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أك���د رئي���س هيئة س���وق 
املالي السعودي د.عبدالرحمن 
التويجري في كلمة ألقاها خالل 
اجتماع عقد في مقر »جولدمان 
ساكس« أمس األول ضمن برنامج 
ملتقى »يوم سوق املال السعودي« 
ال���ذي يعقد للم���رة األولى في 
بورصة نيويورك لألوراق املالية، 
ان هذا امللتقى يهدف الى تعريف 
املستثمرين بشكل مباشر على 
الفرص االستثمارية التي توفرها 

اململكة.
وق����ال ان اململكة متتلك أكبر 
اقتص����اد واكبر س����وق مالي في 
منطقة الشرق األوسط، ولذلك توفر 
للمستثمرين فرصا استثمارية في 
العديد من القطاعات أكثر من اي 

دولة اخرى في املنطقة.
وأض����اف انه على مدى العقد 
املاضي، شرعت اململكة في برنامج 
لإلصالح االقتصادي لوضع اللبنات 
األساسية القتصاد أكثر انفتاحا 

وتنافس����ية، مضيف����ا ان اململكة 
والواليات املتحدة يرتبطان ألكثر 
من 70 عاما بعالقة متينة وخاصة 

في التجارة واالستثمار.
وش����كل ملتقى »يوم س����وق 
املال السعودي«، الذي عقد على 

مدى يومني في مدينة نيويورك، 
فرصة للمستثمرين األميركيني 
واألجانب للقاء هيئة السوق املالي 
السعودي وممثلني عن 12 شركة 
س����عودية مدرجة في سوق املال 

السعودي.

أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
 Kuwait � ملعرض »كويت فيجن
vision« والذي تنطلق أنشطة اليوم 
ويستمر حتى 27 مارس اجلاري 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون التنمية 
الدولة لش����ؤون اإلسكان  وزير 
الشيخ احمد الفهد الصباح. وقال 
مدير العالقات العامة واإلعالن في 
البنك قتيبة البسام انه مت االتفاق 
مع اجلهة املنظمة للمعرض على 
قيام البنك بتنظيم مجموعة من 
ورش العمل والتي تتعلق بنشاط 

البنوك اإلسالمية واملعامالت املصرفية وفق أحكام 
املنتجات واخلدمات  الشريعة اإلس����المية وأهمية 
املالية اإلس����المية إلى جانب عرض ألبرز اخلدمات 
واملنتجات التي يقدمها البنك. وتنقسم ورش العمل 
اخلاصة بأنشطة البنك إلى ورش تستهدف التعريف 

ببطاقات البنك مبختلف أنواعها 
إلى جان����ب اخلدمات واملنتجات 
التي يقدمها لتمويل املستهلكني 
باإلضافة إلى ورشة عمل تختص 
باملوارد البشرية. وأكد البسام ان 
مشاركة البنك ودعمه لهذا احلدث 
املهم تأتى في إطار حرصه على 
الشبابية  دعم مختلف األنشطة 
ضمن مس����ؤوليته االجتماعية 
واهتمامه مبختلف شرائح املجتمع 
السيما الشباب الذين يعتبرون 
أهم شرائح املجتمع باعتبارهم 
الكويت. وأضاف ان  مس����تقبل 
الكويتي في  الش����باب  اهتم����ام 
السنوات األخيرة وتوجههم إلى العمل احلر يعتبر 
مبنزلة خطوة مهمة من اجل زيادة القيمة املضافة 
للقطاع اخلاص في الناجت احمللي انطالقا من الدور 
املهم الذي تلعبه املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

في االقتصادات املختلفة.

قص شريط افتتاح الفرع اجلديد

د.عبدالرحمن التويجري مع الرئيس التنفيذي في بورصة ناسداك

)أحمد باكير( محمد بهبهاني ود.علي البحر خالل عمومية الشركة

قتيبة البسام

القانونية العالنات النتائج املالية، لذلك سنالحظ في األيام املتبقية من 
هذه الفترة تزايد عمليات البيع على الشركات التي يتخوف من توقف 

تداول اسهمها.
ويتوقع ان تتركز حركة النشاط في الفترة املقبلة على اسهم شركات 
اخلرافي مع استمرار حركة النشاط على سهم الرابطة واسهم الشركات 
املرتبطة به����ا بعد ان متر 
بعمليات تأسيس على اسعار 
سوقية جديدة مستفيدة من 
اجواء الزخم اخلاص بالعقد 

املزمع لشركة الرابطة.

