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حني انخفضت كمية االسهم املتداولة بنسبة 28.9% حيث بلغت 
274.1 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت بنسبة 14.2% حيث 

بلغت 4717 صفقة.
وجرى التداول على أسهم 124 سهما من أصل اسهم 211 شركة 
مدرجة، وارتفعت أس���عار أسهم 30 ش���ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 57 شركة واستقرت 
قيمة أسهم 37 شركة عند 
معدالت االقفال في نهاية 

االسبوع املاضي.
قط���اع  وتص���در 
االس���تثمار النشاط في 
جلس���ة تداوالت امس 
لليوم الثاني على التوالي 
بكمية ت���داول حجمها 
87.09 مليون سهم نفذت 
من خ���ال 1260 صفقة 
قيمته���ا 10.02 ماي���ني 

دينار. 
وجاء قطاع اخلدمات 
الثاني بكمية  املركز  في 

من اسهم شركة الصناعات املتحدة والتي متثل نحو 11.8% من 
رأسمال الصناعات املتحدة بقيمة 10.9 مايني دينار.

مؤشرات السوق

وفي ظل اس���تمرار تذبذب اداء السوق وعودته الى التراجع 
مجددا، أغلق املؤشر العام 
على انخف���اض %0.08 
بإقفال���ه عند مس���توى 
6.840.1 نقط���ة مرتفعا 
5.2 نقاط، فيما انخفض 
املؤش���ر الوزني بنسبة 
0.65%، بإقفال���ه عن���د 
مستوى 452.30 نقطة 

متراجعا 2.95 نقطة.
وتباين اداء املتغيرات 
الثاث في جلسة تعامات 
االمس، حي���ث ارتفعت 
قيمة االس���هم املتداولة 
بنسبة 6.7% حيث بلغت 
51.992 مليون دينار، في 

أسهم قطاع البنوك تقود السوق لتراجع محدود
خاصة »بيتك« و»الوطني« بعد تباين ملحوظ في األداء

اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغ���ة 23.2 مليون دينار عل���ى 44.7% من 
إجمالي القيمة وهي زين وبرقان واخلليج وبيتك 

واملشاريع والصناعات.
تصدرت قيمة تداول زين األسهم املتداولة في 
الس��وق والبالغة 5.5 ماليني دينار متثل 10.5% من 

إجمالي القيمة.
تصدر مؤشر قطاع التأمني قطاعات السوق 
املرتفع���ة بواقع 61.3 نقطة، تاه مؤش���ر قطاع 
اخلدمات بواقع 8.2 نقطة، أما مؤشر قطاع البنوك 
فكان االكثر تراجعا بواقع 69.2 نقطة، اما مؤشر 

قطاع االغذية فتراجع بواقع 34 نقطة. ت
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تداول حجمها 59.8 مليون سهم 
نفذت من خال 1192 صفقة قيمتها 

12.4 مليون دينار.
 وحل قطاع العقارات في املركز 
الثالث بكمية تداول بلغت 55.03 
مليون سهم نفذت من خال 556 

صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار.

آلية التداول

استمر قطاع البنوك في تصدره 
للقطاعات من حيث قيمة التداول 
في جلس���ة تداوالت امس، حيث 
بلغت نسبة اس���تحواذه %32.3 
من السيولة، وشهد سهم الوطني 
تراجعا مبقدار 20 فلسا ليستقر 
عند مس���توى دينار و460 فلس���ا بعد تداوالت محدودة بلغت 
كمياتها 425 الف س���هم بقيمة 621 الف دينار، اما س���هم بيتك 
فخس���ر املكاسب التي حققها في جلسة تداوالت اول من امس، 
حيث انخفض مبقدار 40 فلسا ليغلق عند مستوى دينار و120 
فلس���ا بعد تداول 3.4 مايني سهم بقيمة 3.9 مايني دينار، كما 
تراجع س���هم بوبيان مبقدار 10 فلوس ليصل الى مستوى 610 
فلوس بعد تداول 3.1 مايني س���هم بقيمة 1.9 مليون دينار كما 
انخفض سهم اخلليج مبقدار 5 فلوس بعد تداوالت نشطة بلغت 

كميات التداول 8.3 مايني سهم بقيمة 4.09 مايني دينار.
وحافظ قطاع االس���تثمار على تصدره لكميات التداول بني 
القطاعات فضا عن استحواذه على 19.2% من السيولة، واستقر 
سهم املش���اريع عند مستوى 470 فلس���ا وهو نفس مستوى 
االغاق الس���ابق، بعد تداول 6.7 مايني سهم بقيمة 3.2 مايني 
دينار، وواصل سهم ايفا نشاطه املضاربي، حيث شهد عمليات 
بيع جلني االرباح بعد ارتفاع في جلس���ة اول من امس ما ادى 

الى تراجع مبقدار 3 فلوس.

