
االثنين 27 سبتمبر 2010 37اقتصاد

لقطة جماعية ملوظفي البنك مع املتدربني اجلدد

أحمد الهارون

مليون س���هم، أما الصفقات فانخفضت بنس���بة 24.7% حيث بلغت 
3548 صفقة.

وجرى التداول على أس����هم 118 سهما من أصل 211 اسهم شركة 
مدرجة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وتراجعت أسعار أسهم 
59 شركة واستقرت قيمة أسهم 34 شركة عند معدالت االقفال في 

نهاية االسبوع املاضي.
وتصدر قطاع االستثمار 
النشاط في جلسة تداوالت 
أمس للي����وم الثالث على 
التوال����ي بكمي����ة تداول 
حجمها 52.6 مليون سهم 
نفذت من خالل 849 صفقة 
قيمتها 5.8 ماليني دينار.

وجاء قطاع اخلدمات 
في املرك����ز الثاني بكمية 
تداول حجمها 44.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 923 
صفقة قيمتها 11.3 مليون 

دينار.
وحل قطاع البنوك في 
املركز الثالث بكمية تداول 

خسائر الس���وق الى 16.6 نقطة بعد ان كانت جتاوزت ال� 40 نقطة 
خالل منتصف اجللسة.

مؤشرات السوق

ومع اس���تمرار تراجع مؤشرات السوق، أغلق املؤشر العام على 
انخف���اض 0.24% بإقفاله 
عند مستوى 6.823.5 نقاط 
متراجعا 16.6 نقطة، فيما 
انخفض املؤش���ر الوزني 
بنس���بة 1.24%، بإقفال���ه 
عند مستوى 446.71 نقطة 

متراجعا 5.59 نقاط.
وتراجع اداء املتغيرات 
الثالثة في جلسة تعامالت 
االمس، حي���ث انخفضت 
قيم���ة االس���هم املتداولة 
بنسبة 9.5% حيث بلغت 
47.043 ملي���ون دين���ار، 
في ح���ني انخفضت كمية 
االس���هم املتداولة بنسبة 
28.6% حيث بلغت 195.5 

موجة بيع قوية على األسهم القيادية خاصة البنوك 
تدفع البورصة لمواصلة الهبوط مع حذر في الشراء

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
25.8 مليون دينار على 54.9% من إجمالي القيمة وهي: 

زين وبرقان وبيتك والصناعات والوطني والدولي.
تصدرت قيمة ت��داول »زين« األس��هم املتداولة في 
الس��وق والبالغ��ة 7.03 ماليني دينار ومتث��ل 14.9% من 

إجمالي القيمة. 
تصدر مؤشر قطاع التأمني قطاعات السوق املرتفعة 
بواق���ع 26.1 نقطة، فيما تصدر مؤش���ر قطاع البنوك 
القطاعات املتراجعة بواقع 145.8نقطة، أما مؤشر قطاع 
الصناعة فتراجع بواقع 37.1 نقطة، تاله مؤشر قطاع 

االغذية مسجال انخفاضا بواقع 18.9 نقطة. ت
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بلغت 31.7 مليون س����هم نفذت من 
خالل 623 صفقة قيمتها 18.4 ماليني 

دينار.

آلية التداول

تص����در قط����اع البن����وك باقي 
القطاعات م����ن حيث قيمة التداول 
في جلسة تداوالت أمس، حيث بلغت 
نسبة استحواذه 39% من السيولة، 
وتراجع سهم »الوطني« مبقدار 20 
فلسا للجلسة الثانية على التوالي، 
ليستقر عند مستوى دينار و440 فلسا بعد تداوالت متوسطة بلغت 
كمياتها 1.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار، اما سهم »بيتك« 
فاس����تقر عند مستوى االغالق السابق وهو دينار و120 فلسا بعد 
تداول 4.3 ماليني س����هم بقيمة 4.8 ماليني دينار، كما تراجع سهم 
»اخلليج« بواقع 10 فلوس هبط على اثرها ملستوى 480 فلسا بعد 
تداول 3.8 ماليني س����هم بقيمة 1.8 مليون دينار، اما سهم »برقان« 
فتراجع مبقدار 25 فلس����ا هبط على اثرها الى مستوى 450 فلسا 
بعد تداوالت نش����طة غلب عليها البيع، اذ مت تداول 12.05 مليون 
سهم بقيمة 5.5 ماليني دينار، فيما تراجع سهم »الدولي« بواقع 10 
فلوس بعد تداوالت نش����طة بلغت كمياتها 6.9 ماليني سهم بقيمة 
1.8 مليون دينار، وكذلك تراجع س����هم »بوبيان« بواقع 10 فلوس 
ليصل الى مس����توى 600 فلس بعد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 

