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دينار. وتثير تلك القضية مرة أخرى تعامل إدارة السوق مع بعض األسهم 
فور ورود أخبار عنها في بعض وسائل اإلعالم تاركة أسهما أخرى دون 
محاسبة. ومع جتاهل إدارات الشركات اإلفصاح عن أوضاعها املالية أوال 
بأول أمام املس���اهمني على موقع السوق وكذلك غياب تطبيق العقوبات 
الواردة في قوانني اإلفصاح التي تنص عليها صراحة قوانني الس���وق، 
باتت هيبة القانون معدومة 
وأصبح مصير أداء األسهم 
الديوانيات  في السوق بيد 
الت���ي زادت م���ن ضبابية 
أوضاع السوق وغيبت منطق 

الشفافية عن السوق. 

 آلية التداول

كم����ا ارتفع س����هم بنك 
اخلليج بواق����ع 10 فلوس 
للسهم مس����تقرا عند 440 
فلسا بعد إعالن البنك نتائج 
إيجابية معظمها تشغيلي 
عن النص����ف األول، حيث 
أرباحا صافية  البنك  حقق 
قدرها مليونا دينار عاكسا 

38.77 مليون سهم نفذت من خالل 468 صفقة قيمتها 2.17 مليون دينار.  
وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 28.4 مليون 

سهم نفذت من خالل 842 صفقة قيمتها 6.28 ماليني دينار. 

قانون اإلفصاح وتراجع الشفافية 

تداوالت نشطة شهدها 
سهم بيت التمويل اخلليجي 
أمس، عل���ى خلفية األخبار 
التي مت تداولها في السوق 
حول تنفيذ الشركة األعمال 
األولية إلنشاء مشروع مدينة 
الطاق���ة في ليبيا بقيمة 20 
ملي���ار دوالر، وعلى الرغم 
من أن اخلبر مت نش���ره في 
البحرين، إال أن إدارة السوق 
لم حترك ساكنا جتاه السهم 
الذي قفزت تداوالته بشكل 
ملحوظ وفقا ملعيار النشاط 
بحجم تداول بلغ 28.9 مليون 
س���هم نفذت من خالل 231 
صفقة قيمته���ا 1.17 مليون 

إغالقات الثواني األخيرة تقود السوق لمواصلة االرتفاع 
وترقب لقرارات الحكومة لدعم االقتصاد

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
13.03 مليون دينار على 33% من إجمالي القيمة 
وهي: املس���تثمرون، بيتك، التجارية العقارية، 

أجيليتي، بنك اخلليج ومجموعة الصناعات. 
 اس��تحوذت قيم��ة ت��داوالت س��هم مجموعة 
املس��تثمرون القابضة والبالغة 4.03 ماليني دينار 

على 10.19% من إجمالي القيمة. 
 تصدر قطاع اخلدمات مؤشرات قطاعات السوق 
من حيث االرتفاع بواقع 100 نقطة، تاله في االرتفاع 
مؤشر غير الكويتي بواقع 97.3 نقطة وجاء قطاع 

األغذية في املركز الثالث بواقع 48.9 نقطة.  ت
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بذلك التعامل املهني في عالج أوضاع 
البنك منذ أزمة املشتقات التي واجهها 
البن����ك في نهاي����ة 2008، حيث قامت 
إدارة البنك بإجراءات هيكلية وفنية 
مكنته من السير نحو تعزيز وتطوير 
أرباحه بالتركيز على األعمال التشغيلية 
وهو ما أدى إل����ى متكنه من حتقيق 
87.1 مليون دينار أرباحا تشغيلية عن 
النصف األول بزيادة 70% عن مستوى 
األرباح التش����غيلية التي حققها في 
الفترة نفسها من العام املاضي. ومع 
أن البنك قام باحتجاز معظم تلك األرباح 
كمخصصات إال أن األرباح ارتفعت عن 
التوقعات بش����كل مضاعف قاد إلى زيادة ثقة املستثمرين بأداء السهم 

