
الثالثاء 18 أغسطس 2009  31اقتصاد
تراجع المؤشر 31.6 نقطة بكمية تداول 575.4 مليون سهم بقيمة 113.9 مليون دينار

عمليات جني أرباح على »القيادية« و»الرخيصة« تقود السوق للتراجع
عمر راشد

تسّيد اللون األحمر اداء سوق 
الكويت ل����أوراق املالية في ثاني 
جلس����ات تداول االس����بوع التي 
قلصت خسائرها تداوالت الثواني 
األخي����رة التي خفضت خس����ائر 
املؤشر الس����عري للسوق مبقدار 
النصف وليغل����ق »الوزني« على 
انخفاض محدود. وجاء االنخفاض 
الذي شهده الس����وق على خلفية 
عمليات جن����ي أرباح على معظم 
األسهم املتداولة، خاصة القيادية، 
متواكبا مع تراجعات أسواق املال 
التي سيطر  اخلليجية والعربية 
عليها اللون األحمر. وبجانب هذا 
األثر، فقد تراجع سعر النفط ألدنى 
مستوى له خالل اسبوعني ليستقر 
عند 66 دوالرا للبرميل، مع تراجع 
ثقة املستهلك االميركي في األداء 
االقتصادي. وفيما هدأت تداوالت 
س����هم »زين« في اجللسة الثانية 
مع تباين اداء الشركات املرتبطة 
ب����ه صعودا وهبوطا واس����تقرار 
في األداء، شهدت تداوالت سهمي 
»عقارات الكويت« و»املستثمرون« 
تداوالت نشطة دفعت السوق الى 

التماسك بشكل عام.
وج����اءت التداوالت املضاربية 
على بعض األسهم لتعيد من جديد 
املتداولني واملستثمرين  مطالبات 
ال����ى الواجهة بض����رورة صدور 
قانون هيئة س����وق املال لضمان 
تفعيل الرقابة على التداوالت غير 

الطبيعية على بعض األسهم.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للسوق 
31.6 نقطة ليس����تقر عند 7916.1 
نقطة، فيما تراجع الوزني بشكل 
طفيف بواقع 0.24 نقطة ليستقر 
عند 458.49 نقطة. وبلغ اجمالي 
األسهم املتداولة 575.4 مليون سهم 
بقيمة 113.9 مليون دينار نفذت من 

خالل 8516 صفقة.
وجرى التداول على اسهم 136 
ش����ركة، ارتفعت اسهم 31 شركة 
فيما انخفضت اس����هم 71 شركة 
وحافظت 33 شركة على اسعارها 
دون تغيير ولم يتم التداول على 
اسهم 67 شركة. وقد تصدر قطاع 
النش����اط بكمية تداول  العقارات 

القوية  واضحة، بعد االرتفاعات 
واملتتالية التي حققها السوق في 
الفت����رة املاضية. وبعد التداوالت 
القياسية التي حققها سهم الديرة 
في االغالق الس����ابق، عاد السهم 
ليشهد نشاطا محدودا للغاية بكمية 
تداول بلغت 5.1 ماليني سهم لتغلق 

عند 116 فلسا للسهم.
وشهدت املجموعة الدولية تداوال 
نش����طا لترتفع باحلد األعلى في 
نهاية التداول مبكاس����ب سوقية 
قدرها 5 فلوس للسهم ليغلق عند 
87 فلسا بكمية تداول 12.5 مليون 
س����هم وبقيمة تداول 1.06 مليون 
دينار. وتص����در القطاع العقاري 
حجم النشاط بني قطاعات السوق 
الثماني����ة بكمية ت����داول 377.38 
مليون سهم بلغت نسبتها %65.5 
من اجمالي النش����اط. واستحوذ 
الكويت  كل من س����هم عق����ارات 
واملستثمرون على ما نسبته %85.4 
من اجمالي تداول القطاع العقاري 
وما نسبته 56% من اجمالي النشاط 
على مستوى االسهم املتداولة في 
السوق، حيث بلغت كمية التداول 
لسهم عقارات الكويت 210.7 ماليني 
سهم واملستثمرون بكمية تداول 
111.6 مليون سهم. ولم يتغير سهم 
صناع����ات عن مس����توى االغالق 
الس����ابق اذ تراوح س����عره خالل 
التداول بني 460 فلسا كحد اعلى 
و450 فلسا كحد ادنى. بكمية تداول 
9.9 ماليني سهم وبقيمة اجمالية 

