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على أدوات ضبط السيولة والسندات قصيرة األجل

ْ
رفع الفائدة يزيد تكلفة الدين العام
ّ
لكنه يحسن عوائد الودائع الحكومية

«املالية» تمدد عقود
لـ «الجامعات الخاصة»
| كتب علي إبراهيم |

| كتب رضا السناري |
أوضـ ـح ــت مـ ـص ــادر م ـص ــرف ـيــة ل ـ
«الـ ـ ـ ــراي» أن ــه س ـي ـتــرتــب ع ـل ــى ق ــرار
ب ـنــك ال ـكــويــت امل ــرك ــزي رف ــع أس ـعــار
الفوائد على أدوات ضبط السيولة
وال ـس ـن ــدات ق ـص ـيــرة األج ـ ــل ،وعـلــى
الــودائــع بــالــديـنــار ربــع نقطة( ،كما
انـ ـف ــردت ال ـ ــراي ب ـن ـشــره ف ــي عــددهــا
األحد املاضي) زيادة تكلفة سندات
الــديــن ال ـعــام ،لكن الخبر الحكومي
الـســار أن عــوائــدهــا مــن الــودائــع في
الـبـنــوك املـحـلـيــة بــالــديـنــار ستتأثر
إيجابًا.
ولـ ـفـ ـت ــت م ـ ـص ـ ــادر مـ ـص ــرفـ ـي ــة لـ ـ
«ال ــراي» إلــى أن الحكومة ستتحمل
زيـ ـ ــادة نـسـبـيــة ف ــي خ ــدم ــة ديــون ـهــا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاديـ ــة ال ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـلـ ـت ــزم ب ـهــا
ً
مستقبا بشكل عام ،لكن بالتحديد
ي ـجــب ال ـت ـم ـي ـيــز ب ــن ت ــأث ـي ــرات رفــع
الـ ـف ــائ ــدة ع ـل ــى الـ ـسـ ـن ــدات ال ـقــائ ـمــة،
وبــن تأثير هــذا الرفع على تسعير
السندات املستقبلية.
وم ــن امل ـتــوقــع أن تـسـهــم قـ ــرارات
«امل ــرك ــزي س ــواء بـخـصــوص اإلبـقــاء
عـلــى سـعــر الـخـصــم دون تغيير أو
املتلعقة بإجراء تعديل على أسعار
الـ ــودائـ ــع وأدوات ض ـبــط الـسـيــولــة
والسندات قصيرة األجل ،في زيادة
جــاذبـيــة وتنافسية الــديـنــار كوعاء
ادخ ــاري مــوثــوق ومـجــز للمدخرات
املحلية ،كما يعول كثيرًا عليها في
ت ـعــزيــز ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي املـحـلــي
آخذًا في االعتبار دور زيادة توطن
تلك املدخرات في تلبية االحتياجات
الـ ـتـ ـم ــويـ ـلـ ـي ــة ملـ ـخـ ـتـ ـل ــف قـ ـط ــاع ــات
االقتصاد الوطني من خال وحدات
الجهاز املصرفي واملالي املحلي.
وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن ارت ـف ــاع
ال ـت ـك ـل ـفــة ل ــن يـنـسـحــب ع ـلــى جـمـيــع
سندات الدين العام ،إذ من املستبعد
أن تــرت ـفــع تـكـلـفــة اإلص ـ ـ ـ ــدارات ذات
اآلجـ ــال ال ـطــوي ـلــة ،ال ـتــي ت ــم طرحها
على فترات تتجاوز العام ،خصوصًا
بن  3و 10أعوام ،بفائدة ثابتة.
ون ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن تـ ـسـ ـعـ ـي ــر

السندات الحكومية
قصيرة األجل ذات الفائدة
املتغيرة واإلصدارات
الجديدة ستتأثر بالرفع
«املركزي» يعمل
بشكل دؤوب للحفاظ
على جاذبية وتنافسية
الدينار كوعاء ادخاري

اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ق ـص ـيــرة
األجل التي طرحتها «املالية» العام
امل ــاض ــي ،س ـت ـتــأثــر وت ـح ــدي ـدًا ذات
العائد املرن ،حيث سيتم تسعيرها
وف ـق ــًا لـلـتـعــديــل ال ـج ــدي ــد ،ك ـمــا من
املــرت ـقــب أن تــرتـفــع تـكـلـفــة سـنــدات
الــديــن الحكومية ال ـجــديــدة ،ســواء
التي سيتم طرحها بفائدة متغيرة
أو ثابتة.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـص ـع ــب تـ ـح ــدي ــد رق ــم
إجمالي لحجم السندات الحكومية
الـ ـت ــي س ـت ـت ــأث ــر ب ــارتـ ـف ــاع أس ـع ــار
الفوائد ،تشير بيانات غير رسمية
إلى أن سندات الدين العام املحلية
تقارب قيمتها حتى اآلن نحو 2.5
مليار دينار.
وشـ ــددت امل ـص ــادر عـلــى ارت ـفــاع
الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى ودائ ـ ـ ــع الـحـكــومـيــة
س ـي ـع ــوض ارت ـ ـفـ ــاع ت ـك ـل ـفــة ال ــدي ــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة،

ح ـيــث سـتـتـحـســن ع ــوائ ــد ال ــودائ ــع
ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك امل ـح ـل ـيــة
بالدينار.
ومصرفيًا بــدأت البنوك تعديل
أسعارها بالفعل مع طرح السندات
الحكومية يــوم الخميس املاضي،
وأعـلــن عنها «امل ــرك ــزي» نيابة عن
وزارة امل ــالـ ـي ــة ،وه ـ ــي ع ـ ـبـ ــارة عــن
سـنــدات ت ــورق للدين الـعــام بقيمة
 50مليون دينار ،ألجل  10سنوات،
عـ ـلـ ـم ــًا ب ـ ـ ــأن «املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي» خ ـصــص
الـخـمـيــس املــاضــي ل ـبــدء االكـتـتــاب
فــي اإلصـ ــدار ال ــذي حـمــل رق ــم ()46
ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـ ـتـ ــورق ل ـل ــدي ــن ال ـع ــام،
فيما استمرت فترة االكتتاب حتى
تاريخ أول من أمس.
وتـ ـ ــم طـ ـ ــرح اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ب ـم ـع ــدل
رب ــح يـتــم تـحــديــده بــدايــة فـتــرة كل
 6أشـ ـه ــر ،ويـ ـك ــون م ـس ــاوي ــًا ملـعــدل
ال ـعــائــد عـلــى عـمـلـيــات ال ـت ــورق عن

املـ ــدة نـفـسـهــا م ـضــافــًا إل ـي ــه 112.5
نقطة أساس ،على أن تدفع العوائد
فــي نهاية كــل  6أشـهــر اعـتـبــارًا من
تاريخ اإلصدار.
وي ـب ــدو أن خ ـبــر ارتـ ـف ــاع تكلفة
الدين العام على املوازنة العامة لن
يكون مزعجًا كثيرًا للحكومة ،التي
تحتفظ باملقابل بخبر سار ،يتمثل
فــي أن رف ــع الـفــوائــد عـلــى الــودائــع،
سـيـحـقــق ل ـهــا م ـكــاســب أي ـض ــا من
ن ــاف ــذة ع ــوائ ــد ودائـ ـ ــع املــؤس ـســات
الحكومية بالدينار التي سيرتفع
تسعيرها.
ومــا ُيهدئ مخاوفها أكثر في
هــذا الخصوص أن الجزء األكبر
من هــذه السندات قصيرة األجل
وت ـ ـتـ ــراوح آج ــال ـه ــا ب ــن  3أشـهــر
وس ـنــة ،مــا يرشحها لاستفادة
أكثر من رفع فائدة الودائع ،كما
أن حجمها يعد األعلى من حيث

