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)محمد ماهر(ارتفاع حاد ملؤشري السوق ولكنه غير مريح

أعلنت ش���ركة اجوان اخلليج العقارية بأن االكتتاب اخلاص بزيادة رأس املال التي 
اعتمدت في اجلمعية العمومية املنعقدة في 1 يوليو 2009 سيكون خالل الفترة من اليوم 
وحتى 29 اجلاري لدى الشركة الكويتية للمقاصة  . وذكرت الشركة في بيان نشر على 
موق���ع البورصة أمس ان االكتتاب في زيادة رأس املال س���يكون عن طريق طرح 37.8 
مليون س���هم مبا ميثل 60.875% من رأس املال بقيمة اس���مية قدرها 100 فلس للسهم 
الواحد للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة قبل يوم من تاريخ استدعاء زيادة رأس 
املال وتفويض مجلس االدارة بحرية التصرف في األس���هم غير املكتتب بها بعد انتهاء 

الفترة احملددة لالكتتاب.

االكتتاب في زيادة رأسمال »أجوان«

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة اياس للتعليم األكادميي والتقن���ي البيانات املالية  املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 31 مايو 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسارة 
بلغت 428 ألف دينار ما يعادل 3.9 فلوس للس���هم، مقارنة مع ربح بلغ 1.6 مليون دينار ما 
يعادل 15.16 فلس���ا للسهم للفترة املناظرة من العام املاضي. وذكرت الشركة في بيان نشر 
على موقع البورصة أمس بان تقرير مراقبي احلس���ابات يحتوي على الفقرة التوضيحية 
التالية:  مت احتس���اب حصة الشركة من نتائج اعمال شركة زميلة بناء على معلومات  مالية 

معدة من قبل االدارة للفترة املنتهية في 31 مايو 2009.

»اياس« تخسر 428 ألف دينار

 »الجمان«: »صفاة عقار« األكثر اقتراضاً بالمعيار المطلق بـ 19 مليون دينار 

55 مليون دينار قروض 14 شركة مدرجة في »الموازي«

قروض شركات القطاع الموازي وفقًا لمعيار القروض 
المطلقة  كما في 2009/3/31

القروض المطلقة )الف د.ك(الشركةالترتيب
18.697صفاة عقار1

17.848ميدان2

7.000اخلصوصية3

4.451العيد4

4.184مينا5

1.486الشامل6

1.157آفاق7

282دلقان8

66فلكس9

35بريق قابضة10

0.7أجوان11

0رمي12

0املساكن13

0املدن14

55.207االجمالي

قروض شركات القطاع الموازي وفقًا لمعيار نسبتها إلى 
الموجودات كما في 2009/3/31

نسبة القروض الى الموجوداتالشركةالترتيب
48%ميدان1

31%العيد2

28%صفاة عقار3

15%اخلصوصية4

13%آفاق5

11%الشامل6

11%مينا7

7%دلقان8

0.9%فلكس9

0.4%بريق قابضة10

0.01%أجوان11

0%رمي12

0%املساكن13

0%املدن14

12%املتوسط

قروض شركات القطاع الموازي وفقًا لمعيار نسبتها إلى 
حقوق المساهمين كما في 2009/3/31

نسبة القروض الى حقوق المساهمينالشركةالترتيب
222%ميدان1

68%صفاة عقار2

52%العيد3

20%اخلصوصية4

18%آفاق5

17%الشامل6

15%مينا7

7%دلقان8

1.0%فلكس9

0.4%بريق قابضة10

0.0%أجوان11

0%رمي12

0%املساكن13

0%املدن14

30%املتوسط

اوض���ح حتلي���ل مختصر 
لق���روض الش���ركات املدرجة 
املوازي في نهاية  في السوق 
الربع األول أعده مركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية ان عدد 
املدرجة في السوق  الشركات 
املوازي بسوق الكويت لألوراق 
املالية يبلغ 14 شركة، ويبلغ 
إجمالي قروضه���ا 55 مليون 
دينار بتاريخ 2009/3/31، تشكل 
0.4% فقط من إجمالي قروض 
جميع الشركات املدرجة البالغ 
13.3 مليار دينار، ويعزو ذلك 
إلى أن الش���ركات املدرجة في 
السوق املوازي صغيرة احلجم 
وفق���ا ملعيار رأس املال، وذلك 
باملقارنة مع الشركات املدرجة 
في السوق الرسمي، ناهيك عن 
أن معظم الشركات املدرجة في 
السوق املوازي تعتبر ناشئة 
وغير محملة بقروض مرتفعة 
نسبيا كما سيتم التعرض إليه 

