
19
اقتصـاداالثنني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

 »فوتسي« تعيد حتديد أوزان ٩ أسهم في البورصة
أحمد مغربي

كشــفت نشرة أعدتها »فوتسي ـ راســل« عن االسهم الكويتية 
التي يتوقع ان تدخل اموال اجنبية عليها خالل الفترة املقبلة عن 
اضافة ٩ أسهم من السوق الرئيسي وذلك للمرة االولى، واشتملت 
قائمة الشركات احمللية التي ينتظر إعادة توزينها لدى »فوتسي« 
على ٩ أسهم، منها بنك »برقان«، و»كيبكو« و»الوطنية العقارية« 
و»اخلصوصية القابضة« و»مشاعر القابضة«، و»منشآت« و»الكويتية 
للمنتزهات«، إال أن املبالغ التي تستهدف تلك األسهم غير واضحة.

وكانت الترتيبات التي اتخذتها مؤسسات أجنبية حققت حضورا 
كبيرا على األسهم الكويتية خالل الفترة املاضية عن إعادة حتديد 

أوزان بعض الكيانات املدرجة في البورصة.
وقالــت مصادر لـ»األنبــاء« إن هناك عددا من أســواق املنطقة 
سيشملها إعادة حتديد وزن حزمة من األسهم املتداولة فيها، منها 
الســوق الســعودية ومصر اإلمارات وقطر وجنــوب أفريقيا، في 
الوقت الذي بات فيه الســوق الكويتي حتت املتابعة احلثيثة من 
قبل املؤسســات العاملية، سواء التي تتبع »فوتسي« أو مؤشرات 

.»S&P« وأخيرا »MSCI« أخرى مثل
وكانت الصناديق واملؤسســات األجنبيــة ضخت مبالغ مالية 
مختلفة في ظل مراحل الترقية واالنضمام ملؤشر فوتسي، منها ما 
بلغ ١6٠ مليون دينار خالل جلسة واحدة، استهدفت حينها أسهما 
تشغيلية قيادية مثل »الوطني« و»زين« وبيتك و»أجيليتي« وغيرها.
ويــرى مراقبون في اســتمرار وتيرة التداول النشــطة فرصة 
إلعادة اســتقرار بيانات احملافظ املالية والصناديق االســتثمارية 
للشهر اجلاري، السيما انها قد تأثرت كثيرا بالتراجعات املتتالية 
التي ســجلتها منذ بداية الشــهر، فيما يواكب ذلــك إقفاالت الربع 

الثالث من العام احلالي.
هذا، وقــد جنحت البورصة في ٢٠ ديســمبر ٢٠١8، في اكتمال 
املرحلة الثانية من مراحل ادراجها ضمن مؤشــر فوتســي راســل 
لألسواق الناشــئة بعد امتام املرحلة االولى في شهر سبتمبر من 

نفس العام.
ويعتبر وزن الكويت في مؤشــر فوتسى كما في ٣١ مايو ٢٠١٩ 

نحو ٠.٩4%.
واستقطبت بورصة الكويت تدفقات اجنبية خالل العام احلالي 
ضمن مراجعة فوتسي في مارس املاضي وإمتام ترقيتها إلى مؤشر 
ســتاندر آند بورز داو جونز في ســبتمبر اجلــاري، تقدر بـ ٢77 
مليــون دينار تعادل أكثر من ٩٠٠ مليون دوالر، وكانت التدفقات 
األجنبيــة بواقع ١٩5 مليون دينار فــي مارس املاضي و8٢ مليون 

دينار في سبتمبر اجلاري.
وعزز زيادة الســيولة في بورصة الكويت خالل العام احلالي، 
ارتفاع معدل الثقة لدى املستثمرين احملليني في ظل إقبال املستثمرين 
األجانــب على بورصــة الكويت جراء الترقيات ملصاف األســواق 
الناشئة من جهة، واستكمال مسيرة تطوير السوق من جهة اخرى 
من قبل القائمني على البورصة وهم هيئة أســواق املال وشــركة 
بورصة الكويت، حيث توجت جهودهم منذ سنوات بترقية بورصة 
الكويت إلى مؤشــرات فوتســي راســل وMSCI كترقية مشروطة، 

ومؤخرا ستاندر آند بورز.
ويشــير االنضمام الى فوتسى واملؤشــرات العاملية الى تزايد 
ثقة املســتثمرين في الســوق الكويتي وتزايد وتيرة االصالحات 
الســريعة والناجحة والتطورات الواســعة التي عــززت إمكانية 
وصول املســتثمرين الدوليني الى بورصة الكويت، حيث يتطلب 
جذب رأس املال االجنبي بال شك جهودا هائلة من اي سوق ناشئة.

