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ومعززا حلالة انعدام الثقة لدى املتداولني، مع تراجع اآلمال بتش����كيل 
مفوضية هيئة أس����واق املال والتي أفصح رئيس مجلس الوزراء قبل 
زيارته عن صعوبة تشكيلها، مع اعتذار 18 شخصية عن قبول منصب 
رئيس املفوضية، وهو ما جعل القانون أحد العوامل احملبطة للمتداولني 
وتراجع مستويات الثقة لديهم في أداء السوق على املدى الطويل، خاصة 

أنه أول اختبارات احلكومة الصعبة لدعم السوق. 
 ومع غي����اب احملفزات 
اإليجابي����ة التي ق����د تدفع 
مبتغيرات حرك����ة التداول 
الرئيس����ية لالرتف����اع مرة 
أخ����رى، باتت تس����اؤالت 
املتداولني أكثر إحلاحا بشأن 
مصير تش����كيل مفوضية 
هيئة أس����واق املال، والتي 
أدى غي����اب اإلجاب����ة عنها 
إلى تراجع الثق����ة في أداء 
الس����وق لتعود مستويات 
السيولة ملستويات يونيو 
املاضي، وه����و ما يعني أن 
السوق قد يعود إلى مربع 
االنهيارات احلادة التي عانى 
منها في األسبوع األول من 
شهر يوليو املاضي عندما 
تراجع الس����وق ملستويات 

شهر نوفمبر املاضي.

مليون سهم نفذت من خالل 693 صفقة قيمتها 3.4 ماليني دينار. 
 وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 37 مليون 

سهم نفذت من خالل 733 صفقة قيمتها 4.6 ماليني دينار. 
 واحتل قطاع البنوك املركز الرابع بكمية تداول حجمها 26.8 مليون 

سهم نفذت من خالل 573 صفقة قيمتها 10.7 ماليني دينار. 
 واحتل قطاع غير الكويتي املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 16.6 

مليون سهم نفذت من خالل 
169 صفقة قيمتها 715.1 ألف 

دينار.

 هيئة أسواق المال.. 
تساؤالت بال أجوبة 

 بعد صدور قانون هيئة 
أسواق املال والتصديق عليه 
من قبل اجلهات التشريعية 
والتنفيذية، تنفس املتداولون 
واملس����تثمرون في السوق 
الصع����داء، معتبري����ن أن 
القانون طوق جناة لفلترة 
الس����وق  وضبط تالعبات 
وتعزيز قوان����ني اإلفصاح 
والش����فافية والقضاء على 
ظاهرة الش����ركات الورقية 
القانون، إال  وتعزيز هيبة 
أن القانون جاء مخيبا لآلمال 

عزوف عن الشراء يقود مؤشري السوق للتراجع
والسيولة تعود لمستوياتها في يونيو مع تراجع الثقة

 اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
11.4 مليون دينار على 43.5% من إجمالي القيمة، وهذه 
الشركات هي: الكويت الدولي وبيتك والوطني واخلليج 

وزين ومنا القابضة.
 تصدرت تداوالت »الكويت الدولي« األس��هم املتداولة 
وفقا ملعيار القيمة بس��يولة بلغت 4.3 ماليني دينار بنسبة 

.%16.4
 استقر مؤشر قطاع األغذية وحيدا في خانة االرتفاعات 
بواقع 17.4 نقطة بني قطاعات السوق، حيث تراجعت 
مؤشرات قطاعات السوق السبعة بقيادة قطاع اخلدمات 
الذي تصدر مؤش����ره انخفاضات السوق بواقع 124.9 
نقطة وحل قطاع البنوك في املرتبة الثانية من حيث 
التراجع بواقع 53.3 نقطة وجاء قطاع االس����تثمار في 

املركز الثالث بواقع 33.8 نقطة.