الصناعة والخدمات

 وتراجع سهم مجموعة الصناعات مبقدار 15 فلسا، وذلك بعد 
ان شهد تداوالت نشطة باالمس، اذ مت تداول 5.6 مايني سهم بلغت 
قيمتها 2.1 مليون دينار، اما سهم الكابات فانخفض مبقدار 20 فلسا 
بعد تداوالت محدودة بلغت 50 الف سهم بقيمة 90.6 الف دينار.

واستقر سهم زين عند مستوى اغاقه السابق بعد تداوالت 
نشطة نس����بيا مقارنة بالنشاط احملدود الذي شهده في جلسة 
اول من امس، واستقر الس����هم عند مستوى دينار و300 فلس 
وذلك بعد تداول 4.2 مايني س����هم بقيمة 5.5 مايني دينار، اما 
سهم »اجيليتي« فشهد نشاطا مضاربيا ملحوظا انخفض على 
اث����ره دون مس����توى 500 فلس الذي بلغه في جلس����ة اول من 
ام����س، وذلك على وقع انخفاض 5 فلوس نتيجة عمليات البيع 

جلني االرباح.

شريف حمدي
انهى س���وق الكويت لاوراق 
املالية جلسة تعامات االسبوع على 
انخفاض محدود بعد تباين واضح 
االداء، حيث انقسمت جلسة  في 
االمس بني ارتفاع في النصف االول 
نتيجة عمليات شراء شملت عددا 
من االس���هم القيادية والرخيصة 
وخاصة في القطاع البنكي، حيث 
شهدت اس���هم اخلليج والدولي 
وبرقان ارتفاعات بواقع 5 فلوس 
لكل سهم، باالضافة الى عدد من 
االسهم في قطاعات متنوعة منها 
الصفاة وأبيار والصفوة وبيان، 
غير ان موجة بيع قوية نشطت 

في النصف الثاني من عمر جلسة التداول مما ادى الى تقليص 
مكاس���ب السوق احملدودة الى ان حتول مسار مؤشري السوق 
الى حال االنخفاض وهو االمر الذي استمر حتى نهاية اجللسة، 
غير ان حلظ���ات االقفال في الثواني االخيرة قلصت خس���ائر 
الس���وق لينهي تعامات االس���بوع على انخفاض كما بدأه في 

جلسة االفتتاح.
وشهدت جلس���ة االمس استمرار عمليات البيع بهدف جني 
االرباح على كثير من االسهم سواء القيادية او الرخيصة التي 
حققت ارتفاعات في الفترة االخيرة، وهو ما ادى الى استمرار 

التذبذب الذي يعيشه السوق في الفترة احلالية.
ومن العوامل التي ادت الى حتول مسار السوق في جلسة االمس، 
تعرض كثير من اس���هم القطاع املصرفي الى التراجع مما كان له 
اثر سلبي على مؤشري السوق وخاصة املؤشر الوزني الذي تأثر 
جراء انخفاض س���هم الوطني مبقدار 20 فلس���ا وبيتك مبقدار 40 
فلسا، باالضافة الى اسهم اخرى في القطاع كاخلليج الذي تراجع 
5 فلوس وبرقان الذي تراجع بنفس املقدار وبوبيان الذي تراجع 
مبقدار 10 فلوس، وما عزز تراجع املؤش���ر الوزني عمليات جني 
االرباح التي طالت عددا من االسهم في قطاعات مختلفة منها سهم 
اجيليتي وبعض االسهم املرتبطة به مثل سهم مركز سلطان وسهم 
الوطنية العقارية، هذا باالضافة الى س���هم الصناعات الذي شهد 

انخفاضا بلغ 15 فلسا بعد تداوالت قوية.
وتعرضت اسهم مجاميع استثمارية اخرى لعمليات بيع جلني 
االرباح وفي مقدمتها س���هم ايفا الذي شهد انخفاض الى احلد 
االدنى قبل ان يشهد عمليات جتميع في حلظات االقفال قلصت 
من خس���ائر الس���هم الى 3 فلوس وهو ما انعكس على االسهم 
املرتبطة مثل الديرة وجيزان وعقارات الكويت واملنتجعات والتي 
اقفلت جميعها على انخفاضات متفاوتة، فيما شهد سهم املشاريع 
نش���اطا مضاربيا ملحوظا ادى الى ارتفاع السهم ثم انخفاضه 
بعد عمليات بيع جلني االرباح وذلك على وقع خبر اتفاق شركة 
املشاريع مع شركة كامكو التابعة لها على شراء 58 مليون سهم 

