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اعلنته مجموعة االوراق املالية عن انها تدرس ش����راء 
حصة هيئة االستثمار او جزء منها في زين، وبالتبعية 
تراجعت اس����هم الس����احل للتنمية واالستثمار واملال 
لالستثمار باحلد االدنى معروضة دون طلبات شراء، 
فيما ان هناك اسهما اخرى ليس لها عالقة بالصفقة اال 
انها تراجعت باحلد االدنى كأسهم الصفاة لالستثمار 
والسالم القابضة واملجموعة الدولية لالستثمار، كما ان 
هناك العديد من اسهم الشركات االستثمارية تراجعت 

اسعارها من احلدود القصوى لها.
كذلك هوت اسعار العديد من اسهم الشركات العقارية 
في تداوالت ضعيفة بسبب االحجام عن الشراء، فيما يعد 
سهم املستثمرون الوحيد الذي سجل تداوالت مرتفعة 

نسبيا مع انخفاض سعره بشكل ملحوظ.
هوت اسعار اغلب اسهم الش����ركات الصناعية في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية ومنا 
القابض����ة، اال ان ذلك لم يحد من انخفاض اس����عارهما مبعدالت كبيرة، 
وانخفض سهم صناعات االنابيب باحلد االدنى في تداوالت ضعيفة، فيما 
ارتفع سهم بناء السفن باحلد االعلى في تداوالت متواضعة، وانخفض 

سهم اسمنت بورتالند باحلد االدنى معروضا دون طلبات شراء.
وهوت اسعار اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت مرتفعة نسبيا 
س����يطرت عليها عمليات البيع، فقد انخفض سهم زين بشكل ملحوظ 
في تداوالت ضعيفة، كما س����جل س����هم اجيليتي انخفاضا محدودا في 

سعره.
وسجل سهم السور للوقود ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت مرتفعة 
نسبيا لليوم الثاني على التوالي، ويالحظ ارتفاع وتيرة الهبوط ملعظم 
اسهم الشركات الرخيصة في قطاع اخلدمات والتي تراجعت في تداوالت 
ضعيفة. وفي قطاع االغذية، انخفض س����هم دانة الصفاة باحلد االدنى 
خالل التداول ليصل الى 116 فلس����ا اال انه اغلق على 130 فلسا مرتفعا 

مقارنة بأول من امس.
وسجلت اسهم الشركات غير الكويتية تراجعا في اسعارها بتداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت القياسية التي شهدها سهم التمويل اخلليجي 

والتي سيطرت عليها عمليات البيع.
وقد استحوذت قيمة تداوالت اسهم 8 شركات على 58% من اجمالي 

قيمة الشركات التي مت تداول اسهمها والبالغ عددها 132 شركة.
وبش����كل عام، فإن االداء العام للسوق امس يشير الى انه سيواصل 

اجتاهه النزولي وان كان بوتيرة اقل نسبيا مقارنة بأمس.

اقرب الى االفالس، فض����ال عن توقف خطوط االئتمان 
للشركات خاصة لتمويل ما لديها من مشاريع او القتناص 
فرص استثمارية جديدة، ففي الوقت الذي بدأت تظهر 
فيه اقتصادات بعض الدول اخلليجية مؤش����رات على 
التعافي من االزمة نتيجة ما اتخذته من اجراءات، اليزال 
االقتصاد الكويتي يعاني من تداعيات االزمة، فليست 
هناك مشاريع تنموية والتي تعتبر حبرا على ورق في 
اطار خطة التنمية االقتصادية، واخلالفات بني املجاميع 
االستثمارية تتصاعد وتيرتها والتي لها ابعاد سياسية، 
كذلك النتائج املالية للشركات والتي يتوقع أال تختلف 

كثيرا عن نتائج الربع الثاني.
ازدادت وتيرة االجتاه النزولي الس����هم البنوك مع 
انخفاض في تداوالتها باستثناء سهم البنوك الوطني الذي 

