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تنفيذ  4000صفقة نقدية بقيمة  19.3مليون دينار

األسهم األكثر كمية

بورصة الكويت تستهل األسبوع
على انخفاض جماعي لمؤشراتها
ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�س على انخفا�ض
امل�ؤ�رش العام  73.18نقطة ليبلغ
م�ستوى  5575.9نقطة بن�سبة
انخفا�ض بلغت  .% 1.3وبلغت
كميات ت���داوالت امل���ؤ��شر 84.9
مليون �سهم متت من خالل 4000
�صفقة نقدية بقيمة  19.3مليون
دينار كويتي «نحو  63.69مليون
دوالر �أمريكي» .وانخف�ض م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي  11.6نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  4749.8نقطة بن�سبة
 % 0.24من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 45مليون �سهم مت��ت ع�بر 1543
�صفقة نقدية بقيمة  2.8مليون
دينار «نحو  9.2ماليني دوالر».
كما انخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول
 103.04نقاط لي�صل �إلى م�ستوى
 6004.8نقاط بن�سبة انخفا�ض
 % 1.69من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 39.8مليون �سهم متت عرب 2457
�صفقة بقيمة  16.4مليون دينار
«نحو  54.12مليون دوالر» .وكانت
�رشكات «العقارية» و«ورب��ة ت»
و«ع عقارية» و«اكتتاب» و«يوباك»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«املدينة» و«ال�سورية» و«عقارات
ك» و«امل�ستثمرون» و«لوج�ستيك»
الأكرث تداوال بينما كانت �رشكات
«التعمري» و«ال�����س��وري��ة» و«�آن»
و«امل���ع���دات» و«م���ن���ازل» الأك�ث�ر
انخفا�ضا.
وتابع املتعاملون �إف�صاح تعامالت
لأ�شخا�ص مطلعني على �أ�سهم بنك
بوبيان» ف�ضال عن تنفيذ بيع �أوراق
مالية مدرجة و�أخرى غري مدرجة
مل�صلحة ح�ساب وزارة العدل.
وتوقع رئي�س ق�سم البحوث ب�رشكة
كامكو لال�ستثمار رائد دياب �أن ت�سود
حالة م��ن احل��ذر وال�ترق��ب حلني
و�ضوح التطورات الأخرية باملنطقة
بالفرتة ُ
املقبلة مع ر�ؤية تذبذبات.
وقال دياب« :قد يكون هناك بع�ض
عمليات �رشاء بعد تراجع عدة �أ�سهم
�إلى م�ستويات ُمغرية لكن قد يكون
ن�شاط التداول �ضئي ً
ال مع اقرتاب

األسهم األكثر انخفاض ًا

األسهم األكثر ارتفاع ًا

• كميات التداول بلغت  45مليون سهم

الإجازات ال�صيفية».
و�أ�ضاف �أن من العوامل امل�ؤثرة
�أي�ض ًا النتائج املالية الأخ�يرة
لل�رشكات عن الربع الأول من العام
احلايل التي كانت خميبة للآمال،
وكان �أي�ض ًا هناك ترقب للتوترات
التجارية الأخ�يرة بني الواليات
املتحدة وال�صني.و�أ�شار �إل��ى �أن

الأ�سواق ا�ستقرت بعد موجة حادة
من الرتاجع على �ضوء ال�ضغوط
البيعية بعدما تعر�ضت �سفن
جتارية قبالة �سواحل الإمارات �إلى
هجمات وعمليات تخريب وتعر�ض
حم��ط��ت��ي ���ض��خ ل��ل��ن��ف��ط مبنطقة
الريا�ض لهجوم بطائرات م�سرية
و�سط ت�صاعد التوتر بني الواليات

