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صفقة قيمتها 7.38 ماليني دينار.
وجاء قطاع الش���ركات الصناعية ف���ي املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 18.37 مليون س���هم نفذت م���ن خالل 477 صفقة 

قيمتها 2.93 مليون دينار.

عودة الترقب خوفًا من نتائج الربع الثاني

رغم األجواء اإليجابية 
الت���ي س���يطرت عل���ى 
التداول  أولى جلس���ات 
الت���زال  األس���بوعية، 
املتداولني تترقب  أع���ني 
مخصص���ات البنوك في 
الربع الثاني والتي تشير 
بعض التقديرات إلى أنها 
قد ترتفع عن الربع األول 
على خلفي���ة بدء حاالت 
الفرز ملجموعة من العمالء 
األفراد والش���ركات التي 
عجزت عن سداد التزاماتها 
جتاه البنوك، األمر الذي 
البنوك وبتعليمات  دفع 
مشددة من البنك املركزي 
ال���ى أخ���ذ مخصصات 

وجرى التداول على أسهم 111 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 75 شركة وتراجعت أسعار أسهم 19 شركة، 
وحافظت أس���هم 17 شركة على أسعارها فيما لم ينشط النشاط 

أسهم 101 شركة.
وتصدر قطاع االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 64.79 
مليون س���هم نفذت من خالل 1071 صفق���ة قيمتها 5.65 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع اخلدمات 
املركز الثاني بكمية تداول 
حجمه���ا 58.98 مليون 
سهم نفذت من خالل 1126 
صفقة قيمتها 9.85 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع العقارات 
الثالث بكمية  املركز  في 
ت���داول حجمه���ا 43.66 
مليون س���هم نفذت من 
خالل 498 صفقة قيمتها 

2.09 مليون دينار.
وحصل قطاع البنوك 
على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 18.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 398 

وضوح النهج الحكومي في التعامل مع »عفن« السوق
يعيده إلى اللون األخضر.. واألسهم القيادية تعزّز سيولته

 استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات البالغة 
13.067 مليون دينار على 44.67% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: زين، بيتك، الكويت الدولي، 

مجموعة الصناعات، الصفاة وبنك برقان.
اس��تحوذت قيمة تداول س��هم زين والبالغة 5.57 

ماليني دينار على 19.04% من اجمالي القيمة.
 تصدر مؤشر قطاع االس���تثمار اداء السوق 
بواقع 136.3 نقطة، وجاء مؤشر قطاع االستثمار 
في املركز الثاني بواقع 95.6 نقطة واحتل مؤشر 
قطاع البنوك ارتفاعات قطاعات السوق في املركز 
الثالث بواقع 93 نقطة، وجاء مؤشر قطاع اخلدمات 

في املركز الرابع بواقع 81.9 نقطة.

»كافية« على تعث���ر عمالءها من 
األفراد والشركات في الربع األول.

وعلى الرغ���م من توقع افتتاح 
»الوطني« نتائج البنوك في الربع 
الثاني بنمو في األرباح بحدود %10، 
تطل مخاوف التعثر الشديد وخروج 
ش���ركات من السوق تطل برأسها 
مجددا على أداء تلك الشركات في 
الربع الثاني، األمر الذي يجعل من 
استمرار حالة الترقب لدى املتداولني 
سيد املوقف خالل املرحلة املقبلة، 
إضافة إلى وجود توقعات بتراجع 
نتائج الشركات في الربع الثاني.

آلية التداول

قادت أس���هم البنوك السوق بش���كل واضح لالرتفاع متأثرة 
بالت��داوالت النشطة على س���همي الكويت الدولي وبرقان، فقد 
ش���هدت تداوالت الك���ويت الدولي نشاط��ا ملحوظ���ا متصدرة 
النشاط على مستوى القطاع الب���نكي بكمية تداول بلغت 9.48 
ماليني سهم بقيمة 1.9 مليون دينار في عمليات وصفتها مصادر 
ل� »األنباء« بأنها متفق عليها مس���بقا بني املالك فيما لم توضح 
مصادر من داخل البنك أي تفس���ير ملا يحدث على الس���هم على 

