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المؤشر العام حقق مكاسب بلغت ٪0.14

البورصة تودع  2018بالمنطقة الخضراء وسط نشاط في التداوالت
اختتمت بور�صة الكويت تعامالت
ع��ام � 2018أم�����س على ارتفاع
امل�ؤ�رش العام  6.9نقاط ليبلغ
م�ستوى  5079.5نقطة بن�سبة
ارتفاع بلغت .%0.14
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 140.4مليون �سهم متت من خالل
� 4716صفقة نقدية بقيمة 17.9
مليون دينار «نحو  59.07مليون
دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 15.4نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4738.5نقطة وبن�سبة ارتفاع
 %0.33من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 112.6مليون �سهم متت عرب 3291
�صفقة نقدية بقيمة  7.8ماليني
دينار نحو  25.74مليون دوالر.
كما ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 3.2
نقاط لي�صل �إلى م�ستوى 5267.3
نقطة وبن�سبة ارت��ف��اع %0.05
من خالل كمية �أ�سهم بلغت 27.7
مليون �سهم متت عرب � 1425صفقة
بقيمة  10.12ماليني دينار «نحو
 33.39مليون دوالر».
وك��ان��ت ��شرك��ات «�إي��ف��ا فنادق»
و«ن����ور» و«م��ب�رد» و«وط��ن��ي��ة م
ب» و«رماية» الأك�ثر ارتفاعا يف
حني كانت �أ�سهم «�أعيان» و«نور»
و«برتوجلف» و«م�شاعر» و«مينا»
الأكرث تداوال �أما الأكرث انخفا�ضا

• السيولة ارتفعت الى  17.96مليون دينار

ب�ش�أن املوافقة على جتديد حق
��شراء �أو بيع �أ�سهمها و�إف�صاحا
مكمال م��ن �رشكة رمي العقارية
ب�����ش��أن االت��ف��اق امل��ب��دئ��ي لبيع

فكانت «�أولى تكافل» و«وربة ت»
و«عمار» و«منازل» و«انوف�ست».
وت��اب��ع امل��ت��ع��ام��ل��ون �إف�صاحا
ل�رشكة جمموعة اخلليج للت�أمني

فاليشا :التوسع باإلنفاق على المشاريع
يعزز قوة السوق الكويتي
قال املحلل فيجاي فالي�شا� ،إن ترقية
ال�سوق ال�سعودي على م�ؤ�رش فوت�سي
را���س��ل ث��م م��ؤ��شر م��ورغ��ان �ستانلي
للأ�سواق النا�شئة للأ�سواق النا�شئة
�سيزيد من تدفقات الأجانب بالبور�صة
وذلك ي�أتي �ضمن ر�ؤية .2030
و�أ�ضاف� :إن تلك الرتقيات زادت من
حدة مناف�سة ال�سوق ال�سعودي مع
الدول املجاورة لها مما دفعها �إلى
تطوير �أ�سواقها لر�أ�س املال تطوير ًا
�أك�بر لرتقية و�ضعها لت�صبح �ضمن
الأ�سواق املتقدمة.
و�أ�شار �إلى �أن تدابري التي تبذلها هيئة
�أ�سواق املال ب�ش�أن ال�شفافية وتعزيز
مكانة البور�صة عاملي ًا �إ�ضافة لقوة
االقت�صاد الذي ي�شهد تو�سع ًا بالإنفاق

على امل�شاريع يدعم م�ؤ�رش البور�صة
الذي ي�شهد تقييمات جذابة ومن املتوقع
�أن يجتذب تدفقات مالية دولية �ضخمة.
وبالن�سبة للبور�صة القطرية� ،أ�شار
�إلى �أن ارتفاع �أ�سعار الغاز الطبيعي
بن�سبة  %67يف عام � 2018أدى �إلى
حت�سن اقت�صاد الدوحة وح�سن ذلك
�أداء البور�صة ال �سيما الأ�سهم التي لها
عالقة بذلك الن�شاط و�أبرزها «قطر
للوقود» ،و«ناقالت».
ولفت �إلى �أن �أ�سواق اخلليج تعر�ضت
لبع�ض ال�ضغط خالل العام 2018
بالتزامن مع ا�ستمرار تطبيق �رضيبة
القيمة امل�ضافة وال �سيما بال�سعودية
والإم��ارات �أثرت �سلب ًا على تداوالت
بور�صات اخلليج.

