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60.97 دوالر سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى  
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انخفض سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا في 
تـــداوالت أول امــس اجلمعة ليبلغ 97ر60 دوالر مقابل 
32ر61 دوالر للبرميل في تداوالت اخلميس املاضي  وفقا 

للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االســواق العاملية أنهت عقود خام القياس العاملي 
مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 70 سنتا لتسجل عند 

التسوية 01ر62 دوالر للبرميل وزادت عقود خام القياس 
األمريكي غــرب تكساس الوسيط 23 سنتا لتغلق عند 

51ر52 دوالر للبرميل.

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن 
اإلصالح وسيولة بورصة الكويت : إن كان 
ال بد من تقدمي منوذج يدلل على جناعة جهود 
اإلصـــالح، فقد جسدت البورصة الكويتية 
مثل هــذا الــنــمــوذج، لــم يكن درب اإلصــالح 
لها ميسراً، واحتاج إلى سياسات وقــرارات 
جراحية، وفــي النهاية، أتــى بثماره. أهم 
مؤشرات النجاح هو مؤشر السيولة، واملتابع 
حلركة السيولة منذ بداية العام اجلــاري 
يلحظ ذلك االرتفاع، فاملعدل اليومي لقيمة 
التداول ارتفع من 11.5 مليون دينار كويتي 
للشهور اخلمسة األولى من عام 2018، ومن 
20.7 مليون دينار كويتي للشهور اخلمسة 
األخــيــرة من عــام 2018، إلــى 30.9 مليون 
دينار كويتي للشهور اخلمسة األولى من عام 
2019، وإلى 31.5 مليون دينار كويتي منذ 
بداية العام اجلاري ولغاية نهاية األسبوع 

الفائت.
ـــت هــنــاك الكثير من  صحيح أنـــه ال زال

املالحظات ما يحتاج إلى بعض اجلهد وبعض 
الوقت لكي يتحسن، ولكن، زخم السيولة رغم 
غياب سياسات إصالح مالي واقتصادي على 
مستوى االقــتــصــاد الكلي، ورغــم سخونة 
ــداث اجليوسياسية في اإلقليم، يعتبر  األح
تطور إيجابي الفت ال بد من نسب معظمه إلى 
اإلصالحات اجلزئية ضمن البورصة، والتي 
متت. أولــى املالحظات هي أن تدفق األمــوال 
األجنبية إلــى البورصة، وهــو أمــر طيب، ال 
بــد مــن وضعه حتــت املجهر والــتــحــوط من 
احتماالت انسحاب تلك األموال الساخنة في 
أي حلظة، ولعل تفعيل دور صناع السوق 
احملليون يخفض مــن تلك املــخــاطــر. ثاني 
املالحظات، هو االنحراف الشديد في توزيع 
تلك السيولة، فنحو نصف شركات السوق 
األول 9- شــركــات مــن أصـــل 19 شــركــة- 
استحوذت على نحو %73.1 من كامل سيولة 
البورصة خالل العام اجلاري وحتى نهاية 
األسبوع الفائت. وعلى النقيض من ذلك، نحو 

نصف الشركات املدرجة وعددها 88 شركة، 
كان نصيبها من إجمالي سيولة البورصة فقط 
%0.85 حتى نهاية األسبوع الفائت، أي أقل 
من %1. وبعض تلك الشركات غير السائلة 
فــي وضــع مالي جيد، وبعضها غير ذلــك، 
والفرز وتخفيض املعروض من غير املليء 
من الشركات، رمبا ينتج عنه زيادة سيولة ما 
تبقى. ثالث املالحظات هي، استمرار ضعف 
ثقة املستثمر احمللي في البورصة، فحصيلة 
قيمة تداوالته للشهور اخلمسة األولــى من 
ــي شــهــور نشطة، كان  الــعــام اجلــــاري، وه
هبوط مطلق ونسبي في مساهمته، وصافي 
تداوالته كانت بيع -زيادة قيمة مبيعاته عن 
قيمة مشترياته- بنحو 332.358 مليون 
ديــنــار كويتي، ومت تعويضها مــن فائض 
مشتريات مستثمرين أجانب، وبشكل ضئيل 
أيضاً، من فائض مشتريات مستثمرين من 
دول مجلس التعاون، وتلك أزمــة ثقة لدى 
املستثمر الكويتي ال بد من دراسة مسبباتها 

والتعامل معها.
تلك املــالحــظــات ال تقلل مــن قصة جناح 

إصالحات البورصة، واألمــل هو في انتقال 
عدواها احلميدة إلى إصالح االقتصاد الكلي، 

فالنتائج ال تتحقق باإلعالن عن اإلصالحات، 
وإمنا بأسبقية العمل من أجل حتقيقها.

