
● محمد اإلتربي
قــال رئــيــس مجلس إدارة شــركــة نور 
لــاســتــثــمــار الـــدكـــتـــور فــهــد الـــخـــالـــد، إن 
الــشــركــة، رغــم التحديات المستمرة في 
بــيــئــة األعــــمــــال الــعــالــمــيــة واإلقــلــيــمــيــة، 
استطاعت تحقيق أربــاح صافية بلغت 
1.15 مليون ديــنــار بربحية 2.86 فلس 
للسهم عن السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2016، موضحا أن الربحية 
المتواصلة على مــدى األعـــوام السابقة 
تعود الستراتيجية الشركة في التنوع 
والتوازن بين االستثمارات في القطاعات 
التشغيلية المحلية واإلقليمية المختلفة.

وذكــــر الــخــالــد، فــي تــصــريــحــات عقب 
الجمعية الــعــمــومــيــة الــتــي عــقــدت أمــس 
بنسبة حضور بلغ 58.66 في المئة، ان 
"نور" تسعى ألن تكون الخيار األول في 
منطقة مجلس التعاون الخليجي كشركة 
رائدة في عالم االستثمار، مشيرا الى ان 
الــشــركــة تملك اإلمــكــانــات الــتــي تؤهلها 
ا مـــن تــطــبــيــق افـــضـــل مــبــادئ  لـــذلـــك بـــــدء
الممارسة المهنية المتعارف عليها في 
مجال االستثمار، وذلك في اطار سعيها 
لتحقيق اعلى العوائد وتعظيم القيمة 
بالسنبة لحقوق ومصالح المساهمين 

والعماء. 

قاعدة استثمارية متنوعة

وبــيــن أن الــشــركــة تــرتــكــز عــلــى قــاعــدة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــتـــنـــوعـــة وصـــلـــبـــة، حــيــث 
ــة واســـــعـــــة مــن  ــمـــوعـ تـــســـتـــثـــمـــر فـــــي مـــجـ
القطاعات تشمل االستثمار في األوراق 

ــل الـــثـــابـــت والــمــلــكــيــات  ــدخــ الـــمـــالـــيـــة والــ
الخاصة والعقارات، كما تعمل الشركة 
على بناء عقود شراكة استراتيجية على 
المستوى المحلي والدولي مع جهات لها 

سمعتها ومكانتها االقتصادية. 
ــد الــــــــى أن مــــــن أهــــم  ــ ــالـ ــ ــخـ ــ وأشــــــــــــار الـ
االســــتــــثــــمــــارات الــتــشــغــيــلــيــة لـــلـــشـــركـــة، 
حــصــتــهــا الــبــالــغــة 49.11 فـــي الــمــئــة في 
بنك ميزان المحدود في باكستان، حيث 
استمر البنك في نمو عملياته ومواصلة 
دوره الريادي في مجال تقديم الخدمات 

ــيـــة فـــي بــاكــســتــان،  الــمــصــرفــيــة اإلســـامـ
 بارتفاع إجمالي 

ً
والذي انعكس إيجابا

أصــولــه بنسبة 24 فــي المئة خــال عام 
2016 لتصل إلى 6.3 مليارات دوالر كما 
فــي 31 ديــســمــبــر 2016م، ويــمــلــك البنك 
شبكة مــن عــدة فــروع واســعــة تبلغ 570 

 على مستوى باكستان.
ً
فرعا

حصة »نور« في »ميزان«

ــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة  ــقـ ــن الـ ــ ــدث عـ ــ ــحـ ــ وتـ

لحصة الشركة فــي بنك مــيــزان التي 
ــار كما  ــنـ بــلــغــت نــحــو 98 مــلــيــون ديـ
فــي 31 ديــســمــبــر 2016 وفـــق السعر 
ــــي ســــوق  ــك فــ ــنــ ــبــ الـــمـــعـــلـــن لـــســـهـــم الــ
 بأن 

