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املال���ي في الربع الثالث والتي حققت ارباحا بلغت 5.4 ماليني دينار 
ما يعادل نحو 12 فلسا للسهم فيما بلغت ارباحها في التسعة اشهر 
نحو 6.9 ماليني دينار، لذلك فإنها تعد مؤش���را جتاه حتقيق اغلب 

الشركات االستثمارية ارباحا جيدة.
األمر الذي س���يؤدي الى حتسن في مستويات أسعار أسهم هذه 
الشركات، ومع استمرار األداء اجليد للسوق في الفترة املتبقية من 
العام احلالي خاصة أس���هم الش���ركات القيادية فإن ذلك يتوقع ان 
يكون له تأثير على نتائجها 

املالية في نهاية العام.

آلية التداول

اتس���مت حركة أسعار 
أس���هم البن���وك بالتباين 
مع ضعف عام في حركة 
التداول على أغلب أسهم 
القطاع باستثناء التداوالت 
النشطة على بعض األسهم 
خاصة سهم البنك الدولي 
الذي يتوق���ع ان يواصل 
االرتفاع مدعوما بالنتائج 
املالية اجلي���دة في الربع 
الثال���ث، فيم���ا تراجعت 
تداوالت سهم بنك برقان 

مالي���ني دينار. وجاء قطاع الصناعة ف���ي املركز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 11.2 مليون س���هم نف���ذت من خالل 443 صفقة 

قيمتها 3.1 ماليني دينار.

استقرار

مع نهاية تداوالت االس���بوع اجلاري، فإن���ه لن يبقى من الفترة 
القانونية العالنات الش���ركات نتائجها املالي���ة لفترة الربع الثالث 

سوى اسبوعني فقط، ومع 
ذلك فال يزال اكثر من %70 
من الش���ركات املدرجة لم 
تعلن عن نتائجها املالية، 
ففي قطاع البنوك، اليزال 
3 بنوك لم تعلن نتائجها، 
وفي قطاع االستثمار، لم 
تعلن سوى شركة واحدة، 
وفي ظل حتسن اداء السوق 
ف���ي الربع الثال���ث، فإنه 
يتوقع ان تعلن الشركات 
االس���تثمارية عن نتائج 
افض���ل مقارن���ة بالربع 
الثاني وق���د بدى ذلك من 
خالل النتائج املالية التي 
املركز  اعلنت عنها شركة 

عمليات جني األرباح تدفع السوق للهبوط المحدود
واستمرار التداوالت النشطة على أغلب أسهم شركات الخرافي

استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات البالغة 
25.7 مليون دينار على 56.4% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: بنك اخلليج والدولي وبرقان 
الوطنية والساحل وجيزان وابيار  واالستثمارات 

واجيليتي وزين.
استحوذت قيمة تداول سهم البنك الدولي البالغة 4.2 

ماليني دينار على 9.2% من القيمة االجمالية.
سجلت مؤشرات أربعة قطاعات ارتفاعا أعالها 
قطاع األغذية مبقدار 44.5 نقطة، تاله قطاع الصناعة 
مبقدار 31.5 نقطة، فيما س���جلت مؤشرات أربعة 
قطاعات انخفاضا أعالها الش���ركات غير الكويتية 

مبقدار 64.7 نقطة، تاله التأمني مبقدار 43 نقطة. ت
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بش���كل ملحوظ مقارن���ة باليومني 
املاضيني بفعل توقف عمليات النقل 
بني بعض احملافظ املالية والتي كانت 
تتم في إطار عمليات االستحواذ التي 
يقوم بها بنك اخلليج على بنك برقان، 
فمع نهاية تعام���الت أول من أمس 
ارتفع���ت ملكية بنك اخلليج املتحد 
في بنك برقان الى 16.2% ما يعني انه 
تبقى نسبة 3.8% ليصل بنك اخلليج 
املتحد الى نس���بة ال� 20% من ملكيته في بنك برقان الذي لم يعلن 
نتائجه املالية لفترة الرب���ع الثالث حتى اآلن، وحافظ بنك بوبيان 
على سعره مستقرا عند مستوى 640 فلسا مع توقعات بأن يواصل 
السهم االرتفاع، وذلك بدعم من معلومات حصلت عليها »األنباء« تفيد 
بأن هناك مفاوضات لبيع احلصة املتنازع عليها بني البنك التجاري 

