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ً »النفط الكويتي« بـ 52.7 دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا اي بنسبة 0.9% ليبلغ 52.71 دوالرا، وفقا للسعر املعلن أمس من 
مؤسسة البترول الكويتية. وفي األسواق العاملية، استقرت أسعار النفط خالل تداوالت أمس بدعم من توقعات 
بأن السعودية وروسيا ستتفقان على متديد تخفيضات إنتاج النفط على الرغم من أن بلوغ الصادرات 
األميركية مستوى قياسيا واستئناف اإلمدادات من حقل نفط ليبي أثرا على األسواق، حسب »رويترز«.
وسجلت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت 55.81 دوالرا للبرميل بزيادة بلغت سنتا واحدا عن 
سعر آخر تسوية. وظلت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط دون سعر برنت حيث جرى تداولها 
مقابل 49.97 دوالرا للبرميل بانخفاض بلغ سنتا واحدا عن سعر آخر تسوية.

بالتزامن مع تواتر أخبار غير مؤكدة حول شراء »عمانتل« حصة الخرافي في »زين«

سيولة البورصة ألعلى مستوى في 6 أشهر
شريف حمدي

قفــزت ســيولة البورصة 
بشــكل الفــت خالل جلســة 
تعامــالت أمــس لتصــل إلى 
أعلى مستوى لها في ٦ أشهر 
ببلوغها 45 مليون دينار، وذلك 
إثر تفاعل الســوق مع أخبار 
غير مؤكدة حول شراء شركة 
»عمانتــل« حلصــة مجموعة 
اخلرافي فــي شــركة »زين« 
والبالغة ١٢.١% حســب موقع 
البورصة الرسمي، علما بأنه 
لم يصدر أي إفصاح رســمي 

من الشركتني.
واستحوذ سهم زين مبفرده 
علــى ١9 مليــون دينــار مــن 
إجمالي الســيولة البالغة 45 
مليون دينار بنسبة 4٢% من 
اإلجمالي متت من خالل تداول 
34 مليون سهم نفذت من ١٢54 
صفقة، وســط عمليات شراء 
وبيع متت على مدار اجللسة 
بأســعار متفاوتة ما بني 54٠ 
فلســا كحد أدنى و5٦9 فلسا 
حد أعلى، وقفز ســعر السهم 
الى مستوى غير مسبوق منذ 
فبرايــر ٢٠١5، أي منذ عامني 

ونصف العام تقريبا.
وتزامنا مع ارتفاع ســهم 
زين في بورصة الكويت، حقق 
سهم »عمانتل« أعلى سيولة 
في تعامالت أمس منذ أغسطس 

املاضي.
يذكر أن »عمانتل« كانت قد 
اشترت في أغسطس املاضي 
نحو ١٠% من أسهم خزينة زين 
بقيمة ٢55 مليون دينار تعادل 

845 مليون دوالر. 
وشــهدت بورصة الكويت 
نشاطا الفتا على مدار جلسات 
أول أسبوع بعد اعالن الترقية 
ملؤشــر فوتســي لألســواق 
الناشئة بدءا من سبتمبر ٢٠١8، 
حيث ارتفعت مؤشرات السوق 

الوزنية لتواصل الســير في 
االجتــاه الصاعــد، فضال عن 
الســيولة التــي يتــم ضخها 

بالسوق.
وسجلت سيولة البورصة 
ارتفاعا كبيرا على مســتوى 
التعامالت األسبوعية بنسبة 
بلــغ إجمالــي  45%، حيــث 
الســيولة األســبوعية التي 
مت ضخهــا في الســوق نحو 
١58 مليون دينار مبتوســط 
يومي 3١.5 مليون دينار، وذلك 
ارتفاعا من ١٠9 ماليني دينار 
مبتوسط يومي ٢١.5 مليون 

دينار في األسبوع املاضي.
الـبـورصـــة  وحققــت 
مكاســب رأسمالية كبيـــرة 

خالل األســبوع بلغت نحو 
49٠ مليــون دينار بنســبة 
ارتفاع ١.٦%، إذ بلغت القيمة 
الرأســمالية للسوق ٢9.83٦ 
مليــار دينــار ارتفاعــا مــن 
٢9.349 مليار دينار في نهاية 

