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جلسة االمس، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة وتراجعت أسعار أسهم 
46 شركة واستقرت قيمة أسهم 30 شركة عند معدالت االقفال في نهاية 
االس����بوع املاضي.  وتصدر قطاع االستثمار النشاط لليوم الثاني على 
التوالي بكمية تداول حجمها 82.1 مليون سهم نفذت من خالل 1338 صفقة 

قيمتها 11.3 مليون دينار. 
العقارات  واحتل قطاع 
الثاني بكمية تداول  املركز 
حجمها 78.6 مليون س����هم 
نفذت من خالل 751 صفقة 

قيمتها 4.7 ماليني دينار. 
وحل قطاع اخلدمات في 
الثالث بكمية تداول  املركز 
بلغت 44.4 مليون س����هم 
نفذت من خالل 1073 صفقة 
قيمتها 13.4 مليون دينار. 

البنوك  وج����اء قط����اع 
ف����ي املركز الرابع من حيث 
التداوالت بكمية تداول بلغ 
حجمها 31.5 مليون س����هم 
نفذت من خالل 797 صفقة 
قيمتها 17.6 مليون دينار. 

واحتل قطاع الصناعة 
املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 25.2 مليون س����هم 

مؤشرات السوق

ومع استمرار االرتفاع الذي حققه السوق في اجللسات األخيرة أغلق 
املؤشر العام على ارتفاع نس����بته 0.18% بإقفاله عند مستوى 6.838.7 
نقطة مرتفعا 12 نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 0.32%، بإقفاله 

عند مستوى 457.43 نقطة 
مرتفعا 1.46 نقطة.

واستمر التباين في أداء 
املتغيرات الثالثة للس����وق 
امس، حيث تراجعت قيمة 
االسهم املتداولة بنسبة %5.1 
حيث بلغت 56.756 مليون 
دينار، في حني ارتفعت كمية 
االس����هم املتداولة بنس����بة 
8.5% حيث بلغ����ت 277.2 
أما الصفقات  مليون سهم، 
فانخفضت بنس����بة %0.42 

حيث بلغت 4936 صفقة.
وجرى التداول على 126 
س����هما من أصل 211 س����هم 
ش����ركة مدرجة بعد خروج 
سهم البنك التجاري الدولي 
الكويت  )مصر( من سوق 
املالية اعتبارا من  لألوراق 

السوق يواصل صعوده رغم استمرار عمليات جني األرباح 
على معظم أسهم الشركات القيادية والرخيصة 

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
25.3 مليون دينار على 44.6% من إجمالي القيمة وهي 

زين وبيتك واملشاريع واخلليج وبرقان والدولي. 
تص��درت قيمة ت��داول زين األس��هم املتداولة في 
السوق والبالغة 7.5 ماليني دينار متثل 2. 13% من إجمالي 

القيمة.

تصدر مؤش���ر قطاع الصناعة قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 46.9 نقطة، تاله مؤشر قطاع اخلدمات 
بواقع 36.4 نقطة، وتاله مؤش���ر قطاع البنوك بواقع 
21.6 نقطة، وتاله مؤشر قطاع االستثمار بواقع 14.3 
نقطة، وتاله مؤش���ر قطاع غي���ر الكويتي بواقع 4.2 
نقاط، اما اكثر املؤش���رات تراجعا فكان مؤشر قطاع 
االغذية بواقع 57.8 نقطة، وتاله مؤشر قطاع العقارات 

بواقع 9.4 نقاط.

نفذت من خالل 674 صفقة قيمتها 5.8 
ماليني دينار. وجاء قطاع غير الكويتي 
في املركز الس����ادس من خالل تداول 
10.06 ماليني سهم نفذت من 182 صفقة 

قيمتها 1.05 مليون دينار.

