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انخفض سعر برميل النفط الكويتي 93ر1 دوالر 
امريكي في تداوالت أول امس اجلمعة ليبلغ 54ر67 
ــداوالت  دوالر مقابل 47ر69 دوالر للبرميل فــي ت
اخلميس املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.

وفي االســواق العاملية صعدت أسعار النفط أكثر 
من 1 في املئة أول  امس في الواليات املتحدة األمريكية 
واململكة املتحدة لكنها سجلت أكبر هبوط أسبوعي 
هذا العام مع تعرضها لضغوط من تزايد مخزونات 
اخلام في الواليات املتحدة ومخاوف بشأن االقتصاد 

العاملي.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا 
لتسجل عند التسوية 69ر68 دوالر للبرميل وصعدت 
عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 

72 سنتا لتبلغ عند التسوية 63ر58 دوالر للبرميل.

ــال تقرير الــشــال األســبــوعــي الــصــادر  ق
عــن ســوق العقار احمللي – ابــريــل 2019 
:  تشير آخــر البيانات املتوفرة في وزارة 
العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- 
)بــعــد استبعاد كــل مــن الــنــشــاط احلرفي 
ونظام الشريط الساحلي( إلى ارتفاع في 
سيولة سوق العقار في ابريل 2019 مقارنة 
بسيولة مــارس 2019، حيث بلغت جملة 
قيمة تـــداوالت العقود والــوكـــــاالت  لشهر 
ابريل نحو 365 مليون دينار كويتي،  وهي 
قيمة أعلى مبا نسبته %33.7 عن مستوى 
سيولة شهر مارس 2019 البالغة نحو 273 
مليون دينار كويتي، وكذلك أعلى مبا نسبته 
%12.2 مقارنة مع سيولة ابريل 2018، 
ــذاك نحو 325.4  عندما بلغت السيولة آن

مليون دينار كويتي. 
وتوزعت تــداوالت ابريل 2019 ما بني 
نحو 353.1 مليون دينار كويتي عقوداً، 
ــاالت.  ونحو 12 مليون ديــنــار كويتي وك
وبلغ عــدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 
806 صفقة، توزعت ما بني 772 عقوداً و34 
وكــاالت. وحصدت محافظة األحمدي أعلى 

عــدد مــن الصفقات بـــ 255 صفقة وممثلة 
بنحو %31.6 من إجمالي عــدد الصفقات 
العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 
220 صفقة ومتثل نحو %27.3، في حني 
حظيت محافظة اجلهراء على أدنى عدد من 

الصفقات بـ 40 صفقة ممثلة بنحو 5%.
وبلغت قيمة تــــداوالت نــشــاط السكن 
اخلاص نحو 192.2 مليون دينار كويتي، 
مرتفعة بنحو %17.3 مقارنة مع مارس 
2019 عندما بلغت نحو 163.9 مليون 
دينار كويتي، وانخفضت نسبة مساهمتها 
إلــى نحو %52.6 من جملة قيمة تــداوالت 
العقار مقارنة مبا نسبته %60 في مارس 
2019. وبلغ املعدل الشهري لقيمة تداوالت 
السكن اخلــاص خــال آخــر 12 شهراً نحو 
127.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة 
تداوالت شهر ابريل 2019 أعلى مبا نسبته 
ــع عدد  ــف %50.6 مــقــارنــة بــاملــعــدل. وارت
ــى 595 صفقة  الصفقات لــهــذا النشاط إل
ــارس 2019،  مقارنة بـ 492 صفقة في م
وبــذلــك بلغ معدل قيمة الصفقة الــواحــدة 
لنشاط السكن اخلاص نحو 323 ألف دينار 

