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ً النفط الكويتي يرتفع 1% ليبلغ 48.9 دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 54 سنتا بنهاية األسبوع املاضي ليبلغ 48.9 دوالراً مقابل 48.36 دوالًر 
للبرميل في تداوالت وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي األسواق العاملية ارتفعت أسعار 
النفط أمس مع اقتراب موعد االجتماع الوزاري ملنظمة الدول املصدرة للبترول )أوپيك( املقرر في 25 مايو 
اجلاري واملتوقع خالله متديد العمل باتفاق خفض اإلنتاج، ما يعني تقليص حجم الزيادة في املعروض 
باألسواق. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت 30 سنتا ليصل عند التسوية الى 
مستوى 52.51 دوالرا، كما ارتفع سعر برميل اخلام األميركي 28 سنتا ليصل الى مستوى 49.35 دوالراً.

تطبيق مبتكر.. يختصر مسافة الذهاب لسوق السمك ويوفر أكثر من 80 صنفاً ونوعاً

»Yalfish«.. صيد »سمچتك« وأنت قاعد في البيت
عبدالرحمن خالد 

أهل  لــدى  املعــروف  من 
الكويت عشــقهم واهتمامهم 
الكبير باألسماك، خاصة انها من 
أجود ألذ أنواع االسماك املوجودة 
األيام  العالم. ومع مرور  حول 
والسنوات، مازال االهتمام يزداد 
شيئا فشيئا حتى تبعه جيل بعد 
جيل حسب العادات والتقاليد، 
حيث إن آخر احصائية لإلدارة 
املركزية لإلحصاء تقول ان حجم 
سوق األسماك وصل الى 38.2 

مليون دينار في 2015.
فهد النوري مؤسس تطبيق 
»يالفيــش« اإللكتروني، ابتكر 
طريقــة ذكية ومختصرة على 
الذكيــة الختيار  املوبايــالت 
األسماك وطلبها، اذ يتخصص 
التطبيق في املأكوالت البحرية 
الطازجة، ويتيــح لك »صيد« 
سمكتك املفضلة من اي مكان 
في الكويــت. ويقول النوري، 
في مقابلة مع »األنباء«، والذي 
عمل في مجــال البنوك ملدة 8 
سنوات، واستقال لكي ينطلق 

في ســوق العمل، إن التطبيق 
عبارة عن سوق سمك الكتروني 
بإمكان املســتهلك حتميله من 
»اآلب ستور« و»اجلوجل بالي« 
باإلضافة الى املوقع اإللكتروني، 
ومن خالله يتم اختيار السمك 
املفضل للعميــل، ذلك بجانب 
خيارات عدة مثل جتهيز السمك 
بان يكون فيليه او مشوي او 
للتنظيف بطريقة استخدام سهلة 
جدا مع خاصية التوصيل والدفع 
من خالل البطاقات البنكية، كما 
ميكن للعميل اختيار الســمك 

باحلبة بدال من الكيلو.
»لدينا  النــوري:  ويضيف 
جميع األصناف واألنواع البحرية 
الطازجة في الشرق األوسط، مع 
أكثر مــن 80 صنفا ونوعا من 
البحرية،  انواع األحياء  جميع 
جتدونها فــي محيطنا طازجة 
لتلبي حاجة العميل ورغبته في 
االختيار، كما نوفر خدمة تغليف 
مميز وجذابة ألصنافنا، ويتم 
توصيل األسماك بسيارة مبردة، 
ولدينا على سبيل املثال سمك 
الســي باس التركي اللذيذ الى 

نصبح شــركة رقــم 1 كأكبر 
الكتروني على  سوق ســمك 
الكويــت واملنطقة  مســتوى 
بواباتنا قطر، باإلضافة  وأولى 
الى الرفع من مستوى التسوق 
التقليدي مع اقل التكاليف، من 
القصوى من  خالل االستفادة 

