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)محمد ماهر(.. وسياسة احلذر في الشراء تعود مجددا متداوالن يتابعان اداء السوق

تراجع المؤشر العام 43.6 نقطة وتداول 312.5 مليون سهم بقيمة 82.5 مليون دينار 

عمليات جني أرباح على األسهم القيادية تقود السوق لتراجع ملحوظ 
النش�اط»زي�ن« تس�تحوذ عل�ى 31.2% م�ن إجمال�ي قيم�ة األس�هم المتداول�ة إجمال�ي  م�ن   %27.6 عل�ى  تس�تحوذان  و»الدي�رة«  »إيف�ا« 

عمر راشد 
 أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت ثاني جلسات 
األسبوع على تراجع ملحوظ 
أرباح  بس����بب عمليات جني 
واضحة منذ بدء التداول على 
القيادية وكذلك أسهم  األسهم 
زين والشركات املرتبطة بها، 
وذلك خالفا للتوقعات بزيادة 

سعر السهم خالل التداول. 
 ومع ورود أخبار عمومية 
»زين« غي����ر العادية، أصيب 
عدد من املتداولني واملستثمرين 
الش����ركة  بإحباط فور إعالن 
عن ع����دم وج����ود مفاوضات 
رسمية بشأن شراء مستثمر 
استراتيجي حصة مؤثرة في 
»زين« األم وأن معظم مفاوضات 
املجموع����ة تتركز على أصول 
»زين أفريقيا« التي لم تتبلور 

رؤية واضحة بشأنها. 
 وواكب اإلعالن عمليات جني 
أرباح على الشركات املرتبطة 
بسهم زين التي تراجع بعضها 
فيما أغلقت أخرى على نفس 
إغالقاتها السابقة وهو ما أدى 
إلى تراجع واضح في سيولة 
السوق مبقدار 28.2 مليون دينار 

مقارنة باإلغالق السابق.
 وكانت إغالق����ات الثواني 
األخي����رة عامال حاس����ما في 
تقليص خسائر املؤشر بواقع 
23 نقط����ة ليغلق منخفضا ب� 
23 نقطة فيما تراجع املؤشر 
»الوزني« مبق����دار 2.9 نقطة 

ليستقر عند 466.3 نقطة. 
 ومع إغالق الس����وق على 
التداوالت  انخفاض في نهاية 
يرى بعض املتداولني أن الترقب 
املمزوج باحلذر س����يعود إلى 
إلى  حركة السوق، اس����تنادا 
الش����ائعات كان����ت وقود  أن 
التداول خالل املرحلة املاضية 
على خلفية صفقة بيع »زين 
أفريقيا« التي استندت جميعها 
إلى شائعات أكثر منها حقائق 
ملموسة، ومت ضخ سيولة في 

قطاع االستثمار، شهدت أسهم 
إيفا والديرة واملدينة واكتتاب 
الثاني  نشاطا ملحوظا لليوم 
على التوالي حيث بلغ إجمالي 
نشاط سهمي ايفا والديرة 86.4 
مليون سهم مثلت 27.6% من 
إجمالي النش����اط وذلك بدعم 
إعالن ش����ركات كويت انفست 
والدولية للتمويل وجيزان بدء 
عملية االندماج بني الشركات 

الثالث. 
 كما استمرت أسهم املدينة 
واكتتاب تشهد نشاطا ملحوظا 
في أدائها للي����وم الثاني على 
التوالي حيث بلغ إجمالي كمية 
املتداولة عليهما 52.8  األسهم 
مليون س����هم مثلت 16.8% من 

إجمالي النشاط. 
 وبعد عمليات شراء واضحة 
على سهم مجموعة الصناعات 
الوطنية خالل جلسة أول من 
أمس، شهدت تداوالت السهم 
عملي����ات جني أرب����اح خالل 
التداول، إال أن الس����هم ش����هد 
متاسكا في نهاية اجللسة ليغلق 
عند 480 فلسا للسهم وأغلق 
مطلوبا عند 475 فلسا للسهم، 
كما شهد سهم »أنابيب« تراجعا 
للي����وم الثاني عل����ى التوالي 
ليغل����ق منخفضا ب� 10 فلوس 
للسهم ليستقر عند 240 فلسا 

للسهم. 
 وقد شهد سهم زين هدوءا 
منذ بداية التداول حيث استقر 
السهم عند دينار و520 فلسا 
للسهم بكمية تداول بلغت 16.9 
مليون سهم نفذت من خالل 532 
صفقة، كما استقر سهم أجيليتي 
عند دينار و260 فلسا للسهم 
بكمية تداول 16.9 مليون سهم 