آلية التداول

حافظ قطاع البنوك على صدارته 
للقطاعات من حيث قيمة التداول، حيث 
بلغت نسبة استحواذه في جلسة االمس 
31.1% من السيولة، وواصل سهم الوطني 
استقراره عند مستوى اغالقه السابق 
للجلسة الثانية على التوالي بعد ان كان 
متراجعا خالل اجللسة مبقدار 20 فلسا 
وذلك بعد التداوالت احملدودة التي شهدها السهم، اذ مت تداول 1.4 مليون 
سهم بقيمة 2.1 مليون دينار، اقفل على اثرها عند مستوى دينار و460 
فلسا، اما سهم بيتك فاستقر هو اآلخر عند مستوى اغالقه السابق دينار 
و160 فلسا بعد ان كان متراجعا 20 فلسا، وذلك بعد تداوالت متوسطة 
بلغت كمياتها 3.8 ماليني سهم بقيمة بلغت 4.3 ماليني دينار، وفي املقابل 
ارتفع سهم املتحد مبقدار 10 فلوس ليصل الى مستوى 530 فلسا وذلك 
بعد تداوالت محدودة، اذ مت تداول 475 الف سهم بقيمة 25.2 الف دينار، 
وواصل سهم الدولي اداءه النشط وأغلق في جلسة االمس عند مستوى 
295 فلس����ا بعد تداول 10.7 ماليني سهم بقيمة 3.1 ماليني دينار. واصل 
قطاع االستثمار نشاطه الذي بدأه منذ فترة حيث كان اكثر القطاعات من 
حيث كميات االسهم املتداولة، فسهم االستثمارات حقق ارتفاعا مبقدار 
15 فلسا ليواصل السهم ارتفاعاته املتواصلة على اثر التحرك االيجابي 
لسهم زين، حيث وصل سعر السهم الى مستوى 390 فلسا، وذلك بعد 
تداول 5.9 ماليني سهم بقيمة 2.2 مليون دينار، فيما استقر سهم املشاريع 
عند مستوى اغالقه السابق 465 فلسا بعد ان شهد تداوالت نشطة بلغت 

كمياتها 7.7 ماليني سهم بقيمة 3.6 ماليني دينار.

الصناعة والخدمات

عاود سهم مجموعة الصناعات الى االرتفاع مجددا بعد ان شهد تراجعا 
في جلس����ة اول من امس نتيجة البيع بهدف جني األرباح، حيث ارتفع 
السهم في جلسة االمس مبقدار 10 فلوس على وقع االرتفاع الذي حققه 
سهم زين، وذلك بعد ان شهد تداوالت نشطة، اذ مت تداول 4.1 ماليني سهم 
بلغت قيمتها 1.5 مليون دينار، اما س����هم أنابيب فواصل استقراره عند 
مس����توى اغالقه السابق بعد تداوالت نشطة، حيث بلغت كمية االسهم 
املتداولة 2.1 مليون سهم بقيمة 666.9 الف دينار.  وأضاف سهم »زين« 
20 فلسا الى مكاسبه السوقية ليصل الى مستوى دينار و340 فلسا وذلك 
بعد تداوالت نش����طة للسهم، اذ مت تداول 5.725 ماليني سهم بقيمة 7.5 
ماليني دينار، اما سهم »اجيليتي« فشهد عمليات بيع بهدف جني االرباح 
بعد ارتفاعاته األخيرة والتي بلغ على اثرها مستوى 500 فلس ولكنه 
فقد هذا املستوى بعد ان تراجع 15 فلسا ليستقر عند مستوى 495 فلسا، 
وكانت التداوالت على السهم متوسطة مقارنة بجلسة تعامالت اول من 

امس، اذ مت تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار.

شريف حمدي
أنهى سوق الكويت لألوراق املالية 
تعامالت األسبوع التي اقتصرت على 3 
جلسات فقط مبواصلة ارتفاعاته التي 
بدأها منذ فترة واستقر على اثرها فوق 
مستوى 6800 نقطة، حيث عزز السوق 
مكاسبه في جلسة نهاية األسبوع وذلك 
بعد أداء شابه التذبذب بني االنخفاض 
واالرتف����اع وان كان اجلن����وح ال����ى 
االنخفاض كان األكثر في أغلب فترات 
التداول وذلك نتيج����ة عمليات جني 
األرباح التي شهدتها كثير من االسهم 
في قطاعات متنوعة وخاصة في قطاع 
البنوك الذي ارتبطت مؤشرات السوق 

