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االثنني ٣ يونيو ٢٠١٩ اقتصـاد

باهي أحمد

يعد فصل الصيف العطلة 
الطويلة التي ينتظرها أغلب 
املواطنني واملقيمني، هروبا 
من شدة احلرارة في البالد، 
ومما ال شــك فيه أن الطلب 
يصبــح أكثر مــن العرض 
خصوصا حني يتزامن موسم 
إجــازات الصيف مع عطلة 
عيد الفطر، وهذا ما الحظه 
اجلميع مع االرتفاع اجلنوني 
ألسعار تذاكر الطيران ليس 
إلى وجهة معينة بحد ذاتها، 
بل إن االرتفاع شمل جميع 

الوجهات.
»األنبــاء« قامــت بجولة 
إلى مكاتب السياحة والسفر 
ملعرفة أبرز السمات التي يتميز 
بها هذا الصيف والستكشاف 
خريطة املسافرين، حيث أكد 
عدد مــن مديــري وموظفي 
مكاتب السياحة والسفر أن 
أسعار التذاكر هذا العام زادت 
عن أسعار الصيف في العام 
املاضي بنسبة تتراوح بني ٢٠ 
و٣٠%، كما أن أسعار التذاكر 
ارتفعــت في الوقــت الراهن 

السياحة والسفر أن تركيا ال 
منافس لها، حيث إن االرتفاع 
في عدد الــزوار إليها يرتفع 
سنويا مبا يقارب ١٠ إلى ١5%، 
لذلــك فال وجهة فــي الوقت 
احلالي تنافسها، كما أن أوروبا 
مبختلف مدنهــا هي الرائدة 

أيضا في مواسم الصيف.
وفــي هــذا الصــدد، أكــد 
املدير التنفيذي لشركة املروة 
للســياحة بــدر العويس أن 
وجهــات الســفر للمواطنني 
تنصب إلى أوروبا، حيث تعد 
لندن هــي الواجهة املفضلة، 

بســبب كثــرة الطلب وقلة 
العــرض، كاشــفا عــن أن 
الصيف احلالي قد شهد زيادة 
في أســعار التذاكر بنسبة 
وصلــت الــى ٣٠% مقارنة 

بالصيف املاضي. 
وأوضح أن عــدم كفاية 
التذاكــر مقارنــة بأعــداد 
الكثيــر  املســافرين دفــع 
منهم للسفر عبر الترانزيت 
الوجهــة  إلــى  للوصــول 
املطلوبــة، مضيفا أنه كلما 
قام باحلجز بشكل مبكر كلما 
استطاع احلصول على سعر 

الواجهة املفضلة في الصيف 
خاصة ميونيخ وسالزبورغ.
بــدوره، قــال مســؤول 
احلجــوزات في ســفريات 
اكسبريس أحمد الغزالي إن 
اخلارطة السياحية في سوق 
الكويتي  السفر والسياحة 
تغيرت بشــكل كبير خالل 
الســنوات املنصرمة، حيث 
إن تركيا ولندن ودول شرق 
آسيا كانت وجهات أساسية 
ومهمــة للســياحة بيــد أن 
األوضــاع السياســية أدت 
إلى تغير الوجهات، فالسائح 

إضافة إلى مارابيا في إسبانيا، 
باإلضافة إلى تركيا التي تشهد 
منوا دائما في عدد املسافرين، 
وذلــك الستكشــاف وجهات 
سياحية جديدة تظهر بها كل 
فترة وتصبح وجهة مفضلة 
للسياح، حيث إن هناك منوا 
ســنويا مــن قبــل املواطنني 
املسافرين إليها بنسبة ال تقل 
عن ١٠% وقد تصل الى ١5%.

العويــس أن  وأضــاف 
أســعار التذاكر في الصيف 
عادة ما تزيد بنســبة ١5٠% 
عــن باقــي املواســم، وذلك 

أفضل للواجهة التي يرغب 
في الوصول إليها.

