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ثالثة مؤش���رات انخفاضا في 
مستوى التقلب، حيث استمر 
املؤشر السعرى لسوق الكويت 
لألوراق املالي���ة ليكون األقل 
تقلبا ويستقر على نسبة %2.89 
بعد خسارة 1.35%، أما مؤشر 
املثنى )MUDX( فقد استقر على 
مستوى 6.06% بعد انخفاض 
بنسبة 1.39%، أما املؤشر الوزني 
فقد كان األكثر تقلبا مس���جال 
نسبة 7.12% بعد ارتفاع بنسبة 

0.99% خالل األسبوع.
واضاف ان بقية مؤشرات 
حج���م التداول في الس���وق 
باتت متراجعة حيث مت تداول 
904.54 ماليني سهم بانخفاض 
بلغ 11.9% مقارنة مع االسبوع 

السابق.

نقاط خالل نفس املدة. 
وقال التقرير ان السوق شهد 
تقلبات، وفقد مؤشرين من أصل 

املثن���ي  أوض���ح تقري���ر 
لالستثمار اخلاص ل� »األنباء« 
ان املستثمرين تابعوا هبوط 
أداء أس���واق امل���ال العاملي���ة 
وتراجع معظم املؤشرات املالية 
ألسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي ومن ضمنها الكويت، 
حيث أغلق املؤش���ر السعري 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
على مس���توى 5823.3 نقطة 
مسجال خس���ارة 43.7 نقطة 
خالل األسبوع املاضي، بينما 
شهد مؤش���ر املثنى اإلسالمي 
)MUDX( خسارة 4.95 ليغلق 
على مس���توى 592.58 نقطة 
وكذلك احلال مع املؤشر الوزني 
الذي أغلق على مستوى 407 
مسجال انخفاضا مبقدار 5.36 

»املثنى«: تقلب مؤشرات السوق تأثراً باألسواق العاملية 

خالل الفترة م���ن 22 إلى 24 
اجلاري مبركز التجارة العاملي 

في إمارة دبي.
وأضاف الرومي أن شركة 
العقاري  منازل للتطوي���ر 
شاركت في املعرضني بهدف 
الترويج ملشروع ليان السكني 
الواقع في التجمع اخلامس 
مبدين���ة القاه���رة اجلديدة 
على مس���احة ملي���ون متر 
مربع تقريبا حيث تنوعت 
التصاميم بني القصور والڤلل، 
في منظومة عمرانية متناغمة 
هي األولى م���ن نوعها، مبا 
يعكس قدرة »منازل« على 
تطوي���ع مش���اريعها وفقا 

ملتطلبات السوق.

األساس����ية عل����ى مفه����وم 
االستثمارات األكثر أمانا ضد 
التقلبات التي تشهدها األسواق 
بالتزامن مع احلصول على أعلى 
األرباح والعوائد، وعلى الرغم 
من أن اإلعالن قد يبدو تقليديا 
للوهلة األولى إال أن توظيف 
فن األوريغامي هو ما أكسبه 
عنصر اإلبداع، خاصة أن هذا 
النوع من الفن الذي نشأ في 
اليابان وبدأ ينتشر في العالم 
كصيحة في مجال الفنون ال 
يزال غي����ر دارج في املنطقة 
العربية. فن األوريغامي هو فن 
يعتمد على طي األوراق بشكل 
متكرر للحصول على تكوينات 
ومجس����مات ال نهائية. وهو 
ما وظفه تصميم اإلعالن من 
خالل تطبيق الطرق املتنوعة 
لطي األوراق في األوريغامي 
على أوراق العملة الكويتية، 
مستفيدا في نفس الوقت من 
تقنية األبعاد الثالثية ما أدى 
إلى إكساب املشهد العام مزيجا 
من اخليال والواقعية ليجعل 
من م����دة اإلع����الن القصيرة 
جتربة فريدة من نوعها. وهو 
ما يعد منطا خاصا بإنتاجات 
A&P التي دأبت على توظيف 

