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انخفاض المؤشر 7.7 نقاط بكمية تداول 177.5 مليون سهم بقيمة 51.2 مليون دينار

»زين« و»أجيليتي« يدفعان سيولة السوق نحو التماسك
»بوبي�ان« يتقدم  ت�داوالت قطاع البنوك بقيم�ة 3.1 ماليين دينار»زي�ن« تتصدر قائمة األس�هم المتداولة بقيم�ة 11.9 مليون دينار

)محمد ماهر(...وآخر يترقب األوضاع وتأثيرها على السوق متداول يتطلع ألوضاع السوق بعيدا عن شاشة التداول

هدى صادق

كونا: ق���ال البنك التجاري 
أم���س ان���ه جنح ف���ي زيادة 
نس���بة العمالة الوطنية لديه 
والتي تش���كل حاليا 60% من 
إجمالي املوظفني وهي النسبة 
الكويت  احملددة من قبل بنك 

املركزي.
املدير  وأوضحت مساعدة 
العام إلدارة املوارد البش���رية 
في البنك هدى صادق في بيان 
صحافي ان نسبة الزيادة لدى 
البنك كانت والتزال ضمن أهم 

أولويات اإلدارة.
وأش���ارت ص���ادق الى ان 
البن���ك حصد جوائ���ز عديدة 
إلى جانب انه يأتي في طليعة 
املالية من حيث  املؤسس���ات 

توطني الوظائف.
القط���اع  ان  وأوضح���ت 
اخلاص أصب���ح دوره فاعال 
الوطنية من  العمالة  في دعم 

املهنية. وحول مشاركة البنك 
في مؤمت���ر ومعرض الفرص 
املقرر في  السادس  الوظيفية 
أكتوبر املقبل قالت صادق ان 
دور معارض الفرص الوظيفية 
في دعم العمالة الوطنية مهم 
من خالل املس���اهمة في حل 
جزء من مش���كلة البطالة من 
خالل توجيه الشباب للعمل 

في القطاع اخلاص.
وأضافت ان املعرض الذي 
يرعاه برنام���ج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة سيوفر فرصا متميزة 
للش���باب من خ���الل الفرص 
املتنوعة التي تقدمها اجلهات 
املشاركة، مشيرة إلى ان هناك 
وعيا كبيرا سواء من الباحثني 
عن فرص عمل أو من أصحاب 
العمل بأهمية هذه النوعية من 

املعارض.

اجلنسني كجزء من واجباته 
جت���اه الكويت، مش���يرة إلى 
انه جنح أيضا في استقطاب 
أعداد كبيرة من الش���باب في 
الس���نوات األخيرة سواء من 
اخلريجني اجلدد أو الراغبني في 
إيجاد فرص حتقق طموحاتهم 

المؤشر السعري ال يستند إلى المعايير واألسسيساهم في حل جزء من مشكلة البطالة

استمرارًا لسياسة تعزيز المركز المالي تمت زيادة المخصصات إلى 22 مليون دينار

»التجاري« يرفع العمالة الوطنية إلى %60 
ويشجع الشباب للعمل بالقطاع الخاص

صناع السوق يتحكمون في تداوالت البورصة
وهيئة سوق المال مطلب ضروري حاليًا

عاطف رمضان
أكد اقتصاديون أن سوق الكويت لألوراق املالية 
يحتاج إلى عودة الثقة لدى املستثمرين »احملليني 
أو األجانب«، مشيرين الى أن الوقت الراهن يحتاج 

الى ظهور هيئة سوق املال للنور.
ووصف البعض ما يش���هده السوق من بعض 
الت���داوالت بأن هناك مس���تثمرين يقومون بدور 
»املايس���ترو« في حتكمه���م في عملي���ات البيع 
والشراء وتصعيد وتنزيل املؤشر العام في حلظات 

معينة.
وأوضحت املص���ادر ان البورصة يفترض أن 
يرتفع مؤش���رها العام متأث���را بأخبار اقتصادية 
أو سياس���ية إال اننا ما نراه حاليا ان البورصة لم 
تس���تند إلى مقومات حقيقية بالنسبة إلى ارتفاع 

