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املســــؤولني في الشــــركات يأملون بأن تســــتمر صفقة زين في طريق 
امتامها، الن حدوث عكس ذلك ســــيؤدي الى هبوط ملحوظ للســــوق 

وبالتالي تراجع في النتائج املالية مقارنة بالربع الثالث.

  آلية التداول

  حافظــــت اغلب اســــهم 
البنــــوك علــــى اســــعارها 
باســــتثناء اســــهم ٣ بنوك 
سجلت ارتفاعا في اسعارها 
اال ان وتيرة التداول اتسمت 
بالضعف باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم  
البنــــك الدولي الذي حافظ 
على ســــعره رغــــم تذبذبة 
احملــــدود خــــالل مراحــــل 
التداول، كما شــــهد ســــهم 
«بيتك» عمليات شراء على 
اســــعاره احلالية، فيما انه 
رغم التداوالت الضعيفة على 
سهم بنك برقان اال انه سجل 

  وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٢٧٫٤ مليون ســــهم نفذت من خالل ٤٢٠ صفقة قيمتها ٢٫٦ 

مليون دينار.

  تماسك األسعار

  رغم ضعف قيمة التداول 
اال ان هناك متاسكا واضحا في 
أسعار أغلب األسهم خاصة 
القيادية، األمر الذي يبرز ان 
السوق مؤهل لنشاط قوي في 
حال حدوث تطورات ايجابية 
حول القضية املرفوعة ضد 
«زين»، والتي من شأنها ان 
تدفع السوق للصعود اغلب 
مراحل التــــداول في الفترة 
العام  املتبقية من تداوالت 
الذي سينعكس على  االمر 
النتائج املالية للشركات في 
نهاية العام بشكل ايجابي، 
وبالتالــــي فــــإن الكثير من 

 ضعف في الشراء مع استقرار األسعار
  وسط ترقب الجميع آلخر تطورات صفقة «زين» 

   استحوذت قيمة تداول أسهم ١٠ شركات والبالغة 
١٢٫٥ مليون دينار على ٥٢٫٢٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشــــركات هي: الدولي، بيتك، استثمارات، 
العقارات، املتحدة، زين، وطني، املشــــاريع، املال، 

الكوت، الساحل.
    استحوذت قيمة تداول سهم زين والبالغة ١٫٧ مليون 
دينار على ٧٫٥٪ من القيمة اإلجمالية، باستثناء ارتفاع 
ــري قطاعي االغذية مبقدار ٧٤٫٨ نقطة والبنوك  مؤش
مبقدار ٦٦٫٥ نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات 
اعالها قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار ١٨٫٩ نقطة، 

تاله قطاع اخلدمات مبقدار ١٥٫٧ نقطة.  ت 
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ارتفاعا محدودا في ســــعره، وبشكل 
عام، فإنه رغــــم التطور امللحوظ في 
اداء البنوك في التسعة اشهر من العام 
احلالي اال ان هناك قناعة بأن اســــعار 
اسهم القطاع احلالية اغلبها اعلى من 
االرباح التي حققتها ولكن في ظل ندرة 
الفرص االستثمارية فإن هناك قناعة 
لدى االوساط االستثمارية بأن اسهم 
البنوك االكثر جاذبية لالستثمار بفضل 
ما تتمتع به من ادارات على مستوى 
عال، وحماية مــــن احلكومة، وتفاؤل 
بنمو قوي في ارباحها في العام القادم، 
واستمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات االستثمارية ضعيفة 
باستثناء بعض االسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداوالتها كسهم 
اكتتاب القابضة الذي شهد تداوالت نشطة ادت الرتفاعه باحلد االعلى اال 
ان طابع املضاربات سيطر على هذه التداوالت وحقق سهم االستثمارات 
الوطنية ارتفاعا بنسبة اكثر من ٥٠٪ مقارنة بتداوالته اول من امس مع 
استمرار اجتاهه الصعودي، كذلك سجل سهم الساحل ارتفاعا محدودا 
في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم املال لالستثمار 
انخفاضا محدودا في ســــعره في تداوالت مرتفعة نسبيا. وبشكل عام 
ميكن القول أن اغلب الشركات االســــتثمارية في وضع حرج، فقدرتها 
على سداد ديونها تزداد صعوبة في ظل استمرار انخفاض قيم اصولها 
وفي ظــــل تزايد الضغوط من قبل البنك املركزي الذي اتخذ العديد من 

االجراءات والضوابط ادت للحد من قدرتها.
  وازدادت حركة التداول ضعفا على اسهم الشركات العقارية باستثناء 
التداوالت املرتفعة نســــبيا على بعض االسهم كسهم العقارات املتحدة 
الذي شهد تداوالت قياسية سيطرت عليها عمليات البيع جلني االرباح 
ما ادى الى تراجع السهم باحلد االدنى، حيث جاءت عمليات البيع القوية 
نتيجة اعالن الشــــركة عن بدء االكتتاب في زيادة رأس املال اعتبارا من 
١٢ الشهر اجلاري مبقدار ٤٠ مليون دينار بقيمة اسمية تقدر بنحو ١٠٠ 
فلس للســــهم، وارتفعت نسبيا تداوالت سهم ابيار مع انخفاض سعره 

مبقدار وحدتني.