األول أقيم في أبوظبي والثاني ينطلق 22 اجلاري بدبي

»منازل للتطوير العقاري« تستعرض مشروع 
»ليان« في مصر من خالل معرضني باإلمارات

»P&A« : »االمتياز لالستثمار« أبرز الشركات 
العاملة في مجال االستثمار اإلسالمي

»الكويتية لصناعة اجلبس«
حتصل على شهادة اآليزو 9001

أعلنت الشركة الكويتية لصناعة وجتارة 
اجلبس حصولها على ش���هادة نظام إدارة 
اجلودة العاملية اآليزو 9001، حيث تسلمت 
الشركة الشهادة العاملية خالل حفل خاص 
أقامته بهذه املناس���بة، وق���ام خالله مدير 
عام شركة امبش���ن لالستشارات د.يوسف 
الوتار بتس���ليم الشهادة ملدير عام الشركة 
الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس عبداهلل 

أشكناني.
وأشاد أش���كناني باالستفادة احلقيقية من 
نظام اجلودة اإلدارية � اآليزو 9001 من خالل 
توثيق النظام بش���كل يخدم عمالء الشركة، 
كما يعد تطبيقنا للمعايير الدولية في اجلودة 
اإلدارية يدلل على اتباعنا نظاما إداريا متكامال 
يتصف بالشفافية ويهدف إلى االرتقاء مبستوى 

اخلدمات املقدمة.

وأوضح أش���كناني أن اجل���ودة هي إحدى 
الدعائم األساسية التي ترتكز عليها العمليات 
في املصانع فهي تدخل في كل جانب من جوانب 
تطوير املنتجات، وال شك في أن حصول الشركة 
على هذه الشهادة الدولية في مجال اجلودة يدل 
على جديتها وحرصها املتواصل على حتسني 
عملية إدارة اجلودة وفقا ألرقى املمارسات ذات 

املعايير الدولية.
من جهته، اش���ار مدير عام شركة امبشن 
لالستشارات د.يوسف الوتار الى أن الشركة 
الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس استحقت 
حصولها على شهادة اآليزو من حيث التزامها 
بتطبيق أفضل اإلجراءات اإلدارية والتي تتالءم 
مع معايير اجل���ودة املعترف بها عامليا، األمر 
الذي يضمن مواصلة تطوير خدمات الشركة 

جتاه موظفيها وعمالئها.

التقني����ات املتقدمة في مجال 
التصوير والتصميم، والعمل 
على إضفاء قدر كبير من القيمة 

الفنية على أعمالها. 
ويضي����ف املنصور قائال: 
الرغم من إعجابنا  »انه على 
بالفكرة وتوقعنا لها بالنجاح 
إال أن األص����داء الت����ي تركها 
اإلع����الن كانت كبي����رة جدا 
ومفاجئ����ة باملعنى اإليجابي 

للكلمة«.

صرح رئيس مجلس ادارة 
شركة »منازل للتطوير العقاري 
الرومي،  � مصر« عبدالعزيز 
وهي احدى الشركات التابعة 
لش���ركة منازل القابضة، بان 
الشركة وقعت اتفاقا مع وكالة 
األهرام للمشاركة في معرضني 
تنظمهما الوكالة في اإلمارات 
خالل الشهر اجلاري حتت اسم 
معرض األهرام لالس���تثمار 

العقاري والسياحي.
وقال الرومي في تصريح 
صحافي ان املعرض األول قد 
أقيم خالل الفترة من 14 إلى 
17 اجلاري بفندق شيراتون 
الكورنيش في إمارة أبوظبي 
في حني سيكون املعرض الثاني 

