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اإلجناز جاء نتيجة استكمال التشغيل في احملطات الثالث اجلديدة

الرشيدي: إنتاج  الغاز احلر سيبلغ
2020 850 مليون قدم مكعب في   

115 باملئة  امليزان التجاري للكويت يرتفع 
أظهرت بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء الكويتية، ارتفاع 
الفائض التجاري للكويت بنسبة 115 % في شهر يونيو 
املاضي، على أساس سنوي. وبحسب البيانات الصادرة عن 
“اإلحصاء”، بلغ الفائض التجاري في يونيو املاضي 1.01 

مليار دينار )3.34 مليار دوالر(، مقارنة بنحو 469.76 مليون 
دينار )1.56 مليار دوالر( بنفس الفترة من عام 2017.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات الكويتية في يونيو 
املاضي بنسبة %50.9 لتصل إلى 1.78 مليار دينار، مقابل نحو 

1.18 مليار دينار بالفترة املماثلة من العام السابق.
كما ارتفعت الواردات الكويتية في يونيو املاضي لتصل إلى 
775.08 مليون دينار مقارنة مع 709.42 مليون دينار في 

الفترة املماثلة من عام 2017، بارتفاع نسبته 9.3 %.

بخيت الرشيدي
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قال وزير النفط ووزيــر الكهرباء واملــاء الكويتي 
بخيت الرشيدي إن إجناز شركة نفط الكويت بزيادة 
انتاجها من الغاز الطبيعي احلــر والنفط اخلفيف 
املمتاز يسهم في تلبية حاجة البالد امللحة من الغاز 
فيما مينحها بيع النفط اخلفيف الوصول الى أسواق 

جتارية عاملية جديدة وواسعة.
وأضاف الرشيدي في بيان لوكالة األنباء الكويتية 
)كــونــا( مساء اول امــس الــثــالثــاء أن جنــاح )نفط 
الكويت( بوصولها النتاج 500 مليون قدم مكعب 
يوميا من الغاز الطبيعي احلر اجلوراسي و175 ألف 
برميل يوميا من النفط اخلفيف املمتاز يعد إجنازا 

تاريخيا للشركة.
وأوضـــح أن هــذا اإلجنـــاز جــاء نتيجة استكمال 

التشغيل فــي احملــطــات الــثــالث اجلــديــدة لالنتاج 
اجلوراسي التي تقع في كل من حقول )الصابرية( 
ــرب الروضتني( بشمال  ــرق الروضتني( و)غ و)ش

البالد.
ـــاز يسهم فــي حتقيق  ــذا اإلجن ــى أن ه ـــار إل وأش
استراتيجية تطوير الغاز احلــر والنفط اخلفيف 
ويأتي في إطار مواصلة القطاع النفطي سعيه لزيادة 
اإلنتاج للوصول به الى 850 مليون قدم مكعب من 
الغاز احلر في عام 2020 ثم الى مليار قدم مكعبة 

في 2022.
وبني أن االجناز ياتي كذلك في إطار السعي إلنتاج 
النفط اخلفيف بالوصول الى 240 ألف برميل يوميا 

في 2020 والى 280 ألف برميل يوميا في 2022.

»التجارة«: النيابة طلبت استيفاء 
شكاوى »النصب العقاري« وليس ردها

جددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، 
التأكيد على متابعتها ملف قضايا النصب 
العقاري احملالة إلى النيابة العامة، مبينة أن 
النيابة طلبت منها في كتاب استيفاء الشكاوى 

التي أحالتها الوزارة إليها في هذا الشأن.
وشددت الوزارة في بيان صحفي لها امس  
األربــعــاء، على استمرار متابعتها للقضايا 
حلــني إعـــادة احلــق إلــى أصحابه ومحاسبة 
الشركات التي تثبت إدانتها من خالل القضاء، 
ُمشيرة إلى استمرار التنسيق مع النيابة بهذا 

األمر.
ــــوزارة لها  وأعــلــنــت تشكيل جلنة مــن ال
صالحيات التواصل املباشر مــع “النيابة 
العامة” واإلدارة العامة للتحقيقات وجهات 
التحقيق األخرى مبوجب القرار اإلداري رقم 
442 لسنة 2018 ويحق لها املتابعة في 
التحقيق و ترتيب طلبات اجلهات املختصة، 
مؤكدة حرصها على تزويد النيابة بكل عناصر 

التي تؤكد على جدية البالغات لذلك هي تقوم 
بالعمل من خالل هذه اللجنة.

