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السوق يتفاعل مع حكم »الدستورية« واملؤشر يستعيد مستوى 8000 نقطة
الصعود.

وم���ن غير املس���تبعد ان 
البيع سواء  تستمر عمليات 
على مستوى اجللسة الواحدة 
أو على مس���توى اجللسات 
الكاملة نظ���را لوجود كثير 
من األسهم بأسعار متضخمة 

الى حد ما.

مؤشرات السوق

ارتفع املؤش���ر السعري 
مبق���دار 125.4 نقطة ليصل 
الى مس���توى 8080.5 نقطة، 
فيما تراجع املؤش���ر الوزني 
مبقدار 0.8 نقطة ليصل الى 
مستوى 457.9 نقطة، وتراجع 
كذلك مؤشر كويت 15 مبقدار 
8.39 نقاط ليصل الى مستوى 

1059.7 نقطة.
وبل���غ إجمالي األس���هم 
املتداولة 1.147 مليار س���هم 
نفذت من خالل 16.146 صفقة 
بقيمة نقدية بلغت 94.1 مليون 

دينار.
واس���تحوذت أس���هم 5 
القيمة  ش���ركات على أغلب 
النقدية بواق���ع 30.7 مليون 
دين���ار تش���كل 32.6% م���ن 
إجمالي القيمة، وجاء س���هم 
متويل اخلليج في الصدارة 
من خالل تداوالت بقيمة 8.1 
ماليني دينار تشكل نحو %8.6 

من اإلجمالي.
واستحوذت أسهم 5 شركات 
على 49.9% من إجمالي كميات 
التداول، تصدرها ايضا سهم 
متويل اخلليج من خالل تداول 
174.3 مليون سهم تشكل %15.2 

من اإلجمالي.
شريف حمدي  ٭

8000 نقطة.
وفي املقابل، شهدت األسهم 
البنكية  القيادي���ة خاص���ة 
عملي���ات تخ���ارج ملحوظة 
في جلس���ة أم���س، وتراجع 
املؤشرين الوزني وكويت 15 
في ظل توجه الس���وق نحو 
االعتماد على األسهم الرخيصة 

خالل الفترة املقبلة.
ولوحظ في جلسة أمس 
عودة السيولة بشكل الفت، 
حيث قفزت القيمة بنس���بة 
52.5% مقارنة بجلسة افتتاح 
األسبوع، وتعد نقلة كبيرة 
مقارنة بجلسة ختام األسبوع 
املاضي التي تدنت فيها القيمة 
الى أقل من 32 مليون دينار، 
وبعد هذا التطور اإليجابي في 
صالح الس���وق، حيث يعزز 
الفترة  ف���ي  الش���راء  حركة 
املقبلة ومن ثم التوجه نحو 

واضحة في اجللسات األخيرة، 
حيث انصب التركيز على أسهم 
متويل اخلليج واملستثمرون 
وامليادي���ن وأبي���ار ومنازل، 
فضال عن مجموعة ايفا التي 
شهدت أسهمها تداوالت قوية 
الى  وعمليات جتمي���ع أدت 
ارتفاعات هذه األسهم، فضال 
عن نش���اط كثير من األسهم 
في قطاع���ي اخلدمات املالية 
والعقار، باإلضافة الى عدد من 
األسهم اخلدمية والصناعية، 
وهو ما انعكس على املؤشر 
السعري لتصل مكاسبه خالل 

منتصف اجللسة
ال���ى 140 نقط���ة، ولكن 
أرباح  بسبب عمليات جني 
تقلصت مكاس���ب املؤش���ر 
مبقدار 20 نقطة ليستقر عند 
االقفال على حتقيق125 نقطة 
مكاسب معززا استقراره فوق 

استعاد سوق الكويت 
املالية مستوى  لألوراق 
8000 نقطة بعد ان شهد 
املؤشر العام نشاطا كبيرا 
أعاد لألذهان فترة النشاط 
االيجابي قبل بدء مرحلة 
الفنية، حيث  التصحيح 
بلغت ارتفاعات املؤش����ر 
في جلسة تعامالت أمس 
125.4 نقط����ة ليس����تقر 
املؤش����ر العام للبورصة 
الكويتية عند مس����توى 

