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»المستثمر لألوراق المالية« تؤسس 
صندوقًا عقاريًا بالسعودية بـ 220 مليون ريال

... ويلتقي بوفد سوري لتعزيز الفرص 
االستثمارية بين البلدين

لتعزيز مفهوم التعليم التطبيقي

اتحاد الشركات يشارك في معرض رؤى وتجارب

اجتماع مجلس إدارات ست شركات
لمناقشة النتائج المالية عن الربع الثالث

لبيع 10% من حصته في »كيو إنفست«أكد أن االستثمار في العقار بالمملكة يحظى بالدعم الحكومي

من شركة الجزيرة اإلسالمية

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة ش���ركة بيت املال 
القابضة س���ليمان القمالس ان الشركة متلك 
نسبة 72% من شركة املستثمر لألوراق املالية 
الكائنة باململكة العربية السعودية، حيث متارس 
نشاطها باململكة حسب الرخص الصادرة من 
قبل هيئة سوق املال الس���عودية، مشيرا الى 
ان »املس���تثمر لألوراق املالية« بصدد إنش���اء 
أول صندوق عقاري لها باململكة برأسمال 220 

مليون ريال.
وأضاف القمالس في تصريحه للصحافيني 
ام���س بعد إعالنه تأجي���ل عمومية »بيت املال 
القابضة« ملدة أسبوعني تقريبا حيث كان من 
املفترض ان تنتخب مجلس ادارة جديد للشركة، 
ان »املستثمر لألوراق املالية« بصدد احلصول على 
املوافقات النهائية من هيئة سوق املال بالسعودية 

بشأن الصندوق العقاري اجلديد. وأشار القمالس 
الى ان القطاع العقاري باململكة العربية السعودية 
يتميز بأنه اس���تثمار مجز مقارنة بغيره من 

القنوات االستثمارية األخرى.
واشار الى ان القطاع العقاري باململكة يتميز 
مبقومات ومساندة من قبل احلكومة السعودية 
لكونه يحظى بالدعم وسهولة التمويل وإزالة 
العراقيل أو الروتني، كما ان أس���عار العقارات 
هناك مناسبة. واس���تطرد قائال: بيئة األعمال 
القانونية تشجع على االس���تثمار في اململكة 

العربية السعودية.
وأوضح ان رأسمال شركة املستثمر لألوراق 
املالية يبلغ 400 مليون ريال. هذا وقد كان ضمن 
احلضور في العمومية املستشار القانوني للشركة 
ممدوح البرديسي. اجلدير ذكره ان العمومية 

بلغت نسبة حضورها اكثر من %97.

التقى رئيس احتاد الشركات االستثمارية أسعد 
البنوان وبحضور د.رمضان الشراح األمني العام 
مبقر االحتاد بوفد من اجلمهورية السورية الشقيقة 
ضم كال من: د.أحم���د عبدالعزيز � املدير العام � 
هيئة االس���تثمار الس���ورية، م.خالد عز الدين � 
مدير عام املنطقة الصناعية في حس���ياء، خالد 
خاسكية � مدير العالقات العامة في مجلس رجال 
األعمال السوري في الكويت، ثائر اللحام � مجلس 
رجال األعمال الس���وري في الكويت، عبدالكرمي 
خليل � مدير النافذة الواحدة في هيئة االستثمار 
السورية، ابراهيم احلجل � رئيس رابطة اجلالية 
السورية، أحمد دياب � القائم بأعمال القنصلية، 
حيث عرض د.أحمد عبدالعزيز فرص ومجاالت 
االستثمار املتنوعة في سورية ودعوة الشركات 

االستثمارية في الكويت لالستثمار فيها، السيما أن 
هناك رؤية جديدة لالستثمار في سورية والعمل 
على إزالة جميع املعوقات، كما تطرق الى مشروع 
النافذة الواحدة التي تساعد املستثمر على اجناز 
معامالت���ه من مكان واح���د، والعمل على اطالق 

اخلارطة االستثمارية السورية.
بدوره رحب البنوان بالوفد الزائر وأكد أهمية 
التعاون في املجاالت االستثمارية والتمويلية التي 
تعود بالنفع على الشركات االستثمارية وبالتالي 
على االقتصاد الوطني وأفاد بأن االس���تثمار في 
الوطن العربي يدر عائدا جيدا للمستثمرين، وأنه 
أفضل االستثمارات، ووعد بأن االحتاد من خالل 
اعضائه يفضل التواصل املباش���ر مع االخوة في 

سورية، وان اللقاء سيسهل هذا األمر.

