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املزيد من النمو في ارباحها، خاصة العام احلالي، كذلك انخفاض العائد 
على الودائع مقابل املكاسب السوقية اجليدة لالستثمار في السوق 
سيدفع اصحاب الودائع ملزيد من االستثمار في البورصة، فضال عن 
ان املساهمني الذين سيشاركون في صفقة زينـ  اتصاالت سيقومون 
باعادة استثمار اموالهم في البورصة مرة اخرى في ظل ضعف الفرص 
االستثمارية البديلة، كذلك تزايد حجم املشاريع التنموية التي تطرحها 
احلكومة سيؤدي الى حتريك العجلة االقتصادية ملختلف القطاعات 
االقتصادية، باالضافة الى ذلك فإن خروج السوق من منطقة التقلبات 
احلادة سيؤدي الى جذب االموال االجنبية املوجهة للسوق والتي يتوقع 
ان تتركز بشـــكل رئيسي 
على اسهم البنوك باعتبار 
انها ستكون االكثر استفادة 
من مشاريع التنمية نتيجة 
البنوك لها،  حسم متويل 
العام  لذلك فإن االجتـــاه 
املزيد من  للســـوق نحو 

االرتفاع.

آلية التداول

التداول  اتسمت حركة 
على اسهم البنوك بالضعف 
النسبي إال ان أغلب أسهم 
البنوك شهدت تداوالت وإن 
أقل مقارنة  كانت بوتيرة 
بأول من أمس، فرغم إعالن 

اذ مت تداول 108.1 ماليني ســـهم نفذت من خالل 1664 صفقة قيمتها 
11.3 مليون دينار.

واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 94.9 مليون ســـهم نفـــذت من خالل 1157 صفقة قيمتها 

7.8 ماليني دينار.
وحصـــل قطاع العقار على املركـــز الرابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 133.8 مليون ســـهم نفذت من خـــالل 1115 صفقة قيمتها 6.1 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول 

13.5 مليون سهم نفذت من 
خالل 409 صفقات قيمتها 

2.7 مليون دينار.

المحفزات اإليجابية

ال يوجد خالف على ان 
هناك سيولة مالية متوافرة 
الـــى احملفزات،  حتتـــاج 
ومنذ االعـــالن عن صفقة 
ازدادت  ـ اتصـــاالت  زين 
املعـــدالت اليومية حلجم 
الســـيولة املالية املوجهة 
للســـوق والتي يتوقع ان 
املزيد من االرتفاع  تشهد 
الفترة املقبلة في ظل  في 
التفاؤل من حتقيق البنوك 

األسهم الرخيصة تقود النشاط في تداوالت مضاربية
وهدوء على الشركات القيادية خاصة البنوك

  اســـتحوذت قيمة تداول أســـهم 10 شـــركات 
والبالغة 22.7 مليون دينار على 52.9% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشـــركات هي: الوطني، برقان، 
بيتك، ايفا، استثمارات، أبيار، زين، جيزان، أجيليتي، 

الدولي.
  اس��تحوذت قيمة تداول س��هم التمويل الكويتي 
البالغة 3.9 ماليني دينار على 9% من القيمة اإلجمالية.

  ســـجلت مؤشـــرات 5 قطاعات ارتفاعا أعالها 
قطاع االســـتثمار مبقدار 33.5 نقطة، تاله األغذية 
مبقدار 31 نقطة، تاله العقـــار مبقدار 24.4 نقطة، 
فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أعالها اخلدمات 

مبقدار 13.7 نقطة.

ت
را
ش

ؤ
م
و

بنك برقان عن حتقيقه خلسائر 
قدرهـــا 3 ماليني دينـــار لفترة 
األشـــهر التســـعة إال انه حافظ 
على سعره، ومع إعالن »بيتك« 
عن نتائجه املالية وحتقيق أرباح 
قدرها 97.3 مليون دينار لفترة 
األشهر التسعة منها 26.6 مليون 
دينار في الربع الثالث، فإنه لم 
يبق سوى البنك التجاري الوحيد 

