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»تابعة« لـ»االمتياز« توقع عقداً بـ 24.5 مليون دوالر
وقعت شركة الدار للهندسة واإلنشاءات، التابعة ملجموعة االمتياز االستثمارية عقدا لتنفيذ أعمال إنشائية بقيمة 
24.5 مليون دوالر ملدة 20 شهرا. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن العقد خاص مبشروع إنشاء مرافق 
استيراد الغاز الطبيعي املسال في منطقة الزور والتابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة. وأشارت 
»االمتياز« إلى أنها وقعت العقد مع شركة هيونداي الهندسية احملدودة بكوريا اجلنوبية، واملتحالفة مع كل من 
شركة هيونداي للهندسة واإلنشاءات والهيئة الكورية للغاز. وتابعت »االمتياز« أنه من املتوقع أن حتقق الدار 
للهندسة واإلنشاءات هامش ربح بنسبة تتراوح بني 3 و5% من قيمة العقد، وهي نسبة تقديرية وفقا للمتغيرات.

تراجع جماعي للمؤشرات خاصة السعري

430 مليون دينار خسائر البورصة في آخر 7 جلسات

شريف حمدي

سجلت مؤشرات البورصة 
تراجعــا جماعيــا بنهايــة 
تعامالت األسبوع األول من 
الربع الثالث للعام احلالي، 
وكان الفتا أن املؤشر السعري 
األكثر انخفاضا مقارنة مع 
املؤشرات الوزنية، وذلك على 
وقع عمليــات بيع لعدد من 
األسهم التي حققت ارتفاعات 
سعرية في الفترة األخيرة.

وأثــرت عدة عوامل على 
مجمــل أداء البورصة خالل 
تعامالت األســبوع، وكانت 

كالتالي:
٭ تعرض املؤشر السعري 
افتتاح األسبوع  في جلسة 
النخفــاض بنســبة ٢.٢% 
أكثــر مــن ١5٠  خلســارته 
نقطــة، وكان ذلــك على إثر 
انخفاضــات لعــدد محدود 
من األسهم اخلاملة، وتؤثر 
هــذه النوعيــة من األســهم 
)اخلاملة( على أداء املؤشر 

السعري بشكل كبير سواء 
عند االرتفاع أو االنخفاض، 
وكان لهذا التراجع في بداية 
األسبوع أثره الواضح على 
أداء املؤشر بنهاية تعامالت 
األسبوع الذي خسر مستوى 
6٧٠٠ نقطــة ليهوى إلى ما 

دون هذا املستوى.
٭ تأثــرت بورصة الكويت 
كســائر بورصــات املنطقة 
باألحداث اجليوسياسية التي 
ما زالــت تلقي بظاللها على 

أداء هذه األسواق.
٭ رغــم االرتفاعات الالفتة 
على مســتوى سعر برميل 
النفط الكويتي خالل تعامالت 
األسبوع من نحو 4٠ دوالرا 
إلى 46 دوالرا، إال أن السوق 
لم يتعــاط مع هــذا العامل 
املهم، وجنحت مؤشراته إلى 

االنخفاض اجلماعي.
ومــن املتوقــع أن يبــدأ 
املتعاملون بالســوق سواء 
محافظ وصناديق استثمارية 
أو أفــراد فــي التحرك لبناء 

مراكــز جديــدة فــي ظــل 
االستعداد للكشف عن أرباح 
النصــف األول والتــي بــدأ 
احلديث عن توقعات بشأنها، 
حيث ستبدأ البنوك كاملعتاد 
فــي االفصاح عــن نتائجها 
املالية لفترة النصف األول 
مــن ٢٠١٧، ومن ثم تتتبعها 
الشركات الكبيرة التي عادة 

ما حتقق منوا باألرباح.
وشهدت السيولة تراجعا 
بنســبة ٢5% تقريبــا فــي 
تعامالت األسبوع مقارنة مع 
األسبوع األخير قبل عطلة 
العيد، حيث بلغت حصيلة 
االســبوع 46 مليون دينار 
مبتوسط يومي 9.٢ ماليني 
دينار، مقارنة مع 6١ مليون 
دينار مبتوسط يومي ١٢.٢ 

مليون دينار.
وحققت القيمة الرأسمالية 
في آخر ٧ جلسات متضمنة 
جلســات األســبوع احلالي 
وجلستي األربعاء واخلميس 
املاضيني )عقب عطلة العيد(، 

