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تداول ٢٣٫٤ مليون ســـهم نفذت من خـــالل ٥٢٨ صفقة قيمتها ٢٫٥ 
مليون دينار، وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز اخلامس 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٥٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٣٠٦ 

صفقات قيمتها ١٫٣ مليون دينار.

  آلية التداول

البنوك    واصل قطـــاع 
الغالبية  استحواذه على 
العظمى من السيولة وذلك 
من خالل ٥١٫٧٪ من القيمة 
القطاع  ان  االجمالية رغم 
شهد انخفاض اكبر أسهمه 
وهما الوطني وبيتك فضال 
عن ســـهم االهلي املتحد، 
وشهد سهم الوطني تراجعا 
مبقدار ٢٠ فلســـا استقر 
على أثرها عند مســـتوى 
دينار و٤٠٠ فلس، اما سهم 
بيتك فتراجع بنفس املقدار 
ليستقر عند مستوى دينار 
و٢٢٠ فلسا وذلك بعد ان 
قلص خسائره قبل االغالق 

يثير املخاوف لدى أوساط شريحة كبيرة من املتعاملني، خاصة ان 
سهم البنك الوطني استأثر مبفرده على ٤١٫٨٪ من اجمالي السيولة 
املتوافرة في الســـوق وذلك لليوم الثاني، اذ اســـتحوذ السهم على 
٢٨٫٧٪ من القيمة االجمالية في جلســـة اول من امس، وهو ما يشير 

الى ان هناك خلال في توزيع السيولة على قطاعات السوق.
  ولليـــوم الثاني على التوالي يتصدر قطاع البنوك النشـــاط من 

حيث القيمة، إذ مت تداول 
٩٫٩٠٠ ماليني سهم نفذت 
من خالل ٢٧٤ صفقة قيمتها 
١٢٫١ مليـــون دينار، تاله 
قطاع الصناعة، اذ مت تداول 
٢٢٫٤ مليون سهم نفذت من 
خـــالل ٧٠١ صفقة قيمتها 
٣٫٦ ماليـــني دينار، وجاء 
املركز  قطاع اخلدمات في 
الثالث مـــن حيث القيمة، 
اذ مت تـــداول ١٦٫٣ مليون 
سهم نفذت من خالل ٣٢٠ 
صفقة قيمتها ٢٫٦ ماليني 
دينار. وحل قطاع الشركات 
العقارية في املركز الرابع 
مـــن حيث القيمـــة، اذ مت 

 أسهم البنوك تقود السوق للتراجع أغلب فترات التداول 
ولحظات اإلقفال تحول مساره إلى ارتفاع محدود

ويبدو ان هناك مخاوف من تأخير 
البنك فـــي اعالن نتائجه املالية، اما 
ســـهم االهلي املتحد فتراجع مبقدار 
١٠ فلوس ليصل الى مســـتوى ٧٩٠ 
فلسا بعد تداوالت محدودة، اما سهما 
اخلليج وبرقـــان فارتفعا مبقدار ١٠ 
فلوس واستقرت باقي أسهم القطاع 
عند مستويات االغالق السابقة بعد 
تداوالت محدودة الى حد كبير وهو 
على عكس جلسة اول من امس التي 
شهدت اقباال نسبيا على أسهم هذا 
القطاع كونه املالذ اآلمن في أوقات 

األزمات.
  وشهدت األسهم االســـتثمارية تراجعا ملحوظا في ادائها، حيث 
ارتفعت أســـهم ٤ شركات فقط تصدرها ســـهم املشاريع وان كانت 
التداوالت محدودة الى حد ما، في حني تراجعت أسهم ١٢ شركة جراء 
تعرضها لعمليات بيع كونها أســـهما يغلب عليها الطابع املضاربي 
اكثر من االستثماري، فيما استقرت أسهم ٣٥ شركة استثمارية نتيجة 

التخوف الذي يسود السوق حاليا.
  وحظيت أسهم الشركات العقارية بأعلى كميات تداول رغم انخفاض 
واســـتقرار قيمة غالبية أسهم هذا القطاع الذي لم ترتفع فيه سوى 
قيمة ٤ أســـهم فقط هي الصاحلية والتمدين العقارية ودبي األولى 
واالمناء، حيث شـــهد االخير حتسنا ملحوظا في أدائه، اذ مت تداول 