مــن جانبه، أكــد املدير 
الســياحي نضال العطيش 
أن التوجه من قبل املواطنني 
أصبــح أكثر لتركيــا لعدة 
أسباب أبرزها انخفاض قيمة 
عملتها، حيث وجد العديد من 
السياح في انخفاض العملة 
التركية فرصة ذهبية، حيث 
انخفضت أسعار العديد من 
السلع واخلدمات إلى النصف 
بالنسبة للسائح األجنبي، 
الفتــا إلــى أن أوروبــا تعد 

حاليا بــات يفضل وجهات 
أذربيجان والبوســنة  مثل 
والهرسك السيما مع انخفاض 
األسعار ووجود تشابه كبير 
في العادات والتقاليد بينها 
وبني الدول العربية من حيث 
احملافظة على السلوك وإقامة 
الشعائر الدينية، مشيرا إلى 
أن األوضــاع االقتصاديــة 
تلعب دورا كبيرا في ترتيب 
أولويات السائح الذي يبحث 
دائمــا عن أفضل األســعار 
وأحســن وســائل الراحــة 

املتاحة في تلك الدول.

بنسبة ١٠٠% إلى ١5٠% مقارنة 
باألســعار طوال العام، قبل 
دخول موسم الصيف حتديداً 
في فترة تراجع احلجوزات 
 low«او مــا يعرف بفتــرة الـ
season«، مشــيرين إلــى أن 
احلجز قبل فترة زمنية كبيرة 
من بداية املوســم وفر على 
أصحابهــا أن يقعــوا في فخ 
دفع ضعف سعر التذكرة في 

املوسم احلالي.
الوجهات  وفيما يخــص 
التــي يفضلهــا املواطنــون، 
أكد مديــرو وموظفو مكاتب 

أحمد الغزالي ملشاهدة الڤيديونضال العطيش         )متني غوزال( بدر العويس 

 احتياطي النقد األجنبي بالكويت 
ألعلى مستوياته تاريخياً

عالء مجيد

صعد االحتياطي 
النقدي االجنبي خالل 
شــهر ابريل املاضي 
ليصل الى ١١.١ مليون 
دينار، ما يعادل ٣6.7 
مليار دوالر، بزيادة 
نسبتها ٣.5% وبقيمة 
٣7٩ مليون دينار، ما 
يعادل ١.٢ مليار دوالر، 
لتتخطى اعلى مستوى 
تاريخــي لهــــا علــى 
االطالق فــي نوفمبر 
العــام املاضــي  مــن 
عندما وصل الى ٣6.5 
مليــار دوالر، ويأتــي 
هــذا االرتفاع للشــهر 
الرابع على التوالي بعد 

االنخفاض الذي حدث في 
ديسمبر املاضي. 

ويرجع ارتفاع احتياطي 
النقد االجنبي خالل شهر ابريل 
من العام احلالي وبلوغه رقما 
قياســيا جديدا الى مواصلة 
ارتفاع اســعار النفط والتي 
تخطت الـ 7٠ دوالرا للبرميل.

وتزامن مع ارتفاع اسعار 
النفط ايضا اســتمرار تدفق 
االســتثمارات االجنبية الى 
بورصة الكويت حيث وصل 
صافي اســتثمارات االجانب 
التي دخلت البورصة خالل 
االشــهر األربعة املاضية من 
العام احلالــي ٢8١.٣ مليون 
دينار مبا يعــادل قرابة ٩٢5 

مليون دوالر اميركي.
يالحــظ ان االحتياطــي 
صعــد خــالل االربع اشــهر 
املاضيــة مبقــدار ١.7 مليــار 
دوالر. وميثــل االحتياطــي 
النقد األجنبي للبالد اجمالي 
األرصدة النقدية واحلسابات 
والسندات وشهادات اإليداع 
وأذونــات اخلزانــة وودائع 
العملــة األجنبيــة لدى بنك 

الكويت املركزي.

