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المؤشر العام حقق مكاسب بنحو % 0.04

«الخدمات االستهالكية» يتصدر ارتفاعات البورصة
وسط نمو في السيولة
«المتحد» تصدر
نشاط التداول
على جميع
المستويات

تباينت م�ؤ�رشات بور�صة الكويت يف نهاية
التعامالت حيث ارتفع امل���ؤ��شران العام
والرئي�سي بن�سبة  %0.04و %0.29على
الرتتيب ,وق��ال ُ
املحلل على ال�سلمي �إن
الإقفال املتباين للم�ؤ�رشات ُيعد م�ؤ�رش ًا
�إيجابياً ،حيث جنح العام والرئي�سي يف
الإقفال باللون الأخ�رض على عك�س نظريهما
«الأول» ،وذل��ك على ال��رغ��م م��ن البداية
احلمراء التي اكت�ست بها امل�ؤ�رشات الثالثة
يف امل�ستهل.
و�أو�ضح ال�سلمي �أن الإيجابي يف اجلل�سة هو

والإقفال فوقه م�ؤ�رش جيد للأ�سبوع ُ
املقبل،
حيث �إن اجلل�سة هي �آخر جل�سات الأ�سبوع؛
ومن ثم ت�صبح جل�سة الأح��د القادم حُمدد
ن�سبي حلركة امل�ؤ�رش يف الأ�سبوع ُ
املقبل.
و�سجلت م�ؤ�رشات  5قطاعات ارتفاع ًا يت�صدرها
اخلدمات اال�ستهالكية بنحو  ،%1.2فيما
تراجعت م�ؤ�رشات  5قطاعات �أخرى ب�صدارة
امل��واد الأ�سا�سية بنحو .%1.8وجاء �سهم
«جتارة» على ر�أ�س القائمة اخل�رضاء للأ�سهم
املدرجة بالبور�صة بنمو ن�سبته ،%9.44
فيما ت�صدر �سهم «امل�����ش�ترك��ة» القائمة

احل��م��راء مرتاجع ًا بنحو .%10.7وقفزت
�سيولة البور�صة � %46.2إلى  22.45مليون
دينار مقابل  15.36مليون دينار �أول �أم�س،
فيما تراجعت �أحجام التداول � %4.6إلى
 108.2ماليني �سهم مقابل  113.36مليون
�سهم بجل�سة الثالثاء.
وت�صدر �سهم «الأهلي املتحد  -البحرين»
ن�شاط ال��ت��داول بالبور�صة على كافة
امل�ستويات ،بكميات بلغت  24.75مليون
�سهم بقيمة  5.11مليون دينار ،مرتفع ًا بنحو
.%2

«أو تي سي الكويت» شهد تداول صفقتين بقيمة  7.6آالف دينار
�شهد �سوق تداول الأوراق املالية
غري املدرجة املعروف اخت�صار ًا بـ
«�أو تي �سي» �أم�س تداول � 70.2ألف
�سهم بقيمة � 7.6آالف دينار متت عرب
�صفقتني.
و�شهدت �شا�شة ت��داوالت ال�صفقات
اخلا�صة حركة تداول على �رشكتني
بكمية � 45.9ألف �سهم بلغت قيمتهما
النقدية � 1.2ألف دينار نحو 3.9
�ألف دوالر.
وكانت �رشكتا الكويتية املتحدة
للدواجن وجممعات الأ�سواق الأكرث
ت���داوال م��ن خ�لال الكمية والقيمة

و�أعداد ال�صفقات.و�سوق «�أو تي �سي»
نظام عملت بور�صة الكويت على
ابتكاره ليخدم جميع املتعاملني يف
الأوراق املالية غري املدرجة بهدف
خلق من�صة ت��داول ممكنة بالكامل
تت�سم بامل�صداقية والعدالة هو نظام
�إل��ك�تروين حديث ل��ت��داول الأوراق
املالية غ�ير امل��درج��ة يف ال�سوق
الر�سمي وه��و الأول على م�ستوى
منطقة اخلليج العربي.
وات�صفت عملية ت���داول الأوراق
املالية غري املدرجة �سابقا التي
كانت تتم بطريقة يدوية بالق�صور

