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حال تراجع الســــوق دون حاجز الـ 7 آالف نقطة، فإن ذلك سيؤدي الى 
تراجع كبير قد ميتد لفترة ما بعد إجازة العيد.

آلية التداول

تكبدت أسهم 5 بنوك خسائر في أسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم البنك الوطني الذي سجل انخفاضا 
محدودا بفعل استمرار عمليات البيع على السهم من قبل إحدى احملافظ 
املالية التي تقوم في الوقت نفسه بعمليات شراء على سهم زين، وحتى 
اآلن فإن البنك التجاري يعد 
الوحيد بــــن قطاع البنوك 
الــــذي لم يعلن عن نتائجه 
الثالث،  املالية لفترة الربع 
التداوالت الضعيفة  ورغم 
على سهم بيت التمويل إال انه 
سجل انخفاضا في سعره.

وفي قطاع االســــتثمار، 
تراجعت أغلب أسهم القطاع 
بشكل ملحوظ، خاصة أسهم 
التابعة ملجموعة  الشركات 
اخلرافي في القطاع، فقد شهد 
سهم االستثمارات الوطنية 
عمليات بيع قوية أدت الى 
انخفاض الســــهم 30 فلسا 
ليغلق على 510 فلوس، كذلك 

وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 13.2 
مليون سهم نفذت من خالل 509 صفقات قيمتها 12.4 مليون دينار.

واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 75.6 مليون ســــهم نفذت من خالل 1433 صفقة قيمتها 8.3 

مالين دينار.
وقد تراجعت بشــــدة حجم الســــيولة املتداولة في البورصة امس 
الســــباب ابرزها ما تردد حول خالفات داخل مجلس ادارة »زين« االمر 
الذي دفع اسعار اغلب االســــهم املرتبطة بصفقة زين للتراجع بشكل 

ملحوظ، وباستباقية ادى 
ذلك الــــى تراجع عدد كبير 
التي  الشــــركات  من اسهم 
شــــملها التداول، وبالتالي 
فإن هناك توقعات مبزيد من 
التراجع خاصة مع اقتراب 
اجازة عيد االضحى ونهاية 
القانونية العالنات  الفترة 
الشركات عن نتائج اعمالها 
لفترة الربع الثالث، وعلى 
الرغــــم من ان ســــهم زين 
ان  اال  حافظ على ســــعره 
املرتبطة  الشــــركات  اسهم 
به سجلت تراجعا ملحوظا 
في اســــعارها في تداوالت 
انه في  ضعيفة، واملشكلة 

تراجع أغلب األسهم تأثرًا بالمخاوف حول صفقة »زين«
والمؤشر قد يتراجع دون حاجز الـ 7000 نقطة

  استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
24.8 مليون دينار على 55.4% من القيمة االجمالية 
وهذه الشركات هي: الوطني، املشاريع، املال، بوبيان 

للبتروكيماويات، زين، االفكو.
  استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

8.6 ماليني دينار على 19.2% من القيمة االجمالية.
  باســـتثناء ارتفاع مؤشر قطاع األغذية مبقدار 
92.9 نقطة، تراجعت مؤشـــرات باقـــي القطاعات 
اعالهـــا الصناعة مبقدار 115.9 نقطـــة، تاله قطاع 
االستثمار مبقدار 107.3 نقاط، تاله البنوك مبقدار 

105.9 نقاط. ت
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األمر بالنسبة لسهم الساحل للتنمية 
الذي شهد عمليات بيع ملحوظة أيضا 
أدت لتراجع سعره، وشملت عمليات 
البيع سهم املال لالستثمار الذي تراجع 
3 وحدات سعرية، وفي ظل املخاوف 
التي سادت أوســــاط املتداولن حول 
احتماالت اســــتمرار االجتاه النزولي 
للسوق، فقد شهدت باقي أسهم الشركات 
االستثمارية عمليات بيع أدت الى تراجع 
بعضها باحلد األدنى، كما ان الشركات 
االســــتثمارية التي أعلنت عن أرباح 
ممتازة في الربع الثالث ســــجلت ايضا انخفاضا ملحوظا في أسعارها، 
واألسوأ انه في حال اســــتمرار االجتاه النزولي للسوق أغلب الفترات 
املتبقية من العام احلالي، فإن ذلك سيؤثر سلبا على النتائج املالية لهذه 

الشركات في الربع الرابع.
وسجلت أغلب أسهم الشــــركات العقارية انخفاضا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة، باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض األسهم 
كسهم العقارات املتحدة الذي استقر على مستوى الـ 100 فلس، كذلك سهم 
أبيار للتطوير العقاري الذي شهد تداوالت مرتفعة وانخفاضا ملحوظا 
في سعره، وتراجعت بشكل ملحوظ التداوالت على أسهم عقارات الكويت 

وجيزان والدولية للمنتجعات مع انخفاض في أسعارها السوقية.

