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حجمها 40.3 مليون س����هم نفذت من خالل 847 صفقة قيمتها 23.5 
ماليني دينار. 

واحتل قطاع اخلدمات املركز الثاني بكمية تداول حجمها 32.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 906 صفقات قيمتها 9.6 ماليني دينار. 

 وج����اء قط����اع غي����ر 
الكويتي في املركز الثالث 
بكمية ت����داول بلغت 21.6 
ملي����ون س����هم نفذت من 
خ����الل 211 صفقة قيمتها 

1.08 مليون دينار. 
 وجاء قطاع العقارات 
الرابع بكمية  املرك����ز  في 
تداول بل����غ حجمها 23.9 
مليون سهم نفذت من خالل 
185 صفق����ة قيمتها 1.07 
مليون دينار.  واحتل قطاع 
العقارات املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 19.5 
ملي����ون س����هم نفذت من 
خالل 249 صفقة قيمتها 
1.1 مليون دين����ار. وحل 
قطاع الصناعة في املركز 
السادس من خالل تداول 

نسبته 0.12% بإقفاله عند مستوى 6.711.5 نقطة مرتفعا 8.3 نقاط، 
فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 0.24%، بإقفاله عند مستوى 442.2 
نقطة مرتفعا 1.08 نقطة. وانعكست ارتفاعات السوق في جلسة أمس 
على املتغيرات الثالثة للسوق، حيث ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 

بنسبة 9.8% حيث بلغت 
42.063 مليون دينار، في 
حني ارتفعت كمية األسهم 
املتداولة بنسبة 8.8% حيث 
بلغت 146.750 مليون سهم، 
أما الصفق����ات فارتفعت 
بنسبة 27.2% حيث بلغت 

2994 صفقة.
 وج����رى التداول على 
أسهم 104 اسهم من أصل 
212 س����هم شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 35 
ش����ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 36 شركة واستقرت 
قيمة أسهم 33 شركة عند 
معدالت اإلقفال في نهاية 

األسبوع املاضي. 
البنوك  وتصدر قطاع 
النش����اط بكمي����ة تداول 

»أجيليتي« والشركات التابعة تقود السوق لالرتفاع
..  وعمليات جني األرباح تحد من مكاسبه

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
23.9 ملي���ون دينار على 57% من إجمالي القيمة 
وهي الوطني واخللي���ج وبرقان والدولي وزين 

وبيتك. 
 تصدرت قيمة تداول الوطني األس��هم املتداولة 
في الس��وق والبالغة 6.7 ماليني دينار متثل %16.08 

من إجمالي القيمة. 
 تصدر مؤشر قطاع االغذية قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 54.5 نقطة، تاله مؤشر قطاع البنوك 
بواقع 44 نقطة، وتاله مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 
22.9 نقطة، وتاله مؤشر قطاع الصناعة في املرتبة 
الرابعة بواقع 21.3 نقطة، اما قطاع غير الكويتي 
فكان االكثر تراجعا بواقع 29.4 نقطة، فيما انخفض 

مؤشر قطاع التأمني بواقع 19.3 نقطة. 

10.5 ماليني سهم نفذت من خالل 326 
صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار. 

