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رغم ارتفاع المؤش���رات، حيث ارتفعت قيمة االسهم المتداولة 
بنسبة 6.9% ببلوغها 48.571 مليون دينار، في حين انخفضت 
المتداولة  كمية االسهم 
بنسبة 9.1% حيث بلغت 
220.960 مليون سهم، 
أما الصفقات فارتفعت 
بنسبة 0.53% حيث بلغت 

3959 صفقة.
التداول على  وجرى 
أسهم 131 سهما من أصل 
211 سهما، وارتفعت أسعار 
أسهم 66 شركة وتراجعت 
أسعار أس���هم 31 شركة 
واس���تقرت قيمة أسهم 
34 ش���ركة عند معدالت 
اإلقفال في نهاية األسبوع 

الماضي.
وتص�������در قط������اع 

التي يمكن ان تش���مل عددا من االس�����هم ال��تي زادت قي�م�تها 
السوقية في جلسة تداوالت االمس.

مؤشرات السوق

ومع عودة النش���اط 
ارتفعت مؤشرات السوق، 
حيث أغلق المؤشر العام 
ارتف���اع %0.56  عل���ى 
بإقفال���ه عند مس���توى 
6.870.2 نقط���ة مرتفعا 
ارتفع  38.1 نقطة، فيما 
الوزني بنسبة  المؤشر 
0.95%، بإقفال���ه عن���د 
مستوى 449.88 نقطة 

مرتفعا 4.24 نقاط.
التباين في  واستمر 
الثالثة  المتغيرات  أداء 
في جلسة تعامالت االمس 

عمليات شراء انتقائية على األسهم القيادية والرخيصة
تدفع السوق للصعود بعد هدوء موجة جني األرباح

  استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
26.3 مليون دينار على 54.1% من إجمالي القيمة وهي 

برقان وزين وبيتك واخلليج وبوبيان والدولي.
  تص��درت قيم��ة تداول س��هم بنك برقان األس��هم 
املتداولة للجلس��ة الثانية على التوالي والبالغة 8.2 ماليني 

دينار متثل 16.9% من إجمالي القيمة.
  تصدر مؤش���ر قطاع اخلدمات قطاعات الس���وق 
املرتفعة بواقع 130.8 نقطة، تاله مؤشر قطاع البنوك 
بواقع 108.7 نقاط، أما مؤشر قطاع غير الكويتي فارتفع 
بواقع 63.1 نقطة، فيما س���جل مؤشر قطاع الصناعة 

انخفاضا بواقع 16.6 نقطة. ت
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االس���تثمار النش���اط في جلسة 
ت���داوالت االمس بكمي���ة تداول 
حجمها 53.9 مليون س���هم نفذت 
من خالل 973 صفقة قيمتها 5.8 

ماليين دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 49.7 
مليون سهم نفذت من خالل 1062 
صفقة قيمتها 14.3 مليون دينار.

آلية التداول 

حافظ قطاع البنوك على تصدره لقطاعات السوق من حيث 
قيم���ة التداول في جلس���ة تداوالت أمس، حيث بلغت نس���بة 
استحواذه 36.5% من السيولة، وواصل سهم الوطني استقراره 
عند مستوى دينار و440 فلس���ا، بعد تداوالت محدودة بلغت 
كمياتها 920 ألف س���هم بقيمة 1.3 مليون دينار، اما سهم بيتك 
فارتفع بمقدار 20 فلسا أدت الى ارتفاعه الى مستوى دينار و140 
فلسا وذلك بعد تداول 3.2 ماليين سهم بقيمة 3.6 ماليين دينار، 
اما س���هم برقان فارتفع بمقدار 10 فلوس وصل على اثرها الى 
مستوى 460 فلسا بعد تداوالت نشطة جدا، إذ تم تداول 18.08 

مليون سهم بقيمة 8.2 ماليين دينار.
واستحوذ قطاع االستثمار على 12.04% من اجمالي السيولة، 
واستقر سهم المشاريع عند مستوى إغالقه السابق بعد تداوالت 
نشطة، إذ تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 1.09 مليون دينار، 
واس���تقر سهم ايفا عند مس���توى إغالقه السابق 63 فلسا بعد 
تداوالت محدودة بالنسبة لهذا السهم، إذ تم تداول 2.3 مليون 

