
اقتصاد
االربعاء 7 مارس 2012

37

السوق يواصل االرتفاع متجاهاًل 
االستجواب املقدم ضد رئيس احلكومة
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نقطة ارتفاع املؤشر السعري بنسبة 
0.44%، وارتفاع املؤشر الوزني 0.9 
نقطة بنسبة %0.22. 

ماليني سهم مت تداولها بقيمة 62.3 
مليون دينار. 

شركات استحوذت أسهمها على 
22.1% من القيمة اإلجمالية، واستحوذ 
سهم املنتجعات على 5.4% من القيمة 
اإلجمالية للتداول.

قطاعات سجلت مؤشراتها ارتفاعات 
في جلسة أمس تصدرها قطاع 
اخلدمات بواقع 112.9 نقطة، تاله قطاع 
الصناعة بواقع 36.4 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

العيسى: 2 مليون مشترك 
لدى »أيوا جلف«

َحَملة السندات في »كفيك« 
يوافقون على الدخول في 

خطة إعادة الهيكلة 

أكد رئيس مجلس ادارة ش���ركة »ايوا جلف« فيصل 
العيسى ان الثورة املعلوماتية وما تعكسه من خدمات 
سريعة تساهم بش���كل كبير في التطوير التكنولوجي 
احلديث، الفتا إلى أن الشركة اتبعت نهج احلداثة والتميز في 
توسيع خدماتها من خالل الوصول إلى 2 مليون مشترك على 

مستوى الوطن العربي.
واضاف العيس���ى في 
تصريح صحافي أن »ايوا 
جلف« استطاعت على مدار 
10 أعوام أن حتقق جناحا 
ملحوظا تشهد عليه لغة 
األرقام، وذل���ك من خالل 
إبراز دورها اخلدماتي في 
اس���تقطاب أعداد غفيرة 
من اجلماهير في املنطقة 
العربية، مؤكدا على جناح 
الشركة املش���هود له في 
خدمة شريحة عريضة من 
اجلماهير بتقدمي خدماتها املتميزة من اشتراكات الرسائل 
وتداول صور املش���تركني في مختلف املجاالت كالفنية 
والدينية والترفيهية وغيرها، وش���دد على أن الشركة 
حترص على أن تتماشى مع كافة أفكار التقدم والتطور 
التكنولوجي بحيث يتاح خلدماتها الفريدة الوصول إلى 
اكبر عدد من املشتركني مبختلف شرائحهم وحتطيم رقم 

قياسي من حيث االشتراك في خدمة احملمول.

أفادت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار )كفيك( 
بأنها قامت بدعوة حملة سندات الشركة بقيمة  21.5 مليون 
دينار الصادرة بتاريخ األول من مارس 2005 استحقاق 31 
ديسمبر 2012 الى اجتماع الهيئة املوحدة حلملة السندات 
طبقا لنص املادتني 126 و127 من قانون الشركات التجارية 
رقم 15 لسنة 1961 وتعديالته. وتفيد الشركة بان  اجتماع 
الهيئة املوحدة حلملة سندات الشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار   بتاريخ 2012/03/05، اسفر عن موافقة حملة 
السندات باالغلبية على الدخول في خطة اعادة هيكلة ديون 
الشركة املقدمة الى البنوك الدائنة وتفويض ممثل الهيئة 
املوحدة حلملة سندات في توقيع املستندات واالتفاقيات 

ذات الصلة وذلك بالنيابة عن حاملي السندات. 

صناديق »ثروة لالستثمار« حتصد جوائز »ليبر فند« 
كأفضل صناديق لألسهم في الكويت لعام 2012

»اخلطوط التركية« تكرم وكالء السفر
 في الكويت خالل احلفل السنوي الثاني

تشكيل مجلس إدارة  »مدينة األعمال«

مما يحقق أهدافهم على الوجه األكمل 
وتس����عى كذلك إلى حتقيق مكانة 
ريادية بني شركات االستثمار احمللية 

واالقليمية.