التكنولوجيا املتجددة«.
النوري: »عملياتنا  ويقول 
القنــوات،  تشــمل جميــع 
ونركز على وســائل التواصل 
االجتماعي احلديثة أكثر، اذ ان 
70%  مــن مبيعاتنا ترتكز على 
السوشيال ميديا، وخاصة تطبيق 
األنستغرام الذي ميثل اكبر قناة 

بيع لنا«.
التي  املعوقات  ابــرز  ومن 
واجهت النوري في سوق العمل، 
حتديد موقع املشروع فنشاط 
بالسهل إليجاد  األسماك ليس 
مكان مرخص له، باإلضافة الى 
أســعار اخللوات وااليجارات 
الثقيلة على مشــروع ناشئ، 
والالمباالة من اجلهات احلكومية، 
كما ان املشــروع استغرق 9 

شهور حتى مت اجنازه.

القبقب الطازج ذهابا الى الربيان 
األكثر شعبية، والى األغلى عامليا 
اللوبستر مرورا بالهامور الشهي 
الى اخلثاق واحملار.. باختصار 

لدينا كل شيء«.
وفي ظــل النمــو املتزايد 
واإلقبال على الشراء اون الين، 
اجرى املواطنون واملقيمون 19.5 
مليون عملية، وانفقوا خاللها 
700 مليون دينار، حسب آخر 
احصائية لشركة »كي نت« في 
2016، وذلك ما شــجع النوري 
على تأسيس تطبيق الكتروني، اذ 
يقول: »الفكرة بدأت من االساس 
كتجارة الكترونية، وثم بحثت 
عن خدمة او منتج اما ان تكون 
جديدة أو يتم تقدميها بطريقة 

مختلفة او مبتكرة«.
ويضيف: »مــن هنا بدأت 

فكرة بيع السمك«.
وعن سبب اجتاهه للسوق 
االلكترونــي، يشــير النوري 
قائال: »أعتقد اننا نقوم بتقدمي 
قيمة مضافة للسوق من خالل 
استخدام التكنولوجيا احلديثة 
في عمليــات البيع، وهدفنا ان 

فهد النوري

النوري: »السوشيال 
ميديا« تشكل %70 

من مبيعاتنا
 

حجم سوق األسماك 
وصل إلى 38.2 مليون 

دينار في 2015

تقابلها سندات استحقت بقيمة ٦00 مليون دينار أصدرت في أعوام سابقةتخفيض اإلمدادات يعتمد على اإلنتاج من خارج المنظمة والنفط الصخري

1.4 مليار دينار إصدارات الدين العام منذ بداية العام»أوپيك« تدرس متديد وزيادة خفض إنتاج النفط

»الروضة« تخفض ملكيتها بـ »زميا«.. و»األهلية« بـ »بترولية«

ميد: الدول النفطية ستركز على الطاقة املتجددة

اختتم كبار مالك األســهم 
بالبورصة الكويتية تعامالت 
األســبوع املاضي على نشاط 
ملحوظ حيث شهدت 3 تغيرات 
اعلنتهــا البورصة أمس على 
موقعها شهدت خفضني لقيمة 
استثمارات الروضة االقليمية 
العقاريــة فــي شــركة زميــا 
القابضة وخفض اخر للشركة 
األهليــة للتأمــني في شــركة 
»بترولية« مقابل ارتفاع وحيد 

ضاعف فيــه محمــد النصار 
بشــركة »رمــال«. خفضــت 
الروضــة االقليميــة  شــركة 
العقارية نسبة ملكيتها في زميا 
القابضة من ١5.96% الى ٢٧.١5% 
اخلميس املاضي وتتوزع ملكية 
زميا القابضة بني »اخليارات 
لالســهم والعقارات« بنسبة 
١3% و»اخلير الوطنية للمواد 
 %١4.3 بنســبة  الغذائيــة« 
املدينــة لالســتثمار  وســما 

