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انخفاض المؤشر 59.6 نقطة وتداول 234.5 مليون سهم قيمتها 81.8 مليون دينار

»زين« تتراجع بالحد األدنى وتدفع السوق للهبوط القوي
هبوط أس�عار أغل�ب أس�هم الش�ركات المرتبطة ب�� »زين« بالح�د األدنىتراجع واضح في الش�راء على األس�هم القيادية ومضاربات قوية على »بوبيان«

)سعود سالم(شاشة التداول وقد استمر اللون األحمر عليها وسط تداوالت ضعيفة وفي اإلطار متداول متأثر بحالة التراجع القوي للسوق

»اإلنماء العقارية« تجتمع 13 الجاري 
أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس إدارة 
شركة اإلمناء العقارية سيجتمع االحد املوافق 13 اجلاري 
من اجل مناقش���ة البيانات املالية املرحلية للربع الثالث 

للفترة املنتهية في 30 يوليو املاضي.

 هشام أبوشادي
سيطر االجتاه النزولي على 
حركة التداول في سوق الكويت 
لألوراق املالية مع تراجع واضح 
في عمليات الشراء خاصة على 
اسهم الش���ركات القيادية التي 
تراجع اسعار اغلبها خاصة سهم 
زين الذي ش���هد تراجعا كبيرا 
استمرارا لالجتاه النزولي الذي 
يشهده السهم منذ بداية االسبوع. 
وق���د اث���ار اعالن الش���ركتني 
الهنديت���ني التابعتني للحكومة 
الهندي���ة ع���دم اجنازهما قرارا 
باالنضمام الى صفقة استحواذ 
حتالف يضم هاتني الش���ركتني 
وش���ركة هندية خاصة ورجل 
اعم���ال ماليزي عل���ى 46% من 
اسهم زين مفاجأة لدى األوساط 
االستثمارية، وقد تراجعت اسعار 
اغلب اسهم الش���ركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي بوتيرة متباينة 
باستثناء س���هم االستثمارات 
الوطنية ال���ذي انخفض باحلد 
األدن���ى معروضا دون طلبات، 
وكذلك س���هم الساحل للتنمية 
الذي تراجع ايضا  واالستثمار 
باحل���د األدن���ى معروضا دون 
طلبات. وفي ظل افتقار السوق 
للمحفزات االيجابية في الوقت 
الذي تزداد فيه العوامل السلبية 
تأثيرا على السوق، فإن اجواء 
الضبابية ستزداد قوة في التأثير 
على قرارات أوساط املتداولني.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر السعري 59.6 
نقطة ليغلق على 7723.5 نقطة 

بانخفاض نسبته %0.77.
وانخفض املؤشر الوزني 8.42 
نقاط ليغلق على 450.53 نقطة 
بانخفاض نسبته 1.83%. وبلغ 
اجمالي األسهم املتداولة 234.5 
مليون س���هم نفذت من خالل 
5549 صفقة قيمتها 81.8 مليون 
دينار. تصدر قطاع االستثمار 
النشاط بكمية تداول حجمها 68.1 
مليون سهم نفذت من خالل 1519 
صفقة قيمتها 12.7 مليون دينار. 

سهم جيزان العقارية انخفاضا 
ملحوظا في سعره بفعل عمليات 
البيع الواضحة على السهم مقابل 

الضعف في عمليات الشراء.
وخالل مراحل التداول، تراجع 
سهم منشآت من 97 فلسا الى 92 
فلسا اال انه في الثواني االخيرة 

اغلق على 100 فلس.
هوت اغلب اسهم الشركات 
الصناعي���ة خاصة الش���ركات 
التابع���ة ملجموع���ة اخلرافي، 
وذلك في تداوالت ضعيفة، فقد 
انخفض سهما اخلدمات البحرية 
وصناعات االنابيب باحلد االدنى 
دون طلبات شراء في تداوالت 
ضعيف���ة ج���دا، كما اتس���مت 
تداوالت سهم الصناعات الوطنية 
بالضعف مع انخفاض سعرها 
الس���وقي، وفي ظل التحس���ن 
النسبي الغلب اصول مجموعة 
الصناعات في البورصة مقارنة 
باغالقات نهاية الربع الثاني، فانه 
يتوقع ان حتقق تطورا ايجابيا 
في الربع الثالث وانخفض سهم 
بوبي���ان للبتروكيماويات في 
ت���داوالت ضعيفة مقارنة بأول 
من امس.\ وفي قطاع اخلدمات، 
انخفض سهم زين باحلد االدنى 
معروضا دون طلبات في تداوالت 
ضعيفة، وذلك تأثرا بالتطورات 
اخلاص���ة بصفقة بيع 46% من 
اسهم الشركة الى ثالث شركات 
هندي���ة اال ان ش���ركتني منهما 
مساء اول من امس ذكرتا انهما 
لم تتخذا ق���رارا بعد بالدخول 
في الصفقة وق���د ادى ذلك الى 
تأثر السوق س���لبا بشكل عام 
التابعة ملجموعة  والش���ركات 

