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متاسك السوق رغم األوضاع السياسية واالقتصادية السيئة.. ُيعد إجنازًا

مضاربات سريعة 
على بعض األسهم 

الرخيصة خاصة 
التابعة ملجموعتي 
»إيفا« و»الصفوة«

القابضة والديرة القابضة اللذين 
شهدا نش����اطا ملحوظا وارتفاعا 
محدودا في سعرهما، فيما انخفض 
سهم القرين القابضة باحلد االدنى 
في تداوالت ضعيفة، كذلك انخفض 
سهم السالم القابضة باحلد االدنى 
بفع����ل عملي����ات البي����ع، ورغم 
الت����داوالت املرتفعة على بعض 
االسهم العقارية اال ان اغلبها سجل 
انخفاضا في اسعارها، فقد شهد 
سهم الدولية للمنتجعات تداوالت 
نشطة مع استقرار سعره السوقي، 
كذلك ارتفعت التداوالت نس����بيا 
على س����هم عقارات الكويت مع 

انخفاض سعره السوقي.

الصناعة والخدمات

اتس����مت حركة التداول على 
اسهم الشركات الصناعية بالضعف 
مع تباين في اسعار اسهم القطاع 
ما بني صعود بعضها وانخفاض 
بعضها واستقرار البعض اآلخر، 
فرغم التداوالت الضعيفة على سهم 
انه  اال  بوبيان للبتروكيماويات 
سجل ارتفاعا محدودا في سعره، 
فيما واصل سهم اسمنت بورتالند 
االنخفاض تأثرا باخلسائر التي 
تكبدتها الشركة في الربع االول.

وحققت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في اس����عارها 
في تداوالت ضعيفة باس����تثناء 
التداوالت النش����طة على بعض 
االس����هم الرخيصة ف����ي القطاع 
خاص����ة س����همي صف����اة طاقة 
والصف����وة القابضة، كما ش����هد 
سهم ياكو الطبية ارتفاعا باحلد 
االعلى في اطار عمليات تصعيد 
لبعض االسهم التابعة لبيتك، كما 
سجل سهم زين ارتفاعا محدودا 
في س����عره في ت����داوالت تعتبر 
مرتفعة قياسا بالتداوالت الضعيفة 
لالسهم القيادية. وقد استحوذت 
قيمة تداوالت اس����هم 10 شركات 
على 53.7% من القيمة االجمالية 
التداول  التي ش����ملها  للشركات 

والبالغ عددها 101 شركة.
هشام ابو شادي  ٭

السوق يعد اجنازا في حد ذاته.

آلية التداول

التداول على  استمرت حركة 
اس����هم البنوك ف����ي الضعف مع 
اغلبها على اس����عارها  محافظة 
باستثناء انخفاض سهمي البنك 
التجاري وبن����ك بوبيان، ويأتي 
اس����تقرار اسعار اس����هم البنوك 
كمحفز لبناء مراكز مالية عليها 
باالسعار احلالية خاصة انها رغم 
الضعف الواضح في التسهيالت 
االئتمانية م����ا يؤثر على مجمل 
ارباحها التشغيلية اال انها تعتبر 
االفضل قياس����ا بن����درة الفرص 

االستثمارية االخرى.
اتس����مت حركة التداول على 
اس����هم الشركات االس����تثمارية 
التداوالت  بالضعف باس����تثناء 
املرتفع����ة على س����همي االهلية 

املعلومات عن تقدمي بعض اعضاء 
مجلس االمة استجواب ضد رئيس 
النزولي  احلكومة ليظل االجتاه 
مسيطرا على مؤشري السوق مع 
ضعف في القوة الشرائية اال انه 
ف����ي الثواني االخيرة مت تصعيد 
املؤشر مبقدار 15.7 نقطة بعد ان 
كان متراجعا نحو خمس نقاط.

ويأتي هذا التصعيد في اطار 
احلد من اآلثار النفسية السيئة التي 
تطغى على االوساط االستثمارية 
جراء االحداث التي شهدها مجلس 
االمة االسبوع املاضي وتصاعد 
وتيرة اخلالفات بني السلطتني، 
االمر الذي يزيد من قناعات القطاع 
اخلاص في البالد بان السلطتني 
غير مهتمني باملشاريع التنموية في 
البالد والتي يعول عليها القطاع 
اخلاص للخروج من ازمته، ورغم 
هذه االوضاع السيئة اال ان متاسك 

الثالث من حي����ث القيمة، اذ مت 
ت����داول 4.5 ماليني س����هم نفذت 
من خالل 173 صفقة قيمتها 2.7 

مليون دينار.
وحص����ل قط����اع الش����ركات 
االس����تثمارية على املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 59.5 
مليون سهم نفذت من خالل 546 

صفقة قيمتها 2 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية 
في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 2.9 مليون سهم نفذت 
من خالل 138 صفقة قيمتها 694 

ألف دينار.