اكثر من ٥ ماليني سهم وارتفاع في القيمة مبقدار ٤ فلوس.
  وتأثر قطاع الصناعة باالنخفاض امللحوظ في أســـهم شركة منا 
القابضة والتي كانت االكثر تداوال بكمية قاربت الـ ١٥ مليون سهم، 
وان غلـــب عليها البيع كتوجه واضح للتخارج من الســـهم في ظل 
استمرار االوضاع السياسية في مصر، االمر الذي أدى انخفاض السهم 
مبقدار ٤ فلوس اســـتقر على اثرها عند مســـتوى ١٠٢ فلس، وتأثر 
القطاع ايضا بانخفاض ســـهمي الكابالت والسفن وهي من األسهم 
املرتبطة بصفقة زين في ظل عدم وجود اخبار جديدة عن الصفقة، 
فيما شـــهد سهم بورتالند نشاطا ملحوظا في ظل توقعات باالعالن 

عن نتائج مالية ايجابية للشركة.
  وشـــهد قطاع اخلدمات ارتفاعا ملحوظا في جلسة االمس جراء 
حتسن اداء عدد من األسهم في مقدمتها سهم «املشتركة» الذي ارتفع 
الى احلد األعلى على وقع االعالن عن ترســـية مناقصة كبيرة على 
الشـــركة تبلغ قيمتها ١١٩٫٩ مليون دينار، كما نشط سهم اجيليتي 
وارتفع مبقدار ٥ فلوس وسهم الرابطة مبقدار فلسني وهو ما انعكس 
على ســـهم مركز سلطان الذي ارتفع مبقدار ٤ فلوس، اما سهم زين 
فشـــهد ضعفا ملحوظا في ادائه، اذ مت تداول ٢٨٥ الف ســـهم بقيمة 

٤٠٤ آالف دينار.

 شريف حمدي
  اتســـمت حركة تعامالت سوق 
بالتذبذب  املالية  لـــألوراق  الكويت 
الواضح في جلسة األمس استكماال 
لسيناريو اجللسة التي سبقتها، وان 
جنحت في اغلب فتراتها الى التراجع 
احملدود نتيجة تراجع كثير من األسهم 
سواء القيادية أو الرخيصة التي كانت 
محط اهتمـــام املتداولني في الفترة 
القطاعات  االخيرة، وذلك في اغلب 

وعلى رأســـها قطاع البنوك الذي قاد السوق للتراجع اغلب فترات 
التداول قبل ان حتل حلظات اإلقفال لتشهد حتوال في مسار املؤشر 
السعري الذي اقفل على ارتفاع محدود فيما ظل املؤشر الوزني على 

حال التراجع حتى نهاية اجللسة.

  المؤشرات العامة

  وارتفع املؤشر العام للسوق مبقدار ٥٫٩ نقاط ليغلق على ٦٧٥٨٫٨ 
نقطـــة بارتفاع نســـبته ٠٫٠٩٪ مقارنة بأول مـــن أمس، فيما حقق 
املؤشر الوزني انخفاضا مبقدار ١٫٢٩ نقطة ليغلق على ٤٧٣٫٣٢ نقطة 

بانخفاض نسبته ٠٫٢٧٪.
  وبلغ اجمالي األســـهم املتداولة ٩٣٫٧١٥ مليون ســـهم نفذت من 
خالل ٢٢٨٦ صفقة قيمتها ٢٣٫٥٦٦ مليون دينار، وجرى التداول على 
أسهم ١١٣ شركة من أصل ٢١٦ شركة مدرجة ارتفعت أسعار أسهم ٢٨ 
شـــركة وتراجعت أسعار أسهم ٤٢ شركة وحافظت أسهم ٤٣ شركة 

على أسعارها.
  وسيطرت حالة من الترقب الواضح املصحوب بحذر شديد على 
كل تعامالت االمس ســـواء الشرائية او البيعية، وهو ما اتضح من 
ضعف كميات التداول بشـــكل الفت، ما أدى بالتبعية الى استمرار 
ضعف السيولة لليوم الثاني على التوالي في ترجمة واضحة لنفسية 

املتعاملني في الوقت احلالي.
  ويبدو ان انظار املتعاملني بالبورصة الكويتية تتجه الى البورصة 
املصرية التي ستبدأ في العودة للنشاط يوم األحد املقبل بعد فترة 
من التوقف بســـبب االحداث السياســـية في مصر، ونظرا لوجود 
مجاميع استثمارية تسعى لالستفادة من انخفاض القيمة السعرية 
لكثير من األسهم نشطت عمليات الشراء قبل االغالق في اللحظات 
االخيرة من عمر جلســـة التداول التي شهدت حتوال ملحوظا جراء 
عمليات شرائية على عدد من األسهم في أكثر من قطاع خاصة قطاع 

البنوك الذي قلص خسائره بنسبة ٧٥٪ على األقل.
  ومع ارتفاع نسبة السيولة مبقدار ٣٥٪ في جلسة االمس مقارنة 
مع جلسة اول من امس إال انها التزال عند معدالت منخفضة وهو ما 

 صعود نسبة 
السيولة بمقدار 

٣٥٪ ولكنها تظل 
عند معدالت 

متدنية 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٥ شركات على 
٦٥٫٣٪ من القيمة 

اإلجمالية

 المؤشر ٥٫٩ نقاط وتداول 
٩٣٫٧ مليون سهم قيمتها 

٢٣٫٥ مليون دينار

 ارتفاع 

 (محمد ماهر)  حالة من الترقب تسود البورصة
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 «التمويل الخليجي» يوّقع اتفاقية مع «الكويتية لالستثمار»  
لجمع ٥٠٠ مليون دوالر من خالل المرابحة القابلة للتحويل

 أعلـــن بيت التمويل اخلليجي أنه في اطار خطـــة اعادة هيكلة رأس املال التي اقرها 
املســـاهمون مؤخرا مت تعيني الشـــركة الكويتية لالستثمار ملشاركة البنك في برنامجه 

جلمع ما يصل إلى ٥٠٠ مليون دوالر من خالل املرابحة القابلة للتحويل.
  ومبوجب هذا التعيني، ســـوف يتمكن املســـتثمرون من األفراد ومن خالل الشـــركة 
الكويتية لالستثمار املشـــاركة في عملية زيادة رأس املال للبنك حيث سيتم استخدام 
رأس املال اجلديد، إلعادة هيكلة رأسمال البنك وحتويله إلى مؤسسة تركز على إنشاء 
وتطوير وإدارة مؤسسات مالية إسالمية توفر تشكيلة متنوعة من املنتجات واخلدمات 
املالية للعمالء من الشركات واألفراد في إطار منوذج العمل اجلديد للبنك والذي سوف 

يؤمن له مصدرا لإليرادات املنتظمة في املستقبل.  

 في إطار خطة إعادة هيكلة رأس المال

 خالد السعيد

 سالم الدويسان

 «ITS» توّقع اتفاقية مع «كومفورت» العالمية 
لتوريد وتشغيل منتجاتها في الشرق األوسط

 أعلنــــت مجموعــــة أنظمــــة 
الكمبيوتــــر املتكاملــــة العاملية 
«ITS» عــــن توقيعهــــا اتفاقية 
شراكة إستراتيجية مع شركة 
«كومفورت» العاملية وهي الشركة 
املتخصصة في املنتجات واحللول 
التقنية العالية املستوى، حيث 
تقــــوم مبوجبهــــا ITS بتوريد 
وتشغيل منتجات وحلول الشركة 
ملســــتخدميNonstop  HP فــــي 

منطقة الشرق األوسط.
  وبهذه املناسبة، قال العضو 
املنتدب واملدير العام للمجموعة 
خالــــد الســــعيد: «مــــرة أخرى 
نفخر بتوقيــــع اتفاقية جديدة 
مع واحــــدة من أبرز شــــركات 
التكنولوجيــــا، وهو األمر الذي 
يشــــكل قيمة مضافــــة جلميع 
عمالئنــــا ويحقق لهم املزيد من 
اخلطوات اإليجابية نحو االجناز 

وحتقيق أهدافهم».
  وأضاف السعيد في تصريح 

صحافي أن مجموعة ITS تبحث 
دوما عن الشركاء الذين ميكنهم 
أن يساهموا بخبراتهم وتقنياتهم 
العاملية في تنمية مشاريع عمالئها 
وحتقيق متطلباتهم ومبا ينعكس 
في النهاية على حتقيقهم أعلى 
مستويات اإلنتاجية والربحية.
  ومــــن خالل هذه الشــــراكة، 
تقوم ITS بتزويد عمالئها بأفضل 

سلســــلة من احللــــول والنظم 
 (HP NonStop) لـ األساســــية 
في مجــــاالت عــــدة منها األمن 
واالتصال، وحتديث وربط النظم 

ببعضها، وإدارة العمليات.
  وأعلــــن عن هذه الشــــراكة 
اجلديدة خالل حفل عقد في ١٩ 
يناير املاضي في فندق شاطئ 
اجلميرا موفنبيكـ  دبي، وحضر 
هذا احلدث عدد من العمالء في 
منطقة الشرق األوسط، وأكدوا 
على أهمية هذه الشراكة خاصة 
بالنسبة للحلول املتعلقة بقوانني 

.(PCI)
 ITS أن مجموعــــة   يذكــــر 
لديهــــا العديد من الشــــراكات 
اإلســــتراتيجية مع الكثير من 
العاملية املتخصصة  الشركات 
فــــي مختلف القطاعــــات التي 
تغطيها وفي مقدمتها االتصاالت 
والتعليم والبنوك واملؤسسات 

املالية وغيرها. 

 «بيتك»: جوائز حتى ٤٠ ألف دينار  لمستخدمي 
البطاقات المصرفية ضمن حملة ترويجية لنهاية مارس

 أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عن بدء حملة ترويجية 
جديدة لتشجيع إصدار واستخدام 
بطاقــــات «بيتــــك»، االئتمانية، 
الدفع، السحب اآللي،  مســــبقة 
بعنوان «اربح قيمة مشترياتك 
نقدا بقيمة حتــــى ألفي دينار» 
ومتتد مــــن أول فبراير اجلاري 
حتى نهاية مارس املقبل، يفوز 
فيها كل شهر ١٠ عمالء بجوائز 
قدرها ٢٠ ألف دينار كحد أقصى 
وذلك عــــن اســــتخدام بطاقات 

«بيتك» داخل وخارج الكويت.
  وقــــال نائــــب مديــــر إدارة 
البطاقات املصرفية في «بيتك» 

سالم عبدالوهاب الدويسان إن 
احلملة تتيح ملستخدمي بطاقات 
الفــــوز بجوائز  بيتك فرصــــة 
إجماليــــة تصــــل إلــــى ٤٠ ألف 
دينار بحد أقصى خالل شهري 
احلملة عبر استخدام بطاقاتهم 
االئتمانية «ڤيزا وماستر كارد» 
وبطاقات الدفع املسبق «اخلير 
واألســــرة» محليــــا وخارجيا، 
وبطاقات بيتك للســــحب اآللي 
عند استخدامها خارج الكويت، 
ويحق لكل مستخدم عبر أجهزة 
نقاط البيع في احملالت واملتاجر 
وليس السحب النقدي، الدخول 
كل شهر، مقابل كل مشتريات بـ إلى السحب الذي سيجرى نهاية 

٥٠ دينارا أو ما يعادلها بالعمالت 
األجنبية، حيث تتاح فرصة الفوز 
بقيمة املشتريات بحد أقصى ألفى 
دينار لعشــــرة عمالء شــــهريا، 
توضع في حســــابات البطاقات 

الفائزة.
  وأكد الدويسان في تصريح 
صحافي أن هذه احلملة اجلديدة 
التي من شأنها تقدمي مزيد من 
املزايا واجلوائــــز احملفزة على 
استخدام بطاقات بيتك االئتمانية 
على الصعيدين احمللي والدولي 
تندرج ضمــــن تعزيز منظومة 
املزايا خلدمة اكبر شريحة ممكنة 
من العمالء كما أنها تأتي متناسبة 
مع النمو الكبير الذي حتظى به 
حصة بيتك في سوق البطاقات 
بشكل مستمر ومتواصل وتؤكد 
سياسة االهتمام بالعميل وتقدمي 
أفضل املزايا له، كما تعزز توجه 