شهد تداوالت نشطة غلب عليها عمليات البيع، االمر الذي ادى النخفاض 
ملحوظ في سعره السوقي خاصة انه لليوم الثاني على التوالي يشهد 
السهم عمليات بيع ملحوظة، كذلك 
سجل س����هم بنك بوبيان تراجعا 
ملحوظا في س����عره في تداوالت 
محدودة، فيما سجل سهم التمويل 
الكويتي انخفاضا محدودا في سعره 
في تداوالت ضعيفة نسبيا، وازداد 
االجتاه النزولي على اسهم الشركات 
االس����تثمارية التي سجلت اسهم 
6 ش����ركات فيها انخفاضا باحلد 
االدنى معروضا دون طلبات، فقد 
الوطنية  شهد سهم االستثمارات 
انخفاضا باحلد االدنى معروضا 
دون طلب����ات ش����راء بفعل تزايد 
عمليات البيع مقابل ضعف الشراء، 
وهذا يعود الى تفجر اخلالفات مع 
مجموعة االوراق املالية، ولكن حتى 
اآلن، فإن الترتيبات التي تقوم بها 
االستثمارات الوطنية لبيع 46% من 
اسهم زين مستمرة، وليست هناك 
اي بوادر تشير الى عدم امتامها، 
كما ان هذه الصفقة لن تتأثر مبا 

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز الثاني 
بكمية تداول حجمها 58.4 مليون سهم نفذت من خالل 

1053 صفقة قيمتها 8.1 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدم����ات املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 56.8 مليون س����هم نفذت من خالل 1313 صفقة 

قيمتها 13.8 مليون دينار.
وحصل قطاع العقار على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 45 مليون س����هم نفذت م����ن خالل 732 صفقة 

قيمتها 3.9 ماليني دينار.
واحتل قط����اع البنوك املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 27.7 مليون سهم نفذت من خالل 806 صفقات 

قيمتها 23.4 مليون دينار.
على الرغم من تقلص خسائر املؤشر العام من 170 
نقطة وصلها خالل التداول الى 114.2 نقطة عند االغالق، وكذلك تقلص 
خسائر املؤشر الوزني من 14 نقطة الى 9.9 نقاط اال ان هبوط املؤشرين 

بهذا احلجم يعتب����ر كبيرا، االمر 
الى  املتداولني  الذي حدا باوساط 

التشاؤم.
فطبيعة اسواق املال انها تتفاعل 
بشكل سريع مع العوامل السلبية 
وهي كثيرة، فيما ان تفاعل االسواق 
مع العوامل االيجابية يأخذ فترة 
من الوقت، وفي ظل االجواء الراهنة 
التي تكثر فيها العوامل السلبية، 
فإن الس����يولة املالي����ة تخرج من 
السوق وتس����تغرق وقتا طويال 
حتى تعود، فهناك ش����عور لدى 
االوساط االستثمارية بأن احلكومة 
ستدخل في سيجال من اخلالفات 
مع مجلس االمة حول العديد من 
القضايا في الوقت الذي تعاني فيه 
البالد من ازمة اقتصادية لم يتخذ 
في شأنها اي اجراءات سوى بعض 
القوانني التي لم تنعكس بش����كل 
ايجابي على معاجلة تداعيات االزمة 
على الش����ركات التي بات بعضها 

هشام أبوشادي
هوت أسعار األسهم في سوق الكويت لألوراق املالية 
بشدة امس متأثرة بالتفاعالت السلبية التي انتشرت 
بني اوس����اط املتداولني حول وج����ود خالفات بني اكبر 
مجموعتني في السوق والتي دفعت مجموعة األوراق 
املالية لإلعالن انها تدرس شراء كل أو جزء من حصة 
الهيئة العامة لالستثمار في زين وقد ادت االنعكاسات 
السلبية لهذه اخلالفات الى قيام اوساط املتداولني بعمليات 
بيع حادة مقابل الضعف امللحوظ في الشراء االمر الذي 
دفع اس����عار العديد من اسهم الشركات الى االنخفاض 