)محمد ماهر(متابعة من أعلى رغم انخفاض املؤشرات

الخطوط الكويتية اختتمت ورشة عن األمن والسالمة بحضور سفيرنا في بيروت

الفالح: أولويات المؤسسة المحافظة
على سجلها في هذا المجال

بيروت ـ أحمد منصور
اختتمت في فندق املوفنبيك في بيروت ورشة 
العمل التي نظمتها مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بالتعاون مع مؤسس���ة الطيران املدني 
اللبناني حول ادارة انظمة االمن والس���امة في 
الطيران، وذلك بحضور سفيرنا في لبنان عبدالعال 
القناعي ومدير شركة طيران الشرق األوسط محمد 
احل���وت ومدير املاحة اجلوي���ة اللبنانية خالد 
ش���امية ورئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية حمد الفاح وممثلني عن هيئة الطيران 
االماراتية وعدد من املسؤولني واملهتمني بسامة 

الطيران من اجانب وعرب.
وألق����ى رئيس مجل����س إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية حمد الفاح كلمة باملناسبة اعرب فيها عن 
سرور مؤسسته للمساهمة في رفع مستوى االمن 

والس����امة في مجال الطي����ران، وذلك بإقامة ورش 
عمل مختلفة تخص قطاع االمن والس����امة مشيرا 
الى ان من اولويات املؤسسة احملافظة على سجلها 

في مجال االمن والسامة.
الفتا الى ان املؤسسة قامت خال هذا العام بالتوقيع 
على مذكرات تفاهم مع كل من سلطة الطيران املدني 

االماراتي والهيئة العربية للطيران املدني.
ورأى ان مؤسس����ة اخلطوط اجلوية الكويتية 
تقوم بصيانة اكثر من 66 ش����ركة طيران وحاصلة 
على اكثر من 39 تخويا فنيا من سلطات الطيران 

املدني املختلفة.
بعد ذلك وزعت ش����هادات ودروع تذكارية على 
عدد من املشاركني في الورشة كما جرى تقدمي درع 
تذكارية للس����فير القناعي عربون شكر لدعمه عمل 

الورشة وختاما اقيم حفل غداء باملناسبة.

في ندوة اتحاد الشركات االستثمارية بالتعاون مع مكتب الجرائم المالية والتجارية

شركات استثمارية: 15 مالحظة أساسية على اآللية المقترحة
بتأسيس وحدة شكاوى عمالء تابعة لبنك الكويت المركزي

األخذ في االعتبار شكاوى عماء 
الشركات التي تقوم بتأسيس 
صناديق أو محافظ استثمارية 
مع أهمية شريحة العماء الذين 
يقومون باستخدام هذا النوع 
املنتجات االستثمارية من  من 

حيث العدد أو القيمة.
ثاني���ا: ال داعي لتأس���يس 
الوحدة املقترحة حيث ان وحدة 
الش���ركات  العماء في  خدمة 
تقوم باستقبال شكاوى العماء 
آني  والتعام���ل معها بش���كل 
وتتواصل معه���م للقيام بحل 
مشاكلهم دون احلاجة لتدخل 

بنك الكويت املركزي.
ثالثا: وجود حاالت كثيرة من 
العماء جلأت إلى بنك الكويت 
املركزي لكن���ه أخفق في حل 
مش���اكلهم لكثرة املوضوعات 
التي يقوم »املركزي« بفحصها 
وبالتالي ال يستطيع التعامل مع 
الشركات بشكل سريع خاصة 
أن العاملني في الوحدات التابعة 
للشركات االستثمارية لديهم من 
التي تؤهلهم للعمل  اخلبرات 
وبشكل مس���تمر للتعامل مع 

شكاوى العماء.
رابعا: تشكل الوحدة املقترحة 
عبئ���ا مالي���ا على الش���ركات 
االس���تثمارية والت���ي تعاني 
شح السيولة وتراجع إيراداتها 
بعد تداعيات األزمة املالية مع 
تضييق القنوات االئتمانية أمام 

تلك الشركات.
الندوة، أوضح  وفي نهاية 
األمني العام الحتاد الش���ركات 
االستثمارية د.رمضان الشراح 
أن ماحظات احملاضر وممثلي 
الشركات االستثمارية على اآللية 
املقترحة للتعامل مع شكاوى 
عماء شركات االستثمار سوف 
يتم أخذها بعني االعتبار عند رفع 
االحتاد تلك املقترحات بشكلها 
النهائي لبنك الكويت املركزي 

نهاية األسبوع املقبل.
ولفت الى أن 6 شركات فقط 
من بني 100 شركة استثمارية 
تابعة لبن���ك الكويت املركزي 
قام���ت بتق���دمي مقترحاته���ا 
لاحتاد، مستدركا بأن االحتاد 
سيأخذ بعني االعتبار مقترحات 
احلضور عند صياغة تقريرها 

بشكل نهائي.

