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مبنى »كلوفر كلينيك«

ثالثا: انتهاء أغلب البنوك من اإلع���ان عن نتائجها املالية، وبالتالي 
افتقاد احملفز الذي كان يقود النشاط على البنوك.

رابعا: الترقب لبدء الدورة البرملانية والتي تذخر بالكثير من األحداث 
الت���ي يرى الكثير من املراقبني انها قد تدفع بحل مجلس األمة، باإلضافة 

الى اقتراب إجازة عيد األضحى التي ُتعد طويلة نسبيا.

آلية التداول

على الرغم من حتقيق أسهم 5 بنوك ارتفاعا في أسعارها إال ان الهبوط 
امللحوظ لس���همي البنك الوطني والبنك األهلي املتحد أدى لهبوط مؤشر 
القطاع، فيما استمرت التداوالت النشطة على سهم بنك برقان والتي تأتي 
في إطار عمليات استحواذ 
بنك اخلليج املتحد على %20 
من أسهم بنك برقان والتي 
أشرنا في تقارير سابقة الى 
تفاصيل عملية االستحواذ، 
وحالة الهدوء التي تشهدها 

تداوالت أسهم البنوك.
تأتي في سياق عمليات 
دخول هذه األسهم في حركة 
تصحيحية طبيعية خاصة 
انها حققت مكاسب سوقية 
كبي���رة خال فت���رة زمنية 
محدودة، وذل���ك حتى تتم 
إعادة بناء مراكز مالية جديدة 
بأقل األسعار املمكنة، خاصة 
على البنوك التي لديها قدرات 

وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
إذ مت ت���داول 11.7 مليون س���هم نفذت من خ���ال 480 صفقة قيمتها 3.2 

مايني دينار.

ضعف الشراء

أظهرت حركة تداوالت السوق أمس ضعفا واضحا في عمليات الشراء، 
فمن اجمالي 111 ش���ركة شملها النشاط، اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 8 
شركات على 66.3% من القيمة اإلجمالية، فيما استحوذت قيمة تداوالت 
س���هم بنك برقان وحده على 32.1% من القيم���ة اإلجمالية للتداول، وهذا 

يعود الى أسباب عدة أبرزها:
أوال: اس���تمرار ترق���ب 
الكثير من أوساط املتداولني 
لتطورات اخلافات الراهنة بني 
مجموعة األوراق ومجموعة 
اخلرافي حول صفقة »زين 

� اتصاالت«.
ثاني���ا: ترقب أوس���اط 
املالية  املتداولني للنتائ���ج 
للش���ركات التي ل���م تعلن 
حتى اآلن لفترة الربع الثالث، 
فشركات االستثمار لم تعلن 
حت���ى اآلن رغم انه لم يبق 
سوى 3 أسابيع على نهاية 
القانونية باإلضافة  الفترة 
ال���ى العديد من الش���ركات 

األخرى.

عمليات شراء قوية على أغلب أسهم شركات الخرافي
ر اتجاه السوق من الهبوط إلى الصعود ُتغيِّ

اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 8 ش���ركات 
والبالغة 31.4 مليون دينار على 66.3% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، 
برقان، االس���تثمارات الوطنية، املال لاستثمار، 

املباني، زين، هيتس تلكوم.
استحوذت قيمة تداول سهم بنك برقان البالغة 

15.2 مليون دينار على 32.1% من القيمة اإلجمالية.
سجلت مؤشرات 3 قطاعات انخفاضا أعاها 
اخلدمات مبقدار 22.4 نقطة، تاه البنوك مبقدار 
19.1 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا 
أعاها التأمني مبقدار 57.3 نقطة، تاه األغذية مبقدار 

