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صفقة »اخلليج« تقفز بتداوالت املطلعني 125% في يوليو

شريف حمدي

سجلت قيمة تداوالت املطلعني على الشركات املدرجة 
ببورصة الكويت خالل شهر يوليو املاضي قفزة بنسبة 
١٢5%، وذلــك ببلوغها ١53.١ مليــون دينار مقارنة بـ 68 

مليون دينار في ذات الفترة من العام املاضي.
وتبني مــن خالل رصد لوحدة األبحــاث االقتصادية 
بجريدة »األنبــاء«، أن القفزة في إجمالي قيمة تداوالت 
املطلعني الشهر املاضي سببها صفقة شراء أكثر من 4٩٠ 
مليون ســهم من أســهم بنك اخلليج التي نفذها رئيس 
مجلس االدارة بقيمة إجمالية بلغت ١5٢.٩ مليون دينار، 
وهي متثل نحو ١6% من أسهم الهيئة العامة لالستثمار 
والتــي مت بيعها من خــالل مزاد علنــي بالبورصة قبل 

نهاية يوليو.
وبإمتام هذه الصفقة، تخارجت الهيئة العامة لالستثمار 
من قائمة كبار مالك البنك، وارتفعت حصة رئيس مجلس 

إدارة بنك اخلليج ومجموعته الى 7.%3٢.
وباســتثناء هذه الصفقة، تكون قيمة باقي تعامالت 
املطلعــني قريبة مــن ٢٠٠ ألف دينار فقــط، وهي قيمة 
متدنية مقارنــة باألداء اإليجابي الذي تشــهده بورصة 
الكويت منذ عدة أشهر على وقع ترقيتها ملصاف األسواق 
الناشــئة، فضال عن تصدر بورصة الكويت لبورصات 
اخلليج كأفضل أداء في يوليو املاضي بناء على املكاسب 
الالفتة على مستوى جميع املؤشرات واملتغيرات، وفي 
مقدمتها القيمة الســوقية التي حققت ٢٢% مكاسب منذ 
بداية العام احلالي وحتى جلسة إقفال 3١ يوليو املاضي.
وأظهر رصد »األنبــاء« لتداوالت املطلعني في يوليو 

املاضي ما يلي:
٭ مت تنفيذ ٩ عمليات متنوعة بني بيع وشراء على أسهم 
5 شركات، هي بوبيان والوطني وبيتك واخلليج ومشاعر.

٭ بلغت قيمة عمليات الشراء في تعامالت املطلعني ١5٢.٩8 
مليون دينار متت من خالل 5 عمليات، وهي تشكل أكثر 

من ٩٩% من إجمالي قيمة التعامالت.
٭ بلغت قيمة عمليات البيع ١58.٩ ألف دينار، متت من 
خالل 6 عمليات على 3 أسهم بنكية هي بوبيان والوطني 

وبيتك، وهي تشكل أقل من ١% من اإلجمالي.

ليسجل إجمالي تداوالتهم 153 مليون دينار

3 عمليات شراء استحوذت على 99% من القيمة
6 عمليـات بيـع بقيمـة 159 ألف دينـار

الكويتيون ثالث أكبر مشترٍ للعقارات بتركيا في يوليو
كونــا: أظهــرت بيانــات 
إحصائيــة تركيــة صادرة 
أمــس، أن الكويتيني جاؤوا 
باملرتبــة الثالثــة من حيث 
شــراء األجانــب للعقارات 
فيهــا فــي يوليــو املاضي، 
البيانات  حيــث أوضحــت 
الصــادرة عــن مؤسســة 
اإلحصاء التركية ان املواطنني 
الكويتيني اشتروا ٢١٩ عقارا 
في يوليو املاضي، ليحتلوا 
املرتبة الثالثة بعد العراقيني 
الذين تصدروا قائمة الترتيب 
بشرائهم 734 عقارا، في حني 
جاء اإليرانيون ثانيا بشراء 
464 عقارا، ثم السعوديون 
رابعــا بعــدد ٢١8 عقــارا، 