القيمة مقارنة بإصدارات سندات
الدين العام.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،أك ـ ــدت
املـ ـص ــادر م ــن ج ــدي ــد ع ـلــى أهـمـيــة
عـ ـ ـ ــدم ل ـ ـحـ ــاق «امل ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزي» ب ــرك ــب
«الـفـيــديــرالــي» نـحــو رف ــع الـفــائــدة،
بـفـضــل م ـعــدالت الـنـمــو الضعيفة
في الكويت ،والحاجة إلــى تعزيز
قيمة الــديـنــار وتــوطــن املــدخــرات
بالعملة املـحـلـيــة ،مبينة أن قــرار
م ـج ـلــس ادارة ال ـب ـنــك االس ـت ـم ــرار
فــي توظيف األدوات واالجـ ــراءات
املـ ـت ــاح ــة ج ـ ــاء ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
تنافسية وجاذبية الدينار كوعاء
للمدخرات املحلية.
وأبقى بنك الكويت املركزي سعر
الخصم عند مستواه الحالي البالغ
 2.75ف ــي امل ـئ ــة ،وامل ـع ـم ــول ب ــه منذ
 16م ــارس املــاضــي ،خــافــًا ملــا قــرره
امل ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي ال ـف ـيــديــرالــي

األميركي برفع سعر الفائدة بنسبة
 0.25في املئة.
ي ــذك ــر أن م ـح ــاف ــظ «امل ـ ــرك ـ ــزي»،
ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد ال ـه ــاش ــل أوض ــح
ف ــي ب ـيــانــه األخ ـي ــر أن ــه «فـ ــي ضــوء
محدودية النمو االقتصادي املحلي
واس ـت ـم ــرار زي ـ ــادة أس ـع ــار ال ـفــائــدة
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر ومـ ــا ي ـن ـط ــوي عـلـيــه
م ــن ت ـح ــدي ــات ،ي ـح ــرص (امل ــرك ــزي)
ع ـل ــى ص ـي ــاغ ــة وت ـن ـف ـيــذ تــوج ـهــات
سياسته النقدية واختيار أدواتها
وإجــراءات ـهــا املـنــاسـبــة بـمــا يـتــاءم
مــع ثــوابــت أه ــداف تلك التوجهات
فــي مـجــال تعزيز األج ــواء الداعمة
ل ـل ـن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي عـ ـل ــى أس ــس
م ـس ـت ــدام ــة ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى ال ـحــرص
الــدائــم والعمل ال ــدؤوب للمحافظة
عـلــى جــاذب ـيــة وتـنــافـسـيــة الــديـنــار
كـ ــوعـ ــاء ادخـ ـ ـ ـ ــاري مـ ــوثـ ــوق وم ـجــز
للمدخرات املحلية.

 8شركات وبنوك كويتية ضمن األقوى عربيًا

َّ
حـ ـ ـ ــل ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوطـ ـن ــي
ف ــي املــرت ـبــة ال ـعــاشــرة عـلــى قــائـمــة
مجلة «ف ــورب ــس» ال ـشــرق األوس ــط
ال ـس ـن ــوي ــة ،ألقـ ـ ــوى الـ ـش ــرك ــات فــي
العالم العربي لعام  ،2017والتي
تقيس قــوة الشركات وفقًا ألربعة
م ـع ــاي ـي ــر ت ـت ـم ـث ــل فـ ــي امل ـب ـي ـع ــات،
وص ـ ـ ــاف ـ ـ ــي األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،واألص ـ ـ ـ ـ ــول
والقيمة السوقية للشركة.
وأشارت «فوربس» إلى أن قيمة
«ال ــوطـ ـن ــي» ال ـســوق ـيــة ت ـب ـلــغ 13.4
مليار دوالر ،ومبيعاته  3.2مليار
دوالر ،فـيـمــا ب ـلــغ صــافــي أربــاحــه
نـحــو مـلـيــار دوالر ،بينما نــاهــزت
أصوله الـ  79.4مليار دوالر.
وج ــاءت شــركــة « »Ooredooفي
املــرت ـبــة ال ـس ــادس ــة ع ـش ــرة ،بقيمة

