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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 96 سنتا في تداوالت 
أول امس اجلمعة ليبلغ 12ر65 دوالر أمريكي مقابل 
ــداوالت اخلميس املاضي  16ر64 دوالر للبرميل في ت

وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية. 

وفي األســواق العاملية تراجعت أسعار النفط أمس 
بفعل جتــدد املخاوف بشأن حــرب التجارة األمريكية 

الصينية. 
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج 

برنت 12 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 28ر64 
دوالر كما انخفض سعر برميل النفط اخلــام األمريكي 
غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات ليصل الى مستوى 

09ر58 دوالر.

ــال تقرير الــشــال األســبــوعــي الــصــادر  ق
عن املنطقة االقتصادية الشمالية : بتاريخ 
2019/09/09، أقـــر مجلس الــــوزراء 
الكويتي مــشــروع قــانــون إنــشــاء املنطقة 
االقتصادية الشمالية، وهو املشروع األساس 
في رؤيــة »كويت جديدة 2035«، ونكرر 
بأننا ندعم أي رؤيــة أو مــشــروع يحاكي 
املستقبل، وحتديداً خلق ما يكفي من فرص 
عمل مواطنة مستدامة، ويسعى إلى حتقيق 
حتول جوهري في إجتاه اخلفض التدريجي 
من إعتماد للبلد شبه كامل على تصدير النفط 
اخلام، وخلق مصادر بديلة مستدامة للدخل. 
وحتى ال يتحول إقـــرار مــشــروع القانون 
إلى كل اإلجنــاز، ثم تسير األمور على أرض 
الواقع بإجتاه معاكس متاماً، كما حدث مع 
كل مشروعات التنمية السابقة، وكما حدث 
مع كل املشروعات اجلزئية ضمنها مثل، 
خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية 
وحتى إدارة املــرافــق مثل املطار وامليناء، 

البد من مواجهة نواقص املشروع، وأمثلتها 
كثيرة. 

فاملشروع، وفــق فهمنا، يتبنى هــدف ال 
يدعمه أي أســاس على أرض الــواقــع، وهو 
خلق أكثر مــن 200 ألــف وظيفة مواطنة 
مستدامة بإنتاجية متاثل إنتاجية العمالة 
السنغافورية، وهو أمر طيب. ولكن، لم تذكر 
األدبيات املنشورة حول املشروع، السبيل 
إلى اإلرتقاء بإنتاجية العامل الكويتي إلى 
ذلــك املستوى، فــاألســاس فــي اإلرتــقــاء هو 
نظام التعليم، وقيم العمل، والتنافسية على 
الوظيفة في بيئة العمل العامة، وتلك كلها 
مفقودة. فالتعليم رديء، ووسيلة القياس 
هي الشهادة، أي شهادة، ومعظمها مبستوى 
هابط أو حتى ُمزور، وقيم العمل أمام تكدس 
البطالة املقنعة ال تتعدى بصمة حضور 
وإنصراف، والتنافسية في معظمها تنحصر 

في القدرة على توفير أقوى واسطة. 
حتدي آخر هو، أن نفس مجلس الــوزراء 

الذي أقر املضي في املشروع، هو نفس مجلس 
الـــوزراء الــذي أقــر إستراتيجية »مؤسسة 
البترول الكويتية«، وبينما يتبنى مشــروع 
الشمـال هـدف تنويـع مصـادر الدخـل بعيـداً 
عـن  النفط، يتبنى مشروع اجلنوب اإلرتقاء 
بإنتاج الكويت النفطي إلى 4 مليون برميل 
يومياً بحلول عــام 2040. واملــشــروعــان 
حتت سلطة نفس مجلس الوزراء، أهدافهما 
متناقضة متــامــاً، ويتنافسان على مــوارد 
الــدولــة املالية بحصة 450 مليار دوالر 
أمريكي لكل منهما أو 900 مليار دوالر 
أمريكي لكليهما، ويتنافسان على إغــراء 
املستثمر احمللي واألجنبي وإقناعه بتفوق 
جاذبية وجــدوى هدف كل منهما، والبلد ال 
تتحمل تكاليف املشروعني، والبد أن أحدهما 