4.4 ماليني دينار.
وبعد صعود مستمر على مدى 
جلسات االسبوع املاضي، تراجع 
سهم كابالت بوحدة سعرية ليستقر 
عند دينار و880 فلسا للسهم بعد 
تذبذب سعره بني دينار و980 فلسا 
كحد اعلى ودينار و860 فلسا كحد 
ادنى خالل التداول وذلك بس����بب 

عمليات جني ارباح على السهم.
وظل س����هم زين عن����د دينار 
و420 فلس����ا طوال فترة التداول 
اال ان نصف الساعة األخير جعل 
السهم يرتفع مبقدار وحدة سعرية 
ليس����تقر عند دينار و420 فلسا 
للسهم، بكمية تداول 22.2 مليون 
سهم بلغت قيمتها االجمالية 31.4 
مليون دينار بع����دد صفقات بلغ 

972 صفقة.

377.38 مليون سهم بقيمة 34.7 
مليون دينار نفذت من خالل 2971 
صفقة. وجاء قطاع اخلدمات في 
املرتبة الثانية بكمية تداول 79.4 
مليون سهم نفذت من خالل 2427 
صفقة بقيمة 43.8 مليون دينار. 
وجاء قطاع االستثمار في املرتبة 
الثالثة بكمية تداول 72.2 مليون 
سهم بقيمة 8.9 ماليني دينار بعدد 
1422 صفقة. وجاء قطاع الصناعة 
في املرتب����ة الرابعة بكمية تداول 
19.38 مليون سهم بقيمة 9.2 ماليني 
دينار نفذت من خالل 577 صفقة. 
املرتبة  البن����وك في  وجاء قطاع 
اخلامسة بكمية تداول 14 مليون 
س����هم بلغت قيمتها 14.3 مليون 
دينار بعدد 700 صفقة. وجاء قطاع 
»غير الكويتي« في املرتبة السادسة 
بكمية تداول 11.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 363 صفقة بلغت قيمتها 

2.2 مليون دينار.

غياب اللون األخضر

غاب اللون األخضر عن معظم 
أسواق املال اخلليجية في تداوالته 
أمس، على تراجعات حادة تصدرها 
سوق دبي لأوراق املالية بتراجع 
نسبته 5.76% تاله السوق السعودي 
بنس����بة 2.46% ثم سوق أبوظبي 
بنس����بة 2.4%. ويع����ود التراجع 
الذي شهده السوق الكويتي أمس 
أرباح منطقية  الى عمليات جني 
القوية  ومتوقعة بعد االرتفاعات 

واملتتالية التي حققها السوق في 
الفترة املاضية. وجاءت تراجعات 
اسهم مجموعة اخلرافي لتساهم 
وال����ى حد ما في تراجع الس����وق 
باعتبارها أكبر كتلة اس����تثمارية 
في السوق، مشيرا الى ان تراجع 
األسهم قد يكون السبب الرئيسي 

في عمليات جني األرباح.

عقارات الكويت والمستثمرون

جاءت تداوالت عقارات الكويت 
القياسية اليوم بسبب دخول قوي 
الذي ش����هد عمليات  السهم  على 
أرباح وش����راء قوية خالل  جني 
الت����داول، جعلت الس����هم يحقق 
نشاطا ملحوظا بلغ 210.7 ماليني 
س����هم بقيمة 21.8 مليون دينار، 
وكانت أسعار السهم املتدنية من 
العوامل املش����جعة للكثيرين في 
الدخول على السهم، ليشهد حتركات 
مضاربية عنيفة ف����ي حدود 108 
فلوس كحد أعلى و98 فلسا كحد 
أدنى ليستقر عند 99 فلسا فاقدا 
بذلك 3 فلوس من قيمته السوقية 
مقارنة باإلغالق السابق. وجاء سهم 
»املستثمرون« في املرتبة الثانية 
من حيث كمية التداول على مستوى 
األسهم املتداولة حيث بلغت 111.64 
مليون س����هم، وذلك على خلفية 
اجتاه الشركة لبيع أرض مملوكة 
لها في مصر والتي ستحقق منها 
أرباحا جيدة، وهذا هو السر فيما 
يشهده السهم من تداوالت قياسية. 

