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سليم شيخ

عبداهلل السميطنبيل الصقعبي

وتقليص معظم اس����واق املال اآلسيوية خس����ائرها جاء بدعم من دعم 
ابوظبي حلكومة دبي مبقدار 10 مليارات دوالر، فيما ان مكاسب السوق 
الكويتي كانت محدودة جدا، رغم ان قيمة تداوالت السوق امس سجلت 
قفزة كبيرة مقارنة بأول من امس بنسبة 79.6%، ومعظم االموال تركزت 

على اسهم الشركات الرخيصة مع سيطرة املضاربات عليها.
حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها ثابتة في تداوالت مرتفعة 
على بعض االسهم خاصة سهم البنك الوطني الذي سجل ارتفاعا محدودا 
في سعره وسهم التمويل الكويتي الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره 
ايضا، واس����تقرار اسعار اغلب اسهم البنوك لليوم الثاني على التوالي 

يظهر مدى قوة املضاربات على اسهم الشركات الرخيصة.
فقد استمرت اغلب اسهم الشركات االستثمارية في االرتفاع مع زيادة 
ملحوظة في تداوالت اغلب االسهم، حيث شهد سهم ايفا تداوالت قياسية 
والتي تعد االعلى في الس����وق امس اال انه حقق مكاسب محدودة غير 
انه من الواضح ان السهم يواجه مقاومة في جتاوز حاجز ال� 100 فلس، 
ولكن في حال استمرار التداوالت القياسية، فانه سيتجاوز هذا احلاجز 
بقوة، كذلك شهد س����هم الديرة القابضة تداوالت قياسية ادت لتحقيقه 
مكاسب كبيرة، وشهد سهم جلوبل تداوالت قياسية ايضا ادت الرتفاعه 

بفعل عمليات جني األرباح القوية خاصة مع الهبوط امللحوظ لس����هم 
أجيليتي األمر الذي دفع إلى تقليص مكاسب املؤشر العام من 80 نقطة 
الى 46 نقطة في آخر دقيقة من التداوالت اال انه في الثواني األخيرة مت 
تصعيده الى 60.1 نقطة، كذلك تالش����ت مكاسب املؤشر الوزني التي قد 
بلغت نحو 3 نقاط الى خسائر قدرها 0.67 نقطة اال انه مت تصعيده في 
الثواني االخيرة ال����ى 1.03 نقطة. وفي الوقت الذي حققت فيه بورصة 
دب����ي اعلى صعود لها في يوم واحد بلغ ما نس����بته 10.37% بعد اعالن 
امارة ابوظبي عن تقدمي دعم حلكومة دبي مبقدار 10 مليارات دوالر، لم 
تتفاع����ل بورصة الكويت بقوة مع صعود بورصة دبي رغم ان بورصة 
الكويت هوت بش����دة وقت االعالن عن ازمة دبي، وحققت اسواق املال 

اخلليجية ارتفاعا كبيرا امس.
فقد ارتفع مؤشر سوق ابوظبي مبقدار 207.23 نقاط بنسبة %7.93، 
كذلك ارتفع مؤشر السوق السعودي مبقدار 111.64 نقطة ما نسبته %1.85، 
كذلك ارتفع سوق قطر مبقدار 181.85 نقطة ما نسبته 2.6%، كذلك ارتفع 
س����وق مسقط مبقدار 161.87 نقطة ما نسبته 2.64%، كذلك ارتفع سوق 
البحرين مبقدار 22.71 نقطة ما نسبته 1.59%، ويالحظ ان املكاسب القوية 
التي حققتها اسواق املال اخلليجية وكذلك اغلب اسواق املال االوروبية 

منحة »أبوظبي« لـ »دبي« تدفع السوق لمواصلة الصعود القوي
واالرتياح النفسي يسيطر على أوساط المتداولين

