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احملافظ والصناديق تعمل في السوق الكويتي بنظام التدوير لألعلى

البورصة تغلق على انخفاض املؤشر
العام و الرئيسي وارتفاع األول
أنهت بورصة الكويت تعامالتها أمس
األربعاء على انخفاض املؤشر العام 11ر4
نقطة ليبلغ مستوى 3ر 5581نقطة بنسبة
انخفاض بلغت 07ر 0في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 01ر102
مليون سهم مت��ت م��ن خ�لال  5659صفقة
نقدية بقيمة 9ر 29مليون دي��ن��ار كويتي
(نحو 6ر 98مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر39
نقطة ليصل إل��ى مستوى 8ر 4752نقطة
بنسبة 83ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 8ر 36مليون سهم متت عبر 1831
صفقة نقدية بقيمة 5ر 2مليون دينار (نحو

2ر 8مليون دوالر) .وارتفع مؤشر السوق
األول 8ر 12نقطة ليصل إل���ى مستوى
4ر 6011نقطة بنسبة ارتفاع 21ر 0في املئة
من خالل كمية أسهم بلغت 19ر 65مليون
سهم متت عبر  3828صفقة بقيمة 3ر27
مليون دينار (نحو  90مليون دوالر).
وك��ان��ت ش��رك��ات (التعمير) و(ورق��ي��ة)
و(امل���دن) و(متدين ع) و(عربي ق) األكثر
ارت��ف��اع��ا ف��ي ح�ين ك��ان��ت أس��ه��م (ب��ي��ت��ك)
و(خليج ب) و(بنك ورب��ة) و(أهلي متحد)
و(صناعات) األكثر ت��داوال في حني كانت
(املصالح ع) و(ال��ع��ق��اري��ة) و(أهلية ت)
و(وربة ب) و(وطنية د ق) األكثر انخفاضا.

وت��اب��ع املتعاملون إف��ص��اح معلومات
جوهرية م��ن الشركة (الكويتية للكيبل
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي) ب��ش��أن ت��خ��ارج��ه��ا م��ن أح��د
استثماراتها ف��ي اليمن فضال ع��ن إفصاح
تعامل شخص مطلع على أس��ه��م شركة
السكب الكويتية.
كما تابع هؤالء إفصاحا من شركة (بيت
االستثمار اخلليجي) بخصوص شراء نسبة
7ر 16من رأسمال شركة (طفل املستقبل)
فضال عن إفصاح تعامل شخص مطلع على
أسهم شركة الصاحلية العقارية.
وق��ال مستشار التحليل الفني ألس��واق
امل����ال ،إب��راه��ي��م ال��ف��ي��ل��ك��اوي إن احمل��اف��ظ

خالل الربع األول من العام اجلاري

ارتفاع أرباح «مشاريع الكويت»
إلى  6.5مليون دينار
أعلنت شركة مشاريع الكويت
(القابضة) ع��ن حتقيق صافي
رب��ح بقيمة  6.5مليون دينار
ك��وي��ت��ي ( 21.4م��ل��ي��ون دوالر
أمريكي) خ�لال األشهر الثالثة
األول��ى من ع��ام  2019بارتفاع
نسبته  15في املائة باملقارنة مع
نفس الفترة م��ن ال��ع��ام املاضي
التي مت خاللها حتقيق ربح بقيمة
 5.64مليون دينار كويتي (18.5
مليون دوالر أمريكي).
وارت��ف��ع��ت رب��ح��ي��ة السهم
بنسبة  41في املائة لتصل إلى فيصل العيّار
 2.16فلس ( 0.71سنت أمريكي)
للسهم الواحد باملقارنة مع 1.53
فلس ( 0.50سنت أمريكي) للسهم الواحد في الربع األول من العام
املاضي.
وبلغ إجمالي األصول املجمّعة في الربع األول من العام  10.1مليار
دينار كويتي ( 33مليار دوالر أمريكي) باملقارنة مع  10.4مليار دينار
كويتي ( 34مليار دوالر أمريكي) كما في نهاية عام .2018
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال نائب رئيس مجلس
اإلدارة (التنفيذي) في شركة املشاريع فيصل العيّار “حتدثنا خالل
منتدى الشفافية الذي عقدناه مؤخرا ً عن األداء اإليجابي الذي حققته
شركات املجموعة في العام املاضي والذي يشير إلى استمرار النمو في
عام  ،2019والنتائج التي حققناها في الربع األول من العام احلالي
تدعم ذلك .إننا نبقى متفائلون بحذر بأننا على املسار الصحيح نحو
حتقيق نتائج أكثر إيجابية خالل هذا العام”.

