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اجلمعة ٩ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

شركات ومعارض الهواتف تتسابق لطرح «آيفون ١٤» بالكويت.. ١٦ اجلاري
باهي أحمد

يستعد سوق الهواتف الذكية بالكويت الستقبال أحدث هواتف 
شــركة «آبل» األميركية «آيفــون ١٤» اجلديد، وذلك بإصداراته 
األربع، وذلك بعدما أعلنت الشركة املنتجة عن توافر إصدارات 
«آيفون ١٤» و«١٤ برو» و«١٤ برو ماكس» بدءا من ١٦ ســبتمبر 
اجلاري، فيما سيتاح هاتف «آيفون ١٤ بلس» في ٧ أكتوبر املقبل. 
وفي هذا السياق، قالت مصادر بقطاع االلكترونيات لـ «األنباء»، 
إن عشاق هواتف «آيفون» سيمكنهم شراء اإلصدارات اجلديدة 
بالســوق احمللي اعتبارا ملا بعد ١٦ اجلاري، وذلك بالتزامن مع 
طرح الهاتف رسميا باألسواق األميركية والعاملية، حيث دائما 
ما تســعى الشــركات واملعارض الكويتية إلــى توفير الهاتف 
اجلديد للمســتخدمني بالكويت بالتزامن مع طرحه رسميا في 

األسواق العاملية.
ويتمتع هاتف «آيفون ١٤» اجلديد، بشاشة «OLED» بسطوع 
Always» أعلــى ١٢٠٠ نيتس، ويدعــم آيفون اجلديد خاصيــة

On Display»، وســتعمل الشاشة طول الوقت، وستقدم خدمة 
االتصــال باألقمار الصناعية حلاالت الطوارئ كخدمة، على أن 
تكون متاحة لسنتني مجانا مع هواتف آيفون ١٤، والتي ستتاح 

أوال في أميركا وكندا.
وســتكون كاميــرا «آيفون ١٤ بــرو» بدقة ٤٨ ميغابكســل، 
وبحساس أكبر ٦٥٪ للكاميرا األساسية مقارنة بالسابق، وأيضا 
من مميزات «آيفون ١٤ برو» و«١٤ برو ماكس» اجلديد أنه يأتي 

مبعالــج «Bionic A١٦»، واللــون البنفســجي هــو لون اجلهاز 
الرسمي اجلديد.

وفيما يخص أسعار الهاتف اجلديد، فقد توقعت املصادر أن 
أحدث إصدارات «آبل» ستتوافر بالكويت بأسعار تبدأ من ٣٠٠

دينار لهاتف «آيفون ١٤»، و٤٠٠ دينار لهاتف «آيفون ١٤ برو»، 
موضحة أن هذه األسعار للنسخ ذات السعة التخزينية األقل، 

وأنها سترتفع مع السعات التخزينية األعلى لهذه الهواتف.
ووفقا للتوقعات، فسيتراوح سعر «آيفون ١٤»، املتوقع أن 
يكون األكثر شعبية، من ٣٠٠ إلى ٣٦٠ دينارا، و«آيفون ١٤ برو» 
مــن ٤٠٠ إلى ٤٨٠ دينارا، و«آيفون ١٤ بروماكس» من ٥٠٠ إلى 
٦٠٠ دينار، وذلك وفقا خليار الذاكرة، فيما ســتكون األســعار 
متفاوتة بني الشــركات، خاصة فــي ظل قلة الكميات املتوافرة 
من الهاتــف اجلديد في أيام طرحة األولى بالســوق الكويتي، 
فيمــا لم يتحدد بعد مدى توافر جهاز «آيفون ١٤ بلس» والذي 

سيتأخر طرحه باألسواق الى ٧ أكتوبر املقبل.
ولفتت املصادر إلى أن جميع االكسسوارات اخلاصة بالهاتف 
اجلديد من كفرات ووصالت للشحن واستيكرات خاصة باحلماية 
وغيرهــا أصبحت متوافرة بالســوق احمللي لــدى العديد من 
املتاجر، موضحة أن جميع االكسسوارات والكماليات اخلاصة 
بالهاتف اجلديد ستشهد ارتفاعا بعض الشيء بأسعارها نظرا 
لعدة أمور منها ارتفاع مصاريف الشــحن لتلك االكسسوارات 
والطلــب املرتفع عليهــا مقارنة بالعرض ونقــص اإلنتاج في 

املصانع لهذه االكسسوارات.

األسعار لن تتغير كثيراً عن اإلصدارات السابقة.. وتوافر جميع أكسسوارات الهاتف اجلديد بالسوق احمللي

«وحدة التأمني» للشركات: بياناتكم غير سرية أمام مفتشينا
علي إبراهيم

شــددت وحــدة تنظيــم 
التأمني على الشركات العاملة 
في السوق احمللي بضرورة 
الالئحــة  االلتــزام بأحــكام 
التأمني  التنفيذيــة لقانــون 
والتعاون مع موظفي الضبط 
القضائي وتزويدهم بالبيانات 
املطلوبة وعدم التذرع بأنها 
خاضعــة للحماية أو تتمتع 

بسرية.
ووفقا للتعميم الذي حمل 
رقــم ٦ لســنة ٢٠٢٢ بشــأن 
االلتــزام بتقــدمي املعلومات 
والبيانات واملستندات، أهاب 
رئيس وحــدة التأمني محمد 
العتيبــي بــكل اخلاضعــني 
لرقابتهــا الى جتنب ارتكاب 

٣ تصرفات كالتالي:
تقــدمي  عــن  االمتنــاع  ـ   ١

الوحــدة فــي  وطالبــت 
التعميــم جميــع املخاطبني 
بــه مبراعاة احلرص والدقة 
وبذل التعاون التام في تقدمي 
املســتندات والبيانات التي 
تطلبها الوحدة مع األخذ بعني 
االعتبار ان عدم االلتزام مبا 
ورد في هذا التعميم يعطي 
الوحــدة احلــق مبســاءلة 

املخالف.
وفي السياق ذاته، طالبت 
الوحدة الشركات العاملة في 

وأكد العتيبي في تعميمه 
على ضرورة التزام الشركات 
بأحكام املادة ٢٩ من القانون 
واملــادة ١١٢ مــن الالئحــة 
التنفيذيــة بعدم اجلمع بأي 
شكل من األشكال بني مزاولة 
التكافلــي  التأمــني  نشــاط 
والتأمينات األخرى أو العكس، 
سواء بشكل مباشر عن طريق 
إيجاد تكوين داخلي أو بشكل 
غير مباشر عن طريق وكيل 
تأمــني أو وســيط تأمــني أو 

غيرها من الوسائل.
وشدد على أن عدم االلتزام 
مبا ورد في التعميم يعطي 
وحــدة تنظيم التأمني احلق 
مبساءلة املخالف وفق أحكام 
القانــون رقــم ١٢٥ لســنة 
التنفيذيــة  ٢٠١٩ والئحتــه 
وتعديالتها وأي قانون آخر 

ذي صلة.

الســوق احمللي واخلاضعة 
لرقابتهــا إلــى الكشــف عن 
عمليات اجلمــع بني التأمني 
التكافلــي وأعمــال التأمــني 

التقليدي.
ووفقــا للتعميــم الــذي 
أصدره رئيس الوحدة محمد 
العتيبي حتت رقم ٥ لســنة 
٢٠٢٢ بشــأن كشف عمليات 
اجلمــع ما بني أعمال التأمني 
التكافلــي وأعمــال التأمــني 
التقليدي يتعني على الشركات 
تزويد الوحدة بكشف يبني 
الوثائــق املخالفــة  أنــواع 
ورقمها وتاريخ بدء سريانها 
وانتهائها وقيمة القســط أو 
االشتراك واإلجراءات املتخذة 
من جانب الشركة لتصويب 
الوثيقة املخالفة والتوقيت 
املتوقع لالنتهاء من تصويب 

الوثيقة.