آلية التداول

اس����تمر قطاع البن����وك في دفع 
ال����ي االجتاه  الس����وق  مؤش����رات 
التصاعدي في جلسة أمس من خالل 
استحواذه على 55.9% من السيولة 
ارتفاعاتها بش����كل  التي واصل����ت 
ملحوظ خالل اجللستني األخيرتني 
وذلك بسبب النش����اط الذي شهده 
اكثر من سهم في القطاع في مقدمتها 
سهم بيتك وكذلك سهم بوبيان الذي 
ارتفع مبقدار 20 فلسا استقر على أثرها عند مستوى 560 فلسا، اما 
سهم األهلي فشهد نشاطا محدودا ارتفع على اثره السهم مبقدار 10 
فلوس اس����تقر على أثرها عند مستوى 540 فلسا، في حني استقر 
س����هم البنك الوطني عند مستوى اقفاله السابق دينار و420 فلسا 
بعد تداول 4.7 ماليني سهم بقيمة 6.7 ماليني دينار، وتعرض سهم 
اخلليج لعمليات بيع واضحة أدت الى تراجع قيمة السهم مبقدار 20 
فلسا بعد تداول 8.8 ماليني سهم بقيمة 4.6 ماليني دينار، واستقرت 
بقية اس����هم القطاع عند معدالت االقفال السابقة.  واستمر حتسن 
اداء شركات قطاع االستثمار، حيث واصل سهم املشاريع ارتفاعاته 
مبقدار 5 فلوس بعد تداوالت متوسطة بلغت كمياتها 1.8 مليون سهم 
بلغت قيمتها 770 ألف دينار، اما سهم االستثمارات الوطنية فشهد 
عمليات تراجع محدودة بعد تعرض����ه لعمليات جني ارباح حيث 
اقفل متراجعا 5 فلوس بعد تداوالت محدودة وذلك من خالل تداول 
800 الف سهم بقيمة 276.7 ألف دينار ادت الى انخفاض السهم الى 
مس����توى 345 فلسا، وتراجع سهم الساحل بعد التداوالت النشطة 
التي شهدها نهاية األسبوع املاضي نتيجة عمليات مضاربية على 
اثر النشاط امللحوظ الذي شهده سهم زين، حيث اقفل سهم الساحل 
على انخفاض 4 فلوس تراجع على اثرها الى مستوى 118 فلسا، فيما 
هدأت األوضاع نسبيا على أسهم مجموعة ايفا وشركاتها التابعة.

الصناعة والخدمات

 واصل س���هم »مجموعة الصناعات« ارتفاعاته في جلس���ة بداية 
األسبوع على اثر تداوالت نش���طة، حيث مت تداول 19.5 مليون سهم 
بلغت قيمتها 1.1 مليون دينار واستقر السهم عند مستوى 355 فلسا، 
اما سهم »اس���منت« فشهد تراجعا بلغ 10 فلوس رغم محدودية كمية 
األس���هم املتداولة والتي بلغت 275 الف سهم بقيمة 178.9 الف دينار 
واقفل السهم عند مستوى دينار 650 فلسا للسهم.  وشهد سهم »زين« 
استقرارا عند مستوى اإلغالق السابق بعد ان شهد السهم تراجعا مبقدار 
20 فلسا في بداية اجللسة نتيجة عمليات تصريف جلني األرباح ولكن 
أدت عمليات التجميع التي شهدها السهم الى العودة للمعدل السابق 
بعد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 3.1 ماليني دينار، اما سهم »أجيليتي« 
فحقق مكاس���ب س���وقية كبيرة بعد فترة وذلك مبقدار 25 فلسا على 
وقع األخبار االيجابية التي تفاعل معها املتداولون، واقفل السهم عند 

مستوى 5.2 ماليني سهم بقيمة 2.4 مليون دينار.

شريف حمدي 
استهل س����وق الكويت لألوراق 
املالية تعامالت األسبوع األخير في 
ش����هر رمضان على ارتفاع محدود 
بعد تذبذب واضح في أداء مؤشريه 
منذ بداية اجللس����ة وحتى نهايتها، 
ويرجع إغالق الس����وق على ارتفاع 
الى النش����اط امللحوظ على س����هم 
»أجيليتي« واألسهم التابعة له والتي 
كانت في صدارة الش����ركات األكثر 
ارتفاعا في القيمة، وذلك تفاعال مع 
ما مت اإلعالن عنه اخلميس املاضي 
بخصوص ص����دور حكم في صالح 

