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30 شركة عند معدالت االقفال في نهاية االسبوع املاضي. 
وتصدر قطاع االس����تثمار النشاط في جلس����ة تداوالت امس لليوم 
الثاني على التوالي بكمية تداول حجمها 93.3 مليون س����هم نفذت من 
خالل 1563 صفقة قيمتها 8.7 
مالي����ن دينار. وجاء قطاع 
الثاني  املرك����ز  البنوك في 
بكمية تداول حجمها 55.8 
مليون سهم نفذت من خالل 
1143 صفق����ة قيمتها 32.9 

مليون دينار.
وحل قطاع اخلدمات في 
الثالث بكمية تداول  املركز 
حجمها 46.7 مليون س����هم 
نفذت من خالل 1128 صفقة 

قيمتها 18.5 مليون دينار.
وحل قطاع العقارات في 
الرابع بكمية تداول  املركز 
حجمها 38.8 مليون س����هم 
نفذت من خالل 437 صفقة 

0.56% بإقفاله عند مس����توى 6.947.1 نقطة متراجعا 39.4 نقطة، فيما 
انخفض املؤشر الوزني بنس����بة 0.28%، بإقفاله عند مستوى 466.38 
نقط����ة متراجعا 1.30 نقطة وش����هد اداء املتغيرات الثالثة في جلس����ة 

تعامالت امس تراجع ملحوظ 
في االداء، حيث انخفضت 
قيمة االسهم املتداولة بنسبة 
12.6% ببلوغها 72.8 مليون 
دينار، ف����ي حن انخفضت 
كمية االسهم املتداولة بنسبة 
19.8% حي����ث بلغت 271.6 
أما الصفقات  مليون سهم، 
فتراجعت بنسبة %25.09 

حيث بلغت 5143 صفقة.
وجرى التداول على أسهم 
120 سهما من أصل 211 اسهم 
ش����ركة مدرجة، وارتفعت 
أس����عار أس����هم 27 شركة 
وتراجعت أسعار أسهم 63 
شركة واستقرت قيمة أسهم 

موجة بيع قوية لمعظم أسهم الشركات المرتبطة بـ »زين« 
وسهم »االستثمارات« يغرد خارج السرب ويواصل االرتفاع

اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 6 ش����ركات والبالغة 
47.6 ملي����ون دينار على 65.4% من إجمالي القيمة وهي 
زين والوطني والدولي وبيتك وبوبيان للبتروكيماويات 

والصفاة. 
تصدرت قيمة تداول سهم زين األسهم املتداولة والبالغة 

13.06 مليون دينار التي متثل 17.9% من إجمالي القيمة. 
ارتفع مؤشر قطاع البنوك قطاعات السوق املرتفعة 
بواق����ع 61.9 نقطة، فيما تراجع مؤش����ر قطاع اخلدمات 
بواقع 105.7 نقاط، تاله مؤشر قطاع التأمن بواقع 58.1 
نقطة، فيما س����جل مؤشر قطاع االغذية انخفاضا بواقع 
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بقيمة 2.2 مليون دينار.  وجاء قطاع 
الصناعة في املرك����ز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 24.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 619 صفقة بقيمة 8.5 مالين 

دينار. 

آلية التداول

اس����تمر قطاع البنوك في تصدره 
لقطاعات السوق من حيث القيمة، حيث 
استحوذ في جلسة أمس على %45.2 
من السيولة، واس����تقر سهم الوطني 
عند مستوى دينار و520 فلسا وهو نفس اغالقه السابق، بعد تداوالت 
نشطة بلغت كمياتها 7.4 مالين سهم بقيمة 11.2 مليون دينار، اما سهم 
بيتك فاستقر عند مس����توى اغالقه السابق بعد ان شهد عمليات شراء 
قوية في الثواني االخيرة من جلس����ة أمس، حيث اغلق عند مس����توى 
دينار و180 فلس����ا وذلك بعد تداول 6.1 مالين س����هم بقيمة 7.2 مالين 
دينار، اما سهم التجاري فارتفع مبقدار 30 فلسا بعد تداول 85 الف سهم 
بقيمة 80.7 الف دينار، اما س����هم الدولي فارتفع مبقدار 10 فلوس بعد 
ان ش����هد عمليات شراء قوية بلغت 33.5 مليون سهم بقيمة 9.7 مالين 
دينار، وكذلك ارتفع س����هم بوبيان بواقع 10 فلوس ليصل الى مستوى 
610 فلوس بعد تداول 3.4 مالين سهم بقيمة 2.1 مليون دينار، اما سهم 
اخلليج فكان الوحيد املتراجع بن اس����هم قطاع البنوك وذلك بواقع 10 
فلوس بعد تداوالت محدودة نسبيا، اذ مت تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 

