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اجلمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

ملكيات األجانب بالسوق األول تنمو ٤٪ إلى ٥٫٢ مليارات دينار
شريف حمدي

ارتفعــت قيمــة ملكيــات 
األجانب في البنوك والشركات 
القياديــة املدرجة بالســوق 
األول والبالغ عددها ٢٥ شركة 
هي األكبر من حيث السيولة 
العالية والقيمة الرأسمالية، 
لتصل بنهاية نوفمبر املاضي 
الى ٥٫٢ مليارات دينار ارتفاعا 
من ٥ مليارات بنهاية أكتوبر 

املاضي بنسبة ارتفاع ٤٪.
واتسمت تعامالت األجانب 
بالشراء بشكل الفت من خالل 
تعزيــز امللكيــات في اســهم 
١٦ شــركة من الـ ٢٥ شــركة 
املدرج أسهمها بالسوق األول 
متثــل ٦٤٪ مــن اإلجمالــي، 
فيمــا تراجعــت امللكيات في 
اســهم ٧ شــركات متثل ٢٨٪ 
من اإلجمالي، واســتقرت في 
شركتني هما هيومن سوفت 

واجلزيرة.
ويعد بنك الكويت الوطني 
هــو األعلى من حيــث قيمة 
ملكيــات األجانب بالســوق 
األول بقيمة ٢٫٠٨ مليار دينار، 
يليه بيــت التمويل الكويتي 
«بيتــك» بقيمــة ١٫٣٧ مليار 
دينار، ثم شركة زين بقيمة 
٣٦٩٫٥ مليون دينــار، تليها 
شركة أجيليتي بقيمة ٢٣٩٫٢

مليون دينار.
وتأتي العمليات الشرائية 
من قبل املستثمرين األجانب 
بأســهم البنوك والشــركات 
القيادية فــي ضوء البيانات 
املالية الرسمية التي كشفت 
عنهــا خالل الفتــرة املاضية 
والتي تشــير إلــى مواصلة 
املاليــة  النتائــج  حتقيــق 

اإليجابية.
وعلى صعيد أداء بورصة 
الكويت األســبوعي، شهدت 

والصغيــرة في إطــار يغلب 
عليهــا املضاربــة، فضال عن 
ان كثيرا من هذه النوعية من 
الشركات ســتوزع نقدا كما 

يظهر من بياناتها املالية.
ومع تباين أداء مؤشرات 
السوق وجنوحها للتراجع، 
خســرت القيمــة الســوقية 
لبورصة الكويت ١٥١ مليون 
التعامــالت  دينــار بنهايــة 
األســبوعية ليصل اإلجمالي 
إلى ٤٨٫٥١٢ مليار دينار تراجعا 
من ٤٨٫٦٦٣ مليارا في نهاية 
األسبوع املاضي بنسبة تراجع 

.٪٠٫٣
وارتفعت السيولة املتدفقة 
للسوق بنسبة ٣٤٪، مبحصلة 

تعامالت األسبوع على تراجع 
في أداء املؤشرات، وذلك على 

النحو التالي:
٭ انخفض مؤشــر الســوق 
األول بنســبة ٠٫٣٪ بتراجع 
٢٥ نقطــة ليصل إلــى ٨٤٦١
نقطــة من ٨٤٨٦ نقطة نهاية 

األسبوع املاضي.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
الرئيســي تراجعــا بنســبة 
٠٫١٪ بخسارة ٨ نقاط ليصل 
إلــى ٥٦٩٦ نقطة تراجعا من 

٥٧٠٤ نقاط.
٭ تراجع املؤشر العام بنسبة 
٠٫٢٪ بخسائر ٢٠ نقطة ليصل 
إلى ٧٥٦٦ نقطة انخفاضا من 

٧٥٨٦ نقطة.