1.5 مليون دينار.
واستمر قطاع االستثمار في تصدره لكميات التداول بني القطاعات 
مما يؤكد ثقة املتداولني في القطاع، وانخفض س����هم »املشاريع« 
بواق����ع 10 فلوس، بعد تداول 2.7 مليون س����هم بقيمة 1.2 مليون 
دينار، واس����تمر س����هم »ايفا« في مواصلة اداءه املضاربي، حيث 
ش����هد عمليات بيع جلني االرباح ادت الى تراجعه فلسني، وكذلك 
تراجع س����هم »االستثمارات« بواقع 10 فلوس ليصل الى مستوى 

345 فلسا.

الصناعة والخدمات

وواصل سهم مجموعة الصناعات تراجعاته بواقع 10 فلوس، 
وذلك بعد ان ش����هد تداوالت نش����طة أمس، اذ مت تداول 10 ماليني 
سهم بلغت قيمتها 3.7 ماليني دينار، اما سهم »بورتالند« فانخفض 
مبقدار 40 فلس����ا بعد تداوالت محدودة بلغت 95 الف سهم بقيمة 

139 الف دينار.
وانخفض س����هم »زين« في جلسة امس مبقدار 40 فلسا ليفقد 
مس����توى الدعم عند دينار و300 فلس ليصل الى مستوى دينار 
و260 فلس����ا بعد تداول 5.5 ماليني س����هم بقيمة 7 ماليني دينار، 
اما س����هم »اجيليتي« فواصل تراجعه بواقع 10 فلوس ليصل الى 
مس����توى 485 فلس����ا، بعد تداوالت محدودة بلغت 810 آالف سهم 

بقيمة 395 الف دينار.

شريف حمدي
استهل س���وق الكويت لالوراق 
املالية تعامالت االسبوع على استمرار 
النه���ج املضاربي الس���ائد في هذه 
الفترة، حيث جنح السوق لالنخفاض 
منذ بداية تعامالت االمس. وان كانت 
افتتاحية السوق على ارتفاع محدود، 
اال ان ارتفاع وتيرة البيع بهدف جني 
االرباح والتي شملت كثير من االسهم 
في جميع القطاعات باستثناء قطاع 
التأمني، ادت الى ظهور اللون االحمر 

على شاشات التداول مبكرا وحتى نهاية اجللسة.
وظهر منذ بداية التعامالت ان هناك توجها ملواصلة عمليات البيع 
بهدف جني االرباح من خالل تصريف االس���هم التي حققت مكاسب 
سوقية جيدة خالل الفترة االخيرة، وفي مقدمتها اسهم قطاع البنوك 
الذي يواصل قيادته للس���وق س���واء في االجتاه الصعودي او في 
االجتاه الهابط، وذلك من خالل موجة بيع تركزت على اسهم الوطني 

واخلليج والدولي وبرقان وبوبيان.
ومع اس���تمرار موجة البيع التي بدأت منذ جلس���ات االس���بوع 
املاضي الذي اتسمت تعامالته بالتراجع على مدار 3 جلسات، يبدو 
ان السوق سيواصل اداءه على املنوال نفسه، حيث كان متوقعا ان 
تشهد جلسات بداية االسبوع انخفاضا نتيجة عمليات جني االرباح 
على ان تشهد جلسات نهاية االسبوع دخوال قويا من قبل كبار مالك 
االسهم في املجاميع االستثمارية املختلفة لرفع املستويات السعرية 
ألسهمهم عن طريق احملافظ والصناديق بهدف جتميل اقفاالت الربع 

الثالث الذي سينتهي بحلول جلسة اخلميس املقبل.
ولم تقتصر عمليات البيع على اس���هم القطاع املصرفي فحسب، 
بل امتدت هذه العمليات لتشمل اسهم قيادية في قطاعات اخرى مثل 
اجيليتي وزين في قطاع اخلدمات ومجموعة الصناعات وبورتالند 
في قطاع الصناعة، مما ش���كل عامل ضغط على مؤش���ري السوق 
خاصة الوزني الذي تأثر بشدة جراء انخفاض هذه االسهم ذات القيم 

الرأسمالية املرتفعة خاصة اسهم الوطني وزين وبورتالند.
وتعرضت االس���هم الرخيصة هي االخرى لعمليات جني ارباح 
ادت الى انخفاضه���ا وخاصة مجموعة ايفا واالس���هم التابعة مثل 
الديرة وعقارات الكويت واملنتجعات، كذلك تراجعت اسهم مجموعة 
االستثمارات تأثرا بانخفاض سهم زين بشكل الفت، حيث انخفضت 
اسهم الساحل والصناعات، فيما تعرضت اسهم مجموعة املشاريع 
لعمليات بيع جلني االرباح ادت الى تراجع سهم الشركة األم فضال 

