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بانخفاض مؤشراتها الثالثة وارتفاع أحجام التداول بنحو %109.5

البورصة تراجعت خالل األسبوع الماضي ...وهبوط القيمة السوقية
تراجعت امل���ؤ��شرات الكويتية
خ�لال الأ�سبوع املنتهي يف 22
�أغ�سط�س احل���ايل ،حيث هبط
امل�ؤ�رش العام  ،%1.24وتراجع
امل����ؤ��ش�ران الأول والرئي�سي
بن�سبة  1.12و %و %1.56على
الرتتيب.
و�أنهى امل�ؤ�رش العام تعامالت
الأ���س��ب��وع عند النقطة 6000.1
خ���ا��س�ر ًا ن��ح��و �أك��ث��ر م���ن 75
نقطة مقارنة ب�إقفاله الأ�سبوع
املا�ضي عند م�ستوى 6075.18
نقطة .وارتفعت �أحجام التداول
بالبور�صة خالل الأ�سبوع بنحو
 ،%109.5لت�صل �إل��ى 721.96
مليون �سهم مقابل  344.7مليون
�سهم يف الأ�سبوع املا�ضي والذي
�شهد جل�ستني فقط؛ نظر ًا لتخلله
�إجازة عيد الأ�ضحى.
كما ارتفعت ال�سيولة الأ�سبوعية
للبور�صة  ،%129.5لت�صل �إلى
 131.78مليون دي��ن��ار مقابل
 57.41مليون دينار يف الأ�سبوع
ال�سابق مبا�رشة.
وبالن�سبة ل�صفقات الأ�سبوع،
ف�شهدت تراجع ًا بنحو %140.9؛
لت�صل �إل��ى � 29.76أل��ف �صفقة
مقابل � 12.35أل���ف �صفقة يف
الأ����س���ب���وع امل��ا���ض��ي .وف��ق��دت
البور�صة الكويتية نحو 437
مليون دينار ( 1.44مليار دوالر)
من قيمتها ال�سوقية خالل الأ�سبوع
لت�صل �إل��ى  34.72مليار دينار
مقارنة مع  35.16مليار دينار
يف الأ���س��ب��وع امل��ن��ت��ه��ي يف 15
�أغ�سط�س احل��ايل .وعلى �صعيد
العام احلايل ،ال تزال البور�صة
الكويتية ُمتخمة مبكا�سب �سوقية
تتجاوز  5.7مليارات دينار ،حيث
بلغت تلك القيمة يف نهاية 2018
نحو  29.01مليار دينار.

األسهم األكثر ارتفاع ًا

األسهم األكثر انخفاض ًا

• ال تزال البور�صة ُمتخمة مبكا�سب �سوقية تتجاوز  5.7مليارات

األسهم األكثر كمية

الهبوط الثالث على التوالي
دبي تسجل أدنى إغالق
أسبوعي في شهر
من التداوالت
تراجع �سوق دبي املايل خالل تعامالت الأ�سبوع احلايل،
م�سج ًال الهبوط الثالث على التوايل ،وهو �أدنى م�ستوى
منذ قرابة �شهر من ال��ت��داوالت .ومع ختام تعامالت
الأ�سبوع ،هبط امل�ؤ�رش العام لل�سوق بنحو � ،%0.96إلى
امل�ستوى  2768.85نقطة ،خا�رس ًا  26.91نقطة.
وج��رت تعامالت بحجم  271.44مليون �سهم ،مقابل
تعامالت الأ�سبوع املا�ضي عند  170.57مليون �سهم.
وارتفعت �سيولة ال�سوق خالل الأ�سبوع احل��ايل �إلى
 488.30مليون دره��م ،مقارنة بنحو  260.97مليون
درهم.
وانخف�ض قطاع البنوك  %0.90خ�لال التعامالت
الأ�سبوعية ،وال�سلع اال�ستهالكية  ،%2.92والعقارات
 ،%2.04فيما ارتفع قطاع اال�ستثمار .%0.2
ومن �أب��رز الأ�سهم املرتاجعة خالل الأ�سبوع احلايل،
�سهم �إعمار الذي هبط بن�سبة و�صلت �إلى  ،%3.29ودبي
الإ�سالمي  ،%0.58والإمارات دبي الوطني  0.43و.%
ونزل �سهم دي �إك�س بي بن�سبة  ،%3.4و�إعمار مولز
 ،%2.1فيما ارتفع �سهم �شعاع  ،%0.8مع تنفيذ �صفقة
�أبوظبي كابيتال خالل الأ�سبوع احلايل.