النشاط.
كما ش���هد سهم برقان ارتفاعا ملحوظا بواقع 15 فلسا للسهم 
ليستقر عند 350 فلسا للسهم في تداوالت بلغت 3.07 ماليني سهم 
بلغت قيمتها 1.05 مليون دينار تأثرا بإعالن بنك اخلليج املتحد 
على موقع الس���وق حصوله على موافق���ة بنك الكويت املركزي 
لتملك 20% من رأسمال برقان بصورة مباشرة والتي أثرت على 
أداء الس���هم بشكل مؤثر. وشهد س���هم »بيتك« عمليات جتميع 
كبيرة على الس���هم ليشهد ارتفاعا مبقدار وحدة واحدة ليستقر 
عند 970 فلسا للسهم في تداوالت نشطة بلغت 2.3 مليون سهم 

وبقيمة 2.2 مليون دينار.
وشهدت أسهم »إيفا« و»استثمارات« و»الصفاة« و»الساحل« 
و»جلوبل« تداوالت نشطة على أسهمها اتسمت في معظمها باألداء 
املضاربي قادتها جميعا لالرتفاع بشكل متفاوت متأثرة باألجواء 

اإليجابية ألداء السوق.

الصناعة والخدمات

شهد سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 14 فلسا للسهم 
ليس���تقر عند 260 فلسا للس���هم في تداوالت نشطة بلغت 4.88 

ماليني سهم بقيمة 1.23 مليون دينار.
وعاد س������هم »زين« ليت���صدر األسهم املتداولة وفقا ملعيار 
القيمة، حي��ث حق��ق الس���هم ارتف���اعا قدره 40 فلس���ا للسهم 
ليس���تقر عند دينار و200 فلس للسهم بكمية تداول بلغت 4.7 

ماليني سهم.
وحقق سهم »أجيليتي« ارتفاعا قدره 10 فلوس للسهم ليستقر 
عند 340 فلسا للسهم في نشاط ملحوظ على الكميات املتداولة 

للسهم التي بلغت 2.56 مليون سهم.

عمر راشد
عادت مؤش���رات البورصة إلى 
الل���ون األخضر مج���ددا في أولى 
جلسات التداول األسبوعية مدفوعة 
بعدد من العوامل أس���همت بشكل 
رئيسي في سيادة اللون األخضر 
أوله���ا الدخول الق���وي للمحفظة 
الش���ركات  الوطنية على أس���هم 
التشغيلية بقيادة البنوك وأسهم 
قطاعي اخلدم���ات والصناعة ذات 
األداء التشغيلي وعلى رأسها »زين« 
العوامل  و»أجيليتي« وثاني تلك 
متثل في تأثير الشفافية احلكومية 
التعامل مع تراجعات السوق  في 

احلادة والتي استمرت حتى أوائل األسبوع املاضي حيث حسمت 
احلكومة أمرها بعدم ضخ سيولة في السوق بسبب وجود »عفن« 
بالسوق يحتاج لتنظيف، مؤكدة على ان تركيزها الفترة املقبلة 
سيكون على تنفيذ مئات املشروعات واملبادرات التنموية والتي 

سيكون لها أثر طويل املدى على أداء السوق واالقتصاد ككل.
وثال���ث تلك العوامل متثل في نضج املتداولني ومس���تثمري 
الس���وق في التوجه نحو األس���هم ذات األداء التش���غيلي اجليد 
واالبتعاد عن الش���ركات الورقية التي متث���ل مخاطرة كبيرة ال 

ميكن حتمل تداعياتها.
ورابع تلك العوامل متثل في التأثير اإليجابي ألس���واق املال 
العاملي���ة واإلقليمية والتي أغلق معظمه���ا على ارتفاعات نهاية 

تداوالت أمس، األمر الذي انعكس إيجابا على السوق.
وقد انعكست العوامل اخلمسة السابقة على تداوالت السوق 
بعد أن اجتهت أعني املتداولني واملستثمرين في السوق الى األسهم 
القيادية ذات األداء التش���غيلي، إذ حقق السوق ارتفاعا ملحوظا 
في مؤش���ره الوزني عند اإلغالق بواق���ع 1.54% محققا ارتفاعه 
اخلامس على التوالي، حيث أنهى جلس���ة أمس فوق مستوى ال� 
400 نقطة بعد أن ظل متخليا عنه طوال اجللسات الست املاضية 

