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)أحمد باكير(املؤشر يحافظ على اللون األخضر بنهاية تداوالت األسبوع

 ارتفاع المؤشر 40.3 نقطة وتداول 391.1 مليون سهم بقيمة 102.3 مليون دينار 

تنوع الشراء على أسهم مجاميع استثمارية يقود السوق لنهاية خضراء 
تداوالت »زين« تحقق 42.42 مليون دينار وتستحوذ على 41% من القيمةإغالقات الثواني األخيرة تقود أسهم البنوك إلى التماسك وتمنعها من التراجع

عمر راشد 
 أدت اقفاالت الثواني األخيرة 
إلى مواصلة الس���وق اجتاهه 
الصعودي بفضل تنوع الشراء 
على أسهم املجاميع االستثمارية، 
خاصة سهم »زين« والشركات 
املرتبطة به والتي شهد بعضها 
ارتفاعا باحل���د األعلى لتقود 
سيولة الس���وق ونشاطه إلى 
نهاية خضراء في آخر جلسات 

األسبوع.
 وفيما حقق املؤشر السعري 
التداوالت مكاس���ب  في نهاية 
قدرها 40.3 نقطة ليستقر عند 
7964.3 نقطة، أغلق املؤش���ر 
الوزني على ارتفاع محدود ب� 
0.29 نقطة ليستقر عند 467.9 

نقطة. 
 وقد شهدت سيولة السوق 
تراجعا ملحوظا خالل الساعة 
األولى من الت���داول، حيث لم 
تتج���اوز 50 ملي���ون دينار، 
لتنشط وبش���كل ملحوظ في 
الساعة الثانية بتحركات أسهم 
مجموع���ة اخلرافي ومجموعة 
»إيفا« وشركاتها وكذلك التحرك 
املدينة، ومع  النشط ملجموعة 
اغالقات الثواني األخيرة ارتفعت 
س���يولة السوق بش���كل كبير 
الس���ابق  لتقترب من اإلغالق 
مستقرة عند 102.3 مليون دينار 
وكذلك ش���هد النشاط ارتفاعا 
مقارنة باإلغالق السابق بكمية 

تداول 391.1 مليون سهم. 
 ورغم تراجع أسعار النفط 
إلى مستويات 71 دوالرا للبرميل 
إال أن السوق تفاعل إيجابا مع 
نهاية تداوالت معظم أس���واق 
املنطقة التي أغلقت على اللون 
األخض���ر، مقتربا بش���دة من 
مستوى 8000 نقطة في تداوالت 
األسبوع املقبل مع تعزيز عوامل 
الثقة لدى املستثمرين وحترك 
املستثمرين على مجموعة أسهم 
متنوعة بني القيادية والرخيصة 
خالل جلسات تداول األسبوع 

املقبل. 

سهم »زين« يقود التداوالت

قادت حركة تداوالت س���هم 
»زين« النشطة إلى دعم األسهم 
املرتبطة به والتي قادت السوق 
إلى االرتفاع، في سيناريو مشابه 
التداول األولى  لتداول جلسة 
من األسبوع، حيث حقق السهم 
ارتفاعا في سعره خالل التداول 
بلغ في حده األعلى دينارا و520 
فلسا للسهم ودينارا و480 فلسا 
للس���هم باحلد االدنى ليستقر 
عند دينار و480 فلسا للسهم 
وهو نفس مس���توى اإلغالق 
الس���ابق، فيما بلغت س���يولة 
تداوالت���ه 42.42 مليون دينار 

باحلد األعلى ليستقر عند 275 
فلسا للسهم، مدعوما بالتحرك 
النشط لسهم زين ومجموعة 
االستثمارات الوطنية، كما ارتفع 
سهم »كابالت« و»سفن« مبقدار 
20 فلسا لكل منهما ليستقر األول 
عند دينار و960 فلسا للسهم 
مقتربا من مستوى الدينارين، 
كما استقر الثاني عند 540 فلسا 
للسهم، فيما أغلق سهم السكب 
الكويتية عند دينار و220 فلسا 
للس���هم وهو نفس مس���توى 

اإلغالق السابق. 
وقد شهد سهم »أجيليتي« 
تراجعا بسبب ضغوط بيعية 
قوية على السهم، جعلته يفقد 
40 فلس���ا للس���هم في نهاية 
التداوالت ليس���تقر عند دينار 
و240 فلسا للسهم بقيمة تداول 
بلغت 2.8 مليون دينار نفذت من 
خالل 112 صفقة، فيما استقرت 
تراجعات سهم اتصاالت مبقدار 
وحدة سعرية ليستقر عند دينار 
و620 فلسا للسهم بعد ضغوط 
بيعية للسهم خالل فترة التداول.  
وقد استحوذت أسهم 6 شركات 
على 62.52 مليون دينار بلغت 
نسبتها 61.1% من إجمالي القيمة 
واستحوذت تداوالت زين على 
41% من القيم���ة بالغة 42.42 

