النفط الكويتي يرتفع إلى  39.9دوالر ًا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع  31سنتاً
ليصل إلى  39.90دوالر ،مقابل  39.59دوالر للبرميل
يوم االثنني املاضي ،وذلك وفقا ً للسعر امل ُعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
عاملياً ،ارتفعت ،في مستهل تعامالت امس األربعاء،
أس��ع��ار النفط وس��ط مراقبة آخ��ر مستجدات إعصار
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«سالي» ال��ذي تسبب في تعطل نسبة كبيرة من إنتاج
ال��والي��ات املتحدة م��ن اخل���ام ،وقبيل ص���دور بيانات
املخزونات األمريكية.
وعلى صعيد التداوالت ،ارتفعت العقود اآلجلة خلام
(برنت) القياسي تسليم نوفمبر بنحو  1.4باملئة إلى
 41.10دوالر للبرميل .كما صعدت عقود خام (ناميكس)
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مؤشرات البورصة ترتفع عند اإلغالق ..والسوق الرئيسي يتراجع وحيد ًا

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعامالت أمس
األرب��ع��اء ،حيث صعد مؤشرها ال��ع��ام  0.63باملئة،
وارتفع السوق األول  0.88باملئة ،وسجل «رئيسي »50

منوا ً بنسبة  0.09باملئة  ،فيما تراجع مؤشر السوق
الرئيسي وحيدا ً بنحو  0.08باملئة.
وتقلصت سيولة البورصة ام��س بنسبة  3باملئة

لتصل إلى  56.38مليون دينار مقابل  58.09مليون
دينار باألمس ،كما تراجعت أحجام التداول  10.3باملئة
إلى  450.5مليون سهم مقابل  501.97مليون سهم
بجلسة الثالثاء.
وسجلت مؤشرات  6قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة
العقارات بنمو نسبته  1.33باملئة ،بينما تراجعت
م��ؤش��رات  6قطاعات أخ��رى يتصدرها التكنولوجيا
بانخفاض معدله  8.61باملئة.
وجاء سهم «املساكن» على رأس القائمة اخلضراء
لألسهم امل ُدرجة بنمو نسبته  13.21باملئة ،فيما تصدر
سهم «ثريــا» القائمة احلمراء مُتراجعاً بنحو 19.21
باملئة.
وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة
 8.17مليون دينار مُرتفعاً عند اإلقفال  0.63باملئة،
بينما تصدر سهم «املستثمرون» نشاط الكميات بتداول
 117.54مليون سهم ليتراجع باخلتام  11.56باملئة.
كانت «املستثمرون» ذكرت صباح أمس ،أن عمومية
الشركة العادية س��وف تنعق األرب��ع��اء امل��واف��ق 30
سبتمبر اجل��اري ،وذلك ملناقشة أوضاع الشركة وحل
مجلس اإلدارة وانتخاب مجلس جديد.

تزيد قيمتها على  11مليون يورو مقابل ضرائب وغرامة تأخير

حكم قضائي يُلزم الكويت باخلضوع لضريبة الشركات في فرنسا

أك��د مجلس ال��دول��ة ف��ي فرنسا ،وه��و أع��ل��ى هيئة
قضائية إداري���ة في ال��ب�لاد ،م��ؤخ��را ً خضوع الكويت
لضريبة الشركات في فرنسا .وألزمت فرنسا الكويت
بدفع ضرائب وغ��رام��ة تأخير تزيد قيمتها على 11
مليون ي��ورو ( 13مليون دوالر) ،نظير تأجير برج
مانهاتن الذي متلكه الهيئة العامة لالستثمار في املنطقة
التجارية الديفونس في كوربفوا.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا ليفصل في نزاع

