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السيولة تواصل ارتفاعها تدريجياً

شريف حمدي

 45مليون دينار أرباحا ً للبورصة في أسبوع

واصلت بورصة الكويت
ارتفاع الســيولة لألسبوع
الثانــي على التوالي ،وذلك
بزيادة نسبتها  ،%11استكماال
لالرتفــاع الــذي شــهدته
األسبوع املاضي بنسبة .%20
وبلغ إجمالــي تعامالت
األسبوع  58.5مليون دينار
مبتوسط يومي  11.7مليون
دينــار ،ارتفاعــا مــن 52.5
مليون دينار مبتوسط يومي
 10.5ماليــن في األســبوع
املاضي.
ورغــم ارتفاع مســتوى
الســيولة نســبيا ،إال أن
املؤشرات جنحت لالنخفاض
في ظل حالة التذبذب التي
تشهدها البورصة في الوقت
احلالي على وقــع عمليات
جني األرباح من األسهم التي
ترتفع ســعريا سواء كانت
أســهم قياديــة أو صغيرة
ومتوسطة.
واســتمر تأثــر أداء
البورصــة خــال تعامالت
األسبوع بالعوامل ذاتها التي
كان لها دور في حتديد اجتاه
السوق في األسابيع القليلة
املاضية وأبرزها ما يلي:
٭ على عكس اداء األســهم
القيادية املدرجة بالســوق
األول ،جنــح مؤشــر هــذا

تتسم تعامالته بالهدوء.
وشهدت القيمة الرأسمالية
للبورصة الكويتية ارتفاعا
بنسبة  %0.2بنهاية تعامالت
األسبوع ،محققة  45مليون
دينار مكاسب لتصل القيمة
الرأســمالية  26.971مليون
دينار ارتفاعــا من 26.927
مليونا في نهاية األســبوع
املاضي.
أداء المؤشرات

 ٪١١ارتفاعا بسيولة السوق لألسبوع الثاني على التوالي

املؤشر الرئيسي
خرج من دائرة
اخلسائر للمرة األولى
منذ إطالقه

(زين عالم)

الســوق لالنخفاض بنهاية
تعامــات األســبوع جــراء
عمليــات تصريــف جاءت
ســريعة لعمليات شرائية
فــي األســبوع املاضــي في
ظل الكشف عن نتائج الربع
األول من العام احلالي ،وكان
لتراجع أداء مؤشر السوق
األول انعكاســا سلبيا على
أداء املؤشر العام الذي جنح
لالنخفــاض ولكن بنســبة
محدودة.
٭ شهدت بعض األسهم ذات
الطابــع املضاربي نشــاطا
شــرائيا خــال تعامــات
األســبوع بعــد عمليــات
تصريف األسبوع املاضي،

األمر الذي ساعد في خروج
املؤشــر الرئيسي من دائرة
اخلســائر التي الزمته منذ
انطالقــه فــي أول ابريــل
املاضي.
وبالعــودة للسيـــــولة
املتدفقة إلى السوق ،فإن أكثر
من  %70من السيولة اجتهت
لألســهم القيادية بالسوق
األول ،نظرا الرتفاع أسعارها
مقارنة باألسهم في السوق
الرئيسي الذي استحوذ على
 %30من إجمالي السيولة.
ومن املنتظر أن يستمر
مســتوى الســيولة عنــد
املعدالت احلالية مع اقتراب
شهر رمضان الفضيل ،حيث