قطاع البنوك احتل المركز األول
مؤشر البحرين
انخفض بنسبة
 % 0.10خالل أسبوع
انخف�ض امل�ؤ�رش العام
لبور�صة البحرين خالل
تداوالت الأ�سبوع احلايل
بن�سبة  ،%0.10مبا
يعادل  1.6نقطة .وهبط
امل���ؤ��شر �إل���ى م�ستوى
 1533.60نقطة ،بعد
اف��ت��ت��اح��ه ل���ت���داوالت
الأ�سبوع عند 1535.20
نقطة ،وفقا للبيانات
امل��ت��اح��ة ع��ل��ى موقع
بور�صة البحرين.
وع�����ل�����ى م�������س���ت���وى
ال��ق��ط��اع��ات ،هبط كل
ق��ط��اع ال��ب��ن��وك بن�سبة
وت��ل�اه
،%0.330
ال�����ص��ن��اع��ة بن�سبة
 ،%0.220بينما ارتفع
اخلدمات بن�سبة ،%0.39
و تاله اال�ستثمار بن�سبة
.%0.18
وح���ول �أداء الأ�سهم،
ت�صدر �سهم جمموعة
الإثمار القاب�ضة قائمة
الأ�سهم املنخف�ضة بعد
تراجعه بن�سبة ،%10

وتاله �سهم م�ؤ�س�سة نا�س
الهابط بن�سبة  ،%5ثم
�سهم م�رصف ال�سالم-
ال��ب��ح��ري��ن املنخف�ض
بن�سبة  .%2.17وعلى
اجل��ان��ب الآخ�����ر ،قاد
الأ����س���ه���م امل��رت��ف��ع��ة
�سهم زي���ن بعد منوه
بن�سبة  ،%3ثم �آي بي
�أم تريمينالز بن�سبة
 ،%1.95و �أخ�يرا �سهم
بنك البحرين والكويت
بن�سبة .%1.91
وزاد ح��ج��م ال��ت��داول
بن�سبة  %138.56من
 5.35م�لاي�ين �سهم،
ال����ى  12.75مليون
���س��ه��م ،وق��ف��زت �أي�ضا
قيمة ال��ت��داول بن�سبة
 %173.70من � 940ألف
دينار ،حتى بلغت 2.56
مليون دينار.
وارتفع ع��دد ال�صفقات
�أي�ضا بن�سبة %178.05
من  123مليون �صفقة،
�إلى  342مليون �صفقة.

األسهم األكثر قيمة

 4شركات حققت أرباح ًا بنحو  485.9مليون درهم

ارتفاع أرباح القطاع العقاري بأبوظبي بفعل اإليرادات
لعبت الإي��رادات دورا رئي�سيا يف
�أداء �رشكات القطاع العقاري يف
�أبوظبي خ�لال الفرتة املنتهية
يف  30يونيو من العام احلايل،
�إذ ارتفعت الأرب��اح الف�صلية على
عك�س الأداء ال�سلبي للن�صف الأول
من العام احلايل ب�ضغط املبيعات
والإيرادات بالقطاع.
وحققت � 4رشكات عقارية مدرجة
يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
�أرب��اح�� ًا ف�صلية بنحو 485.91
مليون درهم ،مقابل نحو 459.02
مليون دره��م بالربع الثاين من
العام املا�ضي ،بنمو .%5.86
وقادت الأرباح الف�صلية للقطاع،
�رشكة ال��دار العقارية ب�صعود
ربحيتها بنحو � ،%5.34إلى
 470.4مليون درهم ،مقابل نحو
 446.53مليون دره��م بالفرتة
املقابلة من عام .2018
وبح�سب النتائج ارتفعت �إيرادات
ال�رشكة يف تلك الفرتة من العام
احلايل لـ  1.67مليار درهم مقابل
نحو  1.51مليار دره��م يف نف�س
الفرتة من العام املا�ضي.
ك��م��ا ارت��ف��ع��ت م��ب��ي��ع��ات ال���دار
للوحدات العقارية على املخطط
خالل الربع الثاين بن�سبة %129
�إل��ى  853مليون دره��م وذل��ك يف
�أعقاب الإطالق الناجح مل�رشوعي
ِ
«ليا» يف جزيرة يا�س و«الرميان
 »2يف ال�شاخمة.
ورب��ح��ت ��شرك��ة ر�أ�����س اخليمة
العقارية نحو  11.8مليون درهم،
مقابل نحو  4.33ماليني درهم
بالربع الثاين من العام املا�ضي،