فيما يلي.
وتتصدر »صفاة عقار« قائمة 
الشركات األكثر اقتراضا باملعيار 
املطلق مببلغ 19 مليون دينار مبا 
يعادل 34% من إجمالي قروض 

بنسبة 28%، أما النسبة األدنى، 
فكانت من نصي���ب »دلقان« 
بنسبة 7%، ثم كل من »مينا« 
و»الشامل« بنسبة 11%، تلتهما 
»آفاق« بنس���بة 13%، وقد بلغ 
متوس���ط نسبة القروض إلى 
املدرجة  املوجودات للشركات 
في السوق املوازي 11%، وفاقت 
تلك النسبة وتساوت معها 7 
شركات، بينما انخفضت عنها 
شركة واحدة فقط، وذلك كما 

في 2009/3/31.
جتدر اإلشارة الى أن هناك 
ثالث ش���ركات خالي���ة متاما 
م���ن القروض وثالث���ا أخرى 
قروضها منخفضة للغاية وال 
تكاد تذكر كما أسلفنا، أما فيما 
يتعلق مبعيار معدل القروض 
إلى حقوق املساهمني كما في 
2009/3/3، فقد كانت »ميدان« 
األعلى بنس���بة 222%، تلتها 
»صفاة عقار« و»العيد« بنسبة 
68 و52% عل���ى التوالي، وفي 
املقابل كانت »دلقان« األقل في 
هذا املضمار أيضا بنسبة %7، 
تلتها »مينا« و»الشامل« بنسبة 

15 و17% على التوالي.

»اجوان« طفيفة للغاية وال تكاد 
تذكر.

ووفق���ا ملقي���اس نس���بة 
الق���روض إل���ى املوج���ودات 
للشركات املدرجة في السوق 
املوازي، فقد تصدرت »ميدان« 
بنس���بة 48%، تلتها »العيد« 
بنسبة 31%، ثم »صفاة عقار« 

يعدل 1 و2 و3% على التوالي 
من إجمالي قروض الشركات 
املوازي، في  املدرجة بالسوق 
حني لم تتحمل ثالث شركات 
أي قروض إطالقا، وهي »رمي«، 
»املساكن«، »املدن«، كما كانت 
قروض ثالث شركات أخرى، 
وهي »فلكس«، »بريق قابضة«، 

املدرجة في السوق  الشركات 
املوازي، تليها »ميدان« بنسبة 
32% مبا يعادل 18 مليون دينار، 
ثم »اخلصوصي���ة« مببلغ 7 
ماليني دينار مبا نسبته 13% من 
إجمالي قروض السوق املوازي، 
بينما كانت »دلقان« و»آفاق« 
و»الشامل« األقل اقتراضا مبا 

ارتفاع المؤشر العام 142.7 نقطة وتداول 390.7 مليون سهم قيمتها 81.3 مليون دينار

صعود حاد للبورصة مدفوعاً بارتفاع أسواق المال الخليجية
نسبيا على س���هم الصناعات 
ارتفاعا  الذي حق���ق  الوطنية 
محدودا في س���عره، كما حقق 
سهم بوبيان للبتروكيماويات 
ارتفاعا نس���بيا ف���ي تداوالته 
وصع���ودا باحل���د األعلى في 
سعره الس���وقي، ويالحظ ان 
هناك عددا من اسهم الشركات 
الصناعية حققت مكاسب سوقية 
كبيرة في تداوالت محدودة جدا 
مثل اسمنت الكويت وبورتالند 
واسمنت الهالل وايكاروس، األمر 
الذي يشير الى ان هناك جهات 
قادرة على التحكم في رفع او 

خفض السوق.
وحققت ايضا اغلب اس���هم 
الشركات اخلدماتية ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة 
ايضا، فقد س���جل س���هم زين 
ارتفاعا محدودا في سعره في 
تداوالت ضعيفة نسبيا ولكن في 
ضوء املعلومات املتسارعة حول 
صفقة زين افريقيا فإن السعر 
احلال���ي ملجموع���ة زين ميثل 
فرصة جيدة للش���راء، خاصة 
انه مع اإلعالن عن إمتام الصفقة 
سيشهد السهم ارتفاعا سعريا 
كبيرا، حيث يتوقع ان يصل الى 
دينار و700 فلس واكثر، وحقق 
سهم اجيليتي ارتفاعا ملحوظا 
في سعره في تداوالت اقل مقارنة 
بأول من امس، فيما يالحظ ان 
سهم مجمعات االسواق يشهد 
ضغوطا حادة خلفض سعره، 
وحققت اسهم الصفاة للطاقة 
ومجموع���ة الصفوة وصفاتك 
ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت 
مرتفعة نسبيا، كما ارتفع سهم 
دانة الصفاة باحلد االعلى في 

تداوالت ضعيفة.
وفي قطاع الش���ركات غير 
الكويتية، حققت اغلب اس���هم 
ارتفاع���ا ملحوظا في  القطاع 
االس���عار في تداوالت ضعيفة 
باس���تثناء التداوالت املرتفعة 
التمويل  نس���بيا على س���هم 

اخلليجي.
وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 7 شركات على 55.4% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
التداول والبالغ عددها  شملها 

129 شركة.

اسعار اسهم البنوك بشكل خاص 
وزيادة القوة الشرائية، وتترقب 
االوساط االستثمارية، نتائج 
اعمال بي���ت التمويل الكويتي 
البنوك  بش���كل خاص وباقي 
بشكل عام خاصة البنوك التي 
ت���دور حوله���ا معلومات عن 
انكش���افها على شركتي سعد 

والقصيبي مببالغ ضخمة.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
بتداوالت مرتفعة نسبيا، حيث 
حققت أس���هم ثالث ش���ركات 
ارتفاعا باحلد األعلى مطلوبة 
دون عروض، فيما ان باقي أغلب 
اسهم القطاع حققت ارتفاعا في 
اسعارها ملستويات قريبة من 
ارتفاع  القص���وى مع  احلدود 
ملح���وظ في ت���داوالت بعض 
األس���هم مثل اكتتاب واملدينة 
للتمويل واالستثمار، والصفاة 
القابضة،  لالستثمار والقرين 
ويالحظ ان اس���هم الشركات 
التي ارتفعت اس���عارها باحلد 
االعلى او ملستويات قريبة من 
احل���د االعلى ش���هدت ارتفاعا 
ف���ي تداوالتها عك���س االجتاه 
النزولي الذي يحدث من خالل 
تداوالت مح���دودة، لذلك فإن 
التقلبات احلادة في االس���عار 
صعودا وهبوطا تضر بأوساط 
املتداولني وتدفع السوق الى عدم 
االستقرار، وهذا يدعو شركات 
االستثمار واحملافظ والصناديق 
االس���تثمارية خاصة احملفظة 
الوطنية الى العمل على استقرار 
السوق، خاصة في ظل الظروف 

الراهنة.
كذلك حققت اغلب الشركات 
ارتفاعا في اسعارها  العقارية 
في تداوالت محدودة باستثناء 
بعض األس���هم التي ش���هدت 
ارتفاعا نسبيا في تداوالتها،، 
حيث ارتفعت تداوالت س���هم 
»املس���تثمرون« نسبيا، كذلك 

سهما جراند وابيار العقارية.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام 
باس���تثناء التداوالت املرتفعة 

على بداية االستقرار، فمعروف 
ان االس���تقرار دائما يصاحبه 
تزايد في القوة الشرائية مقابل 

استقرار في االسعار.