ذكر تقرير الشال األسبوعي عن سوق 
العقار احمللي – مايو 2019: تشير آخر 
البيانات املتوفرة في وزارة العدل -إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق- )بعد 
استبعاد كل من النشاط احلرفي ونظام 
الشريط الساحلي( إلــى انخفاض في 
سيولة ســوق العقار فــي مايو 2019 
مقارنة بسيولة أبــريــل 2019، حيث 
ــــداوالت العقود  بلغت جملة قيمة ت
والــوكـــــاالت لشهر مايو نحو 238.2 
مليون دينار كويتي، وهــي قيمة أدنى 
مبا نسبته %34.8- عن مستوى سيولة 
شهر أبريل 2019 البالغة نحو 365.1 
مليون دينار كويتي، وكذلك أدنــى مبا 
نسبته %14.5- مقارنة مع سيولة مايو 
2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 

278.5 مليون دينار كويتي.
وتــوزعــت تـــداوالت مــايــو 2019 ما 
بني نحو 225.4 مليون دينار كويتي 
عقوداً، ونحو 12.8 مليون دينار كويتي 
وكــاالت. وبلغ عدد الصفقات العقارية 
لهذا الشهر 580 صفقة، توزعت ما بني 
ـــاالت. وحصدت  560 عــقــوداً و20 وك
محافظة األحمدي أعلى عدد من الصفقات 
بـ 250 صفقة وممثلة بنحو %43.1 من 
إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها 
محافظة حــولــي بـــ 97 صفقة ومتثل 
نحو %16.7، في حني حظيت محافظة 
اجلهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 

32 صفقة ممثلة بنحو 5.5%.
وبلغت قيمة تــداوالت نشاط السكن 
اخلاص نحو 107 مليون دينار كويتي، 
منخفضة بنحو %44.3- مقارنة مع 
أبريل 2019 عندما بلغت نحو 192.2 
مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبة 

مساهمتها إلــى نحو %44.9 من جملة 
قيمة تداوالت العقار مقارنة مبا نسبته 
%52.6 في أبريل 2019. وبلغ املعدل 
الشهري لقيمة تــداوالت السكن اخلاص 
خالل آخر 12 شهراً نحو 127.4 مليون 
دينار كويتي، أي أن قيمة تداوالت شهر 
مايو 2019 أدنــى مبــا نسبته 16%- 
مقارنة باملعدل. وانخفض عدد الصفقات 
لهذا النشاط إلى 313 صفقة مقارنة بـ 
595 صفقة في أبريل 2019، وبذلك 
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط 
ــاص نحو 342 ألــف دينار  السكن اخل
كويتي مقارنة بنحو 323 ألــف دينار 
كويتـي في أبريل 2019، أي بارتفاع 

بحدود 5.9%.
وبلغت قيمة تــداوالت نشاط السكن 
االستثماري نحو 94.5 مليون دينار 

كويتي أي بانخفاض بنحو 31.1%- 
مقارنة بشهر أبريل 2019 حني بلغت 
ــار كويتي،  نــحــو 137.2 مــلــيــون ديــن
وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة 
إلــى نحو %39.7 مقارنة مبــا نسبته 
%37.6. وبلغ املعدل الشهري لقيمة 
تــــداوالت نــشــاط السكن االستثماري 
ــالل 12 شــهــراً نحو 123.8 مليون  خ
دينار كويتي، أي أن قيمة تداوالت شهر 
مايو أدنى مبا نسبته %23.7- مقارنة 
مبعدل آخــر 12 شــهــراً. وانخفض عدد 
صفقاته إلى 147 صفقة مقارنة بـ 174 
صفقة في أبريل 2019، وبذلك بلغ معدل 
قيمة الصفقة الــواحــدة لنشاط السكن 
االستثماري نحو 643 ألف دينار كويتي 
مقارنة بنحو 788 ألــف دينار كويتي 
في أبريل 2019، أي بانخفاض بحدود 