وذكــرت الـــوزارة أنها تعمل على مرحلة 
جديدة بالوضع القائم عبر اعتماد الكفاءة 
والفعالية وتطوير املجال الرقابي والتوعوي، 
ُمشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة 
جديدة للحؤول دون وقــوع عمليات نصب 
جديدة، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ 
كل اإلجــراءات القانونية للحفاظ على حقوق 
املــواطــنــني، ولــن تسمح باستمرار عمليات 

الغش والنصب العقاري.
ــذه الــشــكــاوى بــدأت  وأكـــدت أنها وقبل ه
مبحاربة النصب العقاري من خالل إصدار 
ــوزاري رقم  قــرارات عدة ومن بينها القرار ال
2017/639 الذي تضمنت الئحته التنفيذية 
العديد من الــشــروط الصارمة التي حتفظ 
حقوق كل املشترين  والشركات العقارية 

املشاركة في املعارض على حد سواء.

الكويتيون رابع أكبر مشتر للعقارات 
بتركيا في أغسطس املاضي

ــرت بــيــانــات احــصــائــيــة تــركــيــة امــس   ــه اظ
االربعاء ان الكويتيني جاؤوا في املرتبة الرابعة 
بعد العراقيني وااليرانيني والسعوديني من 
حيث شـــراء االجــانــب لــلــعــقــارات بتركيا في 

أغسطس املاضي.
وقــالــت البيانات التي اصدرتها مؤسسة 
االحــصــاء التركية ان املــواطــنــني الكويتيني 
اشتروا 271 عقارا في اغسطس املاضي ليحتلوا 
املرتبة الرابعة بعد العراقيني الذين تصدروا 
قائمة الترتيب بــشــراء 944 عــقــارا فــي حني 
جــاء االيــرانــيــون ثانيا بشراء 394 عقارا ثم 
السعوديون ثالثا ب275 عقارا والروس خامسا 

ب192 عقارا.
واضافت ان العدد االجمالي ملبيعات العقارات 
لالجانب في تركيا خالل اغسطس املاضي بلغ 
3866 عقارا مسجال ارتفاعا بنسبة 6ر129 
في املئة مقارنة بالشهر ذاته من العام املاضي.
واشــارت البيانات الى ان مدينة )اسطنبول( 
كانت اكثر املدن التركية بيعا للعقارات لالجانب 
في اغسطس املاضي اذ بلغ عدد العقارات املبيعة 
1141 عقارا تلتها )أنطاليا( ب675 عقارا ثم 
)بورصة( ب307 عقارا وأنقرة ب305 عقارا 

و)ياالوا( ب263 عقارا.
وفيما يتعلق مببيعات العقارات في تركيا 
ــارت البيانات الــى انها سجلت  بشكل عــام اش

انخفاضا خالل اغسطس املاضي بنسبة 5ر12 
في املئة مقارنة بالشهر ذاته من العام املاضي اذ 

مت بيع 105154 عقارا في جميع انحاء تركيا.

املؤشرات تتباين للجلسة الثانية على التوالي

البورصة تنهي تعامالتها على انخفاض 
10.7 نقطة املؤشر العام 

أنهت بــورصــة الكويت تعامالتها امس  
األربعاء على انخفاض املؤشر العام 7ر10 
نقطة ليبلغ مستوى 6ر5118 نقطة بنسبة 

انخفاض 21ر0 في املئة.
وبلغت كميات تـــداوالت املؤشر 5ر197 
مليون سهم متت من خالل 6059 صفقة نقدية 
بقيمة 19ر25 مليون دينار كويتي )نحو 

12ر83 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر0 نقطة 
ليصل إلى مستوى 08ر4749 نقطة وبنسبة 
ارتفاع 02ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 2ر153 مليون سهم متت عبر 2451 
صفقة نقدية بقيمة 16ر7 مليون دينار )نحو 

6ر23 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 2ر17 نقطة 
ليصل إلى مستوى 9ر5321 نقطة وبنسبة 
انخفاض 32ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 2ر44 مليون سهم متــت عبر 3608 
صفقات بقيمة 18 مليون دينار )نحو 4ر59 

مقر البورصة مليون دوالر(.

