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أنهت تعامالتها على ارتفاع المؤشر العام  22.12نقطة

األكثر صفقات

بورصة الكويت تكتسي باألخضر
وسط قفزة بالتداوالت
األكثر كمية

األكثر ارتفاع ًا

• ارتفاع م�ؤ�رشات البور�صة

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�س على ارتفاع امل�ؤ�رش العام
 22.12نقطة ليبلغ م�ستوى 5327.8
نقطة بن�سبة ارتفاع بلغت 0.41
.%وبلغت كميات تداوالت امل�ؤ�رش
 214مليون �سهم مت��ت م��ن خالل
� 6272صفقة نقدية بقيمة 39.5
مليون دينار «نحو  130.35مليون
دوالر �أمريكي».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 37.19نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4778.8نقطة وبن�سبة  % 0.78من
خ�لال كمية �أ�سهم بلغت 109.51
ماليني �سهم متت عرب � 3321صفقة
نقدية بقيمة  6.3ماليني دينار
«نحو  20.79مليون دوالر».وارتفع
م�ؤ�رش ال�سوق الأول  15نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  5689.3نقطة وبن�سبة
ارتفاع  % 0.26من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  104.4ماليني �سهم متت عرب

م�ؤ�رشات البور�صة
امل�ؤ�رش العام

)%0.41( )22.12( 5.372.87

م�ؤ�رش ال�سوق الأول

)%0.78( )37.19( 4.778.84

م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي

)%0.26( )15( 5.689.30

� 2951صفقة بقيمة  33.7مليون
دينار «نحو  109.4ماليني دوالر».
وكانت �رشكات «�سنام» و«ال�سورية»
و«�أ���س��م��ن��ت �أب��ي�����ض» و«موا�شي»
و«�أه��ل��ي» الأك�ثر ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «خليج ب» و«الأولى»
و«ب��ن��ك ورب����ة» و«�أه���ل���ي متحد»
و«���ص��ن��اع��ات» الأك�ث�ر ت���داوال �أما
الأكرث انخفا�ضا فكانت «املعدات»
و«الديرة» و«�آب��ار» و«ال��راي» و«ع
عقارية».
وتابع املتعاملون �إف�صاحا عن

تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم
�رشكة بيت الطاقة القاب�ضة وكذلك
تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم
جمموعة االم��ت��ي��از اال�ستثمارية
ف�ضال عن �إف�صاح ب�ش�أن التعقيب
على وقف التداول على �أ�سهم �رشكة
ياكو الطبية.وارتفعت امل�ؤ�رشات
الكويتية جماعي ًا يف ختام تعامالت
�أم�س ،حيث �صعد امل�ؤ�رش العام
 ،%0.41وارتفع امل�ؤ�رشان الأول
والرئي�سي بن�سبة  %0.26و%0.78
على الرتتيب.و�سجلت م�ؤ�رشات

األكثر انخفاض ًا

«الهيئة» توافق على زيادة رأسمال «كيبكو» لـ 200مليون دينار

سجلت نمواً بنسبة  %10على أساس سنوي

 10.89مليارات دينار إجمالي
موجودات «المركزي»
ارتفعت م��وج��ودات بنك الكويت
املركزي خالل �شهر فرباير املا�ضي
بن�سبة  %10.22على �أ�سا�س �سنوي،
ح�سب ك�شف احل�ساب ال�صادر �أم�س.
وبلغ �إجمايل موجودات املركزي يف
ال�شهر املا�ضي  10.89مليارات دينار
« 35.88مليار دوالر» ،مقابل 9.88
مليارات دينار « 32.56مليار دوالر»
يف ال�شهر املناظر من  .2018وعلى
�أ�سا�س �شهري ،ارتفعت موجودات
املركزي يف فرباير ال�سابق ،%0.28
علم ًا ب��أن��ه��ا ك��ان��ت تبلغ 10.86
مليارات دينار يف يناير ال�سابق
ل��ه .و���س��اه��م يف النمو ال�شهري
ملوجودات املركزي ،زيادة �أر�صدة
نقدية وح�سابات و�سندات و�شهادات
�إيداع و�أذون خزينة وودائع بالعملة
الأجنبية ل��دى امل��رك��زي بن�سبة
� %0.19إلى  10.69مليارات دينار،
مقابل  10.67مليارات دينار يف يناير
امل��ا���ض��ي .وارت��ف��ع��ت امل��وج��ودات
الأخرى بن�سبة � %6.30إلى 173.56
مليون دينار ،مقابل  163.27مليون
دينار يف يناير  ،2019بينما وا�صلت
م��وج��ودات الذهب ا�ستقرارها عند
 31.74مليون دينار.

