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 7قطاعات قادتها للمنطقة الحمراء

تداول سوق الـ «أو تي سي»
 ...ثماني صفقات قيمتها  41.8ألف دينار

بورصة الكويت أنهت تعامالت
شهر نوفمبر بانخفاض
ا�سدلت بور�صة الكويت تعامالت
�شهر نوفمرب �أم�س على انخفا�ض
امل�ؤ�رش العام  18.22نقطة ليبلغ
م�ستوى  5109.21نقاط بن�سبة 0.36
.%
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 91.9مليون �سهم متت من خالل
� 3436صفقة نقدية بقيمة 21.8
مليون دينار كويتي «نحو 71.94
مليون دوالر �أمريكي» .وانخف�ض
م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي  10.2نقاط
لي�صل �إل��ى م�ستوى  4730نقطة
وبن�سبة انخفا�ض % 0.22من خالل
كمية �أ�سهم بلغت  43.2مليون �سهم
متت عرب � 1767صفقة نقدية بقيمة
 3.2ماليني دي��ن��ار «نحو 10.56
ماليني دوالر».
كما انخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول
 22.56نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 5317.8نقطة وبن�سبة انخفا�ض
% 0.42من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 48.6مليون �سهم متت عرب 1669
�صفقة بقيمة  18.5مليون دينار «نحو
 61.05مليون دوالر».
وكانت �رشكات «اجنازات» و«عربي
ق» و«رم��ال» و«الديرة» و«يوباك»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«خليج ب» و«ال����دويل» و«بيتك»
و«برتوغلف» و«اهلي متحد» الأكرث
ت��داوال �أم��ا الأك�ثر انخفا�ضا فكانت
«حت�صيالت» و«مينا» و«بوبيان د ق»
و«ايفا» و«املعدات».
وتابع املتعاملون اع�لان بور�صة
الكويت عن وقف التداول يف �أ�سهم
ال�رشكات «الكويتية البحرينية
لل�صريفة الدولية» و«املجموعة

�شهد �سوق تداول الأوراق املالية
غري املدرجة املعروف اخت�صارا
بـ «�أو تي �سي» يف ختام جل�سات
اال�سبوع �أم�س تداول � 586.9ألف
�سهم بقيمة � 41.8ألف دينار «نحو
� 137.9ألف دوالر �أمريكي» متت
عرب ثماين �صفقات.
و�شهدت �شا�شة تداوالت ال�صفقات
اخلا�صة حركة تداول على ثالث
�رشكات بكمية  3.9ماليني �سهم
بلغت قيمتهما النقدية � 367.7ألف
دينار «نحو  1.2مليون دوالر».
وكانت ال�رشكات الأكرث ارتفاعا

هي «اخلطوط اجلوية الوطنية
الكويتية» و«اب����راج املتحدة
القاب�ضة» و«املجموعة الدولية
لال�ستثمار» فيما كانت ال�رشكات
الأك�ثر انخفا�ضا هي «جممعات
الأ�سواق التجارية الكويتية».
�أما الأكرث تداوال من خالل الكمية
فكانت �رشكات «االحتاد العقارية»
و«اب�����راج امل��ت��ح��دة القاب�ضة»
و«امل�ستقبل العاملية لالت�صاالت»
و«جممعات اال���س��واق التجارية»
و«اخلطوط الوطنية الكويتية».
وكانت ال�رشكات الأك�ثر تداو ًال

م��ن حيث �أع���داد ال�صفقات هي
«اب���راج املتحدة القاب�ضة» و
«االحتاد العقارية» و«امل�ستقبل
العاملية لالت�صاالت» و«اخلطوط
اجل��وي��ة الوطنية الكويتية»
و«جم��م��وع��ة الأوراق املالية»
يف حني كانت ال�رشكات الأكرث
تداو ًال من حيث القيمة «االحتاد
العقارية» و«امل�ستقبل العاملية
لالت�صاالت» و«اب���راج املتحدة
القاب�ضة» و«جمموعة الأوراق
املالية» و «اخلطوط الوطنية
الكويتية».