الذي التزال أسعاره مغرية للشراء. 
وعلى نفس وتيرة بنك اخلليج، حقق سهم بنك الكويت الدولي ارتفاعا 
قدره 4 فلوس ليس����تقر عند 220 فلسا للسهم في تداوالت تصدر بها 
نشاط قطاع البنوك بحجم 5.62 ماليني سهم نفذت من خالل 14 صفقة 
قيمتها 1.22 مليون دينار. وجاء نشاط البنك في أعقاب تصريحات رئيس 
مجلس إدارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح بأن البنك يتجه لتعزيز 
تواجده في الس����وق احمللي من خالل زيادة عدد الفروع وكذلك تنويع 
منتجاته املصرفية املقدمة لعمالئه.  وش����هد سهم إيفا نشاطا ملحوظا 
على السهم بحجم بلغ 15.48 مليون سهم دفع سيولة السهم لالستقرار 
عن����د 1.035 مليون دينار، فيما جاءت تداوالت االس����تثمارات الوطنية 
والساحل هادئة لتستقر عند نفس مستويات أسعار اجللسة السابقة.  
وارتفع سهم مجموعة السالم القابضة بواقع فلسني مع استمرار نشاطه 

في االرتفاع بحجم 6.9 ماليني سهم بقيمة 671.8 ألف دينار. 
تصدر سهم »املستثمرون« قائمة أنشط تداوالت السوق وذلك لسابع 
جلسة على التوالي وللمرة اخلامسة عشرة هذا الشهر، حيث بلغ حجم 
التداوالت 170 مليون س����هم من خ����الل 541 صفقة قيمتها 4.03 ماليني 
دينار بنسبة 34% من حجم النشاط.  واستحوذت تداوالت السهم على 
63.1% من حجم النشاط العقاري البالغ 269.12 مليون سهم وذلك تأثرا 
مبا أكده عضو مجلس إدارة الش����ركة براء اجلناعي على سالمة وقوة 
أوضاع الشركة معتبرا أن سهم الشركة ميثل فرصة جيدة لالستثمار 
في الوقت احلالي، موضحا أن الشركة لديها أصول حرة غير مرهونة 
ل����دى البنوك وهو ما يعزز قدرتها التفاوضية للحصول على التمويل 

حال انفتاح القنوات التمويلية.

الصناعة والخدمات

واستقر سهم مجموعة الصناعات عند نفس مستوى أسعارها السابقة 
بالغا 290 فلس����ا للسهم بكمية تداول 4.7 ماليني سهم نفذت من خالل 
148 صفقة بقيمة 1.35 مليون دينار. وحقق سهم أنابيب ارتفاعا بواقع 

10 فلوس مستقرا عند 320 فلسا بكمية تداول 2.59 مليون سهم. 
 واصل س����هم »أجيليتي« االرتفاع بواقع 15 فلسا ليستقر عند 410 
فلوس للسهم، فيما استقر سهم زين عند مستوى دينار و180 فلسا في 

تداوالت ضعيفة لم تتعد 460 ألف سهم بواقع 52 ألف دينار. 

عمر راشد
أنهى سوق األوراق املالية تداوالت 
ثاني جلساته االسبوعية مستقرا في 
املنطقة اخلضراء بدعم من الش����راء 
االنتقائ����ي على األس����هم الرخيصة 
والقيادية التي قادت جميع مؤشراته 

إلى االرتفاع. 
وعلى وقع اغالقات الثواني االخيرة، 
عدل املؤشر الوزني من أدائه مرتفعا 
بواقع 1.75 نقطة مستقرا عند 415.87 
نقطة، فيما أغلق املؤشر العام بارتفاع 
قدره 38.5 نقطة مستقرا عند 6654.1 
نقطة.  وعلى الرغم من أن السوق ال 

يزال في مرحلة ترقب قرارات مجلس الوزراء بش����أن معاجلة »العفن« 
املوجود في السوق ومعرفة املتداولني ملصير الشركات الورقية، إال أن 
العوامل اإليجابية ال تزال تسيطر على سلوك املتداولني واملستثمرين 
وتعزز من وتيرة التفاؤل لديهم باجتاه الشركات ذات األداء التشغيلي 

اجليد والقيمة السوقية املتدنية. 
ومع بدء ورود إعالنات الشركات عن نتائجها املالية للنصف األول، 
أصبحت لغة املصارحة حول أداء الشركات ورأي مدققي احلسابات وفقا 
للمعايير احملاس����بية الدولية املطبقة هي ما تذهب إليه أعني املتداولني 
عند قراءة البيانات املالية للشركات خاصة ما يتعلق بتطبيق املادة 178 
من قانون الشركات التجارية بشأن التعامل مع تآكل 75% من رأسمال 
تلك الش����ركات وكيفية التعامل معها وفق����ا لإلجراءات القانونية التي 
حددتها مواد القانون املنظمة لها. وينتظر املتداولون نتائج التصريحات 
احلكومية حول محاسبة الشركات املسؤولة عن تدهور أوضاعها وكذلك 
حتركات اجلهات الرقابية إلصالح ما ميكن إصالحه من شركات أخرى 
ال تزال أوضاعها »مخفاة« و»مغيبة« عن مس����اهميها الذين لم ميكنهم 
القانون من محاس����بة مسؤولي شركاتهم وباتوا »ضحية« بدال من أن 

يكونوا جالدين ملن قام بحرق مدخراتهم. 