أسبوعية بلغت ٢٥٢ مليون 
دينار مبتوسط يومي ارتفع 
إلى ٥٠٫٥ مليون دينار مقارنة 
مع ١٨٨ مليون دينار مبتوسط 
يومــي ٣٨ مليــون دينــار 
األسبوع املاضي، وكان الفتا 
ان سيولة األربعاء والبالغة 
٩٩٫٥ مليون دينار الناجتة عن 
تدفقات أجنبية جراء مراجعة 
دورية لـ MSCI كانت السبب 

في هذا االرتفاع.
كما ارتفعت أحجام التداول 
بنهاية التعامالت األسبوعية 
بنســبة ٢٠٪، بكميــات ٩٤٨

مليون سهم مقابل ٧٩٣ مليون 
ســهم في تعامالت األسبوع 
البورصة  املاضــي، وأنهــت 

اتسمت بالشراء بهدف تعزيز امللكيات في أسهم ١٦ شركة قيادية خالل نوفمبر املاضي

املؤشرات تراجعت جماعيت 
بشــكل طفيــف علــى وقــع 
عمليــات بيع مســتمرة منذ 
األسبوع املاضي، وهي عمليات 
منطقية بعد ارتفاعات الفتة 
استهلها سوق األسهم الكويتي 

منذ بداية نوفمبر املاضي.
وشملت العمليات البيعية 
كل أنواع األسهم سواء األسهم 
القيادية بعد ان شــهدت هذه 
النوعيــة من األســهم زخما 
شــرائيا الفتا خــالل الفترة 
األخيــرة بالتزامن مع إعالن 
البنوك والشركات القيادية عن 
النتائج املالية لفترة األشهر 
الـ ٩ األولى من العام احلالي، 
إضافة إلى األسهم املتوسطة 

«بورصة الكويت» ثالث أفضل
األسواق اخلليجية أداًء في ٢٠٢٢

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، 
إن أداء أسواق األسهم اخلليجية ظل مختلطا 
مرة أخرى خالل شــهر نوفمبــر املاضي، إذ 
تراجعــت ٣ من أصــل ٧ بورصات خليجية 
خالل الشهر، وشهدت األسهم السعودية أعلى 
معدل تراجع خالل الشــهر، إذ خسر مؤشر 
السوق السعودية (تاسي) نسبة ٦٫٦٪ من 
قيمته لينهي تداوالت الشهر دون حاجز ١١ ألف 
نقطة. كما تراجعت مؤشرات سوقي قطر ودبي 
بنهاية نوفمبر ٢٠٢٢، وأدت تلك اخلسائر إلى 
محو املكاسب التي سجلتها بقية البورصات 
ما أدى إلى انخفاض مؤشر مورغان ستانلي 
اخلليجي بنسبة ٤٫٢٪ خالل الشهر، وكانت 
عمان السوق األفضل أداء في نوفمبر مبكاسب 
٥٫٧٪، تبعتهــا بورصتــا الكويت وأبوظبي 
بتســجيلهما مكاسب بنســبة ٣٫٦٪ و١٫٧٪، 
على التوالي. كما ســاهمت التراجعات التي 
شهدتها بورصتا السعودية وقطر في التأثير 
سلبا على أداء أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي منذ بداية العام ٢٠٢٢ حتى تاريخه، 
إذ أنهى املؤشــر تداوالت الشهر في املنطقة 

احلمراء للمرة الرابعة هذا العام.
وكانت الســوق الســعودية هي السوق 
الوحيدة على مستوى دول اخلليج التي أنهت 
تداوالت نوفمبر ٢٠٢٢ على تراجع بنســبة 
٣٫٤٪ منــذ بداية ٢٠٢٢ حتــى تاريخه، فيما 
احتفظت أبوظبي بصدارتها على مســتوى 
املنطقة بتســجيل مكاســب منذ بداية ٢٠٢٢

حتى تاريخــه بنســبة ٢٤٫٣٪، تليها عمان 
والكويت مبكاسب جيدة بنسبة ١١٫٧٪ و٧٫٧٪ 

على التوالي.
وعلــى الصعيــد القطاعــي، أنهــت كافة 
املؤشــرات القطاعية تقريبا تداوالت الشهر 
في املنطقة احلمراء. واقتصر تســجيل أداء 
إيجابــي هامشــي علــى مؤشــرات قطاعات 
الفنادق واملطاعم والترفيه والسلع الرأسمالية 

والعقــار فقط خالل الشــهر بينما تراجعت 
بقية املؤشرات.

