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البورصة تدخل غرفة اإلنعاش والعصب الرئيسي فيها يصاب بالشلل

تراكم األمراض 
وجتاهل احلكومة 
واملجلس يرفعان 

فاتورة العالج

البيع الواضح على 
»بيتك« و»زين« يزيد 

من موجة اإلحباط 
لدى املتداولني

تداوالت ضعيفة باس���تثناء 
التداوالت املرتفعة على سهم 
»بيتك« والتي سيطرت عليها 
عمليات البيع، إال ان عمليات 
شراء أسهم خزانة منعت السهم 

من الهبوط.
واستقر س���عر سهم بنك 
برقان على مس���توى ال� 500 
فلس في تداوالت متواضعة، 
فيما سجل سهم البنك الدولي 

انخفاضا محدودا.
التداول  وازدادت حرك���ة 
ضعفا على أس���هم الشركات 
االس���تثمارية مع تباين في 
الهبوط  أس���عارها، فعق���ب 
احلاد لسهم الدولية للتمويل 
األسبوع املاضي واستمرار هذا 
الهبوط في تداوالت امس أيضا 
ليصل الى 132 فلسا شهد السهم 
عمليات ش���راء قوية دفعته 
لالرتفاع باحلد األعلى ليغلق 

على 162 فلسا.
وتراجعت أس���عار أغلب 
العقارية في  أسهم الشركات 
تداوالت ضعيفة سيطرت عليها 
عمليات البيع، خاصة على سهم 
الذي انخفض  العقارية  رمال 

باحلد األدنى.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على 
أس���هم الش���ركات الصناعية 
بالضعف الش���ديد مع تباين 
في أسعار أسهم القطاع، فيما 
تراجعت أغلب أسهم الشركات 
العقارية في تداوالت ضعيفة 
باستثناء بعض األسهم التي 
شهدت تداوالت مرتفعة غلب 
عليها عمليات البيع كس���هم 
زين الذي تراجع دون حاجز 
الدينار خ���الل التداول اال انه 
شهد عمليات ش���راء دفعته 
لالستقرار على سعر الدينار، 
كما انخفض سهم صفوان باحلد 
األدنى، فيما ارتفع سهم ياكو 

باحلد األعلى.
وقد استحوذت قيمة تداول 
أسهم 5 شركات على 61.1% من 
القيمة اإلجمالية للشركات التي 
شملها النشاط والبالغ عددها 

92 شركة.
هشام أبوشادي  ٭

ليس هناك مستشفى خاص 
ملعاجلة األمراض املستعصية 
في الس���وق، بل كل ما هناك 
عيادات متفرقة كل منها يعمل 
بشكل منفرد س���واء عيادات 
وزارة التج���ارة او عي���ادات 
البنك املركزي او هيئة أسواق 
املال او إدارة البورصة، وكل 
منها يعم���ل وفقا لتخصصه 
حتى وصل األمر بأن العيادة 
اخلاصة بالبنك املركزي طلبت 
من شركات االستثمار املريضة 
أن تختار ب���ني ان تعالج في 
عيادته او عيادة هيئة أسواق 
املال، ولألسف كلتا العيادتني 
يعاني���ان من نق���ص األطباء 
املتخصصني وعدم القدرة على 
معاجلة األمراض املنتشرة في 
شركات االس���تثمار والسوق 

بشكل عام.

آلية التداول

تراجعت أس���عار أسهم 4 
بنوك وحافظت باقي أس���هم 
القط���اع على أس���عارها في 

95 صفقة قيمته���ا 400 ألف 
دينار.

شلل في عصب السوق

متث���ل الس���يولة املالي���ة 
العصب الرئيسي ألسواق املال، 
وبالنسبة للسوق الكويتي، فإن 
هناك ش���لال في هذا العصب، 
األمر الذي يدفع السوق للدخول 
في غرفة اإلنعاش، ولألسف، 
فإن هذه الغرفة ال يوجد فيها 
اي مقوم���ات لوق���ف احلالة 
املتردية للسوق، فاألوكسجني 
ال���ذي يج���ب ان يتوافر في 
غرفة اإلنعاش � والذي نعني 
ب���ه الس���يولة � متوافر لدى 
احلكوم���ة الت���ي تبخل على 
السوق. كذلك الطبيب املعالج، 
واملقصود به احلكومة أيضا 
غير متواجد بسبب انشغاله 
املتواصل باخلالفات مع مجلس 
األمة املتفرغ لالس���تجوابات 
وطرح األسئلة دون ان يعير 
احلالة املس���تعصية للسوق 
اي اهتمام، كما انه في األصل 

النشاط من حيث  اخلدماتية 
القيمة، اذ مت تداول 41.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 597 صفقة 

قيمتها 7.7 ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 8.7 ماليني سهم نفذت 
من خالل 235 صفقة قيمتها 

7.6 ماليني دينار.
واحت���ل قطاع الش���ركات 
االستثمارية املركز الثالث من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 28.3 
مليون س���هم نفذت من خالل 
385 صفقة قيمتها 2.3 مليون 

دينار.
الش���ركات  وحصل قطاع 
العقارية على املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 11.7 
مليون س���هم نفذت من خالل 
244 صفقة قيمتها 1.3 مليون 

دينار.
الش���ركات  وجاء قط���اع 
الصناعية في املركز اخلامس 
من حيث القي�����مة، اذ مت تداول 
3 ماليني سهم نفذت من خالل 

الت���ي زادت م���ن الضغ���وط 
السلبية على الشركات خاصة 

املدرجة.

