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خالل توقيع الغرفة لمذكرة التفاهم مع نظيرتها الرومانية

الوزان  111 :مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين الكويت ورومانيا
كتبت �سمر �أمني:

قال النائب الأول لرئي�س غرفة
التجارة وال�صناعة عبد الوهاب
الوزان ان حجم التبادل التجاري
بني الكويت ورومانيا بلغ 111
مليون دوالر خالل  2017م�شري ًا
الى �أن غرفة التجارة وال�صناعة
وقعت اتفاقية مع رئي�س غرفة
جتارة و�صناعة رومانيا للتعاون
امل�شرتك امل�ستقبلي بني اجلانبني.
وا�ضاف يف ت�رصيح لل�صحافيني
على هام�ش اجتماع الغرفة ام�س مع
الوفد الروماين �أن الغرفة ت�ستقبل
الوفد الثالث من جمهورية رومانيا
لهذا العام وهو مايعك�س ن�شاطهم
ال��وا���س��ع واه��ت��م��ام��ه��م بال�سوق
الكويتي ال�سيما ويف �ضوء ال�رشاكة
التجارية ب�ين البلدين ،حيث
ت�شجع غرفة التجارة ،ال�رشكات
الكويتية لال�ستثمار يف رومانيا
كونها دولة �ضمن اع�ضاء الإحتاد
االوروبي.
وقال ان الغرفة حتر�ص على تقدمي
الفر�ص لر�ؤية الكويت االقت�صادية
 2035والتي تت�ضمن م�شاريع كربى
يف قطاعات ال�صناعات النفطية،
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ،امل��وان��ئ،
ال�صحة ،التعلىم والإ�سكان ،حيث
�سيتم �إعطاء القطاع اخلا�ص �أدوار ًا
رئي�سية يف تنفيذ هذه امل�شاريع من
خالل نظام ال�رشاكة بني القطاعني

• الوزان برفقة الوفد الكويتي امل�شارك يف اللقاء

العام واخلا�ص .واو�ضح ان اخلطط
االقت�صادية للكويت تهدف الى
جذب ال�رشكات العاملية مثمن ًا
هذه الزيارة التي ت�سهم يف تعزيز
العالقات التجارية واال�ستثمارية
بني البلدين ال�صديقني ،م�ؤكد ًا
ع��ل��ى ���ض��رورة ب����ذل م��زي��د من
اجلهود يف �سبيل حتقيق الأهداف
املن�شودة ،الفتا الى �أن الغرفة

م�ستعدة لت�سخري كافة �إمكاناتها
لغرفة جت��ارة و�صناعة رومانيا
و�أن توقيع مذكرة التفاهم الذي
�سي�شهده ه��ذا اللقاء يعد خطوة
ل�ل�أم��ام للتعاون امل�شرتك بني
الغرفتني.
من جانبه اكد ميهاي دارب��ان �أن
غرفة جت��ارة و�صناعة الكويت
ت��ل��ع��ب دور ًا ك��ب� ً
يرا يف تنمية

«المالية» تشارك في االجتماع الرابع
والثالثين للجنة «الكومسيك»
�أعلنت وزارة املالية عن م�شاركتها
يف االج��ت��م��اع ال�����وزاري ال��راب��ع
والثالثني للجنة الدائمة للتعاون
االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ج��اري ملنظمة
التعاون الإ�سالمي «الكوم�سيك» يف
اجلمهورية الرتكية  -ا�سطنبول،
وال��ذي �سيعقد غدا بح�ضور وزير
املالية نايف احلجرف.
ويتناول «الكوم�سيك» ع��دد ًا من
املوا�ضيع االقت�صادية والتجارية
الدولية واالقليمية وانعكا�ساتها
على ال���دول الأع�����ض��اء ،وتبادل
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول مو�ضوع
ت�سهيل التجارة من خالل حت�سني
نظم �إدارة املخاطر اجلمركية يف
الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي .وي�شارك يف «الكوم�سيك»
�سفري الكويت لدى تركيا غ�سان
ال��زواوي والقن�صل العام للكويت
يف �إ�سطنبول حممد املحمد.
ك��م��ا ي��ب��ح��ث ال��ك��وم�����س��ي��ك �آخ���ر
ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي مت��ت يف جمال
التعاون االقت�صادي بني ال��دول
الإ�سالمية وعر�ض نتائج اجتماعات
فرق اخلرباء اخلا�صة بالقطاعات
االقت�صادية الواردة باال�سرتاتيجية
اجل��دي��دة للكوم�سيك ومتابعة
نتائجها.
وا�ستعرا�ض نتائج برنامج العمل
الع�رشي ملنظمة التعاون الإ�سالمي
وخ��ط��ة العمل اخلا�صة بتعزيز