مليون دينار. 
والتي أدت الى حتول االجتاه 
من األسهم القيادية إلى تنوع 
واضح في الشراء على األسهم 

القيادية والرخيصة. 
ش���هد قطاع االستثمار في 
الس���اعة األولى م���ن تداوالت 
ارتفاعا بنس���بة %1.09  اليوم 
ليصل ملس���توى 6817.3 نقطة 
ويتصدر القطاعات املرتفعة في 
السوق في ذلك احلني كما تصدر 
أيضا القطاعات من حيث حجم 
التداول حيث بلغ حجم التداول 

أكثر من 67 مليون سهم. 
وش���هدت أس���هم قط���اع 
االستثمار نش���اطا قويا حيث 
تصدرت أسهم االستثمار قائمة 
األسهم األكثر ارتفاعا في السوق 
الساعة األولى  الكويتي خالل 
من التداول وضمت قائمة أكثرة 
عشرة أسهم ارتفاعا في السوق 9 
أسهم من قطاع االستثمار ارتفع 

5 منها باحلد األعلى. 
املال  حيث تص���در س���هم 
ارتفاعات السوق الكويتي بنسبة 
8.77% ليصل ملستوى 124 فلسا 
وسط تداوالت نشطة لم يشهدها 
الس���هم منذ 7 أشهر حيث بلغ 
التداول عليه حوالي 18  حجم 
مليون س���هم. وجاء في املركز 
الثاني س���هم السورية بنسبة 
8.62% تاله س���هم نور بنسبة 

.%7.02

جتعل عامل احلذر يعلو على 
لغ���ة التف���اؤل لدى أوس���اط 

املتداولني. 
 ومس���توى ال� 8000 نقطة 
وحتريك السيولة في السوق 
يحتاج وبشكل أوسع الى حترك 
املجامي���ع االس���تثمارية على 
األسهم املرتبطة بها، ومع اقتراب 
اغالق���ات الصناديق واحملافظ 
االستثمارية الشهرية فإن تلك 
احملافظ والصناديق س���تعمد 
إلى تصعيد أسهمها، مما يجعل 
التوقعات باختراق املؤشر العام 
حاجز ال� 8000 نقطة أمرا وشيك 

احلدوث. 

آلية التداول

 وقد كان لتقرير مؤسس���ة 
موديز للتصنيفات االئتمانية 
ع���ن أوضاع البن���وك احمللية 
بالغ األثر على أسعارها خالل 
التداول، حيث اكتسى معظمها 
باللون األحمر بقيادة الوطني 
وبيتك والتي قلصت اغالقات 
الثواني األخيرة من خسائرها 
لتبلغ 42.3 نقط���ة من 102.3 
نقط���ة ط���وال فت���رة التداول 
وهو ما أعطى ارتياحا لغالبية 
املتداولني في نهاية اجللسة حيث 
أغلق وطني وبيتك عند نفس 

مستويات اإلغالق السابق، مع 
عودة »التجاري« إلى األس���هم 
الدينارية مس���تقرا عند دينار 
للسهم الواحد بعد غياب دون 
الدينار استمر لعدة جلسات. 

 وق���د أك���دت الوكال���ة في 
تصنيفها طويل املدى للودائع 
بالعملة احمللية والودائع بالعملة 
األجنبية لبنك الكويت الوطني 
عند مرتبة AA2 في حني منحت 

البنك تصنيف +C لقوة 
املالية بسبب تراجع الوضع 
االقتصادي في الكويت والنظرة 
املستقبلية القتصاد البالد. هذا 
في الوقت الذي أكدت فيه موديز 
نظرتها املس���تقبلية املستقرة 
للبنك خالل الفترة املقبلة. وكانت 
موديز قد خفضت تصنيف بنك 
HSBC م���ن +C إلى C في إطار 
توجهها خلفض تصنيفات عدد 

من كبريات بنوك املنطقة. 