الذي لم يعلن نتائجه املالية.
وحققت أغلب أسهم الشركات 
االســــتثمارية ارتفاعا في أسعارها في تداوالت مرتفعة نسبيا على 
بعض األســــهم فقد جتاوز سعر سهم االستثمارات الوطنية حاجز 
الـــــ 500 فلس وصوال الى 510 فلوس في تداوالت مرتفعة نســــبيا 
بدعم من حل اخلالفــــات مع مجموعــــة األوراق املالية، األمر الذي 
زاد من أجواء التفاؤل لدى أوســــاط املتداولني وشراء سهم الشركة 
باعتبار انها ستحقق أرباحا ضخمة من صفقة »زين«، فيما اتسمت 
التداوالت على سهمي الساحل للتنمية واملال لالستثمار بالضعف 
النسبي مع استقرار أسعارهما السوقية، وشهد سهم ايفا تداوالت 
نشــــطة وارتفاعا محدودا في ســــعره، ورغم التداوالت الضعيفة 
نســــبيا على سهم مشاريع الكويت إال انه سجل ارتفاعا في سعره 
مع توقعات بأن يواصل الســــهم االرتفاع، وتراجعت تداوالت سهم 
املركز املالي بشــــكل ملحوظ مقارنة بأول من امس مع انخفاض في 
سعره، ويالحظ ان سهم التمدين لالستثمار يشهد عمليات جتميع 
بســــعره احلالي في ظل توقعات بأن يتم إجناز صفقة بيع حصتها 

في األهلي املتحد.
وحققت أغلب أســـهم الشركات العقارية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض األسهم، فقد واصل سهم أبيار تداوالته 
القياسية مع ارتفاع ملحوظ في سعره السوقي، ورغم ان طبيعة هذه 
التداوالت يغلب عليها طابع املضاربات إال انها مدعومة باخلطوات 
التي تقوم بها الشـــركة خلفض التزاماتها املالية والتي كان آخرها 
االتفاق مع احد األطراف حول التـــزام يقدر بنحو 56 مليون دينار 
والذي ميثل نحو 34% من مديونية الشركة، واستمر االجتاه الصعودي 

لسهم جيزان في تداوالت نشطة أيضا.

الصناعة والخدمات

استمرت أغلب أسهم الشركات الصناعية في االرتفاع في تداوالت 
مرتفعة نســـبيا على بعض األســـهم، فرغم اإلعالن عن قيام شركة 
اســـمنت بورتالند بتحقيقها أرباحا قدرهـــا 670 ألف دينار من بيع 
جزء من استثمارها في سهم التمدين االستثمارية إال ان سهمها سجل 

انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة.
وفي قطاع اخلدمات، اســـتمرت التداوالت الضعيفة على ســـهم 
»زين« الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، فيما ان بعض األسهم 
الرخيصة في القطاع حققت ارتفاعا في أسعارها في تداوالت مرتفعة 

نسبيا خاصة أسهم هيتس تلكوم ومجموعة الصفوة وميادين.
وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات على 52.9% من اجمالي 

القيمة للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 125 شركة.

هشام أبوشادي
تباينت حركة مؤشري سوق 
الكويت لألوراق املالية بني ارتفاع 
الســـعري وانخفاض  املؤشـــر 
املؤشر الوزني في ختام تعامالت 
األسبوع امس في تداوالت تركزت 
بشكل رئيسي على أغلب األسهم 
الرخيصة في مختلف القطاعات 
مع اســـتمرار عمليات الشـــراء 
على معظم أســـهم البنوك وان 
كان بوتيرة محدودة، وفي ظل 

وجـــود توافق بني كبار املالك في زين على عدم عرقلة صفقة »زين 
ـ اتصـــاالت« بعد ان مت التوصل التفاق يقضي بدخول عمالء البنك 
التجاري ومجموعة األوراق املالية من حملة أسهم زين املرهونة لدى 
البنك التجاري، فإن ذلك سيوفر املزيد من احملفزات الستمرار االجتاه 
الصعودي للســـوق، خاصة ان إمتام هذه الصفقة سيحقق مكاسب 
كثيرة للبنوك والشركات املعنية بالصفقة بشكل رئيسي والسوق 
بشـــكل عام، خاصة انه يتزامن مع هذا االتفاق وجود اكثر من جهة 
أعلنت عن رغبتها في شراء زين السعودية، آخرها شركة االتصاالت 
املصرية، األمر الذي يفتح الطريق أمام توقيع اتفاق رســـمي إلمتام 
صفقـــة زين ـ اتصاالت، وتظل هناك نقطة خالفية محل جدل تكمن 

