
ق��ال تقرير الشال األسبوعي ال��ص��ادر عن 
زيادة سقف القرض اإلستهالكي : نعتقد ونكرر 
رأي سابق ورمب��ا الح��ق لنا ب��أن بنك الكويت 
املركزي مؤسسة مهنية ومحترفة حتى وإن 
إختلفنا معه أحياناً في اإلجتهاد، ونعتقد بأن 
ق��راره األس��ب��وع الفائت زي��ادة سقف القرض 
اإلستهالكي من 15 ألف دينار كويتي إلى 25 
ألف دينار كويتي، موضوع خالف في اإلجتهاد. 
وم��ن املنصف أن نذكر حجج البنك الداعمة 
لقراره، فهو حافظ على ثبات تعليماته منذ 14 
عاماً ارتفعت خاللها معدالت التضخم بنحو 
%67 لتصبح السلعة التي كانت تشترى ب� 15 
ألف دينار كويتي بسعر 25 ألف دينار كويتي. 
ورمبا وبشكل غير مباشر، يرى البنك املركزي، 
-ل��م يذكر ذل��ك-، أن هناك انخفاض في منو 
اإلئتمان املصرفي وارتفاع حصة القطاع العام 
ضمن معدالته املنخفضة، أي إنحسار في نشاط 
القطاع اخل��اص، وم��ع وف��رة فائض السيولة 
لدى املصارف، ودرجة األمان العالية للقرض 
اإلستهالكي، وارتفاع الفائدة عليه مقارنة بكبار 
العمالء، نقول رمب��ا، رآه��ا البنك دعماً لنشاط 

وربحية املصارف. 
وإلخ��ت��الف إج��ت��ه��ادن��ا ح��ول ذل��ك اإلج���راء 
ع��دة م��ب��ررات، أواله��ا، هو تاريخ الكويت في 
االلتزام العام واخلاص بالقروض، خصوصاً 
وبنك الكويت املركزي يذكر في مذكرته بأن 
%90 من الكويتيني دون عمر ال� 50 عاماً وفي 
س��وق العمل، مقترضني. وق�د م��رت الكويت 
بدعاوي شعبوية جنح�ت في إسقاط قروض، 
منذ أزمة املناخ، وحتى صندوق األس��رة، ومع 
الشك في إستدامة املالية العامة، قد يعني ذلك 
اإلجراء زراعة لغم جديد على طريق املستقبل. 
ثانيها، هو أن االقتصاد الكويتي ليس االقتصاد 
األمريكي ال��ذي ميثل االستهالك اخل��اص نحو 
%70 من تكوينه ألن��ه اقتصاد منتج للسلع 
واخل��دم��ات، وال حتى اقتصاد من��ور آسيا أو 
اليابان والصني، وال غيرها، لذلك يعني دعم 
اإلس��ت��ه��الك -س��ل��ع أو خ��دم��ات مثل السفر- 
إستنزاف وضغ�ط على الدينار الكويتي من 

دون فائدة. 
ثالثها، هو الهوس اإلستهالكي، ومن ضمن 
أهداف التخطيط لالقتصاد الكلي هو العمل على 
خلق تغيير إيجابي في القيم والعادات السلبية، 
والقرار دعم لتلك العادة السلبية. وآخرها، هو 
أن اإلنفالت املالي منذ عام 2004 أدى الرتفاع 
األج��ور بأكثر من ضعفي ما كانت عليه، ومن 
دون إحتساب الدعم، وهو رات��ب غير مباشر، 
ومبا فاق معدالت التضخم، ذلك يعني أن اإلبقاء 
على نسبة ال� %40 للموظف و%30 للمتقاعد، 
أصبحت تفوق في قوتها الشرائية االرتفاع في 

أسعار السلع واخلدمات.  
تلك وجهة نظرنا من زاوية إجتهادنا حول 
مرتكزات االقتصاد الكلي، وما لم تكن لدى البنك 
املركزي مبررات غير معلنة، لها عالقة بقطاع 
املصارف، أو حتى جزئية لها عالقة مبصرف 
أو أكثر، تبقى قناعتنا بأن ضرر القرار يفوق 

منافعه. 

