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»النفط الكويتي« ينخفض 1%االقتصادية
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 68 سنتا ليبلغ 70.06 دوالرا يتراجع 1%، وفقا للسعر 
املعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. عامليا، استقرت أسعار النفط خالل تداوالت أمس مع 
تعرضها لضغوط في الوقت الذي أصبحت الواليات املتحدة أكبر منتج للخام في العالم بعد أن 
بلغ إنتاجها أعلى مستوى على اإلطالق، لكن النفط يتلقى الدعم أيضا مع استمرار الصني على 
مسار تسجيل عام آخر من الواردات القياسية. وبلغت العقود اآلجلة خلام برنت لشهر أقرب 
استحقاق 72 دوالرا للبرميل منخفضة 7 سنتات، بينما بلغت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط األميركي 61.72 دوالرا للبرميل مرتفعة 5 سنتات مقارنة بسعر التسوية السابقة.

PDF ملشاهدة الصفحة
اجلمعة ٩ نوفمبر ٢٠١٨

ل الدين  »الوطنية العقارية« حتوِّ
من »أجيليتي« إلى أسهم

وافق مســاهمو الشركة الوطنية العقارية 
خــال اجلمعية العمومية غيــر العادية أمس 
على حتويل دين شــركة أجيليتي إنفستمنت 
هولدنغ مليتيد إلى أسهم في رأسمال »الوطنية 
العقارية« بتحويل الدين بقيمة 3١ مليون دينار 

إلى ٢7٢.٨ مليون سهم في رأسمال الشركة.
وقالت »الوطنية العقارية« في بيان صحافي 
أمس ان تنفيذ حتويل الدين سيتم عن طريق 
زيــادة رأســمال الشــركة إلــى ١36.١4 مليون 

دينار ويتم تخصيص تلــك الزيادة ملصلحة 
شــركة أجيليتي التي ســتبلغ نسبة حصتها 

في »الوطنية العقارية« ٢٠.٠4%.
ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس إدارة 
الوطنية العقارية والرئيس التنفيذي فيصل 
العيسى قوله إن الشركة »اتخذت هذا القرض 
القابل للتحويل بهدف تعزيز سيولتها ودعم 
عملية تطوير مشاريع كبرى كانت في مراحلها 

األولى«.

)كونا( جانب من اجلمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية العقارية 

القيمة الرأسمالية تقترب من 29 مليار دينار

انتعاش البورصة مستمر بدعم أرباح الشركات
شريف حمدي

اســتمرت مكاســب مؤشــرات 
البورصة الكويتية لألسبوع الثالث 
على التوالي في ظل استهداف العديد 
من األسهم خاصة القيادية املدرجة 
بالســوق األول، وذلك عقب انتهاء 
موجة بيع موسعة على هذه النوعية 
من األســهم دامت ألربعة أســابيع 
متصلة شملت أيضا عددا من األسهم 

املتوسطة والصغيرة.
وشهدت سيولة البورصة ارتفاعا 
ملحوظا خال اجللسات املاضية في 
ظل التوسع الشرائي من قبل شرائح 
متعددة من املتعاملني بالسوق، حيث 
ارتفع متوسط السيولة اليومي إلى 
١5.5 مليون دينار بحصيلة أسبوعية 
6٢ مليــون دينــار، ارتفاعــا من ١4 
مليون دينار متوســط يومي خال 
تداوالت األسبوع املاضي بحصيلة 7٠ 
مليون دينار. وجاء هذا التراجع في 
احلصيلة القتصار جلسات األسبوع 
على 4 فقــط، نظرا لتعطــل أعمال 
الســوق منتصف األســبوع بسبب 

سوء األحوال اجلوية.
وتأثر مجمل أداء بورصة الكويت 
خال تداوالت األســبوع باستمرار 
الكشــف عن نتائج مالية للشركات 
املدرجة محملــة بنمو أرباح لفترة 
التســعة أشــهر األولــى مــن العام 
احلالي، مــا يعزز الثقة في ســوق 
األسهم خال املرحلة املقبلة، خاصة 
أن أربــاح الشــركات لهــذه الفترة 
املهمة تعكس إلى حد كبير النتائج 
اخلتاميــة، وبالتالــي التحــرك في 
اجتاه بناء املراكز االســتثمارية في 
ضوء التوزيعــات املتوقعة، فضا 
عــن االرتفاعات الســعرية التي قد 
تطول بعض األسهم بناء على النتائج 