وافتقارها لل�شفافية كما عانى
املتداولون التخوف من مدى جدية
عمليات البيع وال�رشاء ومن حقيقة
ال�سعر املتفق عليه و�صعوبة
حت�صيل املبالغ الناجتة عن البيع
�أو املدفوعة لل�رشاء.
وتكمن �آلية و�رشوط عمله ب�أن تتم
فيه جميع �إجراءات التداول والتي
من �ش�أنها �أن ينتج عنها �أرب��اح
وخ�سائر ونقل ملكيات تتم عن
طريق مكاتب و�ساطة مرخ�ص لها
كما تخ�ضع لقواعد نظام تداول
الأوراق امل��ال��ي��ة غ�ير املدرجة

ويتحمل املتعامل وفق هذا النظام
م�س�ؤولية املخاطر الناجتة عن
تنفيذ هذه ال�صفقات والتق�صي عن
الو�ضع املايل والقانوين لل�رشكة
التي يتداول على �أ�سهمها.
وا�ستحدثت بور�صة الكويت هذا
النظام ل��ت��داول الأوراق املالية
غ�ير امل��درج��ة و�إج���راء تعديالت
�شملت �إدخال امليكنة الكاملة على
ه��ذا النظام وتطوير �آل��ي��ة عمله
وال�ضوابط والنظم اخلا�صة به
و�سد الثغرات القانونية التي كانت
تواجه الآلية ال�سابقة.

و�أوجبت القواعد �أن تتم التداوالت
عن طريق الو�سطاء على غرار ال�سوق
الر�سمي و�أن حتتفظ كل ال�رشكات
ب�سجالت م�ساهميها ل��دى وكالة
مقا�صة مرخ�ص لها.ويتم من خالل
النظام اجلديد ت�سهيل �إجراءات بيع
و�رشاء الأوراق املالية غري املدرجة
واخت�صار الدورة امل�ستندية من خالل
امليكنة الكاملة وت�سهيل عمليات
الت�سوية والتقا�ص بني املتعاملني
من خالل النظام كما يتميز با�ستحداث
موقع �إلكرتوين خم�ص�ص ب��الأوراق
املالية غري املدرجة.

سجلت نمواً بلغ  % 7.2في النصف األول من العام الحالي

 7.31مليارات دوالر إجمالي تحويالت العاملين في الكويت للخارج
ارت��ف��ع��ت حت���وي�ل�ات العاملني
بالكويت للخارج خالل الن�صف
الأول م��ن ال��ع��ام احل��ايل بن�سبة
 %7.2على �أ�سا�س �سنوي ،لتحتل
املرتبة الثالثة بني دول اخلليج
بعد الإمارات وال�سعودية.وبلغت
ق��ي��م��ة حت��وي�لات ال��ع��ام��ل�ين يف
الكويت خالل ال�ستة الأ�شهر الأولى
من العام احل��ايل  7.31مليارات
دوالر ،مقابل  6.82مليارات دوالر
حت��وي�لات ال��ف�ترة املماثلة من
.2017
وبلغ �إجمايل قوة العمل بالكويت
بنهاية مار�س 2017نحو 1.96
مليون عامل ،لي�صل عدد العمالة
الكويتية � 353.6ألف عامل ،بينما
�سجلت قوة العمل لغري الكويتيني
 1.6م��ل��ي��ون ع��ام��ل.وارت��ف��ع��ت
حتويالت العاملني الوافدين بدول
اخلليج بن�سبة  %4.8خالل الن�صف
الأول وفقا مل�سح ا�ستند على بيانات
البنوك املركزية باخلليج.
وبلغت حتويالت الوافدين بدول
اخلليج با�ستثناء �سلطنة ُعمان
لعدم توافر بيانات حديثة ،نحو
 57.71مليار دوالر خالل الن�صف
الأول من العام  ،2018مقارنة مع
 55.05مليار دوالر خالل الن�صف
الأول من العام املا�ضي.
وت��زاي��د االهتمام خ�لال الأع���وام
املا�ضية بالتدفقات املالية
املرتبطة بتحويالت العاملني يف
اخل���ارج ،كم�صدر ه��ام للتمويل
اخلارجي يف الدول النامية ،على
الرغم من عدم وج��ود اتفاق عام
حول كيفية تقدير تلك التحويالت،
ووجود م�صادر حتويل غري ر�سمية

