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االثنني ٤ مارس ٢٠١٩ اقتصـاد

األجانب مستمرون بزيادة استثماراتهم في البورصة

أولى فواتير تغيير منتجات »الزور«.. أوامر تغييرية 
ملستشاري »البتروكيماويات« بـ31.6 مليون دوالر

عالء مجيد

تؤكد استثمارات األجانب 
وتدفقها املستمر الى البورصة 
الكويتيــة النظرة اإليجابية 
للبورصــة فــي ٢٠١٩، حيث 
حقــق االســتثمار األجنبي 
صافــي شــراء بقيمــة 86.3 
مليون دوالر )ما يعادل ٢.٢6 
مليون دينار( خالل تعامالت 

فبراير املاضي.
ومنذ بداية العام وخالل 
الشــهرين املاضيــني قــام 
األجانب بضــخ ٢٤6 مليون 
دوالر )ما يعادل 7٤.7 مليون 
دينار( في األسهم الكويتية 
كصافــي شــراء لتعامالتهم 

خالل تلك الفترة.
وتزامــن الشــراء املكثف 
للمســتثمرين األجانــب في 
األسهم الكويتية منذ مطلع 
العام احلالي مــع رفع احلد 
األقصى مللكية األجانب باسهم 
البنــوك الكويتيــة وهو ما 
انعكــس على زيــادة ملكية 
األجانــب في غالبية البنوك 
الكويتيــة بحســب التقرير 
األسبوعي مللكيات األجانب 

في البنوك الكويتية.
كذلــك يترقــب اجلميــع 
مراجعة مؤشر فوتسي الوزان 
األســهم الكويتية منتصف 
مارس اجلــاري، إضافة الى 
مراجعــة االنضمام ملؤشــر 
مورغــان ســتانلي في مايو 
املقبل. وتركزت مشــتريات 
األجانب في هذا الشــهر من 
خالل املؤسسات والشركات 
والتي حققت فائض شــراء 
بقيمة ٢3.٢ مليون دينار )ما 
يعــادل 76.٤ مليون دوالر( 
وكذلــك حققــت صناديــق 
االســتثمار صافي تعامالت 
شــرائية بقيمــة ٢.٤ ماليني 
دينار )ما يعادل 7.٩ ماليني 
دوالر( واجته صافي تعامالت 
األفراد الى الشراء بقيمة 6٠7 
آالف دينــار )ما يعــادل ٢.٢ 

مليون دوالر(.
مشتريــــات  وتركــزت 
األجانب منذ بداية العام من 
خــالل محافــظ املؤسســات 
والشــركات والتــي حققــت 
فائــض شــراء بقيمــة 8.7٤ 
مليون دينار )ما يعادل ٢٤6 

أحمد مغربي 

كشــفت مصــادر نفطية 
أن  لـ»االنبــاء«  مســؤولة 
الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة )كيبيك( 
قررت إصدار أمرين تغيريني 
بقيمــة 3١.6 مليــون دوالر 
لعقــدي استشــاري مجمــع 
بتروكيماويات الزور اجلديد، 
التصاميــم  وذلــك إلعــادة 
الهندســية األولية بناء على 
الوحــدات اجلديــدة  عــدد 

للمجمع.
التفاصيــل، قالت  وفــي 
املصادر إن »كيبيك« حصلت 
على املوافقات الالزمة إلصدار 
األمر التغييري األول بقيمة 
مــع  دوالر  مليــون   ٢٢.5
شــكة اميــك فوســتر ويلر 
لتنفيــذ تعديــالت جوهرية 
علــى ادارة مشــروع مجمع 
البتروكيماويات األوليفينات 

الثالث والعطريات الثاني.
وذكرت أن التغيير الثاني 
بقيمة ٩.١ ماليني دوالر لتقدمي 
دراسة استشارية وهندسية 
لوحدة البرازيلني والبنزين 
ملشروع األوليفينات الثالث 
والعطريات الثاني واملوقع مع 
شركة UOP للبتروكيماويات.

وبينت انه سيتم استبدال 
وحدة تكسير العامل احلفاز 
حجمهــا  بزيــادة   )RFCC(
لتتماشى مع احلجم السائد 
عامليــا وذلك لزيــادة القدرة 
التحويلية لها، في حني سيتم 
االستغناء عن وحدة جتفيف 
البروبان وذلك نتيجة توافر 
منتــج البروبــان الناجت من 
زيادة الوحدة السابق ذكرها.

دينار لتتآكل كل مشــتريات 
الكويتيني.

وســجلت املؤسســــات 
والشــركات احملليــة صافي 
شــراء علــى األســهم خالل 
فبرايــر بقيمــة ١.85 ماليني 
دينــار مــن خــالل عمليات 
شــراء بقيمــة 5٠.7 مليون 
دينــار قابلها عمليــات بيع 
بقيمــة ٤8.8 مليــون دينار. 
وسجلت صناديق االستثمار 
احملليــة صافــي بيــع على 
األســهم خالل فبراير بقيمة 
١8.3 ماليــني دينار من خالل 
عمليات شــراء بقيمة ٢3.6 
مليون دينار قابلها عمليات 
بيع بقيمة ٤١.٩ مليون دينار.

كما بلغت عمليات الشراء 
لدى محافــظ العمالء والتي 
حققت صافي شراء ٢٠ مليون 
دينــار من اســتثماراتها في 
البورصة خالل فبراير املاضي 
بعد ان وصلت عمليات الشراء 
لديها الى ١٠٩.٩ ماليني دينار 
مقابل عمليــات بيع بـ 8.8٩ 

مليون دينار.

اخلليجيون على عكس نهج 
األجانب

خالفت تعامالت اخلليجيني 
نهــج األجانــب هذا الشــهر 

جنمت عــن تخفيض وزارة 
الكهرباء واملاء الكميات التي 
من املتوقع ان تستهلكها عقب 
تشغيل مصفاة الزور بحلول 
٢٠٢٠ والتي تصل الى ١5٠ ألف 
برميل يوميا من إجمالي ٢5٠ 
ألــف برميل يوميا من منتج 
زيت الوقود مت بناء املصفاة 

على أساسها.
أمــا العقد الثاني الذي مت 
توقيعه مع شركة UOP لتقدمي 
خدمات استشــارية لوحدة 
البرازيلــني والبنزين فيبلغ 
3٠.5% من قيمة العقد االصلي 
لتنفيذ التغيير الذي طرأ على 

دوالر بعد تفعيل االنضمام 
ملؤشر فوتسي في سبتمبر 
املاضــي و١.5 مليار دوالر 
في حال االنضمام ملؤشــر 
مورغان ستانلي لألسواق 
الناشــئة بعد املراجعة في 
مايو من العام املقبل وإقرار 

االنضمام في مايو ٢٠٢٠.
ويراجع مؤشر مورغان 
ســتانلي قابليــة بورصة 
الكويــت لالنضمــام الــى 
املؤشــر األكبر عامليـــا في 
مايــو املقبل مــع توقعات 
شــركات  مــن  إيجابيــة 
األبحاث بقــدرة البورصة 
على االنضمام واســتقبال 
تدفقــات اســتثمارية أكبر 
بكثير من التي استقبلتها 
الترقيــة ملؤشــر  نتيجــة 

فوتسي.
ويبقى االنضمام ملؤشر 
MSCI احلدث األكبر واالهم 
في تاريخ تدفق االستثمارات 
األجنبية للبورصة الكويتية 
حجــم  لضخامــة  نظــرا 
االستثمارات املتوقع تدفقها 
والتي قدرتها »أرقام كابيتا« 
بـــ ٢.3 مليــار دوالر على 
أســاس توقع وزن نسبي 
يصل الى ٠.٤5% من إجمالي 

استثمارات املؤشر.

وتعد مصفاة الزور أكبر 
مصفــاة لتصريــف وتكرير 
النفط في العالم، ويقع موقع 
املصفاة في منطقة الزور على 
بعــد ٩٠ كيلومتــرا جنــوب 
مدينة الكويت، وتعمل وفق 
املواصفات البيئية العاملية، 
وبطاقة تكريرية تقدر بنحو 
6١5 ألــف برميــل يوميا من 
الكويتــي. ومت إعداد  النفط 
وتنفيــذ تصميــم املنشــآت 
املتعلقة باخلدمات واملرافق 
املساندة، ووحدات التصنيع 
من قبل عــدد من املرخصني 
العامليني في مجال التكرير.

فقاموا بعمليــات بيع خالل 
شــهر فبراير املاضي، حيث 
جاء صافي االستثمار البيعي 
للخليجيني خالل شهر فبراير 
835 ألف دينار )ما يعادل 7.٢ 
مليون دوالر( بضغط مبيعات 
من جانب األفراد مبقدار 6.7 
ماليني دينار )مبا يعادل ٢٢ 

مليون دوالر(.
وبلغ صافي االستثمار 
الشرائي للخليجيني خالل 
الشهريني املاضيني الى ٤.3 
ماليني دينــار )مبا يعادل 
١١.١ مليــون دوالر( بدفــع 
من مشــتريات املؤسسات 
والشــركات الذيــن وصل 
صافي شــرائهم منذ بداية 
العام الى ٢٢.١ مليون دينار 

)7٢.8 مليون دوالر(.

توقعات متفائلة
وكانت شركة »هيرميس« 
قد توقعت في تقرير سابق 
لها تدفق ٢.٤ مليار دوالر من 
االستثمارات األجنبية الى 
البورصــة الكويتية خالل 
العامــني املقبلــني وحتــى 
مايو ٢٠٢٠ نتيجة انضمام 
الــى املؤشــرات  الســوق 
الناشئة  العاملية لألسواق 
متوقعة تدفق ٩٠٠ مليون 

وحدة البرازيلني والبنزين.
»مؤسســة  وحصلــت   
البترول« على موافقة املجلس 
األعلى للبترول مؤخرا على 
تعديل نطــاق تنفيذ مجمع 
بتروكيماويات الزور والتي 
ستستخدم الكميات اإلضافية 
غير املرغــوب بها من منتج 
زيت الوقود لتشغيل مجمع 
البتروكيماويات، وذلك لتوليد 
الطاقة )الكهرباء( التي يحتاج 
إليهــا املجمــع فــي عمليات 
التشغيل للوحدات املساندة 
بجانــب التيــار الكهربائــي 

الرئيسي.

ضخوا 86 مليون دوالر في البورصة الكويتية خالل فبراير

مت إصدارها لشركتي اميك فوستر ويلر وUOP للبتروكيماويات

مليــون دوالر(. وفي املقابل 
حققت صناديق االســتثمار 
صافي تعامالت بيعية بقيمة 
77٤ ألف دينار )ما يعادل 5.٢ 
مليــون دوالر(،  كمــا اجته 
صافي تعامــالت األفراد الى 
الشراء بقيمة 6٠8 آالف دينار 
)ما يعادل ٢ مليون دوالر(.

الكويتيون يبيعون بكثافة
كثــف الكويتيــون مــن 
مبيعاتهــم لألســهم خــالل 
شــهر فبراير املاضي، حيث 
زاد البيع عن الشــراء بقيمة 
٢5.٤ مليــون دينــار )83.6 
مليــون دوالر( ليزيــد مــن 
خروج االستثمارات الكويتية 
من البورصة منذ بداية العام 
إلــى 78 مليــون دينــار من 
االستثمارات الكويتية التي 
غادرت البورصة خالل عام 
٢٠١٩ مبا يزيد على ٢56 مليون 

دوالر.
وأظهرت حصيلة تعامالت 
فئات املستثمرين بالبورصة 
الكويتية خالل فبراير املاضي 
وصــول مشــتريات األفراد 
الكويتيــني الــى ١87 مليون 
دينــار مقابل مبيعات بـ ٢١6 
مليون دينــار ليبلغ صافي 
تعامالتهــم بيعه ٢٩ مليون 

وكانــت شــركة صناعة 
الكيماويات البترولية )املالكة 
للمشــروع قبــل انتقاله الى 
»كيبيك«( قامت بتوقيع العقد 
االستشاري مع شركة اميك 
فوستر ويلر بقيمة 3٤ مليون 
دوالر في يناير ٢٠١7 لتنفيذ 
دراسات التصاميم الهندسية 
ملشروع األوليفينات الثالث 
والعطريات الثاني املتكامل، 

مع مصفاة الزور.
االمــر  اصــدار  وجــاء 
التغييري مع فوســتر ويلر 
بقيمــة 5.٤% من قيمة العقد 
لتنفيذ األعمال اخلارجية التي 

»املركزي البحريني« يوافق على إجراء »بيتك« 
الفحص النافي للجهالة على »املتحد«

 احلسابات النشطة بالبورصة 
تتراجع للشهر الثاني على التوالي

مصطفى صالح

شــهد عدد حســابات التــداول النشــطة 
ب البورصة الكويتية تراجعا للشــهر الثاني 
علــى التوالي خــالل فبراير املاضــي، حيث 
انخفضت بنسبة ١.5% مقارنة مع شهر يناير 
املاضي، حيث بلغ عدد احلســابات النشــطة 
الشهر املاضي ١3.8١٤ حساباً، مقارنة مع ١٤.٠٢8 

حسابًا في يناير.
ومتثــل نســبة احلســابات النشــطة في 
فبراير املاضي 3.6% من إجمالي احلســابات 
التــي لها احلــق في التداول باألســهم، وذلك 
بحسب احصائية البورصة لعدد احلسابات 
بالسـوق فـي الشهـــر املاضي والتي تقدر بـ 

387.٩5٠ ألف حساب.
 وفي املقابل، بلغ عدد احلسابات اخلاملة 
بالبورصة، وهي التي لم يجر التداول عليها 
خالل تعامالت الشــهر املاضي نحو 37٤.١36 
حساب مستحوذة على نحو ٩6.٤% من اجمالي 
حسابات التداول. وبشكل سنوي، فقد انخفضت 
عدد احلسابات النشطة في البورصة بنسبة 
١١% مقارنــة بعددها في فبرايــر ٢٠١8 البالغ 
١5.5٠٤ حسابات نشطة، وفي املقابل ارتفعت 

عدد احلسابات اخلاملة بنسبة ٢% مقارنة مع 
366.6٤١ في فبراير ٢٠١8.

وواصلت عدد حسابات الكويتيني النشطة 
في بورصة الكويت تراجعها للشهر الثاني على 
التوالي خالل تعامالت فبراير املاضي لتبلغ 
١٢.655 حسابًا نشطًا، فيما بلغت احلسابات 
غير النشطة نحو 355.٤85 حساب، وبالتالي 
فــإن 3.3% فقط من الكويتيني الذين لهم حق 
التداول لديهم حسابات نشطة، وفي املقابل هناك 
٩١.6% من الكويتيني عازفون عن االســتثمار 

في سوق األسهم.
كما استمر عدد احلسابات اخلليجية النشطة 
في االنخفاض للشهر الثاني على التوالي ايضا 
خــالل فبراير يناير املاضي الى ٢3١ حســابا 
مقابل ٢35 حســابا في يناير بنســبة تراجع 
١.7%، فيما بلغ عدد احلســابات غير النشطة 

٤ آالف حساب.
وباملقابــل، ارتفع عدد حســابات األجانب 
النشطة بنسبة ١.١% خالل فبراير مقارنة مع 
يناير املاضي، حيث بلغ عدد حسابات األجانب 
النشــطة ٩٢8 حسابا مقارنة مع ٩١8 حسابا، 
علما بأن عدد احلسابات غير النشطة لألجانب 

بلغ ١٤.6٤8 حساباً خالل فبراير.

ً انخفضت 1.5% خالل الشهر إلى 13.814 حسابا

أكد البنك األهلي املتحد- 
مصــرف  أن  البحريــن 
البحريــن املركــزي ســمح 
لبيــت التمويــل الكويتــي 
)بيتــك( بإجــراء دراســات 
الفحص النافي للجهالة على 
البنك، وفقــا إلفصاح البنك 
 على موقــع البورصة أمس. 
وقال إن املصرف املركزي أفاد 
في رسالة رســمية بأن عدم 
ممانعته ال تعتبر موافقة على 
عملية االستحواذ احملتمل من 
قبل »بيتــك« على »املتحد«.  

وأشار »املتحد« إلى أنه سيعمل على اإلفصاح 
فــورا وتباعا عن أي تطورات بخصوص هذا 
املوضوع، تطبيقا لقواعد الشفافية وحرصا 
على مصالح مساهميه واملتعاملني معه، والتزاما 
بالقوانني واللوائح املنظمة لذلك، مشيرة إلى 
عدم وجود أي تأثيرات جوهرية على املركز 

املالي.
وفي ٢8 فبراير املاضي، أعلن بيت التمويل 

الكويتي )بيتك(، عن تعيني ٤ مستشارين إلمتام 
الدراســات النافية للجهالة قبل إبرام صفقة 

االندماج مع البنك األهلي املتحد البحريني.
وأكد »بيتك« أن القرارات النهائية بشــأن 
االندمــاج تخضــع ملوافقة اجلمعيــة العامة 
ملســاهمي البنكني، وبنك الكويــت املركزي، 
ومصــرف البحريــن املركــزي وغيرهما من 

اجلهات الرقابية.

استبدال وحدة 
تكسير العامل 

 »RFCC« احلفاز
واالستغناء عن 

جتفيف البروبان

 تغيير كبير 
في وحدة 

 البرازيلني والبنزين 
في األوليفينات 

 الثالث 
والعطريات الثاني

246 مليون دوالر ضخها األجانب باألسهم الكويتية منذ بداية العام
256 مليون دوالر استثمارات كويتية غادرت البورصة منذ بداية 2019

 التوزيع الشهري حلسابات التداول النشطة وغير النشطة 
من حيث جنسية املتداول كما هو في نهاية شهر فبراير 2019

فبراير 2019يناير 2019اجلنسية
غير النشطةالنشطةغير النشطةالنشطة

١٢.87535٤.٩٤١١٢.655355.٤85كويتي
٢353.٩٩5٢3١٤.٠٠3خليجي
٩١8١٤.6٤٤٩٢8١٤.6٤8أخرى

١٤.٠٢8373.58٠١3.8١٤37٤.١36املجموع
387.6٠8387.٩5٠اإلجمالي

٭ احلسابات النشطة هي التي مت التداول عليها بصفقة واحدة على األقل خالل األشهر 
الستة األخيرة

٭ احلسابات غير النشطة هي التي لم يتم التداول عليها خالل األشهر الستة األخيرة