.-18.5%
وارتــفــعــت قيمة تــــداوالت النشاط 
التجاري إلى نحو 36.7 مليون دينار 
كويتي، أي ارتفعت بنحو %2.7 مقارنة 
مع أبريل 2019 حني بلغت نحو 35.7 
مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها 
مــن جملة السيولة إلــى نحو 15.4% 
مقارنة مبا نسبته %9.8. وبلغ معدل 
قيمة تداوالت النشاط التجاري خالل 12 
شهراً نحو 52.8 مليون دينار كويتي، أي 
أن قيمة تــداوالت شهر مايو أدنى بنحو 
%30.5- عن متوسط آخــر 12 شهراً. 
وبلغ عدد صفقاته 120 صفقة مقارنة 
بـ 37 صفقة لشهر أبريل 2019، وبذلك 
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر 
مايو 2019 نحو 306 ألف دينار كويتي 
مقارنة مبعدل أبريل 2019 والبالغ نحو 
965 ألف دينار كويتي، أي بانخفاض 
بحدود %68.3-. وال بد من التنويه، أن 
هناك ارتفاع كبير ورمبا استثنائي في 
عدد صفقات النشاط التجاري ما أدى إلى 
انخفاض كبير في معدل قيمة الصفقة، 
ويعزى ذلك إلى تداول محالت صغيرة 

في مدن اجلنوب اجلديدة.
ــداوالت شهر  وعند مقارنة إجمالي ت
مايو مبثيلتها للشهر نفسه من السنة 
الفائتة )مايو 2018( نالحظ أنها حققت 
انخفاضاً من نحو 278.5 مليون دينار 
كويتي إلــى نحو 238.2 مليون دينار 
كويتي، أي مبــا نسبته %14.5- كما 
أسلفنا. وشمل االنخفاض سيولة نشاط 
السكن اإلستثماري بنسبة 27.7%-، 
سيولة نشاط السكن اخلاص بنسبة -
%2.4 وسيولة النشاط التجاري بنسبة 

.-0.1%

2019 34.8-باملئة عن شهر أبريل  قيمة أدنى مبا نسبته 

238.2 مليون دينار خالل مايو انخفاض في سيولة سوق العقار إلى 
أصــدرت وزارة التجارة والصناعة 
ــرارات  ــس  السبت ثالثة ق الكويتية أم
ــالث شــركــات ملدة  بــالــغــاء تــراخــيــص ث
ستة أشهر لعدم مزاولتها النشاط الذي 

أنشئت من أجله.
وأضافت )التجارة( في بيان صحفي 
أن اإلغالق يأتي إعماال لنص املادة 11/3 
من القانون رقم 111 لسنة 2013 في 

شأن تراخيص احملالت التجارية.
ــرارات اإللغاء نصت  وأوضحت أن ق
على العمل بها مــن تــاريــخ صــدورهــا 
وإخطار الشركات املذكورة به باالضافة 

إلى نشره باجلريدة الرسمية. 

»التجارة« تلغي تراخيص ثالث 
شركات لعدم مزاولتها نشاطها

ورد في تقرير الشال األسبوعي عن نتائج بنك الكويت 
الدولي – الربع األول 2019 : لقد أعلن بنك الكويت الدولي 
نتائج أعماله للربع األول من العام احلالي، والتي تشير 
إلى أن صافي ربح البنك )بعد خصم الضرائب( بلغ نحو 
6.28 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 1.45 مليون 
دينار كويتي نسبته نحو %18.7،  مقارنة بنحو 7.73 
مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2018. ويعزى 
هذا االنخفاض في مستوى األرباح الصافية، إلى انخفاض 
اإليرادات التشغيلية مقابل ارتفاع املصروفات التشغيلية. 
وعليه، انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.11 مليون 
دينار كويتي، ليصل إلى 8.75 مليون دينار كويتي مقارنة 