في آلية تنفيذ الصفقة.
فإذا متت الصفقة قبل انتهاء مجلس مفوضي هيئة أسواق املال 
من إعداد الالئحة التنفيذية للقانون، فإنه سيتم تنفيذها وفق نظام 
االستحواذ املعمول به حاليا في السوق، علما ان مجلس املفوضني قد 
مت تعيينه في شهر أغسطس املاضي وبالتالي فإنه يجب ان ينتهي 
من إعداد الالئحة التنفيذية للقانون بعد 6 أشهر من تاريخ تعيينه 
وهـــذه املدة تنتهي في يناير املقبل، وهـــذا يعني انه في حال إعداد 
الالئحة التنفيذية مع نهاية فترة األشهر الـ 6، وعدم إجناز الصفقة 
خالل تلك الفترة، فإن صفقة زينـ  اتصاالت ستتم وفق قانون هيئة 
أسواق املال، األمر الذي يلزم شركة االتصاالت اإلماراتية بشراء اي 

اسهم تعرض من مساهمي زين خالل فترة زمنية محددة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 18.3 نقطة ليغلق على 7067.6 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.26% مقارنة بأول من امس، فيما انخفض املؤشر 
الوزني 1.66 نقطة ليغلق على 477.61 نقطة بانخفاض نسبته %0.35 

مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 382.4 مليون سهم نفذت من خالل 

5339 صفقة قيمتها 43 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 125 شركة من أصل 213 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 44 شـــركة وتراجعت أسعار أسهم 40 شركة 
وحافظت أســـهم 41 شـــركة على أسعارها و88 شـــركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 17.2 
مليون ســـهم نفذت من خالل 625 صفقة قيمتها 12.5 مليون دينار، 
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني من حيث القيمة، 

استقرار أسعار أغلب 
أسهم الشركات 
المرتبطة بسهم 
»زين« وارتفاع 
»االستثمارات«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم
10 شركات
على %52.9

من القيمة اإلجمالية

المؤشر 18.3 نقطة وتداول 
382.4 مليون سهم

قيمتها 43 مليون دينار

ارتفاع

)سعود سالم(تباين املؤشرات في ختام تعامالت األسبوع 

المجلس النقدي الخليجي يعقد اجتماعه غدًا
في الكويت الستكمال متطلبات الوحدة النقدية

كونا: يعقد مجلـــس إدارة املجلس النقدي اخلليجي 
اجتماعا غدا السبت في الكويت بحضور محافظي مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية للدول األعضاء في االحتاد النقدي 
وهي مملكة البحرين واململكة العربية السعودية ودولة 
قطر والكويت. وقال بيان صحافي صادر عن بنك الكويت 
املركزي ان مجلس ادارة املجلس النقدي اخلليجي عقد 

اجتماعـــه األول في 30 مارس 2010 وذلك عقب تصديق 
الدول األعضاء في املجلس على اتفاقية االحتاد النقدي 

ودخول النظام األساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ.
واضاف بيان البنك املركزي ان مجلس إدارة املجلس 
النقدي اخلليجـــي يواصل في اجتماعـــه املقبل أعماله 
الستكمال متطلبات املرحلة املقبلة ومن أبرزها استكمال 

البناء املؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي حيث سبق 
أن أقر مجلس اإلدارة امليزانية التشغيلية للمجلس.

وجتدر اإلشـــارة في هذا الشأن إلى ان مجلس ادارة 
املجلـــس النقدي اخلليجي يعقد 6 اجتماعات على األقل 
في السنة وذلك بحســـب ما ورد في املادة العاشرة من 

النظام األساسي للمجلس النقدي.

»زين« تستحوذ على 63.6% من إجمالي 
مشتركي الهاتف الجوال في السودان

الكويت تتسلم رسميًا
ناقلة النفط العمالقة »دار سلوى«

ترسية مناقصة على »المشتركة«
بـ 3 ماليين دينار

أفادت شــــركة املجموعة املشتركة للمقاوالت بانها حصلت على اقل 
األسعار في املناقصة رقم ق ص/ط/241 التابعة لوزارة األشغال العامة، 
مبينة الشركة في بيان لها على موقع البورصة انه ورد اليها كتاب من 
جلنة املناقصات املركزية بشأن ترسية املناقصة املذكورة أعاله واخلاصة 
بأعمال صيانة عامة للطرق الســــريعة بالكويت بقيمة 3 ماليني دينار 

وملدة 1095 يوما.

»بورتالند« تحقق 670 ألف دينار
من بيع جزء من استثماراتها

أفادت شركة اسمنت بورتالند كويت  انه مت بيع جزء من استثمارات 
الشركة في شركة التمدين االستثمارية مببلغ 1.1 مليون دينار وقد 
نتج عن ذلك البيع صافي ربح قدره 670.593 ألف دينار اي ما يعادل 
9 فلوس للسهم الواحد، حيث ستقوم الشركة باحتساب هذه االرباح 

 من ضمن النتائج املالية للشركة للربع املنتهي في 2010/12/31. 

