
قال بيت التمويـل الكويتي “ بيتك”  في 
تقرير له عن التضخم -  سبتمبر 2019 
، الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك 
وتكاليف املعيشة )التضخم( في سبتمبر 

: 2019
ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى 
خالل عامني، لكنه مازال محدوداً حني سجل 
%1.7 على أساس سنوي بنهاية سبتمبر، 
ـــادة طفيفة عــن مــســتــواه الــذي  وشــهــد زي
سجل %1.2 في أغسطس، وطبقاً لبيانات 
اإلدارة املــركــزيــة لإلحصاء وصــل الرقم 
القياسي ألسعار املستهلك إلــى مستوى 
115 نقطة بنهاية سبتمبر بزيادة مقدارها 
0.4 نقطة على أســاس ســنــوي. وتسير 
معدالت التضخم على أســاس سنوي في 

اجتاه تصاعدي قوي منذ أواخر 2018.
يالحظ زيادة شهرية ملستويات األسعار 
لكنها مازالت طفيفة بنهاية سبتمبر ملعظم 
مكونات الرقم القياسي مع استقرار باقي 
تلك املكونات بشكل متواصل، إذ ارتفع 
مستوى التضخم الشهري إلى حدود ربع 
في املائة بنهاية سبتمبر مقابل تضخم أقل 
قليالً في أغسطس، وقد ارتفعت مستويات 
األســعــار بشكل شــهــري طفيف لثمانية 
مكونات رئيسية بــني اثنى عشر مكوناً 
بينما انخفضت في مكون وحيد فقط ، فيما 
لم تشهد تغيراً في باقي املكونات، ووصل 
ــاله في مكون التعليم  معدل التضخم أع
مسجالً %1.3 على أساس شهري، ورمبا 
يعود ذلــك لتزامن هــذا الشهر مــع بداية 
املوسم الــدراســي اجلديد 2019 /2020 
ــة زيــــادة لــلــمــصــروفــات املــدرســيــة  ــداي وب

واجلامعية.  
معدل التضخم السنوي في مكونات الرقم 
القياسي العام: مــازال االجتــاه التصاعدي 
للرقم القياسي في بعض املكونات األساسية 
ــح، مثل مكون النقل  متواصاًل بشكل واض
ــم قياسي بني  ـــازال ثــانــي أعــلــى رق الـــذي م
املكونات الرئيسية مبعدل تضخم سنوي 
ارتفع في سبتمبر إلى %4.5 مقابل 4.4% 
لشهر أغسطس ومــــازال عند حـــدود ذلك 
املعدل املرتفع للشهر الرابع على التوالي منذ 
مستوياته االستثنائية في عام 2017، وتقدم 
الرقم القياسي ملكون التعليم إلــى املرتبة 
الثانية بني املكونات بنهاية سبتمبر، بعد 
أن حل رابعاً في أغسطس، مدفوعاً بزيادة 
معدل التضخم في مستويات أسعاره إلى 

%3.9 مقابل مستوى تضخم سنوي كان 
ــدود %2.4 لثالثة أشهر  قد استقر عند ح
متتالية بنهاية أغسطس، يليه مكون املطاعم 
والفنادق وسجل معدل تضخم سنوي استقر 
بنهاية سبتمبر عند %1.3 للمرة الثالثة على 
التوالي، وهو معدل مرتفع مقارنة مبستوى 
التضخم لهذا املكون خالل أكثر من عام مضى 
، ويواصل الرقم القياسي ملكون املفروشات 
املنزلية ومعدات الصيانة مساره التصاعدي 
الواضح مع تسجيله معدل تضخم سنوي 
ارتــفــع إلــى %3.3 بنهاية سبتمبر مقابل 
%2.6 في أغسطس، وارتفع الرقم القياسي 
ألسعار مكون االتــصــاالت مواصالً مساره 
الــتــصــاعــدي، ومـــازال يسجل أعــلــى معدل 
تضخم بني املكونات زاد قليالً بنهاية سبتمبر 
متجاوزاً %5.4 مقابل %4.9 في أغسطس، 
ويــواصــل الــرقــم القياسي ملــكــون األغــذيــة 
واملشروبات اجتاهاً تصاعدياً مع تسجيله 
معدل تضخم تزايد إلى أعلى مستوى شهده 
خــالل عــام ونصف مسجاًل %1.8 بنهاية 

ــالل شهري  سبتمبر مقابل حـــدود %1 خ
أغسطس ويوليو.

