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الدوالر استقر أمام الدينار واليورو ارتفع

اإلثنين غرة جمادى األولى 1440هـ
 07يناير 2019م  -العدد 3574

استقر سعر ص��رف ال��دوالر مقابل الدينار عند مستوى  0٫303دي�ن��ار فيما ارت�ف��ع ال�ي��ورو الى
مستوى  0٫345دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه االلكتروني ان سعر صرف الجنيه
االسترليني ارتفع الى مستوى  0٫385دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى
 0٫307دينار بينما استقر الين الياباني عند مستوى  0٫002دينار دون تغيير.

الياقوت :موظفو البنك شركاء رئيسيون في خدمة املجتمع

َّ
«بوبيان» نظم ورعى  150مبادرة
ونشاطًا اجتماعيًا في 2018

فائزو م�ضابقة «رتل باإتقان» خالل رم�ضان

البسام :البنك
األكثر ظهورًا
ً
وتواصال مع
مختلف الشرائح
الصحة والرياضة
عالمة فارقة
في فعاليات
«بوبيان» خالل
2018

أن�ه��ى ب�ن��ك ب��وب�ي��ان ع��ام  2018بسجل
ح� � ��اف� � ��ل ب � ��االن� � �ش� � �ط � ��ة وال� � � �م� � � �ب � � ��ادرات
وال �ف �ع��ال �ي��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ال �م �م �ي��زة
مؤكدا ريادته للمسؤولية االجتماعية
ف��ي ال �ك��وي��ت س ��واء م��ن ح �ي��ث ال �ك��م او
ال �ن��وع �ي��ة ف ��ي اخ� �ت� �ي ��ار اه� ��داف� ��ه ال �ت��ي
ي �ه��دف م ��ن خ��ال �ه��ا ال ��ى ت��أك �ي��د م��دى
اهمية المشاركة المجتمعية للقطاع
الخاص في بناء المجتمع الكويتي.
وق � ��ال م��دي��ر ع� ��ام ب �ن��ك ب��وب �ي��ان ول �ي��د
ال �ي��اق��وت« :ن�س�ع��ى ال ��ى خ�ل��ق ن�م��وذج
اي � �ج � ��اب � ��ي ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ال� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة خ ��ارج االط ��ار التقليدي
المتعارف عليه سواء من حيث نوعية
المبادرات التي نقوم بها او الشرائح
التي نستهدفها س��واء داخ��ل الكويت
او خارجها».
وأض � � � ��اف «ال ت �ق �ت �ص��ر ال �م �س��ؤول �ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة وت�ن�ف�ي��ذ ب��رام �ج �ه��ا على
ادارة واح� � ��دة ب ��ل ن �ع �ت �ب��ر ك ��ل ادارات

أع �ل �ن��ت وزارة ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة أن
اجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة
خ��ال ش�ه��ر ديسمبر ال�م��اض��ي ب�ل��غ نحو
 2٫864ط��ن ح�ص�ل��ت ع�ن�ه��ا رس��وم��ا ت�ق��در
ً
ب� 130ألف دينار (نحو  427دوالرا).
وق��ال��ت (ال �ت �ج��ارة) ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي ان
وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم
بلغ نحو  2٫139طن حصلت عنه رسوما
ت�ق��در بنحو  106آالف دي �ن��ار (ن�ح��و 348
ً
أل��ف دوالر) منها  975ك�ي�ل��وغ��رام��ا ذه��ب
محلي و 1٫16طن ذهب خارجي .وبينت أن
كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار
ً
 22بلغت  196٫5كيلوغراما في حين بلغت
ً
كمية الذهب الخارجي  521٫3كيلوغراما.
وأض� � ��اف� � ��ت أن ك� �م� �ي ��ة ال � ��ذه � ��ب ال �م �ح �ل��ي
ال �م��وس��وم��ة م ��ن ع �ي ��ار  21ب �ل �غ��ت 757٫1
ً
ك�ي�ل��وغ��رام��ا ف��ي حين بلغت كمية الذهب
ً
ال�خ��ارج��ي ن�ح��و  343٫6ك�ي�ل��وغ��رام��ا الفتة
ال��ى أن كمية ال��ذه��ب المحلي الموسومة
ً
من عيار  18بلغت نحو  21٫1كيلوغراما
ف��ي ح�ي��ن ب�ل�غ��ت ك�م�ي��ة ال��ذه��ب ال�خ��ارج��ي