ش���ارك احتاد الشرك��ات 
االستثماري���ة في املؤمت���ر 
الدولي األول لريادة األعم���ال � 
رؤى وجت���ارب لتعزيز مفهوم 
التطبيق���ي، والذي  التعليم 
أقي���م يومي 25 و26 اجلاري، 
في رحاب جامعة امللك سعود 
باململكة العربية السعودية.

 وقد قدم أمني عام االحتاد 
الش���راح هدية  د.رمض���ان 
تذكارية إل���ى رئيس اللجان 
املنظم���ة للمؤمت���ر د.أحمد 

الشميمري.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
ادارة ش���ركة طفل املستقبل  الترفيهية  العقارية 
»فيوتشر كيد« سوف يجتمع يوم األحد املوافق 
األول من نوفمبر القادم، وذلك من أجل مناقش���ة 
البيانات املالية املرحلية للش���ركة للربع الثالث 

املنتهي في 2009/09/30.  
كما اعلن السوق عن ان مجالس ادارات كل من 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية »يوباك« 
وشركة التخصيص القابضة »التخصيص« وشركة 
االحتاد العقارية والش���ركة الوطنية للصناعات 
االستهالكية »االستهالكية« سوف جتتمع اليوم. 
اما ش���ركة صناعات اسمنت الفجيرة »فجيرة 1« 
سوف جتتمع غدا وذلك من أجل مناقشة البيانات 

املالية املرحلية للشركة للربع الثالث.

7 ماليين دوالر 
خسائر »تمويل الخليج« 

»قطر األول« يستحوذ 
على مبنى بـ 50.7 مليون دوالر

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان »بيت التمويل اخلليجي« 
تكبد خسائر دفترية قدرها 7 ماليني دوالر من بيع 10% من حصته 

في بنك »كيو انفست«، البالغة %15.
وذكر موقع س���وق الكويت لألوراق املالية ان قيمة الصف��قة 
بلغت 50 مليون دوالر، والتي س���يتم االفصاح عنها   في نتائ��ج 

الربع األخير من العام.  
وأفاد البنك ب��أن عملي��ة البيع تعتبر أساسية ضمن خط��ة البن��ك 
للتخارج من االص��ول غ��ير الرئيسي���ة وستزي��د من السيول��ة 
املتوافرة للبنك لتموي��ل املشاري��ع التوسع���ية ضم��ن خط��ة 

إعادة هيكلة رأس املال الت��ي اقرها املساهم��ون مؤخ��را. 

اس���تحوذ بنك قطر األول لالستثمار )QFIB( على أحد املواقع 
 )AJIC( البارزة في مدينة الدوحة من ش���ركة اجلزيرة االسالمية

واتخذه مقرا له. 
وقال البنك في بيان صحافي إن عملية االستحواذ على املبنى 
تع���د أول صفقة للبنك في مجال االس���تثمار العق��اري في دولة 
قط���ر، كما أعلن بن���ك قطر األول لالس���تثمار )QFIB( أيضا عن 
استحواذه على حصة بيت االستثمار العاملي »جلوبال« ومق��ره 
في شركة اجلزيرة اإلسالمية )AJIC( ولم يتم اإلفصاح عن قيم��ة 

الصفقة.
 ،)AJIC( وقال إنه مت شراء املبنى من شركة اجلزيرة االسالمي��ة

مببلغ وقدره 185 مليون ريال قطري )50.7 مليون دوالر(. 
وتبلغ مس���احة مبنى بنك قطر األول لالستثمار 11.000 متر 

مربع موزعة على عشرة طوابق وطابق أرضي وميزانني. 
واملبنى ش���به مؤجر بالكامل وموقعه مصرح من قبل هيئة 
مركز قطر للمال. وقد اتخذت إدارة البنك ثالثة طوابق من املبنى 

مقرا رئيسيا لها.
وبهذه املناس���بة أش���ار رئيس مجلس إدارة بنك قطر األول 
لالستثمار)QFIB( عبداهلل املري إلى أن إستراتيجية البنك ترتكز 
على بناء قاعدة اس���تثمارية متنوعة تشمل عدة قطاعات ومنها 
القطاعان العقاري واملالي، مضيفا أن االستحواذ على مبنى بنك 
قطر األول لالستثمار وحصة في شركة اجلزيرة اإلسالمية يعتبر 