باعتباره من البديهيات الرئيسية 
التي يحتاج إليها السوق لتفسير 
النش���طة على  التداوالت  حركة 
بعض األسهم دون مبررات واضحة 
على حركة التداول. هذا، واليزال 
ال���ى محفزات  الس���وق بحاجة 
تس���اعده على جتاوز حاجز ال� 
8000 نقطة والذي اليزال يغازلها 
حتى الي���وم دون ان يتخطاها، 
ووفقا للمؤسرات الفنية للسوق، 
فإن املؤشر الوزني بات مستقرا 
بعد وصوله حلاجز ال� 458 نقطة، 
األمر الذي سيساعده في الوصول 
الى 462 نقطة وهو ما سيجعل 
السوق في وضع اكثر استقرارا، 
وما يجعل »الوزني« قادرا على 
تخطي حاجز ال� 462 نقطة. وتأتي 
عمليات الصعود والهبوط احلادة 
التي يعيشها السوق على خلفية 
احلالة العامة التي متر بها اسواق 
املال العربية والعاملية واالقليمية 
من ارتفاعات حادة تعقبها عمليات 
جني ارباح مع هدوء في التداول 
على شركات قيادية أدت الى تراجع 
الس���يولة في السوق ملستويات 
دون ال���� 100 مليون دينار خالل 
التداول لتتعدى بعد ذلك حاجز 
ال� 100 مليون في نصف الساعة 
األخيرة لتستقر في النهاية عند 
113.9 مليون دينار، وكذلك تراجع 
في جميع مؤشرات السوق األخرى 
على مستوى الكمية والقيمة وعدد 

الصفقات.

فيما تراجع س����هما »أوسط« 
و»برق����ان« بواق����ع 5 فلوس لكل 
منهما، استقرت باقي اسهم البنوك 
عند اسعار اس����همها في اإلغالق 
السابق، وتصدر سهم »بيتك« قيمة 
التداوالت لقطاع البنوك على خلفية 
حكم التمييز لصالح »بيتك« بشأن 
الرهن والتمويل العقاري ورفض 
الطلب املقدم من احلكومة بوقف 
تنفيذ احلكم، وهو ما يفتح الباب 
واسعا امام زيادة االيرادات وبالتالي 
األرباح في الفترة املقبلة، باعتبار 
البنك من اكبر العاملني في القطاع 

العقاري في الكويت.
وقد استقر سهم »وطني« عند 
دينار و200 فلس للسهم بعد تذبذب 
في نطاق دينار و200 فلس ودينار 
و180 فلسا للس����هم، ليستقر في 
النهاي����ة عند دين����ار و200 فلس 
للس����هم، وهو مس����توى اإلغالق 
الف  السابق بكمية تداول 522.5 
س����هم بقيمة اجمالية 622.9 الف 

دينار.
وجاءت التداوالت الهادئة على 
معظم أسهم البنوك بسبب عمليات 
جني األرباح التي شهدها السوق 
على معظم األسهم القيادية التي 
واكبها ما تش����هده تداوالت أسهم 
البنوك من هدوء على مدى جلسات 
األسبوع املاضي وبداية جلسات 

األسبوع اجلاري.
وشهدت معظم أس����هم قطاع 
أرباح  االس����تثمار عمليات جني 

وقد أغلق الس����هم مرتفعا باحلد 
األعلى عند 69 فلسا للسهم وذلك 
في تذبذب وهامش حركة يتراوح 
بني 69 فلسا كحد أعلى و65 فلسا 
كحد أدنى ليس����تقر عند 69 فلسا 
للسهم في نهاية التداول، وقد تصدر 
الثالثة في قيمة  املرتبة  الس����هم 
التداول ب� 7.4 ماليني دينار. وعادة 
ما تشهد بعض األسهم الرخيصة 
تداوالت نش����طة في السوق بعد 

اعالن النتائج.

