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تركز الشراء على األسهم القيادية وتدٍن ملحوظ في سيولة السوق
ارتفاع المؤشر 27.6 نقطة بكمية تداول 172.7 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون دينار

)سعود سالم(الترقب سيد املوقف رغم سيادة اللون األخضر

ومؤشراتأرقام

< استحوذت اسهم »اجيليتي« و»زين« 
و»وطن���ي« و»بنك اخلليج« و»حيات كوم« 
و»صناعات« على 21.68 مليون دينار مثلت 

49.9% من االجمالي.
< تصدرت تداوالت »اجيليتي« االسهم 
املتداولة بقيمة 7.12 ماليني دينار بنس���بة 

16.2% من االجمالي.
< تصدر قطاع اخلدمات ارتفاعات مؤشر 
قطاعات الس���وق ب� 131.8 نقطة فيما احتل 

قطاع الصناعة املرتبة الثانية ب� 66.5 نقطة. 
وجاء قطاع البنوك في املرتبة الثالثة بارتفاع 

43.6 نقطة.
وقد تراجع أداء مؤشرات 4 قطاعات من 
اجمالي قطاعات السوق الثمانية، حيث تراجع 
قطاع االغذية ب� 67.4 نقطة، فيما تراجع اداء 
قطاع االستثمار ب� 13.9 نقطة وقطاع العقارات 
ب� 7 نقاط وجاء قطاع غير الكويتي في ذيل 

التراجعات ب� 2.8 نقطة.

»لجنة التجارة« تنتخب فالح الرقبة نائبًا 
لرئيسها وترفع توصياتها حول العقار قريباً

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان جلنة التجارة 
املشكلة ملعاجلة االوضاع العقارية وتنظيم السوق 
العقاري بصدد انتخاب فالح الرقبة نائبا لرئيس 

اللجنة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون.
واش����ارت املصادر الى ان احتاد العقاريني قد 
استعرض افكارا حول تنظيم السوق العقاري الذي 
يعاني من قصور واضح في اجلوانب التنظيمية، 
اضافة لقضايا اخرى تتعلق بشح التمويل الذي 
يواجهه القط����اع اخلاص من قبل البنوك احمللية 
التي تتش����دد في اقراض الشركات وهو ما يؤثر 

على اداء الشركات االستثمارية.
وفي الس����ياق ذاته، افادت مصادر بأن اللجنة 
تقوم باجراء لق����اءات ثنائية مع عدد من اجلهات 

املنظمة للعقار ومنها ادارة التسجيل العقاري وذلك 
بغرض التعرف على مالمح واداء السوق في الفترة 
الراهنة متهيدا لرفع توصيات اللجنة لوزير التجارة 
التخاذ قرارات مستقبلية لتنظيم السوق. ورغم 
جدية الوزير الهارون في حل املشكالت العقارية 
والدف����ع بدور القطاع اخلاص ف����ي حلها، تواجه 
اللجنة حتديات عديدة ومنها خلو تشكيلتها من 
جهات فاعلة في السوق العقاري، االمر الذي اثار 
انتقادات عديدة على اداء اللجنة وقصور دورها 
في حل االزمة العقارية. يأتي ذلك في وقت اكد فيه 
مصدر عقاري مطلع ان اللجنة رغم نواياها اجلادة 
في حل الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري، 
اال انها قد تخفق في الوصول الى  أهدافها مع تزايد 

االنتقادات املوجهة اليها.