فرصة استثمارية مجزية.
وق���ال إن موقع مقر البنك مثالي ألنه يقع في وس���ط مدينة 
الدوحة، كما أن ثقتنا في القطاع العقاري لم تتزعزع على الرغم 

من األزمة االقتصادية الراهنة.
وأض���اف ان اس���تحواذ بنك قطر األول لالس���تثمار على هذا 
املبنى س���يعود بالفائدة على البنك ومستثمريه باالستفادة من 
املس���تثمرين األجانب الذين يدخلون السوق القطري ويطلبون 
املس���احات املكتبية ذات اجلودة العالية ملمارسة نشاطهم وهذا 

سيؤدي الى زيادة في التدفق النقدي«.

في الوقت الذي ضعفت فيه عمليات التمويل األخرى 
اخلاصة بالبيوع املستقبلية واآلجل.

آلية التداول

تراجعت حركة التداول على اسهم البنوك بشكل 
ملح���وظ مقارنة بأول من امس اال ان اس���هم اربعة 
بنوك حققت مكاسب محدودة فيما ان سهم بنك برقان 
الوحيد الذي سجل انخفاضا في سعره، فمازالت هناك 
ثالثة بنوك لم تعلن نتائجها املالية لفترة التس���عة 
اشهر، وهي البنك التجاري وبنك برقان وبنك بوبيان، 
ويالحظ من خالل تداوالت البنوك امس تراجع عمليات 
الشراء بشكل كبير من قبل احملفظة احلكومية، وبشكل 
عام فإن اس���عار اس���هم البنوك سوف تظل تتحرك 

في النطاق الس���عري احلالي خاصة انه رغم حتقيق بعض البنوك 
خاصة البنك الوطني منوا جيدا في ارباح التس���عة اشهر اال ان آلية 
التداول على البنوك ستتسم بالضعف في ظل الضعف الواضح في 
السيولة املالية ما لم حتدث حالة استثنائية لصالح البنوك خاصة 
امتام صفقة زين والتي ستحقق استفادة كبيرة ملعظم البنوك خاصة 
البنك الوطني ليس في جانب الربحية، بل في جانب حترير االسهم 

املرهونة من زين ضمن صفقة بيع ال� %46.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نش���طة على اغلب 
االسهم والتي غلب عليها عمليات 
املضاربة فرغم التداوالت القياسية 
على سهم ايفا اال ان سعره ظل 
مس���تقرا فيما ان س���هم الديرة 
ارتفاعا كبيرا  القابضة س���جل 
في سعره في تداوالت قياسية، 
بينما سجل سهم كويت انفست 
ارتفاعا ملحوظا في س���عره في 
تداوالت متواضعة جدا، ويالحظ 
ان التداوالت النشطة على هذه 
املالية  االس���هم قادتها احملافظ 
التابعة لها،  وبعض الصناديق 
كذلك سجل سهم املدينة ارتفاعا 
ملحوظا في سعره في تداوالت 
مرتفعة نسبيا فيما استقر سعر 
سهم اكتتاب على مستواه السابق، 
كما حقق سهم الصفاة لالستثمار 
ارتفاعا ملحوظا في س���عره في 

مليون سهم نفذت من خالل 1261 صفقة قيمتها 8.9 
ماليني دين���ار. واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث 
بكمية تداول حجمها 58.4 ماليني س���هم، نفذت من 
خالل 1515 صفقة قيمتها 14.1 مليون دينار. وحصل 
قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 19.6 مليون سهم نفذت من خالل 365 

صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 14.1 مليون سهم نفذت من خالل 

458 صفقة قيمتها 5.5 ماليني دينار.