»بيتك«: محكمة التمييز أجلت قضية 
التسجيل العقاري الى 18 يناير 2011

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( ان قضية التسجيل العقاري 
)الســـكن اخلاص( التي كانت منظورة امام محكمة التمييز بجلسة 

أمس األول، قد مت حجزها للحكم جللسة 2011/1/18.  

»ثريا« تربح 162 ألف دينار
للـ 9 أشهر المنتهية

ذكر مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية اعتمد البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 2010/9/30، حيث حققت أرباحا 
بلغت قيمتها 162 ألف دينار ليبلغ إجمالي املطلوبات 373.988  ألف 
دينار وبلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع اإلطراف ذات الصلة 

مبلغ 38.843 ألف دينار.

اخلرطــــوم ـ كونا: قال تقرير 
رسمي سوداني ان شركة »زين ـ 
السودان« خلدمات الهاتف اجلوال 
استحوذت على 63.6% من إجمالي 

املشتركني في البالد.
التقريــــر الصادر  وأوضــــح 
املركزي السوداني ان  البنك  عن 
»زينـ  السودان« تصدرت شركات 
االتصاالت األخرى من حيث عدد 
املشتركني بعد ان ارتفع هذا العدد 
الى 8.4 ماليني مشترك حتى نهاية 
العام املاضــــي مقارنة بنحو 5.1 
ماليني مشــــترك حتى نهاية عام 

2008. وأضاف التقرير ان خدمات 
الشركة باتت تغطي 793 موقعا 
في مختلف إنحاء السودان، ونالت 
الســــودانية لالتصاالت  الشركة 
)سوداتل( 18.9% من املشتركني 
حيث انخفض عدد مشــــتركيها 
في قطاع الهاتف اجلوال من 3.2 
ماليني مشــــترك الى 3.04 ماليني 

مشترك.
من جهة أخرى، أوضح الرئيس 
التنفيــــذي للشــــركة املصريــــة 
لالتصاالت طــــارق طنطاوي ان 
الشــــركة ليس لديهــــا أي خطة 

للتوسع االقليمي في املنطقة في 
الوقت احلالي.

وقال طارق طنطاوي في مكاملة 
هاتفية مع »رويترز« ان »املصرية 
لالتصاالت« حريصة على زيادة 
اختراقها خلدمات البرودباند في 
السوق احمللي، مضيفا انه من غير 
املرجح التقدم لعرض لشراء »زين 
ـ السعودية«. وكان رئيس مجلس 
اإلدارة عقيل بشير قد أملح لنشرة 
داو جونز عن رغبة الشركة في 
ـ السعودية«  شراء شركة »زين 

في حال طرحها للبيع.

كوريا اجلنوبيةـ  كونا: وقعت 
الكويت أمس رسميا عقد تسلم 
ناقلة النفط اخلام العمالقة )دار 
ســـلوى( من شـــركة )دايوو( 
الكورية اجلنوبية لبناء السفن 
والهندسة الثقيلة. وتعتبر هذه 
أول ناقلة للنفط يتم تســـلمها 
ضمن خطة حتديث أسطول شركة 
ناقالت النفـــط الكويتية والتي 
تتضمن بناء اربع ناقالت نفط 

عمالقة ثنائية البدن.
ووقـــع عقد تســـلم الناقلة 
اجلديدة رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة ناقالت 
النفط نبيل بورسلي ممثال عن 
الكويت بينما وقعها عن اجلانب 
الكوري نائب الرئيس والرئيس 
التنفيذي واملدير العام لشـــركة 

)دايوو( وون كانغ كي.
الناقلة  املقرر ان تبحر  ومن 
)دار ســـلوى( في التاسعة من 
صباح الغد متجهة الى الكويت 
في رحلة تستغرق 18 يوما بطاقم 
مكون مـــن اربعة ضباط مالحة 
الى  واربعة مهندسني باالضافة 
رئيس املهندسني عيسى اشكناني 
و14 بحـــارا فضال عـــن الطاقم 
الناقلة  االشرافي بقيادة قبطان 

الكابنت عادل الصليهم.
ومت تسلم الناقلة في احتفال 
كبير اقيم فـــي ميناء االحواض 
اجلافة التابعة للشركة الواقعة 
بجزيرة جيوجي وبحضور كبار 
الكويتية  الشـــركتني  مسؤولي 
الكويـــت  والكوريـــة وســـفير 
لـــدى كوريا اجلنوبيـــة متعب 

املطوطح.

