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االثنني ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ اقتصـاد

الثقة تعود تدريجيًا لـ «البورصة» مبكاسب نصف مليار دينار

شريف حمدي

الثقــة تعــود  ان  يبــدو 
تدريجيــا لســوق األســهم 
الكويتي الذي استهل جلسة 
تعامــالت األســبوع علــى 
مواصلة االرتفاع وســيطرة 
اللون األخضر على شاشات 
التداول اســتكماال ملــا أنهى 
به تعامالت ختام األســبوع 

املاضي.
وشهدت جلسة تعامالت 
امس زخما شرائيا على األسهم 
القيادية بشكل الفت مقارنة 
باألســهم املدرجة بالســوق 
الرئيسي والذي حظي ايضا 
بعمليات شراء قوية عززت 
من أداء مؤشــره، وجاء هذا 
التحســن التدريجي في اداء 
بورصة الكويــت تزامنا مع 
عودة أسعار النفط لالرتفاع 
مجــددا، فضال عن حتســن 
التي  العاملية  أداء األســواق 
بــدأت حتقــق مكاســب بعد 
اخلسائر احلادة التي منيت 

بها األسبوع املاضي.
العمليــات  إثــر  وعلــى 
التــي شــهدتها  الشــرائية 
اغلب األسهم، حققت القيمة 
الســوقية لبورصة الكويت 
امس مكاســب بنســبة ١٫٢٪ 
مبا يعادل ٥٢٧ مليون دينار 
لترتفــع القيمة إلــى ٤٣٫٥٣ 
مليــار دينــار ارتفاعــا مــن 
٤٣ مليــار دينار في جلســة 

اخلميس املاضي.
وارتفعـــــت السيـــــولة 

وأعيان بـ ٢٫٢ مليون دينار، 
إضافــة إلــى الغــامن احدث 
املنضمــني لبورصة الكويت 

مبليوني دينار.
كما ارتفعت أحجام التداول 
بنســبة ٤٥٪ بكميات اســهم 
متداولة ٢٣٨٫٢ مليون ســهم 
ارتفاعا من ١٦٤٫٢ مليون سهم 
في اجللسة املاضية تصدرها 
ســهم جي اف اتــش بـ ٣٠٫٩ 
مليون ســهم. وسجلت ٥٨٪ 
من اسهم البورصة ارتفاعات 

مؤشــر السوق األول بنسبة 
١٫٣٪ مبكاسب ١٠٦ نقاط عكس 
جلسة افتتاح األسبوع املاضي 
التي جاوزت فيه اخلسائر ٢٧٣ 
نقطة بنســبة ٣٫٣٪، ووصل 
املؤشر بنهاية جلسة امس إلى 
٨١٢٤ نقطة، وارتفعت املؤشر 
الرئيســي بـ ٠٫٨٪ مبكاسب 
٤٧٫٧ نقطة ليصل إلى ٥٦٩٤ 
نقطة، وارتفاع مؤشر السوق 
العام بنســبة ١٫٢٪ مبكاسب 

٨٨٫٧ نقطة.

سعرية امس بواقع ٩١ سهما، 
اســهم، مقابــل انخفاض ٣٩ 
ســهما، واســتقرار ٨ أسهم، 
ولم يجر التداول على أسهم 
٢١ شــركة. قطاعيا، ارتفعت 
 ١١ لـــ  الوزنيــة  املؤشــرات 
قطاعــا، تصدرهــا العقار بـ 
١٫٨٪، تــاله كل من اخلدمات 
املالية والصناعية بـ ١٫٦٪ لكل 
منهما، ولم يرتفع سوى قطاع 
التأمني بـ ٠٫٧٪. وانتهت جلسة 
افتتاح األسبوع على ارتفاع 

اللون األخضر يكسو شاشات التداول.. وسط زخم شرائي على األسهم القيادية

مؤشرات البورصة تواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي بدعم من الزخم الشرائي على أسهم السوق األول  (زين عالم)

املتدفقة للسوق بنسبة ١٥٫٨٪ 
مبحصلة ٥٤٫٧ مليون دينار 
ارتفاعا من ٤٧٫٢ مليون دينار 
في جلســة نهاية األســبوع 
املاضي، وتركزت الســيولة 
القياديــة،  األســهم  حــول 
تصدرهــا «بيتــك» بـــ ١٠٫٢ 
ماليني دينــار، وأهلي متحد 
بـ ٥٫٦ ماليني دينار، والوطني 
بـــ ٤٫٤ ماليــني دينار، وجي 
اف اتش بـ ٢٫٦ مليون دينار، 
واجيليتي بـ ٢٫٣ مليون دينار، 