االحتياطي العام
من األرقام التي تضمنها تقرير شهر أكتوبر 
الفائت لديوان احملاسبة حول اإلقتراض لسداد 
عجز امل���وازن���ة، أرق���ام ص��ن��دوق االحتياطي 
العام، وتثير تلك األرق��ام لبساً، رمبا نتيجة 
ق��ص��ور لفهمنا ل��ه��ا، ولكنها تستحق بعض 
التعليق، ورمب��ا مراجعة أله��داف الصندوق 
وسياساته. فالصندوق يتضمن استثمارات 
غير سائلة وط��وي��ل��ة األم���د، مثل “مؤسسة 
البترول الكويتية” و”صندوق التنمية الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية “ و”البنك الدولي” 
و”صندوق النقد الدولي” ومجموعة من 
املؤسسات احمللية التي ال حتقق عوائد، ورمبا 
تخسر. وضمنه استثمارات في أسهم وعقارات 
وسندات ومحافظ ونقد، واألخيرة هي ما مت 
تصنيفه من قبل دي��وان احملاسبة باألصول 
السائلة، وهي املستخدمة ملوازنة املالية العامة، 

وحتديداً في زمن العجز. 
أرق��ام أرص��دة “صندوق احتياطي األجيال 
القادمة” ال توحي بأن دوره يقتصر على ضمان 
اإلس��ت��ق��رار امل��ال��ي ألوض���اع امل��وازن��ة العامة، 
فرصيد ذلك االحتياطي كان نحو 46.8 مليار 
دينار كويتي في نهاية شهر مارس 2014، وبلغ 
ذل��ك الرصيد نحو 24.3 مليار دينار كويتي 
في 2018/06/30. ذلك يعني أن االحتياطي 
العام فقد نحو 22.6 مليار دينار كويتي في 
أرب��ع س��ن��وات ورب��ع السنة، وه��و رق��م أعلى 
بكثير من إجمالي عجز املوازنة، فصافي عجز 
السنوات املالية الفائتة األربع 2014-/2015 
إل��ى 2017/-2018 ك��ان 9.2 مليار دينار 
كويتي، أو عجز بحدود 12.46 مليار دينار 
كويتي لثالث سنوات مالية، وفائض بحدود 
3.25 مليار دينار كويتي لسنة مالية واحدة. 
السحوبات األخرى من االحتياطي العام تبدو 
ظ��اه��راً أعلى من سحوبات تغطية عجوزات 
امل��وازن��ة العامة، وذل��ك يعد خلاًل كبيراً في 
التعريف بالوضع املالي للدولة، وال ميكن 
احلديث عن إصالح مالي أو حتى سياسة مالية 
بوجود نفقات عامة بهذا احلجم خارج املوازنة. 

أول��ى نتائج حتليل دي��وان احملاسبة كانت 
احلكم على األداء املالي ألص��ول االحتياطي 
العام السائلة بأنه ضعيف، وقد يكون جزء من 
الهبوط الكبير في أصول ذلك االحتياطي ناجت 
عن أداء سالب ورمب��ا كبير في االستثمارات 
طويلة األم��د لذلك االحتياطي، وه��و أم��ر إن 
صح يحتاج إلى مراجعة وتقومي. ثاني نتائج 
التحليل ه��و إن��ف��الت السياسة املالية، ليس 
فقط بوصفها بالعودة إلى هدر ما قبل هبوط 

أسعار النفط مع أول ارتفاع مؤقت في أسعار 
النفط، وإمنا بوجود قنوات هدر أخرى خارج 
حدود املوازنة العامة، مبا يعني أن احلديث عن 
السياسة املالية غير دقيق في أحسن األحوال، 
وخاطئ إن كانت اخلالصة معرفة حجم العجز 
أو الفائض احلقيقي. وال ميكن احل��دي��ث عن 
رؤي��ة كويت جديدة، وأبسط أدوات سياسة 
تنفيذها غير منضبطة، واحلل هو في شمولية 
املوازنة العامة لكل النفقات العامة، والتحجج 
بسرية بعضها ليس له معنى، وال��واق��ع أنه 

يعزز من إحتماالت هدر وفساد تلك النفقات. 

