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السوق الكويتي الذي ال يفرق في الهبوط بني األسهم املعنية واألسهم 
التي يفترض أال تتأثر، وهذا يأتي وفق مبدأ سياس���ة القطيع سواء 

في الهبوط أو الصعود.

آلية التداول

تراجعت اسهم البنوك في تداوالت مرتفعة نسبيا بعضها متأثرا 
بتطورات صفقة زين والبعض اآلخر استمرارا لعمليات جني األرباح، 
فيما ازدادت حركة التداول على سهم بنك برقان الذي استحوذت قيمة 
تداول���ه على نحو %39.4 
من اجمالي قيمة تداوالت 
التداوالت  السوق، ورغم 
التي يشهدها  القياس���ية 
الس���هم اال انه���ا لم تدفع 
سعره لالرتفاع، األمر الذي 
يؤكد ما سبق ان أشرنا اليه 
في تقرير »األنباء« أول من 
أمس والذي يتعلق بأن هذه 
التداوالت خاصة بعمليات 
نقل بني محافظ مالية والتي 
تأتي في إطار بيع 20% من 
اسهم بنك برقان الى بنك 
اخلليج املتحد الذي ارتفعت 
نسبة متلكه في بنك برقان 
من 6.2% اول من أمس الى 

وج���اء قطاع اخلدمات في املركز الثاني م���ن حيث القيمة، اذ مت 
تداول 75.7 مليون س���هم نفذت من خالل 1204 صفقات قيمتها 8.3 

ماليني دينار.

حماية الصغار

في ظل االنطباعات املتضاربة لدى أوساط املتداولني جراء التباين 
ف���ي التصريحات ح���ول صفقة زين وغي���اب املعلومات من جانب 
االس���تثمارات الوطنية حول هذه الصفقة، فإن ذلك انعكس س���لبا 

على الس���وق بقوة أمس، 
خصوصا صغار املتداولني 
الذين تكبدوا خسائر كبيرة 
ان  االسبوع املاضي دون 
تتوافر لهم احلماية الكافية 
رغم ما جاء في قانون هيئة 
اسواق املال من بنود كافية 
حلماية صغار املساهمني 
الس���وق،  واملتداولني في 
ويزيد من هذا الوضع ميل 
أوساط املتداولني للعوامل 
السلبية أكثر من اجلوانب 
االيجابية، لذلك فإن هذه 
التداعيات شملت السوق 

بشكل عام، 
وهذا يعد من أبرز عيوب 

تدهور أسعار األسهم بشدة تأثرًا بتصريحات حول »زين«
تراجع ملحوظ ألغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي

 اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 8 ش���ركات 
قيمتها 34.7 مليون دينار على 65.8% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، 
الدولي، برقان، بيتك، االس���تثمارات، الصناعات، 

اجيليتي.
  اس��تحوذت قيمة تداول سهم بنك برقان البالغة 

20.8 مليون دينار على 39.4% من القيمة االجمالية.
  تراجعت جميع مؤشرات القطاعات اعالها قطاع 
االغذية مبقدار 96.9 نقطة، تاله البنوك مبقدار 83.7 
نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار 78.9 نقطة، تاله 

قطاع الصناعة مبقدار 61.7 نقطة. ت
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8.35% أمس، األمر الذي يشير الى ان 
عملية استحواذ بنك اخلليج املتحد 
على 20% من اسهم بنك برقان تسير 
بوتيرة س���ريعة، وهذا مؤشر جيد 
يدفع باجتاه ارتفاع سهم بنك برقان 
ملستوى ال� 600 فلس الذي مبوجبه 
ستقوم مشاريع الكويت ببيع نحو 
10% من حصتها في بنك برقان بسعر 

600 فلس.
الوطني انخفاضا  البنك  وسجل 
محدودا في سعره في تداوالت محدودة 
نسبيا، وهوت أس���عار أغلب اسهم 
الشركات االس���تثمارية خصوصا اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلراف���ي التي اقترب بعضها من مس���تويات الهبوط باحلد األدنى 
فيما ان سهم االستثمارات الوطنية انخفض باحلد األدنى معروضا 
دون طلبات شراء ألول مرة منذ بداية العام رغم التداوالت الضعيفة 
التي شهدها السهم. وشهد سهم جلوبل ارتفاعا ملحوظا في تداوالته 
وسعره الس���وقي مدفوعا بسداد الشركة نحو 72 مليون دوالر من 
ديونها املستحقة، األمر الذي ولد فرصة لبعض املضاربني للمضاربة 
على السهم. وبشكل عام فإنه يالحظ ان حركة التداوالت على اسهم 
الشركات االس���تثمارية ضعيفة نتيجة الترقب لنتائجها املالية في 
الربع الثالث ملعرفة مدى التحسن الذي طرأ عليها، مقارنة بنتائجها 

