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اجلمعة ١٩ مايو ٢٠١٧

النفط الكويتي ينخفض
إلى 48.3 دوالراً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 42 سنتا في 
تداوالت أمس األول ليبلغ 48.36 دوالرا مقابل 48.78 
دوالرا  للبرميل في تداوالت الثالثاء املاضي وفقا 
للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.

عمومية الشركة أقرّت توزيع 160% نقداً

العثمان: »هيومن سوفت« في 2017.. نقلة نوعية في اخلدمات التعليمية
أحمد موسى

العامــة  أقــرت اجلمعيــة 
العادية لشركة هيومن سوفت 
القابضــة توزيع أرباح نقدية 
عن السنة املالية املنتهية في 
3١ ديسمبر ٢٠١6 بنسبة ١6٠% 
من القيمة االسمية وبواقع ١6٠ 
فلسا للســهم مبا يعادل 4.١٩ 

مليون دينار.
ووافقت اجلمعية العمومية 
التي عقدت أمس، على البيانات 
املالية عن السنة املالية املنتهية 

في 3١ ديسمبر ٢٠١6.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
طارق فهد العثمان في كلمته 
للجمعية العمومية، إن شركة 
هيومن سوفت تفوقت خالل 
العــام ٢٠١6 علــى جناحاتهــا 
الســابقة التــي متثلــت فــي 
مشاريعها التعليمية في كل من 
جامعة وكلية الشرق األوسط 
األميركيــة، حيث جنحت في 

استقطاب الطلبة املتميزين.
وأضاف أن الشــركة كانت 
ســباقة في طرح تخصصات 
جديدة وفق احتياجات سوق 
العمــل جتعلهــا قــادرة على 
اســتيعاب الطلب املتزايد من 

خريجي الثانوية املؤهلني األمر 
الذي يســاهم بشكل فعال في 

سد احتياجات سوق العمل.
وأشــار إلــى أن أحــد أبرز 
إجنازات الشــركة هو وصول 
عــدد الطلبــة املقيديــن فــي 
اجلامعة والكلية إلى ١٠.4 آالف 
طالب وإضافة مبان تعليمية 
جديدة، وهو ما جاء استجابة 
ألعداد الطلبة املتزايدة سنويا.
وقــال العثمان ان نشــاط 

فيمــا ارتفعــت إيراداتها إلى 
54.5 مليون دينار بنمو ٢5% 
عن عــام ٢٠١5 لتســاهم تلك 
النتائــج اجليــدة فــي تعزيز 
ثقة املستثمرين بسهم الشركة.

رؤية مستقبلية
الشــركة  رؤيــة  وعــن 
املســتقبلية قال العثمان، إن 
شركة هيومن سوفت ستستمر 
في تركيزها على االستثمار في 

وأضاف ان الشركة تسعى 
إلــى توفيــر املــوارد الالزمة 
الستكمال مباني ومرافق احلرم 
اجلامعي وصوال بها إلى حرم 
جامعي متميز ضخم بحجمه 

وإمكانياته.
ويذكــر ان شــركة هيومن 
سوفت دخلت مؤخرا في مؤشر 
مورجان ستانلي MSCI، حيث 
إن مؤشر MSCI هو مؤشر عاملي 
الشــركات املدرجة  يتضمــن 

الشركة خالل ٢٠١6 تركز على 
بناء وتطوير البنية التحتية 
وجتهيز مختلف مرافق احلرم 
التقنيات  اجلامعــي بأحــدث 
وأكثرها تطورا حيث سيساهم 
ذلك في زيادة القيمة الفعلية 
ألصول الشركة ويعزز اداءها 

املالي في السنوات القادمة. 
وأوضح ان الشركة سجلت 
منو أرباحها لعام ٢٠١6 بنسبة 
38%  لتبلغ ٢4.٢ مليون دينار، 

قطاع التعليــم العالي، وذلك 
من خالل مشاريعها التعليمية 
املتمثلة في كل من جامعة وكلية 
الشــرق األوســط األميركية، 
حيث تســعى الشركة ضمان 
حتقيق جودة في التعليم وفي 
املخرجات التعليمية من خالل 
تقدمي خدمات تعليمية متطورة 
في هذا القطاع احليوي واملهم 
لترقى بالتعليــم العالي على 

مستوى الكويت واملنطقة.

األكثر تداوال في البورصة.
اجلديــر بالذكر أن شــركة 
هيومن ســوفت متثــل أعلى 
سعر سهم في بورصة الكويت، 
ومن كبرى الشركات من حيث 
القيمة السوقية )484 مليون 
دينار(، وقد اســتحوذت على 
حصــة كبيــرة من تــداوالت 
السوق بنسبة 5% من مجموع 
التداوالت في بورصة الكويت 

خالل الشهر املاضي.

العثمان مترئسا اجلمعية العمومية لشركة هيومن سوفت طارق فهد العثمان

وصول عدد الطلبة 
إلى 10.4 آالف أبرز 

إجنازات 2016

طرح تخصصات 
جديدة تساهم 

في سد احتياجات 
سوق العمل

الشركة تركز 
على تطوير البنية 

التحتية لتعزيز 
أصولها وأدائها 

املالي

ربحت 200 مليون دينار.. وارتفاع جماعي للمؤشرات والسيولة

البورصة تتهيأ ملنظومة ما بعد التداول
شريف حمدي

أنهــت بورصــة الكويت 
تعامالت األسبوع على ارتفاع 
جماعي ملؤشــراتها الثالثة، 
فضال عن ارتفاع الســيولة 
علــى وقــع زيــادة عمليات 
الشــراء على أســهم قيادية 
وأخرى متوسطة وصغيرة 
في قطاعات متنوعة، وذلك 
بعــد تراجع األســعار على 
مدار األســبوعني املاضيني، 
ما شجع املتعاملني على زيادة 

العمليات الشرائية.
وأثــرت عدة عوامل على 
نشاط السوق خالل تعامالت 

األسبوع وأبرزها ما يلي:
٭ نشــطت شــريحة مــن 
املتعاملــني بالســوق علــى 
عدد من األسهم خاصة التي 
سجلت تراجعا سعريا خالل 
األســبوع املاضــي والــذي 
ســبقه، وكان التركيز الفتا 
على األســهم الصغيرة ذات 
الطابع املضاربي بعد ان باتت 

أسعارها مشجعة للشراء.
٭ األســهم القياديــة أيضا 
حظيت بنشــاط اتضح من 
زيادة السيولة التي مت ضخها 
على مدار جلسات األسبوع 
بنحــو ١٠ ماليــني دينــار 
إضافيــة، ما عزز مكاســب 
املؤشــرات الوزنيــة التــي 
بدأت في اســتعادة توازنها 
نســبيا بعد موجــة تراجع 
كبيرة كادت تهوي مبكاسبها 
التي حققتها منذ بداية العام 

احلالي، وجــاء اإلقبال على 
األســهم القيادية ذات األداء 
التشغيلي مدعوما بالنتائج 

املالية اجليدة بالربع األول 
والتي أظهرت منوا ملحوظا 

باألرباح.
البورصــة  أن  يبــدو  ٭ 
الكويتيــة تتهيــأ لتطبيــق 
املرحلة األولى من منظومة 
ما بعد التداول وسط حالة 
من التفــاؤل، وذلك اعتبارا 
من جلسة األحد املقبل والتي 
ستشــهد تغييــرات جذرية 
أبرزها توحيد دورة التسوية 
T+3، وتغيير آلية استحقاق 
األسهم، وتغيير آلية احلدود 
السعرية لألسهم، باإلضافة 
إلى اإلغالق العشوائي الذي 

يهدف للقضاء على اإلغالق 
املفتعل للبورصة.