1.03 مليون دينار.
واستحوذ قطاع االستثمار على 12.08% من اجمالي السيولة في جلسة 
تعامالت أمس، وواصل سهم االستثمارات ارتفاعاته باحلد االعلى بواقع 
25 فلسا للجلسة الثالثة على التوالي ليصل الى مستوى 450 فلسا، وذلك 
بعد تداوالت محدودة بلغت 1.3 مليون سهم سهم بقيمة 625 الف دينار، 
فيما يعرض سهم الساحل الى تراجع 4 وحدات بواقع 8 فلوس ليصل 

الى 136 فلسا بعد تداول 6.4 مالين سهم بقيمة 898 الف دينار.

الصناعة والخدمات

 تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس على وقع عمليات 
بيع جلني االرباح ليصل الس����هم الى مس����توى 390 فلس����ا، وذلك بعد 
تداول 3.4 مالين سهم بلغت قيمتها 1.3 مليون دينار، اما سهم انابيب 
فانخفض مبقدار 10 فلوس ليصل الى 325 فلسا بعد تداول 3.2 مالين 

سهم بقيمة 1.04 مليون دينار. 
وواصل س����هم زين تراجعاته بواقع 20 فلسا ليستقر عند مستوى 
دينار و320 فلسا بعد تداول 9.9 مالين سهم بقيمة 13.06 مليون دينار، 
فيما ارتفع سهم اجيليتي مبقدار 10 فلوس ليصل الى مستوى 520 فلسا 

بعد تداول 4.09 مالين سهم بقيمة 2.08 مليون دينار

شريف حمدي 
اتسم اداء سوق الكويت لالوراق 
املالية في جلسة تداوالت امس بالتراجع 
جراء عمليات بيع ش����هدتها اجللسة 
منذ اللحظات االولى ألسهم مجموعة 
اخلرافي بقيادة س����هم زين الذي ادى 
انخفاضه الى تراجع ملحوظ ألغلب 
االس����هم املرتبطة به باستثناء سهم 
الذي واصل  الوطنية  االس����تثمارات 
ارتفاعاته باحلد االعل����ى مبقدار 25 
فلسا للجلس����ة الرابعة على التوالي 

ترقبا لالرباح القياس����ية التي من املنتظر ان حتققها الشركة من خالل 
قيامها بدور وسيط الصفقة.

وظهر جليا منذ بداية تعامالت امس ان هناك توجها لتصريف اسهم 
املجموعة بعد االرتفاعات التي حتققت خالل اجللسات االخيرة، وحتديدا 
منذ منتصف جلسة االربعاء املاضي التي شهدت االعالن عن بيع صفقة 
46% من اسهم شركة زين لشركة اتصاالت االمارات، وكان لتراجع اسهم 
املجموعة اثار سلبية على مؤشرات السوق وخاصة املؤشر الوزني الذي 
تراجع بش����كل الفت منذ بداية اجللسة على وقع انخفاض اسهم ثقيلة 
مثل زين مبقدار 40 فلسا واالغذية مبقدار 60 فلسا والكابالت بواقع 20 
فلسا، فضال عن اسهم ثقيلة اخرى في قطاع البنوك مثل الوطني وبيتك 
حيث تراجع كل منهما بواقع 20 فلسا. ومع استمرار عمليات التصريف 
بهدف جني االرباح زادت خسائر السوق جراء انخفاض مؤشرات جميع 
القطاعات من دون استثناء وكان في مقدمة القطاعات املتراجعة البنوك 
واخلدمات، حيث تراجع سهم البنك الوطني وكذلك بنك اخلليج واالهلي 
في منتصف تداوالت اجللسة وهو ما زاد من عمليات البيع في قطاعات 
اخ����رى في ظل موجة البيع احملدودة التي طغت على تعامالت النصف 
االول من جلسة امس، قبل ان تتحسن االوضاع نسبيا في النصف الثاني 
من اجللسة على وقع حتسن اداء اسهم القطاع البنكي الذي قاد السوق 