كويتي مقارنة بنحو 333 ألف دينار كويتـي 
ــارس 2019، أي بانخفاض بحدود  فــي م

.%-3
وبلغت قيمة تــــداوالت نــشــاط السكن 
االســتــثــمــاري نحو 137.2 مليون دينار 
كويتي أي بارتفاع بنحو %66.3 مقارنة 
بشهر مارس 2019 حني بلغت نحو 82.5 
مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من 
جملة السيولة إلى نحو %37.6 مقارنة مبا 
نسبته %30.2. وبلغ املعدل الشهري لقيمة 
ــداوالت نشاط السكن االستثماري خال  ت
12 شهراً نحو 126.8 مليون دينار كويتي، 
ــداوالت شهر ابريل أعلى مبا  أي أن قيمة ت
نسبته %8.1 مقارنة مبعدل آخر 12 شهراً. 
وارتفع عدد صفقاته إلى 174 صفقة مقارنة 
بـ 113 صفقة في مارس 2019، وبذلك بلغ 
معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن 
االستثماري نحو 788 ألــف دينار كويتي 
مقارنة بنحو 730 ألــف دينار كويتي في 

مارس 2019، أي بارتفاع بحدود 8%.
وارتفعت قيمة تداوالت النشاط التجاري 
إلــى نحو 35.7 مليون دينار كويتي، أي 

ارتــفــعــت بنحو %34 مــقــارنــة مــع مــارس 
2019 حني بلغت نحو 26.6 مليون دينار 
كويتي. وثبتت مساهمته من قيمة التداوالت 
العقارية عند نحو %9.8 للفترتني. وبلغ 
معدل قيمة تداوالت النشاط التجاري خال 
12 شهراً نحو 52.8 مليون دينار كويتي، 
أي أن قيمة تداوالت شهر ابريل أدنى بنحو 
%32.4- عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ 

عدد صفقاته 37 صفقة مقارنة بـ 11 صفقة 
لشهر مـــارس 2019، وبــذلــك بلغ معدل 
قيمة الصفقة الواحدة لشهر ابريل 2019 
نحو 965 ألف دينار كويتي مقارنة مبعدل 
مارس 2019 والبالغ نحو 2.4 مليون دينار 

كويتي، أي بانخفاض بحدود 60.2%-.
وعند مقارنة إجمالي تداوالت شهر ابريل 
مبثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة 

)ابريل 2018( ناحظ أنها حققت ارتفاعاً من 
نحو 325.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 
365 مليون دينار كويتي، أي مبا نسبته 
%12.2 كما أسلفنا. وشمل االرتفاع سيولة 
نشاط السكن اخلاص بنسبة %48.9. بينمـا 
انخفضـت سيولـة النشاط التجاري بنسبة 
%17.3- ونــشــاط السكن اإلستثماري 

بنسبة 4.4%-.

فيما يخص توقعات النمو لـــدول مجلس التعاون 
اخلليجي ذكر تقرير الشال األسبوعي عن  تقرير »صندوق 
النقد الدولي« في تقرير شهر أبريل 2019، قام »صندوق 
النقد الدولي« بخفض توقعاته لنمو الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي جلميع دول مجلس التعاون اخلليجي الست لعام 
2019. أعلى معدالت النمو املتوقعة كانت لإلمارات العربية 

املتحدة، وكــان املتوقع القتصادها أن ينمو بنحو 3.7% 
في عام 2019  كما في تقرير شهر أكتوبر 2018، بينما 
عدلت أرقــام تقرير شهر أبريل 2019 إلى %2.8، ولكنه 
رفعها لعام 2020 إلى نحو %3.3. ثاني أعلى معدالت 
النمو املتوقعة لدولة قطر، التي خفض الصندوق تقديراته 
لنموها من نحو %2.8 في أكتوبر 2018، إلى نحو 2.6% 

فــــي أبريــــل 2019، ترتفـــع إلـــى %3.2 فــي 
ـــاءت الــكــويــت ثالثة بخفض كبير  عـــــام 2020، وج
لتقديرات منوها من %4.1 في أكتوبر 2018 إلى %2.5 في 
أبريل 2019، وترتفع تلك التقديرات إلى %2.9 في عام 
2020. وتأتي البحرين رابعة بخفض في تقديرات النمو 
من %2.6 في أكتوبر 2018 إلى %1.8 في أبريل 2019، 
ثم ترتفع إلى %2.1 في عام 2020، وفي الترتيب اخلامس 
تأتي السعودية أكبر اقتصادات اإلقليم ليخفض »صندوق 
النقد الدولي« تقديراته لها من %2.4 في أكتوبر 2018، 
إلى %1.8 في أبريل 2019، ثم ترتفع إلى %2.1 في عام 
2020. ُعمان خفضت تقديرات منوها من %5 في أكتوبر 
2018 إلى %1.1 في أبريل 2019، أي طالها التخفيض 

