
قال مدير اإلدارة االقتصادية منظمة األقطار 
العربية املصدرة للبترول )أواب��ك( عبدالفتاح 
دندي نتيجة لتسارع النمو في استهالك الطاقة 
ف��ي الكويت بوتيرة جت���اوزت النمو السكاني 
فقد ترتب على ذلك ارتفاع في حصة الفرد من 
استهالك الطاقة من 52 برميل مكافئ نفط عام 
1995 إلى 58 برميل مكافئ نفط عام 2018 ، 
موضحا ان التسارع امللحوظ في استهالك الطاقة 
مقارنة بحجم انتاجها قد أدى الى ارتفاع حصة 
االستهالك احمللي من الطاقة إلى إجمالي إمداداتها 
من %12 في عام 1995 إلى 21 % في عام 2018. 
كما يتوقع سيناريو اإلشارة أن ترتفع حصة 
استهالك الفرد في الكويت من 58 برميل مكافئ 
نفط عام 2018 إلى 68 برميل مكافئ نفط عام 
2040. وم��ن املتوقع أن تستمر هيمنة النفط 
والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة املستهلكة في 
الكويت خالل الفترة املمتدة من عام 2018 حتى 
عام 2040 بحسب سيناريو اإلشارة، بالرغم من 
تراجع حصتهما إلى %94.3 عام 2040، مقارنة 
بحصة بلغت نحو %99.7 ع��ام 2018، بينما 
ترتفع حصة الطاقات املتجددة إلى نحو 5.6% 

عام 2040 مقارنة بنحو %0.3 عام 2018.
واملسار الثاني اخل��اص بسيناريو األه��داف 
الوطنية في مجال الطاقات املتجددة، وبني دندي 
أن��ه انطالقاً م��ن الرعاية التي يوليها حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
للجهود الوطنية الساعية إل��ى تنويع مصادر 

الطاقة وتوجيهاته السامية في هذا االجتاه، وما 
تفضل سموه باإلعالن عنه في مؤمتر الدوحة 
للتغير امل��ن��اخ��ي خ��الل شهر ديسمبر 2012 
بتوسع الكويت في استخدام الطاقة الشمسية 

وط��اق��ة ال��ري��اح للوصول إل��ى إن��ت��اج %15 من 
حاجة الكويت للطاقة بحلول ع��ام 2030 فإن 
اجلهات احلكومية املعنية تسعى لتطوير مزيج 
من مصادر الوقود األحفوري واملتجددة وبشكل 

مستدام يسمح باحلفاظ على مصادر الدولة 
الناضبة م��ن النفط وال��غ��از الطبيعي ألجيال 
املستقبل. كما أن استغالل مصادر الطاقة املتجددة 
يشكل رافداً قوياً للمصادر البترولية وتساهم في 
تعزيز م��ص��ادر ال��دخ��ل عبر حت��ري��ر امل��زي��د من 
النفط والغاز من أجل التصدير مع التأكيد على 
أن الطاقات املتجددة ليست بدياًل عن املصادر 
البترولية وإمنا راف��دا لها عبر حترير املزيد من 

النفط والغاز من أجل التصدير.
 لذلك مت تبني ه��ذا املسار لبيان انعكاسات 
جناح الكويت في ترجمة هذه األه��داف الوطنية 
املعلنة على مزيج الطاقة املتوقع حتى عام 
2040 ، وقد بينت النتائج أن املضي قدماً في 
ه��ذا امل��س��ار، س��وف ي��ؤدي إل��ى خفض توقعات 
حصة النفط بحوالي %2.7 والغاز الطبيعي 
بنسبة %4.1، مقابل ارت��ف��اع توقعات حصة 
الطاقات املتجددة بنسبة %6.8 من مزيج الطاقة 
املستهلكة في الكويت خالل عام 2040 باملقارنة 
مع مستوياتها املتوقعة وفق سيناريو اإلشارة، 
بحيث تتراجع حصة النفط والغاز الطبيعي معا 
من مزيج الطاقة املستهلكة ع��ام 2040 حسب 
سيناريو األه��داف الوطنية في مجال الطاقات 
املتجددة إلى %87.6، مقارنة بحصة بلغت نحو 
%94.4 حسب سيناريو اإلش��ارة، بينما ترتفع 
حصة الطاقات املتجددة إل��ى نسبة 12.4%، 
مقارنة بحصة بلغت نحو %5.6 حسب سيناريو 