سهم بقيمة 145 ألف دينار.
الصناعة والخدمات

تعرض سهم مجموعة الصناعات الى انخفاض بواقع 5 فلوس 
نتيجة عمليات بيع قوية شهدها السهم بعد ارتفاعه الكبير في 
جلسة اول من امس، اذ تم تداول 2.9 مليون سهم بلغت قيمتها 
1.1 مليون دينار، اما س���هم انابيب فارتفع بمقدار 5 فلوس بعد 

تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 481 الف دينار.
وعاد س���هم زين لالرتفاع في جلسة امس بمقدار 20 فلسا، 
ليرتفع الى مستوى دينار 260 فلسا بعد تداول 6.5 ماليين سهم 
بقيمة 8.1 ماليين دينار، اما س���هم »اجيليتي« فشهد انتعاشه 
على اثر ارتفاعه بواقع 15 فلسا ليصل الى مستوى 495 فلسا 
وبات قريبا من مالمسة مستوى 500 فلس مرة اخرى وذلك بعد 

تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 1.08 مليون دينار.

شريف حمدي 
استعاد سوق الكويت لالوراق 
المالية نشاطه الصعودي مجددا 
بع���د هدوء موج���ة البيع لجني 
االرباح التي اجتاحت السوق في 
الفترة األخيرة وادت الى تراجع 
أدائه خاصة على مستوى المؤشر 
الوزني، حيث عزز المؤشر العام 
اس���تقراره فوق مستوى 6800 
نقطة من خالل إضافة 38 نقطة 

الى مكاسبه السابقة.
واس���تطاع المؤش���ر الوزني ان يع��وض ج��زءا كبيرا من 
خسائره في الجلسات االخيرة وذلك على وقع االق��بال الكبير 
على االس���هم القيادي���ة وخاصة في قط���اع ال��بنوك الذي عاد 
لقيادة الس���وق في االتجاه الص��ع���ودي من جديد، حيث ظهر 
منذ بداية تعامالت األمس ان هناك اتجاها قويا لش���راء اسهم 
القطاع البنكي من خالل الدخول على اس��هم التجاري وبرقان 
والدولي قبل ان تشهد اسهم بيتك والخل��يج نشاطا قبل نهاية 

جلسة التداول.
وما عزز ارتفاع الس���وق في بداية تعامالته عمليات الشراء 
التي شهدتها االسهم المتوسطة والرخيصة في قطاعات مختلفة 
كان ابرزها اس���هم عربي القابضة وعارف للطاقة وحيات كوم 
والس���احل وجلوبل والمدار واالنابي���ب والصناعات المتحدة 

والقرين.
وظهر من خالل جل��س���ة تعامالت االمس ان النية واضحة 
للعودة على تجمي�ع االس�����هم الن�ش�طة في الف��ترة االخ��يرة 
وال��ت���ي تعرضت لموج��ة البيع لجن���ي االرباح وذلك بعد ان 
وصلت الى مس���تويات س�عرية مناسبة للعودة للتجميع مرة 

اخرى.
وكان من ابرز هذه االس���هم بيتك في قط���اع البنوك وزين 
واجيليتي ف���ي قطاع الخدمات وهو ما كان ل���ه اكبر األثر في 
تحسن الوضع بالنس���بة للمؤشر الوزني الذي أثار المخاوف 
خالل الجلس���ات الثالث الماضية نتيجة التراجعات المتتالية 
جراء تعرض بعض االسهم ذات القيم الرأسمالية العالية للبيع 

والبعض االخر للعزوف مثل سهم البنك الوطني.
ومع اقتراب جلسات االس���بوع الجاري من نهايته وهو ما 
يعني نهاية الربع الثالث من الم��توقع ان تزداد عمليات الشراء 
االنتقائية من قب���ل المحافظ والصنادي���ق التابعة للمجاميع 
االستثمارية بهدف دعم اسهمهما عند مستويات سعرية معينة 
قبل االقفال، غير ان هذا ال��توجه لن يحد من العمليات المضاربية 

