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انخفاض المؤشر العام 6 نقاط وتداول 266.2 مليون سهم قيمتها 84.1 مليون دينار

استمرار الحذر في الشراء وانخفاض محدود لمؤشري السوق
هشام أبوشادي

ظل االتجاه النزولي المحدود 
مسيطرا على حركة التداول في 
سوق الكويت لألوراق المالية 
أمس متأثرا بالمعلومات التي 
ترددت ح���ول رفض العرض 
الخاص بشراء شركة فيفيندي 
الفرنسية لشركة زين افريقيا، 
األمر الذي اثر على مجمل األداء 

العام للسوق.
فقد استمرت حالة الضعف 
الملحوظ في عمليات الشراء 
مع اس���تمرار أكث���ر من %60 
من السيولة المالية الموجهة 
للس���وق مرك���زة عل���ى عدد 
محدود جدا من األسهم، األمر 
الذي يشير الى ان طابع الحذر 
يسود أوساط المتداولين، وهذا 
يعود الى ضع���ف المحفزات 
الحالي���ة، خاص���ة في ضوء 
المعلوم���ات األخي���رة حول 
صفق���ة زين افريقي���ا والتي 
كان يعول عليها في انتش���ال 
السوق من حالة الركود التي 
يشهدها، باإلضافة الى انه من 
الواضح ان كبار الالعبين في 
السوق سواء الصن������اديق أو 
المحافظ المالية أو المجاميع 
الكبي���رة باتوا  المضاربي���ة 
يفضل���ون االنتظ���ار حت���ى 
يعلن أكبر عدد من الشركات 
عن نتائجه���ا المالية، خاصة 
الش���ركات القيادي���ة التي لم 
يعلن منها سوى ثالث���ة بنوك 
حتى اآلن. فرغم التوقعات بأن 
تعلن أكثر الشركات عن نتائج 
مالية جيدة في النصف األول 
اال ان هناك رغبة ف�ي مع����رفة 
ارق����ام البيانات المالية بشكل 
واضح حتى تتمكن أوس����اط 
المتداولين م���ن مقارنة هذه 
النتائج باألس���عار السوقية 
الوقت نفس���ه  الحالية، وفي 
المتوقع  النمو  التنبؤ بمعدل 
في النص���ف الثاني من العام 
الحالي، خ�����اصة للشركات 
ال�تشغيلية التي ستكون لديها 
القدرة على توزيع أرباح في 
نهاية العام، وبالتالي امكانية 

بناء مراكز مالية عليها.
المؤشرات العامة

انخف���ض المؤش���ر العام 
للبورصة 6 نقاط ليغلق على 
7538.4 نقطة، كذلك انخفض 
الوزني 0.18 نقطة  المؤش���ر 

ليغلق على 422.37 نقطة.
وبل���غ اجمال���ي األس���هم 
المتداولة 266.2 مليون سهم 

قال العض���و املنتدب لبنك 
الكويت الدولي حميد الرشيد ان 
حتقيق البنك خلسائر مرحلية 
قدرت بنحو 3.5 ماليني دينار 
للستة اش���هر املنتهية في 30 
يونيو 2009، مش���يرا الى انه 
رغم اخلس���ائر فإن اإليرادات 
التشغيلية قد شهدت منوا بنحو 
5 ماليني دينار أي بنسبة %39 
من اجمالي اإليرادات التشغيلية 
لنفس الفترة من العام السابق 
وذلك بعد استبعاد األرباح غير 

العادية.
ف���ي بيان  الرش���يد  وذكر 
صحافي أمس أن إجمالي الربح 

البنك الدولي بنحو 23 مليون 
دينار وهي متثل ما نسبته %2 
عن الرصيد االفتتاحي حيث بلغ 
اجمالي األصول 1.1 مليار دينار 

كما في 2009/06/30.
واختتم العض���و املنتدب 
تصريحه مشيرا الى أن صافي 
بل���غ 726  التمويل  محفظ���ة 
ملي���ون دينار بزيادة قدرها 7 
ماليني دينار وبنسبة 1%، وان 
ليس لبنك الكويت الدولي اي 
القصيبي،  متويالت ملجموعة 
كما بلغ���ت ودائع العمالء 701 
مليون دينار بزيادة بلغت 65 
مليون دينار وبنس���بة %10، 

التشغيلي قبل املخصصات منا 
بنحو 5 ماليني دينار وبنسبة 
120% عن الربح التشغيلي لنفس 
السابق، وقد  العام  الفترة في 
اش���ار العضو املنتدب الى أن 
السبب الرئيسي وراء حتقيق 
البن���ك خس���ائر مرحلية هو 
احتس���اب مخصصات بلغت 
12 ملي���ون دينار خالل الفترة 

