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 عمومية »داماك كويت«
20 سبتمبر النتخاب عضو مكمل

اجتماع مجلس إدارة »صفاة عقار« 
ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية ان مجلس إدارة ش���ركة 
الصفاة العقارية )صفاة عقار( سيجتمع في 29 اجلاري، وذلك 
من أجل مناقش���ة البيانات املالية املرحلية للربع الثاني للفترة 

املنتهية في 2010/7/31.

أعلنت البورصة بأن اجلمعية العمومية العادية لشركة 
داماك الكويتية القابضة أفادته بأنه بناء على اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية   املنعقدة ف���ي 2010/6/23 والذي مت فيه 
انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد مت تشكيل مجلس 
اإلدارة ليصبح على النحو التالي:  نبيل محمد علي عبدالرسول 
رئيس مجلس اإلدارة ممثال عن شركة دراية للتجارة العامة 
وعادل بن محمد حسن بن تقي نائب الرئيس ممثال عن شركة 
الرؤية لالستثمار وعادل محمد تقي جواد عضوا ممثال عن 

شركة بروجروسيف االستثمارية احملدودة.
ونظرا لعدم استيفاء شركة بروجروسيف االستثمارية 
احملدودة متطلبات عضوية مجلس اإلدارة خالل فترة شهر 
من تاري���خ انعقاد اجلمعية العمومية حس���بما هو محدد 
بالق���رارات ذات الصلة وذلك بتجنيب عدد 100 ألف س���هم 
من أسهم شركة داماك الكويتية القابضة لضمان العضوية 
فقد قام���ت وزارة التج���ارة والصناعة بإبط���ال عضوية 
شركة بروجروسيف االس���تثمارية احملدودة وطلبت عقد 
جمعي���ة عمومية عادية جديدة النتخاب عضو تكميلي في 
 مجلس اإلدارة، وستنعقد االثنني املوافق 2010/9/20  حيث

س���يتم خاللها انتخ���اب عض���و مكمل في مجل���س ادارة 
الشركة.

 وج���اء قطاع غير الكويتي في املركز الرابع بكمية تداول بلغ 
حجمها 25.8 مليون سهم نفذت من خالل 225 صفقة قيمتها 1.3 

مليون دينار. 
واحتل قطاع اخلدمات املرك���ز اخلامس بكمية تداول حجمها 
19.2 مليون سهم نفذت من 
خالل 438 صفقة قيمتها 

4.2 ماليني دينار.
وحل قطاع الصناعة 
في املركز الس���ادس من 
خالل ت���داول 6.8 ماليني 
س���هم نف���ذت م���ن 221 
صفقة قيمتها 2.5 ماليني 

دينار.
وفي املركز السابع حل 
قط���اع االغذية من خالل 
تداول 250 ألف سهم نفذت 
من خالل 9 صفقات بقيمة 

بلغت 87.8 ألف دينار.
وفي املركز االخير جاء 
الذي شهد  التأمني  قطاع 
تداول 40 الف سهم نفذت 
من خالل 3 صفقات بلغت 

قيمتها 18.5 ألف دينار.

أما الصفقات فتراجعت بنسبة 15.8% حيث بلغت 2492 صفقة.
 وجرى التداول على أسهم 112 سهما من أصل 212 سهما شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة وتراجعت أسعار أسهم 
42 شركة واس���تقرت قيمة أسهم 40 شركة عند معدالت االقفال 

السابقة. 
وتصدر قطاع العقارات 
النش���اط بكمي���ة تداول 
حجمه���ا 63.4 ملي���ون 
سهم نفذت من خالل 462 
صفقة قيمتها 3.2 ماليني 

دينار. 
واحتل قطاع االستثمار 
املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 47.3 مليون سهم 
نف���ذت من خ���الل 606 
صفقات قيمتها 3.4 ماليني 

دينار. 
 وج���اء قطاع البنوك 
الثالث بكمية  املركز  في 
تداول حجمها 26.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 528 
صفقة قيمتها 13.2 مليون 

دينار. 

أسهم البنوك تقود السوق للتراجع بفعل جني األرباح
ونشاط مضاربي على الشركات الرخيصة

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
14.5 مليون دينار على 51.7% من إجمالي القيمة وهي: 
برقان والدولي والوطني وبيتك واجيلتي واخلليج. 

 تصدرت قيمة تداول بيتك األسهم املتداولة في السوق 
والبالغة 3 ماليني دينار على 10.7% من إجمالي القيمة. 