اجليدة للشركات.
في املقابــل وعلى غيــر املعتاد، 
خالفت بورصة الكويت حركة أسعار 
النفط الكويتي الذي شــهد تراجعا 

خــال األيام املاضيــة، وتراجع من 
مســتوى ٨٠ دوالرا للبرميــل إلــى 
نحو 7٠ دوالرا، حيث كان الســوق 
يسير دائما مع اجتاه حركة أسعار 
برميل النفط الكويتي خاصة في حال 
االنخفاض كما هو احلال، إال أن ثقة 
املستثمرين بالسوق ونتائج الشركات 
أدت إلى مواصلة السير في االجتاه 
الصاعد على مدار 3 أسابيع متتالية.
كما واصلت القيمة الرأســمالية 
مكاســبها املتتالية بنهاية تعامات 
األسبوع بنسبة ٠.6%، وذلك بنحو 
١٨٠ مليــون دينار لتبلــغ حصيلة 
املكاسب في آخر 3 أسابيع 555 مليون 
دينار، واقتربت القيمة الرأسمالية 
لبورصة الكويت من مامسة مستوى 
٢٩ مليــار دينار، حيــث أنهت آخر 
جلسة تداول عند ٢٨.٩١6 مليار دينار 

ارتفاعا من ٢٨.736 مليارا األسبوع 
املاضي.

وأغلقت مؤشــرات السوق على 
التحسن في األداء، وذلك على النحو 

التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 
٠.7%، محققــا 34 نقطــة مكاســب، 
ليرتفــع املؤشــر إلــى 5١٠3 نقاط، 
ارتفاعــا من 5٠6٩ نقطة األســبوع 

املاضي.
٭ شهد مؤشر السوق األول ارتفاعا 
بنسبة ٠.7%، وذلك مبكاسب 36 نقطة 
ليصل إلى 5٢٩٩ نقطة، ارتفاعا من 

5٢63 نقطة األسبوع املاضي.
٭ حقق مؤشــر الســوق الرئيسي 
ارتفاعــا بنســبة ٠.6%، ليصل إلى 
474٩ نقطة ارتفاعا من 47١٨ نقطة 

في األسبوع املاضي.

)زين عالم(

متوسط السيولة ارتفع 
لـ 15.5 مليون دينار.. 

ومكاسب جماعية 
للمؤشرات

على غير املعتاد.. 
البورصة خالفت 

تراجع سعر برميل 
النفط الكويتي

ألجل خمس سنوات

»كيبكو« : إصدار سندات بـ 100 مليون دينار

أعلنت شركة مشــاريع الكويت )القابضة( 
في بيان صحافي أمس عن اســتكمالها بنجاح 
إصدار سندات بقيمة ١٠٠ مليون دينار ألجل 5 
سنوات، حيث فاق حجم االكتتاب به ١.35 مرة 
وهو الذي شهد إقباال قياسيا من املستثمرين.

ومت إصدار السندات على أساس شريحتني، 
األولى بسعر فائدة سنوية ثابتة مبقدار %5.5، 
والثانية بســعر فائدة سنوية متغيرة مبقدار 
٢.٢5% فوق سعر اخلصم املعلن من بنك الكويت 
املركــزي، على أال يتجاوز احلد األقصى ملعدل 
الفائدة املتغيرة نســبة ١% فوق معدل الفائدة 
الثابتة. وقد شكلت الشريحة ذات الفائدة املتغيرة 
أكبر نســبة من االكتتاب. ومت إصدار السندات 
بالقيمة االســمية وســيتم دفع الفوائد بشكل 
نصــف ســنوي. وقامت كل من شــركة كامكو 
لاستثمار وبنك اخلليج بدور مديري اإلصدار.
وفي معرض تعليقه على هذا اإلصدار، قال 
نائب رئيــس مجلــس اإلدارة )التنفيذي( في 
شركة مشاريع الكويت فيصل العيار: »يعكس 
العدد القياسي للمستثمرين الذين قاموا بشراء 
السندات حاجة املستثمرين بالدينار الكويتي إلى 
خيارات أوسع ال تقتصر على الودائع واألسهم 