الثاني عل����ى التوالي يبرهن على 
جناح منوذجنا القائم على التقييم 
الدقيق والتحليل الفني لألس����هم 
وقدرتنا على إدارة االس����تثمارات 
بدرجة عالية من الفاعلية. وأضاف 
املزيني في تصريح صحافي قائال 
»أثبتت ثروة خالل السنوات املاضية 
أن االستراتيجية التي اتبعتها في 
إدارة االستثمارات كانت تعزز أداءها 
وتدعم سمعتها، كما يعد سجلها 
احلافل باألداء القوي خير دليل على 
كفاءة فريق العمل املتخصص لديها، 
كما تأتي هذه اجلوائز لتكون مؤشرا 
واضحا على أننا نسير على الطريق 
الصحيح«. وأشار إلى ان صندوقي 
ثروة االستثماري وثروة االسالمي 
عبارة عن أداة استثمار مرنة تتميز 
بسيولة أسبوعية وحد أدنى من 
االستثمار ل� 1000 وحدة فقط مما 
يجعل منهم فرصة استثمارية جيدة 

للمستثمرين.
واك����د املزين����ي ان »ث����روة 
لالستثمار« تسعى دائما على تقدمي 
أفضل اخلدمات واملنتجات لعمالئها 

إحدى الش����ركات األكث����ر ابتكارا 
على مس����توى العالم، تخدم 199 
وجهة في خمس قارات بأسطول 
مكون من 177 طائرة، وس����تكون 
السنوات القادمة بأهمية السنوات 
العشر التي مضت حيث سنواصل 
العمل على بناء عالمتنا التجارية 
واالستحواذ على حصص تشغيلية 
قيادية في السوق«. وأوضح: »لقد 
حازت اخلط����وط التركية جائزة 
ف����ي أوروبا« من  »أفضل طيران 
قبل »سكايتراكس« كما أنها شركة 
الطيران الوحيدة في العالم احلائزة 
تصنيف ال يق����ل عن أربع جنوم 
جلميع الدرجات التي تشغلها في 
السفر، وقد مت التصويت لها لثاني 
أفضل جودة وجبات مقدمة على 
الدرجة السياحية في العالم إضافة 
إلى أنها حص����دت جائزة الرائدة 
عامليا في النقل اجلوي لعام 2010 
»إير ترانسبورت وورلدز ماركت 

ليدر«.
شريف حمدي  ٭

أعلنت شركة ثروة لالستثمار ان 
اثنني من صناديق االسهم التابعة 
لها، وهما صندوق ثروة االستثماري 
وصندوق ثروة االسالمي حصال 
على جوائز »ليبر فند« لعام 2012، 
كأفضل صناديق لألسهم في الكويت 

ألداء الثالثة سنوات السابقة.
وتقوم »ليب����ر فند« التابعة ل� 
»تومسون رويترز« مبنح جوائز 
التميز والتقدير ألفضل الصناديق، 
وشركات إدارة األصول، ومحللي 
البحوث والدراسات، وإدارات عالقات 
املستثمرين حول العالم، حيث يتم 
تقيم الصناديق التي قامت بتحقيق 
أداء قوي ومنتظم إضافة إلى قدرتها 
على التحكم في نسبة املخاطر، قياسا 
بالصناديق النظيرة لها ومتنح هذه 
اجلوائز إلى صناديق استثمارية 

عاملة في أكثر من 30 بلدا.
وبهذه املناس����بة، قال مساعد 
نائب الرئيس لالس����تثمار احمللي 
والعربي لدى شركة ثروة لالستثمار 
عبداللطي����ف املزيني ان حصولنا 
على جوائ����ز »ليبر فن����د« للعام 