والروس بعدد ٢١5 عقارا.
الى  وأشــارت املؤسسة 
أن العدد اإلجمالي ملبيعات 
العقارات لألجانب في تركيا 
في يوليو املاضي بلغ 4١٩٢ 
عقارا مسجال ارتفاعا بنسبة 
46.7% مقارنة مع ذات الشهر 

في ٢٠١8.
مدينــة  أن  وأضافــت 

١٩٠3 عقــارات، تلتها مدينة 
أنطاليا بعدد 764، ثم مدينة 
أنقــرة بـــ ٢4٩، ثــم مدينة 
بورصة بـ ٢١7 ومدينة ياالوا 

في النصــف األول من العام 
احلالي، اذ بلغ عدد العقارات 
املباعة ١٩.٩5٢ عقارا مسجلة 
زيادة بنسبة 68.٩% مقارنة 
مــع الفترة ذاتها مــن العام 
املاضــي حيث بلغــت ١١8١6 

عقارا.

بـ ١77 عقارا.
ان  املؤسســة  وذكــرت 
مبيعات العقار لألجانب في 
تركيا ســجلت رقما قياسيا 

ً اشتروا 219 عقاراً.. والعراقيون في الصدارة بـ 734 عقارا

اسطنبول كانت أكثر املدن 
التركيــة بيعــا للعقــارات 
لألجانب في يوليو املاضي، 
اذ بلغ عدد العقارات املباعة 

ً 46.7 % منـو شراء األجـانب للعقـارات التركيـة إلى 4192 عقـارا

الكويت والسعودية ستقودان منو الصناعة النفطية العاملية
محمود عيسى

تضمن تقرير صادر عن شــركة 
غلوبــل ماركــت انســايت معلومات 
واســعة عــن ســوق حقــول النفط 
العاملية الرقمية ضمن قاعدة بيانات 
األبحاث اخلاصة بالشركة، حيث ركز 
علــى الالعبني الرئيســيني العامليني 
باملعلومــات الرقميــة مثــل: ملفات 
الشــركات والنمو وقطاع املنتجات 
وقطاع التكنولوجيا وقطاع املستخدم 

النهائي واملنطقة التي تعمل فيها.
ان االعتمــاد  التقريــر  واضــاف 
االقتصادي على جتارة وإنتاج النفط 
والغاز إلى جانب احلاجة الســائدة 
لتحويل عمليات القطاعات النفطية 
في دول الشرق االوسط املنتجة للنفط 
سيدفع الى االمام جهود سوق حقول 
النفط الرقمية في الشــرق األوسط، 
حيث من املقرر أن تقود كل من الكويت 
والســعودية منو الصناعة بســبب 

االستثمار الهائل نحو الرقمنة.
ومن بني املستثمرين الرئيسيني 
املوجودين في املنطقة شــركة نفط 
الكويــت التــي أطلقت على ســبيل 
املثــال في ٢٠١٩ املرحلــة الثانية من 

مشــروع KwIF لدمــج العمليات مع 
املراقبة والنمذجة واألصول امليدانية 
في الوقت احلقيقي، وهناك شــركة 
أرامكو الســعودية، وشــركة بترول 

أبوظبي الوطنية وغيرهما.
وتشمل اجلهات الفاعلة الرئيسية 
العاملــة فــي قطــاع حقــول النفــط 
الرقمية الشــركات العامليــة الكبرى 
ومــن ضمنها شــركة نفــط الكويت 
وبي بــي، وهاليبيرتون وويذرفورد 
وشلومبيرغر وروكويل وانتل وجنرال 
الكتريك وســيمنز وناشيونال اويل 
فاركو واكسنتشر وشنايدر وانفوسيز.

وقال التقرير ان من املقرر أن تنمو 
حصة سوق حقول النفط الرقمية على 
خلفية حتسن أسعار النفط وزيادة 
أنشطة االستكشاف واإلنتاج، كما ان 
من شأن االكتشافات السريعة حلقول 
النفــط اجلديدة جنبــا إلى جنب مع 
زيادة عدد احلفارات ان تعزز النظرة 

املستقبلية للصناعة النفطية.
وتوقــع التقرير ان ينمو ســوق 
حقــول النفط الرقميــة الى أكثر من 
3٩ مليــار دوالر بحلــول عام ٢٠٢5. 
إلى  التكنولوجي  التقدم  وســيؤدي 
جانــب زيــادة الوعي فيمــا يتعلق 