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

(٪1.69-) (103.04-) 6.004.84
(٪0.24-) (11.64-) 4.749.88
(٪1.3-) (73.81-) 5.575.99

املتحدة و�إيران.
قطاعياً� ،سجلت م�ؤ�رشات  9قطاعات
تراجع ًا �أم�س �أب��رزه��ا االت�صاالت
بنحو  ،% 1.72كما انخف�ض م�ؤ�رش
قطاع البنوك بواقع  ،% 1.39فيما
كان قطاع الت�أمني ُ
املرتفع الوحيد
وبن�سبة .% 0.33
وبالن�سبة لأداء الأ���س��ه��م ،جاء
�سهم «التعمري» على ر�أ�س القائمة
احلمراء للأ�سهم ُ
املدرجة بانخفا�ض
ن�سبته  ،% 15.19فيما ت�صدر �سهم
«ال��ع��ق��اري��ة» القائمة اخل�رضاء
ُمرتفع ًا بنحو .% 32.16وحقق �سهم
«بيتك» �أن�شط �سيولة بالبور�صة
بقيمة  5.59ماليني دينار ُمرتاجع ًا
 ،% 1.66فيما ت�صدر �سهم «بنك
اخلليج» ن�شاط الكميات بتداول
" 8.95م�لاي�ين ���س��ه��م ُم�تراج��ع�� ًا
.% 0.99

األسهم األكثر صفقات

توزيع  155قسيمة للشركات في الربع الثالث

«هيئة الصناعة» تطلب جهة عالمية إلدارة وإنشاء المناطق الصناعية
كتبت �سمر �أمني:

تدر�س الهيئة العامة لل�صناعة تطوير حزمة من خدماتها
التي تقدمها لتطوير ال�صادرات الكويتية للخارج ،حيث
قامت بطرح جمموعة من اخلدمات االليكرتونية التي ت�ساهم
يف تنويع الأن�شطة و�سهولة االج���رءات للمتعاملني مع
«ال�صناعة» فيما ت�ستعد الهيئة لفح�ص العرو�ض املقدمة
من جهات ا�ست�شارية عاملية حول ادارة وان�شاء املناطق
ال�صناعية لرت�شيح احدها وتوقيع عقد مع اجلهة الفائزة
للبدء يف تطوير املناطق ال�صناعية اجلديدة.

مؤشر قطر حقق مكاسب
هامشية وسط ارتفاع  3قطاعات

• مؤشر قطر

ارتفعت بور�صة قطر هام�شي ًا يف ختام تعامالت �أم�س  ،لنمو 3
قطاعات بينها ال�صناعة ,وزاد امل�ؤ�رش العام بن�سبة % 0.02
لي�صل �إلى النقطة  ،9873.43رابح ًا  1.56نقطة عن م�ستويات
اخلمي�س املا�ضي ,وتراجعت التداوالت �أم�س؛ �إذ انخف�ضت الكميات
�إلى  10.14ماليني �سهم ،مقارنة بـ 16.74مليون �سهم بالأم�س،
وهبطت ال�سيولة عند  223.68مليون ريال ،علم ًا ب�أنها كانت تبلغ
 388.48مليون ريال يف اجلل�سة ال�سابقة.
و�شهدت التعامالت ارت��ف��اع قطاعات الت�أمني ،وال�صناعة،
والعقارات ،بينما تراجع االت�صاالت ،والب�ضائع ،والنقل،
والبنوك.و�صعد الت�أمني بـ ،% 1.15لنمو �سهمي اخلليج التكافلي
وقطر للت�أمني بن�سبة  % 2.36و % 1.25على التوايل.وارتفع
ال�صناعة  ،% 0.73ل�صعود � 4أ�سهم تقدمها م�سيعيد مت�صدر القائمة
اخل�رضاء بـ� % 4.52إلى �أعلى �سعر منذ �أبريل  2015البالغ 27.04
ريا ًال كما ت�صدر �سهم م�سيعيد ن�شاط التداول على كافة امل�ستويات
بحجم بلغ  2.34مليون �سهم ،و�سيولة بقيمة  61.80مليون ريال,
وعلى اجلانب الآخر انخف�ض البنوك  ،% 0.26لهبوط عدة �أ�سهم
بالقطاع �أبرزها الوطني – �أكرب وزن ن�سبي يف امل�ؤ�رش العام –
بن�سبة .% 0.34

وقالت م�صادر لـ «ال�شاهد» �أن الهيئة تنوي اعادة هيكلة
الأن�شطة ال�صناعية املتوقفة لإعادة تغيري بع�ض الأن�شطة
ومنح الرتاخي�ص واملوافقات للم�شاريع التي ميكن لل�سوق
املحلي ا�ستيعابها ،الفتة �إيل �أن هناك موافقات ال�ستئناف
واع��ادة ترخي�ص بع�ض الأن�شطة لدعم طلبات امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة دون تعار�ض مع مبد�أ التناف�سية
وال�سوق احلر  .
وذكرت ان اللجنة املخت�صة بطلبات تخ�صي�ص الق�سائم جتري
حاليا فرز الطلبات املتعلقة مبدينة ال�شدادية ال�صناعية
وحتديد الطلبات امل�ستحقة من غريها والتي �ستبد�أ خمرجاتها

