اقتصاد

Thursday 12th september 2019 - 13 th year - Issue No.3519

اخلميس  13محرم  1441هـ 12 /سبتمبر  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3519

alwasat.com.kw

11

مستويات السيولة ارتفعت إلى  40.89مليون دينار

البورصة تتراجع بأعلى وتيرة في 2019
أنهت م��ؤش��رات البورصة جلسة أمس
األربعاء متراجعة بشكل جماعي ،مع تسجيل
أعلى وتيرة هبوط للمؤشرين العام واألول
خالل العام اجل��اري .وتراجع املؤشر العام
للبورصة  2.05باملائة بالغا ً أدنى مستوياته
منذ أكثر من ثالثة أشهر ،وذلك بإقفاله عند
مستوى  5747.86نقطة بخسائر جتاوزت
 120نقطة.
كما انخفض مؤشر ال��س��وق األول عند
اإلغ�لاق  2.54باملائة خاسرا ً أكثر من 163
نقطة بإقفاله عند مستوى  6260.9نقطة.
ولم يختلف احلال بالنسبة للمؤشر الرئيسي
للبورصة ،الذي أنهى التعامالت متراجعاً
 0.66باملائة عند مستوى  4748.31نقطة
خاسرا ً  31.35نقطة.
وارتفعت مستويات السيولة بالبورصة
لتصل إلى  40.89مليون دينار مقارنة مع
 22.49مليون دينار  ،بنمو نسبته 81.8
باملائة .وسجلت أحجام ال��ت��داول ارتفاعاً
بنحو  25.7باملائة ،لتصل إل��ى 165.17
مليون سهم مقارنة م��ع  131.37مليون
سهم .
وج����اءت  9ق��ط��اع��ات ب��ال��ل��ون األح��م��ر
يتصدرها ال��ب��ن��وك بنحو  2.56باملائة،
بينما ارتفعت مؤشرات  3قطاعات أخرى
يتصدرها التأمني بواقع  0.3باملائة .وتصدر
سهم “كميفك” تراجعات اليوم بانخفاض
نسبته  9.2باملائة ،فيما تصدر سهم “وربة
للتأمني” القائمة اخلضراء لألسهم املدرجة

مرتفعا ً بنحو  7.65باملائة.
وح��ق��ق سهم “بيتك” أن��ش��ط ت���داوالت
بالبورصة على كافة املستويات ،بكميات

بلغت  14.71مليون سهم بقيمة 10.49
مليون دينار ،ليتراجع السهم عند اإلغالق
امللل الفني لسوق
 2.88باملائة .وق��ال حُ

الظفيري :ورشة خليجية تناقش االتفاقيات
الدولية بشأن التجارة اإللكترونية
ق���ال م��دي��ر ادارة ش��رك��ات
االشخاص في وزارة التجارة
صالح الظفيري أمس االربعاء
إن ورش��ة عمل خليجية حول
التجارة االلكترونية ناقشت
م���ا ت��وص��ل��ت إل���ي���ه منظمة
التجارة العاملية من اتفاقيات
دول��ي��ة ب��خ��ص��وص ال��ت��ج��ارة
االلكترونية.
وأض������اف ال��ظ��ف��ي��ري في
ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة االن���ب���اء
الكويتية (كونا) على هامش
م��ش��ارك��ت��ه ب��ال��ورش��ة التي
نظمتها االمانة العامة ملجلس
ال��ت��ع��اون اخلليجي ان��ه متت
مناقشة ما توصلت اليه منظمة
التجارة العاملية من اتفاقيات
دول��ي��ة ب��خ��ص��وص ال��ت��ج��ارة
االلكترونية وم��دى تأثيرها
ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ات التجارية

صالح الظفيري

القائمة م��ع التأثر ال��واض��ح
ل��ل��س��وق ال��ع��امل��ي��ة ب��ت��ط��ور
ونهوض التجارة االلكترونية.
واش����ار ال���ى ان���ه مت خ�لال
ال�����ورش�����ة ع������رض ب��ع��ض
جت��ارب ال��دول في ذات الشأن

وم��ا اتخذته منظمة التجارة
العاملية م��ن تصنيف للسلع
واخل���دم���ات ون����وع امل��ش��اك��ل
ال��ق��ائ��م��ة ل��ت��ص��ن��ي��ف بعض
امل���واد امل��ت��داول��ة ف��ي السوق
االلكترونية.
وأوض������ح ال��ظ��ف��ي��ري ان
ال��ورش��ة اخلليجية تطرقت
ل��ل��ع��ام��ل�ين االس���اس���ي�ي�ن في
ال����ت����ج����ارة االل���ك���ت���رون���ي���ة
واجت��اه��ات ال��س��وق ومن��اذج
االع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة كإعفاء
االرساليات االلكترونية من
الرسوم اجلمركية في بعض
ال�����دول الف��ت��ا ال���ى مناقشة
القضايا املثارة لوضع قانون
موحد للتجارة االلكترونية
ف��ي دول اخل��ل��ي��ج م��ن خ�لال
ال���س���ي���اس���ات وامل����ب����ادرات
الوطنية.

