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املالية أغلبها ذات طابع مضاربي.
وعلى مستوى أسواق املال اخلليجية، فقد شهد بعضها انخفاضا 
محدودا والبعض اآلخر صعودا محدودا ايضا، فقد ارتفع سوق قطر 
مبقدار 28.27 نقطة بنس���بة 0.40%، كذلك ارتفع سوق السعودية 
مبقدار 38.31 نقطة بنس���بة 0.62%، كما ارتفع س���وق دبي 46.72 
نقطة بنسبة 2.53%، كذلك سجل س���وق البحرين ارتفاعا مبقدار 
0.69 نقطة بنسبة 0.05%، فيما انخفض سوق ابوظبي 26.23 نقطة 
بنسبة 0.94%، كذلك انخفض س���وق مسقط 22.33 نقطة بنسبة 
0.36%، واستمرار االجتاه الصعودي ألغلب أسواق املال اخلليجية 
حتى نهاية العام من ش���أنه ان ينعكس باإليجاب على األداء املالي 

ألغلب الشركات الكويتية.

آلية التداول

حققت أغلب أس���هم 
ارتفاع���ا في  البن���وك 
أس���عارها في تداوالت 
مرتفعة بشكل محدود 
على بعض األسهم، فقد 
شهد سهم بيتك ارتفاعا 
ف���ي تداوالته  نس���بيا 
مع اس���تقرار س���عره 
الس���وقي، كذلك سهم 
البنك الوطني الذي شهد 
تداوالت مرتفعة نسبيا 
مقارنة بأول من امس مع 

استقرار سعره.
وفي قطاع االستثمار 
املكون من 47 ش���ركة 
مدرجة، س���جلت أسهم 
3 شركات انخفاضا في 

4.1 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 34 مليون س���هم نفذت من خ���الل 868 صفقة قيمتها 8.1 

ماليني دينار.

الثقة البرلمانية

من يالحظ بدايات تداوالت الس���وق رغم انه بدأ على صعود إال 
انه لم يكن متوقعا نهايته القيادية، فمع اإلعالن عن حصول سمو 
رئيس الوزراء على ثقة أعضاء مجلس األمة، ازدادت القوة الشرائية، 
خاصة على اسهم الشركات الرخيصة التي ارتفع بعضها باحلد األعلى 
وأغلبها وصل ملستويات قريبة من احلدود السعرية القصوى، فيما 
ان حركة التداول على أسهم الشركات القيادية اتسمت بالضعف مع 
ارتفاع محدود في أس���عارها، وعلى الرغم من ان التأييد البرملاني 

لرئيس احلكومة أعطى 
شعورا باالرتياح النفسي 
جتاه الوضع السياسي 
والتف���اؤل بأن التركيز 
س���يكون على الوضع 
االقتص���ادي في الفترة 
املقبلة، اال ان هذا احلدث 
تزامن مع حاجة املجاميع 
االستثمارية الى رفع قيم 
أسعار أس���همها، وهو 
ما وف���ر مناخا إيجابيا 
لدخول املضاربني بقوة 
على السوق، وهذا يظهر 
ان السيولة املالية حتتاج 
الى مناخ من االستقرار 
إال ان���ه يجب األخذ في 
عني االعتبار ان السيولة 

التأييد البرلماني لرئيس الحكومة يدفع البورصة النتعاش كبير 
وآمال بمرحلة جديدة لمشاريع التنمية االقتصادية