باحلد االعلى ليصل الى 110 فلوس 
اال انه شهد عمليات بيع قوية جلني 
االرباح ادت الى تقليص مكاسبه 
الى 104 فلوس، وحقق سهم اكتتاب 
ارتفاعا باحلد االعلى مطلوبا دون 
عروض في تداوالت نشطة، كذلك 
ارتفع سهم املدينة للتمويل باحلد 
األعلى في تداوالت قياسية، وحقق 
س����هم الصفاة لالستثمار ارتفاعا 
ملحوظا ايضا في سعره في تداوالت 
نشطة نسبيا. ويالحظ انه رغم ان اغلب الشركات االستثمارية حققت 
مكاس����ب جيدة اال انها تقلصت بفعل عمليات جني االرباح القوية التي 
ش����هدتها، فخالل مراحل التداول متكنت العديد من االسهم من حتقيق 
ارتفاع باحلد األعلى ولكنها تراجعت تعن حدودها القصوى مبقدار وحدة 
أو وحدتني، ومع ذلك هناك اس����هم سبع شركات حافظت على ارتفاعها 
باحلد األعلى، ومع اس����تمرار صعود اسهم الشركات االستثمارية، فإنه 

يتوقع ان تزداد وتيرة جني االرباح.
وواصلت اغلب اسهم الشركات العقارية االرتفاع في تداوالت نشطة 
خاصة على بعض االسهم، فقد شهد سهم عقارات الكويت تداوالت قياسية 
وارتفاعا ملحوظا في سعره، كذلك شهد سهم جيزان العقارية تداوالت 
نشطة وارتفاعا محدودا، فيما ان سهم الدولية للمنتجعات ارتفع باحلد 

األعلى في تداوالت مرتفعة نسبيا.
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة على بعض االس����هم. فرغم انخفاض تداوالت س����هم مجموعة 
الصناعات مقارنة بأول من امس اال انها تعتبر مرتفعة مقارنة بتداوالت 
اسهم القطاع ولكن السهم لليوم الثاني على التوالي حافظ على سعره 
مستقرا، كذلك رغم التداوالت املرتفعة على سهم منا القابضة اال انه ظل 
مستقرا، فيما شهد  سهم اسمنت بورتالند تداوالت نشطة سيطرت عليها 

عمليات جني االرباح ما ادى الى انخفاض ملحوظ في سعر السهم.
وواصلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية االرتفاع في تداوالت نشطة 
على اغلب االس����هم الرخيصة في القطاع في الوقت الذي ش����هدت فيه 
بعض االسهم القيادية في القطاع انخفاضا في اسعارها. فقد شهد سهم 
اجيليتي انخفاضا ملحوظا في سعره متأثرا بالشائعات التي انتشرت 
بقوة حول مطالب مالية ضخمة في القضية املرفوعة ضد الش����ركة في 

اميركا. كذلك سجل سهم زين انخفاضا محدودا.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 52.1% من اجمالي 

قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 138 شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم م����ن عمليات جني 
االرباح القوية التي تخللت وتيرة 
الكويت لألوراق  تداوالت س����وق 
املالية خاصة في آخر نصف ساعة 
من تداوالت امس اال ان البورصة 
واصلت صعودها القوي مع ارتفاع 
ملحوظ في قيمة التداوالت بنسبة 
79.6% مقارنة بأول من امس، وفي 
الوقت الذي سجل فيه املؤشر العام 

للبورصة الكويتية ارتفاعا محدودا نسبيا، قفزت اسواق املال اخلليجية 
ملستويات قياسية خاصة سوقي دبي وأبوظبي بدعم من اعالن املسؤولني 
في أبوظبي عن تقدمي 10 مليارات دوالر حلكومة دبي التي ستدفع من هذا 