او نزول مؤشرها العام.
وبينت املصادر ان البورصة تتفاعل سلبا مع 
االس���تجوابات البرملانية عل���ى الرغم من كثرتها 
خالل الفترة األخيرة حتى انها صارت من األمور 

االعتيادية او الطبيعية.
واشارت املصادر الى انه من املالحظ ان السوق 
يتفاعل سلبا بالنزول في حال نزول اسعار اسهم 
معينة »3 أو 4 اسهم« األمر الذي يدعو الى الدهشة، 
كما ان هناك حتفظات ايضا على املؤشر السعري 
لكونه يرتفع أو ينزل من دون معايير أو أس���س 

واقعية.
وذكرت املصادر ان هناك »مايسترو« يتحكم في 
س���وق الكويت لألوراق املالية مبساندة »داللني«، 

األمر الذي يتطلب وجود هيئة سوق املال.

»بوبيان« يخسر 11.7 مليون دينار بواقع 
10 فلوس للسهم في النصف األول

أعلن بنك بوبيان عن نتائج البيانات املالية 
للربع الثاني والتي أسفرت عن تسجيل خسائر 
غير محققة بلغت 77 الف دينار، هذا وقد بلغت 
اخلسائر غير احملققة عن النصف األول املنتهي 
في 30 يونيو 2009 ما قدره 11.7 مليون دينار 

بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.
وأضاف البنك ف����ي بيان له أن تكوين تلك 
املخصصات أتى تعزيزا للمركز املالي للبنك حيث 
بلغت تلك املخصصات التي مت تكوينها خالل 
النص����ف األول من هذا العام 22 مليون دينار، 
وأكد البنك في بيان����ه أن تكوين املخصصات 
له من جانب آخ����ر األثر االيجابي لدعم املركز 
املالي للبنك، مش����يرا من ناحية أخرى إلى أن 
خسارة النصف األول لم ولن تؤثر مطلقا على 
توزيعات أرباح املودعني بالبنك حيث انه يتم 

خصمها لصاحلهم قبل احتساب نت���ائج أعم���ال 
البنك.

اجلدير بالذكر أن بنك بوبيان تأس����س في 
العام 2004 مبوجب املرسوم األميري رقم 88. 
وبلغ رأس����مال البنك املدفوع عند اإلنشاء 100 
مليون دينار بهدف ممارس����ة جميع األنشطة 
املصرفية )املالية والتجارية( واملتماشية مع 
أحكام وقوانني البنك املركزي الكويتي )القانون 

رقم 30 لعام 2003(.
وتنبع فكرة البنك من الرغبة الصادقة في 
التأثي����ر على بيئة مزاول����ة األعمال واملجتمع 
التجاري من خالل تطبيق املمارسات األخالقية 
والقيم السلوكية السليمة والنابعة من الشريعة 
اإلسالمية في كل العمليات املصرفية واالستثمارية 

لعمالء البنك وشركائه ومساهميه.

»داو« توسع أعمالها في مجال األبحاث والتطوير
لتشمل منطقة الشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ

أعلنت شركة داو للكيماويات مؤخرا عن مشروعني 
أساسيني لتوسيع أعمالها اإلقليمية في مجال األبحاث 
والتطوير في أسواق الشرق األوسط وآسيا احمليط 
الهادئ، وذلك بإعالن الشراكة مع جامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية في اململكة العربية السعودية.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن الشركة 
أعلنت كذلك عن افتتاح مركز داو شانغهاي في الصني، 
إضافة إلى خططها املتواصلة لتأسيس مركز محوري 
لألبحاث والتطوير في الهند من خالل فرعها اإلقليمي 
شركة داو للكيماويات العاملية اخلاصة )داو الهند(. 
وبهذه املناس����بة ق����ال نائب الرئي����س األول في داو 
لالقتصادات الناشئة جيم ماكلفني »في ظل استمرار 

التحدي����ات االقتصادية احلالية، نؤمن كش����ركة إلى 
حد كبير مبستقبل املناطق الناشئة وأهمية األبحاث 
والتطوير كالتزام باستخدام االبتكار لدعم منو الشركة 
على املدى الطويل. ويأتي قيامنا مؤخرا باالستحواذ 
على شركة روم آند هاس، ليشكل دليال على التزامنا 
املتواصل لالنتقال إلى داو اجلديدة- شركة تركز أكثر 