والعقارات«.
وأضــاف: »يظهر هذا اإلصــدار مرة أخرى 
التزامنا بتطوير الســوق املالي احمللي، ونحن 
نؤمن بأن اخلطوة التالية تكمن في وجود سوق 

فيصل العيار

العيار: العدد القياسي للمستثمرين يعكس احلاجة 
إلى خيارات أكبر لالستثمار بالدينار

ثانوي نشط يحظى بدعم املؤسسات االستثمارية، 
وهو األمر الذي سيتيح للمستثمرين شراء وبيع 

السندات بعد اإلصدار وزيادة سيولتهم«.
وتوجه العيار بالشكر إلى هيئة أسواق املال، 
واملســتثمرين في الســندات ومديري اإلصدار 
املشتركني، شركة كامكو لاستثمار وبنك اخلليج 

على مساعدتهم ودعمهم.

4% نمو حجم األصول تحت اإلدارة إلى مليار دينار

4 ماليني دينار أرباح »املركز« خالل 9 أشهر

مناف الهاجري

الهاجري: مشاريعنا 
العقارية في اخلليج 
تتميز بجودة األصول 

وااللتزام العالي 
مبعايير التمويل

14% منو إيرادات 
»املركز« إلى 15 مليون 

دينار بالربع الثالث

واردات الصني من اخلام تسجل أعلى مستوى على اإلطالق في أكتوبر

»سينوبك« الصينية توقع عقد شراء نفط من الكويت للعام 2019
بكنيـ  رويترز: وقعت شركة النفط 
الصينية العمالقة سينوبك أمس عقدا 
سنويا يغطي العام 2019 لشراء النفط 
اخلام من مؤسسة البترول الكويتية 
وذلك أثناء مؤمتر جتاري في شنغهاي.

ولم تعلن الكميات املتفق عليها في 
العقد، لكن مسؤولني تنفيذيني اثنني 
في ســينوبك مطلعني على الشروط 
قاال ان الكويت ستورد نفس كميات 

اخلام كما في 2018.
جــاء ذلــك بعــد أن وقعت 
بتروتشاينا اتفاق توريد خام للعام 
2019 مع الكويت اول من امس مع 

عدم تغيير األحجام عن العام احلالي.
مــن جهة ثانية، أظهــرت بيانات 
اجلمارك أن واردات الصني من النفط 
اخلام ارتفعت ألعلى مستوى لها على 
اإلطالق على أساس يومي في أكتوبر 
بدعم من طلب قياســي من شركات 
التكرير اخلاصة وهوامش ربح قوية، 
وفقا لـ »كونا«. وكشفت بيانات اإلدارة 
العامة للجمارك أن الواردات في أكتوبر 
املاضي ارتفعت 32% عنها قبل عام إلى 
40.80 مليون طن مبا يعادل 9.61 ماليني 
برميل يوميا مقارنة مع 9.05 ماليني 

برميل يوميا في سبتمبر.

وكان آخر مستوى قياسي مرتفع 
للواردات على أساس يومي 9.60 ماليني 

برميل يوميا في أبريل املاضي.
وزادت الواردات 8.1% في الشهور 
العشــرة األولى من العام مقارنة مع 
الفترة نفســها من العام املاضي إلى 
377.16 مليون طــن أو 9.06 ماليني 
برميل يوميا وتتجه صوب حتقيق أعلى 
مستوى للشحنات السنوية. وجاءت 
هذه األحجام القياســية نتيجة قوة 
الواردات من شركات التكرير اخلاصة 
في الصني. وقالت إميا لي احملللة في 
رفينيتيف ألبحاث وتوقعات النفط إن 

هذه املصافي اشترت 8.22 ماليني طن 
من النفط اخلام في أكتوبر وهذا هو 
أعلى مستوى شهري منذ أن بدأت بكني 
حتديد حصص استيراد لها في 2015.
ويتماشى احلجم الكلي لواردات 
أكتوبر مــع توقعات رفينيتيف التي 

جاءت عند 40.95 مليون طن.
وبلغت واردات الغاز الطبيعي في 
أكتوبر، عبر خطوط األنابيب وكذلك 
الغاز الطبيعي املسال، 7.3 ماليني طن 
بزيادة 25.6% عن الشــهر نفسه من 
العام املاضي لكن أقل من 7.62 ماليني 

طن في سبتمبر.