سوق العقار احمللي
تشي�ر آخ�ر البيان�ات املتوف�رة ف�ي وزارة 
العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- 
)بعد استبعاد كل من النشاط احلرفي ونظام 
الشريط الساحلي( إل��ى ارت��ف��اع ف��ي سيولة 
سوق العقار في أكتوبر 2018 مقارنة بسيولة 
سبتمبر 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداوالت 
العقود والوكاالت لشهر أكتوبر نحو 306.5 
مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى مبا نسبته 
%45.2 ع��ن مستوى سيولة شهر سبتمبر 
2018، البالغة نحو 211.1 مليون دينار 
كويتي، وارتفعت مبا نسبته %37.2 مقارنة 
مع سيولة أكتوبر 2017، عندما بلغت السيولة 

آنذاك نحو 223.5 مليون دينار كويتي.
وت��وزع��ت ت���داوالت أكتوبر 2018 م��ا بني 
نحو 289.7 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 
16.8 مليون دينار كويتي وكاالت. وبلغ عدد 
الصفقات العقارية لهذا الشهر 697 صفقة، 
ت��وزع��ت م��ا ب��ني 670 ع��ق��وداً و27 وك���االت. 
وح��ص��دت محافظة األح��م��دي أع��ل��ى ع��دد من 
الصفقات ب� 238 صفقة وممثلة بنحو 34.1% 
م��ن إجمالي ع��دد الصفقات العقارية، تليها 
محافظة حولي ب��� 149 صفقة ومتثل نحو 
%21.4، في حني حظيت محافظة اجلهراء 
على أدنى عدد من الصفقات ب� 49 صفقة ممثلة 

بنحو 7%. 
وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن اخلاص 
نحو 149.3 مليون دي��ن��ار كويتي مرتفعة 
بنحو %52.2 مقارنة م��ع سبتمبر 2018، 
عندما بلغت نحو 98.1 مليون دينار كويتي، 
وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 48.7% 
من جملة قيمة ت���داوالت العقار، مقارنة مبا 
نسبته %46.5 في سبتمبر 2018. وبلغ املعدل 
الشهري لقيمة ت��داوالت السكن اخلاص خالل 

آخر 12 شهراً نحو 109.5 مليون دينار كويتي، 
أي أن قيمة ت��داوالت شهر أكتوبر 2018 أعلى 
مبا نسبته %36.4 مقارنة باملعدل. وارتفع عدد 
الصفقات لهذا النشاط إلى 483 صفقة مقارنة 
ب� 308 صفقة في سبتمبر 2018، وبذلك بلغ 
معدل قيمة الصفقة ال��واح��دة لنشاط السكن 
اخل��اص حول 309 ألف دينار كويتي مقارنة 
بنحو 319 أل��ف دي��ن��ار كويت�ي ف��ي سبتمبر 

2018، أي بانخفاض بحدود 2.9%-. 
وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ت�����داوالت ن��ش��اط السكن 
االستثماري نحو 104.1 مليون دينار كويتي 
أي بانخفاض بنحو %5.2- مقارنة بالشهر 
السابق )سبتمبر 2018(، حني بلغت نحو 
109.8 مليون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي، وانخفضت 
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34% 
مقارنة مبا نسبته %52 في سبتمبر 2018. 
وبلغ املعدل الشهري لقيمة ت���داوالت نشاط 
السكن االستثماري خالل 12 شهراً نحو 111 
مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداوالت شهر 
أكتوبر أدنى مبا نسبته %6.3- مقارنة مبعدل 
12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 202 صفقة 
مقارنة ب� 144 صفقة في سبتمبر 2018، وبذلك 
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن 
االستثماري نحو 515 ألف دينار كويتي مقارنة 

بنحو 763 أل��ف دي��ن��ار كويتي ف��ي سبتمبر 
2018، أي بانخف�اض بح��دود 32.4%-. 

