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شريف حمدي

سيطرت النزعة الشرائية 
خــالل الربــع الثالــث من 
العام احلالي على تعامالت 
االجانب باألســهم القيادية 
املدرجــة بالســوق األول 
الذي يضم اكبر الشــركات 
من حيث السيولة العالية 
والقيمة الرأسمالية، وذلك 
بهــدف تعزيز امللكيات من 
خالل رفع النسب في اسهم 
١٧ شركة من اصل ٢٦ شركة 
مدرجة بالسوق األول تشكل 
٦٥٪ من مكونات الســوق، 
علما بأنه مت ايقاف سهم أهلي 
متحد البحرين عن التداول 
بتاريخ ١٨ اغسطس املاضي 
إلمتام عملية استحواذ بيت 
الكويتــي علــى  التمويــل 

املصرف البحريني.
وجاءت توجهات األجانب 
ايجابية جتاه هذه النوعية 
من األســهم، رغــم جنوح 
الســوق الكويتي للتراجع 
الربــع  اداء  مجمــل  فــي 
الثالــث مقارنــة بالربعني 
األول والثانــي، وهــو مــا 
جتلى في تقليص مكاسب 
مؤشر السوق األول من ٨٪ 
بنهاية النصــف األول إلى 
٤٪ بنهايــة الربــع الثالث 
جراء عمليات بيع اتسمت 
بالعشوائية نظرا حلالة عدم 

األول خــالل الربــع الثالث 
وكانت كما يلي:

٭ جاء فــي الصــدارة من 
حيث قيمة امللكيات ســهم 
بنك الكويت الوطني بـ ١٫٧٤
مليار دينار بنسبة ملكية 
وصلت إلى ٢٣٫٢٩٪، بزيادة 
خالل الـ ٣ اشــهر األخيرة 

بلغت ٠٫٣٨٪.

بنســبة ٠٫٣٧٪ خالل الـ ٣
اشهر املاضية.

٭ رابعا، جاء سهم هيومن 
سوفت بقيمة ١٧٦٫١ مليون 
دينار بنسبة متلك لألجانب 
٤٤٫٢٠٪ بزيــادة ١٫٣٪ هــي 
األعلى خالل تعامالت الربع 

الثالث.
٭ باملرتبة اخلامسة، جاء 
ســهم املبانــي بقيمة ١٦١٫٩

مليون دينار بنسبة متلك 
لألجانــب ١٥٫١١٪، بعد رفع 
ملكياتهم بنسبة ٠٫٤١٪ خالل 

فترة الرصد.
٭ تقلصت ملكيات األجانب 
في اسهم ٩ شركات وبنوك 
تشــكل ٣٥٪ مــن مكونات 
الســوق األول تراوحت ما 
بني ٠٫٠٣٪ وحتى ٠٫٣٨٪ كما 
يظهر من اجلدول املرفق. 

ومــن املتوقع ان يســتمر 
الزخم الشــرائي لألجانب 
على أســهم الســوق األول 
خــالل الربــع األخيــر من 
العام احلالي في ظل توافر 
عوامل ايجابية عدة، ابرزها 
انعــكاس ارتفــاع اســعار 
النفــط علــى اداء ســوق 
األســهم الكويتــي بشــكل 
عام، فضــال عــن النتائج 
املاليــة اجليــدة احملققــة 
خالل النصف األول وسط 
توقعــات باســتمرار منو 
االرباح في الربع الثالث. 

٭ تاله سهم بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» بقيمة ١٫٣

مليار دينار من خالل رفع 
نسبة امللكية ٠٫٣١٪ ليصل 

االجمالي إلى ١١٫٧٢٪.
٭ حل ســهم زين باملرتبة 
الثالثــة بقيمة ٣٤٧ مليون 
دينار بنسبة متلك ١٣٫٧١٪ 
بعد زيادة االجانب ملكيتهم 

األجانب عززوا ملكياتهم في األجانب عززوا ملكياتهم في ٦٥٦٥٪ من األسهم القيادية.. و«الوطني» في الصدارة بـ ٪ من األسهم القيادية.. و«الوطني» في الصدارة بـ ١٫٧٤١٫٧٤ مليار دينار مليار دينار