بنحو 9.86 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، انخفض إجمالي اإليرادات التشغيلية 
للبنك بنحو 294 ألــف دينار كويتي أو بنسبة 1.7%، 
وصوالً إلى نحو 17.02 مليون دينار كويتي مقارنة مع 
نحو 17.32 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 
2018، وذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات التمويل 
بنحو 131 ألف دينار كويتي أو بنحو %1، وصــوالً إلى 
نحو 13.43 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 13.56 
مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند صافي الربح 
الــنــاجت مــن صــرف العمالت األجنبية بنحو 311 ألف 
دينار كويتي، وصوالً إلى 192 ألف دينار كويتي مقارنة 
بنحو 503 ألف دينار كويتي. بينما ارتفع بند إيــرادات 
إستثمارات بنحو 162 ألــف دينار كويتي، وصــوالً إلى 
نحو 769 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 607 ألف دينار 

كويتي.
وارتفع إجمالي املصروفات التشغيلية بنحو 816 ألف 
دينار كويتي أو بنسبة %10.9، وصوالً إلى نحو 8.27 
مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 7.45 مليون دينار 
كويتي للفترة نفسها من عام 2018، وحتقق ذلك نتيجة 
ارتفاع جميع بنود املصروفات التشغيلية. وبلغ إجمالي 
املخصصات نحو 2.17 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع 
بلغت نسبته %22.7 أو نحو 402 ألــف دينار كويتي، 
مقارنة بنحو 1.77 مليون دينار كويتي. وذلــك يفسر 
انخفاض هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 25.6% 

بعد أن كان عند نحو %37.6 خالل الفترة املماثلة من عام 
2018. شوتشير البيانات املالية للبنك إلى أن إجمالي 
املوجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 79 مليون دينار كويتي 
ونسبته %3.6، ليصل إلى نحو 2.248 مليار دينار كويتي 
مقابل نحو 2.169  مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018، 
وارتفع بنحو 271.9 مليون  دينار كويتي أو ما نسبته 
%13.8 عند املقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 حني 
بلغ نحو 1.976 مليار دينار  كويتي. وارتفع بند مدينو 
متويل بنحو 30.7 مليون دينار كويتي أي نحو 1.9%، 
ليصل إلى نحو 1.636 مليار دينار كويتي )72.8% من 
إجمالي املــوجــودات( مقارنة بنحو 1.606 مليار دينار 
كويتي )%74 من إجمالي املــوجــودات( في نهاية عام 
2018، وارتفع بنحو %20.8 أو نحو 281.9 مليون دينار 
كويتي، مقارنة بنحو 1.355 مليار دينار كويتي )%68.6 
من إجمالي املوجودات( في الفترة نفسها من عام 2018. 
وبلغت نسبة إجمالي مدينو متويل إلى إجمالي الودائع 
نحو %85.2 مقارنة بنحو %81.8. وارتفع أيضاً، بند 

املستحق من البنوك بنحو 61.7 مليون دينار كويتي أو 
ــوالً إلــى 377.4 مليون دينار كويتي  نحو %19.5 وص
)16.8% من إجمالي املوجودات(، مقارنة بنحو 315.7 
مليون دينار كويتي )%14.6 من إجمالي املوجودات( في 
نهاية عام 2018، ولكنه انخفض بنحو 17.9 مليون دينار 
كويتي أو نحو %4.5، مقارنة بنحو 395.2 مليون دينار 
كويتي )20% من إجمالي املوجودات( في الفترة نفسها 

لعام 2018.
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك )من غير احتساب 
حقوق امللكية( قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 82.5 مليون 
دينار كويتي أي ما نسبته %4.4 لتصل إلى نحو 1.974 
مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.892 مليار دينار 
كويتي بنهاية عام 2018. وحققت ارتفاعاً بنحو 261.1 
مليون دينار كويتي، أي بنسبة منو %15.2 عند املقارنة 
مبا كان عليه ذلك اإلجمالي في نهاية الربع األول من العام 
الفائت. وبلغت نسبة إجمالي املطلوبات إلــى إجمالي 