ذك����ر رئيس مجلس إدارة ش����ركة الصناعات 
املتحدة الشيخ خليفة العبداهلل ان مجلس إدارة 
الش����ركة قد اعتمد أمس البيانات املالية املرحلية 

للنصف األول من عام 2009.
الفتا إلى أن الشركة قد حققت صافي خسارة 

خالل الفترة احلالية بقيمة 4.1 ماليني دينار.
وقد أش����ار الش����يخ خليفة إلى ان الشركة قد 
طبقت سياسة محاس����بية متحفظة خالل الفترة 
املالية احلالية حيث أخ����ذت مخصصات جلميع 
استثماراتها مبا فيها االستثمارات املتاحة للبيع، 
األمر الذي أدى إلى حتقيق خسائر صافية بقيمة 
4.081.026 دينارا تتضمن خس����ارة دفترية غير 

محققة بقيمة 3.24 ماليني دينار.
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة املالية للشركة 

مع األخذ في االعتبار مالحظات مدققي احلسابات 
حول بيانات امليزانية العمومية املجمعة نهاية عام 
2008، قامت الشركة باتخاذ عدة خطوات تنفيذية 
وفق املعايير احملاسبية العاملية شملت سداد بعض 
القروض وااللتزامات املالية اخلاصة بالشركة بقيمة 
8.5 ماليني دين����ار أي ما يعادل 9.2% من إجمالي 
قيمة القروض املستحقة عليها كما في نهاية عام 
2008. كما متت إعادة تصنيف استثمارات الشركة 
في الشركات التابعة كشركات زميلة وفقا للمعايير 
احملاس����بية العاملية املعتمدة، األمر الذي أدى إلى 
خفض إجمالي الق����روض )املطلوبات املتداولة( 
بقيمة 43.3 مليون دينار مبا ميثل 46.7% من قيمة 
القروض اإلجمالية الواردة ف����ي البيانات املالية 

املجمعة للشركة كما في 31 ديسمبر 2008.

غياب ممثلين لجهات عقارية فاعلة بها قد يقلل من دورها
17.1 مليون دينار 
أرباح بنك البحرين 

للنصف األول

»التمويل الخليجي« 
يحصل على موافقة

لزيادة رأسماله

388 ألف دينار 
أرباح »ريم«

166 ألف دينار أرباح 
»هيومن سوفت«

أعل����ن س����وق الكويت 
لألوراق املالية ان مجلس إدارة 
بنك البحرين والكويت قد 
اجتمع امس واعتمد البيانات 
املالية املرحلية للبنك للفترة 
املنتهية في 30 يونيو 2009 
حيث ج����اءت نتائج اعمال 
البنك ليحقق ارباحا قدرها 
17.1 مليون دينار ما يعادل 

0.02 فلس للسهم.

الكويت  أعلن س���وق 
ل���ألوراق املالي���ة أن بيت 
التموي���ل اخلليج���ي أفاد 
بأنه قد حصل على موافقة 
مصرف البحرين املركزي 
البنك  على زيادة رأسمال 
بزي���ادة قدرها ما بني 300 

و 500 مليون دوالر.

إدارة  اعتم����د مجل����س 
شركة ادارة األمالك العقارية 
املالي����ة املرحلية  البيانات 
للش����ركة للفترات املنتهية 
ف����ي 30 يونيو 2009 حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا بلغ 388 ألف 
دينار ما يعادل 3.79 فلوس 

للسهم.

اعتمد مجلس إدارة شركة 
القابضة  هيومن س����وفت 
املالي����ة املرحلية  البيانات 
للش����ركة للفترات املنتهية 
ف����ي 30 يونيو 2009 حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا بلغ 166 ألف 
دينار ما يعادل 1.48 فلس 

للسهم.

4.1 ماليين دينار خسارة  »الصناعات المتحدة«  

»دبي األولى« تخسر 7.2 ماليين دينار
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أنه بعد 
تسلم البيانات املالية لشركة دبي األولى للتطوير 
العقاري في الفترة املنتهية في 30 يونيو 2009 
تبني لن���ا اآلتي: أن هناك تغي���رات في القيمة 
العادلة الستثمارات الش���ركة في شركة مزايا 
القابضة واملصنفة ضمن االستثمارات املتاحة 
للبيع، وبلغت هذه التغيرات 14.4 مليون دينار 
خسائر أدرجت ضمن بيان التغيرات في حقوق 