القوانين الحاكمة للرقابة

رغم تس���ارع وتيرة عمليات 

التداول واستحداث وسائل مختلفة 
من قب���ل املضاربني في التالعب 
بالسوق، اال ان القوانني احلاكمة 
لرقابة السوق التزال عند 2005 
وبالتال���ي فتل���ك القوانني باتت 
بحاجة الى مزيد من الش���فافية 
املقبلة وهو  الفترة  والطرح في 
ما يعن���ي ان فرصة التالعب في 
السوق التزال قائمة أمام املضاربني 
وهو ما يعرض حقوق املساهمني 

للضياع.
وع���ادت مطالبات العديد من 
املتداول���ني بضرورة العمل على 
اصدار قانون هيئة س���وق املال 

»زي�ن« تتص�در قيمة ت�داوالت الس�وق بالغ�ة 31.4 ملي�ون دينار»عقارات الكويت« و»المستثمرون« تستحوذان على 56% من إجمالي النشاط

اللون األحمر يعود مجددا إلى السوق

ومؤشراتأرقام

تصدرت تداوالت عقارات الكويت النشاط لتستحوذ 
على 36.6% من اجمالي النش���اط بكمي���ة تداول 210.7 

ماليني سهم.
»زين« تصدرت قيمة التداوالت بنس��بة 27.5% بقيمة 

بلغت 31.4 مليون دينار.
بلغ نشاط س���هم »املستثمرون« 111.6 مليون سهم 

مثلت 19.3% من اجمالي النشاط لالسهم املتداولة.
تصدر قطاع »غير الكويتي« تراجعات مؤشر قطاعات 
السوق الثمانية، حيث تراجع ب� 86.6 نقطة، فيما احتل قطاع 
الصناعة املرتبة الثانية في التراجع ب� 50.4 نقطة، وجاء قطاع 
االستثمار في املرتبة الثالثة من حيث التراجع ب� 47.2 نقطة، 
وارتفع كل من قطاع اخلدمات واالغذية حيث تصدر مؤشر 

االغذية االرتفاعات ب� 36.4 نقطة واخلدمات ب� 18.1 نقطة.

في تحليل أولي بمناسبة إدراجها في »الموازي«

»الجمان«: 17.4 مليون دينار موجودات »ثريا« في النصف األول

ذكر مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في 
حتليل أعده لش���ركة دار الثري���ا العقارية »ثريا« 
مبناسبة إدراجها في سوق الكويت لأوراق املالية 
)املوازي( اليوم أن شركة دار الثريا العقارية »ثريا« 
تأسست في مايو 2004، ويبلغ رأسمالها نحو 14.7 
مليون دينار، وقد متت زيادته مؤخرا بواقع %46.5 
ما يعادل 4.7 مليون دينار من خالل توزيع أس���هم 
منحة مجانية خالل العام 2008، ومن أغراضها متلك 
وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها حلساب 
الشركة بداخل الكويت وفي خارجها بصفة أصلية 
أو بالوكالة، وكذلك إدارة أم���الك الغير، باإلضافة 
لتقدمي اخلدمات املتعلقة باملباني والعقارات اململوكة 
للشركة والغير. وأضاف »اجلمان« أن عدد مساهمي 
الشركة يبلغ 85 مساهما، ويسيطر اثنان من املالك 
االستراتيجيني على نحو 74.67% من رأسمالها، وهم: 
شركة املدار للتمويل واالس���تثمار »مدار« بنسبة 
66.62%، وش���ركة مباني الكويت العقارية بنسبة 

8.05% من رأس املال.
 وجتدر اإلشارة إلى أن ش���ركة املدار للتمويل 
واالستثمار »مدار« هي الشركة األم ل� »ثريا«، ويشغل 
عادل الهديب منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