عودة أسعار النفط لالرتفاع تزامنًا مع حتسن أداء األسواق العاملية تعزز نشاط السوق الكويتي

جانني بنوا لـ «األنباء»: ٨٠٪ من عمالء «فيرجن موبايل» مواطنون
شرائح «eSIM» تستحوذ على ٥٥٪ من مبيعات الشركة

جانني بنوا

باهي أحمد 

كشــف الرئيس التنفيذي لشــركة فيرجــن موبايل 
الكويــت جانني بنــوا، في تصريح خاص لـــ «األنباء» 
أن هدف الشركة الرئيســي أن تكون شركة االتصاالت 
الرقمية الرائدة في الكويت، ففي األسابيع القليلة األولى 
من تقدمي خدمات الشــركة للجمهور مت تفعيل آالف من 
العمالء، كما استطاعت الشركة جذب أكثر من ٢٠ مليون 
ظهــور على حمالتها االجتماعية، الفتا إلى أن شــرائح 
eSIM اخلاصــة بفيرجن وصلت إلــى ٥٥٪ من اجمالي 
املبيعات التي تستطيع القيام بها الشركة، كما أن ٨٠٪ 

من عمالئها كويتيون.

وأضاف بنوا أن الشركة ستمهد خارطة الطريق أمام 
عمالئها لتقدمي مسار رقمي  جديد متاما لهم الستكشاف 
املستقبل الرقمي ومتكني عمالئها من االستمتاع بالترفيه 
والتعليــم واملعلومات والراحة اليومية التي يريدونها 
ويســتحقونها كأعضاء في مجتمع عاملي أوسع بكثير، 
معبرا عن شكره للدور الذي قامت به السفارة البريطانية 
ووزارة املواصــالت والهيئــة العامة لالتصاالت وهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر وجميع مجلس ادارة الشركة 
متمثلة برئيس مجلس االدارة ايريك ديدمان والرئيس 
التنفيــذي لشــركة ImPlus عزت أبوعمــارة والرئيس 
التنفيذي لشركة وفرة غازي الهاجري على مجهوداتهم 

املستمرة ودعمهم لنا كشركاء حقيقيني.

«ميد»: الكويت رابع أفضل دولة خليجية 
بالتحول الرقمي لعام ٢٠٢٢

محمود عيسى

حلــت الكويت في املركز الرابع خليجيا 
وإقليميا على مؤشــر مجلــة ميد للتحول 
الرقمي لعــام ٢٠٢٢، حيث حصلت على ما 
مجموعه ٣٫٧ نقــاط، ومع انها تعتبر أكثر 
مزودي خدمات االتصاالت فعالية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي من حيث تكلفة 
خدمات الشــبكة، فإنها تتخلف في مضمار 
التنظيم والتشريعات الرقمية، وتنبع املشكلة 
من املعارضة البرملانية التي غالبا ما متثل 
عائقا رئيسيا أمام بناء القدرات واإلصالح 
والتنظيــم. وذكرت مجلة ميــد ان الكويت 
وقطر حتتالن مرتبــة أدنى من العديد من 
دول املنطقة ذات البنية التحتية األضعف 
واملــوارد األقل، وتتصف قطر مثل الكويت 
بضعف التصنيف من حيث التنظيم الرقمي، 
لكنهــا مدعومة ببنيــة حتتية قوية، خالفا 
لســلطنة عمان التي تتمتــع ببنية حتتية 

أضعف، لكن لديها تنظيمات أقوى.
وفــي التفاصيــل، قالت املجلــة ان دول 
مجلس التعاون اخلليجي تناضل من أجل 
حتقيق إجنازات على صعيد التفوق الرقمي، 
وان اململكة العربية الســعودية واإلمارات 
العربيــة املتحــدة تتصــدران دول املنطقة 
وتقفان على قدم املساواة في املؤشر بواقع 
٤٫٣ نقاط لكل منهما، وتليهما البحرين في 
املركــز الثالث بواقع ٣٫٩ نقاط، ثم الكويت 
في املركز الرابع، ثم قطر والبحرين بواقع 
٣٫٦ نقاط و٣٫٥ نقاط في املركزين اخلامس 

والسادس على التوالي.
وجتدر اإلشــارة الى ان البنية التحتية 
املاديــة والتنظيمية مازالت عامال مهما في 
حتديــد اإلمكانــات الرقمية لدول الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
ويكشــف أحدث مؤشر للتحول الرقمي 
والصادر عن مجلة ميد عن فجوة واسعة بني 
الدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي 
والــدول غيــر اخلليجيــة من حيث ســعة 
الشبكات اإلجمالية وسرعاتها، واالتصال، 
واســتقرار الشبكات الكهربائية التي تدعم 

البنية التحتية الرقمية، وتقييمات الشبكة 
واجلاهزية الرقمية، والكفاءة التنظيمية.