8080.5 نقطة.
النش���اط  ان  ويب���دو 
املضاربي سيعود للسوق 
خالل الفترة املقبلة خاصة 
بعد زوال الهاجس السياسي 
مع ص���دور حكم احملكمة 
الدستورية أول من أمس 
بتحصني مرسوم الصوت 
الواحد وحل مجلس األمة 
انتخابات جديدة  وإجراء 
وه���و احلكم ال���ذي القى 
ارتياحا كبيرا داخل السوق 
عقب انتهاء جلسة أول من 
أمس، األمر الذي حتقق مع 

بداية التعامالت.
وشهدت اجللسة عمليات 
شراء قوية بدأت مع إدخال 
األوامر، حيث ارتفع املؤشر 
السعري للس���وق خالل 
أول نصف س���اعة بأكثر 
م���ن 100 نقطة تفاعال مع 
الدستورية وعادت  حكم 
السيولة بقوة بعد إحجام 

دام ألكثر من جلسة.
وركزت عمليات الشراء 
بقوة عل���ى مجموعة من 
التي  الرخيصة  األس���هم 
شهدت تراجعات سعرية 

125.4

1.147

30.7
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نقطة ارتفاع املؤشر السعري 
بنسبة 1.58%، وانخفاض الوزني 
بنسبة 0.17%، وانخفاض كويت 
15 بنسبة %0.79.

مليار سهم مت تداولها بقيمة 
نقدية بلغت 94.1 مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول أسهم 
5 شركات تشكل 32.6% من 
اإلجمالي.

قطاعات ارتفعت مؤشراتها 
بنسب متفاوتة، تصدرها 
قطاع اخلدمات املالية بواقع 
8.5 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

سجلت متغيرات السوق قفزة كبيرة في جلسة تعامالت 
أمس، حيث ارتفعت القيمة النقدية بنسبة 52.5%، كما ارتفعت 
كميات التداول بنسبة 52.4%، وكذلك ارتفعت صفقات التداول 

بنسبة 26.9%. ويعكس هذا التحسن االيجابي ملتغيرات السوق 
مدى عودة الثقة في السوق بعد وضوح الرؤية على املستوى 

السياسي، فضال عن قرب االنتهاء من مرحلة التصحيح الفنية 
التي كان السوق في أمس احلاجة إليها.

قفزة على مستوى املتغيرات
ارتفعت مؤشرات جميع اسواق اخلليج امس، وكان 

االرتفاع بنسب متفاوتة، حيث حقق السوق السعودي 
ارتفاعا بنسبة 1.8%، والسوق الكويتي بـ 1.58%، وارتفعت 

اسواق االمارات بنسبة 1.59% لسوق دبي املالي وبنسبة 
0.35% لسوق ابوظبي. وارتفع سوق قطر بنسبة %0.06، 
وارتفع سوق البحرين بنسبة 0.57%، باالضافة الى سوق 

مسقط املالي الذي ارتفع بنسبة %0.40.

صعود جماعي ألسواق اخلليج
شهدت حلظات اإلقفال تطورا ملحوظا على مستوى 
مؤشر كويت 15 الذي شهد تذبذبا ملحوظا في هذه 

اللحظات، وأغلق على تراجع 8.3 نقاط بعد ان كان مرتفعا 
مبقدار 0.69 نقطة.

ويبدو ان هناك عمليات تخارج من األسهم القيادية متهيدا 
لالنتقال للمضاربة في األسهم الرخيصة مع عودة الزخم 

املضاربي لهذه النوعية من األسهم.

