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الثالثاء ٧ ابريل ٢٠٢٠ اقتصـاد

«البترول الوطنية»: مبيعات البنزين 
انخفضت بأكثر من ٦٠٪ بعد احلظر اجلزئي

أحمد مغربي

قال نائب الرئيس التنفيذي للمشــاريع 
الناطق الرســمي ل شــركة البترول الوطنية 
الكويتية عبداهللا فهاد العجمي في تصريح 
خاص لـ«األنباء»، ان معدل االستهالك اليومي 
للجازولني (البنزين) شــهد انخفاضا خالل 
الفترة املاضية ليصل إلى ما بني ٥ و٦ ماليني 
ليتر يوميا، مشــيرا إلى ان االستهالك خالل 
ايام اجلمعة والســبت ينخفض إلى ما دون 

٥ ماليني ليتر يوميا.

وذكر العجمي ان انخفاض االستهالك يعود 
في األساس الى دعوات احلكومة املستمرة الى 
املكوث في املنزل وعدم اخلروج ملنع تفشى 
ڤيروس كورونا املستجد. وأشار إلى انه قبل 
أزمة ڤيروس كورونا كان حجم االستهالك يبلغ 
١٣ مليــون ليتر يوميا، وهبط الى ١٠ ماليني 
ليتر يوميا بعد تعطيل املدارس والكليات. 

وبــني العجمــي أنه بعد تعطيــل الدوائر 
احلكومية هبط االستهالك إلى ٨ ماليني ليتر 
تقريبــا وبعد فــرض احلظــر اجلزئي هبط 

االستهالك الى ما بني ٥ و٦ ماليني ليتر.

عبداهللا العجمي لـ «األنباء»: االستهالك يومي 
اجلمعة والسبت ينخفض إلى ما دون ٥ ماليني ليتر

«كورونا» يدفع «نفط الكويت» 
إلى تعليق العمل بخط أنابيب شمال البالد

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أنه مت تعليق مشروع 
لتطوير وبناء خط أنابيب لنقل النفط اخلام 
من شمال الكويت إلى مجمع اخللط املركزي 
واملعروف باسم ٥-TL واملقدرة تكلفته بنحو 
٢٦٤ مليون دوالر في وقت تركز فيه الكويت 
جهودها على قطاع االنتاج. ونسبت املجلة 
الى مصادر صناعية مطلعة قولها ان القرار 
اتخذ استجابة للقيود املفروضة بهدف احلد 
من انتشــار ڤيروس «كورونــا». وقال أحد 
هذه املصادر «انه ال يجري في الوقت احلالي 
إحراز أي تقدم في هذا املشروع، وان تركيز 
شركات النفط اململوكة للدولة حاليا ينصب 
بشكل تام على احلفاظ على مستوى االنتاج».

ويشــمل نطاق العمل في مشــروع خط 
.TLتطوير خط األنابيب ٣ TL-االنابيب ٥

وذكرت املجلة أن شركة نفط الكويت كانت 
قد أرســت عقد املشروع املذكور على شركة 
«الرسني آند توبرو» الهندية في ٢٠١٧، وانه 
كان متوقعا قبل انتشار ڤيروس كورونا ان 
يتم اجناز املشروع قبل حلول نهاية ٢٠٢٠، 

ولكــن مــن املتوقع اآلن ان يتأخر املشــروع 
اآلن بســبب تعليقه. ويشــمل نطاق العمل 
في املشــروع: مد خطــوط أنابيب من قياس 
٤٨ بوصــة، تركيــب مرافــق وأجهزة إطالق 
واستقبال، تركيب محطات الصمامات بحيث 
تفصــل مســافة ١٥ كيلومتــرا بــني الواحدة 
واألخــرى، تركيب خــزان لتجميــع البقايا 
وخزان مياه الصرف، توسيع مبنى التحكم 
املوجــود في مجمع اخللط املركزي، انشــاء 
مبنــى التحكم مــع املرافــق املرتبطة به، مد 
األنابيــب املرتبطة باخلط وتركيب وصالت 
ربط مع أعمــال األنابيب املصاحبة للصرف 
واملرافق األخرى، تركيب أنظمة كشف تسرب 
خطوط األنابيب، تعديالت وحتديث املرافق 
القائمة فــي خط األنابيب ٣-TL مع حتديث 
واستبدال اآلالت احلالية فيه، إزالة واستبدال 
أنظمة التحكم والسالمة والتحكم احلالية في 
القياس في خط األنابيب TL٣، باالضافة إلى 
بنــاء جزء جديد من خط األنابيب مع صمام 
التفريغ الكهروستاتيكي وصمام الفحص الذي 
يربط خط TL٣ احلالي من خالل وصلتني مع 

بناء املرافق املرتبطة بها.