بيتك حلث عمالئه على استخدام 
البطاقـــات االئتمانيـــة ملزاياها 
املتعددة مثل األمان واملرونة في 
االستخدام والقبول على مستوى 
العالم، باإلضافة إلى الدور املهم 
إليه بيتك لتنشيط  الذي ينظر 
مبيعات التجـــار وزيادة حركة 

االقتصاد احمللي.
  وأضـــاف أن «بيتـــك» يقدم 
مجموعة متنوعـــة من بطاقات 
االئتمـــان مبســـتويات وحدود 
ومزايا تناسب مختلف شرائح 
عمالئه وبشكل يواكب تطلعاتهم 
نحو خدمات مبســـتوى عاملي 
وتكنولوجيا متطورة وحرص 
بالغ علـــى أعلى درجات األمان، 
والشك في أن مثل هذه احلملة 
الترويجية وما سبقها من حمالت 
ستعزز هذا الهدف من خالل تفعيل 
عمليات االستخدام وحتقيق عالقة 
أوثق بني العميل والبطاقة وبيتك 
وتوفير مجموعة مزايا إضافية، 
مؤكـــداا أن احلملـــة تأتي كذلك 
التي  مواكبة الحتفاالت فبراير 
تتميز هذا العام مبناسبات وطنية 
عزيزة على قلب كل كويتي وهي 
الذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ 
للتحرير و٥ سنوات على تولي 

سمو األمير مقاليد احلكم.
  وقال الدويســـان إن بطاقات 
بيتك االئتمانية هي األكثر أمانا 
عند الدفع داخل الكويت وحول 
العالـــم إذ مت تعزيزهـــا بتقنية 
التي حتمي  املتطـــورة   «Chip»

البطاقة من جميع مخاطر التزوير 
واالحتيال، مع العلم أن«بيتك» 
هو البنك األول في إصدار جميع 
البطاقات االئتمانية بهذه التقنية 
املبتكرة لتوفير األمان التام في 
كافة األوقات. كمـــا يوفر بيتك 
مجموعة التيسير االئتمانية، التي 
متكن حاملها من تسديد الرصيد 
املستحق مبنتهى املرونة على ١٢ 
أو بنسبة ٨٫٣٣٪ شهريا  قسطا 
القيمة  دون نسبة مضافة على 
اإلجمالية املستحقة وفقا ملبادئ 
الشريعة اإلسالمية. ومن خالل 
أي من مجموعات التيسير األربع 
الكالســـيكية والذهبية وبالتني 
ستاندرد وبالتني برمييوم التي 
صممت لتتناسب مع جميع فئات 
عمـــالء بيتك فإنه بـــات بإمكان 
العميل تلبيـــة كافة احتياجاته 
مهمـــا تنوعت واالســـتفادة من 
جميع املزايا والعروض، وعالوة 
على هذا فبطاقات بيتك حتظى 
بنسبة قبول عامليا عالية جدا، إذ 
ميكن استخدام البطاقات لسداد 
قيمة املشتريات لدى أكثر من ٣٢ 
مليون نقطة بيع والسحب النقدي 
بواسطة ٨٥٠ ألف جهاز سحب آلي 
في أكثر من ١٣٥ بلدا حول العالم، 
كما مت إصدار بطاقات األســـرة 
واخلير املسبقة الدفع التي تتيح 
ملستخدميها مزايا كبيرة وتكمل 
منظومة البطاقات لدى «بيتك» 
بحيث تلبي وتناسب احتياجات 

مختلف شرائح العمالء. 

  استحوذت قيمة تداول أسهم ٥ شركات والبالغة 
١٥٫٣ مليـــون دينار على ٦٥٪ من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشـــركات هي: البنك الوطني ومنا القابضة 

وبيتك ومراكز وبورتالند.
   استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

٩٫٨ ماليني دينار على ٤١٫٨٪ من القيمة االجمالية.
   ارتفعت مؤشرات ٣ قطاعات باالمس تصدرها 
قطاع اخلدمات بواقع ٥٣٫٦ نقطة، تاله قطاع التأمني 
بواقع ٣١٫٥ نقطـــة، تاله قطاع العقارات بواقع ٢٫٩ 
نقاط، فيما تراجع قطاع غير الكويتي مبقدار ٤٨٫٨ 

نقطة وتاله البنوك بواقع ٢٥٫٨ نقطة. 