عقارات في تركيا

2.4 باملئة    مع منو تداوالت قطاع السكن اخلاص بـ 

حتسن نسبي للعقار احمللي بالربع الثاني
شهد قطاع العقار احمللي حتسنا نسبيا 
خالل فترة الربع الثاني من هذا العام مدعوما 
بنمو قيمة التداوالت العقارية في قطاع السكن 
اخلاص بنسبة 4ر2 في املئة عالوة على ارتفاع 

عدد صفقاته املتداولة بنحو 1ر3 في املئة.   
وبلغت قيمة التداوالت العقارية في الربع 
الثاني من هذا العام نحو 857 مليون دينار 
كويتي )نحو 8ر2 مليار دوالر امريكي( وفقا 
ملؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة 
العدل الكويتية بارتفاع بلغت نسبته 3 في 

املئة عن قيمتها في الربع السابق.   
وفي هذا السياق قال متخصصون عقاريون 
في لقاءات متفرقة مع وكالة األنباء الكويتية 
ــاء “إن قــطــاع العقار  ــع ــا( امـــس  االرب ــون )ك
السكني لعب دورا رئيسيا في حتقيق التحسن 
النسبي لسوق العقار الكويتي خــالل الربع 
الثاني من هذا العام مقابل تأثر القطاع العقاري 

االستثمارى مبوسم االجازات الصيفية”.  
 وأضــافــوا أن الــتــداوالت العقارية للسكن 
اخلــاص ارتفعت خــالل الربع الثاني بنسبة 

4ر2 في املئة لتبلغ 9ر321 مليون دينار )نحو 
مليار دوالر( في حني بلغ متوسط قيمة الصفقة 
العقارية اإلجمالية نحو 540 ألف دينار )نحو 
7ر1 مليون دوالر( بنمو نسبته 243 في املئة 

مقارنة بالربع األول من 2018.   
ــن جهته قـــال مــديــر )مــكــتــب الدليجان  م
الــعــقــاري( سليمان الدليجان ل )كــونــا( إن 
إجمالي قيمة التداوالت العقارية احمللية في 
النصف األول من العام احلالي بلغ نحو 6ر1 
مليار دينار )نحو 2ر5 مليار دوالر( مقارنة 
بنحو 6ر2 مليار دينار )نحو 5ر8 مليار دوالر( 
في عام 2017 ما يعني أن إجمالي التداوالت 

العقارية احمللية لهذا العام “سترتفع قليال”.   

ــاف الدليجان أن نسبة األشــغــال في  وأض
الفنادق والشقق الفندقية ارتفعت خالل األشهر 
املاضية إلــى 65 في املئة مقابل 50 في املئة 
في السابق مدعومة بارتفاع عدد السائحني 
اخلليجيني نسبيا وتواجد املجمعات التجارية 

كبيرة احلجم واملرافق الترفيهية في البالد. 
وأوضــح أن القطاع العقاري االستثماري 
استحوذ على 42 في املئة من إجمالي قيمة 
التداوالت العقارية احمللية في النصف األول 
من 2018 في حني استحوذ القطاع السكني 
على نحو 37 في املئة والقطاع التجاري على 
15 فــي املــئــة واســتــحــوذت بقية القطاعات 
األخرى على نحو 6 في املئة من إجمالي قيمة 

التداوالت.  وتوقع ارتفاع قيمة التداوالت في 
القطاعني االستثماري والتجاري خالل الفترة 
املمتدة من سبتمبر اجلــاري حتى نهاية هذا 
العام مبينا أن “العقار في الكويت ميرض 
وال ميوت”.  من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
ــدن األهلية العقارية( الكويتية  لشركة )م
ــا( “إن السوق  ــون املــهــنــدس عمر جنــم ل )ك
ــالل فترة  ــم تعافيه النسبي خ الــعــقــاري رغ
النصف األول من هذا العام إال أنه مازال يواجه 
حتديات تعوق منوه بشكل أكبر السيما على 
صعيد البيئة التشريعية واإلجرائية املواتية 
جلذب املزيد من املستثمرين غير الكويتيني إلى 
هذا القطاع”.    وفيما يتعلق بعدد املجمعات 