تذبذب األسعار

سيطر االجتاه املتذبذب على 
حركة مؤش����ري الس����وق امس، 
فقد بدأ الس����وق على ارتفاع اال 
انه عاد لالنخفاض مع انتش����ار 

2233 صفقة قيمتها 16.1 مليون 
دينار.

وجرى التداول على اسهم 101 
شركة من اصل 217 شركة مدرجة، 
ارتفعت اس����عار اسهم 31 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 31 شركة 
وحافظت اس����هم 39 شركة على 
اسعارها و116 شركة لم يشملها 

النشاط.
الش����ركات  تص����در قط����اع 
اخلدماتية النشاط من حيث القيمة 
اذ مت تداول 46.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 808 صفقات قيمتها 5.5 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 41.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 495 صفقة قيمتها 4.8 

ماليني دينار.
واحتل قط����اع البنوك املركز 

اتسمت حركة التداول في سوق 
الكويت لالوراق املالية في بداية 
تعامالت االسبوع امس بالتذبذب 
في اسعار االسهم مع ضعف واضح 
في عمليات الش����راء جراء حالة 
التي تس����ود االوساط  االحباط 
االس����تثمارية في الب����الد والتي 
زادت نتيجة االحداث التي شهدها 
مجلس االمة من عراك بني بعض 
االعضاء، وكذلك االستجواب الذي 
قدمه بعض اعضاء مجلس االمة 
امس ضد رئيس احلكومة، االمر 
الذي يزيد من حدة اخلالفات بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وبالتالي انعكاس ذلك على الواقع 
املؤلم للقطاع اخلاص الذي يجاهد 
للخروج من تدعيات االزمة العاملية 
ف����ي الوقت الذي ل����م حترك فيه 
احلكومة ساكنا ملساعدة القطاع 
اخلاص، ب����ل ان ضعف االنفاق 
احلكومي على املشاريع زاد من 
حدة االزمة على القطاع اخلاص، 
وبالتالي فإنه م����ن الطبيعي ان 
تعكس البورص����ة الواقع املرير 
الذي يش����هده القط����اع اخلاص 
بشكل عام والش����ركات املدرجة 
بشكل خاص، ورغم هذه االوضاع 
السيئة، فإن االداء العام للسوق 
يعتبر جيدا، فهنالك متاسك عام 
في االسعار وس����عي من بعض 
املجاميع االس����تثمارية لتصعد 
اسهم ش����ركاتها، ومحاوالت من 
بعض املضاربني للمضاربة على 
بعض االسهم، لذلك فإن السوق 
سوف يواصل اجتاهه الصعودي 
املتذبذب حتى نهاية الربع الثاني 
من العام احلالي الذي اوشك على 

نهايته.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
15.7 نقط����ة ليغلق على 6461.2 
نقطة، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
0.96 نقط����ة ليغلق على 451.83 

نقطة بارتفاع نسبته %0.21.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
158.2 مليون سهم نفذت من خالل 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 8.6 ماليني دينار على %53.7 
من القيمة االجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 16.1 
مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول سهم 
»املباني« والتي متثل نحو 10.5% من 
القيمة االجمالية.

قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا 
اعالها قطاع اخلدمات مبقدار 70.6 
نقطة، تاله قطاع الشركات غير 
الكويتية مبقدار 50.5 نقطة، تاله 
التأمني مبقدار 27.6 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

أعلنت شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر عن اطالقها منتج 
جديد لرقابة الشبكات، بالتعاون مع شركة مولكس العاملية، وذلك 
ضمن خططها التوسعية وتقدمي كل ما هو حديث في مجال تكنولوجيا 

تصنيع الشبكات الذكية في الكويت.
ويتس���م اجلهاز اجلديد مبيزة فريدة تتمثل في سرعة اكتشاف 
األعطال واالتصال بش���بكة املعلومات لتحديد موقع اخللل بصورة 
دقيقة على خريطة املبنى، وبذل���ك يوفر اجلهاز اجلديد الكثير من 
الوقت واجلهد للقطاعات واملش���اريع الكبيرة، السيما في قطاعات 

النفط، والبنوك، والقطاع احلكومي، والشركات اخلاصة.
وقالت نائب الرئيس للمبيعات في شركة مولكس نانسي كوكريك: 
»نحن على ثقة بأن منتجاتنا سوف تسهم في جناح القطاعات الكبيرة 
في الكويت من خالل توفير نظام رقابي متطور جدا ملعرفة أي خلل 
بسرعة فائقة جدا، كما اننا سوف نقدم الدعم لكل عمالئنا اجلدد«.