تبلغ تكلفته نحو ٢٦٤ مليون دوالر

«هيئة الصناعة»: تأجيل املستحقات 
املالية للقسائم الصناعية

أعلنت الهيئــة العامــة للصناعة تأجيل 
حتصيل املستحقات املالية املقررة في املوعد 
احملدد ألصحاب القسائم الصناعية واخلدمية 

التجارية احلرفية اخلاضعة إلشرافها.
وقالت الهيئة في بيان إنه استنادا لقرارات 
مجلس الوزراء الكويتي بتعطيل كل اجلهات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة فقد مت 
تأجيل التحصيل وذلك حلني استئناف العمل 

أو وفقا ملا يتقرر في هذا الشأن.

٦٥٪ من عمليات شراء كبار املالك 
تزامنت مع التراجعات احلادة للبورصة

شريف حمدي

رغم جنوح بورصة الكويت لالنخفاض بنهاية 
تعامــالت الربع األول من العــام احلالي، وخاصة 
في مارس الذي شــهد ذروة االنخفاض للمؤشرات 
واملتغيرات جراء تفشــي ڤيــروس كورونا، إال أن 
عمليات الشــراء لكبار املالك زادت في ذلك الشهر 
بشكل الفت، حيث ان ٦٥٪ من إجمالي عمليات شراء 
الكبــار متت في مارس تزامنا مــع حدة تراجعات 
البورصة، وهو ما تبني من إحصاء أعدته «األنباء» 
عن تعامالت الكبار في الثالثة اشهر األولى من ٢٠٢٠. 
وبلغ إجمالي عمليات كبار املالك في الربع األول 
مــن العام احلالــي ٣٣٫٤ مليون دينــار مقارنة مع 
١٨٣٫٤ مليون دينار في ذات الفترة من ٢٠١٩، بنسبة 
انخفاض ٨٢٪، ويرجع السبب في ذلك لزيادة عمليات 
كبار املالك على ســهم بنك اخلليج في فترة الربع 
االول من ٢٠١٩ بقيــم وكميات كبيرة، وهي الفترة 
التي شــهدت تغيرات الفتة على مســتوى خارطة 

ملكيات البنك.
ووفقا إلحصاء «األنباء» الذي يعتمد على وحدة 
أبحاثهــا االقتصادية وإفصاحات البورصة حلركة 
التغيرات بقائمة كبار املالك خالل تعامالت االشهر 

الثالثة األولى من ٢٠٢٠، تبني ما يلي:
٭ استهدف كبار املالك أسهم ٤٧ شركة مقارنة مع 

٧٠ شركة في ذات الفترة من العام املاضي بانخفاض 
تقدر بـ ٣٣٪.

٭ اجته كبار املالك لتعزيز حصصهم من خالل ٣٧ 
عملية شراء متت على أسهم ٢١ شركة، بقيمة ١٠٫١ 

ماليني دينار تشكل ٣٠٪ من اإلجمالي.
٭ رغم زيادة عمليات الشــراء علــى البيع، إال أن 
قيمــة عمليات البيع كانت األعلــى، إذ بلغت ٢٣٫٣ 

مليون دينار تشكل ٧٠٪ من اإلجمالي.
٭ شكلت عمليات مؤسسة التأمينات االجتماعية 
١٥٪ من اإلجمالي، إذ بلغت قيمة هذه العمليات ٤٫٩ 
ماليــني دينار غلب عليهــا البيع بواقع ٢٫٩ مليون 

دينار مقابل مليوني دينار للشراء.
عمليات دخول

شــهدت فترة الربــع األول من العــام احلالي 
عمليات دخول على ١٨ شــركة متت من خالل ٢٠ 
عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من ٥٪، 
ومن أهم هذه العمليات دخول مؤسسة التأمينات 
االجتماعية قائمــة كبار مالك بنك اخلليج في ١٨ 
مــارس بعد ان كانت خرجت من هذه القائمة في 

٢٩ يناير املاضي.
كما عززت كل من مجموعة شركة متيم العاملية 
للمقاوالت اإلنشــائية (شركة املاسة الزرقاء لبيع 
وشراء العقارات واألسهم)، ومجموعة شركة الثلوج 

البيضــاء القابضة (شــركة املاســة البيضاء لبيع 
وشراء االراضي والعقارات) في ملكية شركة البريق 
القابضة بنســبة ٢٤٫٨٪ لألولى، و١٩٫٦٪ للثانية، 
وباتت املجموعتني ثالث ورابع اكبر املالك في البريق.

