
الخام  الكويتي ارتفع  لـ 63.31 دوالرًا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي سنتا ليبلغ ٦٣٫٣١ دوالرًا مقابل ٦٣٫٣٠ دوالرًا للبرميل في 

تداوالت أمس االول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.  
وفي االسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة ٩٣ 
سنتا لتسجل عند التسوية ٦٤٫٢٣ دوالرًا للبرميل وأغلقت عقود خام القياس األميركي غرب 

تكساس الوسيط مرتفعة ١٧ سنتا عند ٥٧٫٥١ دوالرًا للبرميل ١٢

األحد 04 ذو القعدة 1440هـ
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أعلنت شركة الوطني لالستثمار عن 
دورهــا الريادي ضمن مديري إصدار 
األوراق المالية الــرأســمــالــيــة الدائمة 
بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر لصالح بنك 
برقان، والتي تعد من ضمن الشريحة 
األولــــــى لـــــرأس الــــمــــال، وبـــعـــائـــد يبلغ 
٪٥٫٧٥، وقابلة لالسترداد بعد مرور 
خمسة ســنــوات مــن تــاريــخ االصــــدار.  
وأوضحت «الوطني لالستثمار» في 

بيان صحافي أن اإلصدار يشّكل التزام 
مباشر وغير مشروط وغير مضمون 
ومساند من قبل مجموعة بنك برقان. 
هذا ويعتبر بنك برقان ثاني اكبر بنك 
تــقــلــيــدي فـــي الــكــويــت وحـــاصـــل على 
التصنيف االئتماني «A٣» من شركة 
  « +BBB»موديز لخدمات التصنيف، و
من شركة ستاندرد اند بورز لخدمات 
الــتــصــنــيــف و«A+» مـــن شـــركـــة فتش 

لخدمات التصنيف.
وأشــــــــارت عـــن مـــشـــاركـــة كـــل مـــن بنك 
HSBC وبنك JP Morgan كمنسقين 
عالميين لإلصدار، فيما عمل كل من 
 ،ABC شركة الوطني لالستثمار، بنك
بنك Citi، بنك اإلمــارات دبي الوطني، 
بنك أبوظبي األول، بنك HSBC، بنك 
 Standard Chartered وبنك JP Morgan

كمديرين مشتركين لإلصدار.
وذكـــــرت أن عــمــلــيــة اإلصــــــدار شــهــدت 
طــلــبــًا قــويــًا مــن قــبــل قــاعــدة متنوعة 
لمستثمرين محليين ودوليين، حيث 
تــجــاوز اجــمــالــي الطلبات ٢٫٢ مليار 
دوالر او مـــا يـــعـــادل x٤٫٤ اضــعــاف 
قيمة اإلصدار، والتي سمحت بتوزيع 
متوازن، وعلى األخص، تم تخصيص 
األوراق الــمــالــيــة للمستثمرين عبر 

الشرق األوســط (٥١ في المئة)، آسيا 
(٢٢ في المئة)، أوروبا (٢٦ في المئة)، 
والـــحـــســـابـــات الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــواليـــات 

المتحدة (١ في المئة).
وأوضــــحــــت أنـــــه تــــم إصـــــــدار األوراق 
المالية إلدارة رأسمال البنك والسيولة 
طويلة األجــل وفقًا لمتطلبات بــازل ٣ 
والمتطلبات التنظيمية لبنك الكويت 
الـــمـــركـــزي. وأضـــافـــت شــركــة الــوطــنــي 
لالستثمار أن عملية تسعير األوراق 
المالية تمت بأسلوب تنافسي، حيث 
تم تحديد السعر عند ١٠٠ في المئة 

وبــعــائــد ٥٫٧٥ فـــي الــمــئــة مــمــا يــعــادل 
٤٠٠٫٧ نقطة أساس فوق عائد سندات 
الخزينة األميركية المستحقة بعد ٥ 

سنوات. 
وعــــلــــق الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
الــوطــنــي لــالســتــثــمــار فــيــصــل الحمد 
قــــائــــًال: «نــفــتــخــر بــتــضــافــر جــهــودنــا 
االســتــشــاريــة لــصــالــح مــجــمــوعــة بنك 
برقان في هذا اإلصدار الدولي، ويعد 
استقبال المستثمرين القوي شهادة 
على سمعة البنك وجاذبيته العالمية 
فـــي أســـــواق رأســـمـــال الـــديـــن والــطــلــب 
لــــإلصــــدارات الــكــويــتــيــة من  المستمر 
قــبــل الــمــســتــثــمــريــن الــدولــيــيــن بشكل 

