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بلغت نحو  5,5مليارات دينار

تراجع قيمة معامالت البطاقات المصرفية بنسبة ٪ 2

بلغت قيم م��ع��ام�لات البطاقات
امل�رصفية تخطت نحو  5.5مليارات
دي��ن��ار يف ال��رب��ع الثالث 2017
«�سحب �آيل ون��ق��اط ب��ي��ع» ،وهي
تعك�س قيمة بع�ض من العمليات
امل����صرف��ي��ة ال��ك�ترون��ي��ة ،حيث
ت�ستخدم البطاقات امل�رصفية
ب�أنواعها املختلفة والتي ت�شمل
ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان والبطاقات
امل��دي��ن��ة «ب��ط��اق��ات �سحب �آيل،
م�سبقة ال��دف��ع» وكذلك بطاقات
م�رصفية ت�صدرها بنوك �أجنبية
ت�ستخدم يف ال�سوق املحلي � ،سواء
بال�سحب والإيداع من خالل �أجهزة
ال�رصف الآيل ونقاط البيع ،ووفق
�آخر بيانات بنك الكويت املركزي
خالل الربع الثالث تراجعت تلك
املعامالت بن�سبة  %2عن قيمتها
يف الربع الثاين  ،2017فيما زادت
على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة  %8عن
الربع الثالث .2016
وق����ال ت��ق��ري��ر ���ص��ادر ع��ن بيت
التمويل الكويتي «بيتك» يالحظ
ا�ستمرار االجت���اه الوا�ضح نحو
العمليات امل�رصفية االلكرتونية
مقابل ال��ورق��ي��ة ،وه��و م��ا يعرب
عنه بعدد العمليات االلكرتونية
التي ت�صل �إل��ى  51مليون عملية
يف الربع الثالث  2017مقابل 2.7

مليون �شيك م�رصيف مقدم قيمتها
 14مليار دي��ن��ار كنموذج لعدد
العمليات الورقية يف الن�صف الأول
من العام � ،2017أي �أن  %95من
ع��دد العمليات امل�رصفية يتم
الكرتونياً ،لكن مازالت العمليات
امل�رصفية الورقية تتفوق من حيث
القيمة.
وتابع تراجعت عمليات ال�سحب
الآيل �إل��ى  2.9مليار دينار داخل
الكويت وخارجها يف الربع الثالث
 2017للبطاقات امل�رصفية امل�صدرة
من بنوك تعمل يف الكويت ،م�سجلة
انخفا�ض ًا ن�سبته  %6عن الربع
الثاين ،مع تراجع عمليات ال�سحب
الآيل داخل الكويت بن�سبة  %8يف
الوقت الذي ن�شطت تلك العمليات
خ��ارج دول��ة الكويت ب�أعلى منو
ربع �سنوي خالل �أكرث من� 3سنوات
مبا ن�سبته  ،%71برغم هذا ارتفع
�إجمايل عمليات ال�سحب الآيل داخل
الكويت وخارجها بن�سبة  %5على
�أ�سا�س �سنوي يف الربع الثالث.
و�أ�شار التقرير فيما تخطت مبيعات
�أجهزة نقاط البيع للمرة الأولى
 2.6مليار دينار يف الربع الثالث
مرتفعة بن�سبة حم���دودة قدرها
 %2.6عن الربع الثاين الذي زادت
فيه بن�سبة  ،%10.2برغم تراجع

• عدد العمليات اإللكترونية بلغ نحو  51مليون ًا
• عمليات السحب اآللي تراجعت إلى  2.9مليار دينار
• مبيعات أجهزة نقاط البيع تخطت  2.6مليار دينار
مبيعات نقاط البيع داخل الكويت
بن�سبة  ،%3يف ال��وق��ت ال��ذي
ن�شطت فيه خارج الكويت بن�سبة
غري م�سبوقة قدرها  ،%64بينما
على �أ�سا�س املقارنة ال�سنوية
ارتفعت مبيعات نقاط البيع يف
الربع الثالث داخل دولة الكويت
وخارجها بن�سبة .%13
ون��وه �أن ذلك مع ارتفاع �أر�صدة
الت�سهيالت االئتمانية ال�شخ�صية
بت�صنيفاتها املق�سطة واال�ستهالكية
والأخرى املمنوحة من قبل القطاع
امل����صريف املحلي ،حيث فاقت
 12.3مليار دينار يف الربع الثالث
 2017بزيادة ن�سبتها  %2.1عن
ال��رب��ع ال��ث��اين ،وبن�سبة ارتفاع
 %7.5عن الربع الثالث .2016
وهي غالب ًا توجه لأغرا�ض متنوعة
لتغطية حاجات الأفراد اال�ستهالكية
و�أغرا�ض �شخ�صية �أخرى تبلغ 1.4