 5قطاعات ارتفاع ًا �أم�س ب�صدارة
ال�سلع اال�ستهالكية بنمو ن�سبته
 ،%1.87فيما تراجعت م�ؤ�رشات
 4قطاعات �أخرى يت�صدرها النفط
وال���غ���از بنحو .%1.13وج������اء
�سهم «�سنام» على ر�أ���س القائمة
اخل�رضاء للأ�سهم املدرجة بنمو
ن�سبته  ،%13.33فيما ت�صدر
�سهم «املعدات» القائمة احلمراء
مرتاجع ًا بنحو .%11.37
وقفزت ال�سيولة �أم�س بنحو %23.2
�إل��ى  39.57مليون دينار مقابل
 32.12مليون دينار �أول �أم�س ،كما
ارتفعت �أحجام التداول � %32.2إلى
 214.08مليون �سهم مقابل 161.89
مليون �سهم بجل�سة الأحد.وت�صدر
�سهم «بنك اخلليج» ن�شاط التداول
على كافة امل�ستويات بكميات بلغت
 41.29مليون �سهم بقيمة 12.46
مليون دينار ،مرتفع ًا .%3.04

وافقت هيئة �أ�سواق املال الكويتية على زيادة
ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�رشكة م�شاريع
الكويت القاب�ضة «كيبكو»  %29.3من ر�أ�س
املال امل�صدر احلايل.
ي�شار �إل��ى �أن ر�أ�سمال كيبكو يبلغ 154.72
مليون دينار ،موزع ًا على  1.54مليار �سهم،
بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم الواحد.وبح�سب
بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت� ،أم�س ،ف�إن
ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع مل�شاريع الكويت

�سي�صل �إلى  200مليون دينار ،مقابل 154.72
مليون دينار.وتابع �أن الزيادة �ستتم من خالل
�إ�صدار  452.75مليون �سهم تطرح لالكتتاب
ال��ع��ام للم�ساهمني امل�ؤهلني املقيدين يف
�سجالت ال�رشكة ،يف تاريخ اال�ستحقاق الذي
�سيتم الإعالن عنه ،تطبيق ًا ملبد�أ الأولوية يف
االكتتاب ،كما �سيتم ا�ستخدام عوائد الطرح
لأغرا�ض عامة لل�رشكة.
و�أ�شار البيان �إلى �أنه �سيتم تعيني �رشكة كامكو

«أسواق المال» تستهدف المستثمرين األجانب في المملكة المتحدة
قامت هيئة �أ�سواق املال بعقد جولة
تعريفية ا�ستهدفت كبار امل�ؤ�س�سات
التي ت�ستثمر يف الأ�سواق النا�شئة
واملتواجدين يف اململكة املتحدة،
وذل���ك ب��ه��دف ج���ذب امل��زي��د من
اال�ستثمارات االجنبية امل�ؤ�س�سية
ولعر�ض �آخر التطورات يف �أ�سواق
امل��ال الكويتية واال�ستماع �إلى
مالحظاتهم و�آرائهم حول جتربتهم
اال�ستثمارية يف الكويت .وقد مثل
الهيئة مثنى ال�صالح – رئي�س قطاع
الأ�سواق وعبدالرحمن الفيلكاوي –
مدير �إدارة تنظيم الأ�سواق ومب�شاركة
خالد اخلالد الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة بور�صة الكويت وخلدون
الطبطبائي الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة الكويتية للمقا�صة ،حيث
مت خالل هذه اجلولة التعريفية
عقد  10اجتماعات بتاريخ 13