بحركته سواء في االجتاه الصاعد او في االجتاه الهابط.
وشهدت األسهم املضاربية الرخيصة عمليات جني أرباح هي األخرى 
تأثرت بها مؤش����رات الس����وق حتى حلظات االقفال التي شهدت اغالق 

السوق باللون األخضر.
وبدا منذ اللحظات األولى من عمر اجللسة ان هناك جني ارباح على 
االسهم القيادية والرخيصة التي ارتفعت في اجللستني األخيرتني، وظهر 
ذلك بوضوح في قطاع البنوك الذي شهد انخفاض عدد من اسهمه مثل 
الوطني وبيتك اللذين تراجعا مبقدار 20 فلسا قبل ان يعدال أوضاعهما 
ويقفال عند مس����توى االغالق الس����ابق، وكذلك س����هم االهلي الذي كان 
متراجعا 10 فلوس واس����تطاع ان يغلق عند مستواه السابق، اما سهم 
التج����اري فكان متراجعا مبقدار 20 فلس����ا ولكنه اغلق دون ان يقلص 
خس����ائره وكان هو السهم الوحيد اخلاسر في قطاع البنوك في جلسة 

تعامالت امس.
وتعرضت االس����هم املرتبطة بس����هم اجيليتي النخفاضات متفاوتة 
نتيجة تراجع السهم مبقدار 15 فلسا بعد تعرضه لعمليات جني ارباح 
هوت به دون مس����توى ال� 500 فلس الذي جتاوزه في جلس����ة اول من 
امس، حيث انخفض س����هم الوطنية العقارية مبقدار 8 فلوس، وسهم 
مركز سلطان الذي انخفض مبقدار 6 فلوس، وكذلك سهم املعادن الذي 
تراجع بفلسني، وكذلك سهم بيان الذي تراجع مبقدار فلس واحد، وفي 
املقابل حتسن اداء األس����هم املوازية لهذه املجموعة وهي اسهم الرابطة 
والتي ش����هدت تداوالت نش����طة ارتفعت على أثرها اس����هم لوجستيك 
والتنظيف في حني اقفل سهم الرابطة عند مستوى اغالقه السابق بعد 

ان كان متراجعا في بداية اجللسة.
واس����تمر سهم زين في مواصلة أدائه االيجابي من خالل استحواذه 
على 13.2% من قيمة التداوالت وارتفاعه مبقدار 20 فلسا وهو ما انعكس 
ايجابيا على االسهم التابعة وخاصة سهم الصناعات الذي ارتفع مبقدار 

10 فلوس ليواصل زحفه نحو مستوى ال� 400 فلس.
وشهدت جلسة امس عودة لتحرك مجموعة ايفا وشركاتها التابعة 
مثل جيزان وعقارات الكويت، ويبدو ان احلديث عن اقتراب دمج شركات 
الدولية للتمويل وجيزان وكويت انفس����ت عزز من االقبال على اسهم 

املجموعة وان كانت عمليات التجميع اهدافها مضاربية بحتة.

أسهم 6 شركات 
استحوذت
على 25.3 
مليون دينار 
تمثل 44.6% من 
إجمالي القيمة

انخفاض األسهم 
المرتبطة

بـ »أجيليتي« على 
وقع عمليات جني 

أرباح بدأت مع 
افتتاح جلسة التداول 

المؤشر العام 12 نقطة 
وتداول 277.2 مليون سهم 

قيمتها 56.7 مليون دينار
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»المجموعة الدولية لالستثمار« تنفي سداد
مبلغ 15 مليون دوالر ألحد البنوك اإلماراتية

»المشتركة« توقع عقد مناقصة بقيمة 39.3 مليون دينار

نفت شركة املجموعة الدولية 
لالستثمار في إيضاح أرسلته الى 
سوق الكويت لألوراق املالية سداد 
املجموع����ة مبلغ 15 مليون دوالر 

البنوك اإلماراتية وس����داد  ألحد 
3 ماليني دوالر حلملة الصكوك، 
تفيد الشركة بأن اخلبر عار عن 
الش����ركة بأنها  الصحة، وأفادت 

س����تقوم مبوافاة إدارة الس����وق 
بآخ����ر التطورات واملس����تجدات 
حول الهيكلة املالية فور حدوث اي 
تطورات عن املوضوع في حينه.

