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«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي
األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي عن فوز عبدالرحمن 
فهــد اخلليفة في الســحب 
األسبوعي حلساب «الفوز» 
للجوائــز، بجائــزة نقديــة 
قدرها ١٠ آالف دينار والذي 
أقيــم يــوم االثنــني املاضي 
حتت إشراف وزارة التجارة 

والصناعة.
وحساب «الفوز» للجوائز، 
هو حساب اجلوائز األول من 
نوعه والــذي يتيح لعمالء 
البنك األهلي الكويتي فرصة 
الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. 
ومن خالل حساب «الفوز»، 
سيحظى عمالء البنك األهلي 

للفــوز باجلائــزة الكبــرى 
وهــي راتب شــهري بقيمة 
٥٠٠٠ دينــار كويتي ملدة ١٠

سنوات، وجتدر اإلشارة إلى 

أنه سيكون مبقدور كل من 
عمالء البنك األهلي الكويتي 
اجلدد واحلاليني االستفادة 
من هــذه الفرصــة الفريدة 
في حالة توافــر رصيد في 
حســابهم مببلغ ١٠٠ دينار 

فقط.
والبنــك األهلي الكويتي 
يشــجع اجلميــع على فتح 
أو زيــادة  الفــوز  حســاب 
أرصدتهــم للحصــول على 
فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم يوم االثنني ١٢ ديسمبر 
٢٠٢٢. وكلمــا زادت املبالغ 
املودعة، كلمــا زادت فرص 

الفوز.

الكويتي بفرصة الفوز مببلغ 
١٠٠٠٠ دينار ضمن السحب 
األسبوعي األعلى لفائز واحد 
فــي الكويت، كذلــك فرصة 

املطيري: «العيد لألغذية» ضمن أقوى ٣ شركات 
كويتية بقطاع خدمة املطاعم والفنادق

العيــد  شــركة  نظمــت 
لألغذية أول مؤمتر للمحللني 
املاليــني واملســتثمرين عبر 
الهاتــف، وذلك بالتعاون مع 
شركة أرقام كابيتال ملناقشة 
املاليــة للشــركة  البيانــات 
فــي الربع الثالــث من ٢٠٢٢

والنتائج التشغيلية املجمعة 
في التسعة أشهر املنتهية في 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
الســياق،  هــذا  وفــي 
استعرض الرئيس التنفيذي 
للشــركة م.محمــد املطيري 
عــرض تقدميــي مفصل عن 
والتشــغيلي  املالــي  األداء 
للشركة خالل التسعة أشهر 
األولــى من عام ٢٠٢٢ عموما 
والربع الثالث من العام احلالي 
خصوصا. وأشــار املطيري 
في اجلزء األول من العرض 
إلــى عام ٢٠٢٢ باعتباره عام 

األسواق احمللية واإلقليمية 
والعاملية.

ولفت إلى أبــرز العوامل 
اإليجابية الستمرارية العيد 
لألغذية في االرتقاء بعملياتها 
التشغيلية ومنها التوسع في 
قطاع هوريكا خلدمة املطاعم 
والفنادق، وحتقيق الشركة 
لنتائج الفتة لتكون بعد عام 
تقريبا ضمن الثالثة شركات 
األقوى واألهم في القطاع على 
املستوى احمللي، إضافة إلى 
التوسع اإلقليمي والذي حتقق 
بدخول سوق دبي والسوق 

السعودي.
ومــن جانبه، قــال مدير 
إدارة عالقات املستثمرين في 
شــركة العيد لألغذية متعب 
املســعود، إن العيد لألغذية 
بــادرت بتنظيــم أول مؤمتر 
املاليــني  هاتفــي للمحللــني 

واملســتثمرين رغم أنها غير 
ملزمة بــه كونها مدرجة في 
الرئيســي لبورصة  السوق 
الكويــت، إال أنهــا حرصــت 
علــى تنظيمــه الســتقطاب 
االســتثمارية  احملافــظ 
اإلقليمية والعاملية، وتعزيز 
مبادئ االستدامة والشفافية 