اليقني التي ســيطرت على 
اسواق املال العاملية في ظل 
تنامي املخاوف من الركود 

االقتصادي العاملي. 
ووفقا جلدول التغير في 
امللكية الذي اعدته شركة كي 
آي سي للوســاطة املالية، 
رصدت «األنباء» حتركات 
األجانب على اسهم السوق 

١٫٧ مليار دينار مكاسب «البورصة» في جلستني
حققت القيمة السوقية لبورصة 
الكويت مكاســب الفتــة في آخر 
جلســتني، حيث بلغــت ١٫٧ مليار 
دينار، اذ ارتفعت في جلسة امس 
التي شهدت ارتفاعات قياسية بنحو 
١٫٣ مليار دينار، وفي اجللسة التي 
سبقتها بلغت املكاسب السوقية نحو 
٤٠٠ مليون دينــار، لتصل القيمة 
السوقية االجمالية بنهاية جلسة امس 

إلى ٤٥٫٩٧ مليار دينار.
وشهدت اسهم البورصة بشكل 
عام واملدرجة بالسوق األول بوجه 
خاص زخما شــرائيا كبيرا، جتلى 
من خالل ارتفاع املؤشر بنسبة ٣٫٢٪ 
بزيادة ٢٥٠٫٩ نقطة ليصل املؤشر 
إلى ٨٠٤٨ نقطة، كما ارتفع مؤشر 
السوق الرئيسي بنسبة ١٫٧٪ بإضافة 
٩٣ نقطة ملكاسب املؤشر ليصل إلى 

٥٣٧٧ نقطة، ليرتفع بذلك املؤشــر 
العام بنسبة ٢٫٩٪ مبكاسب ٢٠٤ نقاط 

ليصل إلى ٧١٨٦ نقطة.
وقفــزت الســيولة امس ٣٦٪ 

مبحصلة ٧٧٫٦ مليون دينار ارتفاعا 
من ٥٦٫٩ مليون دينار في جلســة 
اول من امــس، تصدرها بيتك بـ 
٢٢٫٥ مليــون دينار، تاله اجيليتي 

بـ ١٠٫٤ ماليــني دينار، ثم الوطني 
بـ ٦٫٣ ماليني دينار، وصناعات بـ 
٤٫٤ ماليني دينار، اضافة إلى زين 
بـ ٣٫٢ ماليني دينــار، كما قفزت 
احجام التداول بنسبة ٧٠٪ بكميات 
٢٩٥ مليون ســهم ارتفاعا من ١٧٤

مليون سهم.
وعلى صعيد أداء أسواق األسهم 
اخلليجيــة، فقد عوضــت القيمة 
الســوقية للبورصــات اخلليجية 
جزءا من خسائرها منذ بداية أكتوبر 
اجلاري، حيث ارتفع إجمالي القيمة 
الســوقية لبورصات دول مجلس 
التعاون اخلليجي بواقع ٦٠٫٣ مليار 
دوالر، لتعــوض ٤١٪ مــن إجمالي 
خسائر القيمة السوقية التي تكبدتها 
خالل سبتمبر املاضي، والتي بلغت 

١٤٤٫٦ مليار دوالر.

الفارس: «أوپيك+» سيتخذ القرار 
املناسب لضمان إمدادات الطاقة

قــال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزيرالدولة لشؤون مجلس األمة بالوكالة 
د. محمد الفارس إن حتالف «أوپيك+» يدرس 
الوضع العام للسوق النفطية العاملية وسيتخذ 
القرار املناسب لضمان إمدادات الطاقة مبا يخدم 
مصالح املنتجني واملستهلكني على حد سواء.

حديث الفــارس جاء ضمــن تصريحاته 
لـ«كونــا»، قبيل مغادرته البالد للمشــاركة 
في االجتماع الـ ٤٥ للجنة الوزارية املشتركة 
ملراقبة االنتاج (JMMC) في حتالف «أوپيك+»، 
واالجتماع الوزاري الـ٣٣ لتحالف «أوپيك+» 
واملقــرر عقدهما حضوريا للمرة األولى منذ 
مارس ٢٠٢٠ بعد جائحة كورونا، مبقر األمانة 
العامة ملنظمة البلدان املصدرة للنفط «أوپيك» 
فــي ڤيينا اليوم (األربعاء). وأوضح الوزير 
الفارس ان هــذه االجتماعات الدورية تتابع 
تطورات السوق النفطية العاملية بهدف اتخاذ 
القرار املناسب للحفاظ على ميزان العرض 
والطلب، مؤكدا أن «أوپيك+» تدرس جميع 
املســتجدات واملتغيرات في الســوق لتصل 
إلى قرارات تضمن أمن اإلمدادات واســتقرار 
االسواق. وشدد على أهمية االجتماعات في 
ڤيينا كونها تنظر إلى آفاق جتديد التعاون، 
مشــيرا الى أن «أوپيك+» لديه مرونة حتت 