البورصة توقف تداول  3شركات

لم تعلن بياناتها المالية األحد المقبل

• تراجع م�ؤ�رشات البور�صة

التعليمية القاب�ضة» و«م�رشف
للتجارة وامل��ق��اوالت «موقوفة»»
اعتبارا من ي��وم الأح��د امل��واف��ق 2
دي�سمرب  2018حلني الإف�صاح عن
نتائج البيانات املالية.
كما ت��اب��ع��وا اف�صاحا م��ن �رشكة
«يونيكاب للتمويل واال�ستثمار»
ب�ش�أن الدعاوى واالحكام واعالن عن
تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم �رشكة
«�سرنجي القاب�ضة» عالوة على �إف�صاح
من �رشكة حممد عبد املح�سن اخلرايف
و�أوالده ب�ش�أن بيع جزء من ح�صة
ال�رشكة يف �أ�سهم ال�رشكة «الكويتية
ال�سورية القاب�ضة».
وت��اب��ع املتعاملون اي�ضا اع�لان
املوافقة على جتديد حق �رشاء �أو بيع

�أ�سهم «بنك الكويت الوطني» ا�ضافة
الى اعالن �رشكة «بور�صة الكويت»
تنفيذ بيع اوراق مالية «غري مدرجة»
مل�صلحة ح�ساب وزارة العدل � -إدارة
التنفيذ.
واختتمت امل����ؤ��ش�رات الرئي�سية
لبور�صة الكويت تعامالت ام�س،
على ت��راج��ع ،ب�ضغط انخفا�ض 7
قطاعات بقيادة ال�صناعة.
وهبط م�ؤ�رش ال�سوق الأول بن�سبة
 ،%0.42وتراجع العام ،%0.36
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 ،%0.22عن م�ستويات اول �أم�س.
وبلغت قيمة التداول �أم�س  21.8مليون
دي��ن��ار ،م��وزع��ة على  91.9مليون
�سهم ،بتنفيذ � 3.4آالف �صفقة.

و���ش��ه��دت ال���ت���داوالت ت��راج��ع 7
قطاعات على ر �أ���س��ه��ا ال�صناعة
بن�سبة  ،%0.49وهبط البنوك
 ،%0.45بينما ارت��ف��ع قطاعا
املواد ا لأ�سا�سية والنفط والغاز
بن�سبة  %0.56ل�ل�أول و%0.33
للثاين.
وت�صدر �سهم حت�صيالت الرتاجعات
بن�سبة  ،%7.59فيما جاء �إجنازات
ع��ل��ى ر�أ������س ال��ق��ائ��م��ة اخل����ضراء
بـ.%8.97
وح��ول �أن�شط ال��ت��داوالت ،ت�صدر
بنك اخلليج املرتفع  %1.13ن�شاط
التداول على كافة امل�ستويات بحجم
بلغ  14.9مليون �سهم ،و�سيولة
بقيمة  3.9ماليني ريال.

«باركليز» يعين ماري رئيس ًا لالستثمارات
في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
�أعلن بنك «باركليز» �أم�س عن تعيني جان داميان
ماري رئي�س ًا لال�ستثمارات يف منطقة �أوروبا وال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا يف «بنك باركليز اخلا�ص واخلدمات
امل�رصفية اخلارجية».
ويتمتع ماري بخربة تتجاوز الع�رشين عام ًا يف �أ�سواق
ر�أ�س املال ،وتطوير �أعمال �إدارة الأ�صول والرثوات،
وت�أ�سي�س حم��اف��ظ لأ���ص��ح��اب الأ���ص��ول الكبرية.
و�سيوظف كامل خربته يف جمال اال�ستثمار واخلدمات
امل�رصفية اخلا�صة لدعم ا�سرتاتيجية النمو الكبرية
التي ينتهجها «البنك اخلا�ص واخلدمات امل�رصفية
اخلارجية» يف جميع �أنحاء املنطقة.
ومن مقره يف جنيف� ،سيتولى ماري م�س�ؤولية تطوير
وتر�سيخ مكانة «باركليز» ك�رشكة رائ��دة يف جمال
اال�ست�شارات و�إدارة ال�صناديق اخلا�صة ،وتوفري �أفكار
املبيعات والتجارة والتعامالت يف منطقة �أوروبا
وال�رشق الأو�سط و�أفريقيا.