احتياطي الذهب
وكعادة جميع الســنوات 
السابقة لم يتغير احتياطي 
الكويت من الذهب الذي استقر 
عند 7٩ طنا بحسب مجلس 
احتياطــي الذهــب العاملــي، 
وتبلغ القيمة الدفترية لتلك 
الكمية من الذهب لدى الكويت 
٣١.7 مليون دينار وذلك حسب 
األسعار وقت الشراء وليس 

بنسبة 4.4% مبقدار 47 مليون 
دينار لتصل الى ١.٠٩7 مليار 
دينار مقارنة بـ ١.٠5٠ مليار 

دينار في مارس املاضي.
كما ارتفعت قيمة فئة ١٠ 
دنانيــر مبقــدار ٩.٢ ماليني 
دينــار، حيــث وصلــت في 
نهاية ابريل الى 58٣ مليون 
دينــار مقارنــة بـــ 57٣ في 
مــارس املاضــي. وارتفعت 
فئــة 5 دنانيــر بقيمــة 6.١٣ 
مليــون دينــار، حيث بلغت 
بنهاية ابريــل املاضي 4.١٠٠ 
مليون دينار مقارنة بـ ٩.86 
مليــون دينار في مارس من 
العام املاضي. وايضا ارتفعت 
فئــة الواحــد دينــار بقيمة 
١٣.8 مليــون دينــار، حيــث 
بلغت بنهايــة ابريل املاضي 
55.4 مليون دينار مقارنة بـ 
4١.6 مليون دينار في مارس 
املاضي. وتقيس املوجودات 
االجنبيــة قــوة املركز املالي 
اخلارجي والقدرة على مقاومة 
الضغوط التي تتعرض لها 
العملــة احمللية. واســتقرت 
قــدرة احتياطــات الكويــت 
من النقد األجنبي على ســد 
احتياجات االستيراد الى نحو 
١٣ شهرا كما في ابريل املاضي، 
حيث بلغت قيمــة الواردات 
الشهرية للكويت في املتوسط 

٢.8 مليار دينار من السلع في 
املتوســط. وكانت وكالة 
فيتــش قد أكدت ان إقرار 
القانون اجلديد سيسمح 
للحكومة بإصدار املزيد من 
الديون في السنتني املاليتني 
احلالية واملقبلة، متوقعة 
أن تصل قيمة اإلصدارات 
من الديون اخلارجية خالل 
السنتني املقبلتني نحو ١6 
مليار دوالر لتصل نسبة 
الدين العام الى نحو ٣8% 
بحلول عام ٢٠١٩.وتلجــــأ 
احلكومـــــة الى السحـــب 
مـــن االحتياطيات 
لديهــا لســد عجز 
العامــة  املوازنــة 
للدولــة والذي بدأ 
في الظهــور منذ 4 
سنوات ويتواصل 
رغم ارتفاع أسعار 
النفــط. ومبقارنــة 
االحتيـــاطيـــــــات 
الكويتيـــة بنظرائهــا 
اخلليجية، حتل الكويت 
في املرتبة الثالثة خلف كل 
مــن الســعودية واإلمــارات 
وحتتل الســعودية املرتبة 
األولى، حيث بلغ إجمالي النقد 
األجنبي والودائع في اخلارج 
لدى مؤسسة النقد السعودي 
)ساما( بنهاية ابريل املاضي 
5٣7 مليار ريال سعودي اي 
ما يعادل ١4٣.١ مليار دوالر. 
وتصل االحتياطات الدولية 
والسيولة بالعملة األجنبية 
لدى مصرف اإلمارات املركزي 
نحــو ٣6٣ مليــارات درهــم 
إماراتي )ما يعادل ٩٩ مليار 
دوالر( وتشــمل األرصــدة 
املصرفية والودائع باخلارج 

واألوراق املالية.
يذكــر أن الكويــت متتلك 
رابــع أكبر صندوق ســيادي 
في العالم بأصول تقدر قيمتها 
بنحو 5٩٢ مليار دوالر تتوزع 
على صندوق احتياطي االجيال 
العام  القادمــة واالحتياطــي 
والثالث خليجيا بعد االمارات 
١.١7 تريليون دوالر والسعودية 
بصندوق بلغ 876 مليار دوالر 
وجاءت قطر في املركز الرابع بـ 
٣٢٠ مليار واخلامس عمان ٢4 
مليار دوالر، واخيرا البحرين 
السادس بـ ١٠.6 مليارات دوالر. 
وبلغ اجمالي صناديق الثروة 
الســيادية لــدول اخلليــج ٣ 

تريليونات دوالر.