العقــاري مبلكية ١٢.٠9% الى 
جانــب الروضــة العقاريــة. 
كذلك خفضت شــركة االهلية 
للتامــني نســبة ملكيتهــا في 
املجموعة البترولية املستقلة 
من ٧.99% الــى 6.٧6% نهاية 
اخلميــس املاضــي وتتــوزع 
امللكيات الرئيسية في شركة 
»بترولية« بني صندوق املركز 
للطاقة بنســبة ملكية 5.١٠% 
وغازي فهد النفيســي بنسبة 

ملكيــة 6.٧3% جلانب ملكية 
االهلية للتأمني. باملقابل شهد 
اخلميس املاضي ارتفاعا مبلكية 
محمد علي عبداهلل النصار في 
شركة رمال من 5% الى %9.55 
حيــث ضاعف ملكيته تقريبا 
وتتوزع اكبر ملكيات الشركة 
الــى جانب محمد النصار بني 
القابضة بنسبة  امار  شــركة 
١6.33% وشركة بالج الدولية 

العقارية بنسبة %8.4.

محمود عيسى

قالت مجلة ميد انه في حني 
اليــزال الكثير من املناقشــات 
املتعلقــة بآفــاق االقتصاد في 
الشرق األوسط يتمحور حول 
اجتمــاع أوپيك املرتقب في ٢5 
مايو في ڤيينا واستمرار خفض 

اإلنتاج، فإن املرافق العامة في 
املنطقة تتجــه بخطى حثيثة 
نحو احلــد من االعتمــاد على 
الهيدروكربونات إلنتاج الطاقة 
التي تتزايد احتياجات املنطقة 
إليهــا يومــا بعد يــوم. وقالت 
املجلة فــي مقال بقلــم احمللل 
اندرو روسكو انه عندما هبوط 

أسعار النفط في عام ٢٠١4، توقع 
الكثيرون ان يســفر انخفاض 
اإليرادات العامة للدول املنتجة 
للنفط مصحوبا بعرض وفير 
من منتجات الهيدروكربون ذات 
القيمة املنخفضــة إلى تعليق 
العديــد مــن مشــاريع الطاقة 
املتجــددة األكثر تكلفــة. ومع 

ذلك، فإن االنخفاض احلاد في 
أسعار منتجات الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية منــذ عام ٢٠١5 
ادى إلى تراجع التعريفات على 
مشــروعات الطاقــة املتجددة 
الكبرى التي تقل من حيث القيمة 
عن محطات توليد الطاقة املماثلة 
التي تعمل بالوقود األحفوري.

نقلت وكالة »رويترز« عن 
مصادر مبنظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوپيــك( قولها، إن 
جلنــة من املنظمــة تنظر في 
سيناريوهات االجتماع املقرر 
األســبوع اجلــاري لتحديــد 
سياســة اإلنتاج تدرس خيار 
متديد اتفاق خفض إنتاج النفط 
الذي تقــوده أوپيك وتعميق 

التخفيضات.
وأضاف تقرير الوكالة ان 
مسؤولني ممثلني للدول الثالث 
عشــرة األعضــاء فــي أوپيك 
بجانب مســؤولني من األمانة 
العامة للمنظمة بڤيينا اجتمعوا 
يومــي األربعــاء واخلميــس 
املاضيني لبحث أوضاع السوق.
وذكر مصدران من أوپيك 
أنــه كان مــن املقــرر االنتهاء 
مــن اجتماع مجلــس اللجنة 
االقتصادية األسبوع املاضي، 
مشيرا الى ان أحد املصادر قال 
»لم نتفق على السيناريوهات 

النهائية«.
وأشــار مصدر ثان إلى أن 
تعميق تخفيضات اإلمدادات 
خيار يعتمد على تقديرات منو 
اإلمدادات من خــارج املنظمة 

والنفط الصخري األميركي.
وكانت السعودية وروسيا 
أكبر منتجني للنفط في العالم 
اتفقتــا على ضــرورة متديد 
العمــل بتخفيضــات اإلنتاج 