على مواجهة السوق وتلبية العمالء«.
وكانت الشركة قد أعلنت في اآلونة األخيرة عن 
نيتها للدخول في عالقة إستراتيجية جديدة مع جامعة 
امللك عبداهلل للعل����وم والتقنية في اململكة العربية 
الس����عودية، حيث إنها تنوي تأس����يس إطار أبحاث 

مشترك تتعدى كلفته ماليني الدوالرات.

220 ألف دينار أرباح 
»عارف للطاقة« للنصف األول

صندوق المركز العقاري يحقق
2.6 مليون دينار في النصف األول

»المشتركة« تحقق 4.8 ماليين دينار

5.4 ماليين دينار خسائر »األولى« للنصف األول

»أبوظبي الوطني« يبدأ عمليات في هونغ كونغ

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة عارف للطاقة قد 
حققت ارباحا صافية لل� 6 أشهر املنتهية من العام بواقع 220 الف 
دينار. وقال املوقع االلكتروني للسوق ان الشركة قد اجتمعت امس 
واعتمدت البيانات املالية لها بواقع خسارة للسهم تعادل 0.2 فلس، 
مقاب���ل 8.8 ماليني دينار ارباحا عن نفس الفترة من العام املاضي 

بواقع 26.4 فلسا للسهم.

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية ان صندوق املركز العقاري 
)مركز عقاري( قد حقق 2.6 مليون دينار كخسائر عن ال� 6 شهور 

املنتهية في 2009/6/30 بواقع 123 فلسا للسهم.
وأفاد الصندوق بانه قد حصل على موافقة بنك الكويت املركزي 
على بياناته املالية، كما حقق الصندوق ارباحا عن نفس الفترة من 
العام املاضي 3.058 ماليني دينار بواقع 120 فلسا للسهم الواحد.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بان شركة املجموعة املشتركة 
حققت 4.8 ماليني دينار ارباحا عن ال� 6 اشهر املنقضية من العام 
بواقع 61.07 فلسا للس���هم الواحد مقابل 4.9 ماليني دينار لنفس 

الفترة من العام املاضي بواقع 62.87 فلسا للسهم الواحد.
وقال الس���وق عبر املوقع االلكتروني ان مجلس االدارة كان قد 

اجتمع واعتمد البيانات املالية للشركة.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة األولى لالستثمار )األولى( 
أفادت بانها حصلت على موافقة بن���ك الكويت املركزي على بياناتها 

املالية املرحلية للفترة املنتهية في 2009/06/30.
 وقالت الش���ركة انها حققت خسارة بلغت 5.4 ماليني دينار لل� 6 
أشهر املنتهية في 2009/6/30 بواقع 8.44 فلوس للسهم، ومقابل 12.032 
ملي���ون دينار أرباحا صافية عن نفس الفترة من العام املاضي بواقع 

20.11 فلسا للسهم الواحد.

أبوظبي � رويترز: قال مسؤول كبير في بنك أبوظبي الوطني 
امس ان البنك س���يبدأ عمليات جتارية ف���ي هونغ كونغ واالردن 
هذا العام ويخطط لزيادة ع���دد فروعه في مصر الى نحو مثليه 
بحلول 2013. وابلغ املدير العام للقطاع املصرفي الدولي قمبر املال 
»رويترز« بأن بنك أبوظبي الوطني سيزيد عدد فروعه في مصر 

من 28 الى 50 فرعا بحلول عام 2013.