تراجعا بنحــو 43٠ مليون 
دينــار، لتصــل القيمة إلى 
٢٧.٠93 مليار دينار مقارنة 
مع ٢٧.5٢٠ مليار دينار في 

آخر أسبوع قبل العيد.
وأنهت مؤشرات البورصة 
تعامالت األسبوع على النحو 

التالي:
٭ تراجع املؤشــر السعري 
١.٢% بخســارته 8٢ نقطــة 
مقارنــة مع اقفــال النصف 
األول ليصل إلى 668٠ نقطة، 
وبذلــك تقلصــت مكاســب 
املؤشر منذ بداية العام إلى 

.%١6.٢
٭ انخفض املؤشــر الوزني 
بخســارته   %٠.5 بنســبة 
نقطتني ليصل إلى 39٧ نقطة، 
وبذلك تقلصت مكاسبه خالل 

العام احلالي إلى %4.5.
٭ حقــق مؤشــر كويت ١5 
تراجعا بنسبة ٠.3%، محققا 3 
نقاط خسائر ليصل إلى 9٠٧ 
نقاط، وبذلك تقلصت مكاسب 

املؤشر في ٢٠١٧ إلى 5.٢%.

أداء البورصة يجنح للتراجع في األسبوع األول من الربع الثالث

متوسط السيولة 
تراجع إلى 9 ماليني 
دينار يوميًا من 12 

مليونًا قبل العيد

ينتظر بناء مراكز 
جديدة استعداداً 

للكشف عن أرباح 
النصف األول

12.5 مليون دينار انكشاف 
»أعيان لإلجارة« و»كفيك« على السوق القطري

روسيا: ال حاجة خلطوات جديدة في االتفاق النفطي

»كامكو« تبيع حصة في مبنى باململكة املتحدة

مخزونات النفط األميركية تهبط 5.8 ماليني برميل

»الرابطة« ترفع رأسمالها 5% إلى 27.7 مليون دينار

انخفاض احتياطيات »أرامكو« من النفط وارتفاع الغاز

أعلنت شــركة أعيــان لإلجارة واالســتثمار 
والشركة الكويتية للتمويل واالستثمار )كفيك( 
أن استثماراتهما في قطر تقدر بنحو 12.5 مليون 

دينار.
وقالت »أعيان لإلجارة« أن إجمالي استثماراتها 

في قطر تقدر بـ 7.5 ماليني دينار.
وأوضحــت الشــركة في بيــان للبورصة أن 
استثماراتها تتمثل في االستحواذ على 33% في 
شركة أعيان لإلجارة الزميلة بقطر، والتي تعمل 
مبجال اإلجارة، بقيمة أصول تقدر بـ 6 ماليني 
دينار، فيما متتلك أسهما بقيمة 400 ألف دينار 
»قابلة للبيع« في بنك قطر األول، إلى جانب عقار 
استثماري »أرض فضاء« في قطر بقيمة 1.1 مليون 
دينار »ملكية غير مباشرة«. وأشارت »أعيان« إلى 
أن اآلثار املالية لتلك االستثمارات سوف تظهر 
على املدى املتوسط والبعيد في حالة انخفاض 

قيم األصول. من جهة أخرى، قالت »كفيك«، إن 
انكشافاتها على السوق القطري بشكل مباشر 
محدود للغاية وال يكاد يذكر. وأوضحت أن 
انكشافاتها غير املباشرة في السوق القطرية 
تتمثل في املساهمة بنسبة 29.5% في شركة 
الصلبوخ التجارية مبا ميثل 4.7 ماليني دينار 

كما في 30 يونيو 2017.
يشار إلى أن الصلبوخ أعلنت أمس أن فرعها في 
اإلمارات، شركة كسارات الصلبوخ التجارية، 
توقفت مبيعاته إلى السوق القطرية منذ بداية 

أزمة قطع العالقات في 2 يونيو املاضي.
وطبقا لذلك أشــارت »كفيك« إلى أنها ستقوم 
بتسجيل 29.5% وفق أي تأثير ستتعرض له الشركة 
باعتبارها تستحوذ على زميلة لها استثمارات 
بالســوق القطرية، موضحة أن التأثير ستظهر 

نتائجه على أعمال الزميلة بربع سنوي.