آلية التداول

باستثناء اس���تقرار اسعار 
س���همي البنك التجاري وبنك 
اخلليج، فان اسهم باقي البنوك 
ارتفاعا في اس���عارها  حققت 
بشكل ملحوظ مع ارتفاع نسبي 
في تداوالت بعض البنوك خاصة 
سهم البنك الوطني الذي شهد 
عمليات ش���راء ملحوظة بدعم 
من النتائج املالية اجليدة التي 
حققها في النص���ف االول من 
العام احلالي والتي بلغت نحو 
44 فلسا مع توقعات ان يحقق 
البنك من���وا افضل في ارباحه 
في النصف الثان���ي من العام 
احلالي، لذلك فان االجتاه العام 
لسهم البنك الوطني يتوقع ان 
يكون نحو الصعود، وقد ساهم 
اعالن البنك الوطني في ارتفاع 

القوة  من الضروري ان تزداد 
الشرائية في تعامالت اليومني 
االخيرين من تداوالت االسبوع 
حتى ميك���ن االطمئنان الى ان 
السوق بدا في مرحلة االستقرار، 
ولك���ن الصعود احلاد ومن ثم 
الهبوط احلاد ال يعطي مؤشرا 

حلاج���ز ال� 7150 نقطة، والذي 
قد يهوى دونه بقوة، ورغم ان 
صعود السوق الكويتي امس قلل 
نسبيا من حدة التوتر النفسي 
املتداولني  الذي يسود اوساط 
اال ان قيم���ة الت���داول التزال 
في مس���توى منخفض، وانه 

ارتفاعا كبيرا معوضة معظم 
اخلسائر التي تكبدتها اول من 
امس بل ان بعضها حقق مكاسب 
فاقت اخلس���ائر، فق���د ارتفع 
الس���وق الكويتي بنسبة %1.9 
ودبي 3.8% وابوظبي بنس���بة 
1.8%، ومس���قط 1.6% وقط���ر 
نحو 1.7% وعمان نحو %0.93، 
فيما انخفض س���وق البحرين 
الس���وق  اما  بنس���بة %0.75، 
السعودي فحتى كتابة التقرير 
كان مرتفعا بنسبة 2.2%، كما 
ارتفع مؤشر البورصة املصرية 
بنسبة 3.3%، وهذا يظهر مدى 
النفس���ي بني اسواق  الترابط 
الدول اخلليجية بشكل خاص 
سواء جتاه الصعود او الهبوط، 
وبالنسبة للسوق الكويتي، فقد 
اشرنا في تقرير اول من امس، 
الى ان املؤشرات الفنية تشير 
الى انه من الضروري ان يحقق 
ارتفاعا في تداوالت امس، وعدم 
حتقيق هذا االرتفاع كان سيؤدي 
الى انخفاض املؤشر السعري 

مراكز مالية جدي���دة، خاصة 
على اسهم الشركات ذات االرباح 

التشغيلية.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للسوق 
142.7 نقطة ليغلق على 7511.5 
نقطة، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
9.41 نقاط ليغلق على 422.62 

نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
390.7 مليون س���هم نفذت من 
خالل 8200 صفقة قيمتها 81.3 

مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 
129 شركة من اصل 203 شركات 
ارتفعت اسعار اسهم  مدرجة، 
107 شركات، وتراجعت اسعار 
اسهم 9 شركات وحافظت اسهم 
13 ش���ركة على اسعارها و74 

شركة لم يشملها النشاط.
تص���در قط���اع اخلدم���ات 
النش���اط بكمية تداول حجمها 
128.2 مليون س���هم نفذت من 
خالل 2684 صفقة قيمتها 31.3 

مليون دينار.
وجاء قطاع االس���تثمار في 
املرك���ز الثاني بكمي���ة تداول 
حجمها 128.2 مليون سهم نفذت 
من خالل 2243 صفقة قيمتها 

12.2 مليون دينار.
العقار املركز  واحتل قطاع 
الثالث بكمية تداول حجمها 64.9 
مليون سهم نفذت من خالل 1224 
صفقة قيمتها 5 ماليني دينار.

