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االحد ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«بيتك».. األكبر في البورصة بقيمة سوقية ١١٫٤٥ مليار دينار
احمللل املالي

بعد استحواذ بيت التمويل 
الكويتــي على البنك األهلي 
املتحد - البحرين عن طريق 
تبادل األسهم، وذلك بالتنازل 
عــن ٩٧٫٢٧٣٪ مــن اســهم 
رأسمال «األهلي املتحد» أي ما 
يعادل ١٠٫٨ مليارات سهم من 
اسهم األهلي املتحد لصالح 
«بيتــك» حيــث ارتفع رأس 
مال بيــت التمويل الكويتي 
من ٩٢٨٫٥٧ مليون دينار الى 
١٫٣٣ مليار دينار موزعة على 
١٣٫٣ مليار سهم، فقد تصدر 
بيت التمويل الكويتي قائمة 
الشــركات األكبــر من حيث 
القيمة الرأسمالية السوقية 
في بورصة الكويت وبقيمة 
رأسمالية سوقية بلغت ١١٫٤٥
مليــار دينار أي مــا يعادل 
٢٦٫٧٪ من القيمة الرأسمالية 
السوقية االجمالية لبورصة 
الكويت التي سجلت ٤٢٫٨٧
مليــار دينــار كمــا فــي ٢٧

ســبتمبر ٢٠٢٢، تــاله بنــك 
الكويت الوطني بوزن ١٧٫٣٩٪ 
في السوق أي ما يعادل قيمة 
٧٫٤٥ ســوقية  رأســمالية 
مليارات دينار والشــركات 
األخــرى فــي رأس الالئحة 
تبتعد مــن حيث الوزن عن 
«بيتــك» و«الوطني» حيث 
جاء بنــك بوبيان في املركز 
الثالــث بــوزن في الســوق 

الوزن في السوق نحو ٣٧٫٨٣
مليــار دينار، ما يعادل ٨٨٪ 
من البورصة وشكلت ٢٠٪ من 
إجمالي عدد الشركات املدرجة 
التي بلغت ١٥٣ شركة بينما 
األسهم األخرى والتي شكلت 
٨٠٪ من عدد األسهم املدرجة 
فقد بلغ وزنها السوقي ١٢٪ 
فقط، وهي مبعظمها اســهم 
ذات قيمة ســوقية صغيرة 
احلجــم تتــراوح قيمتهــا 
السوقية بني مليونني و١٩٠

مليون دينار.
بعــد هــذا االســتحواذ 

البورصــة عرضــة ملخاطر 
تقلب أسعار األسهم الثقيلة 
الوزن باإلضافة الى احتساب 
املؤشرات الوزنية للبورصة 
والقطاعات على أساس القيمة 
الرأسمالية السوقية لالسهم 
Free Float القابلة للتــداول

Shares للشــركات املدرجة، 
حيــث إن عــدد كبيــر مــن 
الشــركات ممسوكة من قبل 
مستثمرين اســتراتيجيني، 
وبالتالي األخذ بعني االعتبار 

سيولة األسهم املدرجة.
وكان «بيتــك» أفصح في 
وقت سابق من االسبوع املاضي 
عن اجلدول احملدث لالحداث 
الرئيسية لعملية االستحواذ، 
حيــث قــال ان تاريــخ النفاذ 
سيكون اعتبارا من اليوم األحد 
املوافق ٢ أكتوبر، وســيكون 
أول يوم لتداول أسهم «بيتك» 
اجلديــدة في تاريخ ٦ أكتوبر 
اجلاري، على أن يكون انتهاء 
فتــرة الـ ٦٠ يومــا العتراض 
املســاهمني الذين لــم يقدموا 
اســتمارات القبول بتاريخ ١٤

نوفمبر ٢٠٢٢، وتسجيل أسهم 
بيتــك اجلديدة بأســماء باقي 
مساهمي األهلي املتحد الذين 
لم يقدموا اســتمارات القبول 
بتاريــخ ٢٠ نوفمبــر املقبل، 
وأول يوم لتداول اسهم بيتم 
اجلديدة للمساهمني الذين لم 
يقدموا استمارات القبول في 

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢.