 واليزال السوق في انتظار القرارات 
احلكومية التي من شأنها دعم البورصة 
بعد أن تخلت املجاميع االس����تثمارية 

وصناع السوق عنها. 

آلية التداول

 لم تتجاوز سيولة السوق مستوى 
ال� 14 مليون دينار حتى منتصف جلسة 
أمس إال أن الدخول على سهم »الوطني« 
و»بوبيان« ساهم جزئيا في رفع سيولة 
السوق، حيث أغلق سهم الوطني عند 
نفس مستويات اجللسة السابقة مستقرا 

عند دينار و220 فلسا للسهم. 
 وش����هد س����هم »الكويت الدولي« 
عمليات »مضاربية« حادة هي األنشط له منذ عدة جلسات ليتصدر بها 
األس����هم التي مت التداول عليها من حيث الكمية والقيمة، فقد بلغ حجم 
النشاط 17.9 مليون س����هم بقيمة بلغت 4.2 ماليني دينار ليهبط سعر 
السهم بواقع 10 فلوس مستقرا عند 234 فلسا للسهم. وجاءت عمليات 
جني األرباح على الس����هم بعد أن حقق السهم صعودا كبيرا على مدى 
معظم جلس����ات تداول ش����هر يوليو املاضي على خلفية حتقيق البنك 
أرباحا صافية جيدة وكذلك جاذبية سعر السهم للشراء من قبل املتداولني 

واملستثمرين حيث ان سعره دون مستوى ال� 250 فلسا. 
 وشهد سهم »بيتك« عمليات جني أرباح قادته للتخلي عن مستوى 
دينار و60 فلسا للسهم إلى مستوى دينار و40 فلسا وهو نفس مستوى 
إغالقه في جلس����ة اخلميس املاضي في تداوالت بلغت 2.2 مليون سهم 

بقيمة 2.33 مليون دينار. 
 وش����هدت معظم أسهم الشركات االستثمارية تراجعا في األداء على 
خلفية عمليات جني أرباح على تلك األس����هم، إال أن س����هم »إيفا« حقق 
ربحا قدره فلس واحد ليس����تقر عند 68 فلسا للسهم، فيما استقر سهم 
مجموعة االستثمارات عند نفس مستوى اجللسة السابقة بالغا 350 فلسا 
للسهم.  واستمرارا حلالة النشاط التي يشهدها سهم »املستثمرون« في 
معظم جلسات تداوالت شهر يوليو املاضي، حقق السهم انخفاضا قدره 
0.5 فلس للسهم ليس����تقر عند 26 فلسا في تداوالت بلغ حجمها 25.9 
مليون سهم ليتصدر بها النشاط على مستوى األسهم املتداولة وكذلك 

مستوى األسهم التي مت التداول عليها في القطاع العقاري. 

 الصناعة والخدمات 

 تراجع س����هم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس للس����هم ليستقر 
عند 300 فلس للس����هم، في تداوالت لم تتجاوز 2.69 مليون سهم، فيما 
تراجعت »أنابيب« بواقع 10 فلوس للس����هم ليستقر عند مستوى 305 

فلوس للسهم. 
 واستقر سهم »أجيليتي« عند نفس مستوى إغالق اجللسة السابقة 
بالغا 440 فلسا للسهم بكمية تداول 1.2 مليون سهم وبقيمة تعدت حاجز 
النصف مليون دينار بقليل بالغا 536 ألف دينار. كما استقر سهم »زين« 
عند مستوى دينار و200 فلس للسهم في تداوالت بلغت 940 ألف سهم 

بقيمة 1.1 مليون دينار.