الصناعة والخدمات

وش���هد س���هم مجموع���ة 
الصناعات الوطنية عمليات جني 
أرباح واضحة أفقدت السهم 5 
فلوس ليستقر عند 470 فلسا 
للسهم بعد مكاسب سوقية بلغت 
10 فلوس في اإلغالق السابق، 
كما واصل سهم أنابيب ارتفاعه 

مثلت 41% من إجمالي القيمة، 
مدعوما باقتراب انعقاد عمومية 
الش���ركة نهاية الشهر اجلاري 
والت���ي من املتوقع أن تش���هد 
وقائعها تفسيرات لألخبار التي 
مت تناقلها على بيع أصول زين 
أفريقيا وكذلك تفسير عما إذا 
كان هناك مستثمر استراتيجي 
مهتم بشراء حصة في رأسمال 
الش���ركة األم، من عدمه، وقد 
تفاعلت أس���هم »استثمارات« 
و»الساحل« و»املال« بتحركات 
زين، ليستقر سهم استثمارات 
ارتفاع 20 فلسا ليستقر  على 
عند 640 فلس���ا للسهم، فيما 
واصل ارتفاعاته باحلد األعلى 
ليستقر عند 188 فلسا للسهم، 
وأغلق سهم »املال« باحلد األعلى 
ليستقر عند 124 فلسا للسهم 
وسط تداوالت نشطة لم يشهدها 
السهم منذ 7 أشهر وبلغ حجم 
التداول عليه 20.6 مليون سهم 
محتال املركز اخلامس بني أكثر 
األس���هم تداوال على مستوى 

السوق. 
شهد سهم »الديرة« تداوال 
نشطا بتحرك واضح من قبل 
احملافظ والصناديق، حيث حقق 
الس���هم مكاسب سوقية بلغت 

4 فلوس للس���هم ليستقر عند 
114 فلسا للسهم بكمية تداول 
40.2 مليون سهم وبقيمة بلغت 
4.5 ماليني دينار، وكذلك حترك 
سهم شركة املستثمرون القابضة 
بش���كل ملحوظ ليستقر عند 
59 فلس���ا للس���هم وهو نفس 
مستوى اإلغالق السابق، بكمية 
تداول بلغت 32.4 مليون سهم، 
لتصل نسبة استحواذ »الديرة« 
و»املس���تثمرون« 18.5% م���ن 
إجمالي حجم النش���اط البالغ 

391.1 مليون سهم. 
 كما حترك سهم املدينة بشكل 
ملحوظ محققا مكاسب بفلس 
واحد ليس���تقر عند 97 فلسا 
للسهم بحجم نشاط بلغ 19.5 
مليون س���هم، وحقق »هيتس 
تيليكوم« نشاطا ملحوظا في 
الثالثة  املرتبة  التداول محتال 
بني األسهم األكثر تداوال بكمية 
بلغت 29.5 مليون سهم ليستقر 

عند 136 فلسا للسهم. 

مستوى الـ 8000 نقطة 

اس���تطاع السوق أن يحقق 
مكاسب 120 نقطة في األسبوع 
األول من تداوالت شهر رمضان، 
مبتوس���ط يومي ف���ي القيمة 
وصفت باجلي���دة مع تقليص 

س���اعات التداول إلى ساعتني 
فقط، إال أن اقتراب املؤشر من 
8000 نقطة وهو احلاجز الذي 
يحاول الس���وق الوصول إليه 
منذفت���رة دون بلوغ���ه، وهو 
ما يدف���ع التوقع���ات بتخطي 
السوق احلاجز النفسي 8000 
نقطة خالل األسبوع املقبل مع 
تعزيز محفزات الشراء ووضوح 

البيانات املالية الفصلية للربع 
الثالث والتي س���تحدد هوية 
الس���وق خالل الفترة املقبلة، 
مع اجتاه املستثمرين للشراء 
على أسهم استثمارية ذات أداء 
تشغيلي »جيد«، ومما يزيد من 
محفزات الشراء لدى املستثمرين 
هو اجتاه إدارة السوق لضبط 
الت���ي  الوهمي���ة  التعام���الت 

عموميته انتخبت مجلس إدارة جديدًا للسنوات الثالث المقبلة

السحيمي: »الخليج الدولي« يتطلع إلى تعزيز 
أعماله بالمنطقة وتحقيق عوائد جيدة

البورصة العمانية تغلق على انخفاض 15.4 نقطة

التضخم في اإلمارات يرتفع 0.39% في يوليو

أفاد بيان بنك اخلليج الدولي أن مساهميه 
انتخبوا خالل اجتماع اجلمعية العامة العادية 
ال���ذي عقد في 26 اجلاري في مملكة البحرين 
مجلس ادارة جديدا للبنك لفترة السنوات الثالث 
املقبلة، ويضم مجلس االدارة اجلديد كال من: 
رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي السابق 
لهيئة سوق املال في اململكة العربية السعودية 
جماز بن عبداهلل السحيمي ووكيل وزارة املالية 
وأمني عام صندوق االس���تثمارات العامة في 
اململكة العربية السعودية، منصور بن صالح 
امليمان، ووكيل وزارة املالية للشؤون االقتصادية 
في اململكة العربية السعودية د.حمد بن سليمان 
البازعي، واستاذ احملاسبة ونظم املعلومات في 
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن د.عبداهلل بن 
حسن العبدالقادر، والرئيس التنفيذي للشركة 

