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تداوالت نشطة على سهم أجيليتي ترفع سيولة السوق بقوة
الس�وق تفاع�ل إيجابًا م�ع ارتفاعات أس�عار النف�ط واألس�واق المالي�ة العالميةاس�تحواذ أس�هم 6 ش�ركات عل�ى 62.2٪ من إجمال�ي قيم�ة التداول

ارتفاع المؤشر 37.4 نقطة بكمية تداول 317.4 مليون سهم بقيمة 87.4 مليون دينار

القاضي: »بوبيان« يختار عادل الماجد رئيسًا 
لجهازه التنفيذي لدعم إستراتيجيته المستقبلية

ادارة  اعلن رئيس مجلس 
القاضي  ابراهيم  بنك بوبيان 
ان مجلس ادارة البنك قد وافق 
على تعيني عادل عبدالوهاب 
املاج���د في منص���ب الرئيس 
التنفيذي لبنك بوبيان، حيث 
سيباشر عمله اجلديد اعتبارا 

من 11 اجلاري.
واضاف القاضي ان اختيار 
املاجد لتولي مسؤولية اجلهاز 
التنفيذي للبنك يأتي من واقع 
اخلبرة املصرفية الطويلة التي 
يتمتع بها والس���معة املهنية 
العاملي���ة له محلي���ا واقليميا 
والتي الش���ك ستكون مكسبا 
لبنك بوبي���ان وقيمة مضافة 
لتطوير وتنفيذ استراتيجيات 

املقبلة  البنك خالل املرحل���ة 
والت���ي تأتي بعد إس���تحواز 
الوطني على 27.5٪ من رأس 

مال البنك. 
ومن املعروف ان عادل املاجد 
كان يش���غل قبل ذلك منصب 
نائب الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني وقد عمل بالبنك 

منذ نحو 30 عاما.
وق���د ت���درج خ���الل هذه 
السنوات في العديد من املناصب 
واملسؤوليات املصرفية املتعددة 
وهو حاص���ل على العديد من 
الشهادات املصرفية الى جانب 
الدورات املتخصصة  عدد من 
في اكبر اجلامعات العاملية مثل 
جامعتي هارفارد وووارتون.

اختياره تم من واقع خبرته المصرفية وسيكون قيمة مضافة للبنك

استحوذت أسهم »أجيليتي« و»صناعات« و»زين« 
و»وطني« و»بيتك« و»التخصيص« على 62.2٪ من إجمالي 

القيمة.
بلغت قيمة تداوالت أجيليتي 17 مليون دينار استحوذت 

على 19% من اجمالي قيمة التداول.
شهد مؤشر 5 قطاعات ارتفاعات من اجمالي قطاعات 
السوق الثمانية، حيث ارتفع مؤشر اخلدمات ب� 144 نقطة 
ليحتل بذلك املرتبة األولى، تاله قطاع غير الكويتي بارتفاع 
67.1 نقط���ة وليحتل بذلك املرتب���ة الثانية، وجاء قطاع 

االستثمار في املرتبة الثالثة بارتفاع 66.7 نقطة.

)محمد ماهر(السوق تفاعل إيجابا مع العوامل اخلارجية وأغلق على ارتفاع 

عادل املاجدابراهيم القاضي

»المركزي« يوافق لبنك برقان 
على  شراء 10٪ من أسهمه

وافق بنك الكويت املركزي على طلب جتديد 
سريان املوافقة لبنك برقان بشراء ما ال يتجاوز 
10٪ من أسهمه املصدرة ملدة ستة أشهر اعتبارا 
من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية في 5 أغسطس 

اجلاري.
وجاءت املوافقة مع ض���رورة االلتزام مبا 
وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط في 

شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها إضافة 
إلى ضرورة االلتزام بأحكام املادة 115 مكرر من 

قانون الشركات التجارية.
كما تأتي املوافقة بالشراء مسايرة ألحكام 
القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987  وتعديالته 
مبوجب القرارين الوزاريني رقم 11 لسنة 1988 

 ورقم 273 لسنة 1999 .