المؤشرات العامة

العام  انخف���ض املؤش���ر 
للبورصة 17.9 نقطة ليغلق 
على 6356.2 نقطة بانخفاض 
نسبته 0.28%، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 3.41 نقاط ليغلق 
على 438.83 نقطة بانخفاض 

نسبته %0.77.
وبل���غ اجمال���ي األس���هم 
96.1 مليون س���هم  املتداولة 
نفذت من خ���الل 1618 صفقة 

قيمتها 19.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 
92 شركة من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 
وتراج�����ع���ت  ش���ركة   22
اس��������عار اسهم 37 ش���ركة 
وحافظت اسهم 33 شركة على 
اسعارها و125 شركة لم يشملها 

النشاط.
الش���ركات  وتصدر قطاع 

البيع  س���يطرت عمليات 
على حركة التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية في بداية 
تعامالت االسبوع امس األمر 
الذي دفع اس���عار العديد من 
األسهم للتراجع الى ان ما أثار 
املتداولني  الهلع لدى أوساط 
عملي���ات البي���ع على بعض 
األسهم القيادية خاصة سهمي 
»زين« و»بيتك« رغم عمليات 
الش���راء على السهمني ولكن 
عمليات البيع تعطي اشارات 
غير مريحة في ظل األوضاع 
السياسية الساخنة محليا أو 
اقليميا، باالضافة الى األوضاع 
الصعبة التي متر بها العديد 
من الشركات فضال عن الغياب 
الواضح للحكومة واملجلس 
عن التداعي���ات املترتبة على 
التدهور املتواصل للس���وق 
ونزي���ف األم���وال املتواصل 

ألوساط املتداولني.
وعلى الرغم من ان القاعدة 
األساسية في أسواق املال تقول 
ان أفضل أوقات الشراء عندما 
يكون اإلحباط السمة السائدة 
جتاه السوق، وأفضل أوقات 
التفاؤل  البيع عندما يك���ون 
السائدة جتاه السوق  السمة 
اال ان ه���ذه القاع���دة تنطبق 
على األسواق املالية الناشئة 
والرشيدة، اما السوق الكويتي 
فإنه ال يعد من هذه األسواق 
ألس���باب عدة أبرزها القاعدة 
االقتصادي���ة في البالد والتي 
تعتمد على النفط وس���يطرة 
القطاعات  احلكوم���ة عل���ى 
االقتصادية األساس���ية األمر 
الذي جعل القط������اع اخلاص 
الكويت���ي ال يلع�������ب دورا 
أساسيا في البنية االقتصادية 
للب���الد، وبالتال���ي فإن�����ه 
قط�����اع هش باستثناء قطاع 
البن����وك وبعض الش���ركات 
اخلدماتية، فيما عدا ذلك فإن 
القطاع اخلاص قطاع استهالكي 
غير منت���ج األمر الذي جعله 
يتأثر بشدة بتداعيات األزمة 
العاملية والتي زاد من تداعياتها 
ضعف اإلجراءات احلكومية 
ملعاجلة تداعيات األزمة والتي 
لم تخرج عن بعض التشريعات 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 12 مليون دينار على 61.1% من 
القيمة االجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 19.8 
مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول سهم 
»بيتك« والتي متثل 28.7% من القيمة 
االجمالية.

قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا 
اعالها االغذية مبقدار 5.4 نقاط تاله 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 
3.4 نقاط، فيما تراجعت مؤشرات 3 
قطاعات اعالها البنوك مبقدار 83.4 
نقطة، تاله اخلدمات مبقدار 51 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

)كرم ذياب( نزيف متواصل ألموال صغار املتداولني  

ال�سيد/ بدر نا�سر ال�سبيعي

ابنتـــــــه
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته 

وي�سكنها ف�سيح جناته، واأن يلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

يتــقــدم

رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

والأمني العام والعاملون يف

احتاد ال�سركات اال�ستثمارية

ع�سو جمل�س الإدارة

باأحر التعازي القلبية و�سادق املوا�ساة اإىل

أعلنت شركة مجموعة الراية 
القيادة  عن تنظيمها مؤمت���ر 
ف���ي لندن خالل ش���هر يوليو 