استحـواذ أسهـم 
6 شركات على 
26.3 مليون دينار 
تمثل %54.1
من إجمالي القيمة

تحرك المجاميع 
لدعم أسهمها قبل 
إقفال الربع الثالث 

لن يحّد من العمليات 
المضاربية

)محمد ماهر(عالمات االرتياح تبدو على الوجوه بعد عودة اللون األخضر لشاشات التداول

المؤشر العام 38.1 نقطة 
وتداول 220.9 مليون سهم 

قيمتها 48.5 مليون دينار

ارتفاع

الغنام: 1.5 مليار دوالر حجم محفظة العقارات الدولية في »بيتك«
 قال مدير إدارة العقار الدولي في بيت التمويل الكويتي »بيتك« علي عثمان 
الغنام إن االس����تثمار في مجال العقار الدولي يعد أحد الروافد االستثمارية 
املتميزة، فهناك جزء كبير من األس����واق العاملية التي تأثرت باألزمة املالية 
في مجاالت مختلفة كاالئتمان، ظلت قيمة عقاراتها اجليدة واملدرة لم تتأثر 
واستمرت في حتقيق عوائد مجزية ألصحابها. وأضاف الغنام على هامش 
مشاركته في االجتماع السنوي للمنظمة األميركية للمستثمرين العقاريني 
األجانب AFIRE »افيري« في شيكاغو، والتي ميثل فيها »بيتك« عضوا مبجلس 
إدارتها أن محفظة العقارات الدولية في »بيتك« تدير أصوال بقيمة 1.5 مليار 
دوالر، وهي في منو مستمر، كما أن »بيتك« يدرس في الوقت احلالي العديد 
من األسواق التي حتقق عوائد مجزية وبالذات في مناطق أميركا الشمالية 
وشرق آسيا ودول اخلليج، مش����يرا إلى أن دراسة األسواق بشكل مستمر 
والتنبؤ مبس����تقبلها وتنويعها جغرافيا حتد من مخاطر االستثمار بشكل 
أساس����ي وهو ما يعتمده »بيتك« في إستراتيجيته منذ انطالقه للعمل في 
هذا املجال. وتابع أن استثمارات »بيتك« تتوجه نحو اسواق كندا والواليات 
املتحدة األميركية، باإلضافة إلى الصني وماليزيا واململكة العربية السعودية، 
مش����يرا إلى أن هذه األسواق تتميز بوجود الدعم احلكومي لقطاعاتها وهو 

ما يجعلها محل استقطاب من قبل املستثمرين األجانب. 

ومعالجة خاصة.
من جهته، قال مدير دائرة 
التخطيط والت�طوير الوظيفي 
في مؤسس��ة البترول الكويتية 
عبداللطيف الحوطي ان الميزانية 
التي ت���م رصدها للتدريب في 
المؤسسة تقدر بنحو 4 ماليين 

دينار خالل العام.
وأوضح أن عدد الموظفين 
المس���تفيدين م���ن ميزاني���ة 
التدريب يتراوح بين 14 و15 ألف 
متدرب يحصلون على برامج 
التدريب البترولي داخليا فيما 
يحصل 1100 متدرب على برامج 

خارجية.

في ندوة عقدها اتحاد الشركات االستثمارية

بن غانم: »ضمان االستثمار«
تضمن تغطية المخاطر بنسبة %90

أحمد يوسف
قال رئيس وحدة ضمان االستثمار في املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات مروان بن غامن ان املؤسسة تعمل 
على تشجيع االستثمارات العربية واألجنبية في الدول العربية 

وأيضا التجارة العربية البينية وزيادة منوها.
وذكر في ندوة عقدها أمس احتاد الشركات االستثمارية بعنوان 
»كيفية تعزيز القدرات االستثمارية وتأمني رؤوس األموال والعوائد 
الناجمة عن عمليات االس���تثمار في ال���دول العربية« بالتعاون 
مع املؤسس���ة العربية لضمان االس���تثمار وائتمان الصادرات، 
وذلك في إطار اتفاقية التعاون املبرمة بني املؤسس���ة واالحتاد 
للسماح للشركات باحلصول على تأمني وقروض ميسرة للتنمية 
وحتفيز استثماراتها اخلارجية في الدول العربية، ان املؤسسة 
حددت ثالثة انواع من العقود لتأمني الصادرات، اوال: عقد تأمني 
ش���امل مدة عام يتجدد تلقائيا، وتدفع املؤسسة تعويضا يصل 
الى 90% في ح���ال حدوث مخاطر، ثانيا: عقد تأمني محدود يتم 
االتف���اق عليه ب���ني الطرفني وتصل التعويض���ات الى 90% من 
قيمة اخلسائر، ثالثا: عقد تأمني خطاب اعتماد غير معزز، ويتم 
تعويض املتضرر فيه بنس���بة تتراوح بني 90 و 100% من قيمة 

خطاب االعتماد املؤمن عليه.

