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 وجاء النشاط في معظمه »مضاربيا« على أسهم قطاع البنوك 
بسبب سيادة شائعات حول اجتاه أحد العمالء لالستحواذ على 
حصة مؤثرة في رأسمال بنكي اخلليج والكويت الدولي ليشهد 
كل منهما ارتفاعات متواصلة بعدها شهد كال السهمني موجة بيع 
قوية جلني األرباح على تلك األس���هم لتؤثر في مسار السهمني 
على مدى اجللسات الثالث 

األخيرة.
املقاب���ل جاءت  وفي 
ش���ائعة إف���الس بي���ت 
التمويل اخلليجي ليشهد 
بعدها السهم عمليات بيع 
قوي���ة بلغت 126 مليون 
س���هم والتي وإن كانت 
ال متثل سوى 6.6% من 
رأس���مال الشركة، إال أن 
غياب الوضوح بشأن ما 
يجري على السهم جعل 
الكثيرين من املتداولني 
يسيرون وراء الشائعة 
القطيع«  وفق »سياسة 
التي يتبعها املضاربون 

قيمتها 3.5 ماليني دينار. وحصل قطاع البنوك على املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 14.7 مليون س���هم نفذت من خالل 415 صفقة 

قيمتها 7.2 ماليني دينار. 
 وجرى التداول على أسهم 106 شركات من أصل 211 شركة مدرجة، 
شهدت أسهم 31 شركة منها ارتفاعا، فيما انخفضت أسهم 45 شركة 

وأغلقت أسعار أسهم 30 
شركة دون تغيير.

 سيطرة الشائعات

أداء  سادت الضبابية 
الس���وق خالل جلسات 
تداول األسبوع احلالي، 
فقد سيطرت الشائعات 
على سير حركة التداول 
منذ بداية األسبوع والتي 
لم ينج فيها مؤشره العام 
م���ن الل���ون األخضر إال 
في جلس���ة واحدة، على 
وقع تطور األحداث التي 
شهدتها األسواق األوروبية 

خالل األسبوع. 

 ارتفاع سهم »زين« يدفع األسهم المرتبطة بها للصعود
مدعومة بقرب تحويل قيمة صفقة »أصول أفريقيا«

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
8.26 ماليني دينار عل����ى 33.8% من اجمالي القيمة، 
وهذه الشركات هي: بنك اخلليج، متويل اخلليج، منا 

القابضة، والبنك الوطني، زين والبنك التجاري.
استحوذت قيمة تداوالت سهم »بنك اخلليج« والبالغة 

2.79 مليون دينار على 11.5% من إجمالي القيمة.
باستثناء قطاع األغذية الذي اغلق مرتفعا بواقع 
39.7 نقطة، تراجعت مؤشرات 6 قطاعات اعالها مؤشر 
قطاع البنوك بواقع 71.4 نقطة، تاله مؤشر قطاع غير 
الكويتي في املرتبة الثانية بواقع 41 نقطة، تاله مؤشر 

قطاع العقارات في املرتبة الثالثة بواقع 11 نقطة. ت
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أقل  الس���هم عند  عادة لتجمي���ع 
املستويات وبيعه مرة أخرى. 

إال أن األمر ال يقتصر على تداول 
الش���ائعات بل على ق���درة إدارة 
السوق على ضبطها، فالبرغم من 
السلبية حول  الش���ائعات  تداول 
»بيت التموي���ل اخلليجي« إال ان 
إدارة السوق لم تتحرك لتوضيح 
مدى صدق هذه الش���ائعات رغم 
قانوني���ة عملي���ات البي���ع التي 
ش���هدها السهم، وفي املقابل قامت 
إدارة السوق باالستيضاح عما مت 
نشره بخصوص شركة مجموعة 
اخلصوصية القابضة حول توق���ع حتقيقها أرباحا خالل العام 
احلالي، وكذلك قيام إدارة السوق بوقف التعامل على سهم شركة 
املدينة للتمويل واالس���تثمار على خلفية بعض التداوالت التي 

متت على السهم.
وتطرح إدارة السوق تساؤالت مرة أخرى على أداء الرقابة على 
الشركات وقدرتها على فلترة الشائعات وكذلك التعامل مبسطرة 

واحدة مع الشركات فيما يتعلق بالتداوالت.