امل��ال ،سعد الرومي وفقا ملوقع “مباشر”،
إن الهبوط بوتيرة كبيرة ج��اء مصحوباً
بزيادة في أحجام وقيم التداول وهو مؤشر

سلبي يدل على حالة تخوف شديد من قبل
املستثمرين واملتداولني على السواء.
وي����رى ال���روم���ي أن ال��ه��ب��وط الكبير

«املالية» 44.8 :مليون دينار فائض ميزانية الكويت بـ 4أشهر
تراجعت قيمة فائض املوازنة العامة
ل��دول��ة الكويت خ�لال األرب��ع��ة األشهر
األول��ى من العام املالي 2019 - 2020
بنسبة  97.06باملائة على أساس سنوي؛
وفق التقرير الشهر لوزارة املالية الصادر
أمس األربعاء.
وسجل فائض م��وازن��ة الكويت بعد
خصم احتياطي األجيال القادمة 44.8
مليون دينار ( 147.66مليون دوالر)،
مقارنة بـفائض بـ 1.53مليار دينار
( 5.05مليار دوالر) في األربعة األشهر
األولى من العام املالي .2018 - 2019
ويبدأ العام املالي في الكويت مطلع
أبريل من كل عام ،وينتهي في  31مارس
من العام التالي.
ويرتفع الفائض إلى  674.78مليون
دي��ن��ار خ�لال ف��ت��رة األرب��ع��ة أش��ه��ر قبل
حتويل حصة احتياطي األجيال القادمة
بقيمة  630.04مليون دينار.
وك��ان��ت املالية ق��ام��ت بتحويل نحو
 666.18مليون دينار الحتياطي األجيال

ال��ق��ادم��ة بالفترة املماثلة م��ن ،2018
بتراجع  5.42باملائة.
وبلغت قيمة إي����رادات ال��ك��وي��ت في

األربعة األشهر  6.30مليار دينار ،متثل
 25.4باملائة من إجمالي املقدر حتقيقه
في العام املالي  2019 - 2020والبالغ

عبر عن سعادته لوجود السعودية ضمن خطة توسع شركة «املباني»

بطاقة تبلغ  750ألف طن متري سنوي ًا وتكلفة  1.2مليار دوالر

العازمي :تدشني مصنع اإليثيلني جاليكول الشريعان« :األڤنيوز – الرياض»
تطبيق ًا الستراتيجية «الكيماويات البترولية» أحد أكبر مراكز التسوق في العالم

أع��ل��ن��ت ش���رك���ة ص��ن��اع��ة
ال��ك��ي��م��اوي��ات ال��ب��ت��رول��ي��ة عن
االن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ م��ش��روع
مصنع إن��ت��اج م���ادة اإليثيلني
جاليكول ف��ي والي���ة تكساس
بالواليات املتحدة األمريكية
لشركة أم إي جلوبال واململوكة
ب��ال��ك��ام��ل ل��ش��رك��ة إي��ك��وي��ت
للبتروكيماويات والتي متتلك
فيها شركة صناعة الكيماويات
البترولية نسبة .42.5%
وأوض��ح الرئيس التنفيذي
لشركة صناعة الكيماويات
البترولية مطلق العازمي في
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي مبناسبة
االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي أق��ي��م��ت في
الواليات املتحدة لقص شريط
االفتتاح بأنه مت وض��ع حجر
أساس املشروع في الثامن من
أغسطس  2016ملشروع شركة
أم إي جلوبال (إحدى الشركات
التابعة بالكامل لشركة إيكويت
للبتروكيماويات) ف��ي والي��ة
تكساس ب��ال��والي��ات املتحدة
األمريكية إلنتاج مادة اإليثيلني
جاليكول بطاقة استيعابية
تبلغ  750ألف طن متري سنويا ً
وبتمويل ذاتي بتكلفة إجمالية
تبلغ  1.2مليار دوالر أمريكي،
ح��ي��ث مت االن��ت��ه��اء م��ن جميع
األعمال امليكانيكية للمشروع
في  23أغسطس  2019حسب

