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تداول حجمها 8.6 ماليني س���هم نفذت من خالل 339 صفقة قيمتها 
2.8 مليون دينار.

سيولة »ذكية«

ال يزال صناع السوق من مديرين ومحافظ الصناديق هم أصحاب 
الكلمة الفصل في تداوالت السوق، فإدارة السيولة لديهم قائمة على 
الدخول واخلروج السريع على األسهم مع اقتناص الفرص اجليدة 
التي تتيحها لهم األخبار 
التي يتم إطالقها على بعض 
األس���هم مع التركيز على 
األسهم التشغيلية وكذلك 
األسهم الرخيصة ذات األداء 

التشغيلي. 
والدليل على أن السوق 
لم يشهد س���يولة جديدة 
منذ بداية تداوالت الشهر 
اجلاري هو تردد السيولة 
بني حدود 23.6 مليون دينار 
خالل جلسة أمس كحد أدنى 
و39.5 مليون دينار كحد 
أعلى في جلس���ة أول من 
أمس م���رورا بتداوالت لم 
تتع���دى قيمتها حاجز ال� 
26 ملي���ون دينار وهو ما 

ش���ركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة 
وتراجعت أس���عار أسهم 46 شركة واستقرت أسعار 32 شركة على 

أسعارها دون تغيير. 
وتصدر قطاع ش���ركات الشركات العقارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 50.5 مليون س���هم نفذت من خ���الل 547 صفقة قيمتها 2.3 

مليون دينار. 
وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 37.7 

مليون سهم نفذت من خالل 
37.8 مليون سهم من خالل 
872 صفقة قيمتها 8 ماليني 

دينار. 
واحتل قطاع شركات 
االس���تثمار املركز الثالث 
بكمية تداول حجمها 35.3 
مليون سهم نفذت من خالل 
565 صفق���ة قيمتها 2.78 

مليون دينار. 
واحتل قط���اع البنوك 
املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 14.12 مليون سهم 
نفذت من خالل 362 صفقة 

قيمتها 7 ماليني دينار.
وجاء قطاع غير الكويتي 
في املركز اخلامس بكمية 

السوق بين »دفتي« قرارات الحسم الحكومي 
وغموض صفقة »زين« 

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
10.9 ماليني دينار على 46.1% من إجمالي القيمة.

 تصدرت ش��ركة زين قيمة األسهم املتداولة بواقع 
3.25 ماليني دينار وبنس��بة 13.7% م��ن إجمالي القيمة 

املتداولة.  
 تصدر قطاع غير الكويتي ارتفاع مؤشرات قطاعات 
السوق بواقع 82.3 نقطة، فيما جاء قطاع اخلدمات 
في املركز الثاني بواقع 38.2 نقطة وجاء في املركز 

الثالث بواقع 20.4 نقطة.
وتصدر قطاع البنوك انخفاضات مؤشرات قطاعات 
السوق بواقع 57.9 نقطة، تاله في املركز الثاني قطاع 

األغذية بواقع 10.2 نقطة. 

يعني أن السوق ال يزال يعيش 
حاليا تذبذبا واضحا على وقع 
الغي���اب الواضح حملفز إيجابي 
يقود السوق إلى االستقرار على 
مس���توى إعالنات الشركات أو 
معرفة مالمح القرارات احلكومية 
لدعم البورص���ة خالل املرحلة 

املاضية.
والس���يولة الذكية تس���عى 
بجانب حتقيق األرباح السريعة 
الس���عي، الى العمل على تبديل 
املراكز بني األسهم »القيادية« وبني 
األسهم »الرخيصة« ذات األداء 
التشغيلي وهو وان أعطى »خداعا 
بصري���ا« بأن س���يولة حتركت 
باجتاه الس���وق، إال أن املتمعن 
في حركة تلك السيولة يعرف أنها قيمة محددة وفق حتركات نوعية 

من قبل صناع السوق. 

آلية التداول 

عاد جنم »الوطني« من جديد ليقود أداء القطاع املصرفي من حيث 
القيمة بواقع 3.2 ماليني دينار، في عمليات تبديل مراكز بني البنوك 
باجتاه بعض األسهم مثل »الكويت الدولي« الذي شهدت تداوالت بلغت 
7 ماليني دينار بقيمة 1.6 مليون دينار في حدود س���عرية تراوحت 

بني 234 فلسا للسهم كحد أعلى و230 فلسا كحد أدنى. 
وشهدت مجموعة االس���تثمارات تراجعا بواقع 5 فلوس للسهم 
لتستقر عند مستوى 350 فلسا للسهم بعد عودة الهدوء مرة أخرى 
على حركة تداوالت س���هم »زين«، فيما ارتفعت الس���احل بواقع 6 

فلوس لتستقر عند 132 فلسا للسهم. 
وعلى الرغم من أن سهم عقارات الكويت حقق أرباحا بواقع 1.4 
مليون دينار عن النصف األول إال أن الس���هم أغلق متراجعا بواقع 

فلس واحد ليستقر عند 69 فلسا للسهم. 