مظلة اتفاق إعالن التعاون الذي يسعى بدوره 
لضمان تعافــي وتوازن الســوق وقد أثبت 

جناحه خالل األعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
ويضم وفد الكويت الى االجتماعني إضافة 
للوزير الفارس كال من محافظ الكويت لدى 
منظمة «أوپيك» محمد الشطي، واملمثل الوطني 
للكويت لدى منظمة «أوپيك» الشيخ عبداهللا 

الصباح.

التحالف يدرس جميع املستجدات.. ولديه مرونة لضمان تعافي وتوازن السوق

د. محمد الفارس

«النفط» حتّدث إستراتيجيتها اخلمسية
كشفت وزارة النفط عن 
خططها لوضع استراتيجية 
جديــدة للــوزارة لألعوام 
املقبلة، متضمنة  اخلمسة 
منظومــة متكاملــة للعمل 
القطاعات والبرامج  داخل 
القيمة  بالوزارة لتعظيــم 
املضافة للنفط والغاز في 
الكويــت وحتقيق التنمية 
املســتدامة واحلفاظ على 
الثــروة الوطنية لألجيال 

القادمة.
وفي هذا الســياق، قال 

وكيل وزارة النفط الشيخ د.منر الصباح 
إن فريــق عمــل الــوزارة بــدأ فــي وضع 
االســتراتيجية اجلديــدة لــوزارة النفــط 
والتي تأتي منسجمة مع األهداف الوطنية 
والتوجهــات التي تضمنتهــا رؤية كويت 
جديدة ٢٠٣٥، وتهدف الى اإلسراع في التحول 
الرقمي واستشــراف الفــرص والتحديات 
فــي كل القطاعات داخــل الوزارة، ووضع 
اخلطط االســتباقية بعيدة املدى لها على 
جميع املستويات لتحقيق إجنازات نوعية.
وذكر الصباح أن اســتراتيجية وزارة 
النفط احملدثة ستركز على إرساء مجموعة 
من القيم األساســية فــي العمل تتمثل في 
تعزيز النزاهة والشفافية واإلبداع واالبتكار 
والتعاون والشراكة واالستدامة، واملساهمة 

في تعزيــز مكانة الكويت 
على خارطة الطاقة العاملية 
مــن خــالل إعــداد وإدارة 
واألنظمــة  السياســات 
الفعالة لقطاع النفط والغاز 
تستجيب للتحديات احلالية 

واملستقبلية.
جدير بالذكر أن وزارة 
النفــط قامــت بتشــكيل 
جلنــة التخطيــط والتــي 
يقع علــى عاتقها حتديث 
استراتيجية وزارة النفط، 
حيث مت تشكيل اللجنة من 
رئاســة وكيل وزارة النفط الشــيخ د.منر 
الصبــاح، وعضوية كل مــن وكيل وزارة 
النفط املساعد للشــئون اإلدارية واملالية 
ونظم املعلومات فاضل سيد علي، ووكيل 
وزارة النفط املســاعد للشؤون الفنية م. 
خالد الديني، والوكيل املســاعد للشــؤون 
االقتصادية بالوكالة عيد املطيري، ومدير 
إدارة العالقــات العامة واإلعالم الشــيخة 
متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح، ومدير 
إدارة مكتب الوزير عبداهللا الظفيري، ومدير 
إدارة الشؤون اإلدارية منال الوهيب، ومدير 
إدارة الشؤون املالية نادية العطار، ومدير 
إدارة االستكشــاف والتطويــر م. أحمــد 
العيسى، ومدير إدارة مركز نظم املعلومات 

عائشة الرباح.

