
ذك��ر تقرير أص��درت��ه إدارة 
اخلدمات املصرفية االستثمارية 
ف���ي امل���رك���ز امل���ال���ي ال��ك��وي��ت��ي 
“املركز” م��ؤخ��راً أن القطاع 
ال��ص��ن��اع��ي اإلم���ارات���ي ت��ّص��در 
قائمة كبرى صفقات االندماج 
واالس��ت��ح��واذ ف��ي دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي ف��ي الربع 
الثالث من العام 2019، حيث 
استحوذت شركة )موانئ دبي 
العاملية( على %100 من شركة 
)توباز للطاقة واملالحة( بقيمة 
إجمالية ت��س��اوي 1.1 مليار 

دوالر أمريكي.
وأض����اف ت��ق��ري��ر “املركز” 
أن امل��س��ت��ث��م��ري��ن ال��ك��وي��ت��ي��ن 
والسعودين تقاسموا الصفقات 
ال��ك��ب��رى املتبقية بالتساوي 
فيما بينهم. ومن بن الصفقات 
ال��ت��ي استهدفها املستثمرون 
ال��س��ع��ودي��ون ك��ان��ت استحواذ 
ش��رك��ة )أرام���ك���و( ع��ل��ى حصة 
ب��واق��ع %50 ف��ي ش��رك��ة )شل 
العربية السعودية للتكرير 
احمل��������دودة(، وه����ي م��ش��روع 
مشترك أنشأته بالتعاون مع 

شركة )رويال داتش شل(.
 وبذلك تكون شركة )أرامكو( 
ق��د اس��ت��ح��وذت ع��ل��ى احلصة 
املتبقية باستثمار تقدر قيمته 

بنحو 631 مليون دوالر أمريكي، 
ل��ت��ص��ب��ح ه���ي امل���ال���ك ال��وح��ي��د 
للمصفاة. أم��ا الصفقة الثانية 
التي متت في اململكة العربية 
السعودية فكانت م��ن نصيب 
شركة )فواز عبد العزيز احلكير 
وش���رك���اه(، ح��ي��ث اس��ت��ح��وذت 
على %100 من حصص شركة 
)االحتاد املبتكر احملدودة( مقابل 
91 مليون دوالر أمريكي. وعلى 
صعيد الصفقات التي استهدفها 
املستثمرون الكويتيون، فكان 
أهمها استحواذ شركة )الغامن 
التجارية( على 16 % من أسهم 
)الهيئة ال��ع��ام��ة لالستثمار( 
في )بنك اخلليج( مقابل 504 
مليون دوالر أمريكي. أما الصفقة 
الكبرى الثانية التي استهدفها 
املستثمرون الكويتيون فكانت 
اس���ت���ح���واذ ش���رك���ة )ال��ق��ري��ن 
للبتروكيماويات( على حصة 
بواقع %60 في شركة )جاسم 
للنقليات واملناولة( مقابل 138 

مليون دوالر أمريكي. 
نشاط االندماج واالستحواذ

ووف��ق��اً لتقرير “املركز”، 
ش��ه��د ع���دد ص��ف��ق��ات االن��دم��اج 
واالس���ت���ح���واذ ال��ت��ي مت��ت في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ارتفاعاً بنسبة %3 في الربع 

الثالث من 2019 مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي. وعلى 
صعيد املنطقة، سجلت الكويت 
أعلى زي��ادة في ع��دد الصفقات 
التي متت في الربع الثالث من 
2019 قياساً بالربع الثاني من 
2019، بينما سجلت السعودية 
أعلى زيادة مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام املاضي.
كيانات االستحواذ والشركات 

املستهدفة

ن��ف��ذت ك��ي��ان��ات االس��ت��ح��واذ 
اخلليجية معظم الصفقات التي 
متت في الربعن الثاني والثالث 
من 2019.، حيث مثلت %67 من 
إجمالي عدد الصفقات التي متت 
خالل الربع الثالث من 2019، 
بينما كانت نسبة املستحوذين 
األجانب %30. وجتدر اإلشارة 
إلى أن نسبة ال� %3 املتبقية متثل 
صفقات لم تتوافر فيها معلومات 
عن الشركات املستحوذة. كما 

ش��ه��د ال��س��وق اجت��اًه��ا مم��اث��اًل 
خالل الربع الثاني من 2019، 
حيث مثلت كيانات االستحواذ 
اخلليجية %77 من إجمالي عدد 
الصفقات التي متت، بينما كانت 
نسبة املستحوذين األج��ان��ب 

