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وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة وتراجعت أسعار أسهم 48 شركة 
واستقرت قيمة أسهم 35 ش���ركة عند معدالت االقفال في نهاية 

االسبوع الماضي.
قط���اع  وتص���در 
النشاط في  االس���تثمار 
جلس���ة تداوالت االمس 
بكمية تداول حجمها 109.6 
ماليين س���هم نفذت من 
خالل 1661 صفقة قيمتها 

11.6 مليون دينار.
الخدمات  وجاء قطاع 
في المركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 72.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 1850 
صفق���ة قيمته���ا 27.04 

مليون دينار.
العقارات  وحل قطاع 
في المركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 66.4 مليون 

العام على ارتفاع 0.02% بإقفاله عند مستوى 6.986.5 نقاط مرتفعا 
1.5 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.36%، بإقفاله عند 

مستوى 467.68 نقطة مرتفعا 1.67 نقطة.
وش���هدت المتغيرات 
الثالثة في جلسة تعامالت 
االمس تباينا حيث ارتفعت 
قيمة االس���هم المتداولة 
بنس���بة 5.8% ببلوغها 
83.3 ملي���ون دينار، في 
حي���ن انخفض���ت كمية 
االسهم المتداولة بنسبة 
19.02% حي���ث بلغ�����ت 
339.02 مليون سهم، أما 
ارتفعت  الصفقات فق���د 
بنسبة 4.3% حيث بلغت 

6866 صفقة.
وج���رى التداول على 
أسهم 123 سهما من أصل 
211 اسهم شركة مدرجة، 

تراجع »زين« قّلص مكاسب بعض األسهم المرتبطة بها
 وقطاع البنوك يقود السوق إلى ارتفاع محدود

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
49.6 مليون دينار على 59.5% من إجمالي القيمة وهي: 

زين وبيتك والوطني والساحل واخلليج وانابيب.
تصدرت قيمة تداول سهم زين األسهم املتداولة 20.2 

مليون دينار متثل 24.2% من إجمالي القيمة. 
تصدر مؤشر قطاع البنوك قطاعات السوق املرتفعة 
بواقع 131.7 نقطة، تاله مؤش���ر قطاع االغذية بواقع 
37.7 نقطة، ثم مؤش���ر قطاع االس���تثمار بواقع 22.8 
نقطة، فيما س���جل مؤش���ر قطاع اخلدمات انخفاضا 

بواقع 83.5 نقطة. ت
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س���هم نفذت من خالل 517 صفقة 
قيمتها 3.1 ماليين دينار.

وحل قطاع الصناعة في المركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 36.8 
مليون سهم نفذت من خالل 1188 

صفقة بقيمة 12.3 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز 
الخامس بكمية تداول حجمها 32.7 
مليون س���هم نفذت من خالل 1111 

صفقة بقيمة 25.6 مليون دينار.

آلية التداول

استحوذ قطاع البنوك على 30.7% من قيمة التداول في جلسة 
تداوالت االمس، وارتفع س���هم الوطني الى مستوى دينار و520 
فلسا على اثر زيادة قيمته بمقدار 20 فلسا وذلك للجلسة الثانية 
على التوالي، بعد تداوالت جيدة بلغت كمياتها 4.7 ماليين سهم 
بقيمة 7.1 ماليين دينار، اما س���هم بيتك فارتفع بمقدار 20 فلسا 
ارتفع على اثرها الى مس���توى دينار 180 فلسا وذلك بعد تداول 
8.9 ماليين سهم بقيمة 10.3 ماليين دينار، اما سهم االهلي فارتفع 
بمقدار 20 فلسا بعد تداول 15 الف سهم فقط بقيمة 8400 دينار، اما 
سهم الخليج فارتفع بمقدار 10 فلوس على اثر تداول 7.5 ماليين 
سهم بقيمة 3.9 ماليين دينار، فيما ارتفع سهم برقان بمقدار 10 
فلوس وصل على اثرها الى مس���توى 485 فلسا، بعد تداول 2.7 

مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار.
واستحوذ قطاع االستثمار على 14.02% من اجمالي السيولة 
في جلسة تعامالت االمس، وواصل سهم االستثمارات ارتفاعاته 
بالحد االعلى بواقع 25 فلس���ا ليصل الى مس���توى 425 فلس���ا، 
وذلك بعد تداوالت محدودة بلغت 620 الف سهم بقيمة 263 الف 
دينار، كذلك ارتفع سهم الس���احل بالحد االعلى بواقع 6 فلوس 
ليصل الى 144 فلس���ا بعد تداول 27.8 مليون س���هم بقيمة 4.05 

ماليين دينار.