ايديمتس���و كوسان،  ش���ركة 
ومعن���ى مطالبتهم بأس���عار 
أقل أنهم ليس���ت لديهم مالءة 
مالية كافي���ة كما أن تخفيض 
تكالي���ف المش���روع يأتي في 
صالح الكوي�����ت. وعن إنتاج 
الغ���از قال ان اإلنتاج يس���ير 
كما هو مخطط له على الرغم 
من وجود تحدي���ات فنية في 
المكامن تتطلب اس���تثمارات 
ف���ي تكنولوجيا غير متوافرة 
حاليا في شركة نفط الكويت 
إلنتاج الغاز غير المصاحب من 
أعماق سحيقة وبدرجات عالية 
من الضغط، ويحتاج إلى وقت 

أحمد مغربي 
قال رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب في ش���ركة 
النفطي���ة والعضو  التنمي���ة 
المنتدب للتخ��طيط في مؤسسة 
البترول الكويتية هاشم الرفاعي 
ان خ���روج أحد الش���ركاء من 
مشروعات المؤسسة أمر غير 
مستحب ألنه يعني إعادة البحث 
عن ش���ريك آخر للمضي قدما 
في خطط القطاع، نافيا عزوف 
الش���ركات العالمية عن العمل 
في مشروعات مش���تركة مع 

الكويت.
وأوضح الرفاعي خالل انعقاد 
محاضرة بعنوان »أنت تجني ما 
تقول« للمدرب األميركي العالمي 
جورج والثر أن الخطط موجودة 
إلنش���اء مصف���اة ومج����مع 
ف���ي ڤيت���نام  بتروكيماويات 
الح�����كومتي���ن  وموافق���ات 
الكويتي���ة والڤيتن�����امي���ة 
المال  موجودة أيض���ا ورأس 

متوافر.
وبين أن خروج الشركاء في 
بداية المشروع وقبل الدخول 
المالي  التفاصيل والسداد  في 
لن يؤثر بش���كل خطير على 
إتمام المشروع ومازال الوقت 
مبكرا للبحث عن شريك جديد 
إن ص���ح الكالم ع���ن خروج 
الش���ريك الياباني المتمثل في 

AFIRE خالل مشاركته في االجتماع السنوي لمنظمة العقاريين األجانب األميركية

علي الغنام الثاني من اليسار جلوسا في لقطة جماعية مع احلضور

)سعود سالم(هاشم الرفاعي يتقدم احلضور في احملاضرة 

)سعد هنداوي(جانب من الندوة

الرفاعي: خروج الشريك الياباني
من مصفاة »ڤيتنام« لن يؤثر على إتمام المشروع

»المال« تحصل على موافقة لتمديد سندات 

»األرجان« تشتري حصصًا إضافية في شركات زميلة  

»المثنى« تطرح بداية العام خدمة التداول بالهاتف النقال

إتمام صفقة بيع 39.20% من أسهم »الخليج للتأمين«

ذكرت شركة املال لالستثمار في بيان نشر على 
موقع البورصة انه مت عقد اجتماع الهيئة املوحدة 
حلملة الس����ندات الصادرة عن الشركة بتاريخ 2 
أكتوبر 2007 بقيمة 20 مليون دينار على شريحتني 
بفائدة ثابتة وفائدة متغيرة استحقاق 2 أكتوبر 
2010 حيث مت احلصول على موافقة الهيئة بتاريخ 
23 سبتمبر 2010 على متديد استحقاق شريحتيها 
ملدة سنتني لتستحق بتاريخ 2 أكتوبر 2012 وذلك 
مع زيادة سعر الفائدة للشريحة الثابتة لتصبح 
8.875% سنويا بدال من 7.875% وللشريحة املتغيرة 
لتصبح 5.5% سنويا بدال من 1.75% سنويا فوق سعر 

اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي.  
وأفادت الش����ركة أنه متت املوافقة على اعدام 
السندات التي متلكها الشركة في الشريحة املتغيرة 
من السندات وقيمتها االسمية 6.68 ماليني دينار 
علما بان اعدام السندات املذكورة لم يخفض التزامات 
الش����ركة حيث انه لم يسبق تسجيلها بالبيانات 

