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«مشاريع الكويت» تستكمل إصدار سندات

أنهت تعامالتها على صعود المؤشر العام  14.7نقطة

ارتفاع جماعي لبورصة الكويت

بقيمة  100مليون دينار ألجل  5سنوات

في ختام األسبوع بدعم  9قطاعات
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�س على ارتفاع امل�ؤ�رش
العام  14.7نقطة ليبلغ م�ستوى
 5103 .8نقطة بن�سبة .% 0.29
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 164.02مليون �سهم متت من خالل
� 5785صفقة نقدية بقيمة 17.3
مليون دينار كويتي «نحو 09ر57
مليون دوالر �أمريكي».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 29.8نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4749.08نقطة وبن�سبة ارتفاع
 % 0.63من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 134.9مليون �سهم متت عرب 4122
�صفقة نقدية بقيمة 6ر 6مليون
دينار «نحو  21.78مليون دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 6.4
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 5299.5
نقطة وبن�سبة ارتفاع  % 0.12من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  29مليون
�سهم متت عرب � 1663صفقة بقيمة
 10.7ماليني دينار «نحو 35.31
مليون دوالر» .وك��ان��ت �رشكات
«الراي» و«�أ�سمنت خليج» و«�إيفا»
و«التخ�صي�ص» و«الأول���ى» الأكرث
ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم «�أعيان»
و«�إيفا» و«امل�ستثمرون» و»عقارات
ك» و«برتوغلف» الأك�ثر ت��داوال �أما
الأك�ثر انخفا�ضا فكانت «مراكز»
و«متدين ع» و»�سرنجي» و»الأمان»
و»املعامل».
وت��اب��ع املتعاملون �إف�����ص��اح من
ال����شرك��ة «اخلليجية املغاربية
القاب�ضة» بخ�صو�ص معلومات
جوهرية عن �رشاء ح�ص�ص من �أ�سهم
�رشكة «جمموعة ال�رساج القاب�ضة»

عالوة على الإف�صاح عن تغري هدف
ملكية �رشكة اخلري الوطنية للأ�سهم
والعقارات يف �رشكة «ال�سورية».
و�أي�ضا تابعوا كذلك �إف�صاحا من
�رشكة «الأنظمة الآل��ي��ة» عن عقد
توزيع نظام احلجز الآيل �أماديو�س
و�إع�لان �رشكة «بور�صة الكويت»
تنفيذ بيع �أوراق مالية «مدرجة
وغري مدرجة» مل�صلحة ح�ساب �إدارة
التنفيذ يف وزارة العدل.
وارتفعت امل�ؤ�رشات الكويتية بنحو
جماعي يف ختام تعامالت �أم�س،
بدعم منو  9قطاعات بينها البنوك.

• ارتفاع جماعي ملؤشرات البورصة

و�صعد م�ؤ�رش ال�سوق الأول بن�سبة
 ،%0.12كما ارت��ف��ع امل���ؤ��شران
الرئي�سي والعام بن�سبة %0.63
و %0.29على الرتتيب .وتباينت
ال��ت��داوالت �أم�����س ،حيث تراجعت
ال�سيولة �إلى  17.4مليون دينار،
مقابل  19.5مليون دينار بالأول
�أم�س ،بينما ارتفعت �أحجام التداول
�إل��ى  164.2مليون �سهم ،مقارنة
بـ 145.4مليون �سهم يف اجلل�سة
ال�سابقة.
ودعم امل�ؤ�رشات الرئي�سية ارتفاع
 9قطاعات على ر�أ�سها اخلدمات

