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التمويل العقاري يفتح مجااًل أوسع خلدمة العمالء

اإلصدار يشمل عالوة بنسبة %70

»بيتك«: إقبال كثيف على خدماتنا املصرفية 
والتمويلية املقدمة للكويتيني في تركيا

»ضمان لالستثمار« تستكمل بنجاح 
إصدارًا خاصًا لـ 22.7% من أسهمها

عمالت تزاحم العملة األفغانية بعقر دارها

سعوديات يتطلعن إلى إصالحات  لتحسني أوضاعهن

أعلنت ضمان لالستثمار الشركة الرائدة في قطاع 
االستثمار وإدارة األصول والتي تتخذ من اإلمارات مقرا 
لها، عن استكمالها بنجاح للمرحلة األولى من زيادة 
رأسمال الشركة عبر إصدار خاص بقيمة 99.999.950 
درهما إماراتيا، وذلك مع مضي الشركة قدما بخططها 
املستقبلية التي ستتوج باكتتاب عام على أسهمها.

وبلغ سعر السهم 170 درهما للسهم، ليرتفع بذلك 
إجمالي أسهم ضمان لالستثمار الصادرة من 2 مليون 
سهم إلى 2.588.235 سهما، عبر إصدار 588.235 سهما 
إضافيا. ومت احلصول على جميع املوافقات الالزمة 
من اجلهات الرسمية لتنفيذ عملية اإلصدار اخلاص 

خالل شهر مايو 2012.
وفي معرض تعليقه قال الرئيس التنفيذي لضمان 
لالستثمار شهاب قرقاش: »إن جناح عملية اإلصدار 
اخلاص بعالوة صحية على القيمة االسمية للسهم، 
يعد مؤشرا واضحا على مدى القيمة التي تتمتع بها 
ضمان لالستثمار، والطبيعة املتينة لسوق اإلمارات، 
وذلك في خضم واحدة من أسوأ األزمات االقتصادية 

التي شهدها العالم على اإلطالق، حيث تواصل ضمان 
لالستثمار تطلعها إلى االكتتاب العام على أسهمها، 

اعتمادا على حتسن أوضاع السوق مستقبال«.
وأضاف قرقاش: »ان جناحنا في استكمال الطرح 
العام األولي ألسهم الشركة وإدراجها في أحد أسواق املال 
في اإلمارات، هو الهدف الواضح واحملدد إلستراتيجية 

ضمان على املدى املتوسط. 
إننا عازمون بشكل كامل على حتقيق طموحاتنا 
لضمان لالستثمار لتبرز كشركة خدمات مالية عربية 
رائدة تنمو بثق����ة مع منو قطاع اخلدمات املالية في 

املنطقة«.
ومتثل األسهم اجلديدة املصدرة نسبة 22.7% من 
قاعدة رأسمال الش����ركة، لتبلغ بذلك القيمة احلالية 
لش����ركة ضمان لالس����تثمار نحو 440 مليون درهم 

تقريبا.
لقد مت إصدار األسهم اجلديدة بعالوة إصدار بلغت 
70 درهما، )70%(، على القيمة االسمية اخلاصة بالسهم 

البالغة 100 درهم. 

اجلزيرة .نت: بعد عشر سنوات من سحب البنك 
املركزي االفغاني ثالث عم���الت ورقية ومعدنية 
مختلفة اصدرها قادة مليش���يات سابقون واعادة 
اطالق عملة االفغان���ي، مازالت حكومة كابل جتد 
صعوبة في ف���رض تداول عملتها، حيث تزاحمها 
الروبية الباكس���تانية ف���ي االقاليم احلدودية مع 
باكستان وفي غرب افغانستان يتم تداول الريال 

االيراني على نطاق واسع.
ويرجع تفضيل بعض املواطنني الستخدام عملة 
اجنبية في جزء منه لغياب الثقة في العملة االفغانية، 
وتفاق���م الوضع على مر عق���ود من االضطرابات 
رغم ان االفغاني س���جل استقرارا ملحوظا مقابل 
العمل���ة االميركية. ففي مدينة جالل آباد ش���رق 
افغانستان يحول عبداهلل كاكار املوظف في ادارة 
الزراعة معظم راتبه للروبية الباكستانية كل شهر، 
باستثناء مبلغ بسيط يسدد منه فاتورة الكهرباء 
والهاتف ومصاريف املدرسة، كما انه يدفع ايجار 
منزله بالعملة نفسها مثله مثل ماليني آخرين في 
اقاليم بالش���رق كننكرهار وفي اجلنوب كاقليمي 
زابل وقندهار. ويقول محافظ البنك املركزي نور 
اهلل ديالواري، الذي اطلق خالل واليته االولى ان 
القانون يلزم الناس باس���تخدام العملة االفغانية 

في تعامالتهم اليومية، »ولكن لدينا عددا محدودا 
من االفراد لفرض ذلك مقارنة بعدد الس���كان، انها 

مشكلة خطيرة«.