وارتفعت معدالت السيولة 
األســبوعية لتصــل إلى 86 
مليون دينار مبتوسط يومي 
١٧ مليون دينار ارتفاعا من 
٧6 مليون دينار مبتوســط 
يومي ١5 مليــون دينار في 

األسبوع املاضي.
وعلــى مســتوى القيمة 
الرأسمالية للسوق، حققت 
مكاسب بنسبة ٠.٧% بنحو 
٢٠٠ مليــون دينار ببلوغها 
٢٧.688 مليار دينار، بعد أن 
كانــت ٢٧.48٧ مليار دينار 
بنهايــة األســبوع املاضي، 
وبذلــك توقــف مسلســل 
اخلسائر الذي استمر لنحو 

4 أسابيع متتالية.
وأنهت املؤشرات تعامالتها 

على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠.8%، محققا 55 نقطة 
مكاسب ليرتفع املؤشر إلى 
6٧٢5 نقطة، وبذلك ارتفعت 
املكاســب السنوية للمؤشر 

إلى ١٧%.
٭ حقــق املؤشــر الوزنــي 
مكاسب بنسبة ٠.5% مبكاسب 
نقطتني ليصل إلى 4٠3 نقاط، 
وأنهى تعامالت األسبوع على 
مكاسب سنوية تقدر بـ ٢.%6.
٭ حقــق مؤشــر كويت ١5 
مكاسب بنسبة ٠.٩%، بارتفاع 
8 نقاط ليصل إلى ٩١٩ نقطة، 
وزادت مكاسبه السنوية إلى 
3.٩% منذ بداية العام احلالي.

)قاسم باشا( البورصة على أعتاب مرحلة جديدة 

أعلنت بورصة الكويت أن بيانات السوق ليوم أمس 
اخلميس 18 مايو 2017 لن تكون متاحة يومي اجلمعة 
والسبت 20/19 مايو 2017 على موقع بورصة الكويت 

اإللكتروني.
وتأتي هذه اخلطوة في سياق االستعداد لتطبيق املرحلة 

األولى من منظومة ما بعد التداول التي تنطلق بعد غد 
)األحد( 21 مايو 2017.

بيانات البورصة لن تكون متاحة اليوم وغدًا

األربعاء املاضي.. مؤسس »فيسبوك« فقد ملياري دوالر

أثرياء العالم خسروا 35 مليار دوالر

قالت محطة بلومبيــرغ اإلخبارية إن 
أثريــاء العالم فقدوا نحو 35 مليار دوالر 
من ثرواتهم يوم األربعاء املاضي، بسبب 
اخلســائر التي شــهدتها أســواق األسهم 
بضغط مــن االضطرابات السياســية في 
الواليات املتحدة. ووفقا ملؤشر »بلومبرج« 
للمليارديرات، فقد »بيل جيتس« أغنى رجل 
في العالم مليار دوالر من قيمة أسهمه في 
»مايكروسوفت«، لتسجل ثروته 86.8 مليار 
دوالر، بعد تراجع ســهم الشــركة بنسبة 
٢.8%، وهي أعلى وتيرة تراجع خالل عام 
تقريبا. وبحسب موقع أرقام تراجع املؤسس 
املشارك لشركة »أمازون« »جيف بيزوس« 
إلى املرتبة الثالثة في تصنيف أثرياء العالم 
بعدما خســر ١.٧ مليار دوالر على خلفية 

تراجع سهم شركته بنسبة ٢.٢%، لتسجل 
ثروته 8١.٩ مليار دوالر.

ووفقا للمؤشــر خســر قطب التجزئة 
اإلسباني »أمانسيو أورتيغا« 355 مليون 
دوالر، لينهي اليوم في املركز الثاني بثروة 

تقدر بـ 83.٢ مليار دوالر.
وكان مؤسس »فيسبوك« األكثر تضررا، 
بعدما فقد ملياري دوالر من ثروته، عقب 
تراجع سهم الشركة بنسبة 3.3%، لتصل 
ثــروة »مارك زوكربيرج« إلى 6٢.3 مليار 

دوالر في املركز اخلامس.
ويقدم مؤشر »بلومبرج« للمليارديرات 
تصنيفا يوميا ألغنى 5٠٠ شــخصية في 
العالم، والذين بلغت قيمة ثروتهم اإلجمالية 

4.٩ تريليونات دوالر هذا العام.