وارتفعت قيمة ت��داوالت النشاط التجاري 
إلى نحو 48.3 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت 
بنحو %1409.1 مقارنة مع سبتمبر 2018، 
ح��ني بلغت نحو 3.2 مليون دي��ن��ار كويتي. 
وارتفعت مساهمته في قيمة التداوالت العقارية 
إل��ى نحو %15.8 مقارنة مبا نسبته 1.5% 
في سبتمبر 2018. وبلغ معدل قيمة تداوالت 
النشاط التجاري خالل 12 شهراً نحو 41.4 
مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداوالت شهر 
أكتوبر أعلى بنحو %16.6 عن متوسط آخر 12 
شهراً. وبلغ عدد صفقاته 10 صفقات مقارنة 
ب�صفقة واح��دة لشهر سبتمبر 2018، وبذلك 
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر 
2018 نحو 4.8 مليون دينار كويتي مقارنة 
مبعدل سبتمبر 2018 والبالغ نحو 3.2 مليون 
دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 50.9%. 
ومت��ت صفقتان لنشاط امل��خ��ازن بقيمة 4.8 

مليون دينار كويتي ملجملهما.
وعند مقارنة إجمالي ت��داوالت شهر أكتوبر 
مبثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة )أكتوبر 
2017( نالحظ أنها حققت إرتفاعاً من نحو 
223.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 306.5 

مليون دينار كويتي، أي مبا نسبته 37.2%، 
كما أسلفنا. وشمل اإلرت��ف��اع سيولة نشاط 
السكن اإلستثماري بنسب�ة %73.1، نشاط 
السكن اخل��اص بنسب�ة %27.8، والنش�اط 

التج�اري بنسبة 3.8%.
وعند مقارنة جملة قيمة ال��ت��داوالت منذ 
بداية العام اجل��اري حتى نهاية شهر أكتوبر 
2018 مبثيلتها من عام 2017، نالحظ ارتفاعاً 
في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 
2.034 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.815 
مليار دينار كويتي، أي مبا نسبته %38.4. ولو 
افترضنا استمرار سيولة السوق خالل ما تبقى 
من السنة )شهران( عند املستوى ذاته، فسوف 
تبلغ قيمة ت��داوالت السوق )عقوداً ووكاالت( 
نحو 3.378 مليار دينار كويتي، وهي أعلى مبا 
قيمته 996.4 مليون دينار كويتي عن مجموع 
السنة املاضية، أي ارتفاع مبا نسبته 41.8% 
ع��ن مستوى ع��ام 2017، ال���ذي بلغت قيمة 

تداوله نحو 2.382 مليار دينار كويتي.

 البنك التجاري 
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله 
للشهور التسعة من العام احلالي، والتي تشير 
إل��ى أن البنك حقق صافي أرب��اح )بعد خصم 
الضرائب( بلغت نحو 15.25 مليون دينار 
كويتي، مقارنة بنحو 14.48 مليون دينار 
كويتي خالل الفترة نفسها من عام 2017، أي 
إن البنك سجل ارتفاع�اً ف�ي  ربحيت�ه بل�غ نح�و 
769 أل�ف دينار كويتي أو نحو %5.3.  ويعزى 
هذا االرتفاع في مستوى األرباح الصافية، إلى 
ارت��ف��اع إجمالي اإلي���رادات التشغيلية مقابل 
انخفاض املصروفات التشغيلية. وعليه، حقق 
البنك ربح تشغيلي )قبل خصم املخصصات( 
بلغ نحو 81.5 مليون دينار كويتي، مرتفعاً 
بنحو 6.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 
%8.7، مقارنة مع 75 مليون دينار كويتي 

للفترة املماثلة من العام الفائت.
وف��ي التفاصيل، ارتفعت جملة اإلي���رادات 
التشغيلية بنحو 3.3 مليون دينار كويتي أو 
ما نسبته %3، وصوالً إلى نحو 114.2 مليون 
دينار كويتي، مقارنة بنحو 110.9 مليون 
دينار كويتي للفترة نفسها من ع��ام 2017. 
وحتقق ذل��ك نتيجة ارت��ف��اع بند صافي ربح 
التعامل بالعمالت األجنبية بنحو 3.05 مليون 
دينار كويتي، وص��والً إلى نحو 5.49 مليون 
دينار كويتي مقارنة بنحو 2.44 مليون دينار 