عام».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال الــــــمــــــديــــــر الـــــعـــــام 
ورئـــيـــس قــســم الـــخـــدمـــات المصرفية 
االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــــي شــــركــــة الـــوطـــنـــي 
لالستثمار رانـــي ســلــوانــس: «يعكس 
الطلب الــهــائــل مــن قبل المستثمرين 
الكويتيين أهمية السوق الكويتي في 
دعــم اإلصـــدارات اإلقليمية والعالمية 
على حد سواء، كما يعكس أيضًا قدرة 
شركة الوطني لالستثمار على تنفيذ 
المعامالت العالمية بأعلى مستويات 

الجودة واالحترافية».

الخليجي  االتحاد  اختتم 
اجتماع   (GDA) للتكرير
مـــجـــلـــس إدارتـــــــــه الـــثـــانـــي 
فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن يـــولـــيـــو 
الــرئــيــس  مــقــره  فـــي   ٢٠١٩
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــبــحــريــنــيــة 
استعرض  المنامة، حيث 
وأقــــــــــــر األعــــــــضــــــــاء خـــطـــة 
االتـــــحـــــاد ومـــــســـــار عــمــلــه 
خـــــــالل األشــــــهــــــر الـــثـــالثـــة 
الـــــمـــــاضـــــيـــــة فــــــــي مــــجــــال 
تــنــمــيــة قــاعــدة الــعــضــويــة 
رواد صناعة  واستقطاب 

الـــتـــكـــريـــر عـــلـــى مــســتــوى 
المنطقة والعالم من أجل 
تـــبـــادل الــمــعــرفــة وتــعــزيــز 

الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــمـــــا يــــخــــدم 
تـــســـريـــع خـــطـــى الــتــنــمــيــة 

المستدام. النمو  ودعم 

«الخليجي للتكرير» أقر خطة العمل

«الوطني لالستثمار» ضمن مديري 
إصدار أوراق رأسمالية  لـ «برقان» 

1.3 مليار إيرادات نفطية حققتها الكويت في يونيو املاضي

«الشال»: 2.9 مليار دينار عجزًا متوقعًا 
للسنة املالية الحالية

قال تقرير متخصص أنه وبانتهاء شهر يونيو ٢٠١٩، انتهى 
الشهر الثالث من السنة المالية الحالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، وبلغ 
معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو، نحو ٦٢٫٧ 
دوالرًا للبرميل، وهــو يزيد بنحو ٧٫٧ دوالرات للبرميل أي 
بما نسبته نحو ١٤ في المئة عن السعر االفتراضي الجديد 
الــمــقــدر فــي الــمــوازنــة الحالية والــبــالــغ ٥٥ دوالرا للبرميل، 
وأيــضــًا يــزيــد بنحو ١٢٫٧ دوالرا عــن مــعــدل ســعــر البرميل 

االفتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ ٥٠ دوالرًا. 
وأضـــــاف الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن شــركــة الـــشـــال لــالســتــشــارات 
االقتصادية أن السنة المالية الفائتة ٢٠١٩/٢٠١٨ التي انتهت 
بنهاية شهر مــارس الفائت، كانت قد حققت لبرميل النفط 
الكويتي مــعــدل سعر بلغ نحو ٦٨٫٥ دوالرا، ومــعــدل سعر 
البرميل لشهر يونيو ٢٠١٩ أدنـــى بنحو ٥٫٨ فــي المئة عن 

معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.
ويــفــتــرض أن تــكــون الــكــويــت قــد حققت إيـــــرادات نفطية في 
شهر يونيو بما قيمته نحو ١٫٣ مليار دينار ، وإذا افترضنا 
اســتــمــرار مستويي اإلنــتــاج واألســعــار على حاليهما -وهــو 
افتراض قد ال يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة اإليرادات 
النفطية بعد خصم تكاليف اإلنتاج لمجمل السنة المالية 
الحالية نحو ١٧٫٧ مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو ٣٫٢ 
مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية 
الحالية والبالغة نحو ١٤٫٥ مليار دينار. ومع إضافة نحو 
١٫٩ مليار دينار إيــرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيــرادات 

الموازنة للسنة المالية الحالية نحو ١٩٫٦ مليار دينار. 
وبمقارنة هــذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 
٢٢٫٥ مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة 
للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ عجزًا قيمته ٢٫٩ مليار دينار ، 
ولكن بيانات ثالث شهور فقط ال تصلح سوى الستخدامها 
كــمــؤشــر عــلــى الــحــجــم االفــتــراضــي لعجز الــمــوازنــة، ويبقى 
العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خالل 

ما تبقى من السنة المالية.

