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الرابعة عل����ى التوالي بكمية تداول حجمها 149.2 مليون س����هم نفذت 
م����ن خالل 2536 صفقة قيمتها 17.9 مليون دينار أي ما نس����بته %31.2 

تقريبا. 
وج����اء قطاع اخلدمات في املركز الثان����ي بكمية تداول حجمها 52.5 

مليون سهم نفذت من خالل 1247 صفقة قيمتها 12.3 مليون دينار.
وحل قطاع غي����ر الكويتي في املركز الثال����ث بكمية تداول حجمها 
46.1 مليون سهم نفذت من 
خالل 514 صفقة قيمتها 4.09 

ماليني دينار.
وجاء قطاع العقارات في 
الرابع بكمية تداول  املركز 
حجمها 45.9 مليون س����هم 
نفذت من خالل 620 صفقة 

بقيمة 4.2 ماليني دينار.

آلية التداول

اس����تمر تراج����ع قطاع 
البنوك عن تصدره لقطاعات 
الس����وق من حيث القيمة، 
حيث اس����تحوذ في جلسة 
امس على 21.7% من السيولة، 
الوطني عند  واستقر سهم 

على ارتفاع نسبته 0.13% بعدما كسب 8.9 نقاط ليسجل مستوى 6.955 
نقاط، كما ارتفع املؤش����ر الوزني بنس����بة 0.28%، بإقفاله عند مستوى 

467.25 نقطة مرتفعا 1.32 نقطة. 
واستمر التباين في أداء املتغيرات الثالث في جلسة تعامالت األمس، 
حيث انخفضت قيمة األس����هم املتداولة بنس����بة 0.80% ببلوغها 57.4 
مليون دينار، في حني ارتفعت كمية األس����هم املتداولة بنس����بة %30.3 

حيث بلغت 339.6 مليون 
سهم، أما الصفقات فارتفعت 
بنس����بة 18.2% حيث بلغت 

6388 صفقة.
الت����داول على   وجرى 
أسهم 129 س����هما من أصل 
211 أسهم ش����ركة مدرجة، 
وارتفعت أسعار أسهم 52 
ش����ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 50 شركة واستقرت 
قيمة أس����هم 27 شركة عند 
معدالت اإلقف����ال في نهاية 

األسبوع املاضي. 
وواصل قطاع االستثمار 
تصدره النشاط في جلسة 
تداوالت األمس للجلس����ة 

شراء قوي على أسهم الشركات المرتبطة بـ »زين«
وتحرك ملحوظ على أسهم البنوك في الدقائق األخيرة

اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغة 21.3 مليون دينار على 37.2% من إجمالي 
القيمة وهي الدولي واالستثمارات وزين واجيليتي 

واملال وبنك بوبيان.
تصدرت قيمة تداول سهم الدولي األسهم املتداولة 

بـ 4.9 ماليني دينار متثل 8.6% من إجمالي القيمة.
تصدر مؤشر قطاع البنوك قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 104.3 نقاط، تاله مؤش���ر قطاع 
االستثمار بواقع 49.6 نقطة، تاله مؤشر قطاع 
غير الكويتي بواقع 33.8 نقطة، فيما سجل مؤشر 

قطاع اخلدمات انخفاضا بواقع 120.9 نقطة. ت
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مستوى دينار و400 فلس، بعد تداوالت 
ضعيفة للغاية بلغت كمياتها 562 ألف 
س����هم بقيمة 780 ألف دينار، اما سهم 
بيتك فتراجع مبقدار 20 فلسا انخفض 
على اثرها الى مس����توى دينار و180 
فلسا، وذلك بعد تداول 1.06 مليون سهم 
بقيمة 1.2 ملي����ون دينار، فيما واصل 
س����هم املتحد ارتفاعاته بشكل الفت، 
حيث أضاف الى مكاسبه السابقة 40 
فلسا بلغ على اثرها مستوى 590 فلسا 
بعد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 1.5 
مليون دينار، فيما حقق سهم بوبيان 
20 فلسا إضافية بلغ على اثرها مستوى 
630 فلس����ا بعد تداول 3.6 ماليني سهم بقيمة 2.3 مليون دينار، وحقق 
سهم اخلليج ارتفاعا بواقع 10 فلوس ليصل الى مستوى 530 فلسا بعد 
تداول 1.9 مليون س����هم بقيمة 1.03 مليون دينار، فيما اس����تمر تراجع 
س����هم التجاري مبقدار 10 فلوس إضافية هبط على اثرها الى مستوى 
900 فلس بعد تداوالت محدودة بلغت كمياتها 170 ألف سهم بقيمة 154 
ألف دينار، ورغم التداوالت النش����طة لس����هم الدولي إال انه استقر عند 
مس����توى إغالقه السابق وهو 290 فلس����ا بعد تداول 16.9 مليون سهم 
بقيمة 4.9 ماليني دينار، واس����تقرت باقي اسهم القطاع عند مستويات 