حملة فاشلة

وقد اطلق البن���ك املركزي حملة القناع الناس 
بالتداول بالعملة احمللية، وحني فش���لت احلملة 
اصدر البنك تعليمات بتغرمي اي شخص يرفض 
التعامل باالفغاني مبل���غ مائة الف افغاني )1960 
دوالرا(، ولكن مثل الكثير من االمور فان التعليمات 

ال تسري بسهولة في ارجاء البالد.
ويرى ديالواري ان احلل احلقيقي هو ان تنتج 
افغانستان املزيد من السلع التي تستهلكها، وعلى 
االقل السلع االساس���ية التي تقلل احلاجة للعملة 
الصعبة، وتصل قيمة جتارة افغانس���تان خمسة 
مليارات دوالر سنويا، وال تبلغ قيمة الصادرات 250 
مليون دوالر والباقي عبارة عن واردات، وتستحوذ 
باكستان على 68% منها. وتعول احلكومة االفغانية 
على ايرادات التعدين ورسوم نقل الكهرباء من آسيا 
الوسطى الى باكستان والهند اليجاد مصادر دخل 
تساعد على احلفاظ على استقرار العملة، وتقليص 

االعتماد على جيرانها لتأمني حاجاتها االساسية.

رويترز: حترص دمية املشعبي على استعراض 
التطريز الذهبي ال����ذي يزين عباءتها التي صممتها 
بنفسها، بالنسبة لدمية فإن اخلروج من املنزل مبالبس 
مميزة ليس تعبيرا عن اهتمامها باألناقة وحس����ب 
وإمنا هو ايضا رمز للتغييرات التي جتري باململكة 
العربية السعودية، وقالت دمية عن عباءتها »الكثير 

من النساء اآلن يصممن عباءاتهن بأنفسهن«.
ولعل العباءات املزركشة التي تشاهد اآلن في أنحاء 
السعودية متثل رمزا للمكاسب التي حتققها النساء 
في اململكة، فالنس����اء لم يتخلني عن عباءاتهن ولكن 

يحاولن تخفيف القيود التي حتكمهن.
هذا هو االنطباع الذي كونته مجموعة من احملررين 
األميركيني ومنهم كاتبة ه����ذا التحقيق الذين زاروا 
الرياض الشهر املاضي بوصفهم زمالء للمشروع الدولي 

للتغطية الصحافية بجامعة جونز هوبكنز.
ورغ����م أن املجتمع اليزال ذكوري����ا وبالتالي فان 
حقوق النساء محدودة جدا وفقا للمعايير الغربية اال 
ان هناك مؤشرات على تغيرات في مجاالت التعليم 

والسياسة واملوضة.
 وفي العام املاضي أعلن برنامج مساعدات قيمته 
93 مليار دوالر للمواطنني ووعد بأن يسمح للنساء 
باملش����اركة في االنتخابات البلدية القادمة عام 2015 

وهي االنتخابات الوحيدة التي جتريها السعودية.
كما أصدر مرسوما يتيح عضوية النساء في مجلس 
الشوري وهو مجلس استشاري من 150 عضوا يعينه 
بنفسه لوالية مدتها اربع سنوات، وحترك امللك بسرعة 
بعد وفاة ولي العهد األمير نايف األس����بوع املاضي 
حلماي����ة تركته اإلصالحية من خ����الل تعيني األمير 

سلمان وليا للعهد واملعروف باعتداله.
ومن بني املؤشرات على التغيير تشجيع النساء على 
تلقي تعليم مبستوى عاملي اذ تفتتح مدارس جديدة 
للفتيات املوهوبات كما يوجه املزيد من التركيز الى 
االلتحاق باجلامعات، في عام 1965 بلغ معدل األمية 
بني اإلناث 5%، اليوم 60% م����ن طلبة اجلامعات في 
السعودية من الفتيات كما ان معدل توظيفهن وصل 
الى ثالثة امثاله تقريبا فبلغ 14.4% بعد أن كان %5.4 

