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اجلمعة ٢ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

األجانب يعززون مشترياتهم في أسهم ٥ بنوك.. 
وملكياتهم بالقطاع عند ٣٫٤ مليارات دينار

شريف حمدي

اتسمت تعامالت االجانب 
على أســهم البنوك الكويتية 
في البورصة خالل األســبوع 
املاضي بالشراء، حيث ارتفعت 
ملكياتهم في أسهم ٥ بنوك، هي: 
بنك الكويــت الوطني، وبيت 
التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك 
اخلليج، وبنك بوبيان، وبنك 
وربة، ليبلغ إجمالي ملكيات 
األجانب بأسهم البنوك الـ ١٠
إلى نحو ٣٫٤ مليارات دينار.

ووفقــا إلحصائيــة حول 
نســب امللكيات األجنبية في 
البنوك الكويتيــة بتاريخ ٣١

اغسطس املاضي، فقد شهدت 
نســب ملكيات املســتثمرين 
األجانــب فــي أســهم ٣ بنوك 
تراجعا خالل األسبوع املاضي، 
وهي: البنك األهلــي، والبنك 
األهلي املتحــد، وبنك برقان، 
واســتقرت فــي كل من البنك 
التجاري، وبنك الكويت الدولي 

.«KIB»
وتفصيليا، ارتفعت النسبة 
في الوطنــي بنســبة ٠٫٠٢٪ 
لتصل النســبة االجمالية إلى 
٢٣٫٧٨٪ بقيمــة ١٫٨٩٢ مليــار 
دينــار، كما ارتفعــت ملكيات 
االجانب في بيتك بنسبة ٠٫٠١٪ 
لتصل إلى ١١٫٣٦٪ بقيمة ٩٤٩٫٤

مليون دينار. كما ارتفعت في 
بنــك اخلليج بنســبة ٠٫١٠٪ 
بنســبة ١٦٫٤٥٪ بقيمة ١٨٤٫٣

مليون دينار، وارتفعت كذلك 
في بنك بوبيان بنسبة ٠٫٠٢٪ 
بإجمالــي ٥٫٧٧٪ بقيمة ١٨٠٫١

مليون دينار، إضافة إلى بنك 
وربــة بنســبة ٠٫٠٢٪ لتصل 
النســبة االجمالية إلى ٤٫٠١٪ 

بقيمة ٢٠ مليون دينار.
وتراجعت ملكيات االجانب 
في بنك االهلي بنسبة ٠٫٠١٪ 
بنسبة ١٫٢٣٪ بقيمة ٧٫٦ ماليني 
دينار، وتراجعــت في املتحد 
بنســبة ٠٫٠١٪ لتنخفض إلى 
٠٫٣٩٪ بقيمة ٢٫٧ مليون دينار، 
وتراجعت في برقان بنســبة 
إلــى ١٧٫٦٨٪  ٠٫٠٢٪ لتصــل 
بقيمــة ١٤١٫٢ مليــون دينار، 
فيما استقرت في التجاري عند 
٠٫٠٦٪ بقيمة ٥٩٦ ألف دينار، 
كما اســتقرت في الدولي عند 
٥٫٨٥٪ بقيمة ١٤٫٨ مليون دينار.

وعلــى صعيــد البورصة 
خالل األســبوع املاضي، فقد 

مؤخرا بنسبة ٥٪، حيث يؤثر 
تراجع اسعار النفط على أداء 
البورصــة حتــى وان حافظ 
السعر على بقائه فوق مستوى 
الـــ ١٠٠ دوالر، ومن العوامل 
التي أثرت على أداء الســوق 
خالل األسبوع تراجع اإلقبال 
على اسهم االستحواذ واالندماج 

مقارنة باالسبوع املاضي.
وبانتهـــــاء تعـامـــــالت 
األســبوع، انخفضــت القيمة 
إذ  الســوقية بنســبة ١٫٨٪، 
خسرت بنهاية التعامالت ٨٤٠