الشركة بشأن قضيتها مع وزارة العدل األميركية. 
ورغم العوامل االيجابية الداخلية التي توافرت في جلسة تداوالت 
أمس والتي تتمثل في اخلبر االيجابي اخلاص بش����ركة »أجيليتي« 
وكذلك اخلبر األخر املتعلق بشركة الرابطة والذي أفاد بأن اإلجراءات 
التصحيحية بش����أن عقد املورد الرئيسي قد بدأت رسميا من قبل 
احلكومة األميركية وذلك بعد قبول االعتراض في وقت س����ابق، اال 
أن الس����وق لم يتعاط معها بالش����كل الكافي، حيث استمر النشاط 
املضاربي هو الس����ائد في الس����وق منذ بداية التعامالت في جلسة 
أمس، وهو ما ادى الى استمرار تذبذب أداء مؤشري السوق بشكل 
واضح قبل أن حتمل حلظات اإلقفال نش����اطا ش����رائيا خاصة على 
أس����هم قطاع البنوك أدت الى إغالقه في مستهل تعامالت األسبوع 

باللون األخضر.
وشهدت اجللس����ة منذ اللحظات األولى دخول مكثف على سهم 
»أجيليتي« الذي ارتفع بش����كل تدريجي الى أن وصل الى 25 فلسا 
تخللتها عمليات بيع محدودة لكن س����رعان ما كانت تعود احملافظ 
والصناديق الى التجميع مجددا ليرتفع الس����هم الى هذا املستوى، 
وهو ما انعكس بش����كل ايجابي على أسهم الشركات التابعة وكذلك 
الشركات التي متلك محافظها اعدادا كبيرة من سهم الشركة، حيت 
ارتفعت أسهم الوطنية العقارية واملعادن ومركز سلطان وبيان بشكل 
الفت وحافظت على مكاسبها السوقية حتى نهاية جلسة التداول.

ومن املتوقع أن يستمر األداء النشط ملجموعة »أجيليتي« خاصة في 
ظل ارتفاع حظوظ الشركة في التوصل لتسوية مع اجليش األميركي 
وهو ما دللت عليه العقود التي مت جتديدها مؤخرا بني الطرفني في 

إشارة واضحة الى صعوبة استغناء كل منهما عن اآلخر.
واس����تمر القطاع البنكي في قيادته للس����وق من خالل املكاسب 
التي حققها س����هم بيتك مبقدار 20 فلسا ليتحرك السهم في االجتاه 
التصاعدي بعد 9 جلس����ات من االستقرار عند مستوى دينار و100 
فلس ليغلق عند مستوى دينار و120 فلسا، وكذلك التحرك امللحوظ 
لسهم البنك الوطني الذي شهد عمليات جتميع وتصريف سريعة 
بكميات متوسطة، كما كان الرتفاعات أسهم بيتك واألهلي وبوبيان 

دورا في ارتفاعات مؤشري السوق وخاصة الوزني. 

مؤشرات السوق

 في ظل اس����تمرار ارتفاع السوق في جلسة أمس زادت مكاسب 
مؤشراته ولكن بشكل طفيف، حيث أغلق املؤشر العام على ارتفاع 

أسهم 6 شركات 
استحوذت على 
23.9 مليون 
دينار تمثل %57 
من إجمالي 
القيمة

سهم »بيتك« 
تحرك في االتجاه 

التصاعدي بعد 
9 جلسات من 

االستقرار محققا 
20 فلسًا

)محمد ماهر( احليرة والقلق باديان على بعض املتداولني

المؤشر العام 8.3 نقاط 
وتداول 146.7 مليون سهم 

قيمتها 42.06 مليون دينار
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بان كي مون ينتقد الدول الصناعية
 على هامش أعمال المنتدى االقتصادي 

»الرابطة«: وكالة الدفاع اللوجستية في إميركا 
قبلت االعتراض حول عطاء عقد المورد الرئيسي

2.9 مليون دينار خسائر »االستثمارات الصناعية« 

استقالة عضوين في مجلس »إسكان« 

بنوك اإلمارات استغنت عن 3062 موظفا 
لترشيد النفقات وتالفي األزمة

نمو سوق بطاقات االئتمان اإلسالمية في اإلمارات 12% بالنصف األول

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
رابطة الكويت واخلليج للنقل أفادته بتسلمها 
صباح أمس خطابا من وكالة الدفاع اللوجستية 