وكان مؤشر قطاع األدوية هو األسوأ أداء 
خالل شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بتسجيله خسائر 
شــهرية بنســبة ١٠٫٦٪، تبعه مؤشرا قطاع 
املواد األساسية وقطاع السلع طويلة األجل 
بنسبة ١٠٫٤٪ و٩٫٦٪ على التوالي. كما شهد 
مؤشــر املرافق العامة تراجعــا ثنائي الرقم 
خالل الشهر، بينما ســجلت القطاعات ذات 
القيمة السوقية الكبيرة مثل البنوك والطاقة 
تراجعات بنسبة ٣٫٢٪ و٤٫٣٪، على التوالي.

وتراجعت أنشطة التداول في أسواق دول 
مجلس التعاون اخلليجي للشهر الثالث على 
التوالي في نوفمبر ٢٠٢٢ بعد أن أدى انخفاض 
أنشطة التداول في السعودية والكويت وقطر 
في التأثير سلبا على ارتفاع قيمة التداوالت 
في بقية البورصات اخلليجية األخرى. وبلغ 
إجمالي قيمة األســهم املتداولة خالل الشهر 
٤٣٫٥ مليــار دوالر مقابــل ٤٦٫٧ مليار دوالر 
الشهر السابق. وعلى النقيض من ذلك، أظهرت 
أسواق األسهم العاملية أداء إيجابيا خالل الشهر 
بتســجيل مؤشر مورغان ســتانلي العاملي 
مكاسب شــهرية بنسبة ٦٫٨٪. وسجلت كل 
مؤشرات األســهم العاملية الرئيسية تقريبا 
منوا خالل الشــهر بدعم من تراجع ضغوط 
التضخــم مما عزز اآلمــال املتعلقة بتطبيق 
البنــوك املركزية العاملية لسياســات نقدية 
أقل تشددا. وسجلت األسواق الناشئة منوا 
ثنائي الرقم خالل الشهر عند نسبة ١٤٫٦٪، 
تبعتها األسواق األوروبية بتسجيلها ملكاسب 
شهرية بنســبة ٧٪. وأنهى مؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ تداوالت شهر نوفمبر مرتفعا 

بنسبة ٥٫٤٪ على أساس شهري.

«Apple Pay» ٩٠٪ من مستخدمي «آبل» في الكويت سيلجأون إلى
باهي أحمد 

طفرة جديدة سيســجلها 
قطاع خدمات الدفع اإللكتروني 
فــي الكويت بتشــغيل خدمة 
«Apple Pay» خــالل األيــام 
القليلــة املقبلة، إذ ستســهل 
عمليــات الدفــع عبــر أجهزة 
هواتــف «آيفون» و«ســاعات 
آبل»، مبــا ميكــن مالكي تلك 
األجهزة من استخدامها كأداة 
دفع مباشــرة وآمنة من دون 
احلاجة إلى بطاقاتهم املصرفية.
وفــي هــذا الســياق، أكــد 
خبيــران فــي أنظمــة الدفــع 
االلكترونــي لـــ «األنبــاء» أن 
دخــول تلــك اخلدمة يشــكل 
نقلــة نوعية في أنظمة الدفع 
االلكتروني، إذ حتقق ٩ فوائد 
بصورة مباشرة وغير مباشرة 
للعمالء ميكــن تلخيصها كما 

يلي: 
١- إتاحة الدفع عن طريق هاتف 

اآليفون أو ساعات آبل.
٢- العميــل لن يكون بحاجة 

حلمل بطاقته االئتمانية.
٣- محفظــة آبل جتمع جميع 
بطاقاتك املصرفية وان تعددت 

البنوك 
Apple» ٤ - عمليــات الدفع بـ

Pay» ال حتتاج لإلنترنت.
٥ - مســتوى عال من األمان 
واحلمايــة  واخلصوصيــة 

للعمليات.
٦ - تتيــح رقمــا تعريفيــا 
للتعامــل بديــال يقلــل تداول 

بياناتك املصرفية.
٧ - عمليات موثوقة ومجربة 
علــى مدار ٩ ســنوات بجودة 

وأمان تام.
٨ - توثيــق وحتقق عال بني 
صاحب البطاقة والبنك وشركة 

آبل.
٩ - كل عمليــة دفــع تتطلب 
عملية حتقق من خالل الوجه 

أو البصمة.
وتوقع اخلبراء أن جتذب 
اخلدمة اجلديدة عــددا كبيرا 
من مســتخدمي أجهزة «آبل»، 

وفيما يلي التفاصيل:
املؤســس  قــدر  بدايــة، 
والرئيس التنفيذي ملشــروع 
«قسمة» عبدالرحمن احلمادي، 
 «Apple pay» أن جتذب خدمة
٩٠٪ مــن مســتخدمي هواتف 
آبل بالكويت، نظرا لســهولة 
األمــان  االســتخدام، ونظــام 

واحلماية بها.