احلالية حتى مارس ٢٠١8.
ويســبق اجتماع اللجنة 
اجتمــاع وزراء نفــط الدول 
األعضاء في أوپيك وعدد من 
املنتجني املستقلني في ٢5 مايو 
التخاذ قرار بخصوص متديد 
اتفاق خفض إنتاج اخلام ملا 

مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت املركزي 
األسبوع املاضي سندات دين 
عام بقيمة ١٠٠ مليون دينار 
ألجل عامني بفائدة ٢.١٢5%، 
وبتغطية 4.5 مرات، ويستحق 
هذا اإلصدار في ١5 مايو ٢٠١9. 
ويتزامــن هذا اإلصــدار مع 
استحقاق إلصدار سندات دين 
بقيمة ١٠٠ مليون دينار، كان 
قد طرحــه »املركزي« في ١8 
مايو ٢٠١6 ألجــل عام واحد 
ويســتحق فــي ١٧ اجلاري، 
وكان معــدل الفائــدة عليــه 
١.٢5%، وهو ما يشير الى ان 
اإلصــدار اجلديد يتزامن مع 
موعد سداد هذا االستحقاق، 
حيث يأتــي ضمن إصدارات 
سد عجز موازنة العام املالي 

اجلديد ٢٠١٧-٢٠١8.
وفــي ضــوء ذلــك، يبلغ 
عدد الســندات التي أصدرت 
منــذ بداية العــام احلالي ١5 
إصــدارا بقيمــة ١.4 مليــار 
دينار، يقابلها ١٠ اســتحقاقا 
لسندات أصدرت في األعوام 
املاضية بقيمــة 6٠٠ مليون 
دينار، أي أن قيمة السندات 
التي أصدرت منذ بداية ٢٠١٧ 
لسد عجز املوازنة ميثل نصف 
قيمتهــا اســتحقاقات يجب 
ســدادها للفترة نفسها التي 
متت فيها تلك اإلصدارات منذ 

بداية العام.
أما منذ بداية العام املالي 
اجلديــد ٢٠١٧-٢٠١8، فقــد 
أصــدر ســندات بقيمة 55٠ 
مليــون دينار فــي صورة 6 
إصدارات، يقابلها استحقاقات 

بعد 3٠ يونيو. وكانت أوپيك 
وروسيا وغيرهما من املنتجني 
اتفقوا في األصل على خفض 
اإلنتاج بواقع ١.8 مليون برميل 
يوميا ملدة ستة أشهر تبدأ من 
األول من يناير لدعم السوق.
اتفــاق خفــض  وينــص 
اإلنتــاج الذي بدأ تنفيذه في 
يناير على تعهد أعضاء منظمة 
أوپيــك املؤلفة من ١3 عضوا 
ومنتجون آخــرون بخفض 
اإلنتاج نحو ١.8 مليون برميل 
يوميــا في النصف األول من 

السنة.
وتبلــغ حصة الكويت من 
تخفيض اإلنتاج ١3٠ ألف برميل 
يوميــا ليصبح ٢.٧٠٧ مليون 
برميــل يوميــا، فيما تخفض 
الســعودية إنتاجها 486 ألف 
برميل، ليصبح ١٠.٠58 ماليني 
برميل وتبلغ حصة العراق من 
خفض اإلنتاج ٢١٠ آالف برميل 
ليصل إلى 4.35١ ماليني برميل.

لسندات أصدرت في األعوام 
املاضية بقيمــة ٢5٠ مليون 
دينار في صورة 3 إصدارات، 
أي أن قيمــة الســندات التي 
أصــدرت خالل العــام املالي 
اجلديد ٢٠١٧-٢٠١8 مطروحا 
منها قيمة االستحقاقات يصل 
الى 3٠٠ مليون دينار فقط.

وخالل االســبوع املاضي 
أيضــا قــام البنــك املركزي 
بإصدار سندات لصالح البنك 
مــن اجــل تنظيم الســيولة 
بالقطاع املصرفي بقيمة ٢٠٠ 
مليون دينار ألجل 3 شهور 
ومتــت تغطيتهــا قرابة 4.5 
مــرات ايضا ومبعــدل عائد 

١.5% سنويا.
أصدر البنك املركزي 36.٢ 
مليــار دينار قيمة ســندات 
لتنظيــم الســيولة بالقطاع 
املصرفــي منذ مطلــع العام 
اجلديد وجميعها لم يستحق 
ســداده حتى اآلن، حيث ان 
الســندات التي مت إصدارها 
خالل يناير وفبراير ألجل 6 
شــهور فيما كان أول إصدار 
ألجل 3 شــهور في األسبوع 

األول من مارس.

وعلى صعيد التزام الدول 
من خارج أوپيك بخفض اإلنتاج 
تخفض روسيا إنتاجها مبعدل 
3٠٠ ألف برميل، لتتخطى بذلك 
نسبة التزام أعضاء أوپيك أكثر 
من 9٠%، بحســب مصادر من 

أوپيك.
ووجدت أسعار النفط التي 
يجري تداولها قرب 53 دوالرا 
للبرميل دعما في خفض اإلنتاج 
لكن ارتفاع مستوى املخزونات 
ومنو إمــدادات املنتجني غير 
املشاركني في االتفاق يحد من 
ارتفاع األسعار، وهو ما يعزز 

مبررات متديد االتفاق.
جتتمــع منظمــة البلــدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( في 
ڤيينا في ٢5 الشــهر اجلاري 
لبحــث متديــد تخفيضــات 
اإلنتاج التي مت التوصل إليها 
في ديسمبر من العام املاضي 
بني أوپيك و١١ دولة غير عضو 

منها روسيا.

بلغ رصيد ســندات بنك 
الكويت املركزي املكتتب فيها 
من قبل البنوك احمللية، كما 
في نهاية شــهر مارس ٢٠١٧ 
نحــو ٢.8٢ مليار دينار بعد 
ان ســجلت 3 مليارات دينار 
نهاية عــام ٢٠١6 وتضاعفت 
8 مرات منذ عام ٢٠٠6، حيث 
بلغت حينها 356 مليون دينار 
نتيجة سياسة بنك الكويت 
املركزي في سحب السيولة 
الزائدة في القطاع املصرفي 
البنــوك لتوظيف  وتوجــه 
ســيولتها فــي أدوات مالية 
ذات عائــد منخفض وقليلة 
املخاطر بدل اإلقراض للقطاع 
اخلاص. والسندات املصدرة 
البنــك املركــزي تعتبر  من 
عنصرا أساسيا في السياسة 
النقدية التــي يتبعها البنك 
املركزي في التحكم بالسيولة 
لدى القطاع املصرفي وحتديد 
أسعار الفائدة وإيجاد فرص 
لتوظيف السيولة الفائضة في 
النظام املالي ومواءمة سيولة 
البنــوك املتضخمــة وســد 
النقــص في منافــذ التمويل 

امام البنوك احمللية.

صندوق االستثمارات العامة السعودي يشارك بحصة %50

الرئيس التنفيذي وموظفون يغادرون »نون« 
كشــفت وكالة رويترز أن 
شركة نون للتجارة اإللكترونية 
التابعة للملياردير اإلماراتي 
وصنــدوق  العبــار  محمــد 
االستثمارات العامة السعودي 
واجهت بعــض املعوقات مع 
مغادرة رئيسها التنفيذي وعدد 

من موظفيها.
ونقلت رويترز عن مصادر 
قولهــا، إن الرئيس التنفيذي 
فضيل بن تركية كان من بني 
املوظفني الذين غادروا الشركة 
في األســابيع األخيرة بسبب 
مشاكل تتعلق بالتأسيس،  ولم 
تذكر املصادر عــدد املوظفني 

الذين غادروا الشركة.
وقال متحدث باســم نون: 
»بســبب التغير فــي قاعدتنا 
التشغيلية واحلاجة لكفاءات 
أفضــل، كانت هناك تغييرات 
وعمليات إعادة توزيع بسيطة 
للموظفني«. كان العبار قال في 
بيان األســبوع املاضي إن من 

املقرر تدشــني نــون في ٢٠١٧ 
وإن الشركة تعمل على إقامة 
شراكات مع مجموعة من جتار 
التجزئــة واملوزعني باملنطقة 
والعالمات التجارية العاملية.

وأضــاف انــه علــى مدى 
املاضيــة  القليلــة  األشــهر 
اســتقطبت الشــركة خبرات 
إضافية لتعزيز فريقها اإلداري 
واملساعدة على تنفيذ خططها.
وفــي العــام املاضــي قال 
رجل األعمال اإلماراتي البارز 
إنــه حتالــف مــع صنــدوق 
االستثمارات العامة السعودي 
القطاع  وبعــض مســتثمري 
اخلاص لتدشــني نــون وهي 
منصة للتسوق عبر اإلنترنت 
تركز على الشرق األوسط. وفي 
ذلك الوقت قال العبار إن نون 
ستطلق عملياتها في السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة في 

يناير ٢٠١٧.
غير أن املشروع يقبل على 

الدخول في سوق حتتدم فيها 
املنافســة. ففي مارس أبرمت 
أمازون.كوم صفقة استحواذ 
على شركة سوق.كوم للتجزئة 
اإللكترونية في الشرق األوسط. 
ووصــف جولدمــان ســاكس 
الصفقة بأنها »األكبر في تاريخ 
الدمج واالســتحواذ  صفقات 
بقطاع التكنولوجيا في العالم 
العربــي«. وحاولت مجموعة 
إعمار مولز املدعومة من العبار، 
وهي وحــدة التجزئة إلعمار 
العقارية، شــراء ســوق.كوم 
أيضــا. والعبار هو مؤســس 
ورئيس مجلس إدارة شــركة 
إعمار في دبي التي تولت بناء 
بــرج خليفة أطــول برج في 
العالم. وفي السنة األخيرة زاد 
تركيز رجل األعمال اإلماراتي 
على استثمارات التكنولوجيا 
والتجارة اإللكترونية واشترى 
حصــة فــي شــركة أرامكس 

للخدمات اللوجيستية.

محمد العبار

إصدار جديد 
لـ »املركزي« 

لتنظيم السيولة 
بقيمة 200 مليون 

دينار

10 إصدارات 
تستحق السداد 

مثلت نصف قيمة 
السندات املصدرة

املنظمة تريد 
خفض املخزونات 

العاملية إلى 
متوسط خمس 

سنوات لكنها جتد 
صعوبات

منصة نون. كوم 
تدخل سوقًا 
حتتدم فيه 

املنافسة

سندات الدين العام املستحقة منذ بداية 2017 حتى 17 مايو 2017
الفائدةالطلباحلجم )باملليون دينار(األجلتاريخ االستحقاقتاريخ اإلصدارالكود

١٢٧٧/6١6-May-١8١٧-May-١٠٠5٠8١.٢5عام١٧
١١٧٢١٢-May-١6١٧-May-55٠١١٠١.٧5 أعوام١٠

١٢٧٢/١١6-Apr-6١٧-Apr-5١٠٠5٢٢١.٢5عام
١٢٧١١6-Mar-3٠١٧-Mar-٢95٠3٧4١.٢5عام
١٢٧٠١6-Mar-١6١٧-Mar-١55٠345١.٢5عام
١٢68١6-Mar-9١٧-Mar-85٠٢86.5١.٢5عام
١٢6٧١6-Mar-٢١٧-Mar-5٠٢٢9١.٢5عام١
١٢43١5-Mar-4١٧-Mar-5٠١5٠١.١٢5عامان١
١٢66١6-Feb-١٠١٧-Feb-85٠3١5١.٢5عام
١٢65١6-Jan-٢٠١٧-Jan-١85٠٢8٧.5١.٢5عام

مبادرون


