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 ف��ي خ��ط��وة تعتبر أك��ب��ر م��ش��روع ق��ام��ت ب��ه منذ 
تأسيسها في العام 1973م، أعلنت شركة نقل وجتارة 
املواشي، عن وصول سفينتها اجلديدة »الكويت«من 
استراليا إلى ميناء الشويخ محملة بعدد 28 ألف رأس 
من األغنام و ع��دد 100 رأس من العجول، لتصبح 
السفينة الثالثة للشركة إض��اف��ة إل��ى سفينتيها 

احلاليتني »املسيلة« و »الشويخ«. 
وبهذه املناسبة ق��ال الرئيس التنفيذي للشركة 
أسامة خالد بودي:تكمن أهمية هذه اخلطوة في عدد 
من اجلوانب من أهمها رفع القدرة التشغيلية للشركة 
ملواجهة احتياجاتها احلالية كأهم شركات االمن 
الغذائي في دولة الكويت، متاشياً مع خطط الشركة 
للتوسع االقليمي، ومواكبتها للخطط املستقبلية، 
وفتح أس��واق جديدة في مناطق شرق أسيا والبحر 

األحمر وتركيا. 
وأض���اف ب���ودي: تعتبر »ال��ك��وي��ت« أكبر سفينة 
في العالم مت صناعتها عام 2016م  خصيصا لنقل 
املاشية احلية،حيث كانت سفن الشركة السابقة 
محولة من سفن صنعت ألغ��راض أخ��رى مثل سفن 
حاويات أو ناقالت سيارات، وكان من املتوقع وصول 
هذه السفينة في الربع الثاني من العام 2020 إال أنها 
وصلت قبل املوعد احملدد حيث وصلت في الربع األول 
من العام 2020م،  وقد روعي في تصميمها أن تكون 

وفق نظام تقني متطور وحديث ووفقا ألعلى املعايير 
العاملية م��ن رع��اي��ة وإع��اش��ة وتعامل م��ع احليوان 
حسب تعاليم الدين االسالمي احلنيف وقيم مجتمعنا 
العربي األصيل وتلبي كافة االشتراطات األسترالية 
والعاملية، إض��اف��ة إل��ى احتوائها على أفضل نظم 

التهوية واإلعاشة.
وذك��ر ب��ودي أن تكلفة السفينة تبلغ 53 مليون 

دوالر، ويصل طولها180 متر تقريبا و عرضها 
31 متر تقريبا،و يبلغ وزنها اإلجمالي  36 الف 
طن تقريبا، وسرعتها تصل إل��ى 18 عقدة تقريبا، 
ومساحتها  تبلغ 24 الف متر مربع تقريبا ، مما يجعل 
طاقتها االستيعابية 70 الف رأس من األغنام للرحلة 
الواحدة أو 15 الف رأس من االبقار والعجول، و 3 

االف طن من األعالف.
وأوض��ح ب��ودي: تستطيع السفينة رف��ع القدرة 
السنوية للشركة مبقدار 800 ألف رأس غنم سنويا 
لتصبح الطاقة التحميلية االجمالية للشركة مليوني 

رأس بالسنة.
 وم��ن مم��ي��زات تشغيلها ف��ي ال��س��ن��وات األول��ى 
انخفاض املصاريف التشغيلية والصيانة وتوفير 
الوقت الى جانب منح الشركة فرصا اكبر لفتح أسواق 
جديدة تضمن استمرارية عملية التنقل مما يعني ان 
السفينة ستخلق فرصا جديدة وخدمة أسواق أخرى، 
وكذلك تتميز السفينة بسرعتها وقوة محركاتها مما 
يسهل حركة دورانها من استراليا الى اخلليج العربي 
مما يساهم برفع االعداد وزيادة الطاقة االستيعابية 
جللب اع���داد اكبر م��ن امل��واش��ي، وأي��ض��ا تتميز هذه 
السفينة بالنظام الفعال للتهوية ذو الكفاءة العالية 
وال��ذي يعد من اه��م املتطلبات خلق جو صحي آمن 

للماشية احلية. 