يــواصــل مــؤشــر الــرقــم القياسي ملكون 
الصحة اجتــاهــه التصاعدي مــع تسجيله 
معدل تضخم سنوي ارتفع بنهاية سبتمبر 
مــســجــالً %2.9 مــقــابــل تــضــخــم نسبته 
%2.5  بنهاية أغسطس. يليه مكون السلع 
واخلــدمــات املتنوعة، مــدفــوعــاً باستمرار 
ــاره، ووصــل  ــع ــادة فــي مستويات أس ــزي ال
معدل التضخم فيه إلى أعلى مستوى خالل 
عــام مضى مسجاًل %2.1 بنهاية سبتمبر 
مقابل %1.4 في أغسطس. كما يستمر اجتاه 
تصاعدي قــوي للرقم القياسي فــي مكون 
الكساء وامللبوسات مع تزايد معدل التضخم 
في هذا املكون مسجالً أعلى تضخم خالل عام 
ونصف، اذ سجل %2.3 في سبتمبر مقابل 

%1.7 بنهاية أغسطس ويوليو.
ويــالحــظ بــدايــة مسار تــنــازلــي  للرقم 
ــي مكون  ــار املستهلك ف ــع الــقــيــاســي ألس
األنشطة الترفيهية والثقافية مسجالً معدل 

تضخم سنوي واصل تراجعه إلى %3 في 
سبتمبر بعدما وصل %3.5 في أغسطس.

وتواصل مستويات األسعار تراجعها 
في مكون وحيد وهو خدمات السكن حتى 
سبتمبر، مــع اســتــقــرار ملحوظ ملعدالت 
تراجع تلك األسعار عند ذات النسبة للشهر 
الرابع على التوالي عند %0.8 على أساس 
ســنــوي، مقتربة مــن أعلى نسبة تراجع 
سجلها هــذا املــكــون خــالل الــعــام احلالي، 
لكنها أقل من معدالت التراجع املتواصلة 
طوال العام املاضي، حني وصلت %1.4 كما 

في شهر نوفمبر 2018. 
مــعــدل التضخم على أســـاس شهري: 
استقر الرقم القياسي ألسعار املستهلك في 
بعض املكونات بنهاية سبتمبر مقارنة به 
في أغسطس، في الوقت الذي ارتفع معدل 
التضخم على أساس شهري بنسب طفيفة 
متفاوتة لبعض املكونات األخرى، إذ استقر 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك في مكون 
النقل بنهاية سبتمبر عند حــدود 125.3 

نقطة، يليه ملكون املطاعم والفنادق بنهاية 
سبتمبر ومــازال عند حاجز 122.6 نقطة 
دون تغير شهري. ولم يشهد الرقم القياسي 
ألسعار مكون خدمات السكن تغيراً عن 
حــدود 115 نقطة بنهاية سبتمبر للشهر 

الثالث على التوالي. 
سعر الصرف الدوالر األمريكي واليورو:  
أغلق سعر الدوالر األمريكي بنهاية سبتمبر 
2019 متجاوزاً 304 فلساً وفق بيانات بنك 
الكويت املركزي مقترباً من أعلى مستوى 
وصله العام قبل املاضي، مسجاًل زيــادة 
شهرية طفيفة في سبتمبر بحدود ربع في 
املائة، ومازال يشهد معدالت تغير شهرية 
متذبذبة، أمــا سعر الــيــورو فإنه يواصل 
مساره التنازلي مغلقاً عند أدنى مستوياته 
فــي عامني ونصف مسجاًل 332.5 فلساً 
مــنــخــفــضــاً %1.2 عــلــى أســــاس شهري 
بعدما سجل أعلى تراجع شهري في العام 
احلالي في أغسطس %2.4،   وهدأ املسار 
التصاعدي لسعر اليورو بعدما سار في 

