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بمتوسط أسعار يصل إلى  70دوالرًا للبرميل

 50مليار دوالر إيرادات نفطية متوقعة للعام الحالي
كتب علي حامد
وحسام رجب

تواصل ميزانية الكويت تحقيق نتائج
اي �ج��اب �ي��ة خ� ��ال ال� �ع ��ام امل ��ال ��ي ال �ح��ال��ي
ق �ب��ل ن �ص��ف ش �ه��ر م ��ن ان �ت �ه��ائ��ه ،حيث
اس �ت �ط��اع��ت أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط أن ت�ق�ت��رب
م��ن ح��اج��ز ال � �� 70دوالرا ل �ك��ام��ل ال �ع��ام،
لتتجاوز السعر االفتراضي ب� 20دوالرا
ك ��ام� �ل ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ت �ظ ��ل أدن� � ��ى م� ��ن س�ع��ر
التعادل في امليزانية ب� 5دوالرات فقط.
وح �ق �ق��ت أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط خ� ��ال م ��ارس
ال �ح��ال��ي م �ت��وس��ط اس� �ع ��ار ب �ل��غ 66.13
دوالرا ،بينما ح�ق�ق��ت ف�ي�م��ا م�ض��ى من
العام متوسط أسعار بلغ  68.7دوالرا،
لتقترب كثيرًا م��ن ح��اج��ز ال� �� 70دوالرًا،
وه� ��و أع �ل��ى م ��ن م �ع��دل س �ع��ر ال�ب��رم�ي��ل
للسنة املالية  2018/2017البالغ 54.5
دوالرا ،بما يقارب  15.5دوالرًا.
وب��اع�ت�ب��ار أن ال�ك��وي��ت ت�ص��در م��ا يصل
ال��ى مليوني برميل م��ن النفط يوميًا،
ت �ك��ون ال �ب��اد ق��د ح�ق�ق��ت م��ا ي �ق��رب من
 50.5مليار دوالر.
وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 14
سنتا ف��ي ت ��داوالت أم��س ليبلغ 67.10
دوالرا مقابل  66.96دوالرا للبرميل في
تداوالت اليوم السابق.
وص � � �ع � ��د س � �ع � ��ر خ � � � ��ام ب � ��رن � ��ت ألع� �ل ��ى
مستوياته م�ن��ذ منتصف نوفمبر من
ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،م��دف��وع��ا بتخفيضات
االنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات
األم �ي ��رك �ي ��ة امل� �ف ��روض ��ة ع �ل��ى ف �ن��زوي��ا
وايران.
وق � ��ال م �ت �ع��ام �ل��ون ان ان �خ �ف��اض��ا غ�ي��ر
م �ت��وق��ع ف ��ي م� �خ ��زون ��ات ال �ن �ف��ط ال �خ��ام
األميركية رفع األسعار أيضا.
وب�ل�غ��ت ال �ع �ق��ود اآلج �ل��ة ل �خ��ام ال�ق�ي��اس
ال�ع��امل��ي ب��رن��ت ذروة  2019ع�ن��د 67.84
دوالرا ل� �ل� �ب ��رم� �ي ��ل ف� � ��ي ال � �ت � �ع� ��ام� ��ات
اآلسيوية الخميس املاضي ،وسجلت
 67.76دوالرا ل �ل �ب��رم �ي��ل ،م��رت �ف �ع��ة 21
سنتا أو  0.3في املئة مقارنة مع االغاق
السابق.

«الكويتية للمعامل»
أقل األسعار بمناقصة
«التعليم»

«اليوم االبيض»
م �ح��ال ال �ه��داي��ا وال �ش��وك��والت��ه ب��اه�ظ��ة ال�ث�م��ن تتحضر
لطفرة مبيعات في اطار االحتفال ب�«اليوم األبيض».
وبعد شهر من عيد الحب ،يقوم الرجال ب��رد املعروف
م��ن خ ��ال ان �ف��اق  3000ي��ن ( 27دوالرا) أو أك �ث��ر على
ال �ش ��وك ��والت ��ة م ��ن م �ت �ج��ر «ج � ��ان ب� ��ول ه �ي �ف��ن» ب�م��رك��ز
«ميتسوكوشي» التجاري في منطقة جينزا.