• موجودات الذهب ا�ستقرت عند  31.7مليون دينار

و 14و 15مار�س ،وتغطية جميع
املوا�ضيع ،خا�صة تلك التي تتعلق
بالرتقية �ضمن م�ؤ�رش ،MSCI
وق��د كانت جميع ردود الأفعال
واملالحظات �إيجابية حيث �أثنث
جميع امل�ؤ�س�سات على اجلهود
اجلبارة التي تبذلها وتقوم بها
الأطراف املعنية يف م�رشوع تطوير
ال�سوق ،و�أ�شادت بو�صول ال�سوق
الكويتي �إل���ى معيار ع��ال��ى من
املهنية بوقت قيا�سي بات ي�شكل
م��ث��ا ًال يحتذى ب��ه �أم���ام الأ�سواق
الأخرى وخا�صة يف جذب اال�ستثمار
الأجنبي وامل�ؤ�س�سي .ومن �أبرز
الأم��ور التي مت مناق�شتها كذلك،
خطط الأط���راف املعنية بتطبيق
نظام الو�سيط املركزي لتعامالت
الأوراق املالية « »CCPوالذي
يوفر �إدارة �أف�ضل للمخاطر يف

«الخليج» يتفق مع «دل تكنولوجيز»
لدعم مشروع التحول الرقمي
ك�شف بنك اخلليج ،عن �إبرام اتفاق ا�سرتاتيجي مع
�رشكة «دل تكنولوجيز» دعم ًا مل�رشوعه الهادف
التحول الرقمي .ومن املنتظر �أن ي�ستفيد
�إلى
ّ
البنك من حلول «دل تكنولوجيز» املتقدمة يف
جمال �إدارة التخزين وحماية البيانات ل�ضمان
�أق�صى عائد على اال�ستثمار ،وذل��ك من خالل
اتخاذ خطوات مهمة نحو احلفاظ على ا�ستمرارية
الأعمال والو�صول �إلى البيانات و�إدارتها �أثناء
التنقل بطريقة قابلة للتو�سع.وجاء الإعالن عن
هذا التعاون خالل منتدى «دل تكنولوجيز» الذي
ُعقد يف فندق جمريا �شاطئ امل�سيلة بالكويت
ليوم واح��د ،وجمع �رشكات «دل تكنولوجيز»
التحول
التقنية ال�سبع مع ًا حتت عنوان «اجعل
ّ
واقع ًا ملمو�س ًا» ،وذلك ُبغية م�ساعدة ال�رشكات

لال�ستثمار ،كم�ست�شار �إ�صدار ،ووكيل االكتتاب
لعملية زيادة ر�أ�س املال.وكان جمل�س �إدارة
كيبكو قد وافق يف نهاية يناير املا�ضي على
زي��ادة را���س امل��ال امل�صدر واملدفوع بن�سبة
� %29.3إلى  200مليون ريال.وتراجعت �أرباح
«كيبكو»  %1.9يف الت�سعة �أ�شهر الأول��ى من
العام املا�ضي ،لت�صل �إلى  20.37مليون دينار؛
مقابل �أرباح بقيمة  22.31مليون دينار للفرتة
املماثلة من عام .2017

وامل�ؤ�س�سات يف الكويت على ت�رسيع املبادرات
التحول الرقمي.
الوطنية والتجارية يف جمال
ّ
و�أ�شار وليد احل�ساوي ،املدير العام لتقنية
املعلومات يف بنك اخلليج� ،إل��ى �أهمية �سعي
امل�ؤ�س�سات املالية �إلى تغيري اجتاهها ورفع
وترية االبتكار يف الأعمال �إذا ما �أرادت �إحراز
النجاح و�ضمان ا�ستدامة الأع��م��ال يف ال�سوق
جنهز
الراهنة ،وقال�« :أردنا يف بنك اخلليج �أن
ّ
�أنف�سنا للحقبة الرقمية اجلديدة� ،آخذين ذلك
الأمر يف االعتبار ،لذلك مت ّثلت خطوتنا الأولى
يف اختيار �رشيك موثوق به ميكنه م�ساعدتنا يف
الت�صورات لبيئة تقنية متقدمة ف�ض ً
ال عن
و�ضع
ّ
م�ساعدتنا كم�ؤ�س�سة ل�ضمان حتقيق نتائج فعالة،
ون�أمل �أن متكّ ننا �رشاكتنا مع «دل تكنولوجيز»