بإمكانــات احللــول الرقميــة التــي 
تدعمها التحليالت املتقدمة واحلوسبة 
السحابية وإنترنت األشياء إلى تسريع 
منو اعمال القطاع، فضال عن عوامل 
اخرى مثل حاالت االرتقاء املستمرة 
في صفوف الشركات املعنية بصناعة 
النفــط من خالل الثــورة الصناعية 
الرابعة إلى جانب التدابير احلكومية 
الرامية لتعزيز قدرات التكنولوجيا 
احمللية والتي ستدعم توقعات النظرة 

املستقبلية لألعمال النفطية.
وانتهــى التقريــر الــى القول ان 
احلاجــة املتزايــدة لعمليــات احلفر 
املخططــة اســتراتيجيا فضــال عن 
االفتقار إلى اســتثمارات رأســمالية 
عالية ســتمثل الدافع القوي لسوق 
حقول النفط الرقمية من خالل عمليات 
احلفر. وتعتبر التعقيدات التي تتسم 
بها آبــار النفط وانخفاض أســعاره 
وزيــادة املنافســة من بــني العوامل 
الرئيســية التــي تؤدي إلــى اعتماد 
تقنيات حفر جديدة، والتي من شانها 
تقليص الوقت املهدور، وتقليل مخاطر 
احلفر، وتعزيز السالمة للعاملني جنبا 
إلى جنب مع دعم املشــروع بصورة 

مستمرة.

بسبب االستثمار الهائل في »احلقول الرقمية«

أخبار الشركات

»األرجان« توّقع عقد تسهيالت 
مصرفية بقيمة 66.5 مليون دينار

للمشــاريع  الكويت  أعلنت شــركة 
الصناعية عن توقيع عقد مع وزارة الكهرباء 
واملاء الكويتية بقيمة 767.42 ألف دينار.
وقالت »الكوت«، في بيان على موقع 
البورصة أمس، إن العقد خاص بتقدمي أعمال 
وتوريد وتسليم الغازات الصناعية حملطات 
توليد القوى الكهربائية وتقطير املياه ملدة 
ثالث سنوات، موضحة أن العقد سيكون 
له أثر إيجابي على املركز املالي للشركة.

في ســياق آخر، اجتمع مجلس إدارة 
»الكوت« أول من أمس، ومت تشكيل مجلس 

اإلدارة اجلديد للشركة برئاسة محمد أحمد 
حسني، ونائبه نواف ارحمه سالم، وبعضوية 
كل من: أحمد جاســم القمر، مبارك علي 
احلمدان، يوسف مشاري القصار، صقر 

غامن الغامن ونواف حسني معرفي.
وكانت أربــاح »الكوت« ارتفعت 1.1 % 
في العام املاضي، لتصل إلى 6.29 ماليني 
دينار، مقابل أربــاح بقيمة 6.22 ماليني 
دينار في 2017، فيما لم تعلن الشــركة 
حتى تاريخه عن أي مــن بياناتها املالية 

خالل العام احلالي.

530 ألف دينار أرباح »عقار« من بيع قسيمة صناعية
أعلنت شركة عقار لالستثمارات العقارية 
عن حتقيق أرباح بقيمة 530 ألف دينار من بيع 
قسيمة صناعية في الكويت. وقالت الشركة 
في بيان على موقع البورصة أمس، إنها قامت 
بإمتام صفقة بيع وتنــازل عن حق انتفاع 
قسيمة صناعية، حيث بلغت قيمة الصفقة 2.2 
مليون دينار، موضحة أن األرباح الناجتة عن 
الصفقة سيظهر أثرها ضمن نتائج الشركة 

املالية اخلاصة بالربع الثالث من العام احلالي.
وكانت الشــركة أعلنت في نهاية يوليو 
املاضي، عن توقيع عقد ابتدائي لبيع وتنازل 
عن حق انتفاع القسيمة الصناعية املشار إليها. 
وتراجعت أرباح »عقار« في الربع الثاني من 
العام احلالي بنسبة 31.6%، لتصل إلى 308.87 
ألف دينار مقابــل أرباح بنحو 451.55 ألف 

دينار في الفترة املماثلة من العام املاضي.