والتغيير امللحوظ في تركز 
الســوق مــن حيــث أوزان 
الشركات تتبني احلاجة الى 
إدراج شــركات متوســطة 
الى كبيرة احلجم من حيث 
القيمة الرأسمالية السوقية 
فــي بورصــة الكويت وذلك 
بهدف خلق فرص استثمارية 
للمســتثمرين  جديــدة 
السيولة وتنويع  وتنشيط 
األوراق املاليــة وتوزيعهــا 
علــى كل القطاعــات خللق 
التــوازن لصالــح  بعــض 
املستثمرين بحيث ال تكون 

مبا يعادل ٢٦٫٧٪ من القيمة الرأسمالية اإلجمالية للسوق

نســبته ٦٫٧٢٪ ومــن ثــم 
مجموعة«زين» بوزن ٥٫٩٣٪ 
و«أجيليتي» بوزن ٤٫٢٥٪ في 

البورصة.
في األساس وقبل استحواذ 
«بيتك» على «األهلي املتحد 
- البحريــن» كان واضحــا 
تركــز البورصــة الكويتية 
من حيث القيمة الرأسمالية 
السوقية والتداوالت في عدد 
محــدود وقليل من األســهم 
القيمة  املدرجة حيث بلغت 
الرأســمالية السوقية ألكبر 
٣٠ شــركة مدرجة من حيث 

«البترول» تعتزم تنظيم حفل 
رسمي إلطالق إستراتيجية ٢٠٤٠

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادرها أن مؤسسة 
البترول الكويتية تعتزم تنظيم حفل رسمي 
إلطالق اســتراتيجية املؤسســة وشــركاتها 
التابعة لعــام ٢٠٤٠ وذلك بعــد االنتهاء من 

االستراتيجية وتعديلها.
وقالــت املصــادر إن الشــركات النفطية 
التابعة ملؤسســة البترول انتهت مؤخرا من 
تعديل استراتيجيتها لعام ٢٠٤٠ وذلك وفقا 
للتغيــرات املطلوبة مــن احلكومة. وذكرت 
أن اســتراتيجية القطاع النفطي لعام ٢٠٤٠

تتمتع بأهمية قصوى في كل عمليات وأنشطة 
مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة 
لها، حيث إن هذه االســتراتيجية تشمل كل 
مجاالت العمل، سواء املرتبطة بشكل مباشر 
بالعمليات النفطية، أو تلك املكملة لها والتي 

تأخذ كذلك حيزا من اهتمام القطاع.
وفي هذا السياق، تعتزم «البترول» طرح 
ممارسة بشأن تنظيم احلفل ومن املقرر نشر 
املمارسة في عدد غد من مجلة «الكويت اليوم»، 

وحددت «البترول» آخر موعد لتقدمي العطاءات 
في ٨ نوفمبر املقبل، وتسري العطاءات ملدة 
٩٠ يوما اعتبارا من تاريخ اإلقفال وتبلغ قيمة 
التأمني األولي للممارسة ألف دينار صاحلة 

طول مدة سريان العطاء.
وســتعقد «مؤسســة البترول» اجتماعا 
متهيديا بتاريخ ١٧ أكتوبر اجلاري للرد على 

استفسارات املمارسني.
جتدر اإلشارة الى أن الكويت عدلت أكثر 
من مرة اســتراتيجية القطــاع النفطي لعام 
٢٠٤٠، والتــي كان آخرها مطلــع عام ٢٠١٩، 
حيث تبنت االســتراتيجية القدمية حتقيق 
طاقة إنتاجية من النفــط اخلام في الكويت 
بشكل ثابت حول ٤٫٧٥ ماليني برميل يوميا، 
في حني تبلغ القدرة اإلنتاجية للكويت نحو 
٣ ماليــني برميل، ما يحمــل تخوفات من أن 
تكون توقعات الدراسة املعدة في هذا الشأن 
مبالغا فيها بعض الشيء، ويجب إعادة النظر 
فــي تقديرها في ضوء دراســة جديدة أكثر 
دقــة ملختلف اجلوانــب ذات الصلة بجدوى 

مشاريع اخلطة.

