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 27شركة سجلت  46.9مليون دينار أرباح ًا

«التجارية» تشتري مليون سهم
في «الكويتية للمنتزهات»

تراجع أرباح قطاع الصناعة المحلي
خالل الربع الثاني بنسبة ٪16.7
�أظهرت البيانات املالية الف�صلية
تراجع �أرب��اح � 27رشكة ُمدرجة
بقطاع ال�صناعة يف بور�صة الكويت
بن�سبة  %16.7يف الربع الثاين من
العام احلايل مقارنة بنف�س الفرتة
م��ن ع��ام  .2018وبلغت �أرب���اح
��شرك��ات القطاع بنهاية الفرتة
 46.99مليون دي��ن��ار «154.93
مليون دوالر» ،مقابل �أرباح بنحو
 56.4مليون دينار « 185.96مليون
دوالر» للفرتة املماثلة من العام
املا�ضي.
وجاء القطاع يف املرتبة الرابعة
بني �أعلى �أرب��اح قطاعات ال�سوق
الكويتية بعد البنوك واخلدمات
املالية واالت�صاالتُ ،م�ستحوذ ًا
على  %8.7م��ن �إج��م��ايل �أرب���اح
القطاعات البالغة يف الربع الثاين
م��ن  2019نحو  543.25مليون
دينار .وت�صدرت �رشكة «�أجيليتي»
الأرباح الف�صلية يف قطاع ال�صناعة
ب����أرب���اح بلغت  21.61مليون
دينار بارتفاع  %8.1على �أ�سا�س
�سنوي ،بينما كانت �أرباح «�أ�سمنت
الفجرية» الأقل ف�صلي ًا بنحو 549
�ألف دينار.
وحققت «ال�صلبوخ» �أعلى اخل�سائر
الف�صلية بواقع � 350ألف دينار،
تليها بفارق �ضئيل «معادن» بنحو
� 349أل���ف دي��ن��ار ،فيما �سجلت
«ال��ه�لال» �أق��ل اخل�سائر الف�صلية
بنحو � 19ألف دينار.
و�سجلت «م�برد» �أعلى ن�سبة منو
يف الأرب��اح الف�صلية بني �رشكات
القطاع بن�سبة تُ قدر بنحو ،%78.7
ب ��أرب��اح بلغت � 243أل��ف دينار
مقارنة مع � 136ألف دينار �أرباح يف
الربع الثاين من العام ال�سابق.
�أما «كابالت» ،فكانت �صاحبة �أعلى

معدل تراجع يف الأرباح الف�صلية
بانخفا�ض بلغت ن�سبته ،%87.7
بعدما تدنت �أرباحها �إل��ى 646
�ألف دينار مقارنة مع  5.26ماليني
دينار للفرتة ذاتها من عام .2018
من ناحية �أخ���رى ،بلغت �أرب��اح
��شرك��ات ق��ط��اع ال�صناعة نحو
 103.34ماليني دينار «340.73

ال�رشكة
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مليون دوالر» بالن�صف الأول من
العام احل��ايلُ ،مرتاجعة %9.4
عن نظريتها بعام  2018والبالغة
�آن����ذاك  114.12م��ل��ي��ون دينار
« 376.27مليون دوالر».
وجاء القطاع يف املرتبة الرابعة
بني �أعلى �أرب��اح قطاعات ال�سوق
الكويتية بعد البنوك واخلدمات

املالية واالت�صاالتُ ،م�ستحوذ ًا
على  %9.2م��ن �إج��م��ايل �أرب���اح
القطاعات البالغة بالن�صف الأول
من  2019نحو  1121.71مليون
دينار.
واحتلت «�أجيليتي» �أي�ض ًا ال�صدارة
على م�ستوى نتائج الفرتة ب�أرباح
اقرتبت من  42مليون دينار بارتفاع

