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90 % من تعامالت املطلعني بالبورصة في الربع الثالث.. شرائية

شريف حمدي

اتســمت تعامالت املطلعني على 
بواطن األمور بالشــركات املدرجة 
ببورصــة الكويت بالشــراء خالل 
تعامــالت الربــع الثالث مــن العام 
احلالــي، وذلــك اســتمرارا لنهــج 
اجلالسني على املقاعد الوثيرة منذ 

بداية العام.
وأظهــر الرصد، الــذي قامت به 
بـــ  وحــدة األبحــاث االقتصاديــة 
»األنباء«، أن تداوالت الربع الثالث 
عبــارة عــن ٧٠ عمليــة تنوعت ما 
بني شراء وبيع ونقل ملكية بقيمة 
إجماليــة ١٧6 مليــون دينار، وهي 
أعلى بنســبة 6٠% مقارنة مع ذات 
الفترة من العــام املاضي، إذ بلغت 
قيمة تعامالت املطلعني آنذاك نحو 
١١٠ ماليني دينــار، وتبني من خالل 

الرصد ما يلي:
٭ بلغت قيمة عمليات الشــراء في 
تعامالت املطلعني ١5٩ مليون دينار 
خالل األشهر الثالثة املاضية، ومتت 
من خالل 38 عملية، وهي تشكل ٩٠% 
تقريبا من إجمالي قيمة التعامالت.

٭ بلغت قيمــة عمليات البيع ١6.8 
مليون دينــار، ومتت من خالل ٢5 
عملية وتشكل ١٠% من إجمالي قيمة 

التعامالت.
٭ أكبــر عملية ملطلــع خالل الربع 
الثالــث، كانت عملية شــراء نفذها 
عمر قتيبة الغامن بقيمة ١5٢.٩ مليون 
على اســهم بنك اخلليج قبل نهاية 
يوليو املاضي، وتشكل هذه الصفقة 
مبفردهــا 8٧% من القيمة اإلجمالية 

لفترة الربع الثالث.

٭ ثاني أكبــر عملية كانت بيعية، 
وهي عبارة عن بيع بنك األهلي املتحد 
أكثر من ١3٠ مليون من أســهمه في 
شــركة كمفيك بقيمة جتاوزت 5.٧ 
ماليني دينار، تلتهــا عملية بيعية 
أخرى نفذها البنك على أسهم كمفيك 
أيضا بقيمة 3.8 ماليني دينار تقريبا، 
ومتت الصفقتني في منتصف سبتمبر 

املاضي.
٭ شـــهــدت فــترة الــربع الثــــالث 
٧ عمليات نقل ملكية على أســهم 5 
شركات، األولى على سهم »ارجان« 
بأكثر من ٢٢٢ مليون سهم، والثانية 
علــى ســهم »مينــا« بأكثــر من ١3 
مليــون ســهم، كما شــهدت الفترة 
املذكورة عمليتي نقــل ملكية على 
سهم »الكابالت« وكانت بـ 4 ماليني 
ســهم، كما مت نقل ملكية أكثر من 3 
مـــــاليني من أسهم شركة مـــراكز، 
باإلضـــــافة إلى 5٠ ألف من أســهم 

البنك الوطني.
٭ مــن أكثــر الشــركات التي متت 
عليها تعامــالت من املطلعني خالل 
الثالثة أشــهر املاضية هي شــركة 
اخلليج للتأمني، إذ استهدف اسهمها 
مطلعون من شركتي مشاريع الكويت 
وفورفلكس الشرق األوسط من خالل 
١5 عمليــة شــراء بقيمة 5.8 ماليني 

دينار.
٭ شــركة قنوات تيليكــوم نفذت 
عمليات متنوعة على أســهم شركة 
املدينــة للتمويل من خــالل مطلع 
يشغل منصب عضو مجلس ادارة، 
إذ نفذ عمليتي شراء بـ 55 ألف دينار 
و٧ عمليات بيع بـــ ٧5 ألف دينار، 

بإجمالي ١3٠ ألف دينار.