حملة ِ
«قي�س حالتك بالأفنيوز»
وف � ��روع ال �ب �ن��ك م �س��ؤول �ي��ن اج�ت�م��اع�ي��ا
وم � �ش � ��ارك � �ي � ��ن رئ� �ي� �س� �ي� �ي ��ن ف� � ��ي ب� �ن ��اء
ال �م �ج �ت �م��ع ل� ��ذا ف� ��ان م��وظ �ف �ي �ن��ا ش��ري��ك
رئ�ي��س ف��ي خ��دم��ة المجتمع ونتحمل
لذلك جميعا المسؤولية االجتماعية».
من جانبه قال المدير التنفيذي الدارة
االت � �ص� ��االت وال� �ع ��اق ��ات ال �م��ؤس �س �ي��ة
ق �ت �ي �ب��ة ال� �ب� �س ��ام ان ال� �ب� �ن ��ك ب �ش �ه ��ادة
الجميع كان االكثر ظهورا في خدماته
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة خ� � ��ال ال � �ع � ��ام ال �ح ��ال ��ي
واالع � � ��وام ال �س��اب �ق��ة م ��ن خ ��ال تبني��ه
لمبادرات جديدة تماما على الس��وق
ال�ك��وي�ت��ي اس�ت�ه��دف��ت ج�م�ي��ع ال�ش��رائ��ح
السيما الشباب.
واضاف «انه وبالنظر الى الكم الكبير
من المبادرات والفعاليات سواء التي
ق � ��ام ال �ب �ن��ك ب �ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا او رع��اي �ت �ه��ا
وال �ت��ى ت �ج��اوزت  150ف��ان�ن��ا ن�ك��ون قد
نجحنا في تحقيق المعادلة الصعبة
ف��ي ال�م��وازن��ة بين ال�ك��م وال�ن��وع�ي��ة الى
ج��ان��ب ال �ك��م ال�ك�ب�ي��ر م��ن المستفيدين
سواء من عماء البنك او غيرهم».

تشجيع الشباب الكويتي
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«التجارة» 130 :ألف دينار
رسوم وسم  2.8طن معادن ثمينة

ب��رز م�ه��رج��ان ال�ك��وي��ت للقهوة كواحد
م ��ن أه � ��م ال �ف �ع��ال �ي��ات ال� �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا
ال �ك��وي��ت ف��ي م�ط�ل��ع ع ��ام  2018وال ��ذي
اس� �ت� �ق� �ط ��ب ن � �ح� ��و  50م � �ش� ��روع� ��ا م��ن
م�ش��اري��ع ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ف��ي مجال
ال�ق�ه��وة (ال�ك��اف�ي�ه��ات) وال �ت��ى انتشرت
ف ��ي االون� � ��ة االخ � �ي ��رة ح �ي��ث اس�ت�ق�ط��ب
المهرجان اكثر م��ن  50ال��ف زائ��ر على
مدار يومين في حديقة الشهيد.
ك �م��ا ن �ظ��م ال �ب �ن��ك اك �ب��ر ب �ط��ول��ة ل�ل�ع�ب��ة
ال � �ب� ��اي س �ت �ي �ش��ن ف �ي �ف��ا  2018س�ج��ل
ف� �ي� �ه ��ا اك � �ث � ��ر م � ��ن  2500ش � � ��اب ت �م��ت
تصفيتهم ب��ال�ق��رع��ة ال ��ى ح��وال��ي 300
م �ش ��ارك ت �ن��اف �س��وا ع �ل��ى م� ��دار ي��وم�ي��ن
ف ��ي االف� �ن� �ي ��وز ب �ح �ض��ور ب �ط��ل ال �ع��ال��م

السعودي مساعد الدوسري.

