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ذكر أن التطمينات الدولية انصبت حول كفاية اإلمدادات في األسواق

الشطي :النفط الكويتي سيبلغ  75دوالر ًا للبرميل الفترة املقبلة
ت��وق��ع احمل��ل��ل النفطي الكويتي محمد
الشطي ان يبلغ سعر برميل النفط الكويتي
في االس��واق العاملية خ�لال الفترة املقبلة
مستوى  75دوالرا السيما بعد تعرض
م��ن��ش��أت�ين ت��اب��ع��ت�ين ل��ش��رك��ة (أرام���ك���و)
السعودية لهجوم.
وق��ال الشطي في لقاء مع وكالة االنباء
الكويتية (كونا) أمس الثالثاء ان اسواق
النفط العاملية ب��دأت تستجيب ملثل هذه
االح��داث باالرتفاع بشكل محدود ويتدرج
مع حجم التخريب وتوقيت ع��ودة املرافق
لالنتاج بصورة طبيعية.
واض����اف ان حت���رك اس��ع��ار ن��ف��ط خ��ام
القياس العاملي مزيج برنت ضمن نطاق
 5ال��ى  15دوالرا للبرميل هو االق��رب في

املرحلة احلالية موضحا ان االرتفاع نحو
مستوى  70دوالرا للبرميل وأكثر يعتمد
بشكل كبير على سرعة ع��ودة االنتاج الى
طبيعته.
واوضح الشطي ان الهجوم على معامل
(ب��ق��ي��ق) و(خ���ري���ص) ال��ت��اب��ع��ة لشركة
(أرام��ك��و) يعد ت��ط��ورا خطيرا ف��ي جت��ارة
النفط والغاز عامليا خاصة ان السعودية
تؤمن للعالم طاقة إنتاجية فائضة غير
مستغلة للنفط مبقدار مليوني برميل يوميا.
ورأى ان اح��ت��م��االت ارت��ف��اع االس��ع��ار
عن متوسط  70دوالرا للبرميل ستتوقف
على توقيت عودة االنتاج ومرافق االنتاج
في املنشآت املتضررة بشركة (أرام��ك��و)
السعودية.

واش���ار ال��ى تعهد ال��س��ع��ودي��ة بإمتام
التحميل الشهري لشحنات النفط لعمالئها
الفتا الى ان (ارامكو) متتلك مخزونا كبيرا
يقدر بنحو  188مليون برميل وبالتالي
لديها القدرة على سد احتياجات زبائنها.
واف���اد ب��ان ه��ن��اك بعض التصريحات
ال��دول��ي��ة للمنتجني عملت ع��ل��ى تهدئة
األس��واق بقدرتهم على التعويض متى ما
دعت احلاجة لذلك وأبرز تلك التصريحات
لالمارات وروسيا.
ورأى ان كل من االمارات وروسيا لديهما
القدرة على اضافة نحو  300ألف برميل
يوميا اضافة الى العراق ونيجيريا وغيرهم
من املنتجني “وعموما ان ارتفاع االسعار
يعتبر حافزا لرفع االنتاج ملن يستطيع”.

وذك��ر الشطي ان التطمينات الدولية
انصبت حول كفاية االم��دادات في االسواق
مضيفا ان مرتكب هذه اجلرمية أضر كثيرا
بتجارة النفط الدولية وزع��زع استقرار
االقتصاد العاملي.
وقال ان هذه التطمينات حتد وتقيد كثيرا
من القفزات في مستويات االسعار لوجود
وفرة نفطية ولذلك السوق قادر على التأقلم
م��ع ال��وض��ع احل��ال��ي مبينا ان السعودية
جنحت في شفافيتها حول جهودها إلعادة
تشغيل وتأهيل امل��راف��ق االنتاجية بعد
العمليات اإلرهابية.
وذك���ر ان ن��ق��ص امل��ع��روض دائ��م��ا في
االسواق يدعم رفع االسعار الى مستويات
عالية نسبيا مشيرا ال��ى ان ه��ذه االج��واء

