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ًاالقتصادية برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 52.23 دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 67 سنتا في تداوالت اخلميس املاضي بالغا مستوى 52.23 دوالرا 
أميركي مقابل 51.56 دوالرا للبرميل في تداوالت األربعاء وفقا لبيانات مؤسسة البترول الكويتية.
وعامليا بلغ خام القياس العاملي مزيج برنت مستويات 55.24 دوالرا مسجال أعلى مستوى إغالق له 
منذ 13 أبريل. ودعم تراجع الدوالر وتوقعات بانكماش وفرة املعروض في األسواق وزيادة الطلب من 
انتعاش أسعار النفط بنهاية األسبوع املاضي. وتوقعت منظمة البلدان املصدرة للبترول »أوپيك« طلبا 
أعلى على نفطها في 2018 وحملت إلى بوادر على حتسن السوق العاملية مع تقليص تخمة املعروض.
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227 مليون دينار تداوالت يوليو بنمو سنوي %46

»بيتك«: التداوالت العقارية تواصل اجتاهاً تصاعدياً منذ أواخر  2٠١٦
أكد تقرير وحدة األبحاث 
التابعة لبيت التمويل الكويتي 
»بيتك«، أن قيمــة التداوالت 
العقارية بنهاية يوليو ارتفعت 
بشــكل كبير لتصل إلى أكثر 
مــن ٢٢٧ مليــون دينــار، مع 
ارتفــاع قيمة التــداوالت في 
القطاعات العقارية باستثناء 
القطاع السكني الذي تراجع 

في يوليو.
وأشار التقرير إلى أنه كان 
الالفت في هذا الشهر االرتفاع 
الكبيــر في القطــاع احلرفي 
والصناعــي، في الوقت الذي 
استقر عدد الصفقات املتداولة 
حيث بلغــت 446 صفقة في 
يوليو مدفوعة بارتفاع كبير 
في عــدد الصفقــات بالقطاع 
والنشــاط  االســتثماري، 
امللحوظ في صفقات القطاع 
احلرفــي والصناعــي بنهاية 
يوليــو، رغم اســتقرار عدد 
الصفقات في القطاع التجاري 
وتراجعه في السكني اخلاص.
وقــال تقريــر »بيتك« إن 
قيمة التداوالت في يوليو زادت 
على أســاس ســنوي بنسبة 
46%، مدفوعــة بزيــادة فــي 
قيمة التداوالت في القطاعات 
التجاري  العقارية باستثناء 
الذي شهد تراجعا عن قيمته 
في يوليو العام املاضي، كذلك 
زاد عدد الصفقــات العقارية 
املتداولة على أساس سنوي 
بنســبة 4٢% نظــرا الرتفاع 
عددهــا في القطاع الســكني 
واالســتثماري أيضــا، بينما 
يتواصــل تراجــع عددها في 
القطــاع التجاري، في الوقت 
الذي نشط بشكل كبير بنهاية 
يوليو فــي القطاع الصناعي 
واحلرفي عن عددها في يوليو 

العام املاضي.
انه  إلــى  التقرير  وأشــار 
في الوقت الذي ارتفع مؤشر 
متوســط قيمــة الصفقة في 
يوليو بنسبة ٢8% عن يونيو 
الذي سجل أدنى مستوى في 

