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املعلنة حتى اآلن حققت منوا بنسبة 13% مقارنة بالفترة املماثلة من العام 
املاض���ي، إال أن التخوفات من إعالنات بقية الش���ركات أوجدت نوعا من 
الترقب لدى املتداول���ني خاصة مع توقعات بعض احملللني بتراجع تلك 

األرباح بواقع 50% مقارنة بالفترة املقارنة من العام املاضي.

آلية التداول

تصدر سهم بنك الكويت الوطني ارتفاعات السوق من حيث القيمة 
املتداولة بفضل رفع »موديز« 
نظرتها املس����تقبلية للبنك 
والت����ي ج����اءت ووفق ما 
صرح به الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
دليال واضح����ا على متانة 
البنك وقوته املالية وجناح 
سياسته التحفظية، والذي 
يأتي في الترتيب األعلى بني 
كافة بنوك األسواق الناشئة 
املالية  رغم االضطراب����ات 
واالقتصادية، ودفع نشاط 
السهم الذي يعد األعلى منذ 
بداية الشهر سيولة السوق 
لالرتفاع بواقع 120% مقارنة 

باجللسة السابقة.

203 ماليني سهم نفذت من خالل 1401 صفقة قيمتها 8.4 ماليني دينار.
واحتل قطاع شركات االستثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 65.3 

مليون سهم نفذت من خالل 1006 صفقات قيمتها 4.6 ماليني دينار.

نتائج الشركات

بلغ مجموع الشركات التي أعلنت عن نتائج النصف األول حتى اآلن 
84 ش���ركة مدرجة مبا ميثل 40% من إجمالي الش���ركات املدرجة البالغ 

عدده���ا 212 ش���ركة، إال أن 
انتهاء املهلة القانونية بعد 3 
أيام وبقاء 60% من الشركات 
دون إفصاحات يضع الكثير 
من عالمات االستفهام حول 
عودة سيناريو إيقاف األسهم 
مرة أخرى والتخوفات بشأن 
أوضاع الشركات التي تواجه 
بحملة رقابية منظمة يقودها 
بنك الكويت املركزي وإدارة 
الشركات املساهمة في وزارة 
التجارة وإدارة السوق والتي 
البعض  قد تواجه بإفالس 
منها في ح���ال عدم قدرتها 
على االستمرار بشكل كبير. 
وعلى الرغم من أن الشركات 

»الوطني« يقود السوق إلى أعلى مستوياته خالل الشهر
وعودة »أجيليتي« رفعت حرارة السيولة بنمو %120

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
25.4 مليون دينار عل����ى 47% من إجمالي القيمة 
وهذه الش����ركات هي: الوطني والخليج والدولي 

والمستثمرون وبيتك والوطنية العقارية. 
اس��تحوذت قيمة تداول س��هم »الوطني«والبالغة 
7.2 ماليي��ن دين��ار عل��ى 13.4% من إجمال��ي القيمة 

المتداولة. 
تصدر قطاع البنوك ارتفاعات مؤشرات السوق، 
حيث ارتفع مؤشر البنوك بواقع 214.3 نقطة، تاله 
مؤشر قطاع غير الكويتي من حيث االرتفاع حيث 
ارتفع مؤش����ره بواقع 48.8 نقطة. فيما جاء قطاع 

الخدمات في المركز الثالث بواقع 46.6 نقطة. 

كما استمرت تداوالت سهم بنك 
اخلليج في االرتفاع بشكل ملحوظ 
والتي استقرت عند مستوى 12.3 
مليون سهم بقيمة 5.6 ماليني دينار. 
وأغلق السهم رابحا 15 فلسا ليستقر 
عند 465 فلس����ا للسهم، مدعوما 
بالتحركات املضاربية عليه على 
وقع مساهمة بنك اخلليج في متويل 
املشروعات التنموية املدرجة ضمن 
اخلطة. وحقق سهم بيت التمويل 
الكويتي ارتفاعا بواقع 20 فلس����ا 
ليستقر عند دينار و80 فلسا للسهم 
مدعوما بتصريح رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للبنك بدر 
املخيزمي في تركيا بأن اس����تثمارات البنك في تركيا تعد دليال واضحا 
على قوة ومتانة البنك املالية وقدرته على حتقيق التوس����ع والربحية 