الحمد: نفتخر 
بتضافر جهودنا 

االستشارية

 سلوانس: اإلصدار 
يؤكد قدرتنا على 
تنفيذ املعامالت 

العاملية

قــام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول 
الــكــويــتــيــة هـــاشـــم هـــاشـــم بـــزيـــارة تــفــقــديــة 
لــــعــــدد مـــــن الــــمــــشــــاريــــع الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
البترول الوطنية الكويتية، حيث كان في 
استقباله الرئيس التنفيذي للشركة وليد 
خــالــد الـــبـــدر ونـــــواب الــرئــيــس ومــجــمــوعــة 
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــمـــبـــاشـــريـــن عــــن هـــذه 

المشاريع.
وشـــمـــلـــت الــــــزيــــــارة تـــفـــقـــد مـــــواقـــــع الــعــمــل 
ــــــوقــــــود الــــبــــيــــئــــي، وخــــط  فــــــي مــــشــــاريــــع ال
الـــغـــاز الــخــامــس، ومــصــنــع إزالـــــة الـــغـــازات 

الـــحـــمـــضـــيـــة الــــجــــديــــد. وتــــــم فـــــي مــســتــهــل 
الــــــزيــــــارة تـــقـــديـــم عــــــرض مــــرئــــي مـــــن قــبــل 
المختصين تضمن آخــر مستجدات هذه 
الــمــشــاريــع، والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا 
وأفضل الخيارات المتاحة للتعامل معها، 
إلــى استعراض نسبة اإلنــجــاز في  إضافة 
كــل مــنــهــا، حــرصــا عــلــى مــتــابــعــة تنفيذها 
وفـــقـــا لــلــبــرنــامــج الـــمـــقـــرر. كـــمـــا تــضــمــنــت 
الزيارة جولة ميدانية اطلع هاشم خاللها 
عـــلـــى ســـيـــر الـــعـــمـــل فـــــي هــــــذه الـــمـــشـــاريـــع 

االستراتيجية الكبرى على أرض الواقع.

الـــرئـــيـــس  كشف نائب 
الــــتــــنــــفــــيــــذي والـــــمـــــديـــــر 
الـــــــــــــعـــــــــــــام فـــــــــــــي شـــــــركـــــــة 
الـــركـــب لــخــدمــات الــنــفــط 
والــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء ســــــــعــــــــد 
الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــن 
إطـــــــالق الـــــــشـــــــركـــــــة ألول 
مــــــــــــــحــــــــــــــطــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــــــود 
مـــــــتـــــــنـــــــقـــــــلـــــــة بــــــــإنــــــــتــــــــاج 
مـــــحـــــلـــــي ومــــــواصــــــفــــــات 
الــــعــــام  عالمية مطلع 
الــمــقــبــل٢٠٢٠، مؤكدًا أن 
الــــــــركــــــــب هــــــــي الــــشــــركــــة  
ــــــــــــــى فـــــــي الــــكــــويــــت  األول

والشرق االوسط لصناعة وإنتاج محطات 
الوقود المتنقلة.

بـــيـــان صحافي أن  فــــي  الـــقـــطـــان  وأضــــــــاف 
مــحــطــات الـــوقـــود الــمــتــنــقــلــة تــعــد مــحــطــات 
مــتــكــامــلــة يــمــكــن نــقــلــهــا وإســتــخــدامــهــا في 
المواقع التي ال يتوفر بها محطات وقود 
كـــالـــمـــواقـــع والـــــمـــــدن الـــنـــائـــيـــة والـــحـــديـــثـــة 
الــبــنــيــان والــمــشــاريــع قــيــد اإلنــشــاء ،مــشــيــرًا 
الى أن الجهات المستخدمة لها تتمثل في 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة وشـــركـــات الــمــقــاوالت 
واإلنــــــــــشــــــــــاءات والــــــشــــــركــــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 