بيع على األسهم القيادية

)محمد خلوصي( ارتفاع كبير للمؤشر السعري مع بداية التداوالت 

إدارة السوق تنتهي من تقريرها 
الرقابي والقانوني حول تعامالت سهم 

»دانة« قبل نهاية األسبوع اجلاري

جلنة السوق تلتئم اليوم

»هيئة األسواق« توافق لـ »الصاحلية« 
على شراء أو بيع أسهمها

»الوطني لالستثمار«: انخفاض
معظم مؤشرات األسواق العاملية

توقعت مصادر مطلعة ان تنتهي إدارة سوق الكويت 
ل���ألوراق املالية من إعداد تقريرها الرقابي والقانوني 
حول تعامالت س���هم دانة الصفاة الغذائية قبل نهاية 
االسبوع اجلاري، الفتة الى أن التقرير سيتضمن حركة 
تداوالت الس���هم منذ االعالن عن تقدم حتالف بعرض 
لشراء 37% من حصة شركة الصفوة في دانة الصفاة، 
وذلك حتى إعالن مجلس إدارة الصفوة رفض العرض 

لعدم وجود عرض مالي.
وقالت املصادر إن العمل في إدارتي الرقابة والشؤون 
القانونية اليزال مستمرا، وان إدارة السوق تتابع مع 
مس���ؤولي االدارتني تطورات املوقف، مشيرة الى أنها 
سترفع تقريرها لهيئة أسواق املال فور تسلمها التقرير 

النهائي من قبل االدارة القانونية.
ولفتت الى أن إدارة الرقابة متى ما انتهت من عملها 
س���ترفع تقرير لالدارة القانونية التي ستقوم بإعداد 
تقريره���ا القانوني بناء عل���ى املعلومات الواردة في 

تقرير إدارة الرقابة.
وذكرت مصادر قريبة من شركة الصفوة أنها عندما 
تلقت عرض الشراء عن طريق شركة »كي بي إم چي« 
ظهر ي���وم الثالثاء قامت على الف���ور بإبالغ اجلهات 
الرقابية، حيث أرس���لت كتابني الى هيئة أسواق املال 
وإدارة السوق، واجتمع مجلس االدارة بشكل استثنائي 
في  اليوم نفسه، ومت رفض العرض لعدم وجود قيمة 

سعرية.
وذكرت مصادر أنه مت حتويل املتهم الرئيسي بالتالعب 
في الصفقة الى نيابة هيئة أس���واق املال أمس متهيدا 

لبدء التحقيقات معه.
شريف حمدي  ٭

تلتئم اليوم جلنة س���وق الكويت لألوراق املالية 
للمصادقة على توصيات اللجنتني الفنية واملالية اللتني 

عقدتا االسبوع املاضي.
وقالت مصادر مطلعة ان االجتماع سيتطرق ملناقشة 
توصيات اللجنة الفنية حول آليات تفسيخ االسهم بعد 

التوزيعات النقدية واملنحة وكذلك زيادة رأس املال.
وذكرت املصادر ان اللجنة ستبحث أيضا توصية 
اللجنة الفنية حول مهلة اجلمعيات العمومية التي يجب 
ان تنعقد خالل األشهر الثالثة التي تعقب اقفاالت السنة 
املالي���ة دن انتظار فترة ال� 45 يوما االضافية كما هو 
معمول به حاليا، حيث تسعى ادارة السوق من خالل 
تلك التوصيات للتوافق مع قانون الشركات اجلديد.

ولفتت املصادر الى ان التوقعات تشير الى اعتماد 
تل���ك التوصيات على اعتبار ان اعضاء اللجنة الفنية 

يشكلون 90% من جلنة السوق.
وذكرت املصادر انه لن يكون على جدول اعمال اللجنة 
مناقشة املرحلة الثانية من نظام اكسترمي، خاصة ان 
اللجنة كانت قد ناقشت هذا األمر في اجتماعات سابقة، 
حيث من املنتظر ان تش���رع ادارة الس���وق في تنفيذ 
االجراءات بعد تلقي موافقة من هيئة اسواق املال على 

برنامج هذه املرحلة.
شريف حمدي  ٭

أفادت شركة الصاحليةالعقارية )صاحلية( ان هيئة 
اس���واق املال وافقت بتاري���خ 11-6-2013 على طلبها 
بشراء او بيع ما ال يتجاوز 10% من اسهمها وذلك ملدة 
ستة اش���هر من تاريخ املوافقة مع مراعاة اال يتجاوز 
مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل املتاحة في حقوق 
امللكي���ة وذلك وفقا ملواد القانون رقم 7 لس���نة 2010 
والئحته التنفيذية والقرارات والشروط املنظمة لذلك 

من اجلهات الرقابية.