من حتقيق هذه الر�ؤية بنجاح» .من جانبه،
�أعرب هافيري حداد ،املدير العام ل�رشكة «دل
تكنولوجيز» يف منطقة اخلليج ،عن �إعجابه
بر�ؤية ال�رشكات للتقنيات احلديثة «كمن�صة
لالنطالق يف م�ساعيها والإجابة عن الأ�سئلة حول
امل�ستقبل» ،وقال« :ي�رسنا يف هذا الإطار �أن نكون
التحول التي بد�أها بنك اخلليج،
جزء ًا من م�سرية
ّ
فر�ؤيته نحو حتديث �إدارة البيانات وتب�سيطها
من �أج��ل �إط�لاق العنان للقدرات امل�ؤ�س�سية
اجلديدة وتقدمي املزيد من القيمة لعمالئها ،هو
�شيء ندعو �إليه با�ستمرار وندعمه دعم ًا كامالً،
لذلك نتطلع �إلى م�ساعدة بنك اخلليج يف بناء
معيار قيا�سي من خالل التزامنا الكامل با�ستثمار
خرباتنا يف هذه العالقة».

�ضوء خطة تطوير ال�سوق التي
�ستقدم منتجات جديدة �أكرث تقدما
وتعقيدا مثل امل�شتقات املالية.
كما مت ط��رح بع�ض الآراء حول
طريقة التطبيق املتوقعة من قبل
 MSCIفيما يتعلق بدخول امل�ؤ�رش
يف حالة الرتقية ،بحيث يكون �إما
على دفعة واحدة �أو �أكرث من دفعة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الهيئة تقوم
بعقد مثل هذه اجلوالت ب�شكل دوري
منذ عام  ،2017وقد قامت الهيئة
م�ؤخرا بامل�شاركة يف اجتماعات
مع  10من امل�ؤ�س�سات الأجنبية يف
مدينة دبي وذلك على هام�ش م�ؤمتر
عقدته  .HSBCوتعتزم كذلك
عقد جولة مماثلة يف الواليات
املتحدة الأمريكية قريبا ت�ستهدف
كبار امل�ؤ�س�سات التي ت�ستثمر يف
الأ�سواق النا�شئة.

• مثنى ال�صالح

خسائر «التمدين» تتراجع %71
في الربع الرابع

• وليد احل�ساوي

�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة التمدين اال�ستثمارية تراجع
خ�سائر الربع الرابع من العام املا�ضي بن�سبة  %71.3على �أ�سا�س
�سنوي.وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة �أم�س بلغت خ�سائر الفرتة
� 450ألف دينار « 1.48مليون دوالر» مقابل خ�سائر الربع الرابع
من عام  2017والبالغة  1.57مليون دينار « 5.17ماليني دوالر».
وبلغت �أرباح ال�رشكة يف العام املا�ضي  7.39مليون دينار؛ مقابل
�أرباح بقيمة  6.71ماليني دينار يف عام  ،2017بارتفاع يف الأرباح
بن�سبة .%10.1
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �إن منو الأرباح ال�سنوية يعود
�إلى ارتفاع �أرباح اال�ستثمارات ،وزيادة ح�صة املجموعة من نتائج
�أعمال ال�رشكات الزميلة .و�أو�صى جمل�س �إدارة ال�رشكة يف اجتماعه
الذي انعقد �أم�س بتوزيع �أرباح نقدية للعام املا�ضي بن�سبة %12
من القيمة اال�سمية لل�سهم ،بواقع  12فل�س ًا لكل �سهم .كانت �أرباح
ال�رشكة تراجعت  %5.3يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام املا�ضي،
لت�صل �إلى  7.84ماليني دينار ,مقابل �أرباح بنحو  8.28ماليني
دينار للفرتة املماثلة بالعام املا�ضي.