وساهم ادراج املؤشر في تدفق ملحوظ لالستثمارات األجنبية، 
وهــو االمر الذي عزز دعم الســيولة في ســوق رأس املال احمللي 

وساهم في توازن حالة االسواق واستقرارها.

السوق الكويتي حتت املتابعة احلثيثة من قبل املؤسسات العاملية

شريف حمدي

اســتباقا لدخول بورصة الكويت الى مؤشر ستاندرد 
آند بورز اليوم، حققت بورصة الكويت مكاسب كبيرة في 
جلسة امس التي تعد من أفضل جلسات التداول منذ اكثر 
من شهر ونصف الشــهر تقريبا، وخاصة على مستوى 
القيمة الســوقية، اذ حققت مكاسب أكثر من 700 مليون 
دينار لتصل القيمة السوقية الى 32.849 مليار دينار،وبذلك 
تكون البورصة الكويتية استعادت جزءا كبيرا من خسائرها 
السوقية في األسابيع األخيرة، وشهدت املؤشرات ارتفاعات 
كبيرة خاصة على مستوى مؤشر السوق األول، إذ حقق 
املؤشر الذي يضم أغلب الشركات القيادية مكاسب بنسبة 
2.9% بإضافة 175 نقطة ملكاســبه السابقة ليصل املؤشر 
الى 6185 نقطة وهذه اعلى مكاســب يومية للمؤشر منذ 
انطالقته، وكان مؤشر السوق األول تعرض خلسائر كبيرة 
في اجللسات األخيرة جراء الضغط على األسهم القيادية.
وحقق مؤشــر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة %0.4 
بارتفاعه 18 نقطة ليصل الى 4685 نقطة، وعلى اثر ارتفاع 
املؤشرين األول والرئيسي ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 

2.2% محققا 124 نقطة مكاسب ليصل الى 5676 نقطة.
فيما انخفضت السيولة بنسبة 40%، اذ بلغت سيولة 
امس 53.4 مليون دينار تراجعا من 82 مليون دينار في 
جلسة اخلميس املاضي التي شهدت أعلى سيولة منذ 6 
أشهر على اعتبار ان أسعار إغالقات هذه اجللسة سيتم 
مبوجبها انضمام بورصة الكويت ملؤشــر ستاندرد آند 

بورز داو جونز اعتبارا من اليوم االثنني.
ومن املتوقع ان تشهد بورصة الكويت تدفقات أجنبية 
على اثر انضمام 22 شركة كويتية ضمن املؤشر رسميا.

وتركزت السيولة أمس حول أسهم بيتك الذي استحوذ 
على 16.4 مليون دينار وحقق ارتفاعا بنسبة 5.6%، تاله 
سهم الوطني الذي حظي بـ 6 ماليني دينار من السيولة 
وارتفع بنســبة 1.7%، كما حظي سهم أهلي متحد بـ 5.8 
ماليني دينار من السيولة وارتفع بنسبة 4.6%، واستحوذ 
كذلك ســهم اخلليج على 4.8 ماليني دينار من السيولة 
وارتفع بنسبة 2.1%، واستحوذ سهم بوبيان للبتروكيماويات 
على 3.7 ماليني دينار لكنه تراجع بنســبة 2.9%، وبذلك 
استحوذت األسهم اخلمسة على 36.7 مليون دينار تشكل 

68% من اإلجمالي.

700 مليون دينار مكاسب 
البورصة في جلسة

أعلى ارتفاع للسوق األول منذ إطالقه

متديد األجل النهائي لعروض مدينة العمال باجلهراء
محمود عيسى

قالــت مجلــة ميــد إن هيئة 
القطاعني  الشراكة بني  مشروعات 
العام واخلاص وبلدية الكويت مددتا 
حتى 15 ديســمبر املقبل، املوعد 
النهائــي لتقدمي العروض اخلاصة 
مبناقصة مشــروع مدينة العمال 
جنوبي اجلهراء واملقرر تنفيذه وفقا 

البناء والتشغيل والتحويل  لنظام 
.)BOT(

املناقصة  إغــالق  تاريخ  وكان 
األولي هو 16 سبتمبر اجلاري.