44.6 نقطة، تاه العقار مبقدار 27.4 نقطة. ت
را
ش

ؤ
م
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لتوزيع أرباح جيدة في نهاية العام.
واتسمت حركة التداول على أسهم 
الشركات االستثمارية بالضعف العام 
التي  النش���طة  التداوالت  باس���تثناء 
شهدتها أسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي، فخال مراحل التداول ش���هد 
سهم االستثمارات الوطنية هبوطا باحلد 
األدن���ى ليصل ال���ى 435 نقطة، إال ان 
عمليات الشراء القوية التي شهدها أدت 
الى تاشي اخلسائر التي شهدها السهم 
بعد ان تسبب في خسائر ضخمة للعديد 
من أوساط املتداولني، كذلك انخفض سهم 
الساحل للتنمية من 122 فلسا الى 116 فلسا ولكنه استعاد اخلسائر التي 
تكبدها خال التداول ليغلق مرتفعا مبقدار وحدة سعرية، كما شهد سهم 
املال لاستثمار تداوالت قياس���ية ايضا ادت الى احلد من اخلسائر التي 
تكبدها خال التداول ليغلق على 110 فلوس، مرتفعا وحدة سعرية بعد ان 
كان متراجعا الى 102 فلس. وشهد سهم السام القابضة تداوالت نشطة 
وارتفاعا محدودا في س���عره، وبشكل عام، فإن حركة التداول على اسهم 
الشركات االستثمارية ستستمر في الضعف الى ان تتضح معالم نتائجها 
املالية في الربع الثالث، خاصة ان اغلب هذه الشركات تكبدت خسائر كبيرة 
في الربع الثاني. ورغم التداوالت الضعيفة على أسهم الشركات العقارية 
إال ان أغلبها حقق ارتفاعا في أس���عارها بوتيرة محدودة باستثناء سهم 

املباني الذي سجل ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت نشطة.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على أس���هم الشركات الصناعية بالضعف مع 
ارتفاع اسعار بعضها، خاصة سهم اسمنت بورتاند الذي سجل ارتفاعا 
باحلد األعلى مدعوما باألرباح القوية املتوقعة للش���ركة في فترة األشهر 
ال� 9، وكانت الشركة قد حققت ارباحا في النصف االول من العام احلالي 
بلغت 11.1 مليون دينار، ما يعادل 134.4 فلس���ا للسهم، ورغم التداوالت 
املرتفعة نسبيا لسهم صناعة األنابيب، إال انه سجل انخفاضا في سعره، 
وسجل سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا في سعره في تداوالت ضعيفة 
نسبيا. واستمرت التداوالت الضعيفة على أغلب أسهم الشركات اخلدماتية 
باستثناء بعض أسهم الش���ركات الرخيصة التي شهدت تداوالت نشطة 
في مقدمتها سهم هيتس تلكوم الذي شهد تداوالت قياسية أدت الرتفاعه 
باحلد األعلى، واس���تمرت التداوالت الضعيفة على سهم زين الذي سجل 
ارتفاعا محدودا في س���عره، واس���تمرت التداوالت الضعيفة على سهم 
أجيليتي الذي حافظ على سعره في ظل ترقب أوساط املتداولني للنتائج 

املالية للشركة في الربع الثالث من العام احلالي.
وفي قطاع األغذية، شهد س���هم دانة الصفاة ارتفاعا في تداوالته مع 
استقرار في سعره، فيما ان س���هم أمريكانا سجل ارتفاعا في سعره في 
تداوالت ضعيفة، وحافظت أغلب اس���هم الش���ركات غير الكويتية على 

أسعارها في تداوالت ضعيفة.

هشام أبوشادي
سيطر االجتاه النزولي على حركة 
التداول في سوق الكويت لألوراق املالية 
من���ذ بداية التداول تأثرا باملناخ العام 
الذي ي���دور حول صفقة زين، ما أدى 
لهبوط حاد ألسهم الشركات املرتبطة 
بها خال مراحل الت���داوالت أمس إال 
ان القوة الش���رائية التي شهدتها هذه 
األسهم غيرت االجتاه النزولي للسوق 
الى صعود، وفي هذا السياق، رفضت 
إدارة البورصة أمس الكتاب الذي أرسلته 
مجموعة األوراق املالية واخلاص بطلب 

مستثمرين قيام مجموعة األوراق بشراء 5% من أسهم زين بسعر دينار 
و650 فلس���ا، وذلك ملخالفة آلية الشراء حيث تعتزم »املجموعة« جتميع 
هذه األسهم وفقا لنظم البورصة، فمن املفترض ان يكون هناك طرف لديه 
نسبة ال� 5% ويقوم ببيعها من خال مزاد وحسب إعان مجموعة األوراق، 
فإن هذه النسبة غير متوافرة وتريد شراءها من صغار املساهمني الذين 
ميتلكون 50 ألف س���هم فأقل وباعتبار ان السعر السوقي احلالي لسهم 
زين أقل من الس���عر الذي تعرضه مجموعة األوراق للش���راء، فإنه ليس 
أمام مجموعة األوراق سوى جتميع نسبة ال� 5% من صغار املتداولني في 
محفظة مالية وإقامة مزاد عليها، أو القيام بالش���راء املباشر من السوق، 
األمر الذي س���يؤدي الى دخول أطراف اخرى للشراء وبالتالي عدم قدرة 
مجموعة األوراق على جتمي���ع الكمية التي ترغب فيها وفي املقابل، فإن 
هناك معلومات من مصادر أكدت فيها ل� »األنباء« ان هناك أطرافا تسعى 
بش���كل ودي بني مجموعة اخلرافي ومجموعة األوراق للوصول الى حل 