مسقط يرتفع بـ  % 1ليغلق
عند مستوى  4491نقطة
اختتم م�ؤ�رش �سوق م�سقط للأوراق املالية �آخر جل�سات
الأ�سبوع على ارتفاع بن�سبة  ،% 1.02مرتفع ًا بذلك
للجل�سة الثالثة على التوايل ،مغلق ًا عند م�ستوى
 4491نقطة « 45 +نقطة» ،و�سط قيمة تداوالت بلغت
 2.60مليون ريال.
ومن �أ�صل � 41رشكة مت التداول عليها �أم�س ارتفعت
�أ�سهم � 21رشكة ،بينما ا�ستقرت �أ�سهم � 15رشكة ،يف
حني تراجعت �أ�سهم � 5رشكات.
�أما على �صعيد الأ�سهم ،فقد ت�صدر �سهم «اجلزيرة
للخدمات» الأ�سهم املرتفعة بن�سبة  % 8.7ليغلق عند
 0.113ريال ،تبعه �سهم «الأن��وار لبالط ال�سرياميك»

بن�سبة  % 6.3ليغلق عند  0.084ريال ،و�سهم «العمانية
لالت�صاالت» بن�سبة  % 5ليغلق عند  0.836ريال.
كما ارتفع �سهم «ري�سوت للأ�سمنت» بن�سبة  % 2ليغلق
عند  0.414ريال ،و�سهم «م�سقط للغازات» بن�سبة 1.8
 %ليغلق عند  0.230ريال ،و�سهم «بنك م�سقط» بن�سبة
 % 0.9ليغلق عند  0.432ريال.
يف املقابل ،فقد تراجع �سهم «م�سقط للتمويل» بن�سبة
 %1.2ليغلق عند  0.084ري��ال ،تاله �سهم «�صحار
للطاقة» بن�سبة  % 0.8ليغلق عند  0.123ريال ،ثم
�سهم «�أ�سمنت عمان» بن�سبة  % 0.6ليغلق عند 0.314
ريال.

«القيادية» تصعد ببورصة قطر
 % 1.1عند اإلغالق

وا�صلت بور�صة قطر مكا�سبها ال�صباحية لتغلق
تعامالت �أم�س باملنطقة اخل�رضاء ،بدعم منو
جماعي للقطاعات ،و�سط ن�شاط بال�سيولة.
و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته � % 1.13صاعدا
�إلى النقطة  ،10368.17لريبح  115.67نقطة عن
م�ستويات �أول �أم�س.
وارتفعت التداوالت �أم�س ،حيث �صعدت ال�سيولة
�إلى  259.2مليون ريال ،مقابل  173.3مليون ريال
�أول من �أم�س ،وزادت �أحجام التداول �إل��ى 5.9
ماليني �سهم ،مقارنة بـ 4.9ماليني �سهم يف اجلل�سة
ال�سابقة.
ودعم امل�ؤ�رش العام منو جماعي للقطاعات على

ر�أ�سها الب�ضائع بـ ،% 2.75لنمو � 5أ�سهم تقدمها
ال�سينما الأكرث ارتفاع ًا بـ.% 9.56
وجتاهل قطاع الب�ضائع واخلدمات اال�ستهالكية
ت�صدر �سهم الطبية القائمة احلمراء بن�سبة 1.96
.%وزاد البنوك  ،% 2الرتفاع � 9أ�سهم بقيادة
الوطني بـ.% 3.14
وت��ذي��ل ال�صناعة قائمة القطاعات املرتفعة
بـ ،% 0.12لنمو � 3أ�سهم ت�صدرها م�سيعيد بـ1.33
.%وت�صدر �سهم الوطني ال�سيولة بقيمة 62.3
مليون ريال ،بينما جاء ناقالت على ر�أ�س الكميات
بـ� 784.4أل��ف �سهم ،م�ستقر ًا عند �سعر 17.90
رياالً.