عمر راشد
سيطرت حالة العزوف عن الشراء 
وترقب نتائج الش����ركات عن النصف 
األول على س����لوك املتداولني في ثاني 
التداول األسبوعية لسوق  جلس����ات 
الكويت ل����أوراق املالية، حيث قادت 
تلك احلالة مؤشرات السوق الرئيسية 
إلى التراجع. ففيما أغلق املؤشر العام 
على انخفاض نسبته 0.52% بواقع 34.3 
نقطة مس����تقرا عند مستوى 6623.9 
نقطة، تراجع املؤشر الوزني بواقع 1.74 

نقطة مستقرا عند 418.48 نقطة. 
 وعزز حالة العزوف عن الش����راء 
خيبة األمل التي أصابت املتداولني بسبب 

تواضع نتائج النصف األول ملعظم الش����ركات املعلنة حتى اآلن خاصة 
القطاع االستثماري.

أضف إلي ذلك غياب التطورات بشأن خطة احلكومة لدعم البورصة 
واالقتصاد والتخوفات بشأن الهجمة احلكومية ضد الشركات الورقية 
في السوق والتي تقودها إدارة السوق ووزارة التجارة وترقب املتداولني 
إلى ما ستؤول إليه تلك الهجمة من نتائج قد تؤدي إلى وقف بعض تلك 

الشركات عن التداول. 
 وأدت س����يطرة العوامل الس����ابقة إلى تراجع مستويات الثقة لدى 
املتداولني واملس����تثمرين في السوق والتي انعكس����ت على مستويات 
السيولة على مدى جلس����تي أمس وأول من أمس بنسبة 53.8% بالغة 
26.26 نزوال من مستواها في آخر جلسات التداول لشهر يوليو املاضي 

بواقع 40 مليون دينار. 
 وتراجعت مس����تويات الس����يولة بعد غياب املجاميع االستثمارية 
وصناع الس����وق عن دعم أسهمهم وكذلك مع غياب الشراء على األسهم 
التش����غيلية، حيث تراجع املؤش����ر الوزني للمرة األولى بعد ارتفاعات 

استمرت خالل اإلحدى عشرة جلسة املاضية. 

 المؤشرات العامة 

 وقد أنهى السوق ثاني جلسات تداوالته األسبوعية على تراجع في 
مؤشريه السعري والوزني، ففيما انخفض املؤشر العام بواقع 34.4 نقطة 
مس����تقرا عند 6623.9 نقطة بانخفاض نسبته 0.52% مقارنة باجللسة 
الس����ابقة، انخفض املؤشر الوزني بواقع 1.74 نقطة ليغلق عند 418.48 

نقطة وبانخفاض نسبته %0.41. 
 وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 215.5 مليون سهم نفذت من خالل 
3443 صفق����ة قيمتها 26.26 مليون دينار. وجرى التداول على أس����هم 
116 ش����ركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة 
وتراجعت أسعار أسهم 52 شركة وحافظت أسهم 41 شركة على أسعارها 

دون تغيير. 
 وتصدر قطاع ش����ركات الش����ركات العقارية النشاط بكمية تداول 
حجمه����ا 78.86 مليون س����هم نفذت من خالل 753 صفق����ة قيمتها 3.4 

ماليني دينار. 
واحتل قطاع شركات االستثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 40.68 

استحواذ قيمة 
تداول 6 أسهم 
والبالغة 11.4 
مليون دينار
 على %43.5
من إجمالي القيمة

السوق في انتظار 
إعالن مفوضية 
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دعم االقتصاد
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المؤشر العام 34.3 نقطة 
وتداول 215.5 مليون سهم 

بقيمة 26.26 مليون دينار

انخفاض

»المركز«: الكويت األولى من حيث القيمة اإلجمالية
لإلصدارات الخليجية من السندات والصكوك بنسبة %44.7

تقرير  ذك����ر 
املركز  شركة 
املالي الكويتي 
حول سوق اصدارات السندات 
املتوافقة  التقليدية والصكوك 
مع الشريعة االسالمية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي خالل 
النصف األول من عام 2010 أن 
إصدارات احلكومات والشركات 
اخلليجية من السندات التقليدية 
والصكوك املتوافقة مع الشريعة 
اإلس����المية ش����هدت تراجعا 
ملحوظا في النصف األول من 
العام احلالي بنسبة 32% مقارنة 
بنفس الفت����رة من عام 2009، 
ليصل حجمها اإلجمالي إلى 24.2 