أسعارها، و9 ش���ركات لم يشملها 
التداول، فيما ان باقي اسهم القطاع 
حققت ارتفاعا ملحوظا في اسعارها 
في تداوالت قياس���ية دفعت بعض 
األسهم لالرتفاع باحلد األعلى والباقي 
ارتفع ملس���تويات قريب���ة للحدود 
القصوى في االرتفاع، فرغم التداوالت 
القياسية التي شهدها سهم ايفا، اال 
انه سجل ارتفاعا سعريا محدودا، 
لكنه اس���تقر على مستوى ال� 100 
السهم مقاومة  فلس، حيث يواجه 
عند هذا احلاجز، فيما ان سهم الديرة 
القابضة سجل ارتفاعا باحلد األعلى 
مطلوبا دون عروض، وذلك في اطار النشاط القياسي الذي تشهده 
اسهم ايفا والش���ركات املرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر، 
وواصل سهم االستثمارات الوطنية االرتفاع باحلد االعلى في اطار 
عمليات التصعيد التي تش���هدها اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي، كأس���هم الساحل للتنمية واملال لالس���تثمار والصينية 
لالستثمار والسورية لالستثمار، واستمرار االجتاه الصعودي السهم 
الشركات االستثمارية حتى نهاية العام احلالي من شأنه ان يحسن 
من النتائج املالية نتيجة التشابك الواضح في امللكيات خاصة ان هذه 
الشركات تأثرت نتائجها في الربع الثالث من العام احلالي نتيجة 
انخفاض الس���وق، لذلك فان االجتاه العام للمجاميع االستثمارية 
العمل على تصعيد اغلب اسهمها ملستويات من املفترض ان تكون 
اعلى مما كانت عليه في نهاية الربع الثالث حتى ينعكس ذلك على 
نتائجها املالية في نهاية العام، كذلك حققت اغلب اسهم الشركات 
العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت نشطة على بعض االسهم، 
خاصة عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات فيما انه رغم 
التداوالت املرتفعة نس���بيا على سهم منازل اال انه سجل انخفاضا 
في سعره بفعل عمليات البيع وافتقار السهم الى احملفزات نتيجة 
اس���تمرار توقف تداول سهم دار االستثمار، وسجل سهم الوطنية 

العقارية ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا.

الصناعة والخدمات

واصلت اغلب اس���هم الشركات الصناعية االرتفاع في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم الصناعات 
الوطنية الذي حقق ارتفاعا نسبيا في سعره، وحققت اغلب اسهم 
الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت نشطة خاصة 
على اسهم الش���ركات الرخيصة، فقد شهد سهم اجيليتي ارتفاعا 
نسبيا في س���عره وتداوالته مع استمرار اوس���اط املتداولني في 
متابعة القضية اخلاصة بالش���ركة والت���ي من املفترض ان يكون 
هناك قرار واضح في ش���أن املفاوضات الودية يوم الثالثاء املقبل، 
وقد شهدت اسهم الصفوة وصفاة طاقة وصفاتك تداوالت قياسية 
وارتفاعا ملحوظا في اسعارها، واستمرت التداوالت النشطة على 
سهم ابراج القابضة الذي س���جل انخفاضا محدودا في سعره، اال 
انه في ظل مساعي الشركة للوصول الى اتفاق ملعاجلة كل املشاكل 

التي تواجهها، فان السهم يتوقع ان يشهد ارتفاعا.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت القياسية على سهم التمويل 

الكويتي الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 12 ش���ركة على 53.1% من 
القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 143 

شركة.

هشام أبوشادي
سجلت كل مؤشرات سوق الكويت 
لألوراق املالية أرقاما قياسية امس 
بفعل القوة الش���رائية على أسهم 
الرخيصة في مختلف  الش���ركات 
القطاعات في إطار التحرك القوي 
ملختلف املجاميع االستثمارية لرفع 
قيم أسهمها ملس���تويات قريبة او 
أعلى من مستويات إغالقات الربع 

الثالث من العام احلالي.
فقد جتاوز املؤشر العام للسوق 
حاجز ال���� 7 آالف نقطة بقوة مع 
توقعات بأن يواصل االرتفاع، كما 

قفزت قيمة التداول ملستوى قياسي متجاوزة حاجز ال� 100 مليون 
دينار، الذي لم تشهده البورصة منذ أواخر النصف األول من العام 
احلالي، األمر الذي دفع أوساط املتداولني للتصفيق في قاعة التداول 
عندما وصلت القيمة ملس���توى ال� 100 ملي���ون دينار، األمر الذي 
يظهر مدى الوفرة في السيولة املالية التي تدفقت بقوة امس بدعم 
من حصول رئيس مجلس الوزراء على تأييد البرملان في جلس���ة 
التصوي���ت امس، األمر الذي يفتح مرحلة جديدة بني الس���لطتني 
التشريعية والتنفيذية لتحقيق آمال املواطنني والقطاع اخلاص في 
الكويت إلجناز امللفات االقتصادية املعلقة، خاصة ما يتعلق بخطط 
التنمية االقتصادية التي تعد سفينة اإلنقاذ للقطاع اخلاص الذي 
يعاني من مشاكل عديدة بسبب األزمة املالية العاملية وأزمة دبي، 
فعامل الوقت في التنمية االقتصادية ميثل احد العوامل األساسية 
إلنقاذ القطاع اخلاص الذي يتعطش لإلنفاق احلكومي إلخراجه من 
أزمته، وبالتالي إعطاء وقود حقيقي وليس مسكنات للبورصة التي 
تش���هد منوا جيدا في العام املقبل، لذلك فإن من يرغب في حتقيق 
أرب���اح تعادل 100% على رأس املال خالل عام، فإن الفرصة مواتية 