على خطأ. 
ــدي البيئة العامة  ــدي ثالث هــو حت حت
احلاضنة للعمل، فالكويت تنحدر في ترتيبها 
ضمن تصنيفات الفساد، والفساد شديد 

الضرر ومكلف جداً في زمن الرخاء املالي، 
وفي زمن ندرة املوارد، يستحيل حتقيق أي 
تقدم ما لم تكن مواجهته أولوية. ونظرة على 
إنحدار مستويات االستثمار األجنبي املباشر 
ــى الــكــويــت للسنوات اخلمس  الــداخــلــة إل
الفائتة، رمبا تكون كافية لتأكيد أن نظرة 

اآلخــريــن لنا غير مشجعة على مستوى 
املشروعات الصغيرة، والعزوف سيكون 

أكبر على مستوى املشروعات الضخمة. 
وتبقى احلــاجــة مــاســة لتغيير النهج 
التنموي، فالبلد تفقد خياراتها مبرور الزمن، 
ولكن العجز عن إدارة مطار أو ميناء أو 

حــركــة مـــرور أو تسمية شـــوارع أو بيئة 
»جون الكويت« أو مواجهة التزوير في كل 
شيء تقريباً، وغيرها، يتطلب من اإلدارة 
العامة إكتساب ثقة مبواجهة صحيحة لتلك 
التحديات الصغيرة، حتى يثق ويدعم الناس 

توجهاتها ملواجهة التحديات الكبرى. 

أعلن تطبيق » بوكي خلدمة الدفع 
ــن املشاركة  االلــكــتــرونــي الــشــامــل »ع
في املؤمتر املصرفي العاملي »صياغة 
املستقبل« حتت رعاية  صاحب السمو 
أمير دولة الكويت، الشيخ صباح األحمد 
اجلــابــر الــصــبــاح، وبتنظيم مــن بنك 

الكويت املركزي.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي 
لتطبيق »بوكي خلدمة الدفع االلكتروني 
الشامل » محمد الفيصلي ان مشاركة 
التطبيق في مثل ذلك احلدث املتخصص 
يأتي متاشيا مع التطورات التكنولوجية 
احلديثة وتعزيزا من املوقع للتعرف عن 
كثب على أحــدث املبتكرات والتقنيات 
املالية التي باتت تشكل عصب اخلدمات 

املالية في العالم .
واضاف الفيصلي في بيان صحافي 
ان عمليات الدفع اإللكتروني والتعامل 
املصرفي عبر املنصات اإللكترونية وعبر 
تطبيقات الهواتف واأللواح الذكية  أتاح 

جلمهور املستهلكني إجــراء العديد من 
معامالت الدفع الشامل املالية بصورة 
سهلة وآمنة، مؤكدا ان موقع »بوكي » 
يهدف من العمليات التي يقدمها للعمالء 

تقدمي خدماته باستخدام كافة انواع  
التكنولوجيا احلديثة املتطورة التي  
تــالئــم كــافــة الــشــرائــح واملستخدمني 
مبا يحقق التميز في طــرح اخلدمات 
املبتكرة التي تتماشى مع سرعة احلياة 

العصرية وتلبي احتياجات العمالء .
وكشف الفيصلي عن خطة تطبيق » 
بوكي » املستقبلية التي بدأت فعليا في 
التوسع اقليميا عقب حتقيق النجاح 
املتميز لعمالئه فــي الــســوق احمللي 
الكويتي ،الفتا الى ان تطبيق »بوكي« 
يقدم خدمة دفع الكتروني شامل ويوفر 
حلول رقمية مبتكرة لتلبية احتياجات 
الــشــركــات والــعــمــالء بأساليب دفع 

سهلة، سريعة وآمنة.
واوضح ان صناعة اخلدمات املالية 
العاملية متر مبرحلة حتويلية مدفوعة 
بالتكنولوجيا وتغيير توقعات العمالء 
،مما يعزز مساعي الشركات الناشئة 
إليجاد فــرص وحلول لتجاوز الطرق 

التقليدية والعمل على توفير خدمات 
أكثر كــفــاءة للمستخدمني، مشيرا ان 
وجود أكثر من خمسة وأربعني مشاركا 
مــن بينهم أكــثــر مــن خمس وعشرين 
شركة متخصصة في التقنيات املالية 
احلديثة يعزز من فرص التواصل مع 
املدراء التنفيذيني من صناعة اخلدمات 

