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أنهت تعامالتها على ارتفاع المؤشر العام  56.9نقطة

بورصة الكويت تواصل مكاسبها والسيولة ترتفع إلى  44.53مليون دينار
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�����س على ارتفاع
امل�ؤ�رش العام  56.9نقطة ليبلغ
م�ستوى  5519نقطة بن�سبة ارتفاع
 .%1.04وبلغت كمية
بلغت
تداوالت امل�ؤ�رش  199مليون �سهم
متت من خالل � 7227صفقة نقدية
بقيمة  44.5مليون دينار «نحو
 146.8مليون دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 23.8نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4812.9نقطة وبن�سبة %0.05
من خالل كمية �أ�سهم بلغت 102.2
مليون �سهم متت عرب � 3394صفقة
نقدية بقيمة  6.7ماليني دينار
«نحو  22مليون دوالر» .كما ارتفع
م�ؤ�رش ال�سوق الأول نحو  73نقطة
لي�صل �إل��ى م�ستوى  5890نقطة
وبن�سبة ارتفاع  %1.2من خالل
كمية �أ�سهم بلغت  96.7مليون �سهم
متت عرب � 3833صفقة بقيمة 37.7
مليون دينار «نحو  124مليون
دوالر».
وك����ان����ت ���ش�رك����ات «����س���ن���ام»
و«ال��ع��ق��اري��ة» و«ورب����و كبيتل»
و«م���راك���ز» و«م��ن�����ش ��آت» الأك�ث�ر
ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم «خليج
ب» و«�أه��ل��ي متحد» و«التعمري»
و«الإمن�����اء» و«ال�����دويل» الأك�ثر
تداوال �أما الأكرث انخفا�ضا فكانت
«متدين �أ» و«يوباك» و«املعدات»
و«�صاحلية» و«املغاربية» .وتابع
املتعاملون �إف�����ص��اح معلومات
جوهرية من �رشكة «لوج�ستيك»
ب�����ش ��أن تقدميها �أق���ل الأ�سعار
مبناق�صة خدمات مناولة املواد
والتخلي�ص اجلمركي مع �رشكة
نفط الكويت.
و�شهدت اجلل�سة �إف�صاح معلومات
جوهرية من �رشكة «�أعيان» ب�ش�أن
قيام �رشكتها التابعة «�أعيان
العقارية» ببيع عقار ا�ستثماري
ف�ضال عن �إعالن تنفيذ بيع �أوراق
م��ال��ي��ة غ�ير م��درج��ة مل�صلحة
ح�ساب وزارة العدل.ووا�صلت
امل ��ؤ��شرات الرئي�سية لبور�صة
الكويت مكا�سبها ال�صباحية لتنهي
تعامالت �أم�س باملنطقة اخل�رضاء،

األكثر انخفاض ًا

األكثر ارتفاع ًا

األكثر كمية
وذلك بدعم منو  5قطاعات بقيادة
البنوك.
و�سجل م�ؤ�رش ال�سوق الأول منو ًا
ن�سبته  ،%1.26و�صعد امل�ؤ�رشان
العام والرئي�سي بن�سبة %1.04

• ارتفاع جماعي ملؤشرات البورصة

و %0.5على ال��ت��وايل ،وذل��ك عن
م�ستويات �أول �أم�س.ون�شطت
ال��ت��داوالت �أم�����س ،حيث ارتفعت
ال�سيولة �إلى  44.53مليون دينار،
مقابل  33.38مليون دينار �أول

مؤشرات بورصة الكويت
امل�ؤ�رش العام
ال�سوق االول
ال�سوق الرئي�سي

 20مليون دوالر حصة «بيت الطاقة»

من صفقة «كويت إنيرجي»

�أعلنت �رشكة بيت الطاقة
ح�صولها ع��ل��ى 19.98
م��ل��ي��ون دوالر ،ج���راء
ا�ستحواذ �رشكة يونايتد
�إنريجي على كامل �أ�سهم
كويت �إن�يرج��ي التابعة
بن�سبة  %13.77ل�رشكة
بيت الطاقة.
وح�سب بيان بيت الطاقة
لبور�صة ،الكويت �أم�س،
ف��ق��د واف���ق���ت املحكمة
امللكية يف جري�سي على
• إفصاح بيت الطاقة
�إمت����ام ا���س��ت��ح��واذ �رشكة
يونايتد �إنريجي على كامل �أ�سهم كويت �إنريجي بقيمة 477.25
مليون دوالر.وتابعت بيت الطاقة �أن عملية اال�ستحواذ �سيكون لها
�أثر �إيجابي على حقوق امللكية املتاحة مل�ساهمي ال�رشكة ،حيث
�إن �أرباح العملية تبلغ  5.98ماليني دينار ،و�سيتم االعرتاف بها يف
تخفي�ض اخل�سائر املرتاكمة.
وحققت بيت الطاقة �أرباح ًا �سنوية للعام املا�ضي بقيمة � 80.17ألف
دينار ،مقابل خ�سائر بنحو  5.04ماليني دينار يف عام .2017