ً
باكستان لــأوراق المالية، علما

هذا االستثمار مقيد ضمن البيانات 
الــمــالــيــة لــلــشــركــة بــقــيــمــة 57 مــلــيــون 

دينار فقط.
ولـــفـــت إلــــى قـــيـــام الــشــركــة بـــإعـــادة 
رسم وهيكلة استثماراتها في سوق 
األوراق الــمــالــيــة، مـــن خــــال تــنــويــع 

محفظة استثماراتها المتاحة للبيع، 
وعليه قامت بتخارجات مــن بعض 
مكوناتها بما يــعــادل 5.89 مايين 
ديــنــار خـــال عـــام 2016، مــشــيــرا الــى 
أن الشركة اتــخــذت خــطــوات متقدمة 
إلعــادة تنظيم محتويات محفظتها 
الـــعـــقـــاريـــة، وتـــخـــارجـــت مـــن عـــقـــارات 
بقيمة 11.7 مليون دينار خال العام، 
واســتــثــمــرت 5.5 مــايــيــن ديـــنـــار في 
شـــراء عــقــارات جــديــدة والــدخــول في 
 إلــى 

ً
مــشــاريــع تــطــويــرعــقــاريــة ســعــيــا

تحقيق نمو وعوائد إضافية.
وأوضح أن الشركة واصلت تنفيذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لــتــحــســيــن األداء 
التشغيلي لشركاتها التابعة، حيث 
حـــقـــقـــت إحـــــــدى شـــركـــاتـــهـــا الــتــابــعــة 
ــي الــمــمــلــكــة األردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة  فــ
الــمــتــخــصــصــة فــــي مــــجــــال الــفــنــدقــة 
 في اإليرادات بنسبة 

ً
والضيافة- نموا

19 في المئة، مما انعكس على صافي 
ــادت  أربـــاحـــهـــا خــــال الــــعــــام، كــمــا أعــ
هيكلة شركاتها التابعة المتخصصة 
ــلـــومـــات  ــعـ ــمـ فـــــي خـــــدمـــــات تـــقـــنـــيـــة الـ
ضت من خسائرها بنسبة 78 في 

ّ
وخف

المئة مقارنة مع عام 2015.

أدوات استثمارية جديدة

مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد الـــخـــالـــد أن 
الشركة مهتمة بشكل كبير بتفعيل 
 لما 

ً
أدوات استثمارية جــديــدة وفــقــا

تطرحه هيئة أســـواق الــمــال، ومنها 
نشاط صانع سوق، وذلك بما يعزز 
من إيردات الشركة التشغيلية، حيث 

بّين أن المشاركة في مثل هذه األدوات 
تـــتـــوقـــف عـــلـــى األطــــــر الــمــنــظــمــة لــهــا 
وإنجاز الحكومة لخطتها التطويرية 
ــمـــة  ــمـــويـــة ومـــســـاعـــيـــهـــا الـــداعـ ــنـ ــتـ والـ
 على 

ً
لاقتصاد بما ينعكس إيجابا

السوق بشكل عام.
وأضـــــــــاف أن الــــشــــركــــة تـــتـــفـــاوض 
مــع الــجــهــات الــدائــنــة إلعــــادة هيكلة 
تسهيات ائتمانية بقيمة 96.7 مليون 
ديـــنـــار فـــي ظـــل تــركــيــز خــطــتــهــا على 
تخفيض ديون الشركة، حيث سددت 
5.7 مايين ديــنــار خــال عــام 2016، 
وبــذلــك تــكــون الــشــركــة قــد ســـددت ما 
يعادل 58 مليون دينار من إجمالي 

الدين منذ عام 2012. 
إلـــى ذلــــك، قـــال الــخــالــد إن الــشــركــة 
تنتهج أفضل الممارسات الدولية في 
مجال حوكمة الشركات، فقد واصلت 
تطبيق القواعد التي أقرتها الجهات 
ــعـــت  ــــي الــــكــــويــــت، ووضـ الــــرقــــابــــيــــة فـ
ــلـــســـيـــاســـات  مــــنــــظــــومــــة مـــتـــكـــامـــلـــة لـ
واإلجــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بــالــحــوكــمــة، 
ويجري متابعتها بشكل مستمر من 
مجلس اإلدارة، كما حرصت الشركة 
في سياساتها على تفعيل دورها في 
المسؤولية االجتماعية والمشاركة 
في تحقيق أهداف المجتمع التنموية.