عمر راشد
تباي���ن أداء س���وق الكويت 
ل���ألوراق املالي���ة، ام���س، وفقا 
التي تش���هد  الفنية  ملؤش���راته 
تذبذبا منذ بدء تداوالت األسبوع، 
فقد تراجع املؤشر السعري 7.7 
نقاط مستقرا عند 7720.7 نقطة، 
بينما أغلق الوزني على ارتفاع ب� 
1.25 نقطة ليس���تقر عند 442.7 

نقطة.
وجاءت شفافية البيانات املالية 
حول اداء الشركات القيادية لتكون 
هي الفيصل في اداء السوق، حيث 
قاد س���هما »زين« و»أجيليتي« 
سيولة السوق الى التماسك في 
نهاية التداوالت، وذلك على الرغم 
م���ن تراجعها مقارن���ة باإلغالق 

السابق بنسبة %41.
وكان التضاح ص���ورة بنك 
»بوبي���ان« وتطوي���ر ك���وادره 
املصرفية األثر في حتفيز املتداولني 
على شراء السهم الذي أغلق على 
ارتف���اع باحلد األعل���ى متصدرا 

تداوالت قطاع البنوك.
وفي املقابل كان لغياب إعالنات 
معظم الشركات مع اقتراب املهلة 
القانونية احمل���ددة من االنتهاء، 
األثر في ع���زوف املتداولني عن 
الشراء على تلك الشركات وحتويل 
أنظارهم الى الشركات القيادية.

وكان لتراجع اس���عار النفط 
اداء  ق���رب 71 دوالرا وتباي���ن 
االس���واق املالية االقليمية االثر 
في نفسية املتداولني باعتبارهما 
من العوامل اخلارجية املؤثرة في 

اداء السوق.
ومن املرجح ان تستمر حالة 
التذبذب ف���ي االداء بني االرتفاع 
الس���وق  واالنخفاض مع اجتاه 
لتأس���يس مراك���ز جديدة خالل 

جلسات التداول املقبلة.
المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 
7.7 نقاط ليس���تقر عند 7720.7 
الوزني  نقطة، وارتفع املؤش���ر 
1.25 نقطة ليس���تقر عند 442.7 

نقطة.
وقد بلغ اجمالي االسهم املتداولة 
177.58 مليون سهم نفذت من خالل 
4678 صفقة بقيمة اجمالية 51.29 
مليون دينار، بانخفاض بلغ %40 
وفقا ملؤشر القيمة مقارنة باإلغالق 

كحد أعلى وأغل���ق مطلوبا عند 
دينار و220 فلسا للسهم.

وق���د جاءت ت���داوالت قطاع 
البنوك في املرتب���ة الثانية بعد 
قطاع اخلدمات من اجمالي القيمة 

بنسبة %17.
غياب الشفافية

في مقابل ش���فافية الشركات 
القيادية، كان الترقب ألداء الشركات 
االستثمارية في اعالنات النصف 
األول هو س���يد املوقف لسلوك 
املتداولني جتاه تلك الش���ركات، 
حيث ان ما يقارب ال� 10% فقط من 
الشركات هي التي قامت باالعالن 
عن نتائجها مع اقتراب انتهاء املهلة 
القانونية لإلعالن التي لم يتبق 

عليها سوى 9 أيام فقط.
وقد ارتفعت شركة االستثمارات 
الوطني���ة باحل���د األعل���ى بعد 
التداوالت النش���طة على السهم 
خالل اجللسة بهامش حركة بني 
144 فلسا للسهم كحد أدنى و148 
فلسا كحد أعلى ليستقر عند 148 
فلسا في نهاية اجللسة، مدعوما 
بالتداوالت النشطة التي شهدها 

سهم »زين«.
الصناعة والخدمات

شهد سهم مجموعة الصناعات 
تراجعا ملحوظا في النشاط بكمية 
تداول 5.37 ماليني س���هم بلغت 
قيمتها 2.6 مليون دينار، وذلك بعد 
تداوالت على السهم اتسمت في 
معظمها بالبيع جلني األرباح بعد 
تصدر السهم قائمة التداوالت وفقا 

للنشاط ب� 37.5 مليون سهم.
ورغم التراجع اال ان الس���هم 
اليزال ضمن ال� 6 أس���هم األكثر 
استحواذا على القيمة حيث بلغت 
قيمة تداوالته 2.6 مليون دينار. 
واليزال سهما »زين« و»أجيليتي« 
في صدارة تداوالت السوق وفقا 
القيمة حيث بلغت قيمة  ملؤشر 
تداوالتهم���ا 20.38 مليون دينار 
مثلت ما يقارب ال� 40% من اجمالي 
القيمة. وقد ش���هد سهما »زين« 
و»أجليتي« تداوالت نشطة اتسمت 
معظمها باس���تثمارات متوسطة 
األج���ل وذلك بدعم م���ن األرباح 
الت���ي حققتها أجيليتي  اجليدة 
عن بيانات النصف األول بواقع 

74.9 فلسا للسهم.