الصناعة والخدمات

حقق س���هم مجموعة الصناعات ارتفاعا جديدا بلغ 5 فلوس 
وذلك بعد تداول 9.09 ماليين س���هم بلغ��ت قيمتها 3.6 ماليين 
دينار، اما س���هم انابيب فانخف��ض بمق��دار 15 فلس�����ا ليص��ل 
السهم الى 335 فلس���ا بعد تداول 10.9 ماليين سهم بقيم��ة 3.8 

ماليين دينار.
وخسر سهم زين 20 فلسا بعد ان كان مرتفعا بمقدار 40 فلسا 
جراء عمليات جني ارباح س���ريعة عقب عودة الس���هم للتداول 
ليس���تقر عند مستوى دينار و340 فلسا بعد تداول 14.6 مليون 
سهم بقيمة 20.2 مليون دينار، فيما تراجع سهم »اجيليتي« بواقع 
10 فلوس ليهبط الى مس���توى 510 فلوس بعد تداول 3.1 ماليين 

سهم بقيمة 1.6 مليون دينار.

شريف حمدي
استهل سوق الكويت لالوراق 
المالية تعامالت بداية االس���بوع 
والتي تتزامن مع بداية الربع االخير 
من العام الحالي بارتفاع محدود 
لمؤش���ريه خاصة السعري الذي 
كان القفاالت الثواني االخيرة دور 
بارز في اغالقه على ارتفاع محدود 
بلغ 1.5 نقطة بعد ان كان متراجعا 

نحو 10 نقاط.
ورغم ان السوق بدأ تعامالته 

على ارتفاع محدود نتيجة اس���تمرار الزخم على اسهم مجموعة 
الخرافي والذي تمثل في ارتفاع سهم االستثمارات الى الحد االعلى 
وكذلك سهم الساحل، باالضافة الى اسهم اخرى تابعة للمجموعة 
وان لم يكن بالحد االعلى، اال ان عمليات بيع سريعة بهدف جني 
االرباح بدأت مبكرا في جلسة االمس مما كان لها اثر ملحوظ على 
اداء مؤشري السوق، حيث شهدت الجلسة تذبذبا ملحوظا على 
مدار الجلسة بالكامل بين االرتفاع تارة واالنخفاض تارة اخرى 

لكن بشكل محدود سواء عند االرتفاع او االنخفاض.
ومع عودة س���هم زين للتداول في منتصف الجلسة تقريبا، 
كان هناك اقبال محلوظ على السهم والذي ارتفع بمقدار وحدتين 
بما يعادل 40 فلسا، وذلك فور عودته للتداول من خالل تداوالت 
نش���طة تجاوزت ال� 8 ماليين سهم، غير ان عمليات جني ارباح 
سريعة ادت الى تحول مسار السهم من االرتفاع الى االنخفاض 
م���ع االقفال بمقدار 20 فلس���ا ليغلق عند مس���توى دينار و340 
فلس���ا، وهو ما اثر على بعض االسهم التابعة التي فقدت جزءا 
من مكاسبها مثل الساحل والكابالت واالغذية، في حين اقفل سهم 
االنابيب على انخفاض بمقدار 15 فلس���ا نتيجة تردد انباء حول 
احتمالية عدم مشاركة الشركة في صفقة بيع 46% من اسهم زين 

لشركة اتصاالت االمارات.
واستمر قطاع البنوك في قيادته للسوق من خالل ارتفاع 131 
نقطة جراء النشاط الملحوظ على اسهم الوطني وبيتك وبرقان 
والخليج وان كان االخير شهد نشاطا واضحا على اثر شائعات 
ترددت بين اوس���اط المتداولين حول وجود مفاوضات لدخول 

اطراف خارجية لشراء حصة مؤثرة في البنك.
وتعرض سهم اجيليتي لتراجع بمقدار 10 فلوس جراء عمليات 
بيع لجني االرباح بعد المكاسب السوقية التي حققها السهم مع 
نهاية اقفاالت االس���بوع الماضي، غير انه اليزال متماسكا فوق 
مستوى 510 فلوس، أما سهم الرابطة فاستقر عند مستوى اغالقه 
السابق بعد ان قلصت عمليات جني ارباح سريعة مكاسب السهم 

التي تحققت خالل الجلسة والتي بلغت 4 فلوس.