وعــززت مجموعة الشــركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار (شركة كفيك للوساطة املالية) ملكيتها 
بشــكل الفت في شــركة الصلبوخ لتصبح ٢٩٫٥٪ 

أكبر مالك الشركة.
تخارجات 

كما شهد الربع األول عمليات تخارج من ١٥ 
شركة متت من خالل ١٦ عملية، وأصبحت ملكيات 
الكبار فيها أقل من ٥٪، أبرزها تخارج الشركة 
الكويتية للتمويل واالستثمار ومجموعتها (شركة 
التعمير اخلليجي العقارية، شركة حول العالم 
القابضة وشركة كفيك للوساطة املالية) من شركة 
مينا العقارية، وكانت النسبة قبل اخلروج من 
قائمة كبار املالك ١١٫٨٪، وكذلك تخارج مجموعة 
أسعد عبدالعزيز السند (شركة املاسة البيضاء 
لبيع وشــراء األراضي والعقارات) من شــركة 
البريق وكانت ملكيته قبل التخارج ١٩٫٥٪، من 
أبرز عمليات التخارج أيضا شركة الزبن العاملية 
للتجارة العامة من شــركة الصاحلية العقارية 

وكانت نسبة امللكية قبل التخارج ٦٫٧٪.

٣٣٫٤ مليون دينار حجم تعامالتهم بالربع األول

٢٣٫٣ مليون دينار 
قيمة عمليات 

البيع تشكل ٧٠٪ 
من اإلجمالي

أسهم ٤٧ شركة 
استهدفها الكبار.. 

و٨٢٪ انخفاضًا 
في القيمة 

١٥٪ من القيمة 
لتعامالت 

«التأمينات» غلب 
عليها البيع

سيولة «البورصة» تقفز ٤١٪ إلى ٢٨٫٥ مليون دينار
أنهت بورصة الكويت جلسة أمس على تباين، حيث 
ارتفع املؤشران العام واألول بنسبة ٠٫٠٩٪ و٠٫٣٪ على 
الترتيب، فيما تراجع الرئيســي و«رئيسي ٥٠» بواقع 

٠٫٤٤٪ و٠٫٥٩٪ على التوالي.
وارتفعت سيولة البورصة ٤١٫٤٪ إلى ٢٨٫٥٤ مليون 
دينــار مقابل ٢٠٫١٨ مليون دينــار أول من أمس، كما 
ارتفعت أحجام التداول ٤٨٫٥٪ إلى ١٢١٫٦٤ مليون سهم 

مقابل ٨١٫٨٩ مليون سهم بجلسة األحد.
وجاء سهم «اخلليجي» على رأس القائمة اخلضراء 
بنمو نسبته ١٤٫٧٥٪، فيما تصدر سهم «السكب» القائمة 
احلمراء متراجعا بنحو ١٣٫٥٪. وحقق سهم «البنك الوطني» 
أنشط سيولة بالبورصة بقيمة ٥٫٢٤ ماليني دينار مرتفعا 
٠٫٧١٪، فيما تصدر ســهم «بنك وربة» نشاط الكميات 

بتداول ١٢٫٥٤ مليون سهم متراجعا ٣٫٦٥٪.
وقطاعيا، صعدت مؤشــرات ٥ قطاعات يتصدرها 
السلع االستهالكية بنمو نسبته ١٫٨٤٪، بينما تراجعت 
مؤشرات ٥ قطاعات أخرى بصدارة النفط والغاز بانخفاض 

قدره ٢٫٤٪.

«وفرة إنترناشيونال» الكويتية تستثمر 
١٠ ماليني دوالر في «بيور هارفست» 

رويترز: قالت شــركة «بيور هارفســت» 
اإلماراتية الناشئة للمزارع الذكية أمس، إنها 
جمعــت متويــال جديدا بقيمــة ٢٠٫٦ مليون 
دوالر وضمنــت تعهدات بقيمــة ١٠٠ مليون 
دوالر أخرى. وذكرت الوكالة أن شركة «وفرة 
إنترناشونال»، وهي شركة استثمار مملوكة 
ملؤسســة التأمينات االجتماعية، استثمرت 
١٠ ماليني دوالر في التمويل اجلديد، وتلتزم 
مبساهمة رأسمالية ومتويل مشروع بقيمة 

١٠٠ مليون دوالر.
وتعد تكنولوجيــا الغذاء من الصناعات 
الناشئة في دول اخلليج العربية، حيث تندر 
األراضي الصاحلة للزراعة وتتخطى درجات 

احلرارة في الصيف ٥٠ درجة مئوية.
وتوفر «بيور هارفســت» الطماطم التي 
تنمو في مزرعــة مغلقة وبيئة متحكم فيها 