الصناعة والخدمات

تراجعت أغلب أسهم الشركات الصناعية بشكل ملحوظ في تداوالت 
ضعيفة، خاصة أسهم الشــــركات التابعة ملجموعة اخلرافي، فقد شهد 
سهم اسمنت بورتالند انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت سيطرت 
عليها عمليات البيع، رغم األربــــاح املمتازة التي يتوقع ان تعلن عنها 
الشركة لفترة األشــــهر الـ 9 التي قد تصل الى 200 فلس للسهم، كذلك 
رغم التداوالت الضعيفة لســــهم الكابالت، اال انه سجل هبوطا ملحوظا 
في ســــعره، وانخفض ســــهم منا القابضة باحلد األعلى معروضا دون 

طلبات بفعل عمليات البيع القوية.
وتراجعت أغلب أسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت ضعيفة نسبيا، 
فقد استمرت التداوالت املرتفعة على سهم زين الذي المس حاجز الدينار 
و500 فلس خالل مراحل التداول، إال انه أغلق على مستوى الدينار و480 
فلسا، ويعود عدم تأثر سهم زين الى ان الصفقة لن تؤثر على النتائج 
املالية للشركة التي يتوقع ان تصل أرباحها في نهاية العام الى 1.1 مليار 
دينار، كذلك عمليات الشراء التي يقوم بها أحد أكبر املالك، وواصل سهم 
هيتس االنخفاض بفعل عمليات البيع املتواصلة، وارتفع سهم اجلزيرة 
باحلد األعلى اثر النتائج املالية املمتازة التي حققتها الشركة في الربع 

الثالث والبالغة 4.4 مالين دينار.
استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات على 55.4% من إجمالي القيمة 

للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 128 شركة.

هشام أبو شادي
على الرغم من موافقة مجلس ادارة 
زين على بدء اجراءات الفحص النافي 
للجهالة في اطــــار االجراءات الفعلية 
المتام بيع 46% الى شركة االتصاالت 
االماراتية، اال ان سوق الكويت لالوراق 
املالية سجل هبوطا حادا في مؤشريه 
السعري والوزني مع انخفاض كبير 
في قيمة التداول جراء تزايد عمليات 
البيع وشبه االحجام عن الشراء، وذلك 
نتيجة ما تردد عن خالفات داخل اجتماع 

مجلس ادارة زين حول املفاوضات اخلاصة ببيع زين السعودية وفي نفس 
الوقت ما تردد عن عدم متكن االستثمارات الوطنية من جتميع نسبة الـ 
46% من اسهم زين، االمر الذي ولد شعورا لدى اوساط املتداولن بوجود 
عراقيل حول امتام الصفقة، فحســــب قول مصادر مقربة، فإن عضوين 
من مجلــــس ادارة زين طلب خالل االجتماع معرفــــة جميع التفاصيل 
اخلاصة باملفاوضات حول بيع زين الســــعودية اال انهما لم يتمكنا من 
معرفة ذلك خاصة ان هناك معلومات تشير الى ان االستثمارات الوطنية 
ستقوم بشراء زين الســــعودية، وفي هذا الصدد تباينت املعلومات ما 
بن ان االســــتثمارات الوطنية ستقوم بشرائها لصاحلها، فيما ان هناك 
معلومات اخرى تشير الى انها ستقوم بشرائها لصالح مستثمرين في 
السعودية فضلوا عدم الكشف عن انفسهم، وان الصفقة في حال امتامها 
ستدون في دفائر االستثمارات الوطنية ضمن محفظة عمالء، واضافت 
املصادر ان عدم كشــــف »االستثمارات« عن تفاصيل الصفقة يعود الى 
انها في اطار املفاوضات ولم يتم التوصل التفاق نهائي حتى يتم الكشف 
عن تفاصيلها، واضافت املصــــادر ان احد كبار املالك في »زين« بصدد 
أو قام فعليا برفع دعوى قضائية مســــتعجلة لوقف اجراءات الفحص 
النافي للجهالة، وفي اطار هذه التطورات، فإ ن السوق يتوقع ان يشهد 