شددت على أن االمتناع عن إتاحتها ملوظفي الضبط القضائي يقود إلى املساءلة القانونية

أو  أي معلومــات كبيانــات 
مستندات تطلبها الوحدة أو 
التأخر في تسليمها عن املدد 

املقررة لذلك.
٢ ـ االمتنــاع عــن تقدمي أي 
أو  بيانــات  أو  معلومــات 
مســتندات يطلبهــا موظفو 
الضبطيــة القضائية بحجة 
انهــا خاضعــة للحمايــة أو 

تتمتع بالسرية.
٣ـ  القيــام أو التحريــض أو 
املساعدة على سلوك يؤدي 
إلى منــع موظفي الضبطية 
ممارســة  مــن  القضائيــة 
صالحياتهم ســواء كان ذلك 
بإتالف مستندات أو االمتناع 
عــن تقــدمي معلومــات أو 
مستندات أو اإلدالء مبعلومات 
كاذبة أو مضللة أو االمتناع 
عن تقدمي أي مساعدة ميكن 

للشخص تقدميها.

٧٠٠ مليون دوالر لتحديث ٤ مراكز 
لتجميع النفط شرق الكويت

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميد انه 
قــد متــت املوافقــة علــى 
امليزانيــة اخلاصــة بفــك 
اجلمود وتسريع اجلهود 
لطــرح مناقصة مشــروع 
أربعــة مراكــز  لتحديــث 
جتميــع شــرقي الكويت، 
وتقــدر قيمــة املشــروع 
التابــع لشــركة نفــط   -

الكويــت - بنحو ٧٠٠ مليون دوالر حســب 
مــا نقلته املجلــة عن مصادر فــي الصناعة 
النفطية. وأضافــت أن مراكز التجميع التي 
GC-و٢ GC-سيتم حتديثها حتمل األرقام ١

و١١-GC و١٩-GC، ومن املتوقع أن يتم طرح 
املشروع في مناقصة نهاية هذا العام أو بداية 
العام املقبل. ويعتبر عقد املشــروع بقيمته 
البالغــة ٧٠٠ مليــون دوالر واحــدا من أكبر 
عقود النفط والغاز التي ستطرح في الكويت 
في السنوات األخيرة، وترتبط حقول النفط 
الكويتية بشبكة واسعة من مراكز التجميع، 

والتي تعمل كمواقع لتجميع النفط اخلام املنتج 
في العديد من اآلبار املتصلة بخطوط التدفق. 
وتوفــر مراكز التجميع في الكويت املعاجلة 
األولية عن طريق فصل الغاز املصاحب وإزالة 
امللح. وكشفت مجلة ميد في وقت سابق من 
هذا الشــهر النقاب عن مشروع آخر لشركة 
نفــط الكويت متت املوافقــة على ميزانيته، 
ويتركز نطاق العمل في هذا املشــروع على 
توسيع محطتني للتخلص من مياه الصرف 
EWDP-و٢ EWDP-الصحي املعروفة باسم ١

في املرافق النفطية.

٩ أكتوبر املقبل.. أول يوم لتداول أسهم «بيتك» اجلديدة

شريف حمدي

يحظى سهم بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) باهتمام بالغ 
من قبل املتعاملني بســوق 
األســهم الكويتي مبختلف 
شــرائحهم منذ بداية العام 
احلالــي، وهــو مــا تبرزه 
األرقــام اخلاصة بالســهم، 
حيث تصدر كافة األســهم 
من حيث األعلى استحواذا 
علــى قيمــة التــداول بـ١٫٧
مليار دينار تشــكل ١٦٫٢٪ 
من إجمالي التداوالت البالغة 
منذ بداية العام وحتى آخر 
إقفال قرابــة ١٠٫٥ مليارات 

