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كميات التداول وصلت إلى  129.3مليون سهم

المؤشر العام لبورصة الكويت عاد لالرتفاع وسط تقلص في السيولة
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�س على ارتفاع امل�ؤ�رش العام
 11.64نقطة ليبلغ م�ستوى 5733.9
نقطة بن�سبة �صعود بلغت .% 0.2
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 129.3مليون �سهم متت من خالل
� 5614صفقة نقدية بقيمة 18.4
مليون دينار كويتي «نحو 64.4
مليون دوالر �أمريكي» .وانخف�ض
م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي  14.8نقطة
ليبلع م�ستوى  4894نقطة وبن�سبة
 %0.3من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 102.7مليون �سهم متت عرب 2977
�صفقة نقدية بقيمة  4.5ماليني
دينار «نحو  15.7مليون دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 24.3
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 1670.2
نقطة وبن�سبة ارتفاع  % 0.4من
خ�لال كمية �أ�سهم بلغت 26.5
مليون �سهم متت عرب � 2637صفقة
بقيمة  13.9مليون دينار «نحو
 48.6م��ل��ي��ون دوالر» .وكانت
�رشكات «امل�ستثمرون» و«ورقية»
و«انوف�ست» و«وثاق» و«اخلليجي»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«امل�ستثمرون» و«�آن» و«عقارات
ك» و«�إي���ف���ا» و«وط��ن��ي» الأك�ثر
تداوال� ،أما الأكرث انخفا�ضا فكانت
«الهالل» و«بورتالند» و«التعمري»
و«الأن��ظ��م��ة» و«م��راك��ز» .وتابع
املتعاملون �إف�صاحا من �رشكة
«املال لال�ستثمار» ب�ش�أن دعاوى
و�أح��ك��ام ق�ضائية و�إف�����ص��اح من
جمموعة «ج��ي �إف �إت�ش» ب�ش�أن
ح�صولها على موافقة من هيئة
ال�����س��وق امل��ال��ي��ة ال�سعودية
لرتخي�ص �رشكة «ج��ي �إف �إت�ش
ال�سعودية املالية».
و�شهدت اجلل�سة �إعالنا من �رشكة
«التعمري لال�ستثمار العقاري»
ب�ش�أن تو�صية جمل�س �إدارتها
باالن�سحاب االختياري من بور�صة

األكثر صفقات

األكثر انخفاض ًا

• «السوق األول» ارتفع %0.24

م�ؤ�رشات بور�صة الكويت
ال�سوق الأول

6.170.27

«»24.37

«»0.4%

ال�سوق الرئي�سي

4.894.32

«»14.86-

«»-0.3%

امل�ؤ�رش العام

5.733.94

«»11.64

«»0.2%

الكويت كما �شهدت اجلل�سة �إعالن
تنفيذ بيع �أوراق مالية مدرجة
و�أخ����رى غ�ير م��درج��ة مل�صلحة
وزارة العدل .و�سجلت م�ؤ�رشات
 6قطاعات ارتفاع ًا �أم�س ب�صدارة
الرعاية ال�صحية بنمو ن�سبته

 ،% 1.06فيما تراجعت  6قطاعات
�أخ��رى يت�صدرها التكنولوجيا
بانخفا�ض قدره  .% 8.31وجاء
�سهم «امل�ستثمرون» على ر�أ�س
القائمة اخل�رضاء للأ�سهم املدرجة
بنمو ن�سبته  ،% 9.62فيما ت�صدر

�سهم «الهالل» القائمة احلمراء
م�تراج��ع�� ًا ب��ن��ح��و .% 16.55
وتقل�صت �سيولة البور�صة من �أم�س
 % 31.9لت�صل �إلى  18.47مليون
دينار مقابل  27.11مليون دينار
بالأول �أم�س ،كما تراجعت �أحجام
ال��ت��داول � % 15.9إل��ى 129.63
مليون �سهم مقابل  154.08مليون
�سهم بجل�سة الثالثاء .وحقق �سهم
«الكويت الوطني» ن�شاط ال�سيولة
بالبور�صة بقيمة  5.36ماليني
دي��ن��ار مرتفع ًا  ،% 0.76فيما
ت�صدر �سهم «امل�ستثمرون» ن�شاط
الكميات ب��ت��داول  22.75مليون
�سهم.