املالية.
وشـــدد الفيصلي على ان معرض 
التقنيات املالية يشكل، فــرصــة لكل 
من شركات التقنيات املالية الناشئة 
والــعــريــقــة على حــد ســـواء للتواصل 
ــادات  ــي ــق ــاع الــســيــاســات وال ــن مــع ص
احلكومية وكبار املسؤولني التنفيذيني 
في قطاع اخلــدمــات املالية السيما مع 
عرض شركات التقنيات املالية ملختلف 
منتجاتها ســواء من الذكاء الصناعي، 
قــواعــد سلسلة الــبــيــانــات،  الصيرفة 
الرقمية، املدفوعات واحملافظ الرقمية، 

والنماذج اإللكترونية.

برعاية سامية وبتنظيم من بنك الكويت املركزي

الفيصلي: »بوكي« مشاركًا في املؤمتر املصرفي العاملي
ذكــر تقرير الشال األسبوعي 
الـــصـــادر بــخــصــوص ملكيات 
ــب فــي بــورصــة الكويت  ــان األج
: ال منلك أرقـــام حديثة مللكيات 
األجانب في كل الشركات املدرجة 
ــة الــكــويــت، لــذلــك ال  ــورص ــي ب ف
بــأس من إعتماد مؤشر رئيسي 
لتلك الــتــداوالت التي تنشر مرة 
واحدة أسبوعياً وخاص مبلكية 
األجــانــب فــي البنوك الكويتية 
وهــي بيانات تنشر على موقع 
»بورصة الكويت« آخريوم عمل 
من كل أسبوع ومصدرها »بنك 
ــزي«. ونعتقد أن  ــرك الكويت امل
قطاع املصارف هو القطاع األهم 
في إستقطاب االستثمار األجنبي 
غير املباشر، ونعتقد أن حتليل 
تداوالته يكفي ملعرفة سلوكيات 
تلك التداوالت مع ضرورة احلذر 

دائماً من مفاجآت غير سارة. 
وتشير البيانات املنشورة 
ــات االســتــثــمــار  ــي ــوك ــل حــــول س
األجنبي غير املباشر في بورصات 
العالم الناشئة في شهر أغسطس 
الفائت، إلى حركة تسييل قدرت 
قيمتها بنحو 14 مليار دوالر 
أمريكي، وحدث ذلك بسبب عملية 
تصحيح كبيرة طالت بورصات 
العالم الرئيسية آنـــذاك. وقــرار 
التسييل لتلك االستثمارات قد 
يــأتــي دون حتــلــيــل، فاحملافظ 

األجنبية يتم تسييلها آلــيــاً إذا 
ــار مستوى أدنــى  ــع بلغت األس
محــدد سلفــاً يبـدأ معــه البيــع 
لوقــف اخلسائــر عنـد ذلـك  
املستوى. ومن متابعة األرقام ما 
بني األربــعــاء 03 يوليو 2019، 
ويــــوم األربـــعـــاء 18 سبتمبر 
2019، يبدو أن التسييل لم يطل 
ملكية األجانب في البنوك املدرجة 

في بورصة الكويت. 
في بداية تلك الفترة، أي في 
03 يوليو 2019، بلغت قيمة 
ــب فــي البنوك  ــان مساهمة األج
الكويتية بأسعار إقــفــاالت ذلك 
اليوم نحو 1.402 مليار دينار 
كويتي، وبلغت نسبة تلك امللكية 
فــي كــل الــقــطــاع نحو 7.78%. 
وبلغت أقصاها بالقيمة املطلقة 
عند 1.489 مليار دينار كويتي 
بــتــاريــخ 14 أغسطس 2019، 