«اإلطفاء» 6 :زوارق لإلنقاذ
بـ  1.6مليون دينار
| كتب علي إبراهيم |

على قائمة «فوربس» السنوية

| إعداد عماد المرزوقي |

ع ـل ـمــت «الـ ـ ـ ــراي» أن وزارة امل ــال ـي ــة واف ـقــت
عـ ـل ــى تـ ـم ــدي ــد ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ل ـخ ــدم ــات
األمــانــة الـعــامــة ملجلس الـجــامـعــات الخاصة،
حيث أق ــرت تمديد  3عـقــود للحماية واألمــن
والخدمات الفندقية واملراسلن والنظافة.
ويأتي تمديد العقود الـ 3ملدة عامن ابتداء
من منتصف يوليو املقبل بقيمة  30ألف دينار
إلجمالي العقود ،فيما طالبت «املالية» وزارة
التعليم العالي بــاإليـعــاز للمختصن لديها
بــأن يــراعــوا إدراج العقد بالتكلفة السنوية
ً
مستقبا ،مع إرفاق نسخة العقد الجديد في
مشروع ميزانية الوزارة.
وكــانــت وزارة التعليم العالي قــد خاطبت
«املــال ـيــة» عـبــر  3كـتــب رسـمـيــة مـطـلــع الشهر
ال ـجــاري فــي ش ــأن طـلــب املــوافـقــة عـلــى تمديد
ال ـع ـق ــود ال ـخ ــاص ــة ل ـخ ــدم ــات األم ــان ــة الـعــامــة
مل ـج ـل ــس الـ ـج ــامـ ـع ــات الـ ـخ ــاص ــة ملـ ـ ــدة عــامــن
بميزانية  2018/ 2017وفقا ملبررات حددتها
الوزارة.

ســوق ـيــة بـلـغــت  9.1م ـل ـيــار دوالر،
وم ـب ـي ـع ــات بـ ـ ـ  8.9م ـل ـي ــار دوالر،
وصــافــي أرب ــاح بنحو  755مليون
دوالر ،وأصـ ــول بـلـغــت نـحــو 24.9
مليار دوالر.
وأتــى «بيت التمويل الكويتي»
(بيتك) في املرتبة السابعة عشرة
بـقـيـمــة ســوق ـيــة بـلـغــت  9.4مـلـيــار
دوالر ،وم ـب ـي ـع ــات بـ ـ ـ  3.1م ـل ـيــار
دوالر ،وصافي أرباح بـ  531مليون
دوالر ،وأصول بـ  54.1مليار دوالر.
ّ
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ح ــل ــت «زي ـ ــن» فــي
املرتبة  29بقيمة سوقية بلغت 6.5
مليار دوالر ،ومبيعات بنحو 3.6
مـلـيــار دوالر ،وأربـ ــاح بـنـحــو 521
مليون دوالر ،وأصــول بنحو 10.1
مليار دوالر.
وأت ــت «كـيـبـكــو» فــي املــرتـبــة 40
ب ـق ـي ـمــة س ــوق ـي ــة ب ـل ـغــت ن ـح ــو 2.4

أعلى مستوى لسهم «أجيليتي»

مليار دوالر ،ومبيعات بنحو 2.2
مـلـيــار دوالر ،وأربـ ــاح بـنـحــو 289
مليون دوالر ،وأصــول بنحو 32.7
مليار دوالر.
ف ــي امل ـقــابــل ،نــالــت «أجـيـلـيـتــي»
املرتبة  49بقيمة سوقية بنحو 2.6
مـلـيــار دوالر ،ومـبـيـعــات بـنـحــو 4
مليارات دوالر ،وأرباح بنحو 222
مليون دوالر ،وأص ــول بنحو 5.1
مليار دوالر.
ّ
ب ـ ـ ــدوره ،حـ ــل ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج في
املرتبة  79بقيمة سوقية ناهزت الـ
 2.5مليار دوالر ،ومبيعات بنحو
 759مليون دوالر ،وأرب ــاح بنحو
 141مليون دوالر ،وأصــول بنحو
 17.9م ـل ـي ــار دوالر ،ت ـ ــاه ال ـب ـنــك
الـتـجــاري الكويتي فــي املرتبة 80
بـقـيـمــة ســوقـيــة  2.1مـلـيــار دوالر،
ومـ ـبـ ـيـ ـع ــات ب ـن ـح ــو  576م ـل ـي ــون