 A&P أطلق����ت مجموع����ة
للتس����ويق واإلعالن مؤخرا 
إعالنا تلفزيونيا جديدا لشركة 
االمتياز لالستثمار التي تعتبر 
أحد أهم عمالئها وواحدة من 
أبرز الشركات العاملة في مجال 
االستثمار املتطابق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
في هذا اخلصوص صرح 
مدير العالقات العامة واإلعالم 
بالوكال����ة ط����ارق املنصور 
قائ����ال: »كان����ت رغبتنا في 
شركة االمتياز لالستثمار أن 
نطل����ق إعالنا يعكس حقيقة 
جن����اح الش����ركة املتمثل في 
العوائد  االس����تثمارات ذات 
العالية واملخاطر املنخفضة، 
وهو ما دأبن����ا على حتقيقه 
من خالل مسيرة طويلة من 
العمل في قطاع االس����تثمار، 
لقد تقدمت العديد من شركات 
الدعاية واإلعالن لتلبية هذا 
الطلب، وعل����ى الرغم من أن 
الكثير من األفكار التي طرحت 
كانت جيدة إال أن الفكرة التي 
قدمتها ش����ركة A & P كانت 
األفضل واألقرب ملا كنا نود 

حقا أن نقدمه جلمهورنا«.
وتعتم����د فك����رة اإلعالن 

عبدالعزيز الرومي

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية عن عقد مزاد علني لبيع 
27.010.000 س���هم من أس���هم 
الشركة الكويتية األملانية القابضة 
غدا بقاعة التداول بالسوق، علما 
ان األسهم غير مدفوعة بالكامل، 
وسيتم استدعاء رأس املال البالغة 
30% مبا يعادل 30 فلسا لكل سهم 
الحقا، ويبلغ سعر فتح املزاد 70 
املالية  فلسا للسهم، وامليزانية 
للس���نة املنتهية في 2010/12/31 
متوافرة ل���دى العالقات العامة 
بالسوق ومكتب االحتاد للوساطة 
املالية والذي س���يتم من خالله 

تنفيذ املزاد كوسيط بائع.

أعلنت شركة الكويت والشرق 
األوسط لالستثمار املالي )كميفك(
ع���ن البيانات املالي���ة املرحلية 
املنتهية في  للش���ركة للفترات 
2011/6/30، حيث حققت الشركة 
خسائر بلغت قيمتها 1.9 مليون 
دينار بواقع 7.38  فلوس للسهم 
الواحد مقارنة بخس���ائر بقيمة 
3.5 ماليني دين���ار بواقع 13.53 
فلسا للسهم، فيما بلغت خسائرها 
لفترة ال� 3 أشهر 683.3 ألف دينار 
بواقع 2.62 فلس للسهم مقارنه 
بخسائر بلغت قيمتها 1.8 مليون 
دينار بواقع 6.95 فلوس للسهم 

عن ذات الفترة. 

أفادت شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت  بأنها حازت اقل األسعار 
مبناقصة رق����م »ص/م خ ع/57 � 
2011/2010« واخلاص����ة بتصميم 
وانشاء وجتهيز طبي وتأسيس 
وصيان����ة تش����غيلية لتوس����عة 
املستشفى  األميري، التابع لوزارة 
الصحة بقيمة 84.940 مليون دينار 
ملدة 42 شهرا. وذكرت الشركة في 
بيان رس����مي على موقع س����وق 
انها لم  املالية  ل����ألوراق  الكويت 
تس����تلم أي كتب بالترسية وانها 
سوف تقوم مبوافاة   إدارة السوق 
بأي مس����تجدات بهذا اخلصوص 

في حينه.  

غدًا مزاد بيع أسهم 
»الكويتية األملانية« 

»كميفك« تخسر 
1.9 مليون دينار

لـ 6 أشهر

»مشتركة« حتوز أقل 
األسعار مبناقصة

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان األنظار ال تزال متوجهة نحو 
أزمة الديون األوروبية وتداعياتها احملتملة، خاصة مع القلق 

من انتشارها إلى املزيد من الدول األوروبية ومن خطر تخلف 
بعض الدول عن سداد ديونها. وعلى األرجح فإن األنباء السيئة 
هي املسيطرة على الساحة خالل الوقت احلالي، مثل تصريحات 

وكاالت التصنيف العاملية وقيامها بخفض التصنيف االئتماني 
للعديد من املؤسسات، باإلضافة إلى املعطيات االقتصادية الضعيفة 

