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تنفيذ  6588صفقة نقدية بقيمة  33.3مليون دينار

مؤشرات البورصة باألخضر ...والتداوالت تجاوزت  184مليون سهم
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أول �أم�����س على ارت��ف��اع امل�ؤ�رش
العام  47.7نقطة ليبلغ م�ستوى
 5462.04نقطة بن�سبة ارتفاع بلغت
 ،%0.88وبلغت كميات تداوالت
امل�ؤ�رش  184.9مليون �سهم متت
من خالل � 6588صفقة نقدية بقيمة
 33.3مليون دينار «نحو 109.89
ماليني دوالر» ،وارت��ف��ع م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي  8.07نقاط لي�صل
�إل��ى م�ستوى  47نقطة وبن�سبة
 % 0.17من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 118.4مليون �سهم متت عرب 3371
�صفقة نقدية بقيمة  6.9ماليني
دينار «نحو  22.77مليون دوالر»،
وارتفاع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 67.04
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 5816.9
نقطة وبن�سبة ارتفاع  %1.17من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  66.5مليون
�سهم متت عرب � 3217صفقة بقيمة
 26.4مليون دينار «نحو 87.12
مليون دوالر» ،وكانت �رشكات
«الراي» و«املعدات» و«ال�سورية»
و«اخل��ل��ي��ج��ي» و«امل����ال» الأك�ثر
ارت��ف��اع��ا يف ح�ين ك��ان��ت �أ�سهم
«اعيان» و«االمناء» و«اهلي متحد»
و«امل�ستثمرون» و«ب��ن��ك ورب��ة»
الأكرث تداوال� ،أما الأكرث انخفا�ضا
فكانت «رمي» و«العيد» و«من�ش�آت»
و«�سنام» و«الهالل».
و�شهدت اجلل�سة اف�صاح ًا يف �ش�أن
معلومات جوهرية عن قيام �رشكة
«ت���وازن القاب�ضة» وه��ي �رشكة
تابعة لأع��ي��ان ب ��إب��رام عقد بيع
عقار ابتدائي لق�سيمة واحدة بقيمة
� 900ألف دينار «نحو  2.9مليون
دوالر» ،ف�ضال عن �إع�لان بور�صة
الكويت تنفيذ بيع �أوراق مالية
مل�صلحة ح�ساب وزارة العدل.
و�سجلت �أم�س م�ؤ�رشات  6قطاعات

األكثر صفقات

األكثر انخفاض ًا

• مؤشرات  6قطاعات سجلت ارتفاعا ً يتصدرها البنوك

ارتفاع ًا يت�صدرها البنوك بنحو
 ،%1.35فيما تراجعت م�ؤ�رشات
 4قطاعات �أخ��رى ب�صدارة ال�سلع
اال�ستهالكية بواقع  ،%0.59وجاء

�سهم «ال��راي» على ر�أ���س القائمة
ُ
املدرجة بنمو
اخل�رضاء للأ�سهم
ن�سبته  ،%17.37فيما ت�صدر �سهم
«ريــم» القائمة احلمراء ُمرتاجع ًا

بنحو  ،%18.57وتراجعت �سيولة
البور�صة �أم�س � %31.4إلى 33.38
مليون دينار مقابل  48.68مليون
دينار �أول �أم�س ،كما انخف�ضت
�أحجام التداول � %14.9إلى 184.96
مليون �سهم مقابل  217.43مليون
�سهم بجل�سة الثالثاء .وحقق �سهم
«بيتك» �أن�شط �سيولة بالبور�صة
بقيمة  5.66ماليني دينار ُمرتفع ًا
 ،%1.86فيما ت�صدر �سهم «�أعيان
للإجارة» ن�شاط الكميات بتداول
 28.91م��ل��ي��ون ���س��ه��م ُمرتفع ًا
.%0.38

األكثر كمية

األكثر ارتفاع ًا

تحسن التداوالت نتيجة نشاط ملحوظ لألسهم المصرفية

قال ُ
املحلل الفني ل�سوق امل��ال ،ن��زار يون�س
�إن �صعود �أم�س هو امتداد للجل�سات الإيجابية
ُ
املن�رصمة من الأ�سبوع ،والتي بدا التح�سن فيها
ب�شكل ملمو�س بفعل الن�شاط امللحوظ للأ�سهم
امل�رصفية� ،أو�ضح يون�س �أن �أ�سهم قطاع البنوك
حققت خالل تعامالت الأ�سبوع احلايل م�ستويات

�سعرية تاريخية ،بعد �أن ا�ستفادت من التو�صيات
التي حتظى بها تلك الأ�سهم فيما يخ�ص ال�سيولة
والرتقية يف امل ��ؤ��شرات العاملية املختلفة,
و�أ�شار �إلى �أن ن�شاط قطاع البنوك يف البور�صة
امتد �إلى بقية القطاعات ،خا�صة الأ�سهم القيادية
والت�شغيلية فيها ،كما �أن الأ�سهم ال�صغرية

واملتو�سطة كان لها ن�صيب هي الأخ��رى من هذا
الزخم.
فني ًا ،قال يون�س �إن امل�ؤ�رش العام للبور�صة
جتاوز نقطة املقاومة  ،6450و�أ�صبح يف اجتاه
املقاومات التالية عند  5475ثم  5490نقطة ،قبل
�أن يخترب احلاجز املئوي املهم عند  5500نقطة.