 .23%
ول��ف��ت تقرير “املركز” إلى 
اخ��ت��الف أه���داف املستحوذين 
اخلليجين فيما يتعلق بصفقات 
االن��دم��اج واالس��ت��ح��واذ خالل 

ال��رب��ع الثالث م��ن ع��ام 2019، 
حيث اس��ت��ه��دف املستحوذون 
ال��ك��وي��ت��ي��ون وال��س��ع��ودي��ون 
االستثمار في بلدهم األم. بينما 
فّضل املستحوذون اإلماراتيون 
االجت���اه إل��ى االستثمار خ��ارج 
دول املنطقة، مع استثمار في 
نسب أقل في بلدهم األم. فيما لم 
ينّفذ املستحوذون العمانيون أي 
صفقة استحواذ في املنطقة أو 
خارجها خالل الربع الثالث من 

2019، في حن نّفذ املستحوذون 
القطريون والبحرينيون صفقة 
اس��ت��ح��واذ واح����دة ف��ق��ط خ��الل 

الفترة ذاتها.
املستثمرون األجانب

خالل الربع الثالث من 2019، 
شهد السوق من��ًوا بواقع 29% 
ف��ي ع��دد الصفقات ال��ت��ي متت 
م��ن قبل املستثمرين األجانب 
مقارنة بالربع الثاني من 2019 
وال���رب���ع ال��ث��ال��ث م��ن 2018. 
وفي السابق، كان املستثمرون 
األجانب يستحوذون عادة على 
ش��رك��ات ف��ي اإلم����ارات، حسب 
م��ا ه��و مبن م��ن ع��دد الصفقات 
التي متت في اإلم���ارات مقارنة 
بالدول األخرى في دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي. واستمر 
ه��ذا االجت���اه على م���دار الربع 
الثالث، حيث استهدفت معظم 
الصفقات ال��ت��ي مت��ت شركات 
في اإلم���ارات )~%78(. بينما 
اشتملت الصفقات املتبقية على 
مستثمرين قطرين وسعودين، 
ومتثل كل صفقة منها %11 من 
إجمالي الصفقات التي متت. 
وب��ع��د سنة م��ن ع��دم النشاط، 
استطاعت قطر م��ؤخ��ًرا جذب 
مستثمرين أج��ان��ب، بينما لم 
تسجل الكويت والبحرين وُعمان 

أي نشاط خالل الربع الثالث.
الصفقات عبر القطاعات

وش��ه��دت القطاعات املالية 
وال��ص��ن��اع��ي��ة واالس��ت��ه��الك��ي��ة 
وتكنولوجيا املعلومات أعلى 
مستوى من النشاط في الربع 
الثالث من 2019، حيث مثلت 
جميعها م��ا نسبته %60 من 
إجمالي عدد الصفقات التي متت. 
وسجل القطاع امل��ال��ي أكبر 
ارت��ف��اع ف��ي مستوى النشاط 
م���ق���ارن���ة ب���ال���رب���ع ال��س��اب��ق. 
وباإلضافة إل��ى ذل��ك، لم يوجد 
نشاط في القطاع االستهالكي 
خ��الل الربع السابق، رغ��م أنه 
يعتبر من أح��د القطاعات التي 
حققت مستوى عاِل من النشاط 

خالل الربع الثالث من 2019.
صفقات مت اإلعالن عنها

وبلغ إجمالي عدد الصفقات 
املعلن عنها ف��ي نهاية الربع 
ال��ث��ال��ث 12 ص��ف��ق��ة، مسجلة 
تراجع في النشاط بواقع 45% 
مقارنة بالربع الثاني من 2019. 
وت��ض��م��ن��ت %60 ت��ق��ري��ًب��ا من 
الصفقات التي متت خ��الل هذا 
الربع شركات من اإلم��ارات، في 
حن أن نسبة ال� %40 املتبقية 
تعزى إلى النشاط في السعودية 

والكويت.

شهدت القطاعات املالية والصناعية واالستهالكية أكبر عدد من الصفقات

»املركز«: استحواذ »موانئ دبي« على »توباز للطاقة« يتصدر الصفقات اخلليجية 
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بعد النجاح الباهر ال��ذي 
شهده “ماراثون بنك اخلليج 
642”، أح��د أه��م الفعاليات 
ال��ري��اض��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة في 
البالد، نظم البنك حفل تكرمي 
الفائزين باملراكز الثالثة األولى 
عن كل فئة في املاراثون، وذلك 
في حديقة الشهيد، بحضور 
الرئيس التنفيذي لبنك اخلليج 
أن��ط��وان ظ��اه��ر، وم��دي��ر ع��ام 
هيئة الرياضة حمود فليطح 
ال��ش��م��ري، إل��ى ج��ان��ب ممثلي 
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واجل��ه��ات 