لها.وت�ستحوذ دول اخلليج على
الن�صيب الأك�ب�ر م��ن التحويالت
للخارج عامليا ،بعد الواليات
املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،العتمادها
على العمالة ال��واف��دة يف �أغلب
التخ�ص�صات ،بينما تتجه دول
اخلليج م���ؤخ��را لتقلي�ص �أع��داد
العمالة ال��واف��دة وفر�ض ر�سوم
على التحويالت.وعلى الرغم من
ذل��ك �سجلت حتويالت الوافدين
ارتفاعا ب�أغلب دول اخلليج خالل
الن�صف الأول من العام اجلاري،
على �أ�سا�س �سنوي ،با�ستثناء دولة
قطر.
و�سجلت الإمارات العربية املتحدة
�أعلى قيمة يف حتويالت الوافدين
بنحو  23.9مليار دوالر بالن�صف
الأول من  ،2018بارتفاع %12.7
على �أ�سا�س �سنوي.
وت�ستحوذ الهند على الن�صيب الأكرب
من حتويالت العاملني يف الإمارات
بنحو  20.78مليار دوالر بالن�صف
الأول من العام احلايل ،متثل نحو
 %87من �إجمايل التحويالت خالل
الن�صف الأول.
وت���أت��ي دول باك�ستان والفلبني
وم����صر وال����والي����ات امل��ت��ح��دة
الأمريكية ك�أكرث الدول احلا�صلة
على حتويالت الوافدين بالإمارات
بعد الهند.
وميثل جمموع حتويالت العاملني
امل�سجلة للن�صف الأول من عام
 2018والبالغ  23.9مليار دوالر
م��ا ن�سبته  %53.5م��ن جمموع
التحويالت اخل��ارج��ة يف ميزان
مدفوعات دول��ة الإم����ارات لعام
 2017بالكامل  44.8مليار دوالر.

أكبر الخاسرين بقطاع الصناعة خالل الربع
الثالث «المبالغ بالمليون دينار»
ال�رشكة

عام 2018

عام 2017

التغري %

�أ�سيكو

2.110-

0.327-

545.26-

املعدات

0.856-

2.252-

61.99

معادن

0.460-

0.054

951.85-

�أ�سمنت اخلليج

0.322-

0.945

134.07-

�صلبوخ

0.205-

0.284-

27.82

�شارقة �أ

0.185-

1.022

118.10*-

�أم القيوين

0.024-

0.009-

166.67-

«الوطني» يقود بورصة قطر

للمنطقة الخضراء عند اإلغالق
ارتفعت بور�صة قطر عند �إغالق تعامالت �أم�س مدعومة ب�صعود
قطاعي البنوك والعقارات ،بقيادة �سهم بنك قطر الوطني ،و�سجل
امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته  %0.24لي�صل �إلى النقطة ،10292.82
لريبح  24.75نقطة عن م�ستويات الثالثاء.
وتراجعت التداوالت حيث بلغت ال�سيولة  168.16مليون ريال،
مقابل  196.42ماليني ريال �أول �أم�س وانخف�ضت �أحجام التداول عند
 4.17مليون �سهم ،مقارنة بـ 4.89مليون �سهم يف اجلل�سة ال�سابقة.
وارتفع باجلل�سة قطاعان �أولهما البنوك بن�سبة  ،%1.26بدفع منو
� 6أ�سهم تقدمها الوطني الأكرث ارتفاع ًا بـ.%1.92وزاد العقارات
 ،%0.48بدعم �أ�سا�سي لنمو �سهم �إزدان وحيد ًا بن�سبة .%0.85
وعلى اجلانب الآخر ،تراجع  5قطاعات ت�صدرها الت�أمني بـ،%1.55
مت�أثر ًا بانخفا�ض � 3أ�سهم على ر�أ�سها لعامة للت�أمني مت�صدر القائمة
احلمراء بـ.%4.15
وهبط ال�صناعة بـ ،%0.62النخفا�ض � 7أ�سهم بقيادة �صناعات قطر
بـ.%1.31وحول �أن�شط التداوالت ،ت�صدر الوطني ال�سيولة بقيمة
 43.7مليون ريال ،وجاء بروة على ر�أ�س الكميات بـ� 719.2ألف
�سهم ،منخف�ض ًا .%0.05