لبناء مراكز مالية خاصة أسهم الشركات الرخيصة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة 83.1 نقطة ليغلق على 7014.4 
نقطة بارتفاع نسبته 1.2% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني 4.71 نقاط ليغلق على 393.79 نقطة بارتفاع نسبته %1.21 

مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 838.8 مليون سهم نفذت من خالل 

11074 صفقة قيمتها 100.7 مليون دينار.
وجرى التداول على أس���هم 143 ش���ركة من أصل 205 شركات 
مدرجة، ارتفعت أس���عار أسهم 102 شركة وتراجعت أسعار أسهم 
22 شركة وحافظت أسهم 19 ش���ركة على أسعارها و62 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
282.5 مليون سهم نفذت من خالل 3571 صفقة قيمتها 30.1 مليون 

دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 259.9 
مليون س���هم نفذت من خ���الل 2338 صفقة قيمته���ا 23.7 مليون 

دينار.
واحتل قطاع الش���ركات اخلدماتية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 192.1 مليون سهم نفذت من خالل 2833 صفقة قيمتها 22.8 

مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 43.1 مليون سهم نفذت من خالل 649 صفقة قيمتها 

تداوالت قياسية 
على أسهم 
الشركات 
الرخيصة بقيادة 
»إيفا« والشركات 
المرتبطة بها

استحواذ 
قيمة تداول 

أسهم 12 
شركة على 

53.1% من 
القيمة اإلجمالية

)أحمد باكير(صعود قياسي للمؤشرات واالرتياح يسود املتداولني

المؤشر العام 83.1 نقطة 
وتداول 838.8 مليون سهم 

قيمتها 100.7 مليون دينار

ارتفاع

»بيتك ـ ماليزيا« ينسحب من صفقة شراء برج تجاري بماليزيا 

»األهلي« يتسلم مبلغ 23.4 مليون دوالر 
من شركة نخيل اإلماراتية

»المجموعة الدولية لالستثمار والسياحة« 
تجدد عقد إدارتها لفندق سفير القاهرة

اعلن س���وق الكويت لالوراق املالية أن البنك االهلي الكويتي 
افاد بأنه قد تس���لم مبلغ 23.4 مليون دوالر ميثل اصل الدين مع 
الفوائد املستحقة في تاريخ االستحقاق من شركة نخيل العقارية 

التابعة ملجموعة دبي العاملية اململوكة حلكومة دبي.

القاهرة: وقعت شركة سفير الدولية إلدارة الفنادق مع املجموعة 
الدولية لالستثمار والس����ياحة أمس عقدا لالستمرار في إدارة فندق 
سفير القاهرة بحضور شخصيات معنية إلى جانب العديد من رجال 
األعمال والصحافة واإلعالم. ومثل شركة سفير الدولية إلدارة الفنادق 
في مراسم التوقيع على العقد رئيس مجلس إدارتها الشيخ فاضل خالد، 
فيما وقعه عن جانب املجموعة الدولية لالستثمار والسياحة رئيس 
مجلس ادارتها مشعل املسعد. وقال الشيخ ف�اضل خالد، في تصري��ح 
ل� »كونا« عقب التوقيع على العقد، ان شركة سفير »تفتخر بأن تستمر 
في ادارة فندق س����فير القاهرة بحلته اجلديدة بعد أن اس����تثمرت به 
الشركة املالكة مبالغ ضخمة لتجديده نظرا ملا يحتله الفندق من مكانة 
خاصة لدينا«. وأضاف أن فندق سفير القاهرة يعد من الفنادق األولى 
في املنطقة التي حملت وساهمت في انتشار العالمة التجارية للشركة 
اضافة الى كونه يجس����د مفهوم التعاون العربي املش����ترك باعتباره 
استثمارا كويتيا على أرض مصرية يدار بسواعد مصرية وكويتية. 
وأوضح الشيخ فاضل خالد أن طرفي التعاقد ميثالن كبرى املجموعات 
االس����تثمارية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، الفتا إلى أن شركة 
س����فير اململوكة لش����ركة الفنادق الكويتية تعتبر الذراع التشغيلية 
الفندقية ملجموعة مش����اريع الكويت القابضة. وأش����ار الى أن الهيئة 
العامة لالستثمار بالكويت تعتبر مساهما رئيسيا في املجموعة الدولية 
لالستثمار والسياحة، موضحا أن هذا يدل على ثقة املستثمر الكويتي 
في السوق السياحي املصري ورغبته في تعزيز تواجده والتوسع فيه. 
وأكد الش����يخ فاضل خالد سعي شركة سفير الدولية لتحسني جودة 
خدماتها من خالل االهتمام برفع كفاءة العنصر البش����ري واستخدام 
أحدث التقنيات ملواكبة تطلعات عمالئها. حضر مراسم التوقيع مدير 
عام املجموعة الدولية لالستثمار والسياحة شريفة باقر ونائب الرئيس 