الشيخ منر الصباح: تشكيل جلنة تخطيط للبدء في وضع أهدافها ومحاور تنفيذها

الشيخ د. منر الصباح

عمومية «أجوان اخلليج» ناقشت 
إلغاء إدراج أسهمها في «البورصة»

عقــدت شــركة أجــوان 
اخلليــج العقاريــة اجتماع 
العادية  العامــة  اجلمعيــة 
بنســبة حضــور ٥٠٫٩٦٪ 
العمومية وغير  واجلمعية 
العاديــة بنســبة حضــور 

.٪٥١٫٣٢
الشــركة في  وأوضحت 
بيــان صحافــي أنــه متــت 
أعمــال  جــدول  مناقشــة 
العادية  العامــة  اجلمعيــة 

للنظر في قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق 
املال املؤرخ في ٢٠٢٢/٨/١٧ بشأن إلغاء إدراج 
اســهم شــركة أجوان اخلليج العقارية من 
بورصــة الكويت لألوراق املالية، وقد متت 
إحاطة املســاهمني بكافة االجراءات التي مت 
اتخاذها من قبل مجلس اإلدارة ومتت املوافقة 

على بنود جدول األعمال بغالبية احلضور.
كما متت مناقشة جدول األعمال للجمعية 
العامة غير العادية وإحاطة السادة املساهمني 
بكافة االجراءات التــي مت اتخاذها من قبل 
مجلــس اإلدارة ومتت املوافقــة على بنود 

جدول األعمال بغالبية احلضور.

منصور الكندري مترئساً عمومية الشركة

القاهرة - ناهد إمام

قال سفيرنا في القاهرة غامن 
صقر الغامن إن احتفاالت مصر 
بالذكــرى ٤٩ لنصــر أكتوبر، 
تعكس قوة وصالبة اجليش 
املصري وهو شــيء تاريخي 
نتذكره كل عام، مشــددا على 
دور الكويت في دعم شقيقتها 
مصر خالل حرب أكتوبر، وأنها 
دائما ما تعمل على دعم أشقائها 
بالدول العربية، ومنها القيادة 
السياسية والشعب املصري 

بذكرى هذا النصر العظيم.
فــي  الغــامن  وأضــاف 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
أن زيارة وفــد غرفة صناعة 
وجتــارة الكويت إلى القاهرة 
خــالل األيام املاضيــة، كانت 
ناجحــة جــدا علــى جميــع 
املستويات، مشيرا إلى أن هناك 
ثمارا ملموســة لهذه الزيارة، 
مثل توقيع عدد من االتفاقيات 
التجاريــة واالقتصاديــة بني 

مهمة للمستثمر الكويتي في كل 
القطاعات االقتصادية في مصر.

وحول أهمية االتفاق املوقع 
بني احتــاد الغــرف التجارية 
جتــارة  وغرفــة  املصريــة 
وصناعة الكويت، أكد السفير 
أنه ميثل لبنة وخطوة لزيادة 
التواصل بني قطاع االستثمار 
في الكويت مع نظيره املصري، 
مشــيرا إلى أن االستثمار في 
مصر هو االستثمار للمستقبل، 

بل يعد استثمارا قوميا عربيا 
في دعم االقتصاد املصري.

العالقــــــات  وحــــــــول 
الكويت  بــني  الديبلوماســية 
ومصر مع قرب االحتفال مبرور 
٦٠ عاما على تأسيســها، قال 
الغامن، إنها عالقات تاريخية، 
مضيفا: «نحن ال ننسى مواقف 
مصر والوقوف بجوار مسيرة 
التنمية فــي الكويت، وكذلك 
وقوف الكويت إلى جانب مصر 
هي وقفة أشقاء لدعم القومية 

العربية».
إقامــة األســبوع  وحــول 
الكويتــي الثالث عشــر الذي 
تنظمــه مجموعــة اجلابرية 
للمعــارض برئاســة أحمــد 
إســماعيل بهبهاني في شــهر 
ديسمبر املقبل، أكد الغامن انه 
ســيحضر افتتاحه، ملا ميثله 
من أهمية في توثيق التعاون 
االستثماري والتجاري املنشود 
بني البلديــن حكومة وقطاعا 

خاصا وشعبا.