«أنوتا» تطلق تشكيلتها ملوسم
صيف و رمضان 2019
اطلقت “أنوتا” تشكيلة دالليد و أنوتا ملوسم صيف و رمضان
 2019و املتوفرة االن في جميع املتاجر  ،والتشكيلة حتتوي على
مزيج من الصور الظلية مع االلوان والتفاصيل الذهبية و الطبعات
العصرية املميزة باإلضافة إلى احساس الصيف املعاصر.
أيضا إطالق حملة أنوتا اجلديدة “إعطيها
يتوازى إطالق املجموعة ً
إطاللة أنوتا” التي تقدم منظورا ً مختلف و جديد كليا لعمالئنا ،
لتأخذهم في رحلة لننظر إلى ما وراء العني .تتمثل رؤيتنا في هذه
احلملة في إلهام النساء ملعرفة أن هناك جانبني لكل قصة وإمكانيات
غير محدودة فيما ميكن أن تكون عليه املرأة .كل ما عليك القيام به هو
إعطاء كل حالة نظرة أخرى  -إعطائها إطاللة أنوتا.

متداول في البورصة

وال��ص��ن��ادي��ق ه��ي ال��ت��ي تعمل ف��ي السوق
الكويتي بنظام ال��ت��دوي��ر لألعلى مبعني
أن الطالب هو الشاري والعكس صحيح،

سواء كان شركة أو شخص أو باالتفاق بني
مجموعات.
وأوضح الفيلكاوي أن هذا التدوير بهدف

يقابلها الضغوط التراجعية الناجتة عن احلرب التجارية

«كامكو» :ارتفاع أسعار النفط على
خلفية التداعيات اجليوسياسية

ق��ال تقرير كامكو ح��ول أداء أس��واق
النفط العاملية مايو  ، 2019لقد ارتفاع
أس��ع��ار النفط على خلفية التداعيات
اجل��ي��وس��ي��اس��ي��ة ي��ق��اب��ل��ه��ا ال��ض��غ��وط
التراجعية الناجتة عن احلرب التجارية
بني الواليات املتحدة والصني .
وأدت التهديدات بتقليص اإلم��دادات
ال��ن��ف��ط��ي��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��ت��داع��ي��ات
اجليوسياسية ف��ي منطقة اخلليج إلى
ارتفاع أسعار النفط ه��ذا األسبوع بعد
تسجيلها لتراجعات متتالية على مدار
األسبوعني املاضيني .هذا باإلضافة إلى
جهود املستوردين للبحث عن مصادر
بديلة خل��ام النفط نتيجة للعقوبات
املفروضة على إي��ران وإلغاء اإلعفاءات،
كما ساهمت فنزويال في دعم أسعار عقود
النفط ال��ف��وري��ة لبعض درج���ات اخل��ام
ملنتجني من منطقة اخلليج وأفريقيا.
من جهة أخ��رى ،اشتعلت مرة أخرى
احل��رب التجارية بني ال��والي��ات املتحدة
وال��ص�ين بعد فشل احمل��ادث��ات على ما
يبدو ب�ين الشريكني التجاريني .حيث
قامت ال��والي��ات املتحدة برفع الرسوم
اجلمركية على واردات صينية بقيمة
 200مليار دوالر أمريكي من نسبة 10

ف��ي امل��ائ��ة إل��ى  25ف��ي امل��ائ��ة ،كما يشاع
عزمها فرض الرسوم اجلمركية على كافة
ال���واردات الصينية .وقوبل ذل��ك بقيام
الصني باتخاذ إجراءات مضادة متثلت في
فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية
بقيمة  60مليار دوالر أمريكي ابتدا ًء من
يونيو  ،2019إال أن الصني استثنت رفع
الرسوم اجلمركية على الواردات النفطية
األمريكية بينما زادتها على واردات الغاز
الطبيعي املسال.
وق��د أث���رت ال��ت��ط��ورات األخ��ي��رة على
كال من جانبي الطلب وال��ع��رض لسوق
النفط .وتبرز عوامل جانب الطلب إلى حد
كبير املخاطر السلبية احمليطة بأسعار
النفط على املدى القريب .حيث أن عودة
اشتعال احل��رب التجارية لم تقم سوى
بإخافة االس��واق التي عاصرت بالفعل
ضعف املؤشرات االقتصادية من جانب
مستوردي النفط الرئيسيني .ويشمل
ذل��ك التراجعات املتتالية ف��ي مبيعات
السيارات في الصني والهند باإلضافة
إل���ى ت��وق��ع وص���ول ال��س��وق األمريكية
ملستويات الذروة ومن املتوقع أن تتراجع
معدالت النمو على امل��دى القريب .وفي
أح��دث التقارير الشهرية ال��ص��ادرة عن