كويتي. وارت��ف��ع أي��ض��اً، بند صافي إي���رادات 
الفوائد بنحو 957 ألف دينار كويتي أو بنحو 
%1.4، وصوالً إلى 70.1 مليون دينار كويتي 

مقارنة بنحو 69.2 مليون دينار كويتي.
 ومن جهة أخرى، انخفضت جملة املصروفات 
التشغيلية للبنك، إذ بلغ انخفاضها نحو 3.25 
مليون دينار كويتي أي ما نسبته %9.1 وصوالً 
إلى نحو 32.67 مليون دينار كويتي، مقارنة 
بنحو 35.92 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها 
من عام 2017، نتيجة انخفاض بند مصاريف 
املوظفني بنحو 3.55 مليون دينار كويتي، 
وصوالً إلى 17.30 مليون دينار كويتي مقارنة 
مع 20.85 مليون دينار كويتي. وحققت جملة 
املخصصات، ارتفاعاً بنحو 5.7 مليون دينار 
كويتي أو ما نسبته %9.5، عندما بلغت نحو 
65.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 60 
مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش 
صافي الربح إلى نحو %14.5، بعد أن كان نحو 

%14.7 خالل الفترة املماثلة من عام 2017. 
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.228 
مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته 
%3.8 وقيمته 167 مليون دي��ن��ار كويتي، 
مقارنة بنحو 4.395 مليار دينار كويتي في 
نهاية عام 2017، وانخفض بنسبة %3.3 أو 
بقيمة 142.3 مليون دينار كويتي عند املقارنة 
بإجمالي امل��وج��ودات للفترة نفسها من عام 
2017، عندما بلغ اإلجمالي آنذاك نحو 4.370 
مليار دينار كويتي. وسجل بند املستحق من 
البنوك وامل��ؤس��س��ات املالية انخفاضاً، بلغ 
ق��دره 222.4 مليون دينار كويتي ونسبته 
%39.1، ليصل إل��ى نحو 346.9 مليون 
دينار كويتي )%8.2 من إجمالي املوجودات( 
مقابل 569.3 مليون دينار كويتي )%13 من 
إجمالي امل��وج��ودات( كما في نهاية ديسمبر 
2017، وانخفض بنحو %42.9 عند املقارنة 
بالفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ ما 
قيمته 607.3 مليون دينار كويتي )%13.9 
من إجمالي امل��وج��ودات(. وسجل أداء محفظة 
ق��روض وسلفيات انخفاضاً بلغ ق��دره 38.3 
مليون دينار كويتي، ونسبته %1.7 ليصل 
بها إلى نحو 2.198 مليار دينار كويتي )52% 
من إجمالي امل��وج��ودات( مقابل 2.237 مليار 
دينار كويتي )50.9% من إجمالي املوجودات( 
كما في نهاية ديسمبر 2017، وانخفضت بنحو 
%0.04 أي ما قيمته 925 ألف دينار كويتي عند 
مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2017، حني 
بلغت نحو 2.199 مليار دينار كويتي )%50.3 
من إجمالي املوجودات(. وبلغت نسبة إجمالي 
ق��روض وسلفيات إل��ى إجمالي ال��ودائ��ع نحو 
%66 مقارنة بنحو %62.2، للفترة ذاتها من 
العام املاضي. بينما ارتفع بند نقد وأرص��دة 
قصيرة األجل بنحو 175 مليون دينار كويتي 
أو بنسبة %34.4، ليصل إلى 684.2 مليون 
دينار كويتي )%16.2 من إجمالي املوجودات(، 
مقارنة بنحو 509.2 مليون دي��ن��ار كويتي 
)%11.6 من إجمالي املوجودات( بنهاية عام 
2017، وارتفع بنحو 166 مليون دينار كويتي 
أي بنسبة %32، عند املقارنة بنفس الفترة من 
العام املاضي عندما بلغ نحو 518.2 مليون 
دينار كويتي )%11.9 من إجمالي املوجودات(.

