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االقتصادية الشيخ أحمد الفهد 25% من عقودها.

آلية التداول

وقد ش����هدت اس����هم البنوك عمليات جني أرباح خالل جلسة أمس، 
حيث تراجع س����هم الوطني بواقع 20 فلسا ليس����تقر عند دينار و260 
فلسا للسهم، فيما تراجع سهم بوبيان بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر 
عند 530 فلس����ا وذلك في عمليات جني أرباح »طبيعية« بعد أن حقق 

السهمان ارتفاعات ملحوظة خالل جلسات األسبوع املاضي.
وش����هد سهم »إيفا« تراجعا بواقع فلسني ليستقر عند 59 فلسا بعد 
تراجعات أول من أمس والتي قادت السهم للتراجع بواقع 4 فلوس لتصبح 
حصيلة تراجعات السهم خالل يومني 6 فلوس وبواقع 10.2% من القيمة 
االسمية للسهم. وجاءت تلك التراجعات على وقع تكبد الشركة خسارة 
غير متوقعة للنصف األول بلغت 11.6 مليون دينار. وتراجع سهم مجموعة 
االستثمارات الوطنية بواقع 
5 فلوس للس����هم ليستقر 
عند 325 فلس����ا للسهم في 
عمليات جني أرباح يشهدها 
السهم منذ تداوالت جلسات 

األسبوع املاضي.
ول����م يش����فع إيض����اح 
»أجيليت����ي« بتمدي����د عقد 
املورد الرئيسي ملدة 6 أشهر 
مرة أخرى سلوك املتداولني 
لإلقبال على شراء السهم، 
حيث جتاهل املس����اهمون 
اإلعالن ليشهد السهم عمليات 
بيع أفقدته 10 فلوس للسهم 
ليس����تقر عند 460 فلس����ا 

للسهم.

مليون سهم نفذت من خالل 408 صفقات قيمتها 4 ماليني دينار.
واحتل قطاع االستثمار املركز الرابع بكمية تداول حجمها 15.5 مليون 

سهم نفذت من خالل 318 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 10 ماليني 

سهم نفذت من خالل 267 صفقة قيمتها 6.7 ماليني دينار.

صراع القرارات

ويعاني السوق من صراع القرارات مثله مثل االقتصاد عموما، فقد 
صرح رئيس مجلس الوزراء قبل رحلته الالتينية بأن قرارات ستصدر 
لدعم االقتصاد والبورصة وتفاءلت األوساط االقتصادية بالتصريح الذي 
اعتبرته بدايات حقيقية لتصحيح مسار السوق، إال أن غياب تلك القرارات 
وضبابية املعلومات حولها جعل السوق يعيش حالة ترقب وعزوف مبرر 
عن الش����راء وانتظارا ملا سيعلن من قرارات ومعرفة تأثيرها على أداء 

السوق في الربع الثالث.
ورغم أن ق����رارات دعم 
السوق باتت جاهزة، إال أن 
غياب األخبار املؤثرة التي 
من شأنها دعم السوق وعلى 
رأسها تشكيل مفوضية هيئة 
أسواق املال وكذلك حسم ملف 
التمويل ملشروعات اخلطة 
جعل����ت األداء االقتصادي 
الكوي����ت يعيش حالة  في 
من انعدام الوزن مع عودة 
الصراع على تنفيذ القرارات 
التي مت اتخاذها بشأن البدء 
التنموية  في تنفيذ اخلطة 
والتي أجن����ز نائب رئيس 
الوزراء للش����ؤون  مجلس 

 عزوف عن الشراء يقود مؤشري السوق للتراجع
وعمليات بيع لجني األرباح على البنوك
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وقف 23 شركة عن التداول
أوقفت البورصة التداول باس��هم 23 ش��ركة  اعتبارا من امس 
االثنني وذلك لعدم تقدمي البيانات  املالية املرحلية للنصف األول في 
املوعد احملدد. والشركات هي: الكويتية لالستثمار، األهلية القابضة، 
املستثمر الدولي، بيت األوراق املالية، االستثمارات الصناعية، مجموعة 
األوراق املالية، الدولية للتمويل، املجموعة الدولية لالستثمار، مجموعة 
عارف االس��تثمارية، الدار لالستثمار، أعيان لإلجارة واالستثمار، 
اخلليجية الدولية لالستثمار، الكويتية للتمويل واالستثمار، الدولية 
لإلجارة واالستثمار، املدار للتمويل واالستثمار، الصفاة لالستثمار، 
املدينة للتمويل واالستثمار، الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، 
لؤلؤة الكويت العقارية، الصفاة العاملية القابضة، املعدات القابضة، 

فيال مودا اليف ستايل والشبكة القابضة.