مليون دينــار، لتصل القيمة 
السوقية إلى ٤٥٫٣٩ مليار دينار 
تراجعا من ٤٦٫٣٤ مليار دينار 

األسبوع املاضي.
وشهدت السيولة املتدفقة 

في تعامالت األسبوع املاضي، 
البورصــة تعامالت  وأنهــت 
األسبوع على تراجع جماعي 
في اداء املؤشرات، وذلك على 

النحو التالي:
٭ انخفض مؤشر السوق األول 
بنســبة ٢٪ محققا ١٧٨ نقطة 
خسائر ليصل إلى ٨٥٢٧ نقطة 
تراجعا من ٨٧٠٥ نقاط نهاية 

األسبوع املاضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي 
تراجعا بنسبة ٠٫٩٪ خاسرا ٥٥

نقطــة ليصل إلى ٥٨٠٨ نقاط 
تراجعا من ٥٨٦٣ نقطة.

٭ خســر املؤشــر العام ١٫٨٪ 
بنهاية االسبوع بعد ان فقد ١٤١

نقطة ليصل إلى ٧٦٤٤ نقطة 
تراجعا من ٧٧٨٥ نقطة.

للسوق انخفاضا الفتا بنهاية 
تعامالت األسبوع بنسبة ٢٤٪ 
مبحصلة أسبوعية ٢٣٣ مليون 
دينار مبتوســط يومي ٤٦٫٥
مليــون دينــار، مقابــل ٣٠٨

ماليــني دينــار في األســبوع 
املاضي مبتوسط يومي ٦١٫٥

مليون دينار، وجاء ذلك في ظل 
تراجع الطلب على األسهم ذات 
القيم السعرية املرتفعة مقارنة 
باألســبوع املاضي الذي شهد 
استقبال سيولة كبيرة في ظل 
اإلقبال على اسهم االستحواذات 

في مقدمتها سهم بيتك.
كما تراجعت أحجام التداول 
بنســبة ٣٪، إذ بلغت كميات 
األســهم املتداولة ١٫٢٨٠ مليار 
ســهم مقابل ١٫٣١٨ مليار سهم 

٨٤٠ مليون دينار خسائر سوقية للبورصة خالل أسبوع.. و٤٦٫٥ مليوناً محصلة السيولة

عادت مؤشــرات الســوق إلى 
التراجع على مســتوى األداء 
االســبوعي مجددا، وذلك بعد 
حتسن األداء األسبوع املاضي 
بارتفاع جماعي للمؤشــرات، 
إذ جنحت التعامالت للتراجع 
اغلب فترات التداول على وقع 
عمليات توسع في البيع جلني 

االرباح السريعة.
ويشــهد ســوق األســهم 
الكويتــي تذبذبــا فــي األداء 
كسائر األســواق العاملية في 
ظل اســتمرار ارتفاع معدالت 
الفائدة التي سيكون لها تأثير 
سلبي على مجمل اداء الشركات 
بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

ويضاف إلــى ذلك تراجع 
ســعر برميل النفط الكويتي 

«نفط الكويت» متدد ٥ عقود 
بقيمة ٧٥ مليون دينار

أحمد مغربي 

علمــت «األنبــاء» من مصــادر نفطية 
مســؤولة أن شــركة نفــط الكويت قررت 
OIL WELL متديد عقد أسمنت آبار البترول
CEMENT بقيمــة ٧٥ مليــون دينار وذلك 
لنحو ٥ عقود موقعة مع شركات محلية.