املزيد من الهبوط.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 67.1 نقطة ليغلق على 7050.3 نقطة 
بانخفاض نســــبته 0.94% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 4.56 نقاط ليغلق على 477.04 نقطة بانخفاض نسبته %0.95 
مقارنة بأول من امس.وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 229.6 مليون سهم 

نفذت من خالل 4533 صفقة قيمتها 44.7 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 128 شــــركة من اصل 213 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 13 شركة وتراجعت اسعار اسهم 82 شركة وحافظت 

اسهم 26 شركة على اسعارها و92 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشــــركات اخلدماتية النشــــاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 58.7 مليون ســــهم نفــــذت من خالل 1110 صفقــــات قيمتها 13.9 

مليون دينار.

ضعف واضح في 
القوة الشرائية 
وعمليات جني 
أرباح قوية على 
األسهم الرخيصة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

6 شركات
على %55.4

من إجمالي القيمة

)محمد ماهر(آثار تراجع السوق بادية على اوساط املتداولني

المؤشر 67.1 نقطة وتداول 
229.6 مليون سهم قيمتها 

44.7 مليون دينار

انخفاض

»الغرفة« عقدت اجتماع لجنة المالية واالستثمار البراك: صناعة االتصاالت تتطور بسرعة كبيرة

إطالق »إلى« لتكنولوجيا المعلومات

العويشق يطالب أوروبا بالمرونة
للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة

قال مؤسس ورئيس مجلس 
ادارة شــــركة »إلى« املتخصصة 
بتكنولوجيا املعلومات د.ســــعد 
البراك ان صناعة االتصاالت تشهد 
تطورا متسارعا لتصل الى العصر 
الرقمي حيــــث التركيز على نقل 
البيانات الرقمية. واضاف البراك، 
في تصريح صحافي امس مبناسبة 
االعالن عن انطالق شركة »الى« 
العائدة ملؤسسن ذوي خبرة في 
صناعة تكنولوجيا املعلومات، 
ان الشركة تتوقع حتوال جديدا 
قريبا من العصر الرقمي الى عصر 
املعامالت حيث سيكون التركيز 

على التعامالت بن األجهزة بدال من البشر. وذكر أنه 
مع هذه التطورات املتسارعة ظهرت أجيال جديدة 
من تهديدات أمن الشبكات تتسم بكونها تهديدات 
عالية التنظيم ومنتشرة على نطاق واسع ولها خطر 

البيانات  كبير يتمثل في فقدان 
وحدوث اعطال واألضرار بسمعة 
احلكومات واملؤسسات املزودة 

للخدمات في العالم.
الشــــركة عقدت  ان  وأوضح 
شــــراكة جديدة مع شــــركة »رد 
المبدا« التي تقدم برمجيات حديثة 
في مجالي احلوســــبة الشبكية 
وتكنولوجيــــا االمــــن، مضيفا 
ان منصــــة »اب ايــــرن« األمنية 
التي متلكها شــــركة »رد المبدا« 
والتطبيقات االمنية ستسهل األمور 
لهذا الكيان اجلديد لتقدمي احلماية 

الكافية ضد هذه التهديدات.
وقال البراك ان هذه الشراكة ستسمح لشركة »الى« 
باستخدام وتوظيف تقنيات شركة »رد المبدا« في 
عروض خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

التي تعتزم الشركة تطويرها مستقبال.

ضرار الغامن مترئسا اجتماع اللجنة

عقدت جلنة املالية واالستثمار 
املنبثقـــة عن مجلـــس ادارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت اجتماعها 
الرابع لعام 2010 أمس برئاسة ضرار 
الغامن وحضور عبداهلل احلميضي 
وانس الصالح وفهد اجلوعان ووفاء 
القطامي ومها الغنيم واسامة النصف 
الفجي  الســـاير ومحمد  وســـاير 
وفواز مناور وناصر الساير، حيث 
استعرضت اللجنة جدول أعمالها 
والذي ضم العديـــد من املواضيع 
ذات الصلة باألوضاع االقتصادية 
واملالية للكويت، خصوصا بعد أن 
بدأت خطة التنمية تقطع شوطا مهما 

في دخولها الى حيز النفاذ.
وقال رئيس اللجنة ضرار الغامن 
في بيان صحافي أمس ان »استمرار 
احلوار حول خطـــة التنمية ليس 
ظاهرة صحية فحسب بل هو أيضا 
ظاهرة ضرورية يجب أن تستمر 
لكي تســـمح بالتطويـــر في ضوء 
التنفيذ وتعمل على االرتقاء باملناخ 
االقتصادي ويجب أن يبقى في اطاره 
االقتصادي واالجتماعي«. وأضاف 

دبــــي ـ رويترز: قــــال املدير العــــام للعالقات 
االقتصادية الدولية مبجلــــس التعاون اخلليجي 
عبدالعزيز العويشق إن الدول اخلليجية املنتجة 
للنفط ســــتوقع على الفور اتفاقا للتجارة احلرة 
تعطل كثيرا مع االحتاد األوروبي إذا أبدى التكتل 

األوروبي مرونة بشأن جمارك التصدير.
وبدأ اجلانبان قبــــل عقدين مفاوضات لتوقيع 
اتفاق جتارة حرة لكن احملادثات توقفت أكثر من 
مرة بســــبب أمور منها رغبة الدول اخلليجية في 
االحتفاظ بحق فرض رسوم جمركية على الصادرات 
ومخاوف أثارها االحتاد األوروبي بشــــأن حقوق 
االنسان. وقال العويشق في مقابلة مع »رويترز« 
أمــــس االول »اتفقت جميع األطراف بنســــبة %99 
تقريبا على نص اتفاقية التجارة احلرة واملشكلة 

الوحيدة هي رسوم التصدير«.
وأضــــاف على هامش مؤمتر في دبي »إذا وافق 

األوروبيون فيمكن أن نوقع في نفس اليوم«.

وقال مســــؤولون أوروبيــــون إن اصرار الدول 
اخلليجية على االحتفاظ بحق فرض رسوم جمركية 
على الصادرات يضر باملصنعن األوروبين الذين 
يشترون املواد اخلام بأسعار أعلى من نظرائهم في 
اخلليج. وحث املســــؤولون دول مجلس التعاون 

اخلليجي على القضاء على ازدواجية األسعار.
وقال العويشق »يعتقد األوروبيون أن جمارك 
الصادرات حتد مــــن امدادات الســــلع األولية إلى 
أسواقهم لكن هذه كلها افتراضات... أحيانا أسمي 
تلك مناقشة نظرية ألنه ليست هناك رسوم على 
صادرات املنتجات األولية. »ال تفرض أي دولة من 
دول مجلس التعاون اخلليجي جمارك حاليا على 
البتروكيماويات. لكننا نريد االحتفاظ بهذا احلق 
حتسبا للحاجة«. ويقول محللون إن دول اخلليج 
تستخدم الرسوم اجلمركية على الصادرات كآلية 
ملنع زيادة املعروض من البتروكيماويات مما يحول 

دون انخفاض األسعار.

بدء االكتتاب في شركة تابعة
لـ »الوطنية لالتصاالت« بفلسطين

ذكرت الشركة الوطنية لالتصاالت ان الشركة الوطنية لالتصاالت 
بفلســـطن والتي متتلك فيها 57% من اســـهمها وهى املشغل الثاني 
خلدمة الهواتف املتنقلة بفلســـطن، قد بدأت أمس االول بطرح %15 
من اســـمها جلمهور املستثمرين في فلسطن لالكتتاب األولي العام 
وستســـتمر حتى 2 ديســـمبر املقبل وذلك من خالل احد فروع بنك 
اتش اس بي ســـي الشرق االوسط احملدود او البنك العربي او بنك 
فلسطن او البنك التجاري الفلسطيني او البنك االسالمي الفلسطيني 

او بنك قطر الوطني او بنك القدس.
وأضافت الشركة أنه مبجرد اكتمال االكتتاب األولي العام سوف 
يتم ادراج اســـهم الشركة في بورصة فلســـطن خالل 30 يوما من 

تاريخ إغالق االكتتاب.

»الوطني« يحول أسهم االكتتاب
إلى حساب المساهمين

قام بنك الكويت الوطني امس بتحويل اسهم زيادة رأس املال الى 
حساب املســـاهمن، وكان البنك قد انهى بنجاح عملية زيادة رأس 
املـــال التي متت تغطيها اكثر من 5 مرات بتكلفة 500 فلس للســـهم 

والتي بلغت نسبتها %10.

السعودية ترفض الترخيص لشركات 
طيران خليجية بتنظيم رحالت داخلية

الرياض ـ يو.بي.آي: رفضت الســـعودية الترخص ألي شـــركة 
طيران خليجية للعمل في السوق السعودي وتقدمي خدمات الرحالت 

الداخلية.
ونقلت صحيفة »الرياض« امس عن مساعد وزير الدفاع والطيران 
املفتش العام لشؤون الطيران املدني األمير فهد بن عبداهلل قوله أثناء 
 حضوره أمس االول مراســـم توقيع عقد شراء اخلطوط السعودية

لـ 30 طائرة جديدة من شركة »بوينغ« ان شركات الطيران اخلليجي 
مســـموح لها ومرحب بها في احملطات الدولية فقط مثل الشـــركات 

العاملية األخرى.
يشار إلى أن قطاع الطيران الداخلي في السعودية يواجه عديدا 
من املشـــاكل حيث تشتكي الشـــركات اخلاصة العاملة فيه من عدم 
تكافؤ تكاليف الرحالت الداخلية، أســـعار وقود ورســـوم اخلدمات 
األرضية واجلوية املقدمة في املطارات وأســـعار التذاكر املفروضة 

واحملددة من قبل السلطات السعودية.
وكانت شركة سما أوقفت رحالتها منذ نحو شهرين بعد عجزها 

عن تغطية تكاليف الرحالت لنفس األسباب املذكورة.

الغامن أن من ضمـــن أهداف خطة 
التنمية حتويل الكويت الى مركز 
مالي، وبالتالي فإن مشاركة القطاع 
املصرفـــي في متويل مشـــروعات 
التنمية مطلب أساسي »فالتمويل 
املطلوب ليس قروضا نقدية فقط 
بل يتمثـــل بالضمانات والكفاالت 
املصرفية والتسهيالت التي يقدمها 

املوردون«.
وذكر أن اجلهاز املصرفي ميلك 
من اخلبرات والكوادر والسيولة ما 
يجعله األقدر على توفير مصادر 
التمويل ملشروعات التنمية وفي ذلك 

يتم حتقيق عدة مزايا وفوائد.

وأفاد الغامن بـــأن من أهم هذه 
املزايـــا تطوير القطـــاع املصرفي 
واالســـتفادة من خبـــرات البنوك 
في ادارة املشـــاريع بالتعاون مع 
املؤسســـات املاليـــة واملصرفيـــة 
اخلارجية وكذلك االســـتفادة من 
أداء دوره األساســـي فـــي تطبيق 
السياسات االئتمانية والسياسات 
النقدية التي يرسمها بنك الكويت 
املركزي. وأوضح ان الغرفة ستسعى 
لتكون لها قنـــاة تواصل وتعاون 
مستمرة مع اجلهات املسؤولة عن 
اخلطة ومتابعتها ألن جناحها هدف 

كل االطراف دون استثناء.

د.سعد البراك

الذهب يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
بتجاوزه حاجز الـ 1400 دوالر لألونصة

لندن ـ أ.ف.پ: جتاوز ســــعر اونصة الذهب 
امس للمرة االولى عتبة الـ 1400 دوالر مسجال 
بذلك رقما قياسيا تاريخيا وسط سوق شهدت 
مضاربات شديدة، وارتفع سعر اونصة الذهب 

الى 1403.88 دوالرات.
واليزال الذهب يســــتفيد من قرار املصرف 
املركــــزي االميركــــي بفتح الباب واســــعا امام 
االعتمــــادات عبر ضخ نحــــو 600 مليار دوالر 

اضافية في االقتصــــاد األميركي، وهي مبادرة 
قد تلقي بثقلها على الدوالر وتزيد من نســــبة 
التضخم، واملعروف ان اللجوء الى الذهب يتزايد 

مع تقلب اسعار العمالت.
كما ترافق هذا االرتفاع في ســــعر الذهب مع 
دعوة رئيس البنك الدولي روبرت زوليك دول 
مجموعة العشرين الى اعطاء الذهب مجددا دور 

احلامي لالستقرار في النظام املالي العاملي.