رخص األسعار

على الرغم من قناعة أوساط املتداولني بأن أسعار 
العديد من األسهم رخيصة ومشجعة لبناء مراكز مالية، اال ان هناك 
عاملني يحدان من الشراء آلجال متوسطة وبعيدة املدى، االولى ترقب 
انتهاء الشركات من اإلعالن عن نتائجها املالية لفترة التسعة أشهر 
من العام احلالي، حيث انه من املفترض ان تعلن جميع الش���ركات 
عن نتائجها منتصف الشهر املقبل، وفي ضوء هذه النتائج تتضح 
الصورة أكثر حول هذه النتائج ومقارنتها باألسعار السوقية لألسهم 
ليتمكن اوساط املتداولني من بناء مراكز مالية مع األخذ في االعتبار 

التوقعات حول أداء الربع األخير 
من العام احلالي والذي س���يتم 
قياسه بشكل كبير على النتائج 

املالية لفترة الربع الثالث.
اما العامل الثاني، فهو يتعلق 
بالوضع السياسي والعالقة بني 
السلطتني ومدى التعاون بينهما، 
خاصة في االولويات االقتصادية 
س���واء على مس���توى مشاريع 
التنمية او على مستوى القوانني 

االقتصادية.
فاألداء العام للسوق يقع حتت 
ضغوط الوضع احمللي، فيما ان 
األوض���اع االقليمي���ة والعاملية 
ايجابية، ومن االوضاع احمللية 
املؤثرة ايضا جتميد جزء كبير 
من السيولة املالية في أسهم زين 
التي ستدخل ضمن صفقة بيع 
46% من اسهم الشركة، فضال عن 
توقف السيولة املالية من البنوك 
لتمويل عمليات املتاجرة باألسهم، 

ء  و هـــد
ت  كـــا لشـر ا
القياديـة.. و»إيفا« 
وبعض شركاتهـا 
النشــاط تقود 

ارتفاع المؤشر 21 نقطة وتداول 401.8 مليون سهم قيمتها 55.9 مليون دينار

ارتفاع محدود للبورصة 
وتركيز على أسهم 

الشركات الرخيصة
تداوالت ضعيفة نس���بيا، وخ���الل مراحل التداول 
انخفض سهم االس���تثمارات الوطنية باحلد االدنى 
من 450 فلس���ا الى 425 فلسا اال انه اغلق على 445 
فلسا في تداوالت تعتبر مرتفعة، ولكن من الواضح 
ان هناك دعما للسهم من قبل مالكه لوقف تراجعه، 
فيما واصل سهم الساحل للتنمية االنخفاض بشكل 
ملحوظ بفعل اس���تمرار عمليات البيع على السهم 
الذي ترتبط حركة سعره بشكل اساسي بتطورات 

صفقة زين.
وفي قطاع العقار، يالحظ ان اسهم الشركات التي 
شهدت تداوالت قياسية اسعارها السوقية تراوحت بني 
االرتفاع احملدود واالنخفاض احملدود، فرغم التداوالت 
القياسية التي ش���هدها سهم عقارات الكويت اال ان 
س���عره سجل ارتفاعا محدودا، فيما ان سهم جيزان العقارية سجل 
انخفاضا محدودا رغم تداوالته القياسية، فيما سجل سهم الدولية 

للمنتجعات ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة.

الصناعة والخدمات

حافظت اغلب اسهم الشركات الصناعية على اسعارها ثابتة في 
تداوالت متواضعة باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم منا القابضة 
الذي ش���هد تذبذبا محدودا في س���عره اال ان من الواضح ان السهم 
يش���هد عمليات دعم على سعر 460 فلسا، فيما انه رغم االنخفاض 
الكبير في تداوالت سهم مجموعة الصناعات الوطنية مقارنة بأول 
من امس اال انه حافظ على سعره مستقرا ويتوقع ان تعلن الشركة 
عن نتائجها املالية لفترة الربع الثالث االس���بوع املقبل، او بدايات 
االس���بوع االخير من الفترة القانونية التي تنتهي منتصف الشهر 

املقبل، ويتوقع ان تعلن الشركة عن نتائج جيدة.
وفي قطاع اخلدمات واصل س���هم زين االنخفاض متأثرا بتزايد 
عمليات البيع اال انه من الواضح ان السهم يتوقع ان يشهد استقرارا 
نسبيا عند مستويات ما بني دينار و200 فلس ودينار و240 فلسا، 
فيما سجل سهم الوطنية لالتصاالت ارتفاعا في سعره في تداوالت 
ضعيفة نسبيا وشهد س���هم اجيليتي استقرارا عند مستوى دينار 
و200 فلس حيث يترقب اوس���اط املتداولني النتائج املالية للشركة 
في الربع الثالث والتي يتوقع ان تتراو بني 109 و 113 مليون دينار، 
وحققت اغلب اسهم الش���ركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 
التمويل اخلليجي الذي تكبد خسائر دفترية قدرها 7 ماليني دوالر 

من بيع 10% من حصته البالغة 15% في بنك كيو انفست.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 29.1 مليون 
دينار على 52% من القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول 

والبالغ عددها 119 شركة.

