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اجلمعة ٢٦ ابريل ٢٠١٩ اقتصـاد

580 مليون دينار خسائر سوقية للبورصة

شريف حمدي

تأثر أداء بورصة الكويت 
خــال تعامــات األســبوع 
بالضغوط البيعية التي طالت 
العديد من األسهم ذات القيم 
الســعرية املرتفعة، مما أدى 
إلى تراجع مؤشرات السوق 
بشكل الفت بنهاية تعامات 

األسبوع.
وجاء هذا التراجع منطقيا 
بعد االرتفاعات السعرية التي 
شــهدتها العديد من أســهم 
الســوق مؤخــرا، وبالتالي 
تشهد حاليا عمليات تصريف 
بهدف جني األرباح، وســط 
الزخــم  توقعــات بعــودة 
خــال  مجــددا  الشــرائي 
اجللســات املقبلــة في ظل 
توافــر العديد مــن العوامل 

االيجابية ومنها ما يلي:
٭ تشــهد الفتــرة احلاليــة 
إفصاحــات الربــع األول من 
العام احلالي بنمو ملحوظ في 
األرباح مما يعزز زيادة الثقة 
في أســهم البورصة وعودة 

حالة الزخم. 
٭ أصبحت بورصة الكويت 
في عهــدة القطــاع اخلاص، 
وصــرح مســؤولو شــركة 

السيولة األجنبية في سوق 
األسهم الكويتية خال الفترة 
املقبلة حال انضمام بورصة 
الكويت ملؤشر إم إس سي آي 

في يونيو املقبل.
٭ ارتفاع سعر برميل النفط 
الكويتي ألعلى من 7٠ دوالرا، 
يعد مــن العوامل التي تعزز 

الثقة في بورصة الكويت.

متوسط سيولة األسبوع قبل 
املاضي كان 4٠ مليونا.

وحققــت بورصــة الكويــت 
بنهايــة  ســوقية  خســائر 
تعامات األســبوع بنســبة 
١.٦%، حيث انخفضت بنحو 
58٠ مليــون دينــار لتصــل 
القيمة السوقية إلى 8٠8.3٢ 
مليار دينار تراجعا من 33.388 
مليارا بنهاية األسبوع املاضي.

وأغلقت مؤشرات السوق على 
تراجع في األداء، وذلك على 

النحو التالي:
٭ انخفض مؤشــر الســوق 
العام بنسبة ١.7%، محققا ١٠٠ 
نقطة خسائر، ليصل املؤشر 
إلى 57٠5 نقاط، انخفاضا من 
58٠5 نقاط نهاية األســبوع 

املاضي.
٭ تراجع مؤشر السوق األول 
بنسبة ١.7%، محققا ١٠7 نقاط 
خسائر ليصل إلى ٦١37 نقطة، 

وذلك من ٦٢44 نقطة.
٭ انخفض مؤشــر الســوق 
الرئيسي بنسبة ١.8%، محققا 
87 نقطة خسائر ويصل إلى 
4875 نقطة انخفاضا من 4٩٦٢ 

نقطة األسبوع املاضي.

الســوق  وشــهدت ســيولة 
تراجعا بنسبة كبيرة بلغت 
بلغــت احملصلــة  إذ   ،%34
األسبوعية ١٢3.5 مليون دينار 
مبتوسط يومي ٢4.7 مليون 
دينار، انخفاضا من ١87 مليون 
دينار مبتوســط يومي 37.5 
مليون دينار خال تعامات 
األســبوع املاضي، علما بأن 

ً متوسط السيولة تراجع ألقل من 25 مليون دينار يوميا

البورصة اجلدد أن أولوياتهم 
هي تعزيز السيولة املتداولة 
والعمــل علــى اســتقطاب 
العائلية لإلدراج  الشــركات 
بالبورصة، فضا عن إعادة 
النظر في الرسوم املفروضة 