للمتاجر والفنادق واملطاعم باإلمارات.
وقال الرئيــس التنفيذي ســكاي كيرتز 
لـــ «رويترز» إن الشــركة، التي بدأت العمل 
في ٢٠١٨، ستوسع عملياتها بشكل كبير في 
اإلمارات، حيث حصلــت في اآلونة األخيرة 

على ٧٤ فدانا، وأيضا في السعودية.
ومن املتوقع أن تصبح مزارع الشركة في 
اإلمــارات قيد التشــغيل بنهاية العام، بينما 
ستشغل مزارعها في السعودية، حيث حصلت 
على ١٤٫٨ فدانا بحلول الربع األول من ٢٠٢١.

بعدما جمعت الشركة اإلماراتية متويالً جديداً بقيمة ٢٠ مليون دوالر

جائحة «كورونا» تعطل مشروعات النفط والغاز
في االقتصادات العاملية الناشئة

محمود عيسى

قالت شــركة غلوبل داتا ـ احدى 
الشــركات العامليــة فــي التحليالت 
والبيانات - ان من اآلثار املباشــرة 
لوباء ڤيروس كورونا على صناعة 
النفط والغاز انه خلق تخمة عاملية 
في إمدادات النفــط اخلام في غمرة 
ضعف الطلب الذي كانت االســواق 
تشكو منه من قبل، وقد احدث ذلك 
انخفاضا كبيرا في أسعار النفط على 
نحو قد يضر باملشاريع اجلارية في 
جميع قطاعات صناعة الهيدروكربون 
في العالم، األمر الذي قد يؤدي بدوره 
إلى مزيد من الضغط على االقتصاد 

العاملي.
جاء ذلك في سياق التقرير الصادر 

عن الشــركة حتــت عنــوان «تأثير 
ڤيروس كورونا علــى االقتصادات 
الناشئة» السيما على صناعة النفط 
والغاز في هذه االقتصادات مع اعتبار 
الصني نقطة محورية في هذا التحليل، 
حيث انه نتيجــة لعمليات اإلغالق 
في املقاطعات الرئيســية الصينية، 
تباطــأ اإلنتاج الصناعــي في البالد 
وخلق بدوره انخفاضــا في الطلب 

على املنتجات البترولية.
وخفضت شركتا النفط الوطنيتان 
 CNOOCفي الصني وهما بتروتشاينا و
الطاقــة التكريرية حملطات التكرير 
التابعــة لهما نتيجة نقص العمالة، 
وأعلنت في فبراير ٢٠٢٠ عن خفض 
إنتاجية التكرير بنحو ٩٤٠ ألف برميل 

يوميا في الشهر املذكور.

وقد علق محلل النفط والغاز في 
غلوبل داتا رافينــدرا بورانيك على 
هــذا املوضوع بقوله ان لدى الصني 
حوالي ١٩٠ مصفاة نفط نشطة ثالث 
منها فــي مقاطعة هوبي في الصني. 
ومــن املرجح أن يؤثــر اإلغالق في 
هوبي على إنتاجيــة هذه املصافي، 
والتي متثل حوالي ٢٫٢٪ من إجمالي 
طاقــة التكرير الصينية اعتبارا من 

مارس ٢٠٢٠. 
وقال التقرير ان الشركات الصينية 
استثمرت في قطاع النفط والغاز في 
العديد من األسواق الناشئة األخرى، 
وخاصة روسيا والبرازيل ونيجيريا 
واملكسيك. وقد تشــهد هذه البلدان 
أيضا انخفاضا في دخلها من النفط 
والغاز بسبب تراجع استهالك الصني 

مــن الطاقة وانتشــار الڤيروس في 
أجزاء مختلفة من العالم. 

وانتهى تقرير بورانيك الى القول 
ان الهنــد هي أحد املســتفيدين من 
انخفــاض أســعار النفط الســائدة 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا. ففي 
اعقــاب إلغاء الصني بعض وارداتها 
النفطيــة نتيجة مــا اعتبرته القوة 
القاهــرة، ظهر إلــى الوجود كميات 
من النفط عالي اجلــودة من نفوط 
البحــر األبيض املتوســط وأميركا 
الالتينية، وقد متكنت شركات التكرير 
الهندية مثل شركة بهارات بتروليوم 
كوروبوريشــن BPCL من استغالل 
هذه الفرصة لشراء النفط اخلام من 
هذه الشحنات العالقة، التي لم جتد 

مشترين، بأسعار مخفضة.

الهند أحد املستفيدين من انخفاض أسعار النفط السائدة


