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اجلمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ اقتصـاد

«أكسفورد»: «البترول» وشركاتها العبون رئيسيون بسوق البتروكيماويات العاملي
١٠ مليارات دوالر استثمارات أجنبية متوقعة للقطاع الكويتي واإلماراتي بالفترة بني ٢٠٢٠ و ٢٠٢٤

الزخم الشرائي على األسهم القيادية
يدعم «البورصة» بـ ١٫١ مليار دينار مكاسب أسبوعية

شريف حمدي

الزخــم الشــرائي  عــاد 
للبورصــة الكويتيــة بعــد 
كسر موجة التصحيح التي 
سيطرت على مجريات التداول 
اغلب جلســات خالل الفترة 
األخيــرة، وكان الفتا اإلقبال 
علــى اســهم الســوق األول 
الذي يضم كبرى الشــركات 
الكويتية من حيث السيولة 
الســوقية،  العالية والقيمة 
وهو ما دفع مؤشر هذا السوق 
في االجتاه الصاعد ليالمس 
مســتوى ٩ آالف نقطة ألول 

مرة منذ اطالقه.
ولم يقتصر نشاط السوق 
االيجابي على االسهم القيادية 
فحسب، بل امتد ليشمل اسهم 
السوق الرئيســي، وان كان 
اإلقبــال اقــل كثيــرا مقارنة 
بالســوق األول، واســتطاع 
املؤشــر الذي يضــم غالبية 
الشركات املدرجة بالبورصة 
الكويتيــة ان يتخطى خالل 
تعامالت األســبوع مستوى 
٦٢٠٠ نقطة الذي فقده خالل 

مرحلة التصحيح.
ومن املنتظر ان يســتمر 
االيجابــي  البورصــة  اداء 

اســتمرت اسعار النفط عند 
املستويات احلالية التي تعد 

األعلى منذ ١٤ عاما.
وبنهاية تعامالت األسبوع، 
الكويتية  البورصــة  حققت 
مكاسب تخطت ١٫١ مليار دينار 
ليصل إجمالي هذه القيمة إلى 
٤٧٫٣٦ مليار دينار بنســبة 
ارتفاع ٢٫٤٪ مقارنة باألسبوع 
املاضــي الذي بلغــت القيمة 

عند مستوى ١٫٢ مليار سهم، 
وهي الكميات املتداولة ذاتها 

األسبوع املاضي.
ملكيات األجانب بالبنوك

حافظــت قيمــة ملكيات 
األجانــب بالبنوك الكويتية 
على استقرارها فوق مستوى 
الـ ٣ مليارات دينار، مع عودة 
الشــراء بشــكل الفت ألغلب 
البنوك، حيث رفع األجانب 
نســب ملكياتهم في أسهم ٦ 
بنــوك مقابــل البيع في بنك 
واحد واستقرت النسب في ٣ 
بنوك، وذلك وفقا إلحصائية 
البورصة حول نسب امللكيات 
االجنبية في البنوك الكويتية 

بتاريخ ٢٣ اجلاري.
وارتفعت نســب امللكيات 
في: بنــك الكويــت الوطني، 
واخلليــج، وبوبيــان، وبنك 
 ،(KIB) الدولــي  الكويــت 
وبرقــان إضافة إلــى األهلي، 
فيما استقرت في ٣ بنوك هي 
التجاري واألهلي املتحد، وبيت 
التمويل الكويتي (بيتك)، فيما 
تراجعــت نســبة امللكية في 
وربة بنسبة ٠٫٢٤٪ لتنخفض 
النسبة اإلجمالية إلى ٤٫٠٣٪ 

بقيمة ٢٢٫٦ مليون دينار.