9 من اآللية املقترحة باقتراح 
الازمة  الزمنية  الفترة  تكون 
إلبداء الرأي بحد أقصى 4 أشهر 
املقدمة خال أول  للش���كاوى 

شهرين من صدور القرار.
عاشرا: قيام احتاد الشركات 
االس���تثمارية بوضع منوذج 
العماء حيث  موحد لشكاوى 
املرك���زي  الكوي���ت  ان بن���ك 
اقترح في امل���ادة 10 من اآللية 
املقترحة أن تتعاون الشركات 
االس���تثمارية فيما بينها من 
 خال احتاد الشركات على وضع
من���وذج موح���د لش���كاوى 

العماء.
حادي عشر: استبعاد املادة 11 
من اآللية املقترحة والتي تنص 
على أن الرأي املقدم من الوحدة 
هو رأي فن���ي بحت وال ميكن 
االستناد إليه كدليل إثبات في 
حال إحالة موضوع الشكوى 
إلى القضاء، إذ ان الغرض من 
اآللية هو التواصل بني الشركات 
االستثمارية والعماء وخفض 
عدد النزاعات القضائية وتقليل 

مصروفات العماء.
أبداه  ال���ذي  العرض  وبعد 
د.جم���ال عبدالرحيم أبدت 10 
شركات استثمارية ماحظات 

أخرى متثلت في:
أوال: تركيز اآللية املقترحة 
على ش���كاوى عماء القروض 
االس���تهاكية واملقسطة دون 

التي تنص على وجوب أال يكون 
موضوع الشكوى منظورا أمام 
القضاء وذلك لتضاربه مع املقدمة 
املذكورة ف���ي اآللية املقترحة 
والتي تنص عل انهى »يتعني أن 
تتلقى وحدة الشكاوى املقترح 
إنشاؤها لدى شركة االستثمار 
الش���كاوى التي ترد من عماء 
القروض االستهاكية واملقسطة 
الذين أدرجت أس���ماؤهم على 
نظام شبكة املعلومات االئتمانية 
من ضمن العماء الذين اتخذت 

بحقهم إجراءات قضائية«.
س���ابعا: تعديل املادة 7 من 
اآللية لتكون »تقدم الوحدة رأيا 
مكتوبا للعميل بشأن موضوع 
الشكوى املقدمة مدعما باملبررات 
املناسبة من روح العقد والقانون 
أو أن يتضمن الرأي اإلجراءات 
العماء  التصحيحية وتزويد 
بأي مستند كصور طبق األصل 
من العقد وس���ند األمر أو أمر 
األداء أو الكمبيالة أو كش���ف 
بحسابه إن وجدت حلل موضوع 

الشكوى«.
االقت���راح بتعديل  ثامن���ا: 
املادة 8 من اآللية لتبدأ بكلمة 
»تنفذ« بدال من »تلتزم« شركات 
االستثمار اإلجراءات خال مدة 
أقصاها 5 أيام عمل فاملصلحة 
تنص���ب عل���ى تقلي���ل حجم 

النزاعات القضائية.
تاس���عا: تعديل نص املادة 

من قبل الشركات اإلسامية.
ثالثا: حتديد أنواع الشكاوى 
العم���اء وحتديد  املقدمة من 
املستشار القانوني الذي سيقوم 
بدراستها وإبداء الرأي القانوني 
فيها ثم رفعها إلى بنك الكويت 
املركزي التخاذ اإلجراء املطلوب 

فيها.
املادة  رابعا: استبدال نص 
3 من اآللي���ة املقترحة والتي 
تنص على حتديد كل ش���ركة 
استثمار وسائل تلقي الشكاوى 
من العماء على أن تكون بحد 
أدنى تقدمي الشكوى شخصيا 
أو بالبريد أو الكترونيا ليصبح 
حتديد كل ش���ركة اس���تثمار 
وسائل تلقي الشكاوى شخصيا 
بالبريد املسجل بعلم الوصول 
أو الكترونيا عن طريق املوقع 
االلكتروني أو العنوان البريدي 

