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املركز الثاني بكمية تداول حجمها 25.1 مليون سهم نفذت من خالل 
475 صفقة قيمتها 2.2 ماليني دينار.

وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول بلغت 18.09 
مليون سهم نفذت من خالل 545 صفقة قيمتها 7.6 ماليني دينار.

وجاء قطاع البنوك في 
املركز الرابع بكمية تداول 
بل���غ حجمها 16.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 388 
صفقة قيمتها 7.7 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع الصناعة 
املرك���ز اخلام���س بكمية 
تداول حجمها 10.8 ماليني 
سهم نفذت من خالل 311 
صفقة قيمتها 3.3 ماليني 

دينار.
وحل قطاع غير الكويتي 
الس���ادس من  املركز  في 
خالل ت���داول 6.4 ماليني 
سهم نفذت من خالل 112 
صفقة قيمتها 584.3 ألف 

دينار.
وحل قطاع التأمني في 

وشهدت جلسة االمس انخفاضا ملحوظا على مستوى املتغيرات 
الثالث للسوق رغم ارتفاع املؤشرات، حيث انخفضت قيمة االسهم 
املتداول���ة بنس���بة 13.5% حيث بلغت 24.983 ملي���ون دينار، في 
حني انخفضت كمية االس���هم املتداولة بنس���بة 8.5% حيث بلغت 

133.472 ملي���ون س���هم، 
أما الصفقات فانخفضت 
بنسبة 17.2% حيث بلغت 

2254 صفقة.
وجرى الت���داول على 
أسهم 117 سهما من أصل 
212 سهما شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 41 
شركة وتراجعت أسعار 
أسهم 27 شركة واستقرت 
قيمة أسهم 49 شركة عند 

معدالت االقفال السابقة.
واسترد قطاع العقارات 
تصدره للنش���اط بكمية 
تداول حجمها 55.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 397 
صفقة قيمتها 3.2 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع االستثمار 

قيام المحافظ والصناديق برفع أسعار أسهمها
في نهاية إقفاالت الشهر يدفع السوق للصعود

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
12.3 مليون دينار على 49.3% من إجمالي القيمة وهي: 
زين والدولي وبرقان وجيزان والصناعات وبيتك.

تصدرت قيمة تداول زين األسهم املتداولة في 
السوق والبالغة 4.3 ماليني دينار متثل 17.3% من 

إجمالي القيمة. 

تصدر مؤش����ر قطاع غي����ر الكويتي قطاعات 
الس����وق املرتفعة بواقع 44.3 نقطة، تاله مؤش����ر 
قطاع التأمني بواقع 35.8 نقطة، كما سجل مؤشر 
قطاع الصناعة ارتفاعا مبق����دار 30.9 نقطة، تاله 
مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 17.9 نقطة، اما قطاع 
االس����تثمار فارتفع بواقع 8.2 نقاط، فيما انخفض 

مؤشر قطاع البنوك بواقع 7.2 نقاط.

املركز السابع من خالل تداول 450 
ألف سهم نفذت من خالل 13 صفقة 

بلغت قيمتها 205.6 آالف دينار.
وجاء قط���اع األغذية في املركز 
األخير من خالل تداول 215 ألف سهم 
نفذت من خالل 13 صفقة بلغت قيمتها 

584.3 ألف دينار.

آلية التداول

تباين أداء قطاع االس���تثمار في 
جلسة أمس حيث واصل سهم بنك 
بوبيان ارتفاعاته بواقع 20 فلس���ا 
نتيج���ة عمليات جتمي���ع بكميات 
محدودة نسبيا، استقر على اثرها 
السهم عند مستوى 570 فلسا، كما 
ارتفع س���هم التجاري مبقدار 10 فلوس ليستقر عند مستوى 890 
فلس���ا، في حني انخفض سهم برقان للجلسة الثانية على التوالي 
نتيجة عمليات البيع جلني األرباح وذلك مبقدار 15 فلس���ا استقر 
على اثرها عند مستوى 440 فلسا للسهم، فيما شهدت باقي أسهم 
القطاع اس���قرارا في األداء وأقفلت عند مستويات االقفال السابقة 
حيث استمر إقفال سهم الوطني عند مستوى دينار و380 فلسا بعد 
تداول كميات محدودة بلغت 695 الف سهم، كما استقر سهم بيت 
التمويل الكويتي عند مستوى اقفاله السابق وهو دينار و100 فلس 