املنتهية في 2009/06/30.
 وأفاد بأن بنك الكويت الدولي 
مازال يحتف���ظ مبخصصات 
إضافي���ة احترازي���ة بلغت 7 
مالي���ني دينار نظي���ر تقلبات 
األوضاع االقتصادية ومتاشيا 

العمالء  حيث تركزت زي���ادة 
في حسابات اجلاري والتوفير 
التي من ش���أنه زيادة ربحية 
البنك املستقبلية نظرا النخفاض 
معدالت التكلفة املرتبطة بتلك 

احلسابات.
كم���ا تس���ع�ى إدارة البنك 
جاهدة الى حتسني ربحية البنك 
وذلك خالل النصف الثاني من 
العام احلال���ي وذلك من خالل 
العمل على االس���تغالل األمثل 
ملوارد البنك البشرية واملادية 
ووض���ع األوليات األساس���ية 
في ظل الظ���روف االقتصادية 

احلالية.
مع سياسات اجلهات الرقابية، 
ه���ذا باإلضافة إلى منو أصول 

حميد الرشيد

زين. وحافظ سهم المجموعة 
الدولية على تداوالته المرتفعة 
نسبيا مع انخفاض محدود في 
سعره السوقي، كذلك استمر 
االتجاه النزولي لسهم الصفاة 
لالستثمار مع تراجع ملحوظ 
في تداوالته مقارنة باول من 
ام���س اال انها قياس���ا بمعدل 
القطاع تعتبر  تداوالت اسهم 
مرتفعة. كذلك اتسمت التداوالت 
على سهمي اكتتاب والمدينة 
للتمويل واالستثمار بالضعف 
الشديد مع انخفاض محدود في 
اسعارهما السوقية، وواصل 
س���هم اصول االرتفاع بالحد 
االعل���ى مطلوبا دون عروض 
في تداوالت مرتفعة بش���كل 
ملحوظ مقارنة باول من امس 
االمر، الذي يشير الى ان السهم 
شهد عمليات بيع ولكن القوة 
الشرائية على السهم استوعبت 
كميات البيع، اال انه من الواضح 
القادمة  ان مراحل الصع���ود 
للسهم س���يقابلها المزيد من 

عمليات البيع.
وتترقب اوساط المتداولين 
المالية للش���ركات  النتائ���ج 
االس���تثمارية التي تعد اكثر 
القطاعات ارتفاعا في معدالت 
التوقعات  ال���دوران، فرغ���م 
بتحس���ن واضح في النتائج 
المالية لشركات االستثمار في 
الربع الثاني من العام الحالي 
مقارنة بالربع األول اال ان هناك 
حذرا واضحا في اقبال اوساط 
المتداولين على ش���راء اسهم 
الشركات االستثمارية، وذلك 
ترقبا إلعالن هذه الشركات عن 
نتائجه���ا المالية والتطورات 
التي حدثت في البيانات المالية 
خاصة تجاه الشركات التي تقوم 
بإعادة هيكلة التزاماتها المالية 
في ظل اعالن الشركات عن عدم 
رغبتها ف���ي االنضمام لمظلة 

قانون االستقرار المالي.
وظل���ت حرك���ة الت���داول 
متواضعة على اسهم الشركات 
العقارية التي تباينت اسعارها 
ما بين االس���تقرار في اغلبها 
وهب���وط وصع���ود محدود 
لبعضها، فقد شهد سهم المباني 
ارتفاعا ملحوظا في سعره في 
تداوالت مرتفعة نسبيا بدعم 
التي  الجي���دة،  من األرب���اح 
يتوقع ان تعلن عنها الشركة 
قريبا الت���ي يتوقع ان تكون 
بحدود 8 ماليين دينار لفترة 
النصف األول من العام الحالي، 
التداوالت مرتفعة  واستمرت 

نفذت من خالل 5705 صفقات 
قيمتها 84.1 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 
128 شركة من أصل 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 
33 ش���ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 51 شركة وحافظت أسهم 
44 شركة على أسعارها و75 

شركة لم يشملها التداول.
الش���ركات  تص���در قطاع 
االس���تثمارية النشاط بكمية 
تداول حجمها 82.3 مليون سهم 
نفذت من خ���الل 1419 صفقة 

قيمتها 7.8 ماليين دينار.
وجاء قط���اع الخدمات في 
المركز الثان���ي بكمية تداول 
حجمها 70.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 1836 صفقة قيمتها 