األسبوع املاضي.
حتــرك  اســتمرار  وأدى 
مديري احملافــظ والصناديق 
علــى األســهم القياديــة ذات 
األنشــطة التشــغيلية لبناء 
مراكز اســتثمارية الستمرار 
نشــاط مؤشــرات البورصة، 
خاصة في ظــل التركيز على 
األســهم املرشــحة لالنضمام 

ملؤشر فوتسي.
وأنهت املؤشرات تعامالتها 

األسبوعية على النحو التالي:
٭ ارتفــع مؤشــر كويــت ١5 
بنسبة 3.١%، محققا 3١ نقطة 
مكاسب ليصل إلى ١٠٢8 نقطة، 
وبذلك ارتفعت مكاسب املؤشر 
إلــى ١٦.٢% منذ بدايــة العام 

احلالي.
٭ حقق املؤشر الوزني ارتفاعا 
بنسبة ١.8% بتحقيق 8 نقاط 
مكاسب ليصل إلى 439 نقطة، 
وارتفعت مكاسب املؤشر في 

٢٠١٧ إلى ١5.3%.
٭ تراجع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠.3%، محققا ١٧ نقطة 
خسائر ليصل املؤشر إلى ٦٦٦٢ 
نقطة، محققا ١٦% مكاسب منذ 

بداية العام احلالي.

)قاسم باشا( البورصة تواصل نشاطها اإليجابي 

قالت شركة منشآت للمشاريع العقارية، 
إن قيام إحدى شركاتها التابعة بالتوقيع 
مؤخرا على اتفاقية متديد حق االنتفاع 
مبشروع دار القبلة باملدينة املنورة من 

املتوقع أن يترتب عليه ارتفاع حقوق 
امللكية ملساهمي الشركة بنحو 20 مليون 

دينار. وأوضحت الشركة في بيان 
للبورصة أمس، ان مبلغ الزيادة املتوقع 

في حقوق ملكية مساهمي »منشآت« 
مجرد تقدير مبدئي ومعرض لالرتفاع 

واالنخفاض وهو أمر مرهون باعتماده من 
قبل مراقبي حسابات الشركة واألطراف 

ذات العالقة باملشروع وجهات التقييم 
املستقلة واملختصة في السعودية.

من جهتها، قالت شركة صكوك القابضة 
في بيان آخر للبورصة، إن األثر املالي 

املترتب على توقيع شركة منشآت اتفاقية 
متديد حق االنتفاع مبشروع »دار القبلة« 

باملدينة املنورة، سيكون بحدود 5.5 ماليني 
دينار.

وأوضحت »صكوك« في البيان، أن املبلغ 
املشار إليه نتيجة أن الشركة متتلك نسبة 
27.6% من رأسمال »منشآت« التي تعتبر 

زميلة لها وفقا لهذه احلصة.

5.5 ماليني دينار نصيب »صكوك« من أرباح مشروع دار القبلة

قال مجلس إدارة املجموعة التعليمية القابضة إن العرض املقدم 
من شركة بوبيان للبتروكيماويات بخصوص االستحواذ اإللزامي 
على أسهم املجموعة، والبالغ 308 فلوس للسهم الواحد، يعتبر 
سعرا عادال. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن مجلس 
اإلدارة قال في قراره إن التوصية ونتائج الدراسة تعتبران غير 
ملزمتني للمساهمني، وأن قرار البيع من عدمه يرجع للمساهمني 
وحدهم. وأضافت ان التوصية سيتم نشرها بحسب آلية اإلعالن 
املنصوص عليها في املادة )3-3-9( من الكتاب التاسع »االندماج 
واالســتحواذ« من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال 

وتعديالتهما.