وفقا لتقرير نشرته صحيفة »سعودي جازيت«.
ودشن امللك برنامجا سخيا للمنح الدراسية للشبان 
السعوديني ليدرسوا في اخلارج يضم نحو 130 الف 
طالب يدرسون حاليا في جامعات خارج البالد نصفهم 

تقريبا في الواليات املتحدة.
وبينهم الكثير من النساء لكنهن ال يحصلن على 
املنحة اال اذا كان سيرافقهن محرم في الرحلة الدراسية 

الى اخلارج.

ف���ي أنحاء مختلف���ة من تركيا، 
كما يتواجد ف���ي بعض الفروع 
أنقرة واسطنبول موظفون  في 
كويتيون ملساعدة العمالء على 
احلصول على اخلدمات املصرفية 
التي يحتاجونها بأسرع وأسهل 

الطرق.
ومضى الصرع���اوي قائال: 
القادمة سيتوسع  الفترة  خالل 
»بيتك« في املناطق التي تغطيها 
ه���ذه اخلدمات وإيفاد املزيد من 
الكوادر املتمرسة إلى تلك املناطق 
خلدمة أكبر قاع���دة ممكنة من 
العمالء الكويتيني في الس���وق 
التركية، متوقعا املزيد من اإلقبال 
والنجاح خالل الفترة املقبلة، في 
ضوء ما متثله تركيا من أهمية 
كبرى للمستثمرين واملصطافني 
الكويتيني عموما، مشيرا إلى أن 
الس���وق التركية شهدت قفزات 
اقتصادية وتشريعية ملحوظة 
خالل السنوات العشر األخيرة، 
ال���ذي جعله���ا مقصدا  األم���ر 
للمستثمرين الباحثني عن فرص 
مجدية، مبا يتطلب توفير خدمات 
مصرفية متط���ورة تواكب هذه 

النقلة.
وش���دد الصرعاوي على أن 
»بيت���ك � تركي���ا« يعم���ل وفق 
إس���تراتيجية تقوم على ربط 
التعاون  الكويت ودول مجلس 
اخلليجي بتركيا والدول املجاورة 
لها م���ن خالل ش���بكة عالقات 
اقتصادي���ة وتع���اون جتارى 
واستثماري يعزز من العالقات 
بني اجلانبني، يساهم في حتقيق 
الش���عوب ويعزز  التقارب بني 
األواصر ملا للعالقات االقتصادية 
م���ن أهمية وأولوي���ة في حياة 

الشعوب حاضرا ومستقبال.

عقارات في تركيا وطلب واسع 
على هذه اخلدمة خاصة العقارات 
املتميزة،  السياحية في األماكن 
يفتح مجاال واس���عا الستثمار 
اخلبرة العقارية لبيتك في تركيا 
والكويت خلدمة عمالئه الراغبني 
في اقتناء عقار مناسب بتسهيالت 

وخدمات متميزة.
واضاف الصرعاوي: حتقق 
هذا النجاح نتيجة اختيار »بيتك« 
مجموع���ة منتقاة ومتكاملة من 
اخلدمات املصرفية والتمويلية 
الضرورية التي يحتاجها العمالء 
كمس���تثمرين ومصطاف���ني في 
سوق مهمة للكويتيني كتركيا، 
إضافة إلى الثقة التي يحظى بها 
»بيتك« لدى املستثمرين األفراد 
والشركات واملكتسبة من درايته 
بالسوق التركية وثقله فيها، وفي 
الوقت ذاته حرص »بيتك« على 
إيفاد مجموعة من كوادره عالية 
التأهيل إلى هناك والقادرين على 
الكويتي  املواطن  فهم متطلبات 
والتعامل معه، واختيار املناطق 
ذات الكثاف���ة كبداية، وجميعها 
عوامل تكاتفت للتش���جع على 

اإلقبال الذي حتقق.
وكان »بيتك تركيا« قد استعد 
الس���تقبال وخدمة عمالئه من 
الكويتيني الزائرين لتركيا خالل 
فترة الصيف، من خالل توفير 
مجموعة م���ن اخلدمات املنتقاة 
والتي تناسب احتياجاتهم خالل 
التواجد  الفت���رة، وتعزيز  هذه 
خصوص���ا ف���ي املناط���ق التي 
يعتاد زيارته���ا بكثافة من قبل 
أتاح لعمالئه  الكويتيني، حيث 
احلصول على خدمات مصرفية 
فردي���ة متعددة م���ن خالل 186 
فرعا ل� »بيتك � تركيا« منتشرة 