وقالت املصادر إن العقود اخلمسة من 
العقــود املهمة للغاية فــي عمليات احلفر 
لتقدمي خدمــات تغليف آبار النفط والغاز 

وعزلها باألسمنت.
وتأتــي تلك العقود ضمن اســتثمارات 
«نفــط الكويت» املســتمرة لتعزيز النمو 
فــي مجال عمليات احلفر وزيادة ســعتها 

اإلنتاجيــة من النفط اخلام، حيث ســتتم 
إعادة توجيه حصة كبيرة من تلك العقود 

إلى االقتصاد احمللي.
ويشمل نطاق عمل متديد العقود تقدمي 
خدمــات تغليف وعزل اآلبار باألســمنت، 
وتعتبر هذه العملية خطوة مهمة في حفر 
واستكمال آبار النفط والغاز، حيث يتم ضخ 
اخلليط األسمنتي بني التكوين الصخري 

وغالف البئر حلماية وعزل حفرة البئر.
وأفــادت بأن «نفط الكويت» مســتمرة 
في تطبيق أطر اإلنتاج بأفضل املواصفات 
العامليــة، وذلك في ضوء تطوير عملياتها 
وخططها التي تعتمد على تعزيز اإلنتاج 

بأفضل عناصر اجلودة.

خاصة بعمليات احلفر وخدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها باألسمنت

الكويت تتعاقد مع شركة أجنبية لتوريد
أجهزة قياس ومراقبة لـ ٢١ ناقلة نفط

مصطفى صالح 

علمــت «األنباء» من مصــادر نفطية 
مطلعة ان شركة ناقالت النفط الكويتية 
في طريقها للتعاقد مع احدى الشــركات 
األجنبية لتوريد وتشغيل معدات وأجهزة 
قياس ومراقبة لألســطول لعدد ٢١ ناقلة 
نفط. وفي هذا الصدد، فضت اللجنة العليا 
ملناقصات مؤسســة البتــرول الكويتية 

عطــاءات ٣ شــركات تقدمــت للمناقصة 
اخلاصة بتوريد وتشغيل معدات وأجهزة 
قياس ومراقبة األسطول لـ ٢١ ناقلة، حيث 
تقدمت الشركة األولى بعطاء قيمته ٣٫٦٣٥
ماليني دوالر، والشركة الثانية بـ ٢٫٤٧٤

مليون دوالر، أما الشركة الثالثة فقد بلغت 
قيمة العطاء اخلاص بها نحو ٢٫٧ مليون 
دوالر، هذا ولم يتم اتخاذ القرار النهائي 

في شأن الترسية.

٦٥٠ مليون دوالر لتوسعة 
محطتي صرف صحي بـ«النفط»

وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت في ديسمبر 
مــن العام املاضي أنــه مت االنتهاء من أعمال 
الهندســة األوليــة والتصميمــات اخلاصــة 
باملشــروع. وقالــت املجلــة إن التخلص من 
املياه املنتجة في قطاع انتاج البترول تشكل 
مصدر قلق لشركة نفط الكويت منذ عقدين 
على األقل. وقد شــهد حقل برقــان النفطي، 
وهو ثاني أكبر حقل نفط في العالم، زيادات 

متتالية في احملتوى املائي للنفط املنتج.
ويتم التخلص من الكثير من مياه الصرف 
باســتخدام احلقن في آبــار مخصصة لهذه 

الغاية.

محمود عيسى

ذكـــــرت وكـــالــــــــة 
«بلومبيــرغ» انه قد متت 
املوافقــة علــى ميزانيــة 
مشروع تقدر قيمته بنحو 
٢٠٠ مليون دينار أو نحو 
٦٥٠ مليون دوالر لتوسيع 
محطتني للتخلص من مياه 
الصرف الصحي في القطاع 
النفطي، وفقا ملصادر نفطية 
مطلعة، والتي قالت إنه من 
املتوقع اآلن طرح املشروع 
في مناقصة نهاية هذا العام 

أو أوائل عام ٢٠٢٣.
وكان من املتوقع في السابق طرح مناقصة 
املشروع في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام، 
علما بأن العميل صاحب املشروع هو شركة 
نفط الكويت، ويشــار الى املشروع املذكور 

.٢٠٥٨ /EF بالرمز
واضافت املجلة أن نطاق العمل في املشروع 
يشمل توســيع املرفقني احلاليني املعروفني 
باسم ١-EWDP و٢-EWDP، ويقع املرفق األول 
EWDP-١ على بعد نحو ٢٠ كيلومترا جنوب 
وسط مدينة الكويت، أما املرفق الثاني وهو 
EWDP-٢ فيقع على بعد نحو ٤٠ كيلومترا 

جنوب العاصمة.