في العديد من الدول.
وجاءت حتركات صناع السوق على السهم لتؤكد الفرص اجليدة التي 

يحققها السهم بالنسبة للمستثمرين والتي حققت ارتفاعات جيدة.
وفيما أغلق سهم مجموعة االستثمارات الوطنية عند مستوى اجللسة 
السابقة بالغا 350 فلسا للسهم، استقر سهم املال عند 77 فلسا بارتفاع 
قدره فلس واحد عن اجللسة السابقة على الرغم من حتقيق زين أرباحا 
تقدر ب� 3.08 مليارات دوالر عن النصف األول مبا يعادل 895.3 مليون دينار 

والتي كان من املتوقع أن تنعكس على الشركات املرتبطة بالسهم.
وعاد سهم املستثمرون ليتصدر نشاط الشركات العقارية من حيث 
الكمية والقيمة، في تداوالت حقق فيها الس����هم ارتفاعا بواقع 0.5 فلس 
للسهم ليستقر عند مستوى 26.5 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 143 

مليون سهم بقيمة تداول بلغت 3.7 ماليني دينار.

الصناعة والخدمات

حقق س����هم مجموعة الصناعات ارتفاعا بلغ 10 فلوس ليستقر عند 
310 فلوس للسهم، في تداوالت بلغت قيمتها 1.6 مليون دينار، مدعوما 
بالشراء من قبل صناع السوق واحملفظة الوطنية مع استمرار جاذبية 
السهم للش����راء من قبل املتداولني على وقع أسعاره اجليدة والتي تعد 

مغرية للشراء باعتبار أن الشركة ذات أداء تشغيلي جيد.
وجاء ارتفاع »أجيليتي« باحلد األعلى بالغا 455 فلس����ا للسهم في 
ثاني جلس����ات التداول بعد عودة السهم للتداول بعد إيقافه على مدى 
يومي اخلميس واألحد املاضيني بعد اإليضاح الذي أرسلته الشركة إلدارة 
السوق بشأن ما نشرته مجلة »ميد« حول رفع التهم عن الشركة ورغم 
انه جاء نافيا للخبر، إال أن غياب الش����فافية والوضوح جعل املتداولني 
يس����تبقون األحداث ويندفعون بالش����راء على السهم الذي بلغت كمية 

تداوالته 3.5 ماليني سهم وبقيمة 1.5 مليون دينار.
واستقر سهم »زين« عند نفس مستويات اجللسة السابقة بالغا مستوى 
دينار و200 فلس للسهم وقد حققت الشركة ارباحا بلغت 3.08 مليارات 
دوالر م����ا يعادل 895.3 مليون دينار بنمو 489% عن الفترة املماثلة من 

العام املاضي األمر الذي يعزز حركة السهم خالل جلسة اليوم.

عمر راشد
رغم ان إيضاح شركة أجيليتي 
للمخازن العمومية الذي ظهر على 
موقع السوق لم يحمل جديدا، بل 
كان تكذيبا وبش����كل غير مباشر 
لتقرير مجلة »ميد« الذي أفاد بأن 
الشركة تسير باجتاه إسقاط التهم 
الدفاع  إليها م����ن وزارة  املوجهة 
األميركية، إال أن السهم ارتفع باحلد 
األعلى على عكس التوقعات وأعطى 
زخما لتداوالت الس����وق واألسهم 
املرتبطة بها، كما ش����هدت أسهم 
البنوك بقيادة الوطني ارتفاعات هي 