الراعية.
وتضمن احلفل عرض ممتع 
لفيديو ت��ن��اول مقتطفات من 
السباق، تلته كلمة من املدير 
ال���ع���ام ل��ش��رك��ة ب����رو فيجن 
إلدارة الفعاليات الرياضية 
أح��م��د امل��اج��د، ث��م استعراض 
رائ��ع أداه أطفال مشاركن في 
ن���ادي ج��م��ن��ازي��ا. وب��ع��د ذل��ك 
مت ت��ك��رمي الفائزين باملراكز 
ال��ث��الث��ة األول����ى ف��ي ك��ل من 
الفئات األرب��ع، وهي سباق 5 
كيلو متر العائلي للمشي أو 
اجلري، وسباق اجلري ملسافة 
10 كيلو متر، وسباق النصف 
ماراثون ملسافة 21 كيلو متر، 
وامل���اراث���ون ال��ك��ام��ل ملسافة 
42 كيلو متر. واختتم احلفل 
بكلمة من الرئيس التنفيذي 

لبنك اخلليج، أنطوان ظاهر، 
الذي شكر وكّرم جميع الرعاة 

والداعمن للماراثون.
وق��ال مساعد امل��دي��ر العام 
لالتصاالت اخلارجية في بنك 
اخلليج، السيد أحمد األمير: 
“اختتمنا ال��ي��وم فعاليات 
“ماراثون بنك اخلليج 642” 
بنجاح غير مسبوق على جميع 
املستويات. فقد ش��ارك معنا 
هذا العام أكثر من 9،300 من 

أكثر من 100 جنسية مختلفة، 
منهم أكثر من 2،200 شخص 
من خارج الكويت، وهو مدعاة 
للفخر بأن يكون بنك اخلليج 
خلف هذه الفعالية التي تضع 
الكويت على خارطة الفعاليات 
الرياضية الدولية، حيث حظى 
السباق على اعتماد االحت��اد 
ال��دول��ي لسباقات امل��اراث��ون 
وسباقات املسافات واالحت��اد 
الدولي أللعاب القوى، إضافة 

إل��ى أن��ه م��ن أك��ب��ر الفعاليات 
االج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت. 
ندين بالفضل لكل من ساهم 
بتنظيم ه��ذا اليوم على أكمل 
وجه، ونخص بالشكر وزارتي 
الداخلية وال��ص��ح��ة، وبلدية 
ال��ك��وي��ت، وه��ي��ئ��ة ال��ري��اض��ة، 
وجميع املتطوعن الذين نثق 
بتعاونهم ال��دائ��م، ونتطلع 
ملشاركتهم جن��اح آخ��ر العام 

املقبل.”

أظ��ه��رت ال��ب��ي��ان��ات املالية 
لشركة آن ديجيتال سيرفيس 
القابضة، املدرجة ببورصتي 
الكويت ودب��ي، حتوالً إيجابياً 
بنتائج الربع الثالث من العام 
اجل��اري مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام املاضي.
وب��ح��س��ب ن��ت��ائ��ج الشركة 
ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة، أم��س  
األح����د، بلغت أرب����اح الفترة 
895.61 أل��ف دي��ن��ار )2.96 
مليون دوالر(؛ مقابل خسائر 
بقيمة 637.38 ألف دينار )2.1 
مليون دوالر( بالربع الثالث من 

.2018
وب��ل��غ��ت خ��س��ائ��ر ال��ش��رك��ة 
274.16 ألف دينار في التسعة 
أشهر األولى من العام اجلاري، 
مقارنة ب� 305.49 ألف دينار 
خ��س��ائ��ر ال��ف��ت��رة امل��م��اث��ل��ة من 
ع��ام 2018، ب��ت��راج��ع نسبته 

10.3 باملائة. وتراجع إجمالي 
اإلي��رادات التشغيلية للشركة 
بنهاية التسعة أشهر األول��ى 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري بأكثر من 

50 باملائة، لتصل إلى 31.18 
مليون دي��ن��ار مقابل 63.04 
مليون دينار لنفس الفترة من 

العام السابق.