ودار االستثمار في بنك بوبيان لصالح طرف خليجي.
وتباينت أسعار أسهم الشركات االستثمارية بني الصعود والهبوط 
مع استمرار التداوالت النشطة على أسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي في قطاع االس���تثمار، فقد س���جل سهم الس���احل للتنمية 
انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت نشطة غلبت عليها عمليات 
جني األرباح إال ان حركة السهم ستظل عرضة للتطورات اإليجابية 
أو السلبية لصفقة زين � اتصاالت، واألمر نفسه ينطبق على سهم 
االس���تثمارات الوطنية التي تعتبر األكثر اس���تفادة في حال إجناز 
الصفقة، واس���تمرت التداوالت القوية على س���هم املال لالستثمار 
والتي غلبت عليها املضاربة وجني األرباح، إال انه حافظ على سعره، 
وتراجعت تداوالت سهم جلوبل بشكل ملحوظ مقارنة بأول من امس 

مع انخفاض محدود في سعره السوقي.
وتباينت ايضا حركة أسعار أسهم الشركات العقارية مع ضعف 
عام في تداوالت أغلب أسهم القطاع باستثناء التداوالت النشطة على 
بعض األس���هم في مقدمتها سهم ابيار للتطوير العقاري الذي شهد 
تداوالت قياس���ية مع ارتفاع في سعره السوقي، وشهد ايضا سهم 

جيزان القابضة تداوالت قياسية مع ارتفاع محدود في سعره.

الصناعة والخدمات

استمرت أغلب أسهم الشركات الصناعية باالرتفاع في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم منا القابضة 
الذي حقق ارتفاعا مبقدار وحدتني، فيما سجل سهم صناعة األنابيب 
انخفاضا في س���عره في تداوالت ضعيفة. واتسمت حركة التداول 
على أسهم الشركات اخلدماتية بالضعف باستثناء التداوالت املرتفعة 
نسبيا على بعض األسهم كسهم اجيليتي الذي شهد تداوالت نشطة 
وارتفاعا ملحوظا في س���عره بفعل عمليات املضاربة، فيما انه رغم 
التداوالت الضعيفة نسبيا على سهم زين اال انه حقق ارتفاعا ملحوظا 
في س���عره، وتراجعت التداوالت بشكل ملحوظ على سهم هيكس 

تلكوم مقارنة بأول من امس مع استقرار سعره.
وارتفعت نسبيا حركة التداول على أسهم الشركات غير الكويتية 
خاصة شركات االسمنت اإلماراتية التي حقق أغلبها ارتفاعا في أسعارها 

خصوصا سهم أسمنت الفجيرة الذي ارتفع باحلد األعلى.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 56.4% من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 24 شركة.

هشام أبو شادي
اتسمت حركة التداول في سوق 
الكويت لالوراق املالية امس بالهدوء 
والتذبذب في اسعار االسهم في ظل 
اجواء متابعة االوساط االستثمارية 
الفتتاح اجللس���ة االول���ى للدورة 
البرملانية اجلدي���دة والتي مت فيها 
البرملانية، وقد  اللج���ان  تش���كيل 
البيع على اغلب  سيطرت عمليات 

اسهم الشركات الرخيصة والتي قابلها عمليات شراء ادت الى احلد 
من انخفاض اسعارها، ويالحظ انه في الوقت الذي هدأت فيه اسعار 
اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين بفعل عمليات البيع جلني االرباح 
حقق سهم زين ارتفاعا في سعره في تداوالت غلبت عليها عمليات 
الشراء امال من بعض اوساط املتداولني في أن يشهد السهم ارتفاعا من 
اعالن مجموعة االوراق املالية عن رغبة بعض عمالئها في االستحواذ 
على اكثر من 5% من اسهم زين، ومع بدء الدورة البرملانية فإن هناك 
العديد من القضايا التي يتوقع ان تش���غل الساحة االقتصادية في 
مقدمتها قانون غرفة التجارة والصناعة واعادة طرح قانون القروض 
االس���تهالكية واقتراح قانون متويل مش���اريع التنمية وغيرها من 
القضايا التي ستش���كل محركا اساسيا في حتديد اجتاهات السوق 
وال���ذي يضاف الى تطورات صفقة زين � اتصاالت التي ستس���تمر 
ايضا في حتديد اجتاهات السوق خاصة الشركات التابعة ملجموعة 