باحلد االدنى معروضة دون طلبات شراء.
وجاءت هذه اخلالفات لتشكل ضغوطا سلبية اخرى 
على نفسية اوساط املتداولني الذين يواجهون ضغوطا 

جراء املخاوف من ازمات سياسية وقلقا جتاه النتائج املالية للشركات 
في الرب����ع الثالث في ظل عدم تقدم اي بنك حت����ى اآلن مبيزانيته الى 
البنك املركزي، فضال عن ان املعلومات التي يتم تس����ريبها حول ارباح 
البنوك لفترة التسعة اشهر يراها الكثيرون من االوساط االستثمارية 
انها عادية وان االس����عار السوقية احلالية ألسهم البنوك مناسبة لهذه 
االرب����اح، وبالتالي فإن الغالبية باتت تفضل االنتظار وعدم بناء مراكز 
مالية على اس����هم البنوك حتى يتم االعالن عنها رس����ميا ملقارنة هذه 
االرباح باالسعار الس����وقية وجدوى االستثمار في الوقت الراهن، وقد 
انعكست هذه الرؤية على االسهم االخرى التي شهدت عمليات بيع مكثفة 
امس االمر الذي اثر بقوة في اسعارها السوقية، وفي ظل الهبوط احلاد 
لألسهم واس����تمرار االجواء النفسية غير املريحة، فإنه ليس مستبعدا 

ان يواصل السوق االنخفاض.
هوى املؤشر العام للبورصة مبقدار 114.2 نقطة ليغلق على 7667.4 
نقطة بانخفاض نس����بته 1.47% مقارنة ب����أول من امس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني مبقدار 9.94 نقاط ليغلق على 447.87 نقطة بانخفاض 

نسبته 2.17% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 292.5 مليون سهم نفذت من خالل 
6799 صفقة قيمتها 69.2 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 132 
ش����ركة من اصل 203 ش����ركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 94 شركة وحافظت اسهم 23 شركة على اسعارها 

و71 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 81.2 

مليون سهم نفذت من خالل 1970 صفقة قيمتها 9.9 ماليني دينار.

»المجموعة البترولية المستقلة« 
تربح 4.2 ماليين دينار في 9 أشهر

مايعادل 29.2 فلساً للسهم الواحد

538 ألف دينار ارباح حققتها
»الكويتية لمواد البناء« لفترة الـ 9 أشهر

أعلنت ش���ركة املجموعة البترولية املستقلة ان االدارة املالية 
للش���ركة قد انتهت من اعداد النتائج األولية الداء الربع الثالث 
املنته���ي في 2009/9/30، حيث من املتوقع ان يصل صافي الربح 
الى 1.603 مليون دينار تقريبا، أي ما يعادل حوالي 11 فلسا للسهم 
الواحد، مقارنة بصافي ربح 904 االف دينار خالل الثالثة أشهر 
املنتهية في 2008/9/30، أي ما يعادل 6.1 فلوس للس���هم الواحد. 
هذا ومن املتوقع ان يبلغ صافي ربح الشركة خالل فترة التسعة 
أشهر املنتهية في 2009/9/30 مبلغ 4.236 ماليني دينار تقريبا، أي 
ما يعادل حوالي 29.2 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 
4.631 ماليني دينار لفترة التسعة أشهر املنتهية في 2008/9/30، 
أي ما يعادل 31.17 فلس���ا للس���هم الواحد. هذا وستقوم الشركة 
باإلعالن عن طريق س���وق الكويت ل���الوراق املالية عن النتائج 
النهائي���ة للربع الثالث لعام 2009 بعد مراجعتها من قبل مدققي 

احلسابات خالل االسبوعني القادمني.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة الشركة 
الكويتية لصناعة مواد البناء »البناء« اجتمع امس واعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركات للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2009، 
وفقا ملا يلي: حققت الش���ركة 538.4 الف دينار لفترة ال� 9 أشهر 
املنتهية في 30 س���بتمبر 2009 بربحية سهم بلغت 20.51 فلسا 
مقارنة مع نف���س الفترة من العام 2008 حيث حققت الش���ركة 

516.06 الف دينار بربحية سهم قدرها 19.66 فلسا.