نتائج ال�رشكات ال�صناعية
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ن�سبته  ،%7.7يليها «هيومن
�سوفت» بواقع  17.08مليون دينار
بارتفاع قدره  %18.6مقارنة بنف�س
الفرتة بالعام ال�سابق.
وحققت «�أ�سمنت اخلليج» �أقل الأرباح
يف القطاع خالل الن�صف الأول من
 ،2019حيث بلغت �أرباحها بنهاية
الفرتة نحو � 71ألف دينار مقارنة
مع � 455ألف دينار بالفرتة ذاتها
من ع��ام  ،2018برتاجع ن�سبته
 .%84.4و�سجلت «ال�صلبوخ» �أكرب
اخل�سائر ن�صف ال�سنوية بالقطاع،
بقيمة � 743أل��ف دي��ن��ار ،تليها
«معادن» بخ�سائر قدرها � 720ألف
دينار ،فيما كانت خ�سائر «رماية»
الأقل بواقع � 44ألف دينار .وعلى
الرغم من حتولها للخ�سائر يف
الربع الثاين من العام احلايل،
�إال �أن «الهالل» حققت �أعلى معدل
منو يف الأرب���اح ن�صف ال�سنوية
بواقع  %178.2ب�أرباح بلغت 854
�ألف دينار مقارنة بربح قدره 307
االف دينار بنف�س الفرتة من العام
ال�سابق.
و�شهدت «ال�شارقة للأ�سمنت» �أعلى
معدل تراجع بني �رشكات ال�صناعة
على م�ستوى نتائج الن�صف الأول
من  ،2019حيث هبطت �أرباحها
 ،%84.6لت�صل �إلى � 211ألف دينار
مقارنة بربح ق��دره  1.37مليون
دينار بالن�صف الأول من .2018
اجلدير بالذكر �أن ال�رشكات التي
�أعلنت عن بياناتها الف�صلية ون�صف
ال�سنوية للعام  ،2019بلغ عددها
� 158رشكة ُم�سجلة من �أ�صل 175
ُمدرجة ببور�صة الكويت ،علم ًا ب�أن
ُمهلة الإف�صاح انتهت يوم اخلمي�س
املا�ضي امل��واف��ق � 15أغ�سط�س
احلايل.

الذهب المحلي عيار  22بلغ  270كيلوغرام ًا ...والخارجي 725

«التجارة» 145.8 :ألف دينار رسوم  2.9طن معادن ثمينة في يوليو
�أعلنت وزارة التجارة وال�صناعة �أن �إجمايل
وزن املعادن الثمينة املو�سومة خالل �شهر
يوليو املا�ضي بلغ نحو  2.9طن ح�صلت
عنها ر�سوما تقدر بنحو � 145.8ألف دينا
«نحو � 476ألف دوالر امريكي».
وقالت «التجارة» يف بيان �صحايف �أم�س،
�إن وزن الذهب املحلي واخلارجي املو�سوم
بلغ نحو  2.8ط��ن ح�صلت عنه ر�سوما
تقدر بنحو � 125.3ألف دينار «نحو 410

�آالف دوالر» ،و�أو�ضحت �أن كمية الذهب
املحلي املو�سومة من عيار  22بلغت 270
كيلوغرام ًا يف حني بلغت كمية الذهب
اخلارجي  725كيلوغرام ًا .وذكرت �أن كمية
الذهب املحلي املو�سومة من عيار  21بلغت
طنا و 57كيلوغرام ًا يف حني بلغت كمية
الذهب اخلارجي نحو  452.5كيلوغرام.
وبينت �أن كمية الذهب املحلي املو�سومة
من عيار  18بلغت نحو  25كيلوغراما يف

حني بلغت كمية الذهب اخلارجي263.6
كيلوغرام ًا ،م�شرية �إلى �أن كمية ال�سبائك
الذهبية املو�سومة بلغت  35.6كيلوغرام ًا
ح�صلت عنها ر�سوما تقدر بنحو 1781
دينارا «نحو  5851دوالرا» .و�أ�ضافت وزارة
التجارة �أن كمية الف�ضة املو�سومة خالل
�شهر يوليو املا�ضي بلغت  53.8كيلو غرام ًا
ح�صلت ر�سوم ًا عنها بنحو  868دينارا «نحو
 2850دوالر ًا» .وبينت �أن �إدارة املعادن