زيادة ملحوظة للسيولة املتداولة
| كتب عالء السمان |

ارت ـف ــع سـهــم شــركــة أجـيـلـيـتــي لـلـمـخــازن الـعـمــومـيــة
ألعـلــى مستوى فــي  31شـهـرًا ،ليصل بنهاية ت ــداوالت
أمس إلى  831فلسًا.
ُ
وتوافقت حركة السهم مع قطاع الصناعة املدرج به،
والــذي ارتفع مؤشره  0.10في املئة ،كما صعد املؤشر
ً
الـسـعــري لـلـبــورصــة أيـضــًا  0.05فــي امل ـئــة ،وص ــوال إلــى
النقطة .6856.58

استقالة مجلس «لوجستيك»
أف ــادت شــركــة «كــي جــي ال لوجستيك» عــن استقالة
مجلس إدارت ـهــا إلفـســاح املـجــال أم ــام الجمعية العامة
واملـســاهـمــن الخ ـت ـيــار مـجـلــس إدارة جــديــد لـلـسـنــوات
الثاث املقبلة.
وكانت الشركة طلبت في وقت سابق إيقاف أسهمها
عن التداول لإلفصاح عن معلومات جوهرية.

دوالر ،وأرب ــاح بنحو  165مليون
دوالر ،وأصــول بنحو  13.5مليار
دوالر.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ل ـل ـص ـنــاعــات األس ــاسـ ـي ــة (س ــاب ــك)
ال ـق ــائ ـم ــة ،ب ـح ـيــث ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا
السوقية نحو  80.7مليار دوالر،
ومبيعاتها نحو  35.4مليار دوالر،
وأربــاحـهــا  4.8مليار دوالر ،فيما
بلغت أصولها  84.5مليار دوالر.
وج ــاء «بـنــك قـطــر الــوطـنــي» في
املركز الثاني ،تــاه «بنك أبوظبي
األول» ثم «البنك األهلي التجاري»
و«اتـصــاالت اإلم ــارات» ،و«مصرف
الــراج ـحــي» ،و«بـنــك االمـ ــارات دبي
الوطني» ،ثم «كهرباء السعودية»،
تليها «االتصاالت السعودية».
وأش ـ ــار ب ـيــان مـجـلــة «ف ــورب ــس»

إلى حسن أداء الشركات في املنطقة
الـعــربـيــة خ ــال ع ــام  ،2016بسبب
ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام
ال ـ ـ ــذي س ـب ـق ــه ،الفـ ـت ــًا إل ـ ــى ص ـعــود
أسواق األسهم في املنطقة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـ ـ ــدول
ت ــواج ــه بـعــض ال ـت ـحــديــات لتنفيذ
االصـ ـ ــاحـ ـ ــات امل ـ ـ ـقـ ـ ــررة ،م ـب ـي ـنــًا أن
القيمة السوقية اإلجمالية ألقــوى
 100شركة في العالم العربي بلغت
 772مليار دوالر فــي أبــريــل ،2017
بزيادة  12في املئة عن العام الذي
سبقه.
وأفاد أنه رغم أن صافي األرباح
اإلجمالية انخفض بنسبة  9.7في
امل ـئــة إل ــى  52.9مـلـيــار دوالر ،فقد
ازدادت املبيعات وإجمالي األصول
ب ـن ـس ـبــة  2.4فـ ــي امل ـ ـئـ ــة ،و 3.8فــي
املئة ،إلى  288.3مليار دوالر ،و2.7