املساهمني.
وذكر السوق انه في حني أنها متثل انخفاضا 
في القيمة كان يجب أن يسجل ضمن بيان الدخل 
للفترة املنتهية في ذلك التاريخ، وفيما لو مت اثبات 

هذا االنخفاض في بيان الدخل ستحقق الشركة 
خسارة مببلغ 7.2 ماليني دينار بدال من األرباح 
املعلن عنها س���ابقا والبالغة 7.1 ماليني دينار، 
وبعد االستفسار من إدارة الشركة عن األسباب 
التي أدت إلى قيام الشركة بهذا اإلجراء، أفادت 
بان س���بب حتميل حقوق املساهمني انخفاضا 
مببل���غ 14.4 مليون دينار بدال من خصمها من 
حساب األرباح واخلسائر، يعود إلى االتفاقية 
املوقعة مع شركة املزايا القابضة والتي تلزمها 
بشراء هذه األسهم بالتكلفة، كما افادت الشركة 
بان هذه االتفاقية ملزمة وغير قابلة لإللغاء مع 

شركة املزايا القابضة.

بسبب انخفاض قيمة استثمارها في »المزايا القابضة«

 عمر راشد
انهى س����وق الكويت لالوراق 
املالية تداوالت االسبوع على ارتفاع 
بعد تذبذب شهده خالل جلسات 
ال�  االس����بوع ليقترب من حاجز 
7800 نقطة وفق قراءة مؤش����ره 

السعري.
ورغم ارتفاع املؤشرات الفنية، 
اال ان انخفاض قيمة التداول دون 
مستوى ال� 50 مليون دينار جعل 
املتوقعة من قبل  الترقب واللغة 
صغ����ار املتداولني في اجللس����ات 
العزوف  املقبلة، م����ع اس����تمرار 
عن الشراء على االسهم الشعبية 
حلني اتض����اح الرؤى حول ادائها 
في النصف االول، األمر الذي تعزز 
مع قرب انته����اء املهلة القانونية 

لالعالن.
وقد تركزت عمليات الشراء على 
األس����هم القيادية بعد تعزيز ثقة 
املتداولني ف����ي ادائها على خلفية 
اعالنات بياناتها املالية والتي جاءت 
في معظمها جيدة في ظل تداعيات 

االزمة املالية العاملية.
ومن املتوقع ان تكون تداوالت 
االس����بوع املقبل حاسمة في اداء 
السوق باجتاه التذبذب او الصعود 
والذي س����يحدده ورود اعالنات 

النصف األول لباقي الشركات.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
27.6 نقط����ة في نهاي����ة تداوالت 
االس����بوع ليغلق عن����د 7748.3 
نقطة، فيما ارتفع املوشر الوزني 
1.88 نقطة ليس����تقر عند 444.62 

نقطة.
التداول على اسهم  وقد جرى 
132 شركة من اجمالي 203 شركات 
مدرجة ش����هدت 53 منها ارتفاعا، 
فيما اغلقت اس����هم 31 شركة على 
انخفاض وحافظت اسهم 48 شركة 
على اسعارها دون تغيير، فيما لم 
يتم التداول على 71 ش����ركة. وقد 
بلغت كمية التداول 172.7 مليون 

سهم بقيمة 43.7 مليون دينار.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط 

50 مليون دينار جعل القلق ينتاب 
اوساط املتداولني، حيث تراجعت 
سيولة السوق بشكل واضح نتيجة 
إعراض صناع السوق عن تقدمي 
خدمة اآلجل والبيوع املستقبلية 
التي تعد احد االسباب الرئيسية 
وراء تراج����ع القيمة اذ انها كانت 
متثل ما يق����ارب 25% تقريبا من 

اجمالي السيولة.