في حفل أقيم في مدينة الكويت 
حتت رعاية وزير املواصالت م.سالم 
األذينة، كشف الرئيس التنفيذي 
التركية تيميل قوتيل،  للخطوط 
أن الشركة حققت منوا بشكل كبير 
في اآلونة األخيرة وعلى مستوى 
عاملي حيث انها شهدت زيادة في 
عدد مس����افريها بلغ 14% في 2011 
مقارنة ب� 2010. وأقيم احلفل خالل 
زيارة خاصة للرئيس التنفيذي إلى 
الكويت، قام خاللها بتوقيع عقد 
اتفاقية الرمز املشترك مع اخلطوط 
اجلوية الكويتية. وحضر احلفل 
رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني 
فواز الفرح وعدد من املس����ؤولني 
م����ن الطيران املدن����ي واحلكومة 
والقطاع باإلضاف����ة إلى أكثر من 
200 وكيل سفر من الكويت. وخالل 
االحتفال، ألقى الرئيس التنفيذي 
التركية تيميل قوتيل،  للخطوط 
كلمة قال فيها: »لقد قطعت اخلطوط 
التركية ش����وطا كبيرا في العشر 
السنوات املاضية، وأصبحت اليوم 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة مدينة 
األعمال الكويتية العقارية افادته بأنه بناء على اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية املنعقدة في 15 فبراير 2012 
والذي مت فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة مت 
تشكيل مجلس اإلدارة ليصبح على النحو التالي:  ياسر 
حاجي بن يعقوب أبو احلسن رئيسا ملجلس اإلدارة 
ممثال عن شركة اي تو التجارية وجابر غضنفر نائبا 

للرئيس ممثال عن شركة اي تو التجارية وعضوية كل 
من انور صالح ممثال عن شركة القرين القابضة وحامد 
مصطفى ممثال عن الشركة الرابعة الدولية التجارية 
وسالم خضر محمد احلساوي ممثال عن الشركة السادسة 
الدولية التجارية وعيسى عباس رضا مراد ممثال عن 
ش����ركة بروج العاملية العقارية ونور يوسف محمود 

الشمس ممثال عن الشركة الثالثة التجارية.

عبداللطيف املزيني

تيميل قوتيل

فيصل العيسى 

إدارة السوق أجرت أمس 
جتربة شاملة على نظام 

»ناسداك أومكس«
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان إدارة س����وق 
الكويت لألوراق املالية أجرت أمس جتربة جديدة على 

نظام التداول املزمع تطبيقه في 22 ابريل املقبل.
وقالت املصادر ان التجربة تأتي ضمن سلسلة جتارب 
جتريها إدارة السوق بواقع جتربة اسبوعيا حتى منتصف 
الشهر اجلاري وذلك في إطار االستعداد النهائي إلطالق 
النظ����ام. وأضافت ان التجربة كانت ش����املة على كل 
محتويات نظام ناسداك أومكس، وهي كشوفات املقاصة 
والتداول اآللي ونظام »إكس � سترمي« الذي سيحل بديال 
عن نظام Kats املعمول به حاليا. في هذا السياق، أكدت 
مصادر في شركات الوس����اطة املالية ان إدارة السوق 
لم تخطرها حتى اآلن رسميا مبوعد إطالق النظام في 
22 ابريل املقبل، الفتة الى انه ال ش����ركات الوساطة مت 
إخطارها وال اللجنة التأسيسية للوسطاء مت إخطارها، 
وانه مت االكتفاء باالستفسار من ممثل شركات الوساطة 
في جلنة الس����وق عن مدى مالءمة املوعد وتصريحات 
وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي في 

وسائل اإلعالم قبل نحو شهرين تقريبا.
شريف حمدي  ٭

تجاهل سوق الكويت لألوراق المالية تقديم استجواب 
ضد رئيس مجلس الوزراء س����مو الشيخ جابر المبارك، 
واستكمل مسيرة االرتفاعات التي يشهدها منذ فترة على 
وقع استمرار النشاط المضاربي الذي ينعم به السوق في 

الوقت الراهن.
وشهدت جلس����ة أمس تعزيز المؤش����ر العام للسوق 
استقراره فوق مستوى 6200 نقطة والذي كان قد بلغه في 
جلسة أول من أمس، وذلك من خالل ارتفاع جديد للمؤشر 
الس����عري بواقع 27.1 نقطة، وكان المؤشر قد أخذ منحى 
االرتفاع منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها دون أن يتراجع 
خالل التعامالت، فيما تأثر المؤش����ر الوزني أغلب فترات 
التداول جراء انخفاض أس����هم قيادية مؤثرة مثل الوطني 
وبيتك في قطاع البنوك وزين في قطاع الخدمات، واستمر 
الوضع على هذه الش����اكلة الى ان حل����ت لحظات اإلقفال 
لتشهد تقليص لخسائر هذه األسهم وهو ما انعكس بشكل 
ايجابي على المؤشر الوزني الذي تحول من حال التراجع 
الى االرتفاع، كما ساهم في زيادة مكاسب المؤشر السعري 