٭ تراجع اداء مؤشر السوق
العام بنسبة  %0.06بنهاية
تعامالت األسبوع ،محققا 3
نقاط خسائر ،لينهي املؤشر
العام تعامالت األسبوع عند
 4800نقطة بانخفاض %3.9
منــذ اطالقــه مطلــع ابريل
املاضي.
٭ انخفــض املؤشــر األول
بنســبة  %0.4محققــا 18
نقطــة خســائر ليصل إلى
 4792نقطــة ،وبذلك بلغت
خسائر املؤشر منذ اطالقه
إلى .%4.2
٭ ارتفع املؤشــر الرئيسي
ألول مرة منذ اطالقه ،وذلك
بنســبة  %0.5بواقــع 27
نقطة ،وبنهايــة التعامالت
ارتفع املؤشــر إلى مستوى
 4815نقطة ،لتتقلص خسائر
املؤشــر الذي يضــم أغلب
الشركات املدرجة إلى .%3.7

«التركية» %22 :منو عدد الركاب والرحالت من الشرق األوسط
في إطار معرض «سوق السفر العربي
 »2018في دبي ،أعلنت اخلطوط اجلوية
التركية ،شركة الطيران األكبر فيما يتعلق
بعدد الوجهات التي تغطيها على مستوى
العالم ،أن عدد املسافرين إلى تركيا على
منت رحالت من منطقة الشرق األوسط
ارتفع خالل الربع األول من هذا العام.
فخالل هذه الفترة ،ارتفع الطلب على
الرحالت وإجمالي عدد الركاب بنسبة %22
مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.
وكان إجمالي عدد الركاب املسافرين
من منطقة الشــرق األوسط في العام
املاضي  5.6ماليني راكب.
عالوة على ذلك ،حتسن عامل حمولة
الركاب مبعدل  6.5نقاط ليسجل بذلك
أعلى عامــل حمولة متحقق في تاريخ
اخلطوط اجلويــة التركية للربع األول
من العام ،وحتسن عامل حمولة الركاب
الدولي مبعدل  7نقاط ،كما زاد إشغال
مقاعد الطائرات بنسبة .%11.4
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج،
صرح نائب الرئيس للمبيعات في الشركة

مبنطقة الشرق األوسط وقبرص ،محمد
فاحت دورماز« :حققت شركة اخلطوط
اجلوية التركيــة جناحا باهرا في عام
 2017من حيث انتشار أسطولنا الدولي
وتوسع شبكتنا ،وحتدونا آمال كبيرة
لعام  2018ونحن نشــهد الربع األول
من العام ونواصل االرتقاء باخلدمات
املمتازة التي نوفرها لعمالئنا ســواء
على منت الرحلة أو طوال جتربتهم معنا.
كما كان توسع شبكتنا خطوة محورية
في تعزيز زيادة الطلب من العمالء على
خدماتنا في جميع األسواق التي نباشر
فيها أعمالنا ،مبا فيها اإلمارات العربية
املتحدة والشرق األوسط .ومن خالل
املزايا اجلديدة واملبتكرة التي نحرص
على إضافتها ،إلى جانب أسطول طائراتنا
املتنامي ،نهدف إلى تقدمي أفضل اخليارات
املمكنة لعمالئنا ،سواء من حيث الوجهات
اجلديدة أو املنتجات واخلدمات املبتكرة».
كما كشفت اخلطوط اجلوية التركية
عن النتائج التي أســفرت عنها دراسة
خاصة حديثة أجرتها شركة «نيلسن»

سفر وضيافة إلى عمالئنا حتى تكون
رحالتهم على مــن طائراتنا جتربة ال
تنسى» .ومع ســعي اخلطوط اجلوية
التركية إلى اســتيعاب وتلبية مختلف
احتياجات ركاب طائراتها ،فإن النتائج
األخيــرة التي حققتها الشــركة دليل
على جناحها الباهــر في هذا الصدد.
باإلضافة إلى تقدمي جتربة سفر ممتعة
ومريحة إلى الركاب ،فإن أبرز السمات
اخلمس التي تتمتع بها اخلطوط اجلوية
التركية واصلت التميز حتى بلغت أرقى
املســتويات مقارنة مبستويات األداء
الســابقة ،وبذلك تفوقت الشركة على
نفسها .فبحســب آراء املسافرين من
دولة اإلمــارات العربية املتحدة ،تربع
«أمان الرحالت» على رأس قائمة مزايا
الشركة مع ســمعتها الطيبة ،في حني
كانت اخلدمة املمتازة على منت الرحلة
والقيمة مقابل املال والسفر إلى العديد
من الوجهات هي العوامل الرئيسية التي
جعلت اخلطوط اجلوية التركية االختيار
األول لهم.