دينار.
كما حــل «بيتــك» ثالثا 
فــي ترتيب األســهم األكثر 
تــداوال من حيــث الكميات 
بـــ١٫٨ مليار ســهم تشــكل 
٥٪ مــن اإلجمالي البالغ ٣٩
مليار سهم، محققا ارتفاعا 
سعريا بنسبة ٦٫٢٪ بارتفاعه 
٥٢ فلســا، إذ استهل السهم 
بسعر ٨٣٢ فلسا ووصل في 
إقفال امس إلى ٨٨٤ فلســا، 
وخالل تلك الفترة قفز السهم 
بشكل الفت وتخطى حاجز 
الدينار خالل تعامالت ابريل 
املاضي قبل ان يتراجع عن 
هذا املستوى جراء عمليات 
البيع التي يشهدها السوق 

من فترة ألخرى.
تصدر ســهم «بيتك» له 
مبرراته الكثيرة، لعل أبرزها 
صفقــة االســتحواذ الكامل 
املعلن عنها على أسهم بنك 
األهلــي املتحــد البحريني، 
والتــي وصلــت للمنعطف 
األكثر بــروزا، بعد إفصاح 
بيت التمويل الكويتي امس 
على موقع بورصة الكويت 
الرسمي ان أول يوم تداول 

بالعــرض ان عــدد اســهم 
التي مت  «األهلــي املتحــد» 
التنازل عنها لصالح «بيتك» 
بلغــت ١٠٫٧ مليارات ســهم 
متثــل ٩٦٫١٪ من اإلجمالي، 
وبناء على ذلك اعلن «بيتك» 
استيفاء كافة شروط العرض 
األخرى، وعليه فإنه اعتبارا 
مــن تاريــخ امــس أصبح 
العرض غير مشــروط من 
جميع النواحي، على ان يبقى 
العرض مفتوحا للقبول ملدة 
١٦ يومــا من تاريخ اإلعالن 
والتي تنتهي اجلمعة املوافق 

٢٣ سبتمبر اجلاري.
كمــا جاء فــي االفصاح، 
انه سيتم الكشف عن تاريخ 
ارسال اشــعار االستحواذ 

ملجمل أداء ســوق األســهم 
خالل اغسطس املاضي، في 
ظل حالة ارتباك تشــهدها 
اســواق املال العاملية جراء 
ارتفاع معدالت الفائدة التي 
سيكون لها تأثير سلبي على 
أداء الشركات بسبب ارتفاع 

تكاليف التمويل.
الســلبية  العوامل  ومن 
التي تشكل عائقا امام عودة 
أسواق املال مبنطقة اخلليج 
لالرتفاع واملكاسب الكبيرة 
التي حتققت في وقت سابق، 
هو جنــوح اســعار النفط 
للتراجع بالســوق العاملي، 
علما بأن سعر برميل النفط 
الكويتــي يتأرجــح عنــد 
مستوى ١٠٠ دوالرا للبرميل 

مراجعــة فوتســي راســل 
الدورية.

القيمــة  وانخفضــت 
السوقية بنهاية التعامالت 
األســبوعية بنســبة ١٫٢٪، 
بخسائر ٥٣١ مليون دينار، 
لتصل القيمة السوقية إلى 
٤٤٫٨٥٨ مليار دينار تراجعا 
مــن ٤٥٫٣٨٩ مليــار دينــار 
األسبوع املاضي، علما بأن 
القيمة السوقية كانت فوق 
مستوى ٤٦ مليار دينار قبل 

نهاية اغسطس املاضي.
وكان الفتــا علــى مــدار 
جلسات االســبوع تناقص 
السيولة املتدفقة، إذ تراجعت 
مطلع األسبوع إلى ٣٤ مليون 
دينار، واستمرت في التراجع 