34 مليون دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز 
الثالث بكمي���ة تداول حجمها 
46.1 مليون س���هم نفذت من 
خالل 947 صفقة قيمتها 30.9 

مليون دينار.
الش���ركات  وحصل قطاع 
العقارية عل���ى المركز الرابع 
بكمي���ة ت���داول حجمها 36.8 
مليون س���هم نفذت من خالل 
786 صفقة قيمتها 3.4 ماليين 

دينار.
وجاء قطاع الشركات غير 
الكويتية في المركز الخامس 
بكمية تداول حجمها 322 صفقة 

قيمتها 2.7 مليون دينار.
حذر وترقب

على الرغم من تحرك مؤشري 
السوق في نطاق نزولي محدود 
في تداوالت امس اال ان هناك 
ح���ذرا وترقب���ا واضح����ين 
الش����راء، وهذه  في عمليات 
المرحلة التي يمر بها السوق 
تش���كل صعوبة نفسية على 

اوساط المتداولين.
وتكمن هذه الصعوبة في 
عدم القدرة على اتخاذ القرار 
س���واء في عمليات الشراء او 
عمليات البيع، فمن يرغب في 
الشراء يش���عر بالقلق من ان 
يهبط السوق، وبالتالي يفضل 
االنتظار رغ���م ان الكثير من 
االسهم تراجعت بما ال يقل عن 
30% من اعلى المستويات التي 
وصلتها الشهر الماضي، فيما 
ان من يرغب في البيع يتخوف 
من ان يبيع بخسائر ومن ثم 
يشهد السوق ارتفاعا وبالتالي 
يعود للشراء باسعار اعلى من 
االسعار التي باع بها، وبالتالي 

نسبيا على سهم المستثمرون 
الذي حافظ على سعره، فيما 
سجل س���هم جراند انخفاضا 

محدودا في سعره.
وتراجع���ت حركة التداول 
الكويت  على اس���هم عقارات 
والدولية للمنتجعات وجيزان 
بشكل ملحوظ في الوقت الذي 
يتوقع ان تحقق هذه الشركات 

ارباحا جيدة.
الصناعة والخدمات

حافظت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية على اس���عارها في 
تداوالت ضعيفة باس���تثناء 
التداوالت المرتفعة نسبيا على 
سهم الصناعات الوطنية الذي 
شهد تذبذبا صعوديا في سعره 
مرتفعا من 415 فلسا الى 430 
فلس���ا اال انه اغلق على 420 
فلسا بفعل عمليات بي��ع لجني 
األرب���اح وان كانت ضع���يفة 
وواصل سهم صناعات األنابيب 
االرتفاع في تداوالت ضعيفة 

نسبيا.
وتباينت اس���ع��ار اس���هم 
الشركات الخدماتي����ة صعودا 
وهبوط���ا في نطاق محدود في 
تداوالت ضعيفة بشكل ع����ام، 
فيم���ا حافظ س���هم زين على 
تداوالته المرتفعة نس���بيا مع 
انخف���اض محدود في س���عره 
الس���وقي، ففي بدايات التداول 
انخفض السهم من دينار و180 
فلسا الى دينار و120 فلسا متأثرا 
بالمعلومات التي انتشرت حول 
رفض الشركة عرض بيع زين 
افريقيا الى فيفيندي الفرنسية 
اال ان عمليات الشراء التي شهدها 
أدت الى ارتفاع لنحو دينار و140 

فلسا متراجعا 20 فلسا.
وس���تعلن مجموعة زين 
نتائجها المالية نصف السنوية 
اليوم الثالث���اء والتي يتوقع 
ان تكون بح���دود 151 مليون 

دينار.
وحافظ سهم اجيليتي على 
س���عره الس���ابق في تداوالت 

مرتفعة نسبيا.
التداول  واس���تمرت حركة 
متواضعة على اسهم الشركات 
غير الكويتية مع ارتفاع محدود 
لسهمي اسمنت الشارقة واسمنت 

الفجيرة.
وقد استحوذت قيمة تداوالت 
اسهم خمس شركات على %67.5 
من القيمة االجمالية للشركات 
التي ش���ملها الت���داول والبالغ 

عددها 128 شركة.