انخفاض فائض تجارة الكويت مع اليابان
بنسبة  %9خالل يوليو

• تراجع ال�صادرات � %6.9أثر على الفائ�ض التجاري

انخف�ض فائ�ض امليزان التجاري للكويت مع اليابان
خالل يوليو  2019بن�سبة  %9على �أ�سا�س �سنوي،
وذلك وفق بيانات وزارة املالية اليابانية ال�صادرة
�أم�س .وبلغت قيمة الفائ�ض التجاري للكويت مع
اليابان يف ال�شهر املا�ضي  45.66مليار ين ياباين
« 429.37مليون دوالر» ،مقارنة بـ 50.18مليار ين
ياباين « 471.88مليون دوالر» يف يوليو.2018
و�أثر على الفائ�ض التجاري ،تراجع حجم �صادرات
الكويت لليابان يف ال�شهر ال�سابق  %6.9عند 62.39
مليار ين ياباين « 586.70مليون دوالر» ،مقابل
قيمتها يف يوليو من العام املا�ضي البالغة 66.98
مليار ين ياباين « 629.86مليون دوالر» .و�سجلت
ورادات الكويت من اليابان  16.73مليار ين ياباين
« 157.32مليون دوالر» يف يوليو ال�سابق ،بانخفا�ض
 %0.4عن م�ستواها يف نف�س ال�شهر  2018عند 16.80

مليار ين ياباين « 157.98مليون دوالر».
ي�شار �إلى �أن قيمة فائ�ض امليزان التجاري ل�صالح
الكويت مع اليابان ارتفع خالل الأ�شهر ال�ستة الأولى
من  2019بن�سبة � %5.3إلى  289.29مليار ين ياباين.
وك�شفت البيانات �أن قيمة فائ�ض امليزان التجاري
لل�رشق الأو�سط مع اليابان بلغ يف يوليوال�سابق
 571.61مليار ين ياباين « 5.38مليارات دوالر»
برتاجع  ،%18.8مقارنة بقيمتها يف ال�شهر املناظر
من العام املا�ضي عند  703.60مليارات ين ياباين
« 6.62مليارات دوالر».
وب�شكل عام ،ارتفعت قيمة عجز امليزان التجاري
لليابان يف ال�شهر املا�ضي بن�سبة � %9.8إلى 249.59
مليار ين ياباين « 2.35مليار دوالر» ،مقارنة بعجز
يوليو  2018البالغ  227.38مليار ين ياباين «2.14
مليار دوالر».

�أعلنت �رشكة االت�صاالت املتنقلة
ال�����س��ع��ودي��ة «زي�����ن» ،ع���ن ب��دء
م��ن��اق�����ش��ات م��ع وزارة املالية
ال�سعودية ،بهدف حتويل كل �أو
جزء من الديون امل�ستحقة للوزارة
�إلى �أ�سهم يف ال�رشكة.
و�أو�ضحت ال�رشكة ،يف بيان على
«تداول» �أم�س� ،أنه �سيتم مناق�شة

البورصة تعلن عن إيقاف
 4شركات

�أعلنت بور�صة الكويت �أنه مت وقف التداول على �أ�سهم بع�ض
ال�رشكات ب�سبب عدم تقدمي البيانات املالية 2019/3/31
و�رشكات جتاوزت خ�سائرها  %75من ر�أ�سمالها ،و�رشكات
موقوفة حلني االنتهاء من تخفي�ض ر�أ�س املال وال�رشكات
على ح�سب ت�صنيفها�،أوال :ال�رشكة التي مل تقدم بيانات
 201-3-31هي �رشكة الكوت للم�شاريع ال�صناعية .ثاني ًا:
�رشكتان جتاوزت خ�سائرهما  %75من ر�أ�س املال هما �رشكة
االثمار القاب�ضة و�رشكة ياكو الطبية� .أما ثالثا فهي �رشكة
اال�ست�شارات املالية الدولية القاب�ضة وهي موقوفة حلني
االنتهاء من تخفي�ض ر�أ�س مالها.

الدوالر يستقر أمام الدينار عند
 303فلوس واليورو عند 337
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر
االم�يرك��ي مقابل الدينار
الكويتي ام�س عند م�ستوى
 0.303دينار يف حني ا�ستقر
ال��ي��ورو عند  0.337دينار
مقارنة با�سعار �رصف اول
من ام�س.
وقال بنك الكويت املركزي
يف ن�رشته اليومية على
موقعه االلكرتوين ان �سعر
اجلنيه اال�سرتليني ا�ستقر
عند م�ستوى  0.369دينار
والفرنك ال�سوي�رسي عند
 0.310دينار فيما ظن الني
الياباين عند م�ستوى 0.002
دينار من دون تغيري.
وا�ستقر ال���دوالر االمريكي
�أمام العمالت الرئي�سية خالل
تعامالت �أم�س ق��رب �أعلى
م�ستوى يف �أ�سبوعني ،و�سط
مراقبة التطورات التجارية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ،وانخف�ض
ال��دوالر �أم��ام اليورو بنحو
� % 0.2إلى  1.1110دوالر،