اخلرافي بشكل خاص.
واتسمت حركة التداول على 
القطاع بالضعف  باقي اس���هم 
بش���كل عام م���ع انخفاض في 
اسعارها السوقية. وفي قطاع 
الش���ركات غير الكويتية، شهد 
سهم التمويل اخلليجي عمليات 
مضاربة قوية ادت الرتفاع السعر 
الذي يُعد مس���توى مناس���با 

لعمليات املضاربة.

الفترة املقبل���ة، والتي تفرض 
االحتفاظ بنس���بة مرتفعة من 
السيولة املالية. اتسمت حركة 
التداول بالضعف على اغلب اسهم 
البنوك باستثناء بعض االسهم 
التي ش���هدت تداوالت نش���طة 
الذي  خاصة سهم بنك بوبيان 

ارتفع باحلد االعلى مطلوبا دون 
عروض بيع وذلك بفعل عمليات 
املضاربة القوية على السهم، فيما 
تراجعت اس���عار سهمي البنك 
الوطني وبيت التمويل الكويتي 
بش���كل محدود. وهوت اسعار 
اغلب اسهم الشركات االستثمارية 

وجاء قطاع العق���ار في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 52.1 
مليون سهم نفذت من خالل 705 
صفقاتقيمتها 5.1 ماليني دينار. 
واحتل قطاع البنوك املركز الثالث 
بكمية تداول حجمها 42 مليون 
سهم نفذت من خالل 989 صفقة 
قيمتها 29 مليون دينار. وجاء 
قطاع الش���ركات اخلدماتية في 
املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
33.9 مليون سهم نفذت من خالل 
1229 صفقة قيمتها 23.5 مليون 
دينار. وحصل قطاع الشركات 
غير الكويتية على املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 25.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 1229 صفقة 

قيمتها 4.8 ماليني دينار.
الفطر  اقت���راب عي���د  م���ع 

النزولي  واس���تمرار االجت���اه 
مسيطرا على السوق، فان الكثير 
من اوساط املتداولني بات يفضل 
بيع ما لديه من اسهم واالحتفاظ 
بالسيولة املالية الى ان تتضح 
مالمح السوق عقب اجازة العيد، 
خاصة ان االجواء السياس���ية 
يتوقع ان تشهد تفاقما بني مجلس 
االمة واحلكومة في ظل بروز عدد 
من امللفات التي س���تكون محل 
اس���تجوابات لعدد من الوزراء 
وكذلك رئي���س احلكومة االمر 
الذي سيخلق اجواء سياسية غير 
مريحة قد تدفع السوق ملزيد من 
التراجع خاصة في ظل الشعور 
بتراجع االولويات االقتصادية 
لدى احلكوم���ة ومجلس االمة، 
لذلك فمن الضروري احلذر جتاه 

في تداوالت متواضعة باستثناء 
التي ش���هدت  بعض االس���هم 
ارتفاعا ملحوظا في تداوالتها، 
فقد س���يطرت عملي���ات البيع 
على تداوالت سهم االستثمارات 
الوطنية ال���ذي انخفض باحلد 
االدن���ى معروضا دون طلبات، 

كذلك انخفض سهم 
الساحل للتنمية واالستثمار 
باحل���د االدن���ى معروضا دون 
طلبات في تداوالت ضعيفة، وذلك 
تأثرا باستمرار االجتاه النزولي 
لسهم زين وباقي اسهم الشركات 

املرتبطة بسهم زين.
التداول  وتراجعت حرك���ة 
على سهم ايفا والديرة القابضة 
بشكل ملحوظ، وذلك جراء توقف 
الالعب���ني املؤثرين عن  بعض 

التداول في السهم.  وسيطرت 
عمليات جني االرباح على حركة 
القابضة  تداوالت سهم السالم 
الذي شهد انخفاضا واضحا في 
تداوالته مقارنة بأول من امس 
رغم انها تعد االعلى في قطاع 