إدارة معلومات الطاقة االمريكية مت
خفض توقعات منو الطلب العاملي على
النفط هامشياً .كما ذكر التقرير ايضاً إن
أسعار النفط ،التي مت تداولها مؤخرًا
فوق مستوى  65دوالر أمريكي للبرميل،
لها تأثير سلبي على الطلب من املشترين
اآلسيويني.
أم��ا على جانب العرض ،ف��إن الزيادة
امل��ت��وق��ع��ة ف��ي امل���ع���روض ال��ن��ف��ط��ي من
الواليات املتحدة قد مت اخذها في االعتبار
بالفعل ضمن عوامل تسعير النفط .إال انه
يبدو أن هناك ع��ددًا من العوامل األخرى
التي لها تأثير قد يعادل ارتفاع إم��دادات
ال��ن��ف��ط األم��ري��ك��ي��ة ،مب��ا ف��ي ذل���ك ف��رض
العقوبات على إيران وفنزويال ،وتراجع
إمدادات النفط من روسيا إلى أوروبا على
خلفية تعطل خط أنابيب النفط .كما تشهد
أيضا بعض املناطق التي يرتفع
أوروب��ا ً
فيها الطلب على النفط على خلفية توقع
تزايد تشغيل مصافي التكرير في األشهر
املقبلة باإلضافة إلى انخفاض املعروض
من مصدري النفط الثقيل ،مبا في ذلك
تراجع اإلم��دادات من بحر الشمال بسبب
انقطاع اإلنتاج ،إلى جانب درجات اخلام
النيجيرية واألجنولية.

«املتحد» يطلق مبادرته لتوزيع املاجلة على األسر احملتاجة
فى إط��ار برنامجه اإلجتماعي اخلاص
بشهر رمضان  ،أطلق البنك األهلي املتحد
مبادرته لتوزيع املآجلة وتوفير مؤونة
شهر رمضان لألسر احملتاجة والتى شارك
فيها عدد من املتطوعني من موظفي البنك
والذين قاموا بتجهيز وتوزيع صناديق
املاجله ال��ت��ي حت��ت��وي على االحتياجات
الغذائية ال�لازم��ة لشهر رم��ض��ان املبارك
للمحتاجني فى مناطق مختلفة من الكويت .
وبهذه املناسبة أفادت سحر دشتي مدير
عام حماية العمالء واملسئولة عن برنامج
املسئولة اإلجتماعية فى البنك األهلي املتحد
 :بعد األثر اإليجابي الذي ملسناه ملبادرتنا
التى بدأناها العام املاضي لتوزيع املاجلة ،
ويسرنا أن نقوم للعام الثاني على التوالي

 1.2مليون دينار أرباح
«السور» في  3أشهر
انخفضت أرباح شركة السور لتسويق
الوقود في الثالثة األشهر األولى من العام
اجلاري بنسبة  3.42باملائة على أساس
سنوي .وحسب بيان الشركة لبورصة
الكويت أم��س األرب��ع��اء ،سجلت السور
أرباحاً في الربع األول من  2019بقيمة
 1.16مليون دينار ( 3.82مليون دوالر)،
مقابل  1.20مليون دينار ( 3.96مليون
دوالر) أرب��اح الفترة املناظرة من العام
امل��اض��ي .وأرج���ع بيان الشركة تراجع
األرباح إلى انخفاض اإليرادات التشغيلية
بنسبة  1.76باملائة عند  38.92مليون
دي��ن��ار ،مقابل  38.25مليون دينار في
الربع األول من .2018