وبدأ احلفل بعد عزف السالمني 
الكويتي والكوري اجلنوبي، ثم 
اعطى رئيس مجلس ادارة شركة 
الكويتية نبيل  النفـــط  ناقالت 
بورسلي اشـــارة تدشني الناقلة 
اجلديدة التي يبلغ طولها الكلي 
نحـــو 333 متـــرا وعرضها 60 

مترا.
وقـــال بورســـلي فـــي كلمة 
مبناسبة االحتفال بتسلم الناقلة 
»انه مت تسلم ناقلة النفط )دار 
سلوى( العمالقة بنجاح تام من 
قبل الشركة الكورية املصنعة«، 
مشيرا الى ان ناقلة عمالقة بهذا 
احلجـــم واملواصفات ســـتكون 
»اضافة الى االســـطول الكويتي 
ما يعزز قدرة التصدير الكويتي 

للنفط«.
واضاف ان )دار سلوى( لديها 
القدرة على دخول املوانئ كونها 
ثنائية البدن ومواكبة لالشتراطات 
والقوانني العاملية الى جانب كونها 

حتتوي على احـــدث التقنيات، 
مشيرا الى دخولها اخلدمة فور 

وصولها الكويت.
من جهته قـــال نائب رئيس 
مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 
ومدير عام شركة )دايوو( لبناء 
الســـفن والهندسة الثقيلة وون 
كانغ كي لوكالة االنباء الكويتية 
)كونـــا( ان هـــذه الناقلـــة تعد 
السادسة التي صنعتها الشركة 
الكورية لشـــركة ناقالت النفط 
الكويتية منـــذ توقيع اول عقد 
بينهمـــا في عام 1990 معربا عن 
الكويت ناقلة  سعادته بتسليم 
النفط )دار سلوى( في موعدها 

احملدد واملتفق عليه.
الناقلة  واضاف ان حمولـــة 
الكلية تصل الـــى ما يقارب 2.1 
مليون برميـــل من النفط اخلام 
وتبلغ سرعتها حوالي 16.2 عقدة 
بحرية وبطاقم اجمالي مكون من 

40 شخصا.

»المصرية لالتصاالت« تنفي التقدم لشراء »زين ـ السعودية« نبيل بورسلي متوسطا مسؤولي شركة »دايوو« أمام  الناقلة »دار سلوى«

»التجاري« يقيم يومًا مفتوحًا
لعمالء حسابي األول في »األكوابارك«

أقام البنك التجاري مهرجان نهاية فصل الصيف 
بدعوة عمالء حسابي االول، وهو احلساب املخصص 
لالطفـــال، الى قضاء يوم كامل في االكوابارك مع 
اهاليهم والتمتع بجميع االنشطة املائية والرياضية 
باالضافة الى االنشـــطة الترفيهيـــة التي أعدت 
خصيصا لهذه املناسبة والتي اشتملت على برامج 
شخصيات كرتونية لالطفال وفقرة مع الساحر، 
كما شملت النشاطات عروضا قيمة ومجانية مقدمة 
من مجموعة كبيرة من شركاء حسابي األول. وقد 
شهد االحتفال جناحا كبيرا حيث شارك املئات من 
االطفال واهاليهم باملناسبة وامضوا يوما مميزا 

مملوءا باملتعة والفرح.
ويأتي هذا االحتفال ضمن سياسة البنك التي 
تهدف إلى االهتمام الكبير بشريحة االطفال والشباب 
وحرصه الدائم على تنظيم انشطة ترفيهية تساهم 

في اضفاء البهجة والسرور الى العمالء وخاصة 
االطفال وانشطة تثقيفية لصقل وتنمية مواهبهم 

واالهتمام بنشاطاتهم الفكرية واالبداعية.
وشارك العديد من موظفي البنك وخاصة موظفي 
ادارة التسويق والبحوث، وإدارة العالقات العامة، 
وموظفي املبيعات في البنك في استقبال العمالء 
وتنظيم انشـــطة مما ساهم في اجناح هذا اليوم 

املفتوح.
وجتدر اإلشارة إلى أن حسابي االول هو حساب 
توفير مخصص لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 
عمر يوم لغاية 14 عاما يساهم في حتقيق اهداف 
االهل في تأمني مستقبل افضل الطفالهم واالدخار 
لهم منذ نعومة اظافرهم كما يخولهم املشاركة في 
العديد من النشـــاطات الثقافية والترفيهية التي 

ينظمها البنك على مدار السنة.

جناح البنك التجاري في األكوابارك