آلية التداول

حافظ����ت اغلب اس����هم 
البنوك على اس����عارها في 
ت����داوالت مرتفعة نس����بيا 
عل����ى بعض االس����هم فقد 
الشراء  اس����تمرت عمليات 
املدروس على سهمي البنك 
الوطني والتمويل الكويتي 
مع ارتفاع كل منهما مبقدار 

وحدة سعرية.

152.2 مليون سهم نفذت من خالل 2792 صفقة قيمتها 19.8 مليون دينار. 
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
145.2 مليون سهم نفذت من خالل 4114 صفقة قيمتها 54.5 مليون دينار. 
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 73.4 مليون سهم 

نفذت من خالل 1143 صفقة قيمتها 6 ماليني دينار.

هيكلة المراكز المالية

ما حدث من عمليات جني 
ارباح على اغلب االس����هم 
اط����ار عمليات  ف����ي  يأتي 
املالية  املراكز  اعادة هيكلة 
البيع على اسهم  من خالل 
الشركات التي حققت مكاسب 
سوقية س����ريعة في فترة 
زمنية مح����دودة للدخول 
على اس����هم شركات اخرى 
مرشحة للنشاط القوي في 
الفترة املقبلة، ويزيد من هذه 
التوجهات املخاوف من توقف 
تداول اسهم بعض الشركات 
جراء عدم التزامها بالفترة 

ترقب لردة فعل  إيجابية من السوق
بعد موافقة مجلس إدارة »زين« على صفقة أفريقيا 

 استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 
62.9 مليون دينار على 57.4% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: الوطني، بيتك، استثمارات، 
الصناع����ات الوطنية، اجيليت����ي، زين، التنظيف، 

الرابطة، لوجستيك، القابضة املصرية.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 22.9 مليون 

دينار على 20.9% من القيمة اإلجمالية.
 س����جلت مؤش����رات 4 قطاعات ارتفاعا أعالها 
الصناعة مبقدار 54.6 نقط����ة، تاله قطاع البنوك 
مبقدار 31.3 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 3 قطاعات 
انخفاضا اعالها الشركات غير الكويتية مبقدار 30.5 

نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار 6.4 نقاط. ت
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وارتفعت حركة التداول على اسهم 
الشركات االستثمارية التي حقق اغلبها 
ارتفاعا في اس����عارها بشكل محدود 
لبعضها وارتفاع بعض االسهم باحلد 
األعلى ألسباب مضاربية كأسهم نور 
لالس����تثمار والتمدين االس����تثمارية 
واملستثمر الدولي، وفي الوقت شهد فيه 
سهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا في 
تداوالته وسعره السوقي، سجل سهم 
الساحل للتنمية انخفاضا في سعره 
مع استمرار تداوالته املرتفعة لليوم 
الثاني على التوالي، ولم تعلن الشركة 
حتى اآلن عن نتائجها املالية، وان كانت 
هناك توقعات بأن تعلن عن خس����ائر 
كبيرة اال ان سهم الشركة مدعوم باملكاسب التي ستحققها الشركة من 
صفقة زي����ن، باالضافة الى االرباح اجليدة املتوقعة لها في الربع األول 
من العام احلالي. وسجل سهم السالم القابضة ارتفاعا في تداوالته مع 
انخفاض محدود في سعره حيث مير السهم بعمليات تأسيس ملحوظة 

على اسعاره الراهنة متهيدا جلولة أخرى من الصعود.
وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية ما بني الصعود والهبوط في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، فقد ارتفعت نسبيا تداوالت سهم 
العقارات املتحدة مع ارتفاع س����عره للوصول ملستوى سعر االكتتاب 
في زيادة رأسمال الش����ركة، كذلك حقق سهم العربية العقارية ارتفاعا 
في س����عره باحلد األعلى بدعم من التوزيعات التي اعلنت عنها الشركة 

والبالغة 5% منحة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس����هم الش����ركات الصناعية خاصة التابعة ملجموعة 
اخلرافي مكاسب سوقية ملحوظة امس مع ارتفاع تداوالت بعض االسهم 
خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي يتوقع ان يشهد صعودا ملحوظا 
في الفترة القادمة واس����تمر االجتاه الصعودي القوي لسهم صناعات 

االنابيب الذي يقترب بقوة من حاجز ال� 400 فلس.
ويعد قطاع اخلدمات اكثر القطاعات التي شهدت اسهمه عمليات 
جني االرباح خاصة على الرابطة والشركات املرتبطة بها، فيما انه 
رغم التداوالت املرتفعة على سهم زين اال انه سجل ارتفاعا محدودا 
في سعره. واتسمت حركة تداوالت سهم اجيليتي بالتذبذب امللحوظ، 
فقد انخفض من 590 فلسا الى 570 فلسا اال انه عاد لالرتفاع الى 610 
فلوس ليتراجع الى 590 فلسا بفعل عمليات جني االرباح. سجلت 
اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها باستثناء 
س���هم القابضة املصرية الذي ش���هد تداوالت مرتفعة وصعودا في 

سعره بدعم من صفقة زين.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 57.4% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 153 شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من س����يطرة عمليات 
جني االرباح على حركة التداول في 
سوق الكويت لالوراق املالية، اال ان 
مؤشري السوق حققا ارتفاعا خاصة في 
الدقائق االخيرة من فترة التداول، فيما 
التداول قفزة ملحوظة  سجلت قيمة 
مقارنة بأول م����ن امس نتيجة قيمة 
التداول املرتفعة على سهم زين والتي 
اس����تحوذت على 20.9% من اجمالي 
قيمة التداول، اال انه س����جل ارتفاعا 
محدودا في س����عره، فضال عن ان ما 
س����اهم في ارتفاع قيمة التداول هو 
ارتفاع التداوالت على معظم اس����هم 

الش����ركات التابعة ملجموعة اخلرافي مع تفاوت في ارتفاع اسعارها في 
ظل ترقب اوساط املتداولني نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة واعالن 
امتام صفقة زين والت����ي وافق على امتامها امس حيث يتوقع أن يعقد 
اجتماعا خالل األيام القليلة القادمة لتوقيع الصفقة مع شركة بهاراتي 
وفي ضوء ذلك فإنه يتوقع أن يش����هد الس����وق نشاطا ملحوظا والذي 
يفترض ان يتم اليوم. وتكش����ف آلية تداوالت الس����وق امس ان هناك 
تباينا واضحا في اجتاهات اوساط املتداولني ما بني عمليات جني ارباح 
على بعض االس����هم التي حققت مكاسب سوقية كبيرة في فترة زمنية 
محدودة خاصة سهم الرابطة واسهم الشركات املرتبطة بها، والدخول 
على اسهم شركات اخرى مرشحة الن تشهد نشاطا في الفترة القادمة في 
مقدمتها سهم زين واسهم الشركات املرتبطة، وذلك في ضوء التطورات 
املنتظرة لصفقة زين افريقيا. وتزامنا مع هذا الوضع االيجابي، فإن هناك 
متابعة دقيقة الوساط املتداولني للشركات التي لم تعلن نتائجها املالية 
حتى اآلن، وذلك ليس من منطلق اخلس����ائر واالرباح رغم اهميتها، بل 
من منطلق معرفة الش����ركات التي لن تلتزم باالعالن قبل نهاية الفترة 
القانونية التي تنتهي يوم االربعاء القادم وبالتالي س����يتم وقف تداول 
اس����همها، لذلك س����وف نالحظ انه كلما اقتربت هذه الفترة من نهايتها 
سوف تزداد عمليات البيع على اسهم الشركات التي تتأخر في االعالن 

عن نتائجها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 13.6 نقطة ليغلق على 7464.5 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.18% مقارنة بأول من امس، وارتفع املؤشر الوزني 3.48 
نقاط ليغلق على 443.40 نقطة بارتفاع نس����بته 0.79%. وبلغ إجمالي 
االسهم املتداولة 453 مليون سهم نفذت من خالل 10299 صفقة قيمتها 
109.5 ماليني دينار. وجرى التداول على اسهم 153 شركة من اصل 210 
شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 69 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
49 شركة وحافظت اسهم 35 شركة على اسعارها و57 شركة لم يشملها 
النشاط. تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 

بناء مراكز مالية 
سريعة يدفع لجني 
أرباح على بعض 
األسهم للدخول 
على أخرى مرشحة 
للنشاط

