
ذك��ر تقرير شركة الوطني لالستثمار 
أن أس��واق دول مجلس التعاون اخلليجي 
سجلت اداًء سلبياً إلى حد كبير خالل شهر 
أكتوبر، وذل��ك في ظل استمرار ضعف عام 
في األداء سائد منذ نهاية أبريل، وانخفض 
مؤشر ستاندرد اند بورز لألسواق اخلليجية 
بنسبة ٪2.67 خ��الل الشهر، مما أدى إلى 
استنفاد جميع ما حققه من أداء إيجابي منذ 
بداية العام وحتى اآلن ليبلغ أداءه املؤشر 

منذ بداية العام 0.49٪.
وأض���اف تقرير الوطني لالستثمار أن 
مؤشر سوق الكويت ل��ألوراق املالية سجل 
اداًء إي��ج��اب��ي��اً، ليصبح ث��ان��ي أف��ض��ل أداء 
ل��ألس��واق اخلليجية حيث حقق مكاسب 
بنسبة ٪0.68 خ��الل شهر أك��ت��وب��ر، فيما 
سجل مؤشر سوق أبو ظبي لألوراق املالية 
أداًء جيداً ليصبح في املركز األول مبكاسب 
بنسبة ٪1.0، وجاء مؤشر بورصة البحرين 
لألسهم ف��ي امل��رك��ز الثالث بحجم مكاسب 

نسبته 0.44٪. 
وأش����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى م��ؤش��ر “تداول 
السعودي” الذي قاد تراجعات شهر اكتوبر 
منخفضاً بنسبة ٪4.30 مما انعكس تراجعاً 
ف��ي أدائ���ه اإلج��م��ال��ي منذ ب��داي��ة ال��ع��ام ل��� -
٪1.06. تاله مؤشر بورصة قطر ومؤشر 
س��وق دب��ي امل��ال��ي ال��ع��ام بانخفاض ق��دره 

٪1.72- و ٪1.23- على التوالي.
وم��ن ناحية أخ���رى، تفوقت األس���واق 
الناشئة بقوة خ��الل شهر أكتوبر مدفوعة 
باألداء اإليجابي لألسواق اآلسيوية. وارتفع 
مؤشر MSCI EM بنسبة 4.09 ٪، في حني 
 MSCI Asia ex-Japan ارتفع مؤشر
بنسبة ٪4.49. وارتفع امل��ؤش��ران بنسبة 
٪7.89 و٪8.20 لهذا العام على التوالي. 
واس��ت��ع��ادت البورصة الروسية عافيتها 

بقوة مرتفعًة بنسبة %5.34 خالل الشهر، 
بينما ارتفع مؤشر بورصة تايوان بنسبة 

٪4.89 ومؤشر Nifty 50 في الهند بنسبة 
٪3.51. أما مؤشر بورصة إسطنبول 100 

ف��ي تركيا فقد ع��اود االنخفاض متراجعاً 
بنسبة ٪6.25- خ��الل الشهر مم��ا قلص 

عائداته السنوية مبقدار النصف من 15.1٪ 
في الشهر املاضي إلى ٪7.9 في أكتوبر.

وحول حركة األسواق العاملية، ذكر تقرير 
الوطني لالستثمار أن تراجع حدة التوترات 
التجارية ب��ني ال��والي��ات املتحدة والصني 
س��اه��م ف��ي توفير بيئة مناسبة الرت��ف��اع 
األس���واق املالية ح��ول العالم خ��الل شهر 
أكتوبر. وشملت العوامل اإلضافية الداعمة 
تراجع نسبة احتماالت خروج بريطانيا من 
االحت��اد األوروب��ي ب��دون اتفاق، وتوقعات 
خفض االحتياطي الفيدرالي ألسعار الفائدة 
الذي حتقق في نهاية الشهر. وارتفع مؤشر 
MSCI لألسواق العاملية بنسبة 2.64٪ 
خالل شهر أكتوبر، ليصل بذلك أداء العام 
حتى تاريخه إلى ٪17.28. كما ارتفع مؤشر 
MSCI لألسواق الناشئة بنسبة 4.09 ٪ 
بعد أن كان قد سجل انخفاضاً بنسبة 5.11 ٪ 