الصناعة والخدمات

تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس للسهم في عملية 
جني أرباح محدودة ش���هدها السهم بعد ارتفاعات أول من أمس في 
نش���اط محدود لم يتجاوز 1.66 مليون سهم بقيمة 497 ألف دينار، 
فيما ارتفعت األنابيب بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 315 فلسا 
للسهم.  وفيما تراجع سهم »أجيليتي« بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر 
عند 430 فلسا للسهم، تأثرا بحالة الترقب إلعالن نتائج النصف األول 
للعام اجلاري، ارتفع سهم »زين« بواقع 20 فلسا مع تراجع النشاط 
بواقع 73% عما مت حتقيقه أول من أمس بالغة 2.7 مليون سهم، فيما 
تراجعت السيولة بواقع 73% أيضا بالغة 3.2 ماليني دينار وذلك مع 
تضارب األخبار وضبابية املعلومات اخلاصة حول بيع كل أو جزء 

من حصة مجموعة اخلرافي لشركة اتصاالت اإلماراتية. 

عمر راشد 
بني ارتفاع السيولة وانخفاضها 
بنسبة 65% منذ بداية تداوالت 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
خالل األس���بوع اجل���اري، جاء 
إغالق تداوالت جلس���ة السوق 
أمس جتاوبا مع غياب املتغيرات 
احملفزة ألداء السوق خالل شهر 

يوليو املاضي. 
فقد أغلق السوق على تباين 
في حركة مؤش���ريه الس���عري 
الس���يولة  والوزني مع تراجع 
بنس���بة جتاوزت ال� 35% وذلك 
التصريح���ات  تأث���را بغي���اب 
احلكومية حول دعم أداء االقتصاد 
والبورصة والتي التزال الضبابية 

وانعدام الشفافية بشأنها يؤثر على مسار وحركة التداوالت وكذلك 
الترقب واخلوف من وقف تداول أسهم الشركات التي لن تتمكن من 
اإلع���الن عن نتائجها املالية للنص���ف األول إذ انه لم يتم حتى اآلن 
اإلعالن إال عن 25% من إجمالي عدد الش���ركات املدرجة في الس���وق 
البالغ 212 ش���ركة مدرجة، كما جاء عدم الوضوح بشأن صفقة بيع 
كل أو جزء من حصة مجموعة اخلرافي في »زين« لشركة اتصاالت 
اإلماراتي���ة ليزيد من درجة عدم الوض���وح لدى املتداولني للدخول 

بالشراء على السهم أو أسهم الشركات املرتبطة به. 
وعل���ى الرغم من ان »اتصاالت اإلماراتية« لم تنف أو تؤكد خبر 
سرية املفاوضات بينها وبني شركة زين لشراء حصة اخلرافي بها، إال 
أن ردها جاء مقتضبا وخاليا من الوضوح واإلشارة بشكل قاطع عما 
إذا كانت هناك مفاوضات، من عدمه، األمر الذي أثار حالة الغموض 

واللغط التي يعاني منها املتداولون. 
وغلبت على تداوالت جلسة أمس عمليات تبديل مراكز بني األسهم 
ذات األداء التشغيلي مع استمرار عمليات جني أرباح »محدودة« على 
األسهم الرخيصة والتي أس���فرت في نهاية األمر عن إغالق السوق 
على تباين في أداء مؤشريه السعري والوزني، ففي الوقت الذي أغلق 
املؤشر السعري في املنطقة اخلضراء رابحا 11.8 نقطة ليستقر عند 
6649.6 نقطة، تراجع املؤشر الوزني بشكل محدود لم يتجاوز 0.21 

نقطة ومبا نسبته 0.05% ليستقر عند 418.56 نقطة. 