عن سهم برقان باحلد األدنى.
ومن املتوقع ان تبدأ عمليات جتميع جديدة على االسهم النشطة 
مضاربيا خالل الفترة االخيرة بعد وصولها الى مستويات سعرية 
مناس���بة، وهو ما ظهر في نهاية جلس���ة االمس من خالل عمليات 
الشراء التي طالت اغلب هذه االسهم مما كان له اكبر األثر في تقليص 

استحواذ أسهم 
6 شركات على 
25.8 مليون دينار 
تمثل 54.9% من 
إجمالي القيمة

تراجعات األسهم 
الدينارية وخاصة 

»الوطني« و»زين« 
تزيد من خسائر 
المؤشر الوزني

)محمد ماهر( السوق يبدأ تعامالت األسبوع على انخفاض وترقب إلقفاالت الربع الثالث  

المؤشر العام 16.6 نقطة 
وتداول 195.5 مليون سهم 

قيمتها 47.04 مليون دينار

انخفاض

»لجنة السوق« و»مفوضي هيئة أسواق المال«
اعتمدا قرار تكليف اإلبراهيم مديراً للبورصة

محمود فاروق
اعتمدت جلنة س����وق الكويت لألوراق 
املالية برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون ومجلس مفوضي هيئة أسواق املال 
في اجتماعهما أم����س قرار تكليف إبراهيم 

اإلبراهيم مديرا للبورصة.
وناقش االجتم����اع اختصاصات جلنة 
السوق وآخر التطورات اخلاصة باألصول 
املادية واملعنوية بهيئة اسواق املال باإلضافة 
إلى وضع اللوائح املنظمة للسوق خالل الفترة 
االنتقالية التي س����تخضع للمراجعة كل 3 
أشهر حتى يتم وضع الالئحة التنفيذية لهيئة 

اسواق املال وتشكيل اللجان الفرعية.
وقال الهارون، في تصريحات صحافية 
عق����ب االجتم����اع، ان االجتماعات احلالية 

لن تظهر نتائجها على الس����طح في الوقت 
الراهن، قائال ان »ق����رار التعيني لم يجف 

حبره بعد«.
وأش����اد الهارون بالثقة التي أوالها لهم 
صاحب الس����مو األمير واحلكومة، معتبرا 
املهام واملسؤوليات املنوطة باألعضاء كبيرة 
وجسيمة وهو أهل لها، خاصة أنهم ميثلون 
أول مجلس للهيئة، ومنوط بهم وضع اللوائح 
املنظمة لهيئة السوق والتي ستنطلق في 
مسارها على ضوئها خالل الفترة املقبلة.

منوها الى االمال املعق���ودة عل��������ى 
هيئ���ة الس���وق لتكون مميزة ليس على 
الصعي�د اخلليجي والعربي بل على الصعيد 
العامل��������ي وخاصة أنه���ا تلبي توجهات 
صاحب السمو االمير لتكون الكويت مركزا 

ماليا عامليا.

وفد البورصة

وكش����ف اله����ارون عن قي����ام وفد من 
بورصة الكويت بزيارة الى ستوكهولم يوم 
اخلميس املقب����ل لاللتقاء مبمثلي بورصة 
ناس����داك باعتبارها اجله����ة املختص�����ة 
واملعنية بتطوير نظام التداول اجلديد في 

البورصة.
ولفت الى ان الوفد سيش����مل عددا من 
اعضاء جلنة السوق وبعض االداريني من 
البورصة وسيتم خالل الرحلة االطالع على 
آخر التطورات والتجهيزات على أرض الواقع 
وما مت االنتهاء من����ه فيما يتعلق مبراحل 

العمل على النظام اجلديد.