والتي جاءت أسوأ مما كان متوقعا. فضال عن ذلك، فإن تراجع 
مؤشر الثقة بالسوق وحرص املستثمرين على جتنب املخاطر قد 
دفع بتجار العمالت األجنبية مجددا نحو العمالت ذات اإليرادات 

املتدنية إال أنها هي التي تنعم مبوقع آمن خالل الفترة احلالية، 
أهمها الدوالر األميركي والني الياباني، فقد شهد الدوالر األميركي 

ارتفاعات ال بأس بها خالل األسبوع املاضي حيث ارتفع مؤشر 
الدوالر إلى ما يتجاوز نسبة 2.5%، واجلدير بالذكر أن األسبوع 
قد أقفل على نحو مشجع بسبب املعطيات االقتصادية اجليدة 

الصادرة في الواليات املتحدة األميركية.
من ناحية أخرى، أعربت روسيا عن استعدادها للمساهمة في 

مخطط صندوق النقد الدولي، فضال عن أن املزاد العلني للسندات 
االسبانية قد القى جناحا ال بأس به كما أن اإليرادات األوروبية قد 

تراجعت بعض الشيء.
أما املجلس األدنى للبرملان األملاني فقد صرح بعدم إمكانيته 

على التدخل بالقرارات الصادرة عن بنك Bundesbank واملتعلقة 
باملساهمات املقدمة لصندوق النقد الدولي، هذا وقد أفادت 

التقارير بقيام بعض املسؤولني احلكوميني في الصني بزيارة إلى 
أوروبا لهدف مناقشة هذه املسائل وعرض مخاوفهم املتعلقة بهذا 

اخلصوص.
وقد صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي الغارد أن الوضع 

االقتصادي العاملي يسوده الغموض، ولذلك ستحتاج العديد من 
الدول إلى التضامن معا التخاذ التدابير الالزمة وخاصة الدول 

األوروبية وذلك اليجاد حل ألزمة الديون املتفاقمة والتي تهدد بجر 

االقتصاد العاملي إلى الركود، كما أفادت الغارد بأن أي اقتصاد 
في العالم، سواء كان اقتصاد دولة نامية أو متقدمة، لن يسلم من 

تأثيرات هذه األزمة املتفاقمة.
وتبعا لهذه األحداث، أوضح التقرير انه كان من الطبيعي أن يشهد 

اليورو التراجع األكبر بني سائر العمالت خالل األسبوع املاضي، 
فقد تراجع من 1.3385 يوم االثنني إلى أدنى مستوى عند 1.2945 

يوم األربعاء، ثم اقفل االسبوع عند 1.3045، هذا وقد كان أداء 
اجلنيه االسترليني شبيها نوعا ما بأداء اليورو حيث تراجع من 

1.5670 إلى أدنى مستوى عند 1.5410 وذلك يوم األربعاء، ثم 
استعاد بعضا من خسائره مع نهاية االسبوع ليقفل عند 1.5545، 

واحلال نفسه فيما يتعلق بالني الياباني خالل االسبوع املاضي، أما 
الدوالر األميركي فقد متكن من االرتفاع من 77.60 ليصل إلى أعلى 

مستوى عند 78.15 خالل منتصف االسبوع، ثم اقفل عند 77.75.
من ناحية اخرى، افتتح زوج العمالت الدوالر األميركي / الفرنك 
السويسري يوم االثنني عند مستوى 0.9250 ليرتفع إلى أعلى 

مستوى حتقق له خالل 10 شهور عند 0.9550 وذلك يوم اخلميس، 
ليتراجع بعدها بعض الشيء حيث اقفل االسبوع عند 0.9360.
وقال التقرير انه بالنظر إلى القوة التي يتمتع بها الدوالر، فقد 

شهدت أسواق السلع أداء ضعيفا لها خالل األسبوع املاضي، فقد 
تراجع سعر الذهب بنسبة 9% وذلك من 1.720 إلى 1.560 دوالر 
لألونصة، ليقفل األسبوع عند 1.600 دوالر لألونصة الواحدة.