بعد انتهاء الشركات النفطية من وضع إستراتيجية معدلة واملوافقة عليها

«نفط الكويت» تنشئ خطوط تدفق 
أنابيب بقيمة ١٢٢ مليون دينار

تطوير تطبيق «تشجيع االستثمار»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة 
ان شركة نفط الكويت قررت ترسية عقدين 
ضخمني األسبوع املاضي بقيمة اجمالية تبلغ 
١٢٢ مليون دينار وذلك النشاء خطوط تدفق 
األنابيب. وقالت املصادر ان العقد االول بقيمة 
٦٠ مليون دينار، حيث ستقوم الشركة بإنشاء 

خطوط التدفق في منطقة غرب الكويت.
وذكرت ان العقد الثاني في منطقة جنوب 
وشرق الكويت (حقل برقان الكبير) ومتت 

ترسيته بقيمة ٦٢ مليون دينار.
ويشــمل نطاق العمل في مشروع إنشاء 
خطوط تدفق الغاز واألعمال املرتبطة بها، بناء 
شبكة خطوط التدفق وتركيب التوصيالت 

اخلطوط الساخنة والصمامات.

طارق عرابي

تتجه هيئة تشجيع االســتثمار املباشر 
إلى تطوير تطبيقها اخلاص بالهواتف الذكية 
مبا يتناسب مع خططها االستراتيجية، حيث 
تطرح ممارسة متخصصة في صيانة وتطوير 
تطبيــق الهواتف الذكيــة، والتي حددت لها 

مواصفات فنية وشــروطا خاصة وعامة، إذ 
تطرح املمارسة رسميا اليوم وتستمر حتى 
إقفالهــا في ٢٣ اجلاري. وفي الســياق ذاته، 
تطــرح وزارة التجارة والصناعة ممارســة 
خاصة بصيانة نظام ميكنة تراخيص هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر اليوم على أن يكون 
آخر موعد لتقدمي العطاءات في ١٦ اجلاري.

في غرب الكويت وحقل برقان الكبير

فاتورة دعم «التموين» تقفز ٧٢٪ إلى ١٣٨٫٧ مليون دينار

طارق عرابي

كشــفت بيانات رســمية 
اطلعت عليهــا «األنباء» عن 
ان قيمــة فاتــورة دعم املواد 
التموينية واإلنشــائية التي 
حتملتهــا احلكومــة خــالل 
النصف األول من العام احلالي 
ارتفعت بنسبة ٧٢٪ مبا قيمته 
٥٨٫١ مليون دينار حيث بلغت 
القيمة اإلجمالية لإلنفاق على 
ذلك اجلانب نحو ١٣٨٫٧ مليون 
دينار، مقارنة بـ ٨٠٫٦ مليون 
دينار للفترة ذاتها من العام 

املاضي ٢٠٢١.
ووفقا ملصادر مطلعة، فإن 
أسباب الزيادة في اإلنفاق على 
الدعم تأتي بصورة رئيسية 
من االرتفاع في أسعار املواد 
الغذائية واإلنشــائية عامليا، 
وهو األمر الذي تواجهه وزارة 
التجارة والصناعة بتخفيف 
آثاره على املواطنني عبر حتمل 
تلك الزيادات في إطار سعيها 
لتوفير السلع واالحتياجات 
األساســية املدعومــة بنفس 
أســعارها السابقة ومن دون 
أن تثقل كاهل املواطن، خاصة 
أن وزير التجارة والصناعة 
فهد الشريعان كان قد أكد في 
أكثر من مناسبة أن املواطن لن 
يشــعر بأي زيادة في أسعار 
املواد اإلنشائية والتموينية 
املدعومة، إذ ستتحمل احلكومة 
فروق األســعار الناجتة عن 
زيادة كلفة الشحن أو غيرها، 
فــي ظــل تداعيــات احلــرب 
ـ األوكرانية، وأن  الروســية 
هنــاك خططا اســتراتيجية 
لضمان تدفق الســلع واملواد 
الغذائية واستقرار أسعارها.