 794.22مليار جنيه رأس المال

السوقي لبورصة مصر

• تراجع �أحجام التداول �إلى  108.2ماليني �سهم

التح�سن امللحوظ يف م�ستوى ال�سيولة حيث
�شهدت البور�صة �أكرب قيمة تداول يف �شهر
متقلب حتى على م�ستوى الطق�س.و�أ�ضاف
�أن حت�سن ال�سيولة م��ع ارت��ف��اع امل�ؤ�رش
الرئي�سي حتديد ًا ُي�شري �إلى زيادة التجميع
على الأ�سهم املكونة للم�ؤ�رش التي ت�أتي يف
معظمها �صغرية �أو متو�سطة ال�سعر ،لكن ما
زالت �أ�سهم ال�سوق الأول هي ُ
امل�سيطرة على
احل�صة الأكرب من �سيولة البور�صة.فنياً،
�أو�ضح ال�سلمي �أن امل�ؤ�رش العام يقف بالقرب
من م�ستوى الدعم الثاين عند  5080نقطة،

اقتصاد

تحويالت الوافدين بدول الخليج خالل النصف األول من  - 2018القيمة بالمليار دوالر
الدولة

الن�صف الأول 2018

الن�صف الأول 2017

التغري %

ال�سعودية

18.95

18.94

0.05

الإمارات

23.9

21.2

12.74

الكويت

7.31

6.82

7.18

قطر

5.78

6.86

15.74

البحرين

1.77

1.23

43.90

االجمايل

57.71

55.05

4.83

�أنهتم�ؤ�رشاتالبور�صةامل�رصية
تداوالت جل�سة �أم�س على تراجع
ب�ضغط مبيعات امل�ستثمرين
العرب والأجانب.وعمق امل�ؤ�رش
الرئي�سي �إيجي �إك�س  30هبوطه
الذي �شهده مب�ستهل التعامالت
ليهبط بن�سبة « %1.26بالقرب
من  13700نقطة» عند م�ستوى
 13731.12نقطة ،فاقد ًا 175.19
نقطة.
وتراجع م�ؤ�رش �إيجي �إك�س 70
للأ�سهم ال�صغرية واملتو�سطة
بن�سبة  %0.10عند م�ستوى
 688.35نقطة ،فيما انخف�ض
م�ؤ�رش �إيجي �إك�س  100الأو�سع
نطاق ًا بن�سبة  ،%0.33عند
م�ستوى  1727نقطة.وانخف�ض
م�ؤ�رش �إيجي �إك�س  50مت�ساوي
الأوزان بن�سبة  %0.26عند
م�ستوى  2229نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 235.09
مليون �سهم ،بقيمة 982.8
مليون جنيه ،عرب تنفيذ 28.42
�ألف عملية.
واجتهت تعامالت امل�ستثمرين
امل����صري�ين ل��ل����شراء ب�صايف
 167.9مليون جنيه ،فيما اجته
الأجانب والعرب للبيع ب�صايف
 107.1مليون جنيه و60.8
مليون جنيه على التوايل.
وعلى م�ستوى البنك التجاري
الدويل� ،صاحب �أكرب وزن ن�سبي
يف ال�سوق ،هبط بن�سبة %2.77
عند �سعر  80.3جنيه ،بقيمة
تداول بلغت  117.5مليون جنيه.
و�أغلق ر�أ�س املال ال�سوقي عند
م�ستوى  794.22مليار جنيه مبا
يعادل  44.1مليار دوالر ،فاقد ًا
 5.3مليار جنيه مبا يعادل 297
مليون دوالر.