بينما ارتفع �أمام الني بن�سبة
ُ % 0.2م�����س��ج� ً
لا 106.56
نيات.
و�صعدت العملة االمريكية
�أم���ام اجلنيه الإ�سرتليني
بن�سبة ُ % 0.2م�سجلة 1.2127
دوالر ،بينما ا�ستقرت �أمام
ال��ف��رن��ك ال�سوي�رسي عند
 0.9780فرنك .وخالل تلك
الفرتة ا�ستقر م�ؤ�رش الدوالر
الرئي�سي ال��ذي يقي�س �أداء
العملة �أمام  6عمالت رئي�سية
عند  ،98.165وهو م�ستوى
ق��ري��ب م��ن �أع��ل��ى م�ستوى
يف �أ�سبوعني امل�سجل يف
نهاية الأ�سبوع املا�ضي عند
.98.339
ويف نهاية الأ�سبوع املا�ضي
بد�أ الدوالر يف التعايف بدعم
بيانات اقت�صادية قوية يف
الواليات املتحدة ،بعدما
�سجل تراجع ًا طوال الأ�سبوع
نتيجة خماوف تباط�ؤ النمو
االقت�صادي العاملي.

«المركزي» 1.8 :مليار دينار قيمة النقد
المتداول في يوليو
ارت��ف��ع ح��ج��م ال��ن��ق��د امل��ت��داول
وامل�سكوكات يف الكويت خالل
يوليو املا�ضي بن�سبة %15.36
على �أ�سا�س �سنوي .وح�سب ك�شف
احل�ساب ال�شهري ال�صادر عن
بنك الكويت امل��رك��زي� ،سجل
النقد املتداول للكويت يف ال�شهر
امل��ا���ض��ي  1.885مليار دينار
« 6.215مليارات دوالر» ،مقارنة
بــ 1.634مليار دينار «5.388
مليارات دوالر» يف يوليو .2018
و�أ�شار البيان �إلى �أن قيمة النقد
املتداول بفئاته املختلفة بلغ
يف يوليو املا�ضي  1.856مليار
دينار ،مرتفعة من نحو 1.667
مليار دينار يف ال�شهر املماثل
من  .2018وج��اءت فئة الـ20
دي��ن��ار ًا �أك�ثر ت���داو ًال يف ال�شهر
املا�ضي بقيمة  1.08مليار دينار،
فيما �سجلت فئة ربع دينار �أقل
التداوالت بـ 12.48مليون دينار.
وب�ش�أن امل�سكوكات ،فقد بلغت
يف ال�شهر املا�ضي  28.370مليون
دينار ،مقارنة بــ 26.981مليون
دينار يف يوليو  ،2018بارتفاع

• ارتفاع �أ�صول البنك املركزي

.%5.15
وت�صدرت امل�سكوكات فئة 100
فل�س ت���داوالت ال�شهر املا�ضي
بواقع  12.69مليون دينار ،فيما

جاءت فئة الفل�س الواحد ك�أقل
الفئات ت���داوالت بواقع 12.75
�أل��ف دينار .وكانت �أ�صول بنك
الكويت املركزي ارتفعت خالل

يوليو املا�ضي بن�سبة %5.15
�إلى  11.03مليار دينار ،مقارنة
بــ 10.49مليارات دينار بال�شهر
نف�سه .2018

بورصة مصر :توقعات بطرح شركة
خاصة قبل نهاية العام الحالي

«زين السعودية» تبدأ المناقشات
مع وزارة المالية حول ديونها
تنفيذ ه��ذه اخل��ط��وة ،ع��ن طريق
التعهد جزئي ًا بالتغطية يف حقوق
الأولية �أو ب�أي �شكل �آخر .ونوهت
�إلى �أن �إمتام ال�صفقة �سيكون معلق ًا
على ما قد ينتج عن تلك النقا�شات،
�إلى جانب ا�ستيفاء جميع املوافقات
ال�لازم��ة م��ن اجل��ه��ات احلكومية
والتنظيمية ،واجلمعية العامة

الثمينة بالوزارة �أ�صدرت  155ك�شفا حول
امل�شغوالت للتخلي�ص ومطابقة البيان
اجلمركي ف�ضال عن � 211شهادة لل�سبائك
واملاركات واملعادن املعفاة من اخلتم
وح�صلت عنها ر�سوما تقدر بنحو 1464
دينارا «نحو  4800دوالر».
و�أ�شارت �إلى �أن الإدارة فح�صت �أي�ضا 2376
عينة مت �إدخالها �إلى البالد كما �أجرت 253
معامالت لتدقيق وفح�ص الذهب.

