتيجية للمُلتقى
اإلعالمي العربي بنسخته السادسة عشر حتت
شعار «اإلع��ل�ام ..متغيّرات الصناعة» ،وال��ذي
ينطلق اليوم األحد في مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي ويستمر حتى يوم الغد  22أبريل حتت
رعاية سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر
مبارك احلمد الصباح.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها
االستراتيجية للملتقى اإلعالمي العربي على مدى
السنوات الثمان املاضية تأتي من منطلق حرصها
على تفعيل وتعزيز مختلف اجلوانب اإلعالمية
والثقافية داخل املجتمع ،فالشركة فخورة بكونها
شريكاً رئيسياً في جن��اح ه��ذا امللتقى األب��رز من
نوعه على مستوى املنطقة العربية ،خاص ًة وكون
زين من املؤسسات االقتصادية الرائدة في القطاع
اخلاص الكويتي ،وملا لهذا اجلانب من تأثير كبير
على املؤسسات واألف��راد ،وال��ذي تقوم الشركات
من خالله بالتواصل مع أكبر عدد ممكن من شرائح
املجتمع.
وبينت زين أن النسخة السادسة عشر من امللتقى
تشهد هذا العام مُشاركة أكثر من  250إعالميا ً عربيا ً
و 150طالباً وطالبة من كلّيات اإلع�لام العربية
املختلفة ،ويشمل تنظيم  12جلسة حوارية وورش
عمل ون���دوات وح���وارات مفتوحة بتواجد كبار
املسؤولني من ال��دول العربية من ضمنهم وزراء
خارجية ووزراء إعالم وملاّ ك املؤسسات اإلعالمية
العربية وكبار مسؤوليها ،هذا باإلضافة إلى نخبة
من اإلعالميني والكتّاب والصحافيني واملذيعني

والفنانني ،إلى جانب األكادمييني وأساتذة اإلعالم،
ال ع��ن اختيار سلطنة عمان كضيف شرف
فض ً
لفعاليات امللتقى هذا العام.
وأك��دت الشركة أن مشاركتها في ه��ذا امللتقى
بشكل س��ن��وي ت��ب��رز م���دى ال��ت��زام��ه��ا مبمارسة
مسؤوليتها االجتماعية ،فالشركة حريصة على
ممارسة دورها الريادي في التفاعل مع املنتديات
الفكرية والثقافية واإلعالمية التي يعتبر هذا
امللتقى من أبرزها في املنطقة العربية ،حيث يعد
واح��دا ً من أضخم الفعاليات التي تعنى بالنشاط
اإلعالمي العربي في املنطقة ،ويستضيف نخبة
من اإلعالميني املتميزين والوزراء ورؤساء حترير
الصحف احمللية والعربية ومديري أكبر احملطات
الفضائية ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ع��دي��د م��ن الكتّاب
واملؤلفني والفنانني ورجال األعمال والشخصيات
العامة وغيرهم ،وذل��ك من كافة أوس��اط العالم
العربي ومنذ العام .2003
يُذكر أن امللتقى اإلع�لام��ي العربي قد تأسس
في دول��ة الكويت في العام  2003بهدف تطوير
اخلطاب اإلعالمي العربي ،ويسعى لتطوير إمكانات
وقدرات اإلعالميني العرب واملؤسسات اإلعالمية،
ويعقد العديد من األنشطة والفعاليات في مختلف
الدول العربية مبشاركة العديد من وزراء اإلعالم
واملسؤولني واإلعالميني العرب واألجانب مبختلف
تخصصاتهم وأفكارهم وتوجهاتهم ،إلى جانب
نخبة من املسؤولني واإلعالميني في املؤسسات
والهيئات اإلعالمية العربية احلكومية واخلاصة،
وكوكبة من جنوم اإلعالم والصحافة.