األنشط خالل الشهر اجلاري.
وكعادة املس���اهمني في التعاطي مع عدم الشفافية بشأن املعلومات 
الواردة على بعض األسهم خاصة القيادية، دفع إسقاط التهم عن إحدى 
الش���ركات التابعة للش���ركة إلى هرولة املتداولني نحو اقتناص السهم 
باعتباره فرصة كبيرة ميكن من خاللها تعويض خسائرهم التي تكبدوها 
بس���بب تراجع سعر السهم بشكل حاد وبلوغه مستويات متدنية خالل 
املرحلة املاضية. وجاءت احلركات االس���تباقية للمتداولني على شركات 
اخلدمات اللوجس���تية التي شهدت معظمها ارتفاعات متباينة على وقع 
عودة اآلمال بحصول تلك الش���ركات على عق���ود جديدة تابعة لوزارة 
الدفاع األميركية. وانعكس���ت التداوالت القوية على أسهم قطاع البنوك 
التي شهدت ارتفاعات قوية بقيادة سهم »الوطني« الذي تصدر ارتفاعات 
النشاط من حيث القيمة املتداولة مدفوعا بتصريحات الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب والتي أش���ار فيها الى أن 
رفع »موديز« نظرتها املس���تقبلية للبنك دليل واضح على متانة البنك 

وقوته املالية وجناح سياسته التحفظية.
ومن بني األسباب التي دفعت السوق لتحقيق أنشط تداوالته خالل 
الشهر اجلاري إنهاء ثاني جلسات تداول األسبوع وسابع جلسات شهر 
أغسطس اجلاري على منو ملحوظ في أداء املؤشرات الرئيسية للبورصة، 
حيث أغلق مؤش���رها الس���عري على ارتفاع نسبته 0.47% بإغالقه عند 
مستوى 6693.8 نقطة رابحا 31.5 نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني للسوق 
في نهاية جلس���ة اليوم بنسبة أكبر بلغت 1.29%، وذلك بعد إقفاله عند 

النقطة 424.39 رابحا 5.39 نقاط.

المؤشرات العامة

أنهى مؤشرا السوق ثاني جلسات تداوالته األسبوعية، حيث ارتفع 
املؤشر العام بواقع 31.5 نقطة مستقرا عند 6693.8 نقطة بارتفاع نسبته 
0.47% مقارنة باجللسة السابقة، كما ارتفع املؤشر الوزني بشكل كبير 
حيث بلغ 5.39 نقاط ليغلق عند 420.2 نقطة وبارتفاع نسبته %1.29.  
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 414.3 مليون سهم نفذت من خالل 5658 
صفقة قيمتها 53.8 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 118 شركة من 
أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 58 شركة وتراجعت أسعار 

أسهم 27 شركة وحافظت أسهم 33 شركة على أسعارها دون تغيير.
وتصدر قطاع شركات الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 

استحوذت قيمة 
 تداول أسهم
6 شركات والبالغة 
25.4 مليون دينار 
 على %47
من إجمالي القيمة

13% نسبة النمو 
في نتائج أرباح 

الشركات المعلنة 
وأعين المتداولين 

 بانتظار نتائج
60% من الشركات

 المؤشر العام 31.5 نقطة
 وتداول 414.3 مليون سهم

بقيمة 53.8 مليون دينار
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)محمد ماهر(عادت »أجيليتي« فازدهرت تداوالت السوق بعد خمول

 27.2 مليون دينار أرباح »أمريكانا«
في النصف األول بواقع 70 فلسًا للسهم

مرزوق اخلرافي

الكويتية  الش���ركة  أعلن���ت 
لألغذية )أمريكانا( ان مجلس إدارة 
الشركة برئاسة رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب مرزوق 
اخلرافي اعتمد خالل اجتماعه أمس 
البيانات املالية املرحلية لألشهر 

الستة املنتهية في 2010/6/30.
املالية  البيانات  وقد أظهرت 
حتقيق الشركة صافي ربح نهائي 
بلغ 27.2 مليون دينار )70 فلسا 
للس���هم(، بينما بلغ صافي ربح 
العام املاضي  النصف األول من 
12.2 ملي���ون دينار )31 فلس���ا 
للس���هم(، وذلك بعد اخذ تأثير 
انخفاض قيمة اس���تثمارات في 
محافظ مالية مببلغ 9.3 ماليني 

دينار.

 »التغليف« تحقق
667 ألف دينار أرباحًا

ذكرت الشركة الكويتية لصناعة 
مواد التغليف )التغليف( ان مجلس 
ادارتها اجتمع واعتمد البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في 2010/6/30، حيث حققت الشركة 
أرباحا تقدر ب� 667.4 ألف دينار مبا 

يعادل 15.8 فلسا للسهم.

