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أنهت تعامالتها على انخفاض «العام»  28.33نقطة

هبوط جماعي لمؤشرات بورصة الكويت والسيولة تقلصت % 20
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�س على انخفا�ض امل�ؤ�رش
العام  28.33نقطة ليبلغ م�ستوى
 5705.6نقاط بن�سبة انخفا�ض بلغت
.%0.49وبلغت كميات ت���داوالت
امل ��ؤ��شر  123.7مليون �سهم متت
من خالل � 4761صفقة نقدية بقيمة
 14.7مليون دينار «نحو  48.5مليون
دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 19.1نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 5875.2
نقطة وبن�سبة  %0.39من خالل كمية
�أ�سهم بلغت  99.16مليون �سهم متت
عرب � 2613صفقة نقدية بقيمة 4.1
ماليني دي��ن��ار «نحو  13.5مليون
دوالر» ،كما انخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق
الأول  32.9نقطة لي�صل �إلى م�ستوى
 6137.3نقطة وبن�سبة انخفا�ض
 %0.53من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 24.6مليون �سهم متت عرب 2148
�صفقة بقيمة  10.6ماليني دينار «نحو
 35مليون دوالر».
وك���ان���ت ��ش�رك���ات «ب���ورت�ل�ان���د»
و«ال�����س��وري��ة» و«ب��ي��ان» و«ال��دي��رة»
و«�أ���ص��ول» الأك�ثر ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «امل�ستثمرون» و«عقارات
ك» و«�آن» و«خليج ب» و«�أبيار» الأكرث
ت��داوال� ،أما الأكرث انخفا�ضا فكانت
«الهالل» و«موا�شي» و«الأنظمة» و«�آن»
و«مينا».
و���ش��ه��دت اجلل�سة �إع�ل�ان بور�صة
الكويت تنفيذ بيع �أوراق مالية
م��درج��ة مل�صلحة ح�����س��اب وزارة
العدل �-إدارة التنفيذ ،وتراجعت
امل�ؤ�رشات الكويتية جماعي ًا يف نهاية
تعامالت �أم�س ،حيث هبط امل�ؤ�رش
العام  ،%0.49وانخف�ض امل�ؤ�رشان

األكثر كمية

األكثر انخفاض ًا

الرئي�سي والأول بن�سبة  0.39و%0.53
على الرتتيب ،و�سجلت م�ؤ�رشات
 8قطاعات انخفا�ض ًا �أم�س ب�صدارة
التكنولوجيا بن�سبة  ،%6.53فيما

• هبوط جماعي ملؤشرات بورصة الكويت

�سجلت م�ؤ�رشات  3قطاعات ارتفاع ًا
يت�صدرها اخل��دم��ات اال�ستهالكية
بواقع  ،%0.65وجاء �سهم «الهالل»
على ر�أ���س القائمة احلمراء للأ�سهم

مؤشرات بورصة الكويت
ال�سوق الأول

)٪0.53-()32.91-(6.137.36

ال�سوق الرئي�سي

)٪0.39-()19.1-(4.875.22

امل�ؤ�رش العام

)٪0.49-()28.33-(5.705.61

املدرجة بانخفا�ض ن�سبته ،%9.48
فيما ت�صدر �سهم «بورتالند» القائمة
اخل�رضاء بنمو معدله .%10
وتقل�صت �سيولة البور�صة �أم�س %20
�إلى  14.79مليون دينار مقابل 18.47
مليون دينار ب��الأول من �أم�س ،كما
تراجعت �أحجام التداول � %4.5إلى
 123.78مليون �سهم مقابل 129.63
مليون ًا بجل�سة الأرب��ع��اء ،وحقق
�سهم «بنك اخلليج» �أن�شط �سيولة
بالبور�صة بقيمة  2.12مليون دينار
م�ستقر ًا عند �سعر  306فلو�س ،فيما
ت�صدر �سهم «امل�ستثمرون» ن�شاط
الكميات بتداول  34.4مليون �سهم
مرتفع ًا .%2.63

األكثر عدد صفقات

المحيط له دور كبير في تراجع أسواق المنطقة
المشعان :الواقع السلبي ُ
قال ُ
املحلل الفني ل�سوق امل��ال ،يعقوب امل�شعان �إن الواقع ال�سلبي
ُ
املحيط باملنطقة الآن له دور كبري يف تراجع �أ�سواق املنطقة ب�شكل عام
وبور�صة الكويت على الأخ�ص ،و�أو�ضح امل�شعان �أن البور�صة �شهدت
أداء �إيجابي ًا يف مار�س املا�ضي على وقع الإعالنات ال�سنوية عن نتائج
� ً
ال�رشكات والعموميات التي جاءت م�شمولة بالتوزيعات ال�سخية ،وتابع:
كان من ُ
املفرت�ض �أن يتوا�صل هذا الأداء مع انطالقة الربع الثاين من ،2019
خا�صة مع حلول فرتة الإف�صاحات عن نتائج ال�رشكات للربع الأول من
العام ،لكن التوترات التي حتدث على ال�ساحة العاملية والإقليمية الآن
كان لها ر�أي �آخر.
و�أ�ضاف �أن ال�رصاع ُ
املحتدم حالي ًا بني �أمريكا و�إيران بد�أ يت�صاعد مع
دخول �أطراف �أخرى ت�ؤيد وتُ عار�ض ،ومن ثم �أ�صبح الو�ضع وك�أنها كرة