األميركية يفيد مبا يلي: 
1- بعد قرار مكتب احملاسبة قبول االعتراض 
على نتيجة العطاء ملشروع املورد   الرئيسي 
فانه يعتبر هذا اخلطاب مبثابة إعالن رسمي 

من احلكومة عن ان اإلجراءات التصحيحية 
قد بدأت وتعتب����ر املفاوضات حول العطاء 

املقدم قد متت إعادة فتحها.  
2- ان الوكال����ة س����تقوم باختيار املورد 
الرئيس����ي بعد تس����لمها ومراجعة عرض   
الشركة األخير الذي ستقوم الشركة بتقدميه 

للوكالة.  

ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالية أن شركة االستثمارات 
الصناعية واملالية )ا صناعية( 
حصلت على موافقة بنك الكويت 
املركزي عل���ى بياناتها املالية 

املرحلي���ة للفترة املنتهية في 
.2010/6/30

وق���ال بيان للش���ركة انها 
حققت خس���ائر بلغت 2.961 
مليون دينار بواقع 7.28 فلوس 

للسهم الواحد مقابل خسائر عن 
نفس الفترة من العام املاضي 
تقدر قيمته���ا ب� 1.492 مليون 
دينار بواقع 3.67 فلوس للسهم 

الواحد.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة 
متويل اإلسكان )اس���كان( قد أفادته بأن مجلس 
إدارة الشركة وافق على االستقالة املقدمة بتاريخ 
19 يوليو 2010  من شركة اي ون التجارية احملدودة 

واملمثلة في عضو مجلس اإلدارة ش���هناز حسن 
قبازرد واالستقالة املقدمة بتاريخ 19 يوليو 2010 
من شركة اي تو التجارية احملدودة واملمثلة بعضو 

مجلس اإلدارة طارق خالد بورسلي.

دبي � األس����واق.نت: بلغ عدد 
املنتهي����ة خدماتهم في  العاملني 
القطاع املصرفي اإلماراتي خالل 
ال� 18 ش����هرا املاضية نحو 3062 
موظفا، إذ تراجع من 39 ألفا و589 
موظفا في ديسمبر 2008 إلى 36 
ألفا و527 موظف����ا حتى يونيو 
املاضي، في الوق����ت الذي ارتفع 
فيه عدد الف����روع اجلديدة خالل 
الفترة ذاته����ا بواقع 85 فرعا، إذ 
زادت الفروع من 614 فرعا إلى 699 
فرعا، بحسب إحصاءات مصرف 
اإلمارات املركزي. من جانبهم، عزا 

مصرفيون وخبراء تراجع أعداد 
العمالة في القطاع املصرفي خالل 
الفت����رة املاضية إلى عوامل عدة، 
أهمها تداعي����ات األزمة العاملية، 
الطلب عل����ى اخلدمات  وتراجع 
املصرفية، خصوصا املبيعات. من 
جهة اخري قال عاملون في قطاع 
الصيرفة اإلسالمية باإلمارات ان 
سوق بطاقات االئتمان املطابقة 
للشريعة اإلسالمية في اإلمارات 
شهد منوا بنسبة 12% خالل النصف 
األول من العام احلالي 2010 مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي.

وأرجعوا ذلك النمو الى الطلب 
املتزايد عل����ى هذه اخلدمة، األمر 
الذي رفع عدد البطاقات التي مت 
إصدارها ال����ى أكثر من 200 ألف 
بطاقة م����ع نهاية ش����هر يونيو 
املاض����ي. وأظهر حتليل ان حجم 
التمويالت التي قدمتها املصارف 
اإلس����المية العاملة في اإلمارات 
للبطاقات االئتمانية وصل خالل 
النصف األول من العام احلالي الى 
نحو ملياري درهم، منها أكثر من 
480 مليون درهم قدمها مصرف 

أبوظبي اإلسالمي.