املوجودات نحو %87.8 مقارنة بنحو 86.7%.
وتشير نتائج حتليل البيانات املالية احملسوبة على 
أســاس سنوي إلــى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد 
انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عــام 2018، إذ 
انخفض مــؤشــر الــعــائــد على مــعــدل حــقــوق املساهمني 
اخلاص مبساهمي البنك ) ROE ( إلى نحو %9.2 مقارنة 
بنحو %11.9. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل 
املوجودات البنك )ROA( إلى نحو %1.1 مقارنة مع نحو 
 ) ROC ( 1.6. وانخفض العائد على معدل رأسمال البنك%
إلى نحو %24.2 مقارنة بنحو %29.8، وكذلك انخفضت 
ربحية السهم ) EPS ( إلى  نحو 6.40 فلس مقارنة بنحو 
P/ ( 7.93 فلس. وبلغ مؤشر  مضاعف السعر/ الربحية
E ( نحو 12.4 ضعف مقارنة مع نحو 7.3 ضعف، وحتقق 
ذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم وبنسبة 37.2% 
مقارنة مبستوى سعره في نهاية مــارس 2018، مقابل 
انخفاض لربحية السهم الواحد ) EPS ( بنحو %19.3 عن 
مستواها في نهاية مارس 2018. وبلغ مؤشر مضاعف 
السعر/ القيمة الدفترية )P/B( نحو 1.2 مرة مقارنة مع 

0.9 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

خالل الربع األول من العام احلالي

6.28 مليون دينار أرباحًا صافية  »الدولي« يحقق 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها 
»حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً جلنسية 
املــتــداولــني« عــن الــفــتــرة مــن 2019/01/01 
ــى 2019/05/31، واملــنــشــور على املوقع  إل
اإللكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى 
أن األفراد ال يزالون أكبر املتعاملني ونصيبهم إلى 
انخفاض، أي بإجتاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض 
مشترياتهم، إذ استحوذوا على %46 من إجمالي 
قيمة األسهم املُباعة )40.1% للشهور اخلمسة 
األولى 2018( و%40.1 من إجمالي قيمة األسهم 
املـُـشــتــراة )40.8% للشهور اخلمسة األولــى 
2018(. وباع املستثمرون األفراد أسهماً بقيمة 
1.511 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً 
بقيمة 1.318 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي 
تداوالتهم األكثر بيعاً وبنحو 192.510 مليون 

دينار كويتي.
وثاني أكبر املساهمني في سيولة السوق هو 
قطاع املؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع 
مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ 
على %31.8 من إجمالي قيمة األسهم املُشتراة 
)28.6% للفترة نفسها 2018( و%20.4 من 
إجمالي قيمة األسهم املُباعة )25.9% للفترة 
نفسها 2018(، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً 
بقيمة 1.044 مليار دينار كويتي، في حني باع 
أسهماً بقيمة 670.885 مليون دينار كويتي، 
ليصبح صافي تداوالته الوحيد شــراًء وبنحو 

373.359 مليون دينار كويتي.
وثالث املساهمني هو قطاع حسابات العمالء 
)احملافظ(، فقد استحوذ على %26.2 من إجمالي 
قيمة األسهم املُباعة )19.1% للفترة نفسها 
2018( و%21.7 مــن إجمالي قيمة األسهم 
املُشتراة )%20.5 للفترة نفسها 2018(، وقد 
باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 862.759 مليون 
دينار كويتـي، فـي حيـن اشتـرى أسهمـاً بقيمة 
714.870 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي 
تداوالته بيعاً وبنحو 147.889 مليون دينار 

كويتي.
ــو قطاع  ــي الــســيــولــة ه ـــر املــســاهــمــني ف وآخ
صناديق االستثمار، فقد استحوذ على 7.4% 
من إجمالي قيمة األسهم املُباعة )15% للفترة 
نفسها 2018( و%6.4 مـن إجمالـي قيمة األسهم 
املُشتراة )10% للفترة نفسها 2018(، وقد باع 
هذا القطاع أسهماً بقيمة 243.128 مليون دينار 
كويتي، في حني اشترى أسهماً بقيمة 210.167 
مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداوالته 

