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خالل اليومني املقبلني والتي ستكون من خالل تصعيد بعض أسهم 
الشركات القيادية لتحسني أوضاع الصناديق واحملافظ املالية في 
الربع الثاني، إال ان مجمل أدائها عن هذه الفترة يتوقع ان يكون سلبا 

قياسا بالربع األول.
ورغم أجواء اإلحباط 
والتش���اؤم التي تسود 
أوساط املتداولني إال ان 
هناك احتماالت ان يشهد 
السوق نوعا من التحسن 
في النص���ف الثاني من 
الشهر املقبل، كما حدث 
في الع���ام املاضي الذي 
ش���هد فيه السوق نوعا 
النشاط خالل فترة  من 
الصيف، خاصة ان الكثير 
املتداولني  من أوس���اط 
قام���وا بتصفي���ة أغلب 
مراكزهم التي مت شراؤها 
بأدنى األسعار من قبل 

حجمها 29.4 مليون س���هم نفذت من خالل 626 صفقة قيمتها 2.4 
مليون دينار. وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 12.9 مليون س���هم نفذت من خالل 379 صفقة قيمتها 6.6 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الصناعة 
في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 10.4 ماليني 
سهم نفذت من خالل 318 
صفقة قيمتها 2.4 مليون 

دينار.
تقليص اخلسائر

تقلصت خسائر املؤشر 
الثواني  ف���ي  الس���عري 
األخيرة من 43 نقطة الى 
13.2 نقطة، كذلك تقلصت 
خسائر املؤشر الوزني من 
الى 0.93 نقطة،  2 نقطة 
وذلك في إط���ار عمليات 
تصعيد متوقعة للمؤشر 

تقليص خسائر مؤشري السوق في الثواني األخيرة
مؤشر لتصعيدهما استعدادًا إلغالقات نهاية الربع الثاني

 اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 8 شركات 
البالغة 9.3 ماليني دينار على 50.6% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الش����ركات هي: بنك اخلليج، 
بيتك، الصناعات، أجيليتي، زين، بنك بوبيان، 

السالم، الرابطة.
 استحوذت قيمة تداول بيتك البالغة 2.3 مليون 

دينار على 12.4% من القيمة اإلجمالية.
 باستثناء ارتفاع مؤشر الشركات غير الكويتية 
مبقدار 83.3 نقطة والتأمني مبقدار 12.1 نقطة، فقد 
تراجعت باقي القطاعات أعالها البنوك مبقدار 

42.2 نقطة واخلدمات مبقدار 29.3 نقطة. ت
را
ش
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م
و

احملافظ املالية الكبيرة.

آلية التداول

حافظ���ت أغلب أس���هم 
البنوك على أس���عارها في 
ت���داوالت مرتفعة نس���بيا 
على بعض األسهم، خاصة 
سهم بنك اخلليج الذي شهد 
عمليات شراء نسبية، إال انها 
لم توق���ف االجتاه النزولي 
للسهم الذي تكبد خسائر ملحوظة في اليومني املاضيني، كذلك شهد 
سهم بيت التمويل الكويتي عمليات شراء ملحوظة أدت الرتفاعه 
مع توقعات بأن يتجاوز حاجز الدينار في نهاية إقفال الربع الثاني، 
وبش���كل عام فإن اآلمال معقودة على قطاع البنوك في ان يحسن 
من النتائج املالية اإلجمالية للشركات في الربع الثاني على الرغم 
من التأثيرات املتوقعة للهبوط امللحوظ للس���وق على أخذ املزيد 

من املخصصات.
وواصلت أغلب أسهم الشركات االستثمارية هبوطها في تداوالت 
محدودة مع متاسك اسعار بعض أسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي في القطاع خاصة سهمي االستثمارات الوطنية والساحل 
للتنمية، ويالحظ ان معظم أس���هم القطاع س���جلت انخفاضا في 
أسعارها في تداوالت متواضعة جدا، األمر الذي يبرز مدى الضعف 