أقرت زيادة رأسمال الشركة بأسهم مخصصة ملساهمي جلوبل

أعلنت شركة كامكو لالستثمار (“كامكو”)
 ،عن موافقة مساهميها على جميع بنود جدول
أعمال اجلمعية العامة غير العادية ،وفي مقدمتها
تلك املتعلقة بعملية االندماج عن طريق الضم
بني كامكو وبيت االستثمار العاملي (“جلوبل”)
بحيث تكون كامكو هي الشركة الدامجة وجلوبل
الشركة املندمجة ،كخطوة أساسية في سبيل
خلق كيان أكبر يضم املوارد التي تتمتع بها كال
الشركتني ،مبا يسهم في توسيع عمليات الكيان
وحصته في األسواق احمللية واإلقليمية.
وافق املساهمون على تخفيض رأسمال شركة

كامكو لالستثمار املصدر وامل��دف��وع من 26.3
مليون دينار كويتي إل��ى  23.7مليون دينار
كويتي من خالل إلغاء أسهم اخلزينة .كما صادق
املساهمون على مشروع عقد االندماج بطريق
الضم  ،ووافقوا على زيادة رأسمال الشركة بواقع
 10.5مليون دينار كويتي إلى  34.2مليون دينار
كويتي ،والتي متثل صافي أص��ول جلوبل غير
اململوكة من قبل كامكو ،من خالل إصدار 104.9
مليون سهم مخصصة ملساهمي جلوبل  ،علماً
ب��أن معدل التبادل يبلغ  0.75522821سهم
كامكو مقابل كل سهم جلوبل.

تقلص الفائض الفعلي ملوازنة دولة الكويت
خ�لال اخلمسة األشهر األول��ى من العام املالي
اجل��اري  2019/2020قبل خصم احتياطي
األج��ي��ال القادمة بنسبة  90.49باملائة على
أس��اس س��ن��وي ،وذل��ك وف��ق التقرير الشهري
لوزارة املالية الصادر أمس الثالثاء.
وسجل فائض الكويت في الفترة من مطلع
أبريل السابق وحتى  31أغسطس  2019نحو
 247.65مليون دينار ( 816.97مليون دوالر)،
مقابل  2.61مليار دينار ( 8.61مليار دوالر)
بنفس الفترة العام املاضي.
ويبدأ العام املالي في الكويت مطلع أبريل من
كل عام ،وينتهي في  31مارس من العام التالي.
وأشار التقرير إلى أنه مت حتويل  10باملائة
من إجمالي إيرادات البالد إلى احتياطي األجيال
القادمة خالل اخلمسة األشهر األولى من العام
اجلاري بقيمة  735.89مليون دينار ،بتراجع
 13.41باملائة عن مستواها في الفترة املماثلة
من العام السابق عند  849.82مليون دينار.
وتبعاً ملا سبق ،حتولت موازنة الكويت إلى
العجز بقيمة  488.24مليون دي��ن��ار ،مقابل
فائض في اخلمسة األشهر األول��ى من /2019
 2018البالغ  1.76مليار دينار.
ولفت التقرير إلى أن قيمة إيرادات الكويت في
اخلمسة األشهر األولى من  2019/2020بلغت

حققت خدمة االتصال الدولي املجانية
ال��ت��ى يقدمها ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل الكويتي
“بيتك” ،لعمالئه خارج دولة الكويت فى
 7دول هي :الواليات املتحدة األمريكية،
وك��ن��دا ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا،
وتركيا ،واسبانيا ،دون أي رسوم إضافية
في حال االتصال من هواتف تلك الدول،
اه��داف تشغيلها واهمها تسهيل عملية
التواصل مع مركز االتصال فى “بيتك”
واالف العمالء خ�لال تواجدهم فى تلك
الدول اما للسياحة او للعمل ،حيث يقوم
املسؤولون في خدمة العمالء باإلجابة
على استفسارات العمالء وتقدمي اخلدمة
لهم بالشكل االم��ث��ل ومبنتهى الكفاءة
وال��س��رع��ة .وحت��ظ��ى م��ك��امل��ات العمالء
في اخل��ارج بأولوية ال��رد ل��دى مسؤول