على الشركات.
٭ توقعات شركات األبحاث 
العامليــة بضــخ مزيــد مــن 

ضغوط بيعية تهوي مبؤشرات السوق بعد ارتفاعات األسعار في اجللسات األخيرة

»أسواق املال« تؤجل تفعيل إقراض واقتراض األسهم
والبيع على املكشوف إلى 30 يونيو املقبل

أصدرت هيئة أســواق املال قرارا أمس بشــأن دخول 
اجلزء األول من املرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق 

حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم االحد املقبل.
وجاء في القرار الذي حمل رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٩ والصادر 
من قبل رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق املال د.أحمد 
امللحم اجراء تعديات علــى قواعد البورصة واملتعلقة 
باجلــزء األول مــن املرحلة الثالثة من مشــروع تطوير 

الســوق وتعديــات قواعد الشــركة الكويتية للمقاصة 
واملتعلقة باجلزء األول من املرحلة الثالثة من مشــروع 

تطوير السوق.
وجاء في القرار تأجيل تفعيل إطاق االستخدام الشامل 
إلقراض واقتراض األســهم والبيع على املكشوف ملوعد 
أقصاه 3٠ يونيو املقبل لضرورة إخضاع األطراف املعنية 

ملزيد من اختبارات السوق املوسعة.

»املواشي« تسدد جزءاً من قرض »الصناعي«»كامكو« تتخارج جزئياً من استثمارات خارج الكويت
أعلنت شركة كامكو لالستثمار عن 
التخــارج اجلزئي من مســاهمتها في 
الشركات ذات الغرض اخلاص واململوكة 
لهــا بنســبة 100% واملؤسســة خارج 
الكويت، وذلك ببيــع 45% من حصتها 
في تلك الشــركات. وقالت »كامكو« في 
بيان للبورصة، أمــس، إن تأثير عملية 
التخارج اجلزئي يتضح في قائمة املركز 
املالي املجمعة للشركة في صورة انخفاض 

باألصول قدره 26 مليون دوالر تقريبا 
مبا يعادل 8 ماليــن دينار، وانخفاض 
االلتزامات بنفس املبلغ. وأوضحت الشركة 
أن صفقة البيع املشــار إليها لم يترتب 
عليها أي أثر جوهري على بيان الدخل 
املجمع لـ»كامكو«. وبينت أن األثر الناجت 
عن الصفقة سيتم تسجيله في البيانات 
املالية املرحلية للشــركة اخلاصة بالربع 

الثاني من عام 2019.

أعلنت شــركة نقل وجتارة املواشي عن قيامها بسداد جزء 
من قرض مقدم لبنك الكويت الصناعي بقيمة 10.6 مالين دينار، 
باإلضافــة إلى تخفيض قيمة القرض لتعادل 9.62 مالين دينار 

وهي متثل حدود القرض املستخدمة فقط.
وقالت »مواشــي« في بيان للبورصــة، أمس، ان األثر املالي 
للعملية السابقة سيترتب عليه انخفاض إجمالي األصول وإجمالي 
املطلوبات بقيمة 10.6 مالين دينار، باإلضافة إلى تخفيض الفوائد 
املســتقبلية، حيث ستكون الفائدة على القرض عادية ثابتة على 

حدود القرض املستخدمة فقط بواقع 3.5% سنويا.

