النفط الكويتي ينخفض إلى  59.59دوالر

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  94سنتا في
ت��داوالت أول امس ليبلغ 59ر 59دوالر مقابل 53ر60
دوالر للبرميل في تداوالت اخلميس املاضي وفقا للسعر

10

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االسواق العاملية أنهت عقود خام القياس العاملي
مزيج برنت جلسة ال��ت��داول منخفضة  16سنتا إلى

22ر 60دوالر للبرميل في حني هبطت عقود خام القياس
األمريكي غرب تكساس الوسيط  24سنتا لتغلق عند
85ر 54دوالر للبرميل.
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تخدم بريدة وعنيزة واملناطق املجاورة

«الكويتية» تسير  3رحالت إلى القصيم
بدء ًا من  28أكتوبر املقبل
اعلنت اخلطوط الكويتية عن تسيير
ث�ل�اث رح�ل�ات أس��ب��وع��ي��ة إل���ى منطقة
القصيم باململكة العربية السعودية عبر
حسابها الرسمي لعطالت اخلطوط
اجلوية الكويتية على موقع التواصل
االجتماعي تويتر اعتبارا ً من تاريخ
 ، 2019/10/28وتبدأ األسعار من من
 600ريال سعودي فقط للتذكره .
وق����ال امل��دي��ر اإلق��ل��ي��م��ي للخطوط
الكويتية بدول اخلليج مشعل العجمي
في فيديو متداول على موقع التواصل
االجتماعي تويتر :سيشهد ي��وم 28
أكتوبر تشغيل أول رحلة إل��ى مطار
القصيم خلدمة أهالي القصيم وبريدة

وعنيزة واملناطق املجاورة بعدد ثالث
رحالت أسبوعية واحدة االثنني وأخرى
األربعاء واجلمعة .
من جانبه ذكر مدير اخلدمات األرضية
في اخلطوط الكويتية أحمد العجمي في
مقطع متداول  :نهدف لعودة املاضي إلى
احلاضر حيث كان جميع اهل القصيم
ي��زورون الكويت  ،ونستفيد من ناحية
أخرى من هذا السوق النشيط والناشئ
باإلضافة ل��زي��ادة تقاربنا م��ع اململكة
العربية السعودية .
وكانت قد نشرت الكويتية في تاريخ
15يوليو ت��غ��ري��دات ع��ل��ى صفحتها
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي

تويتر جاء فيها  :تود اخلطوط الكويتية
التوضيح بشأن ما مت تداوله من خالل
وس��ائ��ل التواصل االجتماعي ع��ن نية
التشغيل الى مطار القصيم في السعودية
بأنه وبعد عمل ال��دراس��ات التشغيلية
ال�لازم��ه خلط القصيم  ،وح��رص��اً منها
على تلبية جميع متطلبات ركابها الكرام.
فإن اخلطوط اجلوية الكويتية بصدد
إنهاء كافة االج��راءات الالزمة لتشغيل
خط القصيم اعتبارا من اجلدول الشتوي
القادم في أواخر اكتوبر املقبل ومبعدل
ث�لاث رح�لات اسبوعياً  ،وتؤكد بأنها
ل��ن ت��أل��و ج��ه��دا ً ف��ي تلبية احتياجات
جميع عمالءها الكرام مبا يحقق الفائدة