�أعلنت �رشكة م�شاريع الكويت
«القاب�ضة» عن ا�ستكمالها بنجاح
�إ�صدار �سندات بقيمة  100مليون
دينار كويتي « 329مليون دوالر»
لأج��ل خم�س �سنوات ،وق��د فاق
ح��ج��م االك��ت��ت��اب ب��ه  1.35مرة
وهو الذي �شهد �إقبا ًال قيا�سي ًا من
امل�ستثمرين.
ومت �إ�صدار ال�سندات على �أ�سا�س
�رشيحتني الأول���ى ب�سعر فائدة
�سنوية ثابتة مب��ق��دار ،% 5.5
والثانية ب�سعر ف��ائ��دة �سنوية
متغرية مبقدار  % 2.25فوق �سعر
اخل�صم املعلن من بنك الكويت
املركزي ،على �أال يتجاوز احلد
الأق�صى ملعدل الفائدة املتغرية
ن�سبة  % 1ف��وق معدل الفائدة
الثابتة .وقد �شكلت ال�رشيحة ذات
الفائدة املتغرية �أكرب ن�سبة من
االكتتاب .ومت �إ���ص��دار ال�سندات
بالقيمة اال�سمية و�سيتم دفع

اال�ستهالكية بـ ،%1.7ومنو البنوك
 ،%0.09بينما انخف�ض تراجع
قطاع ال�سلع اال�ستهالكية والنفط
وال��غ��از بن�سبة  %0.13و%0.07
على التوايل .وت�صدر �سهم الراي
القائمة اخل�رضاء بـ ،%40.18بينما
جاء مراكز على ر�أ���س الرتاجعات
بـ .%8.33وحول �أن�شط التداوالت،
ت�صدر �أع��ي��ان ل�ل�إج��ارة املرتفع
 %6.14الكميات بـ 21.2مليون
�سهم ،بينما ت�صدر الوطني ال�سيولة
بقيمة  2.2مليون دينار� ،صاعد ًا
.%0.60

سوق دبي
يعاود الهبوط
عقب ارتفاعين

عاود �سوق دبي املايل� ،إلى
انخفا�ضه خ�ل�ال تعامالت
جل�سة �أم�س ،ليختتم تعامالت
جل�سة نهاية الأ�سبوع هابط ًا
عقب ت�سجيل �صعود جلل�ستني
على التوايل.
وبنهاية اجلل�سة ،تراجع
امل ��ؤ��شر ال��ع��ام ل�سوق دبي
امل����ايل بن�سبة ،% 0.12
خا�رس ًا  3.37نقاط ،لي�صل
�إل��ى  2825.86نقطة ،على
عك�س اجلل�سة املا�ضية.
وهبطت كميات التداول �إلى
144.16مليون �سهم ،مقارنة
بـ  192.73مليون �سهم ،مقابل
اجلل�سة املا�ضية.
كما ت�ضاءلت �سيولة ال�سوق
�إلى قيمة قدرها  189.07مليون
دره���م ،م��ن  242.07مليون
درهم باجلل�سة ال�سابقة.
وك��ان على ر�أ���س الرتاجعات
ق��ط��اع ال�سلع اال�ستهالكية
بن�سبة  ،% 1.75ب�ضغط من
�سهم دي اك�س ب�س بنحو 1.93
.%
كما ت��راج��ع ق��ط��اع البنوك
بن�سبة  ،% 0.64بفعل �سهم
اخلليجي التجاري بهبوط
ن�سبته  ،% 3.44ودب���ي
الوطني بنحو .% 2.15

• فيصل الع ّيار

الفوائد ب�شكل ن�صف �سنوي.
وق��ام��ت ك��ل م��ن ��شرك��ة كامكو
لال�ستثمار وبنك اخلليج بدور
مدراء الإ�صدار.
ويف معر�ض تعليقه على هذا الإ�صدار
ق��ال نائب رئي�س جمل�س الإدارة
«التنفيذي» يف �رشكة م�شاريع

الكويت في�صل الع ّيار «يعك�س
العدد القيا�سي للم�ستثمرين الذين
ق��ام��وا ب����شراء ال�سندات حاجة
امل�ستثمرين بالدينار الكويتي
�إلى خيارات �أو�سع ال تقت�رص على
الودائع والأ�سهم والعقارات .يظهر
هذا الإ�صدار مرة �أخرى التزامنا
بتطوير ال�سوق املايل املحلي.
�إننا ن�ؤمن �أن اخلطوة التالية
تكمن يف وج���ود ���س��وق ثانوي
ن�شط يحظى بدعم امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية ،وه��و الأم��ر الذي
�سوف يتيح للم�ستثمرين �رشاء
وب��ي��ع ال�����س��ن��دات بعد الإ���ص��دار
وزيادة �سيولتهم».
�ود �أن نتوجه بال�شكر
و�أ�ضاف «ن� ّ
�إل�����ى ه��ي��ئ��ة �أ�����س����واق امل����ال،
وامل�ستثمرين يف ال�سندات ومدراء
الإ�صدار امل�شرتكني� ،رشكة كامكو
لال�ستثمار وب��ن��ك اخلليج على
م�ساعدتهم ودعمهم».