176 مليون دينار قيمة تعامالتهم بارتفاع سنوي %60

159 مـليـون دينـار قيمـة عمليـات 
الشراء.. مقابـل 16.8 مليـونـًا للبيـع

عملية شـراء بـ 152.9 مليـون دينـار 
علـى سهم »اخلليج« سبب قفزة القيمة

الكويت األخيرة خليجيًا بقائمة
أقوى العالمات التجارية لعام 2019

عالء مجيد

تراجعت الكويت 6 مراكز في تقرير 
براند فايناس للعالمات التجارية للدول 
لعام ٢٠١٩ مســجلة املركز 5١ عامليا بعد 
أن كانت في املركز 45 في العام املاضي 
٢٠١8 كمــا أنها احتلت املركز االخير في 
دول اخلليج. حيث جاءت دولة االمارات 
في صــدارة الــدول اخلليجيــة كأقوى 
العالمات التجارية، حيث احتلت املركز 
االول خليجيــا والـــ ٢٠ عامليا محافظة 
على مركز العــام املاضي، بينما جاءت 
السعودية في املركز الثاني خليجيا والـ 
٢١ عامليــا محافظة أيضا على مســتوى 
العام املاضــي ٢٠١8. وجــاءت قطر في 
املركز الثالث خليجيا ومبستوى 3٧ عامليا 
متقدمة مبركز واحد عن تصنيف العام 
املاضــي التي كانت محققة الترتيب 38 
عامليا. كما تراجعت عمان 6 مراكز مرة 
واحدة مســجلة املركز ٧5 عامليا بعد أن 
كانت 6٩ في العام املاضي. كما تراجعت 
البحرين أيضا 5 مراكز مسجلة املركز ٩٠ 
عامليا بعد ان كانت في املركز 85 في العام 
املاضي ٢٠١8. واحتفظت الواليات املتحدة 
والصــني وأملانيا على الترتيب باملراكز 
االولى في القائمة في حني اقتنصت اليابان 
املركز الرابع من بريطانيا التي تراجعت 
الى املركز اخلامس عامليا، بينما حافظت 
فرنسا على املركز السادس في التصنيف.

ويقيس التقرير قيمة كل دولة كعالمة 
جتارية بناء على مجموعة من البيانات 
في ثالثة مجاالت رئيسية وهي السلع 

واخلدمات ومناخ االستثمار واملؤسسات 
املجتمعية.

ومن بني أبرز املؤشرات االقتصادية 
التي يقيس على أساســها قيمة العالمة 
التجارية للدولة يأتي توقعات صندوق 
النقــد الدولي للناجت احمللــي اإلجمالي 
للكويت، وقــد مت إعداد التقرير احلالي 
وفق توقعات صندوق النقد للناجت احمللي 

االجمالي للدول في يوليو املاضي. يأتي 
هذا في الوقت الذي خفض فيه صندوق 
النقد الدولي توقعاته لنمو الناجت احمللي 
اإلجمالي للكويت في العام ٢٠١٩ إلى معدل 
منو ٠.6% مقارنة بـ ١.٢% حسب تقديرات 
العــام املاضي، فيما توقع الصندوق أن 
ينمو الناجت احمللــي اإلجمالي للكويت 

مبعدل 3.١% خالل العام املقبل.

حلّت باملركز الـ 51 عاملياً ضمن تقرير »براند فايناس«

»ميد«: طرح مناقصات الغاز اجلوراسي في نوفمبر
محمود عيسى

علمت مجلة »ميد« من مصادر مطلعة 
أن شركة نفط الكويت قد تصدر الدعوة 
للشركات املعنية لتقدمي العطاءات بشأن 
مرفقي اإلنتاج اجلوراسي JPF( 4 4( و
JPF 5 فــي نوفمبر املقبل، مشــيرة الى 
أن القيمة اإلجمالية للمشــروعني تقدر 
بحوالــي ٩٠٠ مليــون دوالر. وقال احد 
املصــادر »لقــد أوضحــت شــركة نفط 
الكويــت للمقاولني أنها تخطط إلصدار 
دعوة لتقدمي العطاءات في نوفمبر، ولكن 
الواقع يشير الى انه ما زالت ثمة حالة من 
عدم اليقني لدى املقاولني حول املشروع، 
ومــن املمكــن أن يكون هنــاك مزيد من 

التأخير قبــل طرح مناقصة العقدين«. 
املركــزي للمناقصــات  وكان اجلهــاز 
العامــة قد اعلن فــي يوليو املاضي عن 
نيتــه دعوة الشــركات لتقدمي عطاءات 
ملشروعني جوراســيني خالل 3٠ يوما. 
ونشر اجلهاز في الوقت نفسه قائمة تضم 
١١ من مقدمي العروض املؤهلني مسبقا. 
وشهدت عملية طرح املناقصة تأخيرات 
كبيرة منذ يوليو املاضي. واعلن اجلهاز 
في يوليو عن تأهيل شركات املقاوالت 
التالية لتقدمي العروض للعقدين: شركة 
دايوو للهندســة واالنشــاءات الكورية 
اليابانيــة،   JGC شــركة  اجلنوبيــة، 
شركة KBR االميركية، شركة بتروفاك 
البريطانية، سايبيم االيطالية، سامسونغ 

للهندسة واالنشاءات الكورية اجلنوبية، 
اس ان ســي الفالني الكندية، تكنيكاس 
ريونيداس االسبانية، شلومبيرغر أويل 
فيلد إيســترن ليمتد االميركية، شركة 
ســبيتكو النفطية العامليــة الكويتية، 
واخيرا مجموعة اخلريف الســعودية. 
وقالت »ميد« إنه مبوجب شروط عقود 
املشروعني JPF 4 وJPF 5، سيكون أمام 
الشركات الفائزة بالعقود فترة ٢٢ شهرا 
لتنفيذ أعمال البناء، على أن تتولى فيما 
بعد تشــغيل وصيانة املنشــآت ملدة 5 
سنوات. وسينتج عن املشروعني منشأة 
بطاقة انتاجية قدرها 5٠ الف برميل من 
النفط و١5٠ مليون قدم مكعبة قياسية 

من الغاز يوميا.