وذكر التقرير ان وكالة فيتش أقدمت األسبوع املاضي على خفض 
التصنيف االئتماني ملجموعة من أكبر البنوك في العالم، مسلطة 

بذلك الضوء على التحديات املتزايدة التي تواجهها هذه البنوك 
باإلضافة إلى اإلضرابات املالية احملتملة التي تتربص بها.

ففي الواليات املتحدة األميركية، خفضت وكالة فيتش التصنيف 
االئتماني بعيد األجل لبنك أميركا وبنك غولدمان ساكس، أما في 

بريطانيا فقد وقع االختيار على بنك باركليز، وفي فرنسا على بنك 
بي.أن.بي.باريبا، وفي أملانيا على بنك دوتشيه وفي سويسرا على 
مصرف االعتماد السويسري. هذا وقد عكست هذه التخفيضات 

جميع التحديات التي تواجه هذا القطاع عامة وذلك بحسب ما أفادت 
بها وكالة فيتش.

وفي املقابل، أكدت فيتش على تصنيفاتها االئتمانية املتعلقة ببنك 
مورغان ستانلي وبنك سوسييتيه جنرال والبنك السويسري 

املتحد، حيث تأتي هذه املوجة من التخفيضات بعد املراجعة التي 
قامت بها فيتش والتي تطول كبار البنوك في العالم، والتي أتت 

تبعا كذلك لتخفيضات مشابهة قامت بها وكاالت تصنيف أخرى 
منذ أشهر مضت.هذا وتشير جميع هذه األحداث إلى املصاعب 

التي تواجهها املؤسسات املالية خالل هذه الفترة حول العالم، حيث 
تتركز مخاوف املستثمرين بقوة على مدى تعرض هذه البنوك 

ألزمة الديون األوروبية.
ولفت التقرير الى االجتماع األخير للجنة الفيدرالية للسوق 

املفتوحة لعام 2011، حيث لم يقدم أي مفاجأة تذكر للسوق طبقا 
للتوقعات، فقد أبقى على معدل الفائدة دون تغيير كما لم يعلن 

عن أي برنامج تيسير كمي، إال أن االحتياطي الفيدرالي قد حذر 
من أن االضطراب التي يعم القارة األوروبية يشكل خطرا محدقا 
باالقتصاد األميركي، وبذلك سيبقي اخليارات مفتوحة للقيام بأي 
تدابير من شأنها أن تعزز عملية النمو االقتصادي في البالد، مع 

العلم أن البالد تشهد منوا ال بأس به في سوق العمالة، كما أضاف 
البنك املركزي أن االقتصاد األميركي يشهد منوا معتدال بالرغم من 

التراجع الذي يشهده االقتصاد العاملي.
وبغض النظر عن بعض التحسينات التي مير بها سوق العمالة فإن 

مستويات البطالة ما تزال مرتفعة كما أن سوق اإلسكان ما يزال 
يشهد حالة من الركود، هذا وقد توقع بعض املستثمرين أن يقوم 
االحتياطي الفيدرالي باستعجال بدء العمل بالتدابير اجلديدة التي 
من شأنها أن تساعد في اقتصاد البالد، فالتصريح الذي قام به 

االحتياطي الفيدرالي لم يختلف كثيرا عن تصريحه السابق الذي 
أدلى به بعد اجتماعه املنعقد خالل شهر نوفمبر، مع العلم أن البنك 

املركزي قد تطرق من جديد إلى الغموض احمليط بتداعيات أزمة 
الديون األوروبية.

وأشار التقرير الى أن تكاليف التمويالت املقدمة إلى إيطاليا قد 
وصلت إلى أرقام قياسية في تاريخ املنطقة األوروبية املستخدمة 
لليورو وذلك خالل املزاد العلني الذي أقيم األسبوع املاضي، وهو 

األمر الذي ضاعف من الضغوطات على احلكومة االيطالية اجلديدة 
خاصة بعد أن فشل مؤمتر القمة األوروبي األسبوع املاضي في 
إقناع اجلميع بإمكانية التوصل إلى حل بخصوص أزمة الديون 

األوروبية، هذا وقد قامت ايطاليا بدفع ما نسبته 6.47% على 
سندات ايطالية ملدة 5 سنوات وذلك قبل دقائق من قيام برلني 

بتخصيص ما قيمته 4 مليارات يورو لسندات ملدة سنتني ومبعدل 
إيرادات يبلغ 0.29% فقط.

