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خالل مشاركتها في المؤتمر المصرفي العربي السنوي

حصة الصباح :الكويت تولي اهتمام ًا كبيراً لتمويل مشاريع التنمية
�أك����دت رئي�سة جمل�س �سيدات
االع��م��ال العرب ال�شيخة ح�صة
ال�صباح االهتمام الكبري الذي
توليه الكويت لتمويل م�شاريع
التنمية عرب ال�صناديق املختلفة
بدعم م��ن �صاحب ال�سمو �أمري
ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح الأحمد.
وقالت ال�شيخة ح�صة ال�صباح
خ�ل�ال م�شاركتها يف امل ��ؤمت��ر
امل�رصيف العربي ال�سنوي لعام
� 2018إن متويل م�شاريع التنمية
يتم عرب ال�صناديق املختلفة التي
توفر التمويل للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة والتي تقدم الدعم
�أي�ض ًا للخريجني وحتفز ال�شباب
للعمل يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص.
و�أ�شارت الى الدور الن�شيط للمر�أة
الكويتية يف جمال االعمال ،داعية
الى �رضورة ا�رشاكها يف م�شاريع
التنمية ومنحها دور ًا �أك�بر يف
عملية التنمية امل�ستدامة .وكانت
ال�شيخة ح�صة قد �ألقت كلمة يف
جل�سة خ�ص�صت للحديث عن «دور
احلكومات والبنوك املركزية
وامل�ؤ�س�سات املالية يف حتقيق
اه���داف التنمية امل�ستدامة»،
اعتربت فيها ان التنمية امل�ستدامة
م�صطلح اقت�صادي اجتماعي بيئي
لتطوير و�سائل الإنتاج مبا يحمي
املوارد الطبيعية وعدم ا�ستنزافها
حلفظ حقوق الأجيال القادمة.
وتطرقت الى دور جمل�س �سيدات
االعمال العرب يف م�ساعدة املر�أة
ومتكينها اقت�صاديا م��ن خالل
العمل على حتقيق امل�ساواة

على �أ�سا�س النوع وتعزيز دورها
يف اتخاذ ال��ق��رارات االقت�صادية
وامل�شاركة الفعالة يف �أن�شطة
التجارة العربية.و�أ�شارت الى
اجلهود التي يبذلها املجل�س يف
تعزيز م�شاركة الن�ساء العامالت
يف اجلمعيات االهلية والهيئات
واملجال�س احلكومية وم�ساعدة
الن�ساء يف املناطق الأك�ثر فقرا
من خالل امل�شاريع االقت�صادية
ب��الإ���ض��اف��ة ال���ى ال��ت��ع��اون مع
املنظمات االهلية واحلكومية
لرفع ن�سبة م�شاركة امل��ر�أة يف
مواقع اتخاذ القرار.وقالت �إن
«دور امل��ر�أة يف التنمية عملية
ارادي���ة وه��ي ا�ستثمار طاقتها
امل�ؤثرة يف املجتمع» ،معتربة
ان االه��م يف دور التنمية العمل
من اجل تنمية امل��وارد الب�رشية
الن�سائية وتفعيل دور امل��ر�أة
يف ال��ن�����ش��اط��ات االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية.
ور�أت ان معايري امل�ساهمة يف
التنمية يكمن يف مقدار ما تقدمه
امل����ر�أة م��ن ا���س��ه��ام��ات يف حمو
االمية ون�رش ثقافة املعلومات
وزي���ادة حت�صيلها العلمي على
نحو خا�ص والرعاية ال�صحية
ومبقدار ما ت�سهم به يف تن�شيط
البيئة االقت�صادية.و�شددت يف
ختام الكلمة على �رضورة تفعيل
دور امل��ر�أة للم�شاركة بقوة من
خ�لال دف��ع عجلة التنمية وذلك
ع�بر ت��ط��وي��ر امكانياتها على
خمتلف الأ�صعدة.