سجلت نمواً بـ  %124بربحية سهم  10.77فلوس

 2.56مليون دينار أرباح «كامكو»
خالل العام الماضي
ك�شفت �رشكة كامكو لال�ستثمار عن
نتائجها املالية املجمعة لفرتة
االثني ع�رش �شهر ًا املنتهية يف 31
دي�سمرب  ،2018حيث حققت كامكو
�صايف ربح للم�ساهمني بقيمة 2.56
مليون دينار ،بنمو بلغت ن�سبته 124
 %مقابل  1.14مليون دينار يف العام
 ،2017بربحية �سهم  10.77فلو�س
مقابل  4.80فلو�س يف الفرتة املماثلة
من العام املا�ضي ،وارتفعت الأرباح
ق��ب��ل خ�صم ال��ف��وائ��د وال����ضرائ��ب
واال�ستهالك واطفاء الدين �إلى 5.19
ماليني دي��ن��ار يف ال��ف�ترة املالية
احلالية مقابل  2.78مليون دينار يف
العام  2017بنمو ن�سبته  ،87%كما
ارتفع �إجمايل االي��رادات بن�سبة 91
 %مقارنة ب�أداء العام  ،2017لتبلغ
 18.36مليون دينار ،وعلى الرغم من
ارتفاع التكاليف الت�شغيلية والتي
تعود بالأ�سا�س الى مبا�رشة خطط
التو�سع� ،إال �أن ال�رشكة حققت منو ًا
يف �صايف التدفقات النقدية لأن�شطة
اال�ستثمار لت�صل الى  5.44ماليني
دينار ،وعلى �صعيد مت�صل ،زادت

• فيصل صرخوه

امل�رصوفات االجمالية الى 15.68
مليون دينار ،بارتفاع قيمته 7.21
ماليني دينار مقارنة بالعام ال�سابق،
وذل��ك نتيجة لتنفيذ ا�سرتاتيجية
النمو لل�رشكة ،وما يرتتب عليها من
تكاليف مالية وت�شغيلية ،ف�ض ًال عن
احت�ساب املخ�ص�صات.
ويف �إطار تعليقه على النتائج املالية
لل�رشكة ق��ال الرئي�س التنفيذي

ل����شرك��ة ك��ام��ك��و في�صل �رصخوه:
«ن�سعى قدم ًا نحو حتقيق ر�ؤيتنا يف
�أن ن�صبح ال�رشكة املف�ضلة لإدارة
الأ���ص��ول واال�ستثمار امل�رصيف يف
املنطقة ،وعلى الرغم من التحديات
التي نواجهها بفعل التغريات التي
ت�شهدها الأ�سواق ،نعمل على موا�صلة
خطتنا من �أجل االحتفاظ مب�ستويات
مرتفعة من ال�سيولة وهيكل مايل
قوي� ،إلى جانب تعزيز ما نتمتع
به من مرونة كافية متكننا من بلوغ
منوذج اعمال �أكرث تكاملية».
و�أ���ش��ار ��صرخ��وه« ،خ�ل�ال العام
 ،2018وال���ذي ي�����ص��ادف الذكرى
الع�رشين لدخولنا القطاع املايل،
متكنا من املحافظة وتعزيز حجم
الأ�صول املدارة لدينا من خالل تبني
توجهات طويلة الأج��ل تهدف الى
اقتنا�ص الفر�ص خالل فرتات تذبذب
الأ�سواق».
و�أ�ضاف�« :شهد العام املا�ضي اي�ض ًا
�إمتام �إحدى ابرز ال�صفقات يف م�سرية
ال�رشكة ،حيث ا�ستحوذنا على ح�صة
 % 69.528من غلوبل».

معرض عالم الجمال ينطلق الشهر
المقبل في دبي
ت�شهد فعاليات معر�ض عامل اجلمال «بيوتي ورلد»
ال�رشق الأو�سط  ،2019التي تنطلق يف مركز دبي
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض ال�شهر املقبل ،عر�ض ًا
جديد ًا من العالمات املختارة بعناية من جميع �أنحاء
العامل لتلبية احتياجات ورغبات امل�ستهلكني �أ�صحاب
الب�رشة وتركيبة ال�شعر الداكنة ،حيث يركز املعر�ض
على اجلمال متعدد الثقافات ،وتعد فعالية «ا�ستعد
للجمال –  »Ready to Beautyواحدة من عدة فعاليات
يت�ضمنها �أكرب معر�ض جتاري دويل ملنتجات التجميل

واللياقة البدنية يف املنطقة ،و�ستمكّ ن �آالف الزوار من
ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا من اكت�شاف القادم والأبرز
يف اجلمال متعدد الثقافات ،وتقام هذه الفعالية
املخ�ص�صة برعاية �رشكة  Dark Metierمن الواليات
املتحدة ،و�ستقدم ت�شكيلة وا�سعة من املنتجات،
من �أ�سا�سات وم�ستح�رضات جتميل ب�ألوان وتركيبات
معمولة خ�صي�ص ًا لأن��واع الب�رشة عالية امليالنني،
�إلى �أنظمة ال�شعر التي تعنى باخل�صالت املجعدة
املت�شابكة والأكرث �سماكة.