ومن هذا املنطلق، تشهد ايطاليا تعاظم تكاليف التمويل املطلوبة 
إلنقاذها منذ أن وجدت نفسها في قلب أزمة الديون األوروبية مع 
بداية شهر يوليو، حيث ترزح البالد حتت عبء من الديون يعادل 

120% من الناجت احمللي اإلجمالي، وهو األمر الذي يثير التساؤالت ما 
إذا كانت ايطاليا قادرة على حتمل هذه األوضاع على املدى البعيد، 

وفي ذلك اشارة واضحة إلى أن املستثمرين يعتمدون األسلوب 
احلذر حيث انهم يفضلون اعتماد اخلطوات اآلمنة بدال من حتقيق 

االيرادات املرتفعة، إلى حد يدفعهم إلى التفريق ما بني مختلف 
البلدان ضمن املنطقة األوروبية املستخدمة لليورو.

مستويات التضخم تستقر خالل شهر نوفمبر

وأوضح التقرير ان معدالت التضخم استقرت عند أعلى 
مستوياتها عند نسبة 3.0% خالل الثالث سنوات األخيرة وذلك 

خالل شهر نوفمبر، حيث لم يطرأ عليها أي تغيير خالل الشهر 
السبق وذلك طبقا للتوقعات، حيث يسعى القادة األوروبيون 

جاهدين الحتواء أزمة الديون األوروبية املتفاقمة والذي أتى تبعا 
لقيام البنك املركزي األوروبي بخفض معدل الفائدة األساسي 
خالل األسبوع املاضي وذلك بـ 25 نقطة أساس، مع العلم أن 

اليورو شهد تقلبا بسيطا باعتبار أن هذه التصريحات قد أتت 
طبقا للتوقعات.

»الوطني«: قلق متزايد من خطر تخلّف بعض الدول األوروبية عن سداد ديونها

اعلنت شركة مدينة االعمال 
العقارية )م االعمال( تسجيلها 
خسائر بقيمة 7.4 ماليني دينار 
بواقع خسارة 9.5 فلوس للسهم 
في االشهر التسعة االولى من العام 
احلالي مقارنة بخسارة حوالي 
الف دينار بخسارة 0.18   140.3
فلس للسهم في الفترة ذاتها من 
2010. وقالت الشركة ان اجمالي 
حقوق املساهمني بلغ 71 مليون 
دينار في االشهر التسعة االولى 
من ع���ام 2011 مقارنة بنحو 77 
مليون دين���ار للفترة ذاتها من 

.2010

»مدينة األعمال 
العقارية« تخسر 

7.4 ماليني دينار 

بعد ان كانت تداوالت الس���هم 
تتعدى ال� 20 مليون سهم في 
األسبوع املاضي بسبب عمليات 
املبادلة. شهد قطاع الشركات 
االس���تثمارية تراجعا نسبيا 
على مس���توى كميات التداول 
النخفاض عمليات الشراء بهدف 
التجميع األم���ر الذي اثر على 
نسبة استحواذ القطاع من القيمة 
اإلجمالية التي بلغت 12.7% في 
جلسة أمس، وكان سهم السالم 
املدينة األكثر  التابع ملجموعة 
من حيث التداول من خالل 7.1 
ارتفاعه  ماليني سهم ليواصل 
مبقدار 4 فلوس، أما سهم شركة 
املدينة فشهد تداول أكثر من 4 
ماليني سهم ولكنه استقر عند 
مستوى إغالقه السابق، وشهد 
سهم ايفا تداول 3.2 ماليني سهم 
غلب عليها الشراء ليرتفع بواقع 
0.5 فلسا. تأثر قطاع الشركات 
العقارية بضعف كميات التداول 
في السوق بشكل عام، وشهد 
س���هم ابيار األكثر نشاطا في 
القط���اع م���ن حي���ث التداول 
استقرارا بعد تداول قرابة 20 
مليون س���هم، اما رمال فشهد 
نش���اطا ايجابيا، حيث ارتفع 
بواقع 4 فلوس بعد تداول 4.2 