نظام الدفع اإللكتروني الجديد يساهم
في نمو االقتصاد الرقمي بالكويت

قال تقرير �صادر
ع����ن جم��م��وع��ة
«�أك�سفورد بزن�س
غروب» للأبحاث
واال���س��ت�����ش��ارات
االق��ت�����ص��ادي��ة،
�إن ال���ل���وائ���ح
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة
اجل���دي���دة التي
�أط���ل���ق���ه���ا بنك
الكويت املركزي
فيما يتعلق بنظام
امل����دف����وع����ات
الإل������ك���ت��روين
امل������رك������زي،
م��ن ���ش���أن��ه��ا �أن
تُ �����س��ه��م يف منو
االقت�صاد الرقمي
بالكويت.
و�أ���ش��ار التقرير
�إل�����ى �أن ه��ذه
اخل��ط��وة ت�أتي
���ض��م��ن م�ساعي
ال��ك��وي��ت نحو
زي��ادة ال�شفافية وتعزيز ثقة امل�ستهلك يف اخلدمات امل�رصفية
الرقمية.
و�أو�ضح �أن «املركزي» �أعلن يف �أواخر �سبتمرب املا�ضي� ،أن جميع مزودي
اخلدمات ومن �ضمنها البنوك وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات� ،سيتعني عليها
خالل � 12شهر ًا توحيد معامالتها يف الدفع الإلكرتوين طبق ًا للمعايري
التي �أطلقها البنك ،ورغم �أن البنوك �سيتم �إدراجها ب�شكل تلقائي كمزودي
خدمات ف�إن امل�ؤ�س�سات الأخرى �سيتوجب عليها التقدمي ب�شكل منف�صل.
و�أ�شار �إلى �أن هذه اخلطوة �ستعمل على تنفيذ اللوائح املن�صو�ص عليها
يف املادة رقم  25من القانون رقم  20 ،2014 /و�ستكون جميع طرق
الدفع الإلكرتوين تخ�ضع لتنظيم البنك املركزي الكويتي.و�أفاد تقرير
«�أك�سفورد بزن�س غ��روب» ب�أن هذه التطورات يف تنظيم املدفوعات
الإلكرتونية ت�أتي و�سط جهود ت�ستهدف احلد من املخاطر املحتملة
املرتبطة بطرق املدفوعات عرب الـ»�أون الين» ،كما ت�سعى �إلى الت�أكد من
اال�ستقرار املايل عرب الإ�رشاف على جميع امل�شاركني بهذا ال�سوق.ووفق ًا
لتقرير �سابق �صدر عن «مارمور مينا �إنتليجن�س» ،ف�إن قيمة التجارة
الإلكرتونية يف الكويت قدرت بنحو  560مليون دوالر يف عام  ،2014ومن
املتوقع �أن ترتفع �إلى  1.1مليار دوالر بحلول عام .2020
وعالوة على ذلك ،ف�إن معدل انت�شار الإنرتنت يف الكويت يقدر بنحو
 ،%87بالإ�ضافة �إلى حقيقة �أن نحو  2.4مليون من ال�سكان البالغ عددهم
 4ماليني ن�سمة هم بالفعل مت�سوقون ن�شطون عرب الإنرتنت ،من بينهم
 %65يف الثالثينات من العمر ،وهي متثل م�ؤ�رشات تب�رش باخلري للنمو
امل�ستقبلي يف القطاع.
و�أ�شار تقرير «�أك�سفورد بزن�س غروب» �إلى �أنه ومن �أجل اال�ستجابة
ملطالب امل�ستهلكني للتجزئة عرب الإنرتنت ،بد�أ القطاع اخلا�ص املحلي
يف �إن�شاء �أ�سواق عرب الإنرتنت لتلبية جمموعة وا�سعة من القطاعات،
بدء ًا من الطلبات عرب الإنرتنت واملواد الغذائية �إلى خدمات التو�صيل.
و�أو�ضح التقرير �أن هناك نق�ص ًا يف وعي امل�ستهلك ميثل �إحدى العقبات
الرئي�سية �أمام منو التجارة الإلكرتونية ،بح�سب حُمللني خمت�صني ،يف
الوقت الذي تك�شف فيه البيانات �أن ن�صف م�ستخدمي الإنرتنت فقط لديهم
وعي باملن�صات الرقمية ذات ال�صلة يف الكويت.