بتوزيع املآجلة على األسر األكثر احتياجا
خ�لال شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك لنؤمن لهم
مؤونة شهر رمضان وفقا ألفضل املواصفات
الغذائية مم��ا يقلل م��ن ال��ه��در ف��ى الطعام
فى حال توزيع وجبات جاهزة لإلفطار ،
هذا باإلضافة إلى أن توزيع املؤونة يوفر
للمحتاجني فرصة أفضل إلعداد الطعام فى
بيوتهم بأنفسهم مما يحفظ لهم كرامتهم .
وأضافت دشتي نحن فخورين باجلهد
ال��ذى بذله الفريق التطوعي من موظفي
البنك والذين أبدوا حماسا كبيرا للمشاركة
ف��ى جتهيز وتغليف ص��ن��ادي��ق املاجلة
وتوزيعها قبيل اإلفطار فى مناطق مختلفة
من الكويت ومنها صبحان وجليب الشيوخ
 ،وغيرها .

فريق املتحد التطوعي يوزعون املاجلة

«سفن» توقع عقد
مشروع لصالح «شيفرون
العربية السعودية»
وقعت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة
وبناء السفن عقد مشروع بقيمة  1.97مليون
دي��ن��ار ،لصالح ش��رك��ة شيفرون العربية
السعودية ،وملدة  7أشهر.
ووف��ق بيان سفن لبورصة الكويت أمس
األربعاء ،من املتوقع حتقق أرباح تشغيلية
نتيجة للعقد من املقرر إدراجها ضمن البيانات
املالية لعام .2019-2020
ويتعلق العقد بتنفيذ أع��م��ال تنظيف،
وفحص مائي خلطوط األنابيب البرية بقطر
 20بوصة واألن��اب��ي��ب البحرية بقطر 36
بوصة.

«اخلليج للتأمني» تعلن عن حتقيق أرباح
صافية بقيمة  3.7مليون دينار

أعلنت مجموعة اخلليج للتأمني عن حتقيق صافي
ربح بقيمة  3.7مليون دينار كويتي ( 12.3مليون
دوالر امريكي) عن الربع االول لعام  ،2019بربحية
 20.90فلس للسهم الواحد باملقارنة مع صافي ربح
بقيمة  3.3مليون دينار كويتي ( 11مليون دوالر
أمريكي) عن نفس الفترة من العام املاضي بارتفاع
قيمته  0.4مليون دينار كويتي ( 1.3مليون دوالر
أمريكي) ونسبته  12.2%ويعود سبب االرتفاع
في صافي الربح إلى ارتفاع صافي ربح االكتتاب
وحصة املجموعة من نتائج الشركات التابعة.
وبلغت حقوق املساهمني  84.5مليون دينار
كويتي ( 277.8مليون دوالر أمريكي) كما في

 ،2019/03/31في حني بلغت القيمة الدفترية
للسهم في نهاية الربع األول من العام احلالي 472
فلسا ً.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي ملجموعة
اخلليج للتأمني السيد خالد سعود احلسن “تعكس
نتائج ال��رب��ع األول لهذا ال��ع��ام النمو املتواصل
لعمليات املجموعة وقدرتها على حماية أصولها
وحقوق مساهميها ،وسعيها املستمر لتقدمي أفضل
اخلدمات التأمينية لعمالئها في جميع األسواق التي
نتواجد فيها وذلك من خالل استراتيجيتنا الهادفة
إل��ى التوسع اإلقليمي وزي���ادة حصتنا السوقية
محليا ً وإقليميا ً”.

رفع األسعار إلى األعلى ثم عملية التصريف
ومن ثم عملية الهبوط والضغط على األسهم
للتجميع مرة أخرى.

