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شركة مملوكة لـ »المستقبل« توّقع عقدين 
بقيمة 6.3 ماليين دوالر في البحرين

مع شركة هوواوي للتكنولوجيا الصينية

»األرجان« تحقق 8.3 ماليين دوالر 
أرباحًا من بيع شركة مملوكة لها في لبنان

»منا القابضة« تجتمع أغسطس المقبل 
لمناقشة التنازل عن قسائم صناعية

أعلنت شركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
  ان شركة املستقبل الدولية لالتصاالت وهى 
إحدى الشركات التابعة  واململوكة بالكامل 
من قبل شركة املستقبل قامت بالتعاقد مع 
ش���ركة هوواوي  للتكنولوجيا الصينية 
وذلك على النحو التالي:  العقد االول وتقدر 
قيمته االجمالية ب� 4.7 ماليني دوالر وذلك 
لتجهيز   وإنشاء وتركيب االجهزة واملعدات 

لعدد 68 موقعا لشبكات الهواتف املتنقلة 
 ملشروع الرخصة الثالثة في البحرين والقيام 
باالعمال املدنية اخلاصة بذلك   ومدة التنفيذ 
سنة، والعقد الثاني  وتقدر قيمته االجمالية 
ب� 1.6 مليون دوالر وذلك   لتخطيط وتطوير 
وصيانة شبكات الهواتف املتنقلة ملشروع 
الرخصة   الثالثة في البحرين ومدة التنفيذ 

هى 15 شهرا.

أفادت شركة االرجان العاملية العقارية 
بأنها قامت ببيع كامل حصتها  فى شركة 
هاى رايز بيلدنغ اململوكة بالكامل لها في 
لبنان بقيمة 22.5 مليون دوالر وحتقيق 
ارباح عن هذه الصفقة مببلغ 8.3 ماليني 

دوالر تقريبا.
 وذك���رت الشركة أنها استوفت ك���ل 

الشروط لالعتراف بأرباح بقيمة  7.8 ماليني 
دوالر تقريبا وعليه سيتم ادراجها ضمن 
املعلومات   املالية املرحلية املجمعة للشركة 
كما ف���ي 30 س���بتمبر 2009 على ان يتم 
االعتراف بباقي ارب���اح الصفقة والبالغة 
500 الف دوالر فور استكمال باقي شروط 

العقد.  

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان 
شركة منا القابضة أفادت  بان مجلس ادارة 
الش���ركة س���ينعقد في 2 أغسطس املقبل 
ملناقشة تنازل شركة منا القابضة عن بعض 
عقود تخصيص قسائم صناعية  مبنطقة 
امغرة الصناعية نظرا حلظر قانون التجارة 
لها، لذا ستقوم الشركة بتعديل أوضاعها 
التي كانت عليها قبل حتولها الى ش���ركة 

 قابضة.  
وذكرت أن تنازل شركة منا القابضة عن 

جميع األفرع التابعة لها، ومناقشة كيفية 
حتويل هذه األفرع والقسائم الى الشركات 
التابعة لش���ركة  منا القابضة التي متلك 
فيها بطريق مباشر وغير مباشر نسبة ال 
تقل   عن 100% من رأسمالها، مع العلم بان 
تلك الشركات تدمج ضمن البيانات   املالية 
املجمعة لشركة منا القابضة األمر الذي ال 
يترتب عليه اي تأثير في  البيانات املالية 
املجمعة للش���ركة ومناقشة استراتيجية 

شركة منا القابضة. 