خالل املرحلة القادمة ،متوقعة �أن الهيئة �سوف تعلن عن
نتائج التوزيع والتخ�صي�ص للق�سائم ال�صناعية اجلديدة
�سبتمرب املقبل وذلك عقب ان يتم االنتهاء من تقرير اللجنة
املنوطة بفرز الطلبات.
ووفقا للم�صادر وما �أعلنت عنه الهيئة العامة لل�صناعة يف
مار�س املا�ضي من املتوقع و�أن يتم توزيع �أول دفعة من
الق�سائم ال�صناعية مبنطقة ال�شدادية بواقع  155ق�سيمة
خالل الربع الثالث من العام احلايل وهناك دفعات متتالية
حتى ي�صل عدد الق�سائم املوزعة بالإجمايل الى �أكرث من
 700ق�سيمة �صناعية على ال�رشكات التي قدمت م�ستنداتها

بورصة البحرين تواصل الهبوط
بفعل أسهم قيادية
انخف�ضت بور�صة البحرين خالل
تعامالت �أم�س ،متكبدة خ�سائر
قيمتها  5ماليني دينار «13.26
مليون دوالر».وعند �إقفال جل�سة
�أم�����س ،ت��راج��ع امل���ؤ��شر العام
البحريني بن�سبة � ،% 0.06إلى
م�ستوى  1398.69نقطة ،بخ�سارة
 0.89نقطة ،متوافق ًا م��ع �أداء
اجلل�سة املا�ضية .وبلغ حجم
ال��ت��ع��ام�لات  1.6مليون �سهم،
ب�سيولة ق��دره��ا � 238.06أل��ف
دي��ن��ار ،مقابل جل�سة اخلمي�س
امل��ا���ض��ي بحجم ال��ت��داول نحو
 1.893مليون دي��ن��ار ،ب�سيولة
قدرها � 320.3ألف دينار.
و�سجلت القيمة ال�سوقية للأ�سهم
�أم�س نحو  8.672مليارات دينار،
مقابل قيمة اجلل�سة املا�ضية عند
 8.677مليارات دينار،وكان �أبرز

• مؤشر البحرين

الأ�سهم الهابطة� ،سهما جي �إف
�إت�ش  ،% 8.26و«نا�س» ،% 6.38
ليقودا قطاع اال�ستثمار للهبوط

بن�سبة .% 1.2ونزل �سهم عقارات
ال�سيف  % 0.97لي�سجل قطاع
اخلدمات تراجع ًا .% 0.54

أسهم االتصاالت والعقار تقود سوق أبوظبي لالرتفاع
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي املايل تعامالت
جل�سة �أم�س على ارتفاع ،بعد �سل�سلة تراجعات ا�ستمرت
لأربع جل�سات متتالية .و�سجل امل�ؤ�رش العام ارتفاع ًا
بن�سبة � % 0.29إلى م�ستوى  4732.96نقطة لريبح نحو
 13.70نقطة.
وج��رى التعامل على  66.894مليون �سهم بقيمة
 131.768مليون درهم ،ب�صايف � 1212صفقة .وارتفع
بامل�ؤ�رش العام قطاع االت�صاالت بن�سبة  % 1.04بعد

ارتفاع �أداء �سهم ات�صاالت بالن�سبة نف�سها.
كما زاد قطاع العقارات بن�سبة  % 0.99بعد منو �أداء
�سهم الدار العقارية بن�سبة .% 1.20
وحقق قطاع البنوك مكا�سب بن�سبة  % 0.16بعدما ارتفع
�أداء �سهم �أبوظبي الأول بن�سبة.% 0.73ويف املقابل،
كان قطاع اال�ستثمار الأكرث تراجع ًا بن�سبة ،% 2.55
كما هبط قطاع الطاقة بن�سبة  ،% 0.46بفعل هبوط
�سهم دانة غاز بن�سبة .% 2.55

املطلوبة وانطبقت عليها املعايري.
وا�شارت الى ان هذه ال�رشكات �ستدخل يف قرعة لتحديد
املواقع ،على �أن تتابع اجراءات احل�صول على املوافقات
من قبل اجلهات احلكومية املختلفة مثل بلدية الكويت لتبد�أ
بالعمل مع افتتاح مدينة ال�شدادية ال�صناعية.
وافادت �أن التوزيعات اجلديدة للق�سائم  تهدف الى زيادة عدد
امل�صانع  الوطنية وتنويع ان�شطتها يف اطار �صناعي متطور
ي�ساهم يف رفع معدل ال�صادرات من ال�صناعات غري النفطية
وتوفري فر�ص العمل ،حيث من املتوقع و�أن توفر 2000
وظيفة جديدة للكويتيني ،مع طرح الق�سائم اجلديدة.