»هيتس تيلكوم« تربح 130 ألف دينار
أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان مجلس ادارة شركة هيتس 
تيلكوم القابضة )هيتس تيلكوم( اعتمد البيانات املالية املرحلية 

للشركة للفترات املنتهية في 2010/6/30.
حيث حققت الشركة أرباحا تقدر ب� 130.2 ألف دينار مبا يعادل 

0.192 فلس للسهم.

امللكيات املعلنة للمؤسس���ات 
13.9 مليار دين���ار مبا يعادل 
95% من اإلجمالي، بينما تبلغ 
737 مليون دينار لألفراد مبا 
يساوي 5% من امللكيات املعلنة 

كما في 2010/07/31.
أما من حيث منو امللكيات 
املعلن���ة للتصنيفات أعاله ما 
بني نهاية يونيو ويوليو 2010، 
فتصدرت املؤسسات احلكومية 
الصدارة مبعدل منو بلغ %8.6، 
وذلك باملقارنة مع النمو العام 
للملكيات املعلنة والبالغ %6.6، 
بينما كانت العوائل في املركز 
الثاني من حيث النمو مبعدل 
7.2%، ثم الكتل االس���تثمارية 
واملس���تثمرون غير املصنفني 
عل���ى  و%4.7   6.4 مبع���دل 
التوالي، كما تفوق منو ملكيات 
املؤسسات على األفراد بواقع 

6.7% مقابل %6.3.

إجمالي قيمة امللكيات املعلنة في 
2010/07/31، بينما تبلغ امللكيات 
املعلنة للمؤسس���ات احلكومية 
3.9 مليارات دين���ار مبا يعادل 
27% من إجمالي امللكيات املعلنة، 
في حني تبلغ حصص امللكيات 
املعلنة للعوائل واملستثمرين غير 

املصنفني 6 و23% على التوالي، 
مبا يساوي 806 و3.405 ماليني 
دينار على التوالي كما في نهاية 
يوليو 2010. كما ميكن تصنيف 
امللكي���ات املعلنة م���ن منظور 
آخر، وهو التميي���ز بني ما هو 
مؤسس���ي وفردي، حيث تبلغ 

إل���ى أربعة أقس���ام رئيس���ية 
تتمثل في: الكتل االس���تثمارية 
واملؤسسات احلكومية، والعائالت، 
واملس���تثمرين غير املصنفني، 
حيث تبلغ قيمة امللكيات املعلنة 
للكتل االستثمارية 6.5 مليارات 
دينار، وذلك مبا يعادل 44% من 

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية ف���ي حتليل موجز 
لتصني���ف امللكيات في س���وق 
املالية كما في  الكويت لألوراق 
ان إجمال���ي قيمة   ،2010/07/31
امللكيات املعلنة في السوق بلغ 
14.7 مليار دينار في نهاية يوليو 
2010، بنمو قدره 6.6% عن يونيو 
املاضي حني بلغ 13.7 مليار دينار، 
وذلك بفارق 911 مليون دينار. 

وتشكل امللكيات املعلنة %45 
من إجمالي القيمة الرأس���مالية 
لبورصة الكويت والبالغة 32.3 
مليار دينار في نهاية يوليو 2010، 
وبالتالي فإن قيمة امللكيات غير 
املعلنة تبلغ 17.6 مليار دينار، 
والتي تشكل 55% من إجمالي قيمة 

البورصة بالتاريخ املذكور. 
واش���ار »اجلم���ان« الى انه 
ميكن تقس���يم امللكيات املعلنة 

»الجبس« تربح 239 ألف دينار
و»نابيسكو« تربح 703 آالف

ذكر س���وق الكويت لالوراق املالية ان مجلس ادارة الش���ركة 
الكويتية لصناع���ة وجتارة اجلبس )اجلب���س( اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للش���ركة للفترات املنتهية في 2010/6/30، حيث 
حققت الش���ركة أرباحا تقدر ب� 239.8 ألف دينار مبا يعادل 8.03 

فلوس للسهم.
كما أفادت الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو( بأن 
مجلس ادارتها اجتمع واعتمد البيانات املالية املرحلية للش���ركة 
للفترات املنتهية في 2010/6/30، حيث حققت الشركة ربحا قدره 

703 آالف دينار مبا يعادل 14.3 فلسا للسهم.