• نبيل العبد اجلليل خالل م�شاركته يف االجتماع التح�ضريي

التعاون االقت�صادي والتجاري بني
الدول الأع�ضاء ،والتي مت اعتمادها
خالل القمة الإ�سالمية الثالثة ع�رشة
املنعقدة عام  2016يف ا�سطنبول.
ب��اال���ض��اف��ة �إل�����ى ع���ر����ض �آخ���ر
امل�ستجدات االقت�صادية العاملية
ذات ال�صلة بدول منظمة التعاون
الإ�سالمي والتي تت�ضمن التطورات
االقت�صادية الأخ�يرة يف االقت�صاد
العاملي وت��أث�يره��ا على ال��دول
الإ�سالمية ،تقارير متعلقة مب�صادر
ال��ط��اق��ة واق��ت�����ص��ادات ال��ك��وارث
الطبيعية ،والتجارة اخلارجية
للدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي.

وم��ن اجلدير بالذكر �أن الوكيل
امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية نبيل
العبد اجلليل تر�أ�س وفد الكويت يف
اجتماع كبار املوظفني التح�ضريي
لالجتماع الوزاري الذي عقد �أم�س
والذي مت من خالله مناق�شة و�إعداد
ج��دول �أعمال االجتماع ال��وزاري
مت�ضمن ًا ع����دد ًا م��ن املوا�ضيع
املتعلقة بربنامج منظمة التعاون
الإ���س�لام��ي  2025وال��ت��ط��ورات
االقت�صادية الأخرية وانعكا�ساتها
على الدول الأع�ضاء ،بالإ�ضافة �إلى
تبادل وجهات النظر حول حت�سني
نظم �إدارة املخاطر اجلمركية يف
الدول الأع�ضاء.

سوق أبوظبي يرتفع بدعم «التجاري» و«الدار»
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
املايل تعامالت �أم�س على ارتفاع بعد
�صعود �أغلب الأ�سهم القيادية ،ويف
�صدارتها �أبوظبي التجاري والدار
العقارية وات�صاالت و�أبوظبي الأول.
وارتفع امل�ؤ�رش العام بن�سبة %0.50
�إلى م�ستوى  4971.43نقطة ،متجاه ًال
تراجعات اجلل�سة املا�ضية.
وت�صدر االرتفاعات قطاع اال�ستثمار
بن�سبة  %3.64بفعل �صعود �سهم
الواحة كابيتال بن�سبة ،%3.91
كما �صعد قطاع ال�سلع اال�ستهالكية
بن�سبة  %1.7مع ارتفاع �سهم �أغذية
.%2.60
وارت��ف��ع قطاع االت�صاالت بن�سبة
 %1.18مدفوع ًا بارتفاعات �سهم
ات�صاالت بن�سبة  ،%1.16وارتفع
العقارات  %0.81مع ارتفاع الدار
العقارية .%1.20
كما ارتفع �أداء قطاع البنوك بن�سبة

العالقات االقت�صادية من خالل
تعاونها وجهودها امللحوظة مع
نظرائها يف رومانيا ،و �أو�ضح
داربان �أن القطاع اخلا�ص الروماين
يتابع باهتمام املعايري اخلا�صة
باملنتجات يف ال��دول العربية،
م�ؤكد ًا �أن منطقة ال�رشق الأو�سط
تعترب هدف ًا رئي�سي ًا و�سوق كبري ًا
لل�رشكات الرومانية التي ترغب

