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كميات التداول وصلت إلى  84مليون سهم

بورصة الكويت تنهي تعامالتها على انخفاض المؤشر العام % 0.22
األكثر كمية

األكثر ارتفاع ًا

• تنفيذ  4015صفقة نقدية بقيمة  19.12مليون دينار

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�س على انخفا�ض امل�ؤ�رش العام
 12.3نقطة ليبلغ م�ستوى 5630
نقطة بن�سبة انخفا�ض بلغت .%0.22
وبلغت كميات تداوالت امل�ؤ�رش 84
مليون �سهم متت من خ�لال 4015
�صفقة نقدية بقيمة  19.12مليون
دي��ن��ار «نحو  65مليون دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 49.05نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4828.8نقطة وبن�سبة  %1.01من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  48.3مليون
�سهم متت عرب � 1790صفقة نقدية
بقيمة  2.1مليون دينار «نحو 7.3
ماليني دوالر».
كما ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 5.06
نقاط لي�صل �إل��ى م�ستوى 6047.3
نقطة وبن�سبة ارتفاع  %0.08من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  36مليون
�سهم متت عرب � 2238صفقة بقيمة
 16.9مليون دينار «نحو 57.46
مليون دوالر».
وكانت �رشكات «العيد» و«انوف�ست»
و«موا�شي» و«�أموال» و«املنتجعات»
الأك��ث�ر ارت��ف��اع��ا يف ح�ين كانت
�أ���س��ه��م «امل�����س��ت��ث��م��رون» و«خليج
ب» و«التعمري» و«�أه��ل��ي متحد»
و«املدينة» الأكرث تداوال �أما الأكرث
انخفا�ضا فكانت «يوباك» و«�شارقة
�أ» و«ورق���ي���ة» و«ب��ي��ت الطاقة»

و«�أ���س��م��ن��ت» .وت��اب��ع املتعاملون
�إف�صاحا مكمال من �رشكة «�أعيان
لالجارة واال�ستثمار» ب�ش�أن معلومات
ج��وه��ري��ة ل�رشكة زميلة و�إع�ل�ان
تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم �رشكة
«اجنازات للتنمية العقارية» ف�ضال
عن �إعالن املوافقة على جتديد حق
�رشاء �أو بيع �أ�سهم �رشكة «القرين
ل�صناعة الكيماويات البرتولية».
و�شهدت اجلل�سة �إع�ل�ان بور�صة
الكويت تنفيذ بيع �أوراق مالية
مدرجة مل�صلحة ح�ساب وزارة العدل
�إدارة التنفيذ.و���س��ج��ل��ت م����ؤ��ش�رات  5قطاعات
انخفا�ض ًا �أم�س ب�صدارة االت�صاالت
ب��واق��ع  ،%1.66بينما ارتفعت
م�ؤ�رشات  5قطاعات �أخرى يت�صدرها
التكنولوجيا بنحو  .%9.46وجاء

مؤشرات بورصة الكويت
م�ؤ�رش ال�سوق الأول

6.047.33

()5.06

()%0.08

م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي

4.828.82

()49.05-

()%1.01-

امل�ؤ�رش العام

5.630.00

()12.36-

()%0.22-

«موديز» تؤكد تصنيفات
«كيبكو» بنظرة ُمستقرة

�أكدت موديز خلدمات امل�ستثمرين الت�صنيف االئتماين ل�رشكة
م�شاريع الكويت القاب�ضة «كيبكو» عند الدرجة « »Baa3يف املدى
الطويل ،وت�صنيف « »3 - Pيف املدى الق�صري ،بنظرة ُم�ستقبلية
ُم�ستقرة .كما �أكدت الوكالة يف تقرير �أم�س الت�صنيف ُ
املخ�ص�ص
للأوراق املالية ال�صادرة عن ال�رشكة بقيمة  3مليارات يورو
�ضمن برنامج « ،»ENTNو�سندات ال�رشكة
وبح�سب التقرير ،تعك�س النظرة ُ
امل�ستقرة وت�أكيد الت�صنيف من
قبل الوكالة بخ�صو�ص الإ�صدار ُ
املقرتح من قبل «كيبكو» بقيمة
�سيزيد الأر�صدة النقدية �إلى نحو 1.3
 100مليون دينار ،مما ُ
ويعزز ال�سيولة لدى ال�رشكة .كما يو�ضح الت�صنيف
مليار دوالر ُ
التزام «كيبكو» باملحافظة على و�ضعها املايل ُ
املحافظ من
خالل �ضمان بقاء الرافعة املالية ُ
امل�ستندة �إلى ال�سوق عند
ن�سبة %25؛ وفق ًا لتقرير موديز .كانت �أرباح ال�رشكة ارتفعت
 %20يف العام املا�ضي ،لت�صل �إلى  28.28مليون دينار ،مقابل
�أرباح بقيمة  23.57مليون دينار يف عام .2017

 3ماليين دينار خسائر «أعيان لإلجارة»
من تسوية «أبيار»
ك�شفت �رشكة �أعيان للإجارة
واال�ستثمار عن حتقيق خ�سائر
دفرتية بنحو  3ماليني دينار
نتيجة الت�سوية التي �أعلنت
عنها �رشكة �أبيار للتطوير
العقاري ،التي متلك فيها
«�أعيان» ح�صة مبا�رشة وغري
م��ب��ا��شرة بن�سبة  %17من
ر�أ�س املال .وقالت «�أعيان»
يف بيان للبور�صة �أم�س �إن
ُ
امل�شار
اخل�سائر الدفرتية
�إل��ي��ه��ا ���س��وف تنعك�س على
البيانات املالية لل�رشكة

�سهم «ي��وب��اك» على ر�أ���س القائمة
احلمراء للأ�سهم ُ
املدرجة بانخفا�ض
ن�سبته  ،%10.64فيما ت�صدر �سهم
«العيد» القائمة اخل�رضاء ُمرتفع ًا
بنحو  .%20.82وارتفعت �سيولة
البور�صة �أم�س � %5.8إل��ى 19.13
مليون دينار مقابل  18.09مليون
دينار اول من �أم�س ،فيما تراجعت
�أحجام التداول بنحو طفيف ن�سبته
� %0.5إلى  84.45مليون �سهم مقابل
 84.88مليون �سهم بجل�سة االثنني.
وحقق �سهم «الكويت الوطني» �أن�شط
�سيولة بالبور�صة بقيمة 3.15
ماليني دينار ُمرتفع ًا  ،%1.09فيما
ت�صدر �سهم «امل�ستثمرون» ن�شاط
الكميات بتداول  12.65مليون �سهم
ُم�ستقر ًا عند �سعر  10.8فلو�س.
وتطبق �رشكة بور�صة الكويت حاليا

خالل الن�صف الأول من العام
احلايل.
وكانت «�أبيــار» �أعلنت عن
البدء يف تنفيذ مذكرة التفاهم
اخلا�صة بت�سوية االلتزامات
املالية املمنوحة لها على
�شكل ت�سهيالت ائتمانية وذلك
م��ن خ�لال ال�����س��داد العيني
ُ
املتمثل يف تنازل «�أبيــار» عن
بع�ض �أ�صولها بقيمة �إجمالية
ق��دره��ا  19.4مليون دينار
وحتقيقها خل�سائر دفرتية
بنحو  17.8مليون دينار.

«البحرين» أنهت جلسات أبريل
في المنطقة الحمراء

تراجعت بور�صة البحرين خالل تعامالت �أم�س ،ب�ضغط من
�أ�سهم اال�ستثمار والبنوك خالل �آخر جل�سات تداول �شهر �أبريل،
وبنهاية تعامالت �أم�س ،انخف�ض امل�ؤ�رش العام لل�سوق بن�سبة
 %0.17بالغ ًا امل�ستوى  1433.92نقطة ،خا�رس ًا  2.50نقطة،
متوافقة مع �أداء �سلبي باجلل�سة املا�ضية .وبلغ حجم التداول
نحو  3.54ماليني �سهم ،حمقق ًا �سيولة قدرها � 877.126ألف
دينار ،مقابل  3.18ماليني �سهم وبقيمة � 739.868ألف دينار
وبلغت القيمة ال�سوقية للبور�صة نحو  8.794مليارات دينار
باجلل�سة اخلتامية ل�شهر �أبريل ومن �أبرز اخلا�رسين بال�سوق،
�سهم جي اف ات�ش  ،%1.85والأهلي املتحد .%0.60

اخلطوة الأولى من املرحلة الثالثة
لتطوير ال�����س��وق ع�بر تد�شينها
منتجات و�أدوات ا�ستثمارية مبتكرة
خا�صة ومنها ال�صناديق العقارية
امل��درة للدخل املتداولة «ريت�س»
وهي �صناديق متتلك وتدير العقارات
املدرة للدخل والأ�صول العقارية.
وي�شرتك يف هذه ال�صناديق عدد من
امل�ستثمرين يف ر�أ�سمالها ما ي�سمح
للم�ستثمرين الأفراد باحل�صول على
ح�صة من الدخل الناجت عن ملكية
العقار دون احلاجة �إل��ى ��شراء �أو
متويل ممتلكات �أو �أ���ص��ول .ومن
الأدوات التي تت�ضمنها املرحلة
الثالثة «البيع على املك�شوف» وهي
عملية يتم من خاللها بيع ورقة
مالية مقرت�ضة بهدف �رشائها الحقا
بقيمة �أق��ل وبالتايل حتقيق ربح
م�ساو للفرق بني �سعر البيع على
املك�شوف و�سعر ال�رشاء الحقا وتتم
هذه العملية عرب مكاتب و�ساطة
معتمدة .وتت�ضمن املرحلة الثالثة
ك��ذل��ك «�صفقات امل��ب��ادل��ة» وهي
�صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة
ب���أخ��رى م��درج��ة تتم ب�ين طرفني
ب�شكل مبا�رش �سواء من ال�رشكات �أو
الأفراد كما تت�ضمن «عر�ض ال�رشاء»
�إذ يتاح لأي �شخ�ص �رشاء ن�سبة ال
تقل عن  %5وال تزيد على  %30من
�أ�سهم �أي �رشكة مدرجة.

األكثر انخفاض ًا

األكثر عدد صفقات

البورصة تسلط الضوء على الفرص التي تقدمها للشركات المدرجة
بهدف ا�ستعرا�ض حمفظة خدماتها
املتعلقة بالأ�سهم وت�سليط ال�ضوء
على الفر�ص اال�ستثمارية التي يزخر
بها �سوق الكويت امل��ايل ،نظمت
بور�صة الكويت الن�سخة الثانية من
جولتها الرتويجية يف لندن وذلك
بالتعاون مع �رشكة مورغان �ستانلي.
وخالل الفعالية التي �أقيمت يف 29
�أبريل املا�ضي يف حي كناري وارف
امل��ايل بلندن ،ا�ست�ضافت بور�صة
الكويت �أكرث من � 30رشكة من �أبرز
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية� ،إ�ضافة
�إلى ت�سع �رشكات مدرجة يف بور�صة
الكويت .وجاءت هذه اجلولة بهدف
زيادة م�ستوى ال�شفافية والتوا�صل
ب�ين اجل��ه��ات ُ
امل�����ص��درة للأ�سهم
وامل�ستثمرين حيث �شهدت اجتماعات
بني الت�سع �رشكات ُ
املدرجة والتي
متثل قطاعات العقارات والبنوك

واخل���دم���ات امل��ال��ي��ة واخل��دم��ات
اال�ستهالكية ،وامل�ستثمرين مبا يف
ذلك البنوك التجارية ،و�صناديق
اال�ستثمار ،و�صناديق التحوط،
و�صناديق التقاعد ،ف�ض ًال عن ٍ
عدد من
�رشكات الت�أمني.
و�أت���اح���ت ه���ذه الفعالية فر�صة
مل�شاركة ال���ر�ؤى ووج��ه��ات النظر
حول الأداء املايل ،وا�سرتاتيجيات
الأعمال� ،إ�ضافة �إلى نظرة عامة حول
�رشكات امل�ساهمة ،و�شهدت �أي�ض ًا
اجتماعات فردية وجماعية لزيادة
وعي امل�ستثمرين وتعريفهم باملزايا
ال��وف�يرة التي يتيحها اال�ستثمار
يف الأ�سهم الكويتية .وتعليق ًا على
ذل���ك ،ق��ال عبد العزيز الزامل،
مدير عالقات العمالء يف بور�صة
الكويت« :حققت الن�سخة الثانية
من جولتنا يف لندن جناح ًا منقطع

• عبد العزيز الزامل

النظري خا�صة بعد القبول الكبري
الذي الحظناه من قبل ٍ
عدد من �أبرز
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�شاركة.
وبالطبع جاءت هذه الفعالية �ضمن

اجلهود الد�ؤوبة التي نبذلها لت�سليط
ال�ضوء على �سجل �إجنازاتنا التي
حققناها على م���دار �أع���وام وعلى
املزايا التي نوفرها للم�ستثمرين
الدوليني .ومل يقت�رص الأم��ر على
ا�ستعرا�ض الفر�ص التي يوفرها �سوق
ر�أ�س املال ذلك فح�سب بل �شكلت هذه
الفعالية من�صة مميزة للتعرف على
متطلبات وتوقعات عمالئنا .وال �شك
�أن الف�ضل يف جناح هذه اجلولة يعود
�إلى امل�ؤ�س�سات التي �شاركت والتي
عززت من ثمار هذه الفعالية ،ومن
هنا� ،أتقدم بجزيل ال�شكر واالمتنان
لهم على جهودهم القيمة».
ه��ذا ،ومتكنت بور�صة الكويت من
خالل جولتها الرتويجية بلندن من
زيادة م�ستوى الوعي العاملي حول
�آخر امل�ستجدات والتطورات يف �سوق
ر�أ�س املال الكويتي .ويف تطورٍ كبري

من �ش�أنه الت�أثري على نحو �إيجابي
ووا�سع على ال�سوق املحلي� ،أعلن
م�ؤ�رش  MSCIعن �إع��ادة النظر يف
ت�صنيف حالة �سوق بور�صة الكويت
وذلك يف تقييمه ال�سنوي للأ�سواق
املالية لعام  2019واملزمع ن�رشه
يف �شهر يونيو املقبل .ويف حالة
اع��ت��م��اده� ،سيتم ترقية ت�صنيف
بور�صة الكويت من الأ�سواق الثانوية
�إل��ى الأ���س��واق النا�شئة بحلول عام
 .2020هذا وت�ستعد بور�صة الكويت
لالن�ضمام �إل��ى ت�صنيف الأ���س��واق
النا�شئة وفق ًا مل�ؤ�رش م�ؤ�س�سة «S&P
 »Dow Jones Indicesخالل العام
احلايل .وعالوة على ذلك ،مت �إدراج
ال�سوق الكويتي �ضمن م�صاف الأ�سواق
النا�شئة ح�سب م�ؤ�رش م�ؤ�س�سة «FTSE
 »Russellوذل��ك يف �شهر مايو من
العام املا�ضي .2018

خوجة« :البنك الدولي» تعلم الكثير من تجربة الكويت في مجال التنمية
�أكدت جمموعة البنك الدويل �أهمية
العالقة اال�سرتاتيجية التي جتمعها
مع الكويت م�شرية �إلى الفائدة الكبرية
التي ح�صدتها بعثة «املجموعة» عرب
مكتبها التمثيلي يف البالد.
وقال املمثل املقيم لـ «البنك الدويل»
يف الكويت غ�سان خوجة خالل احلفل
ال��ذي �أقامته املجموعة مبنا�سبة
مرور � 10سنوات على افتتاح مكتبها
�إن «البنك» قدم العديد من الربامج
الفنية للكويت �إال �أنه تعلم الكثري من
جتربتها يف جمال التنمية وحماربة
الفقر.
و�أو�ضح خوجة �أن �أهمية االحتفال
تكمن يف تزامنه وتكرمي املجموعة
�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
نظرا ل��دور �سموه الريادي يف دعم
التنمية االقت�صادية على امل�ستوى
العاملي.
من جانبه قال نائب رئي�س «البنك»
ل�����ش��ؤون ال����شرق الأو���س��ط و�شمال
افريقيا فريد بلحاج يف كلمة مماثلة
�إن املجموعة تتطلع �إل��ى التعاون
اال�سرتاتيجي مع الكويت وتوطيد
العالقات القائمة.
و�أ���ض��اف بلحاج �أن اال�ستفادة من

• ميرزا حسن متحدثا ً
• جانب من احلضور

العمل امل�شرتك متبادلة بني اجلانبني
وهو ما �أثبتته التجربة عرب مكتب
املجموعة يف الكويت.
ب��دوره ق��ال املدير التنفيذي عميد
جمل�س املديرين التنفيذيني مريزا
ح�سن يف كلمة مماثلة �إن تكرمي

«البنك ال���دويل» ل�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد يعد دليال على
م��دى م�ساهمة الكويت يف التنمية
االقت�صادية العاملية.
و�أ���ض��اف ح�سن �أن ع�لاق��ة الكويت
باملجموعة تطورت من جمرد درا�سات

فنية ب�سيطة �إلى برامج تقنية ف�ضال
عن الدخول يف عالقة ا�سرتاتيجية
ب�ش�أن اال�صالح االقت�صادي.
يذكر �أن نائب رئي�س البنك الدويل
ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا
فريد بلحاج قدم والوفد املرافق له

�إلى �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأح��م��د �شهادة تقدير من جمموعة
البنك ال��دويل تقديرا ل��دور �سموه
كرائد للعمل التنموي ودع��م جهود
التنمية االجتماعية واالقت�صادية على
امل�ستوى العاملي.