بورصة قطر تقلص خسائرها الصباحية
وتنهي آخر جلسات  2018مرتفعة

• مؤشر قطر

بددت بور�صة قطر خ�سائرها ال�صباحية يف ختام تعامالت جل�سة �أم�س
«�آخر جل�سة بعام  ،»2018مدعومة بنمو قطاعات الت�أمني ،والعقارات،
ثم البنوك والب�ضائع.
و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته � %0.15صاعد ًا �إلى النقطة ،10299.01
لريبح  15.29نقطة عن م�ستويات �أم�س الأحد.
وتباينت التداوالت �أم�س ،حيث ارتفعت ال�سيولة بن�سبة  175.79مليون
ريال ،مقابل  130.54مليون ريال الأول ،بينما انخف�ضت �أحجام التداول
عند  7.09مليون �سهم ،مقارنة بــ 7.41ماليني �سهم يف اجلل�سة ال�سابقة.
و�شهدت اجلل�سة منو  4قطاعات �أبرزها العقارات بـ ،%1.32بدفع منو
�سهمي �إزدان ومزايا بن�سبة  %2.20و %0.78على التوايل.
وزاد البنوك  ،%0.57ل�صعود � 6أ�سهم بينها الوطني بن�سبة .%0.52
وعلى اجلانب الآخر ،هبطت قطاعات النقل ،واالت�صاالت ،ثم ال�صناعة.
وجاء �أبرز املرتاجعني ال�صناعة بن�سبة  ،%0.11مت�أثر ًا بانخفا�ض
� 4أ�سهم على ر�أ�سها اخلليج الدولية بن�سبة .%2.30
وت�صدر �سهم العامة للت�أمني االرتفاعات بـ ،%10فيما جاء الإ�سالمية
للت�أمني على ر�أ�س القائمة احلمراء بن�سبة .%2.86
وحول �أن�شط التداوالت ،ت�صدر قامكو املنخف�ض  %0.96ال�سيولة بقيمة
 28.2مليون ريال ،وجاء على ر�أ�س الأحجام بـ 2.1مليون �سهم.

• فيجاي فاليشا

احلق احل�رصي للعالمة العقارية
ل�رشكة تابعة.
كما تابع ه�ؤالء �إف�صاح معلومات
جوهرية من �رشكة املدار للتمويل

واال�ستثمار ب�ش�أن حت�صيل مبلغ
م�ستحق على �أحد عمالء ال�رشكة
و�إع�ل�ان بور�صة الكويت ب�ش�أن
�إع���ادة ال��ت��داول يف �أ�سهم �رشكة
ن��ور لال�ستثمار امل��ايل اعتبارا
من االثنني وذلك بناء على طلب
ال����شرك��ة .و���س��ج��ل��ت م���ؤ��شرات
 6قطاعات ارت��ف��اع � ًا يت�صدرها
اخل��دم��ات اال�ستهالكية بن�سبة
 ،%1.9فيما �سجلت م�ؤ�رشات 4
قطاعات �أخرى تراجع ًا ب�صدارة
النفط والغاز بانخفا�ض قدره
 .%1.3وجاء �سهم «�إيفا فنادق»
ع��ل��ى ر�أ����س ال��ق��ائ��م��ة اخل�رضاء
للأ�سهم ُ
املدرجة بالبور�صة بنمو
ن�سبته  ،%18.7فيما ت�صدر �سهم
«�أول��ى تكافل» القائمة احلمراء
بانخفا�ض قدره  .%10وارتفعت
�سيولة البور�صة � %26.8إلى
 17.96مليون دينار مقابل 14.16
مليون دينار �أول �أم�س كما ارتفعت
�أح��ج��ام ال��ت��داول � %39.8إل��ى
 140.53مليون �سهم مقابل 100.54
مليون �سهم بجل�سة الأحد .وحقق
�سهم «الكويت الوطني» �أن�شط
�سيولة بالبور�صة بقيمة 2.48
مليون دينار مرتفع ًا ،%0.12
فيما ت�صدر �سهم «�أعيان للإجارة»
ن�شاط الكميات ب��ت��داول 30.7
مليون �سهم مرتفع ًا .%1.63