خالل الربع الثالث.
وأظهرت أرق��ام التوظيف أيضاً عالمات 
على االستقرار في االقتصاد األمريكي الذي 
متكن م��ن إض��اف��ة 128 أل��ف وظيفة خالل 
شهر أكتوبر مقابل التوقعات التي بلغت 89 
ألف، بينما واصل متوسط   األجور بالساعة 
االنتعاش مسجالً زي��ادة بنسبة ٪3.0 على 
أس��اس سنوي فيما ارت��ف��ع معدل البطالة 
بشكل هامشي إل��ى 3.6 ٪ من 3.5 ٪ خالل 
الشهر السابق.  وكما كان متوقعاً، خفض 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي أسعار الفائدة 
للمرة الثالثة ه��ذا العام مبقدار رب��ع نقطة 
مئوية إلى نطاق %1.75-%1.5. وأشار 
رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي إلى 
أن تخفيض سعر الفائدة مت للمساعدة في 
احلفاظ على النمو االقتصادي في الواليات 
املتحدة لكنه أشار بوضوح إلى أنه لن يكون 
هناك مزيد من أي تخفيضات أخرى “طاملا 
بقيت املعلومات ال���واردة ح��ول االقتصاد 

متسقة على نطاق واسع مع توقعاتنا”.

مؤشر ستاندرد اند بورز اخلليجي استنفد ما حققه من أداء إيجابي منذ بداية العام

الوطني لالستثمار: السوق الكويتي يسجل ثاني أفضل أداء شهري خليجيًا
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9 أشهر »كواليتي نت« راع ذهبي للمؤمتر 11.5 مليون دينار أرباح »الصاحلية العقارية« في 
اخلليجي لألمن السيبراني

أعلنت شركة “ كواليتي نت “ 
عن مشاركتها ورعايتها الذهبية 
للمؤمتر وامل��ع��رض اخلليجي 
الثاني لألمن السييراني الذي 
يقام خالل الفترة من ١٣- ١٤ 
نوفمبر املقبل حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء وحضور 
وزي��ر النفط خالد الفاضل في 
فندق رادي��س��ون بلو الكويت 
ومب��ش��ارك��ة ف��ع��ال��ة للعديد 
م��ن اجل��ه��ات س���واء بالقطاع 

احلكومي او القطاع اخلاص . 
وف��ي م��ع��رض تعليقه على 
مشاركة” كواليتي نت” في 
ه���ذا امل���ؤمت���ر أع�����رب  رئ��ي��س 
القطاع التجاري في الشركة 
عيسى الكوهجي عن سعادته  
للمشاركة والرعاية الذهبية  
لهذا املؤمتر  قائال “ نحن نرى 
ف��ي ه���ذا امل��ؤمت��ر أن���ه منصة 
مثالية  جتمع ب��ني نخبة من 
اخلبراء في ه��ذا املجال بحيث 
يتم نشر الوعي العام عن األمن 
السيبراني وتنمية العالقات 
ب���ني امل��ش��ارك��ني ف���ي امل��ؤمت��ر 
واالط��الع على آخر التطورات 
احمللية والدولية في مجال األمن 
السيبراني وكيفية االستفادة 

منها على املستوى الشخصي 
واملؤسسي.

وأوضح الكوهجي أنه سيتم 
خ��الل امل��ؤمت��ر  أي��ض��ا تسليط 
الضوء على أهمية ضمان األمن 
املعلوماتي عبر االس��ت��خ��دام 
ال���رش���ي���د واآلم�������ن ل��ش��ب��ك��ة 
اإلن��ت��رن��ت وال��ه��وات��ف الذكية 
وت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل��ب��رات 
الغنية والتواصل مع اجلهات 
احلكومية والشركات اخلاصة 