اخلدمة في “بيتك” ،ما جعل اخلدمة بحق
افضل مساعد للعميل عند السفر للدول
املذكورة والتى متثل اكثر الدول اقباال من
املسافرين واستقطابا للسياح .
وتساهم اخلدمة في بناء وتعزيز الثقة
مع العمالء من خ�لال مجانية االتصال
للعمالء مستخدمي ال��ه��وات��ف النقالة
واألرضية التابعة للدول املذكورة فقط
 ،وال تشمل خ��دم��ة ال��ت��ج��وال  ،وتؤكد
دور “بيتك” املستمر فى تعزيز اجلهود
االبتكارية لشبكة اخل��دم��ات املصرفية
واطالق العديد من اخلدمات االلكترونية
الفريدة من نوعها ،تعزيزا لريادته في
تبني اخر التطورات في البنية التحتية
وتطبيق أح��دث اخل��دم��ات املالية تلبية
لتطلعات العمالء وطموحاتهم.

«موديز» تثبت تصنيفات
«التجاري» بنظرة مستقرة

قامت وح��دة خدمات املستثمرين ل��دى موديز باستكمال
املراجعة الدورية للتصنيفات االئتمانية املتعلقة بالبنك التجاري
الكويتي ،وكذلك التصنيفات األخ��رى املرتبطة باإلطار العام
لتحليالت التصنيف.
وبحسب بيان البنك للبورصة الكويتية ،أمس الثالثاء ،قامت
“موديز” بتثبيت تصنيفات البنك كما هو دون تغيير عن إصدار
شهر نوفمبر .2018
وصنفت الوكالة الودائع طويلة األجل للبنك عند الفئة (،)A3
كما مت اإلبقاء على التصنيف االئتماني األساسي لـ”التجاري
الكويتي” عند الفئة ( ،)ba1بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح البنك أن التقييم االئتماني األساسي للبنك عند الفئة
( )ba1يعكس املخاطر االئتمانية املرتفعة الناجتة عن التركزات
االئتمانية املالية وارت��ف��اع مستوى املخصصات والقروض
التي مت شطبها خالل السنوات األخيرة ،فضالً عن متانة وضع
الربحية األساسية للبنك وكافة أنشطة أعماله؛ إال أن معدالت
الربحية الصافية تبقى في مستوى ضعيف.
كما يعكس التقييم االئتماني األساسي هيكل التمويل لدى
البنك القائم على اإليداعات وأيضا ً كفاية معدالت السيولة بشكل
مُريح وقوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك.
كانت أرب��اح “التجاري الكويتي” ارتفعت  53.1باملائة في
النصف األول من العام اجل��اري ،لتصل إلى  9.8مليون دينار
مقارنة بربح قدره  6.4مليون دينار للفترة املماثلة من العام
املاضي.

بلغ معدل اإللتزام مبواعيد السفر نسبة  94باملئة

«اجلزيرة» :تسجل رقم ًا قياسي ًا بخدمة
ربع مليون مسافر في شهر
أص���درت ط��ي��ران اجل��زي��رة ،تقرير أدائ��ه��ا
التشغيلي لشهر أغسطس  ،2019حيث حققت
معدل إلتزام مبواعيد السفر بلغ نسبة 85%
فيما بلغ معدل استخدام الطائرات 14.38
ساعة .وقامت الشركة بنقل أكثر من 263.8
ألف مسافر خالل الشهر بزيادة نسبتها 22%
ع��ن شهر أغسطس  ،2018وق��ام��ت بتسيير
 1918رحلة إلى  28مطارا ً.
وكشفت الشركة أيضاَ أنها حققت معدل
إلتزام مبواعيد السفر بلغ نسبة  94%خالل
األسبوعني األولني من شهر سبتمبر.
وف��ي معرض تعليقه على أداء الشركة،
الرئيس التنفيذي لطيران اجلزيرة ،روهيت
رام��اش��ان��دران“ :إن حتقيق م��ع��دل ع���الٍ في