ومعظم االرتفاع في القيمة جاء 
بسبب أداء البورصة املوجب، 
ومــعــهــا ارتــفــعــت قــلــيــالً نسبة 
مساهمة األجانب في كل القطاع 
ــخ 18  ــاري ــت إلـــى نــحــو %8. وب
سبتمبر 2019، انخفضت بشكل 
ملحوظ القيمة املطلقة ملساهمة 
األجانب إلى نحو 1.311 مليار 
ــدة نحو  ــاق ــار كــويــتــي أي ف ــن دي
%11.9 من قيمتها، ولكن ارتفعت 
مساهمتهم النسبية قليالً إلى نحو 
%8.07، مبا يعني أنهم احتفظوا 
مبعظم استثمارهم في بورصة 
الكويت رغــم انخفاض األسعار 

كما في الرسم البياني املرافق. 
ورمبا يعني ذلك أن تقديرهم 
للمخاطر على البنوك املدرجة 
ــة الــكــويــت كـــان أقــل  ــورص ــي ب ف
من تقديرهم ملخاطر األسهم في 

البورصات الناشئة األخرى.

انخفاض مساهمة األجانب في البنوك 
1.3 مليار دينار الكويتية إلى 

تنفيذاً ملا أعلنته هيئة أسواق 
املـــال بــتــاريــخ 2019/06/18 
ــر هيكل  ــي ــوف ــت عـــن خــطــطــهــا ل
 Omnibus« احلسابات املجمعة
Account« وتــقــابــل عمليات 
 Same NIN« احلساب الواحد
للمستثمرين   »Crossing
األجـــانـــب، فــقــد قــامــت الهيئة 
ــع شــركــة بــورصــة  بــالــتــعــاون م
ــة الكويتية  ــرك ــش الــكــويــت وال
للمقاصة باستكمال العديد من 
اإلجــراءات لتنفيذ ما جاء في ذلك 

اإلعالن.
ويأتي السعي لتطبيق هاتني 
اآلليتني بحيث يكون ذلك متاشياً 
ــي وضعتها  ــت ـــشـــروط ال مـــع ال
ــــام تــرقــيــة دولـــة  MSCI إلمت
ــى تصنيف األســـواق  الــكــويــت إل
الناشئة في مؤشراتها، فقد أشار 
التقرير الصادر عن MSCI في 
نهاية شهر يونيو من هذا العام عن 
ترقية دولة الكويت كسوق ناشئ 
ضمن مؤشرات MSCI شريطة 
توفير هيكل احلسابات املجمعة 
»Omnibus Account« وتقابل 
 Same« عمليات احلساب الواحد
NIN Crossing« للمستثمرين 
األجانب قبل نهاية شهر نوفمبر 
2019 ،  وقد أشارت الهيئة حينئذ 
بأنه جــاري العمل على استيفاء 
الشروط وأن الهيئة على ثقة بأن 
هذه الترتيبات ستدخل حيز النفاذ 
خالل الفترة املقبلة وقبل املوعد 

 . MSCIاحملدد من
ــت اجلــهــات الــثــالث  ــام ـــد ق وق
املعنية بــوضــع هـــذا املــوضــوع 
كــأولــويــة لــلــتــطــبــيــق، خــاصــًة 

وأن هــاتــني اآللــيــتــني متوفرتان 
الــيــوم لألشخاص املــرخــص لهم 
احملليني وفــق القواعد املعتمدة 
من الهيئة. وقد عملت الهيئة على 
اتخاذ خطوات هامة لتوفير هاتني 
اآلليتني للمستثمرين األجانب 
موضع التطبيق وقطعت أشواطاً 
ـــذا اإلطـــــار متــهــيــداً  ــة فـــي ه ــام ه
الستكمالها بصورة ٍ نهائية قبل 

املوعد احملدد في نوفمبر 2019.
حيث قامت الهيئة بالتعاون 
مـــع شــركــة بـــورصـــة الــكــويــت 
والــشــركــة الكويتية للمقاصة 
في يوليو املاضي بالتواصل مع 
)155( طرفاً من اجلهات األجنبية 
املعنية واملهتمة باستخدام هيكل 
 Omnibus« احلسابات املجمعة
Account« وتــقــابــل عمليات 
 Same NIN« احلساب الواحد
Crossing«  وذلــك الستطالع 
آرائهم حول التغييرات املقترح 
عملها على الالئحة التنفيذية 
ــة الــكــويــتــيــة  ــرك ــش ـــد ال ـــواع وق
للمقاصة نتيجة توفير هاتني 
اآلليتني للمستثمرين األجانب، 
ــوف على مقترحات هذه  ــوق وال
اجلهات بشأن آلية التطبيق التي 
تساعد في التوصل إلى الغايات 
املنشودة جراء ذلك، وفي تاريخ 
2019/09/05 أعلنت الهيئة عن 