وقــال التقريــر إن قيمــة 
العقارية تواصل  التــداوالت 
اجتاها تصاعديا بدأ منذ أواخر 
العــام املاضــي لكــن يالحظ 
استمرار مســار تنازلي على 
البعيد، مع تســجيلها  املدى 
معدالت تغير شهرية متذبذبة 
بشــكل متواصل. وقد ساهم 
نشــاط تــداوالت القطاعــن 
والقطــاع  االســتثماري 
احلرفــي والصناعي في دفع 
قيمة التداوالت العقارية إلى 
االرتفاع فــي يوليو، خاصة 
القطاع الصناعي الذي نشط 
بشكل استثنائي، وقد ارتفعت 
قيمة تداوالت القطاع العقاري 
بنسبة 46% على أساس سنوي 
مواصلــة االجتاه التصاعدي 
للتغيــرات احملســوبة علــى 
أساس سنوي في هذا القطاع.
وأوضــح تقريــر »بيتك« 
أن الزيادة في قيمة العقارات 
املتداولة جاءت بقيادة القطاع 
الصناعي واحلرفي الذي سجل 
زيــادة اقتربت من ٢4 مليون 
دينار مع ارتفاع ملحوظ لعدد 
الصفقات املتداولة بهذا القطاع 
مبقــدار ١5 صفقــة وبالتالي 
حتسن مؤشر متوسط قيمة 
الصفقة لهذا القطاع في يوليو 
بنســبة ٢8% علــى أســاس 

شهري.
 أما القطاع االســتثماري 
فقد ارتفع بثاني أعلى زيادة 
بن القطاعات بزيادة قيمتها 
٢٢ مليون دينار وبنسبة %44 
على أساس شهري مع ارتفاع 
عدد الصفقــات املتداولة في 
هذا القطاع بذات النسبة أيضا 
ما أدى إلى استقرار ملحوظ 
ملؤشر متوسط قيمة الصفقة 

في يوليو.
تــداوالت  قيمــة  وزادت 
القطاع التجاري بنسبة ٢٧% 
على أساس شهري في يونيو 
رغم اســتقرار عدد الصفقات 
املتداولة في هذا القطاع وأدى 
ذلك إلى زيادة نســبتها ٢٧% 

التجاري والصناعي بشــكل 
كبير، وحتســنه فــي القطاع 
السكني لكنه استقر في القطاع 
االســتثماري مقارنــة به في 

يونيو. 

نحو أربع سنوات، ليصل إلى 
ثاني أعلى مستوى في العام 
احلالي حن بلغ 5١٠ االف دينار 
في يوليو، مع ارتفاع متوسط 
قيمــة الصفقة فــي القطاعن 

ملؤشر متوسط قيمة الصفقة 
فــي هــذا القطــاع، فــي حن 
تراجعــت قيم تداوالت قطاع 
السكن اخلاص بنسبة فاقت 
١١% مع انخفاض عدد صفقاته 
بأكثر من ١3% في الوقت الذي 
حتسن مؤشر متوسط قيمة 
الصفقة بنسبة ٢% على أساس 

شهري في يوليو.
وأكد تقريــر »بيتك« على 
ان متوســط قيمة التداوالت 
العقارية اليومية حتسن إلى 
١٠.3 مالين دينار في يوليو 
بزيادة نسبتها 5% عن متوسط 
التداوالت اليومية في الشهر 
السابق له والذي انخفضت فيه 
ساعات العمل الرسمية لتزامنه 
مع شهر رمضان املبارك حيث 
بلغ متوسط التداول اليومي 
فيه 9.9 مالين دينار في اليوم 
الواحد من شهر يونيو الذي 

بلغ عدد أيام عمله ١8 يوما.
وأشــار إلى ان التداوالت 
العقارية بالعقود بنهاية شهر 
يوليو فاقت ٢٠٠ مليون دينار 
ويالحــظ تذبــذب واضح في 
قيمتهــا خالل العــام احلالي 
بعدما كانت تسير في اجتاه 
تصاعــدي قبــل ذلــك، نظرا 
لتذبذب حتركاتها الشــهرية، 
ويبدو ذلك في زيادتها بشكل 
كبير بنسبة وصلت الى ٢3% 
في يوليو بعد انخفاضها في 
الشهر السابق له بنسبة %5٢، 
أما على أســاس ســنوي فقد 
ارتفعت بنسبة 33% مواصلة 
بذلك االجتاه التصاعدي العام 
لتحركاتهــا احملســوبة على 
أســاس ســنوي الذي بدأ في 

منتصف العام املاضي. 
وتضاعفت قيمة التداوالت 
فــي  بالــوكاالت  العقاريــة 
يوليو مقارنة بشهر يونيو، 
مواصلة اجتاهها التصاعدي 
أيضا، حيث بلغت حوالي ٢٧ 
مليون دينار في يوليو مقابل 
١4 مليون دينــار في يونيو، 
وتضاعفــت قيمتها إلى نحو 

أربعــة أضعــاف قيمتهــا في 
يوليو العام املاضي. 