االستثمار.
وه���وت ايضا اغلب اس���هم 
العقارية باستثناء  الش���ركات 
بعض االسهم التي حققت مكاسب 
سعرية محدودة، وان كانت آلية 
الت���داوالت اتس���مت بالضعف 
بش���كل عام باس���تثناء بعض 
االس���هم التي س���جلت ارتفاعا 
نسبيا في تداوالتها، فقد شهد 
س���هم عقارات الكويت ارتفاعا 
نسبيا في تداوالته مع استقرار 
في سعره السوقي، فيما سجل 

عبدالعزيز البدر

إلعادة هيكلة مرضية لجميع األطراف

اللجنة التنسيقية لدائني »الدار«: سنتعاون 
مع مراقب »المركزي« للرقابة على أعمال الشركة 

الصالح بحث العالقات االقتصادية
المشتركة مع رئيس جمهورية جيبوتي

أعلنت اللجنة التنسيقية للبنوك واملستثمرين في شركة دار 
االستثمار أمس أنها ستتعاون مع املراقب الذي عينه بنك الكويت 

املركزي للرقابة على أعمال الشركة.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة بدر عبداهلل العلي في بيان 
صحافي ان اللجنة علمت بقرار بنك الكويت املركزي تعيني مراقب 
مؤقت على الش���ركة اعتبارا من الثامن من سبتمبر اجلاري وملدة 
6 أشهر قابلة للتجديد، حيث سيكون دوره ممثال في الرقابة على 
عمليات الشركة وعلى وجه اخلصوص التأكد من إعداد إدارة الشركة 
للبيانات املالية بصورة سليمة وفي املواعيد احملددة، باإلضافة إلى 
التأكد من حس���ن سير عملية املفاوضات مع الدائنني ومن سالمة 

إجراءات التسويات املقترحة في خطة إعادة الهيكلة.
وذكر العلي أن اللجنة تتمنى أن يدعم هذا القرار جهود اللجنة 
في خطة إعادة الهيكلة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل العمل مع شركة 
دار االستثمار ومع املراقب املعني إلمتام عملية إعادة الهيكلة على 

نحو مرض وفي أقرب وقت ممكن.

اس���تقبل عضو مجل���س ادارة غرفة جتارة 
وصناع���ة الكويت انس خال���د الصالح مببنى 
الغرفة امس مستشار رئيس جمهورية جيبوتي 
فهم���ي احلاج. واكد الصالح ان الزيارة التي قام 
بها س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم���د في يوليو املاضي امنا ه���ي تأكيد على 
حرص الكويت في التعاون وتوطيد العالقة بني 
البلدين الصديقني. حيث كانت لها آثار ايجابية 
على  املسؤولني في جمهورية جيبوتي وشجعتهم 
عل���ى ابراز الفرص االس���تثمارية الكبيرة التي 
متتلكها جمهورية جيبوتي في قطاعات مختلفة، 
موضحا ان املسؤولني هناك لديهم توجه واضح 
الى اخلصخصة في قطاع املواصالت والنقل، واكد 

الصالح على اس���تعداد الغرفة الكامل الستقبال 
اي وفد اقتصادي من جيبوتي والسعي الى عمل 
جميع الترتيبات الالزمة التي من شأنها اجناح 
اللقاء وتطوير العالقة االقتصادية بني البلدين 

الصديقني.
ومن جانبه افاد احلاج ان القطاع اخلاص في 
جمهورية جيبوتي ل���ه اهتمام كبير وتطلعات 
لتعاون مثمر مع الشركات واملستثمرين الكويتيني، 
واكد على ان اهمية التسويق والترويج بني الطرفني 
تأتي كخطوة ضرورية من اجلانب اجليبوتي، كما 
اكد احلاج ان لدى اجلهات االقتصادية املعنية في 
جيبوتي النية للقيام بزيارة الكويت لعرض الفرص 

االستثمارية على رجال االعمال الكويتيني.

تزكية عبدالعزيز البدر رئيسًا 
لمجلس إدارة »كي نت«

ص���رح املدير العام بالوكالة لش���ركة كي نت عبداهلل خالد 
العجمي بأن مجلس ادارة الشركة وفي جلسته املنعقدة في 3 
اجلاري زّكى عبدالعزيز الرش���يد البدر ملنصب رئيس مجلس 

ادارة الشركة.
 وذلك ملدة 3 س���نوات مقبلة، كما مت انتخاب خالد الصغير 

نائبا للرئيس.