ً
الرياضة والصحة أوال

ت�م�ي��ز ع ��ام  2018ب�ت��رك�ي��ز ال �ب �ن��ك على
االن � �ش � �ط� ��ة وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة
وال �ص �ح �ي��ة ح �ي��ث ن �ظ��م ال �ب �ن��ك ح�م�ل��ة
(ق�ي��س ح��ات��ك) ب��ال�ت�ع��اون م��ع الفريق
التطوعي بلو سيركل BLUE CIRCLE
بمناسبة اليوم العالمي للسكر.
وخال شهر اكتوبر وبمناسبة اليوم
العالمي للسمنة نظم البنك بالتعاون
م ��ع راب� �ط ��ة ال �س �م �ن��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ح�م�ل��ة
م�ج��ان�ي��ة ل�ل�ف�ح��وص��ات واالس �ت �ش��ارات
الطبية للجميع سواء من عماء البنك
وغيرهم تضمنت فحوصات ألكثر من
 3000شخص.
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ان �ط �ل �ق��ت ول� �م ��دة أس� �ب ��وع ح �م �ل��ة ن��ور
ب ��وب� �ي ��ان ال� �ت ��ي ن �ظ �م �ه��ا ب �ن��ك ب��وب �ي��ان
ل �ل �ع��ام ال �ث��ال��ث ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال�ه�ي�ئ��ة
ال�خ�ي��ري��ة االس��ام�ي��ة العالمية وف��ري��ق
ال � � ��داري � � ��ن ال� �ت� �ط ��وع ��ي ب � �ه� ��دف اج � � ��راء
عمليات اعادة النظر في أوغندا والتى
استعاد من خالها مئات األشخاص
نعمة البصر.
وق��ام ال�ف��ري��ق الطبي الكويتي ب��إج��راء
ح ��وال ��ي  1000ع �م �ل �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع
الفريق االوغ �ن��دي ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تم
خ ��ال ��ه ج �م��ع ت �ب��رع��ات خ� ��ال اس �ب��وع
تكفى الجراء اكثر من  3000عملية.
وخ � ��ال األش� �ه ��ر االخ � �ي� ��رة ف ��اج ��أ ب�ن��ك
ب ��وب �ي ��ان ع �م��ائ��ه وغ �ي ��ره ��م ب��ال �ع��دي��د
م ��ن ال� �م� �ف ��اج ��آت م ��ن خ � ��ال ب��رن��ام �ج��ه
ال �م �ع��روف BOUBYAN MOMENTS
ب��وب�ي��ان م��وم�ن�ت��س ش�م��ل ذل��ك ال�ع��دي��د
م��ن ال�م�ط��اع��م وال�ك��اف�ي�ه��ات ال�م�ع��روف��ة
ال� ��ى ج��ان��ب م �ح �ط��ات ال ��وق ��ود االول� ��ى
وغيرها.

ً
 298٫8ك� �ي� �ل ��وغ ��رام ��ا .وذك� � � ��رت أن ك�م�ي��ة
السبائك الذهبية الموسومة بلغت 447
ً
كيلوغراما والسبائك الفضية الموسومة
ب �ل �غ��ت  200ك �ي �ل ��وغ ��رام وح �ص �ل��ت ع�ن�ه��ا
رسوما تقدر بنحو  23أل��ف دينار (نحو
 75ألف دوالر) في حين بلغت كمية الفضة
ً
ال �م��وس��وم��ة  78٫8ك �ي �ل��وغ��رام��ا وح�ص�ل��ت
رس��وم��ا ع�ن�ه��ا ب�ن�ح��و  394دي �ن ��ارا (ن�ح��و
 1300دوالر).
وأش� � � � ��ارت ال� � ��ى اص � � � ��دار ادارة ال� �م� �ع ��ادن
ال� �ث� �م �ي� �ن ��ة ب � � ��ال � � ��وزارة  243ك� �ش� �ف ��ا ح ��ول
المشغوالت للتخليص ومطابقة البيان
الجمركي فضا عن  297شهادة للسبائك
وال�م��ارك��ات والمعادن المعفاة من الختم
وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 2160
دينارا (نحو  7000دوالر).
وأوضحت أنها فحصت أيضا  1846عينة
ت��م ادخ��ال �ه��ا ال ��ى ال�ف�ح��ص ك�م��ا أن �ج��زت 4
م�ع��ام��ات اع ��ادة تحليل لنحو كيلوغرام
واح� ��د ح�ص�ل��ت ع�ن�ه��ا رس��وم��ا ت �ق��در ب ��83
دينارا (نحو  272دوالرا).