وكانت الجمعية العمومية وافقت 
عــلــى تــوصــيــة مــجــلــس اإلدارة بعدم 
ــن الـــســـنـــة الــمــالــيــة  ــع أربـــــــاح عــ تــــوزيــ
الــمــنــتــهــيــة فـــي 31 ديــســمــبــر 2016م، 
ووافقت على البنود األخرى المدرجة 

على جدول أعمال الشركة.

ــلـــت مــــــؤشــــــرات بــــورصــــة  ســـجـ
الكويت الرئيسية الثاثة ارتفاعا 
فــي ثــانــي الجلسات الرمضانية 
ــع الـــمـــؤشـــر  ــ ــفــ ــ ــيــــث ارتــ أمـــــــــس، حــ
الــســعــري بــنــســبــة 0.2 فـــي المئة 
تــعــادل 13.23 نقطة ليقفل على 
مستوى 6662.89 نقطة، بينما 
ــا الـــمـــؤشـــر الـــــوزنـــــي بــنــســبــة  نـــمـ
محدودة جدا هي 0.04 في المئة 
تــســاوي 0.16 نقطة مقفا على 
مــســتــوى 401.16 نــقــطــة، وكــذلــك 
سجل مؤشر كويت 15 ارتفاعا 
مــحــدودا بنسبة 0.02 فــي المئة 
ــة لـــيـــقـــفـــل عــلــى  ــطـ ــقـ هـــــي 0.19 نـ

مستوى 913.16 نقطة.
وتـــراجـــعـــت حـــركـــة الــــتــــداوالت 
بعد نمو استثنائي بسبب عودة 
أجليتي امس االول، وانخفضت 
السيولة الــى 7.7 مايين دينار 
ــل مـــن مــســتــويــات امــــس االول  اقــ
بحوالي النصف تقريبا، وبلغت 
كــمــيــة االســـهـــم الـــمـــتـــداولـــة 46.5 
مــلــيــون ســهــم نـــفـــذت عــبــر 1682 

صفقة.

القيادة لـ »أجيليتي«

ــى ســهــم  ــلــ ــر الــــــزخــــــم عــ ــمــ ــتــ اســ
أجيليتي للجلسة الثانية على 
الــتــوالــي، ولــكــن بــوتــيــرة اقــل مما 
كانت عليه خــال تـــداوالت أمس 
األول، ولــكــنــه بــقــي فــي الــصــدارة 
وحــلــق فـــوق مــســتــوى 700 فلس 
للمرة االولى منذ اكثر من شهرين 
تــقــريــبــا، وارتــــد ســهــمــا الوطنية 
ــان بـــعـــد جــلــســة  ــ ــيـ ــ الــــعــــقــــاريــــة وبـ
جني اربــاح عنيفة تمت عليهما 
ــدار  امـــــس االول، وعــــــاد ســـهـــم مــ
للتداول بعد غياب طويل محققا 

نــمــوا بالنسبة الــقــصــوى 20 في 
المئة، ولكن على كمية تعامات 
محدودة جــدا، ونمت اكثر من 6 
أســهــم بنسب زادت على 10 في 
المئة لتدعم المؤشرات خصوصا 
ــل نـــــمـــــوا،  ــجــ ــســ ــيــ "الــــــــســــــــعــــــــري" لــ
بينما ثــبــات اســعــار الــقــيــاديــات 
ــدا اجــلــيــتــي قـــلـــص ارتـــفـــاعـــات  ــ عـ
المؤشرات الوزنية، ولكنها اقفلت 
خــضــراء لتسجل الــجــلــســة نموا 