الحجرف بحث ووزير التخطيط اليمني
تعزيز العالقات االقتصادية

• احلجرف خالل لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي

بحث وزي��ر املالية نايف احلجرف �أم�س ووزير
التخطيط والتعاون الدويل يف اليمن حممد ال�سعدي
�سبل تعزيز العالقات االقت�صادية الثنائية والأو�ضاع
االقت�صادية الراهنة باليمن.
وقالت وزارة املالية يف بيان �صحايف �إن اللقاء
تطرق ال�ستعرا�ض جهود وم�ساعي اليمن ال�ستئناف
تنفيذ امل�شاريع التنموية واع��ادة اعمار املناطق
املت�رضرة.

وا�ضافت ان اللقاء بحث جهود وم�ساهمات الدول
وامل�ؤ�س�سات وال�صناديق املانحة للم�شاريع التنموية
يف اليمن ومنها ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية وال�صندوق العربي لالمناء االقت�صادي
واالجتماعي.
ح�رض اللقاء �سفري اليمن لدى البالد د.علي بن �سفاع
والوكيل امل�ساعد لقطاع ال�ش�ؤون االقت�صادية بـ
«املالية» نبيل العبداجلليل.

سوق أبوظبي يواصل ارتفاعه
الرابع على التوالي

وا�صل امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي املايل ارتفاعه
لليوم الرابع على التوايل ،مدفوع ًا بقطاع العقارات
واالت�صاالت والبنوك .واختتم امل�ؤ�رش العام تعامالت
جل�سة �أم�س� ،آخ��ر تعامالت الأ�سبوع على ارتفاع
بن�سبة  % 0.25الى م�ستوى  5028.75نقطة لريبح من
خاللها  12.68نقطة.
وجرى التعامل على  70.36مليون �سهم مقابل 98.75
مليون �سهم وبقيمة  152.536مليون دره��م مقابل
 187.26مليون درهم .وارتفع بامل�ؤ�رش العام قطاع
العقارات بن�سبة  ، % 1.68بدعم من �سهم ا�رشاق
املرتفع بن�سبة  ،% 2.95وال��دار العقارية بن�سبة
.% 1.69وحقق قطاع االت�صاالت ارتفاع ًا بن�سبة 0.35
 %بدعم من �سهم ات�صاالت املرتفع بنف�س الن�سبة.

و�سجل قطاع البنوك ارتفاع ًا بن�سبة  % 0.24بدعم
من �سهم �أبوظبي التجاري املرتفع بن�سبة ،% 1.24
و�أبوظبي االول بن�سبة .% 0.14
ويف املقابل نزل قطاع الطاقة بن�سبة  %1.29مت�أثر ًا
بهبوط �سهم دانة غاز بن�سبة  ،% 1.75وطاقة بن�سبة
 % 0.89بعد االعالن عن النتائج املالية لل�رشكة.
وكان قطاع ال�سلع اال�ستهالكية الأكرث ارتفاع ًا بن�سبة
 % 1.99بدفعة من �سهم العاملية القاب�ضة بن�سبة
.% 4.42
وت�صدر التداوالت �سهم �أبوظبي الأول التداوالت من
حيث القيمة بنحو  37.72مليون درهم ،فيما ت�صدر
�سهم ا��شراق الأك�ثر ت��داو ًال من حيث احلجم بنحو
33.33مليون �سهم.