أسواق األسهم تعرضت النخفاضات كبرى بضغط من االضطرابات السياسية في الواليات املتحدة

الصناديق السيادية سحبت
18.4 مليار دوالر من األسواق في الربع األول

رويترز: أظهرت بيانات 
صادرة عن »إي.فستمنت« 
لألبحاث، أن صناديق الثروة 
السيادية سحبت ١8.4 مليار 
دوالر من أســواق األســهم 
والسندات العاملية في الربع 
األول مــن العــام ٢٠١٧ رغم 
املكاسب القوية لألسهم في 

تلك الفترة.
وبحســب بيانــات مــن 
بريكني لألبحاث في أبريل فقد 
استقرت أصول الصناديق 
السيادية العاملية عند 6.5٩ 
تريليونات دوالر في االثني 
عشــر شــهرا حتــى مارس 
٢٠١٧ بسبب مزيج من األداء 
الضعيف لألسواق وأسعار 
النفط املنخفضة وحتوالت 

السياسات احلكومية.
وتفيــد أحــدث األرقــام 
»إي. عــن  الصــادرة 
التــي جتمع  فيســتمنت«، 
البيانات مــن حوالي 44٠٠ 
شركة تدير األموال لصالح 
املستثمرين من املؤسسات، 
بــأن مبيعــات الصناديــق 
السيادية جتددت في الربع 
األول بعد صافي مشتريات 
متواضع بلغ 38٢.3 مليون 

الربــع األخيــر  دوالر فــي 
العــام ٢٠١6.وبحســب  من 
وكالة »رويتــرز« تتعرض 
صناديق الثروة الســيادية 
املدعومــة بالنفط لضغوط 
منذ تهاوي أسعار اخلام عن 
مستويات الذروة ملنتصف 
٢٠١4 عندمــا كانت عند ١١5 
دوالرا إلى حوالي 5٢ دوالرا 
للبرميل مع قيام احلكومات 
بالسحب من الصناديق لسد 

عجز امليزانيات.
الصناديــق  وســحبت 
نحــو ١6.٩ مليار دوالر من 
صناديق األسهم وسط بيع 
كثيف لألسهم األميركية التي 
فقدت ٩.5 مليارات دوالر، في 
حني فقدت صناديق األسهم 
العاملية 4٩٠.6 مليون دوالر 
فقــط واجتذبــت صناديق 
األسهم العاملية اخلاملة ١.٧ 

مليار دوالر.
وسحبت الصناديق 6.١ 
مليــار دوالر مــن صناديق 
أدوات الدخــل الثابتــة مع 
تركــز البيع في الســندات 
األميركية التي شهدت نزوح 
٢.5 مليــار دوالر. وجذبت 
العاملية  صناديق السندات 

نحــو مليــار دوالر تدفقات 
صافيــة وصناديــق ديون 
األسواق الناشئة ١٢3 مليون 
دوالر بعد استردادات لثالثة 

أرباع متتالية.
لكــن صناديــق أســهم 
األســواق الناشئة واصلت 
شــهدت  حيــث  املعانــاة، 
استردادات بنحو ٢.١ مليار 

دوالر في الربع األول.

سحب
16.9 مليار دوالر 

من صناديق 
األسهم وسط 

بيع كثيف 
لألسهم
األميركية

أ خبار البورصة

أعلنت بورصـة الكويت عن 
إمتام إجراءات بيـع ١3١ مليون 
ســهم من أسـهـــم املجموعة 
التعليمية القابـــضة لشركة 
بوبيــان للبتروكيـــماويات 
بقيمة إجماليــة 3٩.٢ مليون 

دينار.
وبحســب بيان للبورصة 
موقعهــا  علــى  منشــور 
اإللكتروني أمس، فإن السعر 
االسترشادي للصفقة هو 3٠٠ 