أوضحت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت، 
في بيان أرسلته ملوقع السوق، عن ترسية املناقصة 
رقم 184/ه� ط على الشركة واخلاصة بإنشاء وإجناز 
وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية )الطريق 

الدائري الس���ادس( املؤدية الى املناطق السكنية 
اجلديدة مبنطقة اجلهراء )1، 3، 4، 5، 7( واملناقصة 
تابعة لوزارة األشغال العامة وبقيمة 39.3 مليون 

دينار ومدة التنفيذ 1095 يوما.

»االستثمارات«: تحول تدريجي نحو الشراء االستثماري
أشار التقرير األسبوعي 
الصادر عن ش����ركة 
االستثمارات الوطنية 
الى ان سوق الكويت 
لألوراق املالية أنهى تعامالته على ارتفاع في 
أدائه وذلك باملقارنة مع ادائه في االسبوع 
املاض����ي، حيث حققت املؤش����رات العامة 
السعري � الوزني � NIC50 مكاسب بنسب 
بلغت 1.2% و1.6% و1.7% على التوالي، صاحب 
ذلك ارتفاع كبير في أداء املتغيرات العامة 
)املعدل اليومي للقيمة املتداولة � الكمية � 
عدد الصفقات( والتي ارتفعت بنسب بلغت 
47% و104% و65% على التوالي، هذا وبلغ 
املعدل اليومي للقيمة املتداولة 58 مليون 
دينار باملقارنة مع متوسط 40 مليون دينار 

لألسبوع قبله.
ولفت التقرير الى انه في تداول سوق 
الكويت لالوراق املالية االس����بوع املاضي 
الذي اقتصرت اي����ام تعامالته لثالثة فقط 
كانت الغلبة فيه لقطاع البنوك بجانب اسهم 
تشغيلية رئيسية وبالرغم من دخول السوق 
في جولة م����ن جني االرباح وذلك في يوم 
االربعاء اال ان ذلك التوجه قد كان في نطاق 
املعقول ولم ميتد بسبب عمليات الشراء التي 
قابلتها لتكوين مراكز جديدة حيث سيطرت 
التوجهات االستثمارية ووجهت التداوالت 
مقابل انحسار واضح للعمليات املضاربية 
التي كانت تتركز على املجاميع االستثمارية 
واالسهم الرخيصة بدعم عوامل استثنائية 
مثل توقف بعضها عن التداول، وهو ما حدا 

الشراء االستثمارية  اندماج عمليات  نحو 
مع العملي����ات املضاربية من خالل توجه 
املضاربني الذين يحاولون اللحاق بالركب 
وذلك بالتحول املؤقت من س����لع املجاميع 
االستثمارية واالسهم ذات االسعار املتدنية 
الى تلك السلع الرئيس����ية لالستفادة من 
القفزات واملكاسب السعرية القياسية التي 
حققتها بعض من تلك الس����لع خالل فترة 
قصيرة. وقال التقرير انه باعتقادنا ان اداء 
السوق خالل الفترة القليلة املاضية يوحي 
بتحول تدريجي ف����ي توجهات املتعاملني 
والقناعات التي يبنى عليها القرار االستمثاري 
فمحرك السوق الرئيسي في بداية انطالقته 
يرجع الى التوجه احلكومي نحو اش����راك 
املصارف في متوي����ل اخلطة التنموية من 

خالل ضمان تسهيالتها بطريقة مباشرة او 
غير مباشرة ومن خالل صرف النظر عن 
إنشاء سوق متويل مواز ومنافس للعمل 
املصرفي، وهذا العامل كان مقرونا برواج 
اخبار نحو عمليات استحواذ مرتقبة على 
حصص اقلية او اغلبية على اسهم ثقيلة، 
اال ان التحور يكمن في ان جزءًا كبيرًا من 
القرارات االستثمارية املتخذة باتت مبنية 
على حاصل النمو املستقبلي لقطاعات وسلع 
محددة اما من خالل تس����ريبات وشائعات 
او من خالل تصريحات رس����مية وخاصة 
بقطاع البنوك والتي اشار بعض منها في 
مناسبات مختلفة الى االنتهاء من تكوين 
مخصصات تسهيالت احملفظة االئتمانية 

املشكوك في حتصيلها.