لتقليص جزء من اخلسائر وخاصة على مستوى املؤشر الوزني.
وتش����ير التوقعات الى ان سهم زين سيش����هد هدوءا خالل املرحلة 
املقبلة نظرا لعدم االس����تفادة من شرائه بعد حتديد مالمح الصفقة الى 
حد كبير، غير ان هناك من يردد داخل اروقة الس����وق ان صناع السوق 
سيقومون بالضغط على السهم خالل اجللسات املقبلة بهدف جتميعه 
مبستويات س����عرية اقل الستكمال ما تبقى من النس����بة املقرر بيعها 
لشركة اتصاالت االمارات، وما عزز هذه االقاويل ان شركة االستثمارات 
الوطنية لم تعلن حتى األن عن توافر الكمية املبيعة من االسهم بالكامل 

حتت تصرفها.

مؤشرات السوق

مع عودة التراجع للس����وق امس أغلق املؤشر العام على انخفاض 

استحواذ أسهم
6 شركات
على 47.6 مليون 
دينار تمثل %65.4 
من إجمالي القيمة

تداوالت قوية
على أسهم قطاع 
البنوك قبل نهاية 

الجلسة تقلص جزءًا 
من خسائر السوق 

)محمد ماهر(اللون االحمر يغطي شاشات التداول

المؤشر العام 39.4 نقطة 
وتداول 271.6 مليون سهم 

قيمتها 72.8 مليون دينار

انخفاض

المري: استقلت من منصبي التنفيذي في »نور« للعمل 
االستشاري والسياسي.. وتركتها »رابحة« في الربع الثالث

»الجمان«: 1076 مليون دينار إجمالي أرباح 
الشركات المدرجة في األشهر التسعة األولى

ذكر تقرير مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية ان املؤشر الوزني لسوق 
الكويت لألوراق املالية ارتفع منذ بداية 
العام بنسبة 20.8%، بينما كان أداء 
املؤشر السعري سالبا مبعدل 0.3%، أي أن هناك تناقضا 
بن أداء املؤشرين خالل الفترة املذكورة، والذي يؤكد حركة 

الغربلة الصحية، والتي كافأت الشركات التشغيلية.
وقال التقرير ان الس����وق قد نهض مبؤشرات األسعار 
والتداول خالل س����بتمبر اإلعالن ع����ن نوايا إبرام صفقة 
بيع 46% من رأسمال ش����ركة االتصاالت املنتقلة »زين«، 
والذي انعكس على التداول واألسعار بشكل ملحوظ يومي 
األربعاء واخلميس املوافق 29 و2010/9/30، وذلك بشكل 
حاد وبتداول مكثف بل����غ 109 مالين دينار يوم األربعاء 
املوافق 2010/9/29، وهو ثاني أعلى تداول خالل العام 2010، 
حيث كان يوم 2010/2/17 أعلى يوم تداول خالل عام 2010 

مببلغ 168 مليون دينار.
وأش����ار التقرير الى ان حصة تعادل 46% من رأسمال 
»زين« نحو ملياري سهم، وتبلغ قيمتها على أساس السعر 
املعروض 1.7 دينار نحو 3.357 مليارات دينار أي ما يعادل 
11.743 ملي����ار دوالر، كما تعادل قيم����ة الصفقة املتوقعة 

نحو 9% من القيمة الرأس����مالية لسوق الكويت لألوراق 
املالية البالغة نحو 35.8 مليار دينار كما في 2010/9/30، 
والشك بأن للصفقة تداعيات إيجابية متعددة، منها، احلد 
من حالة ضعف الثقة الس����ائدة في البورصة ولو مؤقتا، 
بسبب ارتفاع مؤشرات األسعار والتداول، وكذلك استفادة 
الشركات املدرجة املس����تثمرة في »زين« بشكل ملحوظ، 