وأضافــت انه بشــكل جماعــي فإن هذه 
املقاييس متثل مؤشرا رائدا لالستعداد على 
مســتوى الدولة لتقدمي تقنيات املســتقبل 
الرقمــي، مبا في ذلك طاقات شــبكة اجليل 
اخلامس الالزمة للتعامل مع االنتشار السريع 
لألجهزة املتصلة ببعضها، واملتوقع منوه مع 
ظهور إنترنت األشياء واستخدام التقنيات 
االصطناعية األساســية واألمتتة املدعومة 

باالستخبارات.
وقــد ظهــرت كل مــن اململكــة العربية 
الســعودية واإلمارات العربية املتحدة في 
مؤشــر شــهر يوليو معززتــني بتقييمات 
«االرتفــاع الرقمــي» اإليجابية مــن املركز 
األوروبي للتنافسية الرقمية، باإلضافة إلى 
األداء القوي الشــامل عبر جميع املقاييس 
الرقميــة تقريبا. ومع تفــوق الدولتني في 
املنطقة من حيث جاهزية الشــبكة واألمن 
السيبراني، إال انهما تواجهان عائقا هامشيا 
يتمثل في التكلفة الباهظة للشبكات الرقمية 
وخدمات النطاق العريض وبيانات الهاتف 

النقال وفقا للمعايير اإلقليمية والعاملية.
وينطبــق هــذا القول ايضا بالتســاوي 
على البحريــن وقطر وعمان، حيث تعتبر 
التعرفات الشبكية في هذه الدول اخلليجية 
اخلمس مماثلة لتلك املطبقة في دول جزر 
احمليط الهادئ البعيدة، والتي تعتمد الكابالت 

البحرية وإيصالها إلى مواقعها املعزولة.
أما في دول اخلليج فإن املشــكلة تكمن 
في احتــكارات االتصاالت مــن قبل الدولة 
والتي تطبق أسعارا غير تنافسية، ومتتلك 
الســعودية واإلمــارات أيضا أطــرا مطبقة 
للنهوض باالقتصاد الرقمي في كلتا الدولتني.

وعلى صعيد متصل، قالت املجلة ان مصر 
التزال أقوى منافس من خارج دول مجلس 
التعاون اخلليجي من حيث التحول الرقمي، 
حيث حلت في املركز السابع إقليميا وبعد 
دول مجلــس التعاون اخلليجي مباشــرة، 
بواقــع ٣٫٤ نقاط، وتالهــا األردن بواقع ٣ 

نقاط وإيران بواقع ٢٫٧ نقطة.

تعتبر أكثر مزودي خدمات االتصاالت فعالية باملنطقة من حيث تكلفة خدمات الشبكة

«نفط الكويت» طلبت التمديد من «جهاز املناقصات» ومت تأجيل البت

متديد عقدي الغاز اجلوراسي مع «شلمبرجير» بـ ٤٠ مليون دوالر

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة 
أن شركة نفط الكويت طلبت متديد عقدين للغاز 
اجلوراسي بقيمة تناهز ٤٠ مليون دوالر مع شركة 

شلمبرجير األميركية التي تنفذ العقدين.
وفي التفاصيل، قالت املصادر إن الشركة طلبت 
متديد عقد مرافق اإلنتاج اجلوراســية في شرق 
وغرب الروضتني وغرب الصابرية وأم نقا بقيمة 
٢١٫١٦ مليون دوالر، ما يعادل ٤٫٥٪ من قيمة العقد 
املبرم مع شركة شــلمبرجير، فيما طلبت «نفط 
الكويت» متديد العقد الثاني مع الشركة األميركية 
بقيمــة ١٨٫٦٧ مليون دوالر ما يعادل نحو ٥٪ من 

قيمة العقد الرئيسي.