ذكر تقرير ش���ركة الوطني لالس���تثمار ان معظم 
مؤشرات األس���واق انخفضت في الفترة من 7 إلى 14 
اجلاري، حيث سجل مؤشر آسيا ومؤشر دول مجلس 
التعاون اخلليجي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.04% و%0.1، 

على التوالي.
من ناحية أخرى سجل كل من مؤشر أوروبا ومؤشر 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بنسبة متساوية 
بلغت 0.5%، بينما مؤشر األميركيتني بنسبة 1.1% ومؤشر 
األس���واق النامية 2.6%، أما مؤشر البرازيل وروسيا 

والهند والصني فقد تراجع بنسبة %3.4. 
ومنذ بداية العام حقق مؤشر دول مجلس التعاون 
اخلليجي ارتفاعا بنس���بة 15.3%، بينما ارتفع مؤشر 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12.4%، ومؤشر 
األميركيتني 12.1% وأوروبا 6.8% وآس���يا 3.2%، بينما 
انخفض مؤشر البرازيل وروسيا والهند والصني بنسبة 

10.6% وتراجع مؤشر األسواق النامية بنسبة %8.3.

خبراء: استمرار زخم شراء احملفظة الوطنية
وتدخل صناع السوق وراء ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت

»أرامكو« توقّع اتفاقيات متويل ملشروع »صدارة« بـ 39.5 مليار ريال

كونا: ع����زا محلالن ماليان 
االرتفاع الذي ش����هده س����وق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالية الى 
جملة من احملفزات االيجابية 
أبرزها اس����تمرار زخم ش����راء 
احملفظة الوطنية وتدخل صناع 
الس����وق وكبريات املجموعات 
الفاعلة ما أدى  االس����تثمارية 
الى رفع املؤش����رات الرئيسية 

للسوق. 
وقال احمللالن ل� »كونا« ان 
مجريات أداء السوق منذ بداية 
جلسة امس غلبت عليها موجة 
من التفاؤل بسبب حكم احملكمة 

الدس����تورية في شأن مرسوم 
الص����وت الواحد ما أعاد الثقة 
بني اوساط املتداولني وهو ما 
التي  الشرائية  القوى  عكسته 
فاقت اوام����ر البيع حتى قرع 

جرس االغالق. 
وأضافا ان صدى هذا احلكم 
املباشر من كبريات  الدعم  مع 
احملاف����ظ والش����راء االنتقائي 
من جان����ب مديري الصناديق 
االستثمارية سيعيد الى السوق 
دفع الصعود القياسي الذي كان 
يسير عليه على مدار الشهرين 
املاضيني خصوصا من ناحية 

التط����ور الس����لوكي لعم����وم 
املتداول����ني وخاص����ة الصغار 
منهم.   وأوضحا ان حركة األداء 
شهدت في اجللسة تصحيحا 
لبعض األس����عار مع االرتدادة 
الفنية املطلوبة على األس����هم 
الصغي����رة واملتوس����طة التي 
تعرض����ت لضغوط من جانب 
املضاربني الذين استفادوا من 
حالة الترق����ب واالنتظار التي 
سادت تداوالت السوق في مطلع 

االسبوع. 
وأرجع احمللل املالي سليمان 
الوقيان اغالق جلسة أمس في 

الى ردة  املنطق����ة اخلض����راء 
الفع����ل الطبيعي����ة واالرتياح 
الذي ساد املس����تثمرين جراء 
الدس����تورية ما  حكم احملكمة 
دعم حتركات شرائح املتداولني 
أفرادا ومجموعات أو حتى صناع 
السوق ما يشير الى ان السوق 
سيشهد مزيدا من االرتفاعات 
القياس����ية مادام����ت احملفزات 