في أول اجتماع يجمعهما منذ تشكيل مجلس المفوضين

تقـرير

»األهلي« يستقبل الدفعة الخامسة 
ألكاديمية األهلي للتدريب

مزاد بيع 11.8% من أسهم
»الصناعات المتحدة« الخميس المقبل

»المثنى«: ارتفاع قيمة تداوالت 
البورصة بنسبة %96

مزيج من القراءات وراء عدم استقرار المؤشرات

أفاد التقرير األس���بوعي 
لشركة املثنى لالستثمار 
املبكر  الهب���وط  انه بعد 
للمؤشر السعري لسوق 
الكويت لألوراق املالية مبقدار 46.9 نقطة 
خالل تداوالت بداية األسبوع املاضي، تابع 
السوق نش���اطه خالل األسبوع ليتعافى 
ويغلق على ارتفاع مقداره 1.40 نقطة في 

نهاية األسبوع.
وأغلق املؤش���ر الوزني للس���وق على 
انخفاض مقداره 5.13 نقاط بينما بقي مؤشر 
املثنى MUDX في النطاق السالب مسجال 

انخفاضا بلغ 6.16 نقاط.
 وذكر التقرير ان السوق شهد مزيجا من 
القراءات نتيجة عدم االستقرار، حيث سجل 
مؤشر املثنى MUDX ارتفاعا ملحوظا في 
معدل التذبذب ليصل إلى مستوى %15.93 
من نسبة 4.33% في األسبوع املاضي، أما 
باقي املؤش���رات فقد سجلت انخفاضا في 
معدل التقلب وسجل املؤشر الوزني للسوق 
ارتفاعا بلغ 2% ليصل إلى مستوى %11.37، 
وكان املؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق 

املالية األقل تذبذبا مبقدار %8.89.
وأشار إلى أنه كما كان متوقعا لتداوالت 
أس���بوع كامل فقد ارتفع حجم مؤشرات 
التداول في السوق بنسبة 79.2% مقارنة 

باألسبوع املنتهي في 16 اجلاري، فيما عدا 
قطاعي البنوك والتأمني فأن جميع القطاعات 
األخرى قد شهدت ارتفاعا في حجم التداول 
بقيادة قطاع األغذية، حيث متيز سهم شركة 
دانة الصفاة الغذائية بارتفاع حجم التداول 

وبشكل ملحوظ.
ولفت إلى أنه من حيث القيمة فقد شهد 
الس���وق ارتفاعا بلغ 96% وسجلت جميع 
املؤش���رات ارتفاعا خالل األسبوع، ومرة 
أخرى جاء قطاع األغذية في مقدمة القطاعات 
الرابحة من حي���ث القيمة متبوعا بقطاع 

االستثمارات.
وأض���اف التقرير أن س���قف رأس مال 
السوق أنخفض بنسبة بلغت 1.1% بينما 
ارتفع معدل عدد الصفقات بنسبة %136.9، 
مبينا انه من ناحية اتساع السوق حققت 
55 شركة )ومتثل 26% من الشركات املدرجة 
بالسوق( ارتفاعا بينما تراجعت 85 شركة 
)ومتثل 40.2% من الشركات املدرجة( وظلت 
71 ش���ركة )ومتثل 33.6% من العدد الكلي 
للشركات املدرجة بالسوق( من دون تغيير 

مقارنة باألسبوع املاضي.
وقال انه بالنسبة للشركات اإلسالمية 
فقد حققت 16 ش���ركة من أصل 62 شركة 
تقدما في أدائها بينما تراجع أداء 23 شركة 

خالل الفترة نفسها. 

استقبل البنك األهلي الكويتي الدفعة اخلامسة 
من املتدربني اجلدد في أكادميية األهلي للتدريب 
وذلك بحضور مس���اعد مدير عام إدارة املوارد 
البشرية حمزة إنكي الذي رحب باملوظفني اجلدد. 
واستهل إنكي احلديث بذكر أهداف البنك والقطاع 
اخلاص مع أهمي���ة العمل بروح الفريق وذلك 
لتحقيق أفضل النتائ���ج واالرتقاء باخلدمات 
املصرفية من جانب ومن جانب آخر التأكيد على 
أهمية التدريب املسبق لإلملام بجميع املجاالت 
العملية في القطاع املصرفي حيث ان من أهداف 
أكادميية األهلي للتدريب تأهيل املوظفني اجلدد 

بجميع أقس���ام ومجاالت البنك األهلي لتلبية 
احتياجات العمل. 

 وأكد على أهمية صقل روح العمل اجلماعي 
وإتقان فن التعامل مع العمالء حيث ميثل خريجو 
أكادميية األهل���ي للتدريب اخلط األول لتقدمي 
اخلدمات املصرفية بأفضل صوره لها، موضحا 
أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر ملدة شهرين 
والذي سينقسم إلى جزئني األول منه يتضمن 
كافة املعلومات األساس���ية عن جميع قطاعات 
العمل املصرفي ومهارات خدمة العمالء واالتصال 

والبيع والتفاوض.