ويف معر�ض تعليقه على املو�ضوع ،قال رئي�س
اال�ستثمارات يف «بنك باركليز اخلا�ص واخلدمات
امل�رصفية اخلارجية» جان كري�ستوف جريارد:،
«ي��ن��درج تعيني ج��ان دام��ي��ان م��اري �ضمن �إطار
خططنا الرامية �إلى تعزيز قدراتنا ،حيث �سيكون
له دور حموري يف �إيجاد حلول ا�ستثمارية تنا�سب
احتياجات عمالئنا».
وي��وا���ص��ل ب��ن��ك «ب��ارك��ل��ي��ز» ت��ط��وي��ر ق��درات��ه
اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف «ال��ب��ن��ك اخل��ا���ص واخل��دم��ات
امل�رصفية اخلارجية» من خ�لال برنامج تركز
على تعيني �أ�صحاب املواهب الذين يتمتعون
مبهارات وخربات عالية.
عني البنك م�ؤخر ًا كني �سي يف من�صب
ويف هذا الإطارّ ،
رئي�س ال�صناديق و�صناديق اال�ستثمار املتداولة،
و�شينال كاكاد كرئي�س الأ�سواق اخلا�صة يف «جمموعة
احللول اال�سرتاتيجية».

قطر أنهت تعامالتها
بالمنطقة الخضراء
وسط نشاط السيولة

اختتمت بور�صة قطر تعامالت ام�س ،على ارتفاع بدعم منو
التداوالت.
و�صعد امل�ؤ�رش العام بن�سبة � %0.34إلى  10.364نقاط رابحا
نحو  35نقطة.
و�سجل حجم التداول ارتفاعا بن�سبة � %352إلى  34.3مليون �سهم
مقارنة بنحو  7.58ماليني �سهم بجل�سة الأربعاء املا�ضي.
ومنت قيمة التداوالت بن�سبة � %376إلى  1.16مليار ريال
بجل�سة �أم�س ،من  243.5مليون ريال باجلل�سة ال�سابقة.
و�شهد تداوالت ام�س ارتفاع نحو � 22سهما ،فيما انخف�ض 19
�سهما ،وا�ستقر .4
وت�صدر �سهم بروة «املرتاجع  »%2.4قيم التداوالت بنحو
 321.3مليون ريال عرب تداول  8.36ماليني �سهم.
فيما ج��اء بنك الدوحة باملرتبة الأول��ى من حيث �أحجام
التداوالت بنحو  13.5مليون �سهم ،بقيمة  289.85مليون
ريال.
و�صعدت  5قطاعات ت�صدرها االت�صاالت بن�سبة  ،%2.6والنقل
 ،%0.59والبنوك  ،%0.56يف املقابل تراجع قطاعان،
العقارات بن�سبة  ،%0.54وقطاع الت�أمني بـ.%0.03

أسهم «المالي والخدمات» ارتفعت
بمؤشر مسقط عند اإلغالق

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط تعامالت �أم�س �آخر جل�سات
الأ�سبوع ،مرتفع ًا  ،%0.37ب�إقفاله عند م�ستوى  4412.06نقطة،
رابح ًا  16.12نقطة ،مقارنة مب�ستوياته يف جل�سة �أول �أم�س.
ودعم امل�ؤ�رش العام ،الأداء الإيجابي لأ�سهم بالقطاعني املايل
واخلدمات ،و�صعد الأول بن�سبة  ،%0.39بدعم � 5أ�سهم ،وارتفع
بنك ظفار  ،%2.45و�صعد بنك م�سقط .%2.42
و�صعد م�ؤ�رش قطاع اخلدمات  ،%0.04بدعم � 3أ�سهم ،وت�صدر
مدينة م�سقط للتحلية الرابحني �أم�س بن�سبة  ،%3.17وارتفع
�أريدو .%1.43
على اجلانب الآخ��ر ،تراجع قطاع ال�صناعة وحيد ًا بن�سبة
العمانية املرتاجعني
 ،%0.29ب�ضغط � 4أ�سهم ،وتقدم الأ�سماك ُ
�أم�س بن�سبة .%2.74
وتراجع حجم التداوالت �أم�س �إلى  11.02مليون �سهم ،مقابل
 92.59مليون �سهم باجلل�سة ال�سابقة ،وانخف�ضت قيمة
التداوالت �إلى  1.92مليون ريال ،مقابل  3.32ماليني بجل�سة
ً
وقيمة
�أول �أم�س .وت�صدر �سهم بنك م�سقط تعامالت �أم�س حجم ًا
بتداول  1.93مليون �سهم ،بقيمة � 646.39ألف ريال.