أعلنت الشركة الك�ويتي�����ة العقارية القابضة 
ان مجل���س إدارة الش���ركة اعتم����د البيانات 
املالية املرحلية للشرك���ة للفترات املنتهية في 
30 يوني���و 2009 حيث ج���اءت نتائج أعمال 
الشركة لتحقق خسارة بلغ����ت 853 ألف دينار 

ما يعادل 2.74 فلس للسه����م.
ومبقارن����ة ربح الشركة م���ع ربح بلغ 3.1 
ماليني دينار ما يع����ادل 10.16 فل��وس للسهم 

للفترة املقارنة من العام املاض���ي.

على صعيد متصل اعتمد مجلس ادارة شركة 
تصنيف وحتصيل األموال  »حتصيالت« البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 

30 يونيو 2009.
 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق 
ربحا بل���غ 484.3 ألف دينار ما يعادل ربحية 
للسهم بلغت 2.94 فلس للسهم، مقارنة مع ربح 
بلغ 1.7 ملي���ون دينار ما يعادل 10.68 فلوس 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي. 

 »العقارية« تخسر 853 ألف دينار
أعلنت ش���ركة ادارة و»تحصيالت« تربح 484.3 ألفاً

العقارية »رمي«  األمالك 
بأنه���ا قام���ت بتوقيع 
عقد بي���ع احد عقاراتها 
االستثمارية في الكويت 
 مبنطقة حولي حيث بلغ 
إجمال���ي عملي���ة البيع 
أل���ف دينار  مبلغ 532 
بربح وقدره 338.4 ألف 

دينار.

ادارة  اعتمد مجل����س 
النخيل لإلنتاج  ش����ركة 
املالية  البيانات  الزراعي 
املرحلية للشركة للفترات 
ف����ي 30 يونيو  املنتهية 
2009 حيث جاءت نتائج 
أعمال الشركة لتحقق ربحا 
بلغ 611 ألف دينار ما يعادل 
ربحية للسهم بلغت 5.99 

فلوس للسهم.

»ريم« تربح 
338 ألف دينار 

611 ألف دينار 
أرباح »النخيل«

ومؤشراتأرقام

عمر راشد
بعد ضغوط شهدتها سيولة 
السابق،  الس���وق في االغالق 
انهى س���وق الكويت لالوراق 
املالية تداوالته على ارتفاع في 
الفنية وفقا للكمية  مؤشراته 
والقيم���ة وبش���كل ملحوظ، 
حيث ارتفعت الكمية والقيمة 
بنسب جتاوزت ال� 50٪ وذلك 
الش���راء على االسهم  بتركيز 
التي شهدت تداوالت  القيادية 
قياسية مدفوعة بدخول محافظ 
استثمارية للشراء وبقوة عليها 

خالل فترة التداول.
وقد تفاعل السوق وبشكل 
ايجابي مع ارتفاعات اس���عار 
النف���ط والتي باتت قريبة من 
مستوى ال� 80 دوالرا للبرميل 
ممزوجة بأجواء تفاؤلية حول 
اداء اسواق املال العاملية والتي 

شهدت ارتفاعات ملحوظة.
االداء االيجابي مع  وج���اء 
توقع حتقي���ق نتائج ايجابية 
للش���ركات التي لم تعلن عن 
بياناته���ا في النص���ف االول 
مما اوج���د محفزات الش���راء 
املتداولني وصناع  لدى عموم 
السوق من احملافظ والصناديق 
االستثمارية في السوق ليستقر 
املؤش���ر فوق حاجز ال� 7000 
نقط���ة بعد ان كان يراوح مكانه 
دون هذا السقف خالل اجللسات 

السابقة.
وم���ع ورود اعالنات نتائج 
ش���ركة الصناع���ات الوطنية 
واجيليتي من املتوقع ان حتقق 
نتائ���ج ايجابية ف���ي بيانات 
النص���ف االول، فإن الس���وق 
يتجه لتحقيق استقرار نوعي 
في االداء بتنوع الش���راء بني 
الشركات القيادية والرخيصة 

خالل الفترة املقبلة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
37.4 نقطة ليغلق على 7728.4 
نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني 

التذبذب في اداء السوق خالل 
الفترة املقبلة باجتاه الصعود 
في ظل حالة الضغوط املتعمدة 
التي يشهدها السوق، خاصة مع 
النفط بشكل ملحوظ  صعود 
والذي من املتوقع وصوله 80 
دوالرا مع نهاية العام احلالي.