اجماليا محدودا أمس.
وعــلــى الــجــهــة األخــــرى تباين 
أداء مؤشرات اسواق دول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث تعادلت 
كفة الرابحين مع الخاسرين بعد 
مرافقة مؤشر تاسي مؤشر سوق 
الكويت، وكــذلــك دبــي والبحرين 
ليخسر قطر ومسقط وابوظبي 
في ظل تراجعات هامشية بأقل 
مــن نصف نقطة مئوية ألسعار 
النفط والتي أبقت الخام االميركي 
دون مستوى 50 دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات

تـــلـــونـــت الــــقــــطــــاعــــات بـــالـــلـــون 
االخضر واالداء االيجابي، حيث 
ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات 
ـــ10 نــقــاط،  ــ هـــي الــنــفــط والــــغــــاز بـ
وصــنــاعــيــة بـــــــ4.8 نـــقـــاط، وســلــع 
اســتــهــاكــيــة بـــــ2.7 نــقــطــة، وعــقــار 
بـ2.1 نقطة وخدمات استهاكية 
ــوك بــــــ0.1  ــنــ بــنــقــطــتــيــن فـــقـــط، وبــ
نقطة، بينما انخفضت مؤشرات 
اربعة قطاعات هي رعاية صحية 
بـ11.9 نقطة، ومواد اساسية بـ7.8 
نقاط، وخدمات مالية بـ3.6 نقاط، 
واتصاالت بـ0.3 نقطة، واستقرت 
مــــؤشــــرات اربــــعــــة قـــطـــاعـــات هــي 

تأمين وتكنولوجيا وأدوات مالية 
ومنافع وبقيت دون تغير.

وتصدر سهم أجليتي قائمة 
االســــهــــم االكــــثــــر قـــيـــمـــة، حــيــث 
بــلــغــت تـــــداوالتـــــه 1.7 مــلــيــون 
ــار بــــارتــــفــــاع بــنــســبــة 2.3  ــنــ ديــ
فــي المئة، تــاه سهم االمتياز 
ــنــــار،  ــيـــون ديــ ــلـ بـــــتـــــداول 1.2 مـ
وبتراجع بنسبة 1.2 في المئة، 
ثــم ســهــم وطــنــي مـــتـــداوال 650 

ألف دينار وبقي مستقرا دون 
تغير، ورابعا سهم اهلي متحد 
بتداول 552 ألف دينار بارتفاع 
بنسبة 0.9 فــي المئة، وأخيرا 
ســهــم هــيــومــن ســوفــت بــتــداول 
433 ألف دينار بخسارة بنسبة 

1.3 في المئة.
ومن حيث قائمة االسهم االكثر 
كــمــيــة جــــاء اوال ســهــم االمــتــيــاز، 
حيث بلغت تــداوالتــه 8 مايين 

سهم بانخفاض بنسبة 1.2 في 
الــمــئــة، وجــــاء ثــانــيــا ســهــم بــيــان 
بــتــداول 5 مايين سهم بارتفاع 
بنسبة 2 فــي المئة، وجــاء ثالثا 
ســهــم ابــيــار بــتــداول 3.6 مايين 
ــبـــة 2.2  ــنـــسـ ــم مـــنـــخـــفـــضـــا بـ ــهــ ســ
ـــاء رابــــعــــا ســهــم  ــ فــــي الـــمـــئـــة، وجــ
"المستثمرون" بــتــداوالت بلغت 
ــيــــن ســــهــــم مــنــخــفــضــا  3.4 مــــايــ
بــنــســبــة 1.8 فــــي الــــمــــئــــة، وجــــاء 

خامسا سهم وطنية بتداول 3.1 
مايين سهم رابــحــا بنسبة 2.8 

في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر 
ارتفاعا سهم مدار، حيث ارتفع 
بنسبة 20 في المئة، تاه سهم 
بــيــت الــطــاقــة بنسبة 18.3 في 
المئة، ثم سهم العقارية بنسبة 
15.15 في المئة، ورابــعــا سهم 
اجـــــوان بــنــســبــة 15 فـــي الــمــئــة، 

وأخــيــرا سهم تعليمية بنسبة 
13.3 في المئة.