ماليني سهم.
الش���ركات  حق���ق قط���اع 
الصناعية ارتفاعا محدودا في 
جلسة أمس، وذلك بسبب ضعف 
كميات التداول في هذا القطاع، 
وشهد س���هم الصناعات عودة 
للتجميع ليرتفع مبقدار 5 فلوس 
بعد تداول 1.3 مليون سهم، فيما 
شهد س���هم الصلبوخ تراجعا 
مبقدار فلسا واحدا بعد تداول 

أكثر من 4.6 ماليني سهم.
تص���در قط���اع األس���هم 
اخلدماتية باقي قطاعات السوق 
من حيث القيمة، إذ استحوذ على 
29.7% في جلسة أمس بسبب 
النش���اط الذي شهده أكثر من 
سهم من القطاع، وكان سهم زين 
قد استقر عند مستوى إغالقه 
السابق 900 فلس بعد ان كان 
متراجعا طيلة اجللسة مبقدار 
10 فلوس. اما س���هم اجيليتي 
فش���هد تداوالت محدودة تقدر 
ب� 60 ألف س���هم واستقر عند 
مستوى إغالقه السابق، وشهد 
سهم هيتس استمرار عمليات 
التجميع ليرتفع فلسا واحدا بعد 

تداول 4.5 ماليني سهم.
شريف حمدي  ٭

األخيرة.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
120.8 مليون س���هم نفذت من 
خالل 1907 صفقات قيمتها 14.1 
مليون دينار، وشهدت متغيرات 
السوق تراجعا في األداء، حيث 
انخفضت كميات التداول بنسبة 
29.1%، وانخفض���ت الصفقات 
القيم���ة  أم���ا  بنس���بة %8.3، 
اإلجمالية فانخفضت بنس���بة 
التداول على  29.7%، وج���رى 
أسهم 109 شركات، ارتفعت من 
بينها أسهم 39 شركة وتراجعت 
أسهم 23 شركة واستقرت عند 
السابق 47  مستويات إغالقها 
شركة، فيما لم يشمل التداول 

أسهم 106 شركات.
وتص���در قط���اع اخلدمات 
النشاط من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 22.2 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 633 صفقة قيمتها 
4.2 ماليني دينار، وجاء قطاع 
العقار في املركز الثاني من حيث 
القيمة، إذ مت تداول 41.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 500 صفقة 
قيمتها 4.06 ماليني دينار، وجاء 
قطاع البنوك في املركز الثالث 
من حي���ث القيمة، إذ مت تداول 
3.1 ماليني سهم نفذت من خالل 
74 صفقة قيمته���ا 1.9 مليون 
دينار، وجاء قطاع االستثمار في 
املركز الرابع من حيث القيمة، 
إذ مت تداول 30.9 مليون سهم 
نفذت من خالل 392 صفقة بقيمة 
1.8 مليون دينار، وجاء قطاع 
الصناعة في املركز اخلامس من 
خالل تداول 8.4 ماليني س���هم 
نفذت من خالل 178 صفقة بقيمة 

1.01 مليون دينار.
وقد اتس���م قط���اع البنوك 
بالهدوء النسبي وذلك من خالل 
تداوالت متوسطة في جلسة أمس 
واستحوذ من خاللها على %13.4 
من إجمالي قيمة التداول، وشهد 
سهم الوطني ارتفاعا مبقدار 20 
فلسا بعد تداول 545 ألف سهم 
ليرتفع الى دينار و140 فلسا، 
أما س���هم املتحد فارتفع بواقع 
10 فلوس بعد تداول 475 ألف 
سهم، فيما اقتربت باقي أسهم 
القطاع عند مستويات إغالقها 
السابق بعد تداوالت محدودة 
الدولي  للغاية باستثناء سهم 
الذي بلغت كميات تداوله 1.2 
مليون س���هم، فيما كان سهم 
اخلليج األقل تداوال من خالل 
5 آالف س���هم فقط مت تداولها 