يأتــي ذلــك إلــى جانــب 
الــدور احليوي لإلنفاق على 
دعم املــواد اإلنشــائية التي 
استحوذت وحدها على نحو 
٨٨٪ مــن حجم زيادة اإلنفاق 
على الدعم خالل أول ٦ أشهر 
من العــام احلالــي، مدفوعة 
بحجم التوزيعات اإلسكانية 
األخيرة وبدء املواطنني العمل 
على التجهيزات واإلنشاءات 

اخلاصة ببيت العمر.
يأتي ذلــك بعدما ارتفعت 
فاتورة اإلنفاق على دعم املواد 
اإلنشــائية بنسبة تصل إلى 
١٤٣٪ مبــا قيمتــه نحو ٥١٫٥

مليــون دينــار حيــث بلغت 
القيمة اإلجمالية حلجم االنفاق 
عليها خالل النصف األول من 
العام احلالي نحو ٨٧٫٤ مليون 
دينــار مقارنة بـ٣٥٫٩ مليون 
دينار عن الفترة ذاتها من العام 
املاضي ٢٠٢١، وذلك بدعم من 
التوزيعات اإلسكانية اجلديدة 
وبــدء الكثير مــن املواطنني 

دينار في مارس ٢٠٢١، وجاء 
شهر أبريل رابعا بـ ١٢٫٥ مليون 
دينار مقابل ٥٫٤ ماليني دينار 

في أبريل ٢٠٢١.
علــى  اإلنفــاق  وشــهد 
الدعم املقدم للمواد الغذائية 
والتموينيــة االساســية من 
األرز، والســكر، واحلليــب 
البــودر، والزيــت النباتــي، 
ومعجون الطماطم، والدجاج، 
والعــدس، والطحــني خــالل 
النصف االول من العام احلالي 
ارتفاعا بنحو ١٣٫١٥٪ مبا قيمته 

علــى احلليــب ومغذيــات 
األطفــال بنســبة ٣٢٪ مبــا 
قيمته ٩٠٠ ألف دينار خالل 
النصف االول من عام ٢٠٢٢
حيــث بلغــت قيمتــه نحو 
٣٫٧ ماليــني دينــار مقارنة 
بـــ ٢٫٨ مليون دينــار دعما 
أنفق على تلك السلع خالل 
الفترة ذاتها من ٢٠٢١. وسجل 
شــهر يونيو املاضي أعلى 
معدل انفاق على دعم احلليب 
ومغذيات االطفال بواقع ١٫١

مليون دينار، تاله شهر أبريل 
بنحو ٥٩٨ ألف دينار، بينما 
سجل شهر يناير نحو ٥٧٧
ألف دينــار لدعــم احلليب 
ومغذيــات االطفــال. جدير 
بالذكر أن إجمالي قيمة الدعم 
املنصرف للمواد التموينية 
التي تقدمها وزارة التجارة 
للمواطنني من خالل البطاقة 
التموينية، بلغ خالل العام 
٢٠٢١ نحو ٢٢٥ مليون دينار، 
حيث شــمل هذا املبلغ دعم 
مجموعة املــواد التموينية 
التي تضم: األرز البشــاور، 
الدجــاج  النباتــي،  الزيــت 
املجمد، معجــون الطماطم، 
الســكر، حليــب البــودرة، 
الطحني والعدس، إلى جانب 
املتمثلة  املــواد اإلنشــائية 
باألسمنت واحلديد والطابوق 
ودعم التكييف واخلرسانة 
واألطقم الصحية واألسالك 
الكهربائيــة والســيراميك 
والبورسالن ودعم التكسية 
اخلارجية للبناء والترميم.