 ڤيينا � أ.ش.أ: وجه السكرتير 
العام ملنظمة األمم املتحدة بان كي 
مون انتقادات الذعة إلى الدول 
الصناعية الكبرى، موضحا أنه 
عندم���ا تنجح ه���ذه الدول في 
ض���خ 20 ملي���ار دوالر ، خالل 
وقت قصير، في السوق العاملي 
ملكافحة آثار األزمة االقتصادية 
العاملية، فإنه ال يوجد عذر لها 
عندما تتقاعس عن توفير موارد 
مالية أقل بكثير لتحقيق األهداف 

التنموية لأللفية اجلديدة.
 ج���اء ذلك خالل مش���اركة 
مون في نشاطات اليوم األخير 

للمنتدى االقتصادي األوروبي 
»ألباخ« الذي يعقد سنويا بوالية 
تيرول النمساوية، حيث رافقه 
كل من د.هاينس فيشر رئيس 
جمهورية النمس���ا، وميخائيل 

شبندل إجر وزير اخلارجية. 
 حضر املنت���دى أكثر من 4 
آالف مش���ارك من 63 دولة من 
بينهم عدد كبير من كبار ممثلي 
منظمة األمم املتحدة وسفرائها 
وخبراء ف���ي االقتصاد العاملي 
والبنوك، وكذلك ممثلو منظمات 
اإلغاثة الدولية الذين سيواصلون 
االجتماع على مدار األربعة أيام 

القادمة ملناقش���ة سبل حماية 
املدنيني والس���يدات في مناطق 

النزاعات. 
 وناش���د مون، في كلمة له، 
املش���اركني في املنتدى حتقيق 
وع���ود التنمية الت���ي عقدوها 
على أنفس���هم في ع���ام 2000 
عندم���ا وقعوا على إعالن األمم 
املتحدة لألهداف اإلمنائية لأللفية 
اجلدي���دة، محذرا من أن األزمة 
االقتصادية العاملية التي شهدها 
املجتمع الدولي أدت إلى حدوث 
تأخر في حتقيق هذه األهداف 

التنموية.

ليبسكي: االقتصاد العالمي
 يشهد انتعاشًا معتداًل

 جواجن��و � رويترز: قال النائب األول ملدير صندوق النقد الدولي جون 
ليبس��كي إن االقتصاد العاملي يتعافى على نح��و معتدل لكنه اليزال يواجه 

حتديات مثل احلاجة إلى تعزيز األوضاع املالية في األجل املتوسط.
 وصرح للصحافيني ب�»انهم على ثقة بصورة أساسية من وجود انتعاش 
متوس��ط حاليا على الصعيد العاملي« مشيرا إلى الوفود املشاركة في اجتماع 
نواب وزراء املالية ومحافظي البنوك املركزية في مجموعة العشرين املنعقد 

بكوريا اجلنوبية.
 وأض��اف »هناك بالتأكيد مخاطر وحتديات لكن يبدو أن األمور تس��ير 
على نحو ما وفقا لتوقعاتنا«. مشيرا إلى استراتيجيات انهاء برامج التحفيز 

وتعزيز األوضاع املالية في األجل املتوسط باعتبارها حتديات.
 وذكر أن هناك بعض التقدم اجليد في مناقشة اجراء تغييرات في مجلس 
املديرين التنفيذيني لصندوق النقد لكنه لم يسهب، وكانت الدول األعضاء في 
مجموعة العش��رين تعهدت بالتوصل الى اتفاق بشأن املسألة بحلول موعد 

قمة املجموعة التي تستضيفها سول في نوفمبر.
 وأخذت الواليات املتحدة التي خاب أملها بعد رفض أوروبا اقتسام املزيد 
من صالحيات الصندوق مع االقتصادات الناشئة خطوة غير مسبوقة الشهر 
املاضي لعرقلة خطط كان من ش��أنها اإلبقاء على هيمنة أوروبا الطويلة على 

مجلس املديرين التنفيذيني الذي يضم 24 دولة.