املالية وتقدمي  التكنولوجيــا 
مبادرات وخدمات جديدة في 

السوق الكويتي.
وباحلديث حول املبادرات 
مبجــال التكنولوجيــا املالية 
في الكويت، ذكــر أن مبادري 
 «fintech» التكنولوجيا املالية

هو جديد لتطوير نظام الدفع 
االلكتروني بالكويت، ومواكبة 
العاملية،  املالية  التكنولوجيا 
التي تشهد تطورات كبيرة في 
العالم الغربي وأيضا خليجيا 
ما يجعل هناك حاجة إلى ايجاد 
حلــول لتســريع العمل حتى 

املجــاالت، خاصة فــي مجال 
املدفوعات، فهناك ســباق بني 
البنــوك احمللية علــى تقدمي 
خدمــات متطــورة وتوفيرها 
للمســتخدمني،، ولذلــك تعد 
نسبة املدفوعات عبر االنترنت 
هي األعلــى بالكويت مقارنة 

بباقي دول املنطقة.
ولفت احلبشي إلى أن عدد 
مســتخدمي اخلدمة اجلديدة 
للدفع «Apple Pay» في الكويت 
قد يشهد اقباال كبيرا من قبل 
حاملي هواتف آبل والذي يزيد 
عددهــم مقارنة مبســتخدمي 
الهواتــف التي تعتمــد نظام 

«األندرويد» في التشغيل.
وأضــاف أن األمــان علــى 
خدمات الدفع اجلديدة مثل «آبل 
باي» و«سامسونغ باي» يعتبر 
عاليا جــدا، ألن عملية اضافة 
البطاقــة البنكية حملفظة آبل 
تتطلب توثيقا وحتققا عاليا  
بــني ٣ جهــات وهــي صاحب 
البطاقة والبنك املصدر للبطاقة 
وشركة آبل، كذلك فإن كل عملية 
دفع تتطلب عملية حتقق من 
خالل الوجــه او البصمة مما 

يعزز األمان عند االستخدام.

ال يهدفون الى منافسة البنوك 
التقليدية، فبعض املشــاريع 
قائمة على اساس التحالف مع 
البنوك لتقدمي مــا هو افضل 
للمســتخدمني، مبينا أن بنك 
املركــزي واملصارف  الكويت 
حريصــان على تقــدمي كل ما 

تكون الكويت بالصدارة.
مــن جانبه، قال الشــريك 
املؤسس - الرئيس التنفيذي 
 «Upayments» للعمليات فــي
علي احلبشي، إن هناك حرصا 
كبيرا من البنوك الكويتية على 
تقــدمي احدث اخلدمات في كل 

وأوضح أن الفترة األخيرة 
شــهدت ســرعة فــي التحول 
الرقمي بالكويت في القطاعني 
اخلــاص والعــام، ويأتي هذا 
التحول بالتزامن مع مبادرات 
عديــدة من جهات تشــريعية 
الرقمــي  التحــول  لتســهيل 
وتشجيع مبادرات تسهم في 
تقــدمي حلول رقميــة مبتكرة 
مثل تنظيم احملافظ الرقمية، 
وتنظيم اشتر اآلن وادفع الحقا، 
وهو األمر الذي ســيعود بكل 
تأكيــد بالفائدة على حتســني 
جتربة املستخدمني وتسهيل 

معامالتهم. 
وبني أن اخلدمة ســتجذب 
أغلب مســتخدمي أجهزة آبل 
مثلما جذبت مستخدمي أنظمة 
اندرويــد في الكويــت، وذلك 
نظرا لسهولة االستخدام وعدم 
احلاجة حلمل البطاقات البنكية 
فــي كل مكان وبســبب األمان 
والثقة العالية التي توفرها هذه 
اخلدمات، ناهيك عن التقارير 
التــي  الواضحــة واملفصلــة 
توفرها شركة آبل مثل موقع 
عمليــة الدفع علــى اخلريطة 

واجلهة التي متت لصاحلها.