�أعلنت بور�صة الكويت ،ام�س �أن��ه �سيتم وقف
التداول يف �أ�سهم � 3رشكات مل تعلن بياناتها
املالية ب��دء ًا من جل�سة ي��وم الأح��د  2دي�سمرب
املقبل.
و�أو���ض��ح��ت البور�صة يف ب��ي��ان� ،أن �رشكات:
«الكويتية البحرينية لل�صريفة الدولية،
املجموعة التعليمية القاب�ضة ،م�رشف للتجارة
وامل��ق��اوالت» مل تلتزم بقواعد الإف�����ص��اح عن
البيانات املالية.
و�أظهرت البيانات املالية لـ � 161رشكة مدرجة
ببور�صة الكويت ،ارتفاع �أرباح الربع الثالث من
عام  2018بن�سبة  %6.1على �أ�سا�س �سنوي ،وذلك

تشغيل جميع رحالت

«الكويتية» عدا نيويورك
من « »T4األحد المقبل

• جان داميان ماري

اع���ل���ن���ت اخل���ط���وط اجل���وي���ة
الكويتية ان��ه �سيتم ت�شغيل
ج��م��ي��ع ال���رح�ل�ات امل���غ���ادرة
والقادمة من جميع الوجهات
«م��اع��دا ال��رح�لات م��ن و �إل���ى
نيويورك» عرب مبنى الركاب
« ،»T4وذلك اعتبار ًا من يوم 2
دي�سمرب املقبل.
وعلى جميع الركاب امل�سافرين
على هذه الرحالت وامل�ستقبلني
ً
مبا�رشة �إلى مبنى
لها التوجه
الركاب «.»T4
وجتدر اال�شارة ايل �أن ت�شغيل
ال��رح�لات من و �إل��ى نيويورك
م�����س��ت��م��ر ح��ال��ي�� ًا ع�ب�ر مبنى
الركاب «.»T1

مع نهاية مهلة الإف�صاح عن البيانات املالية
املرحلة.
وق��ال م�سح :لقد بلغت �أرب��اح ال�رشكات خالل
الفرتة  479.18مليون دينار « 1.58مليار دوالر»،
مقابل �أرباح بنحو  451.46مليون ًا « 1.49مليار
دوالر» بالربع الثالث من عام .2017
و �أظ��ه��ر امل�سح حتقيق ال����شرك��ات �أرباح ًا
بنحو  1.54مليار دينار «  5.09مليارات
دوالر» بالت�سعة �أ�شهر ا لأول��ى من ،2018
مقابل �أرباح بقيمة  1.41مليار دينار « 4.65
مليارات دوالر» للفرتة ذاتها بعام ،2017
بارتفاع . %9.5

سوق دبي سجل تراجعاته
الخامسة على التوالي

تراجع امل�ؤ�رش العام ل�سوق دبي املايل ،مع نهاية تعامالت
ام�س ،ب�ضغط من �أ�سهم جماعية هابطة.
وهبط امل�ؤ�رش العام بن�سبة � ،%0.61إلى امل�ستوى 2668.66
نقطة ،بخ�سارة  16.47نقطة ،لي�سجل الهبوط اخلام�س
على التوايل قبيل العطلة الر�سمية مبنا�سبة العيد الوطني
للإمارات.
و�ضغط على امل�ؤ�رش العام لل�سوق ،تراجع قطاع ال�سلع �أو ًال
بنحو  ،%4.85ب�ضغط من �سهم دي اك�س بي بنحو .%5.50
كما نزل قطاع العقار بن�سبة  ،%1.69عرب انخفا�ض �سهمي
داماك و�إعمار مولز بنحو  ،%3.61و %3.23على التوايل.
و�سجل قطاع اخلدمات واال�ستثمار واالت�صاالت والت�أمني هبوط ًا
بن�سبة  ،%3.46و ،%2.23و ،%0.60و %0.38على الرتتيب.
و�صعد قطاع البنوك  ،%0.58بدعم من �سهم دبي الوطني ،%2
وجي اف ات�ش  .%0.89كما ارتفع قطاع النقل بنحو ،%0.39
بعد �أن �صعد �سهما اخلليج للمالحة و�أرامك�س بن�سب ،%1.87
و %1.19على التوايل.
وج��رى ت��داول نحو  327.947مليون �سهم ،بقيمة قدرها
 434.869مليون درهم ،عرب تنفيذ � 3.604آالف �صفقة على مدى
اجلل�سة.
ومن املقرر �أن تتعطل الأ�سواق الإماراتية مبنا�سبة العيد
الوطني يومي  2و 3دي�سمرب املقبل ،على �أن تعاود التداول
الطبيعي يوم  4دي�سمرب.

«أبوظبي» هبط مع أكبر سيولة منذ عام 2016
هبط �سوق �أبوظبي للأوراق املالية،
�أم�س ،ب�ضغط من تراجعات جماعية
قبيل العطلة الر�سمية للعيد الوطني
للإمارات ال�سابع واالربعني ،لي�سجل
�أكرب �سيولة منذ جل�سة  8يونيو عام
 »2016مبا يعادل �أكرث من عامني.
و�سجل امل�ؤ�رش العام لل�سوق خالل
جل�سته ،هبوط ًا بنحو ،%2.27
و���ص��و ًال �إل���ى امل�ستوى 4771.08
نقطة ،بفقدان  110.96نقاط مع
نهاية اجلل�سة.
وج��رى ت��داول نحو  193.41مليون
�سهم ،بقيمة قدرها  1.14مليار درهم
 ،من خالل تنفيذ � 3.126آالف �صفقة.
وت�صدر الرتاجعات ،قطاع االت�صاالت
وال��ذي انخف�ض بن�سبة و�صلت �إلى
 ،%2.92م�ضغوط ًا من �سهم ات�صاالت

بنف�س ن�سبة الرتاجع.
كما هبط قطاع الطاقة بنحو ،%2.71
عرب تراجع �سهم طاقة مت�صدر ًا هبوط
ال�سوق بنحو  ،%7.14ودان��ة غاز
بنحو .%3.66
وانخف�ض قطاع البنوك بنحو ،%2.38
بعد �أن ن��زل �سهم �أب��وظ��ب��ي الأول
 ،%3و�أبوظبي التجاري،%2.36 ،
واالحت��اد الوطني  ،%2.34و�أي�ض ًا
ر�أ�س اخليمة الوطني .%1.21
وي��ت��واف��ق الأداء ال�سلبي لقطاع
اال�ستثمار مع تلك الرتاجعات بن�سبة
و�صلت �إل��ى  ،%1.09بفعل هبوط
�سهم الواحة كابيتال بنحو .%1.18
�أم��ا عن العقارات ،ف�سجلت ن�سبة
تراجع  ،%0.78م�ضغوطا ب�سهم الدار
العقارية الذي هبط .%1.23

«البحرين» سجل ارتفاع ًا بدعم من قطاعات «قيادية»
ارتفع �سوق البحرين املايل،
بدعم م��ن قطاعات قيادية
بنهاية تعامالت ام�س.
و���ص��ع��د امل����ؤ��ش�ر ال��ع��ام
لل�سوق ،بن�سبة � ،%0.30إلى
امل�ستوى  1328.81نقطة،
رابح ًا  3.95نقاط.
وارتفع قطاع البنوك بن�سبة
 ،%0.39بف�ضل ارتفاع �سهم
م����صرف ال�����س�لام ،%1.11
والأهلي املتحد .%0.75
ك��م��ا رب���ح ق��ط��اع اخل��دم��ات
 ،%0.35بعد �أن �صعد �سهم
بتلكو بن�سبة .%0.77
ارتفع قطاع اال�ستثمار بن�سبة
 ،%0.27م��دف��وع�� ًا ب�سهم
العربية امل�رصفية بن�سبة
.%1.25
وج���رى ت����داول ن��ح��و 7.55
ماليني �سهم ،بقيمة 1.96
مليون درهم ،عرب تنفيذ 50
�صفقة.

«المغاربية» وقعت
عقد شراء حصة
إضافية في «السراج»

�أعلنت ال�رشكة اخلليجية املغاربية
القاب�ضة ،توقيع عقد ح�صة بن�سبة
 %9.2يف �رشكة ال�رساج القاب�ضة بقيمة
� 496.6ألف دينار « 1.6مليون دوالر».
و�أو�ضحت ال�رشكة يف بيان للبور�صة،
ام�س� ،أن ملكيتها بـ«ال�رساج» ارتفعت
�إلى  %40.2بعد تنفيذ ال�صفقة على نحو
 5.5ماليني �سهم.
وذكر البيان �أنه ي�صعب حتديد الأثر
املايل ونتائجه يف الوقت احلايل نظر ًا
�إلى �أن الإجراءات القانونية مازالت يف
املراحل الأولية.
ويف  8ن��وف��م�بر احل�����ايل ،ذك���رت
املغاربية زيادة ح�صتها يف جمموعة
ال�رساج القاب�ضة من خالل توقيع عقد
�رشاء  ،%12.6متثل  7.5ماليني �سهم
يف ال�رساج بقيمة � 676.4ألف دينار،
لرتتفع ن�سبة املغاربية يف ال�رساج
�إلى .%31