اخلرافي التي ستستفيد من صفقة زين.
وفي كل االحوال، فإن الفترة القادمة يتوقع ان تتسم فيها حركة 
التداول بالضعف النسبي مع تذبذب في مستويات االسعار وعمليات 
مضاربية على بعض االسهم من وقت الى آخر الى ان تنتهي الشركات 
من اعالن نتائجها املالية لفترة الربع الثالث والتي تنتهي منتصف 

الشهر القادم.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 6 نقاط ليغلق على 7026.1 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.09% مقارنة باول من امس، فيما ارتفع املؤشر 
الوزني 2.19 نقطة ليغلق على 478.81 نقطة بارتفاع نسبته %0.46 
مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 331.4 مليون 

سهم نفذت من خالل 5206 صفقات قيمتها 45.5 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 124 شركة من اصل 213 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 43 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 45 شركة 
وحافظت اس���هم 36 ش���ركة على اسعارها و89 ش���ركة لم يشملها 
النشاط. تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 101 مليون س���هم نفذت من خالل 1862 صفقة قيمتها 13 

مليون دنيار.
وج���اء قطاع البنوك ف���ي املركز الثاني من حي���ث القيمة، اذ مت 
تداول 24.6 مليون س���هم نفذت من خ���الل 523 صفقة قيمتها 10.6 
ماليني دنيار. واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 52.7 مليون سهم نفذت من خالل 919 صفقة قيمتها 9.1 

ماليني دينار.
وحص���ل قطاع العقار على املرك���ز الرابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 120.7 مليون س���هم نفذت من خ���الل 1021 صفقة قيمتها 7.4 

ارتفاع سهم »زين« 
وهدوء على أغلب 
أسهم الشركات 
القيادية

استحواذ قيمة تداول 
أسهم 10 شركات 

على 56.4% من 
القيمة اإلجمالية

تذبذب محدود ملؤشرات السوق

 المؤشر 6 نقاط وتداول 
331.4 مليون سهم قيمتها 

45.5 مليون دينار

انخفاض

أنس ميرزا وحمد املناعي أثناء توقيع االتفاقية

جناح »الصناعي« في هيئة الصناعة

عبداهلل العسكري

»الوطنية للمشاريع« تبرم اتفاقية مع »نوليدج« القطرية

»الصناعي« عرض خدماته المالية
والمصرفية في الهيئة العامة للصناعة

أقام بنك الكويت الصناعي معرضا في قاعة اخلدمة املتكاملة مبقر 
الهيئ���ة العامة للصناعة لتقدمي خدماته املالية واملصرفية املتنوعة 
للعم���الء، وذلك خالل الفترة من 24 حتى 26 اكتوبر 2010. وأوضح 
فريق اإلعالم بالبن���ك الصناعي للعمالء، مزايا اخلدمات واملنتجات 
امليسرة التي يقدمها البنك للصناعة والصناعيني، الى جانب اخلدمات 
التمويلي���ة األخرى التي يوفرها البن���ك للعمالء املبادرين أصحاب 
املشاريع الصغيرة والتمويل الزراعي، باإلضافة إلى خدمات التمويل 

الصناعي وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

»المركز« تربح 6.9 ماليين دينار
أعلنت شركة املركز املالي الكويتي أنها حصلت على موافقة بنك 
الكويت املركزي عل���ى بياناتها املالية املرحلية للفترة املنتهية في 
30 سبتمبر املاضي، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا 
بلغ 6.9 ماليني دينار ما يعادل 15 فلسا للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 
4.1 ماليني دينار ما يعادل 9 فلوس للسهم للفترة املقارنة من العام 
املاضي. وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس ان 
أرباح ال� 3 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2010 بلغت 5.4 ماليني دينار 

ما يعادل 12 فلسا للسهم مقارنة مع ربح بلغ 1.9 مليون دينار.