األكثر ارتفاع ًا

دياب :عمليات جني األرباح انعكست على تداوالت البورصة
ق��ال نائب رئي�س ق�سم بحوث اال�ستثمار يف
«كامكو» رائد دياب �إن �سوق الكويت ت�أثر مبوجة
من عمليات جني الأرباح خالل �أبريل بعد ال�صعود
القوي منذ منت�صف مار�س املا�ضي� ،إ�ضافة �إلى
العوامل اجليو�سيا�سية باملنطقة وت�صاعد التوتر
بني الواليات املتحدة و�إيران التي �أثرت بع�ض
ال�شيء على ال�شعور العام للم�ستثمرين ،يف حني
قد ترتاجع التداوالت مع اق�تراب �شهر رم�ضان

املبارك والإج���ازات ال�صيفية .و�أ�ضاف دياب:
«على اجلانب الآخر ،تتجه الأنظار �إلى نتائج
الربع الأول من العام احلايل التي من املتوقع
لها �أن تكون �إيجابية وارتفاع �أ�سعار النفط يف
الآونة الأخرية� .إ�ضافة �إلى اقرتاب موعد مراجعة
مورجان �ستانلي لبور�صة الكويت لإدراجها �ضمن
م�ؤ�رشها للأ�سواق النا�شئة .لذا قد نالحظ تباين ًا
يف الأداء باملرحلة القادمة لكن ال تزال النظرة

 3.2مليارات يورو واردات االتحاد

األوروبي من الكويت

• االحتاد األوروبي الشريك التجاري األول لدول اخلليج

ك�شفت وكالة االح�صاء االوروبية «يورو�ستات»
ان حجم التبادل التجاري للب�ضائع بني االحتاد
االوروبي ودول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام
 2018ا�ستقر عند  144.1مليار يورو ما يعادل
 161.5مليار دوالر امريكي.
و�أ�شارت الوكالة يف تقرير لها انه يف عام 2017
بلغ اجمايل حجم التبادل التجاري للب�ضائع 134.7
مليار يورو « 161.1مليار دوالر» .و�أو�ضحت ان
قيمة �صادرات االحتاد االوروبي الى دول جمل�س
التعاون تراجعت الى  91.26مليار يورو «102.3
مليار دوالر» يف عام  2018بعد ان كانت 99.8
مليار يورو « 111.9مليار دوالر» يف عام .2017
يف املقابل ارتفعت قيمة واردات االحتاد االوروبي
من دول جمل�س التعاون اخلليجي الى  52.8مليار
يورو « 59.2مليار دوالر» يف عام  2018بعد ان
كانت  43.8مليار يورو « 49.1مليار دوالر» يف
عام .2017وف�صل التقرير قيمة واردات االحتاد
االوروبي من كل دولة خليجية يف عام  2018اذ
بلغت قيمة وارداته من �سلطنة عمان  749.8مليون
يورو « 840.7مليون دوالر» ومن قطر  7.2مليارات
ي��ورو « 8مليارات دوالر» ومن مملكة البحرين
 143.8مليون يورو « 161.2مليون دوالر» ومن
الكويت  3.2مليارات يورو « 3.5مليارات دوالر»
وم��ن اململكة العربية ال�سعودية  30.5مليار
يورو « 34.1مليار دوالر» ومن االمارات العربية