«الصناعة» ترتفع بمؤشر مسقط
عند اإلغالق
ارتفع امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط
بنهاية تعامالت �أم�س  ،بن�سبة
 ،% 0.05ليغلق عند م�ستوى
 3860.83نقطة ،رابح ًا  1.95نقطة
عن م�ستوياته بجل�سة يوم اخلمي�س
املا�ضي ،ودع��م ارتفاع امل�ؤ�رش
�صعود قطاع ال�صناعة منفرد ًا �أم�س
بـ  ،% 0.78مع ارتفاع املطاحن
العمانية مت�صدر الرابحني �أم�س بـ
 ،% 6.38و�صعد ري�سوت لال�سمنت
 ،% 2.6وا�سمنت ع��م��ان 0.87
 ،%وجتاهل القطاع ال�صناعي
تقدم �سهم املها لل�سرياميك على
املرتاجعني �أم�س بـ .% 2.73
على اجلانب الآخر تراجع م�ؤ�رش

قطاع اخلدمات بن�سبة % 0.13؛
مع انخفا�ض �أري��دو بن�سبة 2.13
 ،%واجلزيرة للخدمات % 1.79
وانخف�ض م�ؤ�رش القطاع املايل 0.09
 ،%ب�ضغط بنك نزوي املرتاجع
.% 1.15وتراجع حجم التداوالت
�أم�س �إلى  3.51ماليني �سهم ،مقابل
 6.1ماليني باجلل�سة املا�ضية،
وانخف�ضت قيمة ال��ت��داوالت �إلى
� 996.01ألف ري��ال ،مقابل 1.11
مليون ريال بجل�سة يوم اخلمي�س
املا�ضي.وت�صدر �سهم الوطنية
ملنتجات الأملنيوم الن�شاط حجم ًا
وقيمةً �أم�س ،بتداول � 701ألف
�سهم ،بقيمة � 236.93ألف ريال.

«أو.تي.سي الكويت» :تداول  760.4ألف
سهم بقيمة  83.7ألف دينار

���ش��ه��دت من�صة «ت�����داوالت نظام
خارج املن�صة» املعروف اخت�صارا
ب��ـ «�أو.ت��ي���.س��ي» خ�لال جل�سات
الأ�سبوع املنتهي اخلمي�س املا�ضي
انخفا�ضا يف حجم التداوالت بن�سبة
� % 99.29إذ مت تداول � 760.4ألف
�سهم بقيمة � 83.7ألف دينار كويتي
«نحو � 276.21ألف دوالر �أمريكي»
وذلك عرب � 22صفقة.
وقالت �رشكة «املوازي دوت كوم»
يف تقرير لها �إن �شا�شة ال�صفقات
الفورية �سجلت �أداء �إيجابيا �إذ بلغ
حجم التداوالت � 301.3ألف �سهم
بقيمة � 6.02آالف دينار «نحو 19.8

�ألف دوالر» متت عرب� 12صفقة.
و�أ���ض��اف��ت ال�رشكة �أن ال�صفقات
اخلا�صة �سجلت �أداء �سلبيا خالل
الأ�سبوع �إذ بلغ حجم التداوالت
� 459.05ألف �سهم بقيمة � 77.7ألف
دينار «نحو � 256.41ألف دوالر»
عرب � 10صفقات.
واب��ت��ك��رت بور�صة الكويت هذه
املن�صة التي تت�سم بامل�صداقية
لت�سهيل عملية ت���داول االوراق
امل��ال��ي��ة غ�ير امل��درج��ة م��ن بيع
و�رشاء وت�سوية وتقا�ص ومتيزت
با�ستحداث موقع �إلكرتوين هو الأول
من نوعه على م�ستوى املنطقة.