أكد مساعد املدير العام للقطاع 
املصرفي بالوكالة في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( عماد عبدالعزيز 
الصرعاوي، أن مبادرة »بيتك« 
بتوفي���ر مجموعة من اخلدمات 
املصرفية والتمويلية األساسية 
والس���ائحني  للمس���تثمرين 
الكويتيني في الس���وق التركية 
من خالل وحدته التابعة »بيتك 
� تركيا«، حقق���ت جناحا الفتا 
القصيرة املاضية  الفترة  خالل 
منذ إتاحتها، جتلى في عدد الرواد 
من املواطنني الذين توافدوا على 
الفروع لالستفادة من اخلدمات 
املتاحة. وق���ال الصرعاوي في 
تصريح صحافي: ان »بيتك« يرى 
أن سن تشريع ينظم عملية متلك 
العقار للكويتيني واخلليجيني 
وسط رغبة كبيرة منهم في شراء 

عماد الصرعاوي

بدء أنشطة أسبوع املوارد البشرية
 واإلدارية لشركة وربة للتأمني

انطلقت امس أنش����طة أس����بوع املوارد البشرية 
واإلداري����ة األول 2012 والذي تنظم����ه إدارة املوارد 
البشرية والشؤون اإلدارية بشركة وربة للتأمني في 
مقرها الرئيسي بالتنسيق مع االدارة العامة لالطفاء 
بإقامة محاضرة توعوية ومعرض عن األمن والسالمة 
للعاملني في الشركة حول كيفية مواجهة اخطار احلريق 
وتداركه قبل ان يقع، وتناولت احملاضرة التي ألقاها 
املالزم عبدالهادي وليد احلمادي � من االدارة العامة 
لالطفاء � قسم التوعية اهم اسباب احلريق كاحلمل 
الكهربائي الزائد، واهمال صيانة األجهزة الكهربائية، 
واألخطار التي ق����د يخلفها احلريق، والتي قد تصل 
أحيانا الى الوفاة وكيفية تفادي هذه االخطار ووضع 
خطط للطوارئ ما يفيد اجلمهور من عاملني وزوار 
في جتنب احلريق وأخطاره، كما تناولت احملاضرة 
كيفية الس����يطرة على احلرائق والطرق الصحيحة 
الس����تخدام مطفآت احلريق، وتوضيح مدى أهمية 
كاشفات الدخان باعتبارها اإلجراءات األولية للوقاية 
من احلرائق. وقد صرح مدير إدارة املوارد البشرية 
واإلدارية سعيد دشتي بأن هذه احملاضرة كانت ضمن 
خارطة أنشطة أسبوع املوارد البشرية واإلدارية األول 
2012 وتأتي ضمن خطط متكاملة وضعتها الشركة 

لتوفير التوعية الالزمة بأخطار احلرائق، ونشر ثقافة 
األمن والسالمة بني العاملني، وذلك اميانا من الشركة 
بأن افضل سبل الوقاية هي التوعية، والتعريف بتلك 
األخطار. وأشاد دشتي بالتعاون الفعال بني شركة وربة 
للتأمني واالدارة العامة لالطفاء، مقدما الشكر لرجال 
»االطفاء« على تعاونهم من اجل اجناح الفعالية، حيث 
قامت شركة وربة للتأمني متمثلة بنائب املدير العام 
محمد العلبان ومدير إدارة املوارد البشرية واالدارية 
سعيد دشتي بتكرمي املالزم عبدالهادي وليد احلمادي 

على مساهمته الفعالة في إجناح هذه الفعالية.
يشار الى ان العرض املصاحب للمحاضرة تضمن 
عرض مجموعة من أدوات اإلنقاذ ومقاومة احلرائق 
ومجموعة من أدوات الوقاية من احلريق، وقدم املالزم 
عبدالهادي وليد احلمادي شرحا وافيا ملوظفي وربة 
للتأمني حول كيفية استخدام هذه األدوات وكذلك رد 

على جميع االستفسارات واألسئلة.
وتستمر أنشطة أسبوع املوارد البشرية واإلدارية 
األول 2012 حت����ى 2012/6/28 بعقد عدد من الندوات 
واحملاضرات واألنشطة املتنوعة في مقر شركة وربة 
للتأمني والتي مت انتقاؤها بعناية كي تعود بالفائدة 

القصوى للعاملني بالشركة.