بت�صدير منتجاتها للخارج .
وقال الرئ�س التنفيذي ل�رشكة باي
مت املتخ�ص�صة يف البناء والت�شيد
يف رومانيا لوارن�سو بر�سور ان
ال�رشكة ب���دات عملها يف جمال
املقاوالت يف ال�سوق الكويتي منذ
 11عاما  ،مو�ضح ًا ان ال�رشكة
متخ�ص�صة يف مواد البناء امل�صنعة
يف ج��م��ه��وري��ة روم��ان��ي��ا والتي

جنلبها خ�صي�ص لل�سوق الكويتي.
وا����ض���اف ان ال����شرك��ة ت�سعي
ج��اه��دة مل�ضاعفة ان�شطتها يف
ال�سوق الكويتي وجلب اخلربات
املتخ�ص�صة يف جمال االن�شاءات
والبناء واملقاوالت باال�ضافة الى
تزويد ال�سوق الكويتي باملنتجات
الرومانية املتخ�ص�صة قي ذلك
املجال  ،م�شريا الى ان ال�رشكة

لديها مزيد من االفكار املتطورة
يف جمال البناء واملقاوالت.
ولفت الى ان ال�رشكة مهتمة بكل
امل�رشوعات التنموية العمالقة
التى تطلقها احلكومة الكويتية ،
م�ؤكدا ان ال�رشكة لديها القدرة على
تغطية كافة امل�رشوعات م�ستقبال
م��ع تطبيق ك��اف��ة املوا�صفات
املطلوبة.

«أو تي سي الكويت» يشهد تداول  6صفقات قيمتها  10.7آالف دينار
�شهد �سوق تداول الأوراق املالية غري املدرجة
«�أو تي �سي» �أم�س تداول � 188ألف �سهم بقيمة
� 10.7آالف دينار كويتي «نحو � 35أل��ف دوالر
�أمريكي» متت عرب �ست �صفقات.
و�شهدت �شا�شة تداوالت ال�صفقات اخلا�صة حركة
تداول على �رشكتني بكمية � 94.8ألف �سهم بلغت
قيمتها النقدية � 3.8آالف دينار «نحو  12.4الف
دوالر».
وكانت ال�رشكة الأكرث ارتفاعا «الكويتية املتحدة
للدواجن» �أما ال�رشكة الأكرث انخفا�ضا فكانت
«املجموعة الدولية لال�ستثمار».
وك��ان��ت ال�رشكات الأك�ث�ر ت���داوال «املجموعة
ال��دول��ي��ة لال�ستثمار» و«الكويتية املتحدة
للدواجن» و«اخلطوط اجلوية الكويتية» و«نور
لالت�صالت».
وابتكرت بور�صة الكويت �سوق «�أو تي �سي» ليخدم
املتعاملني يف الأوراق املالية غري املدرجة
بهدف توفري من�صة تداول ممكنة بالكامل تت�سم

بامل�صداقية والعدالة وهو نظام �إلكرتوين حديث
لتداول الأوراق املالية غري املدرجة يف ال�سوق
الر�سمي ويعد الأول على م�ستوى منطقة اخلليج
العربي.
وات�صفت عملية ت��داول الأوراق املالية غري
املدرجة �سابقا التي كانت تتم بطريقة يدوية
بالق�صور واف��ت��ق��اره��ا لل�شفافية كما عانى
املتداولون 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 عمل النظام اجلديد ب�أن تتم
فيه جميع �إجراءات التداول والتي من �ش�أنها �أن
ينتج عنها �أرباح وخ�سائر ونقل ملكيات تتم عن
طريق مكاتب و�ساطة مرخ�ص لها كما تخ�ضع
لقواعد نظام تداول الأوراق املالية غري املدرجة
ويتحمل املتعامل وفق هذا النظام م�س�ؤولية
املخاطر الناجتة ع��ن تنفيذ ه��ذه ال�صفقات
والتق�صي عن الو�ضع املايل والقانوين لل�رشكة

التي يتداول على �أ�سهمها.
وا�ستحدثت بور�صة الكويت هذا النظام لتداول
الأوراق املالية غري املدرجة و�إجراء تعديالت
�شملت �إدخ��ال امليكنة الكاملة على هذا النظام
وتطوير �آلية 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 لدى وكالة
مقا�صة مرخ�ص لها.
ويتم من خالل النظام اجلديد ت�سهيل �إجراءات
بيع و��ش�راء الأوراق املالية غ�ير 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.