في الربع الثاني والذي تكبدت فيه خسائر ملحوظة.
كذلك تكبدت اغلب اسهم الشركات العقارية خسائر في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة نسبية باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم 

ابيار للتطوير العقاري الذي سجل انخفاضا في سعره.
وقد 1ازدادت وتيرة الهبوط على اسهم الشركات الصناعية بفعل 
عمليات البيع خاصة على اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي، 
فقد واصل سهم بورتالند تراجعه بقوة مع تزايد عمليات البيع التي 
شملت ايضا اسهم صناعة األنابيب وبوبيان للبتروكيماويات، فيما 
س���جل سهم الكابالت ارتفاعا محدودا في س���عره، وعلى الرغم من 
اس���تقرار س���هم زين في تداوالت ضعيفة اال ان معظم اسهم قطاع 
اخلدمات سجلت هبوطا كبيرا، فيما ارتفعت تداوالت سهم اجيليتي 
مع انخفاض محدود في سعره. وقد استمرت اسهم الرابطة وشركاتها 

في االنخفاض بفعل تزايد عمليات البيع أيضا.
وبشكل عام، فإن وضع السوق غير مريح، اذ هناك غياب واضح 
للش���فافية وتقاعس من إدارة الس���وق، وخس���ائر سريعة لصغار 
املتداولني، واألس���وأ ان هناك احتماالت بأن تشهد تداوالت السوق 

االسبوع املقبل املزيد من التقلبات.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات من اصل 118 شركة 

شملها التداول على 65.8% من القيمة االجمالية.

هشام أبوشادي
هوت أس���عار األسهم في سوق 
الكويت ل���أوراق املالية في ختام 
تعامالت األس���بوع أم���س متأثرة 
بالهبوط امللحوظ ألسهم الشركات 
املرتبطة بسهم زين الذي حافظ على 
سعره، وجاء هذا الهبوط امللحوظ 
للسوق بسبب التطورات املتالحقة 
التي تتعلق بإعالن رئيس مجلس 
إدارة مجموع���ة األوراق املالية، أن 
الشركة قد تلجأ الى القضاء نيابة عن 
عمالئها حلماية مصاحلهم، وتزامن 

ذلك مع تصريح قاله لقناة »سي.ام.بي.سي عربية« ان مجموعة األوراق 
مستعدة لشراء أسهم صغار املساهمني في »زين« الذين ميتلكون أقل 
من 50 ألف سهم بسعر دينار و650 فلسا، األمر الذي خلق انطباعات 
س���لبية لدى أوساط املتداولني ووّلد مخاوف من عدم إمتام الصفقة 
في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة اتصاالت لقناة العربية 

ان الصفقة قائمة وتنتظر إجراءات الفحص النافي للجهالة.
وفي ظ���ل التصريحات املتعددة والتي لها تفس���يرات متباينة، 
فقد تفاعل الس���وق سلبا وبقوة مع هذه التصريحات، ما دفع اسهم 
حوالي 79 ش���ركة للهبوط، وبالتالي فإن حركة الس���وق األسبوع 
املقبل أصبحت مرتبطة بش���كل أساس���ي بتطورات األوضاع جتاه 
صفقة زين، فإذا كانت هناك تطورات ايجابية، فإن الس���وق سوف 
يشهد نشاطا صعوديا، وبالعكس، فإذا جاءت التطورات سلبية فإن 
السوق سوف يشهد هبوطا ملحوظا، األمر الذي سيزيد من خسائر 
أوس���اط املتداولني خاصة الذين قاموا بش���راء أسهم في الشركات 

املرتبطة بسهم زين.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 53.2 نقطة ليغلق على 6944.5 
نقطة بانخفاض نسبته 0.76% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 3.63 نقاط ليغلق على 469.29 نقطة بانخفاض نسبته 

0.77% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 256.4 مليون سهم نفذت من خالل 

4117 صفقة قيمتها 52.7 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 118 شركة من أصل 213 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 20 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 79 شركة 
وحافظت اس���هم 19 ش���ركة على اسعارها و95 ش���ركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 57.9 

مليون سهم نفذت من خالل 166 صفقة قيمتها 20.8 مليون دينار.