هشام أبوشادي
حرص صاحب السمو األمير في كلمته االفتتاحية 
لب���دء دورة مجلس األمة عل���ى تأكيد أهمية تعاون 
الس���لطتني ملواجهة التحديات التي تواجهها البالد 
وأهمية ان يوفر مجلس األمة املناخ إلعطاء احلكومة 
الفرص���ة لتنفيذ برنامجها اإلصالح���ي والتنموي، 
وقد أعطى ذلك نوعا من االستقرار النفسي ألوساط 
املتداولني في سوق الكويت لألوراق املالية الذي اتسمت 
حركة مؤش���راته امس بالتذبذب في نطاق محدود 
مع تركز القوة الشرائية على أغلب اسهم الشركات 
الرخيصة، خاصة اسهم ايفا وبعض شركاتها، فيما 
اتسمت تداوالت اسهم الشركات  القيادية بالضعف 
النسبي مع استقرار اسعار بعضها وانخفاض بعضها 

باستثناء انخفاض سهم زين الذي اليزال متأثرا باملعلومات اخلاصة 
بتصريح رئيس مجلس ادارة شركة BSNL الهندية بأن صفقة شراء 
46% من زين ال تزيد على 10 مليارات دوالر، ومن الضروري عدم تأثر 
اوساط املتداولني بهذه املعلومات مادام لم يصدر بيان رسمي واضح 

من شركة االستثمارات الوطنية التي تقوم بإدارة الصفقة.
ورغم اجواء الترقب التي تسود اوساط املتداولني جتاه املخاوف 
من ازمات سياسية اال انه من الضروري على املجاميع االستثمارية 
الكبيرة في الس���وق ان تعمل على متاس���كه في ظ���ل هذه األجواء، 
فليس من صاحلها ان يتدهور السوق، بل انه يجب على كل مجموعة 
ان تعمل على اس���تقرار اسعار اس���همها خللق اجواء من االستقرار 
واحلد من حالة الهلع التي تس���ود اوساط املتداولني، خاصة انه لم 
يتبق من العام احلالي سوى شهرين فقط، ومن صالح كل املجاميع 
االستثمارية حتس���ن قيم استثماراتها لينعكس ذلك بشكل ايجابي 

على ميزانيات نهاية العام.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 21 نقطة ليغلق على 7475.7 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.28% مقارنة بأول من امس، فيما انخفض املؤشر 

الوزني مبقدار 0.10 نقطة ليغلق على 435.25 نقطة.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 401.8 مليون سهم نفذت من خالل 

6903 صفقات قيمتها 55.9 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 119 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 54 ش���ركة وتراجعت اسعار أسهم 22 شركة 
وحافظت اس���هم 43 ش���ركة على أسعارها و84 ش���ركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع شركات االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 181.2 
مليون سهم نفذت من خالل 2811 صفقة قيمتها 18.9 مليون دينار.

وجاء قطاع العقار ف���ي املركز الثاني بكمية تداول حجمها 114.8 

اسـتحـواذ 
قيمــة تــداول 
أسهـم 8 شركات 
علــى 52% مـن 
إجمالــي القيمة

استحوذت قيمة تداول اس���هم 8 شركات والبالغة 
29.1 مليون دينار على 52% من القيمة االجمالية، وهذه 
الش���ركات هي: ايفا، الديرة القابضة، عقارات الكويت، 
جيزان، منا القابضة، اجيلتي، زين، التمويل اخلليجي.

اس��تحوذت قيمة تداول س��هم الديرة القابضة البالغة 
6.5 ماليني دينار على 11.6% من اجمالي القيمة.

باستثناء انخفاض مؤشر قطاع االغذية مبقدار 23.1 
نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات اعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 62.1 نقطة، تاله قطاع الش���ركات غير 
الكويتي���ة مبقدار 55.1 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 

27.5 نقطة.

ومؤشرات

قاعة التداول شبه خاوية من املتداولني

)محمد ماهر(سليمان القمالس وممدوح البرديسي خالل عمومية »بيت املال«

جانب من اللقاء املشترك
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