 )سعود سالم(السوق في حالة ترقب لنتائج الشركات عن النصف االول

إقفاالت الثواني األخيرة واإلغالقات الشهرية للصناديق تقودان السوق إلى االرتفاع
عزوف المتداولين عن الشراء ترقبًا لنتائج البيانات المالية للشركات عن النصف األولأسهم »بيتك« و»زين« و»أجيليتي« تسـتحوذ على 38.8% من إجمالي قيمة التداول

عمر راشد
سادت عمليات ضغوط متعمدة 
على اداء سوق الكويت لالوراق 
املالية في بدايات جلس���ة امس، 
حيث لم تتجاوز سيولة السوق 
في الساعة االولى من التداول عند 
18 مليون دينار سرعان ما ارتفعت 
لتستقر عند 33 مليون دينار قبل 
اغالق اجللسة ب� 15 دقيقة لترتفع 
وبقوة في اقفاالت الثواني االخيرة 
التي رفعت سيولة السوق الى 

56 مليون دينار.
وقد ادت االغالقات الشهرية 
للمحافظ والصناديق الى تصعيد 
بعض االسهم القيادية والرخيصة 
ما جعل املؤشر السعري يستقر 
عند اللون االخضر، لينهي السوق 
آخر جلس���ات االسبوع بارتفاع 
في مؤشراته الفنية، حيث ارتفع 
املؤشر السعري 42.5 نقطة فيما 
إلى 437.2 نقطة  الوزني  ارتفع 

رابحا 4.9 نقاط.
ورغم ارتفاع املؤشر وحتوله 
من الل���ون االحمر الى االخضر، 
اال ان مبادرات وعوامل التحفيز 
االيجابية الت���زال مفقودة لدى 
صغار املتداولني بس���بب غياب 
الشفافية حول اداء الشركات في 

النصف االول.
وان كان اللون االخضر يدعم 
ثقة ونفس���ية املتداولني، اال ان 
عمليات الضغط على  االس���هم 
من قبل صناع الس���وق التزال 
مستمرة ومن املتوقع ان تشهد 
اولى جلس���ات االسبوع املقبل 
عملي���ات جني ارب���اح، في ظل 
االجتاه لتأسيس مراكز جديدة 
بعد اعالنات ارباح النصف االول 
والتخوف من اخذ مبادرات الشراء 
ترقبا لظهور باقي االعالنات والتي 
س���تحدد رؤية واجتاه س���لوك 

املستثمرين في الفترة املقبلة.

المؤشرات العامة

أنهى املؤشر السعري للسوق 
الكويتي آخر جلسات األسبوع 
على ارتفاع بلغت نسبته %0.56، 

االساسية في االغالقات الشهرية 
لها والتي ساهمت بشكل ملحوظ 
في ارتفاع وتيرة الش���راء على 
اس���هم قيادية صعدت من اداء 
السوق بعد التذبذب الذي شهده 
في الساعة االولى من التداول بني 

االرتفاع واالنخفاض.
وقد ش���هد قطاع االستثمار 
عمليات ضغ���ط واضحة على 
اسهم بعض املجاميع االستثمارية 
في بداية اجللسة قابلها عمليات 
جتمي���ع ودعم في نهايتها، ادت 
الى تنشيط حركة التداول بشكل 
ملحوظ، وقد ارتفعت اسهم ايفا 
وشركاتها التابعة، فيما شهدت 
»الصف���اة« تراجعا في س���عر 
السهم الذي اغلق عند 146 فلسا 

للسهم.
وقد تراجع س���هم »جلوبل« 
مبقدار 4 فلوس ليغلق عند 130 
فلسا للسهم، وذلك بعد صعود 
واضح للس���هم خالل جلسات 
التداول الس���ابقة ف���ي عمليات 
جني أرباح واضحة على السهم 
ليس���تقر عند 130 فلسا للسهم 

بتراجع قدره 4 نقاط.