من قرابة 20 نقطة الى 27 نقطة عند اإلغالق.
وشهدت جلس����ة أمس اس����تمرار تبديل تركز النشاط 
على المجاميع، حيث نش����طت مجموعة الخرافي بش����كل 
واضح وخاصة أسهم االستثمارات والساحل والمال، كما 
نشطت أسهم مجموعة ايفا بعد عمليات جني األرباح التي 
تعرضت لها في جلس����ة أول م����ن أمس، وهو ما حدث مع 
مجموعة الصفاة التي واصلت ارتفاع أسهمها، فيما جنحت 
مجموعة المدينة لالنخفاض باس����تثناء سهم السالم، كما 
تراجعت األسهم المرتبطة بسهم اجيليتي وذلك في إطار 
عمليات التصحيح الجزئي التي يشهدها السوق منذ عدة 

جلسات.

المؤشرات العامة

ارتفع المؤشر العام للبورصة بواقع 27.1 نقطة ليغلق 
عند مستوى 6227.9 نقطة بارتفاع نسبته 0.44% مقارنة 
بآخر جلس����ة تداول، وارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.9 
نقطة ليغلق عند مس����توى 416.8 نقطة بارتفاع نس����بته 

0.22% مقارنة بالجلسة األخيرة.
 وبلغ اجمالي األسهم المتداولة 707.4 ماليين سهم نفذت 
من خالل 8374 صفقة قيمتها 62.3 مليون دينار، وشهدت 
متغيرات السوق تراجعا في األداء، حيث انخفضت كميات 
التداول بنسبة 11.5%، وانخفضت الصفقات بنسبة %12.9، 
وكذلك انخفضت القيمة اإلجمالية بنسبة 10.3%، وتصدر 
قطاع الخدمات النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 196.3 
مليون سهم نفذت من خالل 2697 صفقة قيمتها 19.9 مليون 
دينار، وجاء قطاع االس����تثمار في المركز الثاني من حيث 
القيم����ة، إذ تم تداول 214.7 مليون س����هم نفذت من خالل 
2516 صفقة قيمته����ا 14.6 مليون دينار، وحل ثالثا قطاع 
العقار من خالل تداول 181.1 مليون س����هم نفذت من خالل 

1490 صفقة بقيمة 11.3 مليون دينار.

آلية التداول

شهد قطاع البنوك عودة للتراجع في جلسة أمس واستحوذ 
على 10.7% من إجمالي القيمة، وارتفع سهم واحد فقط هو 
المتحد بواقع 10 فلوس بعد تداوالت محدودة للغاية، فيما 
تراجعت اسهم بوبيان وبرقان بواقع 10 فلوس و5 فلوس 
على التوالي، اما سهم الدولي فكان االنشط من خالل تداول 
7.2 ماليين سهم ولكنه استقر عند مستوى اغالقه السابق 
260 فلس����ا بعد ان كان مرتفعا خ����الل التعامالت بواقع 5 
فلوس، واستقرت باقي اسهم القطاع بعد تقليص خسائر 
خالل التعامالت منها الوطني وبيتك، فيما لم تشهد اسهم 

التجاري واالهلي أي تداوالت.
واصل قطاع الشركات االستثمارية اداءه االيجابي في 
جلس����ة امس، واس����تحوذ القطاع على 23.4% من إجمالي 
قيمة التداول، وتراجع س����هم المدينة بعد تداوالت نشطة 
بلغت 16.3 مليون س����هم وتراجع بمق����دار 3 فلوس، فيما 
ارتفع س����هم ايفا بمق��دار فل��س واح��د بع��د تداول 35.7 

مليون سهم. 
حقق قطاع الشركات العقارية تراجعا للجلسة الثانية 
على التوالي في جلسة أمس، واستحوذ القطاع على %18.2 
من إجمالي القيمة، وش����هد سهم عقارات الكويت تداوالت 
قوية بلغت 37.9 مليون سهم غلب عليها التجميع ليرتفع 
السهم بواقع فلسين ليصل إلى مستوى 63 فلسا، وشهد 
سهم المنتجعات ارتفاعا بواقع 4 فلوس بعد تداول 55.4 