«بلومبيرغ»: يتوقع طرح مناقصة املشروع بنهاية العام احلالي أو مطلع ٢٠٢٣

«األشغال» متدد عروض محطة شمال كبد 
ملعاجلة الصرف الصحي حتى ١٣ سبتمبر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان وزارة االشغال العامة 
في الكويتية مددت حتى ١٣ سبتمبر األجل 
النهائي لتقدمي العروض املتعلقة مبناقصة 
مشروع بناء وتوســيع محطة شمال كبد 
ملعاجلة مياه الصرف الصحي، والتي اعلن 
عنها ألول مرة في عام ٢٠١٣، حيث ان املوعد 
السابق قد انتهى في ٢٣ أغسطس املاضي.

وكانت وزارة األشغال العامة قد طرحت 
املناقصة اخلاصة بالعقد املقرر تنفيذه وفقا 
 (EPC) لنظام الهندســة والتوريد والبناء
في وقت سابق من الشهر املاضي، ويتوقع 
أن تصل الطاقة التصميمية للمحطة بعد 
توسعتها إلى مليون متر مكعب في اليوم.

وقد تضمنت اخلطة األولية بناء وحدتني 
ملعاجلة مياه املجاري بطاقة إجمالية مجمعة 
تقتــرب مــن ٥٠٠ الف متر مكعــب يوميا، 
باإلضافة إلى حتديــث وحدة قائمة تعمل 

بالفعل.
وفي يناير ٢٠٢٠ حققت الكويت مرحلة 
اإلغالق املالي ملشروع محطة مياه الصرف 
الصحــي فــي أم الهيمــان والتابــع لهيئة 
مشــروعات الشــراكة بني القطاعني العام 

واخلاص بقيمة ١٫٧ مليار دوالر.
وختمت ميد بالقول إن الهيئة وقعت مع 
التحالف الذي وقع عليه االختيار، واملشكل 
من شــركة WTE Wassertechnik األملانية 
وشركة املستشارين املاليني الدوليني احمللية، 

خطاب الترسية في نوفمبر ٢٠١٨.

بعد انتهاء املوعد السابق في ٢٣ أغسطس املاضي

امرأة تتلقى باخلطأ ماليني الدوالرات من شركة تداول عمالت مشفرةامرأة تتلقى باخلطأ ماليني الدوالرات من شركة تداول عمالت مشفرة
يســعى تطبيق Crypto.com إلى اســتعادة نحو 
١٠٫٥ ماليني دوالر أســترالي (٧٫٢ ماليني دوالر) مت 
حتويلهــا عن طريق اخلطأ إلــى امرأة في ملبورن، 
ولكن مت بالفعل إنفاق جزء منها، مبا في ذلك شراء 
عقار مكون من ٥ غرف نوم بقيمة ١٫٣٥ مليون دوالر 

أسترالي في إحدى ضواحي ملبورن.
واكتشفت الشركة خالل عملية تدقيق في ديسمبر 
أنهــا ارتكبت خطأ في معاجلة اســترداد ١٠٠ دوالر 
أســترالي قبل ٧ أشهر، وفقا لوثائق احملكمة، حيث 
مت إدخال رقم حســاب بطريق اخلطأ في حقل مبلغ 

الدفع، وفقا ملا نقلته «بلومبيرغ».
وأمــرت احملكمة العليا في والية فيكتوريا ببيع 
املنزل، الذي اشترته أخت املرأة، وإعادة األموال إلى 
الشركة، ومن املتوقع أن تعود القضية إلى احملكمة 

في أكتوبر.
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٩٫٧٥٦٫١٥١٢٫٧١٢٫٢١٠(٢٥٠٫١٥٨)�٠٫٠١-٠٫٤٠٠٫٣٩البنك األهلي املتحد
KIB٦٨٫٩١٧٫١٦٢١٤٫٨١٧٫١٩٠-�٥٫٨٥٥٫٨٥٠٫٠٠