»يوباك« تربح 2.3 مليون دينار
أعلن س����وق ال�ك�ويت ل����الوراق ال�مالي����ة ان م��ج�ل�س 
ادارة ش��ركة ال�مش���اريع املتح�دة للخدمات ال�ج�وية )يوباك( 
اعتمد البيانات املالية املرحلية للش���ركة للفترات املنتهية في 

.2010/6/30
حيث حققت الش���ركة أرباحا تقدر ب� 2.3 مليون دينار مبا 

يعادل 29.3 فلسا للسهم.

 551 ألف دينار
أرباح »المصالح العقارية« 
أعلنت شركة املصالح العقارية 
عن حتقيقه����ا أرباحا صافية عن 
النصف األول م����ن العام احلالي 
بقيمة 551.886 ألف دينار مبا يعادل 
2.5 فلس للس����هم الواحد مقارنة 
مع أرباح الفترة نفسها من العام 
املاضي والتي بلغت 101.300 ألف 

دينار بربحية سهم 0.5 فلس.
وأكدت الشركة في بيان صحافي 
أن غالبية األرباح التي مت حتقيقها 
خالل النصف األول من العام احلالي 
هي أرب����اح محققة وتش����غيلية، 
وتعكس أيض����ا مدى التزام إدارة 
الشركة بتنفيذ خططها املوضوعة 
مس����بقا والتي تهدف إلى حتقيق 
أعلى عائد من األرب����اح في إطار 
السياس����ة احلكيمة طويلة األمد، 
والتي تتضمن توزيع املخاطر عبر 
تنويع االس����تثمارات في مختلف 

القطاعات العقارية واجلغرافية.

 »الجمان«: 14.7 مليار دينار إجمالي
قيمة الملكيات المعلنة في البورصة في يوليو

بنمو قدره 6.6% عن يونيو

 تصنيف القيمة الرأسمالية للسوق ما بين معلن
وغير معلن كما في 2010/7/31

الملكيات المعلنة
الملكيات غير المعلنة%45

%55

تصنيف مفصل للملكيات المعلنة كما في 2010/7/31

الكتل االستثمارية
%44

المؤسسات الحكومية
%23

العوائل
%6

المستثمرون )غير مصنفين(
%23

 مقارنة القيمة الرأسمالية للسوق ما بين معلن وغير معلن
خالل الفترة من 2010/6/30 الى 2010/7/31

التصنيف
المبلغ )مليون دينار(

2010/7/31
المبلغ )مليون دينار(

2010/6/30
الفرق )مليون 

دينار(
التغير

6.6%14.65813.747911امللكيات املعلنة
7.9%17.63516.3491.286امللكيات غير املعلنة
إجمالي القيمة 

7.3%32.29330.0962.197الرأسمالية

مقارنة تصنيف الملكيات المعلنة خالل الفترة من 2010/6/30 إلى 2010/7/31

التصنيف
المبلغ )مليون دينار(

2010/7/31
المبلغ )مليون دينار(

2010/6/30
الفرق )مليون 

دينار(
التغير

6.4%6.4986.105393الكتل االستثمارية
8.6%3.9493.638312املؤسسات احلكومية

7.2%80675154العوائل
4.7%3.4053.253152املستثمرون )غير مصنفني(
6.6%14.65813.747911إجمالي امللكيات املعلنة

مقارنة تصنيف الملكيات المعلنة ما بين المؤسسات واألفراد خالل 
الفترة من 2010/6/30 إلى 2010/7/31

المبلغ )مليون دينار(التصنيف
2010/7/31

المبلغ )مليون دينار(
2010/6/30

الفرق )مليون 
التغيردينار(

6.7%13.92113.053868املؤسسات
6.3%73769443األفراد

إجمالي امللكيات 
6.6%14.65813.747911املعلنة