ودي ومعاجلة أسباب اخلافات.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة 18.6 نقطة ليغلق على 6963.1 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.27% كذلك ارتفع املؤشر الوزني 0.79 نقطة ليغلق على 
470.08 نقطة بارتفاع نسبته 0.17%. وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 232.5 

مليون سهم نفذت من خال 4579 صفقة قيمتها 47.3 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 111 شركة من أصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت 
أسعار أسهم 42 شركة وتراجعت أسعار أسهم 38 شركة وحافظت أسهم 

31 شركة على أسعارها و102 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول 42.6 مليون 

سهم نفذت من خال 603 صفقات قيمتها 21.5 مليون دنيار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
88.2 مليون سهم نفذت من خال 1965 صفقة قيمتها 11.7 مليون دينار.

واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 45.4 مليون س���هم نفذت من خال 754 صفقة قيمتها 5.9 مايني 
دينار. وحصل قطاع العقار على املركز الرابع من حيث القيمة، إذ مت تداول 

35.6 مليون سهم نفذت من خال 576 صفقة قيمتها 3.9 مايني دينار.

ارتفاع محدود 
لسهم »زين« 
ومضاربات على 
بعض األسهم 
الرخيصة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات على 
66.3% من 

القيمة اإلجمالية

)سعود سالم(تذبذب مؤشرات السوق مع تزايد خسائر املتداولني

المؤشر 18.6 نقطة وتداول 
232.5 مليون سهم قيمتها 

47.3 مليون دينار

ارتفاع

ملحس: »المزايا« استكملت مشروعها الطبي
»كلوفر كلينيك« بنسبة %100

»المثنى«: انخفاض تقلبات المؤشر الوزني
بنسبة 3.44% إلى %11.9

التناسلية والباطنية وغيرها من 
التخصصات التي تلبي احتياجات 
كل العماء«. من جانبه، قال نائب 
أول الرئيس لتطوير املشاريع في 
املزايا القابض���ة م.نضال يعيش 
»لقد حرصنا على تنفيذ املشروع 
وفق أعلى املواصفات خصوصا أن 
املشروع هو مشروع طبي ويتطلب 
الكثير من العناية بكل التفاصيل 
والتشطيبات التي من الواجب أن 
تراعي املواصفات الطبية العاملية 
حماية للمرض���ى واحلاالت التي 
تعالج داخل العي���ادات«. وحول 
عمليات التأجير في املشروع، قال 
نائب الرئيس ألعمال التس���ويق 
واملبيعات في الشركة جاسم الغامن 
»لق���د بذل فريق عمل املزايا جهدا 
كبيرا من خال وضع إستراتيجيات 
تسويقية شاملة تساهم في التعريف 
باملشروع ومواصفاته وميزاته. ولم 
تشمل خطة املزايا الكويت فقط، 
بل تخطتها إلى العديد من الدول 
اخلليجية والدول العربية وبعض 
الدول األوروبي���ة وأميركا، حيث 
استقطب املشروع مجموعة كبيرة 
من األطباء من اخلليج ومختلف 
أنحاء العالم، هذا وقد تخطت نسبة 
التأجير احلالية 50%. من جانب 
آخر، ستقوم املزايا بإدارة املشروع 
وفق الطرق احلديثة حيث ستعتمد 
على توفير اخلدمات املتميزة للزوار 
واألطباء، إلى جانب وضع خطط 
للتس���ويق الدائم للمشروع، مما 

يبقيه دائم احلركة واحلياة.