والتي يقارب عددها العشر شركات.
وقال التقرير: »نعتقد أن النوايا األولية املعلنة ملجموعة 
اخلرافي إلتاحة املجال لعموم مساهمي »زين« لالستفادة 
من الس����عر املمي����ز للصفقة، تعتبر مبثاب����ة تأكيد ملا مت 
اإلعالن عنه سابقا بهذا الشأن ووفاء بالوعد والذي يستحق 
التقدير والتش����جيع، نظرا لكون تلك اخلطوة اإليجابية 
ليست ملزمة قانونيا، حيث انها لفتة تطوعية، كما يجب 
على هيئة س����وق املال الكويتية االس����تعجال في البناء 
التش����ريعي والتنفيذي حلماية حقوق صغار املساهمن 
في عمليات السيطرة والدمج، حيث إنه ليس املطلوب من 
جميع من يبيع حصة رئيسية في شركة مدرجة أن يتبرع 
أو يتنازل عن بعض حقوقه وفقا للتش����ريعات واألنظمة 

البائسة احلالية«.
ومبناسبة انتهاء الربع الثالث 2010، توقع التقرير وفقا 

للمتغيرات خالل الربع الثالث، والتي من أهمها متغيرات 
أسعار األسهم في بورصة الكويت، والتي تلقي عادة بظاللها 
على نتائج الشركات املدرجة بشكل عام، وقد ارتفع املؤشر 
الوزني مبعدل 17.3% للرب����ع الثالث باملقارنة مع ارتفاع 
بنس����بة 14.3% خالل الربع األول وانخفاض مبعدل %9.9 
للربع الثاني، وال يس����تبعد إطالقا أن تكون � بالتبعية � 
نتائج الرب����ع الثالث أفضل من الربعن األول والثاني كل 
على حدة، وعليه، فإنن����ا نتوقع أن يكون صافي األرباح 
املجملة جلميع الشركات املدرجة للربع الثالث 2010 نحو 
500 مليون دينار، وإن صحت توقعاتنا تلك، فإن األرباح 
املجملة لثالثة أرباع العام 2010 ستبلغ نحو 1076 مليون 
دينار، وذلك باس����تبعاد األرباح االستثنائية لصفقة بيع 
»زي����ن أفريقيا« والتي مت اإلعالن عنه����ا في الربع الثاني 
2010 بنح����و 788 مليون دينار، وأيضا ما عس����ى أن يتم 
تسجيله من أرباح استثنائية في الربع الثالث، وعلى هذا 
األساس، فإن األرباح املجمعة للربع الثالث 2010 ستنمو 
مبعدل 136% عن مثيلتها في الربع الثالث 2009 والبالغة 
212 مليون دينار، كما ستنمو األرباح املجمعة لثالثة أرباع 
الع����ام 2010 مبعدل 46% عن األرقام املناظرة للعام 2009، 

والتي بلغت 737 مليون دينار.

عمر راشد 
أوضح نائ����ب رئيس مجلس 
اإلدارة في شركة نور لالستثمار 
املالي ناصر املري أنه قام بتقدمي 
اس����تقالته من شركة نور كعضو 
منتدب تاركا منصبه لرئيس مجلس 
اإلدارة حسام اخلرافي ليكون رئيسا 
ملجلس اإلدارة وعضوا منتدبا في 
الش����ركة.  وقال املري في مؤمتر 
صحافي، أمس، استقلت من منصبي 
التنفيذي كعضو منتدب في شركة 
املالي واحتفظت  نور لالستثمار 
مبنصبي نائب����ا لرئيس مجلس 
اإلدارة وعضوا بالشركات الزميلة 
والتابعة لرغبتي في التفرغ للعمل 

االستشاري والسياسي. 
ونفى املري أن تكون استقالته 
بسبب خالفات مع اإلدارة العليا في 
الشركة أو داخل املجموعة وإمنا 
تأتي بس����بب قناعاته الشخصية 