مليار دوالر.
ولقد كان شهر ابريل األكثر 
نشاطا خالل تلك الفترة، حيث 
بلغ عدد االص����دارات التي مت 
طرحها خالله 17 إصدارا بقيمة 
6.1 مليارات  إجمالية تع����ادل 
دوالر، مثلت 25.1% من القيمة 
اإلجمالية لإلص����دارات خالل 
النص����ف األول من العام. وقد 
استحوذت اإلصدارات السيادية 
على احلصة األكبر من إجمالي 
اإلصدارات اخلليجية في النصف 
األول من العام، حيث بلغت 17.2 
مليار دوالر أي ما يعادل 71% من 

القيمة اإلجمالية لإلصدارات، مما 
ميثل استمرارا لالجتاه امللحوظ 
منذ عام 2003 باستثناء سنوات 
الذروة من 2006-2008، حيث 
الس����يطرة إلصدارات  كان����ت 

الشركات.
كما تفوقت السندات التقليدية 
على إصدارات الصكوك بإجمالي 
68 إص����دارا بقيمة بلغت 20.1 
مليار دوالر، وه����و ما يعادل 
خمسة أضعاف القيمة اإلجمالية 
للصكوك الت����ي صدرت خالل 

نفس الفترة.
وفي نطاق إصدارات الشركات 
كان قطاع اخلدمات املالية اكبر 
القطاع����ات املصدرة حيث بلغ 
إجمالي إصداراته ثمانية بقيمة 
3.3 مليارات دوالر، فيما تاله 
قط����اع اخلدم����ات بإصدارين 
بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار 
دوالر، ومن ث����م قطاع العقار 
بثالثة إصدارات بلغت قيمتها 
600 مليون دوالر وأخيرا جاء 
قطاع النفط والغاز بإصدار واحد 

قيمته 300 مليون دوالر. 

الكويت األولى

أن  الى  وجت����در االش����ارة 
الكوي����ت اس����تأثرت باحلصة 
الكبرى م����ن القيمة اإلجمالية 

لإلص����دارات اخلليجي����ة من 
الس����ندات والصك����وك خالل 
النص����ف األول للعام احلالي، 
حيث بلغت 44.7%، من خالل 
31 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 
10.8 مليارات دوالر، معظمها كان 
إصدارات البنك املركزي. وتلتها 
السعودية من حيث اجمالي قيمة 
االصدارات مببلغ 4.2 مليارات 

دوالر، من خالل 5 اصدارات. 
وقد كان����ت البحرين االكثر 
نشاطا في هذه الفترة من حيث 
عدد اإلصدارات، بعدد 37 إصدارا 
بحرينيا جديدا، متثل 45.1% من 
مجموع عدد اإلصدارات، بقيمة 
إجمالية بلغت ملياري دوالر. 

ولقد انعكس ذلك على هيكل 
العملة لإلصدارات اخلليجية 
الكويتي  الدينار  حيث تصدر 
قائم����ة العم����الت م����ن حيث 
القيم����ة اإلجمالية مببلغ 10.8 
ملي����ارات دوالر ت����اله الدوالر 
األميرك����ي بقيمة 4.9 مليارات 
دوالر، ثم الريال القطري بقيمة 
3.3 ملي����ارات دوالر، والريال 
3.1 مليارات  السعودي بقيمة 
دوالر. فيما تصدرت اإلصدارات 
بالدين����ار البحريني من حيث 
العدد فبلغت 42.7% من مجموع 
عدد اإلصدارات خالل النصف 