موجودة وبقوة. 
وتوقع الوقيان ان يش����هد 
املؤشر السعري للسوق ارتفاعا 
كبيرا ليبلغ مستوى ال� 9500 
نقطة مع نهاي����ة العام ولكنه 

سيش����هدا تصحيحا تدريجيا 
يتراوح بني 300 و400 نقطة على 
مدار ما تبقى من تداوالت هذا 
العام ما يتطلب من املستثمرين 
الدخول  احليطة واحلذر عند 
على اوامر البيع او الشراء وأن 
يفكروا جيدا قبل اتخاذ القرار 

االستثماري. 
أما احمللل املالي محمد الطراح 
فوصف تداوالت جلسة اليوم 
باالنفراجة التي حبست انفاس 
املتداولني في جلسة أمس حني 
ساد الترقب حال السوق مضيفا 
ان الزخم الشرائي كان حاضرا 

اليوم بدليل بلوغ القيمة النقدية 
مستويات جيدة وبزيادة نسبتها 
نحو 50% مقارنة مع ما حققته 

أخيرا. 
وذكر الطراح ان نفس����يات 
املتداول����ني باتت أكثر ايجابية 
بسبب ارتفاع حجم السيولة ما 
أخفى عنصر التحفظ مبينا أن 
هذا ما ترجمته أعداد الصفقات 
املبرمة في جلسة اليوم اضافة 
الى التصحيح السريع لبعض 
االسهم الصغيرة ما اعاد التوازن 
في القيم السوقية للكثير من 

اسعار الشركات املدرجة.

أعلن����ت ش����ركة »أرامكو« 
السعودية عن توقيع اتفاقيات 
التمويل الرئيس����ية ملش����روع 
صدارة املتكام����ل للكيماويات، 
وهو مشروع مشترك مع شركة 
»داو كيميكال« حتتضنه مدينة 

اجلبيل الصناعية.
أبرمت شركة »صدارة  وقد 

التمويل إضافة  ويأتي هذا 
ملبل����غ 7.5 ملي����ارات ريال مت 
حتصيلها من خالل إصدار صكوك 
أبريل 2013،  إسالمية في شهر 
ليرتفع إجمالي ما مت احلصول 
عليه من متويل ملشروع صدارة 
إلى نحو 47 مليار ريال )12.5 
مليار دوالر( ستس����تخدم في 
متويل أعمال إنش����اء املشروع 

املشترك وبدء تشغيله.
وأك����د رئي����س »أرامك����و« 
إدارييها  الس����عودية وكبي����ر 
التنفيذيني، م.خالد بن عبدالعزيز 
الكبير  الفال����ح، أن االهتم����ام 
أبدته اجلهات املش����اركة  الذي 
في متويل هذا املشروع يعكس 
متان����ة األس����س الت����ي وضع 
عليها املش����روع ومدى التقدم 
الواعد.  الذي حققه ومستقبله 
مش����يرا إلى أن ذلك يبرز أيضا 
التقدير العالي ملكانة ش����ريكي 

املش����اريع وما يبنى عليها من 
صناع����ات حتويلي����ة وغيرها 
تتيح انطالق����ة صناعية غير 
مس����بوقة، مما يوفر اآلالف من 
فرص العمل للشباب السعوديني. 
فقد بادرت ش����ركة صدارة منذ 
األيام األولى النطالقتها بوضع 
اخلطط املناسبة لتدريب وإعداد 
الك����وادر الوطني����ة لتولي هذا 
املشروع اجلبار تشغيال وتقنية 
وقيادة. وسيسهم هذا املشروع 
في توطني تقنيات ذات مستوى 

عاملي متقدم في اململكة.
يشار إلى أن »صدارة« تقوم 
بإنشاء مجمع كيماويات متكامل 
على مس����توى عاملي، سيكون 
أكبر منش����أة بتروكيميائيات 
يتم بناؤه����ا في مرحلة واحدة 
على اإلطالق، وتضم 26 وحدة 
تصنيع، ومتتلك قدرات مرنة في 

مجال التكسير الكيميائي.