اإلشارة. كما هو مبني في الشكل أدناه.

ق��ال تقرير البنك الوطني ال��ص��ادر أمس 
الثالثاء لقد حتسن منو االئتمان في الربع 
ال��ث��ال��ث م��ن 2018 ب��ال��رغ��م م��ن الضغوط 
املوسمية، لينهي شهر سبتمبر عند 2.1% على 
أس��اس سنوي )الرسم البياني 1(، مدعوما 
من ارت��ف��اع نشاط قطاع األع��م��ال واإلق��راض 
الشخصي، بينما استمر ت��راج��ع االئتمان 
املمنوح للشركات غير املالية )الرسم البياني 
2 و3(. ومن ناحية أخرى، تراجع منو الودائع 
إلى 4.9% في الربع الثالث وذلك في ظل تدفق 
األم��وال من الودائع، تزامنا مع موسم السفر. 
أم��ا بالنسبة ألسعار الفائدة، فقد أبقى بنك 
الكويت املركزي سعر الفائدة على حاله بعد 
رفع مجلس االحتياط الفدرالي ألسعار الفائدة 
في سبتمبر، ولكنه رف��ع سعر الفائدة على 
اتفاقية إعادة الشراء مبقدار 25 نقطة أساس، 
وكذلك فعلت البنوك بالنسبة ألسعار الفائدة 

على الودائع.
وارت��ف��ع منو إق��راض الشركات من %1.0 
في يونيو إلى 2.0% في سبتمبر على أساس 
س��ن��وي، وذل��ك بفضل ارت��ف��اع االق��ت��راض في 
قطاعات رئيسة مثل الصناعة والبناء وكذلك 
ف��ي غ��ي��ره��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات األخ����رى – وه��و 
االرت��ف��اع رب��ع السنوي الثاني على التوالي. 
كما شّكل ارتفاع أسعار النفط دعماً لثقة قطاع 
األعمال، األمر الذي ميكن أن يكون قد ساعد على 

استعادة اإلقبال على االئتمان في هذا القطاع. 
وقد يكون تراجع أسعار النفط الحقا في أكتوبر 

ونوفمبر قد أّثر على هذا املسار.
غير أن منو اإلقراض الشخصي تراجع قليال 
من 6.7% في يونيو إلى 6.3% في سبتمبر 
)الرسم البياني 2(، حيث أن تراجع اقتراض 
املستهلك – على شكل قروض متوسطة املدى 
أو بطاقات ائتمان أو كليهما – أّثر على الطلب 
اجليد على ق��روض اإلس��ك��ان. وف��ي محاولة 
لتحفيز الطلب على القروض، خّفف بنك الكويت 
امل��رك��زي بعضا م��ن ق��ي��وده على اإلق���راض، 
ليعكس بذلك التطورات االقتصادية األخيرة، 
وب��ات اآلن بإمكان املقترضني لغير غرض 
اإلسكان أن يقترضوا ما يصل إلى 25 ضعف 
راتبهم أو 25،000 دينار كحد أقصى بعد أن 
كان احلد األقصى لالقتراض 15 ضعف الراتب 

أو 15،000 دينار.  وسيطلب البنك املركزي 
أيضا اآلن إثبات مستندات الشراء بالنسبة 
للقروض السكنية فقط، فيما لن يطلب هذا 