 تصدر مؤش���ر قطاع االستثمار قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 10.1 نقاط تاله مؤشر قطاع غير الكويتي 
بواق���ع 5.1 نقاط، فيما ج���اء قطاع البنوك على رأس 
القطاعات االكثر انخفاضا حيث حقق املؤشر انخفاضا 
قدره 75.8 نقطة، وتاله مؤش���ر قطاع اخلدمات الذي 
سجل تراجعا مبقدار 55.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر 

قطاع الصناعة بواقع 46.7 نقطة.

 ورغم تراجع اسهم قطاع البنوك 
في جلس���ة ختام االسبوع اال ان 
هناك تفاؤال كبيرا بشأن هذه االسهم 
كونه���ا تظل املالذ اآلمن لكثير من 
املتوقع ان  املتداولني، حيث م���ن 
تقود السوق لالرتفاع في اجللسات 
املقبلة كما قادته على مدار االسابيع 
الثالثة املاضية وذلك نتيجة الثقة 
الكبيرة في توزيعات اسهم البنوك 
مقارنة بباقي القطاعات من ناحية، 
وللتصريحات احلكومية االخيرة 
التي تؤكد على دخول البنوك في 
حيز متوي���ل خطة التنمية، حيث 
من املنتظر ان حتظى اسهم القطاع 
فضال عن االسهم القيادية خاصة 

اجيلتي وزين بتداوالت نشطة خالل اجللسات املقبلة.

آلية التداول

انخفضت غالبية اسهم قطاع البنوك في جلسة االمس حيث 
شهد سهم البنك الوطني انخفاضا بواقع 20 فلسا نتيجة عمليات 
مضاربية ليستقر عند مستوى 1.380 فلس، كما تراجع سهم املتحد 
مبقدار 20 فلسا ليستقر عند مستوى 520 فلسا، كما تراجعت اسهم 
االهلي والدولي نتيجة عمليات تصريف واضحة جلني االرباح، 
فيما ش���هدت اسهم بوبيان وبرقان عمليات جتميع واضحة ادت 
الى ارتفاعهما بواقع 10 و5 فلوس على التوالي، في حني اس���تقر 
س���هم بيت التمويل الكويتي عند معدالته السابقة لليوم الثاني 
على التوالي بعد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون دينار 

ليقفل السهم عند مستوى 1.100 فلس.
وشهدت اجللس���ة عمليات نش���اط واضحة على عدد من اسهم 
املجاميع االستثمارية خاصة مجموعة ايفا وشركاتها التابعة خاصة 
جيزان والديرة، حيث شهد سهم ايفا تداول اكثر من 11 مليون سهم 
لكنه استقر عند مستوى 60 فلسا وهو مستوى االغالق السابق، كما 
شهدت اسهم الكويتية لالستثمار والساحل واألمان ونور ارتفاعات 

قادت قطاع االستثمار لالرتفاع في جلسة األمس.

الصناعة والخدمات

 تراجع س���هم »مجموعة الصناعات« مبقدار 5 فلوس نتيجة 
عمليات بيع جلني االرباح ادت الى استقرار السهم عند مستوى 
345 فلس���ا بعد تداول 2.130 مليون سهم بقيمة 727 الف دينار، 
فيما اس���تقر للي���وم الثاني على التوالي س���هم »األنابيب« عند 
مس���توى 290 فلسا للسهم بعد ان ش���هد السهم نشاطا ضعيفا 

بلغ 130 ألف سهم. 
 اما س���هم »اجيلتي« فأغلق عند مس���تواه السابق وهو 455 
فلس���ا بعد ان شهد عمليات تداول نشطة نسبيا من خالل تداول 
4.570 ماليني سهم جتاوزت قيمتها 2.040 مليون دينار، اما سهم 
»زين« فش���هد ايضا استقرارا عند مستوى االغالق السابق وهو 
1.200 فلس بعد ان ش���هد عمليات تداول محدودة جتاوزت 647 

الف سهم بلغت قيمتها 767 الف دينار. 