إعالن «اخلليج» الرمضاني يحقق
أكثر من  8.5مليون مشاهدة
سجل اإلعالن الرمضاني الذي
أطلقه بنك اخلليج هذا العام عدد
مشاهدات قياسي ،حيث بلغت
املشاهدات أكثر من  8.5مليون
مشاهدة على م��واق��ع التواصل
االجتماعي .ويعكس ه��ذا الرقم
جناح الفكرة الفريدة التي تطرح
ألول مرة في الكويت واملنطقة في
هذا اإلع�لان ،حيث يحدد نهايته
اجلمهور عبر التصويت ألحد
الشخصيتني.
وح��ول هذا قال مساعد املدير
ال��ع��ام ل�لات��ص��االت اخل��ارج��ي��ة
أحمد األمير
ف��ي بنك اخلليج ،أحمد األمير:
“أسعدتنا جدًا ردود الفعل على
اإلع�لان الرمضاني الذي حرصنا أن يعكس قيم أهل الكويت وبنك
اخلليج كذلك .أردن��ا هذا العام أن ننتج إعالنًا ميتد مع املشاهدين
ألكثر من يوم واحد ،فكانت فكرتنا أن نقدمه بشكل قصة للجمهور،
ونقدم معه خمسة فيديوهات قصيرة ليصوت اجلمهور على أساسها
للشخصية املفضلة لديهم ،وبنا ًء على ه��ذا التصويت تتم نهاية
اإلعالن ،فيصبح بذلك اجلمهور شريكًا لنا بتحديد مجرى القصة.

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

«هواوي الكويت» تُطلق عرض ًا ملستخدمي
هواتف  P30 ProوP30
أعلنت مجموعة ه��واوي ألعمال املستهلكني ،الشركة العاملية
العمالقة في مجال تصنيع الهواتف الذكية ،عن تقدمي عرض ترويجي
مميز في الكويت مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك ،وذلك خصيصا ً
ملستخدمي هاتف  P30 Proمتنوع املزايا وامل��زوّ د بكاميرا فائقة
متعددة العدسات واالستخدامات ،وكذلك هواتف  P30التي تتميز
بكاميرا فائقة االستشعار مع عدسة ذات زاوية واسعة للغاية.
وتعليقا ً على ذلك ،قال جيسون جيانغ ،مدير عام مجموعة هواوي
ألعمال املستهلكني في الكويت“ :يحتفي ه��ذا العرض الترويجي
يجسدها شهر
ّ
بالتزامنا جتاه قيم الرعاية والعطاء واخلير التي
رمضان املبارك .وكلّنا ثقة بأن هواتف  P30 Proو ،P30التي أعادت
تعريف جتارب الكاميرات االحترافية الفائقة ،ستشكّل هدايا مثالية
خالل عيد الفطر السعيد؛ حيث ستتيح للمستخدمني التقاط أروع
اللحظات العائلية التي ستبقى طويالً في الذاكرة”.

«التجارية» حتقق أرباح ًا تبلغ
 3ماليني دينار في الربع األول
ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
الشركة التجارية العقارية عبد
الفتاح محمد رفيع معرفي ،أن
نتائج أعمال الشركة عن الفترة
املالية املنتهية ف��ي  31م��ارس
 2019ق��د أس��ف��رت ع��ن حتقيق
صافي أرباح بلغت 3,131,448
د.ك (فقط ثالثة ماليني ومائة
وواحد وثالثون ألفا وأربعمائة
وثمانية وأربعون دينار كويتي).
وق��د بلغ ال��ع��ائ��د على متوسط
ح��ق��وق امل��س��اه��م�ين ،1.06%
والعائد على رأس املال .1.75%
عبد الفتاح معرفي
وص��رح معرفي أن التجارية
العقارية ما زالت حتقق استقرارا ً
في أدائها مما يدل على متانة املركز املالي وخصوصا ً القطاع العقاري
واملدعوم بعوائد اإليجارات وحتسن مستويات اإلشغال .وأضاف أننا
مستمرون في جهود حتقيق االمتياز التشغيلي وتطبيق تغييرات
فعالة للتقليل من التكاليف بشكل عام جلميع الوحدات التابعة إلدارة
الشركة.

 27.4مليون دوالر أرباح
«املصرية الكويتية» بالربع األول
أظهرت القوائم املالية ارتفاع أرب��اح الشركة القابضة املصرية
الكويتية املدرجة ببوصتي مصر والكويت خالل الربع األول من العام
اجلاري بنسبة  25باملائة على أساس سنوي.
وحسب بيان الشركة لبورصة الكويت أمس األرباح ،بلغت أرباح
الثالثة األشهر األولى من العام اجلاري  8.34مليون دينار (27.37
مليون دوالر) ،مقابل  6.69مليون دينار ( 22.31مليون دوالر) أرباح
الفترة املناظرة من .2018
وعزا بيان الشركة ارتفاع األرباح الفصلية إلى منو صافي الربح
إلى الربح التشغيلي بنسبة  46.28باملائة.