أعلنت شركة املركز املالي الكويتي 
)املركز( في بيان صحافي أمس عن 
نتائجها املالية لفترة األشــهر الـ ٩ 
املنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٨، حيث 
بلغ إجمالي اإليرادات ١5.١٢ مليون 
دينار بارتفــاع ١4% مقارنة بنفس 
الفترة مــن عام ٢٠١7. كما ارتفعت 
إيرادات الرسوم وأتعاب اإلدارة %36 
مقارنــة بالفترة نفســها من العام 
املاضي لتصل إلى 6.٩4 مايني دينار، 
فــي حني بلغ صافي الربح اخلاص 
مبساهمي الشــركة األم مبلغ ١4.4 
مايني دينار بواقع ٩ فلوس للسهم، 

وبهامش ربح بلغ ٢7%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
املركز املالي الكويتي مناف الهاجري: 
»حقق »املركز« أداء ماليا إيجابيا عبر 
أنشطته في إدارة األصول واخلدمات 
املصرفية االســتثمارية منذ بداية 
العام ٢٠١٨ وحتى نهاية الربع الثالث 
منه، حيث ارتفعت إيرادات الرسوم 
واألتعاب من خدمات إدارة األصول 
١٩% لتصل إلى 5.١5 مايني دينار، 
وارتفعت إيرادات الرسوم واألتعاب 
من اخلدمات املصرفية االستثمارية 
لتصــل إلى ١.7٩ مليون دينار. كما 
حققت اســتثمارات »املركز« دخا 
بلــغ ٨.١7 مايــني دينــار، وعوائد 
بنســبة ١٠% على أســاس سنوي. 
ونظرا لسياستنا املتحفظة في تقييم 
األصول، قمنا باحتساب مخصصات 
مجمعة بواقــع ٢.75 مليون دينار 
تعكس ظــروف الــدورة العقارية 
الســائدة حاليا في بعض أســواق 
دول مجلس التعاون اخلليجي. وقد 
ارتفع حجــم األصول التي يديرها 

»املركز« 4% على أســاس ســنوي 
ليبلــغ ١.٠6 مليار دينــار، كما في 

نهاية الربع الثالث من العام«.
أما علــى صعيد االســتثمارات 
العقاريــة، قــال الهاجــري: تتميز 
مشاريع »املركز« العقارية في منطقة 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
بجودة األصــول، وااللتزام العالي 
مبعايير التمويل مقارنة باملشاريع 
املثيلة واملعايير السائدة في القطاع. 
وقد متكن »املركز« من احلفاظ على 
معدل إشــغال مرجح بنسبة ٩6% 
تقريبــا عبــر محفظتــه للعقارات 
املدرة للدخل في الكويت واإلمارات 
والسعودية. وبلغت نسبة اإلشغال 
في كل من مشروع املها السكني في 
الكويت ومشروع بوردووك السكني 
في أبوظبي اللذين قمنا بتطويرهما 
مؤخرا نســبة ٨5% و١٠٠% حسب 

الترتيب«.
وفي ظل هذه املعطيات املتمثلة 
بجودة أصولنا وضعف أداء السوق، 
سيستمر »املركز« بتشغيل عقاراته 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
كأصول مدرة للدخل ترقبا لفرص 
التخارج املثلى عند تعافي السوق. 
وستوفر هذه االستراتيجية فرصا 
لتحقيق عوائد مثلى، وتقدمي أفضل 
القيم املمكنة ملستثمرينا. وضمن 
خطة »املركز« لرفع كفاءة محفظته 
العقارية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، قمنا بالتخارج كليا 
من عقار جتاري في األردن في الربع 
الثالث، وحققنا إجمالي عائد بنسبة 