ويعتبر عقدا «شلمبرجير» ضمن ٣ عقود شكلت 
مرحلة مهمة من خطة تطوير انتاج الغاز احلر في 
الكويت، حيث تنفذ إحدى العقود شركة سبتكو، 
وتسهم العقود كاملة ملنشآت الغاز اجلوراسي في 
إنتاج نصف مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز احلر.
وأشــارت املصادر الى أن اجلهــاز املركزي 
للمناقصات العامة طلب تأجيل البت في قرار شركة 
نفط الكويــت لتمديد العقد، وذلك الجتماع الحق 

للتنسيق مع القطاع الفني.
إلى ذلك، طلبت شركة نفط الكويت إعادة النظر 
في قرار اجلهاز السابق واملوافقة على التمديد األول 
لعقد مناقصة تركيب وتشغيل وصيانة محطة لتوليد 
الطاقة الشمسية بجهد (MWE٥) في منطقة حقل 
أم قدير غرب الكويت ملدة ٦ اشهر مببلغ إجمالي 

قدره ٨١٣ ألف دوالر ليصبح من تاريخ نهاية العقد 
بدال من تاريخ توقيع األمر التغييري.

وطلبت الشــركة التمديد الثاني لعقد مناقصة 
تقدمي خدمات صيانة شاملة ألنظمة كشف احلريق 
والغاز في مناطق شمال وغرب الكويت املبرم مع 
شركة املير للخدمات الفنية ملدة ٦ أشهر على أساس 
شهر بشهر مببلغ إجمالي قدره ١٫٣ مليون دينار، 
وذلك لضمان استمرار تقدمي اخلدمات املذكورة أعاله 
دون انقطــاع حلني االنتهاء من إجراءات مناقصة 

العقد البديل.
كما وافق اجلهاز املركزي للمناقصات على طلب 
«نفط الكويت» طرح مناقصة حتســينات األمن 
والسالمة ونظام التحكم اإلشرافي وحتصيل البيانات 

لآلبار اجلوراسية في شمال الكويت.

١٫٣ مليون دينار متديد عقد إنذار 
احلريق في مصفاة ميناء عبداهللا

أحمد مغربي

قررت شــركة البترول الوطنية 
الكويتية متديد عقد صيانة أنظمة 
الكهربــاء وإنذار احلريق وصافرات 
اإلنذار وصافرات اإلنذار في مصفاة 
مينــاء عبــداهللا مــع شــركة الــدار 

الهندسية ملدة ٦ أشهر، وذلك بقيمة 
إجمالية تبلغ ١٫٣ مليون دينار. 

وقالت املصادر ان الشركة رفعت 
القرار الى اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة، وأخطرت اجلهــاز ان قيمة 
األمر التغييري تعادل ٩٫٥٪ من قيمة 

العقد األصلي.

.. والشركة تقبل تظلم «فلور» 
شكًال وترفضه موضوعًا

أحمد مغربي

قال مصدر مسؤول لـ «األنباء» 
إن شركة نفط الكويت قبلت تظلم 
شركة فلور األميركية في ممارسة 
تقدمي خدمات التصميم الهندســي 
الشامل وإدارة املشاريع، وذلك بعد 

استبعاد عطاء الشركة املالي.
وذكــر أن جلنــة التظلمــات قد 
أخطرت اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة بعد جواز نظر التظلم لسابقة 
البت فيــه، وعليه مت قبول التظلم 
شــكال ورفضه موضوعــا وتخطر 

اجلهة املسؤولة بالقرار.
ووفقــا لذلــك، فــإن لــدى نفط 
الكويت ٤ عطاءات مالية مقدمة من 
شركات «وارلي بارسون» األسترالية 
و«كي بــي آر» األميركية و«إمييك» 

و«تكنيب» الفرنسية، للمنافسة على 
العقد، حيث ستتم الترسية على ٣ 
شــركات، وميتد تنفيذ املشروع ٥ 
سنوات والبد أن تفوز به ٣ شركات 
لتغطية األعمال، حيث يغطي العقد 
وضع التصميمات الهندسية األولية 
وإدارة املشاريع واخلدمات املرتبطة 
بها ملشــاريع كبرى تابعة لشــركة 

نفط الكويت.
وأضافت أن هذه العقود تندرج 
حتت تصنيف عقود «PMC»، وتهدف 
الــى مســاعدة الشــركة فــي إعداد 
التصاميم الهندسية واإلشراف على 
املشاريع الكبرى التي تنفذها «نفط 
الكويــت»، وتوقعت أن يكون لهذه 
العقود تأثير إيجابي في ظل اخلطط 
االستراتيجية املستقبلية للمشاريع 

املليارية الكبرى في الشركة.