وشركات الشحن والنقل. 
وحـــــــــول المنتجات الممكن تـــوفـــيـــرهـــا 
الــــمــــحــــطــــات المتنقلة أفاد  عــــــن طـــــريـــــق 
الـــقـــطـــان أن الـــمـــحـــطـــة الــمــتــنــقــلــة تــحــتــوي 
علي خزانين للوقود كل قــســم بــحــجــم ٢٠ 
الــمــنــتــج، مــوضــحــًا أنة يمكن  ألـــف لتر من 
تــركــيــب مضخات مزدوجة كي يستطيع 
المستهلك اإلستفادة بنوع أو نوعين بحد 
أقصى من أنواع الوقود المتوفرة بالسوق .

الـــــــركـــــــب  وأوضـــــــــــــــــــح أن 
حـــــصـــــلـــــت عــــــلــــــى عـــــديـــــد 
مــــــــــــــــن االعــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــادات 
الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة وعــــــــــدد مــــن 
شــــــهــــــادات «اآليــــــزو» فــــــي 
الجودة والسالمة واألمن 
مـــــن الــــجــــهــــات الــعــالــمــيــة 
بـــنـــاء عـــلـــى الـــمـــواصـــفـــات 
فـــي المنتج ،  الــحــقــيــقــيــة 
بـــــــــــــــــاإلضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة الـــــــــــــى 
حصولها على شــهــادات 
الـــــــــجـــــــــودة «اآليـــــــــزو» فــي 
تــــصــــنــــيــــع الـــــــــخـــــــــزان مـــن 

الحديد الصلب.
وشــــدد الــــقــــطــــان عــــلــــى الــــــــــدور اإليــــجــــابــــي 
الــتــســويــق  والتعاون المثمر مـــــع دائـــــرة 
المحلي فــي شركة البترول الوطنية الذي 
أعطي دعمًا لخروج منتج محطات التزود 
بــالــوقــود المتنقلة الـــى الــنــور، مــشــيــرًا الــى 
الــيــومــي عــلــى مـــدار عــام  أن التواصل شــبــه 
الــعــام أســهــم بدفع عجلة المنتج  ونــصــف 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــلـــــتـــــفـــــوق وفـــــق الـــــمـــــواصـــــفـــــات 

والشروط العالمية في وقت قياسي .
الــقــطــان أن الشركة بصدد افتتاح  أوضـــح 
مقرها الثالث في والية تكساس األميركية 
بعد فرعي «الكويت الشعيبة الصناعية» 
و« دبي –جبل عــلــي»، موضحًا أن الشركة 
تـــلـــقـــت دعـــــــــوة مــــــن الـــــجـــــهـــــات الــــمــــســــؤولــــة 
عـــن مـــعـــرض الــنــفــط والــــغــــاز فـــي الـــواليـــات 
المتحدة االميركية وتمت مخاطبة السفارة 
االميركية الفتتاح فرع للشركة في الواليات 
المتحدة األميركية في واليــة تكساس لما 
تملكه مــن مــؤهــالت وشــهــادات عالمية في 

مجال تصنيع المحطات.

هاشم تفقد عددًا من مشاريع 
«البترول الوطنية»

 «الركب للنفط» أطلقت أول
محطة وقود متنقلة 

3.847 مليارات دينار سيولة البورصة بالنصف األول
البورصة في شهر  أداء شهر  «الــشــال»  ناقش تقرير 
يونيو الماضي، والذي جاءت أكثر نشاطًا مقارنة بأداء 
المتداولة أي سيولة  القيمة  ارتفعت  شهر مايو، حيث 
البورصة وصاحبها أداء موجب للمؤشرات. فقد ارتفع 
مؤشر السوق األول بنحو 2.2 في المئة، مؤشر السوق 
الرئيس بنحو 0.6 في المئة، ومؤشر السوق العام وهو 
الــمــئــة، وكــذلــك  فــي  الــســوقــيــن بنحو 1.8  أداء  حصيلة 

ارتفع مؤشر الشال بنحو 2.5 في المئة.
وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف األول (أي في 

121 يوم عمل) نحو 3.847 مليار دينار كويتي مقارنة 
الــعــام  مــلــيــار ديــنــار للنصف األول مــن  بنحو 1.445 
السابق، أي بارتفاع بنحو 166.2 في المئة. وبلغ معدل 
قيمة التداول اليومي للنصف األول نحو 31.8 مليون 
المئة مقارنة بمعدل  دينار، مرتفعًا بنحو 170.6 في 
قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 
نحو 11.7 مليون دينار، ومرتفعًا أيضًا بنحو 88.7 
في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 

2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.