.%٢٩
وخــال األشــهر الـــ ٩ األولــى 

مــن العام ٢٠١٨، أطلــق »املركز« 3 
مشاريع لتطوير العقارات الصناعية 
فــي الواليــات املتحــدة األميركية 
وأوروبا. وقد اتبعنا نهجا انتقائيا 
في اختيار مشاريعنا، إذ ركزنا على 
األصــول ذات األساســيات القوية 
مثل ديناميكيــة العرض والطلب، 
والنمو اإليجابي ألسعار اإليجارات، 
واستقرار نسب اإلشغال. كما تخارج 
»املركز« خال الفترة نفسها من 3 
مشاريع في الواليات املتحدة تتكون 
من مشروعني صناعيني ومشروع 
تخزين ذاتي، وقد حققنا من التخارج 
معدال مرجحا للعوائد بنسبة ٢7%.
كما اســتمر »املركز« في تقدمي 
خدماته للشركات واألفراد في منطقة 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، 
باإلضافة إلى املؤسســات متعددة 
اجلنســيات ذات العمليات العابرة 
للحدود، حيث قدم منذ بداية العام 
٢٠١٨ عددا من االستشارات لعمائه 
تضمنت عمليات دمج واستحواذ، 
وإعادة هيكلة، واستشارات أسواق 
املال. ومن أبرز العمليات التي قام 
بهــا فريق »املركــز«، عملية إعادة 
هيكلة ديون لصالح شــركة مركز 
ســلطان للمواد الغذائية، وصفقة 
أخرى لصالح شركة أسيكو لإلنشاء 
لبيع نسبة أقلية في أحد شركاتها 
التابعة. ويستمر »املركز« بتوسعة 
قاعدة عمائه مدعوما بسجل قوي 
من العمليات املصرفية االستثمارية، 
حيث تبلغ قيمة عمليات االستشارات 
التي نفذها »املركز« خال مسيرته 
١.٢4 مليــار دينــار تقريبا كما في 

نهاية سبتمبر ٢٠١٨.

نتائج انتخابات الكونغرس تدعم الدوالر

الذهب ألدنى مستوى في أسبوع

رويترز: صعد الدوالر خال تعامات أمس 
مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوعني ونصف 
الــذي بلغه األربعاء املاضي بعد أن تنفســت 
السوق الصعداء بعد نتائج انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس األميركي.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو قبيل تقرير 
للمفوضية األوروبية من املتوقع أن يظهر أن 
العجز املتوقع في إيطاليا للعام ٢٠١٩ قد يكون 
أعلــى بكثير مما تقوله احلكومة، حيث مازال 
النزاع دائرا بني احلكومة اإليطالية واملسؤولني 
األوروبيني بشأن خطط إنفاق امليزانية، وزاد 

اليورو ٠.١% إلى ١.444٠ دوالر.
وجرى تداول العمات الرئيسية األخرى في 
نطاقات ضيقة، حيث نزل اجلنيه االسترليني 
عن املستويات املرتفعة التي حققها في اآلونة 

األخيرة بعد صعود قوي على خلفية التفاؤل 
بشأن التوصل إلى اتفاق انفصال بني بريطانيا 

واالحتاد األوروبي.
وزاد الدوالر ٠.٢% مقابل الني الياباني ليجري 
تداوله عند ١١3.7٠ ينًا، في حني ارتفع الدوالر 
على مدى األسبوعني األخيرين أمام الني بسبب 
اختاف السياسات النقدية للمركزي األميركي 
والياباني، بينما استقر الدوالر النيوزيلندي 
تقريبــا ليجري تداوله مقابــل ٠.67٨٨ دوالر 
أميركي. وواصل الدوالر األســترالي مكاسبه 
التي حققها على مدى اجللسات الثاثة السابقة 
مقابل الدوالر ليســجل ٠.7٢٩5 دوالر أميركي 
بارتفاع ٠.3%. وتعزز ارتفاع الدوالر األسترالي 
ببيانــات جتارية أقوى من املتوقع من الصني 

أكبر شريك جتاري ألستراليا.

رويتــرز: تراجعــت أســعار الذهب خال 
تعامات أمس إلى أدنى مستوياتها في أسبوع 
مع صعود الدوالر واألسهم بعد أن استوعب 
املستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي 

األميركية.
وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 3.٠% 
إلــى ١٢٢٢.3١ دوالرا لألوقية )األونصة( بعد 
أن ســجل أدنى مســتوياته منذ أول نوفمبر 
عند ١٢٢١.١ دوالرا في وقت سابق من اجللسة.

ونزلت عقود الذهب األميركية اآلجلة ٠.٢% 
إلى ١٢٢6.3 دوالرا لألوقية، في حني انخفضت 
الفضة ٠.5% في املعامات الفورية إلى ١4.5٠ 
دوالرا لألوقية، بينما هبط الباديوم ٠.5% إلى 
١١٢7.55 دوالرا لألوقية. والمس املعدن أعلى 
مستوياته في أســبوعني عندما بلغ 5٠.١١3٩ 

دوالرا لألوقية خال اجللسة السابقة.