�أعلنت بور�صة الكويت عن
ق��ي��ام ال����شرك��ة التجارية
ال��ع��ق��اري��ة ب����شراء 1.074
م��ل��ي��ون �سهم يف ال�رشكة
الكويتية للمنتزهات.
وقالت البور�صة يف بيان
على موقعها الر�سمي �أم�س،
�إن ال�رشاء مت خالل تعامالت
�أول �أم�������س .و�أو���ض��ح��ت
البور�صة �أن ال�رشاء مت على
�أ�سا�س �سعر يرتاوح من 56
�إلى  56.5فل�س ًا لل�سهم.
ومتتلك «التجارية» ح�صة
بن�سبة  %34.88يف ر�أ�سمال
«منتزهات» ،تليها ح�صة

���س��امل احل��و���س��ن��ي ب��واق��ع
 ،%11.22ثم �أ�سعد ال�سند
ب��ن��ح��و  .%5.41ويبلغ
ر�أ���س��م��ال «منتزهات» نحو
 19.65مليون دينار ،موزع ًا
ع��ل��ى ن��ح��و  196.5مليون
�سهم ،بقيمة ا�سمية 100
فل�س لل�سهم الواحد.
وك���ان���ت �أرب�����اح ال�رشكة
تراجعت  %2.3يف الربع
الثاين من العام احلايل،
لت�صل �إلى � 507آالف دينار؛
مقابل �أرباح بنحو � 519ألف
دينار للفرتة ذاتها من العام
املا�ضي.

ارتفع بنسبة %15.3

بهدف تحويل الديون إلى أسهم في الشركة

غري العادية لل�رشكة.
و�أكدت ال�رشكة �أنه ال ميكن احت�ساب
الأث��ر امل��ايل ،لهذه املناق�شات،
يف الوقت احلايل .و�أو�صى جمل�س
�إدارة «زي��ن ال�سعودية» ،يف عام
 ،2017بتخفي�ض ر�أ�سمال ال�رشكة،
وزي��ادت��ه م��رة �أخ��رى ،عن طريق
�إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية.

اقتصاد

• حممد فريد

توقع حممد فريد رئي�س البور�صة امل�رصية� ،أم�س،
طرح �رشكة خا�صة بالبور�صة قبل نهاية العام احلايل،
وجاءت ت�رصيحات فريد خالل م�ؤمتر �صحايف ُعقد
�أم�س مبقر البور�صة ،ومل يذكر �أي تفا�صيل عن ا�سم
ال�رشكة �أو حجم الطرح .وكان �آخر طرح ل�رشكة خا�صة
بالبور�صة جرى ال�شهر احلايل هو ل�رشكة «فوري»
لتكنولوجيا البنوك واملدفوعات الإلكرتونية� ،أكرب
�رشكة مدفوعات �إلكرتونية يف م�رص ،والتي قفز �سهمها
بنحو  %35يف �أولى جل�سات التداول يف بور�صة م�رص
يف الثامن من �أغ�سط�س .وجمعت «فوري» من الطرح
ال ّ
أويل نحو  1.6مليار جنيه ح�صيلة بيع  %36من
�أ�سهمها يف البور�صة.

وقال البنك املركزي �إن �صايف االحتياطيات الأجنبية
يف م�رص ارتفع �إل��ى  44.917مليار دوالر يف نهاية
يوليو من  44.352مليار دوالر يف نهاية يونيو.
و�سجلت م ��ؤ��شرات البور�صة امل�رصية ارتفاعات
جماعية لدى �إغ�لاق تعامالت �أول �أم�س ،مدعومة
با�ستمرار عمليات ال�رشاء القوية من جانب امل�ستثمرين
امل�رصيني والعرب .وربح ر�أ�س املال ال�سوقي لأ�سهم
ال�رشكات املقيدة بالبور�صة نحو  5.3مليارات جنيه
لينهي التعامالت عند م�ستوى  757.8مليار جنيه،
و�سط ت��داوالت بلغت نحو  1.2مليار جنيه ت�ضمنت
تعامالت ب�سوق املتعاملني الرئي�سيني و�صفقات نقل
ملكية.