»642 »اخلليج« يتوج الفائزين في »ماراثون 

الرئيس التنفيذي مع إدارة االتصاالت في البنك

»آن ديجيتال« تتحول للربحية
في الربع الثالث

حصدت “مجموعة التمدين” ال��رائ��دة 
في تطوير املشاريع املتعددة االستخدامات 
في دولة الكويت، ثالث جوائز مرموقة عن 
“الكوت” و “ 360 كويت”، وذلك ضمن حفل 
جوائز مؤمتر البيع بالتجزئة املنظم من قبل 
مجلس مراكز التسوق في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 2019 الذي استضافته دبي 
في أكتوير املاضي. وتأتي اجلوائز تقديراً 
ملستويات التميز واالبتكار التي تفرد بها كالً 
من “الكوت” و “ 360 كويت” في مجاالت 
مختلفة تشمل التسويق ووسائل التواصل 

االجتماعي والتكنولوجيا وجتربة العمالء.
وخ��الل احلفل ال��ذي أُقيم في فندق ريتز 
كارلتون مبركز دبي املالي العاملي، حقق “ 
360 كويت”، أول وجهة متعددة اإلستخدام 
للرياضة، والتجزئة، والترفية في املنطقة، 
جائزتن ذهبيتن ضمن فئتي “جتربة خدمة 

العمالء” و”اإلعالم الرقمي/ االجتماعي”. 
وق��د حقق املساعد اإللكتروني “نوف” 
ذهبية “جتربة خدمة العمالء” كونه منصة 
ذكاء اصطناعي ثنائية اللغة ميكن للزوار 
التفاعل معها من خالل برامج احملادثة األكثر 
استخداماً مثل “الواتس آب” و”فيسبوك 
ماسنجر” و”ويب تشات”، وذلك لإلجابة 
عن كافة االستفسارات وتكوين صورة عن 
العالمات التجارية واخلدمات املتوفرة في 

املول.
 ويتفوق “نوف”، الذي ُيعد االبتكار األول 

من نوعه في دولة الكويت، على أي مساعد 
إلكتروني آخ��ر يعتمد على إع��ادة تشغيل 
ال��ن��ص��وص ف��ق��ط، ح��ي��ث ميتلك شخصية 
طريفة وتفاعلية حتاكي الدردشة مع مساعد 

شخصي بشري ودود. 
واستمراراً جلهوده في تعزيز استخدام 
التكنولوجيا املتقدمة، حصد “360 كويت” 
ذهبية أخ��رى ضمن فئة “اإلعالم الرقمي/ 
االجتماعي” ع��ن برنامج “سوشال واي 
فاي” اخل��اص ب��ه، وه��و برنامج حتليلي 
يستخدم خدمة اإلنترنت الالسلكي املجانية 
)Wi-Fi( ضمن املول لبناء قاعدة بيانات 

مركزية تساعد في توجيه رسائل تسويقية 
مخصصة للزوار وفقاً الهتماماتهم.

 وفي تعليقه على اجلوائز التي حصدها 
ك��اًل م��ن “الكوت” و “360 كويت” ، قال 
أفيجيت ي��اداف، الرئيس التنفيذي لشركة 
التمدين إلدارة املجمعات:” ت��أت��ي هذه 
اجلوائز تتويجاً للجهود احلثيثة التي تبذلها 
فرق العمل اخلاصة مبراكز التسوق، وتؤكد 
شغفنا بالتكنولوجيا وتسخيرها لتحسن 
جتارب عمالئنا، وهذا العام هو التاسع على 
التوالي الذي حتصد فيه “مجموعة التمدين” 

جوائز دولية ملشاريعها في دولة الكويت”.

»الكوت« و »360 كويت« يحصدان ثالث 
جوائز بحفل »مجلس مراكز التسوق«

استالم اجلوائز

افتتحت شركة االت��ص��االت 
الكويتية VIVA، فرعها في 
مطار الكويت الدولي في مبنى 
T1 بحلته اجل��دي��دة، بحضور 
 VIVA�ال��رئ��ي��س التنفيذي ل
املهندس مزيد بن ناصر احلربي 
ونائب رئيس شركة املشاريع 
املتحدة UPAC املهندس حمد 
م���ال ال��ل��ه وم����دراء تنفيذين. 
ويأتي افتتاح ه��ذا الفرع حتت 
مظلة استراتيجية التوسع 
اجلديدة ل�VIVA التي تتميز 

بآخر ابتكارات خدمة العمالء.
يتميز الفرع بأحدث حلول 
VIVA ل��ل��خ��دم��ات الرقمية 
 VIVA والترفيه من خالل فرع
الرقمي ومحطة 5G التجريبية 
ومنطقة مخصصة لأللعاب. 
وس��ي��وف��ر ه���ذا ال���ف���رع أي��ض��اً 
خدمة جلميع املسافرين، حيث 
سيتواجد موظفو VIVA على 
مدار الساعة طيلة أيام األسبوع 
مل��س��اع��دة ال��ع��م��الء وال���رد على 

استفساراتهم.