آلية التداول 

حقق بي����ت التمويل الكويتي 
)بيتك( ارتفاعا في س����عر السهم 
ليغلق على مكاسب قدرها 20 فلسا 
ليس����تقر عند دينار و280 فلسا 
للس����هم وذلك بعد استقرار حكم 
استئناف عدم جواز تطبيق قانوني 
الرهن والتمويل العقاري رقمي 8 و9 
لسنة 2008 والذي دعم اداء السهم 
خالل التداول، واس����تمرارا الدائه 
الصعودي منذ االغالق الس����ابق، 
ش����هد بنك بوبيان عمليات شراء 
ملحوظة جعلت الس����هم يتعدى 
وللمرة األول����ى منذ مزاد بوبيان 
حاجز ال� 500 فلس للسهم خالل 
التداول بالغا 520 فلسا كحد اعلى 
لتنتقل بذلك القيمة السوقية للسهم 
ملس����توى نصف الدين����ار العلى 
مدعوما بتوقعات جيدة للبنك مع 
تنفيذ استراتيجيته اجلديدة والتي 
عززها امتالك الوطني حصة %27.5 

من رأسماله.
وقد ارتفع س����هم بنك اخلليج 
ب� 10 فلوس للسهم ليستقر عند 
340 فلسا للسهم مدعوما باعالنات 
البنك عن نتائ����ج النصف االول 
والتي اظه����رت ثقة املتداولني في 
اداء السهم وجعل محفزات الشراء 
الوطني  عليه قوية. وشهد سهم 
انخفاض����ا بوحدة س����عرية في 
السعر ليستقر عند دينار و240 
فلسا للس����هم بهامش حترك بني 
دينار و260 فلسا كحد اعلى ودينار 
و220 فلسا كحد ادنى بكمية تداول 
1.75 مليون سهم بقيمة تداول 2.17 

مليون دينار.
وقد شهدت تداوالت قطاع العقار 

ستعزز وضع السهم في اجللسات 
املقبلة، واغلق السهم مطلوبا عند 

دينار و180 فلسا للسهم.
وارتفع س����هم »زين« مبقدار 
وح����دة س����عرية ليس����تقر عند 
دينار و260 فلسا للسهم بتحرك 
ملحوظ بالشراء من قبل احملافظ 
والصناديق، وقد حترك الس����هم 
بهام����ش حركة ب����ني دينار و260 
فلس����ا للسهم ودينار و240 فلسا 

للسهم.

من اداء الس����هم في اجمالي قيمة 
التداول خالل اجللسات املقبلة وهو 
ما سينعش احلركة على الشركات 

التابعة له في الفترة املقبلة.
وقد استحوذ سهم »اجيليتي« 
على صدارة تداوالت القيمة على 
مس����توى االسهم التي مت التداول 
عليها رغم الضغوط التي تعرض 
لها السهم خالل اجللسة ليستقر عند 
دينار و200 فلس للسهم، مدعوما 
بارباح النصف االول اجليدة والتي 

اداء هادئا على معظم االسهم في 
عمليات جني ارباح واضحة على 
القيمة ال تتعدى  معظمها جعلت 
3.6 مالي����ني دينار متثل 8.2% من 

اجمالي القيمة.
وجاء سهم مجموعة الصناعات 
الوطنية ليش����هد تداوالت نشطة 
خالل جلس����ة نهاية االسبوع مع 
توقعات باعالن نتائج النصف االول 
بدايات االسبوع املقبل والتي من 
املتوقع ان تك����ون ايجابية تعزز 

اداء احملاف����ظ والصناديق وكبار 
املتداولني.

وم����ع اقت����راب انته����اء املهلة 
القانوني����ة إلعالن����ات النص����ف 
األول، التزال محفزات الشراء على 
الشركات الشعبية متدنية بسبب 
ضبابية اوضاعه����ا حيث التزال 
اعالنات معظم تلك الشركات غير 

معلومة لعموم املتداولني.
التي  املهمة  االم����ور  ومن بني 
سادت تداوالت السوق امس قيام 
عدد م����ن احملاف����ظ والصناديق 
بتأسيس مراكز جديدة من خالل 
تبديل مراكز من اس����هم شعبية 
الى اسهم قيادية وقد تزامن ذلك 
مع وج����ود مضاربات على بعض 
االسهم مدعومة بتحرك مجاميع 
اس����تثمارية على اسهم شركاتها 
التابعة في عمليات ش����راء وبيع 
خاطفة لتحقي����ق ارباح ومن بني 
تلك املجاميع الصفوة وشركاتها 
التابع����ة والتي جاءت ضمن اكثر 

5 شركات تداوال.