أكد أن تغيير مراكز الملكية أحد عوامل تراجع تداوالت السوق 

»غلف إنفست«:  إعالنات االستثمارات الوطنية 
حول صفقة  »زين« وراء انخفاض السوق خالل األسبوع الماضي

P/E المضاعف السعري للسوق والقطاعات
التغيراالسبوع السابقاالسبوع الحالي

-4.8%10.8411.39السوق

-0.1%16.4416.46قطاع البنوك

1.5%0.690.68قطاع االستثمار

9.6%19.3117.62قطاع التأمني

1.0%11.8311.71قطاع العقار

-7.4%4.785.16قطاع الصناعة

-8.3%12.1813.28قطاع اخلدمات

-2.8%10.5410.84قطاع االغذية

-1.2%10.7410.87قطاع غير كويتي

التغير %10 سبتمبر3 سبتمبراالسهم االكثر ارتفاعا
27.0%0.1480.188بيت االستثمار اخلليجي

16.9%0.0590.069شركة التجارة واالستثمار العقاري
16.7%0.1200.140شركة مجموعة السالم القابضة
13.8%0.2180.248شركة صناعات اسمنت الفجيرة
12.9%0.0700.079شركة املدار للتمويل واالستثمار

P/E المضاعف السعري للسوق والقطاعات
التغيراالسبوع السابقاالسبوع الحالي

-4.8%10.8411.39السوق
-0.1%16.4416.46قطاع البنوك

1.5%0.690.68قطاع االستثمار
9.6%19.3117.62قطاع التأمني
1.0%11.8311.71قطاع العقار

-7.4%4.785.16قطاع الصناعة
-8.3%12.1813.28قطاع اخلدمات
-2.8%10.5410.84قطاع االغذية

-1.2%10.7410.87قطاع غير كويتي

ذكر تقرير شركة غلف انفست 
أن مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد انخفاضا في جميع 
مؤشراته الرئيسية حيث انخفض 
املؤشر الس���عري بواقع -64.7 
نقط���ة وبنس���بة -0.83% كما 
انخفض املؤش���ر الوزني بواقع 
-7.75 نقطة وبنسبة -%1.69. 
وذلك لعدة عوام���ل أهمها، بعد 
إعالن االستثمارات الوطنية بأن 
ش���ركة اخلير الوطنية لألسهم 
والعقارات وآخرين بصدد البت 
في بيع 46% من أسهم شركة زين 
بس���عر دينارين للسهم الواحد 
لصالح مستثمرين أجانب، وأدى 
ذلك إلى انخفاض التداوالت على 
س���هم زين وتغيي���ر املراكز ما 
أدى إلى انخفاض السوق خالل 

األسبوع.
وأض���اف التقري���ر أن قطاع 
اخلدم���ات تصدر أعل���ى تداول 
بنسبة 41.1% من إجمالي القيمة 
املتداولة لألسبوع حيث شهد سهم 
زين تداوال ب� 110.5 ماليني سهم 
بقيمة 161.1 مليون دينار، وأيضا 
شهد سهم أجيليتي تداوال ب� 30.7 
مليون سهم بقيمة 38.8 مليون 
دينار، وحل قطاع البنوك ثانيا 
بنسبة 21% وذلك بسبب التداول 
على س���هم بيتك حيث تداول ب� 
36.9 مليون س���هم بقيمة 48.2 

ملحوظا حيث ت���داول ب� 109.3 
ماليني س���هم بقيمة 14.7 مليون 
دينار. وتوقع التقرير أنه يجب 
على املؤشر تخطي نقطة املقاومة 
األولى عند 7.765 نقطة ليستمر 
التصاعدي متجها  على االجتاه 
نحو نقطة املقاومة الثانية عند 
8.000 نقطة مع ضرورة ارتفاع 
القيم والكميات املتداولة، وان لم 
يحصل ذل���ك، فمن املمكن نزول 
املؤش���ر عن نقطة الدعم األولى 
عند 7.660 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 7.500 نقطة.

مليون دينار، وش���هد سهم بنك 
بوبيان ت���داوال ملحوظا، حيث 
تداول ب� 51.2 مليون سهم بقيمة 

29.7 مليون دينار، ولقد حل قطاع 
االس���تثمار ثالثا بنسبة %17.3 
وذلك بسبب التداول على سهم 

استثمارات حيث تداول ب� 50.6 
34.1 مليون  مليون سهم بقيمة 
دينار وشهد سهم السالم تداوال 

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع 

تأجيل قضية أسهم 
»التجاري« في »بوبيان«

اجلت احملكمة الكلية 
اول من امس نظر القضية 
اخلاصة بالنزاع القضائي 
بني شركة دار االستثمار 
التجاري على  والبن���ك 
اسهم بوبيان البالغة %19 
الى 21 اكتوبر املقبل وذلك 
لالس���تماع لوجهة نظر 

الطرفني في القضية.