االجبــاري للذين لم يقدموا 
اســتمارات القبول في وقت 
الحــق، وأشــار «بيتك» إلى 
ان تاريــخ تســليم االســهم 
اجلديــدة ملســاهمي «أهلي 
متحد» سيكون األحد املوافق 
٢ اكتوبــر املقبــل، الفتا إلى 
انه سيقوم باستخدام حقه 
باالستحواذ االجباري وفقا 
للمواد القانونية كما ورد في 

مستند العرض.
أداء  مســتوى  وعلــى 
بورصة الكويت االسبوعي، 
استمرت موجة البيع التي 
تشهدها في اآلونة األخيرة، 
تراجــع  واصلــت  حيــث 
مؤشراتها لألسبوع الثاني 
على التوالي، وذلك استكماال 

بعد انخفاض المس الـ ٣٪ 
مؤخرا.

ورغم اجلنوح لالنخفاض 
بشــكل عام، إال ان الســوق 
ميتلك مقومات ايجابية قد 
تدفعــه للعودة للمكاســب 
املقبلــة،  الفتــرات  خــالل 
النتائــج االيجابية  أبرزها 
لفترة النصف األول ألغلب 
البنوك والشــركات، فضال 
عن تراجع اسعار كثير من 
األســهم ملســتويات باتــت 
مشجعة على الشراء خالل 

الفترة املقبلة.
ويضاف إلى ما ســبق، 
يترقب سوق األسهم الكويتي 
تدفقات اجنبية في منتصف 
الشــهر اجلــاري على وقع 

لتصل إلى أقل من ٢٨ مليون 
دينار في جلسة االثنني، ومن 
ثم بدأت في التحسن نسبيا 
لتصل في جلسة الثالثاء إلى 
٣٦ مليون دينار، واســتمر 
التدريجي لتصل  التحسن 
في جلسة االربعاء إلى ٤٧٫٥
مليون دينار وهو مستوى 
قريب من ســيولة جلســة 

اخلميس.
التعامــالت  وبنهـــــاية 
األسبوعية تراجع مستوى 
التــداول اليومــي إلــى ٣٩
مليون دينار مبحصلة ١٩٤
مليون دينار، انخفاضا من 
٤٦٫٥ مليون دينار مبحصلة 
٢٣٣ مليون دينار األسبوع 

املاضي.

كمــا تراجعــت أحجــام 
التداول بنسبة ٢٣٪، إذ بلغت 
كميات األسهم املتداولة ٩٨٦
مليون ســهم مقابــل ١٫٢٨٠

مليار ســهم فــي تعامالت 
األسبوع املاضي.

وأنهت البورصة تعامالت 
األســبوع علــى مواصلــة 
التراجــع اجلماعي في اداء 
املؤشرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ تراجع مؤشــر الســوق 
األول بنسبة ١٫٣٪ بخسارته 
١٠٧ نقاط ليصل إلى ٨٤٢٠
نقطــة انخفاضــا من ٨٥٢٧
نقاط نهاية األسبوع املاضي.
٭ انخفض مؤشــر السوق 
 ٪٠٫٩ بنســبة  الرئيســي 
بخســارته ٥١ نقطة ليصل 
إلى ٥٧٥٧ نقطة تراجعا من 

٥٨٠٨ نقطة.
٭ تراجــع املؤشــر العــام 
بنســبة ١٫٢٪ بخسارته ٨٩

نقطة ليصل إلى ٧٥٥٥ نقطة 
تراجعا من ٧٦٤٤ نقطة.