أبرمت الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا، 
إحدى الشركات اململوكة للهيئة العامة لالستثمار 
أمس اتفاقية مع شركة »نوليدج فنشرز« اململوكة 
ملؤسس���ة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع 
وذلك لتأس���يس مجلس استش���اري مشترك بني 

الطرفني.
وقد وقع االتفاق املدير العام للشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا والرئيس التنفيذي 
لشركة »نوليدج فنشرز« حمد املناعي، وذلك في 
مقر الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا مببنى 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، وقد عقد االجتماع 
األول للمجلس االستشاري بعد االنتهاء من مراسم 

التوقيع.
وبهذه املناسبة، أفاد مدير عام الشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا بأن هذه االتفاقية 
هي األولى من نوعها في إطار إستراتيجية الشركة 

اجلديدة الهادفة إلى االستثمار لتأسيس مشاريع 
تكنولوجية متقدمة مبش���اركة القطاعني اخلاص 
واحلكومي في الكويت ودول املنطقة، إضافة إلى 
تقدمي خدمات استش���ارية لتلك القطاعات لتلبية 
التكنولوجية مبا يضمن استمرارية  احتياجاتها 
الش���ركة في حتقي���ق األهداف التي أنش���ئت من 
أجله���ا واملبنية على نقل وتوط���ني التكنولوجيا 
احلديثة في الكويت واملنطقة مع توفير فرص عمل 
وتأهيل وتدريب للكوادر الوطنية في مشاريعها 

املستقبلية.
وأوضح أن املجلس االستشاري محل االتفاقية 
يعنى بتبادل اآلراء واخلبرات في مجال االستثمار 
في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى 
التعاون املشترك بني الطرفني في مجاالت تدريب 
وتأهيل الكوادر الوطنية لكال البلدين ومبا يخدم 

املصالح املشتركة.

»الداو لالستثمار« تحدّث موقعها اإللكتروني

وزارة النفط تحتفل في أول نوفمبر المقبل
بمرور 50 عامًا على إنشاء »أوپيك«

كونا: تقيم وزارة النفط في االول من شهر نوفمبر 
املقبل احتفاال مبناسبة مرور 50 عاما على انشاء 
منظمة الدول املنتجة للبترول )أوپيك( وذلك برعاية 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل. 
وقالت الوكيلة املساعدة للشؤون االقتصادية في 
الوزارة وممثلة الكويت في »أوپيك« نوال الفزيع 
ل� »كونا« ان االحتفال س���يقام في املركز العلمي 
الكويتي ويصاحبه معرض يستمر حتى السادس 

من نفس الشهر.
وذكرت الفزيع انه س���تتم دعوة وزراء النفط 
الوطنيني وجميع  السابقني واحملافظني واملمثلني 
الكويتيني الذين عمل���وا في »أوپيك« في مختلف 
املناصب واإلدارات وقيادات القطاع النفطي حلضور 

هذا االحتفال.

وأوضحت ان العناصر الوطنية التي عملت في 
»أوپيك« كان لها دور فاعل في ابراز دور الكويت من 
خالل املشاركة والترتيب للمؤمترات واالجتماعات 
وكان لها الفضل الكبير في احتفاظ أوپيك مبكانتها 

العاملية كمنظمة دولية نفطية.
وأضافت ان االحتفال سيتضمن كلمة لراعي احلفل 
الوزير الشيخ احمد العبداهلل ومحافظة الكويت 
في »أوپيك« سهام رزوقي إضافة الى عرض فيلم 
تسجيلي وثائقي من إنتاج وزارة النفط حول أوپيك 

ومسيرتها خالل العقود اخلمسة املاضية.
وأكدت ان املعرض الذي سيظل مفتوحا لطلبة 
املدارس واجلمه���ور حتى ال� 6 من نوفمبر املقبل 
سيضم العديد من الصور والوثائق التاريخية عن 

أوپيك منذ عام 1960 حتى اآلن.

اعلنت ش���ركة الداو لالستثمار عن إعادة تصميم وهيكلة موقع 
الشركة على ش���بكة االنترنت، وقالت الشركة في بيان صحافي ان 
التصميم والهيكل اجلديد للموقع س���يلقي الض���وء على منتجات 
وخدمات الشركة باإلضافة إلى توفير مزيد من املعلومات عن الشركة 

للعمالء واملستثمرين.
وأشار مدير إدارة التسويق بالشركة عبداهلل سليمان العسكري الى 
أن املوقع سيكون في غاية البساطة للتصفح ويحتوي على معلومات 
مهمة عن الشركة لتشجيع العمالء احلاليني واحملتملني لزيارة املوقع 
بشكل مستمر. وأضاف »نتمنى أن يكون املوقع اإللكتروني اجلديد 
للشركة من املواقع الرائدة في مجال تزويد اخلدمات املالية للعمالء، 
ومن خالل تصميم املوقع اجلديد كانت املهمة هي تسهيل احلصول 
عل���ى أكبر قدر ممكن من املعلومات للذين يرغبون في استكش���اف 

منوذج أعمالنا وتقييم الفرص االستثمارية بشركتنا«.