»التعليمية«: سعر عرض االستحواذ املقدم
من »بوبيان للبتروكيماويات« عادل

الكويت تتلقى طلبات تأهيل من 60 شركة
ملشروع الطاقة املتجددة في الشقايا

محمود عيسى

البتــرول  تلقــت شــركة 
الكويتيــة طلبات  الوطنيــة 
شــركة   ٦٠ مــن  تأهيــل 
الطاقــة  معنيــة مبشــروع 
املتعلق بتصميم  الشمســية 
وبنــاء وتشــغيل وصيانــة 
منشــأة للطاقــة الشمســية 
الكهروضوئية لتوليد ١ ميغا 
واط من الكهربــاء في مجمع 
الشقايا للطاقة املتجددة، وفقا 
ملــا نقلته عن مصــادر مقربة 
من املشــروع، والتي قالت ان 
الشركة تلقت الطلبات يوم ٢8 
سبتمبر املاضي وبدأت بعملية 

تقييمها في ٢ اجلاري.
إن  ميــد  وقالــت مجلــة 
الشركة صاحبة املشروع دعت 
الشــركات إلى تقــدمي وثائق 
التأهيــل بحلول ٧ ســبتمبر 
املاضــي، لكنها ظلت منذ ذلك 
احلني متــدد املوعــد النهائي 
لطلبات التأهل إلى ٢8 سبتمبر.
وعلــى صعيــد متصــل، 
كانت الشركات املعنية دعيت 
في ينايــر املاضي الى تقدمي 
خطابات التعبير عن الرغبة 
ملشروع محطة الدبدبة املقرر 
أن تبلغ طاقتها ١ غيغا واط، 
والتي ستقع على مساحة 3٢ 
كيلومتــرا مربعــا في مجمع 
الشقايا، وستكون لها القدرة 
إلنتاج ٢5٠٠ غيغا واط/ساعة 

من الكهرباء سنويا.
وكانــت شــركة وورلــي 
قــد  األميركيــة  بارســونز 
اختيــرت ممثــال للشــركة 

مالكة املشــروع للمســاعدة 
في ترتيبــات طرح مناقصة 

املشروع.
وقالت مجلة ميد إن نطاق 
األعمال في مشروع الشقايا 
يشــمل على ســبيل املثال ال 

احلصر ما يلي:
٭ تصميــم املصنــع مبا في 
ذلــك مواصفــات التصميــم 
والرســومات  والتخطيــط 

الهندسية.
٭ منــوذج محــاكاة اإلنتاج 

املتوقع من املصنع.
٭ استهداف إنتاج ٢5٠٠ غيغا 

واط/ساعة سنويا في السنة 
اخلامسة والعشرين من عمر 

املشروع.
٭ توريــد جميــع مكونــات 
مصنع الطاقة الكهروضوئية، 
مبا في ذلك األسالك، الوحدات 
الكهروضوئيــة، والعواكس 

وأنظمة التحكم.
٭ اختبــار األداء وتشــغيل 

احملطة الكهروضوئية.
٭ تشــغيل وصيانة احملطة 
لفترة محددة من قبل شركة 
البترول الوطنية الكويتية.

٭ تدريب املوظفني لتشغيل 

احملطــة فــي أعقاب تســليم 
املرفــق بعــد انتهــاء فتــرة 

التشغيل والصيانة.
وانتهت املجلة الى القول: 
انســجاما مع رؤية الكويت 
التي تتضمن توليد ما نسبته 
١5% من إجمالي طاقتها املقبلة 
من املصادر املتجددة بحلول 
عــام ٢٠3٠، فــإن مؤسســة 
البترول الكويتية تستهدف 
أن يكون ما نســبته ١5% من 
إجمالي اســتهالك املؤسسة 
وشركاتها التابعة من الطاقة 

من مصادر متجددة.

)قاسم باشا( مجمع الشقايا للطاقة املتجددة 

في املطالع وبكلفة 800 مليون دوالر

»البترول الوطنية« تعتزم طرح مناقصة
بناء مستودع رئيسي لتخزين النفط

إطالق أول بورصة للمخلفات الصناعية

محمود عيسى

تعد شركة البترول الوطنية الكويتية 
العدة لطرح مناقصة عقد رئيسي ملشروع 
بناء مستودع التسويق احمللي في منطقة 
املطالع بقيمــة إجمالية تبلغ 8٠٠ مليون 
دوالر، واملقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة 

.EPC والتوريد والبناء
وقــال مصــدر مطلــع ملجلة ميــد »ان 
املشكالت التي كانت تعرقل املوافقة على 
املشروع وإقراره مت تذليلها والتغلب عليها«.