نتائج هذا االستطالع والتوجهات 
الــتــي سيتم اتباعها فــي الوقت 
الراهن الستيفاء املتطلبات الالزمة 
واملتمثلة بــتــعــديــالت الالئحة 
الــتــنــفــيــذيــة، وقـــواعـــد الــشــركــة 
الكويتية للمقاصة، وقــواعــد 
بورصة الكويت، ومــا ينتج عن 
ذلك من تغيير في إجراءات ونظم 
تلك اجلهات.  وتؤكد هيئة أسواق 
ــال على أن جميع التغييرات  امل
املقترح عملها سيتم استكمالها 
قبل املــوعــد احملـــدد فــي نوفمبر 
 MSCI 2019، على أن تــقــوم
ــازه بهذا  مبراجعة ما سيتم إجن
الشأن إلصدار قرارها النهائي في 

ديسمبر 2019.  
وال يفوت هيئة أســـواق املــال 
بهذه املناسبة أن تشيد بتعاون 
شركة بورصة الكويت والشركة 
ــة  ــاف الــكــويــتــيــة لــلــمــقــاصــة وك
شركائها فــي منظومة أســواق 
املــال ودورهـــم الفعال واحلاسم 
في إجناح توجهاتها ذات الصلة 
ــل عمل  ــاص ــف ــى م ــت بــتــطــويــر ش
املنظومة، وتشيد في الوقت ذاته 
بتعاون كافة اجلهات االستشارية 
واملعنية بتطبيق تلك املبادرات 
ملا قدمته من آراء ومقترحات من 
املنتظر أن تشكل أحد أسس جناح 

تطبيقها.

»أسواق املال«  تقطع أشواطًا هامة 
في استكمال هيكل احلسابات املجمعة 

450 مليار دوالر لكل منهما يتنافسان على املوارد املالية بحصة 

و»اجلنوب« »الشمال«  مشروعي  كلفة  حتمل  ميكنها  ال  الدولة  »الشال«: 

جاء في تقرير الشال األسبوعي عن نتائج بنك 
برقان – النصف األول 2019 : أعلن بنك برقان 
نتائج أعماله للنصف األول من العام احلالي، 
والتي تشير إلى  أن صافي ربح البنك )بعد خصم 
الــضــرائــب( قــد بلغ نحو 45.58 مليون دينار 
كويتي، بانخفاض قدره نحو 5.44 مليون دينار 
كويتي أو ما يعادل %10.7،  مقارنة مع الفترة 
نفسها من عام 2018 والبالغ نحو 51.02 مليون 
دينار كويتي. ويعود السبب في انخفاض األرباح 
الصافية للبنك، إلى انخفاض إجمالي اإليــرادات 
التشغيلية بقيمة أعــلــى مــن انخفاض إجمالي 
املصروفات التشغيلية، ويأتي هــذا االنخفاض 
ــاح الصافية بالرغم من انخفاض جملة  في األرب
املخصصات بنحو 10.41 مليون دينار كويتي أو 
بنحو %39.2. وانخفض الربح التشغيلي للبنك 
)قبل خصم املخصصات( بنحو 16.86 مليون 
دينار كويتي أو بنسبة %20، وصــوالً إلى نحو 
67.32 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 84.17 

مليون دينار كويتي.
وفــي التفاصيل، انخفض إجمالي اإليـــرادات 
التشغيلية بنحو 22.84 مليون دينار كويتي أي 
بنسبة %16.4، حني بلغ نحو 116.32 مليون 
دينار كويتي مقارنة بنحو 139.16 مليون دينار 
كويتي للفترة نفسها من عام 2018. وحتقق ذلك 

نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 
11.18 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12%، 
وصوالً إلى نحو 81.95 مليون دينار كويتي بعد 
أن كــان عند نحو 93.13 مليون دينار كويتي، 

مصاحباً لــه انــخــفــاض جميع بــنــود اإليــــرادات 
التشغيلية األخرى باستثناء بند صافي إيرادات 
اإلستثمار الــذي ارتفع بنحو 4.71 مليون دينار 

كويتي. 