وانخ��فاض ملحوظ.

آلية التداول

ارتفعت أسعار أسهم 4 بنوك، 
تصدرها بنك بوبيان مرتفعا باحلد 
األعلى بالغا 490 فلس���ا للسهم 
ليقود تداوالت البنوك وذلك بعد 
اعالن البنك عن خسارة دفترية 
بلغت 11.7 مليون دينار عن النصف 
األول مبخصصات بلغت 22 مليون 
دينار وهو ما يعني ان البنك يسير 
على استراتيجية بناء الثقة من 
خالل اطفاء معظم خسائر الربع 
األول وتكوي���ن كوادر مصرفية 
قادرة على تعزيز رؤية البنك في 
الفترة املقبلة، وقد عزز اعالن بنك 
اخلليج عن تعيني ميشال العقاد 
رئيسا للمديرين العامني ورئيسا 
تنفيذيا لبنك اخلليج عن تداوالت 
نشطة شهدها السهم ليحتل املرتبة 
الثانية في تداوالت البنوك بقيمة 
1.88 مليون دينار، مستقرا عند 
330 فلس���ا للسهم بارتفاع قدره 

10 فلوس.
ارتفع »بيتك« بوحدة  وفيما 
سعرية بالغا دينارا و260 فلسا 
للسهم بقيمة تداول مليون دينار، 
لم يشهد سهم »الوطني« ارتفاعا 
التداول، حيث  في السعر نهاية 
حترك السهم بهامش دينار و240 
فلسا كحد أدنى ودينار و260 فلسا 

السابق.
وجرى التداول على اسهم 132 
ش���ركة من اجمالي 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار 32 شركة، 
فيما انخفضت اسعار 61 شركة 
وحافظت 38 شركة على اسعارها 
ولم يتم التداول على 71 شركة.

تصدر قطاع اخلدمات النشاط 
بكمية تداول 

53.3 مليون س���هم نفذت من 
خالل 1790 صفقة بلغت قيمتها 

27.39 مليون دينار.
وجاء قط���اع العق���ارات في 
املرتبة الثانية بكمية تداول 45.65 
مليون سهم نفذت من خالل 737 
صفقة بلغت قيمتها 5.34 ماليني 

دينار.
وف���ي املرتب���ة الثالث���ة جاء 
قطاع االس���تثمار بكمية نشاط 
بلغت 33.26 مليون سهم قيمتها 
اإلجمالية 3.5 ماليني دينار بعدد 

764 صفقة.
وجاء قطاع البنوك في املرتبة 
الرابعة بكمية تداول 17.65 مليون 
س���هم بقيمة 8.57 ماليني دينار 

نفذت من خالل 635 صفقة.
وفي املرتبة اخلامسة جاء قطاع 
»غير الكويتي« بكمية تداول 14.19 
مليون س���هم بقيمة 1.97 مليون 
دينار بعدد صفقات 346 صفقة.

وجاء قطاع الصناعة في املرتبة 

السادسة بكمية تداول 12.19 مليون 
سهم بقيمة تداول 4.2 ماليني دينار 

نفذت من خالل 356 صفقة.
تداوالت »زين«

عاد سهم »زين« ليتصدر قائمة 
الت���داوالت وفقا ملعي���ار القيمة 
بالغ���ا 11.9 ملي���ون دينار مثلت 
23.2% مدفوعا بتحركات احملافظ 
والصناديق وكبار املضاربني على 
السهم الذي حترك بني دينار و240 
فلسا للسهم ودينار و260 فلسا 
ليغلق عند دينار و240 فلس���ا 
للس���هم بعد تداوالت نشطة من 
قبل الصناديق واحملافظ، حيث ان 
كمية وقيمة التداول استندت الى 
وضوح أداء السهم بعد إعالنات 
النصف األول وهدوء األخبار على 