واملصداقية.
إلــى  املســعود  وأشــار 
أن الشــركة بــادرت بوضع 
استراتيجية متكاملة إلدارة 
عالقات املستثمرين بأهداف 
محددة تبلور أولها بتطوير 
املوقع اإللكتروني للشــركة 
لبنــاء عالقــات راســخة مع 
املساهمني والشركاء، ومختتما 
بالكشف عن املشاركة مستقبال 
فــي امللتقيــات واملؤمتــرات 
اخلاصــة باحملللــني املاليني 

واملستثمرين.

الشركة نظمت أول مؤمتر للمحللني املاليني واملستثمرين ملناقشة نتائج الربع الثالث

متعب املسعود

التخطيط واالبتكار وإرساء 
القواعد التي تبلورت بإطالق 
الشركة الستراتيجية التوسع 
اإلقليمي Goals٢٥، إضافة الى 
اعتماد منهجية عمل متطورة 
بعناصــر مســاعدة دعمــت 
النمو املتواصل رغم االرتفاع 
امللحوظ ملعدالت التضخم في 

«Apple Pay» الكويت» ُتطلق خدمة Ooredoo»
أعلنــت Ooredoo الكويت 
Apple Pay عــن إطالق خدمة
MyOoredoo عن طريق تطبيق
اخلاص بها لتواكب شعارها 
«طور عاملــك»، لتكون بذلك 
أول شــركة اتصــاالت فــي 
الكويــت تقدم هــذه اخلدمة 
التي طــال انتظارها بشــكل 
يوفر لعمالء Ooredoo سهولة 
إجراء العمليات املالية الفردية 
اليومية من دون أي تعقيدات. 
وApple Pay هــي ميــزة 
فريــدة تقدمهــا Apple علــى 
و  iPadو  iPhone أجهــزة 
MacBook اخلاصــة بهــا مــا 
يتيح للعمالء دفع فواتيرهم 
أو إعادة تعبئة خطوطهم أو 
شــراء أي عــرض مــن خالل 
تطبيــق MyOoredoo بنقــرة 

واستراتيجيتها التي جتعل من 
جتربة العمالء مختلفة ومميزة 

عن كل ما يقدمه السوق.
الكويت   Ooredoo وتعمل
علــى مــدار الســاعة إلثــراء 
التجربــة الرقميــة للعمــالء 
مــن خــالل شــبكة اتصاالت 

غنية ومتطورة تكنولوجيا. 
بابتكار وتوفير واعتماد أحدث 
امليزات، ومن هنا جاء تقدمي 
Apple Pay، وهــي واحدة من 
أحــدث امليزات التــي تهدف 
إلى تســهيل عمليــات الدفع 
لعمالئهــا بكفــاءة من خالل 

هذه اخلاصية.
Ooredoo أبــدت  وقــد 
الرقمي  اهتمامهــا بالتطــور 
املستمر للتكنولوجيا املالية 
البــالد  أنحــاء  فــي جميــع 
واملنطقة، مبا في ذلك اجلهود 
التي تبذلها السلطات الرقابية، 
وبنك الكويت املركزي، إلدخال 
املالية  التكنولوجيا  تقنيات 
بالشــكل الذي يضفي املزيد 
من الكفاءة إلى احلياة اليومية 

لألفراد.

«MyOoredoo» عبر تطبيقها

واحدة دون احلاجة إلى مسح 
أو إضافة بطاقات السحب اآللي 
أو بطاقات ائتمانية جديدة.

وقد شهد عام ٢٠٢٢ تطويرا 
مســتمرا في Ooredoo بشكل 
ينعكس أيضــا على تطوير 
عمالئهــا،  يخــص  مــا  كل 

١٥ ٪ مكاسب حققتها صناديق األسهم الكويتية في ١١ شهرًا
شريف حمدي

في ظــل الزخم الشــرائي 
الالفت جلميع شرائح املتعاملني 
بسوق األسهم الكويتي خالل 
ارتفعــت  نوفمبــر املاضــي، 
أســعار كثير من األسهم التي 
متثل القوام الرئيسي ملكونات 
اغلب الصناديق االستثمارية، 
لتواصل صناديق االســتثمار 
احملليــة التــي تســتثمر فــي 
سوق األسهم الكويتية حتقيق 
املكاســب خالل الشهر الفائت 
بشــكل جماعي. هذه املكاسب 
ملؤشــرات  موائمــة  جــاءت 
البورصة الكويتية التي حققت 
أداء إيجابيــا علــى وقع بناء 
املراكز االستثمارية اجلديدة في 
ضوء إفصاحات فترة األشهر 
التسعة األولى من العام احلالي 

والتي جاءت مرضية إلى حد 
كبير للمســاهمني مبا يضمن 
لهــم توزيعــات نقدية جيدة. 
وتراوحت مكاسب الصناديق 
املســتثمرة في سوق األسهم 
احمللية خالل نوفمبر املاضي 
مــا بــني ٢٫١٪ و ٤٪ تصدرها 
صندوق كامكو االســتثماري 
املدار من شركة كامكو انفست، 
ومع هــذه املكاســب املضافة 
للمكاســب احملققة مــن بداية 
العام، ارتفعت مكاسب صناديق 
االستثمار في اسهم البورصة 
إلــى ١٥٪ حققهــا  الكويتيــة 
صندوق كامكو االستثماري.

وتبني من خالل إحصائية 
أعدتها «األنباء» وفقا لتقرير 
صادر عن شركة كامكو انفست، 
أن ١٦ صندوقا استثماريا محليا 
تستثمر في البورصة الكويتية، 

٭ ٦ صناديق تقليدية تفوقت 
على أداء مؤشر السوق األول 
الذي حقق ١١٫٢٪ مكاسب منذ 
بداية العام حتى نهاية نوفمبر 

املاضي.
٭ جاء في املرتبة الثانية بعد 

٭ تاله في املرتبة اخلامســة، 
صندوق الساحل االستثماري 
املدار من شركة الساحل للتنمية 
واالستثمار مبكاسب ١١٫٣٪ من 

بداية العام.
٭ امــا الصنــدوق الســادس 
الــذي تفوق على اداء مؤشــر 
السوق األول منذ بداية ٢٠٢٢، 
فهو صندوق الوطني لالسهم 

الكويتية مبكاسب ١١٫٣٪.
٭ وحققــت باقــي الصناديق 
التقليدية مكاسب تفاوتت بني 

٠٫٦٪ و١١٪.
أداء  مســتوى  وعلــى  ٭ 
الصناديق االسالمية، تصدرها 
صندوق الدرة االسالمي املدار 
من شركة كامكو انفست، وذلك 

بنسبة ٩٫٣ من بداية العام. 
الكويــت  ٭ تــاله صنــدوق 
االســتثماري املدار من شركة 

حققت مكاسب جماعية خالل 
األشهر الـ١١ املاضية من ٢٠٢٢، 
باستثناء صندوق كاب كورب 
اإلســالمي الذي تراجع أداؤه 
بنســبة أقل من ١٪ وفيما يلي 

التفاصيل:

من شركة املركز املالي بنسبة 
مكاسب ١٢٫٧٪.

٭ رابعا، جاء صندوق الوسم 
املــدار مــن شــركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار مبكاسب 

وصلت حتى ١٢٫٤٪.

صندوق كامكو االستثماري، 
صندوق كامكو ملؤشر السوق 
األول املدار من كامكو إنفست 

بنسبة ١٤٫٢٪.
٭ فــي املرتبــة الثالثــة، حل 
صنــدوق فرصة املالــي املدار 

الكويتية لالســتثمار بنسبة 
املركــز  ٧٫٢٪، ثــم صنــدوق 
االسالمي املدار من شركة املركز 

املالي مكاسب بنسبة ٦٫٧٪. 
٭ وعلى مســتوى الصناديق 
اخلليجية اإلســالمية، حافظ 
كابيتــال  بيتــك  صنــدوق 
لألســهم اخلليجيــة املدار من 
قبل بيتك كابيتال لالستثمار 
علــى صدارتــه بنحــو ٨٫٥٪ 
رغم تراجع ادائه خالل الشهر 
املاضــي بنســبة ٤٪، تــاله 
صندوق الدارج االســتثماري 
املدار من االستثمارات الوطنية 
بـ ٤٫١٪، اما اخلليجية التقليدية 
فتصدرهــا صنــدوق األهلــي 
اخلليجي املدار من قبل األهلي 

كابيتال القائمة بـ ٤٫٥٪.

مكاسب نوفمبر بلغت ٤٪.. وصناديق «كامكو» في الصدارة تقليدياً وإسالمياً و٦ صناديق تقليدية تفوقت على أداء مؤشر السوق األول

السعودية حتقق أول فائض منذ ٢٠١٣ بـ ١٠٢ مليار ريال خالل ٢٠٢٢

املاليــة  وزارة  أعلنــت  وكاالت: 
الســعودية أمس عن األرقــام الفعلية 
مليزانية اململكة للعام ٢٠٢٢، إذ سجلت 
أول فائض مالــي منذ ٢٠١٣ بقيمة ١٠٢
مليــار ريال، تشــكل ٢٫٦٪ مــن الناجت 
احمللــي اإلجمالــي، مدفوعــة بدعم من 

ارتفاع اإليرادات النفطية.
وبلغت اإليرادات نحو ١٫٢٣٤ تريليون 
ريــال، مقارنة مــع املقــدر عند وضع 
امليزانيــة بقيمة ١٫٠٤٥ تريليون ريال، 
فيمــا جــاءت النفقات أيضــا أعلى من 
التقديرات األولية، عند ١٫١٣٢ تريليون 
ريال، مقارنــة مع التقديــرات األولية 

بإنفاق ٩٥٥ مليار ريال.
وكان آخــر فائــض حققته ميزانية 
اململكة في العــام ٢٠١٣ عند ١٨٠ مليار 
ريال، لكن منذ ٢٠١٤ بدأت امليزانية تشهد 
عجزا بلغ أعلى مستوياته في العام ٢٠١٥
عنــد ٣٦٧ مليار ريال، وفي العام ٢٠١٦

كان العجز عند نحو ٣٠٠ مليار ريال، 
ليتناقــص تدريجيا حتــى ٢٠١٩، غير 
أن عام اجلائحة (٢٠٢٠) أعاد امليزانية 

لتســجيل قفزة بالعجــز قبل أن يعود 
للتراجع في ٢٠٢١. وتشــير التوقعات 
للمدى املتوسط إلى استمرار تسجيل 
الفوائض في امليزانية السعودية، التي 
ستصل بحسب التوقعات إلى ٧١ مليار 

ريال في العام ٢٠٢٥.
ميزانية ٢٠٢٣

وكشفت الوزارة عن تقديرات ميزانية 
اململكــة اخلاصة بالعــام ٢٠٢٣، والتي 
تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 
١٦ مليار ريال، إذ تتوقع حتقيق إيرادات 
في العام القادم عند ١٫١٣٠ تريليون ريال، 
مقابل نفقات عند ١٫١١٤ تريليون ريال.
وبحســب وزارة املالية السعودية، 
فــإن ميزانية ٢٠٢٣ تهــدف إلى تقوية 
املركز املالي للحكومة من خالل احلفاظ 
على مستويات آمنة من االحتياطيات 
احلكوميــة لتعزيز قــدرة اململكة على 
التعامــل مع الصدمــات اخلارجية، إذ 
تســتهدف السياســة املاليــة تعزيــز 
االحتياطيــات احلكوميــة لــدى البنك 

املركزي السعودي بجزء من الفوائض 
املتوقع حتقيقها.

منو االقتصاد

مــن ناحية أخــرى، منــا االقتصاد 
السعودي بنسبة ٨٫٥٪ في العام ٢٠٢٢، 
ما يعد النمو األسرع هذا العام بني دول 
مجموعة العشــرين (G٢٠)، بحســب 

تقديرات صندوق النقد الدولي.
يذكر أن امليزانية السعودية كانت قد 
سجلت فائضا بنحو ١٤٫١٤ مليار ريال في 
الربع الثالث من ٢٠٢٢، بعد تسجيل إيرادات 
بـ ٣٠١٫٨٧ مليار ريال مقابل مصروفات بـ 
٢٨٧٫٧٣ مليار ريال، وســجلت منذ بداية 
العام احلالي حتى نهايــة الربع الثالث، 
إيــرادات بـــ ٩٥٠٫١٩ مليــار ريــال مقابل 
مصروفات بـ ٨٠٠٫٦٥ مليار ريال، محققة 

فائضا بنحو ١٤٩٫٥٤ مليار ريال.
من جهة أخرى، وصل إجمالي الدين 
العام في السعودية بنهاية ٢٠٢٢، إلى 
٩٨٥ مليار ريــال، متراجعا إلى ٢٤٫٩٪ 

من الناجت احمللي.

١٦ مليار ريال فائضاً متوقعاً لـ ٢٠٢٣.. و١٫١٣ تريليون إيرادات مقابل ١٫١ تريليون نفقات

إيلون ماسك يخسر لقب األغنى بالعالم لصالح برنار أرنو
قالت مجلة فوربس أمس، إن امللياردير 
إيلون ماســك الذي ميلك شركتي تويتر 
وتسال، خسر لقب أغنى رجل في العالم، 
لصالح امللياردير الفرنســي برنار أرنو 
صاحب عالمة لوي فيتون للسلع الفاخرة.
وأضافت أن ماسك خسر اللقب، بعد 
حتمله ديونا ثقيلة لشراء شركة التواصل 
االجتماعي الكبيرة، وبيعه أسهما في شركة 
السيارات الكهربائية من أجل متويل صفقة 
تويتر التي تبلغ قيمتها ٤٤ مليار دوالر.

وباع امللياردير األميركي إيلون ماسك، 
أسهما في شركة «تسال» لصناعة السيارات 
الكهربائية، بنحــو ٤ مليارات دوالرات، 
وفق إفصاح لهيئة البورصات األميركية، 
الثالثاء، بعد أكثر من أسبوع من استحواذه 
علــى «تويتر» في صفقــة بلغت قيمتها 
٤٤ مليــار دوالر. وأظهــرت وثائق هيئة 
األوراق املالية والبورصات األميركية أن 
إيلون ماسك الذي مول عبر بيع أسهم في 
«تسال» جزءا كبيرا من صفقة «تويتر»، 

باع ١٩٫٥ مليونا من أسهم الشركة بنحو 
٣٫٩٥ مليارات دوالر.

وحصل أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة 
LVMH األم للعالمة التجارية الفاخرة لوي 
فيتون، على اللقب بثروة شخصية قدرها 
١٨٥٫٤ مليار دوالر، وفقا ملجلة «فوربس».
بينما باتت ثروة ماســك، الذي احتل 
املرتبــة األولى في قائمة فوربس ألغنى 
أغنياء العالم منذ ســبتمبر ٢٠٢١، تبلغ 

١٨٥٫٣ مليار دوالر.