بعد تداول كميات محدودة ايضا بلغت 1.097 مليون سهم.
وشهدت تداوالت أمس عمليات بيع واضحة على عدد من اسهم 
املجاميع االستثمارية، حيث شهد سهم االستثمارات الوطنية تراجع 
5 فلوس بعد تداول 410 آالف سهم أدت الى استقراره عند مستوى 
335 فلسا، في حني شهد سهم املشاريع انخفاضا جديدا مبقدار 10 
فلوس نتيجة اس���تمرار جني االرباح على السهم وهو ما أدى الى 
استقراره عند مس���توى 400 فلس، في حني شهدت عدد من اسهم 
قطاع االستثمار ارتفاعات متفاوتة منها اسهم االمان واألولى واملال 
واخلليجي وبيان وان كانت التداوالت محدودة اال انها مؤشر إيجابي 

على عودة الثقة والسيولة للقطاع.

الصناعة والخدمات

واصل س���هم »مجموعة الصناعات« أداءه املتباين بعد ان حقق 
ارتفاعا في جلسة تداوالت امس حيث حقق مكاسب 5 فلوس نتيجة 
عودة عمليات التجميع على السهم من جديد، اما سهم »األنابيب« 
فشهد تراجعا نتيجة عمليات البيع التي تعرض لها السهم جلني 
االرباح استقر على اثرها السهم عند مستوى 300 فلسا للسهم بعد 

تداوالت 3.3 ماليني سهم.
وواصل سهم »زين« استقراره بعد تداوالت نشطة حيث اغلق 
السهم عند مستوى دينار و200 فلس بعد تداول 3.6 ماليني سهم، 
اما س���هم »اجيليتي« فواصل أداءه السلبي وعدم تفاعل املتداولني 
مع االخبار االيجابية للس���هم واملتعلقة بتمديد عقد الش���ركة مع 
وكالة الدفاع اللوجس���تية، واقفل الس���هم عند مستوى 435 فلسا 
بعد ان ش���هد عمليات تداول نش���طة بلغت 2.1 مليون سهم بلغت 

قيمتها 957 ألف.

شريف حمدي
اتسمت جلس���ة تداوالت األمس 
بسوق الكويت لألوراق املالية بتذبذب 
واضح استكماال لسيناريو اجللسات 
الس���ابقة وذلك نتيجة عمليات بيع 
شملت عددا من االسهم في قطاعات 
متنوعة وعلى رأسها قطاع البنوك 
الذي أغلق على تراجع، وفي املقابل 
كانت هناك عمليات شراء واضحة على 
أسهم معينة في جميع القطاعات وهو 
ما أدى الى ارتفاعها جميعا بنس���ب 
متفاوتة، وذلك لقيام مديري احملافظ 
والصناديق بعمليات شراء واضحة 
الهدف منها تعزيز املراكز املالية مع 

اقفاالت شهر اغسطس.
وظهر من بداية اجللس���ة ان هناك عمليات بيع واضحة ألس���هم 
قطاع البنوك به���دف جني االرباح، حيث تراجعت اس���هم اخلليج 
والدولي وبرقان بش���كل الفت قبل ان يقلص سهم اخلليج خسائره 
ويقفل عند مستوى االغالق السابق فضال عن تراجع سهم الصناعات 
في النصف األول من اجللس���ة وكذلك سهم املشاريع، وتراجع سهم 
أجيليتي واالسهم اللوجستية كالرابطة ولوجستيك مما كان له وقع 
س���لبي على اداء السوق بش���كل عام واملؤشر الوزني بشكل خاص 
نظرا لتراجع عدد من االسهم ذات القيمة الرأسمالية املرتفعة، غير 
ان ارتفاعات سهمي زين والوطني على فترات قليلة أدت الى حدوث 
نوع من التوازن في مقابل عمليات البيع وهو ما أدى الى حتول مسار 
مؤشرات السوق من االرتفاع الى االنخفاض والعكس اكثر من مرة 
قبل ان حتل حلظات االقفال وتزيد من مكاس���ب السوق الذي اقفل 