الصناعة والخدمات

مع توقع حتقيق ارباح جيدة 
عن النصف األول ش���هد س���هم 
ارتفاع���ا مبقدار 5  »صناعات« 
فلوس ليس���تقر عند 465 فلسا 
للسهم وذلك بعد عمليات تداول 
قوية خالل اجللسة جعلت السهم 
يصل إلى احلد األعلى بالغا 470 
فلسا للسهم كحد أعلى للسعر، 
ما اغلق السهم مطلوبا عند 460 

فلسا للسهم.
وقد شهد س���هم »أجيليتي« 
ارتفاعا ملحوظا خالل اجللسة 
بالغا 60 فلس���ا للسهم ليستقر 
عند دين���ار و180 فلس���ا خالل 
اجللسة وذلك مع توقعات ايجابية 
بتحقيق ارب���اح جيدة للنصف 
األول وهو ما جعل كفة التجميع 
على السهم تفوق عملية »اجلني« 
ليستقر السهم عند دينار و160 

حيث ارتفع املؤشر 42.5 نقطة 
ليغلق عن���د 7679 نقطة، فيما 
ارتفع املؤشر الوزني 4.9 نقاط 

بالغا 437.2 نقطة.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
210.6 ماليني سهم نفذت من خالل 
5183 صفق���ة قيمتها 56 مليون 

دينار.
وقد جرى التداول على أسهم 
132 شركة من بني 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار 72 شركة 
فيما انخفضت اسعار 24 شركة 
وحافظت 36 شركة على اسعارها، 
ولم يتم التداول على 71 شركة.

تصدر قطاع االستثمار النشاط 
بكمية تداول 59 مليون سهم نفذت 
من خالل 1292 صفقة بقيمة 6.2 

ماليني دينار.
وج���اء قطاع العق���ارات في 
املرتبة الثانية بكمية تداول 53.5 
مليون سهم نفذت من خالل 969 

صفقة بقيمة 6 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املرتبة 
الثالثة في حجم النشاط بكمية 
تداول 49.6 مليون سهم بقيمة 
20.5 مليون دينار نفذت من خالل 

1555 صفقة.
وجاء قطاع غير الكويتي في 
املرتبة الرابعة بكمية تداول 19.1 
مليون سهم بقيمة 4 ماليني دينار 

نفذت من خالل 438 صفقة.
وج���اء قط���اع البن���وك في 
املرتبة اخلامس���ة بكمية تداول 
15.8 مليون سهم نفذت من خالل 
622 صفقة بقيمة اجمالية 13.6 

مليون دينار.

نتائج النصف األول

غياب املبادرات لدى املتداولني 
بالش���راء يعود جزء كبير منه 
للضبابية حول أداء الش���ركات 
للنتائج املالية في النصف األول 
وعدم معرف���ة وضع وأداء تلك 
الشركات، حيث لم يتم اإلعالن 
حت���ى اآلن إال عن 25% فقط من 
الشركات رغم أن الفترة املتبقية 
من اإلعالن ال تزيد عن 15 يوما.

فلسا للسهم مبكاسب قدرها 40 
فلسا.

وقد ارتفع سهم »زين« ب� 20 
فلسا للسهم ليستقر عند دينار 
و260 فلسا بارتفاع قدره 20 فلسا 
بعد عمليات جتميع للسهم من 
قبل صناع السوق خالل جلسة 
التداول وهو ما صعد سعر السهم 
عند دينار و180 فلسا، كحد أعلى 
للسهم وبحد أدنى دينار و220 

فلسا للسهم.
وقد احتل السهم قائمة تداوالت 
االسهم من حيث القيمة حيث بلغ 
8.6 ماليني دينار نسبتها %15.4 

من إجمالي قيمة التداول.
ورغم التداوالت النشطة التي 
ش���هدتها اس���هم »صفاة طاقة« 
و»الصف���وة« إال أنه���ا »اغلقت 
جميعها عند مس���توى اغالقات 
أول من أمس وبلغ إجمالي النشاط 
على السهمني بحدود 12 مليون 
سهم مثلث ما يقارب 24.2% في 
حركات مضاربية واضحة على 

أداء السهمني.
وقد بلغ إجمالي تداوالت اسهم 
»زين« و»أجيليت���ي« و»صفاة 
طاقة« و»الصف���وة« 48.4% من 
إجمالي حركة النشاط في قطاع 

