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»األرجان«: مفاوضات جارية لبيع حصة 27.5% من رأسمال شركة زميلةاالقتصادية
افادت شركة االرجان العاملية العقارية سوق الكويت لالوراق املالية بوجود مفاوضات جارية 
حاليا بني مجلس إدارة صندوق استثماري »مملوك بالكامل من قبل الشركة« في شركة زميلة 
باململكة العربية السعودية وأحد املستثمرين لبيع كامل احلصة اململوكة للصندوق والبالغة 
نسبتها 27.583% من رأسمال الشركة الزميلة. 
واشارت على موقع البورصة الى انه سوف يتم إخطار إدارة السوق في حال إمتام عملية البيع 
وحتديد قيمة الصفقة وتأثيرها على نتائج أعمال شركة األرجان العاملية العقارية.

بورصات اخلليج تواصل الصحوة

1.2 مليار دينار مكاسب بورصة الكويت
سهم نفذت من خالل 4845 صفقة 
بقيمة 7.6 ماليني دينار تشكل 
أكثر من 15% من اإلجمالي، واغلق 
السهم مرتفعا باحلد األعلى بـ 45 

فلسا ليصل إلى 540 فلسا.
ارتفاعا  ٭ سهم »بيتك« حقق 
الفتا في جلســـة أمـــس بـ 50 
فلسا هي احلد األعلى الرتفاع 
السهم في جلسة واحدة ليصل 
إلى 740 فلسا، حيث مت تداول 
6.1 ماليني ســـهم بـ 4.4 ماليني 
دينار، ويرجح أن الدخول على 
الســـهم وراءه األرباح الكبيرة 
التي حققها »بيتك« من صفقات 
بيع عقارات محلية مؤخرا بقيمة 
35 مليون دينار سيتم إدراجها 
في ميزانيـــة الربع األخير من 
العام احلالي، ما يرشح ارتفاع 

توزيعات »بيتك« السنوية.
٭ شهد سهم »الوطني« ارتفاعا 
باحلد األعلى أيضا من خالل 50 
فلسا مت إضافتها ملكاسب السهم 
الذي أغلق عند 870 فلس بعد 
تداول 4.7 ماليني ســـهم بـ 4.1 

ماليني دينار.
٭ ارتفع سهم »امريكانا« باحلد 
األعلى محققا 100 فلس مكاسب 
إضافية ليصل سعر السهم إلى 
2780 فلسا على اثر تداول 744 
ألف سهم مبليوني دينار، وال 
يظهر حتى اآلن الســـبب وراء 
الســـهم باحلد األعلى،  ارتفاع 
علما بأنه ارتفع خالل جلسات 
األســـبوع املاضي أيضا باحلد 
األعلى، وإن كان يرجح أن تكون 
التوزيعات السنوية املستهدفة 
هي الســـبب وراء اإلقبال على 

السهم.
٭ شـــهد ســـهم »املشـــاريع« 
نشاطا ملحوظا أمس من خالل 
عمليات شراء واضحة جتاوزت 
2.8 مليون سهم بقيمة تخطت 
الســـهم  مليوني دينار، ولكن 
اســـتقر عند مســـتوى إغالقه 

السابق عند 700 فلس.

كبيرة لبعض األســـهم خاصة 
البنكية.

واستمرارا حلالة الثقة التي 
املالي،  الكويت  يشهدها سوق 
السيولة لنحو قريب  ارتفعت 
من 50 مليون دينار هي األعلى 
منذ أكثر من 3 أشـــهر ونصف 
الشـــهر تقريبا عندما وصلت 
إلى 47 مليون دينار  السيولة 
في منتصف سبتمبر املاضي، 
الكويتية  البورصـــة  وحققت 
نحو 1.2 مليار دينار مكاســـب 
في جلسة أمس لترتفع القيمة 
الرأســـمالية إلـــى 29.4 مليار 

دينار.
واستحوذت أسهم »كويت 
15« على نحو 50% تقريبا من 
إجمالي الســـيولة، ما يؤشـــر 
على اســـتمرار تركيز احملافظ 
والصناديق وكبار املستثمرين 
على هذه األسهم والتي جاء في 

مقدمتها األسهم التالية:
٭ ســـهم »VIVA« الذي شـــهد 
عمليات جتميع قوية في جلسة 
أمس من خالل تداول 14.5مليون 

البتـــرول والثـــروة املعدنية 
السعودي م.علي النعيمي أنه 
على ثقـــة بأن أســـعار النفط 
الثقة  ستتحسن، لتعزز حالة 
التي بدأت تعود لألسواق نهاية 

األسبوع املاضي.