بنهايته ٤٦٫٢٣ مليار دينار.
وشهدت السيولة املتدفقة 
للسوق تراجعا طفيفا بنسبة 
٣٫٥٪ بإجمالــي ٣٢٨ مليون 
دينــار مبتوســط يومي ٦٦ 
مليون دينار مقارنة بـ ٣٤٠ 
مليون دينار مبتوسط يومي 
٧٠ مليــون دينار األســبوع 
املاضي، فيما شهدت كميات 
االســهم املتداولة اســتقرارا 

القيمة الرأسمالية قفزت إلى ٤٧٫٤ مليار دينار.. والسوق األول يالمس ٩ آالف نقطة ألول مرة منذ إطالقه

(أحمد علي) البورصة حتقق مكاسب قوية خالل األسبوع املاضي بدعم من اإلقبال على أسهم السوق األول 

خالل املرحلة املقبلة خاصة 
مــع بــدء إقــرار توصيــات 
النقدية واملنحة  التوزيعات 
عن العام املالي الفائت، فضال 
عن اســتقرار اســعار النفط 
الكويتي فوق مستوى الـ ١١٠ 
دوالرات، وهو األمر الذي من 
شأنه تقليص عجز موازنات 
الكويت في السنوات األخيرة 
ورمبا تعــود الفوائض حال 

«نفط الكويت» تصدر تغييرات تنظيمية تشمل
٢٥ رئيس فريق ومديرين.. اعتبارًا من األحد املقبل

أحمد مغربي

أصــدرت شــركة نفــط الكويت 
تعميما أمس يقضي بترقية وتدوير 

٢٥ رئيس فريق ومديرين.
وجاء في التعميم، الذي حصلت 
عليه «األنباء» والصادر من الرئيس 
التنفيذي باإلنابة خالد العتيبي ان 
التغييرات التنظيمية سيتم العمل 
بها اعتبارا من يوم األحد املوافق ٢٧ 

مارس اجلاري. وجاء في التعميم:
هيفــاء ســعود الهاجــري مديرا ٭ 

ملجموعة اخلدمات املساندة للمشاريع.
ناصر بدر ابوطالب رئيسا لفريق ٭ 

عمل ادارة عقود مستشار املشاريع.
خالد جاســم أبل مديرا ملجموعة ٭ 

مشاريع األحمدي.
فهد عبيد الدوسري رئيسا لفريق ٭ 

.II عمل املشاريع املشتركة
أســامة احمد الصرعاوي رئيسا ٭ 

.I لفريق عمل املشاريع الكبرى
وائل موسى بهبهاني رئيسا لفريق ٭ 

.XIII عمل املشاريع الكبرى
عبدالعزيز ثنيان حمادة رئيسا ٭ 

لفريق عمل اإلدارة املكتبية.
د.ابراهيم محمد الكندري رئيسا ٭ 

لفريق عمل اجلراحة.
بدر عبدالفتاح العريعر رئيســا ٭ 

لفريق عمل املشتريات الطبية.
سليمان محمد الريش رئيسا لفريق ٭ 

عمل التخطيط (جنوب وشرق الكويت).
مجموعة تطوير احلقول (جنوب وشرق الكويت)

ســعد عوض مطر رئيسا لفريق ٭ 

عمل تطوير احلقول (شرق الكويت) 
.II

جاســم محمــد الكندري رئيســا ٭ 
لفريــق عمل دراســات حقــل برقان 

.II الكبير
رئيس فريق عمل دراسات حقل ٭ 

برقان الكبير I في وقت الحق.
مجموعة العمليات (شرق الكويت)

ناصر بدر العريفي رئيسا لفريق ٭ 
عمل عمليات اإلنتاج (شرق الكويت) 

.II
احمد محمد الزامل رئيسا لفريق ٭ 

عمل تخطيط اإلنتاج والريادة.
وفي مدينة غرب الكويت

عبداهللا مزيد املزيد رئيسا لفريق ٭ 
عمل التخطيط (غرب الكويت).

مجموعة اخلدمات املساندة (التصدير والبحرية)

يصبح راشــد عبدالهــادي املري ٭ 

رئيسا لفريق عمل احلركة والقياس 
لتصدير النفط.

مجموعة عمليات التصدير

عبدالكرمي حجر املطيري رئيسا ٭ 
لفريق عمل اخلدمات الفنية للتصدير.

مديرية شمال الكويت

علي صالح امني رئيسا لفريق عمل ٭ 
التخطيط (شمال الكويت).