التجارية في البالد أفاد جنم بأنها تبلغ نحو 
576 مجمعا بنهاية العام املاضي وتستحوذ 
محافظتا الفراونية وحولي على 60 في املئة 
منها في حني تتوزع بقيتها على محافظات 
األحمدي ومبارك الكبير والعاصمة واجلهراء 
أما املباني التجارية األخرى واملقدر عددها ب 
4381 مبنى فيتواجد نحو 41 في املئة منها في 

محافظة العاصمة.   
من جهته قال املدير العام لشركة )عذراء( 
العقارية ميثم الشخص ل )كونا( “إن متوسط 
قيمة الصفقة العقارية اإلجمالية في الربع 
الثاني بلغ نحو 540 ألف دينار )نحو 7ر1 
مليون دوالر( بارتفاع نسبته 243 في املئة 

مقارنة بفترة الربع األول من 2018”.   
وأضاف الشخص “أن متوسط قيمة الصفقة 
ارتفع بنسبة 1ر19 في املئة في الربع الثاني 
ــاس سنوي كما بلغ عــدد الصفقات  على أس
املتداولة 1586 صفقة بنسبة تراجع بلغت 70 
في املئة على أساس ربع سنوي في حني ارتفع 
عــدد الصفقات املتداولة على أســاس سنوي 

بنحو 5ر3 في املئة”.  
 وذكر أن السوق العقاري تأثر إيجابا مع 
استكمال خطط البنى التحتية في بعض املدن 
اإلسكانية اجلديدة )املطالع( و)صباح األحمد( 
و)جنوب صباح األحمد( الفتا إلى أن السوق 
العقاري شهد اســتــقــرارا كبيرا فــي املناطق 
الداخلية مــع انخفاض الطلب على أســاس 

سنوي وكذلك انخفاض محدود في القيمة.  
 ولفت إلى أن قيمة التداوالت العقارية في 
قطاع السكن اخلاص ارتفعت بنسبة 4ر2 في 
املئة في الربع الثاني من 2018 عــالوة على 
ارتفاع عدد صفقاته املتداولة بنحو 1ر3 في 

املئة.   

ديـــــنـــــار مـــــلـــــيـــــار   1.6 بــــلــــغــــت  احملـــــلـــــيـــــة  الـــــعـــــقـــــاريـــــة  الــــــــــتــــــــــداوالت  قــــيــــمــــة  إجــــــمــــــالــــــي   : الـــــدلـــــيـــــجـــــان 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــبــــيــــئــــة  منــــــــوه عــــلــــى صــــعــــيــــد  تـــــعـــــوق  يــــــواجــــــه حتــــــديــــــات  الـــــعـــــقـــــاري  الــــــســــــوق   : جنــــــم 

43 مليار دينار إجمالي  »بيتك«: 
ودائع القطاع املصرفي في يوليو

قال بيت التمويل الكويتي إن النمو السنوي 
إلجمالي الودائع في القطاع املصرفي الكويتي 
ارتفع بنحو 9ر3 في املئة خالل شهر يوليو 
املاضي لتصل إلــى 43 مليار دينار كويتي 

)نحو 141 مليار دوالر أمريكي(.
ـــاف )بــيــتــك( فــي تقرير اقتصادي  وأض
ــاء عــن )تــطــور حجم  ــع ـــدره امـــس  األرب أص
الودائع لدى البنوك احمللية في يوليو 2018( 
أن هذا النمو جاء بالتزامن مع ارتفاع النشاط 
االئتماني للبنوك بنسبة 5ر2 في املئة على 
أساس سنوي إذ سجلت أرصدة التسهيالت 
االئتمانية نحو 3ر36 مليار دينار )نحو 118 

مليار دوالر(.
وأوضــح أن قيمة النمو السنوي للودائع 
بلغت حوالي 6ر1 مليار دينار )نحو خمسة 

ــع  ــى ارتــفــاع ودائ مــلــيــارات دوالر( الفــتــا إل
القطاع اخلاص بنسبة 8ر5 في حني تراجعت 

الودائع احلكومية بنسبة 5 في املئة.
وذكر )بيتك( أنه عند املقارنة على أساس 
شهري فقد تراجعت الودائع بنسبة 1 في املئة 
بسبب انخفاض ودائع القطاع اخلاص بنسبة 
6ر0 في املئة في يوليو وبقيمة 9ر228 مليون 
ديــنــار )نحو 755 مليون دوالر( مقارنة 
بحجمها البالغ 6ر36 مليار دينار )نحو 120 

مليار دوالر( في يونيو املاضي.
وبني أن الودائع احلكومية بنهاية شهر 
يوليو املاضي تراجعت بنسبة 9ر2 في املئة 
في حني ارتفعت حصة ودائع القطاع اخلاص 
من اجمالي الودائع بنحو طفيف في يوليو 

2018 لتمثل حصة قدرها 84 في املئة.