»املواشي« تستقبل السفينة »الكويت« 
28 ألف رأس غنم و100 عجاًل محملة بـ 

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودي في 
بداية تداوالت أمس اخلميس، وسط تراجع أغلب 
البورصات اخلليجية بصدارة س��وق أبوظبي.
وشهد مؤشر تاسي صعودا بنسبة %1.23 ليصل 
إلى 6285.05 نقطة بعد مرور نصف ساعة من 

التداوالت.
وحقق سهم األبحاث والتسويق أعلى ارتفاع 
بدعم من النتائج املالية التي أظهرت تضاعف 
األرباح في 2019 بنحو 2.9 مرة. وارتفع السهم 

بنسبة %8 ليصل إلى 4.2 ريال.
ويشهد سهم مصرف اإلمن��اء أكبر نشاط في 
السوق، وارتفع بنسبة %2.49 إلى 19.8 ريال، 
كما جاء سهم أرامكو في املرتبة الثانية من حيث 
األنشط بالسوق محققا ارتفاعا قدره %1 ليصل 

إلى 29.9 ريال.
وف��ي اإلم���ارات، تراجع مؤشر س��وق أبوظبي 
ل���أوراق املالية بنسبة %2.8 إل��ى 3811.44 

نقطة، بعد تراجع أسهم بنك أبوظبي األول بنسبة 
%4.17 ليصل إلى 9.87 دره��م. وتراجع أيضا 
مؤشر سوق دبي بنسبة %1.6 إلى 1793.74 

نقطة.
وشهد مؤشر السوق األول الكويتي تراجعا 
طفيفا قدره %0.17 ليصل إلى 5333 نقطة بعد 
مرور ساعة ونصف من التداوالت. وحقق مؤشر 
سوق البحرين ارتفاعا طفيفا قدره %0.05 ليصل 
إلى 1385.76 نقطة.يأتي هذا األداء عقب صعود 
املؤشر ستاندرد آند بورز 500 األميركي، بنهاية 

تداوالت أمس.
وارتفع املؤشر داو جونز الصناعي 482.38 
نقطة مبا يعادل %2.33 ليصل إلى 21187.29 
نقطة، وزاد ستاندرد آند ب��ورز 27.66 نقطة أو 
%1.13 مسجال 2474.99 نقطة، وتراجع املؤشر 
ن��اس��داك املجمع 33.56 نقطة أو %0.45 إلى 

7384.30 نقطة.

سوق السعودية تخالف اجتاه بورصات 
%1.23 اخلليح ومؤشرها يرتفع 
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االحترازية باإلجراءات  تلتزم  لم  حملال  ضبط  محضر   14 حترير  التجارة: 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة مس اخلميس حترير 14 
محضر ضبط حملال جتارية لم تلتزم بالقانون والقرارات 
املعمول بها ملواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد - 19(.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن فرقها التفتيشية قامت 
برصد 238 جمعية تعاونية وأس��واق��ا مركزية ومحال 

جتارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها 
واحملافظة على ثبات أسعار املنتجات.

وأوضحت أن الفرق التفتيشية راقبت 38 فرعا متوينيا 
للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع واستالم املواد 
الغذائية ملستحقيها فضال عن ثمانية مخابز آلية تابعة 
لشركة املطاحن الكويتية. وأفادت بأن مركز الطوارئ التابع 

لها استقبل 422 شكوى عبر اخل��ط الساخن رق��م )135( 
ع��الوة على 204 إلص��دار وجتديد البطاقات التموينية.
وش��ددت وزارة التجارة والصناعة على ض��رورة االلتزام 
بالقوانني ملا متر به البالد من ظرف استثنائية مؤكدة أن 
الفرق املعنية مستمرة في جوالتها التفتيشية حرصا على 

سالمة األسعار واخلدمات املقدمة للمستهليكن. 