ارتفاع للشهر الرابع على التوالي مسجالً 36.7 مليار دوالر في أبريل املاضي

بالقيمــة الســوقية احلالية، 
القيمة الســوقية  وتخطــت 
الحتياطي الكويت من الذهب 
٣ مليارات دوالر حيث وصل 
سعر طن الذهب ٣٩.٣ مليون 

دوالر.
وبحسب النشرة الشهرية 
لبنك الكويت املركزي، وصل 
اجمالي موجودات البنك ١١.٣ 
مليــارات دينــار موزعة بني 
االحتياطات األجنبية السائلة 
التي متثـل الســـواد األعظـــم 
بـ ١١.٢ مليارات دينار، باالضافة 
الى االحتياطات الذهبية بقيمة 
٣١.7 مليون دينار واحتياطات 
اخــرى مبقــدار 77.6 مليون 

دينار.
بلغ مجموع قيم األوراق 
املالية واملسكوكات في ابريل 
املاضي نحو ١.8٩٢ مليار دينار 
بارتفاع قدره ٩٠ مليون دينار 
وبنسبة 5% عن شهر مارس 
املاضــي البالــغ ١.8٠٣ مليار 
درهــم، مقســمة الــى 864.١ 
مليــار دينــار مجمــوع قيم 
األوراق املاليــة وهــي متثل 
السواد األعظم، بينما جاءت 
مجموع قيم املسكوكات بقيمة 

٢8 مليون دينار.
وارتفعت جميــع الفئات 
الورقية في شهر ابريل املاضي 
عن شهر مارس، حيث ارتفعت 
أوراق النقــد فئــة ٢٠ دينارا 

 »نفط الكويت« تطلب عمالة 
من أميركا وكندا وأوروبا ومصر

أحمد مغربي

تفاعل عدد من االوساط 
النفطية ملا نشرته »األنباء« 
أمس حول تعيينات القطاع 
النفطــي خــالل الســنوات 
الثالث املاضية حتت عنوان 
)توظيــف ١٢٢4 مهندســا 
كويتيا مقابل ٣6٢ وافدا في 
»النفط«(، حيث قالت مصادر 
لـ»األنبــاء« ان شــركة نفط 
الكويت نشــرت استجالب 
عــروض ماليــة وفنية من 
املقاولني احملليني والعامليني 
لتزويد الشركة بعمالة فنية 

مجــال الصحــة والســالمة 
والبيئة والهندســة، ناهيك 
عن الوظائــف االخرى التي 
من املتوقع ان تطلبها الشركة 

الحقا.
وبينت أن العقود الثالثة 
التــي من املتوقع ان توقعها 
الشركة خالل النصف الثاني 
من العام احلالي متتد خلمس 
سنوات، وســتقوم الشركة 
بإغالق املناقصات بتاريخ 8 

يوليو املقبل.
ووفقا آلخر االحصائيات 
الرسمية الصادرة من مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها 

التابعــة فــإن عــدد العمالة 
املوجودة في القطاع )كويتني 
ووافدين( يبلغ ٢١.١ ألف عامل، 
يشكل الكويتيون منهم ٩.١7 
ألف عامل اي بنسبة توطني 
بلغت 58.٣%، فيما يبلغ عدد 
الوافدين في القطاع ٣.١ آالف 

وافد بنسبة ١4.7%.
وتســتحوذ شــركة نفط 
الكويــت على العــدد االكبر 
للعمالــة ســواء للكويتيني 
او الوافدين حيث يبلغ عدد 
العمالة لدى الشركة 8.٩ آالف 
موظف كويتي فيما يبلغ عدد 
الوافدين نحو الفي موظف.