• جانب من املؤمتر

عمليات جني أرباح تهبط بمؤشر دبي في أسبوع
تراجع م�ؤ�رش �سوق دب��ي املايل،
خالل تعامالته الأ�سبوعية ،بفعل
عمليات جني �أرباح للأ�سهم الكربى.
وه��ب��ط امل���ؤ��شر ال��ع��ام لل�سوق،
بن�سبة � ،%1.67إل���ى امل�ستوى
 2778.76نقطة ،بخ�سارة 47.10
نقطة ،متجاهال اداء اال�سبوع قبل
املا�ضي.ونق�صت �سيولة ال�سوق �إلى
 563.92مليون درهم ،مقارنة بنحو
 908.65ماليني درهم.فيما انخف�ضت
�أحجام التداول �إلى  427.81مليون
�سهم ،مقابل  620.44مليون �سهم
ب��اال���س��ب��وع قبل املا�ضي.وهبط
بامل�ؤ�رش قطاع اال�ستثمار الذي
تراجع  ،%5.89خ�لال الأ�سبوع،
بفعل �سهم دبي لال�ستثمار ،%6.83
و�سوق دبي املايل  .%3.3كما هبط
قطاع ال�سلع اال�ستهالكية بن�سبة
 %7.24بالتعامالت الأ�سبوعية،
بعد �أن تراجع �سهم «دي �إك�س بي»
.%8.01وانخف�ض قطاع العقارات
والنقل �أ�سبوعي ًا بنحو ،%3.61
و %1.84على الرتتيب ب�ضغط من
هبوط �سهم �إعمار العقارية ،%6.5
ودري��ك �أن��د �سكل  ،%5.88و�أرابتك
القاب�ضة  .%2.63و�أرامك�س .%2.97
و�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق دبي
املايل تعامالت اال�سبوع اخلمي�س،
على ارتفاع مدفوع ًا بعودة ال�رشاء
االنتقائي لبع�ض الأ�سهم القيادية
و�أبرزها «داماك» ودبي الإ�سالمي مع

انتهاء فرتة االعالن عن نتائج فرتة
الأ�شهر الت�سعة الأول��ى من العام.
وبنهاية التعامالت ارتفع امل�ؤ�رش
العام بن�سبة � %0.09إل��ى م�ستوى
 2778.76نقطة لريبح من خاللها
 2.38نقطة.وجرى التعامل على
 78.038مليون �سهم وبقيمة 91.97
مليون درهم من خالل تنفيذ 1457
�صفقة.وت�صدر �سهم االرتفاعات �سهم
اخلليج للمالحة بن�سبة  %1.84بالغ ًا

القطاعات القيادية تقود سوق

البحرين لخسائر اسبوعية
انخف�ض �سوق البحرين املايل،
خالل تعامالت اال�سبوع املا�ضي،
ب�ضغط م��ن قطاعات قيادية.
وتراجع امل�ؤ�رش العام لل�سوق
البحريني ،بن�سبة  ،%0.31عرب
خ�سارة  4.05نقاط ،بو�صوله
�إلى امل�ستوى  1309.16نقاط.
وتناق�صت حجم ال��ت��داول �إلى
 12.14م��ل��ي��ون ���س��ه��م ،مقابل
 17.15مليون �سهم.كما ت�ضاءلت
�سيولة ال�سوق �إلى  2.19مليون
دينار ،مقارنة ب�سيولة 3.76
ماليني دينار بحريني.و�ضغط
على امل���ؤ��شر ،ق��ط��اع البنوك
بانخفا�ض ن�سبته  ،%0.57بفعل
هبوط �سهم م�رصف ال�سالم بن�سبة
.%8وتراجع قطاع اال�ستثمار
 ،%0.17م�����ض��غ��وط � ًا ب�سهم
انف�ستكورب .%2.08ويف ال�سياق
ذات����ه ،ن���زل ق��ط��اع اخل��دم��ات
 ،%0,71ب�ضغط من �سهم نا�س