نحو ٥٫٥ ماليني دينار ليبلغ 
نحو ٤٧٫٣ مليون دينار مقارنة 
بـ ٤١٫٨ مليون دينار عن الفترة 
ذاتها من ٢٠٢١. وأظهرت األرقام 
أن شــهر يونيو ٢٠٢٢ سجل 
أعلى معــدل انفاق على دعم 
املواد األساســية بواقع ١٣٫٩

ماليني دينار، يليه شهر مارس 
بواقــع ٩٫٣ ماليــني دينار ثم 
شــهر مايو بواقع ٨٫١ ماليني 

دينار.
املقــدم  الدعــم  وارتفــع 
حلملة البطاقات التموينية 

في ٦ أشهر وبزيادة قيمتها ٥٨٫١ مليون دينار مقارنة بـ ٨٠٫٦ مليون دينار أنفقت خالل الفترة ذاتها من ٢٠٢١

إنشاءاتهم في بيت العمر.
وسجل شهر يناير املاضي 
أعلى معــدل انفاق على دعم 
إذ بلغت  املــواد اإلنشــائية، 
قيمتــه ١٨٫٧ مليــون دينــار، 
مقارنة بـ ٥٫١ ماليني دينار عن 
شهر يناير ٢٠٢١، فيما سجل 
شهر فبراير ٢٠٢٢ ثاني أعلى 
معدل إنفاق بواقع ١٦٫٥ مليون 
دينار مقارنة بـــ ٥٫٦ ماليني 
دينار في فبراير ٢٠٢١، وحل 
شهر مارس ثالثا بـ ١٥٫٣ مليون 
دينار مقارنة بـــ ٥٫٣ ماليني 

«التجارة»: نظام لرصد الشكاوى واالقتراحات 
املتداولة على اإلنترنت ومواقع التواصل

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة، 
أن وزارة التجارة والصناعة وحتديدا قطاع 
الرقابة التجارية وحماية املستهلك، يولي 
آراء وشــكاوى املســتهلكني صفة األولوية 
القصوى في تطوير عملياته، إذ يستهدف 
رصد وحتليل شكاوى املستهلكني باإلضافة 
إلى متابعة اقتراحاتهم في معايشة حقيقية 

لواقع املواطنني وجتاربهم كمستهلكني.
وتتجــه الوزارة إلى االســتعانة بنظام 
متخصص فــي رصد ومتابعة الشــكاوى 
واالقتراحات املتداولة على شبكة اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي لهذا الغرض، 
حيث طرحت بالفعل ممارسة متخصصة في 

هذا األمر، فيما قد متتد العمليات إلى رصد 
كل ما يتعلق بأعمال الوزارة من شــكاوى 

واقتراحات.
وفي السياق ذاته، تتجه وزارة التجارة 
والصناعــة مليكنــة أعمــال إدارة القضايا 
والعقود في قطاع الوكيل املساعد للشؤون 
القانونيــة الــذي يختص باإلشــراف على 
القضايا والعقود التي تكون الوزارة طرفا 
فيها ومتابعة الدراسات والبحوث القانونية 
والفنية ومتابعة تطبيق القوانني واملراسيم 
واللوائح. وفي هذا الصدد، تتجه «التجارة» 
إلى طرح ممارســة مختصة بشــأن ميكنة 
إدارة القضايا والعقود، والتي سيبدأ توفير 
وثائقها بدءا من اليوم على أن يكون آخر يوم 
لتقدمي العطاءات في  ١٦ من الشهر اجلاري.