رابحا 6.13 نقاط.
كما تفاعل املؤشر السعري إيجابا مع تلك العوامل حيث أغلق 
على اللون األخضر محققا مكاسب قدرها 65 نقطة عند مستوى 

6496.5 نقطة رابحا 65.6 نقطة.
كما انعكست األجواء اإليجابية على سيولة السوق التي ارتفعت 
بنسبة 15.97% لتستقر عند 29.25 مليون دينار مقتربة من حدود 
ال� 30 مليون دينار، مع توقعات البعض ببلوغ س���يولة السوق 

ملستوى ال� 40 مليونا مع استمرار احملفزات االيجابية.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 65.6 نقطة ليغلق على 6496.5 
نقطة بارتفاع نسبته 1.02% مقارنة بتداوالت اخلميس املاضي، 
كذلك ارتفع املؤشر الوزني 6.13 نقطة ليغلق على 403.28 نقاط 

بارتفاع نسبته %1.54.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 222.07 مليون سهم نفذت من 

خالل 3873 صفقة قيمتها 29.25 مليون دينار.

استحواذ قيمة 
تداول 6 شركات 
والبالغة 13.067 
مليون دينار على 
44.67% من 
إجمالي القيمة

مخصصات البنوك 
في الربع الثاني 

وتوقع إفالس بعض 
الشركات يعيدان 

حالة الترقب
لدى المتداولين

المؤشر 65.6 نقطة
وتداول 222.07 مليون سهم 

قيمتها 29.25 مليون دينار
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جانب من تكرمي أحد املتفوقني

موزعة في أسواق البحرين ودبي ومكة

الدويسان: »صروح لالستثمار« تدرس التخارج 
من استثمارات عقارية لسداد التزاماتها

شريف حمدي
أكد نائب رئيس مجلس االدارة لشركة صروح 
لالستثمار فوزي الدويسان ان الشركة بصدد التخارج 
من بعض االستثمارات لعدد من املشاريع العقارية، 
الفتا الى ان صروح لديها مشاريع عقارية متنوعة 

في عدد من االسواق منها البحرين ودبي ومكة.
وقال الدويسان في تصريحات صحافية خالل 
اجلمعي���ة العمومية العادية الت���ي انعقدت أمس 
بنس���بة حضور 78.2% ان الشركة لن تتخارج اال 
من االستثمارات التي س���تحقق من ورائها عوائد 
مجزية، مشيرا الى انه سيتم توجيه االموال الناجتة 
عن هذه التخارجات الى سداد جزء من التزاماتها 
بعد جناحها في اعادة جدولة الديون بقيادة البنك 
االهلي املتحد )الكويت والش���رق االوسط سابقا(، 
الفتا الى ان الشركة جنحت ايضا في جدولة ديون 
مبقدار 10 مالي���ني دوالر مع بنك بالبحرين ملدة 3 

سنوات.
ولفت الدويس���ان الى ان صروح وش���ركاتها 
التابعة تكبدت خسائر في 2009 بلغت 2.52 مليون 
دينار، مشيرا الى ان الشركة تأثرت جراء االحداث 
االقتصادي���ة املتوالية بدءا م���ن أزمة االئتمان في 

ع���ام 2007 وحتى أزمة منطقة اليورو على جميع 
االقتصادات دون استثناء، وهو االمر الذي صعب 
االوضاع على اجلميع وضيق اثر احللول التي مت 

السعي وراءها.
وأشار الى ان الشركة قامت بانتهاج سياسات 
استثمارية ومالية متحفظة وال تزال، حيث تعتمد 
على تقليل املخاطر املالية مبا يخفف من وطأة األزمة 
عليها وعلى الشركات ذات النشاط املماثل، وهو ما 
أدى الى تقليل اآلثار الناجمة من خالل استحقاقات 
وترتيبات ظهرت ايجابياتها في انخفاض خسائر 
الش���ركة الى ما نسبته 52% مقارنة مع عام 2008، 
وكذل���ك تخفيض املصاري���ف االدارية والعمومية 
بنسبة 35% مقارنة بالعام الذي سبقه، وانخفاض 
اخلس���ائر غير املتوقعة من االستثمارات املدرجة 
بنس���بة 79%، باالضافة الى االستمرار في جدولة 

املديونيات قصيرة االجل الى آجال متوسطة.
على جانب آخر، وافقت اجلمعية العمومية العادية 
للش���ركة على جميع بنود ج���دول االعمال، حيث 
وافقت على تقري���ر مجلس االدارة وتقرير مراقب 
احلسابات وصادقت على امليزانية العمومية للعام 

املالي املنتهي في 31 ديسمبر 2009.