قال املحلل الفني ل�سوق املال ،يعقوب امل�شعان �إن الأ�سهم
ال�صغرية واملتو�سطة عادة ما ت�شهد عمليات جتميل الإقفاالت
ال�سنوية لتُعطي انطباع �إيجابي عند �إعداد امليزانية اخلتامية،
ومتعارف عليه يف معظم �أ�سواق املال وخا�صة
وهو �أمر م�ألوف ُ
الكويت.
و�أ�شار امل�شعان �إلى �أن ال�سوق الرئي�سي ا�ستحوذ على �أكرث من
 %80من الكميات املتداولة بالبور�صة ،كما �شكلت �سيولة
الأ�سهم املكونة له نحو  %44وهي ن�سبة غري ُمعتادة على هذا
ال�سوق �إذا ما قورنت مب�ستوياتها يف اجلل�سات ال�سابقة ،وهو ما
ي�ؤكد الدخول ُ
املتعمد من بع�ض املتداولني لتحقيق مكا�سب يف
�آخر العام بالإ�ضافة ملا قد يتحقق من �أرباح عند التوزيع.
فني ًا ،قال امل�شعان �إن امل�ؤ�رش العام للبور�صة الم�س مقاومته
الأولى عند  5080نقطة لكنه �أقفل �أ�سفلها بقليل ،ورمبا حتظى
�أول��ى جل�سات ع��ام  2019غ��د ًا الأرب��ع��اء ،بنوع من عمليات
امل�ضاربة على �أ�سهم ال�سوق ،وخا�صة الرئي�سي ،بق�صد جني
الأرباح ال�رسيع بعد اجلل�سة اخل�رضاء للبور�صة �أم�س وتوقع
امل�شعان �أن تت�صاعد وترية �أداء البور�صة الكويتية وم�ؤ�رشات
الرئي�سية الثالثة مع انطالقة الربع الأول وخا�صة مع بدء فرتة
�إعالن ال�رشكات عن بياناتها املالية ال�سنوية للعام ،2018
والتي من املتوقع �أن ت�أتي حُمملة ب�أرباح �أف�ضل من مثيلتها يف
2017؛ الأمر الذي من �ش�أنه حتفيز ال�سوق.

«التجارة» :ارتفاع عدد
المصدرة %76
الرخص ُ
في عامين
قالت وزارة التجارة وال�صناعة �إن عدد الرخ�ص
ُ
امل�صدرة ارتفع خالل عامني بن�سبة .76%
و�أو�ضحت الوزارة �أن عدد الرخ�ص ُ
امل�صدرة يف
الكويت ارتفع خالل الأع��وام � 2018-2016إلى
� 34.086ألف رخ�صة.
و�أ�ضافت �أن عدد الرخ�ص ُ
امل�صدرة بلغ يف العامني
ال�سابقني  2016-2014نحو  ،19.334لتبلغ
ن�سبة النمو خالل فرتات املقارنة نحو .76%
وكانت «التجارة» قد �سلطت ال�ضوء يف وقت �سابق
على �إجنازات الوزارة يف العام  2018ومن ابرزها:
ال�صعود يف م�ؤ�رشات البنك الدويل ،وزيادة عدد
الأن�شطة التجارية �إلى  602ن�شاط� ،إ�صدار قانون
املعلومات االئتمانية وفتح ن�سبة متلك الأجانب
يف البنوك الكويتية.

أسهم «المالي» و«الصناعة»
تتراجع بمؤشر مسقط
عند اإلغالق
�أن��ه��ى امل ��ؤ��شر ال��ع��ام ل�سوق
م�سقط تعامالت �أم�س ،مرتاجع ًا
 ،%0.41ب�إقفاله عند م�ستوى
 4323.74نقطة ،خا� ً
رسا 17.7
نقطة ،مقارنة مب�ستوياته �أم�س
الأول.
وت���أث��ر امل���ؤ��شر ال��ع��ام �أم�س
برتاجع م�ؤ�رش القطاع املايل
%0.23؛ ب�ضغط � 4أ�سهم ،وتقدم
بنك ظفار املرتاجعني بن�سبة
 ،%6.21وانخف�ض بنك م�سقط
.%1.91
وانخف�ض م�ؤ�رش قطاع ال�صناعة
%0.04؛ ب�ضغط � 3أ�سهم،
وتراجع منتجات الألومنيوم
 ،%3.89وانخف�ض الأ�سماك
العمانية .%1.67
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ���ر ارتفع
م�ؤ�رش قطاع اخلدمات %0.1؛
مع �صدارة مدينة م�سقط للتحلية
للرابحني �أم�س بن�سبة ،%6.56
و�صعد العنقاء للطاقة .%3
وارتفع حجم التداوالت �أم�س �إلى
 14.39مليون �سهم؛ مقابل 3.65
ماليني �سهم باجلل�سة ال�سابقة،
وزادت قيمة التداوالت �إلى 2.01
مليون ريال؛ مقابل � 477.05ألف
ريال بجل�سة �أم�س الأول.
وت�����ص��در ���س��ه��م ب��ن��ك �صحار
تعامالت �أم�س حجم ًا بتداول
 3.35ماليني �سهم ،فيما ت�صدر
�سهم بنك م�سقط الن�شاط قيمة
بنحو � 466.25ألف ريال.