«إنفينتي» تغادر السوق األوروبية خالل العام القادم
كشفت شركة «انفينتي» للسيارات ال�ف��اره��ة التابعة
ل�ش��رك��ة «ن �ي �س��ان م��وت��ور» ال�ي��اب��ان�ي��ة اع �ت��زام �ه��ا وق��ف
بيع سياراتها في أوروب��ا الغربية والخروج من هذه
السوق أوائل  2020كجزء من خطة اعادة هيكلة تركز
ع�ل��ى ال�ن�م��و ف��ي أم�ي��رك��ا ال�ش�م��ال�ي��ة وال �ص��ن .وستظل
الشركة
ال�ي��اب��ان�ي��ة ت�ب�ي��ع س�ي��ارات�ه��ا ف��ي ش ��رق أوروب� ��ا وآس�ي��ا
والشرق األوس��ط .من ناحية أخ��رى تعتزم «انفينتي»
ال �ت��واج��د ف��ي أوروب� � ��ا ال �غ��رب �ي��ة ب �ع��د  2020م��ن خ��ال

ال �س �ي��ارات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ح�ي��ث ت�ع�ت��زم ط��رح سياراتها
الكهربائية فقط في هذه السوق بعد عام  2021وهو
م��ا ي�ع�ن��ي أن �ه��ا س�ت�ب�ي��ع ال �س �ي��ارات ال �ه �ج��ن أو ذات
املحرك الكهربائي فقط .وأشار موقع «موتور تريند»
امل �ت �خ �ص��ص ف ��ي م��وض��وع��ات ال� �س� �ي ��ارات ال ��ى ت��وق��ف
«انفينتي» عن انتاج سيارات تعمل بمحركات ديزل
(س ��والر) ،ف��ي ح��ن م��ازال��ت م�ح��رك��ات البنزين تمثل
جزءا كبيرا من خطط الشركة للمستقبل بما في ذلك
املحرك املبتكر «في.سي تربو» من انتاج الشركة األم

على وقع جلسة «فوتسي» والكميات بلغت  482مليون سهم

 195مليون دينار سيولة «البورصة»
بارتفاع %742
 %53من السيولة
حصدها «الوطني»
بقيمة 104
ماليني دينار
أكثر من نصف
مليار دوالر
استقطبها
السوق وسط زخم
في التداوالت

كتب عمر أبو الفتوح

ت �ب ��اي ��ن أداء م� ��ؤش� ��رات ال � �س� ��وق ب �ن �ه��اي��ة
ت �ع��ام��ات ،أم � ��س ،وس ��ط ن �ش��اط م�ل�ح��وظ
ل � �ل � �ت� ��داوالت وزخ � � ��م ف� ��ي ال� �س� �ي ��ول ��ة ت��رك��ز
م �ع �ظ �م �ه��ا ب��أس �ه��م ال� �س ��وق األول ،وذل ��ك
بالتزامن مع دخ��ول الصناديق األجنبية
ال�ت��اب�ع��ة ل�ف��وت�س��ي ض�م��ن م��راج�ع��ة م��ارس
الحالي.
وس� �ج ��ل امل ��ؤش ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �ب��ورص��ة ن �م �وًا
ب �ن �س �ب��ة  0.84ف � ��ي امل � �ئ� ��ة ع� �ن ��د م �س �ت��وى
 5346.81نقطة راب �ح��ًا ن�ح��و  44.3نقطة،
كما ارتفع مؤشر السوق األول  1.2في املئة
عند النقطة  5667.03بمكاسب تجاوزت
 67ن�ق�ط��ة ،ف�ي�م��ا ت��راج��ع امل��ؤش��ر ال��رئ�ي��س
منفردًا بنحو طفيف نسبته  0.05في املئة.
وأش� ��ار م�ح�ل�ل��ون ال ��ى أن م��راج �ع��ة م��ؤش��ر
فوتسي املرتقبة أت��ت بثمارها االيجابية
على البورصة وخاصة أسهم السوق األول
التي استحوذت على نحو  95في املئة من
ال �س �ي��ول��ة .وق� ��د ت� �ج ��اوزت س �ي��ول��ة ال�ب�ن��ك
ال��وط �ن��ي م�س�ت��وى  104م��اي��ن دي �ن��ار ما

