
اقتصاد alwasat.com.kw 10

الشركة بحثت دور التحول الرقمي في حتسني جتربة العمالء

»زين « ُتشارك في ُملتقى الثقافة الرقمية الثاني

يييرى معهد احمليياسييبييني القانونيني 
فييي اجنييلييتييرا وويييلييز ICAEW في 
أحدث تقاريره للرؤى االقتصادية، أن 
ظروف االقتصاد الكلي تبدو واعدة أكثر 
بالنسبة إلييى بييلييدان الييشييرق األوسييط، 
خاصة بعد البداية البطيئة نسبياً للعام 
2018. وإجييميياالً، من املتوقع أن ينمو 
إجمالي الناجت احمللي للشرق األوسط 
ميين %0.9 فييي 2017 إلييى %2.4 في 
2018. وبالرغم من ذلك، تقول املؤسسة 
املتخصصة في احملاسبة والتمويل إن 
املخاطر السلبية ما زالت تؤثر على تلك 

التوقعات اإليجابية.
ويييوّضييح تقرير رؤى اقتصادية: 
الشرق األوسييط للربع الثالث 2018، 
اليييذي مت إعييييداده ميين قبل “أكسفورد 
إيكونوميكس” - شريك معهد احملاسبني 
القانونيني ICAEW واملتخّصص في 
التوقعات االقتصادية، أن زيادة إنتاج 
النفط اخلام وتعافي أسعار النفط سوف 
يدعم النمو فييي قطاع النفط عموماً، 
وتعزيز األرصيييدة املالية واخلارجية 
القييتييصييادات دول مييجييلييس الييتييعيياون 
اخلليجي. وُييتوقع ملتوسط السعر 
العاملي للنفط اخلام أن يبلغ 78 دوالر 
أميركي للبرميل في النصف الثاني من 
2018، وأن يبلغ متوسط سعر البرميل 

للسنة 74.5 دوالر أميركي.
ووفييقيياً للتقرير، وفييي ضييوء األرقييام 
األخيرة لصندوق النقد الدولي، تواجه 
البحرين والسعودية الضغوطات األكبر 
مع أسعارهما األعلى للنفط عند نقطة 
التعادل هذه السنة بقيمة 113 و 87.9 
دوالر أميركي للبرميل على التوالي، 
تليهما سلطنة ُعمان واإلمييارات بسعر 
77.1 و 71.5 دوالر أميركي للبرميل 
على التوالي. وتتمتع الكويت وقطر 
بأدنى سعر للنفط عند نقطة التعادل 
بقيمة 48.1 و 47.1 دوالر أميركي على 

التوالي.
وبدأ القطاع اخلاص غير النفطي أيضاً 
في إظهار بعض عالمات التعافي. فقد 
وصلت مؤشرات مييدراء املشتريات في 
السعودية واإلمييارات، أكبر اقتصادات 
املنطقة، إلى أعلى مستوياتها هذا العام 
في شهر يونيو، مما يعكس تزايد الزخم 

والنشاط في القطاع.
ويقول محمد باردستاني، املستشار 

االقتصادي ملعهد احملاسبني القانونيني 
ICAEW، واخلبير االقتصادي األول 
للشرق األوسط في مؤسسة “أكسفورد 
إيكونوميكس”: “على الييرغييم ميين أن 
ارتفاع أسعار النفط يعد بدعم عجلة 
النمو فييي املنطقة، فييإن زييييادة أسعار 
الفائدة واألوضيياع املالية املتشددة قد 
ييييؤدي إلييى تثبيط الييزخييم فييي القطاع 
اخليياص غير النفطي. عييالوة على ذلك، 
فييإن أي تصعيد للحرب التجارية بني 
الييواليييات املييتييحييدة والييصييني واالحتييياد 
األوروبييييييييي قيييد ييييؤثييير عييلييى اآلفيييياق 
االقتصادية للمنطقة من خييالل الطلب 
اخلييارجييي الضعيف وأسييعييار النفط 

املنخفضة.
“وهناك حاجة لتنفيذ اإلصالحات 
االقتصادية والهيكلية بصورة مستمرة 
لتحسني بيئة األعمال، وإزاليية العوائق 
الييتييي حتييول دون خلق فييرص العمل، 