األعلى.
وتستمر ضعف توقعات مــعــدالت النمو ملعظم دول 
مجلس التعاون اخلليجي، مقارنة مبعدالتها التاريخية، 
وتظل دون املستوى القادر على خلق ما يكفي من فرص 
عمل، والبطالة هي التحدي احلقيقي القادم لها جميعا. 
وحتى معدالت النمو الضعيفة، ليست مضمونة، فعام 
2018 وما مضى من عام 2019 حافل باخلافات السياسية 
والتجارية، واألخيرة أثرت سلباً في تقديرات »صندوق 
النقد الــدولــي« اخلاصة بنمو االقتصاد العاملي. كما أن 
لإلقليم مفاجآته أيضاً، فأحداث العنف اجليوسياسية، متتد 
مبا قد يهدد كل ما تبقى من دول اإلقليم والتي ظلت نسبياً 
مبنأى عن العنف املباشر، ذلك ما قد يصبح حصيلة األزمة 
األمريكية اإليرانية األخيرة، مؤثرة سلباً بزيادة تكاليفها، 
وتكاليفها احملتملة الباهظة حتسم من حصيلة املــوارد 
املالية التي يفترض أن توجه لدعم معدالت النمو. اخلاصة 
هي، أن الشحة املؤقتة في جانب املعروض من النفط قد 
تدعم مؤقتاً معدالت النمو، ولكن، ولألسف، ال تكاد توحي 

ببعض األمل حتى تنفجر أزمة تأتي على جديدها وقدميها.

2019 2.5 باملئة في أبريل  انخفاض منو االقتصاد الكويتي إلى  

وقعت وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت 
مــذكــرة تفاهم لنقل وتــبــادل البيانات اخلاصة 
باألرقام املدنية للعناوين تفصيليا بصورة حلظية 

عبر الربط اإللكتروني بني اجلانبني.
وقالت التجارة في بيان صحفي أمس  السبت 
إنه مبوجب املذكرة يتم حتميل املستندات املطلوبة 
لبلدية الكويت عبر املوقع اإللكتروني ملركز الكويت 
لألعمال ونقلها إلى أنظمة بلدية الكويت من خال 

خدمات الربط اإللكتروني بني اجلانبني.
وأضــافــت أن املــذكــرة تتضمن اعــتــمــاد جميع 
البيانات واملستندات اإللكترونية املرسلة عبر 
األنظمة املعتمدة لدى اجلانبني من دون احلاجة 
إلــى أي مستندات ورقية الفتة إلــى أن الــرد على 
جميع طلبات اصدار التراخيص إلكتروني حسب 

املواصفات الفنية للموقع واملساحة والنشاط.
وأوضحت أن املذكرة تهدف الى املساهمة برفع 
مستوى تقدمي اخلــدمــات احلكومية باستخدام 

األنظمة اإللكترونية لتأدية اخلدمات لقطاع األعمال 
بسهولة ويسر وبوقت قصير وبكفاءة وجــودة 
عالية لكون اجناز املعامات إلكترونيا يعد الرافد 
األســاســي لتقييم الكويت في مؤشر التنافسية 

لسهولة بدء األعمال التجارية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإلزام 
شركات التأمني واملؤسسات التي تــزاول مهنة 
سماسرة العقار ومجال الذهب واملعادن الثمينة 
والصرافة تقدمي شهادة من الهيئة العامة للقوى 

العاملة تفيد بتعيني مراقب التزام كويتي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس  السبت 
أن هذا القرار يلزم الشركات املشار إليها بالقرار 
الـــــوزاري رقـــم 243 لسنة 2019 عــنــد جتديد 
تراخيصها التجارية بتقدمي شهادة من الهيئة 
العامة للقوى العاملة تفيد بتعيني مراقب التزام 
مؤكدة أنه ال يتم جتديد الترخيص دون استيفاء 

هذا املستند وذلك بدءا من 1 يناير 2020.