وقــال التقريــر إن قيمــة 
تداوالت السكن اخلاص مازالت 
تأتــي في املرتبــة األولى بن 
باقــي القطاعات، حيث مثلت 
44.8% مــن قيمــة التداوالت 
فــي يوليو بعدمــا قفزت في 
الشهر السابق له لثاني أعلى 
مساهماتها في ثالث سنوات 

مضت. 
وشــكلت تداوالت القطاع 
االســتثماري 3٢% مــن قيمة 
العقاريــة، وتأتي  التداوالت 
بتلــك احلصــة فــي املرتبــة 
الثانية بن القطاعات، ويالحظ 
حتســن واضح فــي حصتها 
التي ساهمت بها خالل يوليو 
التداوالت  مقابل ٢8.4% مــن 
العقاريــة في يونيــو، بذلك 
استمرت حصتها في االجتاه 
العام التصاعدي الذي بدأ من 

عدة أشهر. 
وحافــظ القطاع التجاري 
علــى حجــم مســاهمته فــي 
التــداوالت العقاريــة خــالل 
شهر يوليو، مساهما بحصة 
قدرها 6.١% من تداوالت القطاع 
للشــهر الثاني على التوالي، 
وقد تراجع ترتيب هذا القطاع 
ليأتــي بعد القطــاع احلرفي 
والصناعي متساويا بذلك مع 
قطاع الشاليهات في مساهمته 

في التداوالت العقارية. 
العقــارات  قطــاع  وقفــز 
احلرفيــة واملخــازن مســاهما 
بحصة قدرها ١١% من تداوالت 
القطاعات نظرا لنشاط ملحوظ 
شهدته التداوالت على هذا النوع 
من العقارات، مســاهمة بثاني 
أعلى حصة لهذا القطاع في عدة 
سنوات مضت. وللمرة الثانية 
فقط في العام احلالي نشــطت 
تداوالت قطاع الشريط الساحلي 
في يوليو مساهمة بحصة قدرها 
6.١% مــن تــداوالت القطاعات 
العقاريــة بعد آخر نشــاط لها 
حن شكلت 5.٧% في بداية العام.

مسار تنازلي على 
املدى البعيد 

للتداوالت العقارية

تباطؤ في التجاري 
ونشاط في 

الصناعي
واحلرفي

تراجع قيم تداوالت 
السكن اخلاص 

بنسبة %11 
واالستثماري شّكل 
32% من اإلجمالي

»أويل برايس« أكد أن الالعب الرئيسي فيهما شركة روزنيفت الروسية

صفقتان ستغيران ميزان الطاقة العاملي في 2٠١7
محمود عيسى

قال موقع اويل برايس ان 
من أهم القصص التي شهدها 
مسرح الطاقة العاملي هذا العام 
قيام شركة روزنيفت النفطية 
الروسية بشراء شركة إيسار 
أويــل الهندية، وهي الصفقة 
التي اتاحت للشركة الروسية 
احكام قبضتها على واحد من 
أكبر أســواق النفــط والغاز 

الناشئة في العالم.
وقد أصبحت هذه القصة 
أكثر تعقيدا في االيام املاضية 
عندما اعلنــت روزنيفت عن 
ابرام صفقة أخرى من العيار 
الثقيــل والتــي ال تقل اهمية 
عن سابقتها، ومتثل ذلك في 
بيعها حصة قدرها ١4.١6% من 
 CEFC اسهمها لشركة سيفك
الصينية للتنقيب عن النفط 

واالنتاج.
مــن  حفنــة  ان  ومــع 
املستثمرين يعرفون شيئا عن 
هذه الشركة، اال انها تضيف 
قيمة كبيرة من خالل موافقتها 
علــى دفع 9 مليــارات دوالر 
في خطوة اعتبرها املراقبون 
استهدافا للسوق الصيني الذي 
يعتبر واحدا من اكبر الدول 
املستهلكة للنفط في العالم.