السهم استحوذ على ١٫٧ مليار دينار من بداية السنة تشكل ١٦٫٢٪ من اإلجمالي

ألســهم «بيتــك» اجلديــدة 
ســتكون فــي التاســع من 
اكتوبر املقبل، وهو ما يشير 
إلى ان هذا التاريخ سيكون 
بداية تداول السهم بعد امتام 
عملية االستحواذ على البنك 
البحريني وايذانا بإنطالق 
العمالق املصرفي االسالمي.
تفاصيــل  فــي  وجــاء 
االفصاح على موقع البورصة 
إفادة من «بيتك» انه بانتهاء 
فترة العرض األولية وتاريخ 
اإلغالق األولي للعرض في 
٧ سبتمبر اجلاري، تلقى من 
مقاصتي البحرين والكويت 
وســيكو وكالء التسلم في 
البحريــن والكويت نتيجة 
نســبة القبول فيما يتعلق 

تاريـخ إرسـال إشـعار االسـتحواذ اإلجباري ملـن لم يقدمـوا اسـتمارات القبول سـيعلن عنـه الحقًا١٠٫٧ مليـارات من أسـهم «أهلي متحـد البحرين» مت التنـازل عنها لـ «بيتك» بنسـبة ٩٦٫١٪
«بيتـك» جاء ثالثًا كأكثر األسـهم تـداوًال في ٢٠٢٢ بنحو ١٫٨ مليار سـهم متثل ٥٪ مـن أحجام التداولالعـرض مسـتمر حتـى ٢٣ اجلـاري.. و٢ أكتوبر موعد تسـليم األسـهم اجلديدة ملسـاهمي «املتحد»

٣٫٣ مليارات دينار ملكيات األجانب بالبنوك
استمر انخفاض قيمة ملكيات األجانب 
في أسهم البنوك الكويتية خالل التعامالت 
االســبوعية ليصل اإلجمالــي إلى ٣٫٣٢

مليارات دينار، تراجعا من ٣٫٣٩ مليارات 
دينار األسبوع املاضي، ويأتي هذا التراجع 
مبررا في ظل انخفاض اســعار عدد من 
األسهم البنكية جراء عمليات البيع التي 

تسيطر على السوق.
ووفقا إلحصائية حول نسب امللكيات 
األجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ ٧

سبتمبر اجلاري، جنحت تعامالت االجانب 
إلى البيع، حيث انخفضت نسب امللكيات 
في أسهم ٥ بنوك هي بنك الكويت الوطني، 
وبنــك اخلليج، والبنــك األهلي املتحد، 
وبنك الكويت الدولي KIB، وبوبيان، فيما 
ارتفعت نســب امللكيات في ٤ بنوك هي 
بيت التمويل الكويتي (بيتك)، واألهلي 
وبرقان، ووربة، واستقرت في التجاري.

على عكس ما حدث األسبوع املاضي، 
تراجعــت ملكية االجانب فــي الوطني 
بنسبة ٠٫٠٦٪ لتنخفض النسبة االجمالية 
إلى ٢٣٫٧٢٪ بقيمة ١٫٨٥٥ مليار دينار، كما 
انخفضــت ملكيات االجانب في اخلليج 
بنسبة ٠٫٠٢٪ لتصل إلى ١٦٫٣٤٪ بقيمة 
١٧٨٫٨ مليون دينار، وانخفضت النسبة 
ايضا في بنك املتحد بنسبة ٠٫٠١٪ بنسبة 

٠٫٣٨٪ بقيمة ٢٫٦ ماليني دينار.
كذلك انخفضت ملكيات االجانب في 
بنك الكويت الدولي KIB بنسبة ٠٫٠٢٪ 
بإجمالي ٥٫٨٣٪ بقيمة ١٤٫٦ مليون دينار، 
إضافة إلــى انخفاض النســبة في بنك 
بوبيان بـ٠٫٠٦٪ لتصل النسبة االجمالية 

إلى ٥٫٧١٪ بقيمة ١٧٣٫٣ مليون دينار.
في املقابل ارتفعت ملكيات االجانب في 
بيتك بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل النسبة املجمعة 
إلى ١١٫٣٧٪ بقيمة ٩٣٢٫٢ مليون دينار.