»الوطنية« تشارك طالب ثانوية دعيج السلمان فرحة تخرجهم
اعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن رعايتها حفل تخريج طالب 
ثانوي����ة دعيج الس����لمان، والتي أقيمت في قاعة الزمردة في التاس����ع 

والعشرين من يونيو املاضي.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه الرعاية تأتي كجزء من 
مواصلة جهودها في دعم الش����باب الكويتي، وفي إطار استراتيجيتها 
والتزامها مبسؤوليتها االجتماعية نحو تكثيف جهودها في دعم وتشجيع 
طالب الكويت الذين ميثلون مستقبلها املشرق ولطاملا كان ذلك في صميم 
أهدافها نحو االهتمام بالشباب وتقديرهم وإعطاء قيمة جلهودهم املبذولة 

وحلثهم إلى التطلع دائما للمزيد من النجاح في املستقبل.
وفيما يتعلق برعاي����ة احلفل قال مدير العالقات العامة بالش����ركة 
عبدالعزي����ز البال����ول: »نحن في الوطنية لالتص����االت حريصون على 
استغالل كافة الفرص املتاحة والتي تساهم في حتسني وإغناء املجتمع 
الكويتي ولطاملا كان ذلك على رأس أولوياتنا«. وأضاف: »نحن فخورون 
كل الفخر برؤية الطالب يتخرجون اليوم متجهني نحو مس����تقبل أكثر 
تفاؤال مليء بالتحديات التي س����نواجهها معه����م دائما ونقف بجانبهم 

ملواجهتها والتعامل معها متى ما استدعت الضرورة.
وأكد أن »الوطنية لالتصاالت« مستمرة في دعمها للمجال األكادميي 
والتربوي والش����بابي في الكويت واس����تعدادها الدائم مل����د يد العون 
للخريجني وتوفير كل ما يحتاجونه ليحققوا املزيد واملزيد من النجاحات 

واإلجنازات.

بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وتوفير المرونة المالية

»مشاريع الكويت« تستكمل بنجاح إصدار سندات 
بقيمة 500 مليون دوالر 

املستثمرين الدوليني لهذه العملية 
األخيرة ضمن برنامجنا إلصدار 
السندات، فالتقلبات واالضطرابات 
السائدة في األسواق لم تثننا عن 
بذل املزيد م����ن اجلهود بحثا عن 
متويل ألجل 10 سنوات وبتكلفة 
مماثلة لإلصدار السابق من السندات 
والذي حقق جناحا كبيرا. كما تؤكد 
هذه الصفقة ريادة شركة مشاريع 
الكويت كنم����وذج يحتذى به من 
قبل ش����ركات القطاع اخلاص في 
منطقة الش����رق األوسط وشمال 
أفريقيا، وكذلك قدرتها املستمرة 
الدين.  إلى أسواق  على الوصول 
وس����وف متكننا هذه الصفقة من 
إعادة متويل الدين الذي يستحق 
في العام املقبل ومن إطالة منحنى 

االئتمان لدينا حتى عام 2020«.
اجلدير بالذكر ان كال من بي.إن.
بي. باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.

سي قاموا بدور املديرين الرئيسيني 
املشتركني لهذا اإلصدار. 