الوطنية للخدمات اجلوية »ناس« س���ليمان 
احلمدان، والرئي���س التنفيذي للعمليات في 
شركة الزامل لالستثمار الصناعي عبداهلل بن 
محمد الزامل، ونائب الرئيس للشؤون الصناعية 
في شركة التعدين العربية السعودية خالد بن 

صالح املديفر. 
وأعرب السحيمي عن اعتزازه بثقة املساهمني 
في مجلس االدارة اجلديد، وأضاف أنه يتطلع 
للعمل م���ع أعضاء املجل���س اآلخرين الذين 
يتمتعون بخبرات ادارية وعملية واسعة في 
القطاعني العام واخلاص، مما س���يمكنهم من 
املساهمة في توجيه البنك ورسم السياسات التي 
من شأنها تعزيز أعماله وحتقيق النجاح له في 
ظل التحديات الكبيرة التي تواجه املؤسسات 

املالية عامليا.

مسقط � كونا: اقفل مؤشر البورصة العمانية 
في تداوالت أمس عند مستوى 6255 نقطة متراجعا 
15.4 نقطة، وبلغت قيمة التداول بسوق مسقط 

لألوراق املالية 10.804 ماليني ريال عماني.
وكانت شركات اخلليج للكيماويات واخلدمات 
املالية والدولية لالستثمارات ومنتجات األملنيوم من 

اكبر الشركات ارتفاعا في تداوالت امس بينما كانت 
املتحدة للطاقة وعمان كلورين وعمان لالستثمارات 
من أكثرها انخفاضا، وقد مت التداول في تعامالت 
أمس بأسهم 59 شركة ارتفعت أسعار 25 شركة 
وانخفضت أسعار 20 واحتفظت البقية بأسعار 

اقفاالتها السابقة.

أبوظب����ي � رويت����رز: أظهرت 
أحدث بيان����ات لوزارة االقتصاد 
بدول����ة اإلمارات العربية املتحدة 
ارتفاع معدل التضخم 0.39% في 

يوليو مدفوعا في األساس بارتفاع 
في أسعار األجهزة املنزلية والغذاء. 
وقالت الوزارة على موقعها على 
اإلنترنت إن متوسط معدل التضخم 

خالل األشهر السبعة األولى من 
العام بلغ 2.96%، وارتفع معدل 
التضخم 0.03% في يونيو مقارنة 

مبايو من العام احلالي.

صالح الفالح

 محمود فاروق 
اقرت اللجنة الفنية لسوق 
املالية في  ل���الوراق  الكويت 
اجتماعها األول خالل ش���هر 
ادراج 3 ش���ركات  رمض���ان 
الرس���مي وشركة  بالس���وق 
واحدة باملوازي وهي الشركة 
الكويتية الصينية االستثمارية، 
كي جي ال لوجستيك واملصرف 
اخلليجي التجاري في الرسمي 
وشركة عمار للتمويل واالجارة 
باملوازي.وأكد مدير عام سوق 
االوراق املالي���ة صالح الفالح 
ادراج  انه مت مراجعة طلبات 
الش���ركات املذكورة واملوافقة 
على ادراجها الستيفائها شروط 
االدراج، مشيرا الى ان الشركة 
الكويتية الصينية هي شركة 
مس���اهمة كويتية عامة وكي 
جي ال مقفلة تابعة لش���ركة 
رابطة الكويت واخلليج للنقل 
التجاري  واملصرف اخلليجي 

عمليات تخفيض رؤوس اموال 
الشركات واثر ذلك على ادراج 
الشركات في السوق الرسمي 
على ان يتم االنتهاء من دراستها 
ف���ي اجتماع اللجن���ة الفنية 
اخلميس القادم متهيدا لعرضها 
على جلنة سوق االوراق املالية 

قبل نهاية شهر رمضان.
 كما ناقشت اللجنة طلبات 
حتول الش���ركات من السوق 
امل���وازي للس���وق الرس���مي 
الى  مع تأجيل قس���م منه���ا 
الق���ادم بعد توفير  االجتماع 
بعض املعلومات اخلاصة بهذه 
الشركات. من جهة اخرى فقد 
املالية خالل  اللجن���ة  انتهت 
املراجعة  االجتماع من اعمال 
اخلاص���ة مبيزانية الس���وق 
الى مناقشة وحتديث  اضافة 
املقترحات املقدم���ة من ادارة 
البورصة بشأن الئحة شؤون 

املوظفني.