بنحو  .%4.90وانخف�ض امل�ؤ�رش
العام للبحرين يف اخر جل�سات
الأ�سبوع اخلمي�س بن�سبة ،%0.10
�إلى امل�ستوى  1309.16نقطة،
خ��ا��سر ًا  1.35نقطة.وبلغت
ال��ت��داوالت حجم  1.98مليون
�سهم ،بقيمة قدرها � 376.99ألف
دينار بحريني.وقاد الرتاجعات
قطاع البنوك بن�سبة ،%0.16
عرب هبوط �سهم م�رصف ال�سالم
 ،%1.08والبحرين الوطني
بنحو .%0.83كما تراجع قطاع
اال�ستثمار بنحو  ،%2.21بعد
�أن هبط �سهم «ج��ي اف ات�ش»
املالية بن�سبة .%1.45ويف نف�س
ال�سياق ،هبط قطاع اخلدمات
بنحو  ،%1.36بفعل انخفا�ض
�سهم ن��ا���س .%4.90وو�صلت
القيمة ال�سوقية لل�سوق ،عند
قيمة قدرها  8.02مليارات دينار
بحريني.

• مؤشر دبي

 1.11درهم ،وتربيد بن�سبة %1.83
لي�صل �إل��ى  1.67درهم.كما �ضمت
قائمة االرتفاعات �أمانات القاب�ضة
بن�سبة  %1.80لت�صل �إل��ى 1.13
درهم ،و�إعمار مولز بن�سبة %1.58
بالغ ًا  1.93درهم.يف حني ارتفع �سهم
داماك العقارية بن�سبة  %1.46بالغ ًا
 2.08دره��م ودب��ي الإ�سالمي بن�سبة
 %0.76لي�صل �إل��ى  5.29دراه��م.
وارتفع �سهم �إعمار للتطوير بن�سبة

 %0.21بالغا  4.81دراه��م ،فيما
ت�صدر قائمة الرتاجعات اخلليجية
لال�ستثمارات بن�سبة  %6.52مع
ارت��ف��اع خ�سائرها امل��ال��ي��ة ،كما
تراجع دي �إك�س بي و�شعاع كابيتال
بن�سبة .%1.95 ،%3.48كما تراجع
�سهم �أرابتك القاب�ضة  ،%1.77ودبي
لال�ستثمار واالحتاد العقارية و«دو»
بن�سبة  ،%1.32و ،%0.8و%0.79
على الرتتيب.

 11مليار درهم مكاسب سوقية لبورصة أبوظبي
ح��ق��ق امل����ؤ��ش�ر ال��ع��ام ل�سوق
�أبوظبي خالل الأ�سبوع مكا�سب
ب�أكرب وت�يرة �إ�سبوعية يف �أكرث
من ثالثة �أ�شهر.و ارتفع امل�ؤ�رش
ال��ع��ام  ،%0.53ال��ى م�ستوى
 5055.456نقطة ل�يرب��ح من
خاللها  26.7نقطة ،متوافق ًا مع
ارتفاعات اال�سبوع قبل املا�ضي.
وج��رى التعامل خ�لال اال�سبوع
على  249.55مليون �سهم ،مقارنة
بـ  298.923مليون �سهم،بقيمة
تداول  1.036مليار درهم مقارنة
بـ 701.23مليون درهم.ووفق ًا
حل�����س��اب��ات رب���ح ر�أ�����س امل��ال
ال�سوقي ،نحو  10.9مليارات
درهم لت�صل الى  514.99مليار
درهم ،مقابل  504.089مليارات
دره����م ب��ن��ه��اي��ة اال���س��ب��وع قبل
املا�ضي.وارتفع بامل�ؤ�رش العام
خالل الأ�سبوع قطاع البنوك بن�سبة
 %2.48مع �صعود �سهم �أبوظبي
الأول  %2.63بالغ ًا  14.8درهماً.
وقفز قطاع الطاقة بن�سبة %7.7
مع ارتفاع �سهم دانة غاز %0.89
مع االعالن عن نتائج فرتة الأ�شهر
الت�سعة الأولى.فيما حقق قطاع
االت�صاالت خ�سائر بقيمة %1.5
بفعل هبوط �سهم ات�صاالت بنف�س
الن�سبة .و�أنهى امل�ؤ�رش العام
ل�سوق �أبوظبي امل��ايل تعامالت
الأ���س��ب��وع اخلمي�س على ارتفاع