بارتفاع  .%172.5وبلغت �إيرادات
ال�رشكة  32.7مليون دره��م يف
الربع الثاين من العام احلايل،
مقابل  18.5مليون درهم يف الفرتة
ذاتها من .2018
�أما �إ�رشاق فبلغت �أرباحها الف�صلية
 1.90مليون دره��م ،مقابل نحو
 7.03ماليني دره��م ،بانخفا�ض
ن��ح��و  ،%72.97وانخف�ضت
الإيرادات على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة
� %10.1إلى  5.3ماليني درهم خالل
الربع الثاين من  ،2019مقارنة بـ
 5.9ماليني درهم يف الربع الثاين
من العام املا�ضي.
وحققت جمموعة ال�شارقة �أرباح ًا

نحو  1.81مليون دره��م ،مقابل
نحو  1.13مليون دره��م بالربع
الثاين من العام املا�ضي ب�صعود
.%60.89
و�شهد ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام
احل���ايل ،ع���دد ًا م��ن امل���ؤ��شرات
الإي��ج��اب��ي��ة ك��ان��ت على ر�أ�سها
�صدور تعديالت قانون امللكية
العقارية.
و�أتاحت هذه التعديالت التملك
احلر واحل�صول على ت�أ�شرية �إقامة
طويلة الأمد ت�صل �إلى � 10سنوات،
مما �سي�ساعد يف منو العديد من
القطاعات الإقت�صادية يف الدولة.
كما ك�شفت �رشكة الدار العقارية

بورصة قطر ارتفعت بأكبر وتيرة نمو
أسبوعية منذ مايو الماضي
ارتفعت بور�صة قطر ب�أكرب وترية منو �أ�سبوعية
منذ مايو ال�سابق ،و�سط ارتفاع للقيمة ال�سوقية
.%3.62
و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته  ،%3.09ليغلق
تعامالت الأ�سبوع احلايل عند النقطة ،9918.60
رابح ًا  296.90نقطة عن م�ستويات الأ�سبوع
ال�سابق املنتهي يف � 15أغ�سط�س .2019
وبلغت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�رشكات املدرجة
بنهاية تعامالت �أول �أم�س  548.59مليار ريال
« 150.67مليار دوالر» ،مقابل  529.41مليار
ريال « 145.40مليار دوالر» يف الأ�سبوع ال�سابق،
بارتفاع .%3.62
و�شهد الأ�سبوع احلايل ارتفاع  6قطاعات على
ر�أ�سها االت�صاالت  ،%5.79ويليه النقل ،%4.20
ثم البنوك واخلدمات املالية  ،%3.81وال�صناعة
 ،%3.56ويتبعها العقارات والت�أمني،%2.2
و %1.0على التوايل ،بينما تراجع الب�ضائع
وحيد ًا .%0.46
وعلى م�ستوى الأ�سهم فقد ارتفع � 29سهم ًا تقدمها

�أوريدو بـ ،%8.95بينما تراجع � 14سهم ًا على
ر�أ�سها الأول  ، %7.46فيما ا�ستقرت �أ�سعار 3
�أ�سهم عند م�ستويات الأ�سبوع املا�ضي ،وارتفعت
التداوالت جماعياً� ،إذ قفزت ال�سيولة %100.46
�إلى  851.68مليار ريال ،مقابل  424.87مليار
ريال يف الأ�سبوع املا�ضي.
و�صعدت �أحجام التداول بـ %210.05م�سجلة
 324.29مليون �سهم ،علم ًا ب�أنها كانت تبلغ
 104.59ماليني �سهم يف الأ�سبوع ال�سابق.ونفذ
يف الأ�سبوع اجلاري � 31.22ألف �صفقة ،مقارنة
بـ� 16.39أل��ف �صفقة يف الأ�سبوع املا�ضي،
بارتفاع . %90.46
ي�شار �إلى �أن الأ�سبوع ال�سابق مل ي�شهد �سوى
جل�ستي ت���داول ي��وم��ي الأرب��ع��اء واخلمي�س
املا�ضيني ،لأن البور�صة القطرية �أغلقت
تداوالتها �أمام امل�ستثمرين �أيام الأحد واالثنني،
والثالثاء ،احتفا ً
ال بعيد الأ�ضحى املبارك؛ لذا
تظهر قفزة وا�ضحة يف ال��ت��داوالت بالأ�سبوع
احلايل.