املنتدب للشركة.
ولفت إلى أنه يبل���غ إجمالي موجودات »ثريا« 
نحو 17.4 مليون دينار كما في نهاية النصف األول 
2009، ويشكل بند استثمارات عقارية، وبند ممتلكات 
ومعدات وأراضي قيد التطوير ما نسبته 33 و%39 
على التوالي من إجمالي املوجودات بأرصدة تبلغ 
5.7 و6.8 ماليني دينار على التوالي، كما يشكل بند 
ذمم مدينة جتارية ومستحق من أطراف ذات صلة ما 
نسبته 19% من إجمالي املوجودات مبا يساوي 3.3 

ماليني دينار، وذلك كما في 30 يونيو 2009.
كما يبلغ إجمالي مطلوب���ات »ثريا« نحو 1.03 
مليون دينار، ويتركز 89% منها في بند مس���تحق 
إلى طرف ذي صلة البالغة قيمتها 917 ألف دينار، 
كم���ا ميثل بند ذمم دائنة جتاري���ة وأخرى وأيضا 
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني ما نسبته 
5 و6% على التوالي من إجمالي املطلوبات بأرصدة 
تبلغ قيمتها 51 و58 ألف دينار على التوالي، وتبلغ 
نسبة املطلوبات إلى املوجودات 6%، وذلك كما في 

30 يونيو 2009.
أما فيما يتعلق بحقوق ملكية »ثريا« والتي تبلغ 
نحو 16.4 مليون دينار فقد ذكر »اجلمان« أن رأس 
املال البالغ 14.7 مليون دينار يشكل ما نسبته %90 
من إجماليها، كما يش���كل االحتياطيان االختياري 
واالجباري 4% بالتس���اوي ل���كل منهما من حقوق 
امللكية بأرصدة تبلغ 695 ألف دينار لكل منهما، كما 
ميثل بند األرباح املرحلة ما نسبته 2% من إجمالي 
حقوق امللكية مبا يع���ادل 323 ألف دينار، وتبلغ 
نسبة حقوق امللكية إلى إجمالي املوجودات %94، 
وجتدر اإلش���ارة إلى أن القيمة الدفترية تبلغ 111.7 

فلسا كما في 30 يونيو 2009.
وفيما يتعلق بإي���رادات »ثريا«، فقد بلغت 190 
ألف دينار، ويتركز 86% منها في بند صافي إيرادات 
التأجير مبا يس���اوي 164 ألف دينار، وفي املقابل 
بلغت تكلفتها نحو 158 ألف دينار، وقد أثر س���لبا 
على قائمة الدخل خسائر التغير في القيمة العادلة 
الستثمارات عقارية مببلغ 546 الف دينار، وبالتالي 
فقد تكبدت الش���ركة خسائر مببلغ 515 ألف دينار 
مبا يع���ادل 3.5 فلوس للس���هم الواحد، وذلك عن 

النصف األول 2009.

بيان المركز المالي المرحلي المكثف )غير مدقق( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009
التغيرالفرق30 يونيو 302008 يونيو 2009البيان

-30.44%-17.87525.6997.824ممتلكات ومنشآت ومعدات
283.79%6.777.7121.766.0095.011.703أراض قيد التطوير
-22%-5.684.1707.276.5001.592.330استثمارات عقارية

-11.46%-1.262.5431.425.949163.406استثمارات في شركات تابعة غير مجمعة
-75.36%-173.061702.340529.279ذمم مدينة جتارية وأخرى

3.136.7716.127.512مستحق من أطراف ذات صلة
-76.64%-337.7851.446.2211.108.436النقد والنقد املعادل
-7.35%-17.389.91718.770.2301.380.313إجمالي املوجودات

0.00%14.650.00014.650.0000رأس املال
17.60%695.249591.187104.062احتياطي إجباري
17.60%695.249591.187104.062احتياطي اختياري

-77.71%-322.9751.448.8791.125.904أرباح مرحلة
-5.31%-16.363.47317.281.253917.780إجمالي حقوق امللكية

32.19%57.91243.80914.103مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
-90.29%-51.142526.578475.436ذمم دائنة جتارية وأخرى

-0.13%-917.390918.5901.200مستحق إلى طرف ذي صلة
-31.06%-1.026.4441.488.977462.533إجمالي املطلوبات

-7.35%-17.389.91718.770.2301.380.313مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة 
العالمية للمدن العقارية

أعلن سوق الكويت األوراق املالية ان الشركة العاملية 
للمدن العقارية أفادته بأن مجلس ادارة الش���ركة وافق 
أمس االول على قبول االستقالة املقدمة من محمد سعد 

العودة كممثل عن شركة الرؤية البرونزية.