بدعم من النتائج الجيدة التي حققتها الشركات

مؤشرات البورصة باألخضر وسط تحسن في التداوالت
السيولة ارتفعت
 %36.7إلى
 17.89مليون
دينار
• احجام التداول جتاوزت  97مليون �سهم

• م�ؤ�رش �أبو ظبي

 % 0.48بعد ان �صعد �سهم �أبوظبي
التجاري و�أبوظبي الأول واالحتاد
الوطني بن�سبة  ،%1.62و،%0.42
و %0.21على الرتتيب.
ويف املقابل هبط قطاع الطاقة
بن�سبة  %2.5مدفوع ًا بهبوط �سهمي

«دانة غاز» و«طاقة» بن�سبة ،%3.98
و %3.92على الرتتيب .وكان �سهم
�أبوظبي الأول الأن�شط ت��داو ًال من
حيث القيمة بنحو  155.32مليون
دره���م ،وم��ن حيث احلجم بنحو
 10.78ماليني �سهم.

مؤشر دبي يواصل الهبوط متأثراً بخسائر «القيادية»
دفع ا�ستمرار العمليات البيعية
على بع�ض الأ���س��ه��م القيادية
م��ؤ��شر �سوق دب��ي للرتاجع يف
ختام تعامالت �أم�س رغم ارتفاع
الأ���س��واق العاملية والنفط بعد
هبوطها القوي الأ�سبوع املا�ضي،
�إ�ضافة �إلى وجود حمفزات حكومية
جديدة ب�ش�أن ت�أ�شريات اال�ستثمار
بالدولة.
وتراجع امل�ؤ�رش اليوم بن�سبة
 ،%0.44خا� ً
رسا  11.97نقطة،
بالغ ًا  2727.41نقطة ،متوافق ًا
مع تراجعات اجلل�سة املا�ضية.
وقفزت قيم التداوالت �إلى 158.08
مليون درهم ،مقابل  67.36مليون
دره���م خ�لال تعامالت اجلل�سة
ال�سابقة.
وارتفعت الأح��ج��ام �إل��ى 95.85
مليون �سهم ،مقابل  55.60مليون
�سهم خ�لال ت��ع��ام�لات اجلل�سة

• اجلانب الروماين برئا�سة ميهاي داربان

• م�ؤ�رش دبي

املا�ضية .ونزل قطاع اال�ستثمار
 ،%2.88ب��ق��ي��ادة ���س��ه��م دب��ي
لال�ستثمار  ،%3.45كما تراجع
قطاع الت�أمني  ،%2.85مع تراجع
�سهم �سالمة للت�أمني .%5.2

وهبط قطاع ال�سلع اال�ستهالكية
 %1.67مع تراجع دي �إك�س بي
 ،%1.88وانخف�ض قطاع العقارات
 %0.44مع تراجع �أرابتك ،%3.14
و�إعمار العقارية .%1.25

ارتفعت م�ؤ�رشات البور�صة جماعي ًا يف ختام
تعامالت �أم�س حيث �صعد امل�ؤ�رش العام ،%0.35
وارتفع امل�ؤ�رشان الرئي�سي والأول بن�سبة %0.07
و %0.49على الرتتيب.
وقال ُ
املحلل لفني ل�سوق املال ،مراد الدمغي �إن
الأداء جاء �إيجابي ًا و�سط حالة من حت�سن ال�شهية
اال�ستثمارية نحو ال�رشاء وخا�صة ال�رشكات التي
حظيت ب�أخبار ونتائج جيدة يف الآونة الأخرية.
و�أو�ضح الدمغي �أن �أ�سهم ال�سوق الرئي�سي �شهدت
زخم ًا على م�ستوى الكميات وخ�صو�ص ًا يف قطاعي
اخلدمات املالية والعقارات ،كما ن�شطت �أ�سهم
البنوك ب�شكل وا�ضح وت�صدرت امل�شهد على
م�ستوى الأحجام والقيم.
و�أ�ضاف ب��أن البور�صة حتتاج ال�صعود لعدة