 %  6 بنسبة زيادة بلغت نحو 

42.7 مليون دينار ارتفاع أرباح املطاحن إلى 

 اك���د رئ��ي��س مجلس إدارة شركة 
مطاحن الدقيق واملخابز أسامة الفريح 
ان شركة مطاحن واملخابز مستمرة 
في مشاريعها االستراتيجية بزيادة 
الطاقات اإلنتاجية والتخزينية للحفاظ 
على األمن الغذائي للكويت في مختلف 
الظروف،  مشيرا الي مواصلة مسيرتها 
في تطوير وطرح منتجات جديدة تلبي 

أذواق املستهلكني .
 وش��ك��ر  ال��ف��ري��ح  خ���الل اجلمعية 
ال���ع���م���وم���ي���ة احل����ك����وم����ة  وه��ي��ئ��ه 
االستثمارعلى دع��م ج��ه��ود الشركة 
في حتقيق جناحاتها ، وه��دا يحفزها 
لتحقيق املزيد للحفاظ على ريادتها في 
ظل قيادة صاحب السمو أمير البالد 

وولي عهده األمني 
 وق��ال  الفريح أن الشركة واصلت 
مسيرتها الناجحة خالل العام 2019، 
مرتكزة على اجلهود املبذولة والواضحة 
من اإلدارة التنفيذية بجميع أركانها 
واملعتمدة على تنفيذ اخلطط واألهداف 
املعتمدة من مجلس اإلدارة رغم املعوقات 
والظروف الصعبة التي متر بها املنطقة 

من ازمات.
وأض������اف ال���ف���ري���ح ان ال��ش��رك��ة 
استطاعت تسجيل مبيع��ات  لعام 
2019 بلغت 430.3 مليون دينار مقابل 
445.98 مليون دينار بلغته��ا ع�ام 
2018 بانخفاض 3 %، وبلغت تكلفة 
املبيعات398.89 مليون دينار مقابل 

413.15 مليون دي��ن��ار بلغتها ع�ام 
2018 بانخفاض 3 %، وعليه بلغ 
صافي ربح هذا العام 42.7 مليون دينار 
مقابل 40.2 مليون دينار لعام 2018 

بارتفاع 6 %.
وبني ان صافي األص��ول الثابتة بلغ 
43.3 مليون دينار مقابل 40.6 مليون 
دينار لعام 2018 بارتفاع 7 %، وبلغت 
املصاريف اإلداري���ة 8.2 ماليني دينار 

مقابل 9.68 ماليني دينار لعام 2018، 
ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت ح��ق��وق امل��س��اه��م��ني 
449.886.538 دي���ن���ار م��ق��اب��ل 
413.267.392 دينار بلغتها عام 2018 

بزيادة 9 %، أما املنافع 
وح���ول أداء ش��رك��ة امل��ط��اح��ن، قال 
الفريح ان الشركة مستمرة في ريادتها 

كاحدى أهم الشركات في صناعة املواد 
الغذائية في الكويت، مؤكدا نحن نطمح 
دائما في رف��ع كفاءة األداء التشغيلي 

واالنتاج .
واشار الفريح الى ان هناك خططاً مت 
وضعها للنهوض بالشركة لتكون دائماً 
قيمة مضافة القتصادنا الوطني، فضال 
عن ترسيخ أهميتها االستراتيجية في 
مجال األمن الغذائي وضمان استقراره 

في مختلف الظروف واملتغيرات. 
م��ن جانبه ق��ال الرئيس التنفيذي 
لشركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 
مطلق الزايد بالرغم من التحديات التي 
شهدتها البيئة االقتصادية والسياسية 
في املنطقة، وتقلبات األسعار العاملية 
للحبوب، إال أننا جنحنا وبكل فخر في 

حتقيق نتائج هذه السنة املالية 2019، 
مشيرا إل��ى أن شركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية املستمر في تطوير 
وتنفيذ رؤيتها ومهمتها التي تهدف 
في املقام األول إلى احلفاظ على األمن 

الغذائي للكويت.
وأوض���ح م��ن الناحية التطويرية 
مت تركيب خط إنتاج جديد في مخبز 
الشويخ بطاقة إنتاجية 14 ألف خبزة 
بالساعة وتطوير خط إنتاج التوست 
رقم 1 في مخبز صبحان لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية بنسبة 20 %، باإلضافة إلى 
زيادة الطاقة اإلنتاجية خلط إنتاج خبز 