الزمنية. 
وانخفض س����قف رأس مال 
السوق بنس����بة طفيفة بلغت 
1.4%، وكذلك انخفض معدل عدد 

الصفقات بنسبة %33.4. 
ومن ناحية اتساع السوق 
فقد حققت 34 ش����ركة )ومتثل 
املدرجة  الش����ركات  16.11% من 
بالس����وق( ارتفاعا، وتراجعت 
103 ش����ركات )ومتثل %48.81 
من الشركات املدرجة( وظلت 
74 شركة )ومتثل 35.07% من 
العدد الكلي للشركات املدرجة 
بالسوق( بدون تغييرات مقارنة 

باألسبوع املاضي.
بالنسبة للشركات اإلسامية 
فقد حققت 11 شركة من أصل 62 
تقدما في أدائها بينما تراجع أداء 

29 شركة خال نفس الفترة.

أمام القطاع اخلاص للمشاركة في 
عملية التنمية، وملا كانت دراستنا 
املستفيضة لواقع القطاع الصحي 
في الكويت تقول بضرورة إيجاد 
مراكز ومجمعات صحية متطورة، 
ارتأينا تنفيذ مشروع كلوفر كلينيك 
على الوجه الذي نراه اليوم، والذي 
يحتضن أش���هر املاركات العاملية 
في املجال الطبي، ليخدم مسيرة 
التي تنتهجها  التنمية احلكومية 
الكويت، واملواطنني داخل الكويت 
وخارجه���ا، كما جنحت املزايا في 
التأجير الصحيحة  إرساء قواعد 
للمشروع بعد توقيع عقد األشعة 
واملختبر والصيدلية«. وأضافت: 
»االس���تثمار في القط���اع الطبي 
يختلف عن االستثمارات العقارية 
األخرى، وذلك كون اخلدمات الطبية 
ترتبط بحاج���ة الناس وهي من 
األمور التي ال ميكن االستغناء عنها 
بل على العكس من ذلك هي بحاجة 
للمزيد من التطوير بشكل مستمر 
التطورات والتغيرات في  يواكب 
العالم«، متوقعة ارتفاع الطلب على 
املساحات املتبقية من املشروع، كما 
نخطط إلطاق املزيد من املشاريع 

الطبية داخل الكويت وخارجها.
واوضحت: لق���د راعينا خال 
اس���تثمارنا في كلوف���ر كلينيك 
التن���وع ف���ي التخصصات وذلك 
بعد دراس���ة حلاجة السوق إليها 
كعمليات اليوم الواحد، وعيادات 
األس���نان، واألطف���ال، واألمراض 
اجللدي���ة واللي���زر، واألم���راض 

وغير الكويتي األسوأ أداء من 
حيث حجم التداول حيث سجا 
انخفاضا بنسبة 60.4% و%86.8 
على التوالي، وفي قطاع البنوك 
كان س����هم بنك برق����ان األكثر 
ت����داوال حيث بلغ حجم تداوله 
84.24 مليون سهم مقارنه مع 
24.72 مليون سهم في األسبوع 

املاضي.
ومن حيث القيمة، شهد السوق 
انخفاضا بلغ 33.6%، وشهدت 
جميع القطاع����ات الثقيلة مثل 
البنوك واخلدمات واالستثمار 
هبوطا في القيمة بنسبة %15.95 
و28.23% و48.82% على التوالي، 
أما قطاع غير الكويتي فقد شهد 
حالة من التآكل في القيمة بلغت 
81%، تبعه قطاع الصناعة بنسبة 
56.72% خ����ال نف����س الفترة 

اعلنت ش���ركة املزايا القابضة 
ع���ن جناحها في حتقي���ق إجناز 
معماري جديد ف���ي الكويت، من 
الطبي  خال استكمال مشروعها 
»كلوف���ر كلينيك« بنس���بة %100 
وعلى مس���احة 4000 متر مربع، 
وإضاءته باألنوار بعد إيصال التيار 
الكهربائي إليه، ليشع كصرح منير 
بتصاميم هندسية فريدة وموقع 
إستراتيجي عند الدائري الرابع في 

منطقة اجلابرية.
كما جنحت الشركة في وضع 
البني���ة األساس���ية ألكبر مجمع 
للعي���ادات الطبي���ة ف���ي املدينة 
أكبر األسماء احمللية  واستقطاب 
ف���ي املجال  والعاملي���ة املعروفة 
الطبي، وقطاع املختبرات واألشعة 
والصيدليات، حي���ث بدأ »كلوفر 
كلينيك« باس���تقبال املستأجرين 
واملس���تثمرين حلجز م���ا تبقى 
من املس���احات والعيادات بعد أن 
وصلت نس���بة التأجير إلى أكثر 
من 50%. واوضحت الش���ركة في 
بيان صحافي انها تستعد إلقامة 
االفتتاح الكبير للمش���روع خال 
نوفمبر املقبل وسط حضور لعدد 
من ممثلي ووكاء أشهر املاركات 
العاملية واحمللية الطبية، إلى جانب 

األطباء واملستثمرين.
ويعد مشروع »كلوفر كلينيك« 
أحد أهم املشاريع في القطاع الطبي 
في الكويت، وهو االستثمار األول 
للمزاي���ا ف���ي هذا القط���اع، ومن 
املتوقع أن ينضم املشروع لائحة 
أهم مش���اريع العي���ادات الطبية 
املتخصصة واملتكاملة في الشرق 
األوسط، حيث يضم املجمع الطبي 
على شكله احلالي مجموعة من أعرق 
وأهم األسماء والعامات التجارية 
في املج���ال الطبي ومجموعة من 
الفريدة واجلديدة  االختصاصات 

في الكويت واملنطقة.
وتعمل ش���ركة املزاي���ا حاليا 
بالتعاون مع مستثمري املشروع 
على رس���م تص���ور مس���تقبلي 
املقرر  للمش���روع، حي���ث م���ن 
توس���عته ليصبح مرك���زا طبيا 
متكاما يض���م كل االختصاصات 
ويشمل قاعدة واسعة من األطباء 
الكويتيني وغير الكويتيني وأطباء 
من مختلف أنحاء العالم. وتعليقا 
على استكمال املشروع، قالت نائبة 
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال 
والتسويق في شركة املزايا القابضة 
م.سلوى ملحس: »يتماشى مشروع 
كلوف���ر كلينيك مع خطة التنمية 
في الكوي���ت والتي تطول مرافق 
البن���ى التحتية وتفس���ح املجال 

ق��ال��ت ش��رك��ة 
امل�����ث�����ن�����ى 
ر  لاستثم�����ا
ف����ي تقريرها األسبوعي اخلاص 
ل� »األنباء« ان املؤشر السعري 
املالية  الكويت لألوراق  لسوق 
فقد 66 نقطة لينهي األسبوع 
حتت مستوى 7000 بعد ارتفاع 
مبكر، كما فقد السوق قوته في 
نهاية األسبوع مسجا هبوطا 
فاق 100 نقطة في الثاث جلسات 
األخيرة للتداول، وشهد مؤشر 
املثنى MUDX انخفاضا بلغ 7.62 
نقاط، وكذلك شهد املؤشر الوزني 
للسوق هبوطا بلغ 6.31 نقاط 

خال نفس الفترة. 
وش���هد مس���توى التذبذب 
انخفاضا وكان املؤشر السعري 
املالية  الكويت لألوراق  لسوق 
األقل تقلبا مسجا نسبة %6.98 
وبانخفاض قدره 2.45% مقارنة 
باألسبوع املاضي، وملرة أخرى 
كان مؤشر املثنى MUDX األكثر 
تقلبا مس���جا نس���بة %16.46 
بانخفاض قدره 7.58%، كما شهد 
الكويت  الوزني لسوق  املؤشر 
لألوراق املالية انخفاضا في نسبة 
التقلب بلغت 3.44% ليصل إلى 

مستوى %11.96.
أما بالنسبة ملؤشرات التداول، 
فقد نقص حجم السوق بنسبة 
25.6%، وشهدت جميع مؤشرات 
التداول للقطاعات الرئيس����ية 
انخفاضا في احلجم ماعدا مؤشر 
قطاع البنوك الذي شهد ارتفاعا 
الت����داول بلغ %3.5،  في حجم 
وكان كل من قطاعي الصناعة 

تستعد لالفتتاح الكبير للمشروع خالل نوفمبر المقبل

مجلس جديد لـ »الدولية لالستثمار« في تقريرها األسبوعي الخاص لـ »األنباء«

»بيت التمويل الخليجي« يقدم اجتماعه
إلى 26 الجاري 

1.1 مليون دينار أرباح أسمنت الفجيرة 

بيع 250 ألف سهم في المزاد العلني
من »صنـدوق الصفاة« غداً

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة املجموعة الدولية لاستثمار 
)املجموعة د( أفادته بأن اجتماع اجلمعية العمومية العادية األخير مت 

فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة كالتالي: 
رئيس مجلس اإلدارة فاح س����عيد هاش����م ممثا عن شركة التكافل 
الدولية، والشيخ احمد سلمان داود الصباح نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ممثا عن مجموعة املس����تثمرون القابضة، ود.عبدالعزيز بدر اجلناعي 
عضوا ممثا عن ش����ركة طاقات القابضة، وغسان فهد السلطان عضوا 
ممثا عن شركة اجال القابضة، باإلضافة الى ماهر عبداللطيف بن ناجي 

عضوا ممثا عن شركة املشروعات الكبرى العقارية � جراند. 