اإللتزام مبواعيد السفر أم ٌر سهل عندما يكون
معدل استخدام ال��ط��ائ��رات منخفضاً ،ولكن
ط��ي��ران اجل��زي��رة استطاعت حتقيق األمرين

وارت��ف��ع سعر برميل النفط الكويتي
54ر 5دوالر في ت��داوالت أول أمس ليبلغ
13ر 65دوالر مقابل 59ر 59دوالر للبرميل
في ت��داوالت اجلمعة املاضي وفقا للسعر
املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

«بيتك» خدمة االتصال الدولي املجانية
ساعدت العمالء في  7دول

ميزانية الكويت حتقق  817مليون
دوالر فائض ًا في  5أشهر

 7.36مليار دينار ،متثل  46.5باملائة من إجمالي
املقدر حتقيقه في العام املالي 2019 - 2020
والبالغ  15.81مليار دينار.
وب��امل��ق��ارن��ة م��ع ال��ع��ام ال��س��اب��ق ،انخفضت
إيرادات الكويت املسجلة في اخلمسة األولى من
العام اجلاري بنسبة  13.31باملائة ،علماً بأنها
كانت تبلغ في العام املاضي  8.49مليار دينار.
وبشأن املصروفات ،بلغت جملة املصروف
واالل��ت��زام من مطلع أبريل السابق وحتى 31
أغسطس  2019نحو  7.11مليار دينار ،تشكل
 33.8باملائة من املقدر في املوازنة العامة عند
 22.50مليار دينار.
وااللتزام ميثل مبالغ في حكم املصروف لم
يتم إثباتها في حساب املصروفات لعدم اكتمال
ال��دورة املستندية لها حتى نهاية الفترة املعد
عنها التقرير.
وعلى أساس سنوي ،ارتفعت قيمة مصروفات
الكويت بالفترة املذكورة بنسبة  20.71باملائة
عن قيمتها بالفترة املقارنة من العام املالي 2019
  2018عند  5.89مليار دينار.وكانت وزارة املالية الكويتية توقعت تسجيل
عجز في املوازنة العامة لـ 2019 - 2020بقيمة
 5.27مليار دي��ن��ار ،وحتقيق إي���رادات بقيمة
 15.81مليار دينار ،مقابل مصروفات بـ22.50
مليار دينار.

محمد الشطي

نقلت آالف االستفسارات والطلبات على مدار الساعة

عمومية «كامكو» تصادق على
مشروع عقد االندماج مع «جلوبل»

جانب من العمومية

تشجع بيوت االستثمار على الشراء لتعزيز
مراكزها املالية.
ورأى ان��ه ليس من مصلحة أح��د سواء
املنتجني او املستهلكني ارتفاع اسعار النفط
الى مستويات قياسية وعالية خصوصا مع
حالة تباطؤ االقتصاد العاملي والتوترات
ال��ت��ج��اري��ة وت��أث��ي��رات ذل���ك ع��ل��ى الطلب
واالنتاج الصناعي.
وشهدت اسعار النفط أمس قفزة كبيرة
مرتفعة نحو  15في املئة اذ ارتفع سعر
برميل نفط خام برنت 80ر 8دوالر ليصل
عند التسوية ال��ى مستوى 02ر 69دوالر
محققا أكبر زي��ادة بالنسبة املئوية ليوم
واح��د منذ  1988وال��ت��ي بلغت م��ا يعادل
6ر 14في املئة.

وهو ما نفخر به وينعكس ذلك في مستوى دقة
مواعيد الرحالت ومستوى الكفاءة العالية في
تشغيل الطائرات .وقامت طيران اجلزيرة.