ومن املالحظات اجلانبية 
املثيرة لهذه الصفقة ان شركة 
ســيفك الصينية اســتملكت 
اســهم روزنيفت من شــركة 
غلينكــور وصنــدوق قطــر 
للثــروة الســيادية، اللذيــن 
اشتريا هذه احلصة قبل تسعة 
أشهر فقط - مقابل ١٢ مليار 

دوالر. 
وهذا يعني أن أصحاب هذه 
األسهم باعوها بخسارة بنسبة 
٢5% بعــد أقــل من عــام من 
شرائها. ولكن في هذه األثناء، 
متكنت غلينكور من التوصل 
إلى صفقة مربحة لتداول خام 
روزنيفت الروسي، على نحو 
قد يعوضها بعض اخلسائر.

صفقة تاريخية
وقال موقع اويل برايس 

ان الصفقة تعتبر تاريخية 
جلهة كونها أول عملية شراء 
رئيســية للصن فــي قطاع 
النفــط والغــاز الروســى – 
على الرغم من أن الشركات 
الصينيــة قــد شــاركت في 
متويل مشــروعات تصدير 
الغــاز الطبيعى املســال في 
املنطقة القطبية الروسية – 
كما تعتبر دليال على متانة 
العالقات املتنامية بن روسيا 

والصن في مجال الطاقة.
وكانت روزنيفت وسيفك 
محورا لتلك العالقة املزدهرة 
البلدين، حيــث وقعت  بــن 
الشركتان في سبتمبر املاضى 
عقدا طويــل االجــل لتوريد 

النفط الروسى الى الصن.

تعزيز الروابط
وقــال املوقــع ان صفقة 
شراء اسهم روزنيفت ستزيد 
من قــوة الروابط التجارية، 
وتدلل علــى ان الصن ترى 
روســيا حليفا بالغ االهمية 
في لعبة الطاقة التي جتري 

في الوقت احلاضر.
ولكن هناك آثارا تتجاوز 
هذين البلدين بكثير في ظل 
قدرة الصن اآلن العبور من 
االبواب اخللفية الى أسواق 
مثل الهند - من خالل االسهم 
التــي اشــترتها روزنيفــت 

مؤخرا في ذلك البلد.

التطــور  ويعتبــر هــذا 
بالــغ األهمية على مســرح 
الطاقــة العاملية بالنظر إلى 
أن الشــركات الصينيــة لم 
حتصل مباشرة على الكثير 
من االمكانات التي تتيح لها 
سهولة اقتحام السوق الهندية 
- علــى الرغم من كون هذه 
الدولة واحدة من أهم العبي 
االسواق الناشئة في املشهد 

العاملي للطاقة.
ومن شــان متلك الصن 
حصصا فــي روزنيفت ان 
يغير هــذا الواقــع ويفتح 
علــى  الفــرص  ابــواب 
مصاريعهــا فــي مناطــق 
اخــرى من العالــم – حيث 
تديــر روزنيفت في الوقت 
احلاضــر انشــطة في دول 
متتد من مصر الى البرازيل 

لتصل الى ڤنزويال.
وختم موقع اويل برايس 
بالقول ان كل تلك التطورات 
تبن بجالء مــدى التعقيد 
الذي تتصف به االمور في 
هذه الزاوية سريعة التغير 
في عالم الطاقة. وعلينا ان 
نشــاهد املزيد من صفقات 
الطاقة بن الصن وروسيا 
- والنفوذ الناشئ من هاتن 
القوتن العظمين في مجال 
الطاقة القادر على اختراق 
اسواق رئيسية اخرى مثل 

الهند.