يعادل  53.3في املئة من سيولة البورصة
ككل ،وه��ي ت��داوالت قياسية لسهم البنك
َ
ل��م يحظ بها م��ن قبل ،باالضافة ملستوى
االق�ف��ال للسهم عند سعر  935فلسًا وهو
أي �ض ��ًا م �س �ت��وى ت��اري �خ ��ي ل �س �ه��م ال �ب �ن��ك.
وأش��ار الى أن السيولة بشكل عام تركزت
ف��ي ق �ط��اع ال �ب �ن��وك وه ��و أم ��ر م�ن�ط�ق��ي في
ظ ��ل ت ��وج ��ه ال �ص �ن ��ادي ��ق األج �ن �ب �ي��ة ن�ح��و
ت �ل��ك األس� �ه ��م ب�ص�ف�ت�ه��ا األك� �ث ��ر أم ��ان ��ًا في
ظ��ل املخاطر التي تتعرض لها األس��واق،
ك�م��ا أن ال�ب�ن��وك بشكل ع��ام تحظى بدعم
واهتمام حكومي بالغ.
وق �ف ��زت س �ي��ول��ة ال �ب��ورص��ة ال �ي ��وم %742
الى مستوى  195.46مليون دينار مقابل
 23.72مليون دينار باألمس ،كما ارتفعت
ال �ك �م �ي��ات  357ف ��ي امل �ئ ��ة ب��ال �غ��ة 482.97
مليون سهم مقابل  105.7م��اي��ن سهم.
وس �ج �ل��ت م ��ؤش ��رات  5ق �ط��اع��ات ارت �ف��اع��ًا
ال �ي��وم ي �ت �ص��دره��ا ال �ب �ن��وك ب�ن�م��و نسبته
 ،%1.3فيما تراجعت مؤشرات  5قطاعات
أخ��رى بصالة السلع االستهاكية بنحو
.%0.52

وضعت كتاب قواعد اإلصدار الثاني  2019عبر موقعها اإللكتروني

مبادرات شركة البورصة املستقبلية
تحت املالحظة
كتب عمر أبو الفتوح

أعلنت شركة البورصة عن بدء مرحلة االستشارات مع
أصحاب املصالح املعنين في السوق الكويتي لقياس
م��اح�ظ��ات�ه��م وال �ح �ص��ول ع�ل��ى ت�ع�ل�ي�ق��ات�ه��م ب�م��وض��وع
ك �ت��اب ال �ق��واع��د امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �م �ب��ادرات ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت
املستقبلية.
وت �ض �م �ن��ت امل ��رف� �ق ��ات ال� �ت ��ي أع �ل �ن �ت �ه��ا ال� �ب ��ورص ��ة ع�ل��ى
ً
موقعها االلكتروني  11فصا ضمن االص��دار الثاني
ل�ك�ت��اب ق��واع��د ال �ب��ورص��ة ل �ع��ام  ،2019وت�ض�م�ن��ت تلك
ال�ف�ص��ول :أحكامًا عامة وأه��داف وال�ت��زام��ات البورصة
وادارة البورصة واألشخاص املسجلون في البورصة
وم � ��زودي ال �خ��دم��ة واالل� �ت ��زام ��ات ال �ع��ام��ة ب��االل �ت��زام��ات
العامة بالنزاهة وعدالة التعامل والعناية الواجبة.