الواليات المتحدة تتراجع للمركز الـ 22 
في المؤشر العالمي بشأن الفساد

الصين تطلق قطارات فائقة السرعة

اطلقت الصني امس مجموعة من قطارات السكك احلديدية فائقة السرعة 
التي تربط بني شنغهاي وهاجنهو والتي بدأ تشغيلها امس الول مرة.

برلني � رويترز: قالت منظمة 
الواليات  ان  الدولية  الش����فافية 
املتحدة تراجعت ولم تعد من بني 
»العش����رين االوائل« في اجلدول 
العاملي القل الدول فسادا في العالم 
بعد ان لطخته����ا فضائح مالية 

وتأثير املال على السياسة.
وتصدر الصومال املركز األول 
الدول فس����ادا وتقاسمت  كأكثر 
ميامنار وافغانستان املركز الثاني 
وجاء بعدهما العراق في املؤشر 
الفساد  الدولي السنوي ملفاهيم 
الذي تصدره منظمة الش����فافية 
الدولية التي تتخذ من برلني مقرا 
لها. وتراجعت الواليات املتحدة الى 
املركز ال� 22 بعد ان كانت في املركز 
ال� 19 في العام املاضي مع تراجع 
نقاطها في املؤشر الدولي ملفاهيم 
الفس����اد الى 7.1 مقابل 7.5 العام 
املاضي في املؤشر الذي يضم 178 
دولة والذي يعتمد على عمليات 

مسح مستقلة بشأن الفساد.
وكانت تل����ك اقل نقاط متنح 
للواليات املتحدة في تاريخ املؤشر 
الذي بدأ قبل 15 عاما كما انها اول 
مرة ال يكون فيها اس����م الواليات 
املتحدة بني العشرين االوائل في 
املؤشر، واشتركت في صدارة املؤشر 
الدمنرك ونيوزيلندا وسنغافورة 
حيث حصلت على 9.3 واحتلت 
الدول الثالث القائمة ايضا العام 

املاضي. وحصول اي دولة على 
عشر نقاط يشير الى اعلى معايير 
لعدم وجود فساد. وقالت نانسي 
بوزويل رئيس الشفافية الدولية 
الواليات املتحدة أن اساليب  في 
االقراض في ازمة الرهن العقارية 
واغالق برنامج بونزي لرجل املال 
برنارد مادوف واخلالفات بشأن 
التمويل السياسي ادت كلها الى 
زعزعة ثقة الناس في سيادة القيم 
االخالقية في أميركا. واظهر املؤشر 
حتس����ن مركز عدد من الدول من 

بينها ايران في اجلدول بش����كل 
كبير باملقارنة مع عام 2009 على 
الرغم من قول منظمة الشفافية 
الدولية ان هذا غالبا ما يعزى الى 
حقيقة ان االستطالعات املختلفة 
التي يجري استخدامها في التقييم 
ال تقدم مقارنة مباش����رة بالعام 
املاضي.ولكن املنظمة حددت بوتان 
وتش����يلي واالكوادور ومقدونيا 
وجامبيا وهايتي والكويت وقطر 
كدول حدث فيها حتسن خالل العام 

املنصرم.

مصر تعّد قانونًا الجتذاب
المستثمرين لقطاع إنتاج الذهب

القاه��رة � رويترز: قال وزير البت��رول والثروة املعدنية 
املصري س��امح فهمي إن مصر تعد تش��ريعا جديدا لتعزيز 
االس��تثمارات في قطاع التعدين في الوقت الذي تس��عى فيه 
البالد لالس��تفادة من جتدد االهتمام بالتنقيب عن الذهب في 
صحرائها الش��رقية. واستخرج الفراعنة الذهب من الصحراء 
لطالء التمائم والتوابيت لكن الصناعة ذوت في القرن العشرين 
فيما يرجع بنسبة كبيرة لقيود فرضها الرئيس املصري الراحل 

جمال عبد الناصر على االستثمارات األجنبية.
وجتدد االهتمام بفضل تعديالت على قانون التعدين املصري 
في 2008 مما اجتذب شركات مثل سنتامني وشركة نوينسكو 
الكندية، وتعتبر الصحراء الشرقية التي تنتشر بها مناجم تعود 

أليام الفراعنة مصدرا مربحا محتمال للذهب.

)سعود سالم(