واحلد من أثر احلكومة على االقتصاد”.
زيييادة إنتاج النفط اخلييام وارتفاع 

األسعار سيعزز من اقتصاد السعودية
ال تيييزال الييتييوقييعييات بالنسبة إلييى 
االقييتييصيياد الييسييعييودي مرتبطة بقوة 
بالتطورات في أسييواق النفط الدولية. 
وقد أدى ارتفاع أسعار النفط هذا العام، 
وإمكانية حدوث انقطاع في اإلمييدادات 

من ليبيا وفنزويال وإيران، إلى حتسني 
التوقعات االقتصادية للمملكة، ال سيما 
مع مكانتها كمنتج رئيسي للنفط مع 

قدرة إنتاجية احتياطية كبيرة.
ومن املتوقع أن يبلغ متوسط   إنتاج 
النفط فييي السعودية حييوالييي 10.10 
مليون برميل يومياً هذا العام، وهو ما 
ميثل زيييادة قدرها %1.4 على أساس 
سيينييوي، مقارنة مبعدل 9.96 مليون 

برميل يومياً العام املاضي.
وسييوف يدفع القطاع غیر النفطي 
أيضاً عجلة النمو، بدعم من مختلف 
المبادرات الحیومیة احملفزة، والوضع 
المالي التوسعي. ومن املتوقع أن تلعب 
حوافز القطاع اخلاص بقيمة 19.2 مليار 
دوالر أميركي دوراً رئيسياً في تعزيز 
النمو للقطاع غير النفطي، وحتصني 
األعييمييال من املشهد املتغّير لالقتصاد 

الكلي.
وُتظهر األرقييام األولية من الهيئات 
السعودية املختصة أن إجمالي الناجت 
احمللي احلقيقي منا بنسبة %1.2 على 
أساس سنوي في الربع األول من 2018، 
وهو ما ُييقارن بشكل إيجابي مع الربع 
األول من 2017، عندما انكمش االقتصاد 
بنسبة %0.8. ومنييا القطاع النفطي 
بنسبة %0.6 على أسيياس سنوي في 

الييربييع األول ميين 2018، فييي حييني منا 
القطاع غير النفطي بنسبة %1.6 خالل 
الفترة نفسها. وبشكل عام، من املتوقع 
أن يييتييسييارع إجييمييالييي اليينيياجت احمللي 
احلقيقي للسعودية بنسبة %2.1 في 

.2018
وعلى الصعيد االجتماعي، وللمرة 
األولييى في تاريخ اململكة، ُمنحت املرأة 
حق قيادة السيارة، وفتحت دور السينما 
أبوابها للمرة األولى منذ أكثر من ثالثة 
عييقييود فييي شييهيير أبييريييل. وُتيييييبيينّي هييذه 
األحداث مدى التقدم املطرد لإلصالحات 

االجتماعية واالقتصادية في اململكة.
ولييكيين عييلييى الييرغييم ميين التوقعات 
االقتصادية الواعدة، يقول التقرير إنه 
ال تييزال هناك حتييديييات معينة تواجه 
االقييتييصيياد الييسييعييودي، أبييرزهييا املعدل 
العالي للبطالة احمللية، واحلاجة إلى 
اجتذاب مستويات متزايدة من االستثمار 
األجنبي املباشر لدعم رؤييية 2030، 

وتوسيع دور القطاع اخلاص.
ويقول مايكل آرمسترونغ، احملاسب 
القانوني املعتمد واملدير اإلقليمي ملعهد 
احملاسبني القانونيني ICAEW في 
الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: 
“متضي اململكة العربية السعودية على 
املسار الصحيح نحو تنويع اقتصادها، 

وتنفيذ اإلصالحات املالية واالجتماعية 
الالزمة من أجل دعم هذه اجلهود. كما 
أن إدراج اململكة العربية السعودية 
مؤخراً ضمن مؤشر MSCI لألسواق 
الناشئة قد القى استحساناً كبيراً، إذ 
من شأنه أن يساعد بكل تأكيد على جذب 
االستثمارات األجنبية، والتي ستدعم 
بييدورهييا مساهمة القطاع اخليياص في 
تعزيز احلركة اإلنتاجية وخلق فرص 