3.345 مليارات دينار مبيعات املستثمرين 
الكويتيني في البورصة

تــطــرق تــقــريــر «الـــشـــال» لــمــا أصــدرتــه 
الــــشــــركــــة الـــكـــويـــتـــيـــة لـــلـــمـــقـــاصـــة فــي 
الــتــداول فــي السوق  تقريرها «حــجــم 
الرسمي طبقًا لجنسية المتداولين» 
إلـــى  الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠١٩/٠١/٠١  عــــن 
٢٠١٩/٠٦/٣٠، مشيرًا  إلى أن األفراد 
اليزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم 
إلــــــــى ارتـــــــفـــــــاع كــــــل مــــــن مـــبـــيـــعـــاتـــهـــم 
ومــشــتــريــاتــهــم، إذ اســـتـــحـــوذوا على 
الــمــئــة مـــن إجـــمـــالـــي قيمة  فـــي   ٤٥٫٤
الــمــئــة  فــــي  الـــُمـــبـــاعـــة (٣٨٫٧  األســــهــــم 
للنصف األول ٢٠١٨) و٤٠٫٤ في المئة 
مــن إجمالي قيمة األســهــم الُمشتراة 
(٣٨٫٨ في المئة للنصف األول ٢٠١٨). 
وبــــاع الــمــســتــثــمــرون األفـــــراد أســهــمــًا 
بــقــيــمــة ١٫٧٩٧ مـــلـــيـــار ديـــــنـــــار، كــمــا 
اشــتــروا أســهــمــًا بقيمة ١٫٦٠٠ مليار 
ديــــنــــار، لــيــصــبــح صـــافـــي تـــداوالتـــهـــم 
األكثر بيعًا وبنحو ١٩٧٫٢٢٢ مليون 

دينار.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة 
الــــــســــــوق هــــــو قـــــطـــــاع الــــمــــؤســــســــات 
والــــشــــركــــات ونـــصـــيـــبـــه إلـــــى إرتـــفـــاع 
مـــشـــتـــريـــاتـــه وانــــخــــفــــاض مــبــيــعــاتــه، 

فــقــد اســتــحــوذ عــلــى ٣٠٫٩ فـــي الــمــئــة 
مــن إجمالي قيمة األســهــم الُمشتراة 
(٣٠٫٣ في المئة للفترة نفسها ٢٠١٨) 
الــمــئــة مــن إجــمــالــي قيمة  فــي  و٢٠٫٩ 
الــمــئــة  فــــي  الـــُمـــبـــاعـــة (٢٦٫٢  األســــهــــم 
لــلــفــتــرة نفسها ٢٠١٨)، وقـــد اشــتــرى 
هــــذا الـــقـــطـــاع أســـهـــمـــًا بــقــيــمــة ١٫٢٢٢ 
مــلــيــار ديــنــار كــويــتــي، فــي حــيــن بــاع 
أسهمًا بقيمة ٨٢٧٫٤٨٣ مليون دينار، 
لــيــصــبــح صـــافـــي تــــداوالتــــه الــوحــيــد 
شراًء وبنحو ٣٩٤٫٠٩٥ مليون دينار.

وثــــــالــــــث الــــمــــســــاهــــمــــيــــن هــــــو قـــطـــاع 
حــســابــات الــعــمــالء (الــمــحــافــظ)، فقد 
الــمــئــة من  اســـتـــحـــوذ عــلــى ٢٦٫٣ فـــي 
الُمباعة (١٩٫٤  إجمالي قيمة األسهم 
نـــفـــســـهـــا ٢٠١٨)  لـــلـــفـــتـــرة  الـــمـــئـــة  فـــــي 
الــمــئــة مــن إجــمــالــي قيمة  فــي  و٢١٫٨ 
فـــي المئة  الــُمــشــتــراة (٢١٫٦  األســـهـــم 
للفترة نفسها ٢٠١٨)، وقــد بــاع هذا 
الــقــطــاع أســهــمــًا بقيمة ١٫٠٣٨ مليار 
ــرى  ــن اشــتـــ ديــــنــــار كـــويـــتـــــــي، فـــــــي حــيـــ
بـــقـــيـــمـــة ٨٦٢٫٨٠٤ مــلــيــون  ـــًا  أســـهـــمــــ
دينار، ليصبح صافي تداوالته بيعًا 

وبنحو ١٧٥٫٦٦٠ مليون دينار.