جانب من أنشطة أسبوع املوارد البشرية واإلدارية في شركة وربة

احتاد الصناعات يبحث 
تعزيز التعاون مع مؤسسة 

البترول الوطنية

رئيس الوزراء الهندي: 
اقتصادنا ال يعاني 

من الركود التضخمي 

بحث احتاد الصناعات الكويتية تعزيز التعاون 
مع مؤسسة البترول الوطنية في لقاء مشترك بينهما 
يهدف الى زي���ادة التواصل بني القطاعني احلكومي 

واخلاص.
وذكر االحتاد ف���ي بيان صحافي ان اللقاء ناقش 
س���بل خلق ش���راكات حقيقية بني القطاع النفطي 
والقطاع اخل���اص الصناعي مبا يعمل على حتقيق 
قفزة نوعية في اداء القطاع ودوره في حتريك عجلة 

التنمية في البالد.
ونقل البيان عن نائب العضو املنتدب لش���ؤون 
تطوير مش���اركة القطاع اخلاص في املؤسسة بدر 
السميط قوله ان االجتماع يهدف الى حتقيق شراكة 
حقيقي���ة بني القطاعني العام واخلاص تكون مدخال 
اليجاد مش���اريع للنهوض بكل الصناعات املرتبطة 

بها.
وأكد السميط حرص مؤسسة البترول الكويتية 
على تعزيز مفهوم الشراكات بينها وبني القطاع النفطي 
ملا له من اهمية بالغة في حتقيق االستقرار االقتصادي 

وتوفير عوائد مالية الى جانب عوائد النفط.
وبنينّ ان االجتماع ج���اء لالتفاق على خطة عمل 
مدروسة يكون لها اثر بالغ في خلق قناة دائمة وفعالة 
للتواص���ل بني القطاع النفط���ي احلكومي والقطاع 
الصناعي اخلاص اضافة الى دورها في ايجاد بيئة 
وآلية مناسبة خللق وتطوير افكار للنهوض بالصناعة 

النفطية والصناعات املرتبطة بها.
من ناحيته اشاد رئيس احتاد الصناعات حسني 
اخلرافي بجهود املؤسسة الرامية الى تشجيع القطاع 
اخلاص الكويتي على البذل والعطاء من خالل ارساء 

مفهوم الشراكة احلقيقية بني القطاعني. 

نيودلهي � أ.ش.أ: نفى رئيس الوزراء الهندي 
مامنوهان سينغ أن تكون بالده تعاني من الركود 

التضخمي.
معربا عن ثقته في حتقيق منو اقتصادي يصل 

إلى 7 % سنويا.
وقال س���ينغ � في تصريحات له إن احلكومة 
الهندية ستعلن عن قرارات ضرورية إلعادة مسار 
النم���و االقتصادي والتعامل مع مش���اكل ميزان 
املدفوعات واإلدارة املالية بش���كل فعال يتس���م 

باملصداقية.
وأشار الى ان السياسة النقدية يضعها البنك 
املركزي الهندي الذي يتمتع باالستقاللية واملشاورات 
بني احلكومة والبنك مستمرة في هذا الصدد.. وأن 
احلكومة تتدخل للحد من التقلبات العنيفة لسعر 
صرف الروبية،، معربا عن ثقته في عودة استقرار 

سعر صرف العملة الهندية قريبا.
وأفاد سينغ بأن وكاالت التصنيف االئتماني دائما 
ما تعطي تقييما سلبيا عن االقتصاد الهندي مثل 
وكالة ستاندرز آند بورز وفيتش، مؤكدا أن إصالح 
نظام الضرائب بأثر رجعي تؤثر على االستثمارات 
األجنبية املباشرة، وشدد على احلاجة إلزالة جميع 

العقبات أمام االستثمار املباشر بشكل فعال.
وذك���ر أن الهند عض���وة في صن���دوق النقد 
الدول���ي الذي يلعب دورا مهم���ا في حل القضايا 
املهمة لالقتصاد العامل���ي والنظام املالي وأنه مت 
االتفاق في قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس 
على زيادة اإلسهامات إلى 450 مليار دوالر ليقوم 

بعمليات اإلنقاذ.
وحول التوقعات بتعدي���ل وزاري بعد إعالن 
ترش���ح وزير املالية ملنصب رئيس اجلمهورية، 
قال سينف »إنه توقع مشروعا وسوف تعرفون 

عندما يحدث«.

»ITS« تزود بنك بلوم مصر 
بحلول مصرفية

أعلنت مجموعة أنظم����ة الكمبيوتر املتكاملة 
العاملية )ITS( عن جناح مشروعها اجلديد الذي 
يتضمن مجموعة من احللول التقنية التي تقدمها 
لبنك BLOM BANK EGYPT  »بلوم مصر« واملتضمن 
حلول ETHIX-NET للعمليات املصرفية االلكترونية 
عبر االنترنت واخلاصة 
بعمالء البنك سواء من 
األف����راد أو الش����ركات 
والتي تتيح للبنك املزيد 
من االنتشار في السوق 

املصري.
العضو  ووص����ف 
العام  املنتدب واملدير 
ملجموع����ةITS  خال����د 
السعيد املشروع اجلديد 
بأنه خطوة أخرى من
ITS نحو التوسع أكثر 
في خدمة سوق اخلدمات 
املصرفية املصري من خالل التعاون مع احد البنوك 
البارزة السيما مع النمو املتواصل الذي يشهده 
هذا السوق في ظل التطورات األخيرة التي تسعى 
الى تلبية احتياجات العمالء سواء من الشركات 

أو األفراد«.
 ETHIX–NETوأضاف أن حلول ومنتجات وخدمات
تعتبر اخليار األفضل واألبرز في مجال البنوك نظرا 
ملزاياها الكثيرة سواء تلك التي تتعلق بتسهيل 
وتبسيط بيئة العمل أو خدمة العمالء بالشكل األمثل 
املطلوب الذي يحقق أهداف أي بنك أو مؤسس����ة 

مالية في املزيد من التوسع واالنتشار.
من جانبه، قال طالل إبراهيم مس����اعد العضو 
املنتدب لبنك بلوم مصر ان البنك من خالل سعيه 
لتقدمي خدمات مميزة لعمالئه س����واء من األفراد 
أو الش����ركات يعمل على االس����تعانة باخلبرات 
عالية اجلودة واحللول التي متنح عمالءه فرصا 
مميزة في احلص����ول على خدمات عبر االنترنت 
لتمنحهم املزيد من اليسر والسهولة في حتقيق 
متطلباتهم املصرفية وبأعلى مس����تويات األمن 

وسرية املعلومات.

خالد السعيد

عمليات بيع قوية تهوي مبؤشرات السوق 
و»السعري« دون مستوى 5900 نقطة 

استهل سوق الكويت لألوراق املالية تعامالت األسبوع األخير 
من تداوالت النصف األول م����ن 2012 على تراجع ملحوظ على 
الرغم من ان هذه الفترة عادة ما تشهد نشاطا لعدد من املجاميع 
االستثمارية لرفع قيم أصولها من خالل عمليات جتميع قوية، إال 
أن أول جلسات أسبوع احلسم في النصف األول شهدت تراجعات 
الفتة على مستوى كافة املؤشرات وخاصة املؤشر السعري الذي 
تراجع بشكل كبير ليخسر استقراره فوق مستوى 5900 نقطة 

ألول مرة منذ قرابة 5 أشهر.
وتراجع املؤش����ر الوزني جراء عمليات بيع لبعض االسهم 
القيادية والثقيلة خاصة في القطاع املصرفي، وهوى املؤش����ر 
خالل التعامالت الى مس����توى 395 نقطة ولكنه اس����تطاع قبل 
االغالق تقليص جزء من خس����ائره ليقف متراجعا 0.83 نقطة 
ليظل قريبا من مس����توى 400 نقطة، وتراجع املؤش����ر اجلديد 
كويت 15 على إثر انخفاض عدد من االس����هم التي يتكون منها 

مثل بيتك والدولي واجيليتي.
وبدا جليا منذ بداية التعامالت ان السوق يتجه لالنخفاض 
نتيجة عمليات بيع قوية خاصة على مستوى املؤشر السعري 
الذي خسر قرابة 30 نقطة في الدقائق األولى من عمر اجللسة، 
كما تراجعت باقي املؤشرات في ظل استمرار االوضاع السلبية 
على املستوى السياسي، فضال عن عدم وجود محفزات للشراء 
او لالستثمار على املدى القصير، وزادت مع مرور الوقت عمليات 