ويواكب ارتفاعات اس���عار 
النفط توقعات بتحقيق الشركات 
نتائج ايجابية في النصف االول 
رغم تأثره���ا بتداعيات األزمة 
املالية العاملية وهو ما سيؤثر 
املتداولني  ايجابا على نفسية 
ويدفعهم للشراء جتاه األسهم 
املتوسطة والرخيصة وهو ما 
يعني تنوع الشراء الذي يدفع 
الى االس���تقرار خالل  السوق 

املرحلة املقبلة.

آلية التداول

حافظت أسهم 4 بنوك محلية 
على اسعارها دون تغيير، فيما 
الوطني  البنك  شهدت اس���هم 
تداوالت نشطة بكمية تداول 5.2 
ماليني سهم بلغت قيمتها 6.49 
ماليني دينار نفذت من خالل 167 
صفقة ليقود الوطني تداوالت 
البنوك والتي جاءت معظمها 
هادئة، وش���هدت انخفاضا في 
بعضها خاصة س���هم »بيتك« 
أغل���ق عل���ى انخفاض  الذي 
بوحدة س���عرية ليستقر عند 
دينار و240 فلسا للسهم، رغم 
تداوالته النشطة التي بلغت 2.5 
مليون سهم بقيمة 2.5 مليون 
دينار وقد بلغت نسبة تداوالت 
قطاع البنوك 13.3٪ وفقا ملؤشر 

القيمة.
وقد شهدت »اكتتاب« تداوالت 
نشطة بلغت 10.6 ماليني سهم، 
باالضافة الى سهم املدينة بكمية 
بلغت 7.7 ماليني سهم وقد جاء 
االستثمار في املرتبة الثانية من 
حيث النشاط بكمية تداول 82.6 
مليون سهم وذلك من إجمالي 
الكمية البالغ���ة 317.4 مليون 

سهم.

2.9 نقط���ة ليغلق على 441.4 
نقطة.

وق���د بلغ اجمالي االس���هم 
املتداولة 317.4 مليون س���هم 
نفذت من خ���الل 6479 صفقة 
بقيمة 87.4 مليون دينار، وجرى 
التداول على اس���هم 131 شركة 
من اصل 203 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 67 شركة 
فيما انخفضت اسعار اسهم 27 
شركة ولم يتغير سعر 37 شركة 
في الوقت الذي لم يتم التداول 

على اسهم 72 شركة.
تص���در قط���اع اخلدم���ات 
النشاط بكمية تداول حجمها 
96.98 مليون س���هم نفذت من 
خالل 2218 صفقة بقيمة 39.7 

مليون دينار.
وجاء قطاع االس���تثمار في 
املرتبة الثاني���ة بكمية تداول 
حجمها 82.6 مليون سهم بقيمة 
8.9 ماليني دينار نفذت من خالل 

1577 صفقة.
وجاء قط���اع العقارات في 
الثالث���ة بكمية تداول  املرتبة 
65.69 مليون سهم نفذت من 
خالل 1098 صفقة بقيمة 8.66 

ماليني دينار.
واحتل قطاع الصناعة املرتبة 
الرابعة بكمية تداول 32.3 مليون 
سهم بقيمة 14.67 مليون دينار 

نفذت من خالل 536 صفقة.
وجاء قطاع غير الكويتي في 
املرتبة اخلامسة بكمية تداول 
21.2 مليون سهم نفذت من خالل 
399 صفقة بقيمة 3.18 ماليني 

دينار.
وج���اء قطاع البن���وك في 
املرتبة السادسة بكمية تداول 
14.6 مليون سهم بلغت قيمتها 
11.6 مليون دينار نفذت من خالل 

534 صفقة.