خالل «املؤمتر املصرفي العاملي :صياغة املستقبل»

«وربة» يعرض آخر إجنازاته وخدماته
في احللول املصرفية الرقمية

حتت رعاية حضرة صاحب
السمو أمير البالد املفدى الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح
حفظه الله ورع���اه ،يعقد بنك
ال��ك��وي��ت امل���رك���زي “املؤمتر
امل��ص��رف��ي ال��ع��امل��ي :صياغة
املستقبل” ،وذلك يوم اإلثنني 23
سبتمبر .2019
ه���ذا وي��س��ت��ض��ي��ف امل��ؤمت��ر
طيفا واس��ع��ا م��ن الشخصيات
االق���ت���ص���ادي���ة امل���رم���وق���ة من
محافظي بنوك مركزية ورؤساء
ه��ي��ئ��ات رق��اب��ي��ة وإش��راف��ي��ه،
وم��س��ؤول�ين تنفيذيني رفيعي
املستوى في القطاع املصرفي
ووك�����االت تصنيف ائتماني
ع��امل��ي��ة ،ف��ض�لا ع���ن ع����دد من
امل��ن��ظ��م��ات وه��ي��ئ��ات املعايير
ال��دول��ي��ة ،وخ��ب��راء مصرفيني
وممثلني من شركات التقنيات
املالية من شتى دول العالم.
ومن املقرر أن يعقد هذا املؤمتر
في فندق فورسيزونز مبدينة
ال��ك��وي��ت ،وس��ي��ت��ن��اول ضمن
جدول أعماله عرضا للتحديات
االقتصادية واالجتماعية التي
ي��واج��ه��ه��ا ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي
والفرص واملخاطر الناجمة عن
االبتكارات التقنية ،مع التركيز
على رؤي���ة تطوير الصناعة
امل��ص��رف��ي��ة ودع�����م ال��ت��ن��م��ي��ة
املستدامة.
كما يقام على هامش املؤمتر
معرض التقنيات املالية ويشارك

أمين املطيري

فيه أكثر من ( )40ع��ارض من
ال��ق��ط��اع��ات املصرفية احمللية
والعاملية وكذلك كبرى شركات
االت��ص��االت ف��ي املنطقة وع��دد
م��ن ال��ش��رك��ات املتخصصة في
التقنيات املالية .وسيتواجد
فريق مهني من بنك ورب��ة في
ركنه اخلاص باملعرض لإلجابة
على جميع أسئلة روّ اده فيما
يتعلق بتسهيالت البنك املالية
واخلدمات الرقمية التي يوفرها
لعمالئه وال��ت��ي أص��ب��ح مثاال
يحتذى به في قطاع الصيرفة
ال��رق��م��ي��ة نسبة مل��ا حققه من
إجنازات في هذا االطار.
وح��ول مشاركة بنك ورب��ة
في املعرض اخل��اص للمؤمتر
املصرفي العاملي ،حت��دث أمين

سالم املطيري -املدير التنفيذي
لالتصال املؤسسي لبنك وربة-
قائالً “ :يسعدنا املشاركة في
ه���ذا امل��ع��رض و احل���دث املهم
ودع���م���ه ف���ي ن��س��خ��ت��ه األول���ى
نظرا ً ألهمية احملاور املطروحة
من خالله والتي من شأنها أن
ت��ع��ود على ال��ق��ط��اع املصرفي
وال��ع��ام��ل�ين ب��ه ومستخدمي
اخلدمات املصرفية أيضا ً بالنفع
والفائدة” .وأض��اف “ :لقد كان
بنك ورب��ة من ال���روّ اد في تبني
وتطبيق ال��ن��ظ��رة املستقبلية
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات
املصرفية التقليدية واستبدالها
ب��أخ��رى رق��م��ي��ة حت��اك��ي روح
ال��ع��ص��ر وت��ت��ج��اوب م��ع منط
احلياة املتسارع الذي نعيشه ؛
ومؤخرا أطلق بنك وربة خدمات
وم��ن��ت��ج��ات م��ص��رف��ي��ة رقمية
حصرية مم��ي��زة وال��ت��ي سوف
يتم عرضها من قبل موظفي بنك
وربة  ،األمر الذي أسس قاعدة
متينة النطالقة عهد ثوري جديد
ف��ي قطاع اخل��دم��ات املصرفية
الرقمية وينسجم ف��ي الوقت
ذات���ه م��ع استراتيجية البنك
التطويرية التي تستند في ابرز
بنودها الى تكريس بنك وربة
رائ���دا ف��ي اخل��دم��ات املصرفية
الرقمية وزيادة حصته السوقية
ف��ي ه��ذا االط���ار ال سيّما ضمن
املنافسة العالية الذي يشهدها
القطاع في هذا املجال”.