انخفاض قيمة التداول

رغ����م ارتف����اع املؤش����ر العام 
27.6 نقط����ة في نهاي����ة تداوالت 
االس����بوع بعد تذبذب واضح منذ 
بدء التداوالت في مؤشرات السوق 
الفنية من حيث الكمية والقيمة، اال 
ان تراجع القيمة ملستويات دون ال� 

»AA« مع توقعات مستقرة لألداء 
االقتصادي وهو ما س����يعزز اداء 
قطاع البنوك في تداوالت السوق 
، اضافة الستقرار اوضاع اسواق 
النفط ف����ي اجتاه الصعود والذي 
سينعكس ايجابا على اداء السوق 
خالل جلسات التداول املقبلة باجتاه 

االستقرار.
ورغم ان الس����وق ظل يراوح 
مكانه بعيدا ع����ن نقطة املقاومة 
االولى )7800 نقطة( خالل األسبوع، 
اال ان انهاء تداوالت اليوم بارتفاع 
27.6 نقطة ليستقر عند 7748.3 
نقطة جعل السوق يتجه نحو 7800 
نقطة وبشكل متدرج يجعل السوق 
يتجه الى االستقرار في االداء بدال 
من حالة التذبذب التي عاشها خالل 

الفترة السابقة.
ورغم تباين اداء الشركات في 
النصف األول اال ان استقرار اوضاع 
الشركات القيادية والتي استطاعت 
عبور االزمة جعل السوق في حالة 
توازن واستقرار حلت مكان الهلع 
الذي ساد اوساط املتداولني على 
خلفية مخصصات البنوك احمللية 
وانكش����افها على قروض متعثرة 
جله����ات داخلية وخارجية والتي 
انتهت مع اعالن بنك بوبيان عن 
نتائج����ه املالية في النصف األول 
مما جعل تزايد الثقة في شفافية 
الشركات القيادية هو املسيطر على 

بكمية تداول 52.6 مليون س����هم 
بقيمة تداول 5.5 ماليني دينار نفذت 

من خالل 1181 صفقة.
وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة 
الثانية بكمية تداول 50.95 مليون 
س����هم بقيمة 19.63 مليون دينار 

نفذت من خالل 1877 صفقة.
وجاء قطاع العقارات في املرتبة 
الثالثة وفقا حلجم النشاط بكمية 
تداول 27.2 مليون سهم بقيمة 3.6 
ماليني دينار نفذت من خالل 536 

صفقة.
وفي املرتبة الرابعة جاء قطاع 
الكويتي« بكمي����ة تداول  »غي����ر 
14.93 مليون س����هم بقيمة 2.39 
مليون دينار نفذت من خالل 319 

صفقة.
واحتل قط����اع البنوك املرتبة 
اخلامسة بكمية تداول 14.85 مليون 
سهم بقيمة 8.29 ماليني دينار بعدد 

619 صفقة.
وج����اءت الصناعة في املرتبة 
السادسة بكمية تداول 10.46 ماليني 
سهم بقيمة 4.02 ماليني دينار نفذت 

من خالل 368 صفقة.

تصنيف الكويت السيادي 

وفق����ا ملا أعلنه بن����ك الكويت 
املرك����زي ف����إن وكال����ة فيت����ش 
للتصني����ف االئتماني اكدت على 
تصنيف الكويت الس����يادي عند 

القيم�ة »أجيليت�ي« تتص�در قيمة الت�داوالت بنس�بة 16.2% بالغ�ة 7.12 ماليين دينار إجمال�ي  م�ن   %49.5 نس�بة  عل�ى  ش�ركات   6 أس�هم  اس�تحواذ 