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان موعد اجتماع مجلس ادارة 
بيت التمويل اخلليجي »متويل خليج«  سيعقد في تاريخ 26 اجلاري، 
بدال من تاريخ 9 نوفمبر املقبل، وذلك من أجل مناقشة البيانات املالية 

املرحلية للبنك للربع الثالث املنتهي في 2010-09-30

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة شركة صناعات 
اسمنت الفجيرة  )فجيرة ا( قد اجتمع يوم اخلميس املاضي، واعتمد 
 البيان���ات املالية املرحلية للش���ركة للفت���رة املنتهية في 09-30-

  .2010
وقال بيان الشركة انها حققت أرباحا بقيمة 1.1 مليون دينار بواقع 
3 فلوس للسهم الواحد مقارنة ب� 6.8 مايني دينار بواقع 19.35 فلسا 

للسهم الواحد عن الفترة نفسها من العام املاضي.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أنه سيتم غدا الثاثاء املوافق 
26 اجل���اري تنفيذ عمليات بيع املزاد على أس���هم صندوق الصفاة 
لألسهم احمللية بكمية 250 الف سهم   وهي: شركة مساهمة كويتية 
مقفلة )غير مدرجة(، وان املزاد س���يتم مبكتب الوس���يط لألعمال 

املالية كوسيط بائع. 

4 شركات تقدمت بكتب رسمية إلى إدارة البورصة
تطلب فيها التوقف عن خدمة البيوع المستقبلية

محمود فاروق 
علمت »األنب����اء« من مصادر مطلعة أن 
4 ش����ركات تقدمت بكتب رسمية إلى ادارة 
البورصة تطلب فيه����ا التوقف عن خدمة 
البيوع املس����تقبلية، وذل����ك بعد أن طلبت 
ادارة البورصة من صناع السوق املتوقفني 
عن تقدمي خدمة البيوع املستقبلية التقدم 
بكتب رسمية تؤكد هذه الرغبة، في ظل تدني 
الفائدة التي حتققها تلك الشركات والتي باتت 
معرضة ملزيد من التراجع خال الفترة املقبلة، 

الفتة الى أن موقف البورصة والشروط التي 
أقرتها جلنة السوق قبل فترة نتجت عنها 

حالة من العزوف عن اخلدمة.
وأفادت املصادر بأن ما يحدث حاليا من 
الش����ركات يدعو ادارة البورصة الى اعادة 
النظر في بعض الشروط املطبقة على اخلدمة، 
مش����يرة الى أن قطاع البيوع يشهد حركة 
بطيئة وتنفيذ صفق����ات من وقت الى آخر 
على أسهم قيادية، ما يعني ان احلذر مازال 
يازم نشاط الشركات التي ترغب حاليا في 

إيقاف تقدمي اخلدمة فضا عن اسباب عدة 
منها افتقاد السيولة.

واضافت املصادر ان غالبية عمليات الشراء 
والبيع في سوق اآلجل خال الفترة احلالية 
ترتكز على األس����هم القيادية سواء البنوك 
أو الشركات التي تربطها مبجموعات كبرى 
وذلك في ظل توقعات بأن تشهد تلك األسهم 
موجة نشاط بسبب املعلومات اجليدة عن 

امتام صفقة بيع 46% من »زين« .
البورصة تعتزم تطوير بعض  وكانت 

االدوات القائمة مثل االوبشن من خال إضافة 
خيار البيع الى جانب الشراء وفتح املجال 
لكل الشركات االستثمارية الراغبة، اضافة 
الى ادخال االوبشن اإلسامي او العربون، 
والنظر في عدة اقتراحات أخرى تقدمت بها 
شركات اس����تثمارية كالبيع على املكشوف 
والتوريق وغيره����ا، كما عرض االمر على 
اللجنة الفنية في اجتماعها االخير وارجأت 
مناقش����ته، على اعتبار ان ظروف السوق 

احلالية غير مواتية.

تقـرير