• مؤشر أبوظبي

مدفوع ًا بالقطاعات القيادية.
وبنهاية التعامالت ارتفع امل�ؤ�رش
العام بن�سبة � %0.68إلى م�ستوى
 5055.46نقطة لريبح من خاللها
 34.28نقطة ،م�ستكمال ارتفاعات
اجلل�سة املا�ضية.وجرى التعامل
على  45.82مليون �سهم وبقيمة
 281.70مليون دره���م مقارنة
بـ 57.97مليون �سهم،وبقيمة
281.96مليون درهم.وت�صدر �سهم
االرتفاعات �سهم طريان �أبوظبي

بن�سبة  %6.45بالغا  3.3دراهم،
والإمارات للت�أمني بن�سبة %6.15
لي�صل �إلى  6.9دراهم.كما �ضمت
قائمة االرتفاعات ر�أ���س اخليمة
العقارية بن�سبة  %3.02لت�صل �إلى
 0.579درهم ،و�أبوظبي التجاري
بن�سبة  %2.12بالغ ًا  8.19دراهم.
كما ارتفع �سهم ات�صاالت بن�سبة
 %1.42بالغا  17.1درهم و�أبوظبي
الأول بن�سبة  %0.6لي�صل �إلى
 14.80درهماً.

بورصة مسقط تخسر  26مليون ريال على أساس أسبوعي
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط
تعامالته الأ���س��ب��وع��ي��ة ،برتاجع
ن�سبته  ،%0.91ب��إق��ف��ال��ه عند
م�ستوى  4450.56نقطة ،خا�رس ًا
 40.78نقطة عن م�ستوياته بنهاية
اال�سبوع قبل املا�ضي.وتراجعت
القيمة ال�سوقية للبور�صة خالل
الأ�سبوع بن�سبة � ،%0.1إلى 18.356
مليار ريال ،مقابل  18.382مليار
ري��ال يف اال�سبوع قبل املا�ضي،
بخ�سائر �سوقية  26.42مليون
ريال.وجاء تراجع امل�ؤ�رش خالل
الأ�سبوع ،مع انخفا�ض امل�ؤ�رشات
ال��ق��ط��اع��ي��ة جم��ت��م��ع��ة ،وتقدمها
ال�صناعة بن�سبة ،%1.1وانخف�ض
امل�ؤ�رش امل��ايل  ،%1.02وتراجع
م ��ؤ��شر قطاع اخل��دم��ات .%0.89
«العمانية خلدمات التمويل»
وتقدم
ُ
الأ�سهم املرتاجعة خالل الأ�سبوع
بن�سبة  ،%36.59وتراجع الغاز
الوطنية  ،%7.41وانخف�ض �سهم
عمان والإمارات .%7.26
وعلى اجلانب الآخر ،ت�صدر «كلية
جم���ان» الأ���س��ه��م املرتفعة خالل

الأ�سبوع بن�سبة  ،%13.68وارتفع
«اجل��زي��رة ل��ل��خ��دم��ات» ،%7.08
و�صعد «املها لل�سرياميك» .%6.6
وتراجع حجم التداوالت الإجمايل

• مؤشر مسقط

خالل الأ�سبوع � ،%31.45إلى 35.01
مليون �سهم ،مقابل  51.08مليون
�سهم يف اال���س��ب��وع قبل املا�ضي.
وانخف�ضت قيمة التداوالت ،%37.8

لت�صل �إل���ى  5.73م�لاي�ين ري��ال،
مقابل  9.21ماليني ريال الأ�سبوع
ال�سابق .وتراجع امل�ؤ�رش العام
ل�سوق م�سقط بنهاية تعامالت