اجتاه تنازلي قبل ذلك مصحوباً باستمرار 
تذبذب حتركاته الشهرية، أما معدل التغير 
ــورو بــالــديــنــار فإنه  ــي الــســنــوي لسعر ال
يواصل تراجعه منذ منتصف العام املاضي 
مسجاًل انخفاضاً تزايد في سبتمبر إلى 
حــدود %5.5 مقابل تراجع سنوي أدنى 
بقليل بلغ %5 في أغسطس، لكن يالحظ 
اجتاهاً لتحسن معدالت التراجع في سعر 

اليورو.  
النمو السنوي في السوق االستهالكي : 
تراجع حجم نشاط السوق االستهالكي في 
الكويت عبر نقاط البيع وأجهزة السحب 
اآللي بنسبة %5 على أساس ربع سنوي، 
ويصل إلى %7 بنهاية الربع الثالث على 
ــذي يسجل  ــاس سنوي ، فــي الــوقــت ال أس
حجم االئتمان املمنوح من البنوك الكويتية 
للقطاعات االقتصادية املختلفة معدالت منو 
مرتفعة ، وفي ظل جناح سياسات وجهود 
ــزي فــي احلــفــاظ على  ــرك بنك الــكــويــت امل
معدالت التضخم عند حــدود متدنية وهو 
ماسيؤدي إلى حتفيز النشاط االقتصادي 
والنمو االستهالكي، مدعوماً بقوة الدينار 
ــرى، وقد عاد  أمــام العمالت األجنبية األخ
النمو السنوي حلجم أرصدة االئتمان إلى 
االرتــفــاع مسجالً زيـــادة سنوية نسبتها 
%4.2 في نهاية سبتمبر مقابل معدل منو 
أعلى بقليل سجل %4.6 في أغسطس، وهي 
معدالت تبلغ ضعف منوه الذي ساد العام 

املاضي وسجل %2 في سبتمبر. 
فئات املكونات واملــواد الرئيسية للرقم 
الــقــيــاســي الــعــام: ألغــــراض اســتــعــراض 
مستويات األسعار ميكن تقسيم املكونات 
التي تقاس بها نسبة التضخم في دولة 
ــى اثــنــى عشر مكوناً رئيسياً  الكويت إل
ــات املتنوعة التي  ــاج مختلفاً متثل احل
تتشابه فيما بينها وتشكل حركة االقتصاد، 
ويوضح الشكل التالي الــوزن الترجيحي 
لهذه املجموعات الرئيسية من إجمالي إنفاق 
املستهلك، ويشكل املكون الرئيسي األول 
أكبر وزن ترجيحي مــن إنــفــاق املستهلك 
ويضم واحداً من عناصر السلع األساسية 
والضرورية الالزمة لألفراد وهو خدمات 
السكن، يليه املكون الرئيسي الثاني من 
ــوزن الترجيحي ويتناول السلع  حيث ال
الغذائية واملشروبات، ثم املكون الرئيسي 
الثالث الـــذي يضم املــفــروشــات املنزلية 

ومعدات الصيانة.  

1.7 باملئة على أساس سنوي لكنه مازال محدودًا حيث سجل 

»بيتك«: معدل التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى خالل عامني
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ن���ق���ط���ة  0.4 م������ق������داره������ا  ب��������زي��������ادة   115 ي����ب����ل����غ  امل����س����ت����ه����ل����ك  ألس�������ع�������ار  ال�����ق�����ي�����اس�����ي  ال�������رق�������م 
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بعد أن أطلقت األولــى للوقود تطبيقها الرقمي 
للهواتف الذكية بداية شهر نوفمبر احلالي، وصل 
عدد املشتركني ألكثر من 1000 مشترك لإلستفادة 
من العديد من املزايا التي يقدمها التطبيق، ومنها 
تتبع مصاريف شــراء الــوقــود ومعرفة الرصيد 
املتبقي وإعــادة الشحن وإستبدال النقاط وتوفير 

خريطة لسهولة الــوصــول إلــى مواقع احملطات 
واخلدمات املتوفره فيها.