المؤشرات العامة

أنهى الس���وق رابع جلسات التداوالت األسبوعية على تباين في 
مؤشريه السعري والوزني، ففيما ارتفع املؤشر العام بواقع 11.8 نقطة 
مس���تقرا عند 6649.6 نقطة بارتفاع نسبته 0.18% مقارنة باجللسة 
الس���ابقة، انخفض املؤشر الوزني بش���كل طفيف بواقع 0.21 نقطة 

ليغلق عند 418.56 نقطة وبانخفاض نسبته %0.05. 
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 157.3 مليون سهم نفذت من خالل 
2847 صفقة قيمتها 23.6 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 113 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
10.9 ماليين دينار 
على 46.1% من 
إجمالي القيمة 
المتداولة

تبديل للمراكز
بين األسهم 

»القيادية« و»الرخيصة« 
تحدثه سيولة

»ذكية« محددة
من قبل

صناع السوق

المؤشر العام 11.8 نقطة 
وتداول 157.3 مليون سهم 

بقيمة 23.6 مليون دينار
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ناصر البليهيس

»إسكان المشتركة« تنجز مشاريع عقارية بمصر
بقيمة 50 مليون دينار بعوائد تصل إلى %60

في الكيلو 58 من جهة القاهرة، قال 
البليهيس ان املشروع مت تخصيصه 
لفئة النخبة »حيث يقام املشروع 
على مس����احة 100 ألف متر مربع 
ولكونه يتميز بالروعة واجلمال 
وتكام����ل اخلدم����ات والهدوء من 
خالل التصمي����م الكامل للمنتجع 
ضرورة متيزه بالفخامة والرقي 
على مستوى اخلدمات: )مساجد � 
مدارس � حضانات لألطفال � مراكز 
صحية � موالت � أسواق جتارية 
� مرافق ترفيهية � مالعب( وكذلك 
العام����ة واملواصفات  النظرة  في 
للمش����روع. وحول قيم����ة الڤيال 
ومس����احات البناء قال البليهيس 
تبدأ أسعار الڤلل باملنتجع من 19 
ألف دين����ار وتنتهي عند 40 ألف 
دينار حسب املساحات واختالف 
التصاميم وتتراوح املساحات ما 
بني 220 مت����را مربعا و550 مترا 
مربعا ويتم البناء على مس����احة 
الڤيال  60% من اجمالي مس����احة 
وال����� 40% الباقية للحدائق ويتم 
تس����ليم الڤيال من 8 الى 12 شهرا 

من توقيع العقد.

باملوقع واخلدمات.
وحتدث البليهيس عن مشروع 
مدينة ناصر املصرية الواقع على 
الطريق الدائري الثالث اإلقليمي، 
طريق مصر اإلسماعيلية، كما انه 
يقع بني مجموعة من املش����اريع 
الكبرى ذات النظرة االستثمارية 
الواعدة. وبني أن مساحة املشروع 
اإلجمالية تصل إلى مليون و848 
ألف متر مربع حيث يتكون املشروع 
من أرب����ع مراحل كل مرحلة منها 
مبساحة قدرها 462 ألف متر مربع 
منها نحو 60% مخصصة ملشروع 
الڤل����ل و40% ملش����روع العمارات 

استثماري.
أن الشركة تتوقع  الى  وأشار 
عائ����دات للمس����تثمرين في هذا 
املش����روع تتراوح بني 40 و %60 
حي����ث يتمي����ز بأنه يرك����ز على 
االستثمار في الوقت احلالي ملا له 
من أهمية بالغة تأتي انطالقا من 
النظرة املستقبلية والتي اتخذتها 
احلكومة املصرية الرامية للتوسع 
في الرقع����ة العمرانية بعيدا عن 
االزدح����ام واخل����روج إلى خارج 

الكبرى حيث يتم  القاهرة  نطاق 
التملك كامال للمس����تثمر العربي 
واخلليجي واألجنب����ي 100% في 
جمي����ع االس����تثمارات كما يجيز 
القانون املصري نقل امللكية وحرية 
التص����رف في حتويل األموال من 
داخل وخارج الدولة جلذب املزيد 
من املس����تثمرين. ولف����ت إلى أن 
البيع لألراضي في متناول  سعر 
جميع فئات املجتمع حسب اختالف 
املوقع وقربه أو بعده عن الشوارع 

الرئيس����ية واخلدمات في الوقت 
احلالي وميكن أن يرتفع بنسبة 40 
� 60%خالل العامني املقبلني بسبب 
الزحف العمراني السريع في هذه 
املنطقة واملناطق املماثلة واملجاورة 