سفيرنا في القاهرة غامن صقر الغامن متحدثا للزميلة ناهد إمام

اجلانبني.
فــي  ســفيرنا  وأوضــح 
الوفــد  القاهــرة، أن زيــارة 
االقتصادي الكويتي الى مصر 
برئاســة رئيس مجلس إدارة 
«الغرفة» محمد الصقر، جاءت 
بدعــوة كرميــة مــن الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي، 
لتعكس مدى االهتمام الكويتي 
لالستثمار في مصر، وتعكس 
مدى االهتمام املصري كوجهة 

سفيرنا بالقاهرة لـ «األنباء»: االستثمار في مصر.. للمستقبل
التركيت:  السوق املصري أرض خصبةهنأ القيادة السياسية والشعب املصري باحتفاالت الذكرى الـ ٤٩ لنصر أكتوبر

جلذب رؤوس األموال الكويتية
أكــد نائب رئيــس احتاد 
شركات االستثمار الكويتية 
ورئيس مجلس إدارة شركة 
الصفاة لالســتثمار عبداهللا 
حمــد التركيــت أن الســوق 
املصرية باتت أرضا خصبة 
جلذب االستثمارات اخلارجية 
في ظل وجود عوامل داعمة 
القوانــني  أبرزهــا  لذلــك 
والتشــريعات االقتصاديــة 
التــي  واخلطــوات املهمــة 
اتخذتها احلكومة خالل الفترة 

األخيرة.
فــي  التركيــت  وقــال 
صحافيــة  تصريحــات 
علــى هامــش زيــارة الوفد 
الكويتي ملصر  االستثماري 
إن اخلارطــة االســتثمارية 
فــي مصر تغيــرت لألفضل 
املاضيــة  الســنوات  خــالل 
وبات املشهد أكثر وضوحا، 
السيما في إطار تنفيذ اخلطط 
اإلصالحية االقتصادية التي 
يجري تفعيلها حكوميا على 

تدريجي مدروس.
وأشــاد نائــب رئيــس 
احتاد الشركات االستثمارية 
الكويتية عبــداهللا التركيت 
بالتطور في البنية التحتية 
التي تشــهدها مصر حاليا، 
مؤكــدا أن ذلــك يعــد ضمن 
األمــور التــي يبحــث عنها 
املســتثمر األجنبــي بجانب 
قوانني وتشريعات اقتصادية 

تخدم البيئة االستثمارية.
وحول حجم االستثمارات 
الكويتيــة في مصــر، توقع 
التركيــت زيادتهــا خــالل 
املرحلة املقبلــة مبا يعكس 
الثنائيــة  العالقــات  عمــق 
بــني الدولتني، الفتــا إلى أن 
احلجم املباشر لالستثمارات 
الكويتية في مصر جتاوز الـ 
٥ مليــارات دوالر، فــي حني 
ان حجم االســتثمارات غير 
املباشــرة فــي مصــر يفوق 
١٠ مليارات دوالر، بإجمالي 
١٥ مليار دوالر اســتثمارات 

مباشرة وغير مباشرة.
وتوقــع التركيــت زيادة 
كبيرة بتلك االستثمارات خالل 
الفترات املقبلة، خصوصا أن 
هناك توجها وسعيا حثيثني 
من الشركات الكويتية لزيادة 
حضورها بقطاعات تشغيلية 
مدرة من خالل اســتثمارات 

مضاعفة باملستقبل.
الوفــد  زيــارة  وحــول 
قــال  للقاهــرة،  الكويتــي 
التركيت: إن وجود وفد رفيع 
املســتوى من رجال األعمال 
وكبرى الشــركات الكويتية 
حاليــا في مصــر يعد داللة 
واضحة علــى أن هناك نية 
للدخــول فــي اســتثمارات 
جديــدة في مصر، ولكن من 
خالل قراءة متمعنة تضمن 
لهــا حتقيــق العوائــد التي 
تواكب طموح القائمني عليها 
وكذلك مساهموها، مشيرا إلى 
أن الشركات الكويتية تبحث 

دائما عن األفضل.

عبداهللا التركيت

أرض الواقــع بدعم واهتمام 
الرئيــس  مــن  مباشــرين 

عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن مصر شهدت 
تطورا كبيرا خالل السنوات 
الـــ ٥ األخيــرة، وذلــك بعد 
االهتمــام امللحــوظ من قبل 
القيــادة السياســية مبلــف 
االستثمارات األجنبية والعمل 
على تذليل العقبات والعوائق 
التي ميكن أن تواجهها بشكل 