مليار دي��ن��ار ،مثل متويل �رشاء
ال�سلع اال�ستهالكية واملعمرة �أو
تغطية نفقات التعليم �أو العالج،
بالإ�ضافة �إلى  10.8مليارات دينار
ت�سهيالت �شخ�صية مق�سطة متنح
لأغرا�ض غري جتارية مثل ترميم �أو
�رشاء �سكن خا�ص ،وهو ما ي�ساهم
بقوة يف حتفيز حركة الن�شاط
التجاري يف الكويت.
و�أ���ض��اف التقرير فيما يتعلق
بالعمليات التي ت�ستخدم البطاقات
امل�رصفية يف ال�����س��وق املحلي
الكويتي وت�صدرها بنوك �أجنبية
خارج دولة الكويت حيث ي�ستفيد
منها العمالء يف ال�سوق املحلي
فقط ،ت�شكل تلك العمليات %1
من معامالت البطاقات امل�رصفية
يف ال��رب��ع الثالث  2017مقابل
� 4أ�ضعاف تلك الن�سبة يف الربع
ال��ث��ال��ث  .2016ف��ق��د تراجعت

قيمتها �إل��ى  80مليون دينار يف
الربع الثالث بانخفا�ض  %9عن
قيمتها يف الربع الثاين ،2017
مدفوعة بانخفا�ض معامالت تلك
البطاقات يف �أجهزة نقاط البيع
لت�صل �إلى حوايل  35مليون دينار
بن�سبة  %3عن الربع الثاين ،كذلك
تراجعت عمليات ال�سحب الآيل لتلك
البطاقات حني بلغت  45.7مليون
دينار يف الربع الثالث بن�سبة %12
عن الربع الثاين.
وت��اب��ع :بلغت عمليات ال�سحب
الآيل من البنوك املحلية حوايل
 2.9مليار دينار يف الربع الثالث
منها ما يفوق  2.7مليار دينار
داخ��ل الكويت مت��ت ع�بر �أجهزة
�سحب �آيل ،بينما متت باقي تلك
القيمة وقدرها  130مليون دينار
يف خ���ارج دول���ة ال��ك��وي��ت .وقد
تراجعت قيمة عمليات ال�سحب

األجانب يواصلون شراء األسهم اإلماراتية
مع اقتراب النتائج
اجته الأجانب يف �أ�سواق الأ�سهم
الإم��ارات��ي��ة نحو ال����شراء خالل
الأ�سبوع الثاين من العام اجلديد
م���ع اق��ت��راب م��و���س��م النتائج
والتوزيعات ال�سنوية وو�صول
الأ�سعار مل�ستويات مغرية.
وو�صلت قيمة م�شرتيات الأجانب
ب�سوقي �أبوظبي ودب��ي �إل��ى نحو
 1.37مليار درهم ،مقابل مبيعات
بقيمة  1.28مليون درهم ،مبح�صلة
�رشاء بلغت  87مليون درهم.
و�شكلت م�شرتيات الأجانب يف تلك
الفرتة نحو  %50.2من �إجمايل
قيمة ال�صفقات ُ
املربمة يف ال�سوقني
بقيمة  2.73مليار درهم.
وتف�صي ًال على م�ستوى حركة
الأج��ان��ب بال�سوقني ،فقد بلغ
�إجمايل قيمة م�شرتياتهم ب�سوق

دبي خالل الأ�سبوع  968.5مليون
دره����م ،يف ح�ين و���ص��ل��ت قيمة
مبيعاتهم �إلى  1.016مليون درهم،
مبح�صلة بيعية بلغت  47.76مليون
درهم.
وق��ال ف��ادي الغطي�س ،الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة «مايندكرافت»،
�إن مبيعات الأجانب يف دبي كانت
طبيعية بعد املكا�سب الكبرية التي
حققتها الأ�سهم منذ بداية العام.
و�أ�ضاف �أن التداوالت خالل الأ�سبوع
مل ت�رش �إلى عمليات بيعية قوية،
منوها ب�أن املواطنني �أكدوا مت�سكوا
مبراكزهم بالأ�سهم ،وخ�صو�ص ًا
امل�رصفية ،والتي يتوقع لبع�ضها
�أرباح �سنوية جيدة.
ويف �سوق �أبوظبي ،فقد بلغ �إجمايل
قيمة م�شرتيات الأجانب 398.57