املتعمد في الشراء من قبل املجاميع االستثمارية ألسهمها.
واستمرت أغلب أسهم الشركات العقارية في التراجع مع ضعف 
واضح في التداول باس���تثناء بعض األس���هم التي تشهد ارتفاعا 
نسبيا في تداوالتها كسهم املستثمرون، ويالحظ انه في ظل الهبوط 
املتواصل ألسعار أسهم القطاع العقاري، هناك بعض أسهم الشركات 
التي وصلت ملستويات مغرية للشراء، خاصة التي تتمتع بأصول 

جيدة.

الصناعة والخدمات

استمرت حركة التداول ضعيفة على أسهم الشركات الصناعية 
مع انخفاض أس���عار أغلبها، فقد شهد س���هم مجموعة الصناعات 
عمليات شراء ملحوظة، خاصة انه وصل ملستويات متدنية ومشجعة 
للش���راء، ورغم اس���تمرار االجتاه النزولي ألغلب أسهم الشركات 
اخلدماتية، إال ان بعض األس���هم الرخيصة شهدت ارتفاعا نسبيا 
في تداوالتها، فيما متاس���ك س���هم زين على س���عره البالغ دينار 
و120 فلس���ا في تداوالت ضعيفة، وارتفعت نسبيا التداوالت على 
س���هم أجيليتي الذي يشهد متاسكا على سعر املقاومة البالغ 335 
فلسا، لكنه في حال انخفاضه عن هذا السعر، فإنه سيشهد املزيد 
من االنخفاض. وقد اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات على 
50.6% من القيمة اإلجمالية للش���ركات التي شملها التداول البالغ 

عددها 108 شركات.

هشام أبوشادي
الكويت  واصل س���وق 
لالوراق املالية تراجعه لليوم 
الثاني على التوالي وان كانت 
وتيرة التراجع اقل مقارنة 
بأول من امس اال ان تقليص 
خسائر مؤشري السوق في 
الثوان���ي االخيرة يظهر ان 
السوق يتوقع ان مييل نحو 
االرتفاع حتى نهاية اغالق 

الربع الثاني من العام احلالي، كذلك من املؤشرات االيجابية لتداوالت 
امس تراجع عمليات البيع على اس���هم الشركات القيادية ملصلحة 
عمليات الشراء والتي بدت واضحة على اغلب اسهم البنوك، خاصة 
التمويل الكويتي، الذي حقق مكاسب سوقية محدودة مع توقعات 

بأن يتجاوز حاجز الدينار.
ورغم اجواء االحباط التي تسود اوساط املتداولني جراء اخلسائر 
الضخمة التي تكبدوها، اال ان السوق في طريقه للتماسك، لكن هذا 
ال يعني انه تعافى من االمراض املنتشرة فيه على جميع االصعدة، 
فالنتائج املالية للش���ركات يتوقع ان تكون مخيبة لآلمال في ظل 
الهبوط احلاد للسوق في الربع الثاني مقارنة بالربع االول، كذلك 
السيولة املالية شحيحة سواء لدى الشركات او اوساط املتداولني 

في ظل التشدد الواضح من البنوك في عمليات االقراض.
ويالحظ ان اس���عار العديد من االس���هم وصلت الى مستويات 
متدنية جدا، وفي ضوء النتائج املالية للش���ركات في الربع الثاني 
س���يحدد جدوى شراء هذه االسهم، خاصة التي تراجعت اسعارها 

السوقية عن االسمية بنسب تتراوح بني 50 و%70.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 13.2 نقطة ليغلق على 6557.8 
نقطة بانخفاض نسبته 0.20% مقارنة بأول من امس، كذلك  انخفض 
املؤش���ر الوزني 0.93 نقطة ليغلق على 398.54 نقطة بانخفاض 

نسبته 0.23% مقارنة بأول من امس.
وبلغت كمية االسهم املتداولة 130 مليون سهم نفذت من خالل 

2584 صفقة قيمتها 18.5 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 108 ش���ركات من اصل 212 ش���ركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 23 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
57 شركة وحافظت اسهم 28 ش���ركة على اسعارها و104 شركات 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 41.5 

مليون سهم نفذت من خالل 443 صفقة قيمتها 1.8 مليون دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 29.4 

مليون سهم نفذت من خالل 661 صفقة قيمتها 3.7 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث بكمية تداول 

بعض المجاميع 
االستثمارية  تقوم 
بتجميع أسهمها  
بأدنى األسعار

استحواذ قيمة تداول 
أسهم 8 شركات 

على 50.6% من القيمة 
اإلجمالية

 )محمد ماهر(قاعة التداول شبه خاوية من املتداولني

المؤشر 13.2 نقطة وتداول 
130 مليون سهم قيمتها 

18.5 مليون دينار

انخفاض

أعلنت الش���ركة املشتركة العاملية 
العقاري���ة، والتي تع���د مبثابة الذراع 
العقارية لش���ركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت املدرجة بالبورصة، عن جناح 
برنامجها »ارتاح« والتي قامت بطرحه 
مؤخرا في السوق الكويتي بهدف تقدمي 
خدماتها إلدارة العقارات سواء للشركات 
)احملافظ( أو لألفراد. وبهذه املناسبة، 
قال مدير التطوير والتسويق للشركة 
احمد عوده ان الشركة جنحت خالل مايو 
املاضي في احلصول على عقود بقيمة 
297 ألف دينار وفقا لبرنامج »ارتاح«، 
متوقعا أن تقوم الشركة بتوقيع عقود 
بقيم���ة 450 ألف دينار خالل أش���هر 
الصيف اجلاري. وأضاف أن البرنامج 
الذي تطرحه الشركة يقدم العديد من 

اخلدمات العقارية للمستثمر العقاري بحيث تقوم الشركة بتسديد قيمة 
اإليجارات املستحقة من العقارات بشكل مسبق وملدة ثالثة أشهر من تاريخ 
استحقاقها طوال فترة التعاقد. وأوضح أن البرنامج يتيح للشركة متثيل 
مالك العقارات في جميع الدوائر احلكومية واملكاتب الهندس���ية، وكذلك 
إبرام عقود الصيانة ومتابعة تنفيذها سواء الصيانة الدورية أو اجلذرية، 

باإلضافة إلى إشرافها على أمن وسالمة 
العق���ار وإمكانية توفير حراس األمن 
واإلشراف عليهم واحلفاظ على نظافة 
العقار. ولفت إلى أن الشركة ستعمل على 
استقبال مالحظات ومشاكل املستأجرين 
والعمل على حلها بأفضل وأسرع الطرق 
وأقل التكاليف وبشكل يومي، باإلضافة 
إلى تقدمي التقارير الشهرية التي توضح 
مدى رضا املستأجرين عن مستوى أداء 
الشركة واخلدمات التي يتم اجنازها.  
وحول أحدث العقود التي قامت الشركة 
بتوقيعها خالل مايو املاضي قال عوده 
انه مت مؤخرا توقيع عقد مع ش���ركة 
سنيار العقارية، حيث مت االتفاق مبوجب 
ذلك العقد على أن تقوم الشركة املشتركة 
العقارية بتول���ي إدارة جميع عقارات 
شركة سنيار العقارية وفق برنامج »ارتاح« لسداد اإليجارات مسبقا. من 
جانبه، اعرب رئيس مجلس إدارة شركة سنيار العقارية فهد العصفور 
عقب توقيعه العقد عن إعجابه بفكرة برنامج »ارتاح« التي تساعد على 
االنتفاع من دخل العقار من خالل إعادة تشغيل الدخل العقاري بصورة 

أفضل وأوسع من قبل.

»التجاري« يعرض منتجاته وخدماته 
المصرفية في ديوان المحاسبة

متاش���يا مع جهود البنك املستمرة 
والرامية إلى التميز في مجال اخلدمات 
املصرفية التي تواكب التطور في القطاع 
املصرفي، واصل البنك التجاري برنامجه 
التسويقي في ديوان احملاسبة في إطار 
العمالء ضمن  التواصل م���ع  تعزي���ز 
خطة تسويقية تهدف الى الوصول إلى 
ش���رائح مختلفة من العمالء لتعريفهم 
باملنتجات واخلدمات املصرفية املتنوعة 
التي يقدمها البنك. وقدم موظفو البنك 
عرضا مفصال عن احلسابات املوجودة 
ملوظفي وزائري الديوان منها حس���اب 
الري���ادة املصمم لش���ريحة خاصة من 
العمالء أصحاب الوظائف املهنية العالية 

كاملدقق���ني واألطباء واملهندس���ني والذي يتضمن 
مجموعة قيمة من اخلدمات واملميزات احلصرية، 
باإلضافة إلى تعريفهم بحساب النجمة والذي مينح 
عمالءه فرصا لربح 81 جائزة نقدية شهريا بقيمة 
إجمالية تبلغ مليونني ومائتني وخمسني ألف دينار 

سنويا، وحسابي األول اخلاص باألطفال والعروض 
التسويقية املميزة املتوافرة على بطاقات التجاري 
االئتمانية والتي متنح العمالء تأمينا شامال اثناء 
السفر وخصومات عديدة ومتنوعة لدى املطاعم 

واحملالت املختلفة.

»الخليج« يهنئ الفائزين 
بسحب  الدانة األسبوعي

أعلن بنك اخلليج عن تقدميه املزيد من فرص الفوز بجوائز 
نقدية على مدار السنة لعمالء الدانة حيث يقدم البنك سحوبات 
أسبوعية، ربع سنوية وس���نوية للعمالء الذين يقومون بفتح 

حساب الدانة ويحتفظون بأموالهم فيه ألطول فترة ممكنة.
وقد أجرى بنك اخلليج في 27 يونيو اجلاري السحب األسبوعي 
الواحد العشرين حلساب الدانة معلنا بذلك عن أسماء 10 فائزين 
يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار وهم: منى ابراهيم 
حسن اليتامى، أحمد عواد عمر العمر، عبدالعظيم محمد معرفي، 
شيخة علي حسني األنبعي، فتحية جاسم محمد االستاذ، فاليري 
زيان فيلوسو، سكينة بونوير، عبداهلل جاسم محمد احلمر، خالد 

محمد ابراهيم احلوطي، وخالد شحاذه نزال الظفيري.
اجلدير بالذكر انه يتعني على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح 
حس���اب الدانة وهو 200 دينار الذي يؤهل العميل للدخول في 
السحوبات األسبوعية، الربع س���نوية والسنوية تلقائيا. كما 
يتميز حس���اب الدانة في بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه 
حس���ابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 
على توفير امل���ال. فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في 

احلساب زادت الفرص املتاحة للفوز. 

فالح الهبيدة مديرًا
لـ »التراخيص التجارية« بـ »التجارة«

عاطف رمضان
علمت »األنب���اء« ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا 
بتعيني فالح الهبيدة مديرا إلدارة التراخيص التجارية خلفا جلمال 
سلطان الشايع الذي أحيل الى التقاعد. وأضافت املصادر ان فالح 
الهبيدة كان يشغل منصب مراقب تراخيص محافظة الفروانية 
منذ عام 1995 علما ان الهبيدة يعمل في وزارة التجارة والصناعة 

منذ 27 سنة تقريبا وحاصل على مؤهل جامعي.