لرفع مستوى الوعي وضرورة 
تطوير قطاع أم��ن تكنولوجيا 
املعلومات كما سيتم استعراض 
جتارب حية ومطبقة في مجال 
أمن املعلومات من أجل تعزيز 
املعرفة باملخاطر والوقاية منها 
واقتناء البرمجيات واملعدات 
األم��ث��ل للتعامل م��ع��ه��ا ح��ال 
وقوعها مع االلتفات نحو أبرز 
م���ح���اوالت االخ���ت���راق وط��رق 
الوقاية في الكويت واملنطقة 

والعالم . 
وأش����ار ال��ك��وه��ج��ي ال���ى ان 
مشاركة ورع��اي��ة “ كواليتي 
ن��ت “ ال��ذه��ب��ي��ة ل��ه��ذا امل��ؤمت��ر 
تعكس ريادتها كمزود خلدمة 
االت��ص��االت في تقدمي خدمات 
من شأنها توفير أنظمة حماية 
م��الئ��م��ة ل��ل��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي 
ب��ك��اف��ة م��ؤس��س��ات��ه وال��ق��ط��اع 
اخل���اص وامل��ؤس��س��ات املالية 
ض��د ال��ت��ه��دي��دات االلكترونية 
حيث أصبحت معظم عملياتها 
وأن��ش��ط��ت��ه��ا تعتمد وبشكل 
متزايد على التكنولوجيا مما 
يعرضها أكثر للتهديدات األمنية 
وب��ال��ت��ال��ي ع��ل��ى موثوقيتها 

وسمعتها وربحيتها .

افتتاح »لولو إكسبريس فريش« 
الثاني في الفروانية

افتتحت شركة لولو هايبرماركت ، لولو 
إكسبريس فريش الثاني يوم  6 نوفمبر احلالي 
، في مجمع راض��ي العويد مبنطقة الفروانية  

بالقرب من دوار  مركز شرطة الفروانية .
 مت افتتاح لولو إكسبريس فريش ماركت في 
الكويت من قبل وكيل وزارة التعليم السابق 
راض���ي مطلق ع��ي��د ال��ع��وي��د ب��ح��ض��ور رئيس 
مجلس اإلدارة وال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب ملجموعة 
لولو الدولية يوسف علي ام.اي ، إل��ى جانب 
امل��دي��ر التنفيذي للولو أش��رف علي ، واملدير 

اإلقليمي للكويت محمد حارس ، واملدير اإلقليمي 
للكويت سريجيث وبحضور مسؤولني حكوميني 
وشخصيات كبيرة وجتمع كبير من املتسوقني 

واملهنئني.
يعد لولو إكسبريس فريش الثاني من نوع 
املتاجر ال��ذي يتم افتتاحه في الكويت وال��ذي 
يضيف إلى البصمة املتنامية لتجارة التجزئة 
من خالل رفع عدد الفروع في البالد إلى تسعة 
منافذ ليصبح إجمالي متاجر لولو في جميع 
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عيسى الكوهجي

حققت ش��رك��ة الصاحلية العقارية 
أرباحاً صافيًة تبلغ 11.5 مليون دينار 
كويتي وربحية سهم 23.4 فلس للسهم 
الواحد خالل التسعة أشهر املنتهية في 30 
سبتمبر 2019، وذلك باملقارنة مع 14.1 
مليون دينار كويتي بربحية سهم 28.7 

فلس للفترة املقارنة من العام املاضي.
م��ن جانبه ق��ال غ���ازي فهد النفيسي 
- رئيس مجلس إدارة شركة الصاحلية 
العقارية، أن ارتفاع مجمل الربح احملقق 
ف��ي نتائج شركة محاصة خ��الل السنة 
امل��ال��ي��ة امل��اض��ي��ة يظل ف��ارق��اً ف��ي صافي 
األرب���اح اإلجمالية للشركة خ��الل العام 
احل��ال��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى زي���ادة تكاليف 
وأعباء التمويل، وأضاف غازي النفيسي، 

إل��ى أن��ه وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف��إن النتائج 
احملققة ج���اءت متماشية م��ع توقعات 