مليون دره��م ،فيما و�صلت قيمة
مبيعاتهم  263.81مليون درهم،
وبذلك فقد بلغ �صايف ا�ستثماراتهم
ال�رشائية نحو  134.76مليون
درهم.
من جهة �أخرى ،اجته املواطنون
ل��ل����شراء ب��ال�����س��وق�ين ،لت�صل
املح�صلة البيعية �إلى  87مليون
دره��م م��ن خ�لال عمليات بيعية
بقيمة  1.91مليار درهم ،يف حني
ا�شرتوا بقرابة  1.83مليون درهم.
وتوقع الغطي�س �أن يعود اال�ستثمار
الأجنبي ،و�سط التوقعات بتح�سن
النتائج وت�سارع وت�يرة تنفيذ
م�شاريع �إك�سبو  ،2020وهو ما
ي�ؤثر �إيجابي ًا على �رشكات القطاع
اخل��ا���ص ،وال��ت��ي �أغلبها مدرج
ب�أ�سواق الأ�سهم.

عجز الموازنة األميركية يسجل تراجع ًا حاداً
ت��راج��ع عجز امل��وازن��ة يف ال��والي��ات
املتحدة ب�شكل حاد على �أ�سا�س �شهري
خ�لال دي�سمرب املا�ضي ،لكنه ارتفع
بوترية �أق��ل من توقعات املحللني يف
حني �سجل العجز االمريكي خالل الربع
الأول من العام املايل احلايل  225مليار
دوالر.
وك�شف بيان �صادر عن وزارة اخلزانة يف

الواليات املتحدة� ،أن املوازنة االمريكية
�سجلت عجز ًا مبقدار  23.19مليار دوالر
مقارنة مع عجز يبلغ  138.46مليار دوالر
يف نوفمرب ال�سابق له.
وكانت توقعات املحللني ت�شري �إلى �أن
عجز املوازنة االمريكية �سوف ي�سجل
م�ستوى  34.5مليار دوالر خالل دي�سمرب.
�أم��ا على �أ�سا�س �سنوي ،تراجع عجز

تباين أداء الدوالر قبيل
بيانات التضخم

تباين �أداء الدوالر االمريكي �أمام العمالت الرئي�سية خالل تعامالت
�أم�س قبيل الإعالن عن بيانات اقت�صادية ،ومع هدوء املخاوف ب�ش�أن
�سوق ال�سندات االمريكي.
وهبط الدوالر �أمام اليورو بنحو � %0.2إلى  1.2050دوالر ،فيما
ا�ستقر �أمام العملة اليابانية عند  111.26ين.
وتراجعت العملة االمريكية �أمام اجلنيه الإ�سرتليني عند 1.3548
دوالر بن�سبة  ،%0.07بينما ا�ستقرت �أمام الفرنك ال�سوي�رسي ُم�سجلة
 0.9761فرنك .وقل�صت الورقة اخل�رضاء بع�ض خ�سائرها بعد �أن هد�أت
خماوف امل�ستثمرين املتعلقة مب�ستقبل ال�سندات االمريكية ،وذلك
بعد �أن �شككت ال�صني يف �صحة التقارير التي �أفادت �أنها تتجه خلف�ض
�أو �إنهاء م�شرتياتها من �سندات اخلزانة يف الواليات املتحدة.

الفيدرالية زاد مبقدار ملياري دوالر لي�صل
�إل��ى  349مليار دوالر يف حني ارتفعت
الإي��رادات بالواليات املتحدة مبقدار 7
مليارات دوالر لي�صعد �إل��ى  326مليار
دوالر يف دي�سمرب املا�ضي.
وت��راج��ع ال���دوالر مقابل ال��ي��ورو بنحو
 %0.8لت�صعد العملة امل��وح��دة �إلى
 1.2044دوالر.