نايف الرفاعي يتسلم اجلائزة من عامر جنم

معرض »التجاري« في ديوان احملاسبة

أحمد عوده وفهد العصفور عقب توقيع العقد

أعل���ن البنك األهلي املتحد 
عن فائزين جديدين في عرض 
الودائع االس���تثمارية حتت 
ش���عار « اس���تثمر واعتمر« 
والذي من خالله ينال العميل 
املس���تثمر فرصة لربح عمرة 
شاملة لش���خصني مع ودائع 
املتحد االس���تثمارية »بشاير 
الضح���ى، وبش���اير اليس���ر 

ووديعة اخلير«.
وقد حالف احلظ في السحب 
األسبوعي الرابع الذي أشرفت 
عليه إدارة حماية املس���تهلك 
التج���ارة، كل من:  في وزارة 
عبدالرحمن محمد علي الهاجري، 
ونايف محمد الزبداني الرفاعي. 
العميل على فرصة  ويحصل 
لدخول السحب األسبوعي على 
كل وديعة استثمارية جديدة أو 
لكل وديعة استثمارية قائمة يتم 
جتديدها، ومبلغها يزيد على 
1000 دينار ومضاعفاتها، خالل 
فترة العرض والذي بدأ بتاريخ 
16 مايو املاضي وسينتهي في 15 
يوليو املقبل، حيث بدأ السحب 
األول بتاري���خ 23 مايو 2010، 
ليربح من وقعت عليه القرعة 

رحلة عمرة لشخصني تشمل 
تذكرتي س���فر على اخلطوط 
الوطنية م���ع املواصالت من 
مطار ج���دة ال���ى الفندق في 
مكة والعك���س، واالقامة في 
فندق 5 جنوم ملدة ليلتني في 
غرفة مزدوجة م���ع اإلفطار، 
وذلك م���ن تاريخ 7 ولغاية 9 
أكتوبر املقبل.. وللعميل فرصة 
واحدة تؤهله لدخول السحب 

األسبوعي عن كل 1000 دينار من 
قيمة وديعته االستثمارية، أما 
الودائع االستثمارية بالعمالت 
األجنبية فإن لكل مبلغ 10.000 
أو  ي���ورو،  أو 7.000  دوالر 
6.000 جنيه استرليتي متنح 
العميل فرصة واحدة لدخول 
السحب.، وكلما تضاعف مبلغ 
الوديعة تضاعفت معه فرص 

السحب.

ودائع استثمارية تحت شعار »استثمر واعتمر«

»األهلي المتحد« يمنح فرصتين أسبوعيًا 
لربح عمرة شاملة لشخصين 

»بيت الضمان«
 تطلق حملتها الصيفية
اعلنت ش��ركة بي��ت الضمان، 
إحدى الش��ركات التابعة ملجموعة 
ش��ركات بيت اإلج��ارة القابضة، 
عن اطالق حملته��ا الصيفية لبيع 
السيارات والتي حتمل عنوان »خلك 
عاملضمون... بالكفالة«، وأوضح مدير 
املبيعات في الشركة محمد احلضرمي 
أن هذه احلمل��ة تتميز عن غيرها 
بتقدمي الكفالة الذهبية للس��يارات 
وذلك إدراكا ملا تعنيه الكفالة ومدى 
أهميتها لدى العمالء، مشيرا الى ان 
شركة بيت الضمان خصصت هذه 
 Range Rover �احلملة لسيارات ال
Sport وال� Li 730 BMW. واضاف 
أن شركة بيت الضمان تعمل على 
تقدمي سيارات هي األفضل ضمن 
فئاتها، خصوصا ما إذا كانت هذه 
السيارات مستعملة ليضمن للعميل 
راحة البال عند شراء هذه السيارات 
الراقية،، مبين��ا »إننا نعني حقا ما 
نقول عندما أطلقنا ش��عار »خلك 

عاملضمون« لبيت الضمان«.

خالل شهر مايو الماضي وبصدد توقيع عقود جديدة بـ 450 ألفًا

»المشتركة العقارية«:  »ارتاح« استقطب عقودًا بـ 297 ألف دينار