بضرورة التفرغ للعمل السياسي، 
خاصة وأنه أمت 5 سنوات في »نور« 
في األول من يوليو 2010، الفتا أن 
هناك الكثير م����ن العمل عليه أن 

ينجزه في املرحلة املقبلة. 
ولفت أنه يترك »نور« للبحث 
عما هو أفضل، مستدركا أنه ترك 
الشركة بفريق عمل مهني يتمتع 
بالشفافية واإلبداع، مبينا أنه باق في 
نور كنائب لرئيس مجلس اإلدارة 
في الشركة مع االحتفاظ بجميع 
مناصبي في باقي الشركات األخرى 

الزميلة للشركة واملجموعة. 
وعن وضع الشركة في الربع 
الثالث، قال املري سأترك »نور« 
وهي رابحة في الربع الثالث ولديها 
سيولة مالية جيدة متكنها من سداد 
مستحقاتها حتى ولو طلبت البنوك 

تسريع سدادها بشكل معجل. 
وردا على تساؤل حول تركه 

منصبه في »نور« لتولي منصب 
حكومي، قال املري سأقوم بترشيح 
نفسي لعضوية مجلس األمة عن 
الدائرة اخلامس����ة في االنتخابات 
املقبلة.  وأكد املري أن »نور« من 
الشركات االستثمارية القليلة جدا 
التي تتمتع بق����درة على حتقيق 
املعايي����ر الرقابي����ة الثالثة لبنك 
الكويت املركزي اجلديدة، مشيرا 

إلى أن وضعها املالي »ممتاز«. 
ولفت الى أن س����داد التزامات 
الش����ركة جزء مهم ورئيسي من 
املقبلة،  عمل الشركة في املرحلة 
مبين����ا أن اإلدارة اجلديدة بقيادة 
حسام اخلرافي ستعمل على تعزيز 
مكاسب الشركة وقيادتها لتكون من 
أهم الشركات االستثمارية محليا 

وإقليميا. 
ل����ألداء  وف����ي اس����تعراضه 
2011، قال املري  االقتصادي لعام 

خرج االقتصاد من عنق الزجاجة 
أداء  املقبلة  السنة  وسوف تشهد 
إيجابيا لكافة القطاعات االقتصادية 
على وقع األداء القوي ملالية الدولة 
على وقع ارتفاع أسعار النفط والتي 
لن تقل في املتوسط وفق التوقعات 

العاملية عن 80 دوالرا للبرميل. 
وقال امل����ري إن الدولة حتقق 
إيرادات قدرها 250 مليون دوالر 
إيرادات النفط اليومية في مقابل 
عدد األسر يصل إلى 100 ألف أسرة 
مبتوسط 2500 دوالر لكل أسرة 
يوميا، الفتا الى أن دخل األس����رة 
يصل إلى 75 ألف دوالر س����نويا 
وهذا يعني أن هناك سيولة عالية 
يتمتع بها االقتص����اد على املدى 
الطويل، باإلضافة إلى أن األصول 
احلكومية من املتوقع ارتفاع قيمتها 
بواقع مليار دوالر على وقع تعافي 

األسواق املالية العاملية.

التي تواجه  التحديات  وحول 
الشركات االس����تثمارية والتوقع 
بخروج البعض من السوق، قال 
املري من لم يفلس في الربع الثالث 
فلن يفلس أبدا، مستدركا أن السوق 
يضم شركات تشغيلية ذات مالءة 
عالية ميكنه����ا أن حتقق إيرادات 

كبيرة. 
وفيما يتعل����ق بوجود عالقة 
ارتباطية بن صفقة زين والتغيير 
الذي تش����هده الشركة حاليا، قال 
امل����ري إن الش����ركة ال عالقة لها 
بالصفقة ولكنها ترتبط بش����كل 

وثيق بشركة أخرى زميلة. 
وتوقع املري أن يشهد االقتصاد 
استحواذات بحجم زين في القطاع 
املصرفي واخلدم����ات والعقارات 
وس����تكون هناك أخبار تعزز من 
ف����ي املرحلة  األداء االقتص����ادي 

املقبلة. 