املتحدة  11مليار يورو « 12.3مليار دوالر».وذكر
التقرير ان قيمة �صادرات االحتاد االوروبي يف عام
 2018الى �سلطنة عمان بلغت  4.5مليارات يورو
« 5مليارات دوالر» والى قطر  10.6مليارات يورو
« 11.8مليار دوالر» وال��ى مملكة البحرين 2.1
مليار يورو « 2.3مليار دوالر» والى الكويت 5.6
ميارات يورو « 6.2مليارات دوالر» والى اململكة
العربية ال�سعودية  30.4مليار يورو « 34مليار
دوالر» وال��ى االم��ارات العربية املتحدة 37.8
مليار يورو « 42.3مليار دوالر».
و�أو�ضحت وكالة االح�صاء االوروبية ان واردات
االحت���اد االوروب���ي م��ن دول جمل�س التعاون
اخلليجي تت�ضمن ب�شكل رئي�س وقود املعادن
ومنتجات املناجم وامل��واد الكيماوية فيما
تت�ضمن ���ص��ادرات االحت��اد االوروب��ي ال��ى دول
جمل�س التعاون منتجات �صناعية على االغلب
مثل مفاعالت توليد الطاقة وقاطرات ال�سكك
احلديدية والطائرات و�آالت ومعدات النقل.
ولفتت الوكالة يف تقريرها ال��ى ان االحتاد
االوروبي ت�صدر قائمة ال�رشكاء التجاريني لدول
جمل�س التعاون اخلليجي يف عام  2018اذ ت�شكل
ن�سبة التبادل التجاري بني اجلانبني % 14.6
من اجمايل حجم التبادل التجاري العاملي
تتبعه ال�صني بن�سبة  % 12.2ثم اليابان بن�سبة
 % 8.5فالهند بن�سبة % 8.4

األكثر كمية

العامة لل�سوق �إيجابية يف الوقت الراهن» .فني ًا،
قال دي��اب يقع م�ستوى الدعم الأويل للم�ؤ�رش
العام عند  5700نقطة حيث �إن الرتاجع دونه قد
ي�ؤدي �إلى املزيد من عمليات جني الأرباح �إلى
 5600ورمبا  5510نقطة .يف حني �أن هناك حاجة
للإغالق فوق م�ستوى املقاومة الأخري عند 5823
ملعاودة الن�شاط ال�رشائي وزيادة فر�ص الو�صول
�إلى  5900قبل  6000نقطة.

دورها تعزيز حقوق المساهمين ...ومواصلتها توزيع األرباح

التركيت« :أركان الكويت العقارية» توسع قاعدة
وتنوع محافظها بعوائد متميزة
العقارات
ّ
ك�شف الرئي�س التنفيذي يف �رشكة �أركان
الكويت العقارية عبدالرحمن الرتكيت
�أن حجم م�شاريع ال�رشكة املتوقع
خالل  2019يرتاوح ما بني  10الى 12
مليون دينار ،ما بني تنفيذ م�شاريع �أو
اال�ستحواذ عليها ،م�ؤكدا تو�صل ال�رشكة
التفاق مبدئي ل�رشاء عقار �صناعي «حق
انتفاع» مدر للدخل يف منطقة ال�شويخ
ال�صناعية .وال�سيما �أن العقار ميتد
على م�ساحة ت�صل ال��ى  1000مرت
مربع وبلغت قيمته  1.5مليون دينار،
ومن املتوقع �أن يدر عائد ًا ي�صل الى
.%10.14
وا�شار الى ان �رشكة اركان الكويت من
ال�رشكات الرائدة يف القطاع العقاري
على ال�صعيدين املحلي والإقليمي
خا�صة �أنها كانت حري�صة منذ ت�أ�سي�سها
على الدخول بقوة يف �أ�سواق العقار
املحلية ،ف�ض ًال عن التو�سع بن�شاطات
مميزة يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية.
وحتر�ص ال�رشكة على اقتنا�ص �أي فر�صة
حق انتفاع مع الدولة� ،أو مناق�صات
مع هيئة ال�رشاكة بني القطاعني العام
واخلا�ص «� ،»B.O.Tإ�ضافة �إلى �أنها
تقوم ب�إدارة �أمالك الغري ،ولديها ق�سم
تقييم ع��ق��ارات معتمد ل��دى الدولة،
والبنوك املحلية ،ف�ض ًال عن دورها
يف تعزيز ملكية حقوق امل�ساهمني،
وم��وا���ص��ل��ت��ه��ا ت��وزي��ع الأرب�����اح على
امل�ساهمني عاما بعد عام.
و�أ�شار الى ان ،الأمر الذي ي�ؤكد جدارة
ال�رشكة ،ووقوفها على �أر�ض �صلبة رغم
الظروف االقت�صادية ال�صعبة انها ت�سعى
الى احلفاظ على مكانتها ك�رشكة رائدة
يف ال�سوق ،من خ�لال تو�سيع قاعدة
العقارات وتنويع املحافظ العقارية،
لت�شمل جميع �أنواع العقارات مبا يف ذلك
« التجارية ،اال�ستثمارية ،ال�صناعية،
ال�سكنية ،اخلدمات الفندقية ،الرعاية
ال�صحية» مع االهتمام الدائم بالأ�صول،
وال�صفقات ،وتنويعها و�صيانتها،
وتعظيمها ل�صالح امل�ساهمني حر�صا
على حتقيق �أف�ضل العوائد.
وتعد منظومة االبتكار ومبد�أ تطوير
ال��ذات وال�سعي امل�ستمر نحو الأف�ضل
منهج ًا لدى ال�رشكة ،و�سيا�سة متبعة

«أركان كلينك»

يشكل قيمة مضافة

في مشاريع الشركة

فيها ملواجهة كافة التحديات على
امل�ستويني املحلي والعاملي.
وتركز «اركان الكويت» على العقارات
التي متلك فر�ص ًا جيدة الرتفاع القيمة
الر�أ�سمالية وخلق االي��ردات وذلك يف
�إط���ار ا�سرتاتيجية مدرو�سة تتبعها
لزيادة الأرباح والتو�سع يف امل�شاريع
املختلفة بال�سوق العقاري حملي ًا
واقليمي ًا وعاملي ًا وامل�ساهمة يف تنفيذ
ر�ؤية كويت جديدة .2035
وتتميز ال�رشكة بتنوع ن�شاطاتها يف
املجال العقاري خا�صة �أنها تعمل يف
جمال جتارة العقار والتطوير العقاري
واال�ستحواذ املبا�رش وحت�سني العقار
ف�ض ًال عن اخل�برة املميزة وال�شهرة
الوا�سعة التي ح�صلت عليها يف خمتلف
القطاعات العقارية ومنها التجارية
واال�ستثمارية و ال�صناعية وال�سياحية.
وحتر�ص «ارك��ان الكويت» على تقدمي
خدمات ذات جودة عالية لعمالئها من
�رشكات وم�ؤ�س�سات و�أف��راد يف جماالت
�إدارة العقارات وتقدمي اال�ست�شارات
العقارية ،بالإ�ضافة الى �إدارة حمفظتها
العقارية اخلا�صة .وت��ويل ال�رشكة
اهتمام ًا خا�ص ًا بالعقارات اال�ستثمارية
التي تدر عائدات تتميز بالتناف�سية
مقارنة بالفر�ص اال�ستثمارية الأخرى
حيث �شهدت م�ستويات العوائد على هذه
العقارات حالة ا�ستقرار ملحوظة.
وت�سعى «�أرك���ان الكويت» لتكون يف
م�صاف كربيات ال�رشكات اخلليجية يف