املرجوة.
وتعلن بعد دراسات أجرتها لتشغيل

أدنى مبا نسبته  66باملئة عن مستوى يوليو 2019

«الشال» :انخفاض سيولة سوق العقار إلى  144.4مليون دينار

ج��اء ف��ي تقرير ال��ش��ال االسبوعي
ال���ص���ادر ع���ن س���وق ال��ع��ق��ار احمل��ل��ي
– أغسطس  : 2019تشير آخر البيانات
امل��ت��وف��رة ف��ي وزارة ال��ع��دل -إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق( -بعد
استبعاد كل من النشاط احلرفي ونظام
الشريط الساحلي) إلى انخفاض كبير
في سيولة س��وق العقار في أغسطس
 2019مقارنة بسيولة يوليو 2019
رمب��ا بسبب العطل والصيف وضعف
أداء البورصة ،حيث بلغت جملة قيمة
ت����داوالت ال��ع��ق��ود وال���وك���االت لشهر
أغسطس نحو  144.4مليون دينار
كويتي ،وه��ي قيمة أدن���ى مب��ا نسبته
 -66%ع��ن م��س��ت��وى س��ي��ول��ة يوليو
 2019البالغة نحو  425.3مليون دينار
كويتي ،ولكنها أعلى مبا نسبته 6.5%
مقارنة م��ع سيولة أغسطس ،2018
عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 135.6
مليون دينار كويتي.
وتوزعت ت��داوالت أغسطس 2019
ما بني نحو  139.9مليون دينار كويتي
عقودا ً ،ونحو  4.5مليون دينار كويتي
وك��االت .وبلغ عدد الصفقات العقارية
لهذا الشهر  331صفقة ،توزعت ما بني

 321ع��ق��ودا ً و 10وك���االت .وحصدت
محافظة األحمدي أعلى عدد من الصفقات
بـ  163صفقة وممثلة بنحو  49.2%من
إجمالي عدد الصفقات العقارية ،تليها
محافظة ح��ول��ي ب��ـ  55صفقة ومتثل
نحو  ،16.6%في حني حظيت محافظة
اجلهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ
 12صفقة ممثلة بنحو  .3.6%وبلغت
قيمة ت���داوالت نشاط السكن اخل��اص
ن��ح��و  70.3م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي،
منخفضة بنحو  -57.4%مقارنة مع
يوليو  2019عندما بلغت نحو 165.1
مليون دينار كويتي ،في حني ارتفعت
نسبة مساهمتها إلى نحو  48.7%من
جملة قيمة ت����داوالت ال��ع��ق��ار مقارنة
مبا نسبته  38.8%في يوليو .2019
وبلغ املعدل الشهري لقيمة ت��داوالت
السكن اخل���اص خ�لال آخ��ر  12شهرا ً
نحو  127.6مليون دينار كويتي ،أي
أن قيمة ت��داوالت أغسطس  2019أدنى
مبا نسبتـه  -44.9%مقارنة باملعدل.
وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط
إلى  217صفقة مقارنة بـ  498صفقة
ف��ي يوليو  ،2019وب��ذل��ك بلغ معدل
قيمة الصفقة ال��واح��دة لنشاط السكن

اخل��اص نحو  324أل��ف دينار كويتي
مقارنة بنحو  331ألف دينـار كويتـي
فـي يوليو  ،2019أي بانخفاض بحدود
 .-2.2%وبلغت قيمة ت��داوالت نشاط
السكن االستثماري نحو  54.2مليـــون
دينـــار كويتــي أي بانخفــاض بنحــو
 -65.1%م��ق��ارن��ة م��ع يوليو 2019
حني بلغت نحو  155.4مليون دينار
كويتي ،بينما ارتفعت قليالً مساهمتها
م��ن جملة السيولة إل��ى نحو 37.6%
مقارنة مبا نسبته  .36.5%وبلغ املعدل
الشهري لقيمة ت��داوالت نشاط السكن
االستثماري خالل  12شهرا ً نحو 119.4
مليون دينار كويتي ،أي أن قيمة تداوالت
أغسطس أدن��ى مب��ا نسبته -54.6%
مقارنة مبعدل آخر  12شهرا ً .وانخفض
عدد صفقاته إلى  67صفقة مقارنة بـ
 163صفقة في يوليو  ،2019وبذلك
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط
السكن االستثماري نحو  810ألف دينار
كويتي مقارنة بنحو  953ألف دينـار
كويتـي فـي يوليو  ،2019أي بانخفاض
بحدود .-15.1%
وانخفضت قيمة ت���داوالت النشاط
التجاري إلى نحو  18.4مليون دينار