َّ
«غيتهاوس» دشن منتجًا تمويليًا
للراغبني بالسكن في اململكة املتحدة

التمويلية ،موضحا ان
اط �ل��ق ب �ن��ك «غ �ي �ت �ه��اوس
ّ ً
ه � ��ذا ال� �ب ��رن ��ام ��ج م��ك �م��ا
ال � � �ب � ��ري � � �ط � ��ان � ��ي» م �ن �ت ��ج
للبرنامج السابق الذي
ت� �م ��وي� �ل ��ي ج� ��دي� ��د ي �ت �ي��ح
ت � ��م ت ��دش� �ي� �ن ��ه ل �ل �ع �م��اء
ل�ل�ع�م��اء االس �ت �ف��ادة من
ال � ��راغ� � �ب� � �ي � ��ن ف� � ��ي ت �م �ل��ك
ام�ت��اك ال�ع�ق��ارات بهدف
ال� � � � � �ع� � � � � �ق � � � � ��ارات ب � � �ه� � ��دف
ال � �س � �ك� ��ن ف� � ��ي ال� �م� �م� �ل� �ك ��ة
ال �ت��أج �ي��ر واالس �ت �ث �م��ار،
ال � �م � �ت � �ح� ��دة وذل � � � ��ك ب �ع��د
واشار «غيتهاوس» الى
ح � � � �ص� � � ��ول� � � ��ه ع � � � �ل� � � ��ى ك� ��ل
ان ��ه س �ي �ط��رح م ��ع ب��داي��ة
ال �م��واف �ق��ات ال ��ازم ��ة من
ال� �ع ��ام  2019م �ج �م��وع��ة
ال� � �ج� � �ه � ��ات ال� �م� �خ� �ت� �ص ��ة،
واس� �ع ��ة م ��ن ال�م�ن�ت�ج��ات
واوض��ح البنك ف��ي بيان
ص �ح��اف��ي ان ال �ب��رن��ام��ج
م� � �ت� � �ع � ��ددة ال� � �خ� � �ي � ��ارات،
ت�ضارلز هاري�ضنيب
ي � � �ت� � ��واف� � ��ق م� � � ��ع اح� � �ك � ��ام
ك�م��ا ان��ه يخطط الت��اح��ة
ج�م�ي��ع ع��روض��ه لجميع
ال� �ش ��ري� �ع ��ة االس� ��ام � �ي� ��ة،
ك�م��ا ان��ه س�ي�ك��ون ب��دي��ا ل�ل��ره��ن ال�ع�ق��اري شركائه الوسطاء.
ال �م �ت �ع��ارف ع �ل �ي��ه ،ك �م��ا س�ي�ت�ي��ح ب��رن��ام��ج وم��ن جانب آخ��ر ق��ال الرئيس التنفيذي
التمويل المذكور فرصة ّ
تملك العقارات ل �ل �ب �ن��ك ت �ش��ارل��ز ه��اري �س �ن �ي��ب ان اط ��اق
ً
ً
ال �س �ك �ن �ي��ة م� �ب ��اش ��رة م ��ن ال �ب �ن ��ك ،ون� �ظ ��را م �ن �ت��ج «ب ��رن ��ام ��ج ش� � ��راء ال� �م� �ن ��زل» ي�ع��د
ل �ك��ون ه ��ذا ال �م �ن �ت��ج ي �ت��واف��ق م ��ع اح �ك��ام ان �ج ��ازا ه��ام��ا ل�ل�ب�ن��ك ،ح �ي��ث أن ��ه س�ي��زي��د
ال�ش��ري�ع��ة االس��ام �ي��ة ،ف��ان ال�ب�ن��ك ب��دوره م��ن ن�ط��اق ال�خ��دم��ات المالية ال�ت��ي يمكن
ل ��ن ي �ت �ق��اض��ى أي ف� ��ائ� ��دة ،ان� �م ��ا س �ي �ق��وم لغيتهاوس تقديمها لألفراد ،كما اضاف
البنك بعملية التمويل من خال صيغة هاريسنيب ان ال�ب�ن��ك يسعى ال��ى زي��ادة
االجارة المنتهية بالتملك ،حيث سيقوم ح� �ج ��م ال �م �ن ��اف �س ��ة ف� ��ي س � ��وق ال �ت �م��وي��ل
العميل ب�س��داد القيمة االي�ج��اري��ة للبنك ال �ع �ق��اري بالمملكة ال�م�ت�ح��دة ال�م�ت��واف��ق
ب��أج��ل م�ح��دد حتى يتملك ال�ع�ق��ار كاما م��ع اح�ك��ام الشريعة االس��ام�ي��ة ،متوقعا
ب �ع��د االن �ت �ه��اء م��ن س� ��داد اج �م��ال��ي قيمة أن ي �ك��ون ه �ن��اك اق �ب��اال ك �ب �ي��را ع �ل��ى ه��ذا
التمويل .وذكر البنك ان الهدف الرئيسي ال �م �ن �ت��ج ال� ��ذي س �ي �ت��م ط��رح��ه خ�ص�ي�ص��ا
لهذا المنتج هو تسهيل حصول العماء ل�ل�س��ادة الراغبين ف��ي ش��راء ال�م�ن��ازل في
ال��راغ �ب �ي��ن ب��ال �س �ك��ن ع �ل��ى اح�ت�ي��اج��ات�ه��م بريطانيا.