• عبدالرحمن التركيت

االلتزام بتبني ثقافة التميز ،وتطبيق
�أف�ضل املعايري العاملية يف خمتلف
جماالت عملياتها الت�شغيلية واالرتقاء
مب��خ��ت��ل��ف ج���وان���ب ت��ط��وي��ر ج���ودة
م�رشوعاتها .كما ت�ضع ال�رشكة على
عاتقها ويف �أولوياتها عمالء ال�رشكة
وم�ستثمريها ،وذل��ك من خالل العمل
اجلاد وامل�ؤ�س�س على قاعدة علمية.
و�أو�ضح الرتكيت ان «اركان الكويت»
مت�ضي قدم ًا يف تنفيذ م�شاريعها وفق
اجلدول الزمني املتبع و�أبرزها م�رشوع
ا�سرتاحة الأدعمي ،الذي يقع يف منطقة
ب��ن��ي��در ،وال���ذي و���ص��ل �إل���ى مراحله
النهائية ،و�ستقوم «�أرك��ان» ب�إدارته
ملدة � 10سنوات .كما متتلك ال�رشكة
م�رشوعا �آخ���ر وه��و «�أرك����ان كلينك»
الذي يقع يف منطقة اجلابرية ،والذي
ي�شكل قيمة م�ضافة يف م�شاريع ال�رشكة
و�إيراداتها الت�شغيلية .وتعتمد ال�رشكة
�أ�سلوب ًا جديد ًا ملواجهة �أي تداعيات
�سلبية ي�شهدها ال�سوق العقاري ،حيث
تتمتع ال�رشكة بكوادر وكفاءات ب�رشية
لديها القدرة على النهو�ض ب�أعمالها
وت��ط��وي��ره��ا وم��واج��ه��ة �أي معوقات
وم��واك��ب��ة �أي تو�سعات يف املرحلة
املقبلة .وتعترب اركان العقارية من
�أف�ضل ال�رشكات العقارية امل�ستقرة
املدرجة يف البور�صة ،حيث ا�ستطاعت
�أن حتافظ على مكانتها يف ظل الأو�ضاع
احلالية ،وحتقق نتائج مالية جيدة.
وتتواجد ال�رشكة يف ال�سوق املحلي،

والأ�سواق اخلليجية ،وبريطانيا ،عرب
حمفظة عقارية تتجاوز قيمتها  50مليون
دينار يف الكويت ،كما تعترب اال�ستثمار
العقاري قلب ال�رشكة الناب�ض ،حيث
تقوم بالبحث وا�ستك�شاف الفر�ص
العقارية املجزية ،واملدرة يف مواقع
ا�سرتاتيجية مهمة حملي ًا ودولي ًا ،يف
�شتى املجاالت «الطبي ،وال�سياحي،
وال�����س��ك��ن��ي وال���ت���ج���اري واحل����ريف
وال�صناعي» وت�تراوح قيمة م�شاريع
ال�رشكة املتوقعة خالل  2019ما بني
 10ال��ى  12مليون دي��ن��ار يف خمتلف
القطاعات.
وحققت ال�رشكة �إجنازات كبرية على مدى
العام  2018حيث متكنت �إدارة اال�ستثمار
العقاري يف ال�رشكة من املحافظة على
ن�سبة �إ�شغال تتجاوز  ،% 90وتوزيع
العقارات املحلية يف خمتلف حمافظات
الكويت ،وتوزيع القطاعات مبا يعظم
الأرب����اح ،ويقلل املخاطر م��ن خالل
زيادة الأ�صول ،والإيرادات الت�شغيلية،
ف�ض ًال عن اختيار مواقع مميزة لأ�صولها
العقارية ،وهو ما �أدى �إل��ى حمافظة
�أ�صول ال�رشكة على قيمها ،و�أ�سعارها
رغم تقلبات ال�سوق.
وعززت �رشكة �أركان الكويت العقارية
التزامها جتاه عمالئها بح�صولها على
�شهادة اجل���ودة اي��زو 9001 : 2015
وذلك يف اطار ا�سرتاتيجية ال�رشكة يف
مواكبة احدث النظم العاملية يف االدارة
واخلدمات والتطوير العقاري ،ومتا�شيا
مع خطط الدولة «ر�ؤية الكويت .»2035
وك���ان ه��ذا االجن���از حم�صلة للجهود
املنتظمة التي بذلتها قطاعات واق�سام
ال�رشكة من اج��ل تطوير نظام ادارة
اجلودة ،والتي تكللت بح�صولها على
ال�شهادة العاملية بعد حوايل عام من
العمل الد�ؤوب واملتوا�صل.
وتعترب �شهادة الأيزو «»ISO9001:2015
م�ستمرة تتط ّلب االلتزام للإبقاء
عملية
ّ
على هذه ال�شهادة .حيث و�ضعت املنظمة
العاملية ال��رائ��دة «الأي���زو» مقايي�س
�صارمة ومعايري للتدقيق واملراجعة
امل�ستمرة ل�ضمان تق ّيد جميع ال�رشكات
ّ
احلائزة على مثل هذه ال�شهادات ب�أ�سمى
معايري اجلودة.