٥٨١٫٢٨٥٫٢٥٠١٤١٫٢٥٢٫٣١٦(٦٥٧٫٥٦٣)�٠٫٠٢-١٧٫٧٠١٧٫٦٨بنك برقان
٩٢٨٫٥٧١١٫٠٥٤٫٨٥٦٫٣٣٠٩٤٩٫٣٧٠٫٦٩٧�١١٫٣٥١١٫٣٦٠٫٠١بيتك

٧٤٧٫٧٣٦٢١٥٫٧٢١٫٩٧٩١٨٠٫١٢٧٫٨٥٣�٥٫٧٥٥٫٧٧٠٫٠٢بنك بوبيان
٤٠٠٫٠٠٠٨٠٫٢٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٥٠٫٠٠٠�٣٫٩٩٤٫٠١٠٫٠٢بنك وربة

حيدر لـ «األنباء»: «الوسطاء» يؤهل منتسبيه 
لـ «كتابة العقود» و«إدارة أمالك الغير واملرافق»

طارق عرابي

أكد نائب رئيس االحتاد الكويتي 
أن  العقــار عمــاد حيــدر  لوســطاء 
«الوسطاء» حريص كل احلرص على 
االرتقــاء بالعقار الــذي يعتبر عودا 
ضمن حزمــة اقتصادية متكاملة، إذ 
كلما تطــور القطاع العقاري وصلنا 
إلى قطاع اقتصادي أفضل، خصوصا 
أن العقــار أصبح من ضمن أولويات 
واهتمامات املواطن الكويتي بشكل عام.

وفي هذا الصدد، كشف حيدر عن 
نية االحتــاد تنظيم دورات تدريبية 
جديــدة للمــرة األولــى في الســوق 
العقاري، حــول «إدارة أمالك الغير» 
املكاتــب  املرافــق» و«إدارة  و«إدارة 
العقاريــة» و«كيــف تكون وســيطا 

ناجحا»، إلى جانب املســتوى الثاني 
من دورة «مبادئ الوساطة العقارية».
وقال حيدر في تصريح خاص لـ 
«األنبــاء»، ان االحتاد ســيبدأ مطلع 
الشهر املقبل بتنظيم دورات في «كيفية 
كتابــة العقود»، وذلــك بهدف تأهيل 
الوســطاء ورفع مستواهم للوصول 
إلى الهدف املنشود لالرتقاء باملهنة، 
حيث ستركز هذه الدورة على التعريف 
بكيفية كتابة عقــود البيع وااليجار 
واالستثمار والتنازل عن حق االنتفاع، 
إلى جانب عقد البيع االبتدائي، خاصة 
أن الوسيط العقاري مسؤول عن كتابة 

عقود مباليني الدنانير.
وأوضح أن الهدف من الدورات التي 
ينظمها االحتاد من شأنها أن ترتقي 
بالوســيط العقاري الذي ســيصبح 

ميتلك الثقافة الالزمــة جانب كتابة 
العقــود، خاصة أن عقود الوســطاء 
تتم تعبئتها بشكل يدوي، علما أنه ال 
يشترط بالوسيط العقاري أن يكون 
«محاميــا» أو «قانونيا» حتى يكتب 
عقد الوساطة، وإمنا ميكنه التعرف 
علــى كيفية وآلية كتابة هذه العقود 
من خالل التدريب الذي يكسبه اخلبرة 

الالزمة لذلك.
وأضاف ان احتاد الوسطاء مستمر 
في تقــدمي الــدورات االجبارية التي 
فرضها قرار وزارة التجارة والصناعة 
على الوسطاء اجلدد، مثل دورة «مراقب 
االلتزام لغســيل االمــوال» و«مبادئ 
الوساطة العقارية»، إلى جانب التدريب 
امليداني للوســيط العقــاري اجلديد 

عماد حيدروالذي ميتد على مدى ٢١ يوما.