ثلج تت�ضخم ورمبا تتحطم يف �أي حلظة وتداعيات ذلك بالت�أكيد �ستكون
�سلبية على املنطقة ،وبني �أن اقرتاب �شهر رم�ضان وتزامنه مع قرب حلول
مو�سم الإجازات ال�صيفية وعطالت املدار�س رمبا ُيف�رس ب�شكل كبري حالة
التدين الوا�ضح يف التداوالت ببور�صة الكويت وخا�صة على م�ستوى
ال�سيولة ،متوقع ًا ا�ستمرار هذا الو�ضع حتى بدء ال�شهر الكرمي ونهاية
فرتة االمتحانات.فني ًا ،قال امل�شعان �إن امل�ؤ�رش العام للبور�صة بات على
عتبة التخلي عن م�ستوى دعم مهم عند  5700نقطة وك�رس هذا احلاجز
يعني �إمكانية االنزالق خالل �شهر رم�ضان حتى م�ستويات  5500نقطة،
لكن الإيجابي يف امل�شهد هو �أن البور�صة الكويتية �أدا�ؤها ي�أتي على غري
املعتاد يف �شهر رم�ضان ورمبا يتح�سن الأداء نوع ًا ما ونحافظ على وترية
م�ستقرة ال تدفعنا لهذا امل�ستوى املتدين.

«مواشي» ُتسدد جزءاً من قرض

«الكويت الصناعي»
�أعلنت �رشكة نقل وجتارة املوا�شي عن قيامها ب�سداد
جزء من قر�ض ُمقدم ًا للبنك الكويت ال�صناعي بقيمة
 10.6ماليني دينار ،بالإ�ضافة �إلى تخفي�ض قيمة القر�ض
لتُعادل  9.62ماليني دينار وهي متثل حدود القر�ض
ُ
امل�ستخدمة فقط.
وقالت «موا�شي» يف بيان للبور�صة الكويتية �أم�س :الأثر
املايل للعملية ال�سابقة �سيرتتب عليه انخفا�ض �إجمايل
الأ�صول و�إجمايل املطلوبات بقيمة  10.6ماليني دينار،
بالإ�ضافة �إلى تخفي�ض الفوائد امل�ستقبلية حيث �ستكون

الفائدة على القر�ض عادية ثابتة على حدود القر�ض
ُ
امل�ستخدمة فقط بواقع � %3.5سنوي ًا.
وكانت «موا�شي» قامت يف منت�صف عام  ،2016بتوقيع
عقد قر�ض �صناعي مع البنك ،لتمويل م�شاريعها بقيمة
 28مليون دينار ،بفائدة عادية على ح��دود القر�ض
ُ
امل�ستخدمة بواقع � ٪3.5سنوي ًا.
وحققت ال�رشكة خ�سائر �سنوية للعام املا�ضي بقيمة
 ٪3.54دينار ،مقابل �أرباح عام  2017والبالغة �آنذاك
 2.6مليون دينار.

«موانئ دبي» 17.5 :مليون
حاوية ...حجم المناولة
في الربع األول من 2019
�أعلنت موانئ دبي العاملية� ،أم�س ،قيامها مبناولة 17.5
مليون حاوية منطية «قيا�س  20قدما» عرب حمفظة �أعمالها
العاملية من حمطات احلاويات خالل الربع الأول من
عام  ،2019م�سجلة انخفا�ض ًا �سنوي ًا يف �أحجام املناولة
الإجمالية على �أ�سا�س التقارير املحا�سبية بن�سبة ،%0.6
يف حني بلغت ن�سبة االنخفا�ض على �أ�سا�س املقارنة
املثلية  ،%0.7وذكر بيان لل�رشكة �أم�س �أن االنخفا�ض
جاء ب�سبب املقارنات ال�سنوية الأعلى «بلغت الزيادة يف
الربع الأول من  2018على �أ�سا�س املقارنة املثلية »%8.4
بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض الأحجام يف الإمارات و�أ�سرتاليا.
وعلى م�ستوى املناطق ،قام �إقليم الإمارات مبناولة 3.5
ماليني حاوية منطية خالل الربع الأول من العام احلايل
م�سجال انخفا�ضا �سنويا بن�سبة  ،%8.8وذلك ب�سبب مناخ
االقت�صاد الكلي املت�سم بالتحديات ،وكذلك خ�سارة
الأحجام ذات هام�ش الربح املنخف�ض .و�سجلت منطقة
الأمريكتني و�أفريقيا و�شبه القارة الهندية �أداء قويا مع
النمو القوي يف «كاالو» يف البريو و«ال�سخنة» يف م�رص
و«مومباي» يف الهند.
�أما املحطات املوحدة التابعة ملوانئ دبي العاملية فقد
قامت مبناولة  9.2ماليني حاوية منطية خالل الربع الأول
من  2019بانخفا�ض �سنوي بلغ  %0.8على �أ�سا�س التقارير
املحا�سبية ،وبن�سبة  %3.0على �أ�سا�س املقارنة املثلية،
وقد عزز منو الأحجام على �أ�سا�س التقارير املحا�سبية
يف منطقة الأمريكتني و�أ�سرتاليا �ضم حمطات ال�رشكة يف
�أ�سرتاليا �إلى حمفظة املحطات املوحدة اعتبارا من مار�س
.2019

األكثر ارتفاع ًا

دبي يواصل تراجعاته
وسط تدني مستويات
التداول والسيولة
هبط �سوق دبي املايل ،خالل تعامالت
�أم�����س ،ب�ضغط من �أ�سهم قيادية عند
�إق��ف��ال جل�سة نهاية الأ���س��ب��وع و�سط
تراجع ملحوظ يف م�ستوى التداوالت
وال�سيولة.
وبنهاية التعامالت ،نزل امل�ؤ�رش العام
لل�سوق بن�سبة � ،%0.54إلى امل�ستوى
 2787.44نقطة ،خا�رس ًا نحو 15.14
نقطة ،متوافق ًا مع اجلل�سة املا�ضية.
وانكم�ش حجم ال��ت��داول بجل�سة �أم�س
�إلى نحو  139.110مليون �سهم ،مقابل
 167.04مليون �سهم بجل�سة �أول �أم�س،
وكذلك انخف�ضت ال�سيولة الإجمالية
لل�سوق لقيمة قدرها  204.007ماليني
درهم ،عرب تنفيذ � 2.278ألف �صفقة،
مقابل قيمة  306.97ماليني درهم موزعة
على � 3067صفقة باجلل�سة املا�ضية.
وبلغت القيمة ال�سوقية لأ�سهم دبي �أم�س
 364.554مليار درهم ،مقابل 365.05
مليار ًا بجل�سة �أول �أم�س ،بخ�سارة 496
مليون درهم ،وانخف�ض قطاع العقارات
 ،%0.15ب�ضغط م��ن ���س��ه��م �إع��م��ار
.%0.21
وتراجع قطاع البنوك  ،%0.02بعد �أن
هبط �سهم دبي الإ�سالمي  %9.82خالل
اجلل�سة ،وق��اد �سهم دب��ي لال�ستثمار
بانخفا�ضه  ،%0.57قطاع اال�ستثمار
للرتاجع بن�سبة .%7.46

الجمعية االقتصادية و«رابطة العلوم اإلدارية»
وقعتا مذكرة تفاهم

كتبت �سمر �أمني:

�إمي��ان� ًا ب��دور اجلمعية االقت�صادية
الكويتية وم�س�ؤوليتها املجتمعية
كونها �إح���دى م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين يف الكويت و�ضمن �أهم �أهدافها
العمل على تطوير القدرات املهنية
والعلمية جلميع فئات املجتمع
الكويتي،وقعت اجلمعية االقت�صادية
م��ذك��رة تفاهم وت��ع��اون م��ع رابطة
طلبة كلية العلوم الإداري��ة بجامعة
الكويت.
وق��ال رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية
االقت�صادية ،مهند ال�صانع ،ان
رغبة اجلمعية االقت�صادية الكويتية
والرابطة اتفقت على تعميق �أوا�رص
التعاون وحتقيق املنفعة امل�شرتكة
مب���ا ي��ح��ق��ق الأه������داف امل��رج��وة
للطرفني ،مبينا �أن �أب��رز ما جاء
يف املذكرة م�شاركة جميع الطالب
وال��ط��ال��ب��ات �أع�����ض��اء ال��راب��ط��ة يف
جميع الأن�شطة التي تنظمها اجلمعية
االقت�صادية الكويتية.
و�أ���ض��اف عقب توقيع امل��ذك��رة اول
من ام�س �أن التعاون بني اجلانبني
يت�ضمن ال��دورات التدريبية وور�ش

ال��ع��م��ل وال���ن���دوات وامل��ح��ا��ضرات
وم�����ش��ارك��ة اجلمعية يف فعاليات
�أ�سبوع الطلبة امل�ستجدين والفر�ص
الوظيفية للطلبة اخلريجني واملنظم
من قبل الرابطة �سنوي ًا.
ويف ذات ال�سياق �أو���ض��ح رئي�س

• بعد توقيع مذكرة التفاهم

رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية عبد
الوهاب املطوع �أن توقيع املذكرة مع
اجلمعية االقت�صادية الكويتية �سيتيح
لنا اال�ستفادة من خالل ا�ستغالل قاعات
مقر اجلمعية االقت�صادية اجلديد
لعقد ال���دورات واملحا�رضات التي

تقدمها الرابطة للطالب والطالبات
�أع�ضاء الرابطة ،و�أنتهز هذه الفر�صة
لأتوجه بال�شكر والتقدير �إلى رئي�س
وجميع �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية
االقت�صادية الكويتية للموافقة على
توقيع هذه االتفاقية.

السعودية تعلن عن أول طرح عام لصكوك لـ 30سنة محلي ًا

�أعلنت وزارة املالية ال�سعودية� ،إمتام الإ�صدار الرابع للعام احلايل ،2019
الذي جاء ك�أول �إ�صدار عام يف تاريخ ال�سعودية ال�ستحقاق � 30سنة ،ا�ستحقاق
عام  ،2049متجاوز ًا � 15سنة ا�ستحقاق �إ�ضافية عن �إ�صدار ال�شهر املا�ضي ،و20
�سنة مقارنة ب�إ�صدارات .2018
وكانت وزارة املالية ال�سعودية ،ممثلة مبكتب �إدارة الدين العام ،انتهت من
ا�ستقبال طلبات امل�ستثمرين على �إ�صدارها املحلي ل�شهر �أبريل  2019حتت
برنامج �صكوك احلكومة ال�سعودية بالريال ال�سعودي ،حيث مت حتديد حجم
الإ�صدار مببلغ �إجمايل قدره  11.619مليار ريال �سعودي ،ما يعادل نحو 3.1
مليارات دوالر.وي�أتي هذا الطرح اجلديد ا�ستكما ًال لتحقيق �أحد �أهداف املكتب
يف بناء منحنى عائد �سيادي لإيجاد �أ�سعار عائد ملختلف �آجال �أدوات الدين ،من
�أجل تعزيز �سيا�سات ت�سعري الأوراق املالية احلكومية و�إيجاد نقاط مرجعية
لطروحات القطاع اخلا�ص والعام.
الطلب على الإ�صدار �شكل قرابة  %80من �إجمايل �إ�صدار �شهر �أبريل احلايل،
�أو ما يعادل  9.247مليارات ريال ،ما يعادل نحو  2.47مليار دوالر ،ويعد
ذلك ر�سالة لتعزيز الثقة يف اقت�صاد ال�سعودية من خالل �إثبات �أن امل�ستثمرين
م�ؤمنون بر�ؤية ال�سعودية وم�ستعدون لال�ستثمار فيها مبدد طويلة.

وميثل �إ�صدار الـ�30سنة م�ؤ�رش قيا�س جديد للم�صدرين املحتلمني من القطاع
العام واخلا�ص ليمكنهم من خالله اال�سرت�شاد ب�أ�سعار العائد ،بالإ�ضافة �إلى
�إيجاد طلب يف ال�سوق «�إ�ضافة �إلى و�سائل الإقرا�ض البنكية التقليدية» يف هذه
الآجال ،ما �سيوجد م�صدر متويل جديد خ�صو�صا يف ظل التحول الذي ي�شهده
اقت�صاد ال�سعودية ،واحلاجة �إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف يف
دعم م�شاريع التنمية والبنية التحت ّية ومزودي املنتجات العقارية واالدخارية
لت�شكل هذه النقطة كمعدل خال من املخاطر يبنى عليه النماذج الت�سعريية.
وت�أتي كل هذه الإجنازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع املايل لتمكني
امل�ؤ�س�سات املالية من دعم منو القطاع اخلا�ص وحتقيق م�ستهدفات ر�ؤية
اململكة .2030
ي�شار �إلى �أن مكتب �إدارة الدين العام جنح يف متديد منحنى العائد على الريال
ال�سعودي خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية ،الذي كان ميتد بحد �أق�صى �إلى 10
�سنوات ا�ستحقاق فقط ،من خالل �إ�صدار �صكوك ملدة � 12سنة يف �إ�صدار �شهر
فرباير ،ثم �إ�صدار �صكوك ملدة � 15سنة يف �إ�صدار �شهر مار�س املا�ضي ،و�إ�صدار
�صكوك ملدة � 30سنة يف �إ�صدار �شهر �أبريل احلايل ،وجميع هذه الإ�صدارات
ت�شكل ركيزة �أ�سا�سية يف دعم وتطوير �أ�سواق الدين املحلية.