ملنطقة ناصر السكنية.
وأشار إلى انه مت بيع املرحلتني 
األولى والثانية من املشروع بالكامل 
ويتبقى حاليا املرحلة الثالثة والتي 
ميكن االنتهاء من إمتام كامل املرافق 
واخلدمات فيها خالل النصف األول 
من 2011 املقبل، مشيرا الى انه يحق 
للمستثمر في هذا املشروع اختيار 
تصاميم البناء من النماذج املتوافرة 
لدى فرع الشركة ومكتبها الهندسي 
التابع لها أو إعداد تصاميم اخرى 
حسب اختياره، كما توفر الشركة 
خدمة تراخيص البناء للمستثمر 
عبر مكتب االستشارات الهندسية 
التابع لها والذي من املمكن أن يقوم 
بالبناء عن املالك للڤيال وفقا للكلفة 
العادلة والتي يتفق عليها الطرفان 

ضمن االختيارات املتاحة.
وحول مشروع منتجع فيفيان 
الواقع على طريق مصر اسكندرية 

أعلنت شركة إسكان املشتركة 
عن دخولها في حزمة من املشاريع 
العقارية في السوق املصري منها 
مشروع مدينة ناصر املتنوع مابني 
الڤيالت والعمارات االستثمارية 
املتنوعة ومشروع منتجع فيفيان 

املميز مبوقعه وخدماته.
اإلدارة  وقال رئيس مجل����س 
لشركة »إسكان«، ناصر البليهيس 
في تصريح صحافي ان الدراسات 
التي أجرتها الشركة على األسواق 
ذات الف����رص واخليارات املتاحة 
ف����ي املنطقة للتع����رف على أهم 
املشاريع العقارية أكدت أن السوق 
العقاري املصري لم يتأثر س����لبا 
باألزمة االقتصادية وذلك لتميزه 
بتنوع املنتجات التي تالئم مختلف 
الش����رائح، مبينا أن استثمارات 
»إس����كان« تركزت على الس����وق 
املصري نظرا ملا يتمتع به من قوة 

ومنو بشكل مستمر.
وأض����اف أن إجمال����ي قيم����ة 
املشاريع التي تستثمرها الشركة 
تقدر ب� 50 مليون دينار موزعة على 
مشروعي ناصر وفيفيان املميزين 

»عقارات الكويت«
تربح 1.4 مليون دينار

4.4 ماليين دينار خسارة
»الصفوة« في النصف األول

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة شركة عقارات 
الكويت   »عقارات ك« اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 

املنتهية في 2010/6/30.
وجاء بيان الش���ركة انها حققت أرباح���ا بقيمة 1.415.878 دينارا 
بواقع 1.56  فلس للس���هم الواحد مقابل 441.327 دينارا بواقع 0.49 

فلس للسهم الواحد للفترة نفسها من العام املاضي.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
ادارة الشركة القابضة املصرية � الكويتية اعتمد   
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية 

في 2010/6/30. 
وق��ال بي���ان للش���ركة انها حققت ارباحا 

بق��يمة 18.700.339 دينارا بواقع 22.29 فلسا 
للس��هم الواح��د مق���ابل ارب���اح عن الف��ترة 
نفسها من الع����ام امل��اض��ي تق���در قي��مت��ها 
ب� 9.202.563 دينارا بواقع 10.96 فلوس للسهم 

الواحد.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
أعيان العقارية أفادته  بأن شركة عنان السماء 
للتجارة العامة واملقاوالت قامت بتغيير ممثلها 

ف���ي عضوية مجلس اإلدارة ليصبح خالد زيد 
محمد الط���واري بدال من أحمد رش���يد محمد 

األيوب.  

أفاد سوق الكويت لالوراق املالية بأن شركة 
اجيال العقارية الترفيهية »أجيال« أوضحت أن 
شركة احلمراء العقارية )شركة تابعة لشركة 
اجي���ال العقارية الترفيهية( س���تقوم بزيادة 
رأس���مالها من 60 مليون دينار الى 100 مليون 

دينار.
وقال بيان للشركة ان مساهمتها في شركة 
احلمراء بنس���بة 59% يخصها من هذه الزيادة 

236 مليون س���هم، وقد تنازلت ش���ركة اجيال 
ملساهميها باملساهمة املباشرة في هذه االسهم 
حيث سيخصص لكل سهم من اسهم شركة اجيال 
1.337 سهم في شركة  احلمراء، وذلك للمساهمني 
املسجلني في سجالت الشركة بتاريخ 2010/8/11، 
وسيكون االكتتاب لدى الشركة اخلليجية حلفظ 
االوراق املالية، اعتبارا من يوم  اخلميس 2010/8/12 

حتى يوم اخلميس 2010/8/26. 