دينار مليون   45.58 األرباح  صافي  »برقان«: 

ورد في تقرير الشال األسبوعي تقرير 
املتابعة الشهري لإلدارة املالية للدولة –  
أغسطس 2019  : تشير وزارة املالية في 
تقرير املتابعة الشهري لــإلدارة املالية 
للدولة لغاية شهر أغسطس 2019 
واملنشور على موقعها اإللكتروني، إلى 
أن جملة اإليرادات احملصلة حتى نهاية 
الشهر اخلامس من السنة املالية احلالية 
2020/2019، قد بلغت نحو 7.359 
مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 
%46.5 مــن جملة اإليــــرادات املقدرة 
للسنة املالية احلالية بكاملها والبالغة 
نحو 15.812 مليار دينار كويتي. وفي 
التفاصيل، بلغت اإليــــرادات النفطية 

الفعلية حتى 2019/08/31، نحو 
6.776 مليار دينار كويتي أي مبا نسبته 
نحو %48.9 من اإليرادات النفطية املقدرة 
للسنة املالية احلالية بكاملها والبالغة 
نحو 13.863 مليار دينار كويتي، ومبا 
نسبته نحو %92.1 من جملة اإليرادات 
احملصلة، وقــد بلغ معدل سعر برميل 
النفط الكويتي نحو 65.9 دوالر أمريكي 
خالل الشهور اخلمسة األولى من السنة 

املــالــيــة احلــالــيــة 2020/2019. ومت 
حتصيل ما قيمته نحو 583.033 مليون 
دينار كويتي إيــرادات غير نفطية خالل 
الفترة نفسها ومبعدل شهري بلغ نحو 
116.607 مليــون دينــار كويتــي، 
بينمــا كــان املقدر في  املوازنة للسنة 
املالية احلالية بكاملها نحو 1.948 مليار 
دينار كويتي، أي أن احملقق إن إستمر عند 
هذا املستوى، سيكون أدنى للسنة املالية 

احلالية بكاملها بنحو 549.1 مليون 
دينار كويتي عن ذلك املقدر.

وكانت اعتمادات املصروفات للسنة 
املالية احلالية قد قــدرت بنحـو 22.5 
مليـار دينـار كويتـي، وصـرف فعلياً 
-طبقاً للنشرة- حتى 2019/08/31 
نحو 4.830 مليار دينار كويتي، ومت 
اإللتزام بنحو 326 مليون دينار كويتي 
وباتـت فـي حكـم املصـروف، لتصبـح 

ــا في  جملة املــصــروفــات -الفعلية وم
حكمها- نحو 5.156 مليار دينار كويتي، 
ــدل الــشــهــري للمصروفات  ــع وبــلــغ امل
نحو 1.031 مليار دينار كويتي. ورغم 
أن النشرة تذهب إلــى خالصة مؤداها 
أن املــوازنــة فــي نهاية الشهر اخلامس 
مــن السنة املــالــيــة احلــالــيــة، قــد حققت 
فائضاً بلغ نحو 2.203 مليار دينار 
كويتي، قبل خصم الـــ %10 من جملة 
ــــرادات لصالح إحتياطي األجــيــال  اإلي
القادمة، إال أننا نرغب في نشره من دون 
النصح باعتماده، علماً بأن معدل اإلنفاق 
الشهري ســوف يرتفع كثيراً مع نهاية 
السنة املالية. ورقــم الفائض مع نهاية 
السنة املالية يعتمد أساساً على أسعار 
النفط وإنتاجه ملا تبقى من السنة املالية 
احلالية، أي الشهور السبعة القادمة، مع 
إحتمال أن يتحول إلى عجز إن إستمرت 
أســعــار النفط عند مستواها احلــالــي، 
وتكرار زيــادة املصروفات الفعلية عن 
إعتمادات املصروفات املقدرة في املوازنة، 
وتلك سابقة حدثت فــي السنة املالية 

الفائتة.

احلالية املالية  للسنة  مقدرة  إيرادات  دينار  مليار   15.812

محمد الفيصلي