الأ�سبوع بن�سبة  ،%0.2ليغلق عند
م�ستوى  4450.56نقطة ،خا�رس ًا
 9.01نقطة وج��اء تراجع امل�ؤ�رش
ب�ضغط قطاعي ال�صناعة واملايل،
ليهبط الأول %0.49؛ ب�ضغط 3
�أ�سهم ،وتراجع ري�سوت لال�سمنت
 ،%2.86وانخف�ض ا�سمنت عمان
.%1.3وتراجع م�ؤ�رش القطاع املايل
%0.2؛ ب�ضغط � 6أ�سهم ،وتقدم ظفار
للت�أمني املرتاجعني بن�سبة ،%8.94
وانخف�ض عمان والإمارات .%7.26
وعلى اجلانب الآخر ،ارتفع م�ؤ�رش
قطاع اخلدمات  ،%0.02بدعم 3
�أ�سهم ،وت�صدر كلية جمان الرابحني
حجم
.%4.52وارتفع
بن�سبة
التداوالت �إلى  6.36ماليني �سهم؛
مقابل  5.85ماليني �سهم باجلل�سة
ال�سابقة ،بينما انخف�ضت قيمة
التداوالت �إلى � 791.08ألف ريال؛
مقابل � 899.04ألف ريال باجلل�سة
ال�سابقة ،وت�صدر �سهم مدينة م�سقط
للتحلية التعامالت حجم ًا وقيمةً ،
بتداول  1.23مليون �سهم ،قيمتها
� 154.17ألف ريال.

التراجع سيطر على مؤشرات بورصة مصر األسبوع الماضي

• أحجام التداول بلغت  12.14مليون سهم

ت��راج��ع��ت م����ؤ��ش�رات ب��ور���ص��ة م����صر خالل
الأ�سبوع وانخف�ض امل�ؤ�رش الرئي�سي للبور�صة
امل�رصية �إيجي �إك�س  ،30بن�سبة %0.37
خالل الأ�سبوع ليغلق عند  13681.67نقطة،
مقابل  13732.68نقطة «�إغالق اال�سبوع قبل
املا�ضي».وهبط م�ؤ�رش �إيجي �إك�س  70خالل
الأ�سبوع بن�سبة  %1.1عند م�ستوى 695.04
نقطة.وانخف�ض م�ؤ�رش �إيجي �إك�س  100بن�سبة
 %1.27عند م�ستوى  1737.98نقطة ،مقابل

 1760.33نقطة �إغالق الأ�سبوع ال�سابق.فيما
تراجع م�ؤ�رش �إيجي �إك�س  50مت�ساوي الأوزان
بن�سبة  %0.79عند م�ستوى  2182.98نقطة،
مقارنة بـ  2200.56نقطة قبل �أ�سبوع.و�أغلق
ر�أ�س املال ال�سوقي عند م�ستوى  779.66مليار
جنيه ،بارتفاع  2.82مليار جنيه ،مقابل
 776.84مليار جنيه ب�إغالق الأ�سبوع ال�سابق.
من جانبه ق��ال مايكل جنيب مدير عالقات
العمالء يف «عربية �أون الي��ن»� ،إن امل�ؤ�رش

الثالثيني ما زال يف اجتاه هابط على املدى
املتو�سط وعر�ضي على املدى الق�صري ،و�سط
حالة من التذبذب بني الدعوم واملقاومات.
وذكر جنيب« :على خطى الثالثيني �سار �أي�ض ًا
امل�ؤ�رش ال�سبعيني يف نطاق عر�ضي �ضيق حول
املقاومة  700نقطة.و�أو�ضح مدير عالقات
امل�ستثمرين �أن م�ستوى الدعم لإيجي �إك�س 30
عند  13470ثم  13160ثم  ،13000الفت ًا �إلى
�أن م�ستوى املقاومة عند  13800ثم 14000

ثم  14100نقطة.و�أرجع جنيب حالة الرتقب
بالبور�صة �إلى � 3أ�سباب ي�أتي على ر�أ�سها
قرار املركزي اخلا�ص بالفائدة ،بالإ�ضافة
�إلى ترقب نتيجة مفاو�ضات «غلوبال» والتي
�سيطرت على امل�شهد و�سط احجام تداول
عالية.وتابع« :ت�أثرت تداوالت الأ�سبوع �أي�ض ًا
بانتظار امل�ساهمني لل�سيولة التي توقفت
يف طرح ثروة كابيتال منذ �شهر وبعد ف�شل
االكتتاب يف اول ايام الطرح».