بورصة الكويت

انتعاش  محليـــا، اســـتمر 
ســـوق الكويت لألوراق املالية 
التحســـن امللحوظ  على وقع 
على مستوى أسعار النفط من 
جهة، ومحاوالت االستفادة من 
الفرص االستثمارية املتاحة من 

جهة أخرى.
فكمـــا أشـــارت »األنبـــاء« 
األســـبوع املاضي في حتليل 
بعنوان »هل بدأت الفرص تلوح 
وسط أزمة األسهم الكويتية؟«، 
مت التأكيد من خالله على وجود 
فرص واعدة في عدد من األسهم 
القيادية خاصة التي يقل مكرر 
الربحية فيها عن 15 مرة، فضال 
عن األسهم التي من املتوقع أن 
تعلن عن توزيعات ســـنوية 

شريف حمدي

واصلت مؤشرات األسواق 
اخلليجية ارتفاعاتها اجلماعية 
بعد تسجيلها نهاية األسبوع 
املاضي مكاسب كبيرة على وقع 
التحسن امللحوظ على مستوى 
أسعار النفط في السوق العاملي، 
وبهذا االرتفاع الثاني على التوالي 
عوضت كثير من األسواق جزءا 
من اخلسائر احلادة التي منيت 
بها في اجللســـات التي سبقت 

اجللستني األخيرتني.
املـــال  وحققـــت أســـواق 
اخلليجيـــة ارتفاعات متفاوتة 
في جلسة أمس كانت كالتالي:

٭ حقق سوق دبي املالي ارتفاعا 
بنســـبة 9.8% بعـــد أن أضاف 
ملكاسبه 338 نقطة ليصل إلى 

3765 نقطة.
٭ ارتفع سوق قطر املالي بنسبة 
7.5% بإجمالي نقاط إضافية بلغ 
847 نقطة ليصل املؤشـــر إلى 

12029 نقطة.
٭ شـــهد سوق مسقط ارتفاعا 
بنسبة 5.5% من خالل 313 نقطة 
ليصل مؤشر السوق إلى 5998 

نقطة.
٭ سوق أبوظبي تعافى بشكل 
جيد هو اآلخر من خالل مكاسب 
151 نقطة بنسبة ارتفاع %3.5 
ليصل املؤشر إلى 4516 نقطة.

٭ حقق ســـوق الكويت املالي 
ارتفاع بنسبة 202 نقطة وهو 
أعلى ارتفاع للمؤشر منذ فترة 
طويلة، وهو بنسبة 3.2% ليصل 

إلى 6432 نقطة.
٭ ارتفع سوق البحرين بنسبة 
19 نقطة بنسبة 1.4% ليصل إلى 

1409 نقاط.
٭ حقق الســـوق الســـعودي 
ارتفاعا بنسبة 2.5% من خالل 
مكاسب بلغت 204 نقاط ليصل 

إلى 8525 نقطة. 
السيولة في بورصة الكويت تقترب من 50 مليون دينار.. نصفها يغازل أسهم الفرص الواعدةوجـــاءت تصريحات وزير 

قرار املنظمة تثبيت اإلنتاج سيدعم االقتصاد في نهاية املطاف

دول اخلليج: اإلنتاج »غير املسؤول« من خارج »أوپيك« دفع النفط لالنهيار

اخلام في العام القادم قائال إن 
ذلك سيؤدي إلى سرعة استقرار 

األسعار. 
وأكد املزروعي أنه رغم من 
التي تواجه  التحديات كافــــة 
أن  إال  البتروليــــة،  األســــواق 
الثقة  اإلمــــارات لديهــــا  دولة 
الكاملــــة في أن قــــرار منظمة 
»أوپيك« األخير والذي يهدف 
إلى إعطاء السوق فترة لالتزان 
كان صائبا واستراتيجيا ومفيدا 
لالقتصــــاد العاملي ونعتقد أن 
املنتجني اآلخرين ســــيقومون 
بضبط مساهماتهم املستقبلية 
في السوق لتحقيق ذلك التوازن 
الذي نأمل أن نصل إليه قريبا 
ومن ثم سيستعيد السوق منوه 
تدريجيا خالل السنوات املقبلة 
وبالتالي يتحسن أداء األسواق 

كافة لألفضل.
النفط  بدوره، قال وزيــــر 
القطري محمد السادة إن سوق 
النفط تشهد تصحيحا عابرا وإن 
أساسيات السوق ستملي سعرا 
عادال للنفط، وأعرب عن ثقته 
في دور أساسيات السوق في 

حتديد أسعار النفط.
من جانبه، قال وزير النفط 
العراقي عــــادل عبداملهدي إن 
إجمالي إنتاج بالده من النفط 
سيصل إلى أربعة ماليني برميل 
يوميا بعــــد توصل بغداد إلى 
اتفاق بشــــأن الصــــادرات مع 

سلطات إقليم كردستان.