وقــد صــرح الرئيس التنفيذي املهندس عادل 
العوضي “إن األولى للوقود تسعى دائما ملواكبة 
أخر ما تقدمه التكنلوجيا احلديثه لتقدمي خدمات 

جديدة للعمالء الكرام”.

أعــلــنــت شــركــة املــبــانــي عن 
فوزها بجائزة العالمة التجارية 
العاملية كأفضل عالمة جتارية 
عــن فــئــة الــتــطــويــر الــعــقــاري 
باإلضافة إلى فوز األڤنيوز بنفس 
اجلائزة عن فئة املراكز التجارية 
للتسوق وكالهما على الصعيد 
ــي، حــيــث مــنــحــت هــذه  ــن ــوط ال
اجلــائــزتــني خــالل حفل توزيع 
جوائز العالمة التجارية العاملية 
 World Branding”“
Awards الـــذي أقــيــم مؤخرا 
في قصر كنسينجتون في لندن 
وهي احلدث العاملي األرقى شأناً 
ــذي يعنى بتكرمي العالمات  ال
التجارية ، والذي شهد حصول 
318 عالمة جتارية من 41 بلداً 
على لقب “أفضل عالمة جتارية 

للعام”.
وحصدت كل من “بكني توجن 
رن تاجن” و”تشاي لي وون” 
و”كوكو” و”هاينز” و”آيكيا” 
و”نتفليكس”  و”ليجو” 
و”نيوتروجينا” و”سبوتيفاي” 
و”ياكولت” جوائز على الصعيد 

العاملي. وقــال ريتشارد رولز، 
رئيس مجلس إدارة “وورلد 
بــرانــديــنــج فوروم” فــي هــذا 
السياق: “تشّكل هذه اجلوائز 
اعترافاً باجلهد الــدؤوب للفرق 
ـــظ على  ـــاف الـــتـــي تــبــنــي وحت
حضور عالمتها في سوق دائمة 

التغّير”.
ــيــان  ــــال جــول ـــن جــهــتــه ق م
أندرسن، املدير اإلداري لـ”وورلد 
براندينج فوروم” في معرض 
تعليقه على األمر: “يتعني على 
العالمة التجارية اجلــيــدة أن 

تقدم جتربًة مجدية لعمالئها، 
وأن تبقى وثيقة الصلة بهم 
وحتـــافـــظ فـــي الـــوقـــت نفسه 
على متيزها. إن العالم مليء 
بالعالمات التجارية، لكن لكي 
تكون العالمة التجارية متميزة 
بالفعل، عليها أن تتأكد من أن 
الناس تعرف الهدف منها. أثبتت 
العالمات التجارية الفائزة أنها 
وضــعــت املعايير الــتــي يتعني 
على العالمات التجارية األخرى 
االقتداء بها لتحّقق األداء األفضل 

على اإلطالق”.

1000 مشترك في تطبيق 
»األولى للوقود« خالل أسبوعني 

»املباني« حتصد جائزة أفضل عالمة 
جتارية بفئة التطوير العقاري

إيرادات الكويت 
الضريبية ترتفع ل�1.1 

مليار دوالر ب�7 أشهر
ارتفعت قيمة الضرائب والــرســوم احملصلة في دولة 
الكويتية خــالل السبعة أشهر األولـــى مــن الــعــام املالي 

2019/2020 بنسبة 15.10 باملائة على أساس سنوي.
وسجلت إيرادات الكويت من الضرائب والرسوم بالفترة 
من مطلع أبريل 2019 وحتى نهاية أكتوبر السابق 337.39 
مليون دينار )1.11 مليار دوالر(، مقابل 293.12 مليون 
دينار )967.75 مليون دوالر( بنفس الفترة من العام املالي 

.2018/2019
وحسب بيان وزارة املالية الكويتية، سجلت إيــرادات 
الكويت في السبعة أشهر األولــى من العام اجلــاري 58.6 
باملائة من املصدر تسجيله في العام املالي ككل والبالغ 