املبلغ نحو 4.1 مليارات دوالر لسداد صكوك شركة النخيل العقارية.
وفي ضوء ذلك، فإنه يتوقع ان تستمر اغلب اسواق املال اخلليجية 
في االرتفاع خاصة س����وقي دبي وأبوظبي بحكم الترابط بني االسواق 
اخلليجية س����واء كان نفس����يا او من خالل االس����تثمارات املتبادلة بني 
الشركات املدرجة في هذه االسواق في الدول اخلليجية، ورغم ان استمرار 
االجتاه الصعودي للسوق يثير االرتياح النفسي لدى اوساط املتداولني 
اال ان طبيعة التداوالت امس تركزت بشكل ملحوظ على اسهم الشركات 
الرخيصة التي شهدت تداوالت قياسية، فيما ان اسهم الشركات القيادية 
بعضها سجل انخفاضا في اسعارها والبعض اآلخر حافظ على اسعاره 
ثابتة، وفي ظل املضاربات القوية على اسهم الشركات الرخيصة، فانه 
من الضروري على صغ����ار املتداولني اخذ احليطة واحلذر من عمليات 
جني أرباح مؤثرة تكبدهم خس����ائر خاصة الذين قاموا بعمليات شراء 
خالل مراحل صعود الس����وق في اليومني املاضيني. ارتفع املؤشر العام 
للبورصة 60.1 نقطة ليغلق على 6908.2 نقاط بارتفاع نس����بته %0.88 
مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 1.03 نقطة ليغلق على 
385.31 نقطة بارتفاع نسبته 0.27% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي 
االسهم املتداولة 695.7 مليون سهم نفذت من خالل 9786 صفقة قيمتها 
83 مليون دينار. وجرى التداول على اس����هم 138 ش����ركة من اصل 205 
شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 93 شركة وتراجعت اسعار اسهم 

21 شركة على اسعارها و24 شركة و67 شركة لم يشملها النشاط.
ديون دبي

تقلصت مكاس����ب املؤش����ر العام للبورصة الذي بلغ ارتفاعه خالل 
مراح����ل التداول ألكثر من 80 نقطة، في آخر نصف س����اعة من التداول 

شائعات سلبية حول 
قضية »أجيليتي« 
تهوي بسهمها وتؤثر 
على السوق

استحواذ قيمة تداول 
أسهم 10 شركات  

على 52.1% من القيمة 
اإلجمالية

)أحمد باكير(بعض املتداولني يتابعون العروض والطلبات عبر شاشات الكمبيوتر

المؤشر العام 60.1 نقطة 
وتداول 695.7 مليون سهم 

قيمتها 83 مليون دينار

ارتفاع

»الخليج« يعين مديرًا عامًا جديدًا لـ »المخاطر«

أسهم الشركات التشغيلية تقود السوق في 2010
كونا: اي���ام قليلة ويس���دل الس���تار على 
تداوالت عام 2009 في البورصة وس���ط حالة 
من اتزان افتقدها الس���وق كثيرا بفعل جملة 

من التحديات.
وقد اثرت تلك التحديات بشكل مباشر على 
املؤش��رات الرئيسية االمر الذي دفع باملتداولني 
الى التخلي عن بعض اسهمهم امال في تقليص 
اخلسائر وعلى الرغم من ان اسهم شركات قيادية 
كانت اسعارها تتخطى الدينار واصبح��ت تت��داول 
بالفلس اال ان التوقعات تص��ب في مصلحته���ا 

بأن تعود الى عافيتها مع العام املقبل.

واتفق مسؤوالن اقتصاديان على ان اسهم 
الشركات التشغيلية ستقود تداوالت )البورصة( 
في العام 2010 خصوصا الش���ركات العقارية 
واخلدماتية التي ترتبط بعقود محلية وخارجية 

كانت قد ابرمتها في العام احلالي.
وقاال ل� »كونا« امس، ان تداوالت عام 2009 
غلبت عليها ضغوط كثيرة على معظم الشركات 
املدرجة السيما في قطاع االستثمار متثلت في 
محاوالت نفض غبار االزمة املالية العاملية عالوة 
على محاولة ايجاد حلول متويلية حلاالت التعثر 

التي اعترضت شركات كثيرة.