المؤشرات العامة

وقد ارتفع املؤش����ر العام للبورص����ة بواقع 38.5 نقطة ليغلق على 
6654.1 نقطة بارتفاع نس����بته 0.58% مقارنة باجللسة السابقة، فيما 
ارتفع املؤش����ر الوزني 1.75 نقطة ليغلق على 415.87 نقطة وبارتفاع 
نسبته 0.42%. وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 501.7 مليون سهم نفذت 
من خالل 5934 صفقة قيمتها 39.53 مليون دينار. وجرى التداول على 
أس����هم 118 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 68 
شركة وتراجعت اسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم 28 شركة على 
أسعارها دون تغيير.  وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية 
تداول حجمها 269.12 مليون سهم نفذت من خالل 1626 صفقة قيمتها 
9.63 مالي����ني دينار.  واحتل قطاع اخلدمات املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 75.75 مليون س����هم نفذت من خالل 1455 صفقة قيمتها 8.63 
ماليني دينار.   وجاء قطاع االس����تثمار في املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 70.9 مليون سهم نفذت من خالل 1016 صفقة قيمتها 4.6 ماليني 
دينار.  واحت����ل قطاع غير الكويتي املركز الرابع بكمية تداول حجمها 

استحواذ قيمة 
تداول 6 أسهم 
والبالغة 13.06 
مليون دينار
على 33% من 
إجمالي القيمة

عوامل إيجابية 
تسيطر على 

سلوك المتداولين 
والمستثمرين 

وتعزز من وتيرة 
التفاؤل لديهم

المؤشر العام 38.5 نقطة 
وتداول 501.7 مليون سهم 

بقيمة 39.5 مليون دينار

ارتفاع

لقطة جماعية للدفعة الرابعة من املتدربني

»األهلي« يخرج الدفعة الرابعة من متدربي أكاديميته الجدد
أعلن البنك األهلي الكويتي عن 
الرابعة  الدفعة  احتفاله بتخرج 
من متدرب���ي أكادميية »األهلي« 
الذين أمت���وا البرنامج التدريبي 
ملدة ش���هر حيث بلغ عددهم 20 
خريجا، واستهدف البرنامج تنمية 
وصقل مهارات املتدربني املهنية 
لتطبي���ق امله���ام الوظيفية بعد 
التخرج في األكادميية على أكمل 
وجه وبصورة ممتازة وحتقيق 
طموحاتهم املهنية كل على حسب 
تخصصه، وقد مت التركيز أيضا في 
الدورة على مهام وواجبات إدارة 
اخلدمات املصرفية لألفراد وشبكة 
الفروع املنتشرة مبناطق الكويت 
وإدارة مرك���ز اخلدم���ة الهاتفية 
كونهما أكثر اإلدارات تعامال مع 
العمالء، باإلضافة إلى تس���ليط 
الضوء على احتياجات س���وق 

العمل املصرفي احلديث.
وبهذه املناسبة، أعرب مساعد 
مدير عام إدارة املوارد البشرية 
في البنك حمزة أنكي عن إعجابه 
مبستوى اخلريجني في أكادميية 
األهلي ومتنى لهم حتقيق املزيد 

من النجاح ف���ي بداية حياتهم 
املهنية في البنك األهلي الكويتي 
وأكد اس���تمرار خطة البنك في 
توظيف أكفأ الكوادر في القطاع 

املصرفي.

اجلدي���ر بالذكر أنه في إطار 
حرص البنك األهلي الكويتي على 
عملية التكويت وزيادة نس���بة 
العمالة الوطنية في البنك فقد 
كان أغل���ب خريج���ي أكادميية 

الكويتيني لتصل  »األهلي« من 
نس���بة التكويت ال���ى 65% من 

إجمالي القوى العاملة بالبنك.
ويسعى البنك إلى زيادة هذه 
النسبة باملستقبل من خالل طرح 

العديد من الفرص الوظيفية في 
الدفعة اخلامسة ألكادميية األهلي 
لكي يثبت الشاب الكويتي نفسه 
العمل  ويظهر قدرته في مجال 

املصرفي.