أشار إلى أن وزارة التجارة ستدعو الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية لعقد عمومياتها بعد العيد 

 الهارون: الشركات التي تآكل 75% من رأسمالها معرضة 
لخطر »التصفية« إن لم تنفذ خطط إعادة الهيكلة المالية واإلدارية 

ردًا على آخر التطورات حول اختيارات أعضاء مفوضية هيئة أسواق المال:
 »ما عندي شيء بهذا الخصوص حاليًا«

عمر راشد 
 دعا وزير التجارة والصناعة 
الس���وق أحمد  ورئيس جلنة 
الهارون الشركات التي تآكل %75 
إتباع خطط  إلى  من رأسمالها 
إعادة الهيكلة املالية واإلدارية 
حتى ال تواجه خطر التصفية، 
الفتا أن ال���وزارة لديها قائمة 
بعدد الش���ركات التي لم تقدم 
ميزانياته���ا املالية عن األعوام 
املاضية وستقوم بإخطارها لعقد 
جمعياتها العمومية وذلك حتى 
ال تتعرض إلجراءات عقابية من 

قبل الوزارة. 
 وأش���ار وزي���ر التج���ارة 
ف���ي تصري���ح  والصناع���ة 
صحافي عل���ى هامش اجتماع 
جلنة الس���وق، أم���س، إلى أن 
هناك تنس���يقا مس���تمرا بني 

التجارة  إدارة السوق ووزارة 
في متابعة وع���الج ما يعرف 
بالش���ركات »العفنة«، مشددا 
على أن مرس���وم إنشاء هيئة 
سوق املال والقرارات التنظيمية 

تنص على هذا التعاون.
 واكتفى اله���ارون في رده 
على تساؤل بخصوص اختيار 
مجلس مفوضي الهيئة بالقول: 
»ما عندي شيء بهذا اخلصوص 

حاليا«.
وأشار إلى أن وزارة التجارة 
ستدعو الشركات املتخلفة عن 
تقدمي البيانات املالية للعام املالي 
2009 لعقد جمعياتها العمومية 
عقب أجازة العيد الفتا إلى أن 
الوزارة لديها قائمة بأسماء هذه 
الشركات وستتعامل معها وفق 
االج���راءات القانونية املنظمة 

 وقال إن اللجنة الفنية ناقشت 
في اجتماعها األخير مقترحات 
ودراس���ات توحيد اإلجراءات 
والسياسات والضوابط اخلاصة 
بتعامل أسواق املال اخلليجية، 
مش���يرا إل���ى أن الكويت هي 
الرئيسة خالل الدورة احلالية 
ملجلس التعاون، حيث مت عقد 
اجتماعات مكثفة خالل الفترة 
املاضية بهذا الشأن على مستوى 
اللجان الوزارية واملس���ؤولني 
ورؤساء هيئة أسواق املال، مبينا 
أن الكويت بص���دد طرح عدة 
أفكار جديدة خالل االجتماعات 
اخلليجية املشتركة واملتوقع ان 

تعقد قريبا في الكويت.
البديل  املوق���ع  أن   وب���ني 
الكوارث  للبورصة ملواجه���ة 
أصبح جاهزا لإلطالق خاصة 

أن اللجن���ة درس���ت األمر من 
جميع جوانب���ه خالل املرحلة 

املاضية. 
 وأشار إلى أن االجتماع تطرق 
إلى مركز املعلومات ونحن في 
السوق بحاجة ملركز معلومات 
متطور خلدمة جميع األطراف 
الت���ي لها عالقة بالس���وق من 
األفراد والشركات ومؤسسات 
الدولة املختلفة حيث أن غياب 
القرار  اتخاذ  املعلومة يصعب 

االستثماري. 
 وح���ول املوقع االلكتروني 
للس���وق على موقع االنترنت 
أوضح الهارون أنه مت دراس���ة 
أخر ما مت الوصول إليه بشأن 
حتديث وجتديد موقع السوق 
على ش���بكة االنترنت وما زال 

بحاجة للتطوير والتحديث. 

لهذا الش���أن، الفتا إلى وجود 
شركات مدرجة موقوفة من إدارة 
البورصة وهو األمر الذي اعتبره 
دليال على تشدد السوق جتاه 

أي مخالفات. 

أحمد الهارون