صفقة بيع »زين« أفريقيا من قبل 
شركة فيفندي الفرنسية وكذلك 
إعالن الشركة انها لم تتلق عروضا 
من شركة »اتصاالت« اإلماراتية 
بشأن »زين« أفريقيا وهو األمر 
الذي عزز ش���فافية السهم لدى 
املتداولني مع إعالنات النصف األول 
اجلي���دة التي مت إعالنها وهي ما 
جعلت الثقة في السهم تكون على 
سيادة مبدأ احلقيقة والشفافية 

حول السهم.
وقد اتضحت أهمية سيادة مبدأ 
الشفافية لدى املتداولني على سهم 
بوبيان الذي حقق خس���ارة 11.7 
مليون دينار للنصف األول وهو 
ما يعني ان السهم استطاع إطفاء 
خسائره عن الربع األول البالغة 
76.5 مليون دينار لتستقر عند 

11.77 مليون دينار وذلك بعد قيام 
البنك باتباع استراتيجية مهنية 
ترتكز على تطبيق أفضل النظم 
املصرفية عاملي���ا وذلك باختيار 
كف���اءات مصرفية عالية بتعيني 
عادل املاجد رئيسا تنفيذيا للبنك 
وهو ما يعني تطبيق استراتيجية 
»الوطن���ي« على أداء بوبيان في 
الفترة املقبلة، األمر الذي سيعزز 
مكانة »بوبيان« في العمل املصرفي 
اإلس���المي، وقد انعكس���ت تلك 
األخب���ار على أداء الس���هم الذي 
ارتفع باحلد األعلى بالغا 490 فلسا 
ليتصدر بذلك تداوالت البنوك من 
حيث القيم���ة، حيث بلغت 3.12 

ماليني دينار.
وج���اءت أرب���اح »اجيليتي« 
البالغ���ة 74.9 مليون دينار عن 

النصف األول لتش���هد تداوالت 
نشطة على السهم والتي بلغت 
قيمة تداوالته 8.4 ماليني دينار 
بكمية تداول 6.98 ماليني سهم، 
ليس���تقر عند دينار و220 فلسا 
للس���هم، بعد ان شهدت تداوالت 
السهم عمليات مضاربية في هامش 
اسعار تراوح بني دينار و200 فلس 
للس���هم كحد أدنى ودينار و220 

فلسا للسهم كحد أعلى.
ومع انخفاض سيولة السوق 
بنسبة 41.3% إال ان التداول على 

الشركات القيادية وتعزيز
محف����زات الش����راء عليها 
جعل الس����وق يتماسك فوق 
ال� 7700 نقطة وهو ما يعني 
أن السوق في مرحلة تأسي��س 
جتعل قيم التداول بني ارتف��اع 

ومؤشراتأرقام

استحوذ سهما »زين« و»أجيليتي« على 40% من إجمالي قيمة التداول البالغة 51.29 مليون دينار.
استحوذت اسهم 6 شركات هي »زين« و»أجيليتي« وبوبيان وحيات كوم وصناعات وبنك اخلليج على 59.7% من اجمالي القيمة.

ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات من إجمالي 8 قطاعات شملها التداول، حيث تصدر قطاع البنوك االرتفاع ب� 111 نقطة تاله قطاع 
االستثمار ب� 52.5 نقطة في املرتبة الثانية، فيما جاء قطاع االغذية في املرتبة الثالثة ب� 47.6 نقطة، وقد جاء قطاع اخلدمات في 
املرتب���ة األولى من حيث التراجعات حيث تراجع ب� 120.6 نقطة، في حني جاء قطاع »غير الكويتي« في املرتبة الثانية بتراجع 

48.2 نقطة.

111.8 مليون دوالر أرباح »قطر 
للوقود« في النصف األول

الدوحة � كونا: أعلنت شركة 
قطر للوقود أمس أنها حققت 
خالل النصف األول من العام 
احلال���ي أرباحا صافية بلغت 
407 ماليني ريال قطري )111.8 
مليون دوالر( مقارنة بأرباح 
بلغت 351 مليون ريال لنفس 

الفترة من العام املاضي.