مطلق العازمي

اخل��ط��ة وامل��ي��زان��ي��ة املعتمدة،
ح��ي��ث ي��ع��ت��ب��ر أول م��ش��روع
ج��دي��د ت��ق��وم بإنشائه شركة
إي��ك��وي��ت ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات
خارج دولة الكويت .وأوضح
ال��ع��ازم��ي ب��أن امل��ش��روع يأتي
ك������أول م����ش����روع ي��س��ت��ف��ي��د
م���ن ط��ف��رة ال���غ���از ال��ص��خ��ري
(ال��ل��ق��ي��م األس���اس���ي إلن��ت��اج
البتروكيماويات) في الواليات
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة بأسعار
تنافسية وبيئة استثمارية
ممتازة تزيد من ف��رص جناح
املشروع وتعزز دور شركة أم
إي جلوبال وش��رك��ة إيكويت
للبتروكيماويات كثاني أكبر
منتج مل���ادة اإلث��ل�ين جاليكول
على مستوى العالم.

وق��ال العازمي إن املشروع
يعتبر أحد املشاريع التي تعمل
عليها ال��ش��رك��ة ح��ال��ي�اً وذل��ك
حتقيقاً الستراتيجيتها 2040
والتي متضي قدماً فيها للنمو
في صناعة البتروكيماويات
من خالل التوسع في مشاريع
البتروكيماويات األساسية
وال������دخ������ول ف�����ي ص��ن��اع��ة
البتروكيماويات املتخصصة
داخ��ل وخ���ارج الكويت وذل��ك
لتحقيق قيمة مضافة مل��وارد
ال��ك��وي��ت ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة
وال��ت��ن��وع ف��ي م��ص��ادر الدخل
للدولة.
وأش����ار ال��ع��ازم��ي إل���ى أن
الشركة تقوم حاليا بدراسة
وتنفيذ العديد م��ن املشاريع
التي من شأنها حتقيق أهدافها
االستراتيجية ،مثل مشروع
إلن��ت��اج  550ال��ف ط��ن سنوياً
من البولي بروبيلني في كندا
باملناصفة م��ع ش��رك��ة مببينا
الكندية ،مشروع األوليفينات
ال���راب���ع ف���ي دول����ة ال��ك��وي��ت،
مشروع البولي بروبيلني في
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وم��ش��روع
ال��ب��روب��ي��ل�ين وال��ب��روب��ي��ل�ين
أوكسايد بالتعاون مع شركة
“اس.كي.سي” ال��ك��وري��ة
باإلضافة إلى االستحواذ على
مصانع قائمة في دول آسيوية.

الشريعان و التركي خالل توقيع خطاب النوايا

أعلنت شركة مجمع شمول التجارية (إحدى
الشركات التابعة لشركة شمول القابضة) عن
ترسية أعمال تصميم و بناء املرحلة األول��ى من
األڤنيوز – الرياض على شركة نسما و شركاهم
للمقاوالت بقيمة  6.150مليار ري��ال سعودي.
وتشمل املرحلة األولى من املشروع بناء املجمع
التجاري بأكملة ومواقف السيارات واحلدائق و
الطرق الداخلية.
ومت توقيع خطاب النوايا مببلغ  68مليون
ريال سعودي ،من قبل وليد الشريعان الرئيس
التنفيذي لشركة شمول القابضة ،و عبدالعزيز
بن علي التركي ،رئيس مجلس إدارة شركة نسما
وشركاهم للمقاوالت بحضور عدد من املسؤولني
وممثلي الشركتني متهيدا ً لتوقيع العقد النهائي
لبدء أعمال البناء املشروع .وبهذه املناسبة قال
وليد الشريعان الرئيس التنفيذي لشركة شمول

القابضة  “ :نحن فخورون بتوقيع هذه اإلتفاقية
مع أحد أكبر شركات املقاوالت في اململكة العربية
السعودية ،حيث أن األڤنيوز  -الرياض ،سيعد
أح��د أكبر م��راك��ز التسوق ف��ي العالم ،وشركة
نسما وشركاهم تعتبر رائدة في إجناز املشاريع
الكبرى على مستوى اململكة واخلليج بشكل عام ال
سيما ملشاريع متميزة بحجمها الهائل ومكوناتها
الفريدة كمشروع األڤنيوز -الرياض.
وأض��اف“ :يسعدنا أن تكون اململكة العربية
السعودية من ضمن خطة توسع شركة املباني
في املنطقة ،حيث يتميز ه��ذا امل��ش��روع مبوقعه
الفريد في مدينة الرياض وبواجهة مطلة على
تقاطع طريق امللك سلمان وطريق امللك فهد ،والذي
سيكون من املعالم املميزة للباحثني عن جتربة
مختلفة ال تتوقف عند التسوق فقط لتجعله املعلم
األول من نوعه في اململكة”.