بني الكويت وبني إدارة الضرائب الفرنسية ،وانتهى إلى
أن عملية تأجير عقارات متلكها دولة أجنبية في فرنسا،
ال يعد خدمة عمومية مثلما كانت ترافع عنه الكويت،
وإمنا نشاط ربحي خاضع للضرائب.
ومتلك الكويت العديد من العقارات في باريس بينها
برج منهاتن الذي استحوذت عليه في عام  1975مقابل
 400مليون فرنك فرنسي .وتقوم الكويت منذ ذلك
احلني بتأجير مكاتب هذا البرج الذي يصل ارتفاعه إلى

 110أمتار ،بينما يتربع على مساحة تصل إلى  66ألف
متر مربع.
كما يحتضن البرج مقرات العديد من الشركات بينها
شركة «إي��س��و» و»ه��ي» الفرع الفرنسي من الشركة
النفطية األمريكية أكسون موبيل ،إضافة إلى مجموعة
سوبرال ستيريا للخدمات الرقمية .وتولت الهيئة
العامة لالستثمار إدارة برج مانهاتن منذ مارس ،2009
وأن تأجير هذا البرج هو محل خالف منذ بضع سنوات
بني الكويت وفرنسا.
وقدرت إدارة الضريبة الفرنسية بعد عمليات تدقيق
عدة أن الكويت جنت خالل عامي  2010و 2011مداخيل
من البرج بقيمة  21.4و 19.4مليون يورو على التوالي
(ما يعادل  48مليون دوالر) ،وك��ان يجب أن تخضع
لقانون الضرائب على الشركات ألن تأجير املكاتب ميثل
عملية ذات طابع ربحي ،وأن قيمة الضرائب املترتبة
وغرامات التأخير تصل إلى  11.4مليون يورو ،وهو ما
اعترضت عليه الكويت دوما ً.
ولفتت مصادر أن الكويت ترى أن «هيئة االستثمار»
يجب أال تعامَل ككيان جت��اري وأن نشاط التأجير ال
ميثل عملية ربحية وإمنا الغرض منه هو تنمية فوائض
امليزانية وأص��ول ال��دول��ة ملصلحة الشعب الكويتي
في إط��ار خدمة عمومية ذات طابع إداري وتقع حتت
صالحيات السلطة العمومية .وكانت احملكمة اإلدارية
في «مونتروي» قد أصدرت حكما ً قضائيا ً في  10يوليو
 2017أك��دت خالله خضوع الكويت ممثلة في هيئة
االستثمار لضريبة الشركات .ورفضت احملكمة طلباً
كويتياً لالستفادة من اإلعفاء الضريبي ،إذ اعتبرت
احملكمة الكويت ،شخصاً معنوياً ميلك ب��رج منهاتن
ويقوم بتأجيره لشركات عدة وإن كان النشاط ليس ذا
طابع جتاري.

«فيتش» تثبت تصنيف بنك «وربة» ..وتضع
«اجلدوى املالية» حتت املراقبة

أك����دت وك��ال��ة ف��ي��ت��ش للتصنيف
االئتماني ،تصنيف بنك وربة اخلاص
بعجز املصدر عن السداد طويل األجل
( )IDRع��ن��د درج���ة ( )A+بنظرة
مستقبلية مُ ��س��ت��ق��رة ،فيما وضعت
الوكالة تصنيف اجلدوى املالية للبنك
( )bb-على قائمة مراقبة التصنيف
السلبي.
وب��ح��س��ب ب��ي��ان ال��ب��ن��ك للبورصة
الكويتية أمس األربعاء ،قالت «فيتش»
إن وضع تصنيف اجل��دوى املالية (-
 )bbاخل��اص ببنك ورب��ة على قائمة
املراقبة يعكس انخفاض في رسملة
البنك وال��رف��ع امل��ال��ي ف��ي ع��ام 2019
وال��ن��ص��ف األول م��ن  ،2020السيما
نسبة حقوق امللكية ضمن الشريحة
األولى من رأس املال ( 10%في نهاية
النصف األول من  ،2020بانخفاض من
 12.8باملئة نهاية  2019و 16.6باملئة
في نهاية  )2018ونسبة حقوق امللكية