 آلية التداول

اس���تمرارا لعمليات جني األرباح التي شهدتها أسهم البنوك 
في اجللس���ة السابقة، أنهى قطاع البنوك تداوالته األسبوع على 
تراجع ليقود أداء املؤشر العام للسوق للتراجع، حيث تراجع سهم 
»التجاري« بواقع 40 فلس���ا ليستقر عند 850 فلسا للسهم، فيما 
شهد سهم بنك اخلليج تراجعا في بداية اجللسة إلى 405 فلوس، 
إال أنه اس���ترد مكاسبه مرة أخرى ليغلق عند مستوى 415 فلسا 

محققا مكاسب قدرها 10 فلوس مقارنة باجللسة السابقة. 
 وفيما ش���هد س���هما »الوطني« و»بيتك« ثباتا في سعريهما 
تراجعت أسهم »املتحد« و»برقان« و»بوبيان« بواقع 5 فلوس لكل 
من س���همي »املتحد« و»برقان«، فيما تراجع سهم »بنك بوبيان« 

بواقع 10 فلوس ليستقر عند 530 فلسا للسهم.
وشهدت تداوالت أسهم »االستثمارات الوطنية« و»الساحل« 
و»املال« ارتفاعا في اس���عارهما وتداوالتهما وذلك تأثرا بارتفاع 
سهم »زين« بواقع 40 فلسا للسهم مستقرا عند دينار و380 فلسا 
للسهم، فيما شهد سهم »األنابيب« ارتفاعا بواقع 5 فلوس للسهم 

ليستقر عند 370 فلسا للسهم.

الصناعة والخدمات

وشهد سهم »أجيليتي« تراجعا بواقع 10 فلوس ليستقر عند 
530 فلسا للسهم خالل فترة التداول، وقبل اإلغالق بنصف ساعة 
ارتد الس���هم صعودا بواقع 10 فلوس للس���هم ليستقر عند 540 

فلسا للسهم.
واستمر سهم بيت التمويل اخلليجي في التراجع خالل التداول 
ليتراجع بواقع 2.5 فلس للسهم ليستقر عند 47 فلسا عند اإلغالق 

في عمليات بيع مستمرة على السهم.

عمر راشد
 أنهى س���وق الكوي���ت لألوراق 
املالي���ة تداوالته األس���بوعية على 
تباين في مؤش���راته، حيث تراجع 
املؤشر السعري 12 نقطة ليغلق عند 
ارتفع  مس���توى 7063 نقطة، فيما 
املؤشر الوزني بشكل طفيف ليغلق 
عند 0.86 نقطة ليستقر عند مستوى 

428.26 نقطة.
املتداولني  وقد سيطرت مزاجية 
املتأثرة مبا يحدث في منطقة اليورو 
من تداعيات سلبية، لتزيد من درجة 
احلذر في الش���راء حلساب موجات 

بيعية معظمها مضاربي.
وقد انعكس���ت تلك احلالة على حرك���ة التداوالت التي تراجعت 
على مستوى الكمية والقيمة وعدد الصفقات بنسب 47.5% و%47.1 

و35.9% على التوالي.
ورغم األخبار اإليجابية عن استكمال حتويل ملكية أصول زين 
اليوم وبدء استالم مبلغ الصفقة بدءا من االثنني املقبل، إال أن درجة 
تعاطي الس���وق مع اخلبر لم تكن بالشكل املطلوب واملعتاد، حيث 
أنهى الس���هم عند نفس مس���توى تداوالت االثنني املاضي فقد أغلق 
عند دينار و380 فلسا في تداوالت ضعيفة لم تتجاوز سيولتها 1.2 

مليون دينار.
خليجيا، واصلت اسواق البحرين وقطر ومسقط التراجع، فيما 

سجلت سوقا دبي وابوظبي ارتفاعا.
وخارجيا، أغلقت األسواق األوروبية مرتفعة رغم أجواء التراجع 
احلاد الذي عاش���ته اول من امس عل���ى وقع التراجع احلاد لليورو 
مقابل الدوالر وكذلك تراجع النفط دون مستوى ال� 70 دوالرا للبرميل 

ألول مرة منذ اشهر.
وواصل السوق الكويتي اجتاهه النزولي وان كان بوتيرة محدودة 
بدال من التعاطي اإليجابي مع ارتداد األس���واق األوروبية إلى اللون 

األخضر في بداية افتتاحها أمس.