اإلثبات لالقتراض غير السكني.
وف��ي ه��ذه األث��ن��اء، ارتفعت وتيرة تقليص 
مديونية املؤسسات املالية غير البنكية من 
9.9% في يونيو إلى 14.8% في سبتمبر  على 
أس��اس سنوي، كما لم تقم باالقتراض خالل 
تلك الفترة. وتراجع االئتمان املمنوح لقطاع 
االستثمار مبقدار 188 مليون دينار منذ بداية 

السنة وحتى  نهاية سبتمبر.
وتراجع منو ال��ودائ��ع اخلاصة من %5.7 
في يونيو إلى 4.9% في سبتمبر على أساس 
سنوي، وذل��ك بسبب سحوبات من الودائع 
حتت الطلب وودائع االدخار بالدينار الكويتي، 
تزامنا م��ع موسم السفر الصيفي.  وبذلك، 

تراجع التوسع في عرض النقد من 5.3% في 
يونيو إلى 4.8% )الرسم البياني 4(.  وفي 
الوقت نفسه، ازداد االنكماش في منو الودائع 
احلكومية من 0% في يونيو إل��ى 8.9% في 

سبتمبر، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.
وتراجعت احتياطيات البنوك )نقد، ودائع 
في بنك الكويت املركزي، وسندات بنك الكويت 
امل��رك��زي( بقدر قليل بلغ 57 مليون دينار 
كويتي لتصل إلى 6.0 مليار دينار أو %9.2 
من األصول البنكية في الربع الثالث من 2018. 
وساعد ارتفاع اإلقراض البنوك على االستفادة 
مما قيمته 450 مليون دينار من استحقاقات 
اص���دارات الدين العام خ��الل الربع الثالث. 
واجلدير بالذكر أن قانون الدين العام اجلديد ال 

يزال في انتظار موافقة البرملان.
وبقيت م��ع��دالت اإلق���راض التجاري على 

حالها في الربع السابق، فيما ارتفعت أسعار 
الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة ما بني 
البنوك، إل��ى جانب ارتفاع في سعر الفائدة 
احمللي على اتفاقية إع��ادة الشراء. ولم يرفع 
بنك الكويت املركزي سعر الفائدة على سعره 
األس����اس – وه���و س��ع��ر اخل��ص��م املستخدم 
لتسعير ال��ق��روض – ب��ع��د أن رف���ع مجلس 
االحتياط الفدرالي األميركي في سبتمبر سعر 
الفائدة املستهدف مبقدار 25 نقطة أساس للمرة 
الثالثة على التوالي هذه السنة. وقد امتنع بنك 
الكويت املركزي عن رفع سعر الفائدة 4 مرات 
من أصل 8 م��رات رفع فيها مجلس االحتياط 
الفدرالي سعر الفائدة، وذلك بهدف دعم النمو 
االقتصادي. ولكن من أجل احلفاظ على جاذبية 
الدينار الكويتي وحتفيز التدفقات احملتملة، 
رفع بنك الكويت املركزي سعر الفائدة على 

اتفاقية إعادة الشراء مبقدار 25 نقطة أساس، 
لتتبعه بعد ذل��ك البنوك برفع مماثل على  
الودائع.  وفي املعدل، ارتفعت أسعار الفائدة 
على الودائع التجارية املستحقة ما بني شهر 
و12 شهرا مبقدار 16 نقطة أس��اس لكل منها 
في الربع الثالث من 2018. وفي هذه األثناء، 
حّد استمرار السيولة املتوفرة من ارتفاع سعر 
الفائدة لثالثة أشهر على اتفاقية إعادة الشراء 