ارتفاع الصادرات الكويتية
إلى اليابان 9.7% خالل يونيو

طوكي���و � كون���ا: قال���ت 
ان  رس���مية  إحصائي���ات 
الص���ادرات الكويتي���ة ال���ى 
اليابان ارتفعت بنسبة %9.7 
خالل ش���هر يوني���و املاضي 
لتصل إلى 55.81 مليار ين أي 
ما يعادل 636.7 مليون دوالر 
في حني انخفضت الصادرات 
اليابانية بنسبة 164.8% لتصل 
الى 12.90 مليار ين أي حوالي 

147.2 مليون دوالر.
وأضاف���ت وزارة املالي���ة 
اليابانية في تقرير انه بتجاوز 
الصادرات الكويتية إلى اليابان 
اليابانية وصل  الص���ادرات 
الفائض التجاري للكويت مع 
ثاني اكب���ر اقتصادات العالم 
للشهر ال� 29 على التوالي في 
شهر يونيو إلى 42.91 مليار 
ين أي في حدود 489.5 مليون 

دوالر.
كما ب���ني التقرير انكماش 
الرقم بنسبة 6.7% عن العام 
الذي سبقه مشكال انخفاضا 
أكتوبر  للم���رة االولى من���ذ 

.2009
الكوي���ت تعتبر  ان  يذكر 
شريكا جتاريا رئيسيا لليابان 
إذ وصل حجم التبادل التجاري 
بينهما ع���ام 2009 الى 10.53 

مليارات دوالر.
واظهر التقرير ان الفائض 
التجاري ملنطقة الشرق األوسط 
مع اليابان توسع بنسبة %33.9 
ليصل الى 615.71 مليار ين أي 
في حدود 7.02 مليارات دوالر 
نتيجة ارتفاع منو الطلب على 
النفط اخلام واملنتجات النفطية 
والتي سجلت ما نسبته %98.0 
من إجمالي واردات اليابان من 

املنطقة.
كم���ا ارتفع���ت الصادرات 
اليابانية الى الشرق األوسط 
بنس���بة 43.7% لتص���ل الى 
208.83 مليارات ين أي حوالي 
2.38 مليار دوالر نتيجة الطلب 
على السيارات اليابانية والتي 
ش���كلت ما نسبته 60.8% من 
إجمالي صادرات املنطقة من 

اليابان.

»سامسونغ« تطرح جهازًا متطورًا
H1N1 لتنقية الهواء للحماية ضد ڤيروس

 Virus كش���فت سامسونغ النقاب عن تكنولوجيا
Doctor لتنقية الهواء، والت���ي تعتبر أحدث إضافة 
لعائل���ة األجهزة املنزلية املبتكرة من سامس���ونغ، 
ويعم���ل هذا اجلهاز املتطور لتنقي���ة الهواء كتدبير 
وقائي ضد الڤيروس���ات التي تنتقل بالهواء، وذلك 
عن طريق القضاء على أي ملوثات ضارة قد تتواجد 

في هواء الغرفة. 
وبخالف احملاوالت السابقة للقضاء على ڤيروس 
 Virus اإلنفلونزا في حالته السائلة، فقد مت تطوير جهاز
Doctor باستخدام طرق فائقة التطور، وجتربته على 
ڤيروس اإلنفلونزا في حالته الطبيعية أثناء انتقاله 
جوا، حيث أثبت اجلهاز فعاليته بنسبة 99.99% في 
القضاء على الڤيروس في حالته الطبيعية.  وتعمل 
تكنولوجيا تأيني البالزما )Super Plasma Ionizer( عن 
طريق إطالق أيونات هيدروجني وأكسجني نشطة ترتبط 
 OH بجزيئات املواد الضارة مثل جزيئات الراديكاالت
والبكتيريا وڤيروسات الرشح واإلنفلونزا، باإلضافة 
إلى الفطريات، ويعمل جهاز Virus Doctor على القضاء 
على امللوثات احليوية وتعطيل جزيئات راديكاالت 
األكسجني النشطة التي تسبب األمراض. كما أثبت 
اجلهاز فعالية كبيرة في احلد من انتشار امللوثات في 
اجلو عند استخدمه من قبل املرضى الذين يعانون 
من مشاكل في التنفس، ويعتبر Virus Doctor إجراء 
وقائيا إضافيا إلى جانب لقاحات اإلنفلونزا وغير ذلك 

من اإلجراءات التي حتد من نشاط الڤيروسات. 

)محمد ماهر( املتداولون في انتظار حتركات احلكومة لدعم السوق