وأضافت »ميد« أنه مت االنتهاء من أعمال 
التصميم الهندســي األولية للمشروع في 
عام ٢٠١5، وكان من املتوقع في ذلك الوقت 
أن تصدر الدعوة للشركات لتقدمي عطاءاتها 
لعقد الهندسة والتوريد والبناء في الربع 
األول من عام ٢٠١٦، ومنذ ذلك احلني عانى 
املشروع من تأخيرات كبيرة ولم يتم طرح 

املناقصة حتى اآلن.

ومن املعلوم أن ســعي شركة البترول 
الوطنية الكويتية لبناء هذا املستودع الكبير 
للوقود في املطالع يأتي استجابة للطلب 
املتزايد على املنتجات البترولية في السوق 
احملليــة وكذلك ابتغــاء تخفيض تكاليف 
النقل واإلبقاء على املخزونات االستراتيجية 
في املستودعات وفقا لتوصيات مؤسسة 
البترول الكويتية. وســيكون مســتودع 
املطالع املستودع الثالث للوقود في الكويت، 
وسيخدم شمال البالد، حيث يتوقع زيادة 
الطلب على املشــتقات النفطية في ضوء 

تنامي املشروعات اإلسكانية الكبيرة.
ويشــمل نطاق العمل في املشروع مد 
خطوط األنابيب العابرة للحدود، ومرافق 

الضخ اجلديدة، وصهاريج التخزين.
وسيتم ضخ النفط إلى املستودع عن 
طريق خط أنابيب قبل أن يصار الى توزيعه 
علــى محطات الوقود بواســطة صهاريج 

نقل الوقود.

العربية.نت: كشفت املمثل املقيم 
للبنــك األفريقي للتنميــة في مصر 
ليلــى املقدم أن البنــك يقوم بتمويل 
مشروع »IWEX« ألهمية خلق فرص 
عمل للشباب في مجاالت واعدة جديدة 
بها تقنيــات تكنولوجيــة، حيث مت 
إنشــاء أول بورصة لتبادل املخلفات 
الصناعيــة في مصــر، بالتعاون مع 
مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف التابع 
لوزارة التجارة والصناعة املصرية. 
تأتي هــذه اخلطوة بهدف الربط بني 
مولدي املخلفات ورواد إعادة التدوير 
إلعادة اســتخدام املخلفات كمدخالت 
لصناعات أخرى، ما يســهم في رفع 
معدل القيمة املضافة لدى املصنعني 
املصريني وتقليــل األثر البيئي لهذه 

املخلفات. جاء ذلك خالل تنظيم البنك 
األفريقــي للتنمية مائدة مســتديرة 
للشباب حول مشروع »النمو األخضر: 
إدارة املخلفات الصناعية وتشــجيع 
الصناعــات الصغيــرة واملتوســطة 
وريــادة األعمال في مصــر املعروف 
باسم »IWEX« والذي يتم تنفيذه بدعم 
من قبل البنك األفريقي للتنمية وميوله 
صندوق التحول للشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا. جديــر بالذكر أنه 
على الصعيد العاملي، يتم إنشــاء ٢5 
وظيفة لــكل ١٠٠٠٠ طن من النفايات 
املعاد تدويرها. وتنتج مصر حوالي 
٦.٢ ماليني طن من النفايات الصناعية 
ســنويا، ما يسمح بخلق فرص عمل 

واسعة في هذا املجال.