«لوجستيك» تفوز بمناقصة

)٪1.04( )56.99( 5.519.03
)٪1.26( )73.25( 5.890.21
)٪0.5( )23.86( 4.812.91

�أم�س ،و�صعدت �أحجام التداول
عند  199.01مليون �سهم ،مقابل
 184.96مليون �سهم يف اجلل�سة
ال�سابقة.
ودع���م جل�سة �أم�����س ارت���ف���اع 5
قطاعات على ر�أ�سها البنوك بن�سبة
 ،%1.71بينما تراجع  5قطاعات
�أي�ض ًا تقدمها ال�سلع اال�ستهالكية
بـ .%1.11وت�صدر �سهم �سنام
ال��ع��ق��اري��ة ال��ق��ائ��م��ة اخل����ضراء
بـ ،%17.10بينما جاء التمدين
اال�ستثمارية على ر�أ�س الرتاجعات
بـ.%8.81وت�صدر �سهم بنك اخلليج
املرتفع  %3.55ن�شاط التداول على
كافة امل�ستويات بحجم بلغ 23.56
مليون �سهم ،و�سيولة بقيمة 7.43
ماليني دينار.

خالل أعمال االجتماع الـ  72للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية

العمري :القطاع المصرفي الخليجي أثبت متانته والقيام بدوره على أتم وجه

• طاهر العمري

انطلقت �أعمال االجتماع الـ  72للجنة حمافظي م�ؤ�س�سات
النقد والبنوك املركزية بدول جمل�س التعاون اخلليجي
�أم�س لبحث احل��وار امل�شرتك مع بع�ض املجموعات
والتكتالت االقت�صادية.واكد الرئي�س التنفيذي للبنك
املركزي العماين ورئي�س االجتماع طاهر العمري يف كلمة
افتتح بها االجتماع �أن االجتماع ي�أتي ملوا�صلة م�سرية
التعاون والتكامل بني دول املجل�س ،م�شريا �إلى �أهمية
هذه االجتماعات يف اتاحة الفر�صة لتبادل التجارب
واخلربات والتن�سيق بني ال�سلطات النقدية يف دول جمل�س
التعاون يف ظل التحديات التي تواجه البيئة االقت�صادية
العاملية والإقليمية .ودعا �إلى �أهمية الت�آزر والتكاتف
بني دول جمل�س التعاون للتعامل مع خمتلف اجلوانب
املالية واالقت�صادية والنقدية.
واو�ضح �أن��ه نظرا للم�س�ؤولية الكبرية التي تقع على
عاتق ال�سلطات النقدية والبنوك املركزية التي تتمثل يف
احلفاظ على اال�ستقرار النقدي واملايل ف�إنه من املتوقع
منها يف الفرتة املقبلة �أن توا�صل تبني الأنظمة واللوائح

اختتمت بور�صة قطر تعامالت �أم�س يف
املنطقة احلمراء ،ب�ضغط تراجع قطاعي
العقارات والت�أمني.وانخف�ض امل�ؤ�رش العام
بن�سبة  %0.23لي�صل �إلى النقطة ،9953.72
فاقد ًا  23.08نقطة عن م�ستويات �أول �أم�س.
وتراجعت ال�سيولة �أم�س �إل��ى 205.21
ماليني ريال ،مقابل  211.99مليون ريال
�أول �أم�����س ،وانخف�ضت �أح��ج��ام التداول
عند  6.85ماليني �سهم ،مقارنة بـ8.44
ماليني �سهم يف اجلل�سة ال�سابقة.وهبط
باجلل�سة قطاعا العقارات والت�أمني ،بينما
ارتفعت االت�صاالت ،والنقل ،وال�صناعة،
والب�ضائع ،والبنوك.
وهبط العقارات بن�سبة  ،%0.53مت�أثر ًا

توقيع عائد من العقد يف حدود
 ،%5علم ًا ب�أن الن�سبة قابلة
للتغيري �صعود ًا �أو هبوط ًا �أثناء
فرتة التنفيذ �سواء من حيث
ظ��روف التنفيذ �أو التغريات
ال�سعرية.
وحققت لوج�ستيك �أرب��اح � ًا
بقيمة  5.42م�لاي�ين دينار
يف الت�سعة �أ�شهر الأول��ى من
العام املا�ضي ،مقابل �أرباح
بنحو  5.89م�لاي�ين دينار
للفرتة املماثلة عام ،2017
بانخفا�ض ن�سبته .%8