»التخصيص« تجري مفاوضات متقدمة 
لالستحواذ على شركة خدمية غير مدرجة

أعلن سوق الكويت لأوراق املالية ان شركة التخصيص 
القابض���ة أفادت  بأنها تقوم بإج���راء مفاوضات متقدمة 
لالس���تحواذ على إحدى الشركات اخلدمية غير املدرجة 
بس���وق الكويت لالوراق املالية، م���ن جهة أخرى نفت 
الشركة ما نش���ر حول حتقيق الشركة أرباحا مببلغ 3 

ماليني دينار من تخارجات مرتقبة.

استمرار وقف 6 شركات عن التداول
أعلن سوق الكويت لأوراق املالية انه استنادا الى قرار 
جلنة الس���وق بجلستها رقم 4/97، والذي يلزم كجميع 
الشركات والصناديق املدرجة في السوق بتقدمي البيانات 
املالي���ة املرحلية في موعد أقص���اه 45 يوما من تاريخ 
انتهاء الفترة، فان الشركات املوقوفة عن التداول هي )6( 
شركات على النحو التالي:  شركة الدار لالستثمار )الدار( ، 
الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار )د لإلجارة( ، شركة 
لؤلؤة الكويت العقارية )لؤلؤة( ، شركة الصفاة العاملية 
القابضة )صفاة عاملي( ، ش���ركة فيال مودا اليف ستايل 

)فيال مودا(،  وشركة الشبكة القابضة )الشبكة( .

»المعمار لالستثمار« تعيد انتخاب مجلس إدارتها
منى الدغيمي

أعادت شركة املعمار لالستثمار العقاري انتخاب أعضاء 
مجل���س إدارتها ملدة ثالث س���نوات وذلك خالل انعقاد 
عمومية الشركة أمس، واألعضاء هم: عبدالرحمن هشام 
النصف ومازن البريكان وشاكر الشتر، كما متت املوافقة 

على ترحيل أرباح الشركة إلى السنة املقبلة. بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف )غير مدقق( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009
التغير %الفرق30 يونيو 302008 يونيو 2009البيان

-8.4%-163.860178.88515025صافي ايرادات التأجير
-100.0%-751.800751800�ارباح محققة من بيع استثمارات عقارية

-182.2%-664.5001210830-546.330التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية
-18410�18.410ارباح وكالة استثمارية

-65.5%-7.86022.75614896ايرادات اخرى
-122.0%-1.617.9411.974.141-356.300االيرادات

-6.0%9756)163.050()153.294(مصروفات عمومية وادارية
N/A-1753)3.443()5.196(استهالك

-4.8%8.003-166.493-158.490اجمالي املصروفات
)خسارة(/ ربح الفترة قبل حصة مؤسسة 

)1()1.966.138(1.451.448)514.690(الكويت للتقدم العلمي والزكاة

-100.0%13063)13.063(�حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
-100.0%14699)14.699(�الزكاة

-136.2%-1.422.6861938376-514.690)خسارة( ربح الفترة/ السنة
-64%6)10()4(خسارة/ ربحية السهم االساسية واملخففة

تركيبة الموجودات
ذمم مدينة جترية 
وأخرى ومستحق 
من اطراف ذات 

صلة %19

ممتلكات ومنشآت 
ومعدات واراض قيد 

التطوير %39

استثمارات عقارية 
%33

استثمارات 
في شركات 

تابعة غير 
مجمعة %7

نقد ونقد معادل %2

)أسامة البطراوي(وترقب األداء كما انعكس على أحد املتداولني