ليقف عند 3 نقاط أساس.
وم��ن املتوقع أن  ينمو االئتمان مع نهاية 
السنة بنسبة 4%، وذل��ك بدعم من اإلنفاق 
الرأسمالي والنمو االقتصادي املعتدل. ومن 
شبه املؤكد أن يقوم مجلس االحتياط الفدرالي 
األمريكي برفع سعر الفائدة املستهدف لديه 
للمرة الرابعة هذه السنة في ديسمبر، غير أن 
تأثيره على أسعار الفائدة احمللية ليس واضحا 
في ه��ذا ال��وق��ت. وذل��ك، ألن��ه أم��ر يتوقف على 
تقييم بنك الكويت املركزي ألوض��اع االئتمان 
والسيولة والنمو االق��ت��ص��ادي بشكل ع��ام. 
وحتى إذا ق��رر البنك املركزي أن يرفع سعر 
الفائدة لديه للمرة الثانية في 2018، فلن يكون 
لذلك مبدئيا تأثير ملحوظ على االق��ت��راض، 
بسبب تسهيل القيود املفروضة على االقتراض 
والتخلص م��ن ال��ت��أث��ي��رات األس��اس��ي��ة التي 
ضغطت على منو ال��ق��روض ه��ذه السنة، مما 
سيساهم في حتّسن النمو االئتماني في 2019.

مع تعافي إقتراض الشركات

منو االئتمان يتحسن خالل  الربع الثالث في الكويت 
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2040 استمرار هيمنة النفط والغاز الطبيعي على الطاقة املستهلكة حتى عام  

2018 خالل  الطاقة  استهالك  من  بالكويت   الفرد  حصة  نفط  برميل   58 دندي: 

 خالل حفل اخلتام وضمن شراكتها االستراتيجية للبرنامج

»زين«  ُتكّرم املشاركني في  »ُصّناع االبتكار«
كّرمت زين امل��زّود الرائد للخدمات الرقمية في 
الكويت الطلبة والطالبات املشاركني في برنامج 
أول��وي��ة اجليل اجلديد »ُص��ّن��اع االب��ت��ك��ار«، وذلك 
ضمن شراكتها االستراتيجية للبرنامج الذي نّظمته 
أكادميية الصّناع Makers Academy بالتعاون 
مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في مركز زين 

  .ZINC لإلبداع
وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها استضافت 
احلفل اخلتامي للبرنامج في مركز زي��ن لإلبداع 
ZINC مبقرها الرئيسي في الشويخ، حيث مت 
تكرمي الطلبة والطالبات املُشاركني في البرنامج 
خالل احلفل من قبل الرئيس التنفيذي للعالقات 
واالتصاالت في زين الكويت وليد اخلشتي والوكيل 
املُساعد لقطاع التنمية الشبابية في وزارة الدولة 
لشؤون الشباب مشعل السبيعي، وبحضور املدير 
التنفيذي لشركة Big Brains وأكادميية الصّناع 
خليفة السنان واملبادر ناصر اخلالدي، باإلضافة 
إل��ى تكرمي شركاء البرنامج واملُ��دّرب��ني الشباب 
الذي قاموا بتدريب الطلبة والطالبات طوال فترة 

البرنامج. 
وأوضحت زين أن دعمها لبرنامج أولوية اجليل 
اجلديد »ُصّناع االبتكار« أتى ضمن استراتيجيتها 
لتشجيع االب��ت��ك��ار ال��رق��م��ي، وال��ت��ي حت��رص من 
خاللها على املساهمة في تنمية وتطوير اإلب��داع 
التكنولوجي لدى الفئات العمرية املختلفة ومنها 

فئة أطفال امل��دارس، وخاصًة فيما يتعلق بتطوير 
مهاراتهم التكنولوجية والبرمجية التي مُتّثل أساس 

العصر الرقمي احلديث. 
وبينت زين أن مركز اإلبداع ZINC الكائن مبقر 
الشركة الرئيسي في الشويخ قد استضاف برنامج 