 2.7مليار دوالر زيادة في رأسمال الشركات عبر االكتتابات

«كامكو» 18 :اكتتابًا عامًا خليجيًا في  2018بتراجع % 35
قال تقرير شركة كامكو لاستثمار ان سوق االكتتابات
ال�ع��ام��ة األول �ي��ة ظ��ل ف��ي دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
ً
نشطا في العام  2018وان كانت انشطة السوق الرئيسة
ً
ق ��د ه � ��دأت ق �ل �ي��ا م �ق��ارن��ة ب �م �س �ت��وي��ات ال� �ع ��ام  2017من
حيث عدد االص��دارات وحجم رأس المال المجمع .حيث
تراجع اجمالي عدد االكتتابات العامة األولية للشركات
وال�ص�ن��ادي��ق ال�ع�ق��اري��ة ال�م�ت��داول��ة مجتمعين ليبلغ 18
ً
اص ��دارا مقابل  28ف��ي ال�ع��ام  ،2017اال ان ه��ذا المستوى
ً
يعد مرتفعا مقارنة بأنشطة عامي  6( 2015إص��دارات)
و 4( 2016إصدارات).
ك �م��ا ت��راج �ع��ت ع �م �ل �ي��ات زي� � ��ادة رأس� �م ��ال ال �ش ��رك ��ات عن
ط��ري��ق االك�ت�ت��اب��ات ال�ع��ام��ة األول �ي��ة بنسبة  18ف��ي المئة
وبلغت قيمتها  2٫7مليار دوالر ف��ي ال�ع��ام  2018مقابل
ً
 3٫3م �ل �ي��ارات دوالر ف��ي ال �ع��ام  .2017وخ ��اف ��ا ل�ل��وض��ع
السائد في العام  2017والذي تصدرت خاله الصناديق
العقارية المتداولة س��وق االكتتابات العامة األولية في
دول مجلس التعاون الخليجي كانت ال��ري��ادة في العام
 2018الكتتابات الشركات بمساهمة بلغت نسبتها 56
في المئة من عدد االصدارات و 62في المئة من قيمة رأس
المال المجمع.
أم��ا ع�ل��ى الصعيد ال�ع��ال�م��ي ،ف�ك��ان��ت أن�ش�ط��ة االك�ت�ت��اب��ات
األول �ي��ة ال �ع��ام مختلطة ح�ت��ى ف��ي ظ��ل م�ع��اص��رة أس ��واق