قال وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك إن 
اتفاقا عامليا أبرمته »أوپيك« وروسيا ومنتجني 
آخرون خلفض إنتــاج النفط قد قلص تقلبات 
األســعار وخفض تخمــة املخزونات، ولذا فال 
حاجة إلى إجراءات إضافية فورية لرفع األسعار.

وأبلغ الوزير »رويترز« أنه من احملتمل أن يرتفع 
سعر النفط من املستويات احلالية وأن سعرا بني 
50 و60 دوالرا ميثل قيمة »عادلة« للبرميل، وذلك 

بعد أن هبط سعر خام القياس العاملي برنت في 
النصــف األول من العام. ويجرى تداول اخلام 

حاليا عند نحو 48 دوالرا للبرميل.
واتفقت منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( 
ومنتجون آخرون بقيادة روســيا على خفض 
اإلنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير 
هذا العام لتقليص املخزونات ودعم األســعار. 

ويستمر االتفاق حتى مارس 2018.

أعلنت شــركة كامكو لالستثمار عن بيع حصة 
مؤثرة في أحد املباني باململكة املتحدة، واملؤجر 
لشــركة أمازون البريطانية للخدمات احملدودة 
والشركات ذات الغرض اخلاص التي استحوذت 
على املبنى مقابل 25.3 مليون جنيه استرليني 

تقريبا.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن األثر املالي 

لعملية البيع هو انخفاض أصول كامكو مببلغ 
56 مليون جنيه اســترليني، وتراجع التزاماتها 

بقيمة 56.5 مليون جنيه استرليني.
يشار إلى أن كامكو أعلنت في أبريل املاضي أنها 
استحوذت على أكبر مستودع من حيث املساحة 
مؤجر لشركة أمازون البريطانية للخدمات احملدودة 

بـ 61 مليون جنيه استرليني.

رويترز: قال معهد البترول األميركي إن مخزونات 
النفط اخلام والبنزين األميركية هبطت األسبوع 
املاضي في حني ارتفعت مخزونات املشــتقات 

الوسيطة.
وأظهرت بيانات من املعهد أن مخزونات اخلام 
هبطت 5.8 ماليني برميل في األسبوع املنتهي 
في الثالثني من يونيو لتصل إلى 503.7 ماليني 
برميل في حني كانت توقعات احملللني تشير إلى 
انخفاض قدره 2.3 مليــون برميل. وتراجعت 
املخزونات في نقطة تســليم العقود اآلجلة في 

كاشينج بأوكالهوما 1.4 مليون برميل.
وأشارت بيانات املعهد إلى أن استهالك مصافي 

التكرير من اخلام زاد بواقع 287 ألف برميل يوميا.
 وهبطت مخزونات البنزين 5.7 ماليني برميل 
في حني توقع محللون في اســتطالع رويترز 

انخفاضا قدره مليون برميل.
وأظهرت بيانات معهــد البترول أن مخزونات 
املشتقات الوســيطة التي تشمل الديزل وزيت 
التدفئة، سجلت زيادة بلغت 372 ألف برميل أو 
أكثر من توقعات احملللني التي كانت تشير إلى 
ارتفاع قدره 217 ألف برميل. وحســب بيانات 
املعهد تراجعــت واردات الواليات املتحدة من 
النفط اخلام األسبوع املاضي مبقدار 108 آالف 

برميل إلى 7.9 ماليني برميل يوميا.

تناقش عمومية شركة رابطة الكويت واخلليج 
للنقل خالل عموميتها التي ستعقد في 26 
يوليو اجلاري، توزيــع 5% من رأس املال 
أسهم منحة، بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، 

وبتكلفة 1.3 مليون دينار.
الكويت،  لبورصة  الشركة  وطبقا إلفصاح 
فإن العمومية ستنظر في زيادة رأس املال 
مــن 26.4 مليون دينار موزعا على 264.2 
مليون ســهم إلى 27.7 مليون دينار توزع 

على 277.4 مليون سهم.
وكان مجلس إدارة الرابطة قد أوصى بتوزيع 

أسهم مجانية للعام املاضي بنسبة 5% من رأس 
املال، وبواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، علما بأن 
توصية عام 2015 كانت بعدم توزيع أرباح.
وفي الربع األول، ارتفعــت أرباح الرابطة 
بنسبة 47.9%، لتصل إلى 731.3 ألف دينار، 
مقابل أرباح الفترة املماثلة من العام املاضي 

والبالغة 494.4 ألف دينار.
يشار إلى أن شركتي كي جي إل لوجستيك 
والرابطة تقدمتا بطلب إلى بورصة الكويت 
الســتمرار إيقاف التداول على أسهمهما، 

حلني اكتمال املعلومة اجلوهرية.