معدل حمولة اخلطوط التركية
يبلغ  84.8باملئة في أغسطس
أعلنت اخلطوط اجلوية التركية نتائج
حركة املسافرين والشحن لشهر أغسطس،
وس��ج��ل ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي م��ع��دل حمولة
بلغ  84.8باملئة هذا الشهر رغم تراجع
الطلب العاملي في قطاع الطيران عموماً.
وحققت شركة الطيران العاملية ،التي
توفر رح�لات اتصال لبلدان أكثر من أي
خطوط جوية أخ��رى ،زي��ادة قياسية في
عدد املسافرين من وجهة دولية إلى أخرى
بنسبة  9.4باملئة مقارنة بذات الشهر من
العام املاضي .وتابعت اخلطوط اجلوية
التركية اقترابها من أن تصبح بني أكبر
خمس عالمات جتارية للشحن في العالم
م��ن خ�لال عالمتها التجارية “التركية
للشحن” ،حيث ارت��ف��ع حجم الشحن
البريد بنسبة  11.5باملئة مقارنة بذات

الشهر من العام املاضي .ويحافظ الناقل
الوطني على معدالت منوه التي تزيد عن
 10باملئة بالنسبة للشحن اجل��وي في
مقره اجلديد كذلك.
وفقاً لنتائج احلركة اخلاصة بشهر
أغ��س��ط��س  :2019م��ع��دل احل��م��ول��ة في
أغسطس  ،84.8%وبلغ معدل احلمولة
احمللي  88.4%فيما بلغ معدل احلمولة
الدولي .84.3%
عدد الركاب من وجهة دولية إلى أخرى
(رك���اب ال��ع��ب��ور) ازداد بنسبة 9.4%
مقارنة بذات الفترة من العام املاضي .أما
عامليا ً فقد شهد عدد الركاب الدوليني بدون
ركاب العبور من وجهة دولية إلى أخرى
انخفاضا ً بنسبة  0.4%في أغسطس.
في أغسطس ،زاد حجم الشحن البريد

بنسبة  11.5%مقارنة ب��ذات الفترة من
ع��ام  .2018املساهمون األساسيون في
منو الشحن البريد هم أميركا الشمالية
بنسبة  ،24.8%والشرق األقصى بنسبة
 ،11.5%وأوروبا بنسبة .11.3%
ف��ي أغ��س��ط��س ،شهد م��ع��دل احلمولة
احمللي منوا ً بنسبة  0.6نقطة ،فيما زاد في
أمريكا الشمالية والشرق األقصى بنسبة
 0.4نقطة و 0.3نقطة على التوالي.
وفقاً لنتائج احلركة للفترة بني شهري
ي��ن��اي��ر وأغ��س��ط��س  :2019ب�ين يناير
وأغسطس ،كان الطلب ثابتا ً تقريبا ً مقارنة
بذات الفترة من العام املاضي ولكن عدد
املسافرين الذين مت نقلهم انخفض بنسبة
 2.1%وبلغ العدد اإلجمالي للمسافرين
الذين مت نقلهم حوالي  49.7مليون.