البنوك على  وحصل قطاع 
املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
37.4 مليون سهم نفذت من خالل 
1123 صفقة قيمتها 24.9 مليون 

دينار.
وجاء قطاع الش���ركات غير 
الكويتية ف���ي املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 16.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 419 صفقة 

قيمتها 3.3 ماليني دينار.

األسواق الخليجية

الت���داول في  جاءت حركة 
االس���واق اخلليجي���ة واغلب 
االسواق العربية امس مغايرة 
متاما مقارنة ب���أول من امس، 
حيث ش���هدت هذه االس���واق 

هشام أبوشادي
العامة  قف���زت املؤش���رات 
لسوق الكويت لالوراق املالية 
ملستويات قياسية فيما استمرت 
املتغيرات الثالثة في مستويات 
منخفضة، خاصة قيمة التداول 
التي التزال اقل من مس���توى 
ال�100 مليون دينار، االمر الذي 
يشير الى استمرار ضعف االقبال 
على الشراء جراء املخاوف التي 

تسود أوساط املتداولني.
ويالحظ ان القوة الشرائية 
في السوق ازدادت بشكل واضح 
في آخر ساعة من فترة التداول، 
خاصة بعد ان اعلن البنك الوطني 
عن أرباح���ه في النصف االول 
العام احلالي والتي بلغت  من 
نح���و 126 مليون دينار والتي 
تعادل 44 فلسا للسهم، ما يعني 
ان ارباح الرب���ع الثاني جاءت 
مشابهة لنفس ارباح الربع االول 
والتي بلغت نحو 62.5 مليون 
دينار، ما يعادل 22 فلسا للسهم، 
وجاءت ارب���اح البنك الوطني 
لتضفي نوعا من االطمئنان على 
اوساط املتداولني الذين يترقبون 
اعالن باقي البنوك عن أرباحها، 
خاصة ان قط���اع البنوك يعد 
الركيزة االساسية في استقرار 
السوق ودفعه للصعود، وحتى 
اآلن الشركات التي اعلنت عن 
النصف  املالية لفترة  نتائجها 
االول ج���اءت جي���دة، وتزايد 
عدد الش���ركات التي س���تعلن 
املالية س���يؤدي  عن نتائجها 
الى اس���تقرار السوق ووقف 
االجتاه النزولي الذي أدى الى 
انخفاض املؤشر العام نحو %50 
من املكاس���ب التي حققها على 
مدى اكثر من ثالثة اشهر، وهذه 
النسبة تعتبر كبيرة، خاصة انه 
يتوقع ان تعلن اغلب الشركات 
عن ارباح اكثر من جيدة، مقارنة 
الس���وقية احلالية،  باالسعار 
الكبير املتوقع  التراجع  فرغم 
في النتائج املالية للش���ركات 
بالفترة نفسها  املدرجة قياسا 
من العام املاضي، اال ان التراجع 
في اسعارها السوقية اكبر بكثير 
من التراجع في أرباحها، االمر 
الذي يجعل االسعار السوقية 
اكثر من مغرية لبناء  احلالية 

اس�تحواذ قيم�ة تداول أس�هم 7 ش�ركات عل�ى 55.4% م�ن القيم�ة اإلجمالية أرب�اح »الوطن�ي« تدف�ع لزيادة عملي�ات الش�راء وترق�ب إلعالنات باق�ي البنوك

 استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 45.1 
مليون دينار على 55.4% من القيمة، وهذه الشركات هي: 
البنك الوطني، التمويل الكويتي، بنك بوبيان، اجيليتي. 

زين، التمويل اخلليجي ومجموعة الصفوة.
 اس��تحوذت قيمة تداول س��هم زين البالغة 12.7 مليون 

دينار على 15.6% من القيمة االجمالية.
 حققت جميع مؤشرات القطاعات ارتفاعا، اعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 403.3 نقاط، تاله قطاع البنوك مبقدار 
197.6 نقطة، تاله قطاع االس���تثمار مبقدار 116.1 نقطة، 

تاله قطاع االغذية مبقدار 94.6 نقطة.

ومؤشراتأرقام

مقارنة حركة القروض لقطاع املوازي من الربع الثاني 2008 حتى الربع األول 2009
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