»الصناعات« يوقع مع »القوى العاملة« 
20 شابا وشابة  عقدا لتوظيف 

ــاد الصناعات الكويتية حسني  أعلن رئيس احت
اخلرافي عن توقيع االحتــاد عقدا مع الهيئة العامة 
للقوى العاملة لتدريب وتوظيف 20 شابا وشابة 
في املصانع احمللية لتشجيع الشباب على االنخراط 
في القطاع الصناعي.وقال اخلرافي في كلمة خالل 
حفل )ختام مشاريع االحتــاد 2018( امس  األربعاء 
إن احتاد الصناعات لدية أولوية في تدريب الشباب 
الطموح الراغب العمل في القطاع الصناعي فضال عن 
تبنيه مجموعة برامج ودورات تدريبية تسهم في دعم 

مشاريع هؤالء الشباب.
وأضاف أن احتاد الصناعات قام بتدريب مجموعة 
من الشباب الكويتي حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل 
في القطاع الصناعي بأسلوب حديث وهو ما ستتضح 

نتائجه في املستقبل القريب.
ــاد ومــن خــالل قربه الشديد من  ــح أن االحت وأوض

املصانع احمللية إستطاع التعرف على مــدى حاجة 
القطاع للكوادر البشرية الكويتية القادرة على إدارة 

وتشغيل خطوط االنتاج في املصانع والعمل احلرفي.
وذكــرأن حفل )ختام مشاريع االحتاد 2018( يعد 
“شراكة استراتيجية إيجابية بني مؤسسات القطاعني 
العام واخلاص لدعم النهوض بهذا القطاع احليوي” 
معربا عن شكره للجهات الداعمة في خلق وتوفير 

فرص العمل “ألبنائنا الكويتيني”.
مــن جهته قــال نائب املــديــر الــعــام لقطاع متويل 
االستثمار فــي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة مناف املنيفي في 
كلمة مماثلة إن دور الصندوق ال يقتصر على التمويل 
فحسب بل دعــم املشاركني والــوصــول بهم للمراحل 
النهائية حتى يتمكنوا من االستفادة من التمويل 

وضمان جناح مشاريعهم.

 »وربة« يجري اليوم سحب 
»السنبلة« األسبوعي

ــة سحب السنبلة  يجرى بنك ورب
االسبوعي الرابع والثالثني في متام 
الساعة احلادية عشر ظهراً من اليوم 
ـــراء السحوبات  اخلــمــيــس؛ ويــتــم إج
بحضور ممثل عــن وزارة التجارة 

والصناعه و موظفي بنك وربة.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل 
لكل الراغبني بتوفير األموال وحتقيق 
عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في 
الــوقــت نفسه بــاالضــافــة الـــى  فرصاً 
شهرية للفوز بجوائز نقدية طــوال 
الــعــام. ونــظــراً لإلقبال الكبير الــذي 
القــاه هذا احلساب من قبل العمالء ملا 
يؤمّنه من فــرص كبيرة للربح، عمل 
بنك وربة على إضافة تطورات نوعية 

على حساب السنبلة القت استحسان 
العمالء، وتشمل التطورات التي متت 
إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة 
ــة سحب  ــاف ــني عــبــر اض ــح ــراب عـــدد ال
أسبوعي باالضافة الى السحب الشهري 
وذلك إلتاحة فرص أكبر للعمالء للفوز 
بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها 
ألف دينار كويتي  تذهب إلى 5 رابحني 
ويتم السحب عليها في يوم اخلميس 
مــن كــل أســبــوع. باإلضافة الــى ذلــك، 
يستمر سحب السنبلة الشهري في 
بداية كل شهر على اجلوائز الكبرى 
- بحضور وإشــراف ممثل من وزارة 
الــتــجــارة والصناعة -  والــتــي يبلغ 

إجمالها 30  ألف دينار كويتي.