تريليون دوالر على التوالي خال
عـ ــام  ،2016ف ــي ح ــن ش ـهــد األداء
ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي ل ـل ـش ــرك ــات اس ـت ـق ــرارًا
نسبيًا.
وذكـ ـ ــر ال ـت ـق ــري ــر أن ال ـس ـعــوديــة
مازالت تهيمن على القائمة ممثلة
ب ـن ـح ــو  36ش ـ ــرك ـ ــة ،عـ ـل ــى رأسـ ـه ــا
ال ـش ــرك ــة ال ـس ـع ــودي ــة ل ـل ـص ـنــاعــات
االساسية (سابك) ،التي جاءت في
املــركــز األول بوصفها أكـبــر شركة
ف ــي ال ـس ـعــوديــة وال ـع ــال ــم ال ـعــربــي،
تـلـيـهــا ق ـطــر واإلم ـ ـ ـ ــارات مـمـثـلـتــان
بنحو  19و 17شركة على التوالي.
وم ـث ـلــت املـ ـص ــارف ومــؤس ـســات
ال ـخــدمــات املــال ـيــة  49فــي امل ـئــة من
ال ـش ــرك ــات وامل ــؤسـ ـس ــات املـصـنـفــة
ضـمــن الـقــائـمــة ،فـيـمــا ج ــاء قطاعا
االتصاالت والصناعة في املرتبتن
الثانية والثالثة على التوالي.

سجلت الـسـيــولــة املـتــداولــة
في البورصة زيــادة ملحوظة
م ــع اق ـتــراب ـهــا م ــن عـتـبــة ال ـ ـ 17
مليون ديـنــار خــال تعامات
أمس ،وذلك مقارنة بما شهدته
خـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـجـ ـلـ ـس ــات
املــاض ـيــة ح ـيــث تــراج ـعــت إلــى
مـسـتــويــات  3.8مـلـيــون ديـنــار
في إحدى الجلسات.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة الـ ـت ــي
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة
األخـ ـي ــرة األف ـض ــل م ـنــذ بــدايــة
الشهر ال ـجــاري ،فيما تركزت
معظمها عـلــى أس ـهــم قـيــاديــة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار «أجـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي»
و«الــوطـنــي» و«زي ــن» وغيرها
من الشركات القيادية.
وي ـب ــدو أن ه ـن ــاك تـحــركــات
ل ـ ــدع ـ ــم مـ ـ ــراكـ ـ ــز اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة

م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى م ـج ـمــوعــات
لـ ـه ــا ث ـق ـل ـه ــا ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ،مــا
س ــاه ــم فـ ــي اسـ ـتـ ـع ــادة بـعــض
مــن ال ـت ــوازن ،إال أن الـبــورصــة
تظل بحاجة إلــى عــوامــل دعم
وم ـع ـط ـيــات إي ـجــاب ـيــة جــديــدة
الس ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل مـ ــا ت ـش ـهــده
الساحة اإلقيليمية من أحداث
وتطورات مختلفة.
وأغ ـ ـل ـ ـقـ ــت ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ع ـلــى
انـخـفــاض مــؤشــرهــا السعري
بـ ـ ــواقـ ـ ــع  22.9نـ ـقـ ـط ــة ل ـي ـب ـلــغ
مـسـتــوى  9830نـقـطــة ،بينما
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــران ال ـ ــوزن ـ ــي
و(كــويــت  2.1 )15و  7.3نقطة
على التوالي.
وب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت ق ـ ـي ـ ـمـ ــة األس ـ ـ ـهـ ـ ــم
املتداولة حتى ساعة اإلغــاق
نـحــو  16.7مـلـيــون دي ـنــار ،في
حـ ـ ــن بـ ـلـ ـغ ــت كـ ـمـ ـي ــة األس ـ ـهـ ــم
امل ـت ــداول ــة ن ـحــو 4ر 75مـلـيــون