الرقاق بحوالي 16 % 
وأوض��ح الزايد من الناحية البيعية 
والتسويقية واصلت الشركة خالل هذا 
العام احملافظة على وضعها التنافسي 
املتميز محلياً وإقليمياً على الرغم من 
األزم��ات السياسية واالقتصادية التي 
مرت بها منطقة اخلليج واستمرت في 
بذل اجلهود اخلاصة بتنمية صادراتها 
والتوسع في انتشار منتجاتها الوطنية 
على الرغم من قلة الطلب في األس��واق 
وقد أث�مرت هذه اجلهود زيادة صادراتها 
من منتجات املصانع بنسبة 14 % عن 
العام الفائت. وكانت ث�مرة هذه اجلهود 
والعمل اجلماعي أن حققت الشركة 
وشركتها التابعة زي���ادة ف��ي صافي 
األرباح »املجمعة« بنسبة 6 % عن العام 

الفائت مايعادل نحو 2.5 مليون دينار. 
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الزايد : خط إنتاج جديد في مخبز الشويخ 
بالساعة  خــبــزة  ألـــف   14 إنــتــاجــيــة  بــطــاقــة 

جانب من اجلمعية العمومية اسامة الفريح

تقليص ساعات التداول في سوق األسهم 
السعودية بشكل مؤقت

أعلنت السوق املالية السعودية »تداول« 
تقليص ساعات التداول جلميع األوراق املالية 
بشكل مؤقت لتكون من الساعة 10 صباحاً 
وحتى الساعة 1 ظهراً وذلك ابتداًء من أمس 
اخلميس. وذك��رت ت��داول في بيان نشر على 
موقعها اإللكتروني أن جلسات التداول على 
النحو التالي:اجللسة األولى )مزاد االفتتاح(: 
م��ن 09:30 صباحاً إل��ى 10:00 صباحاً ، 
اجللسة الثانية )السوق مفتوح - تنفيذ(: من 

10:00 صباحاً إلى 01:00 مساًء
أما اجللسة الثالثة )مزاد اإلغالق( لأوراق 
املالية املدرجة فتبدأ من 01:00 مساًء إلى 
01:10 مساًء، ويستثنى من ذلك أدوات الدين 
وصناديق امل��ؤش��رات امل��ت��داول��ة. واجللسة 
الرابعة )التداول على سعر اإلغالق(: لأوراق 

املالية املدرجة من 01:10 مساًء إلى 01:20 
م��س��اًء )ويستثنى م��ن ذل���ك أدوات ال��دي��ن 

وصناديق املؤشرات املتداولة(.
كما تبدأ اجللسة اخلامسة )السوق مغلق(: 
لأوراق املالية املدرجة من 01:20 مساًء إلى 
02:00 مساًء – )ويستثنى من ذلك أدوات 
الدين وصناديق امل��ؤش��رات املتداولة حيث 

سيكون من 01:00 مساًء إلى 02:00 مساًء(.
وأك���دت »ت����داول« على س��الم��ة أنظمتها 
وعملياتها التشغيلية، حيث تعمل دائماً على 
اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها مصلحة 
السوق واملتعاملني فيه.وطمأنت تداول كافة 
املتعاملني في السوق من قدرتها للوصول 
ألنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق 

في جميع األوقات.

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع 
فائض امليزان التجاري السلعي 
لدولة قطر، خالل فبراير/شباط 
امل��اض��ي بنسبة 9 ب��امل��ئ��ة على 

أساس شهري.
وجاء في بيان وزارة التخطيط 
واإلح��ص��اء، أن امليزان التجاري 
ف��ي ق��ط��ر )ال��ف��رق ب��ني إجمالي 
ال��ص��ادرات وال�����واردات( خالل 
الشهر امل��اض��ي، سجل فائضاً 
بقيمة 13.58 مليار ريال )3.73 