على ارتفاع جعله قريبا من مالمسة مستوى 6700 نقطة.
وشهدت اللحظات االخيرة من عمر جلسة التداول باالمس عمليات 
ش���راء ملحوظة خاصة على االس���هم الرخيصة الى جانب االسهم 
املضاربية بهدف بيعها مبجرد ان حتقق مكاس���ب س���عرية في ظل 
استمرار العزوف النسبي عن االسهم القيادية خاصة اسهم الوطني 

وبيتك.
وتسود حالة من التفاؤل بني اوساط املتعاملني بالسوق نظرا ألن 
العمليات املضاربية ليست بالشكل احلاد الذي يؤدي الى مخاوف، 
فاستمرار التذبذب في نطاق محدود يعطي الطمأنينة للمستثمرين 
ويجعلهم اكثر ثقة في السوق ويعزز تفاؤلهم بأن اجللسات املقبلة 
ستكون افضل خاصة في حال ظهرت بوادر حزمة القرارات االقتصادية 
او ظهور نتائج ايجابية تتعلق بالش���ركات، غير ان املخاوف التي 
تنتاب البعض تكمن ف���ي تأخر اقرار حزمة القرارات التحفيزية او 

تأخر الوصول الى آلية نهائية لتمويل خطة التنمية.

مؤشرات السوق

وأنهى الس���وق تعامالت جلسة االمس بإضافة مكاسب جديدة 
ملؤش���ريه السعري والوزني، حيث أغلق املؤشر العام على ارتفاع 
نس���بته 0.33% بإقفاله عند مس���توى 6688.6 نقطة مرتفعا 22.1 
نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 0.10%، بإقفاله عند مستوى 

435.84 نقطة مرتفعا 0.42 نقطة.
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)سعود سالم( التفاؤل يسود بني أوساط املتداولني  

المؤشر العام 22.1 نقطة 
وتداول 133.4 مليون سهم 

قيمتها 24.9 مليون دينار

ارتفاع

21.4 مليون دينار خسارة »عارف«
في النصف األول من العام الحالي

»حيات كوم« توقع عقدًا بقيمة
16.5 مليون دوالر في العراق

»آبار« تطلب إلغاء إدراج أسهمها من سوق أبوظبي

أعلنت شركة مجموعة عارف االستثمارية عن 
تكبدها خسائر بلغت 21.4 مليون دينار خالل 
النصف األول من العام احلالي بواقع خسارة 
للسهم الواحد بلغت 20 فلسا مقارنة بخسائر 
بلغ���ت 38 مليون دينار في الفترة املماثلة من 
العام املاضي بخسارة للسهم بلغت حينها 36 

فلسا.
وقالت الش���ركة في بيان نشر على املوقع 

اإللكتروني لسوق الكويت لألوراق املالية أمس، 
إن خسائرها في األشهر الثالثة املنتهية في 30 
يونيو املاضي بلغت 16.9 مليون دينار بواقع 

خسارة للسهم الواحد بلغت 16 فلسا.
وأضافت أن إجمالي املوجودات في الشركة 
بل���غ 661 مليون دينار في ح���ني بلغ اجمالي 
املطلوبات 452.9 ملي���ون دينار وبلغ اجمالي 

حقوق املساهمني 208 ماليني دينار.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
حياة لالتصاالت افادته بأنها قامت بتوقيع عقد 
مع شركة نوكيا سيمنز لتنفيذ مشروع لتركيب 

مواقع اتصاالت في منطقة البصرة جنوب العراق 
لصالح احدى شركات االتصاالت الكبرى بقيمة 

16.5 مليون دوالر وملدة 8 أشهر تقريبا.