إغالقاتها السابقة.
واستمر قطاع االس����تثمار في تصدره للقطاعات من حيث الكميات 
والقيمة املتداولة، حيث اس����تحوذ على 31.2% من إجمالي السيولة في 
جلسة تعامالت األمس، وعاود س����هم االستثمارات الى االرتفاع باحلد 
االعلى بواقع 25 فلس����ا بعد تداول 9.4 ماليني س����هم بقيمة 4.4 ماليني 
دينار، فيما ارتفع س����هم الساحل الى احلد االعلى مبقدار 10 فلوس بعد 
تداول 11.1 مليون س����هم بقيمة 1.5 مليون دينار، اما سهم عارف فارتفع 
مبقدار 3 فلوس بعد ان استمر في تداوالته النشطة بكميات بلغت 6.3 

ماليني سهم بقيمة 427 ألف دينار.

الصناعة والخدمات

وعاد سهم مجموعة الصناعات لالرتفاع بواقع 5 فلوس ارتفع على 
اثرها الس����هم الى مستوى 390 فلسا، وذلك بعد تداول 2.5 مليون سهم 
بلغت قيمتها مليون دينار، اما س����هم أنابيب فارتفع مبقدار 15 فلس����ا 
ووصل الى مس����توى 340 فلس����ا بعد تداول 4.1 ماليني سهم بقيمة 1.3 

مليون دينار.
واس����تقر سهم زين عند مس����توى دينار و340 فلسا بعد تداول 2.8 
مليون س����هم بقيمة 3.8 ماليني دينار، فيما ارتفع سهم اجيليتي بواقع 
10 فلوس ليصل الى مس����توى 530 فلس����ا بعد تداول 5.5 ماليني دينار 

بقيمة 2.9 مليون دينار.

شريف حمدي 
واصل سوق الكويت لألوراق املالية 
اداءه املتذبذب في جلسة تعامالت األمس 
التي تبادل فيها اللونان األحمر واألخضر 
الظهور على شاشات التداول ألكثر من 
مرة على مدار اجللسة، غير ان حلظات 
اإلقفال شهدت عمليات شراء تركزت على 
أسهم القطاع املصرفي وعدد من األسهم 
املرتبطة بسهم زين وهو ما كان له الدور 
األكبر في حسم مسار السوق باإلغالق 
مرتفعا ولكن بشكل محدود. وظهر منذ 
بداية التعامالت ان هناك عمليات بيع 
لعدد من األسهم القيادية وفي مقدمتها 

سهما الوطني وبيتك في قطاع املصارف بواقع 20 فلسا لكل سهم، وهو 
األمر الذي اثر بشكل واضح على املؤشر الوزني الذي جنح للتراجع في 
اغلب األوقات التي كان فيها املؤشر السعري على ارتفاع وذلك على وقع 
استمرار الزخم على األسهم الرخيصة سعريا في كثير من القطاعات وفي 
مقدمتها األسهم التي شهدت نشاطا منذ جلسة اول من امس ومنها أسهم 
الرابطة والتنظيف، فضال عن اسهم التمدين االستثمارية والعقارية في 
ظل ما يتردد حول قرب إمتام صفق���ة »األهلي املتحد – التمدين« والتي 
سبق اإلعالن عنها منذ عدة أشهر، فضال عن استمرار النشاط على اسهم 
مجموعتي عارف وايفا وان كان هذا النشاط غلب عليه الطابع املضاربي 
مما كان له أثر في تذبذب مؤشرات السوق. وشهدت جلسة األمس حتسنا 
ملحوظا في النصف الثاني على اثر حترك ايجابي لألسهم املرتبطة بسهم 
زين، حيث بدأ سهم االستثمارات الوطنية في ارتفاع ملحوظ الى ان وصل 
الى احلد األعلى بواقع 25 فلسا، وهو ما انعكس على أسهم الساحل واملال 
والتي ارتفعت هي األخرى باحلد األعلى بواقع 10 فلوس، في حني ارتفعت 
باقي اس���هم املجموعة مثل الكابالت واألنابيب والصناعات ولكن بشكل 
متفاوت، وهو ما ألقى بظالله االيجابية على مؤشري السوق اللذين ارتفعا 
ولكن بشكل محدود نتيجة استمرار تراجع عدد من األسهم القيادية وفي 
مقدمتها سهما الوطني وبيتك مبقدار وحدة واحدة لكل منهما. ولوحظ خالل 
اجللسة ان مؤشرات السوق تفاعلت سلبا وايجابا مع اكثر من مجموعة 
سواء »االستثمارات« او »عارف« أو »ايفا« أو»اجيليتي« وكذلك »الرابطة« 
قبل ان تتعرض لعمليات تصريف جلني األرباح، هذا باإلضافة الى عدد 
من أسهم البنوك التي شهدت حتسنا ملحوظا قبل اإلغالق بدقائق ومنها 
البنك الوطني الذي قلص خس���ائره وأقفل عند مستوى إغالقه السابق، 
واسهم اخرى استطاعت تعزيز مكاسبها في حلظات اإلقفال منها اخلليج 