وضع السوق.
وقال النعيمي إن اململكة لن 
تخفض اإلنتاج لدعم األسواق 
حتــــى إذا عمدت الــــدول غير 
األعضاء في أوپيك إلى تقليص 
إمداداتها. وأضاف أنه غير راض 
100% عن أسعار النفط احلالية 
التي قال إنها ستتحسن لكن من 

غير الواضح متى ذلك.
من جانبه، أكد وزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.علي العمير أهمية الدور 
احملوري الذي تقوم به الكويت 
في دعم نشاط منظمة األقطار 
العربية املصدرة للنفط )أوابك(. 
وقــــال العمير فــــي كلمة أمام 
العاشر  العربي  الطاقة  مؤمتر 
ان إميان الكويت بأهمية العمل 
العربــــي املشــــترك جعلها من 
اكبر الداعمني جلهود وأنشطة 
املؤسســــات العربية التنموية 
واالقتصادية، السيما منظمة 
)أوابك( التي حتتضن الكويت 

املقر الرئيسي لها.
ووصــــف اإلســــتراتيجية 
النفطيــــة التي تســــير عليها 
الكويت بأنها متزنة وحكيمة 
خاصة أنها تراعي في منطلقاتها 
دعم استقرار السوق النفطية 
العربــــي  علــــى املســــتويني 

والدولي.
بدوره، حث سهيل املزروعي 
النفط اإلماراتي منتجي  وزير 
العالم على عــــدم زيادة إنتاج 

في ســــنوات قائال: »األسعار 
احلالية ستدعم منو االقتصاد 
النفط  العاملي والطلــــب على 
بينما لن تتعرض الدول العربية 
ألضرار كبيرة«. وعزا النعيمي 
تراجع السعر لنصف مستواه 
قبل ستة أشهر إلى املضاربني 
وعدم تعاون كبار منتجي النفط 
خارج منظمة البلدان املصدرة 
للبترول، وقال »أنا واثق بأن 

سوق النفط ستتحسن«. 
وقــــال النعيمي إن األفضل 
للجميع هو ترك املنتجني األكثر 
كفاءة ينتجون وذلك ردا على 
سؤال بشأن إمكانية التعاون بني 
أعضاء منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوپيك( - التي تضم 
في عضويتهــــا املنتجني األقل 
تكلفة في العالم - والدول غير 
األعضاء، وأضاف أن قرار أوپيك 
ســــيدعم االقتصاد العاملي في 

نهاية املطاف.
ونفــــى أن يكــــون للدوافع 
السياســــية دور في السياسة 
النفطية للمملكة، وقال إن تراجع 
الســــعر لن يؤثر تأثيرا كبيرا 
أو ملحوظا على السعودية أو 

االقتصادات العربية األخرى.
وملــــح إلــــى أن أوپيــــك ال 
تســــتطيع العمل علــــى إعادة 
التــــوازن للســــوق مــــن دون 
حترك مشــــترك مع املنتجني 
املستقلني الذين قال إنهم أبدوا 
عدم تعاون مع املنظمة بشأن 

فــــي أول اجتماع  وكاالت: 
يجمع وزراء النفط العرب عقب 
اجتماع منظمة الدول املصدرة  
للنفط »أوپيك« في 27 نوفمبر 
املاضي والذي أسفر عن تثبيت 
إنتاج املنظمة عند 30 مليون 
القرار  برميل يوميا وما عقب 
انهيارات حادة في أسعار  من 
النفط لتحوم في نطاق الـ 60 
دوالرا للبرميل، بدأت أمس في 
جزيرة ياس في أبوظبي، أعمال 
العاشر  العربي  الطاقة  مؤمتر 
الفترة من  الذي يعقد خــــالل 
21 الــــى 23 ديســــمبر اجلاري 
حتت شعار »الطاقة والتعاون 
العربي«. واعتبرت كثير من دول 
اخلليج العربي خالل االجتماع 
أن اإلنتاج »غير املسؤول« من 
قبل دول خارج منظمة الدول 
املصدرة للنفط )أوپيك( مسؤول 
جزئيا عن انهيار أسعار اخلام، 
إال أنها شددت على الثقة بعودة 
ان  األسعار للتحسن، السيما 
تراجع أســــعار النفط قد أثار 
سابقا حديثا عن نظريات املؤامرة 
التي تقول إن السعودية تسعى 
لكبح طفرة النفط األميركية أو 
ان الرياض تســــعى لتقويض 
إيران وروسيا بسبب دعمهما 

للنظام السوري.
وخالل املؤمتر دافع وزير 
البترول السعودي علي النعيمي 
عن قرار أوپيــــك إبقاء اإلنتاج 
مستقرا رغم أكبر تراجع للسوق 

