
ق��ال رئيس مجلس مفوضي هيئة أس���واق امل��ال 
الدكتور نايف احلجرف أمس األح��د إن لدى الهيئة 
توجها استراتيجيا يؤسس لتجربة رائ��دة إقليميا 
تتخطى األدوار املعتادة للجهات الرقابية على أنشطة 

االوراق املالية.
وأض��اف احلجرف في كلمة خ��ال افتتاح مؤمتر 
الهيئة السنوي الثاني بعنوان )تطوير أسواق املال 
في دولة الكويت( أن الهيئة تستهدف تعزيز الثقافة 
املالية ف��ي أوس���اط مجتمعية مختلفة السيما في 

امليادين التعليمية مبستوياتها املختلفة.
وأوض��ح أن امل��ش��روع ميثل توجها استراتيجيا 
للهيئة يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية مبا يلبي 
اح��ت��ي��اج��ات س���وق ال��ع��م��ل ف��ي ه���ذا امل��ج��ال ويتفق 
والتوجهات التنموية للدولة مبشاركة جهات وطنية 

عديدة حكومية وخاصة في تنفيذ هذا املشروع.
وع��ن املؤمتر ال��ذي يستمر يوما واح��دا أف��اد بأنه 
يتضمن ثاث جلسات يسلط من خالها الضوء على ما 
مت إجنازه بشأن التوافق مع املعايير الدولية املطبقة 
إضافة إلى أهم التوجهات املستقبلية بشأن كل منها 

وصوال إلى حتقيق األهداف االستراتيجية.
وذك��ر أن انعقاد املؤمتر يأتي تزامنا مع محطات 
مهمة ع��دي��دة شهدها واق��ع أنشطة األوراق املالية 
احمللية منذ مؤمتر الهيئة املاضي الذي مت فيه االعان 

عن توجهاتها لتطوير سوق املال وتنميته.
وبني أن العام املاضي شهد حتويل سوق الكويت 

لألوراق املالية من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار 
وفق اآلليات املتبعة في القطاع اخلاص وعهد لشركة 

البورصة بإدارتها اعتبارا من شهر أكتوبر املاضي.
ولفت احلجرف إلى دخ��ول قواعد احلوكمة حيز 
التطبيق في 30 يونيو املاضي التي تأتي ضمن توجه 

الهيئة لتبني أفضل املمارسات العاملية بغية تعزيز 
اإلدارة الرشيدة واإلفصاحات الكافية كما هو معمول 

به في األسواق العاملية.
وقال إن الهيئة أص��درت العام املاضي القرار رقم 
)72 لسنة 2016( املعني بتطبيق منظومة ما بعد 
التداول الذي ميثل ركيزة أساسية ومتطلبا رئيسيا 

نحو سعي )أسواق املال( لارتقاء بتصنيف الكويت.
وع��ن جلسات املؤمتر أوض��ح أن اجللسة االول��ى 
ستتناول نظام ما بعد التداول وتهيئة البيئة املواتية 
لتطبيق أدوات استثمارية جديدة وتعزيز مستويات 
السيولة وجذب االستثمارات املؤسسية واألجنبية 

على حد سواء.
وذك��ر أن اجللسة الثانية ستتطرق إل��ى تطوير 
سوق األوراق املالية بالتنسيق املشترك مع شركة 
بورصة الكويت من خال املبادرات التي تعمل الهيئة 
على تنفيذها في املرحلة الراهنة واملستقبلية كتقسيم 
ال��س��وق إل��ى مستويات ع��دة وفقا ملعايير محددة 

وتطبيق قواعد التداول خارج املنصة.
وبني احلجرف أنه في هذا السياق انتهت بورصة 
ال��ك��وي��ت األس��ب��وع امل��اض��ي م��ن تلقي امل��اح��ظ��ات 
واملقترحات بشأن قواعد التداول خارج املنصة على 
أن تصدر القواعد بشكلها النهائي قريبا إضافة إلى 
تطبيق أدوات استثمارية جديدة كالصفقات اخلاصة 
وص��ان��ع ال��س��وق والبيع على املكشوف فضا عن 

حتديث وتطوير كفاءة وفعالية التداول.