ارتفاع التداوالت 
على »برقان« في 
إطار االستحواذ 
على 20% لصالح 
»الخليج المتحد«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات على 
65.8% من 

القيمة اإلجمالية

)محمد ماهر(السوق يتراجع وصغار املتداولني يدفعون الثمن

المؤشر 53.2 نقطة وتداول 
256.4 مليون سهم قيمتها 

52.7 مليون دينار

انخفاض

مها مال حسين: »الكيماويات البترولية«
تعتمد تطبيق برنامج »الرعاية المسؤولة«

»مجموعة المال« تشارك في »وظائف 2010«

»ڤيڤا« تقيم أكثر من مزاد على خطوطها 
الماسية والذهبية ديسمبر المقبل

302 ألف دينار حصيلة بيع 20 خطاً ماسياً في مزادها األخير

عمر راشد 
علمت »األنباء« من مصادرها 
املطلع���ة ان ش���ركة االتصاالت 
الكويتية »ڤيڤا« سوف تقيم أكثر 
من مزاد على عدد من خطوطها 
املاسية والذهبية خالل ديسمبر 
املقبل، حيث سيخصص ريعها 

لصال���ح املؤسس���ات اخليرية 
مساهمة من الشركة في تعزيز 
ف���ي املجتم���ع. وأفادت  دورها 
املصادر بأن حرص الشركة على 
إقامة مثل هذه املزادات يأتي ملا 
تلمسه من جتاوب كبير من رجال 
األعمال وجامعي األرقام املميزة 

الصادرة عن الشركة، مبا يساهم 
في خدمة املجتمع. يذكر أن »ڤيڤا« 
عقدت مؤخ���را مزادا خلطوطها 
املاسية خصص الريع الناجت عنه 
لصالح مرضى السرطان، وبلغت 
القيم���ة اإلجمالية ل� »20« رقما 

ماسيا  302 ألف دينار.

مها مال حسني

أشرف أبو اخلير متوسطا الفائزين في املسابقة الثقافية السنوية

»الرعاي���ة املس���ؤولة« ملتابعة 
البرنام���ج وتطبيقه، حتى جاء 
توقيع شركة صناعة الكيماويات 
البترولية إلعالن دعم البرنامج 
اخلاص باالحتاد اخلليجي ملصنعي 
البتروكيماويات والكيماويات في 

فبراير 2010.
وأوضحت أن للبرنامج منافع 
كثيرة تصب في صالح املجتمع، 
مشيرة إلى أنه يعد جتسيدا فعليا 
لتحسني األداء سواء داخل الشركة 
أو خارجها، الفت���ة الى أن دعم 
الش���ركة لهذا البرنامج يأتي ملا 
للبيئة من أهمية متس اجلميع 
وتعتبر رعايتها واحملافظة عليها 
مسؤولية تقع على عاتق الفرد 
واملجتمع، ومن املتوقع أن حتصل 
الش���ركة على ش���هادة الرعاية 
املسؤولة في منتصف عام 2011 
وبذلك تكون الشركة الصناعية 
األولى في الكويت التي حتصل 
على مثل هذه الشهادة العاملية.

الدولي  مت إطالقه خالل املؤمتر 
حول إدارة املواد الكيميائية الذي 
عقد في دبي ع���ام 2006، حيث 
قام االحت���اد اخلليجي ملصنعي 
البتروكيماويات بتوقيع مذكرة 
تفاهم مع مجل���س الكيماويات 
األميركي ع���ام 2009، الفتة إلى 
أن االحتاد اخلليجي أطلق جلنة 

قال���ت رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة صناعة 
الكيماوي���ات البترولية مها مال 
حسني ان الشركة اعتمدت تطبيق 
برنامج الرعاية املسؤولة، التزاما 
منها بالتحس���ني املس���تمر في 
مجاالت الصحة واألمن والسالمة 

وحماية البيئة.
وأوضح���ت مال حس���ني في 
تصري���ح صحاف���ي أن برنامج 
الرعاية املسؤولة يوفر إطار عمل 
من أجل أداء تش���غيلي مستدام 
ومنضب���ط خاصة م���ن ناحية 
االهتمام بالتأثيرات في مجاالت 
الصحة والسالمة واألمن والبيئة، 
مبين���ة أن البرنامج هو مبادرة 
عاملية تقوم بها شركات صناعة 
املواد الكيميائية لتعبر عن مدى 
التزامها بالتحسني املستمر في 
مجاالت الصحة واألمن والسالمة 

وحماية البيئة.
وأفادت مال حسني بأن البرنامج 

اكد مدير املوارد البش����رية مبجموعة املال عصام 
العثمان اهمية الدور الذي تقوم به مجموعة املال في 
تعزيز توظيف الشباب الكويتي في القطاع اخلاص 
وااللتحاق بسوق العمل، السيما من خالل املبادرات 
في هذا اخلصوص والهادفة الى تعزيز دور القطاع 

اخلاص اخلاص وتكويت الوظائف.
واوضح العثمان في تصريح صحافي مبناس����بة 
مشاركة »مجموعة املال« في منتدى الفرص الوظيفية 
السابع )وظائف 2010( والذي سيقام برعاية استراتيجية 
لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدول����ة وتنظمه مجموعة فيجن خ����الل الفترة من 
24 حتى 26 اجلاري ان هذه املش����اركة تأتي في اطار 

املسؤولية االجتماعية للمجموعة.
من جانب آخر، افاد مدير شؤون املوظفني باملجموعة 
فيصل املطر ب����أن مجموعة املال وخالل املعرض في 

دورته الس����ابعة ستعمل على توفير فرص وظيفية 
متنوعة للشباب في عدد من التخصصات التي حتتاجها 

املجموعة خالل الفترة املقبلة وحسب توسعاتها.
وشدد املطر على ضرورة زيادة االهتمام مبخرجات 
التعلي����م كي يكون هناك توافق بني مهارات وقدرات 
اخلريجني ومتطلبات سوق العمل في جميع املجاالت. 
م����ن جانبها، قالت مس����ؤولة التوظي����ف والتدريب 
باملجموعة مرمي الكندري: لقد حرصنا في املجموعة 
على االستمرار في املشاركة مبثل هذه االنشطة والتي 
تقوم بدورها على تعزيز وتفعيل وسائل التنمية في 
البالد بجوانبها املختلفة والتي ستس����اهم ايضا في 
جن����اح املجموعة، كما ان مجموعة املال حترص على 
توفي����ر فرص عمل حقيقية له����ذه الكوادر الوطنية 
وتأهيلها لسوق العمل مما يضمن حتقيق تطلعاتنا 

املستقبلية.

»األهلي« يربح 41.5 مليون دينار في الـ 9 أشهر

»االستثمارات«: ارتباط كبير بين احتماالت إتمام صفقة »زين« 
ووضع السوق واتجاهاته على المديين القصير والطويل

»زاك سلوشنز« تحتفل بموظفيها الفائزين بالمسابقة الثقافية

اعتم���د مجل���س ادارة البنك االهلي 
الكويت���ي البيانات المالي���ة المرحلية 
للبنك لفترة ال� 9 أش�����هر المنتهية في 

30 سبتمبر 2010.
وأظه���رت النتائج تحقيق���ه أرباحا 
بلغ���ت 41.5 مليون دين���ار، بما يعادل 
30 فلسا للس���هم مقارنة بأرباح قدرها 
24.2 مليون دينار بما يعادل 20 فلس���ا 
للسهم للفترة نفس���ها من العام 2009 
وبلغ اجمالي الموجودات المتداولة 2.04 
مليون دينار مقارنة ب�  2.3 مليون دينار 

للفترة المقارنة من 2009 وبلغ اجمالي 
الموجودات 2.8 مليون دينار مقارنة ب�  
2.9 مليون دينار للفترة المقارنة من 2009 
وبلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 2.4 
مليون دينار مقارنة ب�  2.6 مليون دينار 
للفترة المقارنة من 2009 وبلغ اجمالي 
حقوق المساهمين 458.8 مليون دينار 
مقارنة ب� 321.3 مليون دينار للفترة نفسها 
من الع���ام 2009، علما بأن بنك الكويت 
المرك���زي قد وافق على ه���ذه البيانات 

المالية امس. 

التقري���ر االس���بوعي  أوض���ح 
ل��شرك����ة االستثمارات الوطنية 
انه بنهاية تداول االسبوع املاضي 
بلغت القيمة السوقية الرأسمالية 
للش���ركات املدرجة في الس���وق الرسمي 35.178.6 
مليون دين���ار بانخفاض قدره 498.2 مليون دينار 
وما نس���بته 1.4% مقارنة مع نهاية االس���بوع قبل 
املاضي والبالغ���ة 35.676.9 مليون دينار وارتفاع 
قدره 4.493.8 مليون دينار وما نس���بته 14.6% عن 

نهاية عام 2009.
وفي حتليله لأداء العام للسوق قال التقرير ان 
السوق أنهى تعامالته على انخفاض في أدائه باملقارنة 
مع أدائه في االسبوع املاضي حيث تراجعت املؤشرات 
العامة )السعري � الوزني � NIC50( بنسب بلغت %0.9 

و1.3% و1.8% على التوالي وصاحب ذلك انخفاض في أداء 
املتغيرات العامة )املعدل اليومي للقيمة املتداولة � الكمية 
� عدد الصفقات( والتي سجلت تراجعات بنسب بلغت %34 
و25% و33% على التوالي، هذا وبلغ متوسط املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة 45 مليون دينار خالل االسبوع باملقارنة 

مع متوسط 67 مليون دينار لأسبوع قبله.

وعلى الرغم من تفاعل بعض مجاميع االس���هم وسلع 
اخرى بعينها مع األنباء االيجابية التي الزمتها سواء ببدء 
تشغيل مش���اريع جديدة او اصول ثابتة كانت غير مدرة 
بالسابق او من خالل احلصول على عقود بأحجام كبيرة 
بالتزامن م���ع تفعيل قانون اخلطة التنموية وكان آخرها 
توقيع الع�قد االستشاري ملشروع مترو األنفاق، اال ان ذلك 
لم يشفع لتوجه السوق في اجتاهه العام من خالل دخوله 

في مرحلة جني األرباح او حتديدا حركة تخارجات 
طالت معظم قطاعات السوق بدءا من قطاع البنوك 
وهو ما تبني بصراحة اكبر في تداول اليوم االخير من 
تداول االسبوع السيما في السلع املرتبطة باالستحواذ 
املرتقب على نس���بة 46% من اسهم زين وهي التي 
كانت ومازالت تؤثر بالسوق ايجابا وسلبا من خالل 
تباين املعطيات والتصريحات االيجابية والسلبية 
على حد س���واء بطريقة تؤكد االرتباط الكبير بني 
احتماالت امتام الصفقة ووضع السوق واجتاهاته 
على املديني القصي���ر والطويل وهو ما أكدنا عليه 
في تقارير سابقة، حيث جتلى ذلك األمر في الثالثة 
أيام األخيرة من تداول االس���بوع من خالل احلراك 
السياسي قبل بدء دور انعقاد مجلس األمة سواء في 
بوادر أزمة العالقة بني السلطتني اثر التشكيل املتوقع 
للجان األساسية او في استمرار اللجان املؤقتة من عدمها، 
مصحوبة ببعض التصريحات النيابية القتراحات بشأن 
تعديل بعض القوانني املعنية بس��ير عملي�ة االس�تحواذ 
املرتقبة باالضافة الى مؤثرات اخرى أثارت مبجملها زوبعة 
شكلت ضغوطا نفسية على وضع السوق الذي عكس في 

حركته جمال من التناقضات. 

التوزيع النسبي لقيمة التداول على القطاعات

أقامت شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر حفال ملوظفيها الفائزين 
باملسابقة الثقافية والدينية السنوية، وقد تنافس عليها جميع العاملني 

في الشركة مما ساهم في تعزيز العالقات االجتماعية فيما بينهم.
وقد تقدم احلضور نائب رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
أش����رف أبواخلير متحدثا للحضور عن الهدف احلقيقي لهذه املسابقة 
وهي اآلية الكرمية )وفي ذلك فليتنافس املتنافسون( أي أن الباري عز 
وجل يحب هذا التنافس بني الناس ملا يعود عليهم باملنفعة. واشار الى 
أن الشركة تسعى دوما للتقارب بني موظفيها عن طريق إقامة املسابقات 
الديني����ة والرياضية وحث اجلميع بالتعاون دوم����ا ملا فيه املصلحة، 
متمنيا أن تكون املسابقة أفضل في السنة املقبلة وان أي شخص لديه 

أي اقتراح يقدمه إلدارة الشركة. 
وحتدث نائب املدير العام خالد سلطان مهنئا اجلميع على التنافس 

الشريف وحث اجلميع على التعاون املشترك ملا فيه مصلحة العمل.

تقرير