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
ادارة الش���ركة اخلليجية للصخور  »الصخور« 
اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في 2010/6/30. وقال بيان للش���ركة انها 
حققت أرباحا بقيمة 539.869 دينارا بواقع 6.05 
فلوس للسهم الواحد مقابل 206.464 دينارا بواقع 
2.32 فلس للس���هم الواحد عن الفترة نفسها من 

العام املاضي.
من جهة اخرى، ذكر س���وق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس ادارة شركة الثمار الدولية القابضة 
»الثمار« اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 

للفترة املنتهية في 2010/6/30. وقال بيان للشركة 
انها حققت ارباح���ا بقيمة 217.938 دينارا بواقع 
0.22 فلس للسهم الواحد مقابل خسائر عن الفترة 
نفسها من العام املاضي تقدر قيمتها ب� 3.159.572 

دينارا بواقع 3.12 فلوس للسهم الواحد.
كما قال سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة 
الوطنية للتنظيف »تنظيف« أفادته بتصحيح اخلطأ 
الوارد في اإلعالن السابق عن بياناتها املالية في بند 
املطلوبات ليصبح اجمالي املطلوبات هو 34.515.929 
دينارا بدال من 56.533.897 دينارا حيث ان هذا الرقم 

ميثل اجمالي   حقوق امللكية واملطلوبات.  

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية في بيان���ه بأن مجلس ادارة 
ش���ركة مجموعة الصفوة القابضة »الصفوة« اعتمد البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 2010/6/30. وقال بيان للشركة 
انها حققت خسائر بقيمة 4.447.071 دينارا بواقع 3.42 فلوس للسهم 
الواحد مقابل خسائر عن الفترة نفسها من العام املاضي تقدر قيمتها 

ب� 6.505.289 دينارا بواقع 5.01 فلوس للسهم الواحد.

الطواري بداًل من األيوب في »أعيان العقارية«  18.7 مليونًا أرباح »القابضة المصرية ـ الكويتية« 

»أجيال« تتنازل لمساهميها عن حقها
في زيادة رأسمال »الحمراء« 

539 ألف دينار أرباح »الصخور«  
و217 ألف دينار ربح »الثمار«

)محمد ماهر(ارتفاع املؤشر العام لم يخفف حالة الترقب لدى املتداولني

الخطة تتضمن ضخ 100 مليون دوالر في شركة »الماتيس«

تراجع الديون الرديئة أكثر من النصف 

محكمة إفالس أميركية توافق لدبي العالمية 
على إعادة هيكلة وحدة تابعة لها

3.1 مليارات دوالر أرباح »ستاندرد تشارترد« 

نالت شركة »دبي إنترناشونال كابيتال« موافقة 
محكمة اف���الس أميركية على خطة اعادة هيكلة 

ديون شركة »املاتيس« االملانية التابعة لها.
وتأتي ه���ذه املواف���قة بعد ع����ام من اخلالف 
مع شركة »OAKTREE« األمي���ركية على مل���كية 
 OAKTREE ش���ركة املاتي����س علما أن ش������ركة

استحوذت على 46%، من الدي���ون املمتازة للشركة 
االملانية.

وتتضمن خطة اعادة الهيكلة ضخ 100 مليون 
دوالر العادة رسملة شركة »املاتيس«.

يش���ار الى أن ديون ش���ركة »املاتيس« تقدر 
بنحو مليار دوالر.

لندن � رويترز: فاقت نتائج ستاندرد تشارترد 
التوقعات وحقق البنك ربحا قياسيا للنصف 
األول م���ن العام بلغ 3.12 ملي���ارات دوالر مع 
تراجع الديون الرديئة أكثر من النصف في حني 
جاء أداء أسواقه اآلسيوية الرئيسية أفضل من 

نظيراتها في الغرب.
وقال »ستاندرد تشارترد« أمس إن أرباحه 
قبل خصم الضرائب لألشهر الستة األولى من 
العام ارتفعت 10% على أساس سنوي لتتجاوز 
متوسط توقعات قدره 3.06مليارات دوالر من 

ثمانية محللني اس���تطلعت تومسون رويترز 
آراءهم.

وق���ال الب���نك ال���ذي مقره في لندن لكنه 
يحقق نحو أربعة أخماس أرباحه في آسيا إن 
خس���ائر خفض ق���يمة القروض تراجعت إلى 
437 ملي���ون دوالر م���ن 1.09 مليار دوالر قبل 
التك���اليف االس���تث��نائية  انك���ماش  عام مع 
في الش���رق األوس���ط ومناطق أخرى وهو ما 
ينس���جم مع اجتاه عام أظهره منافسون مثل 

اتش.اس.بي.سي.