رويتــرز: أعلنت أرامكو الســعودية امس إن 
احتياطياتها القابلة لالستخراج من النفط اخلام 
واملكثفات انخفضت إلــى 260.8 مليار برميل 

بنهاية 2016 من 261.1 مليار قبل عام.
وقالت أرامكو في تقريرها السنوي لعام 2016 ان 
احتياطياتها من الغاز زادت إلى 298.7 تريليون 

قدم مكعبة قياسية من 297.6 تريليون.

وأضافت الشركة انها اكتشفت حقلي نفط جديدين 
هما جبة وسحبان وحقل غاز جديدا هو احلديدة. 
وتقع جميع احلقول في املنطقة الشرقية والتي 
تشكل مركز النفط في اململكة، أكبر مصدر للخام 
في العالم. وتعتزم شركة النفط السعودية الوطنية 
إدراج حصة من الشركة عبر طرح عام أولي في 
العام 2018 من املتوقع أن يكون األكبر في العالم.

أخبار السوق

سلة نفطية دعا إلى تسهيل شروط الزائرين لدعم قطاع السياحة المحلي

الدويسان: 10 مليارات دوالر إنفاق الكويتيني 
على السياحة اخلارجية سنوياً

كونا: أكد أستاذ الهندسة 
الصناعية والنظم اإلدارية 
في جامعة الكويت د. طارق 
الدويســان ضــرورة إعداد 
وتنفيذ خطة استراتيجية 
لتنمية املرافق السياحية في 
البالد وصوال إلى جعل قطاع 
الســياحة موردا رئيســيا 

لالقتصاد الوطني.
ولفــت الدويســان فــي 
دراســة متخصصة له إلى 
أهميــة اعتماد الســلطتني 
التشــريعية والتنفيذيــة 
قانونا إلنشــاء هيئة عامة 
للســياحة في البالد أسوة 
التعــاون  بــدول مجلــس 
اخلليجي من أجل التسويق 
للكويــت وجهة ســياحية 

داخليا وخارجيا.
وشدد على ضرورة تبني 
البالد سياسات داعمة لقطاع 
السفر والسياحة من شأنها 
تسهيل شــروط وإجراءات 
الزائرين إلى الكويت وتوفير 
خطوط جوية مباشرة بني 
الكويت وبقية دول العالم 
سواء من خالل شركات النقل 

الوطنية أو األجنبية.
أهميــة  إلــى  وأشــار 

الترويج لألنشطة الترفيهية 
والثقافيــة وتوفيــر بيئة 
عمل جاذبة لرجال األعمال 
والشركات اخلاصة األجنبية 
واحمللية إضافة إلى تطوير 
املرافــق الســياحية مــن 
متنزهات ومحميات وجزر 

ومواقع أثرية وتراثية.
وقــال إن أداء الكويــت 
ال يــزال متأخرا فــي دليل 
تنافسية السفر والسياحة 
لعــام ٢٠١٧ الصــادر عــن 
منتــدى االقتصــاد العاملي 
حيث حتتل املركز رقم ١٠٠ 
عامليــا من أصــل ١36 دولة 
واملركــز ١١ عربيا واألخير 

خليجيا.
وذكر الدويسان أن دليل 
تنافسية السفر والسياحة 
يقيس العوامل والسياسات 
التــي مــن شــأنها متكــني 
التطــور املســتدام لقطاع 
السفر والسياحة مبا يدعم 
اقتصاد أي بلد وتنافسيته 
ويتكــون من 4 أدلة فرعية 
هي متكني البيئة وسياسة 
الســفر والسياحة والبنية 
التحتية واملوارد الطبيعية 

والثقافية.