خبراء أكدوا لـ «األنباء» أنها حتقق ٩ فوائد للعمالء بينها األمان واملوثوقية وعدم احلاجة للبطاقات املصرفية

Apple»وبني أن إطالق خدمة
أتــاح  Pay» فــي عــام ٢٠١٤ 
ملســتخدمي هواتف «آيفون» 
البنكيــة  اضافــة بطاقاتهــم 
إلــى احملفظــة االلكترونيــة، 
والدفــع عبرها بحيــث توفر 
األمان للمســتخدمني من عدم 
نشــر بطاقاتهــم فــي املواقع 
االلكترونيــة، إذ حتفظ أرقام 
البطاقات البنكية للمستخدمني 
عبــر تطبيــق «Wallet» على 
هواتــف «آيفون» بعد توثيق 
هوياتهــم، فينشــئ التطبيق 
رقما افتراضيا للبطاقة، وعندما 
يقوم املستخدم بالشراء، ال تتم 
مشاركة الرقم األصلي للبطاقة 
الرقــم االفتراضي، ما  وإمنــا 
يسهم في تعزيز اخلصوصية.

ولفت احلمادي إلى أن عدد 
 «Apple Pay» مستخدمي خدمة
حــول العالم وصل حاليا إلى 
٥٠٧ ماليني مستخدم، الفتا إلى 
أن التعاون مت بني شركتي «آبل» 
و«ماستر كارد» في تقدمي هذه 
اخلدمات، وهذا التحالف هو ما 
يفترض على البنوك الكويتية 
تنفيذه بالتعاون مع املبادرين 
أصحــاب اخلبــرات في مجال 

علي احلبشيعبدالرحمن احلمادي

«املركزي» يواكب أفضل املمارسات 

دور حتفيزي لتعزيز املدفوعات اإللكترونية

يســعى بنك الكويــت املركزي دائما إلــى مواكبة أفضل 
املمارســات في مجال الدفع اإللكترونــي والتقنيات املالية، 
ويحرص دائما على متابعة كل األحداث والتطورات الدولية 
فيما يتعلق بأنظمة الدفع، ويسعى دائما للتعاون مع اجلهات 

الرقابية على املستويني العاملي واإلقليمي.

ويحرص البنك على توفير بنية حتتية ســليمة لنظام 
املدفوعات تتميز باألمان، ووضع خطة عمل متكاملة ملشروع 
نظــام الكويت الوطنــي للمدفوعات بالتعــاون مع البنوك 
احملليــة لتدعيم ركائز االســتقرار املالي لالقتصاد الوطني 
وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات املصرفية.

يلعــب البنك املركــزي دورا حتفيزيا بشــأن خدمات 
الدفع اإللكتروني اجلديدة، إذ يتمحور حول تقدمي الدعم 
وتوفير البيئة املالئمة التي متكن املؤسسات املالية وفق 
تراخيصها من تقدمي اخلدمات واملنتجات املبتكرة جلمهور 

العمالء على نحو آمن، كما يقع على عاتقها التأكد من أن 
املنتجات املالية تقدم وفق إجراءات تشغيلية تضمن الكفاءة 
ومعايير السالمة واألمان الالزمة لتجنب تعريض النظام 
املالي واملصرفي ملا قد يصاحب هذه اخلدمات من مخاطر.

احلبشي: كل عملية
 دفع تتطلب حتققًا 

من خالل الوجه أو البصمة 
ما يعزز األمان 

احلمادي: حفظ أرقام 
البطاقات البنكية 

للمستخدمني عبر تطبيق 
«Wallet» على الهواتف

«Apple Pay» ينشئ 
رقمًا افتراضيًا للبطاقات 

املصرفية يسهم
 في تعزيز اخلصوصية

«Wallet» تتطلب توثيقًا 
وحتققًا على ٣ مستويات 

لصاحب البطاقة 
والبنك وشركة آبل

التقرير كامًال على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw


