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تنفيذ  4621صفقة نقدية بقيمة  23.4مليون دينار

بورصة الكويت أنهت تعامالتها في المنطقة الخضراء
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها على
ارتفاع امل�ؤ�رش العام  14.3نقطة
ليبلغ م�ستوى  5304.5نقاط بن�سبة
ارتفاع بلغت .%0.27
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 124.4مليون �سهم متت من خالل
� 4621صفقة نقدية بقيمة 23.4
مليون دينار كويتي «نحو 77.22
مليون دوالر �أم�يرك��ي» .وارتفع
م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي  4.5نقاط
لي�صل �إل��ى م�ستوى  4749.6نقطة
وبن�سبة  %0.10م��ن خ�لال كمية
�أ�سهم بلغت  77.7مليون �سهم متت
ع�بر � 2529صفقة نقدية بقيمة
خم�سة ماليني دينار «نحو 16.5
مليون دوالر» ،كما ارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق الأول  99.11نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  5601.7نقطة وبن�سبة
ارتفاع  %0.34من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  46.7مليون �سهم متت عرب
� 2092صفقة بقيمة  18.3مليون
دينار «نحو  60.39مليون دوالر»،
وك��ان��ت ��شرك��ات «�سنام» و«ورب��ة
كابيتال» و«نابي�سكو» و«وطنية»
و«مينا» الأك�ث�ر ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «اهلي متحد» و«االولى»
و«خليج ب» و«نور» و«رمال» الأكرث
ت��داو ًال �أما الأك�ثر انخفا�ضا فكانت
«�آبار» و«ياكو« و«وربة ت» و«بيان»
و«كامكو«.
وتابع املتعاملون �إف�صاحا ب�ش�أن
املوافقة على جتديد حق �رشاء �أو
بيع �أ�سهم �رشكة «جمموعة �أرزان
املالية» ف�ضال عن �إف�صاح معلومات

• ارتفاع مؤشرات البورصة

جوهرية من �رشكة «كفيك» ب�ش�أن
التخارج م��ن �أح��د ا�ستثماراتها.
و�شهدت اجلل�سة �إف�صاحا ب�ش�أن
تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم
ال�رشكة «الكويتية للمنتزهات» ف�ضال

عن �إع�لان بور�صة الكويت تنفيذ
بيع �أوراق مالية مدرجة و�أخرى
غري مدرجة مل�صلحة ح�ساب وزارة
العدل ،و�شهدت التعامالت ارتفاع
 7قطاعات على ر�أ�سها النفط والغاز

بن�سبة  ،%2.69بينما تراجع 4
قطاعات �أبرزها ال�صناعة بـ.%0.27
وت�صدر �سهم �سنام القائمة اخل�رضاء
بن�سبة  ،%8.33فيما جاء �آبار على
ر�أ����س ال�تراج��ع��ات بن�سبة .%10

وح��ول �أن�شط ال��ت��داوالت ،ت�صدر
�أهلي متحد املرتفع  %0.40الكميات
بـ 12.44مليون �سهم ،بينما جاء
الوطني على ر�أ�س ال�سيولة بـ5.32
ماليني دينار� ،صاعد ًا .%0.66

مؤشر قطر سجل أرباح ًا وسط نمو في التداوالت
�أنهت بور�صة قطر تعامالت �أم�س يف املنطقة اخل�رضاء بعد
 5تراجعات متتالية ،و�سط ارت��ف��اع لـ 5قطاعات ،ومنو
بالتداوالت،و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته � %0.22صاعد ًا
�إل��ى النقطة  ،9765.88لريبح  21.66نقطة عن م�ستويات
االثنني،وارتفعت التداوالت حيث �صعدت ال�سيولة �إلى 326.31
مليون ريال ،مقابل  247.02مليون ريال �أول �أم�س وزادت �أحجام
التداول عند  10.73ماليني �سهم ،مقارنة بـ 10.25ماليني �سهم
يف اجلل�سة ال�سابقة.
و�شهدت اجلل�سة ارتفاع  5قطاعات ،وهي :النقل ،والب�ضائع،
واالت�صاالت ،والت�أمني ،وال�صناعة ،بينما تراجع العقارات،
والبنوك،وت�صدر النقل القطاعات املرتفعة بـ ،%1.39لنمو �أ�سهم
القطاع الثالثة على ر�أ�سها مالحة بن�سبة .%2.40وزاد ال�صناعة
 ،%0.48ل�صعود � 6أ�سهم تقدمها م�سيعيد بن�سبة  ،%2.38وعلى
اجلانب الآخر تراجع البنوك  ،%0.01مت�أثر ًا بهبوط عدة �أ�سهم
على ر�أ�سها قطر وعمان بن�سبة  ،%2.56وكانت عمومية ال�رشكة
قد �أقرت توزيع  %3من القيمة اال�سمية لل�سهم �أرباح ًا نقدية
بواقع  0.3ريال لل�سهم،وت�صدر �سهم العامة للت�أمني القائمة
اخل�رضاء بن�سبة  ،%10بينما جاء �إزدان على ر�أ�س الرتاجعات
بـ.2.92
وحول �أن�شط التداوالت ،ت�صدر م�سيعيد الكميات بـ2.12
مليون �سهم ،بينما ت�صدر وقود ال�سيولة بـ 82.42مليون
ريال ،مرتفع ًا .%1.60

خسائر «وربة كابيتال» تقفز %430
في الربع الثاني
قفزت خ�سائر �رشكة وربة كابيتال القاب�ضة خالل
الربع الثاين املنتهي يف  31يناير ال�سابق بن�سبة
 %430على �أ���س��ا���س �سنوي ،وف��ق بيان ال�رشكة
لبور�صة الكويت وبلغت خ�سائر ال�رشكة يف الثالثة
الأ�شهر املنتهية يف  31يناير  2019نحو � 544ألف
دينار « 1.79مليون دوالر» ،مقابل � 102.5ألف دينار
«� 338ألف دوالر» بالفرتة املناظرة من .2018
و�سجلت وربة كابيتال خالل ال�ستة الأ�شهر املنتهية
بختام يناير ال�سابق خ�سائر بقيمة � 676.18ألف
دينار ،مقابل � 211.35ألف دينار خ�سائر ذات الفرتة
من  ،2018بارتفاع .%220
وعزا بيان ال�رشكة ارتفاع اخل�سائر بالن�صف الأول
�إلى االنخفا�ض يف ح�صة ال�رشكة من �رشكة زميلة.
ي�شار �إلى �أن وربة كابيتال �سجلت يف ال�ستة الأ�شهر
املنتهية يف  31يناير املا�ضي خ�سائر ًا ت�شغيلية
ب�إجمايل � 291.58ألف دينار ،مقابل �إيرادات بالفرتة
املماثلة من العام املا�ضي بقيمة � 47.17ألف دينار.
اجلدير بالذكر �أن عمومية ال�رشكة �أقرت مطلع يناير
املا�ضي ،تغيري ا�سم ال�رشكة من «�صناعات بوبيان
الدولية القاب�ضة» �إلى «وربة كابيتال» ،ومت تفعيل
الإجراء و�إعادة التداول بالبور�صة يف جل�سة  7فرباير
احلايل ُي�شار �إلى �أن خ�سائر «وربة كابيتال» ارتفعت
 %21.5بالربع الأول املنتهي يف � 31أكتوبر ،2018

• النتائج املالية للشركة

لت�صل �إلى � 132.16ألف دينار؛ مقابل خ�سائر بقيمة
� 108.77آالف دينار للفرتة نف�سها من عام .2017

بضغط من أسهم البنوك

«البحرين» ينخفض بنهاية التعامالت
�أنهى �سوق البحرين املايل ،تعامالته ،على
انخفا�ض ب�ضغط من �أ�سهم البنوك ،وبنهاية
التعامالت ،تراجع امل��ؤ��شر العام لل�سوق
بنحو � ،%0.10إلى امل�ستوى  1405.00نقاط،
بخ�سارة  1.34نقطة ،وجرى تداول  4.62ماليني
�سهم ،ب�سيولة قدرها  1.130مليون دينار
بحريني.وبلغت القيمة ال�سوقية للبور�صة

نحو  8.613مليارات دينار بحريني،وقاد
الرتاجعات ،قطاع البنوك  ،%12.31بفعل
ه��ب��وط �سهم البحرين وال��ك��وي��ت ،%2.04
وم�رصف ال�سالم  ،%1.03والبحرين الوطني
.%0.82وعلى اجلانب الآخ��ر ،ارتفع قطاع
اال�ستثمار  ،%2.96بف�ضل �صعود �سهم جي �إف
�إت�ش  ،%1.96والربكة امل�رصفية .%1.49

«عقارات الكويت» تناقش االستحواذ
على «الدولية للمنتجعات» غداً
ي��ج��ت��م��ع جمل�س
�إدارة �رشكة عقارات
الكويت يف  14مار�س
احل����ايل؛ ملناق�شة
�آخ�����ر ال���ت���ط���ورات
بخ�صو�ص �إج��راءات
اال�ستحواذ االختياري
غ�ير ال��ن��ق��دي على
�أ����س���ه���م ال��دول��ي��ة
ل��ل��م��ن��ت��ج��ع��ات،
وف��ق بيان عقارات
لبور�صة الكويت،
وك���ان���ت ب��ور���ص��ة
الكويت قد �أعلنت يف
 21يناير املا�ضي،
�إمت�����ام �إج������راءات
اال�ستحواذ االختياري
• بيان الشركة للبورصة
غري النقدي ل�رشكة
عقارات الكويت على
نحو  89.35مليون �سهم من �أ�سهم ال�رشكة الدولية للمنتجعات
متثل  %57.835من ر�أ�س املال مقابل � 0.455سهم يف «عقارات
الكويت».
ويف  22يناير ال�سابق� ،أعلنت عقارات الكويت ،زيادة
ر�أ�سمال ال�رشكة ليتواكب مع ا�ستحواذها على املنتجعات،
بعدد  40.65مليون �سهم مبا ُيعادل  4.065ماليني دينار ،عقب
�إمتام �إجراءات اال�ستحواذ على �أ�سهم يف «املنتجعات».
ي�شار �إلى �أن �أرباح عقارات الكويت ارتفعت  %11يف الت�سعة
�أ�شهر الأول��ى من العام املا�ضي ،لت�صل �إلى  5.02ماليني
دينار ،مقابل �أرباح بنحو  4.52ماليني دينار للفرتة املماثلة
من عام .2017

عمومية «الصناعات الوطنية» تناقش

توزيع  10فلوس للسهم في  27الحالي

ت��ن��اق�����ش اجل��م��ع��ي��ة
العامة العادية ل�رشكة
ال�صناعات الوطنية،
يف  27مار�س احلايل،
مقرتح جمل�س الإدارة
بتوزيع  %10من القيمة
الأ�سمية لل�سهم �أرباح ًا
نقدية بواقع  10فلو�س
لل�سهم الواحد.
بح�سب بيان ال�رشكة
لبور�صة الكويت ،ف�إن
تلك التوزيعات �ستكون
للم�ساهمني
م�ستحقة
امل��ق��ي��دي��ن ب�سجالت
ال�رشكة يف نهاية يوم
اال�ستحقاق املحدد له
• افصاح الصناعات
� 18أبريل املقبل ،على
�أن يتم توزيعها يوم � 23أبريل ،وت�ستقطع املبالغ الالزمة
لتوزيع الأرباح من الأرباح املرحلة وجزء من االحتياطي
االختياري.
وتنظر العمومية �أي�ض ًا يف تعديل بند من برنامج خيار
الأ�سهم للموظفني  ،2016-2012والذي �سبق املوافقة عليه
يف العمومية العادية وغري العادية لعام  ،2011املنعقدة
يف مايو  ،2012ليكون تخ�صي�ص الأ�سهم بالربنامج �إما من
خالل زيادة ر�أ�س مال ال�رشكة التي متت بالفعل� ،أو من
خالل �أ�سهم اخلزينة املتاحة لدى ال�رشكة ،وحققت ال�رشكة
�أرباح ًا �سنوية للعام املا�ضي بقيمة  3.97ماليني دينار؛
مرتفعة بن�سبة  %23.3مقارنة ب�أرباح عام  2017والبالغة
�آنذاك  3.22ماليني دينار.

أسهم قيادية تهبط ببورصة مسقط
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط
تعامالت �أم�س مرتاجع ًا %0.07
ب�إقفاله عند م�ستوى 4082.68
نقطة ،خ��ا��سر ًا  2.77نقطة،
مقارنة مب�ستوياته يف جل�سة
االثنني.
وت�أثر امل�ؤ�رش العام برتاجع
�أ�سهم قيادية؛ حيث هبط �أريدو
 ،%1.2وان��خ��ف�����ض الأن�����وار
لل�سرياميك  ،%1.15وتراجع
كذلك الأنوار القاب�ضة .%1.12
وجاء تراجع امل�ؤ�رش على الرغم
من ارتفاع م�ؤ�رشاته القطاعية
جمتمعة ،وت�صدرها اخلدمات
بن�سبة %0.06؛ بدعم �سهم الباطنة
للطاقة املرتفع  ،%2.27و�صعد
العنقاء للطاقة .%1.11
وارتفع كذلك م�ؤ�رش ال�صناعة
بن�سبة %0.01؛ مع �صدارة �سهم

العمانية للرابحني
الأ���س��م��اك
ُ
بن�سبة  ،%3.39و�صعد جلفار
للهند�سة  .%1.23وزاد م�ؤ�رش
القطاع املايل بن�سبة ،%0.01
مع ارتفاع اخلليجية لال�ستثمار
 ،%3.33وارتفع ت�أجري للتمويل
 .%3.09وحد من ارتفاع القطاع
العمانية للتمويل
املايل تقدم ُ
على املرتاجعني بن�سبة .%8.75
وارت��ف��ع حجم ال��ت��داوالت �إلى
 12.22مليون �سهم ،مقابل 8.49
م�لاي�ين باجلل�سة املا�ضية،
وزادت قيمة التداوالت �إلى 1.34
مليون ريال ،مقابل  1.07مليون
ري���ال بجل�سة �أم�����س االثنني.
وت�صدر �سهم العنقاء للطاقة
ن�شاط التعامالت حجم ًا وقيمةً
بتداول  4.2ماليني �سهم ،وبقيمة
� 382.14ألف ريال.

• مؤشر مسقط

عمليات الشراء على األسهم الكبرى تدعم «دبي»
وا���ص��ل��ت ب��ور���ص��ة دب��ي املالية
ال��ع��زف على �أن��غ��ام املكا�سب،
لتنهي تعامالت �أم�س على ارتفاع؛
بدعم عمليات ال�رشاء على الأ�سهم
الكربى ويف مقدمتها «�إعمار».
و�صعد امل ��ؤ��شر ال��ع��ام لل�سوق
بن�سبة � %0.25أو ما ي��وازي 6.6
نقاط لي�صل �إلى  2598.48نقطة،
متوافق ًا مع �أداء اجلل�سة املا�ضية.
وو�صلت ال�سيولة بال�سوق نحو
 206.55ماليني دره���م ،وجرى
ال��ت��داول على  102.96مليون
�سهم وذلك من خالل تنفيذ 2341
�صفقة .ودع��م ارتفاعات ال�سوق

قطاع اال�ستثمار الذي قفز %1.68
مع ارتفاع �سهمي دبي لال�ستثمار
و���س��وق دب���ي امل����ايل بن�سبتي
 ،%2.34و %0.13على التوايل.
كما ارتفع قطاع العقارات بن�سبة
 %0.6مع �صعود �إعمار مولز %2.3
�إلى  1.79درهم ،وداماك بـ ،%2.2
و�إعمار العقارية بن�سبة %0.21
وذل��ك بعد �أن �أعلنت عن �إتاحة
تقنية ذكية جديدة للم�ستثمرين
بعقاراتها.وارتفع
ال��دول��ي�ين
قطاعا االت�صاالت واخلدمات بنحو
 ،%0.20و %0.13على الرتتيب مع
�صعود �سهم «دو» و�أمانات القاب�ضة

بن�سبة  %0.20لكل منهما.
ويف امل��ق��اب��ل ،انخف�ض قطاع
ال�سلع بن�سبة  %1.41مع هبوط
�سهم دي �إك�س بي � %1.63إلى
 0.242دره����م ،ك��م��ا انخف�ض
ال���ت����أم�ي�ن وال���ب���ن���وك %0.75
و %0.13على الرتتيب مع تراجع
�سهم دبي للت�أمني بـ  ،%10ودبي
التجاري بـ .%8.5
وق���ال �إي��ه��اب ر���ش��اد ،الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة ال�صفوة مبا�رش
للخدمات املالية� ،إن الأ�سواق بد�أت
ت�شهد زيادة كبرية لال�ستثمارات
الأجنبية وامل�ؤ�س�ساتية يف ظل

م�ساعيها الق��ت��ن��ا���ص الفر�ص
املتاحة يف الأ���س��واق،و�أو���ض��ح
�أن الأجانب يركزون حالي ًا على
الأ�سهم التي تتداول عند �أ�سعار
مغرية وجاذبة ،و�أي�ض ًا ال�رشكات
ذات املالءة املالية الكبرية التي
توزع �أرباح ًا �سنوية �سخية على
م�ساهميها.
و�أ�شار �إلى �أن الإعالن عن توزيعات
باقي ال�رشكات املدرجة وال �سيما
يف القطاع العقاري خالل الأ�سابيع
القليلة املقبلة من �ش�أنه �أن يوفر
حافز ًا قوي ًا ملزيد من الزخم يف
الفرتة املقبلة.