وتشير األرق����ام إل��ى أن مطلوبات البنك 
)من غير احتساب حقوق امللكية( قد سجلت 
انخفاضاً بلغت قيمته 196.6 مليون دينار 
كويتي أي ما نسبته %5.3 لتصل إل��ى نحو 
3.543 مليار دي��ن��ار كويتي، مقارنة بنحو 
3.740 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017، 
وانخفضت بنحو 201.7 مليون دينار كويتي، 
أي بنسبة تراجع بلغت %5.4 عند املقارنة مبا 
كان عليه ذلك اإلجمالي في الفترة نفسها من 
العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي املطلوبات 
إلى إجمالي املوجودات نحو %83.8 مقارنة 

بنحو 85.7%.
وت��ش��ي��ر ن��ت��ائ��ج حتليل ال��ب��ي��ان��ات املالية 
احملسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات 
ربحية البنك قد سجلت أداًء مختلطاً، مقارنة مع 
الفترة نفسها من عام 2017، إذ انخفض مؤشر 
العائد على معدل رأسمال البنك )ROC( حني 
بلغ نحو %11.8 قياساً بنحو %12.3، وسجل 
مؤشر العائد على معدل حقوق املساهمني 
اخل��اص مبساهمي البنك )ROE( انخفاضاً 
إلى نحو %3 مقارنة بنحو %3.1، بينما ارتفع 
 م��ؤش��ر العائد على م��ع��دل م��وج��ودات البنك 
)ROA( ارتفاعاً طفيفاً، حني بلغ نحو 0.47% 
قياساً بنحو %0.45. وارتفعت ربحية السهم 
) EPS ( إلى 8.5 فلس مقابل 8  فلس، للفترة 
نفسها من ع��ام 2017. وبلغ مؤشر مضاعف 
السعر/ الربحية )P/E( نحو 44.6 مرة 
مقارنة مع 38.9 م��رة، نتيجة ارتفاع ربحية 
السهم بنحو %6.3 وبنسبة أقل من ارتفاع في 
سعر السهم وبنحو %21.7 عن مستواهما 
في 30 سبتمبر 2017، وبلغ مؤشر مضاعف 
السعر/ القيمة الدفترية ) P/B ( نحو 1.3 مرة، 

بعد أن كان 1 مرة. 

بورصة الكويت 
ك��ان أداء ب��ورص��ة الكويت خ��الل األسبوع 
املاضي أقل نشاطاً )ثالثة أيام تداول نظراً لسوء 
األحوال اجلوية(، حيث انخفضت مؤشرات كل 
من قيمة األسهم املتداولة، كمية األسهم املتداولة 
وع���دد الصفقات امل��ب��رم��ة، وك��ذل��ك انخفضت 
قيمة املؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال 
)مؤشر قيمة( في نهاية ت��داول ي��وم الثالثاء 
املاضي قد بلغت نحو 427.4  نقطة، بانخفاض 
بلغت قيمته 0.5 نقطة ونسبته %0.1 عن إقفال 
األسبوع املاضي. بينما ارتفع بنحو 40.4 نقطة 
أي ما يعادل %10.4 عن إقفال نهاية عام 2017.
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22.6 مليار دينار خالل أربع سنوات التقرير ذكر أن االحتياطي العام فقد 

»الشال«: ضرر قرار »زيادة سقف القرض االستهالكي« يفوق منافعه

65.78 دوالر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 97 سنتا في ت��داوالت اول  
أمس اجلمعة ليبلغ 78ر65 دوالر أمريكي مقابل 81ر64 دوالر 
للبرميل في تداوالت يوم اخلميس املاضي وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية. وفي األسواق العاملية ارتفعت أسعار 
النفط اول أمس وسط توقعات بخفض اإلمدادات من منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في 

اإلنتاج األمريكي. وتلقت األسعار دعما أساسيا من التوقعات بأن 
تخفض )أوبك( إنتاجها قريبا خشية اجتاه اخلام إلى الهبوط من 

جديد كما حدث عام 2014 حتت وطأة تخمة املعروض. 
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