سهم تمت عبر  2697صفقة.
ولــوحــظ تــركــز ال ـشــراء على
أسـهــم تشغيلية فــي مكونات
مـ ــؤشـ ــر (ك ـ ــوي ـ ــت  )15ل ـل ـي ــوم
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــي مــا
ان ـع ـكــس ع ـلــى ال ـس ـيــولــة الـتــي
سجلت مستوى قياسيا لها
منذ بداية شهر رمضان.
وكـ ـ ــان الفـ ـت ــًا فـ ــي م ـجــريــات
الحركة تأثر املتداولن ببعض
األنـبــاء حــول بعض الشركات
الخدماتية ما انعكس إيجابا
عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ــركـ ـ ــة األداء الـ ـ ـع ـ ــام
لسهمها ،في حن كانت هناك
نشاطات متقطعة على أسهم
العديد من الشركات التي في
صدد إبرام صفقات او توقيع
عقود تشغيلية.
ويـ ـع ــود ال ـف ـضــل ف ــي زيـ ــادة
القيمة إلى الحركة التي كانت
فــي ات ـجــاه سـهــم بـنــك الكويت

الــوط ـنــي وال ـ ــذي ش ـهــد ت ــداول
 6.5مليون سهم بقيمة نقدية
بلغت نحو  4.5مليون دينار
عبر  210صفقات نقدية.
وبــدا من اللحظات األخيرة
الدخول من جانب املتعاملن
األفراد وبعض املحافظ املالية
ف ــي ات ـج ــاه ال ـشــركــات ال ـتــي لم
ت ـت ـخ ــط أسـ ـع ــاره ــا ال ـســوق ـيــة
 50فلسا فــي الـقـطــاعــات التي
شملتها التداوالت.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــد م ـ ـ ـجـ ـ ــرى ال ـ ـحـ ــركـ ــة
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع أس ـ ـ ـهـ ـ ــم  53ش ــرك ــة
وانخفاض  35شركة في إطار
 113ش ــرك ــة ك ــان ــت ف ــي مــرمــى
الـ ـ ـت ـ ــداول ،بـيـنـمــا اس ـت ـحــوذت
حــركــة مـكــونــات مــؤشــر أسهم
(كــويــت  )15على  16.6مليون
س ـه ــم ت ـم ــت ع ـب ــر  939صـفـقــة
ن ـق ــدي ــة ب ـق ـي ـمــة  10.5م ـل ـيــون
دينار.

ذكــرت مـصــادر مطلعة ل ـ «ال ــراي» أن وزارة
املالية أفادت مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء
بإمكانية استكمال إجراءاتها في شــأن بناء
وتوريد وضمان  6زوارق ألعمال اإلدارة.
ويأتي األمر بحسب ما أشارت إليه املصادر
في إطار املناقصة التي تحمل رقم (/2016 /8
 ،)2017ب ـنــاء وت ــوري ــد وض ـمــان زورق إطـفــاء
وإنقاذ ،وعدد  5زوارق بحث وتوابعه لإلدارة
العامة لإلطفاء.
وك ــان ــت «اإلط ـ ـفـ ــاء» ق ــد خــاط ـبــت «امل ــال ـي ــة»
خــال الشهر ال ـجــاري ،بطلب للموافقة على
ال ـت ـعــاقــد بـمـبـلــغ  1.63م ـل ـيــون دي ـن ــار للسنة
املالية الحالية ( ،)2018 /2017والسنة املقبلة
(.)2019 /2018
وف ــي ه ــذا ال ـصــدد أف ــادت «املــال ـيــة» ،اإلدارة
العامة لإلطفاء بإمكانية استكمال اإلجراءات
الخاصة بهذا الـشــأن ،إذ تــم إدراج املبلغ في
ميزانية  2018/ 2017للنوع املختص بقيمة
تبلغ  2.44مليون دينار.