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية عن مزاد لبيع 
عدد 58.700.000 سهم من أسهم شركة الصناعات 
املتحدة متثل نس���بتها 11.85% من رأسمال الشركة 
بس���عر ابتدائي قدره 186 فلسا للسهم الواحد أي 
بقيمة اجمالية قدرها 10.91 ماليني دينار سيقام يوم 

اخلميس املقبل  حيث مت االتفاق بني كل من :
� شركة مش���اريع الكويت االستثمارية الدارة 

االصول )طرف بائع(.
� شركة مش���اريع الكويت االستثمارية الدارة 
االصول � حساب محفظة طرف مشتر مبدئي، علما 

أن املزاد يخضع للشروط التالية: 
أوال: على م���ن يرغب في دخول املزاد أن يودع 
لدى وس���يطه في موعد أقصاه الس���اعة العاشرة 
صباحا من يوم التنفيذ املوافق 30 سبتمبر 2010 
شيكا مصدقا بقيمة 10% من الثمن االجمالي املشار 

إليه أعاله. 
ثانيا: يفتح باب املزايدة في متام الساعة 12.45 
ظهرا من يوم التنفيذ املذكور أعاله في قاعة عبداهلل 
السديراوي في الدور الثامن من مبنى سوق الكويت 

لالوراق املالية وسيرس���و املزاد في متام  الساعة 1 
ظهرا من اليوم نفسه على املشتري االبتدائي ما لم 

يتقدم مشتر آخر بسعر أعلى. 
ثالث���ا: تراعى الوحدات الس���عرية املعمول بها 
بالسوق في املزاد ويجوز ألي من املزايدين املزايدة 

بأكثر من وحدة سعرية. 
رابعا: إذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر 
االبتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن 

يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسو عليه املزاد. 
خامسا: من يرسو عليه املزاد يودع باقي مبلغ 
الصفقة والعمولة املستحقة قبل الساعة احلادية 
عش���رة من صباح يوم 3 اكتوبر 2010  في حساب 
الش���ركة الكويتية للمقاصة وال يحق له استرداد 
املبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بس���داد ثمن الصفقة 

كامال في الوقت والتاريخ املشار اليهما. 
سادسا: يقتصر حضور املزاد على وسيط البائع 
ومن ميثل البائع ووس���يط املش���تري ومن ميثل 
املش���تري املستوفني للش���روط املوضحة في هذا 

االعالن. 

»إيكاروس« تنفي إجراء مفاوضات 
للحصول على تمويالت من »الوطني«

»اتحاد الشركات« ينظم ندوة 
عن »كيفية تعزيز القدرات االستثمارية« 

اكدت ش���ركة اي���كاروس للصناعات النفطية )اي���كاروس( انها لم جتر 
مفاوضات للحصول على متويالت جديدة من بنك الكويت الوطني وانها تسعى 
للحصول على متويالت جديدة من بنوك محلية وعاملية اخرى الس���تكمال 
مش���اريعها وتنفيذ استراتيجيتها خالل الفترة املقبلة. وذكرت الشركة، في 
بيان نشر على املوقع االلكتروني للبورصة، ان املفاوضات التزال جارية مع 
احد البنوك احمللية العادة هيكلة القرض احلالي للشركة وحتديد الشروط 

اجلديدة لهذا القرض.

ينظم احتاد الشركات االستثمارية بالتعاون مع املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات ندوة عن »كيفية تعزيز القدرات االستثمارية 
وتأمني رؤوس األموال والعوائد الناجمة عن عمليات االس���تثمار في الدول 
العربية« يوم غد في مبنى غرفة جتارة وصناعة الكويت إللقاء الضوء على 
اخلطوات وكيفية االستفادة من اتفاقية التعاون بني املؤسسة واالحتاد، والتي 
تسمح للش���ركات باحلصول على تأمني وقروض ميسرة للتنمية وحتفيز 

استثماراتها اخلارجية في الدول العربية.
يأتي ذلك في إطار سعي االحتاد لرعاية وتنظيم مصالح أعضائه والدفاع 
عن حقوقهم وتنمية وتطوير القطاعات االس���تثمارية وسعيه لتقدمي كافة 
الدع���م والفرص املتاحة لتنمية وتطوير الش���ركات االس���تثمارية لتعزيز 
قدراتها االستثمارية وتأمني رؤوس أموالها وعوائدها الناجمة عن عمليات 
االس���تثمار في الدول العربية باإلضافة إلى حتفيز التدفقات االس���تثمارية 

األجنبية للكويت.
يذكر انه مت بتاريخ 2 مايو 2010 توقيع مذكرة تفاهم للتعاون املش���ترك 

بني املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات واالحتاد.