مؤشرات السوق

مع التحس���ن النسبي الذي شهده السوق امس أغلق المؤشر 

استحواذ أسهم
6 شركات
على 49.6 مليون 
دينار تمثل %59.5 
من إجمالي القيمة

لحظات اإلقفال 
تحول مسار السوق 
إلى ارتفاع بعد أداء 

اتسم بالتذبذب 
طيلة التداول

)محمد ماهر(تذبذب املؤشرات العامة تأثرا بعمليات جني األرباح

المؤشر العام 1.5 نقطة 
وتداول 339.02 مليون سهم 

قيمتها 83.3 مليون دينار

ارتفاع

»المجموعة الدولية«: نتائج إيجابية
 في المفاوضات مع الدائنين قريباً

المري يستقيل من منصبه كعضو منتدب 
ويبقى نائبًا لرئيس مجلس إدارة »نور لالستثمار«

»شمال أفريقيا« تستحوذ
على 50% من »قنديل للزجاج« 

قالت املجموعة الدولية لالستثمار ان انعقاد اجلمعية العمومية 
العادي����ة وغير العادية بتاريخ 29 س����بتمبر املاضي جاء في إطار 
سعي إدارة الشركة إلى إعادة هيكلة املجموعة وإعادتها إلى الطريق 
الصحيح واستكمال جميع اإلجراءات الالزمة قانونيا. وأكدت الشركة 
في بيان صحاف����ي أن انعقاد اجلمعية العمومي����ة جاء وفق األطر 
القانونية الس����ليمة وبإرادة األغلبي����ة ومت التصويت على جميع 
البنود التي كانت مدرجة على جدول األعمال بأغلبية من املساهمني 
في الشركة واحلريصني على مصلحتها. واضافت انه بهذه املناسبة 
ومبا أحاط انعقاد اجلمعية بعض التحفظات من قلة من املساهمني، 
فإن الش����ركة ترغب في أن تضع األمور في نصابها احلقيقي ليعلم 
املساهم حقيقة ما يدور ضد مصالح األغلبية. واوضحت الشركة في 
بيانها الصحافي »لقد سعت قلة من املساهمني إلى إفساد اجلمعية بدا 
من االعتراض على انعقادها وما ذلك إال إضرار مبصلحة املساهمني 
فالشركة تسعى إلى عقد اجلمعية واستيفاء اإلجراءات القانونية من 
اجل إعادتها إلى التداول والتوصل إلى اتفاق مع الدائنني في املقابل 

يسعى املعترضون إلى عرقلة انعقاد اجلمعية«.

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن العضو املنتدب في 
شركة »نور لالستثمار« ناصر 
املري استقال من منصبه هذا 
واحتفظ مبنصبه كنائب لرئيس 

مجلس اإلدارة.
وأفادت املصادر بأن املري 
سيعقد مؤمترا صحافيا اليوم 
التطورات،  للحديث عن هذه 
أم���ور أخرى  الى  باإلضاف���ة 
تتعلق باألوضاع االقتصادية 

الراهنة.

أعلنت شركة شمال افريقيا القابضة، عن استحواذ حصة بنسبة 
50% في شركة قنديل للزجاج املصرية وميثل هذا االستثمار أولى 
استثمارات شركة شمال افريقيا القابضة في مصر والذي سيتيح 

لشركة قنديل للزجاج متويل بناء مصنع جديد.
وتعليقا على عملية االستحواذ، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
شمال افريقيا القابضة عماد الصالح في تصريح صحافي »نحن 
نؤمن أنه لدى ش���ركة قنديل للزجاج إمكانيات منو مستقبلية 
هائلة بفضل منتجاتها املتنوع���ة وجودتها العالية، ورغم أنها 
شركة حديثة نسبيا حيث تأسست في العام 2005 إال أنه بفضل 
فريقها اإلداري متكنت الش���ركة وف���ي فترة وجيزة من حتقيق 
جناحات متتالية جعلت منها الشريك املثالي ألولى استثمارات 

شركة شمال افريقيا القابضة في قطاع صناعة الزجاج«.
وأضاف »يشهد هذا القطاع منوا قويا، حيث تعد مصر من الدول 
املوفرة ملواد اخلام املستخدمة في صناعة الزجاج، فضال عن كلفة 
الطاقة املعقولة نسبيا وموقعها االستراتيجي بني أسواق أوروبا، 
والشرق األوسط وافريقيا جتعل هذا االستثمار إضافة قّيمة إلى 

احملفظة االستثمارية لشركة شمال افريقيا القابضة«.