بقيمة 25.8 مليون دينار. 
 وقد اس����تحوذت أس����هم 
6 ش����ركات عل����ى 62.5% من 
إجمالي القيمة املتداولة لألسهم، 
وتصدرت زين األسهم املتداولة 
بقيمة 25.8 مليونا وبنس����بة 

.%31.2

املقبلة غياب محفزات الشراء 
لدى املتداولني واملس����تثمرين 
مع وضوح الرؤية بخصوص 
عمومية »زي����ن« التي اتضح 
من خاللها عدم وجود عروض 
رسمية لشراء حصة مؤثرة في 
»زين« األم وإمنا هناك مفاوضات 
لشراء أصول »زين أفريقيا« لم 
تتضح معاملها بعد وهو ما يعني 
عودة حالة الترقب من جديد إلى 
سلوك املتداولني واملستثمرين 

وكبار املضاربني. 
 ورغم أن اإلغالقات الشهرية 
للمحافظ والصناديق كان من 
املتوقع لها أن تشهد تصعيدا 
لبعض أسهمها، إال أنها لم تفلح 
في قيادة الس����وق إلى نهاية 
خضراء لتس����تقر على نهاية 

حمراء. 
 ومما يزيد من سيادة عوامل 
الترقب واحل����ذر غياب بوادر 
إيجابية بش����أن أداء الشركات 
املرتبطة به هي أن الش����ركات 
االس����تثمارية الي����زال أداؤها 
محايدا وس����لبيا ول����م تظهر 

مؤش����رات إيجابي����ة ملعظمها 
حتى اآلن. 

آلية التداول

 شهدت أسهم تداول البنوك 
تراجع����ات واضح����ة منذ بدء 
اللون  التداول حيث س����يطر 
األحمر على معظم أس����همها، 
فيما تقلصت تراجعات البنك 
الوطني مبقدار وحدة سعرية 
ليستقر عند دينار و260 فلسا 
للسهم، فيما استقر سهم بيت 
التمويل الكويتي على تراجع 
مبقدار 20 فلسا ليستقر عند 
دينار و280 فلسا للسهم، وقد 
شهدت أسهم األوسط والتجاري 
ارتفاعا في أسعارها حيث استقر 
سهم التجاري عند دينار بعد 
إقرار عمومية البنك بتفويض 
مساهمي البنك في إدارته للتعامل 
محاسبيا مع أسهم بوبيان وفق 
آلية أقرها املس����اهمون بشأن 
النزاع القانون����ي على ملكية 
أس����هم بوبيان ب����ني التجاري 
وش����ركة دار االستثمار. وفي 

السوق قاربت 15 مليار دوالر، 
وهو ما يعن����ي أن التوقعات 
بتراجع سيولة السوق وسيادة 
عامل الترقب واحلذر ستكون 
مسيطرة على أداء السوق في 

الفترة املقبلة. 
 وقد تفاعل السوق بتأثير 
العوامل اخلارجية املتمثلة في 
املال اخلليجية  إغالق أسواق 
على تباين بني اللونني األحمر 
واألخضر، حيث أغلقت أسواق 
السعودية والكويت ودبي على 
تراجع فيما ارتفعت أس����واق 
عمان والبحرين وقطر وأبوظبي 
مع تذبذب أسعار النفط حول 

70 دوالرا للبرميل. 

المؤشرات العامة

العام  انخف����ض املؤش����ر   
بواقع 43.6 نقطة ليرتد املؤشر 
السعري دون حاجز ال� 8000 
نقطة بحوالي 86 نقطة ليستقر 
عند 7914.3 نقطة، فيما انخفض 
املؤشر الوزني بواقع 2.9 نقطة 
متأثرا بعمليات جني أرباح على 

القيادية ليستقر عند  األسهم 
466.3 نقطة. 

 وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
312.5 مليون سهم بلغت قيمتها 
82.5 ملي����ون دينار نفذت من 

خالل 5403 صفقات. 
 وجرى التداول على أسهم 
131 ش����ركة، شهدت أسعار 28 
ارتفاع����ا، فيما  ش����ركة منها 
انخفضت أسعار 65 شركة ولم 
تشهد أسعار أسهم 38 شركة أي 
تغيير، ولم يتم التداول على 

72 شركة. 
 وقد تصدر قطاع االستثمار 
النش����اط بكمية تداول 196.4 
مليون سهم بلغت قيمتها 24 
مليون دينار نفذت من خالل 
2329 صفقة، فيما احتل قطاع 
اخلدمات املرتب����ة الثانية في 
حجم النشاط بكمية تداول 42.2 
مليون سهم بلغت قيمتها 36.4 
مليون دينار نفذت من خالل 