تزامنًا مع إقرار اللجنة االقتصادية لقانون هيئة سوق المال وبعد طول انتظار

13 شهرا من بدء العمل، بينما 
سيتم االنتهاء كليا من بنود هذه 

االتفاقية في منتصف 2011.
من جانبه قال نائب الرئيس 
االول في ناسداك الرس اوتر 
سجارد »اننا نتطلع الى تطوير 
السوق املالي في الكويت التي 
تعتب���ر في طليعة االس���واق 
التي متتلك التقنيات احلديثة 
بني اس���واق منطقة الش���رق 

االوسط«.
وأوضح أنه على اعتبار أن 
الكويت تستهدف التحول الى 
مركز مالي رئيسي في منطقة 
الشرق األوسط فإننا على أمت 
الثقة بأن تعاوننا مع السوق 
الكويتي سيسهم في حتقيق 
هذا الهدف كما سيساعد على 
خلق الوعي الكامل للمستثمرين 
في السوق، االمر الذي ينعكس 
لصالح السوق الكويتي بصفة 
خاصة وسوق رأس املال على 

وجه العموم.

تفعيل الرقابة اآللية على 
مرحلتين

وبدوره أوضح مستش���ار 
الس���وق لتقني���ة املعلومات 
عصام العصيمي أن قيمة العقد 
اإلجمالي���ة بلغت 18.3 مليون 
دينار، مشيرا الى أن االتفاقية 
تتضمن عدة أمور أهمها التعاون 
الكويت  املشترك بني بورصة 
وبورص���ة أوماكس ناس���داك 
بهدف نقل املعلومات وأحدث 
التي  التكنولوجية  التطورات 
العاملية  البورصات  تأخذ بها 
ال���ى الكوي���ت لالرتقاء بعمل 
البورصة الكويتية، باالضافة 
ال���ى تطوير النظ���م اخلاصة 
بالتداول اآللي النقدي والتداول 
اآللي للمشتقات، ونظام الرقابة 
اآللي���ة. وأض���اف ان تفعيل 
نظ���ام الرقابة اآللية س���يتم 
على مرحلتني، األولى تبدأ في 
النصف األول من العام املقبل 
عل���ى نظام الت���داول احلالي، 
واملرحلة الثانية في منتصف 
2011 وستتزامن مع تطبيق نظام 
التداول اآللي اجلديد، مشيرا 
الى أن نظام الرقابة سيراقب 
كل األمور الت���ي ينبغي على 

البورصات مراقبتها.

بالس���وق، كما ستقوم بتقدمي 
برنام���ج موس���ع للتدري���ب 
اإلرش���ادي امليدان���ي وبرامج 
متخصصة في عمل البورصات 
بهدف نقل املعرفة واخلبرة إلى 
موظفي السوق من خالل برنامج 

التعاون املشترك.
من جانبه قال نائب مدير عام 
التداول فالح  السوق لشؤون 
الرقب���ة ان هناك أركانا أخرى 
الى جانب ادارة السوق في هذا 
االتفاق، تتمثل في الش���ركات 
والبنوك املدرجة في الس���وق 
الكويتية للمقاصة،  والشركة 
الوساطة،  الى جانب شركات 
التي سيكون لها جميعا دور هام 
ومساهمة محورية في املرحلة 
املقبلة، مشيرا في هذا الصدد 
الى أن ادارة البورصة بدأت في 
التشاور مع هذه األطراف كافة 
في شأن الدور الذي سيقومون 
به، ونحن جميعا ش���ركاء في 

االتفاقية.
أنه بعد  الى  الرقبة  وأشار 
توقيع االتفاقية ستكون هناك 
مرحلة متهيدية تصل الى نحو 
شهرين لإلعداد ملرحلة تفعيل 
االتفاقية، مشيرا الى أنه حسب 
االتفاقية س���يتم االنتهاء من 
مرحل���ة الت���داول اآللي خالل 