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 
على %57.4 

من القيمة 
اإلجمالية

المؤشر العام 13.6 نقطة 
وتداول 453 مليون سهم 

قيمتها 109.5 ماليين دينار

ارتفاع

)احمد باكير(أوساط املتداولني يتطلعون ألداء افضل للسوق

البحر: »الكويت للتأمين« رفعت األقساط المكتتبة بـ %9.2

«الخليج« يفتتح فرعه في منطقة القصر

29.35 مليون دينار مقابل 26.87 
مليون دينار للفترة نفس����ها من 
العالم املاضي بزيادة قدرها 2.48 

مليون دينار بنسبة %9.2.
وأضاف ان صافي االرباح القابلة 
للتوزيع 4.02 ماليني دينار، وأرباح 
التأمني التش����غيلية بلغت 2.874 
ملي����ون دينار مقابل 2.65 مليون 
دينار للفترة نفس����ها من العالم 
املاضي. من جانبها وافقت اجلمعية 
العمومية على توصيات مجلس 
اإلدارة، وأقرت توزيع 20% نقدا عن 
2009. هذا وقد مت انتخاب اجلمعية 
العمومية لشركة الكويت للتأمني 
أمس ألعضاء مجلس إدارة، حيث 
متت تزكية نفس مجلس اإلدارة ملدة 
3 سنوات مقبلة وأسماؤهم كما يلي:   
رئيس املجلس محمد بهبهاني، نائب 
الرئيس سليمان الغنيم، وعضوية 
كل من فؤاد البحر، مناف احلمد، 
علي بهبهاني، جاسم بودي، وطالل 

بهبهاني. 

احمد يوسف
ق����ال املدير العام في ش����ركة 
الكوي����ت للتأمني د.عل����ي البحر 
ان نتائج الش����ركة مبشرة للعام 
2010 معرب����ا عن تفاؤله بتحقيق 
نتائج ايجابية وجيدة خالل العام 
احلالي خصوصا في ظل بدء تنفيذ 
اخلطة التنموية والتي سيكون لها 
صدى ايجابي على مشاريع القطاع 

اخلدماتي.
جاء ذلك عقب انعقاد اجلمعية 
العمومية للش����ركة أمس، مشيرا 
الى ان جميع مش����اريع »الكويت 
للتأمني« التوس����عية تعتمد على 
الدعم واإلنف����اق احلكومي فكلما 
زاد اإلنفاق زادت املشاريع احمللية 
التأميني  القطاع  وانعكست على 

وساهمت في دعمه للتوسع.
الش����ركة استطاعت  ان  وقال 
احملافظة على مركز الصدارة في 
سوق التأمني احمللي رغم املنافسة 
الش����ديدة ب����ني ش����ركات التأمني 

افتتح بنك اخلليج فرع���ه في منطقة القصر 
موفرا بذلك اخلدمات املالية املميزة ملنطقة أخرى 
من املدينة، كما يتيح لسكان املنطقة فرصة جتربة 
مدى الفرق في تعاملهم مع بنك اخلليج وذلك ضمن 

إطار اهتمامه املستمر بخدمة العمالء.
وقد حضر افتتاح فرع منطقة العيون مختار 
منطقة القصر خالد احلج���اج باإلضافة للفريق 
اإلداري لبنك اخلليج املكون من مدير عام شؤون 
مجلس اإلدارة ف���وزي الثنيان ونائب مدير عام 
اخلدمات محمد املباش���ر واملدير التنفيذي باسل 
األس���د. كما حضر االفتتاح أيضا مدير فرع بنك 

اخلليج في منطقة القصر مبارك الغريب.
هذا ويأتي االحتفال بافتتاح هذا الفرع اجلديد 
مبثابة دليل آخر على جناح النهج االستراتيجي 
لبنك اخلليج والرامي إلى ضمان سهولة الوصول 

إلى مواقع فروعه لتلبية االحتياجات املصرفية 
لعمالئه في مختلف مناطق الكويت، باإلضافة إلى 

تقدمي املزيد من العروض املصرفية املميزة.
وبهذه املناسبة علق مدير عام اخلدمات املصرفية 
علي شلبي قائال: تؤكد خطة بنك اخلليج التوسعية 
على إستراتيجية البنك في توزيع وانتشار الفروع 
في جميع أنحاء الكويت بهدف تعزيز مكانة البنك 
وتوفير البيئة املناسبة للمحافظة على املستوى 
الرفيع من اخلدمات املميزة التي يقدمها في السوق 
احمللي. وتابع شلبي قائال: »أسهمت إستراتيجية 
التوس���ع القوية املعتمدة من قبل  »اخلليج« في 
توفير أفضل احللول املالية للعمالء، وجتدر اإلشارة 
هنا إلى أن هذا الفرع هو الفرع الرابع لبنك اخلليج 
في منطقة اجلهراء وذلك ألنها من أهم املناطق من 

حيث حجم املعامالت املصرفية«.

وانعدام الثقة، وشح السيولة تبعها 
انخفاض في قيم األصول.

وأض����اف ان س����رعة تدخ����ل 
العالم واعتماد سياسة  حكومات 
التحفيز قد س����اهما في احلد من 

التراجع لالقتصاد العاملي.
وأكد على ان الدولة قد اتخذت 

عدة خطوات للح����د من تداعيات 
األزم����ة االقتصادية منه����ا إقرار 
قانون تعزيز االستقرار االقتصادي 
وخفض اسعار الفائدة، باإلضافة 
الى املصادقة على خطة التنمية.

وقال ان الشركة قد جنحت في 
زيادة إجمالي األقساط املكتتبة الى 

التقليدي����ة والتكافلية وظروف 
األزمة االقتصادية العاملية.

واضاف ان األزمة االقتصادية قد 
أثرت بشدة على قطاعات املصارف 
وحجم التجارة العاملية، وانخفضت 
أيضا مس����تويات الطلب وإنفاق 
املستهلكني نتيجة انتشار البطالة 

»بوبيان« يرعى »كويت فيجن« وينظم ورش عمل رغم ظروف األزمة والمنافسة عموميتها وزعت 20% نقدًا عن 2009
للتعريف بمنتجاته المالية اإلسالمية

التويجري: آليات لجذب االستثمارات في السعودية

97 بنكًا دائنًا يضعون  اللمسات النهائية لمديونية دبي
دب���ي � رويترز: قال مس���ؤول في مصرف 
اإلمارات املركزي ان مستوى املخصصات الذي 

تتجنبه البنوك اإلماراتية آخذ في االرتفاع. 
ويواجه القطاع املصرفي في االمارات ثالث 
أكبر مصدر للنفط اخل���ام في العالم تعرضا 
كبيرا لدبي العاملية وتقدر مؤسسة موديز حجم 

التعرض مبا يصل إلى 15 مليار دوالر.
والتقى الدائنون االساسيون الذين ميثلون 

97 بنكا لوضع اللمسات النهاية بعد شهور من 
احملادثات بشأن كيفية إعادة هيكلة الديون التي 
تشكل نحو ربع ديون االمارة البالغة إجماال 

101 مليار دوالر. 
وتوقعت اتفاقا مناسبا للدائنني مع تراجع 
تكاليف تأمني الديون السيادية لدبي وارتفاع 
أسعار سندات شركة نخيل الوحدة العقارية 

التابعة لدبي العاملية.

»التجاري« يرعى حفل تكريم 
عمالء »الماريوت«

رعى البنك التجاري حفل مجموعة فنادق ماريوت الكويت السنوي 
كشكر لعمالء املاريوت. وحضر احلفل الكثير من املديرين التنفيذيني 
في كبرى الش���ركات في الكويت وكانت فرصة للضيوف لالختالط 
والتعارف. وكان »التجاري« الراعي الرئيس���ي للحفل حيث أتيحت 
الفرصة للعديد من الضيوف لالجتماع مع املوظفني والس���ؤال عن 
مختلف املنتجات والعروض الترويجية التي يقدمها البنك التجاري، 
مبا في ذلك برنامج اخلصومات وحملة الرواتب اجلديدة والتي القت 

جناحا وإقباال ملحوظني.
 وخالل احلفل مت منح اجلوائز لعمالء فندق املاريوت كورتيارد 
وج���ي دبليو ماريوت وأيضا مت من���ح درع التقدير للبنك التجاري 

الكويتي لرعايته لهذا احلدث.
وقد مثل البنك في هذا احلدث ياس���ر بهبهاني وش���ذى منصور 
ورمزي الصبوري وعدد من موظفي البنك من قطاع اخلدمات املصرفية 

لألفراد. 

خالل استضافة بورصة نيويورك »يوم سوق المال السعودي«

جناح البنك التجاري في احتفال »ماريوت«