ك��وي��ت��ي ،أي انخفضت بنحو -82%
مقارنة م��ع يوليو  2019ح�ين بلغت
نحو  102.3مليون دي��ن��ار كويتي،
وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة
إل��ى نحو  12.7%مقارنة مب��ا نسبته
 .24%وب��ل��غ م��ع��دل قيمة ت���داوالت
النشاط التجاري خالل  12شهرا ً نحو
 52.4مليون دينار كويتي ،أي أن قيمة
ت��داوالت أغسطس أدن��ى بنحو -65%
عن متوسط آخر  12شهرا ً .وبلغ عدد
صفقاته  46صفقة مقارنة بـ  73صفقة
لشهر يوليو  ،2019وبذلك بلغ معدل
قيمة الصفقة الواحدة لشهر أغسطس
 2019نحو  399أل��ف دي��ن��ار كويتي
مقارنة مبعدل يوليو  2019والبالغ
نحو  1.4مليـــون دينــار كويتــي ،أي
بانخفــاض بحــدود  .-71.5%كما
متت صفقة واح��دة على نشاط املخازن
بقيمة  1.5مليون دينار كويتي ،مقارنة
بصفقتان بلغت قيمتهما نحو  2.6مليون
دينار كويتي في يوليو  .2019وعند
مقارنة إجمالي تداوالت شهر أغسطس
مبثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة
(أغسطس  )2018نالحظ أنها حققت
ارتفاعاً من نحو  135.6مليون دينار
كويتي إل��ى نحو  144.4مليون دينار
كويتي ،أي مبا نسبته  6.5%كما أسلفنا.
وشمل االرتفاع سيولة النشاط التجاري
بنسبة  143.2%وسيولة نشاط السكن
اخلاص بنسبة  ،8.2%بينما انخفضت
س��ي��ول��ة ن��ش��اط ال��س��ك��ن اإلس��ت��ث��م��اري
بنسبة .-14%
وعند مقارنة جملة قيمة التداوالت
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري حتى شهر
أغسطس  ،2019أي الشهور الثمانية
األولى من العام مبثيلتها من عام ،2018
نالحظ انخفاضاً في إجمالي سيولة
السوق العقاري من نحو  2.298مليار
دينار كويتي إل��ى نحو  2.271مليار
دينار كويتي ،أي مبا نسبته .-1.2%
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق
خ�لال م��ا تبقى م��ن السنة ( 4شهور)
عند املستوى ذات��ه ،فسوف تبلغ قيمة
تداوالت السوق (عقودا ً ووكاالت) نحو
 3.406مليار دينار كويتي ،وهي أدنى
مبا قيمته  225.2مليون دينار كويتي
عن مجموع السنة املاضية ،أي انخفاض
مب��ا نسبته  -6.2%ع��ن مستوى عام
 ،2018حيث بلغ إجمالي قيمة تداوالت
ع��ام  2018نحو  3.631مليار دينار
كويتي.

رح�لات مباشرة بني الكويت ومنطقة
القصيم ف��ي السعودية ،على أن تبدأ

تكاليف اخلروج غير املنظم ستكون باهظة على بريطانيا

«بريكست» يغلف االقتصاد
العاملي مبصير غامض

ذكر تقرير الشال األسبوعي عن خروج بريطانيا
من اإلحت��اد األوروب���ي « : »Brexitلسنا معنيون
مبوضوع خروج بريطانيا املنظم أو غير املنظم من
اإلحت��اد األوروب��ي سوى في بعدين غير مباشرين،
األول واألهم هو التركيز في اخلالف في املوقفني حول
مصير االقتصاد البريطاني وعمالته في املستقبل
نتيجة ما قد يحدث ،والثاني ،أث��ره على إضطراب
بيئة االقتصاد العاملي مبا يتركه من ضغوط على
سوق النفط .ومع إق��رار كل أط��راف النزاع الداخلي
ف��ي بريطانيا على ض���رورة إح��ت��رام خيار الشعب
البريطاني في اإلستفتاء عندما صوت لصالح اخلروج
بأغلبية  52%مقابل  ،48%أي بفارق  ،4%رغم أنها
أغلبية ضئيلة ،وخ�لاف��اً ملا نصت عليه نظم إنشاء
اإلحتاد األوروب��ي على إعادة اإلستفتاء بعد سنة إن
كان الفارق دون  5%كما حدث في تصويت الشعب
ال��دمن��ارك��ي على إت��ف��اق «ماستريخت» ح�ين أنقذت
اإلعادة اإلحتاد األوروبي في عام  ،1992ذلك الشرط
غير متوافر في إستفتاء بريطانيا ،لذلك بقي السالح
الرئيس ملن الزال��وا يدعمون اخل��روج ،هو اإلنتصار
للدميقراطية.
وت��ق��در « »UNCTADف��ي م��ق��ال م��ن��ش��ور في
 2019/09/03إلى أن تكاليف اخلروج غير املنظم
ستكون باهظة على بريطانيا وهي في وضع إقتصادي
صعب حالياً فإلى جانب غرامة اخل��روج الضخمة،
تستفيد بريطانيا حالياً من  40إتفاق جت��اري من
أصل  70دولة تربطها مع اإلحتاد األوروب��ي شروط
جتارية تفضيلية .واأله���م ،أن��ه من أص��ل ص��ادرات
سلعية بريطانية بحدود  450مليار دوالر أمريكي،
نصيب بضائعها املعفية املصدرة لإلحتاد األوروبي
يبلغ حوالي نصفها ،وفي أفضل سيناريو للخروج
غير املنظم ،س��وف تفقد بريطانيا نحو  7%منها