شركة مساهمة بحرينية مقفلة 
تابع لبيت التمويل اخلليجي 
ومدرج بسوق البحرين لالوراق 
املالية في حني ان شركة عمار 
هي مساهمة مقفلة. واضاف 
الفالح في تصريحات صحافية 
عقب انعق���اد اجتماع اللجنة 
الفنية امس انه متت مراجعة 
بعض املسائل الفنية، السيما 

تدرس تخفيض رؤوس أموال الشركات الخميس المقبل تمهيدًا لعرضها على لجنة السوق 

الفالح: إدراج 3 شركات بالرسمي  وواحدة بالموازي 
وبحثت طلبات تحول الشركات من السوقين 

اللجن�ة المالي�ة أنج�زت مراجع�ة ميزانية 
البورص�ة إدارة  مقترح�ات  وتحدي�ث  الس�وق 

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
النخيل لإلنتاج الزراعي أفادته بأن مجلس إدارة 
الشركة وافق على قبول االستقالة املقدمة من   خالد 
الشطي كممثل عن شركة بيان القابضة في مجلس 
اإلدارة وتعيني وائل اجلوهري بدال منه ليكمل  املدة 

املتبقية للعضوية في مجلس اإلدارة.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة برقان 
حلفر اآلبار أفادته بأنه سيتم البدء بتوزيع األرباح 
املقررة في اجلمعية العمومية املنعقدة في 16 أغسطس 
2009 ابتداء من االحد املوافق 30 اجلاري،  وذلك لدى 

الشركة الكويتية للمقاصة � برج احمد.

أكد سوق الكويت لألوراق املالية أنه يسترعي انتباه 
الشركات املدرجة في السوق بضرورة التقيد مبا جاء 
في قرار جلنة الس���وق رقم 4 لسنة 2007 واملتعلق 
مبواعيد انعقاد اجلمعيات العمومية للشركات املدرجة 
وكذلك مواعيد توزيعات األرب���اح وعليه فإنه وفقا 
للقرار املذكور فإن على كل شركة مدرجة في السوق 
االلتزام مبا يلي: عقد اجلمعية العمومية التالية النتهاء 
السنة املالية للشركات خالل 45 يوما من تاريخ موافقة 
السوق على بياناتها املالية السنوية، وتوزيع األرباح 
النقدية والعينية املستحقة للمساهمني خالل 10 أيام 
من تاريخ إقرارها واعتماد توزيعها من اجلمعية العامة 
للشركة. وبناء عليه فإن ادارة السوق ستقوم بوقف 
التعامل في أسهم الشركات املدرجة في السوق اذا لم 

تلتزم باملواعيد احملددة أعاله.

استقالة وتعيين عضو في »النخيل«

البدء بتوزيع أرباح
 »برقان لحفر اآلبار«

تذكير للشركات لاللتزام 
بالقرار رقم 4 لسنة 2007 

120 نقطة مكاسب السوق في أسبوع وتدفعه الختراق 
حاجز ال� 8000 نقطة.

إغالقات الثواني األخيرة رفعت املؤشر العام للسوق 28 نقطة، 
ليصل اجمالي االرتفاع 40.3 نقطة ليستقر عند 7964 نقطة.

اس����تحوذت اسهم 6 ش����ركات على 62.52 مليون دينار 
بلغت نسبتها 61.1% من اجمالي القيمة.

استحوذ س��هما »املس��تثمرون« و»الديرة« على 18.2% من 
اجمالي نشاط األسهم التي مت التداول عليها.

25% زيادة في حجم النشاط خالل تداوالت نهاية األسبوع 
مقارنة باإلغالق السابق، حيث بلغت كمية األسهم املتداولة 
391.1 مليون سهم، مقارنة بنحو 293 مليون سهم في اإلغالق 

السابق.
زين قادت سيولة السوق بنسبة 41% من إجمالي قيمة األسهم 

التي مت التداول عليها.

ومؤشراتأرقام

الشركات التي تم الموافقة على ادراجها بسوق الكويت لألوراق المالية
السوق الموازيالسوق الرسمي

- الشركة الكويتية الصينية االستثمارية.
- كي جي ال لوجستيك.

- املصرف اخلليجي التجاري.
- عمار للتمويل واإلجارة.