مجموعة العمليات (النفط الثقيل)

 طالل عبدالواحد احلساوي رئيسا ٭ 
لفريق عمل عمليات اإلنتاج (النفط 

الثقيل).
مجموعة تطوير النفط الثقيل (شمال الكويت)

رعــد عبداخلضر غريب رئيســا ٭ 
لفريق عمــل التخطيط واملســاندة 
(النفط الثقيل) ويكون مسؤوال امام 
مدير مجموعة تطوير النفط الثقيل 

(شمال الكويت).
حسني عبداجلليل شهاب رئيسا ٭ 

التخطيــط (الغــاز  لفريــق عمــل 
واالبتكار) ويكون مسؤوال امام نائب 
الرئيس التنفيذي (الغاز واالبتكار).

مديرية االستكشاف واحلفر

ماجد زايد العنزي رئيسا لفريق ٭ 
عمل التخطيط (االستكشاف واحلفر).

مديرية التخطيط والشؤون املالية

اســامة نــوري الثويني رئيســا ٭ 
لفريق عمــل التخطيط واملســاندة 

(التخطيط والشؤون املالية).
مجموعة التخطيط الشامل

أسامة عبداهللا الرحماني رئيسا ٭ 
لفريق عمل ادارة مستوى األداء.

مديرية التجارية واخلدمات املشتركة

غنيمة عبداهللا الكندري رئيســا ٭ 
لفريق عمــل التخطيــط (التجارية 

واخلدمات املشتركة).
وفي مجموعة الصحة والسالمة 
والبيئة متت اعادة تسمية فريق عمل 
الصحة والبيئة ليصبح فريق عمل 
البيئة وااللتزام االجتماعي وأصبحت 
زينب حسني رضا رئيسا لفريق عمل 

البيئة وااللتزام االجتماعي.
ومتت إعادة تســمية فريق عمل 
السالمة ليصبح فريق عمل الصحة 
املهنية والسالمة وأصبح صالح مران 
احلربي رئيسا لفريق عمل الصحة 

املهنية والسالمة.

خالد العتيبي

محمود عيسى

ذكرت مجموعة «اوكســفورد بيزنــس» ان صناعة الكيماويات 
والبتروكيماويات في الكويت ساهمت بنسبة ٧٫٥٪ من الناجت احمللي 
االجمالي في عام ٢٠١٨، مقارنة مع ٤٦٪ و١١٫٥٪ بالنسبة للسعودية 

وقطر على التوالي.
واستحوذ القطاع على ٢٤٪ من الناجت احمللي اإلجمالي للصناعات 
التحويليــة في الكويت وعلى ٣١٪ في اململكة العربية الســعودية، 
و٢٣٪ في اإلمارات العربية املتحدة، و١٥٪ في البحرين في عام ٢٠١٧، 
ويعتبر التصنيع أمرا بالغ األهمية القتصادات دول مجلس التعاون 

اخلليجي ألنه ميثل ١٠٪ من إجمالي الناجت احمللي في املنطقة.
وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومن بينها 
شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة الصناعات البترولية 
املتكاملة «كيبك» من الالعبني الرئيسيني على ساحة البتروكيماويات 
العامليــة، وتتوقع املجموعة ان تتلقــى االمارات والكويت ما يصل 
إلى ١٠ مليارات دوالر من االستثمارات االجنبية في هذا القطاع بني 

عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٤.
واضافــت املجموعــة انه مع عودة العالم إلــى النمو بعد ان بدا 
يتعافى من تداعيات ڤيروس كورونا، فإن املســتقبل يبدو مشــرقا 
امام صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
واستندت املجموعة في تقرير تضمن توقعاتها إلى ستة مؤشرات 
رئيسية هي التنوع، والصادرات بفضل اإلنتاج املستدام في مواجهة 
التحديات، والسياسة، وآفاق التحول القائم على االبتكار، واالستدامة 

وتعزيز الفرص املستقبلية.
قال التقرير ان تركيز دول مجلس التعاون اخلليجي ينصب على 
التنويــع االقتصادي طويل األجل بغيــة حماية اقتصادات املنطقة 