سهم »زين« 
استحوذ على %42 

من السيولة أمس.. 
ووصل ألعلى سعر 

منذ عامني
ونصف العام

مؤسسة البترول 
تستهدف 15% من 
إجمالي استهالكها 
وشركاتها التابعة 

من الطاقة 
املتجددة

من السابق ألوانه احلديث عن متديد العمل باالتفاقية

الغيص: 116% االلتزام بخفض إنتاج النفط
الكويت  اشــاد محافظ 
لدى أوپيك ومدير البحوث 
التســويقية في مؤسســة 
البتــرول الكويتيــة هيثم 
الغيــص أمــس بالصــدى 
االيجابــي التفــاق خفض 
االنتاج الذي وقعته منظمة 
البلدان املصدرة للبترول 
)أوپيك( مع الدول املصدرة 
خارجهــا فــي اواخر العام 

املاضي بڤيينا.
فــي  الغيــص  وقــال 
تصريــح لـ »كونــا« على 
هامــش فعاليات اســبوع 
الطاقــة الروســي اول من 
اتفــاق خفــض  ان  امــس 
االنتــاج ســاهم بصــورة 
ملموسة في ارتفاع اسعار 
النفط وضمان االستقرار في 
االسواق النفطية وادى الى 
انخفاض املخزون النفطي 
من 34٠ مليون برميل الى 

١٧٠ مليونا.
»نســبة  ان  واضــاف 

االلتــزام باتفــاق االنتــاج 
سجلت حاليا معدالت غير 
مسبوقة بلغت ١١٦%«، مؤكدا 
ضرورة مواصلة العمل من 
اجل حــث الــدول املعنية 
على مواصلة االلتزام بهذا 

االتفاق.
واوضح الغيص ان من 
السابق الوانه احلديث حاليا 
عن آفاق متديد العمل بهذه 
االتفاقية ملدة الحقة، مؤكدا 
ان االهمية تكمن حاليا في 
مواصلة االلتزام مبعدالت 
خفض االنتاج بنسبة ١٠٠%.
الــى ان وفــد  واشــار 
الكويت املشارك في اسبوع 
الطاقة الروسي اجتمع مع 
ممثلي عدد من الشــركات 
النفطية الروســية، حيث 
تناولــت املباحثات ســبل 
تعزيــز التعــاون الثنائي 
والتبادل التجاري وتطوير 
التعاون فــي مجال النفط 

والغاز.

مشــاركة  ان  وبــني 
الكويت فــي املؤمتر تأتي 
كذلــك لتعزيــز التعــاون 
بني الدول املصدرة للنفط 
التي تعتبر روسيا ابرزها 
والدول االعضاء في منظمة 

االوپيك.

هيثم الغيص

عملية كبح اإلمدادات متضي على نحو فعّال

باركيندو: منتجو النفط قد يتخذون
قراراً تاريخياً الشهر املقبل

العــام  قــال األمـــين 
لمنظمة البلدان المصدرة 
إن  »أوپيــك«:  للنفــط 
التعاون بيــن المنتجين 
يســير على نحــو جيد، 
مشيرا إلى أن اتفاقا حول 
ســقف جديــد إلمــدادات 
المنتجين قد يتم إقراره 

خالل نوفمبر.
محمــد  وأضــاف 
باركيندو لـ »ســي إن بي 
سي« على هامش مؤتمر 
»أسبوع الطاقة الروسي«، 
أن هنــاك روحــا جديدة 
للتعاون بين المنتجين، 
قائـــال: أؤكـــد لـــكم أننا 
أوشكنا على كتابة فصل 
جديــد في تاريــخ النفط 
بفضل التعاون مع روسيا 

والمنتجين اآلخرين.
وأشار إلى رغبته في 

توافـــق آراء المنتجيــن 
التاليـة  الخـطـــوة  حول 
االجتمــاع  عقــد  قبــل 
المقبــل فــي ڤيينا خالل 
الشــهر المقبــل، مضيفا 
أن القــرار المرتقب خالل 
اللقاء ســيكون تاريخيا، 
إلــى جانــب تزامنــه مع 
الذكــرى األولى للتعاون 
بين المنتجيــن من أجل 

ضمان توازن السوق.
وحــول وجــود نيــة 
لســن هيــكل عقـــوبات 
المنتجين  جـديـــد لردع 
المخالـفـــين للحصــص 
المحددة لهم، قال باركيندو 
ان عمليــة كبح اإلمدادات 
تمضي علــى نحو فعال، 
والجميع يشــعر بالرضا 
عن األداء واآلليات المتبعة 

محمد باركيندوحاليا.