التوزيعات اإلسكانية ترفع دعم املواد اإلنشائية بـ ١٤٣٪ إلى ٨٧٫٤ مليون دينار

٣٧٫٨٣ مليار دينار القيمة الرأسمالية السوقية ألكبر ٣٠ شركة مدرجة

٣٢٪ ارتفاعًا في فاتورة احلليب ومغذيات األطفال.. وصلت لـ ٣٫٧ ماليني دينار

وزن الشركة في بورصةالقيمة الرأسمالية  (دينار كويتي)الشركةالترتيب
٢٦٫٧٠٪١١٫٤٤٦٫١٢٥٫٥٩٢بيتك١
١٧٫٣٩٪٧٫٤٥٤٫١٤٨٫٨٨٣وطني٢
٦٫٧٢٪٢٫٨٨٢٫٢٩٢٫٨٩٥بنك بوبيان٣
٥٫٩٣٪٢٫٥٣٩٫٩٨٣٫٥٨١زين٤
٤٫٢٥٪١٫٨١٩٫٧٦٧٫٤٣٨أجيليتي٥
٢٫٥٥٪١٫٠٩٣٫٩٢٣٫٢٢٩املباني٦
٢٫٣٢٪٩٩٥٫٣٦٦٫١٦٥خليج ب٧
٢٫٢٨٪٩٧٨٫٠٩٩٫٧١٤جتاري٨
١٫٧٤٪٧٤٦٫٣٣٣٫٤٣٨برقان٩
١٫٥٢٪٦٤٩٫٨١٣٫٣٣٤املتحد١٠
١٫٣٠٪٥٥٩٫٢٩٠٫٨٧٤أس تي سي١١
١٫٢٢٪٥٢٤٫٦١٣٫٣٦٦صناعات١٢
١٫٢١٪٥١٩٫٤٧٣٫٠٥٥أهلي١٣
١٫١١٪٤٧٦٫٣١٠٫٩٥٨أريد١٤
١٫٠٥٪٤٥٠٫٣٢٠٫٧٥٦بوبيان ب١٥
١٫٠٤٪٤٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠بنك وربة١٦
١٫٠١٪٤٣٤٫٩٧٧٫٧٢١قابضة م ك١٧
١٫٠٠٪٤٢٧٫٦٥٢٫٣٤٨البورصة١٨
٠٫٩٥٪٤٠٧٫٠٤٨٫٥٤٤هيومن سوفت١٩
٠٫٨٣٪٣٥٦٫٤٠٠٫٠٠٠مشاريع٢٠
٠٫٨٣٪٣٥٤٫٤٢٧٫٦٩١اجلزيرة٢١
٠٫٧١٪٣٠٥٫٥٧٥٫٥٣٦القرين٢٢
٠٫٧١٪٣٠٢٫٧٧٤٫٩١٣جي اف اتش٢٣
٠٫٦٦٪٢٨٤٫٠٠٣٫٣١٨خليج ت٢٤
٠٫٥٨٪٢٤٦٫٥٦٨٫٦٨٩صاحلية٢٥
٠٫٥٥٪٢٣٥٫٦١٤٫٢٣٠الدولي٢٦
٠٫٥٤٪٢٣٣٫٠٢٣٫٧٥٤كابالت٢٧
٠٫٥٣٪٢٢٧٫٨٤٧٫٤٢٤وطنية٢٨
٠٫٥١٪٢١٩٫٢٢٥٫٠٠٠الغامن٢٩
٠٫٥٠٪٢١٣٫٤٠٠٫٠٠٠شمال الزور٣٠

٨٨٫٢٥٪٣٧٫٨٢٨٫٤٠٢٫٤٤٧اإلجمالي ألكبر ٣٠ شركة
١١٫٧٥٪٥٫٠٣٨٫١٣٦٫٢٣٤األسهم األخرى

١٠٠٫٠٠٪٤٢٫٨٦٦٫٥٣٨٫٦٨١إجمالي بورصة الكويت