وبس����عر فائدة ثابت، مدرجة في 
بورصة لندن، وحتمل سعر فائدة 
ثابتا مبعدل 9.375%، وهي مسعرة 
بهامش قدره 644.2 نقطة أساس 
فوق منحنى سعر املبادلة الوسيطة 
لل����دوالر األميركي و647.3 نقطة 
أس����اس فوق معدل الفائدة على 
س����ندات اخلزانة األميركية على 
التوالي، حي����ث لقي هذا اإلصدار 
اكتتاب����ا فاق قيمت����ه مبقدار 3.6 

مرات.
واوضحت أن هذه العملية متثل 
إصدار دين خليجيا نادرا من نوعه 
ومكونا من شريحة واحدة وألجل 
10 سنوات، وجاءت مبثابة اختيار 
استراتيجي صائب يهدف إلى إطالة 
أمد اس����تحقاق الدي����ن وحتقيق 
التناغم األمثل بني اس����تحقاقات 
األص����ول واملطلوبات. وس����يتم 
اس����تخدام إيرادات ه����ذا اإلصدار 
إلطالة اس����تحقاق مطلوبات دين 
الش����ركة وملزيد من التنويع في 

قاعدة مستثمريها.
الس����ندات  كما يأت����ي إصدار 
اجلديد اس����تمرارا إلستراتيجية 
شركة مشاريع الكويت القائمة على 
حشد األموال بصورة منتظمة في 
أسواق الدين بهدف تنويع قاعدة 
املستثمرين وتوفير املرونة املالية، 
مشيرة الى ان كال من شركة مشاريع 

الكويت واألوراق املالية املصدرة 
حتت مظل����ة برنامجه����ا إلصدار 
أوراق مالي����ة متوس����طة األجل 
باليورو )EMTN(، يتمتع بتصنيف 
ائتماني م����ن مرتبة »BBB-« من 
وكالة ستاندرد آند بورز ومرتبة 

»Baa2« من وكالة موديز.
وقد أغلق س����جل االكتتاب في 
الس����ندات عند مبل����غ 1.8 مليار 
دوالر، ومت تخصيصه على نطاق 
واس����ع حول العالم وبنسبة %19 
للمملكة املتحدة، 26% لسويسرا، 
7% ألوروبا، و19% آلس����يا، و%9 
للشرق األوسط و20% للحسابات 
اخلارجية األميركية. وقد استقطب 
هذا اإلصدار مجموعة متنوعة من 
املستثمرين ومن ضمنهم مؤسسات 
عاملية رائدة في مجال أدوات الدخل 
الثابت. وبهذه املناسبة، قال رئيس 
املاليني ملجموعة شركة  املديرين 
مش����اريع الكويت بيناك مايترا : 
»يسرنا ما لقيناه من استجابة من 

أعلنت شركة مشاريع الكويت 
أنها استكملت بنجاح إصدار سندات 
بقيمة 500 مليون دوالر )144 مليون 
دينار( حتت مظلة برنامجها إلصدار 
أوراق مالية متوسطة األجل باليورو 

)EMTN( وبقيمة ملياري دوالر.
وقالت الشركة في بيان صحافي 
ان هذه الصفقة متثل أول إصدار 
دولي للسندات من قبل شركة من 
القطاع اخلاص في منطقة الشرق 
األوسط وش����مال أفريقيا في عام 
2010، كما أنه اإلصدار األول املقوم 
بال����دوالر األميركي الذي تطرحه 
مؤسسة كويتية منذ عام 2009، 
مش����يرا الى ان هذا اإلصدار جاء 
البالغة  الس����ابق  ليتبع اإلصدار 
قيمته 500 مليون دوالر وألجل 7 
سنوات والذي كانت شركة مشاريع 
الكويت قد طرحته في عام 2009 

والذي حقق جناحا باهرا.
واشارت الش����ركة الى ان هذه 
السندات املصدرة ألجل 10 سنوات 

)قاسم باشا(الدويسان مترئسا اجلمعية العمومية

)محمد ماهر(نفسية املتداولني انعكست إيجابا على السوق

تشكيل مجلس إدارة »مبرد«
قال س���وق الكويت لألوراق املالية إن شركة 
مبرد للنقل )مبرد( أفادته بأنه بناء على اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية للشركة املنعقدة في 
2010/7/7 وال���ذي مت فيه انتخاب اعضاء مجلس 
إدارة الشركة فقد مت تشكيل مجلس اإلدارة ليصبح 

رئيس مجلس اإلدارة خالد زيد الطواري، ونائب 
الرئيس والرئيس التنفيذي محمد ابراهيم املعيلي، 
وعضوية كل من محمد سالم املري، بسام عبدالعاطي 
عثمان، ومناف يوسف العماني، عبداحملسن محمد 

البابطني.