السعيدي حّمل »هيئة األوراق« مسؤولية بطء تطبيق إصالحات الحوكمة على الشركات المدرجة

»بازل 3« يقّلص حصول المصارف اإلماراتية على تمويالت خارجية
مفص����ل ع����ن التزامه����ا بقواعد 
حوكمة الشركات ضمن تقريرها 
السنوي املقدم الجتماع اجلمعية 

العمومية.

حوافز ومكافآت

من جهة أخرى، أكدت دراسة 
ملعهد »حوكمة« بعنوان: »احلوافز 
واملكاف����آت في قان����ون حوكمة 
الش����ركات اجلديد في اإلمارات« 
ال����ذي أصبح نافذا  أن »القانون 
في أبريل املاضي يلزم الشركات 
املدرجة في أسواق األسهم بتأسيس 
جلنة تتولى حتديد سياسة املكافآت 
ومراجعتها، إذ ينص القانون على 
أن تتألف اللجنة من ثالثة مديرين 
غير تنفيذيني عل����ى األقل منهم 
عضوان مستقالن على األقل، وال 
يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة 

الشركة عضوا في اللجنة«.
وأوضحت الدراسة التي مت إعالن 
تفاصيلها خالل املؤمتر الصحافي 
أن »القانون يوجب على الشركات 
أن تصدر تقريرا عن احلوكمة يبني 
وس����ائل حتديد املكافآت ومكافأة 
املدير العام أو املدير التنفيذي أو 

الرئيس التنفيذي«.
وأش����ارت إل����ى أن القان����ون 
يحّمل كذلك مجلس إدارة الشركة 
املكافآت  مس����ؤولية ممارس����ات 
التنفيذية وتوجيه اإلدارة ومراقبتها 
بشكل استراتيجي واحلرص على 
وجود إطار عم����ل قوي حلوكمة 

الشركات«.

وأضاف معقبا على سؤال ل� 
»اإلمارات اليوم« حول املستجدات 
التي أسفر عنها تطبيق قواعد 
احلوكمة أن »الهيئة العامة لسوق 
املال في س���لطنة عمان منحت 
الش���ركات مهلة عامني لتوفيق 
أوضاعها، ث���م بدأت في مراقبة 
التزام الشركات مبيثاق احلوكمة 

من خالل دائرة متخصصة«.
وأش����ار إلى أن تطبيق ميثاق 
احلوكم����ة أس����فر عن ع����دد من 
املس����تجدات مثل التزام مجالس 
أربعة  الش����ركات بعق����د  ادارات 
اجتماع����ات على األقل س����نويا 
وتشكيل جلان داخلية للتدقيق 
مع التزام الشركات بنشر تقرير 

قواعد »بازل 3« 
قواع��د »ب��ازل 3« هي قواع��د اتفق عليها 
كبار أعضاء هيئات اإلشراف على البنوك في 
العالم، وهي قواعد أكثر صرامة بش��أن رأس 

املال اخلاص املوجه الئتمانات القروض.
وتل��زم قواع��د اتفاقية »ب��ازل 3« البنوك 
بتحصني أنفسها جيدا ضد األزمات املالية في 
املستقبل، والتغلب مبفردها على االضطرابات 
املالية التي من املمكن أن تتعرض لها من دون 

مساعدة الدول ما أمكن.
وبحسب إصالحات »بازل 3«، سيتم إلزام 
البنوك برفع نس��بة االحتياطات العامة، أو ما 