على ه���ذا الصعيد تتمثل في 
تنفيذ قاعدة جديدة للتجارة 
االلكترونية في السوق تكون 
منطلقا لتداول األسهم وكذلك 
السندات واملشتقات والرقابة 
اآللية عليها وتقدمي سلس���لة 
من املنتجات األولية التي سيتم 
طرحها مع حلول النصف األول 

من 2011. 
وأوضح أن ناسداك ستقوم 
بتوفير التكنولوجيا ألغراض 
التداول والرقابة واملس���اعدة 
في توفي���ر البيانات اخلاصة 

الكويتي���ة للمقاصة، ورئيس 
هيئة أعضاء الس���وق يوسف 
املاجد، وأعضاء جلنة السوق، 
وممثل ش���ركات الوساطة في 
جلنة الس���وق طارق االيوب، 
وانه مبوج���ب هذه االتفاقية، 
ف���إن االتفاقي���ة تن���ص على 
قيام ناسداك بتوفير خدمات 
استشارية إستراتيجية لفريق 
إدارة السوق بهدف دعمه المتالك 
املعايير الدولية واإلسهام الفاعل 
في تطوير س���وق املال وذلك 
من خالل تقدمي مبادرة خاصة 

اللجنة املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة ملش���روع قانون 
هيئة سوق املال الذي ينتظر أن 
يكون ضمن أولويات املجلس 
خالل دور االنعقاد املقبل، وهي 
خطوة مهمة للغاية في الطريق 
الصحيح، نأمل أن نرى هيئة 
سوق املال وقد أصبحت واقعا 

خالل األشهر املقبلة.

جهد متواصل 

ومن جانبه، أكد مدير عام 
السوق صالح الفالح أن توقيع 
العقد مع مجموعة »أوماكس 
ناسداك« جاء تتويجا للجهد 
املتواص���ل عل���ى م���دار أكثر 
من عام ونص���ف العام حيث 
توصلنا عل���ى أثرها إلى هذه 
االتفاقية التي ستأخذ السوق 
إلى مصاف األس���واق العاملية 
املتطورة والعريقة، وستجني 
الش���ركات واملتعامل���ون في 
الس���وق ثمار هذه االتفاقية، 
نأمل أن يك���ون التنفيذ خالل 

املراحل احملددة.
وقال خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد أمس، ان توقيع العقد 
مت بحضور كل من وزير التجارة 
والصناع���ة ورئي���س جلنة 
السوق احمد الهارون، والشركة 

عمر راشد 
انتظار،  أخيرا وبعد طول 
الكويت أمس  دخلت بورصة 
مرحلة مهمة للغاية على صعيد 
التطوير التكنولوجي وإحكام 
الرقابة على س���وق املشتقات 
لتنويع اخليارات وتنش���يط 
سوق املشتقات أمام املتعاملني، 
حي���ث أبرمت إدارة الس���وق 
رسميا مع مجموعة »أوماكس 
ناس���داك« عقد تزويد السوق 
بتكنولوجيا التداول والرقابة 
واخلدمات االستشارية، بقيمة 
إجمالية تبلغ 18.3 مليون دينار 
ويأتي التوقيع متزامنا مع إقرار 
اللجنة املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة ملش���روع قانون 

هيئة سوق املال.
ووفقا للعقد فإنه س���يتم 
التداول  االنته���اء من نظ���ام 
اآللي خالل 13 ش���هرا على أن 
يتم االنتهاء من النظام بأكمله 

منتصف 2011.  
وفي تصري���ح صحافي له 
بعد توقيع العقد، أشار وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
إلى أن الس���وق انتظر طويال 
وأنفق مرحلة من االستعدادات 
والترتيبات حتى الوصول إلى 
مرحلة توقيع العقد، مؤكدا على 
أن الس���وق سيجني ثمار هذا 
املقبلة  التطور خالل املرحلة 
على صعي���د التطوير الفعلي 
واملهني آلليات التعامل والرقابة، 
مضيفا أن إدارة السوق كانت 
حريصة على مواكبة التطور في 
أسواق املال األخرى، مشيرا إلى 
أن طبيعة أسواق املال ال تقف 
عند مرحلة من التطور في ظل 
التطور الزمني والوصول إلى 
وسائل تكنولوجية متطورة.