مليارات دوالر(.
وكان فائض امليزان التجاري 
القطري، سجل 12.46 مليار ريال 
)3.4 مليارات دوالر( في يناير 

السابق له.
وعلى أس��اس سنوي، تراجع 
الفائض التجاري بنسبة 3 باملئة 
خ���الل ال��ش��ه��ر امل���اض���ي، مقابل 
14 مليار ري��ال )3.84 مليارات 

دوالر( في فبراير 2019.
وحسب البيانات، انخفضت 

ال���ص���ادرات ال��ق��ط��ري��ة بنسبة 
4.6 باملئة ف��ي فبراير املاضي 
إل��ى 21.31 مليار ري��ال )5.85 
مليارات دوالر(، مقارنة بنحو 
22.3 مليار ريال )6.13 مليارات 

دوالر( بالشهر السابق له.
وأظ���ه���ر امل���ي���زان ال��ت��ج��اري 
انخفاض قيمة ال��واردات بنسبة 
21.7 باملئة إلى 7.73 مليارات 
ري���ال )2.2 مليار دوالر(، من 
8.87 مليارات ريال )2.43 مليار 

دوالر( في يناير السابق له.

وكان الفائض التجاري لقطر 
ت��راج��ع بنسبة 16 ب��امل��ئ��ة في 
2019 إل��ى 160.3 مليار ريال 
)44.4 مليار دوالر(، مقارنة مع 
191.43 مليار ريال )53 مليار 

دوالر( في العام 2018.
وت��ع��ت��ب��ر ق��ط��ر أك��ب��ر منتج 
ومصدر في العالم للغاز الطبيعي 
املسال، وتواجه منافسة صعبة 
على احلصة السوقية حول العالم 
مع زيادة صادرات موردين جدد 

من أستراليا والواليات املتحدة.

على أساس شهري

9 باملئة ارتفاع فائض جتارة قطر 
2020  في فبراير 

احملــافــظ  تــغــذيــة  ســقــف  رفــع  الــســعــوديــة: 
ريال ألف   20 لـ اإللكترونية 

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي »ساما« رفع 
احلد األعلى املسموح به لتغذية احملفظة اإللكترونية 

إلى 20 ألف ريال شهريا.
وقالت ساما في بيان، إنها أبلغت شركات خدمات 
املدفوعات املرخصة في اململكة بهذا القرار متاشًيا مع 
تطبيق اإلجراءات الوقائية واالحترازية الصادرة عن 
اجلهات املختصة ملكافحة انتشار فيروس كورونا 
)COVID-19( مب��ا يساهم ف��ي احمل��اف��ظ��ة على 

سالمة كافة املتعاملني ب���أدوات الدفع اإللكتروني 
وتيسير تعامالتهم املالية من خالل تطبيقات احملافظ 

اإللكترونية املقدمة من شركات خدمات املدفوعات.
وأك���دت على ش��رك��ات خ��دم��ات امل��دف��وع��ات أهمية 
تطبيق ع��دد من اإلج���راءات في إط��ار ال��ق��رار أع��اله، 
مبا في ذل��ك؛ توفير الدعم ال��الزم للعمالء من خالل 
إتاحة القنوات املناسبة للتواصل، وتقدمي التوجيه، 

واإلرشادات الالزمة للخدمات املقدمة لهم.

بدائل اقتصادية وجتارية لتخفيف أثر »كورونا« على اقتصاد املغرب
لم يكن املغرب مبنأى عن التداعيات السلبية لفيروس 
»ك��ورون��ا«، في ظل التنامي املستمر لتأثيرات انتشار 

الفيروس على اقتصادات دول العالم.
وتسارع احلكومة املغربية والبنك املركزي املغربي، 
التخاذ عدة تدابير وإج��راءات احترازية، بهدف احتواء 

التداعيات السلبية للجائحة، ومواجهة »الكساد«.
وفي 19 مارس اجل��اري، أعلن املغرب حالة الطوارئ 
الصحية وتقييد احلركة في البالد، حتى أجل غير مسمى، 
في إطار اإلج��راءات املتخذة ملنع انتشار كورونا، بعد أن 

اتخذ في وقت سابق قرارا بتعليق جميع الرحالت اجلوية.
وحتى مساء األربعاء، ارتفع إجمالي ضحايا فيروس 
ك��ورون��ا في امل��غ��رب، إل��ى 6 وفيات و255 إص��اب��ة، بعد 

تسجيل أول حالة إصابة، في 2 مارس/آذار اجلاري.
مقترحات

ومنذ بداية تسجيل حاالت مصابة بفيروس كورونا في 
املغرب، سارع االحتاد العام ملقاوالت املغرب )أكبر جتمع 
للشركات في البالد وُيعرف باسم »الباطرونا«(، إلى 
اقتراح مجموعة من اإلجراءات للتخفيف من التأثير السلبي 

النتشار الفيروس على االقتصاد احمللي.
واقترح جتمع رجال األعمال املغاربة، »تعليق آجال 

جباية الضرائب، املقررة في 31 مارس/ آذار اجلاري«.
وطالب التجمع في رسالة وجهها إلى احلكومة املغربية، 
ب�«توقيف اقتطاع استحقاقات البنوك، بالنسبة للمقاوالت 
)ال��ش��رك��ات( واألف����راد امل��ت��ض��رري��ن، خ��اص��ة امل��ق��اوالت 

الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة«.
وطالبت الرسالة ب�«وضع نظام للتعويض على فقدان 
العمل بالنسبة للعمال ذوي األج��ور املتدنية«؛ ودعت 
إلى »إنشاء صندوق لدعم القطاعات املتضررة، وإعالن 
فيروس كورونا، كحالة قوة قاهرة، فيما يخص الصفقات 

العمومية«.
في 17 م��ارس اجل���اري، ص��در في اجل��ري��دة الرسمية 
ق��رار حكومي، مت مبوجه إح��داث صندوق مالي مببلغ 
مليار دوالر، ل�«التكفل بالنفقات املتعلقة بتأهيل اآلليات 

والوسائل الصحية«.
وسيدعم الصندوق أيضا »االقتصاد الوطني، من خالل 
مجموعة من التدابير التي ستقترحها احلكومة، ال سيما 
فيما يخص مواكبة القطاعات األكثر تأثرا، بفعل انتشار 
فيروس كورونا كالسياحة، والتخفيف من التداعيات 

االجتماعية لهذه األزمة«.
وحتى 23 مارس اجلاري، بلغت املوارد التي مت ضخها 

ب�«الصندوق اخلاص بتدبير جائحة فيروس كورونا«، 
حوالي 23.5 مليار درهم )2.39 مليار دوالر(.

وفي 17 م��ارس اجل��اري، قرر البنك املركزي املغربي 
في اجتماع مجلسه األول خالل هذا العام، »تخفيض سعر 
الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 2 باملئة بدل 

2.25 باملئة، بسبب تبعات كورونا واألوضاع املناخية«.
وقال البنك املركزي املغربي، في بيان عقب االجتماع، إن 
»النقاش تركز باخلصوص على تأثيرات كل من األوضاع 
املناخية غير املالئمة التي ي��شھدھا املغرب، وانتشار داء 

كوفيد19- على الصعيد العاملي«.
وأعلنت احلكومة املغربية، إن��ش��اء »جلنة اليقظة 
االقتصادية« ملواجهة انعكاسات وباء فيروس »كورونا 

املستجد« على االقتصاد، وحتديد اإلجراءات املواكبة.
وي��ق��وم بتنسيق عمل اللجنة وزي���ر امل��ال��ي��ة محمد 
بنشعبون، وممثلون م��ن 7 وزارات وممثل ع��ن البنك 
املركزي، و4 منظمات مهنية متعلقة بالبنوك واملقاوالت 
والصناعة والتجارة. وبعد أقل من أسبوعني على تسجيل 
أول إصابة بكورونا في البالد، عقد االجتماع األول للجنة 
احلكومية، مبقر وزارة االقتصاد واملالية، لتقييم وضعية 

االقتصاد الوطني ودراسة اإلجراءات ذات األولوية.

أسامة بودي