األول من هذا العام.
وقد تراوحت مدد االستحقاق 
للسندات والصكوك املصدرة في 
النصف األول من العام بني ثالثة 
أشهر وعشرين عاما. ولقد كان 
العدد األكبر لإلصدارات ذات مدة 
استحقاق ثالثة أشهر حيث بلغت 
38 إص���دارا بقيمة 6.7 مليارات 
دوالر وهو ما ميثل 46.3% و%27.6 
من الع���دد والقيمة اإلجماليني. 
وتل���ت ذلك اإلصدارات ذات مدة 
استحقاق خمس سنوات حيث 
بلغت قيمتها 5.2 مليارات دوالر 

من خالل 8 إصدارات. 
حجم اإلصدارات

تراوح حجم اإلصدارات من 
4 مالي���ني دوالر حتى 1.9 مليار 
دوالر، إال أن فئة اإلصدارات مببلغ 
اساسي يساوي او يقل عن 100 
مليون دوالر كانت هي األكبر من 
حيث العدد بإجمالي 39 إصدارا، 
فيم���ا كانت فئة اإلصدارات ذات 
مبلغ اساس���ي يتجاوز ال� 500 
مليون دوالر وتس���اوي او تقل 
عن مليار دوالر االكبر من حيث 
القيمة فبلغت قيمتها اإلجمالية 
7.8 مليارات دوالر، أو 32% من 
اجمالي قيمة االصدارات من خالل 

12 اصدارا.

24.2 مليار دوالر إصدارات الحكومات والشركات الخليجية من السندات التقليدية والصكوك في النصف األول 

11.1 مليون دينار أرباح »بورتالند«
أعلن سوق الكويت لأوراق املالية ان مجلس إدارة شركة اسمنت 
بورتالند كويت )بورتالند( اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 

للفترات املنتهية في 30 يونيو املاضي.
وقال بيان الشركة انها حققت أرباحا بقيمة 11.102 مليون دينار 
بواقع 134.4 فلسا للس����هم الواحد مقابل أرباح عن الفترة نفسها 
م����ن العام املاض����ي بقيمة 4.749 ماليني دينار بواقع 57.5 فلس����ا 

للسهم الواحد.

مجلس جديد لـ »الدولية لإلجارة«
قال سوق الكويت لأوراق املالية ان الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار 

)د.لإلجارة( أفادته بتشكيل مجلس اإلدارة اجلديد للشركة.
وقال بيان للشركة تولى منصب رئيس مجلس اإلدارة سامي عبداهلل 
العبدالهادي، فيما تولى منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة سمير ناصر 
علي، وتضم عضوية مجلس اإلدارة كال من محمد أحمد اجلاس����ر، خالد 
محمد العبودي، د.نوري يوسف الوتار، بدر الدين نويرة، أحمد يوسف 

الهولي.

2.2 مليون دينار أرباح »المجموعة البترولية«
ذكر سوق الكويت لأوراق املالية انه ورد إليه من شركة املجموعة 
 البترولية املستقلة ان رئيس مجلس اإلدارة قد اعتمد البيانات املالية 

املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 يونيو املاضي .
وقال بيان للشركة انها حققت أرباحا بقيمة 2.213 مليون دينار 
بواقع 15.32 فلسا للس����هم الواحد مقابل أرباح عن الفترة نفسها 
من العام املاضي بقيمة 634.766 دينارا بواقع 4.39 فلوس للسهم 

الواحد.

 »األهلية القابضة« تعّدل بياناتها المالية
قال سوق الكويت لأوراق املالية ان الشركة األهلية القابضة )أهلية( 
ناقشت مع إدارة السوق البيانات املالية اخلاصة بها وقامت بالتعديالت 

التالية على هذه البيانات.
وقال بيان السوق ان الشركة قد عدلت بياناته املالية من املوجودات 
من 80.697.422 دينارا الى 32.320.036 دينارا، كما عدلت بند املطلوبات 

من 63.376.800 دينار الى 47.376.800 دينار.

تقــرير