إل��ى إجمالي األص��ول ( 5.4باملئة من
 6.9باملئة و 8.9باملئة على التوالي)،
وهذه النسب أقل بكثير من املنافسني.
كما يأخذ تقييم «فيتش» لرأس املال
في االعتبار النمو املالي املرتفع للبنك،
ودرجة تنوع محفظة التمويل املتوقع
في بيئة تشغيلية ضعيفة ،وتركزات
أعلى من املتوسط حسب القطاع وعلى
مستوى العميل ال��واح��د ،وخ��س��ارة
تشغيلية مببلغ  14.9مليون دينار في
النصف األول من عام .2020
وتوقعت الوكالة في تقريرها حل
مشكلة وضع تصنيف اجلدوى املالية
على قائمة مراقبة التصنيف السلبي
في األشهر الستة امل ُقبلة مبجرد قيام
ال��وك��ال��ة بتقييم رأس��م��ال بنك ورب��ة
ووض��ع الربع املالي في سياق بيئة
التشغيل الضعيفة مع الضغط على
ج����ودة األص����ول واألرب������اح ونسبة
الربحية ،وتأثير ذلك على توفير رأس

املال.
وقالت الوكالة إن تصنيف النظرة
املستقبلية امل ُستقرة لبنك وربة بالنسبة
لعجز املصدر عن السداد طويل األجل
يعكس في األساس التصنيف السيادي
لدولة الكويت.
وأشارت إلى أن تصنيف عجز املصدر
ع��ن ال��س��داد قصير األج��ل للبنك عند
درج��ة ( )F1هو أق��ل خيارين مقارنة
بعجز املصدر عن السداد طويل األجل
( ،)A+وهذا يعود إلى أن جزءا ً كبيرا ً
من متويل القطاع املصرفي الكويتي
يرتبط باحلكومة ومن املحُ تمل حدوث
سيناريو الضغط على البنوك في وقت
يكون فيه التصنيف السيادي للدولة
نفسه يعاني نوعاً من الضغط .وترى
«فيتش» أن هذا خطر كبير في الكويت
ولكنه ليس من املتوقع حدوثه على
املدى القصير إلى املتوسط.
ونوهت «فيتش» ب��أن ربحية بنك

األمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.7باملئة عند 38.93
دوالر للبرميل .وبسبب اإلعصار املتوقع (سالي) نحو
اخلليج األمريكي مت إغالق أكثر من ُخمس إنتاج النفط
البحري األمريكي وأغلقت موانئ التصدير الرئيسية
حيث حتول مسار العاصفة شرقاً؛ مما أدى إلى جتنيب
بعض مصافي تكرير ساحل اخلليج الرياح العاتية.