أما الشركات واملجموعات الواردة 
في القائمة املختصرة للشــركات 
املؤهلة للمشروع فتشمل كال من: 
الشركة الوطنية العقارية ، شركة 
العقارات املتحدة ، شركة أجيليتي/ 

مجموعة الصناعات الوطنية، شركة 
املزايا / الشركة الكويتية لالستثمار 
/ شركة طارق الغامن ، شركة هندسة 
البناء الصينية احلكومية )الصني(/ 
فؤاد الغامن وأوالده / املركز املالي 

الكويتي.
ويشــمل نطاق العقد التصميم 
والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة 
وحتويل املشروع إلى بلدية الكويت.

وتبلغ مدة العقد 40 ســنة مبا 
في ذلك فتــرة البناء البالغة مدتها 

ثالث سنوات.
ويقع املشــروع على مساحة 
أرض تبلغ 1.015 مليون متر مربع 
الكويت، وســيتألف من  جنوبي 
مناطق ســكنية وجتارية إضافة 
إلى اخلدمــات املجتمعية والبلدية 

واملرافق.

حتى 15 ديسمبر املقبل

»نفط الكويت«: أوامر تغييرية
لعقدين وسحب مشروعني

االنتاج املبكر في شــمال 
الكويت، اما املشروع الثاني 
فهو خاص مبشروع خط 
االنابيب املســتخدم لنقل 
املياه الفائضة املعاجلة من 
شــركة البترول الوطنية 
الســتخدامها في عمليات 

شركة نفط الكويت.

من جهــة ثانية، قالت 
املصــادر ان شــركة نفط 
الكويــت قــررت ســحب 
مناقصتــني مــن اجلهــاز 
املركزي للمناقصات العامة 
وذلك ملزيد من التوضيح 
للوثائــق وهما مشــروعا 
تركيب معــدات في مرفق 

أحمد مغربي 

علمــت »األنبــاء« من 
مصادر نفطية ان شــركة 
نفط الكويت قررت اصدار 
امرين تغييريني بقيمة 5 
ماليني دينار وذلك لتمديد 
العقديــن ملــدة عامني و6 

أشهر على التوالي.
التفاصيل قالت  وفــي 
املصــادر ان العقــد االول 
الــذي مت متديــده ملدة ١٩ 
شهرا خاصا بتقدمي خدمات 
التمريض في مستشــفى 
االحمدي اخلاص بالعاملني 
في القطاع النفطي، حيث 
مت التمديــد مــن الفترة ١ 
أكتوبــر ٢٠١٩ وحتــى ٣٠ 
مايــو ٢٠٢١، وذلك بقيمة 

4.٣ ماليني دينار.
أما العقــد الثاني الذي 
مت اصدار امر تغييري له 
بقيمــة 4٣6.4 ألف دينار 
فهو خــاص بإزالة الرمال 
املتراكمة في اعمال شركة 
نفــط الكويــت، حيث مت 
اتخاذ قرار بتمديده نحو 6 
أشهر من الفترة ١ ديسمبر 
٢٠١٩ وحتى ٣١ مايو ٢٠٢٠.

متديد التأمني األولي 
ملشروع الدبدبة 

طلبت شــركة البترول الوطنية الكويتية من 
املناقصني املشاركني في مشروع الدبدبة للطاقة 
الشمسية التي تنفذه الشركة في منطقة الشقايا 
الى متديد التأمني االولي وذلك عقب انتهاء التأمني.

وتبلغ الطاقة الشمسية الكهروضوئية ملشروع 
الدبدبة ١.5 غيغاواط في منطقة الشقايا، واملقرر 
ان تتم ترســيته من قبل الشــركة على املناقص 
الفائز بحلول أكتوبر املقبل، على ان ينتهي العمل 
فيه بحلول الربع الثالث من ٢٠٢١، مشيرة الى أن 
١8 شركة مقاوالت عاملية ومحلية شاركت بتقدمي 

عروضها املالية.