»الدراسات المصرفية« يطلق برنامج 
»إضاءات مالية ومصرفية«

»بيتك« يدشن موقعًا للطوارئ
ومركزًا لمراقبة نظم أمن المعلومات

حاجي: »دار الكوثر« تطرح أراضي جديدة
في سلطنة عمان بقيمة 7 ماليين دوالر

املطلوب����ة إلدارة األم����وال مب����ا 
يحقق للفرد السعادة واالستقرار 
النفس����ي واالجتماعي. وأوضح 
س����لطان أن البرنامج موجه إلى 
فئ����ات عديدة اهمه����ا: املوظفون 
بالقطاع����ني احلكومي واخلاص، 
وطلب����ة اجلامع����ات واملعاه����د، 
البيوت،  وطلبة املدارس، وربات 
وأصحاب مشاريع العمل احلر. كما 
يتناول البرنامج مواضيع مالية 
ومصرفية هامة مرتبطة بتعامالت 
الفرد اليومية والتي تؤثر بشكل 
مباشر أو غير مباشر على حياته 
االجتماعية واس����تقرارها وهي: 
الق����روض، واملش����كالت الناجتة 
عن التعثر في س����داد القروض، 
وبطاقات االئتمان، والتسوق عبر 
اإلنترنت، وغسيل األموال، واألزمة 
املالية العاملية وتداعياتها، والعبر 
املستفادة من األزمة املالية العاملية، 
وإدارة الديون، وطرق االستثمار 
العمالت  املال، وس����وق  بأسواق 
)الفوركس(، والودائع والفرق بينها 
وبني شهادات االستثمار وصناديق 
االستثمار، وإدارة األموال، وكيف 

تكون عميال مصرفيا واعيا.

مرتبط باستخدام خدمات وتقنيات 
تكنولوجيا املعلومات، مؤكدا في هذا 
الصدد على أنه في ظل هذا االعتماد 
الكبير على تكنولوجيا املعلومات 
يتطلب األمر توفير موقع احتياطي 
للطوارئ يضمن اس���تمرار جميع 
قطاعات »بيتك« دون توقف وبكفاءة 

عالية في مختلف الظروف.
وأضاف »في الوقت الذي يعمل 
فيه املوقع االحتياطي للطوارئ في 
الظروف االستثنائية، عمد قطاع 
التكنولوجيا الى توفير مركز مساند 
الى  ملراقبة نظم وأمن املعلومات، 
جانب موقع الطوارئ، يعمل على 
مدار الس���اعة طوال أيام األسبوع 
ليستفاد منه في حتقيق عدة مهام 
أهمه���ا: مراقبة أداء واس���تمرارية 
اخلدمات املقدمة للعمالء مع وجود 
نظام لإلن���ذار في حال توقف هذه 
اخلدمات، وفي الوقت ذاته توفير 
الالزمة الحتس���اب  اإلحصائيات 
استمرارية اخلدمات املقدمة للعمالء 
ومقارنته���ا باالتفاقات املبرمة مع 

هؤالء العمالء«.

اعلنت شركة دار الكوثر العقارية احدى شركات 
»املجموعة اخلليجية للتنمية واالستثمار« عن طرح 
حزمة جديدة من االراضي املتميزة في سلطنة عمان 

تشمل قسائم سكنية وصناعية وجتارية وزراعية.
وقال مدير ادارة التسويق في الشركة حسني حاجي 
في بيان صحافي ان عدد االراضي املطروحة يصل الى 
194 قطعة ارض وتبدأ املساحات للتجاري من 400 متر، 
وللسكني من 600 متر وللصناعي من 1000 متر وايضا 

للزراعي من 10000 متر مربع. واش����ار حاجي الى ان 
قيمة االراضي املطروحة خالل هذه الفترة تقدر بحدود 
7 ماليني دوالر في حني ان الش����ركة تقوم على تقدمي 
تسهيالت مالية مقدمة مباشرة بنظام الدفعات املرن 
املتناسب مع العميل والتي تصل الى 24 شهرا من دون 
فوائد. وبني حاجي ان صاللة سجلت منوا سنويا كبيرا 
في استقطاع السياح اخلليجيني والعرب واالوروبيني 

منذ اكثر من عشر سنوات وبشكل تصاعدي.