يع��رف بالش��ق األول )capital 1 Tier(، من %4 
م��ن إجمالي امليزانية ف��ي اللوائح احلالية، إلى 
4.5% بلوائ��ح »بازل 3« اعتب��ارا من عام 2013 
ترتفع إل��ى 6% في 2019. كذلك يلزم »بازل 3« 
 Top-quality البنوك باالحتفاظ برأسمال ممتاز
capital يع��ادل 4.5% على األق��ل من أصولها 
الت��ي تكتنفها املخاطر، وميثل هذا ارتفاعا من 
نسبة 2% فقط مبوجب اللوائح احلالية.يضاف 
إل��ى ذلك تخصيص ش��ريحة إضافية مبقدار 
2.5% من رأس املال ما يرفع إجمالي االحتياطي 

الصلب إلى %7.

الرقابية في دول خليجية مثل 
السعودية وسلطنة عمان«.

ولفت إلى أن املؤمتر سيتناول 
حتدي����ات حوكمة الش����ركات في 
البن����وك واملؤسس����ات املالي����ة، 
والش����ركات املدرجة، والشركات 
العائلية التي متثل نس����بة %85 
من الشركات اخلليجية، وامللكية 

اخلاصة.
من جهته، قال مدير مركز »عمان 
العامة  التابع للهيئة  للحوكمة«، 
املال في س����لطنة عمان،  لسوق 
حامد بن سلطان البوسعيدي، إن 
»سلطنة عمان كانت من أولى الدول 
العربية التي طرحت ميثاقا حلوكمة 

الشركات في عام 2002«.

احمللية أعلن����ت التزامها بقانون 
حوكمة الشركات العامة املدرجة 
في اإلمارات، والذي أصبح نافذا 

في أبريل املاضي«.
وأك���د أن اإلصالح���ات التي 
تضمنها القانون لم يتم تطبيقها 
بالسرعة املطلوبة على الرغم من 
اجلهود املبذولة إللزام الشركات 
بتطبيق قواع���د احلوكمة التي 
برزت أهميتها في ظل تداعيات 
األزمة املالية العاملية، عازيا ذلك 
إلى عدم وجود وحدة متخصصة 
في هيئة األوراق املالية والسلع 
الش���ركات  التزام  للتأكد م���ن 
بتطبيق قواعد احلوكمة، أسوة 
بالوحدات املوجودة في الهيئات 

أك����د كبي����ر االقتصاديني في 
مركز دبي املالي العاملي، د.ناصر 
السعيدي، أن »تطبيق قواعد )بازل 
3( سينعكس بصورة سلبية غير 
البنوك اإلماراتية،  مباشرة على 
من خالل إل����زام البنوك الدولية 
بتقليص خطوط االئتمان املوجهة 
ألي قطاعات أو أنشطة اقتصادية 

ذات مخاطر أعلى«.
وفس����ر ذلك بالقول إنه »في 
ظل )بازل 3( س����يحدث نوع من 
التشدد االئتماني عند منح سيولة 
أو ائتمان للبلدان النامية، وتاليا 
ستتقلص خطوط االئتمان املوجهة 
من قبل البنوك الدولية ملصارف 

منطقة اخلليج بشكل عام«.
املباشر  مضيفا أن »التأثير 
لتطبي���ق قواعد )ب���ازل 3( في 
البن���وك اإلماراتي���ة س���يكون 
محدودا، إذ إن رساميل البنوك 
اإلماراتية ونس���ب االحتياطي 
املتوافرة فيها تتجاوز  الصلب 
نسبة 7% التي تشترطها القواعد 

اجلديدة«.

التزام الشركات 

وذكر السعيدي خالل مؤمتر 
صحافي عقد في مركز دبي املالي 
العاملي، أمس االول، إلعالن تفاصيل 
املؤمتر الس����نوي اخلامس ملعهد 
حوكمة الذي ينعق����د 31 أكتوبر 
العمانية  العاصم����ة  ف����ي  املقبل 
مسقط، ويس����تمر يومني أن »15 
شركة مدرجة في أسواق األسهم 

)سعود سالم(ارتياح بعد إغالق السوق مرتفعا

تقـرير