التنفيذي لشركة الضيافة القابضة عدنان الصقر.

»الصناعات المتحدة« تربح 3.3 ماليين دينار في صفقةقيمته 270 مليون دوالر وبعد التأكد من عدم جدوى عوائد المشروع

محمود فاروق ـ فواز كرامي
أبلغت مصادر ذات صلة »األنباء« أن بيت التمويل 
الكويتي يتجه إلى االنس���حاب من صفقة شراء برج 
جت���اري في ماليزيا بقيمة تبل���غ 270 مليون دوالر، 
مبينة ان تراجع البنك عن الصفقة جاء بعد دراس���ة 
جيدة استغرقت عدة أسابيع نتج عنها عدم اجلدوى 

من املشروع املذكور.
وافادت املصادر بأن البنك يس���تهدف كل املجاالت 
في ماليزيا، وفق���ا خلطة التوس���ع الدقيقة التي مت 
وضعه���ا للعام املقبل، فضال عن التنوع في اخلدمات 
التي س���تختلف من منطقة إلى أخرى، وفقا لطبيعة 

وخصائص كل منطقة.

وذك������رت املصادر ان بيتك � ماليزيا ش���ارك في 
العديد من مش���اريع العقارات ومت���ويل الشركات، 
واالس���تثمارات الصناعي���ة مباليزي���ا وأض��افت أن 
البنك مهتم مبش���اريع مثل الكهرب���اء والغاز والنقل 
والصحة، والتعليم، وتطوير العقارات والتكنولوجيا 

والصناعة.

اعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية عطفا على اعالنه السابق 
بتاريخ 7 ديس���مبر اجلاري 
واخل���اص بتوقيع ش���ركة 
زميلة للصناعات املتحدة )ص 
متحدة( مذك���رة تفاهم لبيع 
حصتها في شركة سع���ودية، 
ان الشركة افادته بأن مجلس 
الش���ركة السع��ودية  ادارة 

ملنتج���ات االلب���ان واالغذية 
)سدافكو( شركة زميلة لشركة 
الصناعات املتحدة بنس���بة 
40.13% عن بيع كامل حصتها 
البالغة 51% والتي متثل 12.750 
سهما في الشركة السعودية 
� النيوزيلن��دي���ة ملنتج���ات 
االلبان احملدودة مببلغ وقدره 
10.29 ماليني دينار، وافادت 

ارباحها من  الش���رك���ة بأن 
عملية البي���ع تقدر مببل���غ 
3.34 ماليني دينار علم���ا بان 
هذه االرباح ستظ����هر ضمن 
نتائ����ج الربع الراب�����ع لهذا 

العام.
انها ستقوم  وكش���ف���ت 
ادارة السوق بأي  مبواف���اة 

مستجدات بهذا اخلصوص.

 استحوذت قيمة تداول اس����هم 12 شركة والبالغة 
53.5 مليون دينار عل����ى 53.1% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، ايفا، كامكو، الديرة، 
عقارات، املباني، ارجان، الصناعات الوطنية، اجيليتي، 

زين، التمويل اخلليجي.
 اس��تحوذت قيمة تداول س��هم ايفا البالغة 5.9 ماليني 

دينار على 5.8% من القيمة االجمالية.
 باستثناء انخفاض مؤشر الشركات غير الكويتية 
مبقدار 50.7 نقطة، فقد حققت مؤشرات باقي القطاعات 
ارتفاعا اعالها قطاع اخلدمات مبقدار 243 نقطة، تاله قطاع 
االستثمار مبقدار 123.4 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 

91.5 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 57.9 نقطة. ت
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