مــن الرياح املعاكســة العاملية، مبا في ذلك تقلبات أســعار النفط، 
ودعــم منو القيمــة املضافة، حيث انه ميكــن لصناعة الكيماويات 
والبتروكيماويات أن تعزز الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي من 
خالل املنتجات املشــتقة من النفط والغاز، وقد شــكل هذا القطاع 
٤٫٩٪ من الناجت احمللي اإلجمالي اإلقليمي و٢٫٤٪ من القوى العاملة 

اخلليجية في عام ٢٠١٨.
وقد أدت الزيادة الطفيفة في صادرات دول مجلس التعاون اخلليجي 
من املواد الكيماوية قبل تفشــي الوباء إلى زيادة الفائض التجاري 
للقطاع على الرغم من انخفاض أسعار النفط. واستحوذت منطقة 
جنوب شــرق آسيا والباسيفيك على حوالي ثلثي حجم الصادرات 
في عام ٢٠١٨، حيث شكلت الصني ما يقرب من ربع اإلجمالي، ويعد 
انتعاش النشاط االقتصادي في الصني بعد الوباء، وكذلك انتعاش 

أسعار النفط، من بني املؤشرات اإليجابية لعام ٢٠٢٢.
يؤكد منو اإلنتاج اإلقليمي من املواد الكيماوية في عام ٢٠٢٠ 
على مرونة الصناعة التي يتمتع بها القطاع، حيث تعكس التدابير 
املتخذة لدعم النشاط أثناء الوباء التزام القطاع العام بالتصنيع 
ذي القيمــة املضافة، فيما يظل التنويع ركيزة أساســية خلطط 
املنطقــة طويلة األجــل، وميكن أن يكون إطالق اســتراتيجيات 

صناعية تشكل محركا آخر للنمو.
ومع عــودة العالم إلــى النمو بعد بدء التعافــي من ڤيروس 
كورونا، فإن املستقبل مشرق للكيماويات والبتروكيماويات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي. وتشمل املؤشرات الرئيسية اإلنتاج 
املســتدام في مواجهة التحديات والتنبؤات القوية بالطلب على 
الصادرات مع استئناف النشاط العاملي ناهيك عن آفاق التحول 
االبتكاري، وإذا وضعنا لتنويع على رأس أجندة السياسة طويلة 
األجــل في املنطقة، فانه يبدو أن صناعة البتروكيماويات قادرة 

ومهيأة لتقدمي فرص واسعة النطاق في عام ٢٠٢٢ وما بعده.

«بيتك»: استكمال الدراسات النافية للجهالة 
لالستحواذ على «املتحد - البحرين»

التمويــل  قــال بيــت 
إن  (بيتــك)  الكويتــي 
املستشارين املتخصصني 
الذيــن مت تعيينهــم مــن 
قبل مجلس إدارة «بيتك» 
لدراسات االستحواذ على 
املتحــد-  البنــك األهلــي 
البحرين، قاموا باستكمال 
دراســات التقصي النافية 
للجهالــة علــى «املتحد- 
البحريــن»، وقــد مت رفع 
تقاريرهم إلى مجلس إدارة 
بيتك للنظر فيها وتقييمها.

وأوضــح «بيتك» في بيان على موقع 
«البورصــة» أمس، انــه مت إبالغ مجلس 
إدارة البنك األهلي املتحد- البحرين مبعدل 
محدث لتبادل األسهم، مشروط باستكمال 
املوافقات من جانبي املساهمني واجلهات 
الرقابية، موضحا أن املناقشات تدور حاليا 
بــني مجلس إدارة «بيتك» ومجلس إدارة 
«األهلي املتحد- البحرين» بشــأن معدل 
تبادل األسهم املقترح والبدائل احملتملة.