 »أجيليتي« تحصل على تمديد
لعقد المورد الرئيسي حتى ديسمبر 

اعلنت ش��ركة أجيليتي انها س��تواصل شراء وتس��ليم املواد 
الغذائي��ة للقوات في العراق والكويت حتى 4 ديس��مبر 2010، بعد 
ان تلقى مزود اخلدمات اللوجس��تية طلبا رس��ميا بهذا اخلصوص 
من وكالة الدفاع اللوجستية األميركية. واوضحت الشركة في بيان 
صحاف��ي أنه كان من املق��رر أن يتم حتويل عم��ل »أجيليتي« الى 
ش��ركة أنهام والتي فازت بحق مواصلة عقد املورد الرئيسي )برامي 
فاندور 2( اخلاص بشركة أجيليتي في 14 ابريل املاضي، وقد احتج 
مش��اركون آخرون في املناقصة على منح عقد املورد لشركة أنهام 

مما أدى إلى تأخير عملية االنتقال.
وبنت الش��ركة أن وكالة الدفاع اللوجس��تية األميركية اتخذت 
قرارها فيما يتعلق باحتياجاتها في ش��هر ماي��و ولكن »أجيليتي« 
لم حتصل على نس��خة مكتوبة من مذكرة الوكالة حتى األس��بوع 

املاضي.

»الخليج« يعلن فائزي سحب »الدانة«
أعلن بنك اخلليج عن اجراء السحب االسبوعي الثامن والعشرين 
حلساب الدانة في 15 اغس��طس اجلاري، معلنا بذلك عن اسماء 
10 فائزين يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار وهم: 
مرضية محمد اكبر الري، وحيد احمد، املثنى عامر ياسر العتيبي، 
عدنان خليفة راش��د الراشد، فهد فجحان خالد املخلد، محمود 
احمد جوهر بارون، حس��ني عباس عبداهلل الرئيس، طارق علي 

فرحات، حمدية سلطان عطاهلل، ومنى حسن حيدر جمال.

عمر راشد
استمرت حالة العزوف عن الشراء 
والهدوء على تداوالت السوق للجلسة 
الثانية على التوالي لتقود مؤش����ري 
السوق لالستقرار على اللون األحمر 
على وقع الضغوط البيعية على األسهم 

القيادية والرخيصة.
وس����اهمت عدة عوامل في عزوف 
املتداولني عن الشراء وأبرزها انخفاض 
القيمة املتداولة التي تعد مقياسا ملؤشر 
الثقة لدى املتداولني وكذلك اإلعالنات 
التي  املتوقعة لبعض الشركات  غير 
حققت أرباحا في الربع األول وتكبدت 

خس����ائر في النصف األول األمر الذي جع����ل عمليات جني األرباح هي 
األقرب في س����لوك املتداولني عليها، كما جاء تفاعل السوق السلبي مع 
إعالن أجيليتي جتديد عقد املورد الرئيس����ي ملدة 6 أشهر أخرى تنتهي 
في ديسمبر املقبل باإلضافة إلى هدوء التداول على أسهم البنوك والتي 
شهدت عمليات جني أرباح قادت السوق للتراجع، وذلك بعد ارتفاعات 

شهدتها تلك األسهم خالل اجللسات املاضية.
وساهم إيقاف 23 شركة في نهاية تداول جلسة أمس في تعميق حالة 
العزوف لدى الكثير من املتداولني على األسهم الرخيصة. وإضافة إلى 
العوامل السابقة التزال حالة الترقب لنتائج حترك اجلهات الرقابية وضغطها 

على بعض الشركات التي فاقت خسارتها 75% من رأسمالها.
وواكبت العوامل الس����ابقة غياب أي أخبار تتعلق بتسمية أعضاء 
مفوضية هيئة أس����واق املال أو اإلعالن ع����ن مالمح اخلطط احلكومية 

الرامية لتمويل مشاريع التنمية.
وقد انعكست كافة العوامل السابقة على أداء السوق الذي أغلق على 
تراجع في مؤشريه السعري والوزني، فقد أغلق املؤشر السعري على 
انخفاض قدره 10.8 نقاط ليستقر عند مستوى 6647.8 نقطة، فيما تراجع 

املؤشر الوزني بواقع 1.64 نقطة، مستقرا عند 421.87.