مؤشرات إيجابية

جاء ارتفاع اس���عار النفط 
بواق���ع 74 دوالرا للبرمي���ل 
وذل���ك الول مرة من���ذ بداية 

قطاع العقارات شهد عمليات 
شراء قوية مدفوعا بتحركات 
أس���هم املجاميع االستثمارية، 
فقد شهد سهم عقارات الكويت 
ت���داوالت نش���طة بلغ�����ت 
9.88 مالي���ني س���هم، وكذلك 
»املنتجع���ات« التي بلغ تداولها 

3 ماليني سهم.
كم���ا ش���هد س���هم »أبيار« 
ت���داوالت نش���طة بلغت 12.5 
مليون سهم بقيمة إجمالية 1.2 

مليون دينار.
وقد ش���هد س���هم ش���ركة 
مجموع���ة الصناعات الوطنية 
تداوالت نشطة خالل اجللسة 
جع�ل����ت السهم يقود التداوالت 
بكمية بلغت 27.4 مليون سهم 
قيمته���ا 13.4 ملي����ون دينار 
الثانية  املرتب���ة  ليحتل بذلك 
بعد س���هم »أجيليتي« وجاء 
سهم »زين« في املرتبة الثالثة 
مس���تحوذا على 12.5 مليون 
دينار بكمية تداول 9.99 ماليني 

سهم.
وقد شهدت اسهم الشركات 
في قطاع االستثمار واخلدمات 
تداوالت ملحوظة خالل فترة 
التداول، واستحوذت 5 اسهم 
قيادية على ما يزيد على ٪60 
التداول في  من اجمالي قي���م 
الس���وق قبل نصف ساعة من 
نهاية اجللسة وهذه األسهم هي 
»زين« و»وطني« و»أجيليتي« 
و»بيت���ك« و»صناعات«، وفي 
حني جاءت اسهم 3 منها باللون 
األخضر، جاء سهم »بيتك« على 
تراجع وظل سهم »وطني« دون 

تغيير.
وق���د اس���تحوذت اس���هم 
اخلدمات واالستثمار في الساعة 
األولى من التداول على 47٪ من 
قيم التداول بقيمة 6.5 ماليني 

دينار.
وقد استحوذت 3 أسهم هي 
»أجيليتي« و»صناعات« و»زين« 
على 43 مليون دينار من اجمالي 

القيمة بنسبة ٪49.

العام، ليعك���س واقعا جديدا 
املتداولني ويدفع  على نفسية 
مبحفزات الشراء على االسهم 
الرخيصة والقيادية بش���كل 
ملحوظ، وباالضافة الى ارتفاع 
اسعار النفط جاءت ارتفاعات 
اس���واق املال العاملية بش���كل 
ايجابي لتعزز من اداء السوق 
والذي تفاعل معها بش���ك����ل 
ايجاب���ي، خاصة م���ع ورود 
اخبار جيدة عن ارباح الشركات 
العاملي����ة والتي ادت الى حدوث 
دفع���ة نوعي����ة ملحوظة في 
الش���ركات ذات االس���هم  اداء 
الشعبي����ة من خ����الل حترك 
مجموعاته����ا االس���تثمارية، 
خاصة ايفا وشركاته����ا التابعة 
وكذلك مجموعة املستثمرون 
القابضة ومجموع����ة الصفاة، 
حيث شهدت جميعها تداوالت 
نشطة وبش���كل ملحوظ منذ 

عملية بيع على بعض االسهم 
القيادية في قطاع البنوك الذي 
شهدت تداوالته هدوءا نسبيا 
وحتويلها بالشراء على اسهم 
شركات قيادية جلني األرباح.

سيولة خارجية

كان دخول محافظ استثمارية 
خارجية على بعض األس���هم 
القيادية هو أبرز سمات تداول 
جلس���ة امس، حيث دخل���ت 
تلك احملافظ على االس���ه����م 
القيادية، خاصة »أجيليت���ي« 
و»صناعات« بالشراء وبشك����ل 
ملح���وظ في نهاية اجللس���ة 
لت���رفع سيولة السوق بنسبة 
تفوق ال� 50٪ مقارنة باالغالق 

السابق.

تذبذب باتجاه الصعود

من املتوقع ان تستمر حالة 

بداية الت���داول وحتى نهاي���ة 
اجللسة.

كما ش���هدت »استثمارات« 
تداوالت نش���طة من���ذ بداية 

اجللسة لترتفع باحلد األعلى، 
مدفوعة بنشاط ملحوظ على 
أسهم مجموعة اخلرافي، ليستقر 
السهم عند 315 فلسا، وقد متت 