أصدرت قرارًا بإلزام شركات التأمني تعيني مراقب التزام كويتي

»التجارة« توقع مذكرة تفاهم مع البلدية 
العتماد البيانات واملستندات إلكترونيًا

وزارة الداخلية العمليات املركزية

ضمن برنامجه املميز الهادفة إلى مشاركة كافة 
قطاعات املجتمع فرحة االحــتــفــال بشهر رمضان 
الفضيل،  قام البنك التجاري الكويتي بتنظيم زيارة 
إلى قطاع شئون العمليات اإلدارة العامة املركزية 
للعمليات – بوزارة الداخلية، وذلك ملشاركة موظفي 
قطاع شئون العمليات املركزية)112( بــالــوزارة 
االفطار في الشهر الفضيل بإقامة مأدبة إفطار ، وذلك 
تقديراً جلهودهم املبذولة في تشغيل وإدارة غرفة 
العمليات املركزية في كافة األوقــات وخصوصا في 

ساعات الذروة في شهر رمضان. 
وقد جــاءت هذه الزيارة في إطــار التواصل الذي 
يحرص عليه البنك مع كافة شرائح املجتمع، واهتمامه 
الكبير بجهود القائمني على األمن مبختلف قطاعات 
وزارة الداخلية وإمياناً منه بأن املسئولية االجتماعية 
منهج عمل يهدف إلى خدمة مؤسسات املجتمع املدني 

القائمة على خدمة الوطن واملواطن.
وفي هذا السياق، صرحت نائب املدير العام – قطاع 
التواصل املؤسسي في البنك التجاري الكويتي، أماني 
الــورع قائلة »تأتي مشاركة أســرة البنك التجاري 
ملوظفي غــرفــة العمليات املــركــزيــة )112( مأدبة 
اإلفطار في إطار األنشطة والفعاليات املجتمعية التي 

ينظمها البنك خال شهر رمضان وانطاقاً من إميانه 
بأهمية دعم موظفي األمن تقديراً وعرفاناً جلهودهم 
وإخاصهم وعطائهم املستمر والـــذود بجهودهم 
ووقتهم  في كافة  األوقـــات من أجــل حماية وطننا 

الغالي الكويت« .
ــدور الهام الذي  ــورع كاشفة ال وتابعت أماني ال
تضطلع به اإلدارة املركزية للعمليات وغرفة العمليات 
املركزية بــالــوزارة جلهة تلقي الباغات والتقارير 
الهامة من األجهزة األمنية واجلهات األخــرى فضاً 
عن تلقي الباغات من اجلمهور واملؤسسات والهيئات 
العامة واخلاصة، ومؤكدة في ذات الوقت على الطابع 
العائلي والودي الذي اتسمت به هذه الزيارة والتجمع 

على مأدبة إفطار خال شهر رمضان املبارك. 
ــارة، عبر مدير اإلدارة العامة  ــزي وفــي ختام ال
املركزية للعمليات – العقيد أحمد فهد العازمي عن 
شكره العميق وتقديره إلدارة البنك التجاري لهذه 
املبادرة التي حرص البنك التجاري على القيام بها وما 
لها من أثر في نشر الوعي االجتماعي وثقافة املشاركة 
بني فئات املجتمع الكويتي، مشيداً ببصمة التجاري 
الواضحة في هذا املجال التي تتجسد من خال دعمه 

لكافة القطاعات القائمة على خدمة الوطن واملواطن.

تقديرا جلهودهم في شهر رمضان 

»التجاري« يشارك موظفي 
وزارة الداخلية مائدة اإلفطار

2019 33.7 باملئة عن مستوى شهر مارس  أعلى مبا نسبته 

365 مليون دينار خالل أبريل  »الشال«: ارتفاع سيولة سوق العقار إلى  
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عن  أزمــة إيــران والــواليــات املتحدة 
األمريكية ، قال تقرير الشال األسبوعي 
: يــذكــر الــرئــيــس األمــريــكــي األســبــق 
»جيمي كارتر« أنه في مكاملة هاتفية في 
13 أبريل 2019 مع الرئيس األمريكي 
احلالي »دونــالــد تــرامــب«، خلص إلى 
ما معناه التالي: »بأن الصني لم تدخل 
حرباً واحــدة ولم تصرف بنساً واحداً 
على احلــروب منذ عــام 1979، بينما 
أمريكا لم حتظ ســوى بـ 16 سنة من 
ــوال تاريخها، لذلك تتقدم  الــســام ط