التحركات ثبتت 
أقدام الشركة 

الروسية بأسواق 
بالهند والصني

سيفيك الصينية 
متلكت 14% من 
أسهم روزنيفت 

بقيمة 9 مليارات 
دوالر

3٠% من وظائف البنوك ستختفي 
في السنوات اخلمس املقبلة

قال »فيكــرام بانديت«، الذي أدار بنك 
»سيتي جروب« خالل األزمة املالية العاملية، 
إن التطورات التكنولوجية قد تتسبب في 
انخفاض نحو 30% من الوظائف املصرفية 

في السنوات اخلمس املقبلة.
وأشــار »بانديت« الرئيــس التنفيذي 
ملجموعة »أوروجني« لالستثمارات، في 
تصريحات ل »بلومبرج«، إلى أن الذكاء 
االصطناعي والروبوتات يقلالن احلاجة 
إلى املوظفني فــي بعض املهام املكتبية 

بحسب »ارقام«.
وتســتخدم أكبر املؤسسات في »وول 
ســتريت« أحدث التقنيات مبا في ذلك 
التعلم اآللي واحلوسبة جلعل عملياتها تتم 
أتوماتيكيا، مما يجبر العديد من املوظفني 

على التكيف أو إيجاد وظائف جديدة.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في »بنك 
أوف أمريكا« »توم مونتاج« في يونيو 
املاضي إن البنك سيســتمر في خفض 

التكاليف عن طريــق إيجاد املزيد من 
الطرق التي متكنه من إحالل التكنولوجيا 

محل املوظفني.
وبدت توقعات »بانديت« لفقدان الوظائف 
في »سيتي جروب« العام املاضي، وفقا 
جلدوله الزمني أكثــر عدوانية، فتوقع 
تقرير في مــارس عام 2016، انخفاض 
الوظائف بنســبة 30% بني عامي 2015 

و2025. 
ويرجع ذلك في األساس إلى األمتتة في 
اخلدمات املصرفية لألفراد، ما سيؤدي 
إلى انخفاض عدد الوظائف بدوام كامل 
مبقدار 770 ألــف وظيفة في الواليات 
املتحدة ونحو مليون شخص في أوروبا.

ويعود طرح مصطلح الذكاء االصطناعي 
إلى عالم احلاسوب األميركي جون مكارثي 
الذي صاغه عام 1956، وهو العام الذي 
شــهد انعقاد مؤمتر علمــي في كلية 
دارمتوث األميركية لإلشــارة لألبحاث 

اجلارية آنذاك حول إمكانية تصميم آلة 
ذكية قادرة علــى تقليد ومحاكاة عمل 
البشــر، وأعلنت فيه عن حمالت دعم 
مالية سخية للوصول إلى اختراع يشبه 
العمل  العقل البشري ميكن اآلالت من 

مبفردها دون احلاجة لإلنسان.
وقد بدا صعود جنم »الذكاء االصطناعي« 
خالل األعوام األخيرة أمرا حتميا. فقد 
خصصت أموال طائلة للشركات الناشئة 
العاملة في هذا املجال. كما أنشئت الكثير 
من شركات التكنولوجيا القائمة بالفعل، 
مبا فيها مؤسسات عمالقة مثل »أمازون« 
و»فيسبوك« و»مايكروسوفت«، مختبرات 
بحثية جديدة لتطوير تقنياتها على هذا 

الصعيد.
ويتوقع البعض أن تؤدي هذه التقنيات إلى 
حدوث تغيرات هائلة مماثلة في حجمها 
أو أكثر ضخامــة، من تلك التي أحدثها 

ظهور وانتشار شبكة اإلنترنت.