وربة تُعد أقل من املنافسني؛ لكنها في
حتسن مستمر (بلغت نسبة األرب��اح
التشغيلية  /األول امل ُرجحة باملخاطر
 0.6باملئة ف��ي ع��ام  2019مقارنة
مبتوسط املنافسني البالغ  1.3باملئة).
وذك���رت ب��أن البنك حقق خسارة
صافية ف��ي النصف األول م��ن العام
اجل����اري بسبب ان��خ��ف��اض ه��وام��ش
صافي التمويل ،حيث قام بنك الكويت
امل��رك��زي بتخفيض سعر اخلصم إلى
أدنى مستوى تاريخي بلغ  1.5باملئة
استجابة ل�لأزم��ة احل��ال��ي��ة اخلاصة
بجائحة فيروس كورونا ،وانخفاض
ح��ج��م األع���م���ال ،وارت���ف���اع م��ع��دالت
انخفاض القيمة.
ك��ان البنك قد حت��ول للخسارة في
النصف األول من العام اجلاري بقيمة
 14.876مليون دينار ،مقابل أرباح
بنحو  6.5مليون دينار للفترة املماثلة
من عام .2019
ولفتت الوكالة بأن بنك وربة يُحقق
أرباحه بشكل أس��اس من صافي دخل
التمويل ( 90باملئة ف��ي ع��ام 2019؛
أع��ل��ى بكثير م��ن متوسط املنافسني
البالغ  75باملئة) ،خاصة من القطاعات
املرتبطة بالعقارات ،وبالتالي ستظل
الربحية حساسة للدورات االقتصادية
احمللية.
وقالت «فيتش» إن تواجد بنك وربة
صغير نسبياً ولكنه في منو مستمر،
ح��ي��ث بلغت حصته ال��س��وق��ي��ة 4.9
باملئة من حيث األصول في نهاية العام
املاضي ،حيث يركز البنك في منوذج
أعماله على الشركات ويستفيد من
عالقته بالدولة نتيجة حصة امللكية
الكبيرة للجهات احلكومية البالغة
 33.7باملئة.
ومتتلك الهيئة العامة لالستثمار في
الكويت احلصة األكبر من رأسمال بنك
وربة بنسبة  25.2باملئة  ،فيما متتلك
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
الكويتية حصة بنحو  8.3باملئة.
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فائض جتارة الكويت مع اليابان يتقلص
 78باملئة خالل أغسطس

أظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة املالية
اليابانية أم��س األرب��ع��اء تقلص فائض امليزان
التجاري لصالح دول��ة الكويت مع اليابان خالل
شهر أغسطس  2020بنسبة  77.5باملئة على
أساس سنوي ،بفعل تفشي فيروس كورونا.
وسجل الفائض التجاري لصالح الكويت مع
اليابان في الشهر املاضي  13.43مليار ين ياباني
( 127.24مليون دوالر) ،مقابل  59.71مليار
ين ياباني ( 565.72مليون دوالر) في أغسطس
.2019
يلقي تفشي فيروس كورونا املزيد من الضغوط
عل التعامالت التجارية بني البلدان ،خاصة مع عدم
عودة النشاط االقتصادي بشكل كامل ،ومخاوف
املوجة الثانية لتفشي العدوى ،إلى جانب تراجع
االستهالك العاملي.
وكشفت البيانات ،أن الفائض التجاري ،تأثر
لتراجع ص���ادرات الكويت لليابان في أغسطس
املاضي بنسبة  71.7باملئة عند  19.87مليار ين

ياباني (188.26مليون دوالر) ،مقارنة بـ70.21
مليار ين ياباني ( 665.20مليون دوالر) بالشهر
ذاته من العام السابق.
وعلى أس��اس ال���واردات ،فقد استقبلت الكويت
من اليابان واردات بقيمة  6.44مليار ين ياباني
( 61.02مليون دوالر) ،بهبوط  38.7باملئة عن
مستواها في أغسطس  2019البالغ  10.50مليار
ين ياباني ( 99.48مليون دوالر).
وأش��ار البيان إلى هبوط فائض جتارة الشرق
األوسط مع اليابان في الشهر املاضي بواقع 49.8
باملئة عند  272.88مليار ين ياباني ( 2.59مليار
دوالر) ،مقارنة بـ 543.29مليار ين ياباني (5.15
مليار دوالر) في أغسطس باملئة من العام السابق.
وبشكل ع��ام ،حت��ول امليزان التجاري لليابان
خالل أغسطس املاضي إلى الفائض بقيمة 248.29
مليار ي��ن ياباني ( 2.35مليار دوالر) ،مقابل
 152.21مليار ين ياباني ( 1.44مليار دوالر) عجز
بالشهر املماثل من .2019

«األرجان» 50 :مليون دينار تكلفة تطوير
الفرصة االستثمارية بـ «جابر األحمد»