وأكــد «بيتك» في بيانه، أنه ســيقوم 
باإلفصاح فــورا وتباعا عن أي تطورات 

بخصــوص هــذا املوضــوع حرصا على 
الشــفافية وعلــى مصالــح مســاهميه 
واملتعاملني معه والتزاماً بالقوانني واللوائح 
املنظمة لذلك. جدير بالذكر، أن البنك األهلي 
املتحد- البحرين، قام أمس بنشــر بيان 
مماثل على موقع «البورصة»، حيث تأتي 
هــذه اإلفصاحات اســتكماال لإلفصاحات 
السابقة اخلاصة باستحواذ «بيتك» احملتمل 
على البنك األهلي املتحد- البحرين، خاصة 
اإلفصاح بتاريخ ١ ديســمبر ٢٠٢١ بشأن 
حتديث دراسات االستحواذ ورصد آثارها 

املتوقعة على سعر التبادل.

إبالغ مجلس إدارة البنك مبعدل محدث لتبادل األسهم

مناقشات بشأن معدل تبادل األسهم املقترح والبدائل احملتملة

«الطيران املدني» يسجل ١٠ مخالفات 
لشركات سياحة وسفر وطيران

كشــف مدير إدارة النقل 
اجلوي رئيس جلنة الشكاوى 
والتحكيم في اإلدارة العامة 
املدنــي، عبداهللا  للطيــران 
الراجحي، أن اللجنة أصدرت 
١٠ مخالفــات بحــق مكاتب 
السياحة والسفر وشركات 
الطيران العاملة في السوق 

احمللي.
وأكد الراجحي أن اجلوالت 
التفتيشــية علــى مكاتــب 
السياحة والســفر ستكون 
بشــكل يومــي دون توقف 

وللحفــاظ على حقوق املســافرين ومكاتب 
الســياحة والســفر وأشخاص ســوق النقل 

اجلوي كافة.
جاء ذلك فــي تصريــح للراجحي بعدما 
عقدت جلنة الشــكاوى والتحكيم اجتماعها 
الثاني لعام ٢٠٢٢ خالل الشهر اجلاري، وذلك 

للنظر في شــكاوى جمهور 
املسافرين ومخالفات مكاتب 
السياحة والسفر وشركات 
الطيران العاملة في الكويت.
اللجنــة على  واطلعــت 
جميــع مخالفات أشــخاص 
السوق العاملة في الكويت 
والنظر في الشــكاوى التي 
واآلراء  إحالتهــا،  متــت 
القانونيــة بشــأنها، حيــث 
ناقشــت الشــكاوى التي مت 
اســتقبالها من قبل جمهور 
املسافرين واملخالفات التي مت 
رصدها من قبل مفتشي سوق النقل اجلوي 
وذلك ملخالفتهم القوانني والقرارات والتعاميم 
الصــادة عن اإلدارة العامــة للطيران املدني 
واخلاصة بسوق النقل اجلوي، وبعد املناقشة 
قررت اللجنة إصدار ١٠ مخالفات بحق مكاتب 

السياحة والسفر وشركات الطيران.

عبداهللا الراجحي: جوالت تفتيشية يومية دون توقف للحفاظ على حقوق املسافرين

عبداهللا الراجحي

«هيئة االستثمار» تشتري معلومات
من «بلومبيرغ» بـ ٤٫٦ ماليني دوالر

علي إبراهيم

علمــت «األنباء» عبــر مصادرها املطلعة 
أن الهيئة العامة لالستثمار بصدد توقيع 3 
عقود مع شركة «بلومبيرغ» لتوفير بيانات 
ومعلومات للهيئة بتكلفة تصل إلى نحو 4.6 
ماليني دوالر (1.39 مليــون دينار). وبينت 
املصــادر أن الهيئــة طلبــت موافقة اجلهات 

الرقابية على العقد األول والذي يعنى بتجديد 
 Bloomberg Proggessional Service التعاقد مع
بتكلفــة تصل إلى 748.34 ألــف دينار، كما 
طلبت الهيئة جتديد التعاقد مع ذات الشركة 
لـData License Agreement بتكلفة تصل إلى 
329.7 ألف دينار، باإلضافة إلى جتديد التعاقد 
اخلاص باالشتراك في نظام AIM مع بلومبيرغ 

بتكلفة تصل إلى 320.16 ألف دينار.