األوراق ال �م��ال �ي��ة ل �ل �خ��اف��ات ال �ت �ج��اري��ة ال�م�س�ت�م��رة بين
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة وال�ص�ي��ن وال �ع��وام��ل الجيوسياسية
والتقلبات السائدة في البورصات الثانوية بعد البداية
ال �ق��وي��ة ال �ت��ي اس �ت �ه �ل��ت ب �ه��ا ال �ع ��ام م ��ع ارت� �ف ��اع م �ع��دالت
السيولة وقوة التقييمات.
حيث تراجعت كمية االص��دارات األولية العالمية بنسبة
 21في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستويات العام
 2017وبلغت  1,359اكتتاب عام أولي في العام  ،2018في
حين ارتفعت عائدات االكتتابات بنسبة  6في المئة على
أساس سنوي ،وبلغ رأس المال المجمع  204٫8مليارات
ً
دوالر في العام  2018وفقا لمكتب ارنست آند يونج.
كما تشير اح�ص��ائ�ي��ات مكتب أرن�س��ت آن��د ي��ون��ج ال��ى ان
ارت �ف��اع ع��ائ��دات االك�ت�ت��اب��ات ي�ع��زى بصفة اس��اس�ي��ة ال��ى
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت��وص��ف بمصطلح «ي��ون �ي �ك��ورن» وه��ي
المشروعات الجديدة التي تتجاوز أعمالها مليار دوالر
( 40اكتتاب اولي عام تمكنت من جمع  32٫2مليار دوالر)
باالضافة الى االكتتابات الكبرى.
ام� ��ا م ��ن ج �ه��ة ال �م �س��اه �م��ات االق �ل �ي �م �ي��ة ،ف �ق��د اح�ت�ف�ظ��ت
م�ن�ط�ق��ة آس �ي��ا ال�م�ح�ي��ط ال �ه ��ادئ ب�م��وق�ع�ه��ا ال ��ري ��ادي من
حيث تصدرها لألنشطة العالمية س��واء م��ن حيث عدد
الصفقات او حجم االص ��دارات للعام  2018على السواء.
حيث اس�ت�ح��وذت المنطقة على م��ا نسبته  49ف��ي المئة

استقرار النفط والتعزيز الحكومي ينعشان االكتتابات
ترى بحوث كامكو ان االفاق المستقبلية
ل �ل �س��وق ال�خ�ل�ي�ج��ي ل��اك �ت �ت��اب��ات األول �ي��ة
العامة سيواصل اعتماده في العام 2019
على األسواق الثانوية واستقرار اسعار
ال �ن �ف��ط ح �ت��ى م��ع اس �ت �م��رار ال�ح�ك��وم��ات
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف��ي ت �ع��زي��ز االق �ت �ص��اد غير
النفطي من خال زيادة نفقات الموازنة.
كما يتوقع ان يتابع المصدرون تطورات
االس��واق الثانوية في بداية العام 2019

وكذلك التأكد مما اذا كان اتخاذ مسار
س��وق أدوات ال��دي��ن لتغطية احتياجات
ً
ً
رأس المال يعد خيارا مجديا.
وي �ت��وق��ع أن ت �ت��راج��ع أح �ج��ام اك�ت�ت��اب��ات
ً
ال �ص �ن��ادي��ق ال �ع �ق��اري��ة ال �م �ت��داول��ة ن �ظ��را
ل�ب�ع��ض ال �ق �ض��اي��ا ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ال �ت��ي ت��ؤث��ر
ع �ل��ى ال �ط �ل��ب األس � ��اس ع �ل��ى ال �ع �ق��ارات،
وان� �خ� �ف ��اض ال� �ه ��وام ��ش ب �ي��ن ع��وائ��ده��ا
ومعدالت الفائدة على الودائع ألجل التي