دبي � األسواق.نت: تقدمت شركة آبار لالستثمار 
بطلب رس����مي الى س����وق أبوظبي لألوراق املالية، 
إللغاء إدراج الش����ركة وأسهمها من السوق، اعتبارا 

من 8 سبتمبر اجلاري.
وتأتي هذه اخلطوة عقب موافقة اجلمعية العمومية 
غير العادية للشركة على التحول من شركة مساهمة 
عامة الى شركة مساهمة، خصوصا وما يتبع ذلك من 
الغاء ادراج اسهم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق 

املالية. وكان مجلس ادارة الشركة قد أعرب عن اعتقاده 
في وقت سابق، خالل اجلمعية العمومية غير العادية 
للشركة الذي عقد في منتصف اغسطس املاضي أنه 
سيجري وقف تداول السهم في مطلع شهر سبتمبر، 
وذلك عقب استكمال اجراءات سحب الشركة ويعتمد 

ذلك على القرارات الوزارية واملوافقات الرسمية.
يذكر انه قد جرى وقف تداول سهم »آبار« 3 مرات 

خالل الشهر املاضي في يوم 8/5/ و8/8/ و8/15.

»المركزي« يرسل تعميمًا لشركات االستثمار إلبداء آرائها 
حول تأسيس قسم خاص بشكاوى عمالء الشركات

بنك قطر األول يتطلع إلنجاز 3 صفقات جديدة

عمر راشد
علمت »األنب����اء« من مصادرها ان بنك الكويت املركزي 
ارس����ل تعميما من خالل احتاد الشركات االستثمارية الى 
شركات االستثمار التابعة له يطلب فيه ابداء وجهات نظرها 
بشأن انشاء قسم خاص تابع للبنك املركزي يتخصص في 

شكاوى عمالء الشركات االستثمارية.
ولفتت املصادر الى ان التعميم الذي ارس����ل منذ يومني 
الى جميع الشركات االستثمارية اعطى مهلة اسبوعني البداء 

وجهات نظر الشركات في هذا اخلصوص.
وفي الس����ياق ذاته افادت املصادر بان اجتماع مجلس 
ادارة احتاد الشركات االستثمارية الذي انعقد اول من امس 
اس����فر عن االتفاق حول عدد من النقاط ابرزها اعداد ورقة 
عمل حول دور احتاد الشركات االستثمارية في تنفيذ خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية كما اجل االجتماع النظر 
في مقترح جلنة الش����ركات االسالمية الذي مت االعالن عنه 

ملزيد من الدراسة.

وبينت املصادر أن احتاد الش����ركات بصدد عقد اجتماع 
ملناقش����ة كل ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي حول 
آليات عالج أوضاع الشركات االستثمارية التي اتبعها بنك 
الكويت املركزي منذ تداعيات األزمة املالية وحتى اآلن، الفتة 
الى أن تقرير احتاد الشركات االستثمارية سوف يتم االنتهاء 
منه خالل أس����بوع.   يذكر أن ش����ركة »أدمي« االستثمارية 
وبيت إدارة السيولة قد انضما حديثا الى عضوية االحتاد 

ليرتفع عدد أعضائه إلى 45 عضوا.

دبي � األسواق.نت: أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك 
قطر األول لالس����تثمار عماد منص����ور ان البنك يتطلع 
للتوصل إلى إجناز صفقة ثانية في تركيا، كما أنه يعمل 

على صفقتني في قطر.
وكان البنك قد أعلن األس����بوع املاضي أنه استحوذ 
بالش����راكة مع »أرغ����وس كابيتال«، ش����ركة بريطانية 
متخصصة في استثمارات امللكية اخلاصة، على حصة 
نسبتها 40% من أسهم مجموعة »ميموريال« الصحية 

التركية.
وأوضح منصور ان »البنك يبحث في عدد من الصفقات 

في تركيا في الوقت الراهن، وهذا األسبوع سننجز اتفاقا 
في مجال الطاقة«.

وأشار إلى إمكانية االنتهاء من صفقتني في قطر قبل 
نهاية العام، واحدة في مجال الطاقة وأخرى في القطاع 
العقاري. ورأى أن »اململكة العربية الس����عودية سوق 

جذابة للغاية«.
وعن اس����تثمارات البنك في تركيا، قال منصور »إن 
مؤش����رات االقتصاد الكلي في تركيا قد حتسنت بشكل 
ملحوظ في السنوات ال� 5 املاضية. أسعار الفائدة لم تكن 
أقل من ذلك في تاريخ تركيا، وأسعار الصرف كذلك. انه 

اقتصاد مس����تقر مع إدارة اقتصادية منضبطة من قبل 
احلكومة التركية«.