المري واحد من أكفأ القيادات في »نور«
أثنى الرئي���س والع��ضو الم��نت�����دب في مجموعة 
الصناعات الوطنية القابض�ة س���عد الس����عد على نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة نور لالست�ثمار المالي ناصر 

المري معتبره واحدا من أكف�أ الق�يادات االست�ثمارية.
وأوضح السعد ان اس���ت��قالة الم�ري ت�ق�ت�ص�ر على 
الجانب التنفي���ذي فق��ط، مؤكدا ف���ي الوقت ذاته ع�لى 
اس���ت��مرار عالقته ب� »ن���ور« ومجموع���ة ال��ص�ناعات 
الوط�نية القابضة من خ���الل مناصبه غير التنفيذية أو 

العمل االس��تشاري.
وأضاف السعد قائال »حاولنا كثيرا إثنائه عن االستقالة 
أو تأجيلها لكنه رأى ان الوقت الحالي مناس���ب لتفرغه 

السياسي وهو األمر الذي تم تفهمه«.

استحواذات ضخمة بوزن صفقة »زين« يشهدها قطاع المصارف والعقار والخدمات العام المقبل
»نور« من الشركات االستثمارية القليلة جدًا التي تنطبق عليها معايير البنك المركزي الجديدة

املري متحدثا للصحافيني خالل املؤمتر الصحافي

سعد السعد

بنك غيتهاوس ينجز صفقة شراء مبنى سكني 
في أوكسفورد بـ 29 مليون جنيه استرليني

قائال: ميتاز بنك غيتهاوس بسجل 
حافل بالنجاحات في ايجاد افضل 
الفرص االستثمارية ملستثمريه، 
وهو ما يظهر بوضوح في الصفقات 
العقاري���ة املمت���ازة التي ابرمها 
خالل االشهر العشرة املاضية في 
قطاعات املكاتب التجارية، ومساكن 
الطلبة، والرعاية الصحية وبعقود 
تأجيرية طويلة األجل، واضاف: 
تبرز صفقة متلك مبنى أوكسفورد 
بروكس خبرة فريق إدارة البنك 
بعوامل السوق العقارية في اململكة 
املتحدة، الى جانب قدرات الفريق 
املميزة على ايجاد فرص استثمار 
في اص���ول ذات نوعي���ة عالية 
في قطاعات تش���غيلية ال تتأثر 
بالرك���ود االقتصادي، وقد القت 
هذه الصفقات االستثمارية اقباال 
من املس���تثمرين الذين سارعوا 
الى االس���تفادة من هذه الفرص 
املنتجة للعائ���د النقدي اجلاري 

مبعدالت عالية.

أعلن بنك غيتهاوس بي ال سي 
البنك االستثماري  )غيتهاوس( 
املتوافقة تعامالته مع الشريعة 
العاصمة  االسالمية، ويتخذ من 
البريطانية لن���دن مقرا له، عن 
اجناز ثالث صفقة ش���راء مبنى 
لس���كن الطالب اجلامعين هذه 
الس���نة بقيمة بلغت 29 مليون 
جني���ه اس���ترليني، ويقع هذا 
املبنى في اوكس���فورد باململكة 
املتح���دة وهو حديث اإلنش���اء 
اكثر من 8.400  وتبلغ مساحته 
متر مربع وقد سبق لغيتهاوس ان 
ابرم صفقتي شراء مبنين لسكن 
الطالب في لوبورو وليڤربول في 
ابريل املاضي، لتصبح بذلك القيمة 
االجمالية حملفظة استثمارات البنك 
العقارية اكثر من 150 مليون جنيه 

استرليني.
ومن املتوقع ان يحقق املبنى 
بعد استخدام الرفع املالي معدل 
عائد نقدي بنسبة 9% سنويا في 

املتوسط، وتضمن اجلامعة شغل 
املبنى طيلة مدة االيجار والبالغة 
خمسة عشر عاما، بينما يضمن 
املطور شركة بيركلي هومز بي ال 
سي تأجير املبنى خالل العطالت 

الصيفية ملدة خمس سنوات.
إدارة  وصرح رئيس مجلس 
بنك غيتهاوس فهد فيصل بودي 

فهد بودي

تقـرير