املقبل.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة مجموعة الراية عدنان 
احلداد انه اصبح من الضروري 
االهتمام بالقي���ادات واعدادها 
بالش���كل اجليد حتى تناسب 
التي تتس���م  املرحلة احلالية 
باالنفتاح على مختلف اجلهات 
نتيجة للعومل���ة التي اوجدت 
اقتصادات مترابطة، مش���يرا 
الى انه انطالقا من هذه الرؤية 
الراية تنظيم  قررت مجموعة 
مؤمتر القيادة الهادف إلى اعداد 
قيادات الصف الثاني والثالث 
في املؤسسات التجارية واملالية 

حتى تواصل جناحها.
واوضح احلداد في تصريح 
صحافي انه في مقدمة اهداف 
املؤمتر تس���ليط الضوء على 
اهمية القيادات في املؤسسات 
املالي���ة والعم���ل عل���ى بناء 
سوق عمل حديث يعتمد على 
القدرات واملهارات ال الواسطة 
ان  الى  واحملسوبية، مش���يرا 
فعاليات املؤمتر س���تتضمن 
تنظي���م ورش���ة عم���ل حول 
إدارة املوارد البشرية وكيفية 
حتويلها من إدارة تتلقى طلبات 
التوظيف فقط إلى إدارة تكتشف 
املواهب لطالبي الوظيفة، كما 
سيوضح املؤمتر أهم االيجابيات 
إدارة  التي تواجه  والسلبيات 
البشرية عند تطبيقها  املوارد 
التخطيط  وتنفيذها ملراح���ل 
التي وضع���ت من قبل اإلدارة 
العليا وكذلك املعايير التي يجب 
اعتمادها وتطبيقها في برنامج 

تأهيل وتنمية القادة.

»مجموعة الراية« 
تنظم مؤمتر »القيادة« 
في لندن يوليو املقبل

عدنان احلداد

جناح »بيتك« في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

»بيتك« يعرض خدماته ومنتجاته التمويلية 
واملصرفية في »التأمينات االجتماعية«

يقدمها عبر القطاع التجاري وذلك 
من خالل جتار التجزئة في السوق 
احمللي سواء في مجال املركبات أو 
املواد واألعمال اإلنشائية أو األثاث 
أو األجهزة االلكترونية، وذلك من 
خالل نح���و 80 منفذا بيعيا في 
مختلف أنحاء الكويت وبالتنسيق 
مع أكثر من 4 آالف مورد. يذكر 
ان من املزايا املقدمة للعمالء، 9 
أشهر الستحقاق القسط األول و15 
سنة مدة السداد للتمويل املقسط 
و6 أشهر الستحقاق القسط األول 
للتمويل التجاري للسلع لألفراد، 
امكانية التامني الشامل لغاية 5 
سنوات )للسيارات(، باإلضافة 
إلى تامني تكافلي على املديونية 

مجانا.
كم���ا يحرص »بيت���ك« على 
تنظيم العروض التسويقية التي 
تناس���ب احتياجات العمالء من 
جهة، وتساهم في حتريك عجلة 
السوق وتنمية مبيعات التجار 
من جهة أخرى، عالوة على تقدمي 
املشورة املتعلقة باختيار أفضل 
العميل  التمويل ومتكني  حلول 
من اقتناء ما يرغب في ش���رائه 
من مختلف اخلدمات أو املنتجات 

املعروضة لدى املوردين.
ويسعى »بيتك« إلى توسيع 
نطاق تلك املشاركات والزيارات في 
املواقع احلكومية املختلفة، والتي 
العمالء  إقباال واسعا من  تشهد 
وذلك بهدف اس���تقطاب شرائح 
جديدة، عالوة على التواصل بأكثر 
من أسلوب مع عمالئه وتعريفهم 
بآخر املس���تجدات فيما يتعلق 

باخلدمات التمويلية.

و»التأمين���ات االجتماعية« من 
خ���الل تق���دمي خدم���ات أفضل 
ملوظفيها وكذلك مراجعيها عبر 
املنتجات التمويلية التي يقدمها 
»بيتك« لعمالئه، حيث سيتواجد 
في اجلناح فري���ق من موظفي 
الرد  »بيتك« واملتخصصني في 
على كافة االستفسارات باإلضافة 
إلى إرشاد العمالء إلى املنتجات 

التي تلبي احتياجاتهم.
وتتنوع خدمات »بيتك« التي 

يشارك بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( بجناح خاص في املؤسسة 
العامة للتأمين���ات االجتماعية 
الستعراض اخلدمات التمويلية 
واملصرفية التي يقدمها لعمالئه 
وذلك من خالل التواصل املباشر 
مع املوظفني واملراجعني، خالل 
األسبوع اجلاري وحتى 2 يونيو 

املقبل.
وتهدف املشاركة إلى تعزيز 
س���بل التع���اون ب���ني »بيتك« 