العمل”.
ينبغي لييلييبييحييرييين أن حتييّسيين من 

وضعها املالي
ال تزال التوقعات بالنسبة إلى اقتصاد 
البحرين تعاني من االنكماش املستمر 
للقطاع النفطي، وانعدام احليز السياسي 
بسبب العجز الكبير فييي امليزانية، 
واملستويات املرتفعة واملتزايدة للدين 
الييعييام. وتنشأ املخاطر املالية إلييى حد 
كبير من االعتماد على اإلنفاق املدعوم 
بالديون، والقطاع العام املتضخم، في 
حني كان تنفيذ اإلصالحات غير مواكب 
ملييا كييان عليه فييي اليييدول األخيييرى، مما 
قلل من امليزة التنافسية املكتسبة من 

التنويع االقتصادي في مراحل مبكرة.
وعييلييى اليينييقيييييض ميين دول مجلس 
الييتييعيياون اخلليجي األخييييرى، يعتمد 
النشاط فييي البحرين فييي املييقييام األول 

على القطاع غير النفطي، والييذي بلغ 
متوسطه أكثر ميين %4.3 سنوياً في 
الفترة من 2014 إلى 2017، مما ساهم 
في وقاية االقتصاد من صدمة النفط. 
وعلى هذه اخللفية، انتعش النمو العام 
بنسبة %3.8 في 2017 بدعم من سوق 
املشاريع املييزدهييرة. وفييي حييني أن هذا 
االجتاه ال يزال مستمراً في 2018، تبقى 
وتيرة االستثمار معتدلة، مما سيؤدي 
إلى تباطؤ النمو الرئيسي إلى 2.6%، 
ليرتفع فيما بعد إلى %2.8 في 2019 

و 2020.
وفي غضون ذلك، استمرت مساهمة 
القطاع النفطي في التراجع، وسيظل 
عائقاً أمام النمو هذا العام، بغض النظر 
عيين الييتييحييوالت الييتييي تشهدها أسعار 
النفط. وقد انخفض إنتاج النفط بنحو 
%1 في 2017، ونتوقع انكماشاً إضافياً 

بنسبة %4.5 هذا العام.
ومع ذلك، ال بد إلنتاج النفط أن يرتفع 
بنسبة %1 سنوياً في 2020-2019، 
مع حتّسن اآلفاق على املديني املتوسط   
والطويل لقطاع النفط نظراً الكتشاف 
البحرين مييؤخييراً ألكبر حقل نفط لها 
منذ العام 1932. ومن املتوقع أن يعمل 
احلقل اجلديد في غضون خمس سنوات، 
وبقدرة تبلغ 200 ألف برميل في اليوم، 

مما يضاعف بشكل أساسي من القدرة 
احلالية.

ورمبا أصبح االقتصاد البحريني أقل 
اعتماداً على النفط، إال أن عائدات القطاع 
ال تييزال احملييرك الرئيسي ملسار اإلنفاق 
احلكومي. ومع أن السعر العاملي احلالي 
للنفط اخلام ال يزال أقل بكثير من السعر 
التقديري للبحرين عند نقطة التعادل 
بقيمة 113 دوالر أميييييركييي، يتوقع 
التقرير أن يدعم ذلك وتيرة التسارع في 
اإلنفاق هذا العام بنسبة %3.1، مرتفعاً 
عن املعدل التقديري بنسبة %1.4 في 
2017. وستسمح اإلييييرادات العالية 
بتقليص عجز املييوازنيية إلييى %7.5 من 
إجمالي الناجت احمللي، مقارنة بنسبة 