البيع لتتراجع جميع مؤشرات السوق بشكل حاد. 
وتضافرت عدة اس����باب ادت الى التوسع في عمليات البيع 
ابرزها اقتراب نهاية املهلة املمنوحة للصناديق االس����تثمارية 
لتوفيق اوضاعها فيما يتعلق بنسب التركز، كما ان املهلة املمنوحة 
للشركات املهددة بالش����طب ستنتهي اخلميس املقبل، وبالتالي 
فإن قائمة الشركات املشطوبة ستزداد خالل املرحلة املقبلة وهو 
عامل س����لبي كبير بالنسبة للسوق، وهناك عامل اخر عزز من 
توجه املتداولني للبيع وهو تراجع أغلب اسواق املال في املنطقة 

وهو عامل نفسي في املقام األول.
وش����هدت اجللس����ة رغم االنخفاض امللحوظ على مستوى 
املؤشرات، ارتفاعا على مستوى الكميات والقيم بشكل ملحوظ 
مقارنة مع آخر جلسة تداول وخاصة على مستوى القيمة التي 

زادت بنسبة %56.

المؤشرات العامة

تراجع املؤش����ر العام للبورصة مبقدار 67.59 نقطة ليستقر 
عند مس����توى 5833.98 نقطة بانخفاض نسبته 1.15%، وتراجع 
املؤش����ر الوزني مبق����دار 0.83 نقطة بانخفاض نس����بته %0.21 
ليتراجع إلى مس����توى 397.19 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 
15 مبقدار 1.11 نقطة ليغلق عند مس����توى 962.97 نقطة.  وبلغ 
إجمالي األسهم املتداولة 161.2 مليون سهم نفذت من خالل 3259 
صفقة قيمتها 19.06 مليون دينار، وش����هدت متغيرات السوق 
تباين����ا في األداء، حيث ارتفعت كميات التداول بنس����بة بلغت 
28.91%، وانخفضت الصفقات بنسبة 4.1%، فيما ارتفعت القيمة 

اإلجمالية بنسبة %56.4. 
ومن أصل 204 شركات مدرجة أسهمها في البورصة مت تداول 
112 سهما ارتفعت من بينها قيمة 22 سهما، وتراجعت قيمة 68 
سهما، واستقرت قيمة 22 سهما، واستحوذت أسهم 5 شركات 
على أغلب القيمة بنسبة تشكل 46.2% من اإلجمالي، تصدرها 
سهم الوطني من خالل 3.6 ماليني دينار متثل 18.8% من إجمالي 
القيمة. وتصدر قطاع البنوك قطاعات السوق من حيث االستحواذ 
على القيمة، وذلك بنسبة 43.7% من إجمالي القيمة، وتاله قطاع 
اخلدمات املالية بنسبة 17.8%، وحل قطاع االتصاالت ثالثا بنسبة 
10.6%. وسجلت 8 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس 
وهي اخلدمات املالية، والصناعية، والعقارات، والتكنولوجيا، 
واملواد االساس���ية، والبنوك، واخلدمات االستهالكية، والسلع 
االستهالكية، وارتفاع قطاعي النفط والغاز، واالتصاالت، فيما 
لم تتداول أس���هم 4 قطاعات هي التأم���ني، والرعاية الصحية، 

واملنافع، واألدوات املالية. 
شريف حمدي  ٭

67.59

161.2

5

8

نقطة تراجع املؤشر السعري 
بنسبة 1.15%، وتراجع املؤشر 
الوزني مبقدار 0.83 نقطة بنسبة 
تراجع 0.21% وتراجع مؤشر كويت 
15 مبقدار 1.11 نقطة بنسبة تراجع 
.%0.12

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
19.06 مليون دينار. 

شركات استحوذت أسهمها 
على 46.2% من القيمة اإلجمالية 
واستحوذ سهم الوطني على %18.8 
من القيمة اإلجمالية للتداول. 

قطاعات تراجعت في جلسة أمس 
تصدرها قطاع اخلدمات املالية 
بواقع 7.5 نقاط، فيما تصدر قطاع 
االتصاالت القطاعات املرتفعة 
بواقع 5.9 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي


