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من الشركات سواء املدرجة أو غير املدرجة، فضال عن بطء آلية 
تنفيذ مشاريع التنمية.

رابعا: في ظل تزايد املشاكل املالية التي تعاني منها الشركات 
فمن الطبيعي ان تواجه البنوك هذه املشاكل باملزيد من التشدد 
في عمليات اإلقراض، رغم التنمية املالية التي تعاني منها البنوك 

التي لديها أكثر من 36 مليار دينار ودائع.
لذلك فإنه رغم استمرار 
الصع���ودي  االجت���اه 
للسوق إال ان ثقة أوساط 
املتداولني واملستثمرين في 
السوق ستظل مهزوزة، 
األمر الذي س���يؤدي الى 
است�مرار ضعف السيولة 
املالية املوجهة للبورصة 
إلى ان تنتهي الشركات 
من إعالن نتائجها املالية 
النصف األول من  لفترة 

العام احلالي.

آلية التداول

حققت أغلب أس���هم 
البن���وك ارتفاع���ا ف���ي 

العدي���د من االه���داف في املدى القصير ابرزها واهمها حتس���ني 
مستوى ميزانيات في الربع الثاني وتخفيف حجم خسائر اوساط 
املتداولني اال ان عامل الثقة في السوق مفقود، وهذا يعود السباب 
عديدة ابرزها اوال: االوضاع السيئة املتزايدة للعديد من الشركات 
االمر الذي يزيد من هامش افتقاد الثقة في الس���وق، واخر هذه 
الشركات اعالن بيت االوراق املالية عن خسائر ضخمة لعام 2009 

بلغت نحو 57.6 مليون 
دينار والتي تعادل حوالي 
90% من اجمالي رأس مالها 

البالغ 68 مليون دينار.
ثانيا: عدم وجود اي 
بوادر حكومي���ة بانقاذ 
الشركات التي تعاني من 
صعوبات مالية ضخمة 
تهدد وجودها، االمر الذي 
سيكبد املساهمني والبنوك 

خسائر كبيرة.
ثالثا: عدم قدرة القطاع 
اخل���اص عل���ى تنفي���ذ 
مشاريع التنمية في ظل 
املشاكل اإلدارية واملالية 
العديد  التي تعاني منها 

صعود »زين« وشركات الخرافي يدفع السوق لالرتفاع
اقتراب نهاية الربع الثاني يدفع »المجاميع« لتصعيد أسهمها

اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 
13.1 ملي����ون دينار على 51.2% م����ن القيمة اإلجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: »الوطني، بنك اخلليج، الساحل 
للتنمية، صناعة األنابيب، زين، االستثمارات الوطنية، 

املستثمرون، بوبيان للبتروكيماويات«.
استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 5 ماليني دينار 

على 19.4% من القيمة اإلجمالية.
حققت جميع مؤشرات السوق ارتفاعا أعالها »البنوك« 
مبقدار 95.6 نقطة، تاله »األغذية« مبقدار 84.9 نقطة، 
تاله »الصناعة« مبقدار 67.9 نقطة، تاله »االستثمار« 

مبقدار 62.3 نقطة. ت
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أسعارها رغم الضعف النسبي في 
مجمل تداوالتها باستثناء التداوالت 
املرتفعة نس���بيا على س���هم بنك 
اخلليج الذي حقق ارتفاعا محدودا 

في سعره.
ورغم التداوالت الضعيفة على 
مجمل أسهم الشركات االستثمارية 
إال ان أغلبه���ا حق���ق ارتفاعا في 
أسعارها، خاصة أسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي التي حقق 
بعضها ارتفاعا باحلد األعلى، حيث 
شهد س���هم الساحل للتنمية واالس���تثمار ارتفاعا باحلد األعلى 
في تداوالت قياس���ية غلبت عليها عمليات الشراء، كذلك ارتفع 
سهم االس���تثمارات الوطنية باحلد األعلى في تداوالت مرت�فعة 

نسبيا.
ورغم التداوالت الضعيفة على سهم الصفاة لالستثمار إال انه حقق 
ارتفاعا ملحوظا في سعره، وذلك في إطار عمليات التصعيد التي 
تقوم بها الشركة ألسهمها لتحسني نتائجها املالية في نهاية الربع 
الثاني من العام احلالي. وحسب توجهات املجاميع االستثمارية، 
فإن األسهم التابعة ملجموعة اخلرافي ومجموعة الصفوة ومجموعة 
ايفا في قطاع االستثمار يتوقع ان حتظى بدعم في املدى املنظور 

لتحسني مستويات أسعار في نهاية الشهر اجلاري.
وحققت أغلب أسهم الشركات العقارية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة على أغلب األسهم باستثناء التداوالت املرتفعة 
على سهمي املس���تثمرون والدولية للمنتجعات وجيزان وابيار 

للتطوير العقاري.

الصناعة والخدمات

وفي قطاع الش���ركات الصناعية، حققت أغلب أسهم القطاع 
ارتفاعا في أس���عارها في تداوالت ضعيفة باس���تثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على بعض األسهم كسهم صناعة األنابيب الذي 
سجل ارتفاعا نسبيا في س���عره، فيما واصل سهم منا القابضة 
ارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا باحلد األعلى، وحقق سهم مجموعة 
الصناعات ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا. 
ويالحظ ان أغلب أسهم الش���ركات الصناعية التابعة ملجموعة 
اخلرافي سجلت ارتفاعا في أس���عارها مع توقعات بأن تواصل 

هذه األسهم االرتفاع.
وحققت أغلب أسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت نشطة على بعض األسهم، خاصة األسهم الرخيصة 
التابعة ملجموعة الصفوة في القطاع. ورغم التداوالت الضعيفة 
نس���بيا لسهم زين إال انه حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره، األمر 
الذي يظهر تزايد عمليات الشراء على السهم مقابل ضعف عمليات 
البيع. ففي ظل األرباح القياس���ية التي تعلن عنها الش���ركة في 
الرب���ع الثاني من العام احلالي من املفترض ان يواصل الس���هم 

االرتفاع.
ورغم التداوالت الضعيفة على أسهم قطاع األغذية إال ان سهم 
دانة الصفاة س���جل ارتفاعا باحلد األعل���ى في تداوالت ضعيفة 

نسبيا، فيما سجل سهم أغذية ارتفاعا مبقدار وحدتني.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات على 51.2% من 
القيمة اإلجمالية للشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

116 شركة.

هشام ابو شادي
على الرغم م���ن ضعف القيمة 
اال ان مؤشري  االجمالية للتداول 
سوق الكويت لالوراق املالية حققا 
ارتفاعا بفضل املكاسب امللحوظة 
لسهم زين واسهم الشركات املرتبطة 
بها خاصة التي تسيطر مجموعة 
اخلرافي على حصص مؤثرة فيها، 
االمر الذي حف���ز بعض املجاميع 
االستثمارية على تصعيد اسهمها، 

وان كان بوتيرة محدودة في تداوالت 
ضعيف���ة. فوفقا آللية التداول امس يالحظ ان عمليات التصعيد 
التي ش���هدها تأتي في اطار اجتاه اغلب املجاميع االس���تثمارية 
لتحسني مستويات اسعار اسهمها حتى نهاية الربع الثاني، اال ان 
ما تنفرد به مجموعة اخلرافي عن باقي اسهم املجاميع االستثمارية 
االخرى، انها متتلك محفزات التصعيد واملتمثلة في االرباح التي 
حصل���ت عليها من توزيعات ارباح زين والتي س���تدخل ضمن 
النتائج املالية لهذه الش���ركات ف���ي الربع الثاني، واالهم ان هذه 
الش���ركات لديها ارباح مضمونة على مدى العام احلالي والعام 
القادم من االرباح التي ستحصل عليها من توزيعات زين الناجتة 
من ارباح بيع اصول افريقيا، لذلك فإن هذه االسهم مرشحة ملزيد 
من االرتفاع اال ان هذا متوقف في نهاية املطاف على قدرة صانع 

السوق االساسي في االستمرار في دعم نشاطها.
اما على مس���توى املجاميع االس���تثمارية االخرى، فان نسب 
املخاط���ر عليها مرتفعة، ومن الض���روري اخذ احليطة واحلذر 
جتاهها خاصة انها س���تتأثر بالهبوط الواضح للس���وق قياسا 
مبستويات اس���عار نهاية الربع االول من العام احلالي، اما على 
مس���توى احملفزات العامة، فإن السوق يعاني من ضعف خاصة 

على مستوى الدعم احلكومي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة 57.5 نقطة ليغلق على 6640.6 
نقطة بارتفاع نسبته 0.87%، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 6.79 نقاط 
ليغلق على 406.66 نقاط بارتفاع نسبته 1.7%. وبلغ اجمالي االسهم 
املتداولة 181.1 مليون سهم نفذت من خالل 3378 صفقة قيمتها 25.7 
مليون دينار، وجرى التداول على اس���هم 116 شركة من اصل 213 
شركة مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 66 شركة وتراجعت أسعار 
اسهم 17 شركة وحافظت اسهم 33 شركة على اسعارها و97 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 63.7 
مليون سهم نفذت من خالل 589 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار.

وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 47 مليون 
سهم نفذت من خالل 975 صفقة قيمتها 5.1 ماليني دينار.

واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 33.5 
مليون سهم نفذت من خالل 883 صفقة قيمتها 8 ماليني دينار.

وحصل قطاع الش���ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 13.2 مليون سهم نفذت من خالل 450 صفقة قيمتها 
3.6 ماليني دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 9.7 ماليني س���هم نفذت من خالل 

149 صفقة قيمتها 779 الف دينار.
على الرغم من اهمية استمرار البورصة في الصعود لتحقيق 

تحرك نسبي 
ألسهم مجموعة 
شركات »الصفوة« 
لتحسين 
ميزانياتها

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات على 
51.2% من 

إجمالي القيمة

 )سعود سالم(رغم ارتفاع مؤشري السوق إال أن خسائر املتداولني كبيرة

المؤشر العام 57.5 نقطة 
وتداول 181.1 مليون سهم 

قيمتها 25.7 مليون دينار

ارتفاع

»بيتك«: أجهزة آيفون يوميًا للمشتركين 
بخدمة »3D Secure« المجانية

 تشكيل مجلس إدارة
»المساكن الدولية للتطوير العقاري«

أكدت شركة املساكن الدولية للتطوير العقاري 
ان���ه بناء على اجتماع عموميتها العادية املنعقدة 
في 26 مايو املاضي والذي مت فيه انتخاب اعضاء 
مجلس ادارة الشركة فقد مت تشكيل مجلس االدارة 

ليصبح على النحو التالي:
عادل املخيزمي � رئيس���ا ملجلس ادارة الشركة 

ممثال عن شركة اسيكو للصناعات، سعود األيوب 
� نائبا للرئيس منتخب، وأعضاء مجلس اإلدارة: 
احمد املاجد ممثال عن شركة غسان اخلالد، وغيداء 
اخلالد ممثلة عن شركة اسيكو للصناعات، ونبيل 
اخلالد منتخب، ومشاري بودي منتخب، وعبدالعزيز 

احلميضي منتخب.

أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« انه اعتبارا من اليوم 
وحتى 19 من أغسطس المقبل 
يدشن حملة ترويجية لخدمة 
ثالثي األمان »3D Secure« والتي 
يعد »بيتك« األول في إطالقها 
على مستوى البنوك المحلية، 
حيث تتيح لكل عميل يشترك 
الخدمة عب���ر األون الين  في 
فرصة للفوز بالسحب اليومي 
 »iPhone« على جهاز آيف���ون

طوال فترة الحملة.
وفي ه���ذا الخصوص، قال 
مس���اعد المدير العام للقطاع 

المصرف���ي محمد ناصر الف���وزان في تصريح 
صحافي ان الحملة تستهدف الوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من العمالء المشتركين بالخدمة التي 
تتيح لهم درجة أكبر من األمان عند استخدامها 
في التس���وق االلكتروني وذلك بمراقبة عملية 
الشراء من 3 أطراف حماية ألموال العمالء وهو 
ما يجسد مفهوم األمان واالطمئنان الذي حمله 

»بيتك« منذ بداياته.
وأضاف أن الحملة التي تشمل جميع حاملي 
بطاقات االئتمان »فيزا وماس���تركارد« وكذلك 
البطاقات مس���بقة الدفع »األسرة« و»الخير«، 
ستمنح كل مشترك خالل فترة العرض فرصة 
للفوز بجهاز آيفون »iPhone« في كل يوم بهدف 
تشجيعهم على استخدام البطاقات االئتمانية 
كأسلوب آمن وسريع للشراء خصوصا مع خدمة 
»3D Secure« »لما لتلك العملية من دعم لمبيعات 
التجار أيض���ا وتوفير وقت وجهد العميل مما 
يساهم أيضا في تحريك عجلة السوق، الفتا إلى 

أن التسجيل بهذه الخدمة سيكون مجانا.

وأش�ار إلى أن الجوائز تعبر 
عن رغبة »بيتك« في مواكبة 
التقن�ية ال�حديثة حيث دشن 
قبل فترة وجي���زة برنامجه 
المجان���ي ألجه���زة اآليفون 
و»iPad« مما يعطي للجوائز 
قيم���ة وأهمية ل���دى العميل، 
وبالتالي »تعد الحملة ش���كال 
من أشكال التكامل والتنسيق 
حيث ستوفر الجوائز لبعض 
التي بها  عمالئن���ا األجه���زة 

يتمتعون بخدماتنا«.
وعن بطاقات »بيتك« مسبقة 
الدفع أوضح الفوزان ان بطاقة 
»األسرة« تتيح للعمالء مراقبة وإدارة النفقات 
الشهرية ألسرهم، كونها بطاقة مدفوعة مسبقا، 
ويمكن لصاحبها استخراج ما بين 2 و7 بطاقات 
من بطاقته لمن يري���د حتى لو لم يكونوا من 

عمالء »بيتك«.
فيما تمكن بطاقة »الخير« حاملها من مساعدة 
المحتاجين بصورة غير مباشرة عبر استخدامه 
للبطاقة، إذ في كل م���رة يقوم العميل بإجراء 
عمليات الشراء باستخدام البطاقة، يتبرع »بيتك« 
ب� 0.5% لكل عملية شراء محليا وخارجيا على 
مدار العام، وتس���تخدم هذه األموال إلرس���ال 
أش���خاص غير قادرين على أداء فريضة الحج 

والعمرة ألدائها.
وشدد الفوزان على أن بطاقات »بيتك« للدفع 
المسبق »بيتك« يمكن االعتماد عليها من حيث 
األمان والقبول لالستخدام، باإلضافة إلى المزايا 
األخرى مثل الخصومات الت���ي تقدم في اكبر 
وأرق���ى المحالت والمتاجر مما يجعلها الخيار 

المفضل للدفع محليا ودوليا.

لمدة 60 يومًا وتشمل بطاقات االئتمان ومسبقة الدفع

محمد الفوزان

 المنصور: »الصفاة للتأمين« تحقق 13% نموًا
في حقوق المساهمين لعام 2009

حققت أرباحًا صافية بمقدار 251 ألف دينار

)أسامة البطراوي(عبدالعزيز املنصور مترئسا اجلمعية العمومية

وأشار الى ان الشركة استمرت 
في تعزيز نش����اطها االجتماعي 
والثقافي انطالقا من مسؤولياتها 
جت����اه املجتمع واملش����اركة في 

الوعي التأميني.
وتوقع املنص����ور أن تقوم 
احلكومة بتق����دمي دعم حكومي 
أكبر من خالل طرح املش����اريع 
التنموية والتي تؤدي إلى رفع 
معاناة الش����ركات، خاصة فيما 
يتعلق مبشكلة السيولة باعتبار 
احلكوم����ة املس����ؤول األول عن 
دوران عجل����ة االقتصاد والتي 
تنعكس بشكل مباشر على جميع 
القطاعات وتض����ع الكويت في 

مكانتها املرموقة.
وعل����ى جانب آخ����ر وافقت 
اجلمعية العمومية على كل بنود 
جدول االعمال واعتمدت تقرير 
مجل����س االدارة وتقرير مراقب 
احلسابات وصادقت على امليزانية 

العمومية.

وبصاف����ي أرباح وصل إلى 251.3 
ألف دينار.

وعلى صعيد النتائج التشغيلية 
ارباحا بلغت  فقد حققت الشركة 
16.3 ألف دينار ومتكنت من إصدار 
عدد 31.868 وثيقة مقابل 25.949 في 

2008 ومبعدل منو يقدر ب� %23.
وأضاف أن الشركة قامت بضبط 
املصاريف اإلداري����ة والعمومية 
بنسبة 4% خالل العام 2009 الى 
692.5 الف دينار مقابل 725.5 الف 

دينار في العام 2008.

مبعدل منو يقدر ب� 14% باإلضافة 
لنمو حقوق املساهمني بنسبة %13، 
الفتا الى أن تطبيق استراتيجية 
الشركة كان لها األثر اإليجابي على 
ارباح الشركة التي حققت ربحية 
في الس����هم مبعدل 10.05 فلوس 

شريف حمدي
أف����اد رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة الصفاة 
للتأمني عبدالعزيز املنصور بأن 
الشركة حرصت على مدار السنوات 
اخلمس املاضية على تقدمي خدمات 
تأمينية متنوعة من خالل شرائح 
من العم����الء املتميزين والراغبني 
في تأمني أعمالهم ونشاطهم وفق 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
وقال املنصور خالل اجلمعية 
العمومية التي عقدتها الشركة أمس 
ان الشركة اس����تمرت في حتقيق 
األهداف املرس����ومة ف����ي مزاولة 
نشاطها بكل ثبات واحملافظة على 
معدالت النمو في نشاطها التأميني 
على الرغم من تأثيرات األزمة املالية 
املتعددة، باإلضافة إلى املنافس����ة 
الشديدة والتحدي بني الشركات 

العاملة في السوق احمللي.
ولفت املنصور الى ان الشركة 
حققت زيادة في مجموع املوجودات 

»بوبيان« يحصل على »األيزو« »27001:2005«
لنظام أمن إدارة المعلومات

أعلن بنك بوبيان عن حصوله على شهادة 
امن  العاملي���ة »27001:2005« لنظام  األيزو 
إدارة املعلومات العاملية وذلك في إطار سعي 
إدارة البنك ال���دؤوب لتوفير أعلى درجات 
األمن املصرفي وسرية املعلومات الشخصية 
واالئتمانية اخلاصة بعمالء البنك وذلك من 
منطلق حرصها املستمر على تطوير خدمات 
البنك. وقال البنك في بيان صحافي ان حتقيق 
هذا االجناز جاء بفضل اجلهود التي بذلتها 
مجموعة نظم املعلوم���ات وإدارة امن نظم 
املعلومات في وضع وتنفيذ املعايير الدولية 
والتي متت مراجعتها وإقرارها من قبل مؤسسة 
ستاندرد البريطانية )BSi( التي تعتبر من 
املنظمات املستقلة وغير الهادفة للربح، حيث 

متنح هذه الش���هادة على املستوى العاملي 
وف���ق معايير ولوائح ونظ���م صارمة وفي 
هذا اإلطار قال مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية والدعم املصرفي في بنك بوبيان 
ناظم القناعي تعليقا عل���ى هذا االجناز أن 
هذه الشهادة التي تعتبر األولى التي يحصل 
عليها البنك متثل خط���وة هامة نحو إبراز 
البنك عامليا في مجال امن املعلومات ونقطة 
انطالق مهمة في مجال تطبيق املمارس���ات 
اجلديدة في مج���ال تكنولوجيا املعلومات.  
وأضاف: »ان حصول البنك على هذه الشهادة 
املهمة من مؤسس���ة  )BSi(العريقة يؤكد أن 
تطوير التقنيات املصرفية يأتي بالتزامن مع 
األولويات اإلستراتيجية للبنك مع األخذ بعني 

االعتبار أن تكنولوجيا نظم املعلومات تعتبر 
العمود الفقري غير املرئي للخدمات املصرفية 
والتمويلية ألي بنك«. من جانبه، قال مدير 
تقنية املعلومات في البنك فراغيز كورين ان 
هذه الشهادة تعتبر من أهم الشهادات العاملية 
املتخصصة في أمن املعلومات والتي حتمل 
قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءة واجلودة 
في مختلف املؤسسات حول العالم من خالل 
التحكم باملخاطر وضمان اس���تمرارية عمل 
التقنيات  األنظمة وذلك باس���تخدام أحدث 
العاملية مما يساعد على رفع مستوى الوعي 
األمني وبالتالي املساعدة في حتقيق األهداف 
اإلستراتيجية للبنك والتي من أهمها استمرار 

تقدمي خدمات متميزة وآمنة لعمالئنا. ناظم القناعي