أخبار السوق

احلوري: »ياكو« تتعافى من أزمتها وتستعيد نشاطها السوقي
يوسف الزم

قال رئيــس مجلس إدارة 
شركة ياكو الطبية د.أرشيد 
احلوري، إن الشــركة تعافت 
من أزمتها واستعادت نشاطها 
الســوقي بعد أن قامت خال 
التعاقــد مــع  ٢٠١8 بإنهــاء 
الوكاالت غير املربحة، والبحث 
عــن وكاالت وفــرص أفضل 
خــال املرحلــة املقبلــة، كما 
عملت على تقليل املصاريف 
التي ستساعد  التشــغيلية، 
بدورها على حتسني الربحية 
خال الفترات املقبلة. وأضاف 
احلــوري فــي كلمتــه خال 
اجلمعية العمومية عن السنة 
املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8 
أمس أن الشركة خفضت عدد 
الصيدليات بواقع ٩ صيدليات 
مــن 34 إلى ٢5 صيدلية، كما 
انخفضــت املبيعات بنســبة 
بالعــام ٢٠١7،  3٠% مقارنــة 
وذلك بسبب إنهاء التعاقد مع 
التي تتمتع  بعض الشركات 
باالسم الكبير ولكن ربحها لـ 
»ياكو« قليل. وذكر احلوري 
أن الشركة تعمل حاليا على 
جــذب عــدد مــن الــوكاالت 
املربحة بجانب احلفاظ على 
الــوكاالت القائمــة، مبينا أن 
الشــركات الكبيرة لم تخرج 
كليــا وأن بضاعتهــا املربحة 
ظلــت مــع »ياكــو« جزئيــا. 
وكشــف احلوري أن الشركة 

الوكاالت، باإلضافة الى قضايا 
من شأنها محاسبة املتسبب 
في تكبد الشــركة للخسائر. 
وأشار احلوري الى أن الشركة 
أخــذت مخصصــات مقابــل 
بعض العمليات املشكوك في 
حتصيلها، علما بأن الشركة 
حققــت صافي خســائر عن 
السنة املنتهية في 3١ ديسمبر 
٢٠١8 مببلغ 7.8 مايني دينار، 
بينما بلغت اخلسائر املتراكمة 

مبلغ ٢4 مليون دينار.

اجلمعية العمومية
وأقرت اجلمعية العمومية 

العامة، الســيما أن  اجلمعية 
هناك العديد من األسئلة التي 
يرغبــون فــي إثارتهــا اثناء 

اجلمعية العامة.

»تأخير.. وتعديل«
العامة  اضطرت اجلمعية 
للشركة تعديل نسبة النصاب 
اخلاصة بتسجيل املساهمني 
احلاضرين، حيث زادت ٩٩.%57 
الى ما يتجاوز 8٢%، بعدما أصر 
ممثلو »بيتك« على تســجيل 
حضورهــم، بعدمــا مت رفض 
طلبهــم، كونهم تأخــروا عن 

موعد انطاق اجلمعية.

العادية للشركة كل بنود جدول 
األعمــال، أهمها عــدم توزيع 
أرباح عن واقع أداء ٢٠١8 وعدم 
منح مكافــأة ألعضاء مجلس 
اإلدارة، وذلك وسط حتفظات 
واعتراضــات مــن قبل بعض 
مساهمي شركة ياكو الطبية 
ميثلهم »بيتك« وبيت االستثمار 

اخلليجي وآخرون.

»الشرعية غائبة« 
حتفــظ بعض املســاهمني 
على عدم حضور هيئة الرقابة 
الشرعية رغم إرسال مجلس 
اإلدارة لهم للتأكيد على موعد 

خفضت عدد الصيدليات إلى 25 صيدلية

دخول اجلزء األول من املرحلة الثالثة من تطوير السوق حيز التنفيذ األحد املقبل

د.أرشيد احلوري مترئسا اجلمعية العمومية أمس

متــر حاليــا مبــأزق ولكنها 
منفرجــة، إذ يصــار الى عقد 
جمعية عمومية غير عادية، 
بناء على ما سيقدمه مجلس 
اإلدارة ووضــع احللول التي 
ميكن من خالها إعادة هيكلة 
الشركة سواء من خال زيادة 
رأس املال أو تخفيضه.  ولفت 
الى أن مجلس إدارة الشركة 
ماض قدما في اتخاذ اإلجراءات 
املتعلقــة بإرجــاع حقــوق 
املساهمني، حيث توجد قضايا 
مرفوعة بخصوص صفقة بيع 
الدولي«،  مستشفى »السام 
وأخــرى مرفوعة على بعض 