للنصف األول من العام احلالي

«الدولي» يحقق  9.74مليون دينار أرباح صافية
ورد في تقرير الشال األسبوعي نتائج
بنك الكويت الدولي – النصف األول 2019
 :أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله
للنصف األول م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي ،والتي
تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم
ال��ض��رائ��ب) بلغ نحو  9.74مليون دينار
كويتي بانخفاض م��ق��داره  2.28مليون
دينار كويتي ونسبته ،19%مقارنة بنحو
 12.02مليون دينار كويتي للفترة ذاتها
من عام  .2018ويعزى هذا االنخفاض في
مستوى األرباح الصافية ،إلى ارتفاع إجمالي
اإلي��رادات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع
إجمالي املصروفات التشغيلية .وعليه،
انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.08
مليون دينار كويتي وبنسبة  ،6.1%وصوالً
إلى نحو  16.74مليون دينار كويتي مقارنة
بنحو  17.82مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل ،ارتفع إجمالي اإليرادات
التشغيلية للبنك بنحو  522أل��ف دينار
كويتي أو بنسبة  ،1.5%ليصل إل��ى نحو
 35.06مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو
 34.54مليون دينار كويتي للفترة نفسها
من عام  .2018وحتقق ذلك نتيجة ارتفاع
بند إي���رادات استثمار بنحو  1.01مليون
دينار كويتي ،وصوالً إلى نحو  2.53مليون
دينار كويتي مقارنة بنحو  1.52مليون
دي��ن��ار كويتي .بينما انخفض بند صافي
إي����رادات التمويل بنحو  767أل��ف دينار
كويتي أي بنسبة  ،2.8%ليبلغ نحو 26.37
مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.14
مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي املصروفات التشغيلية
بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي اإلي��رادات
التشغيلية وبنحو  1.60مليون دينار

كويتي أو بنسبة  ،9.6%وص��والً إلى نحو
 18.32مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو
 16.72مليون دينار كويتي للفترة نفسها من
عام  ،2018وحتقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع
بنود امل��ص��روف��ات التشغيلية .وارتفعت
جملة املخصصات بنحو  1.32مليون دينار
كويتي أو ما نسبته  ،25.2%عندما بلغت
نحو  6.56مليون دي��ن��ار كويتي مقارنة
بنحو  5.24مليون دينار كويتي .وهذا يفسر
انخفاض هامش صافي الربح ،حيث بلغ
نحو  27.8%بعد أن بلغ نحو  34.8%خالل
الفترة املماثلة من عام .2018
وتشير البيانات املالية للبنك إل��ى أن
إجمالي املوجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره
 179مليون دينار كويتي ونسبته ،8.3%
ليصل إلى نحو  2.348مليار دينار كويتي
مقابل نحو 2.169مليار دينار كويتي في