عن خطتها لإطالق برنامج ت�أجري
منتهي بالتملك والتي تو�سعت بها
خالل الربع الثاين.
وعلى العك�س من نتائج الربع
الثاين ،تراجعت �أرب��اح الن�صف
الأول من عام  ،2019بن�سبة فاقت
 %9لت�صل �إلى  1.06مليار درهم،
مقابل  1.17مليار درهم بالفرتة
املقارنة من العام املا�ضي.
وبلغت الأرب���اح الن�صفية للدار
العقارية نحو  1.02مليار درهم،
مقابل  1.12مليار درهم بالن�صف
الأول من ع��ام .2018وارتفعت
تكاليف التمويل بنحو  27و%
بلغت  177.4مليون درهم مقابل

 140مليون دره��م خ�لال الفرتة
املقابلة .كما تراجعت الإيرادات
الأخرى �إلى  107.6ماليني درهم
مقارنة بـ 337.5مليون درهم
خالل الفرتة املماثلة من العام
املا�ضي.وهبطت �أرب���اح �رشكة
ر�أ�س اخليمة العقارية يف الن�صف
الأول من  2019بن�سبة  45و،%
لت�صل �إل��ى  15.8مليون درهم،
مقابل  29مليون درهم يف الن�صف
الأول من العام املنق�ضي.
وعلى م�ستوى النتائج الن�صفية
لإ��ش�راق ،فقد انخف�ضت بن�سبة
� %73إلى  4ماليني درهم ،مقابل
 14.8مليون درهم يف الن�صف الأول
من  .2018ويعود �سبب تراجع
الأرباح خالل الفرتة احلالية �إلى
هبوط الإي��رادات بن�سبة � %9إلى
 12.1مليون دره��م ،من قيمتها
البالغة  13.2مليون دره��م،
وانخفا�ض هام�ش ال��رب��ح �إلى
 ،%62.2بالإ�ضافة �إلى ت�سجيل
خ�سائر من التغيري يف القيمة
العادلة للموجودات املالية من
خالل الربح �أو اخل�سارة بقيمة
 1.5مليون درهم.
فيما حققت جمموعة ال�شارقة
ارتفاع ًا بالأرباح الن�صفية بن�سبة
� %777إل��ى  21.04مليون درهم
مقابل ربح بـ  2.40مليون درهم
بنف�س الفرتة من عام  .2018ووفق ًا
لنتائج ال�رشكة فقد انخف�ضت
امل�صاريف العمومية �إل��ى 2.6
مليون درهم مقارنة بـ  3.1ماليني
درهم خالل نف�س الفرتة من العام
ال�سابق.

تراجع قيمة ودائع العمالء

بأسواق مسقط بنسبة %1.1
في  6أشهر

�أظهر حتليل لودائع البنوك
املدرجة ببور�صة م�سقط،
تراجع قيمة ودائع العمالء
بها بن�سبة  1.1باملائة يف
� 6أ�شهر.
و�أ����ش���ارت ال��ب��ي��ان��ات �إل��ى
انخفا�ض قيمة ودائع العمالء
يف البنوك وعددها  8لت�صل
�إل��ى  19.668مليار ريال
بنهاية الن�صف الأول من
العام احلايل ،مقارنة بنحو
 19.887مليار ريال يف نهاية
عام .2018
وك��ان  3بنوك وراء تراجع
قيمة ودائ��ع العمالء بقطاع
البنوك املدرجة ،وتراجعت
قيمة ودائ��ع عمالئها بقيم
خمتلفة بلغت يف جمملها
 567.5مليون ريال.
وعلى اجلانب الآخر متكنت
 5ب��ن��وك م��درج��ة ببور�صة
م�سقط من اقتنا�ص ودائع

بقيمة  349.27مليون ريال
يف الن�صف الأول من العام
احلايل.
وخرجت ث��روة تقدر بنحو
 218.23مليون ري���ال من
ودائ���ع ال��ب��ن��وك ،وحتولت
�إلى �سيولة نقدية خالل تلك
الفرتة.
وتتعدد خيارات اال�ستثمار
واالدخ��ار �أمام امل�ستثمرين
يف ُعمان ،وتتنوع بني �أدوات
الدخل الثابت كال�سندات
وال�����ودائ�����ع ال��ب��ن��ك��ي��ة،
والأ�سهم ،و�شهادات ووثائق
اال�ستثمار.
وك��ان��ت النتائج املالية
للبنوك امل��درج��ة �أظهرت
حت��ق��ي��ق  5م��ن��ه��ا لنتائج
�إي��ج��اب��ي��ة خ��ل�ال ال��رب��ع
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل��ايل
بن�سبة  ،%7.04على �أ�سا�س
�سنوي.