575.89 مليون دينار.
وشكلت إيــرادات الرسوم والضرائب 38.27 باملائة من 
إجمالي اإليـــرادات غير النفطية والبالغ قيمتها 881.60 
مليون دينار في السبعة أشهر املنتهية في 31 أكتوبر 2019.
ــي ككل  ــاض ــام امل ــع ــي ال ــد سجلت ف ــت الــكــويــت ق ــان وك
2018/2019 إيرادات من الرسوم والضرائب بـ574.25 
مليون دينار، أعلى بنسبة باملائة 4.21 عما قــدر بنفس 

العام.
وسجلت اإليـــرادات اإلجمالية للكويت بالسبعة أشهر 
املنتهية في 31 أكتوبر 2019 بقيمة 10.13 مليار دينار، 
بتراجع 16.49 باملائة عن مستواها بالفترة املماثلة من 

العام املالي 2018/2019 البالغ 12.13 مليار دينار.

استقبل قيادي شركة Ooredoo ، وزير 
التجارة األيرلندى باتريك برين والوفد 
املرافق له في مقرها الرئيسي حيث كان في 
استقباله -نيابة عن الرئيس التنفيذي- 
 Ooredoo رئيس قطاع العمليات لــدى
الكويت فادي قعوار ورئيس قطاع الشركات 
والهيئات احلكومية عبدالعزيز البابطني 
وعدد من قياديي الشركة حيث قام الوزير 
باالطالع على أحدث ما تقدمه الشركة من 
حلول ذكية وخدمات مبتكرة لتعزيز البنية 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات وضمان 

أمنها.
ورحـــب رئــيــس قــطــاع العمليات فــادي 
قعوار بالوزير وقال “نحن سعداء بزيارة  
وزير التجارة األيرلندى باتريك برين لنا، 
حيث تبادلنا احلديث عن كل ما هو جديد في 
عالم االتصاالت وتعزيز العالقات التجارية 
 Ooredoo بني الكويت وايرلندا ومكانة
الكويت كشركة رائدة في السوق في مجال 

التحول الرقمي”.
وتبادل قيادي شركة Ooredoo الكويت 
ــر برين  ــوزي احلــديــث واملــعــلــومــات مــع ال
والوفد املرافق له حول  اخلدمات املبتكرة 
وخصيصا لقطاع الشركات وجال الوزير 
والوفد املرافق له في أقسام وادارات الشركة 

مبا فيها مركز البيانات األكثر تطورا في 
الكويت. و قد مت التركيز على أحدث تقنيات 
اجليل احلالي حلماية الشبكة التي تطبقها 
الشركة بهدف توفير شبكة اتصاالت آمنة 
لعمالئها. وأيــضــا مت مشاركتهم أهــداف 
ورؤيـــة الشركة لتوفير أفضل اخلدمات 
املبتكرة واحللول الذكية للشركات والهيئات 
احلــكــومــيــة. كما تضمن احلــديــث توسع 
مجموعة Ooredoo في مختلف أنحاء 
العالم وتعدد خدماتها الــرائــدة في شتى 

مجاالت اإلتــصــال التكنولوجيا. وختم -
نيابة عن الرئيس التنفيذي- رئيس قطاع 
العمليات فادي قعوار حديثة بالتعبيرعن 
مشاعر السعادة بــزيــارة معالي الوزير 
األيرلندي والوفد األيرلندي لدولة الكويت 
احلبيبة والــتــعــرف على عـــادات وثقافة 
شعبها.وقد قام الوفد بزيارة أقسام قطاع 
التكنولوجيا والتعرف بشكل أكبر على مهام 
األقسام املختلفة ومت فتح املجال لألسئلة 

قبل ختام الزيارة.