المؤشرات العامة

هذا وقد أغلق السوق ثاني جلسات تداوالته األسبوعية على تراجع 
في أداء مؤشريه السعري والوزني، ففيما تراجع املؤشر العام للسوق 
بواق����ع 10.6 نقاط ليغلق عل����ى 6647.8 نقطة بانخفاض 0.16% مقارنة 
باجللسة السابقة، انخفض املؤشر الوزني بواقع 1.64 نقطة ليغلق على 

421.87 نقطة بانخفاض نسبته %0.39.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 120.1 مليون سهم نفذت من خالل 2357 

صفقة قيمتها 22 مليون دينار.
وجرى التداول على أس����هم 95 ش����ركة من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وتراجعت أسعار أسهم 38 شركة وحافظت 

أسهم 30 شركة على أسعارها دون تغيير.
وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 40.8 

مليون سهم نفذت من خالل 431 صفقة قيمتها 1.8 مليون دينار.
واحتل قطاع شركات اخلدمات املركز الثاني بكمية تداول حجمها 34.2 

مليون سهم نفذت من خالل 857 صفقة قيمتها 7 ماليني دينار.
وج����اء قطاع الصناعة في املركز الثال����ث بكمية تداول حجمها 15.6 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات البالغة 
11 مليون دينار 
على 50% من 
القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 10.8 نقاط 
وتداول 120.1 مليون سهم 

بقيمة 22 مليون دينار

انخفاض

)سعود سالم(الترقب يسيطر على سلوك املتداولني

اليابان ثاني قوة اقتصادية في العالم خالل النصف األول

 شركة بريطانية تطلق أول
صكوك إسالمية تجارية أوروبية

لندن � رويترز: أصبح مصنع بريطاني صغير أول شركة في أوروبا 
تدبر متويال عن طريق إصدار صكوك إس��المية مما يعطي دفعة لقطاع 
يجاهد لالنطالق إثر تفجر مخاوف الديون في دبي وهي مركز للتمويل 
اإلس��المي. وقال املستش��ار القانوني نورتون روز إن انترناش��ونال 
إنوفيتيف تكنولوجيز وهي منتج لآلالت املستخدمة في املطاحن بشمال 
شرق إجنلترا قد جمعت عشرة ماليني دوالر عن طريق إصدار صكوك 
للمس��اعدة في تطوير منتج��ات جديدة. وس��تكون ميلينيوم برايفت 
إكويتي ومقرها دبي املس��تثمر الوحيد في الصكوك التي س��تدرج في 
بورصة جزر كاميان، وتدر الصكوك 10% سنويا ويحل أجلها في 2014.

من جهة أخرى، حافظت اليابان عل��ى موقعها كثاني قوة اقتصادية 
ف��ي العالم في النصف األول من العام 2010 لناحية إجمالي الناجت احمللي 
االس��مي، متخطي��ة بذلك الصني، وذلك بحس��ب األرق��ام التي قدمتها 
احلكومة اليابانية أمس. وحددت األرقام الرسمية اليابانية إجمالي الناجت 
احمللي االسمي في اليابان خالل النصف االول من 2010 ب� 2587.1 مليار 
دوالر، مقابل 2532.5 مليار دوالر بالنسبة للصني خالل الفترة نفسها، 
في املقابل أقرت احلكومة اليابانية بان إجمالي الناجت احمللي االسمي في 
الصني تخطى ذلك املس��جل في الياب��ان فقط في الربع الثاني من ابريل 

الى يونيو.

 اس��تحوذت قيمة تداول أس��هم 6 ش��ركات والبالغة 11 
مليون دينار على 50% من إجمالي القيمة وهذه الشركات هي: 
»أجيليتي« و»البنك الوطني« و»مجموعة الصناعات« و»بيتك« 

و»بنك اخلليج« و»لوجستيك«.
 تصدرت قيمة تداوالت سهم »أجيليتي« األسهم املتداولة 

بالغة 2.5 مليون دينار على 11.4% من إجمالي القيمة.
 باستثناء قطاع التأمني الذي أغلق مؤشره مرتفعا بواقع 
11.4 نقطة، أغلقت مؤشرات بقية قطاعات السوق على اللون 
األحمر، حيث تراجع مؤشر قطاع البنوك بواقع 37.6 نقطة، 
تاله مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 35.6 نقطة وجاء قطاع األغذية 

في املرتبة الثالثة من حيث التراجعات بواقع 34.1 نقطة.