أولوية اجليل اجلديد »ُصّناع االبتكار« على مدى 
أسبوعني، حيث ش��ارك فيه 50 طالباً وطالبة من 
أط��ف��ال امل���دارس احلكومية واخل��اص��ة م��ن أعمار 
تتراوح ما بني 11 – 15 سنة، وه��دف إلى تدريب 
الطلبة والطالبات على برامج التصنيع الرقمي في 

مجاالت تصنيع املنتجات واالختراعات، باإلضافة 
إلى ابتكار املشاريع، والتدريب على البرامج ثالثية 
األبعاد وبرامج الروبوتات واإللكترونيات وغيرها. 
وُيعتبر م��رك��ز زي��ن ل��إلب��داع ZINC م��رك��زاً 
ل���رّواد األع��م��ال واالستثمارات الرقمية، حيث مت 
إطالقه ليكون مبثابة منصة البتكارات وإبداعات 
الطلبة وال��ش��ب��اب ورّواد األع��م��ال، ويعمل على 
تشجيع العقول املميزة على التفكير في بيئة عمل 
تفاعلية تتسم باالبتكار واحلداثة من خالل تهيئة 
مناخ العمل املناسب ألصحاب ال��رؤى واألفكار 
ومساعدتهم على تطويرها إلى مشاريع حقيقية 

قابلة للتنفيذ والتطبيق. 
وس��ع��ت زي��ن م��ن خ��الل دعمها ل��ه��ذه امل��ب��ادرة 
املتميزة إل��ى توفير البيئة التعليمية املناسبة 
لألطفال في الكويت الحتضان طاقاتهم ومواهبهم 
وتزويدهم باملهارات احلديثة ال��الزم��ة لتحبيب 
اإلب���داع التكنولوجي ف��ي نفوسهم منذ الصغر، 
وذلك لقناعتها الشديدة بأهمية الدور الذي تلعبه 
التكنولوجيا في بناء املستقبل والنهوض باالقتصاد 
ال��وط��ن��ي.  وأّك���دت الشركة على اهتمامها بدعم 
ومساندة اجلهات التي تقدم البيئة املناسبة لألجيال 
القادمة وفق أعلى املعايير العاملية، حيث لن تّدخر 
الشركة جهداً في تقدمي املساندة والدعم لكل جهة 
متلك فكرة ورؤي��ة تتسم بنواحي اإلب��داع وتخدم 

املجتمع وُتسهم في رفعة الوطن.

اخلشتي يتوسط السبيعي والسنان واخلالدي مع الطلبة

»العقارات املتحدة«: إمتام إجراءات 
شراء »العبدلي مول« باألردن

قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة العقارات املتحدة، أحمد قاسم، 
إن إمتام »العقارات املتحدة- األردن« التابعة ب�%100 صفقة التملك ألسهم 
العبدلي مول من أبرز خطط واستراتيجيات الشركة التي تصب في نطاق دعم 
وتطوير الشركات التابعة، وحتسني الربح التشغيلي، وتنويع مصادره وذلك 
نحو حتقيق منو متواصل. وذكرت العقارات املتحدة امس  الثالثاء، إن هذه 
الصفقة تأتي ضمن عملية تبادل لألصول مع »العبدلي لالستثمار والتطوير« 
حيث تخارجت الشركة التابعة ب��األردن من حصتها في شركة »العبدلي 
بوليفارد« والبالغة %40 مقابل االستحواذ الكامل على شركة »العبدلي 
مول«. ومن جانبه، أوضح املدير التنفيذي لالستثمار في الشركة، أوغستينو 
صفير، أن إمتام الصفقة يساهم في حتقيق التوازن في مصادر الدخل، وهيكلة 
محفظة متنوعة من األصول واألعمال التي حتقق معدل عائد مرض ومستمر، 