«الشراكة» :مجلس الوزراء وافق على ترسية «أم الهيمان» و«كبد»
كونــا :أعلنــت هيئــة
مشــروعات الشــراكة بــن
القطاعــن العــام واخلــاص
الكويتيــة موافقــة مجلــس
الوزراء على ترسية مشروع
توســعة وتنفيــذ محطة أم
الهيمان واألعمال املكملة لها
ومشــروع معاجلة النفايات
البلدية الصلبة  -موقع (كبد).
وقالــت الهيئة فــي بيان
صحافي امس إن «قرار مجلس
الوزراء التي مت االثنني املاضي
يأتي حسما للخالف بينها وبني
ديوان احملاسبة حول ترسية
املشــروعني» .وأوضحت أن
اخلطوات التــي تلي موافقة
مجلس الوزراء ستتمثل في
املضي قدما بإجراءات الترسية
وفقا للقانون رقم  116لســنة
 2014بشــأن الشــراكة بــن
القطاعني العام واخلاص ،إذ
ســتقوم الهيئة بالتعاون مع
اجلهة العامة املعنية مبشروع

أم الهيمان وهي وزارة األشغال
العامة واجلهة العامة املعنية
مبشــروع كبــد وهــي بلدية
الكويت بإعداد تقرير متكامل
عن كل من املشروعني ورفع
التوصية للجنة العليا العتماد
املستثمر الفائز.
وأضافت أنه بعد موافقة
اللجنة العليا على التوصية
اخلاصــة باعتماد املســتثمر
الفائــز لكال املشــروعني تتم
دعوة املستثمر الفائز لتوقيع
وثيقة االلتزام مع اجلهة العامة
والهيئة والذي بدوره سيقوم
بتأسيس شركة التحالف بعد
التوقيع على وثيقة االلتزام.
وذكــرت الهيئــة أنهــا
ســتتولى تأســيس شــركة
مساهمة عامة ملشروع الشراكة
يتملك املستثمر الفائز فيها من
خالل شركة التحالف األسهم
املخصصة للقطاع اخلاص في
الشركة املساهمة العامة .%40

وبينت أن اجلهات العامة
ستســاهم بالنســبة املقررة
لها في رأس املــال وهي %10
وتكتتــب الهيئــة بالنســبة
املخصصة للمواطنني والبالغة
 %50مــن رأس املــال حلــن
وصول املشروع إلى مرحلة
التشــغيل التجــاري ثم تتم
دعوة املواطنني لســداد قيمة
هذه األسهم.
وأكدت الهيئة أنها اجلهة
املســؤولة عن إبــاغ اجلهة
العامــة املختصة بتأســيس
الشركة املســاهمة العامة ثم
حتديــد تاريخ توقيع وثيقة
عقد الشــراكة ودعوة شركة
املشروع للتوقيع عليه.
وقالت إنها تسعى جاهدة
إلى تفعيل مشاريع الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص
لتحقيق الهدف الذي تسعى
إليه الكويــت لتصبح مركزا
اقتصاديــا متميــزا من خالل

تنفيذ مشاريع ضخمة تعود
بالفائدة على الدولة واملستثمر
واملواطن وجذب االســتثمار
اخلاص املباشر وتطوير إدارة
املرافق األساسية وفتح املجال
للمواطنني لتوفير مدخراتهم
في رؤوس أموال الشــركات
املؤسســة لتملك وإدارة هذه
املرافق.
وأكدت هيئة مشــروعات
الشــراكة بني القطاعني العام
واخلاص أن هذين املشروعني
يشــكالن تطــورا نوعيا في
حتسني البيئة وتطوير إدارة
املخلفات الصلبة والسائلة.
ويهدف مشروع توسعة
وتنفيذ تطوير معاجلة مياه
الصرف الصحي في منطقة
أم الهيمان إلى تلبية احلاجة
امللحــة لتوســيع الطاقــة
االستيعابية ملعاجلة مياه
الصرف الصحي املوجودة
حاليا في املنطقة اجلنوبية

من الكويت .ويلبي املشروع
أيضــا احلاجــة لتوســيع
شبكات نقل وتوزيع مياه
الصرف الصحــي املتدفقة
من محطة الصرف الصحي
وتعالج الستخدامها في ري
املساحات اخلضراء واملناطق
الزراعيــة وخدمــة النمــو
الســكاني املرتقب للكويت
وتخفيف التأثيرات السلبية
على البيئة.
أما مشــروع كبد فيندرج
ضمن خطة التنمية للكويت،
إذ يعــد مــن أهــم مشــاريع
البنية التحتية التي تساهم
فــي حتســن نظــام معاجلة
النفايات البلدية الصلبة في
الدولة ومــا يترتب عليه من
تطور فــي األداء االقتصادي
والبيئــي واالجتماعي وذلك
باستخدام تكنولوجيا حرق
النفايات وحتويلها إلى طاقة
كهربائية.

للشرق األوسط وشمال أفريقيا

«كافكو» حتصد املركز األول بجائزة التمييز
في إدارة املوارد البشرية لعام 2018
صرح املدير العام للشركة
الكويتيــة لتزويد الطائرات
بالوقــود (كافكــو) عبداهلل
الدعيجانــي بــأن الشــركة
حازت املركــز األول بجائزة
التمييــز فــي إدارة املــوارد
البشــرية للشــرق األوسط
وشمال أفريقيا لعام  2018في
فئة «أفضل مبادرة لتطوير
العمالة الوطنية».
وقد مت اإلعالن عن ذلك في
حفل توزيــع اجلوائز املقام
يوم اخلميس املاضي  3مايو
 2018في فنــدق اوبروي في

عبداهلل الدعيجاني

مدينة دبي ،من ضمن فعاليات
املؤمتر السنوي الثالث عشر
للموارد البشرية والذي يعتبر
احد أبرز املؤمترات السنوية
في مجال املوارد البشرية.
هذا ،وقد تســلم اجلائزة
مستشــار املوارد البشــرية
طــارق علي ومبشــاركة كل
مــن مراقب أول املشــتريات
والعقــود يوســف اخللــف
ومراقب أول للموارد البشرية
مشاعل احلوطي.
وقال الدعيجاني إن شركة
كافكو ترشحت للجائزة من

الهاجري« :السالم» ال تعاني من مشاكل بالسيولة
أعلنت شركة مجموعة السالم
القابضة في بيان صحافي عن
انعقاد جمعيتها العمومية أمس
بنسبة حضور  ،%59والتي أقرت
جميــع بنود اجلمعية التي من
ضمنها عــدم توزيع أرباح عن
السنة املنتهية في ديسمبر 2017
باإلضافة الى عدم صرف مكافآت
أو حوافز ملجلس اإلدارة.
وعلى هامش اجلمعية قال
رئيــس مجلس إدارة الشــركة
م.فــاح الهاجري إن الشــركة
تتمتــع بحالــة من االســتقرار
على الرغم من صعوبة الوضع
االقتصادي في الفترة احلالية
نتيجــة التوترات السياســية
في املنطقة العربية بشكل عام
وهــو مــا كان له آثار ســلبية
على األوضاع العامة لألسواق
وإن كانــت مجموعــة الســام
مبنأى عن تلــك الضغوط الى
حد بعيد نتيجــة متانة املركز
املالي للشركة وعدم خضوعها
ألي التزامات مالية آنية.
وأفاد الهاجــري :اننا ننظر
للمســتقبل بشــكل إيجابــي
ومطمئن نظرا لعدم وجود أي
مشكالت في السيولة باإلضافة
الى التنويع في االســتثمارات
والتــي تعتمد فــي أغلبها على
األنشطة التشغيلية باإلضافة
الى جودة االستثمارات األخرى
طويلة األجل حتى إن خضعت
آلليــات الســوق باإلضافة إلى