احملدد لكل شركة.
خامسا: تعديل املادة رقم 4 
والتي تنص على قيام وحدة 
الش���كاوى ببحث الش���كاوى 
املقدمة من العماء الذين تتعامل 
معهم أو لديهم حسابات قائمة 
وفقا للعقود املبرمة بني اجلانبني 
لتقوم وحدة الشكاوى ببحث 
الش���كوى املقدمة من العماء 
أصحاب القروض االستهاكية 
واملقسطة وفقا لعقود التسليف 

املبرمة بني اجلانبني.
سادس���ا: إلغاء املادة رقم 5 

عمر راشد
أجمع ممثل���و أكثر من 40 
ش���ركة اس���تثمارية شاركوا 
ن���دوة »اآللي���ة  ف���ي  أم���س 
املقترحة للتعامل مع شكاوى 
عماء الش���ركات االستثمارية 
والتي نظمها احتاد الشركات 
االستثمارية بالتعاون مع مكتب 
اجلرائم املالية والتجارية«، على 
أن تأس���يس وح���دة للتعامل 
مع ش���كاوى عماء الشركات 
االستثمارية متثل عبئا ماليا 
التي  الش���ركات  متزايدا على 
تعاني شح السيولة وتراجع 
اإليرادات، إضافة إلى وجود إدارة 
العماء وإدارة شكاوى  خدمة 
داخل الشركات تتعامل مع تلك 

النوعية من الشكاوى.
وتن���اول فيه���ا احملاض���ر 
والقانوني د.جمال عبدالرحيم من 
مكتب اجلرائم املالية والتجارية 
ماحظات أساسية على مقترح 
بنك الكويت املركزي لتأسيس 
وحدة للتعامل مع شكاوى عماء 

شركات االستثمار.
وأوض���ح د.عبدالرحي���م 
الوحدة  أن  الن���دوة  في بداية 
املقترحة تخص عماء القروض 
الذين  االستهاكية واملقسطة 
أدرجت أس���ماؤهم على نظام 
CI- شبكة املعلومات االئتمانية

NET من ضمن العماء الذين مت 
اتخاذ إجراءات قانونية محددة 

ضدهم.
وأشار د.عبدالرحيم إلى عدد 
من املاحظات األساسية على 
اآللية املقترحة والتي تتضمن 

ما يلي:
أوال: أن مس���ودة اآللي���ة 
املقترحة ركزت فقط على العاقة 
التعاقدية بني العميل وشركات 
االس���تثمار فيما يخص عقود 
القروض االستهاكية واملقسطة 
دون أن تأخذ بع���ني االعتبار 
الكفي���ل باعتباره أحد  وضع 

أطراف العاقة التعاقدية.
اآللية بعني  ثانيا: لم تأخذ 
االعتبار أنواع القروض األخرى 
القروض االستهاكية  بخاف 
أو املقسطة ولم تعالج وضع 
متويل األفراد بالنسبة للشركات 
اإلسامية حيث لم تعالج اآللية 
أوضاع التمويل الذي يتم منحه 

استحواذ أسهم
 6 شركات
على 23.2 
مليون دينار
 تمثل %44.7
من إجمالي القيمة

جني أرباح
على أسهم 

الشركات الرخيصة 
وإقفاالت الثواني 

األخيرة تقلص 
خسائر السوق

)محمد ماهر(د.رمضان الشراح ود.جمال عبد الرحيم خالل الندوة

حمد الفالح يقدم درعا إلى السفير عبدالعال القناعي بحضور محمد احلوت

»إنفنتي الدولية« تطلق خدمة
»تنبيهات النوخذة« ألسعار األسهم

صرح مدير العاقات والتس���ويق بشركة إنفنتي الدولية � 
نظام النوخذة لس���وق الكويت لألوراق املالية � رائد احلس���ن 
بأن الش���ركة أطلقت خدمة »تنبيه���ات النوخذة إحدى أدوات 
 ،SMS �املتابعة ألس���عار األسهم املستهدفة عن طريق رسائل ال
مما يساعد املتداول على اتخاذ القرارات االستثمارية فور حتقق 

السعر املستهدف لها.
من جانب آخر، قال احلسن ان نظام النوخذة سيشارك في 
معرض الشرق األوسط للمتداولني والذي تنظمه شركة بروميديا 
للمعارض والذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر املقبل 

واملزمع عقدة في فندق جي دبليو ماريوت.
وأكد أن الشركة ستقدم العديد من العروض اجلديدة خال 

رائد احلسنمشاركتها في املعرض.

انخفاض
المؤشر العام 5.2 نقاط 

وتداول 274.1 مليون سهم 
قيمتها 51.9 مليون دينار