مليون سهم.
تحسن ملحوظ شهده قطاع الشركات الصناعية نتيجة 
النش����اط لعدد من اس����همه منها س����هم انابيب الذي شهد 
تداوالت قوية ضمن نشاط مجموعة الخرافي وحقق ارتفاعا 
بمقدار 8 فلوس بعد تداول اكثر من 3.5 ماليين سهم، كما 
ارتفع س����هم الق��رين بواق��ع 4 فلوس بع��د ت���داول 2.8 

ملي��ون سهم.
تصدر قطاع الش����ركات الخدماتية القطاعات من حيث 
النشاط، وذلك باستحواذه على 32.03% من القيمة، وشهد 
سهم صفاة للطاقة اس����تمرار االرتفاع من خالل تداوالت 
قوية ليصل السهم الى مستوى 79 فلسا، كما ارتفع سهم 

الصفوة بمقدار فلس بعد تداول 38 مليون سهم.

 ٭شريف حمدي

»اجلمان«: »اخلير الوطنية« 
تخفض ملكيتها املعلنة في »زين«

قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في حتليل 
مختصر حلركة امللكيات املعلنة للشركات املدرجة في 
س����وق الكويت لألوراق املالية خالل النصف الثاني من 
فبراير املاضي، ان شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات 
وآخرين، استمرت � وللمرة الثانية منذ بداية العام احلالي 
2012 � في تخفيض ملكيته����ا املعلنة في »زين«، حيث 
خفضتها هذه املرة مبقدار 0.024 نقطة مئوية من 16.283 
إلى 16.259%، وتعادل حركة اخلفض نحو مليون سهم، 
وذلك خالل النصف الثاني من فبراير. وفي إطار خفض 
امللكيات املعلنة في الشركات املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل النصف الثاني من شهر فبراير 2012 
خفض »بيتك« حصته في »أنوفست« مبقدار 2.9 نقطة 
مئوية من 18.06% إلى 15.160%، وأيضا انخفضت نسبة 
ملكية »الديرة« في رأسمال »إيفا« مبقدار 0.389 نقطة 
مئوية من 22.336 إلى 21.977%. أما عمليات الرفع فتصدرها 
رفع سالم عبداهلل احلوسني حصته في »مشاعر« مبقدار 
1.030 نقطة مئوية من 6.680% إلى 7.710%، تلتها باألهمية 
رفع ش����ركة الكويت القابضة حصتها في »د للتمويل« 
مبقدار 0.55 نقطة مئوي����ة من 7.071% إلى 7.622%، أما 
عملي����ات الرفع األخرى فقد كانت بأق����ل من 0.5 نقطة 
مئوية، حيث رفعت الشركة الشرقية لالستثمار وآخرين 
حصته����ا في »املباني« مبق����دار 0.034 نقطة مئوية من 
6.443 إلى 6.477%، وذلك في إطار قيام املساهم املذكور 
مبمارسة دوره كصانع سوق للسهم »مباني« كما يبدو، 
كما قام املالك االستراتيجي »استثمارات« برفع حصته 
في »األولى« مبقدار 0.336 نقط����ة مئوية من %10.780 
إلى 11.116% وذلك على خلفية توقعات بتحقيق »األولى« 
نتائج جيدة مس����تقبال، بينما رفعت »األولى« بدورها 
حصتها في »آبار« مبقدار 0.010 نقطة مئوية من %11.670 
إلى 11.680%، وأخيرا، رفعت املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية حصتها في »صناعات« مبقدار 0.020 نقطة 
مئوية من 7.320% إلى 7.340%. أما عمليات الدخول في 
أو اخلروج من قوائم كبار املالك في الش����ركات املدرجة 
في س����وق الكويت لألوراق املالية خالل النصف الثاني 
م����ن فبراير 2012 فقد اقتصرت على عملية واحدة فقط 
متثلت في دخول شركة الرنا للتجارة العامة واملقاوالت 

في قوائم كبار املالك ل� »الديرة« بنسبة %5.193.