وزير النفط د.علي العمير ووزير النفط البحريني عبداحلسني ميرزا خالل دخولهما اجللسة االفتتاحية للمؤمتر  )أ.ف.پ(  انهيارات أسعار النفط لم متنع النعيمي من التفاؤل على الرغم من حدة نظراته علي النعيمي يتحدث مع وزير النفط اإلماراتي سهيل املزروعي خالل اجللسة االفتتاحية ملؤمتر الطاقة العربي

بهبهاني: أزمة النفط ستكبّد العالم خسائر بـ 500 مليار دوالر
أحمد مغربي

كشف اخلبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني، 
مدير شركة شرق لالستشارات البترولية، أن 
أبعاد قرار »أوپيك« األخير بتثبيت إنتاج املنظمة 
عند 30 مليون برميل يوميا س��تظهر تداعياته 
السلبية على السوق النفطية العاملية خالل الربع 
األول من 2015، مبينا أن خسائر أسواق النفط 
والعقار واالستثمار جتاوزت 300 مليار دوالر 
حاليا، وسوف تتجاوز حيز ال� 500 مليار دوالر 

في الربع األول من 2015.
وأوضح بهبهاني في تصريح خاص ل� »األنباء« 
أن دول اخلليج العربي املنتجة للنفط ليست في 
خطر نتيجة االنخفاضات احلادة في أسعار النفط، 
وذلك بفضل احتياطاتها املالية الضخمة التي تقدر 
بحوالي 2.5 تريليون دوالر، مبديا تخوفه من 
استمرار موجة الهبوط في أسعار النفط وجلوء 
دول اخلليج إلى السحب من صناديقها السيادية 
وهو ما سينعكس على البنوك الدولية الكبرى 
وهو ما سيذكرنا مبا حدث من انهيارات خالل 
فت��رة األزمة املالية العاملية في 2008 وما تالها 

من فوضى مالية ومآس إنسانية.
وذكر اخلبير النفط��ي بهبهاني أن تصريحات 
املسؤولني النفطيني أمام منتدى الطاقة في أبوظبي 
يشير إلى أن »أوپيك« ال تستهدف سعرا معينا 
لبرميل النفط، لذا ال ني��ة لعقد اجتماع طارئ 
للمنظمة، متسائال: »هل هذا يعني أن »أوپيك« 

عزمت على العودة إلى فوضى ما قبل التأسيس، 
ولذلك ال معنى لبقاء املنظمة أصال ألنها أصبحت 
في حالة فلتان، حيث ال اتفاق على »الكوتا« أو 

كمية اإلنتاج واآلن على األسعار«.
وقال إن تصريحات األمني العام ملنظمة »أوپيك« 
عبداهلل البدري متناقض��ة فتارة يصرح بأننا 
نريد أن نعرف األس��باب الرئيسية النخفاض 
األسعار، وتارة أخرى يتهم املضاربني في أسواق 
األسهم، وهو تناقض يدل داللة واضحة أن العامل 
الرئيسي في االنخفاض هو العامل السياسي، 
حيث ال حتكمها قوانني اقتصادية وإمنا تخمينات 
واملضارب يتردد كثيرا في املضاربة عندما تدخل 

التخمينات كعامل أساسي في املنتج والسعر.
وأشار إلى أن سقف إنتاج »أوپيك« هو 30 مليون 
برميل يوميا منذ 10 سنوات، وقرار املنظمة في 
عام 2012 لم يكن لتحديد س��قف اإلنتاج فقط 
وإمنا جعل السوق محكومة في حد سعر ادنى 
لبرمي��ل النفط ال يقل ع��ن 100 دوالر ومن ثم 
كان إنت��اج »أوپيك« يتأرجح بني 28-30 برميل 
يوميا حسب القرار. وأضاف:»هناك فائض في 
اإلنتاج ب� 6 ماليني برميل يوميا« الكالم ظاهره 
صحيح ولكن 65% من هذا الفائض تنتجه أوپيك 
من خالل مخزونات عائمة وأرضية وكونتاجو، 
و35% األخرى من دول التعاون االقتصادي التي 
تس��تهلك عادة من 70-75% من إنتاجها وهذه 
األرقام ال تعرض على مرصد الداش بورد وإمنا 

رصد حركة الناقالت واملوانئ.

النعيمي: السعودية
لن تخفض اإلنتاج

حتى لو خفضه 
املنتجون املستقلون

 »أوپيك« ال تستطيع 
إعادة التوازن للسوق 

من دون حترك 
مشترك مع املنتجني 

املستقلني

اإلمارات تطالب 
منتجي العالم بعدم 

زيادة إنتاج اخلام
 في العام املقبل 
الستقرار األسواق 

 »VIVA« أسهم
و»بيتك« 

و»الوطني« 
و»أمريكانا«

باحلد األعلى

املؤشرات الوزنية 
تنتعش بـ %5

لـ »كويت 15« 
ونحو %4 

لـ »الوزني«