املالية كالتزام على الشركة.
يذكر ان الس����ندات املذكورة كانت قد صدرت 
بقيمة اسمية 20 مليون دينار باسم الشركة على 
شريحتني ثابتة ومتغيرة بقيمة 10 ماليني  دينار 
لكل شريحة منهما، وقد مت اكتتاب مستثمرين في 
الشريحة الثابتة بالكامل في حني   انه مت االكتتاب 

في جزء فقط من الش����ريحة املتغيرة مببلغ 3.3 
ماليني دينار وتبقى باس����م الش����ركة اجلزء غير 
املكتتب فيه من الشريحة املتغيرة والبالغ 6.68 
ماليني دينار حلني تسويقه في أي وقت آخر خالل 
مدة السندات، وقد تعذر ذلك نتيجة أحوال السوق 
واألزمة االقتصادية، لذا فقد تقدمت الشركة لهيئة 
حملة السندات بطلب إلغاء السندات التي حتتفظ 
بها الشركة في الش����ريحة املتغيرة من السندات 
وقيمتها االسمية 6.68 ماليني دينار، ومن ثم تصبح 
القيمة االسمية للسندات   املذكورة بشريحتيها 13.32 
مليون دينار )بقيمة 10 ماليني دينار للش����ريحة 
الثابتة و3.32 ماليني دينار للش����ريحة املتغيرة( 
وجار اتخاذ باقي اإلجراءات لدى اجلهات املختصة 

داخل وخارج الكويت.  
وبينت الش����ركة أنه بناء على م����ا تقدم فإن 

السندات القائمة للشركة في تاريخه كالتالي: 
1 � سندات بقيمة 20 مليون دينار على شريحتني 
بإدارة بنك الكويت الوطني اس����تحقاق 5 ابريل 

  .2011
2 � السندات املش����ار اليها بصدر هذا الكتاب 
بقيمة 13.32 مليون دينار على شريحتني بإدارة 
بيت االستثمار العاملي »جلوبل« )التي كانت بقيمة 

اصلية قدرها 20 مليون دينار(.

ذكرت ش���ركة االرجان العاملي���ة العقارية 
في بيان نشر على موقع البورصة انها قامت 
بتوقيع عقد مع شركة بيوت االرجان باململكة 
العربية السعودية )شركة زميلة( وذلك لشراء 
كامل حصتها والبالغة 25% في كل من شركة 
االرجان اخلليجية للخدمات العقارية )شركة 
زميلة( وشركة االرجان الدارة املشاريع العقارية 

)شركة زميلة(. 
وذكرت الشركة أن قيمة الصفقات بلغت 225 
ألف دينار وعليه تصبح ملكية شركة االرجان 
العاملية العقارية في كل من الشركتني املذكورتني 
اعاله 50% وسيتم   اعتبار تلك الشركات شركات 
تابعة مملوكة بتلك النسبة وسوف يتم جتميعها 

ضمن البيانات املالية املجمعة للشركة.  

أعلنت  ش����ركة املثنى لالستثمار اململوكة 
لبيت التمويل الكويتي »بيتك« عن عزمها طرح 
خدمة التداول لعمالئها عبر هواتفهم النقالة 
آي فون وبالك بيري بعد االنتهاء من تطوير 
انظمتها اآللية املتعلقة بخدمات التداول وبعض 

الترتيبات الفنية واالجرائية في مطلع العام 
املقبل. وستبدأ اخلدمة بسوق األوراق املالية 
السعودي، ومن ثم سيتم تعميمها على االسواق 
اخلليجية االخرى، في خطوة تعد األولى من 

نوعها في السوق الكويتي.

أعلن س���وق الكويت لالوراق املالية أنه مت 
أمس االنتهاء من اإلجراءات املقررة لبيع عدد 
66.502.800 س���هم من أس���هم شركة اخلليج 
للتأمني ما يعادل 39.20% الى شركة مشاريع 
الكويت االستثمارية الدارة االصول � حساب 
محفظة، بسعر 900 فلس للسهم الواحد وبقيمة 

إجمالية قدرها 59.85 مليون دينار.  
وذكرت البورصة أنه مت التوقيع على ذلك من 
األطراف املعنية على أن تستكمل باقي إجراءات 
الدفع والتحويل من خالل الش���ركة الكويتية 
للمقاصة في موعد أقصاه الساعة 11:00 صباح 

اليوم وفق ما هو معلن عنه من قبل.  

4 ماليين دينار ميزانية التدريب في مؤسسة البترول الكويتية

أخبار الشركات