النيكل انخفض من أعلى مستوى
في عامين ونصف
هبطت �أ�سعار النيكل مع �إقبال
امل�ستثمرين على مبيعات جلني
الأرب��اح بعد �أن دفعوا املعدن
لل�صعود يف اجلل�سة ال�سابقة
�إل��ى �أعلى م�ستوى يف عامني
ون�صف ال��ع��ام ،بينما �صعد
الزنك مقرتبا من �أعلى م�ستوى
يف �أكرث من ع�رش �سنوات بدعم
من �شح يف الإمدادات.
و�أنهت عقود النيكل القيا�سية يف

بور�صة لندن للمعادن اجلل�سة
منخف�ضة � %2.4إل��ى 12625
دوالرا للطن بعد �أن الم�ست يف
جل�سة الأربعاء  13200دوالر،
وه��و �أع��ل��ى م�ستوى لها منذ
يونيو .2015
و�أغلقت عقود الزنك مرتفعة
 %1.5عند  3386دوالرا للطن
قرب �أعلى م�ستوى لها يف �أكرث
من ع�رش �سنوات الذي �سجلته

الذهب حقق مكاسب
لألسبوع الخامس بدعم
من هبوط الدوالر
ارتفعت �أ�سعار الذهب للجل�سة الثالثة على التوايل �أم�س لت�سجل
�أعلى م�ستوى منذ �سبتمرب حيث �ساعد هبوط ال��دوالر على قيادة
املعدن الأ�صفر �صوب حتقيق مكا�سب للأ�سبوع اخلام�س على
التوايل.
وارتفع الذهب يف املعامالت الفورية � % 0.5إلى  1328.84دوالر ًا
للأوقية «الأون�صة» بعد �أن الم�س يف وقت �سابق �أعلى م�ستوياته منذ
� 15سبتمرب عند  1330.34دوالر ًا للأوقية.
وزادت املعدن يف العقود االمريكية الآجلة � % 0.5إلى  1329دوالرا
للأوقية.
وهبط م�ؤ�رش الدوالر ،الذي يقي�س �أداء العملة االمريكية �أمام �سلة
ت�ضم �ست عمالت كربى� ،إلى �أدنى م�ستوى منذ � 20سبتمرب عند
.91.689
ومن بني املعادن النفي�سة الأخ��رى ،ارتفعت الف�ضة  % 0.8يف
التعامالت الفورية �إلى  17.11دوالر ًا للأوقية وارتفع البالتني 0.7
 %ليالم�س �أعلى م�ستوياته منذ � 11سبتمرب عند  991.40دوالر ًا
للأوقية كما زاد البالديوم � % 0.5إلى  1088.50دوالر ًا للأوقية بعد
�أن هبط �إلى �أدنى م�ستوى يف �أكرث من �أ�سبوع عند  1075.50دوالر ًا
للأوقية يوم اخلمي�س.

اليورو ارتفع ألعلى مستوى
في  3سنوات

وصل إلى مستوى  23,19مليار دوالر

املوازنة مبقدار  4مليارات دوالر خالل
دي�سمرب مقارنة مع نف�س الفرتة من العام
املا�ضي.
وخ�لال الربع الأول من العام املايل
« 2018الفرتة من �أكتوبر حتى دي�سمرب»
بلغ عجز املوازنة يف الواليات املتحدة
 224.95مليار دوالر.
وذكر البيان �أن حجم الإنفاق باحلكومة

الآيل يف الربع الثالث بن�سبة %6
عن الربع الثاين ،مدفوعة برتاجع
عمليات ال�سحب الآيل داخل الكويت
بن�سبة  ،%8يف الوقت الذي ن�شطت
تلك العليات يف خ��ارج الكويت
بن�سبة  %71عن الربع الثالث من
العام املا�ضي يف حني زادت على
�أ�سا�س �سنوي �إجمايل قيمة عمليات
ال�سحب الآيل بالبطاقات امل�رصفية
املدينة» �سحب الى وم�سبقة الدفع
« بن�سبة  %8مع ارتفاعها يف داخل
الكويت بن�سبة  ،%9بينما تراجعت
بن�سبة كبرية و�صلت  %13يف �أجهزة
ال�سحب الآيل خارج الكويت.
وقال التقرير فيما يخ�ص تعامالت
البطاقات امل�رصفية يف البنوك
املحلية عرب �أجهزة نقاط البيع فقد
زادت قيمتها �إلى حوايل  2.6مليار
دينار ،ت�شمل ما يزيد قلي ً
ال عن 2.2
مليار دينار قيمة لعمليات متت
داخل الكويت ،ونحو  325مليون
دينار قيمة لعمليات خارجها.
وقد ارتفعت قيمة املعامالت عرب
�أجهزة نقاط البيع يف الربع الثالث
بن�سبة  %3عن قيمتها يف الربع
الثاين ،برغم تراجع عمليات نقاط
البيع داخل الكويت بن�سبة ،%3
يف حني زادت ب�شكل كبري و�صل
�إلى  %64لعمليات نقاط البيع يف

خارج الكويت يف الوقت الذي زادت
فيه عمليات البطاقات امل�رصفية
املدينة يف الربع الثالث بن�سبة
 %14على �أ�سا�س �سنوي ،مدفوعة
بزيادة قيمة العمليات داخل الكويت
وخارجها بن�سبة  %16و.%7
و�أ���ش��ار �أم���ا بخ�صو�ص �إجمايل
العمليات التي ت�ستخدم بطاقات
االئتمان «�سحب �آيل ونقاط بيع»
فقد زادت يف الربع الثالث 2017
�إلى نحو  426مليون دينار بن�سبة
 %19عن قيمتها يف الربع الثاين،
يف حني زادت بن�سبة  %6على �أ�سا�س
�سنوي وتبلغ قيمة العمليات التي
متت با�ستخدام بطاقات االئتمان
عرب �أج��ه��زة ال�سحب الآيل داخل
الكويت وخارجها  73.5مليون
دينار يف الربع الثالث مرتفعة
بن�سبة  %1عن الربع الثاين ،برغم
انخفا�ض قيمة ال�سحب الآيل بها
داخ��ل الكويت بن�سبة  %4لت�صل
�إلى  65.3مليون دينار ،يف الوقت
الذي زاد فيه ال�سحب الآيل خارج
الكويت بن�سبة  %86عن الربع
الثاين ،بينما على �أ�سا�س �سنوي
ا�ستقرت عمليات ال�سحب الآيل
ببطاقات االئتمان داخل الكويت يف
حني انخف�ضت تلك العمليات بن�سبة
 %7خارج الكويت.

ه��ذا الأ�سبوع والبالغ 3400
دوالر.
وتراجعت عقود النحا�س %0.2
�إل��ى  7140دوالرا للطن بينما
انخف�ضت عقود الأملنيوم %0.3
�إلى  2175.50دوالر ًا للطن.
و�أغلقت عقود الر�صا�ص م�ستقرة
عند  2549دوالرا للطن ،بينما
ارتفعت عقود الق�صدير %0.8
�إلى  20225دوالرا للطن.

قفزت العملة الأوروبية املوحدة
�أعلى  1.21دوالر خالل تعامالت
�أم�س وهو �أعلى م�ستوى منذ 3
�سنوات ،بعد تقارير �صحفية
�أف��ادت تطور املحادثات بني
حزب «�أجنيال مريكل» واحلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي.
و�صعد ال��ي��ورو �أم��ام ال��دوالر
بنحو � %0.7إل���ى 1.2113

دوالر ك��م��ا ���ص��ع��دت العملة
الأوروبية املوحدة �أمام اجلنيه
الإ�سرتليني بن�سبة � %0.4إلى
� 0.8919إ�سرتليني.
وذك����رت م�����ص��ادر ح��زب��ي��ة �أن
امل�ست�شارة الأملانية حققت
تقدم ًا يف املحادثات مع احلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي ب�ش�أن
ت�أليف حكومة جديدة.

«المركزي السعودي» رفع
الحد األقصى للتمويل
العقاري إلى % 90
قررت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي «البنك املركزي» زيادة ن�سبة
احلد الأق�صى للتمويل العقاري من � %85إلى  %90من قيمة امل�سكن
الأول للمواطنني ،يف خطوة تهدف �إلى حتفيز الإقرا�ض العقاري.
وقال املركزي يف بيان «زيادة احلد الأق�صى لن�سبة التمويل من
قيمة امل�سكن الأول للمواطنني �سي�سهم يف دعم منو قطاع التمويل
العقاري».
و�أ�ضاف �أن القرار «يحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإ�سكان
التي ت�ضمنتها ر�ؤية اململكة  ،2030ومبا ال يخل مبتطلبات �سالمة
القطاع امل�رصيف �أو اال�ستقرار املايل».
وك��ان املركزي ال�سعودي قد رفع ن�سبة احلد الأق�صى للتمويل
العقاري �إلى  %85من  %70قبل عام.