»Ooredoo«: تبادلنا سبل تعزيز 
التعاون االقتصادي مع الوزير األيرلندى

لقطة جماعية

»احلمراء العقارية«: نشهد 
حتّواًل ثقافيًا شق طريقه

نحو نسيج املجتمع الكويتي
قال عبدالله املنصور، مدير التسويق والعالقات العامة في 
شركة احلمراء العقارية “متاشياً مع صعود التوجهات املعاصرة 
والطلب على التجارب غير التقليدية، يدمج مركز “احلمراء 
للتسّوق” بني العالمات الكويتية والعاملية بهدف ضمان التنّوع 

في عروضها.
 ونحن نشهد حتّوالً ثقافياً وسلوكياً، شق بالفعل طريقه نحو 
نسيج املجتمع الكويتي. وباعتباره واحداً من أوائل الذين تبنوا 
هذه احلركة، ميسك مركز “احلمراء للتسّوق” مبفتاح إطالق 
روح املغامرة للمتسوقني من خالل توفير مساحة مشتركة، حيث 
ميكن لألشخاص أصحاب نفس االهتمامات التواصل عبر الفنون 
املختلفة، مثل املوضة، واألزياء املعاصرة، والرياضة، والترفيه، 
والثقافة، والتكنولوجيا، واألفالم وغيرها. كما يوّفر املركز أحدث 

سمات وجوانب جتارة التجزئة احلديثة في الكويت واملنطقة. 
وعلى مدار األشهر نستمر بالعمل وفق االجتاهات والتوجهات 
احمللية والعاملية الشائعة، وسنكشف خالل احلملة عن تغييرات 
مثيرة بهدف ضمان رحلة وجتربة مثالية للعمالء حتت سقف 

واحد”. 
ومرة جديدة، يزيل مركز “احلمراء للتسّوق” احلواجز أمام 
كل األشــخــاص الذين يبحثون عن أسلوب حياة مختلف، إذ 
يتيح لهم املركز احلصول على جتارب ممّيزة من خالل مفاهيم 

حصرية.
وفي بداية املوسم اجلديد، يطلق “مركز احلمراء للتسّوق” 
أحـــدث حمالته الشتوية حتــت عــنــوان “حلظات ممــّيــزة في 
احلمراء”، حيث يوّفر ويستعرض أفضل التجارب في مجال 

األزياء، واملطاعم، والكافيهات، والترفيه.

»أكوا جلف« تفوز بجائزة »أفضل 
»2020-2019 عالمة جتارية للعام 
بعد استكمال إجراءات التقييم والتصويت املدروسة من قبل 
رئيس املجلس االستشاري العاملي للمنتدى العاملي للعالمة 
التجارية، مت اإلعالن عن فوز شركة “أكوا جلف” التابعة لشركة 
ميزان القابضة ش.م.ك.ع.، بجائزة “أفضل عالمة جتارية للعام 
2019-2020” التي مينحها املنتدى العاملي للعالمة التجارية، 
وذلك في احلفل الذي أقيم في قصر كينجستون امللكي بالعاصمة 

البريطانية لندن يوم 14 نوفمبر 2019.
جائزة “العالمات التجارية العاملية” هي برنامج اجلوائز 
األول الذي ينظمه ومينحه املنتدى العاملي للعالمات التجارية، 
وهي منظمة عاملية غير ربحية حتتفل بعمل وإجنــازات أفضل 

العالمات التجارية العاملية واإلقليمية والوطنية في العالم. 

 55 »أركان الكويت« تقترض 
3 بنوك إسالمية مليون دينار من 

وقعت شركة أركان الكويت العقارية عقود تسهيالت ائتمانية 
مع 3 بنوك إسالمية محلية بقيمة 55 مليون دينار كويتي )181 
مليون دوالر(. وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت أمس 
األربعاء، إن فترة سداد التسهيل االئتماني طويل األجل، مبعدل 
ربح مناسب، منوهة بأنه ال يوجد أثر مالي في الوقت احلالي على 

مركز الشركة، إذ سيظهر عند استخدام تلك التسهيالت.
وأوضحت أركان الكويت أن الهف من تلك التسهيالت يتمثل 
في استخدامها بأنشطة الشركة وتطوير مشروعاتها، والتوسع 

عقارياً.