نشر الثقافة املالية واملصرفية لدى 
اجلمهور ورفع مستوى النضج في 
التعامل املالي لدى اجليل احلالي 
واألجيال القادمة مبا يس����اهم في 
حتقيق مستوى أعلى، كما ونوعا، 
من الرفاه املعيش����ي، واالستقرار 

االجتماعي واألمني.
وأض����اف أن البرنامج يهدف 
إلى حث األفراد على إدارة أموالهم 
املالي����ة بعقالنية،  وتعامالته����م 
والتوعية بالعناصر الرئيس����ية 
لإلدارة الرشيدة لألموال، باالضافة 
الى املس����اهمة في تنمية القدرات 

واطلعوا على استعداداته وجهوزيته 
للتشغيل ملواجهة أي ظروف غير 
اعتيادية، وفي الوقت ذاته توفير 
بنية حتتية مقننة لتقنية املعلومات. 
من جهته، قال مساعد املدير العام 
لقط���اع تكنولوجي���ا املعلومات 
د.وليد احلس���اوي ف���ي تصريح 
صحاف���ي ان النمو املطرد في عدد 
عمالء وموظفي »بيتك« والتوسع 
املستمر حلجم عملياته وخدماته 
وفروعه، يس���تند الى دعم مباشر 

أعل����ن مدير معهد الدراس����ات 
املصرفي����ة بالوكالة ع����ادل علي 
س����لطان، ع����ن بدء ب����ث برنامج 
»إضاءات مالية ومصرفية« على 
القناة األولى،  الكويت،  تلفزيون 
وذلك في متام الس����اعة السابعة 
والنصف مس����اء كل ي����وم اثنني 
من كل أس����بوع، حيث سيستمر 
عرض ه����ذا البرنام����ج ملدة )16( 
اس����بوعا اعتبارا من اليوم. وفي 
حديث خاص للصحافة احمللية، 
صرح س����لطان بأنه قد مت إعداد 
ه����ذا البرنامج مبب����ادرة ورعاية 
أساسية من بنك الكويت املركزي 
والبنوك الكويتية احمللية، وهي: 
بنك الكويت الوطني، بنك اخلليج، 
البنك األهلي املتحد، بنك الكويت 
الدولي، بنك برقان، بنك بوبيان، 
البنك التجاري، البنك األهلي وبيت 
التمويل الكويتي، وبرعاية من بنك 
البحرين والكويت. واشار الى ان 
املعهد قام بإعداد وتنفيذ واإلشراف 
على ه����ذا البرنام����ج، إميانا منه 
بأهمية دوره الداعم ملشاريع تخدم 
املجتمع وتساهم في بنائه حتقيقا 
ملسؤولية مجتمعية أساسية وهي 

الكويتي  التموي���ل  اعلن بيت 
)بيتك( عن تدشني موقع احتياطي 
للطوارئ ومركز ملراقبة نظم وأمن 
املعلوم���ات مت جتهيزهما بالبنية 
التحتي���ة املتكاملة، لتهيئة املوقع 
البديل لتشغيل أنظمة املعلومات 
احليوية في الظروف غير االعتيادية 
واحل���االت االضطرارية، وضمان 
استمراريتها بذات اجلودة والكفاءة 
العمالء  لكافة املس���تفيدين م���ن 
واملوظفني، عالوة على مراقبة أداء 
البيئة التشغيلية وتعزيز أمن نظم 
وشبكات املعلومات على مدار الساعة 
وتطبيق ممارسات رائدة في تقنية 
املعلوم���ات. وكان رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب ل� »بيتك« 
بدر املخيزمي ومساعد املدير العام 
للقطاع املصرفي محمد الفوزان وعدد 
من مسؤولي »بيتك« قد زاروا املوقع 
االحتياطي للطوارئ ومركز مراقبة 
نظم وأمن املعلومات، حيث استمعوا 
لشرح واف من مدير ادارة خدمات 
البنية التحتية هيثم التركيت عن 
دور املوقع وتفقدوا أقسامه املختلفة 

عادل سلطان

د.وليد احلساوي

ناصر املري