بيعاً وبنحو 32.960 مليون دينار كويتي.
ومــن خصائص بــورصــة الكويت استمرار 
كونها بورصة محلية، فقد كــان املستثمرون 
الكويتيون أكبر املتعاملني فيها، إذ باعوا أسهماً 
بقيمة 2.797 مليار دينار كويتي، مستحوذين 
بذلك على %85.1 مــن إجمالي قيمة األسهم 
املُباعة )81.9% للفترة نفسها 2018(، في حني 
اشتروا أسهماً بقيمة 2.465 مليار دينار كويتي 

مستحوذين بذلك على %75 من إجمالي قيمة 
األسهم املُشتراة )80.4% للفترة نفسها 2018(، 
ليبلغ صافي تداوالتهم الوحيدون بيعاً بنحو 
332.358 مليون دينار كويتي، وهــو مؤشر 
على إستمرار ميل املستثمر احمللي إلى خفض 

إستثماراته في البورصة احمللية.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين اآلخرين 
من إجمالي قيمة األسهم املُشتراة نحو 19.9% 
)%14.5 للفترة نفسها 2018(، واشــتــروا ما 
قيمته 653.257 مليون دينار كويتي، في حني 
بلغت قيمة أسهمهم املُباعة نحو 328.459 
مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %10 من 
إجمالي قيمة األسهم املُباعة )11.3% للفترة 
نفسها 2018(، ليبلغ صافي تداوالتهم األكثر 
ــراًء بنحو 324.798 مليون دينار كويتي،  ش
أي أن ثقة املستثمر اخلــارجــي إلــى إزديـــاد في 
ــادة  الــبــورصــة احمللية، وذلـــك مــؤشــر على زي
شهية املستثمرين من خارج إقليم اخلليج بعد 

اإلصالحات األخيرة.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين مــن دول 
مجلس الــتــعــاون اخلليجي مــن إجمالي قيمة 
األسهم املُشتراة نحو %5.2 )%5 للفترة نفسها 
2018( أي ما قيمته 169.834 مليون دينار 
كويتي، في حني بلغت نسبة أسهمهم املُباعة 
نحو %4.9 )6.9% للفترة نفسها 2018( أي 
ما قيمته 162.274 مليون دينار كويتي، ليبلغ 
صافي تداوالتهم شــراًء وبنحو 7.560 مليون 

دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بني اجلنسيات عن 
سابقه إذ أصبح نحو %80 للكويتيني، 14.9% 
للمتداولني مــن اجلنسيات األخـــرى و5.1% 
للمتداولني من دول مجلس التعاون اخلليجي، 
مــقــارنــة بنحو %81.2 للكويتيني، 12.9% 
للمتداولني مــن اجلنسيات األخـــرى و5.9% 
للمتداولني من دول مجلس التعاون اخلليجي 
للفترة نفسها من عــام 2018، أي أن بورصة 
الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب 
األكبر للمستثمر احمللي ونصيبه إلى انخفاض، 
بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول 
مجلس التعاون اخلليجي يفوق إقبال نظرائهم 
ــت غلبة التداول  من داخــل دول املجلس، والزال

فيها لألفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة قليالً، 
أي ما نسبته %0.4 ما بني نهاية ديسمبر 2018 
ونهاية مايو 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة 
%22.2- ما بني نهاية ديسمبر 2017 ونهاية 
مايو 2018. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة 
في نهاية مايو 2019 نحو 14،619 حساباً أي ما 
نسبته نحو %3.76 من إجمالي احلسابات، 
مقارنة بنحو 14،589 حساباً في نهاية أبريل 
2019 أي ما نسبته نحو %3.75 من إجمالي 
احلسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت 

نسبته %0.2 خالل مايو 2019.

46باملئة من إجمالي قيمة األسهم امُلباعة استحوذوا على 

األفراد ال يزالون أكبر املتعاملني 
في تداوالت البورصة 

2019 خالل األشهر اخلمسة األولى من عام 

دينار مليون   30.9 إلى  للبورصة  اليومي  السيولة  معدل  ارتفاع 