اخلدمات.
وق���د تباينت حرك���ة قطاع 
»غي���ر الكويتي« ب���ني االرتفاع 
واالنخفاض، حيث شهد سهم بيت 
التمويل اخلليجي تداوالت نشطة 
وسهم الشارقة لألسمنت بلغت 
70% من اجمالي تداوالت القطاع 
وجاء معظم تداوالت سهم التمويل 
اخلليجي على وقع عمليات جني 
ارباح شهدها السهم ليستقر في 
نهاية التداوالت عند 226 فلسا 
للسهم فاقدا بذلك فلسني وأغلق 

مطلوبا عند 226 فلسا.
وبشكل عام استحوذت قيمة 
تداول اسهم 3 شركات هي »زين« 
و»بيتك« و»أجيليتي« على %38.8 
من إجمالي قيمة التداول للشركات 
التي شملها التداول والبالغ عددها 

132 شركة.

الغياب كان له تأثيره  وهذا 
املتداولني  الواضح على نفسية 
وعزوفهم عن الشراء على كافة 
القطاعات املختلفة، مع  اس���هم 
انتقائي  وجود عمليات ش���راء 
في الس���اعة األخيرة من جلسة 
الت���داول خاصة على االس���هم 
القيادية والتي ش���هدت ارتفاعا 
ملحوظا بسبب التداول النشط 

عليها خالل اجللسة.
وقد ش���هدت بعض االسهم 
ارتفاعات باحلد االعلى في اقفاالت 
الثواني االخي���رة والتي دفعت 
املؤشر الس���عري الى ارتفاعات 
ملحوظة ومن تلك االسهم سهم 
»سينما« الذي ارتفع ب� 50 فلسا 
قبل انتهاء اجللسة بثوان معدودة 
ليستقر عند 800 فلس للسهم.

وتلك االغالق���ات »املتعمدة« 
لبعض االس���هم املقصود منها 
ح���دوث ارتفاعات في املؤش���ر 
الس���عري دون ان تكون معبرة 
عن االداء احلقيقي للسوق وتؤثر 

بالتالي على قرارات املستثمرين 
والتي ال تس���ير ف���ي معظمها 

باالجتاه الصحيح.
وق���د دفع ه���ذا االمر بعض 

اوس���اط املتداولني للعمل على 
ايجاد مؤش���ر بديل عن املؤشر 
املعمول به حاليا يأخذ في اعتباره 
الكميات واالس���عار معا ومينع 

حدوث رؤية غير واقعية ألداء 
االس���هم مما يؤدي الى خسارة 
صغ���ار املتداول���ني م���ن وراء 

االستثمار في السوق.

آلية التداول

فيم���ا حاف���ظ كل م���ن بنك 
اخلليج و»التجاري« واالوسط 
على السعر، تراجع بنك »برقان« 
و»بوبيان« ب� 5 فلوس لكل منهما، 
فيما ارتفع س���هم »بيتك« ب� 20 
فلسا ليستقر السهم عند دينار 
و240 فلسا للسهم، وذلك بدعم 
قوي للسهم خالل جلسة التداول 
واغلق مطلوبا عند دينار و240 
فلسا للسهم، كما ارتفع سهم البنك 
الوطني ب� 20 فلسا للسهم ليستقر 
عند  دينار و220 فلس���ا للسهم 
وذلك بفعل حترك صناع السوق 

على السهم خالل التداول.
وقد جاء التحرك على اسهم 
البنوك في اطار تصعيد احملافظ 
والصناديق لتصعيد اس���همها 

ارتفاع المؤشر 42.5 نقطة بكمية تداول 210.6 ماليين سهم بقيمة 56 مليون دينار

استحوذت اسهم 6 شركات هي »زين« و»بيتك« و»اجيليتي« 
و»صناعات« و»وطني« و»حيات كوم« على 32.8 مليون دينار 