استهل سوق الكويت لألوراق 
املالية تعامالت األسبوع بارتفاع 
على مستوى مؤشريه، وذلك 
على إثر عمليات جتميع لعدد من 
األسهم الرخيصة وسط عزوف 

نسبي عن األسهم القيادية.
ويب���دو من خ���الل حركة 
الت���داول ان عمليات التجميع 
ألهداف مضاربية بحتة، وذلك 
بعد عمليات التصريف الواضحة 
في اجللس���تني األخيرتني في 
األس���بوع املاض���ي واللت���ان 
ش���هدتا عمليات بيع واس���عة 
جلني األرباح. وبدأت اجللسة 
على ارتفاع محدود بالنس���بة 
للمؤشرين السعري والوزني، 
ولكن سرعان ما بدأت عمليات 
البيع بهدف جني األرباح، وكان 
التركيز منصبا على األس���هم 
الرخيصة ف���ي أكثر من قطاع 
وفي مقدمتها أسهم أبيار وايفا 
واملشاريع والوطنية واملباني، 
األمر ال���ذي أدى ال���ى تراجع 
مؤش���ري السوق ولكن بشكل 
محدود نظ���را لضعف كميات 
ا لت���داول. ومع م���رور الوقت 
وبس���بب عمليات شراء طالت 
بعض األس���هم مقابل عمليات 
التذبذب واضحا في  البيع بدا 
أداء مؤش���ري الس���وق ما بني 
ارتفاع وهبوط بشكل مستمر 
حتى اقتراب اجللسة من نهايتها، 
وشهدت حلظات اإلقفال عمليات 
دخول على عدد من األسهم في 
أكثر من قطاع خاصة في البنوك 
واخلدمات، األمر الذي أدى الى 
حتول الس���وق الى ارتفاع في 
الثوان���ي األخيرة. وش���هدت 
جلسة أمس تراجعا الفتا على 
مس���توى قيمة التداول بسبب 
الع���زوف الواضح عن ش���راء 
األسهم القيادية وضعف كميات 
التداول على األسهم الرخيصة 
الت���ي مت تداولها مب���ا في ذلك 
أسهم املجاميع االستثمارية التي 
يحاول مالكها دعمها قبل نهاية 
الع���ام احلالي وهو يقترب من 
نهايته وفي مقدمتها مجموعتي 
املدينة وايفا. وقد ارتفع املؤشر 
العام للبورصة بواقع 9.1 نقاط 
ليغلق عند مس���توى 5832.4 
نقطة بارتفاع نس���بته %0.16 
مقارنة مع جلسة نهاية األسبوع 
املاضي، وارتفع املؤشر الوزني 
مبقدار 1.35 ليغلق عند مستوى 
408.99 نقاط بارتفاع نسبته 
0.33% مقارن���ة مع اجللس���ة 

تقرير البورصة اليومي

ارتفاع السوق بعد عمليات شراء في الثواني األخيرة

 9.1

 120.8

5

 6

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
14.1 مليون دينار.

5 شركات استحوذت أسهمها 
على 63% من القيمة اإلجمالية، 
واستحوذ سهم املباني على 
8.5% من القيمة اإلجمالية 
للتداول.

قطاعات سجلت مؤشراتها 
ارتفاعات متفاوتة في جلسة 
األمس تصدرها قطاع البنوك 
بواقع 51.8 نقطة، فيما سجل 
قطاع غير الكويتي انخفاض 
بواقع 26.5 نقطة.

أرقام ومؤشرات

نقاط ارتفاع املؤشر السعري 
بنسبة 0.16%، وارتفاع املؤشر 
الوزني 1.35 نقطة بنسبة 
.%0.33