«أسواق المال» تنفذ ورشة عمل توعوية
خاصة بـنظام التحكيم
نفذت هيئة �أ���س��واق امل��ال ور�شة
عمل توعوية خا�صة حتمل عنوان
«�أه��م التعديالت التي متت على
نظام التحكيم» ,وذل��ك يف قاعة
خالد اخلرايف مببنى �رشكة بور�صة
الكويت وت�أتي �أهمية هذه الور�شة
انطالق ًا من ر�ؤي��ة الهيئة لتعزيز
البنية الت�رشيعية ملنظومة �أ�سواق
امل���ال ،وال�سعي لتفعيل ال��دور
الت�رشيعي املنوط بها وحتقيق
�أهدافها امل��ح��ددة يف امل��ادة «»3
من قانون �إن�شائها رقم « »7ل�سنة
 2010ب�ش�أن تنظيم ن�شاط الأوراق
امل��ال��ي��ة وت��ع��دي�لات��ه مب��ا يت�سم
بالعدالة والتناف�سية وال�شفافية،
وتوفري حماية املتعامليــن يف
ن�شاط الأوراق املالية ،بالإ�ضافة
�إل��ى العمل على �ضمان االلتزام
بالقوانني واللوائح ذات العالقة
بها.
ومثل الهيئة يف هذه الور�شة طارق
العد�ساين مدير �إدارة الق�ضايا
والتحكيم والذي تناول مو�ضوعها
ع�بر ثالثة حم��اور رئي�سية وهي
تعريف التحكيم ومميزات التحكيم
و�إج������راءات التحكيم م��ع بيان
�أهمية التعديالت التي متت عليه.
وا�ستعر�ض العد�ساين يف املحور
الأول تعريف التحكيم باعتباره
اتفاق ًا لف�ض املنازعات التي قد
تن�ش�أ بني الأ�شخا�ص عن طريق �أفراد
عاديني يتم اختيارهم ب�إرادة �أطراف
املنازعة ,لينتقل بعدها �إلى ثاين
حم��اور الور�شة وال��ذي ا�ستعر�ض
فيه �أهم مميزات التحكيم املتمثلة
يف �سهولة وم��رون��ة �إج���راءات���ه
وال����سرع��ة يف نظر املنازعات،
�إ�ضافة �إلى املحافظة على �رسية
وخ�صو�صية اخل�صومة وامل�ستندات
التي تت�ضمنها الدعوى التحكيمية،
وكذلك ما يوفره هذا النظام من ثقة
وطم�أنينة لدى املحتكمني باعتبار
�أن �أط��راف الدعوى التحكيمية هم
من يختارون املحكمني� ،أما �آخر
املحاور ،فقد تناول فيه املبادئ
العامة للتحكيم و�أهم التعديالت
يف الإج��راءات اخلا�صة فيه �إ�ضافةً
�إلى تو�ضيح الإجراءات اخل�صو�صية

• طارق العدساني متحدثا ً خالل الورشة

• جانب من احلضور

التحكيمية من حيث بيان �إجراءات
تقدمي طلب التحكيم و�آلية اخطار
املحتكم ���ض��ده بطلب التحكيم
والرد عليه والطلب املقابل الذي
يقدمه املحتكم �ضده و�إحالة ملف
التحكيم الى هيئة التحكيم لل�سري
يف املنازعة التحكيمية.
واختتم هذا املحور ب�رشح النموذج
اخل��ا���ص بتفعيل نظام التحكيم

لت�سوية املنازعات النا�شئة عن
االل��ت��زام��ات امل��ق��ررة يف قانون
الهيئة .ون��ظ��ر ًا لأهمية مو�ضوع
التحكيم وخ�صو�صيته يف الوقت
ذات���ه ،فقد خ�صت هيئة �أ�سواق
املال امل�س�ؤولني ومتخذي قرارات
التحكيم ل��دى اجل��ه��ات املعنية
مبو�ضوع الور�شة حل�ضور هذه
الفعالية التوعوية ال��ت��ي �أدار

حواراتها ف�ؤاد العتيقي ممث ً
ال عن
مكتب التوعية الذي تزمع الهيئة من
خالله تنفيذ براجمها ومبادراتها
التوعوية التي ت�ستهدف جميع
اجل��ه��ات والأ���ش��خ��ا���ص املعنيني
ب�أن�شطة الأوراق املالية ,بالإ�ضافة
�إل���ى ��شرائ��ح جمتمعية خمتلفة
املنتظر الإعالن عنها �ضمن خططها
التوعوية عن الفرتات املقبلة.