جدول أداء الصناديق بالتفصيل على موقع األنباء 

www.alanba.com.kw

«البورصة» تستوعب رفع الفائدة.. وتربح ٤٩ مليون دينار 
السوقية بجلسة  القيمة  ارتفعت 
امس بـ ٤٩ مليون دينار بنسبة ٠٫١٪ 
لتصل إلى ٤٧٫٦٤ مليار دينار ارتفاعا 

من ٤٧٫٥٩ مليارا أول من أمس.
جاءت هذه املكاسب السوقية على 
وقع اداء ايجابي ملؤشــرات السوق 
بشــكل جماعي بعد استيعاب رفع 
بنك الكويــت املركزي الفائدة بواقع 

نصف نقطة مئوية من ٣٪ إلى ٣٫٥٪، 
إذ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
٠٫٠٨٪ مبكاسب ٦٫٣ نقاط ليصل إلى 
٨٢٤٨ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق 
الرئيسي بنسبة ٠٫٢٪ مبكاسب ١١٫٨

نقطة ليصل إلى ٥٦٦١ نقطة، كما ارتفع 
مؤشر السوق العام بنسبة ٠٫١٪ بإضافة 
السابقة ليصل  للمكاسب  ٧٫٦ نقاط 

إلى ٧٤٣٠ نقطة.
وتراجعت ســيولة السوق امس 
بنسبة ٤١٫٥٪ مبحصلة ٤٠٫٥ مليون 
دينار انخفاضا من ٦٩٫٣ مليون دينار 
أول من امس، كما انخفضت احجام 
التداول بنسبة ٣٢٪ بكميات ١٦٦ مليون 
ســهم، تراجعا من ٢٤٥ مليون سهم 

أول من امس.

عصام اخلشنام رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لـ «كي نت»
أعلنت شــركة اخلدمات 
اآللية املشــتركة  املصرفية 
«كي نت» عن تعيني عصام 
الرئيس  اخلشنام مبنصب 
التنفيذي للشركة، اعتبارا 
من األحد ١١ ديسمبر اجلاري.

وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة الشركة محمد 
العثمان إنه مت أخذ املوافقات 
الالزمة لتعيني اخلشنام بهذا 
املنصــب، والذي يعد كفاءة 
وطنية متميزة لقيادة «كي 
نت» وفقا إلســتراتيجيتها 
املقبلــة لفتح آفــاق جديدة 
اإللكترونيــة  للخدمــات 
لالرتقــاء باخلدمات املقدمة 
للقطاع املصرفي والتجاري 

جــاوزت الثالثــني عاما في 
املاليــة  التقنيــات  مجالــي 
واملصــارف، حيــث حصل 
على شهادة البكالوريوس في 

تخصص هندسة الكمبيوتر 
الباســفيك  جامعــة  مــن 
(الواليات املتحدة)، باإلضافة 
إلى شــهادة برنامج اإلدارة 
العامة من جامعة هارفارد. 
من جانبه، أعرب اخلشنام 
عن خالص تقديره ملجلس 
علــى  نــت»  «كــي  إدارة 
ثقتهــم الغاليــة، ويتطلــع 
لتعزيز مكانة الشركة وفقا 
الستراتيجيتها في املرحلة 
املقبلــة، كما أبدى ثقته بأن 
يكــون التعاون مــع فريق 
العمــل فــي «كي نــت» هو 
شعار املرحلة القادمة والتي 
تنتظرها العديد من املشاريع 

املتميزة لها.

عصام اخلشناممحمد العثمان

واحلكومي بالكويت والبنوك 
العاملة فيها.

ويتمتع اخلشنام بسيرة 
ذاتية متميزة وخبرة عملية 

٨٫٥٪ منـوًا باالقتصاد السـعودي في ٢٠٢٢.. األسـرع بـني دول مجموعة العشـرين
الديـن العام وصـل إلى ٩٨٥ مليـار ريـال.. متراجعًا إلـى ٢٤٫٩٪ من النـاجت احمللي