  الصناعة والخدمات

  استمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية في الضعف 
مع اســــتقرار اسعار اغلبها خاصة سهمي الصناعات الوطنية وصناعة 
االنابيب االكثر تداوال في القطاع، وشــــهد سهم الكوت عمليات نقل بني 

بعض احملافظ على سعر ٣٨٥ فلسا.
  وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم 
الرخيصة خاصة ســــهم ميادين الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره، 
فيما حافظ سهم «زين» على سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا مقارنة 

باول من امس.
  وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ١٠ شركات على ٥٢٫٢٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٠٩ شركات. 

  هشام أبوشادي
  اتســــمت حركة مؤشــــري سوق 
الكويت لألوراق املالية بالتذبذب مع 
ضعف في عمليات الشراء بشكل واضح 
ألسباب متباينة أبرزها سخونة الوضع 
السياسي وتطورات قضية «زين» التي 
حصلت على دفعــــة مهمة أمس رغم 
ترقب قرار احملكمة اخلاص بالقضية 
املستعجلة التي رفعتها شركة الفوارس 

األربعاء.
   ورغم هذه األجواء اال ان بعض اسهم 
الشــــركات الرخيصة شهدت عمليات 

مضاربة قوية نسبيا غلبت عليها عمليات البيع جلني األرباح.
  وبشكل عام، فإن الوضع العام في السوق غير مريح، ولكنه مرتبط 
بشــــكل أساســــي بحدوث أي تطورات ايجابية حول صفقة زين، فكل 
املؤشرات تشير الى ان الصفقة تسير وفق االجراءات املتفق عليها وان 
امتامها يتوقع في منتصف الشــــهر املقبل، ورغــــم اهمية هذه الصفقة 
ملختلف القطاعات االقتصادية خاصة جتاه ضخ السيولة املالية سواء 
للمســــاهمني في زين او البنوك اال ان السوق يعكس واقعا مؤملا يتمثل 
في اســــتمرار معاناة العديد من الشركات املدرجة وافتقاد موارد مالية 
جديدة تؤمن للشــــركات القدرة على االســــتمرار، فرغم الوفرة املالية 
للدولة اال ان اســــتفادة القطاع اخلاص منها محدودة جدا، ولكن هناك 
آماال بأن تنعكس مشــــاريع التنمية بشكل ايجابي وسريع على القطاع 

اخلاص العام املقبل.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشــــر العام للبورصة ٢٫٣ نقطة ليغلق على ٦٨٦٧٫٧ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٠٣٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
٠٫٩٠ نقطــــة ليغلق على ٤٦٥٫١٢ نقطة بارتفاع نســــبته ٠٫١٩٪ مقارنة 

بأول من امس.
  وبلغ اجمالي األســــهم املتداولة ١٣٤٫٣ مليون ســــهم نفذت من خالل 

٢٥٦٩ صفقة قيمتها ٢٢٫٥ مليون دينار.
  وجرى التداول على اســــهم ١٠٩ شركات من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٢٨ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٣٠ شركة وحافظت 

اسهم ٥١ شركة على اسعارها و١٠٤ شركات لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشــــركات االستثمارية النشاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٤٧ مليون ســــهم نفذت من خــــالل ٨٧٠ صفقة قيمتها ٥٫٨ ماليني 

دينار.
  وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول ٩٫١ 

ماليني سهم نفذت من خالل ٢٧٠ صفقة قيمتها ٥٫١ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشــــركات اخلدماتية في املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٩٫٣ مليون ســــهم نفذت من خالل ٤٦٤ صفقة قيمتها ٤٫٣ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع الصناعة على املركز الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 

١١٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ٣٤٣ صفقة قيمتها ٣٫٤ ماليني دينار.

 المؤشر ٢٫٣ نقطة وتداول 
١٣٤٫٣ مليون سهم قيمتها 

٢٢٫٥ مليون دينار

 ارتفاع 

 مضاربات على 
بعض أسهم 
الشركات 
الرخيصة وتجميع 
على بعض البنوك
 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
١٠ شركات 

على ٥٢٫٢ ٪ من 
القيمة اإلجمالية 

 «بترو جلف» تعدل إجمالي المطلوبات
  إلى ٢٨٫٤ مليون دينار في ٩ أشهر

 بواقع ٤٠ مليون دينار وبقيمة ١٠٣ فلوس للسهم 

 يضم ١٠ ورش عمل تدريبية يقدمها ٩ محاضرين

 «أميزنج تريننج» ينظم مخيمًا تدريبيًا حول 
«خطوات لتأسيس المشروعات الصغيرة» 

 أعلنت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي 
(بترو جلف) انــه قد ورد خطأ في البيانات المالية 
المرحليــة لفتــرة الـ ٩ أشهــر المنتهيــة فـــي 
٣٠ ســـبتمبــر ٢٠١٠ حـيـث يصبــح اجمــالــي 

المطلــوبات بعد التعديـــل ٢٨٫٤ مليون دينار 
مقارنة مـــع اجمالي مطلوبات قدره ٣١٫١ مليون 
دينار لفترة الـ ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 
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 أفادت شركة العقارات املتحدة بأنه قد مت حتديد 
فترة االكتتاب في زيـــادة رأس املال لتكون خالل 
الفترة من ١٢ الى ٢٧ اجلاري وذلك بناء على موافقة 
اجلمعية العمومية العادية املنعقدة بتاريخ ٢٩ أبريل 
٢٠١٠ وغير العادية املنعقدة بتاريخ ٢٠ مايو املاضي 
على زيادة رأسمال الشركة بواقع ٤٠ مليون دينار 
عن طريق اصدار ٤٠٠ مليون ســـهم بقيمة اسمية 
١٠٠ فلس وعالوة اصدار قدرها ٣ فلوس للســـهم 
الواحد وذلك للمساهمني املسجلني في سجل مساهمي 

الشركة في اليوم السابق لتاريخ استدعاء زيادة 
رأس املال على ان يتم ســـداد كامل مبلغ االكتتاب 

نقدا وفقا للقانون.
  وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة 
امس أنه يجوز ألي شخص من املساهمني االكتتاب 
في كامل األسهم التي لم ميارس املساهمون اآلخرون 
بشأنها حق األولوية، علما بأن االكتتاب سيكون 
في بنك برقانـ  فرع برج الشـــهيد شارع خالد بن 

الوليد. 

 قالت املديرة العامة ملركـــز «أميزجن تريننج» 
مي التركيـــت عن تنظيم املركز للمخيم التدريبي 
بعنوان: «خطوات لتأسيس املشروعات»، واملوجه ملن 
يرغب في أن يخوض غمار عالم األعمال واملشاريع 

الصغيرة.
  واوضحت ان هذا املخيـــم هو األول من نوعه 
في الكويـــت وفي اخلليج عموما، وهو عبارة عن 
مجموعة دورات تدريبية مركزة ومختصرة، تقدم 
للمتدرب ما يحتاجه عمليا، وذلك على مدار ثالثة 
أيام، مؤكدة ان الدراسات في مجال التدريب اثبتت 
ان هذه الطريقة هي األصلح واألقوى ليأخذ املتدرب 

الفائدة التي يرجوها.
  واشارت التركيت الى ان املخيم التدريبي يضم 
١٠ ورش عمل تدريبية، يقدمها ٩ محاضرين، وبعض 
اصحاب املشروعات حيث يتم عرض جتاربهم في 

عالم التجارة.
  ولفتت الى حرص مركز «أميزجن تريننج» كما 
في كل برامجه التدريبية، على اختيار احملاضرين 
األكفـــاء والذين لديهم خبرة عملية في مجاالتهم، 
سواء في مشاريعهم اخلاصة أو في شركات معروفة 

على مســـتوى الدولة أو املنطقة، مشـــيرة الى ان 
احملاضرين في املخيم من ٥ دول منها هي: الكويت، 

السعودية، قطر، االمارات، ومصر.
  وبينت ان املتدرب سيتعلم في هذا املخيم كيف 
يختار فكرة ملشروعه، ويدرس جدواها، ويخطط لها 
استراتيجيا، كما سيتعلم كيف يسوق لها باستخدام 
الى  االنترنت والشـــبكات االجتماعية، باالضافة 
كيفية التعامل مع وسائل االعالم، وبيع منتجاته 
أو خدماته، كذلك ســـيتعرف املتدرب على مبادئ 
اإلدارة املالية التي تفيده في معرفة وضع مشروعه، 
وكذلك كيف يتغلب على مخاوفه الداخلية التي بال 
شك هي املانع من سعي الكثير في بدء مشاريعهم 
اخلاصة، والتي أغلبهـــا مخاوف وهمية وال متت 

للواقع بصلة.
  وفي ختام تصريحها دعت املديرة العامة ملركز 
«أميزجن تريننج» مي التركيت الشـــباب املهتمني 
واجلادين الـــى تغيير حياتهم لألفضل بااللتحاق 
بهذا البرنامج واستغالل فرصة حدوثه في الكويت، 
وكذلـــك فرصة جتمع هذه النخبة من احملاضرين 

في وقت واحد. 