قالت شركة األرجان العاملية العقارية إن التكلفة
التقديرية لتطوير الفرصة االستثمارية ()J2
الواقعة في مدينة جابر األحمد السكنية تُقدر بنحو
 50مليون دينار.
وقالت «األرجان» في بيان للبورصة الكويتية،
إن نسب مشاركة أعضاء التحالف في الفرصة
االستثمارية امل ُشار إليها تبلغ  75باملئة لصالح
«األرج���ان» ،و 25باملئة لصالح شركة املشتركة
العاملية العقارية.
وأوضحت الشركة أنه من املتوقع أن ينتج عن
املشروع م��وج��ودات ومطلوبات خاصة بتطوير
الفرصة االستثمارية س��وف يتم إدراج��ه��ا ضمن
بيان املركز املالي امل ُجمع للشركة خالل فترة تطوير
امل��ش��روع ،باإلضافة إل��ى إدراج نتائج تشغيلية
ضمن البيانات املالية امل ُجمعة للشركة خالل مدة
حق االنتفاع واملقدرة بـ  25عاما ً.

كانت املؤسسة العامة للرعاية السكنية في
الكويت أعلنت أمس االثنني ،أنها أبرمت اتفاقية
شراكة مع شركة جي تو ( )J2املتحدة للمقاوالت
العامة للمباني ،للفرصة االستثمارية الواقعة في
مدينة جابر األحمد السكنية.
وقالت «املؤسسة» إن عملية توقيع االتفاقية
تأتي كإجراء الحق لتوقيع وثيقة االلتزام اخلاصة
بتلك الفرصة االستثمارية ف��ي يونيو املاضي،
وذلك مع املستثمر الفائز املمثل في حتالف بقيادة
شركة األرجان العاملية العقارية وشركة املجموعة
املشتركة العاملية العقارية.
وأشارت وزيرة األشغال العامة ووزير الدولة
لشؤون اإلس��ك��ان ،رن��ا عبدالله ال��ف��ارس ،إل��ى أن
إجمالي إيرادات املؤسسة املتوقعة من ذلك املشروع
خ�لال ف��ت��رة ال��ش��راك��ة ول��ك��ام��ل ف��ت��رة االستثمار
والبالغة  25عاما ً ،تُقدر بنحو  14.8مليون دينار.

تزكية «املرزوق» رئيس ًا ملجلس إدارة
«بيتك» ..و«النفيسي» نائب ًا

حمد املرزوق

قرر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
ف��ي اجتماعه ال��ذي انعقد ال��ث�لاث��اء ،تزكية حمد
عبداحملسن امل��رزوق رئيساً ملجلس إدارة البنك.
وق��ال «بيتك» في بيان للبورصة الكويتية امس

األربعاء ،إن املجلس قرر كذلك تزكية عبدالعزيز
يعقوب النفيسي نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك
للدورة اخلامسة عشرة (.)2022 - 2020
كانت عمومية البنك العادية قد انعقدت الثالثاء،
وقامت بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني
وغير املستقلني للثالث سنوات القادمة (2020
 .)2022وق��ال امل��رزوق ،على هامش اجتماع العمومية
الذي انعقد باألمس ،إن االنتخابات التي متت أثناء
اجلمعية ج��اءت الستكمال اإلج����راءات الشكلية
اخلاصة بانتخاب األعضاء االحتياط.
وأكد في كلمته أن اإلجنازات التي حققها مجلس
اإلدارة خ�لال  6سنوات ممتدة من  2014وحتى
نهاية  2019ل��م تكن لتتحقق ل��وال دع��م وثقة
مساهمي البنك من القطاعني العام واخلاص.
ك��ان��ت أرب���اح «بيتك» تراجعت  47.1باملئة
بالنصف األول من العام اجلاري ،لتصل إلى 56.92
مليون دينار ،مقابل أرباح الفترة املماثلة من عام
 2019والبالغة  107.67مليون دينار.