المشعان« :الرئيسي» استحوذ
على  %80من الكميات المتداولة

سوق أبوظبي يقفز بأكبر وتيرة
في  19جلسة

• مؤشر أبو ظبي

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
تعامالت جل�سة �أم�س على ارتفاع،
مودع ًا �آخر جل�سات عام  2018داخل
املنطقة اخل����ضراء ،ليقفز ب�أكرب
وترية يومية خالل �شهر دي�سمرب.
وبنهاية التعامالت ارتفع امل�ؤ�رش
العام بن�سبة � ،%1.90إلى م�ستوى
 4915.07نقطة وهو �أعلى م�ستوى
الم�سه امل���ؤ��شر منذ  27نوفمرب
املا�ضي.
وجرى التعامل  78.249مليون �سهم،
بقيمة  146.352مليون درهم وهي
�أعلى �سيولة حققها ال�سوق منذ 13
دي�سمرب احلايل ،موزعة على 1.112
�ألف �صفقة .وارتفع بامل�ؤ�رش العام
قطاع الطاقة ليقفز بن�سبة ،%8.89
بدعم من �سهم دان��ة غ��از املرتفع
بن�سبة  ،%12.54كما ارتفع �أداء

سوق دبي حقق أكبر مكاسب في عامين
وا�صل �سوق دبي املايل االرتفاع يف نهاية جل�سة
ام�س االثنني «�آخ��ر جل�سات عام »2018مدفوع ًا
ب�صعود بع�ض الأ�سهم القيادية.
وزاد امل�ؤ�رش العام لل�سوق بن�سبة �« %2.40أعلى
وترية �صعود منذ نهاية جل�سة  2من فرباير »2017
بالغ ًا  2529.75نقطة ،متوافق ًا ارتفاعات اجلل�سة
املا�ضية.
وت�صدر االرتفاعات قطاع النقل  %4.9مع �صعود

�سهم �أرامك�س  %7.25بالغ ًا  4.29دراهم ،وزاد قطاع
اخلدمات  %3مع �صعود �أمانات القاب�ضة %4.54
بالغ ًا  1.15درهم.
وارت��ف��ع قطاع البنوك  %2.96مع �صعود �سهم
الإمارات دبي الوطني «الأكرث وزنا بامل�ؤ�رش العام»
 %5.83بالغ ًا  8.89دراهم� ،إ�ضافة �إلى ارتفاع �سهم
دبي الإ�سالمي  %0.81لـ  5دراهم ،وارتفع قطاع
العقارات مع �صعود �إعمار بن�سبة  %3.25بالغ ًا

 4.13دراهم ،و�أرابتك القاب�ضة  %1.6بالغا 1.9
درهم.
كما ارتفع قطاع االت�صاالت  %1مع �صعود �سهم
«دو» بالن�سبة ذاتها ،كما زاد اال�ستثمار  %0.55مع
ارتفاع دبي للإ�ستثمار .%0.8
وبلغت �أحجام ال��ت��داول بنهاية تعامالت �أم�س
 176.35مليون �سهم حمققة ما قيمته  169.75مليون
درهم من خالل تنفيذ � 2756صفقة.

«اتصاالت» تعزّز القدرات الرقمية في منظومة شركة «»ASGC
�أبرمت «ات�صاالت» اتفاقية مع �رشكة
«�إي��ه �إ�س جي �سي» لتوفري خدمات
احلو�سبة ال�سحابية ع�بر من�صة
«ات�����ص��االت» الرقمية ال�سحابية
« .»OneCloudوق���ام بتوقيع
االت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن راج���ي جم��دي،
نائب رئي�س مبيعات ال�رشكات يف
«ات�صاالت» ،وهريبرت فوك�س مدير
ق�سم تقنية املعلومات ب�رشكة «�إيه �إ�س
جي �سي» ،وتقوم «ات�صاالت» مبوجب
االتفاقيةبتوفري احللول ال�سحابية
ُ
املخ�ص�صة ل��ق��ط��اع امل�ؤ�س�سات
ل�رشكة «�إيه �إ�س جي �سي» ،بالإ�ضافة
خلدمات �شبكات البيانات الرقمية
ُ
املدارة واملوثوقة عرب باقة الربط

امل��رك��زي « .»IP Connectوقال
هريبرت فوك�س ،مدير ق�سم تقنية
املعلومات ب�رشكة «�إي��ه �إ���س جي
�سي»« :لقد وقع اختيارنا على خدمات
«ات�صاالت» ال�سحابية عرب من�صة
 OneCloudلأنها تتوافق متام ًا مع
متطلباتنا واحتياجاتنا،حيث كنا
نبحث عن من�صات رقمية �سحابية
موثوقة ومرنة وميكننا االعتماد
عليها بالإ�ضافة لقابليتها للتو�سع،
كما وجدنا �أن خدمات «ات�صاالت»
ه��ي الأف�����ض��ل والأك�ث�ر ج��اذب��ي� ً�ة من
ناحية العائد على اال�ستثمار من بني
العرو�ض الأخ��رى املناف�سة التي
ّ
اطلعنا عليها».

و�أ�شار فوك�س�« :إن من�صة «ات�صاالت»
ال�����س��ح��اب��ي��ة ه��ي �أح����د العنا�رص
الأ�سا�سية يف عملية التحول الرقمي
ل�رشكتنا ،وال��ت��ي �ست�شمل كافة
ً
بداية من تكنولوجيا
جوانب �أعمالنا
املعلومات وتقدمي اخلدمات ،مرور ًا
بعمليات �أمتتة �إدارة الأعمال بني
خمتلف �أق�سام ال�رشكة ،وو�صو ًال
�إل����ى رف���ع ال��ك��ف��اءة الت�شغيلية
وانتاجية الأيدي العاملةيف عمليات
الإن�����ش��اءات ،ب��الإ���ض��اف��ة جلوانب
ال�سالمة العمالية» .ومن جانبه قال
راجي جمدي ،نائب رئي�س مبيعات
«ي�سعدنا
ال�رشكات يف «ات�صاالت»ُ :
�أن نُ وفر خدماتنا ال�سحابية لإحدى

�سهم طاقة بن�سبة  ،%10و�سجل �سهم
�أدنوك للتوزيع  .%1.31وحقق قطاع
العقارات ارتفاع ًا بن�سبة ،%3.72
بدعم م��ن �سهم �إ��ش�راق العقارية
بن�سبة  ،%4.78وال��دار العقارية
بنحو  .%3.90وزاد قطاع االت�صاالت
بن�سبة  ،%0.59مدفوع ًا بارتفاعات
�سهم ات�صاالت املرتفع بالن�سبة
نف�سها .ويف املقابل� ،سجل قطاع
الت�أمني الرتاجع الوحيد بن�سبة
 .%0.14وكان قطاع اال�ستثمار الأكرث
ارتفاع ًا بن�سبة  ،%13.8مدفوع ًا
بقفزة �سهم الواحة كابيتال املرتفع
بن�سبة  .%14.94وت�ص ّدر التداوالت
�سهم واح��ة ال��زاوي��ة بنحو 38.42
مليون دره���م ،فيما ك��ان الأن�شط
تداو ًال من حيث احلجم �سهم دانة غاز
بنحو  30.56مليون �سهم.

�رشكات املقاوالت الرائدة يف دولة
الإم��ارات ،وهي �رشكة «�إي��ه �إ�سجي
�سي» ،وذلك عرب من�صة «اخلدمات
ال�سحابية امل��وح��دة» Etisalat
 OneCloud Serviceوبذلك تكون
«�إيه �إ�س جي �سي» قد �أحدثت �سبق ًا
لكونها اول �رشكة مقاوالت يف دولة
الإمارات يف تبني ا�ستخدام احلو�سبة
ال�سحابية» ،م�شري ًا �إلى �أن «ات�صاالت»
ت�سعى دائم ًا �إلى العمل جنب ًا �إلى
جنب مع كافة العمالء وال�رشكاء
لدعم م�سريتهم نحو التحول الرقمي
الكامل وحتقيق ًا ل�شعار «ات�صاالت»
يف «قيادة امل�ستقبل الرقمي لتمكني
املجتمعات».

• جانب من التوقيع