واملتحد وبوبيان.

مؤشرات السوق

رغم استمرار تراجع مؤشرات السوق امس إال أن املؤشر العام أقفل 

استحواذ أسهم 
6 شركات على 
21.3 مليون 
دينار تمثل 
37.2% من 
إجمالي القيمة

قطاع االستثمار 
يواصل تصدره 

النشاط من حيث 
القيمة والكمية 
ويستحوذ على 

31.2% من السيولة 

اللون األخضر استقر على شاشات التداول بعد التذبذب  )محمد ماهر(

المؤشر العام 8.9 نقاط 
وتداول 339.6 مليون سهم 

قيمتها 57.4 مليون دينار

ارتفاع

17 سهمًا حافظت على أسعارها

»الجمان«: 21 سهمًا إسالميًا حققت مكاسب في سبتمبر
قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في حتليل 
مختصر عن أداء األسهم اإلسالمية خالل سبتمبر املاضي 
ان مؤش����ر جلوبل اإلسالمي حقق أرباحا مبعدل %3.42، 
باملقارنة مع أرباح مؤش����ر جلوبل العام مبعدل %6.88 
خالل سبتمبر. وقد حقق 21 سهما إسالميا مكاسب بلغ 
متوسطها 6.8% بنسبة 33% من عدد األسهم اإلسالمية، 
بينما تكبد 25 سهما إسالميا خسائر بنسبة بلغت %5.8، 

وقد بلغت نسبة األسهم اخلاسرة 40%، أما األسهم التي 
لم تتغير أس����عارها فبلغ عددها 17 س����هما بنسبة %27 
من إجمالي األس����هم اإلسالمية منها 6 أسهم موقوفة عن 
التداول. وأشار »اجلمان« الى انه من أكثر األسهم اإلسالمية 
حتقيقا للمكاسب »عارف طاقة« مبعدل 20%، تاله »عمار« 
مبعدل 20%، ثم »مستثمر د« مبعدل 15.7%، أما أقل األسهم 
اإلسالمية حتقيقا للمكاسب فكان من نصيب »بتروجلف« 

مبع����دل 1.2 %، تاله »التجارية« مبعدل 1.2%، ثم »ياكو« 
مبعدل %1.7.

ومن أكثر األس����هم اإلس����المية تكبدا للخسائر خالل 
سبتمبر املاضي، »أولى تكافل« و»صفاة عقار« و»صكوك« 
بخس����ائر بلغت 15.6% و13.3 % و11.1 %على التوالي، أما 
أقل األسهم تكبدا للخسائر فكانت »الصفاة« و»املدينة« 

و»اثمار« مبعدل 1.2 % و1.23% و1.3% على التوالي.

»بيتك« يعّرف بخدماته التجارية في »االستثمار البشري«

»الغرفة« تستضيف وفدًا 
ألبانيًا 11 الجاري

تستقبل غرفة جتارة وصناعة الكويت 
رئيس احت����اد غرفة التجارة والصناعة 
األلبانية إلي����ر زيال يوم االثنني املوافق 
11 أكتوب����ر 2010 حيث يرافقه وفد رفيع 
املس����توى يضم 18 عضوا من اصحاب 
االعمال والشركات من جمهورية ألبانيا. 
وسيعقد لقاء للوفد الضيف مع الفعاليات 
الكويتية به����دف عرض  االقتصادي����ة 
مجموعة من املشاريع الضخمة املتوافرة 
في جمهورية ألبانيا في قطاعات البترول 
ومشتقاته، املوانئ، اخلدمات اللوجستية، 
التعليم، السياحة، التأمني، املقاوالت ومواد 
البناء، حيث ستقوم كل شركة ألبانية من 
الوفد بتقدمي نبذة عن املشروع املطروح 
للجانب الكويتي، ومن ثم ستتم اتاحة 
الفرصة للمهتمني مبناقشة املشروع واقامة 

الشراكات االستثمارية. 
كم����ا تهدف الزيارة الى بحث س����بل 
تنمي����ة حرك����ة التبادل التج����اري بني 
البلدي����ن الصديقني من خ����الل زيارات 

الوفود املتبادلة.

اعل����ن بي����ت التموي����ل الكويتي 
)بيت����ك( ممثال في وحدة الس����يدات 
التجاري ع����ن مواصلته  بالقط����اع 
حمالته التسويقية للتعريف بخدماته 
املتنوعة وتعزيز قنوات  ومنتجاته 
العم����الء مبختلف  التواص����ل م����ع 
ش����رائحهم، وفي هذا الصدد زار وفد 
من وحدة السيدات بالقطاع التجاري، 
البشري للتعريف  شركة االستثمار 
بسلسلة اخلدمات واملنتجات املتنوعة 
التي يقدمها  التنافس����ية  واملميزات 
القطاع التجاري لعمالء »بيتك« على 
وجه العم����وم وعمالئه في منظومة 
الش����ركات والوح����دات التابعة على 

وجه اخلصوص. وأوضحت نائبة مدير إدارة اخلدمات 
التمويلية شريفة املطوع في تصريح صحافي أن اللقاء 
يه����دف للتعريف بالعروض واحلم����الت املتنوعة التي 
يطرحها »بيتك« لعمالئه ومن بينها حملة »س����يدتي.. 
خدمات متويلية تلبي كاف����ة احتياجاتك«، حيث تقدم 
خصومات على سيارات تويوتا ولكزس، عروض التأجير 

مع الصيانة، وحملة أعمال التشطيب، 
وهي احلمالت التسويقية التي أعدها 
القطاع التجاري وتضمنت العديد من 
املميزات احلصرية لعمالء »بيتك«، 
كما تهدف ه����ذه املبادرة إلى تطوير 
أس����اليب التواصل مع العميالت من 
خ����الل التواج����د في أماك����ن عملهن 
والتفاعل املباشر معهن للوقوف على 
آرائهن في اخلدمات القائمة والرد على 
استفس����اراتهن، والتعرف عن قرب 
على احتياجاتهن وتطلعاتهن بشأن 
اخلدم����ات واملنتجات اجلديدة، وهي 
االحتياج����ات التي تأخذ في االعتبار 
دائما من قبل فرق التطوير في »بيتك«. 
وقالت املطوع إن فريق وحدة السيدات استعرض كذلك 
املنتجات التي يقدمها »بيتك« لعميالته في السوق احمللي 
ومن بينها متويل شراء السيارات اجلديدة واملستعملة، 
واألثاث واألجهزة الكهربائية واإللكترونية، واملواد واألعمال 
اإلنشائية والقوارب واملعدات البحرية، وقطع الغيار، إلى 

جانب التمويل التجاري وخدمة التأجير.

جرانت جاكسون

»الخليج« يعين جاكسون مديرًا عامًا للخزينة
أعلن بنك اخلليج عن تعيني جرانت جاكس����ون مديرا عاما للخزينة، بعد 
احلص����ول على موافقة بنك الكويت املركزي.  وقال البنك في بيان صحافي ان 
جاكسون التحق ببنك اخلليج قادما من البنك التجاري الدولي في دبي، حيث 
كان يتولى منصب رئيس اخلزينة واالس����تثمارات منذ نوفمبر 2008، وخالل 
توليه لهذا املنصب عمل على دعم التحول النوعي في مسيرة البنك من خالل 
إعادة الهيكلة الشاملة إلدارة اخلزينة واالستثمارات، مما أدى إلى زيادة ملموسة 
في ربحية اخلزينة، وقبل عمله في البنك التجاري الدولي � دبي، أعير ملدة 18 
شهرا إلى الشركة التابعة للبنك األهلي املتحد في قطر، حيث تولى مسؤولية 
إعادة تطوير إدارة املخاطر واإلطار التش����غيلي للخزين����ة. وفي هذا الصدد، 
قال رئيس املديرين العامني والرئيس التنفيذي لبنك اخلليج ميش����ال العقاد: 
»مبناس����بة التحاق جرانت مبصرفنا، نود أن نرحب بانضمامه إلى أسرة بنك 
اخلليج ونتطلع إلى العمل معه عن كثب وصوال إلى وضع استراتيجية واضحة 
املعالم إلدارة اخلزينة، التي تش����كل ذراعا مهما للبنك، وأنا على يقني بأن هذا 

النشاط سيكون في أيد أمينة حتت قيادته«.

»الدولي« 
يطلق حملة 

حجة ميسرة 
مع بطاقة الميسرة

أطلق بنك الكويت الدولي بالتعاون مع ش����ركة مواسم خلدمات 
احلج والعمرة حملة »حجة ميسرة مع بطاقة امليسرة« تلبية لرغبات 
ومتطلبات عمالئه الراغبني في أداء مناسك احلج للعام 1431 هجرية. 
وقال البنك في بيان صحافي ان حملة »حجة ميسرة مع بطاقة امليسرة« 
تهدف إلى دعم اجلوانب االجتماعية والدينية لدى األفراد، ومساعدة 
عم����الء البنك في إمتام هذه الفريضة الغالية والعزيزة على قلب كل 
مسلم، وطرح أفكار إبداعية ومبتكرة جديدة من اخلدمات التمويلية 

تكفل حتقيق أفضل النتائج وتنال استحسان العمالء. 
وأوضح البنك أن عمالءه ممن يحملون بطاقة امليسرة سيحصلون 

على خصم 50 دينارا على تكاليف احلج مقدمة من ش����ركة مواسم، 
كما ميكن للعمالء إه����داء هذا اخلصم إلى أي من أقربائهم أو ذويهم، 
أو حتى أصدقائهم الراغبني ف����ي أداء فريضة احلج، مبينا أن عمالء 
البنك ميكنهم احلصول على بطاقة »امليسرة« من دون رسوم إصدار 
للس����نة األولى. وأشار إلى أن بطاقة امليسرة االئتمانية »كالسيك + 
الذهبية«، متوافقة متاما مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وميكن لعمالء 
»الدولي« اس����تخدامها في أكثر من 30 مليون نقطة بيع حول العالم، 
ويتم تقس����يط الرصيد املس����تحق على العمالء على دفعات شهرية 

مبقدار 33% من املبلغ املستخدم.

مركز الجمان لالستشارات االقتصادية 
األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل شهر سبتمبر 2010

السهم 
الفرق السعر الثاني )فلس(*السعر األول )فلس(*

)فلس(
النسبة 

)%( 31/8/201030/9/2010
1601923220عارف طاقة

50601020عمار

25.529.5415.7مستثمر د

687468.8منافع

535747.6عارف

535747.6أصول

778256.5املغاربية

505336اخلليجي

525535.8مدار

2627.51.55.8أبيار

265280155.7الدولي

14415285.6املواساة

1.1001.160605.5بيتك

570600305.3بنك بوبيان

606335أركان

636634.8اإلمناء

767933.95أعيان ع

21.5220.52.3أدنك

23423841.7ياكو

828311.2التجارية

4242.50.51.2بترو جلف
6.9املتوسط 

* تم تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة. 

مركز الجمان لالستشارات االقتصادية
األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل شهر سبتمبر 2010

السهم 
الفرق السعر الثاني )فلس(*السعر األول )فلس(*

)فلس(
النسبة 

)%( 31/8/201030/9/2010
-15.6-968115أولى تكافل
-13.3-756510صفاة عقار

-11.1-36324صكوك
-10.5-47.542.55مينا

-10.2-988810تعليمية
-9.7-72657منتزهات
-8.7-26524223مشاعر
-8.4-41.5383.5العقارية
-8.2-14613412إنوفست
-6.1-4138.52.5جتارة
-5.7-24423014صفوان
-4.8-84804صلبوخ
-4.4-23221جراند

-4.3-23.522.51املستثمرون
-4.3-1881808أالفكو
-3.6-4240.51.5منشات

-2.7-36.535.51متويل خليج
-2.2-91892سنام
-1.9-53052010املتحد
-1.9-26.5260.5اكتتاب

-1.9-1061042رمي
-1.5-65641األمان
-1.3-38.5380.5اثمار
-1.23-40.5400.5املدينة
-1.2-83821الصفاة

-5.8املتوسط 

*تم تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة

شريفة املطوع 