أعلن بنك اخلليج عن تعيني 
س���ليم شيخ رئيس���ا ملديري 
املخاطر، ومدي���را عاما إلدارة 
البن���ك، وذلك  ل���دى  املخاطر 
بع���د احلصول عل���ى موافقة 
بنك الكويت املركزي على هذا 

التعيني.
املناسبة قال رئيس  وبهذه 
العام����ني والرئيس  املديري����ن 
التنفيذي لبنك اخلليج ميشال 
عق����اد: »يس����رنا أن نرحب في 
بنك اخلليج بس����ليم ش����يخ. 
ويتمتع سليم ش����يخ بسمعة 
طيبة كممارس متميز في مجال 

املخاطر«.
وتابع: »أنا على دراية تامة 
بأنه بفض����ل معرفته وخبرته 
العملية املكثفة، سيتمكن سليم 
ش����يخ من االرتقاء مبهام إدارة 
املخاطر في مصرفنا إلى أعلى 

املستويات العاملية«.
لإلشارة يتمتع سليم بخبرة 
متتد إلى 29 عام����ا في القطاع 
املصرف����ي لدى ش����ركات ذات 
سمعة عاملية، مثل سيتي بانك 

صرح األم���ني العام الحتاد 
مصارف الكويت بالوكالة نبيل 
الصقعبي ب���أن جلنة املديرين 
العامني في االحتاد أقرت تزكية 
الكويتي لترؤس  البنك األهلي 
جلنة املديرين العامني وجميع 
املنبثقة عنها،  الفرعية  اللجان 
القادمة اجلديدة  وذلك للدورة 
للجن���ة لع���ام 2010، كما أقرت 
اللجنة تزكية بنك بوبيان نائبا 

لرئيس اللجنة.
وأش���ار الصقعب���ي الى ان 
رئاس���ة جلنة املديرين العامني 
املنبثق���ة عنها يتم  واللج���ان 
تداولها بالتن���اوب بني البنوك 
األعض���اء، موضح���ا ان نائب 
رئي���س املديري���ن العامني في 
الكويتي عبداهلل  البنك األهلي 

حيث كان يتولى منصب رئيس 
مديري االئتمان ملجموعة البنك 
العربي خ����الل الفترة من عام 
2006 إلى 2009، مس����ؤوال عن 
ممارس����ات املخاطر االئتمانية 
واملوافقات االئتمانية، ومشرفا 
على السياسة االئتمانية، وإدارة 
احملفظة، واملخاط����ر القطرية، 

واالنكشافات اخلارجية.
هذا، وقد أمضى سليم شيخ، 
قبل التحاق����ه بالبنك العربي، 
خمس سنوات لدى بنك باركليز، 
حيث شغل في البداية منصب 
رئيس مديري العمليات بقطاع 
اخلدم����ات املصرفية التجارية 
واخلدمات املصرفية للشركات 
ال����ذي يتخ����ذ من  ألفريقي����ا، 
جوهانسبرغ مقرا له. ثم تولى 
فيما بعد منصب العضو املنتدب 
اإلقليمي في دبي، مع ازدياد حجم 
مس����ؤولياته في منطقة شمال 
أفريقيا والشرق األوسط. وخالل 
تلك الفترة، تولى منصب عضو 
 � التنفيذي����ة لباركليز  اللجنة 

أفريقيا والشرق األوسط.

وباركليز والبنك العربي. وقد 
استهل حياته العملية في املجال 
املصرفي لدى سيتي بانك في عام 
1981، وتولى عدة مناصب قيادية 
في مج����ال اخلدمات املصرفية 
للشركات واملخاطر في كل من 
العربية  باكس����تان، واإلمارات 
املتح����دة، ونيجيريا، وجنوب 

أفريقيا.
ويلتحق سليم شيخ مبصرف 
اخلليج قادما من البنك العربي، 

السميط سيتولى رئاسة اللجنة 
املقبلة، وس���يكون  الدورة  في 
الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان 

عادل املاجد نائبا له.
بالذك���ر ان جلنة  اجلدي���ر 

العام���ني وجمي���ع  املديري���ن 
اللج���ان املنبثقة عنها تختص 
بالنظر والتداول في كل القضايا 
واملوضوعات ذات الصلة بالشأن 

املصرفي.

»اتحاد المصارف« يزّكي »األهلي« رئيسًا
للجنة المديرين العامين للعام 2010