جل�سات متتالية مع حت�سن م�ستويات ال�سيولة
ودخول الأ�سهم ال�صغرية يف التعامالت مبعدل
دوران �أعلى حتى جتذب امل�ستثمرين مرة �أخرى،
بينما الأ�سهم القيادية دائم ًا تتحدث عن نف�سها.
فني ًا� ،أو�ضح الدمغي �أن امل�ؤ�رش العام للبور�صة
بعد اخرتاقه اليوم املقاومة الأولى عند 5670
نقطة يحتاج �إل��ى ت�أكيد ا�ستمرار ال�صعود
جلل�ستني على الأقل ُم�ستهدف ًا م�ستويات املقاومة
التالية عند  5685و 5700نقطة على التوايل،
م�ؤكد ًا على �أن ك�رس امل�ستوى املئوي مهم جد ًا
خالل جل�سات الأ�سبوع احلايل.و�سجلت م�ؤ�رشات
 7قطاعات ارتفاع ًا ب�صدارة امل��واد الأ�سا�سية
بواقع  ،%1.6فيما تراجعت م�ؤ�رشات  4قطاعات
�أخرى يت�صدرها التكنولوجيا بانخفا�ض ن�سبته

 %10وجاء �سهم «امل�ساكن» على ر�أ�س القائمة
اخل�رضاء للأ�سهم ُ
املدرجة بنمو كبري ن�سبته
 ،%30فيما ت�صدر �سهم «مدار» القائمة احلمراء
ُمرتاجع ًا بنحو .%27.8
وزادت �سيولة البور�صة �أم�س � %36.7إلى 17.89
مليون دينار مقابل  13.09مليون دينار �أول �أم�س
كما ارتفعت �أحجام التداول � %15.4إلى 97.4
مليون �سهم مقابل  84.41مليون �سهم بجل�سة
الأحد.
وت�صدر �سهم «�أهلي متحد  -البحرين» ن�شاط
التداول على كافة امل�ستويات بكميات بلغت
 10.24ماليني �سهم بقيمة  2.13مليون دينار،
لي�ستقر ال�سهم عند الإغ�ل�اق عند �سعر 208
فلو�س

بورصة قطر ترتفع  %1.02بنهاية التعامالت
وسط صعود جماعي للقطاعات
وا�صلت بور�صة قطر ارتفاعاتها
منهية تعامالت �أم�س باملنطقة
اخل�������ض�راء ،و����س���ط ارت���ف���اع
جماعي بالقطاعات ،وحت�سن
بالتداوالت.
و�سجل امل���ؤ��شر ال��ع��ام من��و ًا
ن�سبته ��� %1.02ص��اع��د ًا �إل��ى
النقطة  ،10356.62لريبح 105
نقاط عن م�ستويات �أول من �أم�س
وانتع�شت التداوالت �أم�س حيث
�صعدت ال�سيولة �إلى 289.08
مليون ري���ال ،مقابل 82.22
مليون ًا �أول �أم�����س وارتفعت
�أحجام التداول عند  9.12ماليني
�سهم ،مقارنة بـ 2.90مليون �سهم
يف اجلل�سة ال�سابقة.
و�شهدت اجلل�سة منو ًا جماعي ًا
للقطاعات بينها العقارات

ب������ـ ،%1.48ل�����ص��ع��ود �أ�سهم
القطاعات الأربعة على ر�أ�سها
م��زاي��ا قطر بن�سبة .%2.75
وزاد البنوك  ،%1.40لنمو
� 10أ�سهم من � 13سهم ًا مدرجة
بالقطاع �أبرزها الوطني ال�صاعد
بـ .%1.85و�صعد ال�صناعة
 ،%0.29الرتفاع � 4أ�سهم تقدمها
�صناعات قطر بن�سبة .%0.67
وت�صدر الدوحة للت�أمني القائمة
اخل�رضاء بـ ،%6.70بينما جاء
امل�يرة على ر�أ���س الرتاجعات
بن�سبة % 1,33وب�ش�أن �أن�شط
التداوالت ،ت�صدر بنك الدوحة
املرتفع  %1.01الكميات بـ1.4
مليون �سهم ،بينما جاء بروة
على ر�أ�س ال�سيولة بـ 49.9مليون
ريال� ،صاعد ًا .%0.64

• م�ؤ�رش قطر