تابعة لـ«أعيان لإلجارة» تبيع
عقاراً بـ 1.7مليون دينار

قامت �رشكة تابعة ل�رشكة �أعيان للإجارة واال�ستثمار ببيع
عقار ا�ستثماري بقيمة  1.65مليون دينار  5.44ماليني دوالر،
وفق بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت �أم�س.ي�شار �إلى �أن ال�رشكة
التابعة هي �أعيان العقارية ،التي ت�ستحوذ �أعيان للإجارة
على  %57.78فيها.وك�شف البيان �إلى �أن �صايف الأرباح التي
�ستحققها �أعيان للإجارة من ال�صفقة تبلغ � 168ألف دينار ،علم ًا
ب�أن الأثر املايل �سيظهر �ضمن نتائج الربع الأول من .2019
وحتولت «�أعيان» للربحية يف نهاية العام املا�ضي ب�أرباح
بلغت  3.02ماليني دينار ،مقارنة بخ�سائر قيمتها � 850ألف
دينار يف العام .2017

التي تكفل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع امل�ستجدات على
�صعيد التكنولوجيا املالية مع و�ضع ال�ضوابط املالئمة
لها .و�أ�شار �إلى التحديات املقبلة التي �ستواجه البنوك
املركزية يف الفرتة املقبلة وهي ممار�سة �سيا�ساتها
النقدية بكل كفاءة مبا يكفل قدرتها على �إدارة ال�سيولة
املحلية �إ�ضافة �إلى مواءمتها مع اللوائح والأنظمة الرقابية
على اجلهاز امل�رصيف.وا�ضاف �أن القطاع امل�رصيف يف
املنطقة قد �أثبت خالل الفرتة املا�ضية متانته وقدرته
على التكيف والقيام بدوره على �أمت وجه من حيث احلفاظ
على جاذبيته كوعاء للمدخرات القومية وتوفري التمويل
الالزم للقطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة �إلى امل�ساهمة يف متويل
عجز امليزانيات احلكومية م�شريا �إلى الدور املهم الذي
قامت به ال�سلطات النقدية والبنوك املركزية يف املنطقة
من حيث الأطر الرقابية املحكمة «ومالءمة » ال�سيا�سات
النقدية املتخذة مع املعطيات اجلديدة .ويرت�أ�س الوفد
الكويتي امل�شارك باالجتماع حمافظ بنك الكويت املركزي
الدكتور حممد الها�شل.

• محمد الهاشل

بورصة قطر تختتم التعامالت في المنطقة الحمراء

تابعة لـ«نفط الكويت»
ق��دم��ت ��شرك��ة ك���ي ج���ي �إل
لوج�ستيك �أق��ل الأ���س��ع��ار يف
مناق�صة تتبع ��شرك��ة نفط
الكويت ،بقيمة  12.39مليون
دينار  40.83مليون دوالر،
ملدة � 4سنوات ،وذلك ح�سب
بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت
�أم�����س.وت��ت��ع��ل��ق املناق�صة
ب�ش�أن خدمات مناولة املواد
والتخلي�ص اجلمركي ،و�إدارة
ال�شحن ،واخل��دم��ات الأخ��رى
املرتبطة بها.
وتوقعت لوج�ستيك يف البيان

األكثر عدد صفقات

قطاع البنوك يقود أبوظبي لتحقيق

مكاسب بنهاية التعامالت
اقفل امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
امل��ايل تعامالت جل�سة �أم�����س على
ارت��ف��اع ب��دع��م م��ن ق��ط��اع البنوك.
وارتفع امل�ؤ�رش العام بن�سبة %0.57
الى م�ستوى  5127.45نقطة ،لريبح
من خاللها  29.13نقطة.
وجرى التداول على  53.708مليون
�سهم وبقيمة  218.638مليون درهم،
موزعني على � 1691صفقة .وارتفع
قطاع البنوك بن�سبة  ،%1.05من
خ�لال �سهم �أبوظبي الأول املرتفع

بن�سبة .%1.34ويف املقابل تراجع
قطاع الطاقة بن�سبة  %1.24بفعل
هبوط �سهم دانة غاز بن�سبة .%1.54
كما نزل قطاع العقار بن�سبة %0.16
بفعل هبوط �سهم ال���دار العقارية
بن�سبة  %0.53وذل��ك بعد االع�لان
عن موافقة اجلمعية العمومية ب�ش�أن
توزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني.
وت�صدر التداوالت �سهم �أبوظبي االول
بنحو  71.025مليون درهم ،من خالل
 4.712ماليني �سهم.

ب�تراج��ع � 3أ���س��ه��م تقدمها ب���روة الأك�ثر
انخفا�ض ًا بـ ،%7.29وجتاهل القطاع ت�صدر
�سهم مزايا قطر االرتفاعات بـ.%3.35
ويف املقابل ارتفع ال�صناعة  ،%0.33لنمو
� 6أ�سهم تقدمها التحويلية بـ.%1.81وزاد
البنوك  ،%0.20ل�صعود عدة �أ�سهم على
ر�أ�سها اخلليجي بـ.%0.91
وت�صدر �سهم بروة ن�شاط التداول على كافة
امل�ستويات بحجم بلغ � 801.45ألف �سهم،
و�سيولة بقيمة  29.50مليون ريال.
وكانت عمومية �سهم بروة �أول �أم�س قد �أقرت
توزيع �أرباح نقدية بقيمة  2.5ريال لل�سهم،
وذلك عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب املا�ضي.