«زين» تُطلق سحوبات يومية ضمن عرض Play eeZee
أعلنت زي��ن ع��ن إطالقها لسحوبات
جديدة ضمن عرضها املميز Play eeZee
لعمالء الدفع املسبق ،والتي تُتيح لهم
فرصة الفوز بضعف املبلغ امل ُعاد تعبئته
بشكل يومي مع فرصة لدخول السحب
النهائي على جائزة نقدية بقيمة 2000
دوالر في نهاية احلملة.
وبينت الشركة في بيان صحافي أن
عرض  Play eeZeeاجلديد الذي أطلقته

مؤخرا ً خالل موسم الصيف يتيح لعمالء
الدفع املسبق االستمتاع بلُعبة إلكترونية
شيّقة على أجهزتهم الذكية مع فرصة
لربح واح���دة م��ن أرب��ع ج��وائ��ز فورية
قيّمة مجاناً ،حيث قامت زين بتصميم
ال��ع��رض لتُلبّي تطلعات واحتياجات
عمالئها وتفتح لهم آف��اق��ا ج��دي��دة في
استخداماتهم ،مبينة أنها تأمل أن تُقدّم
جتربة رائعة ومميزة لقاعدة عمالئها

للمؤشرات الكويتية تأثر بالتراجع امللحوظ
في مؤشر السوق السعودي ،ال��ذي سجل
انخفاضاً جتاوزت نسبته الـ  2باملائة حتى
تلك اللحظات.
وأوضح أن التأثر بالسوق السعودي في
أوق��ات الهبوط أصبح مُتالزمة للبورصة
الكويتية ،مشيرا ً إلى أن األول عندما يرتفع
بشكل جيد ال يقابله نفس االرتفاع في السوق
الكويتي بل على العكس يُخالف االجت��اه
ويتراجع أحيانا ً.
وأش���ار ال��روم��ي إل��ى أن ن���زول السوق
الكويتي اليوم جاء مصحوبا ً بضغوط بيعية
تبدو كأنها مُتعمدة بهدف ال��وص��ول إلى
مستويات متدنية وخاصة لألسهم القيادية
على الرغم من عدم ورود أية أخبار سلبية
تُشير إلى ض��رورة التخارج وممارسة هذا
الضغط.
فنياً ،أوض��ح ال��روم��ي أن امل��ؤش��ر العام
تخلى اليوم عن دع��م رئيسي عند احلاجز
املئوي  5800نقطة؛ وم��ن ثم ب��ات االجت��اه
قوياً نحو كسر خط الدعم املئوي التالي عند
 5700نقطة ،موضحا ً بأن النطاقني ينحصر
بينهما نقطة ارت��ك��از متثل مقاومة أولية
للمؤشر عند  5787نقطة.
وأض��اف أن املؤشر وفقاً إلغالقات اليوم
يحظى بدعوم عند مستويات  5687و5626
نقطة على الترتيب ،بينما تقبع نقاط املقاومة
عند مستويات  5847و 5947نقطة على
التوالي.

التي تُعتبر األكبر في الكويت.
وأوضحت زين أنه وفور إعادة تعبئة
الرصيد بقيمة  5د.ك أو أكثر سيستلم
العميل رس��ال��ة نصية قصيرة SMS
حت��ت��وي ع��ل��ى راب���ط ينقله إل���ى لُعبة
إلكترونية شيّقة على جهازه الذكي (ال
حتتاج إلى اتصال إنترنت) ،بحيث تظهر
أمامه أرب��ع بطاقات حتتوي على أربع
جوائز فورية مُختلفة ،وما على العميل إال

ُفضلها وبدء اللعبة،
اختيار اجلائزة التي ي ّ
وبعدها سيتم إخ��ف��اء اجل��وائ��ز وخلط
البطاقات بشكل عشوائي ،ويجب على
العميل تتبّع جائزته امل ُفضلة بشكل دقيق
للحصول عليها ،وفي حال اختار العميل
البطاقة الصحيحة سيربح جائزته
امل ُفضلة فورا ً بشكل مجاني ،أما في حال
اخطأ االختيار فسيربح جائزة أخرى
مجانا ً.