تعتزم مواصلة خطتها للتوسع في دول المجلس ومصر

«بيمكو» :سوق إدارة المرافق والعقارات في الخليج يتجاوز  50مليار دوالر سنوي ًا
ق����درت ��شرك��ة ب��ي��م��ك��و لإدارة
العقارات املتكاملة حجم �سوق
�إدارة املرافق والعقارات مبفهومه
الوا�سع وال��ذي ي�شمل املباين
احلكومية املختلفة والعقارات
اخلا�صة املتنوعة واملوزعة على
خمتلف الأن�شطة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي مبا يزيد عن
 50مليار دوالر لعام .2018
و�أو�ضحت �سهى ال�شايب مدير
تطوير الأع��م��ال يف ال�رشكة �أن
ق��ط��اع �إدارة امل��راف��ق يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي حقق
معدالت منو هائلة يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،ب�سبب ارتفاع
الإن��ف��اق على البنية التحتية
يف جميع �أنحاء املنطقة ،نتج
عن التطور ال�رسيع للعقارات
والبنية التحتية املتطورة مثل
امل��ط��ارات وال��ط��رق وامل��وان��ئ
وال�سكك احلديدية.
وتوقعت ال�شايب �أن يتوا�صل منو

• سهى الشايب

�سوق �إدارة املرافق والعقارات
يف املنطقة خالل الفرتة املقبلة
مع ا�ستمرار النمو يف الطلب على
هذا النوع من اخلدمات مدفوعة
بتوا�صل ف��ورة البناء والإعمار
وامل�رشوعات الإن�شائية يف جميع
دول املنطقة.

ويف هذا ال�سياق ك�شفت ال�شايب
ع��ن ع��زم ��شرك��ة بيمكو لإدارة
ال��ع��ق��ارات املتكاملة موا�صلة
تنفيذ خطتها للتو�سع الإقليمي
يف املنطقة وال�سيما الأ�سواق
النا�شطة ويف مقدمتها دول جمل�س
التعاون اخلليجي وم�رص و�شمال
�أفريقيا ،التي ت�شري التقارير
الدولية �إلى �أنها �ستوا�صل النمو
على �صعيد امل�رشوعات العقارية
ب�شكل ع��ام وامل��راك��ز التجارية
املتخ�ص�صة ب�شكل خا�ص خالل
ال�سنوات املقبلة.
و�أو�ضحت ال�شايب �أن قرار تعزيز
ب��رام��ج ال��ت��و���س��ع ج���اء بعدما
متكنت «بيمكو» م��ن الو�صول
�إل��ى م�ستويات عالية يف تقدمي
خدماتها النوعية يف جماالت
اال�ست�شارات والت�سويق والت�أجري
والإدارة مبا ي�شمل الرقابة والأمن
وال�سالمة وال�صيانة والنظافة
وغريها لعدد كبري من العمالء.

و�أ�ضافت �أن بيمكو تقدم خدمات
الت�سويق والت�أجري وكل اخلدمات
الفرعية ذات ال�صلة مب��ا فيها
متابعة �أعمال الت�سويق والرتويج
والت�أجري ،التي تقدمها ال�رشكة
للعقارات املختلفة وخ�صو�صا
ال��ت��ج��اري��ة وف��ق مفهوم حديث
ومهني يراعي متطلبات املالك
وامل�ست�أجرين وكذلك الزوار من
خمتلف ال�رشائح والفئات.
و�شددت ال�شايب على �أن بيمكو
وم��ن خ�لال خربتها ومهارتها
يف �إدارة وت�����ش��غ��ي��ل وت���أج�ير
امل�رشوعات العقارية ب�أنواعها
ال�سكنية واال�ستثمارية وال�سياحية
والتجارية متكنت خالل �سنوات
قليلة من �إدارة نحو  20م�رشوعا
م�ساحات ت�أجرييه تتجاوز 180
�ألف مرت مربع موزعة على نحو
 1600وح��دة ت�أجرييه خمتلفة
ومتنوعة تبلغ قيمتها الإجمالية
نحو  1.2مليار دوالر.

• مجمع ذا ليك