الــســيــولــة هو  وآخـــر المساهمين فــي 
قــــطــــاع صــــنــــاديــــق االســــتــــثــــمــــار، فــقــد 
اســـتـــحـــوذ عـــلـــى ٧٫٤ فــــي الـــمـــئـــة مــن 
الُمباعة (١٥٫٦  إجمالي قيمة األسهم 
في المئة للفترة نفسها ٢٠١٨) و٦٫٩ 
فــي المئة مـن إجمالـي قيمة األسهم 
لــلــفــتــرة  الـــمـــئـــة  فــــي  الـــُمـــشـــتـــراة (٩٫٣ 
نفسها ٢٠١٨)، وقــد بــاع هــذا القطاع 
أسهمًا بقيمة ٢٩٢٫٤٨٣ مليون دينار، 
فـــــي حـــيـــن اشـــــتـــــرى أســــهــــمــــًا بــقــيــمــة 
لــيــصــبــح  ٢٧١٫٢٧١ مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار، 
صافي تداوالته بيعًا وبنحو ٢١٫٢١٢ 

مليون دينار.
ومــــــن خـــصـــائـــص بــــورصــــة الـــكـــويـــت 
اســـتـــمـــرار كـــونـــهـــا بــــورصــــة مــحــلــيــة، 
فــقــد كـــان الــمــســتــثــمــرون الــكــويــتــيــون 
أكـــبـــر الــمــتــعــامــلــيــن فــيــهــا، إذ بــاعــوا 
أسهمًا بقيمة ٣٫٣٤٥ مليارات دينار 
بــذلــك عــلــى ٨٤٫٦ في  ، مــســتــحــوذيــن 
الـــمـــئـــة مــــن إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة األســـهـــم 
لــلــفــتــرة  الـــمـــئـــة  فــــي  الـــُمـــبـــاعـــة (٨٢٫٦ 
فــــي حـــيـــن اشـــتـــروا  نــفــســهــا ٢٠١٨)، 
أســهــمــًا بــقــيــمــة ٢٫٩٨٦ مــلــيــار ديــنــار 
مستحوذين بذلك على ٧٥٫٥ في المئة 

مــن إجمالي قيمة األســهــم الُمشتراة 
(٧٩٫٢ في المئة للفترة نفسها ٢٠١٨)، 
ليبلغ صافي تداوالتهم األكثر بيعًا 
بنحو ٣٥٨٫٩٨٠ مليون ديــنــار، وهو 
مؤشر على إستمرار ميل المستثمر 
إلــى خفض إستثماراته في  المحلي 

البورصة المحلية.
وبــلــغــت نــســبــة حــصــة الــمــســتــثــمــريــن 
اآلخـــريـــن مــن إجــمــالــي قــيــمــة األســهــم 
الُمشتراة نحو ١٩٫٤ في المئة (١٥٫١ 
نــفــســهــا ٢٠١٨)،  لـــلـــفـــتـــرة  الـــمـــئـــة  فــــي 
واشــتــروا مــا قيمته ٧٦٧٫٦١٨ مليون 
دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم 
الُمباعة نحو ٤٠٧٫٥٩٩ ماليين دينار، 
الـــمـــئـــة مــن  فــــي  مــــا نــســبــتــه ١٠٫٣  أي 
الُمباعة (١١٫٣  إجمالي قيمة األسهم 
في المئة للفترة نفسها ٢٠١٨)، ليبلغ 
صــافــي تــداوالتــهــم الــوحــيــدون شـــراًء 
بنحو ٣٦٠٫٠١٩ مليون دينار، أي أن 
ثقة المستثمر الخارجي إلى ازديــاد 
في البورصة المحلية، وذلــك مؤشر 
عــلــى زيــــادة شهية المستثمرين من 
خارج إقليم الخليج بعد اإلصالحات 

األخيرة.
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