 15.81مليار دينار.
وباملقارنة مع العام السابق ،انخفضت
إي���رادات الكويت املسجلة ف��ي األربعة
األشهر األول��ى من العام اجل��اري بنسبة
 5.41باملائة ،علماً بأنها كانت تبلغ في
العام املاضي  6.66مليار دينار.
وب��ش��أن امل��ص��روف��ات ،بلغت جملة
امل��ص��روف واالل���ت���زام م��ن مطلع أبريل
 2019وحتى نهاية يوليو السابق 5.63
مليار دينار ،تشكل  25باملائة من املقدر
في امل��وازن��ة العامة عند  22.50مليار
دينار.
وااللتزام ميثل مبالغ في حكم املصروف
لم يتم إثباتها في حساب املصروفات لعدم
اكتمال الدورة املستندية لها حتى نهاية
الفترة املعد عنها التقرير.
وعلى أس��اس سنوي ،ارتفعت قيمة
م��ص��روف��ات الكويت بالفترة امل��ذك��ورة
بنسبة  25.95باملائة عن قيمتها بالفترة
املقارنة من العام املالي 2018 - 2019
عند  4.47مليار دينار.

«اخلطوط التركية»:خصومات
للمسافرين إلى خارج الكويت

تتيح اخلطوط اجلوية التركية للمزيد من العمالء االستفادة من
شبكتها العاملية األكبر مع أجور مخفضة للرحالت املتجهة إلى عدة
وجهات في أوروبا والواليات املتحدة وكندا .وميكن للركاب املسافرين
إلى خ��ارج الكويت مع اخلطوط اجلوية احلائزة على اجلوائز أن
يستفيدوا من خصومات خاصة بالرحالت املتجهة ملدن مختارة ضمن
شبكة اخلطوط اجلوية التركية في أميركا الشمالية وأوروبا.
وميكن للركاب االستفادة من اخلصومات على الرحالت املتجة إلى
أتالنتا ،وبوسطن ،وشيكاغو ،وهيوسنت ،ولوس أجنلوس ،وميامي،
ومونتريال ،ونيويورك ،وسان فرانسيسكو ،وتورنتو ،وواشنطن.
وكذلك الرحالت املتجهة إلى أمستردام ،وأثينا ،وبرشلونة ،وبرلني،
وب��روك��س��ل ،وب��وخ��ارس��ت ،وب��وداب��س��ت ،وك��وب��ن��ه��اغ��ن ،ودب��ل��ن،
ودوس��ل��دورف ،وفرانكفورت ،وجينيف ،وهامبورغ ،ولشبونة،
ولندن ،ومدريد ،وملقا ،ومانشستر ،وميالن ،وميونخ ،وأوسلو،
وب��اري��س ،وب��راغ ،وروم��ا ،وسراييفو ،وستوكهولم ،والبندقية،
وفيينا ،وزيورخ .كما تشمل اخلصومات الرحالت املتجهة إلى الدار
البيضاء وتونس في شمال أفريقيا.
هذا العرض متاح للركاب الذي يحجزون رحالتهم بني  5سبتمبر
و 10أكتوبر  ،2019ويشمل فترة السفر بني  6سبتمبر  2019إلى 15
مايو  .2020احجزوا تذكرتكم على الدرجة االقتصادية اآلن وسافروا
من مطار الكويت الدولي بأسعار مذهلة :مطار الكويت الدولي إلى
أوروبا ابتدا ًء من  129د.ك  ،مطار الكويت الدولي إلى الواليات املتحدة
أو كندا ابتدا ًء من  209د.ك  ،مطار الكويت الدولي إلى مطار إسطنبول
 99د.ك  .توفر اخلطوط اجلوية التركية ،أحد اسرع اخلطوط اجلوية
من��وا ً في العالم ،خدمات ممتازة لركابها من خالل درج��ة األعمال،
وقاعات املسافرين اجلديدة املميزة في مطار إسطنبول.

مساهمو«السكب»يناقشون
التوزيعات النقدية  30سبتمبر
تناقش عمومية شركة السكب الكويتية يوم
االثنني  30سبتمبر اجل���اري ،توصية مجلس
اإلدارة بتوزيع أرب��اح نقدية استثنائية عن
النصف األول م��ن ال��ع��ام اجل���اري خصماً من
األرباح امل ُرحلة.
وق��ال��ت الشركة ف��ي ب��ي��ان للبورصة أمس
األربعاء ،إن العمومية ستناقش توصية املجلس

بتوزيع  40باملائة أرباحاً نقدية عن النصف
األول من  ،2019بقيمة إجمالية تُقدر بنحو
 2.893مليون دينار .كان مجلس إدارة الشركة
أوصى مطلع األسبوع اجل��اري ،بتوزيع أرباحٍ
نصف سنوية بنسبة  40باملائة م��ن القيمة
االسمية للسهم مبا ُي��ع��ادل  40فلساً للسهم،
بقيمة إجمالية قدرها  2.893مليون دينار.