ً
تعد أكثر أمانا.
اال ان��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،ف��ان�ن��ا ن��رى
أن ال �ش��رك��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ذات ال �ن �م��اذج
التجارية المميزة والتصنيف القطاعي
وال �ق��درة ع�ل��ى اظ �ه��ار ك �ف��اءة رأس ال�م��ال
م��ن ال�م�ق��رر أن تستمر ف��ي ج��ذب مزيد
م ��ن اه �ت �م��ام ال �م �س �ت �ث �م��ري��ن ال�م�ح�ل�ي�ي��ن
والدوليين ممن يتطلعون للمشاركة في
االكتتابات األولية العامة.

من عدد الصفقات ( 57في المئة في العام  )2017و 48في
المئة من اجمالي العائدات ( 39في المئة في العام ،)2017
وفقا الحصائيات مكتب أرنست آند يونج.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ،حافظت
السعودية على موقعها ال��ري��ادي ف��ي س��وق االكتتابات
العامة األولية الخليجي في العام  2018بتسجيلها أكبر
عدد من االكتتابات واعلى مستوى من حجم رأس المال
المجمع .حيث بلغ ع��دد االك�ت�ت��اب��ات ال�ع��ام��ة األول �ي��ة في
ً
السعودية  11اكتتابا (بما في ذلك الصناديق العقارية
ال�م�ت��داول��ة) بقيمة اجمالية بلغت  1٫33مليار دوالر في
العام .2018
ً
ام��ا أكبر االص��دارات حجما فكان من نصيب قطر ،حيث
ت�م�ك�ن��ت ش��رك��ة ق�ط��ر ل�ص�ن��اع��ة األل��وم �ن �ي��وم (ق��ام �ك��و) من
تجميع  755مليون دوالر اميركي من خال طرح اكتتاب
اول��ي ع��ام ،وال��ذي تمت تغطيته ب��واق��ع  2٫5م��رة .وارتفع
سعر السهم بنهاية ال�ع��ام  2018بنسبة  33٫5ف��ي المئة
مقابل سعر الطرح ،وبتراجع بلغت نسبته  25٫8في المئة
م�ق��ارن��ة بسعر االف�ت�ت��اح ف��ي اول��ى جلسات ت ��داول أسهم
الشركة في بورصة قطر.
ً
وجاء السوق العماني ثانيا من حيث حجم االكتتابات،
حيث شهد السوق الموازي طرح اكتتابين .حيث تمكنت
شركة التأمين العربية فالكون من جمع  67مليون دوالر،
في حين جمعت شركة ظفار لتوليد الكهرباء  52مليون
دوالر وتم ادراجهما ضمن السوق الموازي لسوق مسقط
ل��ألوراق المالية .وعلى الرغم من ان السوق االماراتي لم
يشهد ط��رح اك�ت�ت��اب��ات اول�ي��ة ع��ام��ة للشركات ف��ي اي من
ً
بورصتيه ،اال ان بعض الشركات التي تتخذ من دبي مقرا
لها قامت بطرح اسهمها لاكتتاب في األسواق العالمية.
وعادت الكويت مرة اخرى الى ساحة االص��دارات األولية
ب �ط��رح واح ��د ف�ق��ط ف��ي ال �ع��ام  ،2018ح�ي��ث ق��ام��ت ش��رك��ة
المتكاملة القابضة بجمع  213مليون دوالر م��ن خال
طرح اسهمها لاكتتاب األولي العام في بورصة الكويت.
ك�م��ا ش �ه��دت ب��ورص��ة ال�ب�ح��ري��ن االك �ت �ت��اب ال �ع��ام األول ��ي
لشركة اي بي ام تيرمينالز ،الشركة المشغلة الحصرية
ل�م�ي�ن��اء خ�ل�ي�ف��ة ب��ن س �ل �م��ان ،وب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة االك �ت �ت��اب 31
مليون دوالر.