»نفط الكويت« تطرح مناقصة كبرى جديدة 
لتنظيف التربة امللوثة

محمود عيسى

علمت مجلة ميد من مصادر مطلعة ان 
شركة نفط الكويت تعتزم طرح مناقصة 
كبيرة لتنظيف بحيرات النفط في شــمال 
الكويت في يونيو املقبل، وسيتم تشجيع 
املقاولــني علــى الشــراكة مــع الشــركات 
املتخصصة في التكنولوجيا احليوية من 
اجل تنفيذ العقد املقرر أن يغطي مساحة 

4 مايني متر مكعب من التربة امللوثة.
وأضاف املصدر: »ســيتم إصدار دعوة 
لتقدمي العطاءات إلــى جميع املقاولني في 
القائمــة املعتمدة لشــركة نفــط الكويت، 
وســيكون للمقاولني املتخصصني في نقل 
التربــة واحلفر والنقل ميــزة للفوز بهذا 
العقد، مع حثهــم على التعاقد من الباطن 
مع شــركات األنشــطة البيولوجية لفرق 

املعاجلة احليوية املتخصصة«.
وتوقعــت املجلة أن تصــل قيمة العقد 
إلى مئات املايني من الدوالرات، وسيكون 
أول عقد رئيســي ملعاجلة التربة على هذا 
النطاق يتم طرحه في أي مكان في العالم.
وسيشــمل نطاق العمل مدافن للتربة 

امللوثة واملعاجلة البيولوجية، واستخدام 
الكائنات احلية الدقيقة التي مت إدخالها عمدا 
والتي تعمل على تفكيك امللوثات النفطية 

والقضاء عليها.
وأوضحت مجلة ميد ان املناقصة املخطط 
لها في الربع الثاني أكبر بكثير من مشاريع 
االستصاح السابقة، والتي كانت تتكون 
بشكل رئيسي من املشاريع الصغيرة التي 

تستهدف طمر التربة امللوثة.
وكانت شركة نفط الكويت قد ألغت في 
وقت سابق من هذا األسبوع، مناقصة عقد 
لتنظيف ما بني ٢٠٠ ألف و3٠٠ ألف متر مربع 
من التربة امللوثة في جنوب شرقي الكويت 
باســتخدام تقنيات املعاجلة البيولوجية. 
وكانــت أكثر من ثاث شــركات قد قدمت 
أصــا عطاءات للعقــد املتوقع أن تتجاوز 

قيمته 4٠ مليون دوالر، في يوليو ٢٠١7.
وانتهت مجلة ميد إلى القول إن كا من 
العقد مت إلغاؤه والعقد األكبر املقرر طرحه 
في يونيو يشكان جزءا من مشروع معاجلة 
البيئــة في الكويت الذي تبلغ تكلفته ٢.٩ 
مليار دوالر، والذي يهدف لتنظيف التلوث 

من حرب اخلليج األولى.

تنظيف 4 ماليني متر مكعب في يونيو املقبل

معرفي: دمج »دمية كابيتال«
و»البالد لالستثمار« العام احلالي

طارق عرابي

توقع رئيس مجلس ادارة شركة »دمية 
كابيتال« نواف حسني معرفي االنتهاء رسميا 
من كافة إجراءات عملية الدمج مع شــركة 
»الباد لاستثمار« خال العام احلالي وذلك 
عقب حصولها على كافة موافقات اجلهات 
الرقابية، مؤكدا أن »دمية كابيتال« ستصبح 
ذات كيان أكبر بني منافسيها، وذلك بفضل 
تنوع محفظتها االستثمارية، ورأس مالها، 
وتوسعها في األسواق احمللية واإلقليمية. 
وقال امام املســاهمني خــال اجلمعية 
العموميــة العادية للشــركة والتي عقدت 
امس بنسبة حضور بلغت 8١.7%، ان حجم 
األموال املدارة للغير من قبل »دمية كابيتال« 
تقدر بنحو مليار دوالر أميركي، فيما يبلغ 
حجم االستثمارات التي قامت بها الشركة 
خــال العام ٢٠١8 نحو 3٠٠ مليون دوالر، 
مبينا أن اســتثمارات الشركة تتوزع بني 

أسواق أميركا وأوروبا.

البيانات املالية
املالية  البيانــات  واســتعرض معرفي 
للشركة خال العام ٢٠١8، فقال ان الشركة 
حققت إيرادات تشغيلية مببلغ 3.٩ مايني 
دينار، بزيادة نسبتها ١3.١%، مقارنة مع 3.4٦ 
ماينب دينار خال العام ٢٠١7، كما انخفض 
إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية إلى 
نحو ١.٩ مليون دينار، وذلك مقارنة مع ٢.١ 
مليــون دينار في ٢٠١7، بنســبة انخفاض 
٩.٦%، فيمــا بلغ صافي ربح الشــركة 5.١ 

مليون دينار، مقارنة مع ١.3 مليون دينار في 
٢٠١7، وهو ما ميثل زيادة نسبتها ١٦.٦%، أما 
ربحية السهم فقد بلغت ١٠.٦ فلوس للسهم 
الواحد مقارنة مع ٩.١ فلوس ربحية في عام 
٢٠١7، كما بلغ إجمالي املوجودات ٢4.7 مليون 
دينار، في حني بلغت حقوق املساهمني ٢١.٩ 
مليون دينار.  وأضاف ان الشــركة قامت 
خال العام ٢٠١8 بدعم هيكلها الرأســمالي 
مــن خال مرابحة بقيمة ١.٦ مليون دينار 
من احدى املؤسسات املالية احمللية وذلك 
في إطــار تنوع مصادر التمويل للوصول 

إلى رأسمال قوي يدعم نشاط الشركة. 

اجلمعية العمومية
وكانــت عموميــة »دمية كابيتــال« قد 
وافقــت على جميع بنود جــدول االعمال، 
مبــا فيها توصية مجلــس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بواقع ٦% من القيمة االسمية 
للســهم مببلــغ إجمالي قــدره ٢.٦ مليون 
دينار، كما أقرت اســتقطاع نسبة ١٠% من 
صافي االرباح احملققة حلساب االحتياطي 
اإلجباري، واســتقطاع ١٠% أيضا حلساب 
االحتياطي االختياري، ووافقت كذلك على 
تفويض مجلس اإلدارة بالتعامل مع البنوك 
واملصارف واملؤسسات املالية واالستثمارية 
احملليــة واألجنبية وذلك لتمويل عمليات 
الشركة وفقا الغراضها، كما أقرت تفويض 
مجلــس اإلدارة بإصدار صكــوك بالدينار 
الكويتي او بأي عملة أخرى يراها مناسبة 
ومبا ال يتجــاوز احلد األقصى املصرح به 

قانونا أو ما يعادله بالعمات األجنبية.

ً عموميتها وافقت على توزيع 6% نقدا

الشركة تدير أمواالً للغير بنحو مليار دوالر واستثماراتها 300 مليون دوالر

»اإلمناء« تبيع 4 عقارات
بـ 5.1 ماليني دينار

طارق عرابي

باعت شــركة االمناء 
العقاريــة خــال مــزاد 
عقدته مساء امس األول 
لصالــح بيــت التمويل 
عقــارات   3 الكويتــي 
استثمارية وعقارا جتاريا 
واحــدا بقيمــة إجمالية 
بلغت 5.١ مايني دينار، 
وبالسعر االبتدائي جلميع 
العقــارات التي عرضت 
باملزاد. فقد شــهد املزاد 
الذي لم يستمر أكثر من 
نصف ســاعة بيع عقار 
استثماري مساحته 7١3 

مترا مربعا في أبوحليفة بسعر 7٠٠ ألف 
دينــار، وعقار اســتثماري ثان في نفس 
املنطقة مساحته ١٠٦8 مترا مربعا بسعر 
١.٠5 مليون دينار، وعقار استثماري ثالث 

في منطقة الفروانية مســاحته ٩٢٩ مترا 
مربعا بسعر ١.١ مليون دينار.

أما بالنســبة للعقار التجاري فيقع في 
منطقة القبلة على مساحة ٢٩٦ مترا مربعا، 

ومت بيعه بسعر ٢.3 مليون دينار.

جانب من مزاد االمناء