قناعتــي التامة بــأن التوترات
احلالية في املنطقة مصيرها الى
زوال وبالتالي ستسترد األسواق
عافيتها مما سيكون له أبلغ األثر
على حقوق مساهمي الشركة.
وأضاف :إن إجمالي التزامات
الشــركة بلغ  2.7مليون دينار
وهــو ميثــل  %6.9فقــط مــن
إجمالــي أصول الشــركة التي
تبلــغ  39.1مليــون دينار ،وأن
تراجع بند االلتزامات هو ثمرة
عملية إعادة الهيكلة التي متت
منذ  3أعوام والتي من شــأنها
إبعاد أي ضغوطات مالية على
اإلدارة التنفيذية والتي قد يكون
مؤداها الدخول في عمليات بيع
أو تفريــط فــي أصول لســداد
االلتزامات وهو ما لم ولن يحدث.
وقــد بلــغ صافــى األصول
بنهاية  2017املاضي  39.1مليون
دينــار ،في حــن بلغت حقوق

املســاهمني  34.0مليون دينار،
بينما ارتفعــت صافي إيرادات
العقــود الى  1.2مليــون دينار
باملقارنة مع  1.1بنهاية .2016
وأوضــح الهاجــري أن
اإلســتراتيجية املرنــة التــي
تتبعهــا الشــركة فــي تنويــع
محفظة استثماراتها يحافظ على
استثمارات الشــركة واملوزعة
علــى أكثــر مــن مجــال داخل
الكويــت وخارجهــا ،وأن امليل
إلى األنشــطة التشغيلية ذات
التدفقات النقدية العالية ساعد
الشركة على سهولة إدارة قائمة
تدفقاتها النقدية.
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عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح

خالل الربع األول من 2018

املتخصصة في أبحاث الســوق حول
«توجهات الطيران في اإلمارات العربية
املتحدة لعام  »2017خالل معرض «سوق
السفر العربي».
وتستشرف هذه الدراسة مستقبل
قطاع الطيران في العام  .2018ويطمح
املسافرون من دولة اإلمارات إلى خدمات
أكثــر من توافر االتصــال باإلنترنت
وشبكات الهاتف املتحرك ،واختصار
إجراءات الوصول واملغادرة ،بل وصاالت
األلعاب الرياضية على منت الطائرات.
وفــي إطــار تعليقه علــى نتائج
الدراســة ،قال دورماز« :إنه حقا ألمر
مثير لالهتمام أن ترى كيف يتغير قطاع
السفر وشركات الطيران مع التحوالت
التي أســفر عنها العصر الرقمي الذي
نعيش فيه .فاملسافرون اليوم يعتمدون
أكثر من أي وقت مضى على اخلدمات
اآللية وســبل الراحة التي توفرها لهم
التكنولوجيا .بناء على ذلك ،نواصل في
اخلطوط اجلوية التركية التعاون الوثيق
مع مختلف الشركاء لتقدمي أفضل جتربة

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح

خــال برنامجهــا التدريبي
إلدارة وتأهيل املواهب لشغل
املناصب القيادية املستقبلية،
حيــث مت اختيار الشــركات
احلائزة املراكز الثالثة األولى
من بني عدة شركات إقليمية
رائــدة قدمــت ترشــيحاتها
لهذه اجلائزة ،ومت تقييم كل
الترشــيحات من قبل جلنة
مكونــة من نخبة من خبراء
إقليميني وعامليني في مجال
املوارد البشرية.
وأضــاف الدعيجانــي أن
هذا اإلجناز هو نتيجة وثمار