وتقديرات إدارة الشركة.
ثم أوض��ح غ��ازي النفيسي، أن نتائج 
البيانات املالية لشركة الصاحلية العقارية 
تكشف ع��ن ارت��ف��اع واض���ح ف��ي إجمالي 
موجودات الشركة إلى 354 مليون دينار 
كويتي وبنسبة منو بلغت %13 عن الفترة 
املقارنة، كما بلغت اإلي��رادات التشغيلية 
للشركة 33.5 مليون دينار كويتي، فيما 
ارتفعت األرب��اح التشغيلية بنسبة 3% 
إل��ى 19.3 مليون دينار كويتي، وبلغت 
حقوق امللكية نحو 150 مليون دينار 
كويتي بنهاية ال��رب��ع الثالث م��ن العام 
احلالي، مؤكداً بأن املؤشرات األساسية 

في النتائج املالية املعلنة تعبر عن توزان 
في األداء وجودة في التشغيل داخل شركة 

الصاحلية العقارية.
ول��ف��ت غ���ازي النفيسي، إل��ى أن هذه 
النتائج ج��اءت بصفة أساسية نتيجة 
التركيز على األنشطة الرئيسية للشركة 
ف��ي م��ج��ال االستثمار ال��ع��ق��اري، والتي 
تنعكس بوضوح في منو الربح التشغيلي، 
واستقرار االي���رادات التشغيلية، كما أن 
م��وج��ودات الشركة مستمرة ف��ي النمو 
امل��ط��رد وذل��ك بسبب زي���ادة األع��م��ال قيد 
التنفيذ ملشروع العاصمة اململوك للشركة 
ف��ي منطقة ش���رق، ب��اإلض��اف��ة إل��ى متتع 
أص��ول الشركة بجودة عالية س��واء في 

غازي النفيسيالداخل أو اخلارج.

جانب من االفتتاح

»كفيك«: انخفض مؤشر 
MSCI لألسواق اخلليجية 

2.65 - باملئة  بنسبة 
أوضحت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار )كفيك( في 
تقريرها لشهر أكتوبر عن األسواق املالية، والذي يسلّط الضوء 
على أداء أس��واق املال العاملية الرئيسية باإلضافة لألسواق 
اخلليجية مع حتليل ألداء السوق وارتباطه بأهم املجريات 

واألحداث االقتصادية املؤثرة.
األس���واق اخلليجية: انخفض مؤشر MSCI لألسواق 
اخلليجية بنسبة ٪-2.65 خالل الشهر، حيث سجل مؤشر 
تاسي السعودي أس��وء أداء متبوًعا مبؤشر بورصة قطر 
العام في قطر، بينما جاء أفضل أداء من سوق أبوظبي وسوق 
الكويت. سجل مؤشر التداول لألسهم السعودية انخفاضاً 
ملحوظاً، حيث انخفض بنسبة ٪-4.30 خالل الشهر بسبب 
الضغط من قطاع اإلع��الم ٪-15.72 ، وقطاع إنتاج األغذية 

بنسبة ٪15.24-، وقطاع اإلتصاالت بنسبة ٪-10.39. 
 وفي قطر، سجل املؤشر القطري إنخفاضاً بنسبة ٪-1.50 
خالل الشهر، حيث حقق قطاع التأمني إنخفاضاً بنسبة -9.22
٪، وقطاع الصناعة إنخفاضاً بنسبة ٪-5.82. وفي سلطنة 
عمان، إنخفض مؤشر MSM 30 بنسبة ٪-0.44 في شهر 
أكتوبر مدفوًعا بشكل رئيسي بإنخفاض قطاع  اخلدمات بنسبة 

٪-2.09 وقطاع الصناعات بنسبة ٪-1.97. 
 أم��ا في دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة، إنخفض مؤشر 
سوق دبي املالي ٪-1.23 مع أداء ضعيف جاء من قطاع التأمني 
بنسبة ٪-5.20، يليه قطاع اخلدمات بنسبة ٪-4.17، وقطاع 
العقارات بنسبة ٪-3.34. وفي أبوظبي، إرتفع مؤشر سوق 
أبوظبي ل��ألوراق املالية بنسبة ٪+1.00 مع أداء قوي جاء 
من قطاع العقارات بنسبة ٪+11.65، وقطاع البنوك بنسبة 
٪+1.07. وفي الكويت، إرتفع املؤشر العام بنسبة ٪+0.69 
مع مساهمة إيجابية من قطاع اإلتصاالت بنسبة ٪+4.43. وفي 
البحرين، إرتفع مؤشر سوق البحرين لألوراق املالية بنسبة 

٪+0.44 مدعوماً من قطاع اخلدمات بنسبة ٪+1.39.