ولفت منصور إلى أن »املصرف يحرص على متابعة 
خطته لالكتتاب العام، ولكن بسبب املتطلبات التنظيمية 

لن نكون قادرين على القيام بذلك قبل عام 2012«.
وينش����ط بنك قطر األول لالستثمار في مجال إدارة 
األصول ومتويل الشركات وامللكية اخلاصة. ويتوقع البنك 
أن ينفذ العديد من الصفقات في تركيا خالل السنوات 
املقبلة مبا ال يقل عن 500 مليون دوالر. ويستهدف حتقيق 

عوائد تتراوح بني 20 و25% - وفقا ملنصور.

إعداد ورقة عمل حول دور اتحاد الشركات االستثمارية في خطة التنمية

طرح أسهمه لالكتتاب العام في 2012
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شركة علي عبدالوهاب تشتري %17.3
من أسهم »صفوان« بقيمة 2.6 مليون دينار

أنهت شركة صفوان للتجارة العامة واملقاوالت 
)صفوان( االجراءات املقررة لبيع 8.6 ماليني سهم 
ما يعادل 17.3% من اس����هم الشركة الى شركة علي 
عبدالوهاب وأوالده بسعر 305 فلوس للسهم الواحد 

وبقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليون دينار.
وأوضح موقع السوق انه مت التوقيع على ذلك من 
األطراف املعنية على ان تستكمل باقي اجراءات الدفع 
والتحويل من خالل الشركة الكويتية الهندية صباح 
اليوم. من جهة أخرى، أعلن السوق انه سيتم ايقاف 

اول 10 شركات في حال عم تسديد رسوم االشتراك 
الس����نوي لعام 2011/2010 وهي املجموعة الدولية 
والشركة اخلليجية الدولية لالستثمار وشركة لؤلؤة 
الكويت العقارية وش����ركة الدار الوطنية للعقارات 
وشركة الصفاة العاملية القابضة وشركة برقان حلفر 
اآلبار والتجارة والصيانة )آبار( وش����ركة مشرف 
للتجارة واملقاوالت وشركة األبراج القابضة وشركة 
الشبكة القابضة. وأوضح موقع السوق ان آخر موعد 

للسداد كان أمس.

»غلف إنفست«: السوق شهد تذبذبًا
في أغسطس ولم يتفاعل مع أرباح »زين« التاريخية

 قال التقرير الش���هري للش���ركة اخلليجية الدولية 
لالستثمار »غلف انفست« عن أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية، ان السوق شهد ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية 
خالل شهر أغسطس، فقد شهد املؤشر السعري ارتفاعا 
بواقع 33.70 نقطة وبنسبة 1%، كما شهد املؤشر الوزني 

ارتفاعا بواقع 16.60 نقطة وبنسبة %4.
 وشهد املؤشر الس���عري انخفاضا بنسبة 4.52-%، 
أما املؤشر الوزني فقد شهد ارتفاعا بنسبة 12.99% منذ 

بداي���ة 2010، حيث أقفل عند 6.688.6 نقطة، وذلك لعدة 
عوامل أهمها: عمليات الشراء املكثف والنشط على أسهم 
البنوك وفي مقدمتها سهما »الوطني« و»الدولي« وبعض 
املجاميع االستثمارية التي شهدت تداوالت مكثفة ساعدت 
على ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية ومتاسكها خالل 
الشهر، باالضافة الى استمرار الشراء املكثف على أسهم 
البنوك وعودة التداوالت النشطة والسيولة إلى السوق 
وعودة التفاؤل بعد إس���ناد دور متويل���ي للبنوك في 

خطة التنمية وإش���راك القطاع اخلاص في اخلطة بقدر 
املس���تطاع، األمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤش���ر السوق 

الوزني خالل الفترة.
 وأش���ار التقرير الى انه على الرغم من إعالن أرباح 
شركة زين التاريخية التي بلغت 895 مليون دينار بواقع 
232 فلسا للسهم إال أن أسهم املجموعة لم تتفاعل بشكل 
الفت بسبب توقع املستثمرين لهذه األرباح مما أدى إلى 

عدم تفاعل السوق مع هذا اإلعالن.

عودة الشراء المكثف على أسهم البنوك وتدفق السيولة للسوق