تأسيس «فيحاء الدولية»
بـ  30مليون دينار
ك ــون ــا  -أع ـل ـنــت ج ــري ــدة «ال ـك ــوي ــت ال ـي ــوم»
الــرس ـم ـيــة تــأس ـيــس ش ــرك ــة «ف ـي ـحــاء الــدول ـيــة
ال ـع ـقــاريــة» كـشــركــة مـســاهـمــة كــويـتـيــة مقفلة
برأسمال قدره  30مليون دينار كويتي (نحو
 98مليون دوالر).
وقالت «الكويت اليوم» في عددها الصادر
أم ــس ،إن «أغـ ــراض (فـيـحــاء الــدول ـيــة) تشمل
ت ـم ـلــك وبـ ـي ــع وشـ ـ ـ ــراء ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات واألراضـ ـ ـ ــي
وتطويرها لحساب
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة داخـ ـ ـ ـ ــل
الكويت وخارجها،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تـمـلــك
وبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــع وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
أس ـ ـ ـهـ ـ ــم وس ـ ـ ـنـ ـ ــدات
الـشــركــات العقارية
لحسابها».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن
«(ف ـي ـحــاء الــدول ـيــة)
تـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع إع ـ ـ ـ ــداد
ال ــدراس ــات وتـقــديــم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارات فــي
امل ـج ــاالت الـعـقــاريــة
بـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل أنـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا،
عـ ـ ـل ـ ــى أن ت ـ ـتـ ــوافـ ــر
ال ـشــروط املطلوبة فــي مــن ي ــزاول تقديم هذه
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـم ـل ــك وإدارة
املنشآت الفندقية والنوادي الصحية واملرافق
السياحية وإيجارها واستئجارها ،والقيام
بأعمال الصيانة املتعلقة باملباني والعقارات
اململوكة للشركة».
وأوض ـحــت أنــه «يمكن ل ـ (فـيـحــاء الــدولـيــة)
إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار
الـ ـفـ ـن ــادق وال ـ ـ ـنـ ـ ــوادي و امل ــوتـ ـي ــات وب ـي ــوت
ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة واالس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــات وامل ـ ـت ـ ـنـ ــزهـ ــات
وال ـح ــدائ ــق وامل ـج ـم ـعــات الـسـكـنـيــة وامل ـطــاعــم
وغيرها ،إضافة إلى تملك األسواق التجارية
واملـ ـجـ ـمـ ـع ــات ال ـس ـك ـن ـيــة وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا وتـنـظـيــم
امل ـ ـعـ ــارض ال ـع ـق ــاري ــة ال ـخ ــاص ــة بـمـشــاريـعـهــا
وإقامة املزادات العقارية».
وأف ـ ــادت بــأنــه «ي ـجــوز لـ ـ (فـيـحــاء الــدولـيــة)
اس ـت ـغ ــال ال ـف ــوائ ــض امل ــال ـي ــة املـ ـت ــواف ــرة لــدى
ال ـشــركــة عــن طــريــق اسـتـثـمــارهــا فــي محافظ
مـ ــال ـ ـيـ ــة تـ ـ ـ ـ ــدار مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل شـ ـ ــركـ ـ ــات وج ـ ـهـ ــات
ً
م ـت ـخ ـص ـص ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك أن تـ ـ ـم ـ ــارس أع ـ ـمـ ــاال
مشابهة أو مكملة أو مرتبطة بأغراضها ،كما
يجوز لها املساهمة املباشرة لوضع البنية
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـم ـنــاطــق واملـ ـش ــاري ــع الـسـكـنـيــة
والـ ـتـ ـج ــاري ــة والـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،وإدارة امل ــراف ــق
العقارية بنظام البناء والتشغيل والتمويل
(بي أو تي) إضافة إلى مباشرة أعمالها في
الكويت وخارجها بصفة أصلية أو بالوكالة».

يمكن للشركة
إدارة املرافق
العقارية بنظام
«بي أو تي»