 44.22مليون دينار أرباح قطاع الصناعة في البورصة
�أظهرت البيانات املالية الف�صلية ارتفاع
�أرباح قطاع ال�صناعة ُ
املدرج ببور�صة الكويت
 %2.9يف الربع الثالث من العام احلايل
مقارنة بنف�س الفرتة من عام .2017
بح�سب �إح�صائية بلغت �أرباح � 30رشكة ُمدرجة
بقطاع ال�صناعة يف نهاية الفرتة  44.22مليون
دينار مقابل �أرباح بنحو  42.97مليون دينار
للفرتة املماثلة بالعام املا�ضي .وكانت
�أرباح «�أ�سمنت الفجرية» ،الإماراتية املن�ش�أ
ُ
واملدرجة ببور�صتي الكويت ودب��ي ،الأقل
خالل الفرتة ،بقيمة تُ قدر بحوايل � 27ألف
دينار ،مرتاجعة بنحو  %94.6مقارنة ب�أرباح

الربع الثالث من العام ال�سابق.
و�سجلت � 7رشكات يف قطاع ال�صناعة خ�سائر
خالل الربع الثالث من العام اجلاري ،ب�صدارة
«�أ�سيكو» التي ُمنيت بخ�سائر تُ قدر بنحو 2.11
مليون دينار ،تليها «املعدات» بنحو � 856ألف
دينار ،فيما كانت خ�سائر «�أم القيوين» الأقل
بواقع � 24ألف دينار.من ناحية �أخرى ،بلغت
�أرباح قطاع ال�صناعة ببور�صة الكويت نحو
 163.26مليون دينار بالت�سعة �أ�شهر الأولى
من ُ ،2018مرتفعة  %6.1مقارنة بنظريتها
بالفرتة املماثلة من عام  2017والبالغة
�آنذاك  153.86مليون دينار.

وحققت «�أ���س��م��ن��ت اخل��ل��ي��ج» ،الإم��ارات��ي��ة
ُ
وامل���درج���ة ببور�صتي الكويت
امل��ن�����ش���أ
ودبي� ،أقل الأرباح خالل الفرتة بقيمة 133
�أل��ف دينار باملقارنة ب�أرباح بلغت 2.73
مليون دينار لنف�س الفرتة من عام ،2017
برتاجع .%95.1
و�سجلت � 3رشكات فقط يف القطاع خ�سائر
بالت�سعة �أ�شهر ككل ،يت�صدرها «املعدات»
بنحو  2.03مليون دينار ،تليها «املعادن»
بقيمة � 941ألف دينار ،و�أخ�ير ًا «ال�صلبوخ»
بخ�سائر تُ قدر بحوايل � 622ألف دينار.ي�شار
�إلى �أن نتائج قطاع ال�صناعة جاءت يف املرتبة

الثالثة من حيث �أك�بر الأرب��اح بالبور�صة
الكويتية ،وذلك خالل الت�سعة �أ�شهر الأولى
من  ،2018حيث ت�صدر قطاع البنوك الرتتيب
بنحو  865.9مليون دينار ،يليه االت�صاالت
بحوايل  190.1مليون دينار.
كما ا�ستحوذ القطاع على نحو  %9.2من �إجمايل
�أرب��اح قطاعات ال�سوق الكويتي يف الربع
الثالث من  ،2018ليحتل املرتبة الثالثة
كذلك بني �أكرب القطاعات ربح ًا خالل الفرتة،
ي�سبقه �أي�ض ًا يف الرتتيب قطاعا البنوك
واالت�صاالت ب�أرباح تبلغ  300.83مليون دينار
و 68.21مليون دينار على الرتتيب.