م���ن جانبه، قال مدير العالقات العامة بش���ركة زاك سلوش���نز 
ألنظمة الكمبيوتر حس���ن زيد الكاظمي: »ان شراكتنا احلصرية مع 
شركة مولكس العاملية امنا تأتي من حرص اإلدارة العليا الدائم على 
تقدمي كل ما هو حديث في مجال التكنولوجيا حيث ان شعارنا في 
الشركة هو توفير احتياجات عمالئنا باحللول املتكاملة التي تسهم 
في تطوير اعمالهم بالصورة األمثل لألداء«، مؤكدا استمرار الشركة 
في تقدمي الدعم الكامل لعمالئها من خالل هذه الشراكة املتميزة مع 

شركة مولكس العاملية.

 اعل����ن املدير العام ملنظمة العمل العربية الس����فير احمد لقمان ان 
االموال العربية في اخلارج يتراوح حجمها بني 1.2 و2.4 تريليون دوالر.  
واكد تقرير للمنظمة تأكيده ضرورة توافر ثالثة شروط لضمان جناح 
الدول العربية في جذب نسبة كبيرة من هذه االموال العربية املهاجرة 
العادة توطينها واستثمارها في العالم العربي من اجل تنفيذ مشروعات 
انتاجية تس����اهم في توفير املزيد من فرص العمل. واوضح لقمان ان 
الشروط التي ميكن من خاللها جذب رؤوس االموال العربية املهاجرة 
ال����ى العالم العربي تتضمن وجود انظمة وقوانني صارمة وبعيدة عن 
مراكز النفوذ وضرورة حتقيق االمن واالستقرار، مشيرا الى ان املنظمة 
س����تركز خالل الفترة املقبلة على تعظيم االس����تفادة من املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة خاصة ان هذه املنشآت مسؤولة عن توفير %85 
من الوظائف باالضافة الى ان الدراس����ات تش����ير الى وجود 12 مليون 
منشأة صغيرة ومتوسطة في العالم العربي توفر 30 مليون وظيفة.  
واشار لقمان الى ان منظمة العمل العربية كانت على وشك تنظيم مؤمتر 
عن التشغيل واالستثمار في العالم العربي من اجل النظر في جمع كل 
قوانني االستثمارات العربية في قانون واحد اال ان هذه الفكرة توقفت 

بسبب االزمة املالية التي ضربت االقتصاد العاملي عام 2008.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

»زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر« 
تطرح منتجًا عامليًا جديدًا في الكويت

 أموال العرب في اخلارج
بني 1.2 و2.4 تريليون دوالر

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إجرائه السحب اليومي على »حساب 
النجمة«، أمس في المركز الرئيسي للبنك، بحضور ممثل وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز اشكناني. وقد فاز بجائزة قيمتها 7000 دينار كل 
من: أسيل مفرح خلف الخيوطي، إيهاب حمدي عبد الفتاح محمد، منيرة 
جودة ساير الشمري، شهباز إسالم محمد إسالم، ومحمد عدنان محمد 

جميل اليغش����ى ويتميز حساب النجمة 
الجديد بتأهيل عمالئه للفوز بجائزة يومية 
قدرها 7000 دينار، لينفرد البنك التجاري 
بتقديم أكبر جائزة سحب يومي، باإلضافة 
إلى أربعة س����حوبات كبرى تجرى خالل 
العام تبلغ قيمة كل جائزة منها 100.000 
دينار تقام في العيد الوطني والتحرير، عيد 
الفطر، وعيد األضحى المبارك باإلضافة إلى 

ذكرى تأسيس البنك في 19 يونيو.
ويمكن فتح حساب النجمة ابتداء من 
مبلغ 500 دينار والتأهل لدخول السحب 
اليومي بعد فترة أس����بوع وس����حوبات 
المناس����بات بعد فترة ش����هرين، علما أن 

حساب النجمة يمنح عمالءه أكبر عدد من الفرص للربح، حيث يحصل 
العميل على فرصة للربح مقابل كل 25 دينارا تبقى في الحس����اب بدال 
من 50 دينارا. وس����يتم منح العمالء الحاليين التي أرصدتهم دون ال� 
500 دين����ار مهلة لغاية 27 يونيو المقب����ل لزيادة الرصيد، وحتى هذا 

التاريخ سيتم دخولهم في جميع السحوبات.