وأضــاف أن آلية قياس 
الســفر  دليــل تنافســية 
والســياحة تعمــل علــى 
مصدرين األول اســتطالع 
للرأي معد من قبل منتدى 
الدولي وموجه  االقتصــاد 
لقياديــني ومديريــن فــي 
العالقــة،  ذات  املجــاالت 
واملصدر الثاني مجموعة من 
البيانات الكمية املكملة يتم 
جمعها من مصادر مختلفة.
وبــني أن علــى وزارة 
التجارة والصناعة الكويتية 
بــذل جهــد أكبــر لتوفيــر 
بيئة عمل ســهلة وصديقة 
لرجال األعمال والشــركات 
التجارية فضال عن ضرورة 
تسهيل وزارة الداخلية في 
الوقت ذاته استخراج ڤيزا 
ســفر األفراد مــن مختلف 
اجلنسيات من وإلى الكويت 
السيما الراغبني في السياحة 

وزيارة البالد.
وأكــد الدويســان كذلك 
أهميــة إبرام اإلدارة العامة 
اتفاقيات  املدنــي  للطيران 
ثنائيــة مع مختلــف دول 
العالــم لتعزيــز اخلدمات 
اجلوية املتبادلة إضافة إلى 

وضع الهيئة العامة للبيئة 
قوانــني ولوائــح صارمــة 
حلماية البيئة والعمل جديا 

على تطبيقها.
وشــدد على أهمية بناء 
مطارات فــي البالد بجودة 
عاليــة تضاهــي املطارات 
املتميزة فــي العالم إضافة 
إلــى زيادة عــدد اخلطوط 
اجلوية العاملة سواء محلية 

أو دولية.
يذكر أن القطاع السياحي 
في الكويت مقدم على دور 
فعال في دعــم التنمية من 
خــالل مســاهمته في خلق 
فرص عمــل إذ بإمكان هذا 
القطاع وفق أرقام تقريبية 
أن يوفر أكثــر من 9٠ ألف 
وظيفة للشــباب حتى عام 

.٢٠35
املســاهمة  وتقــدر 
اإلجمالية أي األثر املباشر 
وغير املباشر للسياحة في 
النــاجت احمللي علــى املدى 
القصير بنحــو ٢% وهناك 
إمكانيــة لرفعهــا إلــى %4 
مــن خالل تطويــر القطاع 
السياحي الذي سيدفع الى 
اســتقطاب االســتثمارات 

اخلارجية.
ويبلغ إنفاق الكويتيني 
علــى الســياحة اخلارجية 
نحــو ١٠ مليــارات دوالر 
إمكانيــة  وثمــة  ســنويا 
لتنشيط السياحة التي بلغ 
حجمها في القطاع الفندقي 
فقــط مليار دينــار كويتي 
)أكثر من 3 مليارات دوالر(.

وتتميز الكويت مبنظومة 
سياحية واعدة ومهيأة تضم 
الثقافة والرياضة والطبيعة 

والشواطئ واملطاعم.

د.طارق الدويسان

الكويت 100 
عامليًا و11 عربيًا 
واألخيرة خليجيًا 

في »تنافسية 
السفر 

والسياحة«

ً »النفط الكويتي« بـ 46 دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا 
بنسبة قدرها 0.7% ليبلغ 46.25 دوالرا وفقا 
للسعر املعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العاملية، ارتفعت أسعار النفط 
أكثر من 1% خالل تداوالت أمس لتسترد بعض 
مكاســبها بفضل الطلب القوي في الواليات 
املتحدة لكــن محللني يحذرون من أن فائض 

املعروض سيســتمر في األســواق، وفقا لـ 
»رويترز«. 

وارتفعــت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيج برنت 56 ســنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 
48.35 دوالرا للبرميل، وزادت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكساس الوسيط األميركي 52 سنتا 
أو ما يعادل 1.2% إلى 45.65 دوالرا للبرميل.

25 أكتوبر.. النظر في دعوى »برقان« ضد »رمال«
قالت شــركة رمال الكويت العقارية إن احملكمة 
الكلية )دائرة البيوع( حددت جلسة 25 أكتوبر 
2017، للنظــر في دعوى أقامها بنك برقان ضد 

الشركة وآخرين.
وبحسب بيان الشركة للبورصة، يتعلق موضوع 
القضية بطلب إجراء بيع عقار محجوز عليه من 

قبل بنك برقان، باملزاد العلني. وأوضحت »رمال« 
في البيان أن القضية ليس لها أثر على املركز املالي 
للشركة في الوقت احلالي، نظرا لتداول الدعوى 
في مراحلها األولى. يشار إلى أنه مت تأجيل النظر 
في دعوى أخرى تتعلق بتصفية احلســاب بني 

الشركة وبنك برقان، جللسة 10 أكتوبر 2017.

ترتيب دول اخلليج في االدلة الفرعية االربعةتطور اداء الكويت في دليل تنافسية السياحة والسفر