%10 تقريباً في 2017.
وتييقييول مييايييا سينوسي، املستشار 
االقتصادي ملعهد احملاسبني القانونيني 
ICAEW، واخلبير االقتصادي األول 
لييلييبييحييرييين فييي مييؤسييسيية “أكسفورد 
إيكونوميكس”: “يجب أن تكون هناك 
أولوية إلجراء التعديالت املالية الالزمة. 
فمن املتوقع أن يستمر الدين العام في 
االرتييفيياع إلييى مستويات جديدة مقلقة 
على املدى املتوسط. وهذا يسلط الضوء 
على احلاجة امللّحة لوضع استراتيجية 
شاملة لضمان االستدامة املالية، وتقليل 

االعتماد على التمويل اخلارجي”.
إن تطبيق ضريبة القيمة املضافة 
واملخطط لها قبل نهاية العام ستساعد 
على تنويع مصادر الدخل، إلى جانب 
الضرائب غير املباشرة املعلنة في نهاية 
2017، لكن احتواء اإلنفاق العام هو 
أكبر حتٍد يقف أمييام حكومة البحرين. 
وميين املتوقع أيضاً أن تسهم مقاييس 
تعزيز اإليييييرادات فييي ارتييفيياع تكاليف 
املعيشة، ونتوقع للتضخم أن يتسارع 
إلى %2.7 هذا العام، مرتفعاً من 1.4% 
فييي 2017، ممييا سيؤثر على اإلنييفيياق 

األسري.
وبييياإلضيييافييية إليييى نييقيياط الضعف 
االقتصادية، ميكن أن تطفو على السطح 
القضايا السياسية العالقة، وتؤثر على 
ثقة الشركات واملستهلكني، وتزيد من 
إضييعيياف مكانة البحرين كمركز مهم 
للتمويل واألعمال التجارية، واخلدمات 
اللوجستية والييسييييياحيية، ممييا يضر 

باالقتصاد غير النفطي.

اقتصادات الشرق األوسط تبدأ بالتعافي بعد االنطالقة البطيئة لهذا العام

47.1 دوالر 48.1 و  الكويت وقطر تتمتعان بأدنى سعر للنفط عند نقطة التعادل بقيمة 

مصفاة نفط
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آرمسترونغ

جانب من تكرمي زين على مشاركتها في املنتدى

شاركت زين الشركة الرائدة في تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة في 
الكويتفي جلسة نقاشية على هامش ُملتقى الثقافة الرقمية الثاني وقصص 
النجاح احملّلية، والييذي نّظمته ُمسّرعة “هّمة تك” بالتعاون مع شركة 

“جارتنر” العاملية في ُغرفة جتارة وصناعة الكويت. 
وذكييرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في الييدورة الثانية لهذا 
احلدث مُمّثلًة بالرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مشعل الكندري، حيث 
شهدت اجللسة احلوارية حضور مجموعة من املسؤولني التنفيذيني من 
الشركات احمللّية التي مّثلت ُمختلف القطاعات، باإلضافة إلى تواجد مديري 
إدارات األبحاث في شركة “جارتنر” العاملية جيم ديڤس وأدريييان ليي، 
واللذان شاركا في اجللسة النقاشيةالتي جاءت حتت عنوان “دور الذكاء 

االصطناعي والتحّول الرقمي في تطوير قطاع جتربة العميل”. 

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل الكندري 
خالل ُمشاركته في اجللسة النقاشية “توظيف حلول التحّواللرقمي احلديثة 
وعلى وجه اخلصوصحلول الذكاء االصطناعي باتت ضرورية للُمضي 
ُقدماً في تطوير قطاع جتربة العميل وجتاوز التحديات التي تواجهه، وهذا 
ال يقتصر على صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فحسب بل ميتد 
جلميع الصناعاتاألخرى أيضاً “. وأوضييح الكندري “ إن أبرز ما ُتضيفه 
حلول الذكاء االصطناعي إلى قطاع جتربة العميل هو عامل السرعة، والذي 
قد تتفوق فيه اآللة على العنصر البشري، فُكّلما استجبنا حلاجات العميل 
في وقت أقل ومن غير التضحية باجلودة املُقّدمة، ُكلّما ازدادت ُمعدالت رضا 

العمالء وبالتالي حتّسن جتربة العميل بشكل عام “. 
وأضاف الكندري قائال “ حلول الذكاء االصطناعي املتطورة تتميز بالقدرة 

على معرفة احتياجات العميل وتفّهم مطالبه وتوقعاته مع تقدمي اخلدمات 
املُصممة خصيصاً له في الوقت نفسه، وهذا يأتي مع الرصدالصحيحوالدق
يقالحتياجاته واختياراته خلدمته بشكل أفضل وأسرع في املستقبل، وهذا 
بدوره سُيقّدم مفهوماً ثورياً في مجال جتربة العميل، حيث سيفتح آفاقاً 

جديدة أمام األدوات التي ُتقّدم فيها الشركات خدماتها للعمالء”.  
وأشار الكندري إلى أن حلول الذكاءاالصطناعيوالتحول الرقمي وتطبيقها 
لتحسني جتربة العميل تعتبر على رأس أولويات زين في الوقت احلاضر، 
حيث متر الشركة في مرحلة التحضير للعديد من اخلدمات واحللول الذكية 
التي ستقوم بطرحها قريباً ملجاراة املتغيرات السريعة التي تطرأ على قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حول العالم، والتي تأمل أن تضع السوق 

الكويتية في مقدمة الدول التي تواكب طفرات التحول الرقمي.

طيران اجلزيرة يطلق أسعارًا مخفضة على 
300 ألف مقعدًا خالل شهر سبتمبر

أطلق طيران اجلزيرة، حملة 
األسعار املخفضة على أكثر من 
300 ألف مقعداً حصرية خالل 
شهر سبتمبر اجلاري، حيث تبدأ 
األسعار من 21 دينار كويتي فقط 
ومتوفرة على جميع الوجهات 
التي تخدمها الشركة في الشرق 

األوسط والهند وأوروبا.
وقييييال الييرئيييييس الييتيينييفيييييذي 
لييطيييييران اجلييييزيييييرة، روهيييييت 
راميياشييانييدران: “يعود طيران 
اجليييزييييرة هيييذا الييشييهيير بأكبر 
عييروضييه لينتهز املييسييافييرون 
فرصة االستمتاع بعطلة نهاية 
األسييبييوع أو إقيياميية طويلة في 
وجهتهم املفضلة ضمن نطاق 
شبكة الوجهات التي نخدمها، 
إذ تييؤكييد هييذه احلملة اجلييديييدة 
التزامنا املستمر بجعل السفر 
في متناول جميع املسافرين في 

الكويت.” 
وتييييتييييوفيييير عيييييييروض هيييذه 
احلملة عبر موقع الشركة على
jazeeraairways.com أو 
تطبيقاتهاللهواتف الذكية أو لدى 
وكييالء السفر، إذ تتيح للعمالء 
السفر في أي وقت لغاية العاشر 
ميين ديييسييمييبيير. وتييبييدأ األسييعييار 
ميين 21 دييينييار كويتي للوجهة 
الواحدة إلى سوهاج و 22 دينار 
كويتي إلييى اإلسكندرية و 26 
دينار كويتي إلى البحرين و 30 
دينار كويتيإلى دبييي، في حني 
أن أسعار الوجهة الييواحييدة من 

بيروت تبلغ 61 دينار كويتي و 
63 دينار كويتي من مومباي و 

65 دينار كويتيمن حيدر آباد.
ومع افتتاح مبنى ركاب طيران 
اجلزيرة،T5، منذ شهر مايو 
2018، يحصل املسافرونعلى 
خدمات برحلة خاصة من شأنها 
تسهيل وتسريع عملية التسجيل 

والهجرة من وإلى الكويت.
وبييلييغ متوسط الييوقييت الييذي 
يستغرقه للمغادرة عبر بوابات 
الهجرة في مبنى طيران اجلزيرة 
2.1 دقيقة خييالل ذروة السفر 
فييي شهر أغسطس، بينما بلغ 
متوسط الوقت إلمتام اإلجراءات 
األمنية 4.4 دقييائييق فييي الشهر 
ذاتييه. وعند وصييول املسافرين 

إلى الكويت، بلغ متوسط وقت 
االنييتييظييار عند بييوابييات الهجرة 
7 دقييائييق فييي أغسطس، بينما 
مت تسليم أول حقيبة مبعدل 
13 دقيقة.وكان شهر أغسطس 
شهراً قياسياًلطيران اجلزيرة 
حيث بلغ عييدد املسافرين عبر 
مييبيينيياهييا اخلييييياص 215943 
مسافراً. ومع توقعات بأن تكون 
حركة السفر خفيفة نسبياً خالل 
شييهييري سبتمبر وأكييتييوبيير، من 
األرجيييح أن تكون أوقيييات امتييام 
اإلجراءات الالزمة أسرع بالنسبة 
للمسافرين، فييي حييني تواصل 
الشركة العمل على حتسني عملية 
الييسييفيير للمسافرين وتخفيف 

االزدحام عند البوابات.

احدى طائرات اجلزيرة
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»كرمي« تطلق
 أسطول مركبات جديد 

في الكويت
في إطييار سعيها إلى تنويع 
مجموعة منتجاتها وتوفير 
جتربة مثالية لعمالئها، أعلنت 
شييركيية كييييرمي، ميينييصيية حجز 
املشاوير الرائدة في املنطقة، 
عيين إطيييالق أسييطييول مركبات 

األعمال في الكويت اليوم.
وتييضييّم مييركييبييات األعييمييال 
مجموعة مركبات ذات مساحات 
داخييلييييية واسييعيية ومييريييحيية، 
وتشمل مركبات سيدان جديدة 
مثل شفروليه إمباال ودودج 
تيييشيييارجييير. وتييتييميييييز جميع 
املييركييبييات بشاحنات هواتف 
آبيييل وأنييييدرويييييد وزجييياجيييات 
املييييياه، عيييالوة على ذليييك، يتم 
قيادة جميع مركبات األعمال 
من قبل كباتن مدربني ومدققني 
يخضعون لبرنامج تدريبي 

مكثف ملدة 30 يوًما.
ومييييكييين لييلييعييمييالء حييجييز 
ميييركيييبيييات كيييييرمي اجليييدييييدة 
بيياسييتييخييدام تييطييبيييييق كيييرمي، 
وسييتييتيييييح اخليييدمييية للعمالء 
احلاليني واجلدد جتربة مريحة 

ورائعة بأفضل األسعار.
وقييال خالد نسيبة، املدير 
العام لشركة كرمي في اخلليج: 
“إن مييهييمييتيينييا هيييي تبسيط 
وحتييسييني حييييياة الييينييياس في 
املنطقة ولييهييذا الييسييبييب نحن 
فخورون للغاية بإطالق نوع 

جديد من املركبات في الكويت. 
سيوفر نييوع مركبات األعمال 
لعمالئنا جتييربيية فييريييدة من 
نوعها مصممة جللب اجلودة 

والرفاهية والراحة لهم”. 
وأضييييياف: “تعد مركبات 
األعييمييال جييييزًءا ميين التزامنا 
املستمر بتقدمي خدمات مبتكرة 
تييسيياعييد بشكل إيييجييابييي على 
التأثير على احلياة اليومية 
لسكان الكويت، ونحن نتطلع 
إلى رؤية التأثير اإليجابي على 

حياة مستخدميها”.
و اجلييدييير بالذكر أنييه أعيد 
إطيييالق خييدمييات شييركيية كييرمي 
فييي الييكييويييت ميين خييالل خدمة 
مركبات األجييرة في شهر مايو 
لعام 2017 ودائماً ما تبحث عن 
طرق لتلبية الطلب املتزايد وسد 

الثغرات احلالية في املنطقة.
مت تييأسيييييس شييركيية كييرمي 
في عييام 2012 في دبييي وعلى 
مدى السنوات الست املاضية، 
شهدت الشركة منييًوا شهرًيا 
بأكثر من 30 في املائة وكما أنها 
توفر خدماتها في أكثر من 120 
مدينة في 14 دولة منذ إطالقها 
وقييدمييت شركة كييرمي أكثر من 
300 مييليييييون رحييليية ناجحة 
ألكثر من 24 مليون مستخدم 
مبساعدة أكثر من مليون كابنت 

في املنطقة.