العقارية  العاملية  أعلنت شركة األرجان 
عن توقيع عقد تسهيالت مصرفية مع أحد 
البنوك احمللية بقيمة إجمالية قدرها 66.5 

مليون دينار.
وقالت الشــركة في بيــان على موقع 
البورصة أمس إن العقد يأتي في إطار ترتيب 
التمويلي للشركة وإعادة  الهيكل  وتنسيق 
توزيع املخاطر املتعلقة بأدوات الدين اخلاصة 
بها، وذلك من خالل حتويل التزاماتها القصيرة 
ومتوسطة األجل إلى التزامات طويلة األجل 

ما من شأنه زيادة مالءة الشركة املالية.
وأوضحت الشركة أن العقد عبارة عن 
شريحتني، األولى بقيمة 53.96 مليون دينار، 
لسداد التزامات الشركة جتاه بنوك محلية. 
والثانية بقيمة 11.04 مليون دينار، لتمويل 

تطوير وجتديد بعض مشاريع الشركة وتغطية 
النفقات التشغيلية لها، باإلضافة إلى خطابات 

ضمان مببلغ 1.5 مليون دينار.
وبحســب البيان، تبلغ مدة القرض 6 
سنوات وسيتم سداد القرض على دفعات 
ســنوية بداية من يوليو 2022 حتى يوليو 
2025، مبعدل فائدة 2.5% فوق سعر اخلصم 
املعلن من قبل بنك الكويت املركزي. وأفادت 
الشركة بأن عقد التسهيالت املصرفية سيظهر 
أثره على البيانات املالية املجمعة لـ »األرجان« 
وفقا للمبالغ املستخدمة خالل مدة التسهيالت. 
وكانت أرباح »األرجان« ارتفعت 59.3% في 
الربع الثاني من العــام احلالي، لتصل إلى 
21.09 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 13.24 

ألف دينار للفترة املماثلة من 2018.

»الكوت« توقع عقدًا مع »الكهرباء«
بـ 767.4 ألف دينار

»التجارة«: إصدار 116 تدبيرًا احترازيًا 
ضد شركات مخالفة

أعلنــت وزارة التجارة 
والصناعة أن إدارة مكافحة 
غســيل األمــوال ومتويل 
اإلرهاب التابعة لها أصدرت 
١١6 تدبيــرا احترازيا على 
الشركات املخالفة اخلاضعة 
ألحكام القانون )٢٠١3/١٠6( 

في شهر يوليو املاضي.
وأضافــت »التجــارة« 
في بيان صحافي أمس، أن 
التدابيــر تضمنت توجيه 

إنــذارات كتابيــة الــى ٢3 شــركة عقارية 
و3 شــركات صرافة و١١ شركة مجوهرات 
وشــركتي تأمني، كما تضمنت أمرا بإلزام 
47 شــركة عقارية و6 شركات صرافة و١8 
شركة تأمني باتباع إجراءات محددة لتتوافق 

مع القانون.
وأشارت إلى إصدارها أمرا بتقدمي تقارير 
لشركتني عقاريتني وشركة صرافة وشركة 

مجوهرات وشركتي تأمني. 
وذكرت أن »غسيل األموال« 
اســتكملت إجراءاتها قبل 
اتخاذ اإلدارات املتخصصة 
إجــراءات  الــوزارة  فــي 
الترخيص لنحو 88 طلب 
تأسيس خالل الشهر ذاته 
منها 66 شركة عقارية و١٩ 
شركة مجوهرات و3 شركات 

تأمني.
وبينت أن اإلدارة حدثت 
أيضا بيانات ١٢٠ ترخيصا موزعة على ٩٢ 
شركة عقارية و٢3 شــركة مجوهرات و3 
شركات تأمني في حني اعتمدت تأكيد بيانات 
54 مراقبا لـ 38 شــركة عقارية و١5 شركة 
مجوهرات وشــركة تأمني. وأوضحت أنها 
أصدرت ١٠ تقارير للرقابة امليدانية شملت 
3 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي 

مجوهرات و4 شركات تأمني.

من خالل إدارة مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب


