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تنفيذ  5621صفقة نقدية بقيمة  34مليون دينار

األسهم األكثر صفقات

بورصة الكويت تستهل تعامالت
األسبوع في المنطقة الحمراء
ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها
اال�سبوعية �أم�����س على انخفا�ض
امل�ؤ�رش العام  111.21نقطة ليبلغ
م�ستوى  5691.9نقطة بن�سبة
انخفا�ض بلغت .%1.92
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 131.04مليون �سهم متت من خالل
� 5621صفقة نقدية بقيمة  34مليون
دينار «نحو  112.2مليون دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 52.4نقطة لي�صل �إل���ى م�ستوى
 4778.7نقطة بن�سبة  %1.09من
خ�لال كمية �أ�سهم بلغت 56.03
مليون �سهم متت عرب � 1797صفقة
نقدية بقيمة  2.8مليون دينار «نحو
 9.2ماليني دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول 139.9
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 6163.19
نقطة بن�سبة انخفا�ض  %2.22من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  75مليون
�سهم متت عرب � 3824صفقة بقيمة
 31.2مليون دينار «نحو 102.9
مليون دوالر».
وك���ان���ت ��ش�رك���ات «ال��ت��ع��م�ير»
و«فيوت�رش كيد» و«يوباك» و«متدين
�أ» و«�ساحل» الأكرث ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «خليج ب» و«�صناعات»
و«�أعيان» و«امل�ستثمرون» و«بيتك»
الأك�ثر ت��داوال يف حني كانت «بيت
الطاقة» و«حت�صيالت» و«�سرنجي»
و«م���وا����ش���ي» و«�أع����ي����ان» الأك�ث�ر
انخفا�ضا.
وتابع املتعاملون �إف�صاح معلومات
ج��وه��ري��ة م��ن ��شرك��ة «العقارات
املتحدة» بخ�صو�ص انتهاء �رشكة
تابعة من الت�سوية الودية لنزاع
ف�ضال عن الإف�صاح عن تغري هدف
ملكية الهيئة العامة لال�ستثمار يف
بنك اخلليج.
كما تابع ه ��ؤالء اف�صاحا من بنك
بوبيان عن نتائج االكتتاب يف زيادة
ر�أ�س املال �إذ بلغ �أ�سهم حق الأولوية

األسهم األكثر كمية

األسهم األكثر انخفاض ًا

• السوق األول فقد  52.4نقطة مع نهاية التعامالت

املكتتب فيها � 330.429.357سهما
بن�سبة تغطية بلغت  %87.84يف حني
بلغت الأ�سهم الإ�ضافية املكتتب فيها
� 1.633.336.497سهم بن�سبة تغطية
بلغت  .%434.19وهبطت م�ؤ�رشات

مؤشرات بورصة الكويت
ال�سوق الأول

6.163.19

()139.96-

()%2.22-

ال�سوق الرئي�سي

4.778.75

()52.45-

()%1.09-

امل�ؤ�رش العام

5.691.99

()111.21-

()%1.92-

الهيئة العامة لالستثمار ُتبدي

رغبتها ببيع حصتها في «الخليج»
قال بنك اخلليج �إن الهيئة العامة لال�ستثمار �أعلنت عن تغري الهدف
من متلكها ح�صة يف �أ�سهم البنك �إلى «بيع تلك احل�صة» .و�أ�ضاف
البنك يف بيان للبور�صة �أم�س� ،أن «الهيئة» متتلك ح�صة مبا�رشة
يف �أ�سهم ر�أ�س املال بن�سبة  ،%16.081وبعدد �إجمايل ُيقدر بنحو
 490.157مليون �سهم.
و�أو�ضح �أن الهيئة العامة لال�ستثمار قامت بتكليف وكيل بيع عن
«الهيئة» لإمتام مهمة بيع ح�صتها يف �أ�سهم البنك.
وبح�سب البيانات ُ
املتاحة على موقع البور�صة ،ف�إن «الهيئة»
متتلك ح�صة بن�سبة  %20.21يف ر�أ�سمال بنك اخلليج ،وذلك حتى
تاريخ  28يناير .2019

«التجارة» :تلقينا  5112طلب إيداع

عالمة تجارية في أبريل الماضي
ك�����ش��ف��ت وزارة ال��ت��ج��ارة
وال�صناعة ع��ن تلقي �إدارة
العالمات التجارية وب��راءة
االخ�ت�راع لديها  5112طلب
�إي�����داع ع�لام��ة جت��اري��ة عرب
البوابة الإلكرتونية خالل �شهر
�أبريل املا�ضي.
وقالت ال��وزارة يف بيان ام�س
�إنها �أجنزت  916معاملة طلب
ت�سجيل عالمة جتارية و572
معاملة ن�رش عالمة جتارية
و 4192معاملة لت�سجيل عالمة
جتارية و�إ�صدار �شهادات لها.
و�أ���ض��اف��ت �أن��ه��ا �أجن���زت 478
م��ع��ام��ل��ة جت��دي��د ال��ع�لام��ات

 10قطاعات يت�صدرها التكنولوجيا
بن�سبة  ،%4.71يليه البنوك بنوح
 ،%2.5فيما ارتفع قطاع ال�سلع
اال�ستهالكية مبفرده بنحو .%1.7
وجاء �سهم «بيت الطاقة» على ر�أ�س

التجارية و 472طلب ت�أ�شري
بتغيري ع��ن��وان وا���س��م مالك
العالمة ونقل ملكيتها و�شطب
ت�سجيلها وتغيري ا�سم وكيل
الت�سجيل ،ف�ض ً
ال عن قيد ثالثة
وكالء للعالمات التجارية.
و�أ����ش���ارت �إل���ى اجن���از 468
معاملة ن�رش جتديد العالمات
التجارية� ،إ�ضافة �إلى تلقيها
 13طلب معار�ضة على ت�سجيل
عالمة جت��اري��ة وت�سجيل 21
تظلما مبينة �أنها ح�صلت ر�سوما
على جميع املعامالت ال�سابقة
بواقع  1.2مليون دينار «نحو
�أربعة ماليني دوالر».

«أو.تي.سي الكويت» :تداول
 106.5ماليين سهم بقيمة
 34مليون دينار

�شهدت من�صة «ت��داوالت نظام خارج املن�صة» املعروفة اخت�صار ًا
بـ «�أو.تي�.سي» خالل جل�سات الأ�سبوع املنتهي اخلمي�س املا�ضي
ارتفاع ًا يف حجم التداوالت� ،إذ مت تداول �أكرث من  106.5ماليني �سهم
بقيمة  34مليون دينار «نحو  112.2مليون دوالر» عرب � 24صفقة.
وقالت �رشكة «املوازي دوت كوم» �إن �شا�شة ال�صفقات الفورية �سجلت
�أداء �سلبيا �إذ بلغ حجم التداوالت � 257.5ألف �سهم بقيمة � 4.1آالف
دينار «نحو � 13.5ألف دوالر» عرب � 11صفقة.
و�أ�ضافت «امل��وازي دوت كوم» �أن ال�صفقات اخلا�صة �سجلت �أداء
�إيجابي ًا خالل الأ�سبوع �إذ بلغت التداوالت نحو  106.3ماليني �سهم
بقيمة نحو  34مليون دينار «نحو  112.2مليون دوالر» عرب 13
�صفقة.
وابتكرت بور�صة الكويت هذه املن�صة التي تت�سم بامل�صداقية
لت�سهيل عملية تداول الأوراق املالية غري املدرجة من بيع و�رشاء
وت�سوية وتقا�ص ،ومتيزت با�ستحداث موقع �إلكرتوين هو الأول من
نوعه على م�ستوى املنطقة.
وكانت عملية تداول هذه الأوراق تتم �سابق ًا بطريقة يدوية تفتقر
لل�شفافية ،حيث عانى املتداولون تخوف ًا من مدى جديتها وحقيقة
الأ�سعار و�صعوبة حت�صيل املبالغ.

القائمة احلمراء للأ�سهم ُ
املدرجة
بانخفا�ض ن�سبته  ،%18.78فيما
ت�صدر �سهم «التعمري» القائمة
اخل�رضاء بارتفاع قدره .%11.31
وارتفعت �سيولة البور�صة %10.1
�إل��ى  34.07مليون دي��ن��ار مقابل
 30.95م��ل��ي��ون دي��ن��ار باجلل�سة
ال�سابقة ،كما ارت��ف��ع��ت �أحجام
التداول � %1.8إل��ى  131.3مليون
�سهم مقابل  128.93مليون �سهم يوم
اخلمي�س املا�ضي.وت�صدر �سهم «بنك
اخلليج» ن�شاط التداول بالبور�صة
على كافة م�ستويات التداول بحجم
بلغ  6.81مليون �سهم بقيمة 22.22
مليون دينار ،ليرتاجع ال�سهم عند
الإغالق .%1.92

األسهم األكثر ارتفاع ًا

«زين البحرين» تطلق خدمات الجيل الخامس أواخر العام الحالي
�أك��د ال�شيخ عبدالله بن خالد �آل
خليفة امل��دي��ر التنفيذي لإدارة
االت�����ص��ال امل��ؤ���س�����س��ي وع�لاق��ات
امل�ستثمرين ل��دى زي��ن البحرين
املدرجة يف بور�صة البحرين� ،أنه
من املقرر ان تطلق ال�رشكة خدمات
اجليل اخلام�س « »5Gخالل الربع
الأخري من .2019
و�أ�ضاف �أن ال�رشكة تعترب �سباقة
فيما يتعلق با�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة .وكانت ال�رشكة نوهت
يف وق��ت �سابق ،بتطوير البنية
التحتية لل�رشكة ب�شكل كبري حتى
ن�ستطيع مواكبة حجم البيانات
العالية التي يحتاجها ت�شغيل
• الشيخ عبد الله آل خليفة
خدمات اجليل اخلام�س من خالل
اال�ستثمار يف املحطات والبنية
التحتية» ،و�أنها باتت جاهزة للتطبيق .يذكر �أن البحرين على موعد
ال�ستقبال خدمات اجليل اخلام�س ب�إطالق تردداتها يف الربع الأخري من عام
 ،2019وبذلك ت�ستعد مملكة البحرين لالنتقال �إلى حقبة جديدة من التطور
التقني والتكنولوجي ،و�إدخال ترددات اجليل اخلام�س  G5مع نهاية العام
املقبل.و�ستوفر �إمكانية ت�صفح الإنرتنت ال�سلكي ًا ب�رسعات تفوق مبائة
مرة ال�رسعات التي توفرها ترددات اجليل الرابع احلالية  ،LTEحيث
�سيتمتع امل�ستخدم ب�إنرتنت ت�صل �رسعته �إلى  800غيغابايت يف الثانية.
وعلى م�ستوى البيانات ال�سنوية لعام  ،2018ارتفعت الأرباح العائدة على
م�ساهمي �رشكة زين البحرين �إلى  5.017مليون دينار ،مقابل نحو 4.306
مليون دينار بحريني بعام  ،2017بزيادة .%16.5

بالتعاون مع جمعية العون المباشر

«زين» شريك لحملة « 2000مشروع» الخيرية
ك�شفت �رشكة االت�صاالت املتنقلة زين
عن �رشاكتها حلملة « 2000م�رشوع»
اخلريية بالتعاون مع جمعية العون
ُ
املبا�رش ،والتي جنحت يف جمع �أكرث
من  3ماليني دينار من التربعات
يف �أق��ل من � 12ساعة ،وذل��ك �ضمن
حملتها ل�شهر رم�ضان ُ
املبارك «زين
ال�شهور».
و�أو���ض��ح��ت ال����شرك��ة يف ب��ي��ان �أن
�رشاكتها لهذه احلملة اخلريية لل�سنة
الثالثة على التوايل �أتت متا�شي ًا مع
ا�سرتاتيجيتها للم�س�ؤولية االجتماعية
واال�ستدامة اجتاه القطاعات اخلريية
وحت��ت مظ ّلة حملتها الرم�ضانية
ال�سنوية «زين ال�شهور» التي تزخر
بالربامج وامل��ب��ادرات الإن�سانية
املختلفة ،وذل���ك ع��ن ط��ري��ق دعم
العديد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي
خ�ص�صت جهدها للأعمال اخلريية
والإن�سانية ومنها جمعية العون
ُ
املبا�رش ،حيث �ستظل زين ملتزمة
بتعهداتها التي قطعتها على نف�سها
يف جماالت اال�ستدامة وامل�س�ؤولية
االجتماعية ،و�ستعمل جاهدة لإطالق
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات اخلريية
والإن�سانية باعتبارها كيان اقت�صادي
م�ؤثر يف الدولة.

• بوستر احلملة

وبينت زين �أن حملة « 2000م�رشوع»
اخلريية التي �أطلقتها جمعية العون
ُ
املبا�رش هدفت �إلى ا�ستقبال التربعات
ع��ن ط��ري��ق ال��ق��ن��وات الإلكرتونية
الر�سمية وخدمة الر�سائل الن�صية
الق�صرية  SMSالتي تُ ق ّدمها زين،
وقد جنحت احلملة يف جمع �أكرث من
 3ماليني دينار من التربعات يف �أقل

من � 12ساعة ،حيث �سيذهب كامل
ريع تربعات احلملة ل�صالح 2000
م����شروع خ�يري يف �أفريقيا بهدف
حتقيق تنمية حقيقية ُم�ستدامة
للقرى النائية.و�أ�ضافت ال�رشكة �أن
ال��ـ  2000م�رشوع ت�شمل  500بئر
ارت���وازي لتوفري املياه ال�صاحلة
لل�رشب بهدف مقاومة انت�شار الأوبئة

وم�ساعدة الأط��ف��ال على االلتحاق
بالتعليم بعد �أن ك��ان جلب املاء
هو همهم اليومي ،و 500م�رشوع
�صحي ل��ت��وف�ير ال��ع�لاج املجاين
واجل���راح���ات لأب��ع��د امل��ن��اط��ق عن
ً
وخا�صة تلك التي ال تتوفر
املدن،
فيها اخلدمات الطبية الأ�سا�سية،
بالإ�ضافة �إلى  1000م�رشوع تنموي

لتحقيق التمكني االقت�صادي للأ�رس
الفقرية بهدف حتويلها �إل��ى �أ�رس
ُمنتجة تعتمد على ذات��ه��ا وتكون
�سبب ًا يف منو جمتمعاتها .و�إذ بينت
زين �أنها لطاملا �سعت �إلى تر�سيخ
ثقافة العطاء وامل�شاركة االجتماعية
�سواء بدعمها املبا�رش �أو من خالل
م�ساهماتها ورعاياتها للعديد من
الفعاليات والأن�شطة املختلفة،
ف ��إن��ه��ا تعترب �أن م�س�ؤولياتها
االجتماعية �أحد الروافد الأ�سا�سية
لتحقيق النجاح امل�ستمر لعملياتها،
حيث حتر�ص على ت�سخري �إمكانياتها
لتعزيز ه��ذا ال��ت��وج��ه ع��ن طريق
ا�ستخدام ق��درات��ه��ا التكنولوجية
التي متتلكها والتي �أهلتها لتتكون
واحدة من كربى ال�رشكات يف القطاع
اخلا�ص.
و�أك���دت ال�رشكة �أن��ه��ا ت ��ؤم��ن ب�أن
م�س�ؤوليتها جتاه جماالت اال�ستدامة
هو �أمر بالغ الأهمية بالن�سبة لها،
وينعك�س ذلك من خالل ا�سرتاتيجية
تنوع برناجمها الرم�ضاين
ال�رشكة يف ّ
املك ّثف ال��ذي يهدف �إل��ى م�شاركة
جميع فئات املجتمع بركة وفرحة
ال�شهر الف�ضيل من خ�لال حملتها
الرم�ضانية «زين ال�شهور».