أكدت مس���اعدة املدير العام في إدارة املوارد البشرية 
بالبن���ك التجاري هدى يعقوب ص���ادق أن البنك يواصل 
اهتمام���ه بالكوادر الوطنية في ظل قناع���ة تامة بأهمية 
االعتماد على الكفاءات الوطنية، مشيرة إلى أن البنك قام 
باستقطاب أعداد كبيرة من الشباب الكويتي من اجلنسني 
في السنوات األخيرة سواء من اخلريجني اجلدد أو الراغبني 
في إيجاد فرص وظيفية تساعدهم على تطوير مسيرتهم 
املهنية. واضافت مبناسبة مشاركة »التجاري« في مؤمتر 
ومعرض الفرص الوظيفية السابع )وظائف 2010( الذي 
سيقام برعاية إستراتيجية لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة وتنظمه ش���ركة ڤيجن 
للعالقات العامة في الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر املقبل، 
أن البنك التجاري له إس���هامات كبيرة في مجال توظيف 
وتدريب الشباب الكويتي على العمل في القطاع املصرفي. 
وأشارت إلى أن »التجاري« يسعى دوما لزيادة نسبة العمالة 
الوطنية لديه، الفتة إلى أن استقطاب الشباب الكويتي من 
اجلنسني للعمل في البنك أو تهيئته لالنضمام للمنظومة 
املصرفية الكويتية عن طريق التدريب يأتي في إطار حرص 
البنك على تشجيع الكوادر الوطنية التي لديها طموحات 
وظيفية وتسعى لتحقيقها. وعن الفرص الوظيفية التي 
سيقدمها البنك خالل مشاركته في املعرض، أفادت صادق 
بأن البنك س���يتلقى طلبات الراغبني في االلتحاق بالعمل 

لديه خالل املعرض.

.. ويشارك في مؤتمر ومعرض 
الفرص الوظيفية السابع

التجاري  البن���ك  أعل���ن 
الكويتي عن نج���اح حملة 
»ال يطوفك عرض الس���نة« 
التي أطلقها في م��ايو 2010 
بالتعاون مع الخطوط الج�وية 
القطرية وشركة ماستر كارد 
إقباال  العالمية، حيث القت 
العمالء، ونجاحا  كبيرا من 

ملحوظا منذ انطالقها.
واوض���ح البنك في بيان 
صحاف���ي أن العدي���د م���ن 
ق���د س�����افروا إلى  عمالئه 
أوروب���ا والواليات المتحدة 
األم��يركي���ة م���ع الخطوط 
الجوية القطرية، ومع عودة 
الع`م���الء من س���فرهم مع 
حلول شهر رمضان المبارك، 

بدأ البنك بمكافأتهم كما وعد 
الفرصة لهم  وذلك بإتاح���ة 
إلى  السترداد نس���بة تصل 
15% من قيمة تذاكر الطيران 

الخاصة برحالتهم.
باإلضاف���ة الى اس���ترداد 
نسبة تصل إلى 5% من قيمة 
مشترياتهم باستخدام بطاقات 

الماستر كارد في الخارج.
وبه���ذه الم�ناس����بة، قال 
التنفيذي للتسويق  الم�دير 
والمبيع���ات في البنك رمزي 

الصبوري: »ان هذا العرض 
قد حقق نجاحا الفتا لكل من 
التج���اري والخطوط  البنك 
الجوي���ة القطرية، حيث انه 
قد ازدادت نسبة النفقات من 
قبل عمالء البنك مع الخطوط 
القطري���ة ألكثر من  الجوية 
أربعة أضعاف مقارنة بذات 
الفترة من العام الماضي، وهو 
ما يثبت النج���اح الملحوظ 
للحملة وبل��وغ هدفنا األول 
التام  الرضا  أال وهو تحقيق 

لعمالء البنك«.

 »التجاري« يكافئ عمالءه
في حملة »اليطوفك عرض السنة«

رمزي الصبوري