عكاشة لـ »األنباء«: توسعة مصنع »الكويتية للمواد احلفازة«
رباب اجلوهري 

قال نائب رئيس مجلس 
الكويتيــة  الشــركة  ادارة 
املــواد احلفــازة  لصناعــة 
ان  عكاشــة  د.ســعدالدين 
الشــركة بصدد االنتهاء من 
دراســة اجلــدوى اخلاصــة 
بتوســيع املصنع استعدادا 
مختلفــة  نوعيــة  لطــرح 
مــن املنتجــات التي ســيتم 
بيعهــا فــي جميــع انحــاء 
العالم، وأضاف عكاشــة في 
تصريح خــاص لـ »األنباء« 
ان الدراسة املذكورة تختص 
ببحث آليات ومنظومة عمل 
املنطقة واملناطق املجاورة ال 
ســيما ان »الكويتية للمواد 
احلفــازة« تعــد مــن اكبــر 
الشــركات املختصة بإنتاج 
املواد احلفازة املستخدمة في 
تنظيف األجزاء الثقيلة من 
النفط، مشيرا الى ان عملية 
الهيكلــة والتوســعة التــي 
ستنفذها الشركة ستتم دون 

االستعانة بأرض إضافية.
مــن جهــة أخــرى، قــال 
عكاشــة ان الشركة جنحت 
في زيــادة الطاقة اإلنتاجية 

واملناخ اجلاف.
وقال عكاشة: حصلنا على 
ترخيصنا مــن اليابان التي 
كانت احدى اكبر شــركائنا 
في العالم، اال ان قامت ببيع 
االمتياز الى احدى الشركات 
األميركية التي أصبحت احد 

شركائنا الرئيسيني اآلن. 
الــى ان كوريــا  وأشــار 
واليابان احدى اهم الدول التي 
تتعامل مع منتجات الشركة 
الكويتيــة لصناعــة املــواد 

الصناعية تلعب دورا كبيرا 
في توسيع آلية عمل الشركات 
الصغيرة واملتوسطة، الفتا 
التكنولوجية  الى املنظومة 
التي مت استحداثها وتطويرها 
داخــل تلك املــدن والتي من 
شأنها االنعكاس إيجابا على 

القطاع الصناعي. 
ودعا عكاشــة في الوقت 
ذاته الى تفعيل دور القطاع 
اخلاص، الســيما الصناعي 
وذلــك فــي ظــل الظــروف 
االقليميــة والدولية الراهنة 
التي تفــرض حتديات على 
واملنطقــة،  اخلليــج  دول 
القطــاع  ان  الــى  مشــيرا 
الصناعي يعتبر حائط الدفاع 
األساسي ملواجهة اي حتديات 
مستقبلية تواجه املنطقة. 

وأضاف: »يجــب اصدار 
القوانــني التــي تســاهم في 
استقطاب الكفاءات واخلبرات 
األجنبية، وحتسني آلية عمل 
العمالة الوطنية التي تعتبر 
العامــل الرئيســي لتنميــة 
القطــاع الصناعي كما يجب 
التخلص من العمالة الهامشية 
الهشة واستبدالها بعمالة ذات 

كفاءة وإمكانيات«.

احلفازة، الفتا الى ان الشركة 
عقدت شراكة استراتيجية مع 
احدى الشركات التكنولوجية 
املتطــورة لتعديل املنتجات 
بالشــكل الــذي يتــالءم مع 

املعايير العاملية. 
وحــول آليــات تطويــر 
القطاع الصناعي قال عكاشة: 
»ال شك ان التشريعات في اي 
قطاع السيما القطاع الصناعي 
يعــد من أولويــات أي دولة 
تبحــث عن تنميــة مصادر 
الدخــل وحتســني آلية عمل 
قطاعاتها املختلفة«، مشيرا 
الى ان القوانني االقتصادية 
احلاليــة جاذبة لالســتثمار 
وحتسني األجواء الصناعية 
ودعم الصناعيني واملبادرين 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة الســيما فيمــا 
يتعلــق بعمليــات التمويل 
والتسهيالت التي متنح لتلك 
الشــريحة، بيد ان األوضاع 
بحاجــة الــى حلحلة بعض 
األمور الســيما فيما يتعلق 
مبنــح األراضــي الصناعية 
الــى  منوهــا  والقســائم، 
ان القوانــني التــي صــدرت 
لتشجيع وحتفيز بناء املدن 

استعداداً لطرح نوعية مختلفة من املنتجات

د.سعدالدين عكاشة

)زين عالم(

للمصنع سنويا من 5٠٠٠ طن 
الى 65٠٠ طن خالل األعوام 
املاضية، الفتا الى ان الشركة 
استطاعت خالل احد األعوام 
الوصول الى طاقة إنتاجية 
تبلــغ 7٠٠٠ طــن، مشــيرا 
الى ان الســبب وراء ارتفاع 
الطاقة اإلنتاجية يعزى الى 
القدرة على حل اإلشكاليات 
والتحديات التي واجهتها في 
السوق السيما فيما يتعلق 
املرتفعة  بدرجات احلــرارة 