ك�م��ا ن�ص��ت ق��واع��د ال �ب��ورص��ة ض�م��ن ف�ص��ول�ه��ا :ق��واع��د
تغطية ال �ك��وارث واالدراج وق��واع��د أق �س��ام وم��ؤش��رات
ال �س��وق وق ��واع ��د ال� �ت ��داول وأح� �ك ��ام خ��اص��ة ب��ال�ت�ع��ام��ل
ف ��ي األوراق امل��ال �ي��ة واالج� � � ��راء ات ال �ت��أدي �ب �ي��ة ألع �ض��اء
البورصة.
وتضمنت قواعد البورصة في االص��دار الثاني 2019
عددًا من املرفقات تضمنت نماذج التسجيل واالفصاح
واالدراج ون �م ��اذج ن �ق��ل امل�ل�ك�ي��ة وال �ص �ف �ق��ات ال�خ��اص��ة
واملبادلة.
وف��ي ك�ت��اب األح �ك��ام وال�ت�ع��ري�ف��ات ،أش ��ار ك�ت��اب ق��واع��د
ال �ب��ورص��ة ال��ى ات�ف��اق�ي��ة ص��ان��ع ال �س��وق وأرب� ��اح نقدية
استثنائية واستحقاقات األسهم وأسهم قائمة وأسهم
خزينة وأسهم مصدرة وأوامر قائمة وأول يوم تداول
والبورصة والترخيص والتقابل وحالة تعثر ثانوية.

«نيسان» وال��ذي يعطي ق��وة وع��زم وك�ف��اءة أي محرك
هجن أو ديزل .وقد تم تقديم هذا املحرك الجديد في
السيارة «انفينتي كيو اكس  »50لعام  2019في الوقت
نفسه ف��ان «انفينتي تعتزم التركيز على ال�س�ي��ارات
ال�ك�ب�ي��رة ل�ل�س��وق األم��ري�ك�ي��ة واالس �ت �ف��ادة م��ن ال�س��وق
ال��واس �ع��ة ف��ي ال �ص��ن ،ح�ي��ث ت�ع�ت��زم ط ��رح  5س �ي��ارات
جديدة خال السنوات الخمس املقبلة .وذكر «موتور
ت��ري�ن��د» أن خ�ط��ة اع ��ادة الهيكلة س�ت�ع��زز ال�ع��اق��ة بن
«انفينتي» و«نيسان».

أع�ل�ن��ت ال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ب�ن��اء املعامل
واملقاوالت أنها تقدمت بأقل األسعار في
مناقصة تابعة للهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،بقيمة  784.15ألف
دينار ،بمدة انجاز تبلغ  3سنوات.
وق� ��ال� ��ت ال� �ش ��رك ��ة ف� ��ي ب� �ي ��ان ل �ل �ب��ورص��ة،
ان امل �ن��اق �ص��ة ت�ت�ع�ل��ق ب �م �ش��روع تشغيل
وص� �ي ��ان ��ة واص � � ��اح امل� �ص ��اع ��د ال �ت��اب �ع��ة
لكليات ومباني الهيئة.
وأوضحت «املعامل» أنها لم تتلق حتى
اآلن كتابًا رسميًا م��ن لجنة املناقصات
املركزية بخصوص ترسية املشروع على
الشركة.

إيقاف التداول
على سهم «اإلثمار»
بسبب الخسائر
أعلنت ال�ب��ورص��ة ع��ن وق��ف ال �ت��داول على
ً
بناء على
أسهم شركة االثمار القابضة؛
افصاح الشركة ال��ذي ُيفيد ببلوغ نسبة
خسائرها املتراكمة .%99
وقالت البورصة ،ان االيقاف جاء تطبيقًا
للفقرة  8م��ن امل��ادة ( )2 - 8 - 9م��ن كتاب
قواعد البورصة.
وت �ن ��ص ت �ل��ك ال �ف �ق��رة ع �ل��ى أن� ��ه ف ��ي ح��ال
تحقيق الشركة املدرجة لخسائر متراكمة
ت �ص��ل ال � ��ى  %75أو أك� �ث ��ر م ��ن رأس� �م ��ال
الشركة للبورصة القيام بوقف ال�ت��داول
في أسهم الشركة املدرجة.