للكيميائيات« اتفاقيات نهائية 
مع صندوق االستثمارات العامة 
العربية السعودية  اململكة  في 
وبعض وكاالت اعتماد الصادرات 
والبنوك التجارية للحصول على 
ما يقارب 39.5 مليار ريال )10.5 
ملي����ارات دوالر(، من قروض 

التمويل.

املشروع، أرامكو السعودية وداو 
كيميكال، واخلبرات التقنية لكل 
منهم����ا، ومؤك����دا أن هذا أيضا 
خير دليل على حجم الثقة في 
اقتصاد اململكة وصالبته وفرص 
النمو الفريدة التي يتيحها هذا 
االقتصاد وما تتمتع به اململكة 
من استقرار وسياسات تنموية 

حكيمة.
الفالح أن مشروع  وأوضح 
شركة صدارة يعد محورا هاما من 
محاور عديدة حتقق استراتيجية 
الس����عودية الطموحة  أرامكو 
والرامية إلى البناء على متانة 
الصناعة البترولية في اململكة 
وتطورها التقني وفرص التكامل 
الرأس����ي بني مج����االت اإلنتاج 
والتكرير والصناعات الكيميائية 
لتحقيق أعلى مستويات القيمة 
املضافة من ثروتنا البترولية.

وب����ني الفال����ح أن مثل هذه 

ويتوقع أن ينتج هذا املجمع 
أكثر من 3 مالي����ني طن متري 
من البالس����تيك عال����ي القيمة 
واألداء واملنتج����ات الكيميائية 
املتخصصة. ومن املتوقع أن تبدأ 
إنتاجها  أولى وحداته املنجزة 
خالل النص����ف الثاني من عام 
2015، على أن يبدأ اإلنتاج الكامل 

في منتصف عام 2016م.
وس����وف تتيح »ص����دارة« 
الفرص����ة لنش����وء صناع����ات 
حتويلي����ة في مدين����ة اجلبيل 
الصناعية وف����ي أنحاء اململكة 
بش����كل عام، حيث يوجد أكثر 
من 19 مش����روعا حتويليا قيد 
الدراسة العتمادها قريبا. وقد 
وفر املشروع ما يربو على ألف 
وظيفة حتى اآلن، وسيوفر الحقا 
مع منطقة الصناعات التحويلية 
التابعة له اآلالف من فرص العمل 

املباشرة وغير املباشرة.

البنك اإلسالمي للتنمية مينح تونس ضماناً مالياً إلصدار صكوك بقيمة 600 مليون دوالر
أعلن البنك اإلسالمي للتنمية أمس عن 

منحه تونس ضمانا مؤسساتيا ماليا 
إلصدار صكوك بقيمة 600 مليون 
دوالر، وأكد رئيس مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية أحمد محمد علي في 
بيان استعداد البنك لدعم جهود تونس 

في أول عملية إصدار للصكوك. 

وجاء منح البنك اإلسالمي الضمان 
لتونس بعد توقيعه معها اتفاقية شراكة 

إستراتيجية تركزت في مجملها على 
تكثيف التعاون بني اجلانبني لتلبية 
االحتياجات ذات األولوية القصوى 

للشعب التونسي. 
وستخصص مجموعة البنك اإلسالمي 

للتنمية نحو 1.2 مليار دوالر لتنفيذ 
االستراتيجية خالل الفترة 2013 

- 2015، ليتم توجيه املبلغ لتمويل 
املشروعات التي تقدم إلى مجموعة 

البنك خالل الفترة التي تغطيها 
االتفاقية متهيدا إلجازتها ومتويلها 

وفقا ملا ورد في اتفاقية الشراكة. 