بوستر سحب »النجمة«

)كرم ذياب( تطلع اوساط صغار املتداولني لتعافي السوق 

جانب من املؤمتر الصحافي

 »التجاري« يعلن الفائزين
في السحب اليومي حلساب »النجمة«

بدء بناء مصفاة كويتية ـ صينية
في الربع األول من 2012

الكويت � رويترز: قالت مؤسسة البترول الكويتية وشركة سينوبك 
الصينية انهما سيبدآن في بناء مصفاة نفط ومصنع بتروكيماويات 
في الصني بتكلفة 9 مليارات دوالر في الربع األول من العام املقبل.

ونقل���ت »كونا« اخلبر عن روان ريش���نغ رئي���س بلدية مدينة 
تشاجنيانغ بجنوب الصني حيث تشيد املصفاة عقب موافقة الصني 

على املشروع في مارس.
وفي الشهر املاضي أعلنت الكويت أنها جترى محادثات مع »بي.

بي« وغيرها من شركات الطاقة الكبرى بشأن دور محتمل في مشروع 
املصفاة. وته���دف الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط اخلام في 
العالم لزيادة صادرات اخلام إلى الصني ألكثر من املثلني لتبلغ 500 

ألف برميل يوميا.
ويضمن املشروع منفذا للكويت لبيع النفط وذلك قبل دول أخرى 
منافس���ة من بينها ڤنزويال وروس���يا وقطر تخطط جميعها إلقامة 

مصافي تكرير في الصني.

»املثنى« في تقريرها اخلاص لـ »األنباء«:
استمرار الشراء االنتقائي لبعض األسهم

بنسبة 18.78%، أما ثاني أكثر 
القطاعات تأثيرا في احلجم 
وهو قطاع اخلدمات )ويشكل 
31.51% من حجم الس���وق( 
فقد ش���هد انخفاضا بنسبة 
31.41%، وكذلك فقد شهد قطاع 
االستثمار )ويشكل %25.52 
من حجم السوق( انخفاضا 
بنسبة 13.23% ا في احلجم 

خالل نفس املدة.
وفي غضون ذلك، استمر 
السوق في مسيرته ليشهد 
ارتفاعا في القيمة بنسبة %1.7 
خالل األسبوع، حيث قاد قطاع 
البنوك )ويساهم بنسبة تبلغ 
32.40% من قيمة الس���وق( 
القيمة  ف���ي  ه���ذا االرتفاع 
بعد أن ش���هد زيادة بنسبة 
11.46%، وكذلك األمر في قطاع 
اخلدمات )ويساهم بنسبة 
32.23% من قيمة الس���وق( 
والذي ارتفع بنسبة %5.78، 
وتبعه قطاع العقار)ويساهم 
بنس���بة 13.72% م���ن قيمة 
الس���وق( والذي شهد أيضا 
ارتفاعا بنسبة 8.81% خالل 

املدة نفسها.

هذا القطاع يعد مشجعا بفضل 
العوائ���د املرتفعة املتوافرة 
على عدد من أنواع األصول 

العقارية الصناعية«.
إضاف���ة إلى ذلك، »يعزز 
تواجد ش���رائح مختلفة من 
املس���تأجرين سواء حسب 
الصناع���ة أو اجلغرافي���ة، 
ومس���توى الطل���ب القوي 
آفاق منو  على االشغال من 
اإليج���ارات في املس���تقبل، 
والتي من ش���أنها أن توفر 
تدفقات نقدية قوية وإيجابية 
للمس���تثمرين اخلليجيني 
والعم���الء م���ن الش���ركات 
اخلاص���ة«. ويغطي قطاع 
املباني الصناعية اخلفيفة في 
اململكة املتحدة أمالكا عقارية 
بقيمة ثالثة مليارات جنيه 
إسترليني، تتمركز في ستة 
آالف عق���ار صناعي تقريبا 

في بريطانيا.

وال تعتمد هذه اإلنشاءات 
التكنولوجيا،  كثيرا عل���ى 
ومصنوعة من اإلس���منت، 
احلدي���د  أو  القرمي���د،  أو 
الصلب، وتستخدم لصالح 
أنشطة التوزيع والتخزين، 
اخلفي���ف،  والتصني���ع 
والتجميع. وقال رئيس إدارة 
األصول في بنك لندن والشرق 
األوسط، نايجل دينيسون: 
»هذه فرصة مهمة للمؤسسات 
لالستثمار في نوع مختلف 
العقارية في  من األص���ول 
بريطاني���ا، وذلك في قطاع 
يوفر فرص وقيمة ممتازة. 
وجاء إطالق هذا الصندوق 
نتيجة استراتيجتنا املستمرة 
في تطوير املنتجات املبتكرة 
التي تقدم للعمالء األصول 
ذات اجل���ودة، والتي جتمع 
ما ب���ني التن���وع والعوائد 

املجزية«.