مثلت 58.6% من اجمالي قيمة التداول.
استحوذ سهم »زين« على 15.4% من اجمالي قيمة التداول 

بالغا 8.6 ماليني دينار.
ارتفع مؤش���ر 6 قطاعات من اجمالي قطاعات الس���وق 
الثمانية، حيث ارتفع مؤش���ر اخلدم���ات ب� 171.8 نقطة تاله 
قطاع االغذية ب� 76.2 نقطة وجاء قطاع االستثمار في الترتيب 
الثالث بارتفاع 59.2 نقطة فيما جاء قطاع البنوك في الترتيب 

الرابع بارتفاع 27.5 نقطة.
وقد تراجع قطاع التأمني ب� 55.5 نقطة فيما تراجع »غير 

الكويتي« ب� 12.2 نقطة.

و مؤشراتأرقام

»معامل« توّقع عقدًا 
بقيمة 2.7 مليون دينار

»الشارقة لألسمنت« 
تربح 8.3 ماليين دينار

»البترولية« تربح 
2.6 مليون دينار

أعلنت الشركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقاوالت »نابيسكو« 
املناقصة اخلاصة  عن ترسية 
بأعمال تبديل وتطوير التكسيات 
الداخلية وأنظمة اإلنذار والوقاية 
واملكافحة م���ن احلريق ملبنى 
الركاب مبطار الكويت الدولي - 
املرحلة الثانية )10/2007/2008( 
مع اإلدارة العامة للطيران املدني 
بقيمة 2.7 مليون دينار ملدة 735 

يوما. 

اعتم����د مجلس ادارة ش����ركة 
الش����ارقة لالس����منت  والتنمية 
البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهية في 30 يونيو 2009 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا بلغ 8.3 ماليني دينار 
ما يعادل 16.8 فلسا للسهم، مقارنة 
بربح بلغ 13.1 ملي����ون دينار ما 
يعادل 26.4 فلسا للسهم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.

اعتم����د رئيس مجل����س ادارة 
املجموع����ة البترولية  املس����تقلة 
»بترولية« البيانات املالية املرحلية 
املنتهية في 30  للشركة للفترات 
يوني����و 2009 حيث جاءت نتائج 
أعمال الش����ركة لتحقق ربحا بلغ 
2.6 مليون دينار ما يعادل 18.19 
فلسا للس����هم، مقارنة بربح بلغ 
3.7 ماليني دينار ما يعادل 25.01 
فلسا للس����هم للفترة املقارنة من 

العام املاضي. 

»الدولي« نّظم برنامج مكافحة عمليات غسيل األموال
نظم مركز التدريب التابع لبنك الكويت الدولي برنامج التوعية 
بطرق مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وذلك ضمن استراتيجية 
البنك في توعية جميع املوظفني بوجه عام وحديثي التعيني بوجه 
خاص بأهمية هذا املوضوع ومدى اهتمام املجتمع الدولي مبكافحة 
اجلرائ���م االقتصادية التي على ضوئها تقوم جهات دولية متعددة 
بإصدار نش���راتها الدورية املتضمنة لكشف حاالت غسيل األموال 
والدول التي تنش���ط فيها مثل هذه العمليات واألساليب والطرق 

املتنوعة التي تتبع، كما يت���م تعريفهم على اإلجراءات التي يلزم 
اتخاذها للحد من وقوعها، وأخيرا مت إعطاء بعض األمثلة العملية 

التي توضح عمليات غسيل األموال وطرق كشفها.
 ويأتي هذا البرنامج انطالقا من االنس���جام والتعاون املستمر 
فيما بني البنوك وتلك اجلهات، وقد حرص بنك الكويت الدولي في 
إطار إستراتيجيته على وضع هذا البرنامج، وتفاعلت املشاركة التي 
اتسمت بتعدد األسئلة التي ساهمت في إثراء النقاش واالستفادة.