وق���ال إن توقي���ع العق���د 
سيتيح عددا من األدوات التي 
ستستوعبها املرحلة احلالية 
وتكون متاحة في املس���تقبل 
أم���ام املتعامل���ني م���ن داخل 
السوق وخارجه، مؤكدا أن هذا 
التطور سينعكس ايجابيا على 
جاذبية سوق املال في الكويت 
وتنافس���يته أمام البورصات 

األخرى.
ولفت الى أن توقيع االتفاق 
مع ناسداك جاء متزامنا مع إقرار 

إدارة السوق توّقع رسميًا مع »أوماكس ناسداك« 
عقد تطوير آليات التداول والرقابة بقيمة 18.3 مليون دينار

مواجهة التغييراتالعميل 11

موظفو ناسداك

جت���در اإلش���ارة إلى 
الكويتي يعد  أن السوق 
أح���د األس���واق الرائدة 
في املنطق���ة خاصة ان 
الرأسمالية تبلغ  قيمته 
حوالي 34.5 مليار دينار 
كويتي، كما يتخطى عدد 
شركاته املدرجة 221 شركة 
العديد  ويتداول السوق 
من املشتقات املالية التي 
يسعى إلى إحداث تطوير 
جذري في تداوالتها مع 
التكنولوجي���ا  تفعي���ل 

املالئمة.

يخطط السوق من خالل مشروع تطوير سوق رأس املال لتطبيق املعايير العاملية لتحقيق هذه 
األهداف، كما يس����عى إلى اعداد البنية الالزمة ملواجهة التغييرات املطلوبة في املرحلة املقبلة التي 
تتضمن إنشاء هيئة لسوق املال، السيما في مجال تزويد موظفيه باخلبرة املطلوبة واملتوقع اكتسابها 
عبر اإلفادة من خبرات مجموعة الشركات التابعة ل� OMX والتي تغطي جميع األسواق الكبرى ذات 

التقنيات احلديثة إضافة إلى األسواق الصغيرة املختصة بالتداول في الدول االسكندنافية.

مبوجب االتفاقية، يقدم موظفو ناس����داك OMX خبراته����م املتراكمة على صعيد الرقابة وكذلك 
علومهم املالية والتي ظهرت في أس����واق ش����مال أوروبا نظرا لتشابه التغييرات بني تلك األسواق 
والس����وق الكويتي السيما في املجاالت التنظيمية وخصخصة األسواق املالية واالندماج اإلقليمي 

وتقدمي منتجات وتطوير مراكز توحيد األدوات النقدية واملشتقات.

تزايد وتيـرة 
البيع على أسـهم 
الشركات القيادية 
»الرخيصـة«  يدفع 
ر  هــــــو للتد

انخفاض المؤشر السعري بنسبة 1.4% والوزني 2.1% وتداول 292.5 مليون سهم قيمتها 69.2 مليون دينار

البورصة تهوي متأثرة بخالفات 
أكبر مجموعتين استثماريتين 

واألوضاع السياسية غير المريحة

 اس����تحوذت قيمة تداوالت اس����هم 8 شركات والبالغة 
40.2 مليون دينار عل����ى 58% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: البنك الوطني، بنك اخلليج، التمويل الكويتي، 
الصناعات الوطنية، منا القابضة، اجيليتي، زين والتمويل 

اخلليجي.

 اس��تحوذت قيمة تداوالت س��هم البنك الوطني البالغة 15 
مليون دينار على 21.6% من القيمة االجمالية.

 تكبدت مؤشرات سبعة قطاعات خسائر أعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 196.9 نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 

161.1 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 157.2 نقطة.

ومؤشرات

اسـتحـواذ 
تداوالت  قيمــة 
أسهم 8 شركـات 
من   %58 علــى 
القيمـة اإلجمالية

 )أحمد باكير( صالح الفالح وممثل ناسداك الرس سجارد خالل توقيع العقد