شريف حمدي
الكويت لالوراق  انهى س���وق 
املالية تعامالت االسبوع على تراجع 
جديد بسبب استمرار عمليات جني 
االرباح احملدودة التي سيطرت على 
مجريات التداول منذ جلسة أول من 
أمس والتي طالت غالبية القطاعات 
في السوق، حيث سيطر النشاط 
املضاربي على اداء السوق من خالل 
التركيز على االس���هم الرخيصة، 
خاصة اسهم ايفا والشركات املرتبطة 
بها مع ضع���ف واضح على اغلب 

اسهم املجاميع االخرى.
وبدا جليا ان هناك ضغطا على 
اس���هم القطاع البنك���ي منذ بداية 

جلس���ة التداول، حيث تراجع مؤشر القطاع بأكثر من 33 نقطة 
نتيجة انخفاض اسهم املتحد والدولي وبرقان واخلليج والوطني، 
واس���تمر معدل تراجع القطاع في ارتف���اع الى ان جتاوز ال� 130 
نقطة قبل ان يتم تقليصها مع الدقائق االخيرة من عمر جلس���ة 

التداول.
وتعرض قطاع اخلدمات هو االخر لعمليات تصريف على عدد 
من اسهمه منذ بداية جلس���ة تداوالت االمس، وكان في مقدمتها 
سهما االتصاالت واالنظمة وخاصة سهم االتصاالت الذي تراجع 
مبقدار 40 فلسا ادت الى انخفاض قيمة السهم الى 1.760 فلس.

ولم تنجح اقفاالت الثواني األخيرة في تقليص خسائر السوق 
بش���كل الفت كما حدث في جلس���ة تداوالت اول من امس، حيث 
كانت خسائر املؤشر السعرى قبل االغالق بثوان 31 نقطة ولكن 
املؤشر السعري اقفل على انخفاض 27.7 نقطة ليستقر السوق 
مع نهاية تداوالت االس���بوع عند 6.6456 نقطة، ويرجع السبب 
في ذلك ألن التعديل لم يأت من االس���هم القيادية الكبرى بينما 

جاء في االسهم الرخيصة سعريا.
وشهدت معظم قطاعات السوق عمليات جني أرباح واضحة 
تركزت في قطاعات البنوك واخلدمات وخاصة في قطاع البنوك 
الذي جنح في نهاية جلسة التداول من تقليص خسائره من اكثر 

من 130 نقطة الى 75.8 نقطة. 

مؤشرات السوق

 وانعكست عمليات جني األرباح التي ادت الى تراجع معظم 
قطاعات السوق على األداء العام، حيث أنهى اخر جلسات األسبوع 
على تراجع في مؤش���ريه السعري والوزني، حيث أغلق املؤشر 
العام على انخفاض نسبته 0.42% بإقفاله عند مستوى 6645.6 
نقطة خاسرا 27.7 نقطة، فيما تراجع املؤشر الوزني بنسبة %0.49، 
بعد إقفاله عند النقطة 433.71 خاسرا 2.14 نقطة، ويعود التراجع 
الذي شهده املؤشر الوزني الى تراجع عدد كبير من االسهم ذات 

القيمة الرأسمالية املرتفعة وخاصة في قطاع البنوك. 
وشهدت جلسة االمس انخفاضا في قيمة االسهم املتداولة بنسبة 
22.9% حيث بلغت 28.022 مليون دينار، في حني ارتفعت كمية 
االسهم املتداولة بنسبة 18.4% حيث بلغت 189.090 مليون سهم، 

أسهم 6 شركات 
استحوذت على 
14.5 مليون 
دينار تمثل 
51.7% من 
إجمالي القيمة

»إيفا« والشركات 
المرتبطة بها 

تقود المضاربات 
وضعف التداول 

على أسهم أغلب 
المجاميع

)محمد ماهر( السوق يواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي  

المؤشر العام 27.7 نقطة 
وتداول 189 مليون سهم 

قيمتها 28 مليون دينار

انخفاض

»المركز«: تمويل البنوك للخطة يرفع معنويات المتداولين
قال التقرير االسبوعي لشركة املركز املالي 
ان املؤش���ر الوزني لسوق الكويت لألوراق 
املالية بلغ 433.71 نقطة بارتفاع قدره %0.8، 
بينما شهد املؤشر السعري انخفاضا طفيفا 
بنسبة 0.5% لترتفع بذلك أرباح املؤشر الوزني 
منذ بداية السنة إلى 12.4%، فيما بلغت خسائر 
املؤشر السعري منذ بداية السنة 5.1% الكمية 
املتداولة لهذا األسبوع بلغت 500.367.846 
س���هما بقيمة 210.960.172 دينارا منخفضة 
بنسبة 16% عن القيمة املتداولة في األسبوع 
املاضي. وأض���اف التقرير ان قطاع البنوك 
احتل نس���بة 51% من القيمة املتداولة خالل 
األس���بوع املاضي وجاء في املرتبة الثانية 
القطاع الصناعي بنس���بة 13.4% كما احتل 
قطاع اخلدم���ات 12.6% من القيمة املتداولة. 
وعلى صعيد متصل بعد وضوح الرؤية حول 
كيفية متويل املش���اريع اإلمنائية وحرص 

احلكومة على إش���راك االقطاع اخلاص في 
التنمية االقتصادية والبش���رية وخصوصا 
بعد انباء عن مشاركة القطاع املصرفي في 
متويل اخلطة اإلمنائية، ارتفعت معنويات 
املتداولني وارتفعت معها القيمة الس���وقية 
للبنوك الكويتية 761 مليون دينار إلى 12.7 
مليار دينار، كما احتلت البنوك اعلى القائمة 
لهذا األس���بوع وعلى رأس���ها بيت التمويل 
الكويتي بقيمة 16.9 مليون دينار وتاله بنك 
الكويت الوطن���ي بقيمة 15.9 مليون دينار. 
وأشار التقرير الى ان »كي جي ال لوجستيك« 
جاءت على عرش األسهم األكثر ارتفاعا لهذا 
األس���بوع بنس���بة 29.5% وخلفها مباشرة 
الش���ركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 
29.4%، ولم يغب قطاع البنوك عن القائمة، 
حيث شارك بنك اخلليج وبنك برقان مرتفعني 

ب� 22.7% و%20.

وحدة سعرية وإذا لم يتقدم مشتر 
آخر بسعر أعلى من السعر االبتدائي 
ومضى على هذا السعر خمس دقائق 
فإن املزاد يرس���ى عليه. وقالت ان 
من يرس���و عليه املزاد يودع باقي 
مبلغ الصفقة والعمولة املستحقة 
قبل الساعة احلادية عشرة صباحا 
من يوم األربعاء املوافق 1 سبتمبر 
2010 في حساب الشركة الكويتية 
للمقاصة وال يحق له استرداد املبلغ 
الذي دفعه اذا لم يقم بس���داد ثمن 
الصفقة كامال في الوقت والتاريخ 

موعد أقصاه الساعة احلادية عشرة 
صباحا من يوم التنفيذ 31 أغسطس. 
وأضافت ان باب املزايدة سيفتتح 
الساعة الواحدة ظهرا من يوم التنفيذ 
في قاعة عبداهلل السديراوي مبقر 
البورصة وس���تتم ترس���ية املزاد 
الساعة 1.15 ظهرا من نفس اليوم على 
املشتري االبتدائي ما لم يتقدم مشتر 
آخر بسعر أعلى. وأشارت الى أنه 
ستراعى في املزاد الوحدات السعرية 
املعمول بها في السوق كما يجوز 
ألي من املزايدين ش���راء أكثر من 

الكويت لألوراق  أعلن س���وق 
املالية عن عقد مزاد نهاية الش���هر 
اجلاري لبيع 8.645 ماليني سهم من 
اسهم شركة صفوان للتجارة العامة 
واملق���اوالت والتي متثل نس���بتها 

17.29% من رأسمال الشركة.
ف���ي املوقع  الش���ركة  وذكرت 
االلكتروني للبورصة ان الس���عر 
االبتدائ���ي للمزاد س���يكون 305 
الواحد اي بقيمة  فلوس للس���هم 
2.6 مليون دين���ار كما مت االتفاق 
بني بنك اخلليج )حس���اب عمالء( 
كطرف بائ���ع وش���ركة علي عبد 
الوهاب وأوالده وشركاهم كطرف 
مشتر مبدئي. وقالت البورصة ان 
املزاد س���يخضع لشروط منها انه 
على من يرغب في دخول املزاد ان 
يودع لدى وس���يطه شيكا مصدقا 
بقيمة 10% من الثمن االجمالي في 

مؤشرات التداول

بيع 17.29% من أسهم »صفوان« بالمزاد في البورصة

.. وعموميتها مطلع سبتمبر  النتخاب 4 أعضاء
أفادت البورصة بأن اجلمعية العمومية العادية لشركة صفوان 
للتجارة العامة واملقاوالت ستنعقد االربعاء املوافق 2010/9/1 حيث 

سيتم خاللها انتخاب 4 اعضاء مكملني ملجلس ادارة الشركة.
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