نهاية ع��ام  ،2018وارت��ف��ع بنحو 266.4
مليوندينار كويتي أو ما نسبته 12.8%
عند املقارنة بالفترة نفسها من عام ،2018
حني بلغ نحو  2.081مليار ديناركويتي.
وارت��ف��ع بند مدينو متويل بنحو 115.1
مليون دينار كويتي أي نحو  ،7.2%وصوالً
إلى نحو  1.721مليار دينار كويتي (73.3%
من إجمالي املوجودات) مقارنة بنحو 1.606
مليار دي��ن��ار كويتي ( 74%م��ن إجمالي
املوجودات) في نهاية عام  ،2018وارتفع
بنحو  13.1%أو نحو  199.8مليون دينار
كويتي ،مقارنة بنحو  1.521مليار دينار
كويتي ( 73.1%من إجمالي امل��وج��ودات)
في الفترة نفسها من ع��ام  .2018وبلغت
نسبة إجمالي مدينو متويل إل��ى إجمالي
الودائع نحو  89.2%مقارنة بنحو .86.2%
وارتفع أيضاً ،بند املستحق من البنوك بنحو

املوسم الشتوي القادم في أكتوبر بعدد 3
رحالت أسبوعية.

 79.5مليون دينار كويتي أو بنحو ،25.2%
وصوالً إلى نحو  395.1مليون دينار كويتي
( 16.8%من إجمالي املوجودات) مقارنة مع
نحو  315.7مليون دينار كويتي (14.6%
م��ن إج��م��ال��ي امل���وج���ودات) ف��ي نهاية عام
 ،2018وارت��ف��ع بنحو  12.9%أي نحو
 45.1مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة
نفسها من عام  ،2018حني بلغ نحو 350.1
مليون دينار كويتي ( 16.8%من إجمالي
املوجودات).
وتشير األرق��ام إل��ى أن مطلوبات البنك
(من غير احتساب حقوق امللكية) قد سجلت
ارتفاعاً بلغت قيمته  87.5مليون دينار
كويتي أي ما نسبته  ،4.6%لتصل إلى نحو
 1.980مليار دينار كويتي ،مقارنة بنحو
 1.892مليار دي��ن��ار كويتي بنهاية عام
.2018

أو نحو  16مليار دوالر أمريكي .وضمن ص��ادرات
بريطانيا احلالية ل��دول لديها إتفاقات جتارية مع
اإلحتاد األوروبي وتستفيد منها بريطانيا ،نحو 17%
من تلك اإلتفاقات هناك شكوك حول إستمرارها ،أي
إحتمال تعرضها ملخاطر ،ذلك إضافة إلى نحو 10%
من صادرات بريطانيا مع دول لديها إتفاقات معاملة
تفضيلية معها ،الزال��ت لم حتسم ق��رار جتديد تلك
اإلتفاقات ،وتظل في موقع املخاطر احملتملة.
معظم خسائر بريطانيا سوف تتحقق من قطاعات
حساسة الرتفاع أسعارها بسبب الرسوم اجلمركية،
مثل ال��س��ي��ارات واألغ��ذي��ة املصنعة واملنسوجات
واملنتجات الكيميائية واجللود ،كما أنها قد تخسر
معاملة تفضيلية مع أسواق جديدة وصلت املفاوضات
معها مراحل متقدمة لعقد إتفاقات تفضيلية مع اإلحتاد
األوروبي صاحب القوة التفاوضية األكبر.
وال��ق��ل��ق البريطاني ال���ذي ي��أت��ي ف��ي زم��ن وهن
اقتصادي ،يكمن في إنطباقات تلك التداعيات على
س��وق العمل ،وعلى التضخم مبا يعنيه من خفض
مستويات املعيشة ،خصوصاً مع إختناقات محتملة
في املنافذ اجلمركية ،وال يخلو القلق من مخاطر على
وح��دة بريطانيا ،مثل إحتمال ع��ودة أسكتلندا إلى
مشروع اإلنفصال ،أو تداعيات معضلة احلدود وهي
حرية إنتقال البضائع بني جمهورية أيرلندا العضو
في اإلحتاد األوروبي وأيرلندا الشمالية .تلك هي لغة
احل��وار خ�لال أكبر أزم��ة سياسية تواجه بريطانيا
منذ احلرب العاملية الثانية ،كلها حول مصير البلد
ومنو اقتصادها وعمالتها ،وليتها عدوى تنتقل إلى
إدارة الكويت العامة ،حيث القلق يتمحور فقط حول
دميومتها ،ولم تأخذ في حساباتها آثار تلك األزمات
في جانب الضغط السلبي على سوق النفط أكثر مما
هو مضغوط.