فلس للسهم الواحد.
وأوضحــت البورصة أنه 
مت التوقيع بني األطراف وهم 
مجموعــة العوائــد الوطنية 
العامــة واملقاوالت،  للتجارة 
ونفائــس القابضة، ونهوض 
العامــة  التنميــة للتجــارة 
واملقاوالت كطرف بائع، وشركة 
للبتروكيماويــات  بوبيــان 

كطرف مشتر.
وتابعت: انه سيتم استكمال 
إجراءات الدفع والتحويل كافة 
في موعد أقصاه األحد املقبل 

في متام الـ١١ صباحا.
وتعد »نفائس« أكبر مساهم 
في »تعليميــة« بحصة تبلغ 
3٢.8%، تليها حصة »نهوض 
التنميــة« بنحــو ١٧.4%، ثم 
العامــة  املؤسســة  حصــة 
للتأمينات االجتماعية البالغة 

.%١4.6
بوبيــان  ســهم  وأنهــى 
للبتروكيماويــات تعامــالت 
أمس مستقرا عند سعر 56٠ 
فلسا، مسجال تداوالت بلغت 
6٠.4 ألف دينار، وحجما بلغ 

١٠٧.٩ آالف سهم.
يشار إلى ان شركة نفائس 
القابضة، أحد البائعني، أعلنت 
على موقع البورصة أنها باعت 
8٠.4 مليون ســهم من أسهم 
»التعليميــة« إلــى »بوبيــان 
للبتروكيماويات« بقيمة ١.٢4 

مليون دينار.
ونتج عــن ذلك ربــح ١.٧ 
مليون دينار يظهر في ميزانية 
الربع الثاني من العام احلالي.

»بوبيان للبتروكيماويات« تشتري
131 مليون سهم في »التعليمية«

تســلمت مجموعة اخلصوصية 
القابضة كتابا من الشركة الكويتية 
البتــرول يفيــد  لتجهيــز حقــول 
بتراجــع األخيــرة عن شــراء كامل 
األســهم املباشــرة وغير املباشــرة 
لـ»اخلصوصية« في شركة املعدات 

القابضة.
يشار إلى أن »اخلصوصية« أعلنت 
في ٢٢ مــارس املاضــي أنها وقعت 
اتفاقية مع الكويتية حلقول البترول 
لشــراء أسهم الشــركة في املعدات، 
والبالغة 4٠.8 مليون ســهم، بسعر 

السهم الواحد 55 فلسا.

ســابق  بيــان  وبحســب 
لـ»اخلصوصيــة«، كانــت الصفقة 
ستنفذ خالل مزاد علني عن طريق 
البورصــة، حيث قامت فــي أبريل 
املاضــي بتعديــل كميــة أســهمها 
املعروضــة للبيع لتصبــح 3٩.4٠ 
مليون ســهم بدال من 4٠.85 مليون 

سهم.
ووفقــا لبيانات شــركة املعدات 
علــى موقــع البورصة، تســتحوذ 
»اخلصوصية« بشكل مباشر وغير 
مباشر على ٢٩.٧% من أسهم رأسمال 
املعدات البالغة ١36.4 مليون سهم.

أظهرت البيانات املالية لشــركة 
املعدات القابضة تراجع خسائر الربع 
األول من العام احلالي ١٢.5%، مقارنة 
بخســائر الفترة نـفـسـهـــا من عام 

.٢٠١6
النتائج بلغت خسائر  وبحسب 
الشركة خالل الفترة 354 ألف دينار، 

مقابل خسائر بقيمة 4٠4 آالف دينار 
بالربع األول من العام املاضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، 
إن خسائر الفترة تعود إلى ارتفاع 
التكاليف التمويلية، وارتفاع نسبة 
استهالك املعدات اخلاصة باملشروعات 

القائمة.

»الكويتية حلقول البترول« تتراجع
عن شراء أسهم مملوكة لـ »اخلصوصية«

12.5 % تراجعاً في خسائر »املعدات«