»VIVA« تفتتح فرع مطار الكويت الدولي 
T1 بحضور احلربي في مبنى الركاب 

فرع املطار

»رميوا« تفتتح أول 
فروعها في الكويت 

 أعلنت العالمة التجارية “رميوا” عن افتتاح الفرع 
األول لها في الكويت في مجمع األفنيوز، املرحلة الرابعة 
- جراند ب��الزا، الوجهة األكبر للتسوق في الكويت 
واملنصة األشمل لكل العالمات التجارية العاملية وذات 

اجلودة العالية.
يتميز البوتيك املكون من طابقن واملمتد على مساحة 
166 متراً مربعاً في مجمع األفنيوز، بتصميمه الداخلي 
وكيفية ع��رض األمتعة فيه حيث يعكس ديناميكية 
السفر واحلركة والتنقل، ويعرض كافة مجموعات 
حقائب رمي��وا بأحدث تشكيالتها املتمثلة مبجموعة 
“رميوا أوريجينال”، ومجموعة “رميوا كالسيك”، 
ومجموعة “رميوا إيسنشال” ومجموعة “رميوا 

هايبرد”.

خسائر »أجوان العقارية« 
32 باملئة فصليًا  تتراجع 

بضغط زيادة املصاريف
أظ��ه��رت البيانات املالية لشركة أج���وان اخلليج 
العقارية تراجع خسائر الربع الثالث من العام اجلاري 

بنسبة 32.2 باملائة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة أمس  األحد، بلغت 
خسائر الفترة 67.83 ألف دينار )223.88 ألف دوالر(؛ 
مقابل خسائر بقيمة 100.02 ألف دينار )330.13 ألف 

دوالر( بالربع الثالث من 2018.
وبلغت خسائر الشركة 229.38 أل��ف دي��ن��ار في 
التسعة أشهر األول��ى من العام اجل��اري، مقارنة مع 
289.17 أل��ف دينار خسائر الفترة املماثلة من عام 

2018، بتراجع نسبته 20.7 باملائة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن خسائر الفترة 
بسبب ارت��ف��اع صافي اخل��س��ارة الناجتة ع��ن زي��ادة 

املصاريف واألعباء األخرى.

10 عمالء فازوا بالسحب الثالث  »بيتك«: 
حلملة »إربح مع حسابي« للشباب

أعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” الفائزين 
بالسحب الثالث حلملة “اربح مع حسابي” للشباب 
 Jeep التي متنح العمالء فرصة الفوز ب�3 سيارت
Wrangler Sport خ��الل فترة احلملة و120 

جائزة نقدية بقيمة 250 دينار ل�10 فائزين شهريا.
والفائزون العشرة هم: عائشة عيد العازمى ، 
عثمان عبدالرزاق حسن ، انفال سعود املطيري، 
عمر احمد ع��واد ، منيرة خالد السنافى ، ان��وار 
طالل العتيبى ، نوره جلوى العجمى ، رمي هادى 

احلسينى ، م��رمي منصور العجمى ، ن��وف محمد 
الشمرى . حيث فاز كل منهم بجائزة نقدية قيمتها 
250 دينارا، وجرى السحب حتت اش��راف ممثل 
وزارة التجارة والصناعة. ويأتي اط��الق هذه 
احلملة مبميزاتها االضافية ضمن استراتيجية 
“بيتك” باالهتمام بعمالئه، حيث يقدم البنك 
مميزات مختلفة لعمالء برنامج “حسابي” من 
حمالت خاصة وخصومات وج��وائ��ز ومكافآت 

حصرية. 

أرباح »أموال الدولية« تتراجع
74 باملئة في الربع الثالث  

أظهرت البيانات املالية لشركة أم��وال الدولية 
لالستثمار تراجع أرب��اح الربع الثالث من العام 

اجلاري بنسبة 73.7 باملائة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية 
أمس  األحد، بلغت أرباح الفترة 69.35 ألف دينار 
)228.9 ألف دوالر(؛ مقابل أرباح بقيمة 264.13 

أل��ف دينار )871.8 أل��ف دوالر( بالربع الثالث 
من 2018. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن 
تراجع أرب��اح الربع الثالث يعود إل��ى زي��ادة في 
املصاريف التسويقية في نشاط املتاجرة وعوامل 
السوق األخ��رى من أنشطة املتاجرة والوساطة، 

باإلضافة إلى زيادة تكاليف املوظفن.