ــي كل  الــصــني حــالــيــاً عــلــى أمــريــكــا ف
احلقول«، وما عناه الرئيس »كارتر« 
هــو أن كــل مــــوارد الــصــني مخصصة 
لعملية البناء، بينما نفقات الدفاع 
األمــريــكــيــة بلغت 3 تريليون دوالر 
أمريكي إقتطعت من نصيب االستثمار 
ـــار للبشر  ــــروب، دم ــي بــنــائــهــا. احل ف
ومحرقة موارد، وحتى قبل أزمة إيران 
وأمريكا األخيرة، وبسبب حرق املوارد 
في نزاعات مسلحة وحــروب جتارية 
واقتصادية، بات منو اقتصاد إقليمنا 

ـــى على مستوى الــعــالــم، وآخــر  األدن
ما يحتاجه اإلقليم هو حــرب طاحنة 
جــديــدة.  في التاريخ املعاصر، كانت 
أوروبا ساحة رئيسية حلربني كونيتني 
خال النصف األول من القرن الفائت، 
ــت بــشــرهــا ومـــواردهـــا وفــقــدت  ــرق أح
بعدهما زعامة العالم، وإحتاجت إلى 
مشروع إعادة بناء -مشروع مارشال- 
ــار حروبها. مهاجريها  لتعويض دم
خال تلك احلقبة وصلوا إلى شواطئ 
دول عربية آمنة، وبعد نصف قرن من 

إنتقال العنف إلى إقليمنا، بات إقليمنا 
أكبر مساهمي العالم في هجرة ناسه، 
بينما أوروبــا طورت تعاونها لتصبح 
ما بني مشروع إحتاد دولها ومشروع 

وحدة عملتها. 
الفارق في كل تلك التجارب هو خيار 
بشري، الــنــزوع إلــى العنف أو التحلي 
ــل اخلــافــات  بالشجاعة واحلــكــمــة حل
بالتفاوض والتعاون في ربط مصالح 
الشعوب ببعضها، هو قرار، قرار العنف 
مدمر، وقرار ربط املصالح بني الشعوب 
آلية جتعل قــرار العنف شبه مستحيل. 
ــــي قــاطــع، فــاملــهــزوم في  املــثــال األوروب
احلروب -أملانيا- أصبح الزعيم في زمن 
السلم عندما وجهت كل موارده إلى البناء، 
ــا بقوتها  وحققت أملانيا قيادتها ألوروب
االقتصادية بعد أن فشلت في حتقيقها 
بقوتها العسكرية، وحال اليابان مماثل. 
وتكفي مقارنة صورة فوتوغرافية قدمية 
ملدينة البصرة أو دمشق أو طرابلس 
أو صنعاء فــي ستينات الــقــرن الفائت 
بوضعها اآلن، وتلك رسالة واضحة لثمن 
غياب احلكمة، وإن قامت حــرب بسبب 
األزمة اإليرانية األمريكية األخيرة، سوف 

تتكرر تلك النماذج في إقليم اخلليج. 
ــن تــقــريــرنــا احلــالــي،  وفـــي فــقــرة م
حتقق اقتصادات إقليم اخلليج هبوط 
متصل في معدالت منوها رغم متاسك 
أسعار النفط حول الـ 70 دوالر أمريكي 
للبرميل، أي أن السبب في ضعف منوها 
ليس شحة املوارد املالية، وإمنا إنحراف 
تخصيصها لتمويل تكلفة النزاعات بدالً 
من البناء. واحلرب احلقيقية املستحقة 
ــي تخصيص املــــوارد لتمويل  ــي ف ه
مشروعات تنموية خللق فــرص عمل 
مستدامة ملواجهة أزمة البطالة السافرة 
القادمة ال محالة، ولعل هدفنا املشترك 
ـــزالق للمحذور، هــو التوحد  قبل اإلن

لهزمية كل داعية للعنف. 

رغم متاسك أسعار النفط

منوها معدالت  في  متصل  هبوط  حتقق  اخلليج  إقليم  اقتصادات 