بعد ان كانت الخسائر دفترية 
اصبحت خسائر حقيقية، لذلك 
فان مرحل���ة الضبابية وعدم 
الوضوح في تحديد اتجاهات 
السوق تمثل مشكلة حاليا لدى 
الكثير من اوساط المتداولين، 
وفي ظل ه���ذه االجواء، فانه 
يفض���ل ترق���ب الس���وق مع 
االحتفاظ بنس���ب جيدة من 
الس���يولة المالية حتى تعلن 
اغلب الش���ركات عن نتائجها 
المالية لفت���رة النصف االول 

من العام الحالي.
آلية التداول

حافظت اغلب اسهم البنوك 
على اسعارها ثابتة في تداوالت 
ضعيفة نس���بيا، فيما حققت 
اسهم ثالثة بنوك ارتفاعا في 
اسعارها خاصة البنك االهلي 
الذي ارتف���ع ارتفاعا ملحوظا 

كبيرا من هذه التداوالت جاءت 
بفعل عمليات النقل بين بعض 
المحافظ المالية التابعة لجهات 
تمتلك حصصا في البنك، كذلك 
اس���تمرت التداوالت مرتفعة 
نس���بيا على سهم بيتك الذي 
حافظ على س���عره مستقرا 
عن���د دينار و140 فلس���ا وان 
كان تراجع خالل التداول الى 
دينار و100 فلس، وقد اصدرت 
المحكم���ة امس حكما برفض 
االستشكال المقدم ضد الحكم 
الذي صدر لصالح بيت التمويل 

في شأن قانوني 8 و9.
وتباينت حركة اسعار اسهم 
الشركات االستثمارية صعودا 
وهبوطا مع ضعف واضح في 
تداول اغلب اس���هم الشركات 
االستثمارية. فقد انخفض سهم 
الساحل للتنمية في تداوالت 
ضعيفة متأثرا بانخفاض سهم 

في سعره في تداوالت محدودة 
ورغم التداوالت القياسية التي 
يشهدها سهم بنك بوبيان لليوم 

 )سعود سالم(حضور متواضع ألوساط املتداولني

الثاني على التوالي اال انه سجل 
انخفاضا محدودا في سعره، 
ولكن من الواض���ح ان جزءا 

مواصل�ة النق�ل عل�ى أس�هم »بوبي�ان« واس�تحواذ »زين« عل�ى 28% م�ن القيمة

البن�ك م�ازال يحتفظ بمخصص�ات إضافية بلغ�ت 7 ماليين دين�ار نظير تقلب�ات األوض�اع االقتصادية

ليس لدى البنك أي تمويالت لمجموعة القصيبي المتعثرة وودائع العمالء بلغت 701 مليون دينار بزيادة %10

اس�تحواذ قيمة تداول أس�هم خمس ش�ركات عل�ى 67.5% من إجمال�ي القيمة

ومؤشراتأرقام

 اس���تحوذت قيمة تداوالت اس���هم خمس شركات 
والبالغة 56.8 مليون دين���ار على 67.5% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، التمويل 

الكويتي، بنك بوبيان، اجيليتي، زين.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 23.6 مليون 

دينار على 28% من القيمة اإلجمالية.
 حقق مؤشرا قطاعني ارتفاعا اعالهما قطاع البنوك 
مبقدار 68.4 نقطة تاله قطاع الشركات غير الكويتية 
مبقدار 8.7 نقاط، فيما تراجعت مؤش���رات خمس���ة 
قطاعات اعالها قطاع االغذية مبقدار 59.9 نقطة، تاله 

قطاع اخلدمات مبقدار 30 نقطة.

نمو أصول البنك بنحو 23 مليون دينار وبنسبة %2

الرشيد: »الدولي« يخسر 3.5 ماليين دينار في النصف األول
نتيجة أخذ مخصصات احترازية بقيمة 12 مليون دينار

اتخذت التدابير الالزمة لتفادي األزمة وستتمكن من استرداد خسائرها قريباً

ذكرت الشركة الكويتية �  الصينية االستثمارية 
في بيان لها أنها متكنت من تعزيز موقعها املالي 
بحوالي 29% وصوال الى 33.3 مليون دينار مع 
تقليل اسهمها العامة وانكشافها في الصناديق 
املتحوطة بنسبة 80% و69% تباعا وصوال الى 

13.5% مليون دينار.
وأضافت أن نتائج الشركة املالية لعام 2008، 
متثلت في خس���ائر بلغت 20.9 مليون دينار، 
بواقع 26.08 فلسا للس���هم الواحد، منها 19.8 
مليون دينار خس���ائر غي���ر محققة مقابل 2.9 
مليون دينار فقط خس���ائر محققة، مشيرا إلى 
أن خس���ائر العوائد على األسهم ROE بالنسبة 
للش���ركة بلغت - 21.57% لعام 2008، في حني 
أن مؤشر الشركات الكويتية في سوق الكويت 
ل���ألوراق املالية انخفض خالل الفترة نفس���ها 