المؤشرات العامة

أغلق الس���وق أمس على تباين في مؤشريه السعري والوزني، 
حيث تراجع املؤشر السعري بواقع 12 نقطة ليغلق عند 7063 نقطة، 
فيما أغلق املؤش���ر الوزني على ارتفاع طفيف ليس���تقر عند 428.2 

نقطة بارتفاع قدره 0.68 نقطة.
وبلغ إجمالي االسهم املتداولة 158.9 مليون سهم نفذت من خالل 
3002 صفقة قيمتها 24.4 مليون دينار. وتصدر قطاع االس���تثمار 
النش���اط بكمية تداول حجمها 41.2 مليون سهم نفذت من خالل 814 
صفقة قيمتها 5.2 ماليني دينار. واحتل قطاع الشركات غير الكويتية 
املركز الثاني بكمية تداول حجمها 36.6 مليون سهم نفذت من خالل 
320 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار. وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 34.6 مليون س���هم نفذت من خالل 819 
صفقة قيمتها 5.49 ماليني دينار. وحصل قطاع الصناعة على املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 18 مليون سهم نفذت من خالل 415 صفقة 

استحواذ قيمة 
تـداول أسهــم 
6 شركات والبالغة 
8.26 ماليين 
دينار على %33.8 
من إجمالي القيمة

مطالبات بوضع 
معايير صارمة 

لمواجهة 
الشائعات وتراجع 

ملحوظ لسهم 
»التجاري«

رشيد الطبطبائي موقعا االتفاقية مع خالد سلوطة

 )كرم دياب(عادل الرومي ود.هاشم الطبطبائي ومحمد الهاجري خالل ندوة جمعية احملاسبني

 )محمد ماهر(ترقب وعزوف عن التداول

المؤشر 12 نقطة وتداول 
158.9 مليون سهم بقيمة 

24.4 مليون دينار

انخفاض

الكويت وسورية توقعان 5 اتفاقيات متعلقة بالتجارة واالستثمار

الرومي: الجهاز الفني سيؤسس 4 شركات مساهمة
الطبطبائي: محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمبادرة يابانية

خالل التوقي����ع ارتياحه لنتائج 
اجتماعات اللجنة الفنية التجارية 
الكويتية � السورية على مدى ثالثة 
ايام الت����ي تكللت بالتوقيع على 
مجموعة من االتفاقيات ومذكرات 
التعاون، خاصة في مجال املعارض 
واتفاقيات منظمة التجارة العاملية. 
الطبطبائي عن سعادته  وأعرب 
ال����ى منظمة  النضمام س����ورية 
التج����ارة العاملية بصفة مراقب، 
الكويت لتقدمي  مبديا اس����تعداد 
الدعم الفني واخلبرات الكويتية في 
هذا املجال. واضاف ان بروتوكول 
التعاون في مجال جذب االستثمار 
االجنبي املباشر من شأنه اتاحة 
الفرص االستثمارية والتعريف 
بها وتبادل الزيارات بني املسؤولني 
عن قطاع االس����تثمار في كل من 

الكويت وسورية.

وصل الى مرحلة اعداد دراس����ة 
اجلدوى االقتصادية لتأس����يس 
الزور  »ش����ركة محطة كهرب����اء 
الشمالية« وعرضها على مستشار 
العمليات لتحديد حجم الشركة 
ورأسمالها. وتوقع ان تباشر اولى 
وحدات احملط����ة بانتاج الكهرباء 
بداية صيف عام 2012، مش����يرا 
الى وجود اكثر م����ن 24 مبادرة 
ملشروعات تتم دراستها في اجلهاز 
الفني مبا فيها مش����روع محطة 
الطاقة الشمسية ومشروع لتجميع 
الشاحنات في منطقة امغرة. هذا 
واكد رئيس جمعية احملاس����بني 
الكويتية  القانونيني  واملراجعني 

محمد الهاجري ان قانون 
ال� »B.O.T« يظهر به تناقض 
كبي����ر من خ����الل امل����ادة رقم 17 
واخلاصة بالرقابة الالحقة والسابقة 

من قبل ديوان احملاسبة.
� في مداخلته  الهاجري  وقال 
خالل الندوة � ان القوانني املقدمة 
حاليا وضع����ت اعباء هائلة على 
ديوان احملاسبة من قبل مجلس 
االم����ة والتش����ريعات جميعه����ا 
باضافة رقاب����ة الديوان على كل 
هذه القوان����ني. وطالب الهاجري 
الديوان، فضال  بتعديل قان����ون 
ع����ن ان املهام اجلديدة جتعل من 
الضروري تعديل الهيكل التنظيمي 
لديوان احملاسبة ومراجعة القانون 

رقم 64/30.

وزارة اخلارجي����ة واملواص����الت 
واجلمارك وغرفة جتارة وصناعة 
الكويت والهيئة العامة للصناعة 
التج����ارة والصناع����ة.  ووزارة 
وأبدى الطبطبائ����ي في كلمة له 

الى 250 ميغاواط.
وقال مستشار رئيس اجلهاز 
الفن����ي لدراس����ة املش����روعات 
د.هاشم الطبطبائي � في تصريح 
اللقاء  للصحافيني عل����ى هامش 
املفت����وح م����ع اعض����اء جمعية 
الكويتية  احملاسبني واملراجعني 
ام����س � ان املش����روع عبارة عن 
مبادرة تقدمت بها شركة يابانية 
معروفة بقيم����ة ال تتجاوز 250 
مليون دينار. واضاف د.الطبطبائي 
ان اجلهاز الفني بدأ بالتعاون مع 
بلدية الكوي����ت لتحديد االراضي 
الالزم����ة للمش����روع وحتضير 
الدراس����ات االقتصادية والفنية 

اخلاصة باجلدوى االقتصادية.
وقال د.الطبطبائي ان اجلهاز 

واالسواق الدولية.
وحض����ر توقي����ع االتفاقيات 
املستش����ار ف����ي س����فارتنا لدى 
س����ورية خالد الفضلي وأعضاء 
الوف����د الكويتي الذي����ن ميثلون 

وع����ن ع����دم اش����راك القطاع 
اخل����اص في اجله����از او اللجنة 
العليا ق����ال الرومي ان قانون ال� 
»B.O.T« جاء منصفا جدا للقطاع 
اخلاص وعدم اشراك ممثل للقطاع 
الفتي للجنة  اخلاص في اجلهاز 
العليا ليتس����نى له الدخول على 
املناقصات واملساهمة فيه حتت 

بند »تعارض املصالح«.

محطة لتوليد الكهرباء

كما اعلن اجلهاز الفني لدراسة 
املشروعات واملبادرات عن اعداده 
الفنية واالقتصادية  للدراس����ات 
اخلاصة بانشاء مشروع لالستفادة 
الطاق����ة الشمس����ية لتوليد  من 
انتاجية تصل  الكهرباء بطاق����ة 

دمشق � كونا: وقعت احلكومتان 
الكويتية والسورية خمس اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية 
جديدة في مجاالت اتفاقيات منظمة 
التجارة العاملية واملعارض وجذب 
االستثمار واملواصفات واملقاييس 

وتنمية الصادرات.
وجاءت هذه االتفاقيات في ختام 
الدورة الرابعة من أعمال اللجنة 
التجارية املش����تركة بني  الفنية 
البلدين. ووقع االتفاقيات ومذكرات 
التعاون عن اجلانب الكويتي وكيل 
التجارة والصناعة رشيد  وزارة 
الطبطبائي، وعن اجلانب السوري 
معاون وزير االقتصاد والتجارة 
خالد سلوطة، واملدير العام لهيئة 
االستثمار احمد عبدالعزيز، واملدير 
الع����ام للمواصف����ات واملقاييس 
ومدير املؤسسة العامة للمعارض 

فواز كرامي
قال رئيس اجلهاز الفني لدراسة 
املشروعات واملبادرات عادل الرومي 
ان قانون ال� »B.O.T« يحمل العديد 
من االيجابيات ويحتاج الى فرصة 
ووقت كافيني حتى يثبت جدارته، 
مش����يرا الى استهداف اجلهاز في 
ندوات مباشرة لتغيير املغالطات 
القانون. وكش����ف الرومي  حول 
في كلمته امام جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية عن تأسيس 
اجلهاز الربع شركات مساهمة خالل 
الفترة املقبلة تتمثل في ش����ركة 
محطات الكهرباء في منطقة الزور 
وشركة السكك احلديدية وشركة 
املترو وشركة تطوير جزيرة فيلكا. 
واضاف الرومي � في الندوة التي 
نظمتها اجلمعي����ة اول من امس 
العديد من احملاس����بني  بحضور 
واملراجعني الكويتيني � ان اجلهاز 
يقوم باعداد الدراسات للعديد من 
املشاريع مبا فيها مشروع محطة 
الزور الكهربائية ومشروع تطوير 
جزيرة فيلكا باالضافة الى مشروع 
املدن العمالية الست التي سيتم 
طرحها خالل شهر يونيو املقبل.

وذكر ان املشاريع املطروحة 
يتم اعداده����ا وحتضيرها وفق 
اسس مهنية عالية ومعايير دولية 
باشراف البنك الدولي معتبرا دور 
اجله����از الفني حلق����ة وصل بني 

القطاعني العام واخلاص.