ــازات أكــثــر  ــيــ ــتــ وكــــــان ســـهـــم امــ
األسهم انخفاضا، حيث انخفض 
بنسبة 15 فــي المئة، تــاه سهم 
قيوين أ بنسبة 12.6 في المئة، ثم 
سهم ياكو بنسبة 9.8 في المئة، 
ورابعا سهم شارقة أ بنسبة 9 في 
المئة، وأخيرا سهم زيما بنسبة 

9 في المئة تقريبا.
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

٦.٦٦٢

السعـري

٤٠١

الــوزنــي

٩١3

كـويـت 15  15اقتصاد

علي العنزي

تباين أداء مؤشرات 
أسواق دول الخليج 

وسط تراجعات 
هامشية ألسعار 

النفط

»العمومية« أقرت 
البيانات المالية 

للعام الماضي 
وأوصت بعدم
توزيع أرباح 

 الجمعية العمومية للشركة  )تصوير جمال عبدالله( 
ً
د. فهد الخالد مترئسا

مؤشرات البورصة ترتفع... وحركة التداوالت تتراجع
»أجيليتي« وارتداد »الوطنية« و»بيان« وهدوء األسهم المضاربية تداوالت انتقائية استمرت القيادة فيها لـ

تراجعت حركة التداوالت 
بعد نمو استثنائي بسبب عودة 

أجيليتي أمس األول، وانخفضت 
السيولة إلى 7.7 ماليين دينار، 
أقل من مستويات أمس األول 

، وبلغت 
ً
بنحو النصف تقريبا

كمية األسهم المتداولة 46.5 
مليون سهم نفذت عبر 1682 

صفقة.

الخالد: 98 مليون دينار حصة »نور« في بنك ميزان 
 
ً
 وجغرافيا

ً
 استثماريا

ً
الشركة باتت أكثر صالبة وتنوعا

استقرار الدوالر واليورو 
وارتفاع اإلسترليني

استقر سعر صــرف الــــدوالر مقابل الــديــنــار أمـــس، عند 
مستوى 0.303 دينار، كما استقر اليورو عند مستوى 0.339 

دينار، مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وقـــال بنك الــكــويــت الــمــركــزي، فــي نشرته اليومية على 
موقعه اإللكتروني، إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع 
الى مستوى 0.389 دينار، بينما استقر الفرنك السويسري 
عند مستوى 0.311  دينار، وبقي الين الياباني دون تغيير 

عند مستوى 0.002 دينار.
وكان الدوالر ارتفع مقابل سلة من العمات في تعامات 
الجمعة الماضي، بعد أن اشــارت بيانات اميركية إلى أن 
النمو االقتصادي للربع األول في الواليات المتحدة سجل 
تباطؤا أقل من المتوقع في البداية في األشهر الثاثة األولى 

من العام الحالي. 

 للبرميل
ً
سلة »أوبك« عند 49.48 دوالرا

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للنفط )أوبك( أن سعر 
سلة خاماتها الـ12 تراجع أمس، 
بواقع دوالر و76 سنتا، ليستقر 
عــنــد 49.48 دوالرا لــلــبــرمــيــل، 
مــقــابــل 51.24 دوالرا للبرميل 

يوم الجمعة الماضي.
ــرت نــشــرة وكـــالـــة أنــبــاء  ــ وذكـ
ــدل الــشــهــري  ــعـ ــمـ "أوبـــــــــك" أن الـ
لــســعــر ســـلـــة خـــامـــاتـــهـــا لــشــهــر 
ابــريــل الــمــاضــي 51.37 دوالرا 
للبرميل، فيما بلغ فــي مــارس 
الماضي 50.32 دوالرا للبرميل، 
األمــر الــذي يشير إلــى أن سعر 
الــســلــة بــلــغ مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــجــاري حتى نهاية االسبوع 
الماضي 49.20 دوالرا للبرميل.
ــــدل  ــعـ ــ ــمـ ــ وأوضـــــــــحـــــــــت أن الـ

الـــســـنـــوي لــســعــر الــســلــة لــلــعــام 
ــمـــاضـــي كـــــان 40.76 دوالرا  الـ

للبرميل.
وتضم سلة "أوبك"، التي تعد 
مــرجــعــا فـــي مــســتــوى ســيــاســة 
ــــي خـــام  ــاج 12 نــــوعــــا هـ ــ ــتــ ــ االنــ
)صحارى( الجزائري، واإليراني 
الثقيل، و)الــبــصــارة( الــعــراقــي، 
وخام التصدير الكويتي، وخام 
)السدر( الليبي، وخــام )بوني( 
الــنــيــجــيــري، والـــخـــام الــبــحــري 
الـــــقـــــطـــــري، والـــــــخـــــــام الــــعــــربــــي 
ــام  ــ ــــودي، وخـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــفـــيـــف الـ الـــخـ
)مـــريـــات(، والــخــام الفنزويلي، 
و)جــــــــيــــــــراســــــــول( األنـــــغـــــولـــــي، 

و)اورينت( االكوادوري.
وكان االجتماع المشترك بين 
وزراء نــفــط "أوبــــك" ونظرائهم 

من خارج المنظمة توصل يوم 
الخميس الــمــاضــي الـــى اتــفــاق 
بـــشـــأن مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عــلــى 
خــفــض اإلنــــتــــاج مــــدة 9 أشــهــر 
ــــارس  ــــي مـ ــيــــة تـــنـــتـــهـــي فـ ــافــ اضــ
2018، وذلـــــك بـــمـــقـــدار مــلــيــون 

و800 ألف برميل في اليوم.
وشــــارك فــي الــقــرار نــحــو 10 
دول غــيــر اعـــضـــاء فـــي "اوبـــــك" 
بينها روسيا اكبر منتج للنفط 
فــي العالم فــي خفض اإلنــتــاج، 
ــــدف اتـــــفـــــاق خــفــض  ــهـ ــ ــيــــث يـ حــ
اإلنــتــاج إلــى تقليص الفائض 
من اإلنتاج، ورفع اسعار النفط 
إلى مستويات مقبولة لجميع 

األطراف.

أخبار الشركات

»المشتركة«: عقد بقيمة 1.9 مليون دينار

كشفت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت عــن توقيع 
عقد أعمال الحفر والتدعيم والبنية التحتية لمعرض الغانم- 
الفحيحيل، مع شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده بقيمة 1.9 

.
ً
مليون دينار، بمدة تنفيذ قدرها 369 يوما

»أعيان ع«: 0.0008 فلس زكاة السهم

أعلنت شركة أعيان العقارية أن مبلغ الزكاة المستحق عن 
السهم هو 0.000822 فلس للسهم الواحد.

استقالة عضو مجلس إدارة »أجوان«

ذكرت شركة أجوان الخليج العقارية أن عضو مجلس اإلدارة 
هيثم حمد الشايع، استقال من منصبه، الفتة إلى أن الشركة 

ستقوم بانتخاب عضو مكمل.

»استثمارات«: تداوالتنا 
على »زين« تخص 

محفظة الشركة

ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ قــــالــــت شــــركــــة االســ
الوطنية إنها أتمت عمليات تداول 
تــخــص »مــحــفــظــة الــشــركــة«، على 
سهم شركة االتصاالت المتنقلة 
ــن«، بصفتها مــن األشــخــاص  »زيــ
الــمــطــلــعــيــن، وال تـــخـــص رئــيــس 
مــجــلــس إدارة »زيـــــن« بشخصه، 
وهــو الـــذي يشغل منصب نائب 
رئـــــيـــــس »اســــــتــــــثــــــمــــــارات« مــهــنــد 
الـــخـــرافـــي، مــمــا أدى إلــــى إدراج 
»استثمارات« بقائمة االشخاص 

»زين«. المطعلين بـ

ziad
Rectangle


	issue
	p15