 في مبادرة إيجابية القت االستحسان

 أقام قطاع التسويق العاملي 
الكويتية  البترول  مبؤسســـة 
حفل تكرمي لكوكبة من موظفي 
القطاع النفطي وموظفي وزارة 
الكهرباء واملـــاء نظير اجلهود 
الكبيـــرة والعمل الدءوب خالل 
فترة الصيف لتسهيل عمليات 
وزارة الكهربـــاء واملاء، وتلبية 
ملتطلبات واحتياجات محطات 
الكهرباء من زيت الوقود وزيت 

الغاز والنفط اخلام.

الذي  التكـــرمي    حضر حفل 
أقيم في ديوانية مجمع القطاع 
النفطـــي عبداللطيف احلوطي 
العضو املنتدب للتسويق العاملي، 
ورئيس مجلس اإلدارة العضو 
الكويت  املنتدب بشـــركة نفط 
سامي الرشـــيد، ونائب رئيس 
مجلـــس اإلدارة نائب العضو 
املنتدب ملصفاة األحمدي أسعد 
السعد، والوكيل املساعد لقطاع 
اخلدمـــات الفنيـــة واملشـــاغل 

الرئيســـية في وزارة الكهرباء 
واملاء اياد الفـــالح، إضافة إلى 
العديد من قيادي القطاع النفطي 

ووزارة الكهرباء واملاء.
  تضمن حفل التكرمي عددا من 
كلمات الشكر على جهود العاملني 
في كل من قطاع التسويق ووزارة 
الكهرباء واملاء، مسلطة الضوء 
على اإلجنازات التي مت حتقيقها 
خالل فترة الصيف واملتمثلة في 
توفير وإمـــداد وزارة الكهرباء 

واملاء كميات كبيرة من الوقود 
ألف برميل  قدرت بنحـــو ٢٢٠ 

مكافئ في اليوم.
  وأكد العضو املنتدب للتسويق 
العاملـــي عبداللطيف احلوطي 
أن قطاع التســـويق العاملي قام 
خالل الصيف املاضي باستيراد 
٣٣ شـــحنة من الغاز الطبيعي 
إلى وزارة  املسال مت إرســـالها 

الكهرباء واملاء.
  وأثنى احلوطي على جهود 

موظفي قطاع التسويق العاملي 
باملؤسسة وزمالئهم في كل من 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
الكويت، وعلى  وشـــركة نفط 
التنسيق البناء مع موظفي وزارة 
الكهرباء واملـــاء، وهي اجلهود 
التي أدت إلـــي توفير ما يفوق 
٢٥٠ مليـــون دوالر من ميزانية 
الدولة. وفي ختام حفل التكرمي، 
مت توزيع شهادات التقدير على 

احملتفى بهم. 

 ..وتكرمي أسعد السعد  

 لقطة جماعية للمتدربني

 عبداللطيف احلوطي مكرما سامي الرشيد  

 «التسويق العالمي» يكّرم فرق عمليات 
  تزويد الغاز المسال لوزارة الكهرباء والماء

 «الصناعي» يقيم دورة تدريبية 
لحديثي التخرج

 أقام بنك الكويت الصناعي برنامجا تدريبيا تخصصيا مكثفا بعنوان 
«مقدمة في العمل املصرفي» لتأهيل العاملني الكويتيني حديثي التخرج 
والتعيني بالبنك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع معهد الدراسات املصرفية 
وباالستعانة بنخبة من االساتذة واخلبراء في العلوم املالية واملصرفية 
احلديثة، وسيســـتمر البرنامج خالل الفترة من ٥ حتى ١٧ اجلاري في 

مقر املعهد.
  وقد شارك في هذا البرنامج ١٢ متدربا، ويعتبر البرنامج جزءا من نظام 
استحداث لتدريب وتأهيل العاملني اجلدد لالنخراط في أعمال البنك وذلك 

بقدرات ومهارات متكنهم من اجناز مهامهم ووظائفهم بكفاءة واقتدار.
  اجلدير بالذكر ان مدة البرنامج ٣٠ يوما تشمل علوما ومعارف متعددة 
في االقتصاد الكويتي واالعمال واخلدمات املصرفية احلديثة بأنواعها، 
وطرق تقييم ومتويل املشـــاريع والتجارة اخلارجية واخلدمات املالية 
واملصرفية االســـالمية، والتســـويق وكيفية مواجهة ومكافحة غسيل 
األموال وقياس املخاطـــر والتدريب على نظم وبرامج تقنية املعلومات 

املعمول بها في البنك. 

(محمد ماهر)   ارتفاع محدود ملؤشري السوق  

 االكتتاب في زيادة رأسمال 
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