»اإلثمار« يواصل تسجيل ارتفاع األرباح 
أع��ل��ن بنك اإلث��م��ار ش.م.ب. 
)مقفلة(، عن ارتفاع أرباحه لهذه 
الفترة حيث يواصل البنك تركيزه 

على منو خدمة العمالء. 
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة 
بنك اإلثمار، صاحب السمو امللكي 
األمير عمرو الفيصل في أعقاب 
مراجعة وموافقة مجلس اإلدارة 
على النتائج املالية املوحدة لفترة 
التسعة أش��ه��ر املنتهية ف��ي 30 

سبتمبر 2019. 
وق��د أظ��ه��رت النتائج املالية 
لبنك اإلث��م��ار تسجيل  صافي 
الربح اخل��اص مبساهمي البنك 
بلغ 2.67 مليون دينار بحريني 

لفترة التسعة أشهر املنتهية في 
30 سبتمبر 2019، أي زاد بنسبة 
70.6 في املائة مقابل صافي ربح 
بلغ 1.56 مليون دينار بحريني 
سجل في الفترة نفسها من عام 
2018. وكان صافي ربح لفترة 
التسعة أش��ه��ر املنتهية ف��ي 30 
سبتمبر 2019 ق��د ب��ل��غ 5.28 
مليون دينار بحريني، أي ارتفع 
بنسبة 10.9 ف��ي امل��ائ��ة مقارنة 
بصافي رب��ح بلغ 4.76 مليون 
دينار بحريني للفترة نفسها من 

عام 2018. 
وتعليقاً على ه��ذه النتائج 
ق��ال سمو األمير عمرو الفيصل: 

“باألصالة ع��ن نفسي ونيابة 
ع��ن مجلس إدارة بنك اإلث��م��ار، 
يطيب ل��ي أن أع��ل��ن ب���أن البنك 
ي���واص���ل ت��س��ج��ي��ل زي������ادة في 
األرب��اح. وهذا خير دليل على أن 
جهود البنك للنمو بحيث يكون 
قريباً ج��داً من العمالء ولتعزيز 
جتربتهم املصرفية تؤتي ثمارها 

بوضوح”. 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��رئ��ي��س 
التنفيذي لبنك اإلث��م��ار أحمد 
ع��ب��دال��رح��ي��م ب���أن من��و األرب���اح 
يعكس التزام البنك بالتركيز على 
مواصلة تعزيز جتربة العمالء 

املصرفية.

»الكويت للتأمني« حتقق 
8.7 مليون دينار أرباحًا 

9 أشهر صافية في 
أعلنت شركة الكويت للتأمني حتقيق 7ر8 مليون 
دينار )نحو 6ر28 مليون دوالر أمريكي( أرباحا 
صافية بربحية سهم بلغت 1ر47 فلس في التسعة 

أشهر األولى من عام 2019.
وق��ال��ت الشركة ف��ي اف��ص��اح منشور على موقع 
بورصة الكويت االلكتروني أمس  االثنني ان اجمالي 
املوجودات بلغ 193 مليون دينار )نحو 635 مليون 
دوالر( في التسعة اشهر األولى من 2019 مقارنة مع 
173 مليون دينار )نحو 569 مليون دوالر( للفترة 
ذاتها من 2018. وأف��ادت بأن اجمالي حقوق امللكية 
اخلاصة للمساهمني بلغ نحو 98 مليون )نحو 322 

مليون دوالر( في التسعة أشهر االولى من 2019 .