تفاعل أوساط نفطية مع خبر »األنباء« بشأن تعيني املهندسني الكويتيني والوافدين

وهندسية متخصصة على 
قدر كبير من اخلبرة الفنية 
والعمليــة من أميركا وكندا 
ودول  ومصــر  وأوروبــا 

اخلليج.
وذكرت املصادر ان شركة 
نفــط الكويــت طلبــت مــن 
املقاولني تزويدها بعمالة فنية 
ألداء اخلدمات ملساعدة الشركة 
في توظيف متخصصني في 
صناعة النفط والغاز من ذوي 
املهارات العالية في هندسة 
البترول والعلوم اجليولوجية 
والتنقيب واإلنتاج، باإلضافة 
الى التخصصات الطبية وفي 

تذاكر سفر الصيف والعيد.. نار
وجهات تظهر على الساحة سنوياً في تركيا جتعلها متصدرة

1.2 مليار دوالر أضافتها الكويت لالحتياطي النقدي 

طلبت من الشركات احمللية والعاملية تقدمي عروضها لتزويدها بالعمالة

3 مليارات دوالر القيمة السوقية ألرصدة الذهب لدى »املركزي«

العقود متتد لـ 5 سنوات وتشمل مئات العاملني من الفنيني واإلداريني

15٠٪  ارتفاعاً باالسعار مع بداية موسم السفر  بحسب خبراء السياحة استطلعت »األنباء« آراءهم

مزاد على بيت في »الشويخ السكنية« 11 سبتمبر
طارق عرابي

يطرح باملــزاد احلكومي 
العام املقرر عقده في قصر 
العدل يوم ١١ سبتمبر املقبل، 
الشــويخ  بيــت مبنطقــة 
السكنية مساحته ١٠٠٠ متر 
مربع، ويطل على مجموعة 
من اخلدمات العامة الواقعة 
في تلك املنطقــة والتي من 
بينها فرع جمعية تعاونية 
ومحالت جتاريــة ومطاعم 

وفرع التموين واجلملة.

و»الشويخ ج«، حيث يبلغ 
عدد الوحدات السكنية في 
»الشــويخ ب« ٢6١ وحــدة 
فقــط، إلى جانب مســجد 
ومدرســتني  وحديقتــني 
وروضــة وفــرع جلمعية 

الشامية التعاونية.
أما »الشويخ ج« فتضم 
٣4 وحدة سكنية ومسجدا 
وحديقة كبيرة جدا )حديقة 
الصداقة والسالم(، وأخرى 
صغيــرة وفــرع جمعيــة 
ومركزا صحيا شامال يخدم 

الشــويخ  ســكان منطقــة 
الســكنية كلهــا. وتعتبــر 
»الشويخ السكنية« من أغلى 
مناطق الكويت، حيث حتتل 
املرتبــة األولى في أســعار 
عقاراتهــا، وذلــك بســبب 
موقعهــا املميز بالقرب من 
العاصمة من جهة، وبسبب 
قلة قسائمها السكنية وكبر 
مســاحاتها، حيــث تبلــغ 
مساحات أقل قسيمة سكنية 
في املنطقة 5٠٠ متر وأكبر 

قسيمة ٢٠٠٠ متر.

وقد مت تقييم العقار من 
قبــل خبير الدراية بوزارة 
العــدل بســعر ٢.5 مليون 
دينار. وال تشــهد الشويخ 
السكنية في العادة تداوالت 
علــى عقاراتهــا، وذلك ألن 
عقاراتهــا محــدودة جــدا 
مقارنــة بباقــي مناطــق 
الكويــت، كمــا أن قاطنيها 
ال يفكرون عادة بالبيع إال 
في أضيق الظروف، السيما 
ان املنطقة ال تضم ســوى 
قطعتني هما »الشويخ ب« 