للجهود املتميزة لفريق املوارد
البشــرية في شــركة كافكو
بالرغم من صغر حجم الشركة
واملوارد البشرية احملدودة،
ويضــاف إلــى اإلجنــازات
املتواصلة للشركة وحصولها
على عدة جوائز على املستوى
اإلقليمــي والعاملــي خــال
السنوات املنصرمة.
وقال« :مت حتقيق كل تلك
اإلجنازات ومــن ثم اجلهود
املتواصلة واملتميزة من قبل
اإلدارة العليــا وكل العاملني
لدى شركة كافكو».

األيوب« :اكتتاب» تدرس فرصا ً استثمارية
أعلنــت شــركة اكتتــاب
القابضــة فــي بيــان صحافي
أنها عقدت اجلمعية العمومية
للشــركة أمس بنسبة حضور
 ،%56.04والتي أقرت جميع بنود
اجلمعية والتي من ضمنها عدم
توزيع أرباح عن السنة املنتهية
في ديسمبر  2017باإلضافة الى
عدم صــرف مكافآت أو حوافز
ملجلس اإلدارة.
وقــال الرئيــس التنفيذي
لشركة اكتتاب القابضة محمد
األيوب أن البورصات العربية
واخلليجية بشكل كبير شهدت
موجة من عدم االستقرار نتيجة
األوضاع احلاليــة في املنطقة
والتي أصبحــت متثل عنصرا
كبيرا للضغط على األســواق
باإلضافة الى أسعار النفط والتي
حتى بعد ارتدادها لم تصل الى
أسعار ما قبل األزمة وبالتالي
كان لها بعض األثر على اإلنفاق
احلكومي في بعض الدول.
وتوقــع األيوب أن تشــهد
األسواق تغيرا سريعا مبجرد
استقرار األوضاع السياسية في
املنطقة والتوصل الى تسويات
في القضايا اإلقليمية العالقة،
مشــيرا الى ان الشركة متتلك
اآلن بعض الفرص االستثمارية
التي تقوم على دراستها بشكل
موسع لالستقرار على أفضلها
وال متلك أى ميال للتســرع في
عملية اتخاذ القرار.
وأضاف األيوب :قد نكون في

الشركة بعيدين بعض الشيء
عن أى مشــكالت في السيولة
نتيجة تخلصنا خالل األعوام
املاضية من غالبية الديون مما
وصل بإجمالي التزامات الشركة
الى  1.8مليون دينار فقط متثل
 %8.3و %9.1من إجمالي األصول
وحقوق املساهمني وهى واحدة
من األدنى بني شركات القطاع.
وأضــاف أن إجمالي أصول
الشركة بلغ  21.6مليون دينار
بنهاية ديسمبر  2017كما سجلت
حقوق املســاهمني  19.7مليون
عن ذات الفترة.
وذكــر أن اإلدارة التنفيذية
تتحرك بقدر كبير من احلرية
والقدرة على اتخــاذ القرارات
الصحيحة في ظل حالة اضطراب
األسواق احلالية نتيجة مركزها
املالي في الفترة احلالية.
وأوضــح األيــوب أن حالة
االضطراب في األسواق املالية
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خــال األعــوام األخيــرة على
الصعيد العربــي قلص كثيرا
من فرص االستثمار املضمون
وزاد معامــات اخلطــر قرين
الفرص االستثمارية املتاحة في
الســوق ،وبالتالي فإن اإلدارة
التنفيذية للشركة تفرض بعض
االحتياطات اإلضافية على أي
فرص استثمارية جديدة تطرح
على الشركة.
وقال :إننا نتحوط ونتحفظ
في عمليات االستثمار وال نقبل
معدالت املخاطرة العالية حتى
وإن كانت ذات عوائد متميزة.