بنسبة %51.
وعلى صعيد العمليات قالت الشركة إنه على 
الرغم من انخفاض املردود غير املرتبط بالفائدة 
بنسبة 48%، فان »الكويتية الصينية« اتخذت 

التدابير الالزمة لتف���ادي ذلك من خالل تقليل 
املصاريف غير الضرورية بنسبة 31% وتأجيل 
بعض املشاريع التوسعية لهذا العام، ورغم أن 
اخلس���ائر أثرت بشكل سلبي على موقع اسهم 
الش���ركة من خالل تقليص حصص املساهمني 
الى 74.9 مليون دينار، أي خسائر في رأس املال 
بلغت 6.2%، فإننا على يقني من أن املتانة املالية 
للشركة الكويتية الصينية االستثمارية ستمكنها 

من استرداد اخلسائر في املستقبل القريب.
جتدر اإلش���ارة إل���ى ان اجلمعية العمومية 
للش���ركة التي عقدت مؤخرا ووافقت على عدم 
توزيع أرباح عن الس���نة املالي���ة املنتهية في 
31ديسمبر 2008، وشراء الشركة ملا نسبته %10 
من أسهمها، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس 
إدارة اجلديد للدورة القادم���ة هم: عمر قتيبة 
الغامن، جاسم مصطفى بودي، األمير نايف بن 
سلطان، قتيبة يوسف الغامن، فهد خالد الزمامي، 
طالل جاس���م اخلرافي، نورة سليمان الفصام، 

أحمد عبداللطيف احلمد.

عمان � يو.بي.آي: أظهرت اإلحصاءات الصادرة 
عن بورصة عمان أن قيمة األسهم املشتراة من 
قبل املستثمرين غير األردنيني منذ بداية العام 
2009 وحتى نهاية شهر يونيو املاضي بلغت 
نحو 2.16 مليار دوالر مشكلة ما نسبته %25.4 

من حجم التداول الكلي.
وبينت االحصاءات أن قيمة األسهم املباعة 
من قبل املس���تثمرين غير األردنيني منذ بداية 
العام احلالي حتى نهاية يونيو املاضي بلغت 
نح���و 2.06 مليار دوالر وبذل���ك يكون صافي 
االستثمار غير األردني منذ بداية العام وحتى 
نهاية يونيو قد ارتفع مبقدار نحو 95 مليون 

دوالر مقارنة مع ارتفاع قيمته نحو 262 مليون 
دوالر للفترة نفسها من العام 2008.

وبذلك تصبح نسبة مساهمة غير األردنيني 
في الشركات املدرج���ة في البورصة في نهاية 
النصف األول من الع���ام حوال����ي 49.1% من 
إجمالي القيمة الس���وقي���ة اذ شكلت مساهمة 
العرب 34.0%، في حني ش���كلت مساهمة غير 
العرب 15.1% من إجمالي القيم����ة الس���وقية 

للبورصة.
أما من الناحية القطاعية فقد بلغت النسبة 
للقط���اع املالي 51.3% ولقطاع اخلدمات %33.2 

ولقطاع الصناعة %53.2.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن بنك 
الكويت املركزي أفاد بعدم املوافقة على طلب 
شركة املستثمر الدولي جتديد املوافقة بشراء 
م���ا ال يتجاوز 10%  من أس���همها املصدرة ملدة 
س���تة أش���هر، وذلك مع ضرورة االلتزام مبا 
وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط في 

شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها، إضافة 
الى ضرورة االلت���زام بأحكام املادة 115 مكرر 
من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار 
الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديالته مبوجب 
القرارين الوزاريني رقم 11 لس���نة 1988 ورقم 

273 لسنة 1999.

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة اجنازات للتنمية  العقارية البيانات 
املالية  املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 2009، حيث 
جاءت نتائج أعمال الش���ركة لتحقق ربحا بلغ  2.5 مليون دينار ما 

يعادل 7.5 فلوس للسهم.
من جهة أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن السوق سيعطل 
أعماله يوم اخلميس املقبل وذلك مبناس���بة اإلسراء واملعراج على 
ان يس���تأنف الدوام الرسمي كاملعتاد اعتبارا من يوم األحد  املوافق 

26 اجلاري.

»الكويتية � الصينية« تمكنت من تعزيز موقعها المالي 
بحوالي 29% وصواًل إلى 33.3 مليون دينار

تراجع حجم االستثمار األجنبي
في بورصة عمان خالل النصف األول

»المركزي« يرفض تجديد الموافقة
»إنجازات« تربح 2.5 مليون دينارل� »المستثمر الدولي« بشراء 10% من أسهمها

الخميس عطلة اإلسراء والمعراج