ازدادت نسبة تقلبه مبقدار 
6.27% ليستقر على مستوى 
8.95%، وتابع حجم السوق 
إلى نسبة %13.5  انخفاضه 
خالل األسبوع، وكان قطاع 
العقار )ويشكل 27.18% من 
حجم الس���وق( هو القطاع 
الوحي���د الذي ش���هد زيادة 
في احلجم بنس���بة %18.78 
والذي يعتبر أحد القطاعات 
القيادية في السوق من ناحية 
احلجم )ويشكل 27.18% من 
حجم الس���وق( هو القطاع 
الوحيد شهد ارتفاعا باحلجم 

بينم���ا يصل مع���دل العائد 
الداخلي )IRR( املستهدف إلى 
15% للصندوق الذي سيمتد 
على خمس س���نوات، على 
أن يتراوح إغالق الصندوق 
املستهدف ما بني 50 مليون 
إلى 100  جنيه إس���ترليني 
مليون جنيه إسترليني، ومن 
ثم يتم االقتراض على هذه 
األموال إلنشاء محفظة مكونة 
من أصول بقيمة 200 مليون 

جنيه إسترليني.
وقال مدير إدارة األصول 
ف���ي بن���ك لندن والش���رق 
األوسط، ديريك وايست: »مع 
انتعاش االقتصاد البريطاني، 
نتوقع زيادة عدد الشركات 
التي  الصغيرة واملتوسطة 
تعمل ف���ي نطاق أنش���طة 
جتاري���ة جدي���دة تتعل���ق 

بالعقارات الصناعية«.
وأضاف أن: »التسعير في 

قال التقرير األس���بوعي 
لش���ركة املثنى لالستثمار 
واخل���اص ب� »األنب���اء« ان 
الس���عري لسوق  املؤش���ر 
املالية  ل���ألوراق  الكوي���ت 
خسر 27 نقطة ليغلق على 
مستوى 6475.5 بعد أن خسر 
61.5 نقطة في أول جلس���ة 
تداول ليسقط حتت مستوى 
6500 نقطة خالل األسبوع، 
وأغلق مؤشر املثنى اإلسالمي 
)MUDX( على خسارة 5.51 
نقاط ليسجل مستوى 641.89 
نقط���ة، كما أغلق املؤش���ر 
الوزني على مستوى 450.87 
بعد خسارته 6.96 نقاط خالل 

الفترة نفسها.
من ناحية تقلب السوق، 
التقلب على  سيطرت سمة 
عم���وم أداء الس���وق بينما 
متيز مؤشر املثنى اإلسالمي 
)MUDX( بكونه األقل تقلبا 
وبنسبة 6.07%، أما املؤشر 
الوزني للسوق فقد كان األكثر 
تقلبا وبنسبة 15.92%، وكذلك 
األمر للمؤشر السعري لسوق 
الكويت لألوراق املالية حيث 

أعلن بنك لندن والشرق 
األوسط )BLME(، وهو أكبر 
البنوك اإلسالمية في أوروبا 
يضم من بني كبار مساهميه 
بن���ك بوبي���ان ومؤسس���ة 
التأمينات االجتماعية وبيت 
األوراق املالية وبنك الكويت 
الوطني، عن إطالق صندوق 
املباني الصناعية اخلفيفة 
)LIBF(، وهو صندوق عقاري 
بريطاني إسالمي يستثمر في 
األصول العقارية املستدامة 
يستهدف املس���تثمرين في 
الكوي���ت ودول اخللي���ج 
ويستثمر هذا الصندوق في 
مبان صناعية خفيفة منتقاة 

في أنحاء اململكة املتحدة.
النقدي  العائد  ويتراوح 
املستهدف للصندوق ما بني 
8% و10% سنويا بحيث تدفع 
التوزيعات للمس���تثمرين 
نقديا وعلى أساس فصلي، 

العائد النقدي املستهدف للصندوق يتراوح بني 8% و10% سنوياً

»لندن والشرق األوسط« يطلق أول صندوق 
إسالمي متخصص في املباني الصناعية اخلفيفة