وذك��ر أن اجللسة الثالثة ستتطرق إل��ى مشروع 
االفصاح االلكتروني باستخدام لغة )إكس.بي.ار.إل( 
الذي سيضمن زيادة تنافسية السوق احمللي وحتسني 
املناخ االستثماري على وج��ه العموم عبر تعزيز 
الشفافية واالفصاح مع التركيز علي الوقت و تلبية 

متطلبات اجلهات الرقابية االخرى في دولة الكويت.
وأفاد أن مشروع اإلفصاح اإللكتروني باستخدام 
لغة )إك���س.ب���ي.ار.إل( يوفر منصة واح��دة يتم من 
خالها تزويد اجلهات الرقابية مبا حتتاجه من بيانات 
متعلقة بأعمال األشخاص املخص لهم أو الشركات 

املدرجة.
ولفت الى أن الهيئة تتبنى هذا املشروع الوطني 
خلدمة جميع اجلهات الرقابية في الباد إضافة إلى 
تهيئة البيئة املطلوبة بالتعاون مع اجلميع لضمان 

فهم متطلبات هذا النظام.
وتوقع احلجرف أن يحقق هذا النظام نقلة نوعية 
حقيقية في مسار تعزيز توجهات االفصاح والشفافية 
وتفعيل اجلهود الرقابية على أنشطة األوراق املالية 

محليا.
ي��ذك��ر أن هيئة أس���واق امل���ال أس��س��ت ف��ي فبراير 
2010 وتتولى تنظيم ومراقبة أنشطة األوراق املالية 
وحتقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإل��زام 
الشركات املدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات 
وحماية املستثمرين م��ن امل��م��ارس��ات غير العادلة 

واملخالفة لقانون الهيئة.

قال وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء عصام املرزوق 
أن اتفاق خفض اإلنتاج بني دول )أوبك( وكبار املنتجني 
من خارجها يهدف إلى إعادة التوازن للسوق النفطية وال 

يستهدف الوصول إلى سعر معني لبرميل النفط.
ج��اء ذل��ك فيما انطلق في دول��ة الكويت أم��س األحد 
االجتماع الثاني للجنة الوزارية املشتركة ملراقبة سوق 
النفط برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء عصام 

املرزوق.
وقال الوزير املرزوق في تصريحات للصحافيني على 
هامش االجتماع إن إنتاج الكويت من النفط يبلغ 2.7 
مليون برميل يوميا مؤكدا التزامها باتفاق )أوبك( بشأن 

قرار خفض اإلنتاج من دول املنظمة وخارجها.
وأض��اف أن من الطبيعي انخفاض معدل التصدير 
»حيث تسمح عقودنا مع املستوردين باخلفض في حدود 
5 في املئة ولم نخسر حصصنا السوقية ودائما نبحث عن 

اسواق جديدة بدليل أنا ننشئ املصافي في اخلارج«.
وردا على سؤال بشأن النفط الصخري أفاد بأن حاله 
حال الدول املنتجة »وهو ليس شيئا مختلفا والواليات 
املتحدة األميركية لديها قوانني متنع الدخول في اتفاقيات 

مشابهة خلفض اإلنتاج بالنسبة للنفط«.
ووفقا للخفض اجلديد الذي بدأ تطبيقه بالفعل مطلع 
يناير املاضي فإن سقف إنتاج املنظمة بات عند معدل 
5ر32 مليون برميل يوميا بهدف دع��م األسعار التي 
تراجعت بسبب وج��ود كميات كبيرة فائضة من اخلام 

في السوق العاملية.
وردا على سؤال لوكالة األنباء الكويتية )كونا( عما 
اذا كان اتفاق خفض اإلنتاج جعل الكويت تفقد بعض 
حصصها السوقية قال املرزوق: »نحن ال نفقد حصصنا 
أو أسواقنا التقليدية وإمن��ا نخفض من شحناتنا لهذه 

األسواق«.
وأضاف أن اتفاقات الكويت التسويقية لديها نوع من 
املرونة »إذ ميكن أن نخفض خمسة في املئة من الشحنات 

بدون تأثير على العقد«.
وأش��ار امل��رزوق إلى أن الكويت ستزيد من تخفيض 
الشحنات املتجهة إلى أمريكا »ألن مصلحتنا أكبر في دول 

شرق آسيا من شمال أمريكا وأوروبا«.
وعن اتفاق خفض اإلنتاج واملنافسة في السوق أفاد 
ب��أن املنافسة قائمة بشكل دائ��م واجلميع في النهاية 

يستهدفون زيادة الربحية مؤكدا أن الكويت تسعى إلى 
تعويض النقص املوجود عامليا وبالتالي تتجه بشحناتها 

إلى األسواق التي حتقق ربحية أكثر.
وكان االجتماع الثاني للجنة الوزارية املشتركة ملراقبة 
س��وق النفط قد انطلق في دول��ة الكويت صباح اليوم 
األحد برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء الكويتي 

عصام املرزوق.
وتضم اللجنة الوزارية املشتركة ملراقبة سوق النفط 
والتي تترأسها دولة الكويت في عضويتها ثاث دول من 
داخل )أوبك( هي الكويت واجلزائر وفنزويا بينما متثل 

الدول املنتجة من خارج املنظمة كل من روسيا وعمان.
ويأتي اجتماع اللجنة بعد مرور نحو ثاثة أشهر من 
دخول قرار خفض االنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل في 

اليوم حيز التنفيذ الفعلي.
ووفقا للخفض اجلديد الذي بدأ تطبيقه بالفعل مطلع 
يناير املاضي فإن سقف إنتاج املنظمة بات عند معدل 
5ر32 مليون برميل يوميا بهدف دع��م األسعار التي 
تراجعت بسبب وج��ود كميات كبيرة فائضة من اخلام 

في السوق العاملية.
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أكد أن اتفاق خفض اإلنتاج يستهدف توازن السوق النفطية

2.7 مليون برميل يوميًا املرزوق: إنتاج الكويت من النفط بلغ 

 0.304 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر ص��رف ال��دوالر األمريكي مقابل الدينار 
الكويتي أمس األحد عند مستوى 304ر0 دينار واليورو 
عند مستوى 328ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم 

اخلميس املاضي.
وق��ال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على 
موقعه اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني 

انخفض إلى مستوى 379ر0 دينار في حني ارتفع الفرنك 
السويسري إلى 307ر0 دينار وبقي الني الياباني دون 

تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
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عصام املرزوق مترئسا االجتماع الثاني للجنة الوزارية املشتركة ملراقبة سوق النفط

نايف احلجرف متحدثا

خالل كلمة أمام املؤمتر السنوي الثاني 
احلجرف: هيئة أسواق املال تسعى إلى تأسيس جتربة رائدة إقليميًا

لم نخسر حصصنا السوقية ودائما نبحث عن أسواق جديدة بدليل أنا ننشئ املصافي في اخلارج

مستفيدا من تراجع الدوالر وعوائد السندات

»سبائك الكويت«: ارتفاع الذهب 
1253 دوالرا لألونصة  إلى 

نهاية األسبوع املاضي
قالت شركة )سبائك 
الكويت( لتجارة املعادن 
الثمينة أم��س األح��د إن 
ال��ذه��ب أغ��ل��ق ت���داوالت 
األس��ب��وع امل��اض��ي عند 
مستوى 1253 دوالرا 
أم���ري���ك���ي���ا ل��ألون��ص��ة 
م��س��ت��ف��ي��دا م���ن ت��راج��ع 
مستوى الدوالر وعوائد 

السندات.
وأض���اف���ت ال��ش��رك��ة 
في تقريرها األسبوعي 
أن ال��ذه��ب ح��اف��ظ على 
مكاسبه لألسبوع الثاني 

على التوالي مستفيدا من حالة تردد املستثمرين بشأن سياسة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب املالية التي فشلت في جمع 
األص��وات الكافية لتغير برنامج الرعاية الصحية املعروف 

باسم )أوباما كير(.
وأوضحت أن الذهب حقق نحو 50 دوالرا مكاسب منذ قرار 
املجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة على 
عكس توقعات احملللني الذين راهنوا على هبوطه مع رفع أسعار 
الفائدة متوقعة ارتفاع الذهب خال الفترة القادمة خصوصا 
أن رفع أسعار الفائدة لن يكون قبل شهري يونيو وسبتمبر 

املقبلني.
وعن تعامات الفضة أف��ادت )سبائك الكويت( بأنها أنهت 
تداوالت األسبوع املاضي مرتفعة عند مستوى 72ر17 دوالر 
وبفارق 35 سنتا عن سعر االفتتاح متوقعة ارتفاعها خال 
األي��ام القادمة في حال استمرار هبوط سعر ال��دوالر ملصلحة 

العمات العاملية إضافة إلى زيادة حجم التداوالت اإللكترونية.
وعن باقي املعادن قالت إن أسعارها توحدت اجتاهاتها مع 
حركة الذهب والفضة حيث ارتفع الباتينيوم 28 دوالرا ليغلق 
عند مستوى 811 دوالرا لألونصة كما ارتفع الباديوم دوالرين 

ليبلغ مستوى 968 دوالرا لألونصة.
وبينت أن األسواق احمللية تفاعلت مع صعود الذهب حيث 
انتعشت املبيعات في معظم األس��واق خصوصا املشغوالت 
الذهبية والسبائك الصغيرة مما زاد اإلقبال على الشراء وارتفاع 

مبيعات السبائك والتوالت والليرات والذهب اخلام.
وذكرت أن سعر الكيلو اخلام من الذهب بلغ 12310 دنانير 
كويتية )نحو 25ر40 ألف دوالر أمريكي( بفارق 150 دينارا 
)450 دوالرا( عن أسعار بداية األسبوع متوقعة انتعاش 
ال��ش��راء نهاية األس��ب��وع ال��ق��ادم بعد معرفة رؤي��ة املجلس 

االحتياطي الفيدرالي األمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة.
يذكر أن األونصة إحدى وحدات قياس الكتلة وهي مستخدمة 
في عدد من األنظمة املختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا 
األوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة 

قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.

»سيفكو« يشارك في مبادرة 
ساعة األرض بزراعة األشجار

ش��ارك سوق سيفكو املركزي بالتعاون مع الهيئة العامة 
لشئون الزراعة والثروة السمكية   في املبادرة العاملية » ساعة 
األرض 2017 « الهادفة جللب اإلنتباه ملخاطر اإلحتباس 
احلراري حيث قام فريق العمل بسيفكو بإطفاء األنوار في كافة  
الغير اساسية ملرافقه  ملدة ساعة فقط من الثامنه والنصف 
وحتى التاسعة والنصف  يوم السبت 25 م��ارس 2017 هذا 
باالضافة ال��ي م��ب��ادرة زرع االش��ج��ار حتمل اسماء عماءنا 
وزرعها مقابل فرع سيكفو ال��راي وهي تعد املرة االول��ي التي 

يشارك فيها في تلك املباردة.
وقد صرح الرئيس التنفيذي نور القطامي ، » ساعة االرض 
حدث بيئي عاملي يشارك فيه األفراد والشركات عن طريق إطفاء 
اإلضاءة واألنوار ملدة ساعة واحدة في يوم محدد حيث يهدف 
هذا  الى رفع مستوى الوعي البيئي لدى عامة أف��راد املجتمع 
بالتغيرات املناخية وتأثيراتها احلالية واملستقبلية على احلياة 

في الكرة األرضية.

حامد رجب

انعكست وتيرة الترقب إلفصاحات 
بعض الشركات املدرجة التي لم تعلن 
عن بياناتها املالية للعام املاضي على 
تعامات ب��ورص��ة الكويت أم��س األح��د 
لتسدل امل��ؤش��رات الرئيسية مساراتها 
في اخلانات احلمراء إث��ر عمليات جني 

األرباح وضغوطات البيع.
وك��ان الفتا التحركات االنتقائية من 
ج��ان��ب بعض احمل��اف��ظ املالية التابعة 
لكبريات التكتات االستثمارية في اجتاه 
الشركات »الرخيصة« السيما في قطاعات 
النفط والغاز والتأمني والصناعة التي 
ال تتخطى أسعارها 100 فلس ومنها 

شركات لم تعلن بياناتها املالية.
وب��ل��غ ع���دد ال��ش��رك��ات ال��ت��ي أعلنت 
نتائجها ال��س��ن��وي��ة وف��ق��ا إلغ���اق ي��وم 
اخلميس املاضي 114 شركة ما نسبته 
04ر64 في املئة من إجمالي عدد الشركات 
املدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها 

178 شركة.
وحققت الشركات املعلنة نحو 76ر1 
مليار دينار كويتي )7ر5 مليار دوالر 
أمريكي( أرباحا صافية بارتفاع يصل 
إلى 45ر7 في املئة مقارنة بأرباح هذه 
الشركات ع��ام 2015 التي بلغت آن��ذاك 
56ر1 مليار دي��ن��ار )نحو 1ر5 مليار 

دوالر(.
كما بلغ ع��دد ال��ش��رك��ات التي حققت 
من��وا في ربحية أسهمها 62 شركة في 
حني سجلت 50 شركة تراجعا في ربحية 
أسهمها مقارنة بعام 2015 بينما تكبدت 
19 ش��رك��ة خسائر ع��ن السنة املالية 

.2016
وبدا واضحا من منوال األداء العام دور 
أسهم في القطاع البنكي خ��ال ساعات 
اجللسة مبسار اجللسة املتذبذبة السيما 
البنك األهلي املتحد الذي ظل محافظا على 

مكانته في قائمة الشركات األكثر ارتفاعا 
ثم بنك الكويت الوطني وبنك الكويت 

الدولي و)بيتك( و)برقان(.
كما كان واضحا الضغوطات البيعية 
التي طاولت الكثير من األسهم سواء كانت 
الصغيرة أو الكبيرة مما اتضح جليا في 
الدقائق األخيرة حيث لم يستطع املؤشر 
السعري احلفاظ كثيرا على ارتفاعه طوال 
ساعات اجللسة رغم متسكه مبستوى ما 

فوق 7040 نقطة.

وع��م��وم��ا ك��ان��ت اجل��ل��س��ة مضاربية 
نتيجة اخل���روج وال��دخ��ول م��ن بعض 
الشركات بسبب اش��ت��داد منهجية هذه 
املضاربات ع��اوة على استمرار البيع 
على أسهم الكثير من الشركات القيادية 
خصوصا املصرفية ال��ت��ي أعلنت عن 
التوزيعات إضافة إلى وقوع الكثير من 
أسهم املجموعات حلركات البيع التي 
امتدت إلى فترة املزاد رغم تعديل املؤشر 
السعري ال��ذي قلص نحو 7 نقاط من 

خسائره.
وان���ش���غ���ل امل��ت��ع��ام��ل��ون ب��إي��ض��اح 
)املشتركة( بخصوص توقيع عقد في 
أبو ظبي بقيمة 4ر3 مليون دينار )نحو 
11ر11 مليون دوالر( ومبدة تنفيذ 11 
شهرا ع��اوة على تذكير مجلس إدارة 
شركتي )أجوان( و)فيوتشر كيد( ملناقشة 

البيانات املالية للسنة املالية 2016.
وت��اب��ع امل��ت��ع��ام��ل��ون إي��ض��اح��ات من 
ع���دة ش��رك��ات م��ن��ه��ا )م��رك��ز س��ل��ط��ان( 

و)التسهيات التجارية( و)التعمير 
لاستثمار العقاري( بشأن التداول غير 
االعتيادي وتنفيذ بيوعات أوراق مالية 

لصالح إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
كما ت��اب��ع ه���ؤالء اإلف��ص��اح ع��ن ق��رار 
ه��ي��ئ��ة أس����واق امل����ال ب��خ��ص��وص ق��رار 
انسحاب شركة )التعليمية( من بورصة 
الكويت إضافة إلى إعان عن بيع حصة 
مجموعة )بيتك( في شركة )اخلدمات 
العامة( وإفصاح من )بنك بوبيان( بشأن 

التصنيف االئتماني.
وم��ع االرت��ف��اع ال���ذي ط���اول العديد 
من األسهم ج��اءت شركات )امتيازات( 
و)التعمير( و)آسيا( و)أموال( و)املعامل( 
في قائمة الشركات األكثر ارتفاعا في حني 
استحوذت أسهم )صكوك( و)التعمير( 
و)عقارات ك( و)منازل( و)رم��ال( على 

قائمة األكثر تداوال.
واستهدفت ضغوط البيع وعمليات 
جني األرب���اح العديد من الشركات في 
مقدمتها )سينما( و)سنام( و)األنظمة( 
و)ع��ق��ارات ك( و)حت��ص��ي��ات( ف��ي حني 
شهدت اجللسة ارتفاع أسهم 39 شركة 
وانخفاض أسهم 57 شركة من إجمالي 

137 شركة متت املتاجرة بها.
واس��ت��ح��وذت حركة مكونات مؤشر 
أسهم )ك��وي��ت 15( على 4ر19 مليون 
سهم بقيمة 7ر9 مليون دي��ن��ار كويتي 
)نحو 7ر31 مليون دوالر( عبر 592 
صفقة نقدية ليغلق املؤشر عند مستوى 

61ر950 نقطة.
وأقفل املؤشر السعري منخفضا 95ر2 
نقطة ليبلغ مستوى 51ر7040 نقطة 
محققا قيمة نقدية بلغت 4ر29 مليون 
دينار )نحو 96 مليون دوالر أمريكي( 
من خال 10ر296 مليون سهم متت عبر 

5949 صفقة نقدية.

جانب من تداوالت البورصة

املؤشرات الرئيسية في املنطقة احلمراء

وتيرة الترقب إلفصاحات الشركات عن بياناتها املالية تنعكس على تعامالت البورصة 