متاشياً مع البيئة االقتصادية واالستثمارية لكل من الدول املستهدفة.
وكانت »متحدة« أعلنت مطلع أغسطس املاضي، عن توقيع شركتها باألردن 
اتفاقية ش��راء أسهم شركة العبدلي لالستثمار والتطوير، موضحة بأن 
االتفاقية تنص على شراء جميع األسهم اململوكة لألخيرة في شركة »العبدلي 
مول«. وأوضحت الشركة آنذاك أن عملية الشراء ستتم بالسداد النقدي بقيمة 

20 مليون دينار أردني )28.3 مليون دوالر.)
وفي نوفمبر املاضي، أعلنت الشركة إمت��ام شركتها التابعة في األردن 
إجراءات شراء جميع أسهم »شركة العبدلي مول«، مع استكمال إجراءات نقل 
امللكية، وكافة االلتزامات املرتبطة بهذه العملية أمام اجلهات الرسمية األردنية 
لتصبح »شركة العبدلي مول« مملوكة بنسبة %100 لشركة العقارات املتحدة 

– األردن. 

»الرابطة« ُتقدم أقل األسعار مبناقصة 
2.7 مليون دينار »اإلطفاء« بقيمة 

أعلنت شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل )الرابطة(، أنها تقدمت بأقل 
األسعار في مناقصة خاصة ب��اإلدارة العامة لإلطفاء، بقيمة 2.68 مليون 
دينار )8.8 مليون دوالر(. وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، امس  
الثالثاء، إن املناقصة بشأن أعمال تشغيل وإدارة كراج »اإلطفاء« لصيانة 

وإصالح اآلليات والسيارات واملعدات واملركبات التابعة لإلدارة.
وأوضحت »الرابطة« في البيان، أن املناقصة ملدة 3 سنوات، علماً بأن 
الشركة لم تتسلم أي إخطار رسمي بذلك وأن هذه املعلومات بناًء على اإلعالن 

الداخلي للجنة فض العطاءات باجلهاز املركزي للمناقصات العامة.
وأفادت الشركة بأن العائد املتوقع من العقد في حدود %5، موضحة بأن 
النسبة قابلة للتغيير صعوداً أو هبوطاً أثناء فترة التنفيذ سواء من حيث 
ظروف التنفيذ أو التغييرات السعرية. وحققت »الرابطة« أرباحاً بقيمة 3.8 
مليون دينار خالل التسعة أشهر األولى من العام اجلاري، مقابل أرباح بنحو 3 

ماليني دينار في الفترة املماثلة من العام املاضي، بارتفاع نسبته 27.5%.

إط����الق  ت���ع���ي���د  دب�������ي«  »ف�������الي 
إلىشيتاغونغ رحالتها 

اعلنت فالي دبي انها ستعيد اطالق رحالتها اليومية املنتظمة الى مدينة 
شيتا غونغ في بنغالديش اعتبارا من 20 يناير 2019  وتعليقا على هذه 
اخلطوة قال سودير س��ري��داران نائب الرئيس للعمليات التجارية ملنطقة 
اخلليج وشبه القارة الهندية وافريقيا واالمارات في فالي دبي: » نحن سعداء 
باعادة اطالق رحالت فالي دبي الى مدينة شيتا غونغ. هذا تاكيد على التزامنا  
بخدمة الوجهات غير املخدومة برحالت طيران مباشر ومع رحالتنا اليومية 
فاننا نتطلع الى مسافرينا لالستفادة من رحالتنا املباشرة الى دبي  ومنها الى 
العالم«. وستكون هذه الوجهة ضمن رحالت الرمز املشترك مع طيران االمارات 
وهي االتفاقية التي بدأت بني الناقلتني في يوليو من العام 2017. بالنسبة 
حلجوزات الرمز املشترك سيحصل مسافرو طيران االم��ارات على وجبات 
مجانية واوزان احلقائب لطيران االم��ارات على الرحالت التي تشغلها فالي 
دبي على الدرجتني السياحية واالعمال. ومن خالل الشراكة  ميكن للمسافرين 

من بنغالديش السفر عبر دبي الى مئات الوجهات حول العالم.