1295 صفقة. 
 وج����اء قطاع العقارات في 
املرتبة الثالث����ة بكمية تداول 

بلغت 33.2 مليون سهم بلغت 
قيمتها 2.8 مليون دينار نفذت 

من خالل 511 صفقة. 
 واحتل قطاع الصناعة املركز 
الرابع بكمية تداول بلغت 21.7 
مليون سهم بقيمة 8.1 ماليني 
دين����ار نفذت م����ن خالل 660 

صفقة. 
 وج����اء قط����اع البنوك في 
املرتبة اخلامسة بكمية تداول 
9.9 ماليني سهم نفذت من خالل 
339 صفقة بلغت قيمتها 8.8 

ماليني دينار. 
 ويواجه السوق في الفترة 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عطفا على 
إعالنه السابق بتاريخ 30 أغسطس 2009  واخلاص 
باإليضاح الوارد من الشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار بخصوص ما نشر في إحدى الصحف 
احمللية حول بيع »كفيك« لكامل حصتها في شركة 
الصلبوخ  التجارية، تفيد الش���ركة بان األمر لم 
يتعد مرحلة املفاوض���ات االولية حيث لم  يتم 
االتفاق على طريقة السداد ووقت تنفيذ الصفقة 
وكامل شروط البيع ولم تتلمس الشركة جدية 
املش���تري، ومت اعطاء مهلة للمش���تري 15 يوما 
لتوقيع اتفاق نهائي مل���زم وهذه املهلة تنتهي 

بتاريخ 3سبتمبر 2009.
علما ان الش���ركة ستخطر ادارة السوق عند 
انتهاء تلك املهلة بالنتيجة  النهائية للمفاوضات، 

وعليه ستعاد الشركة الى التداول.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة 
الكويتية للخدمات الطبية س���تدرج في السوق 
املوازي، وذلك اعتبارا من اليوم على النحو التالي: 
باللغة العربية: »عيادة ك«، وباللغة االجنليزية: 

.»K Clinic«

أكد س���وق الكويت ل���ألوراق املالية انه على 
الشركات املدرجة في السوق ضرورة التقيد مبا 
جاء في قرار جلنة الس���وق رقم 4 لسنة 2007 
واملتعلق مبواعي���د انعقاد اجلمعيات العمومية 
للشركات املدرجة، وكذلك مواعيد توزيعات األرباح، 
وعلي���ه فإنه وفقا للقرار املذك���ور فإن على كل 
شركة مدرجة في السوق االلتزام مبا يلي: »عقد 
اجلمعية العمومية التالية النتهاء السنة املالية 
للشركات خالل 45 يوما من تاريخ موافقة السوق 
على بياناتها املالية السنوية«، وكذلك »توزيع 
االرباح النقدية والعينية املستحقة للمساهمني 
خالل 10 ايام من تاريخ إقرارها واعتماد توزيعها 
من اجلمعية العامة للش���ركة«، وبناء عليه فإن 
ادارة السوق س���تقوم بوقف التعامل في أسهم 
الشركات املدرجة في السوق اذا لم تلتزم باملواعيد 

احملددة أعاله.

إيضاح من »كفيك« بخصوص
بيع حصتها في »الصلبوخ«

إدراج أسهم الكويتية للخدمات 
الطبية بالموازي اليوم

تذكير الشركات بااللتزام بالقرار
 رقم 4 لسنة 2007

ومؤشراتأرقام

اس���تحوذت تداوالت »زين« على 25.8 مليون دينار 
من القيمة املتداولة لتصل نسبة استحواذها إلى %31.2 

من اجمالي القيمة.
»ايفا« و»الديرة« تتصدران النش��اط بنسبة بلغت %27.6 
من اجمالي النش��اط ونش��اط ملحوظ على س��همي املدينة 

واكتتاب.
تصدر مؤشر قطاع اخلدمات تراجعات قطاع السوق 
الثمانية بتراجع بلغ 176.1 نقطة فيما احتل قطاع االستثمار 
املرتبة الثانية بتراجع 70.9 نقطة، وجاء قطاع غير الكويتي 
في املرتبة الثالثة بتراجع 51.2 نقطة، وجاء قطاع البنوك 
في املرتبة الرابعة في قائمة التراجعات ب�� 26.5 نقطة، 

وجاء قطاع العقارات بتراجع 23.7 نقطة.

لغرض دخول شريك إستراتيجي والتوسع في أعمالهاأكد أن قرار تأخير بث المعلومات سيربك البورصة 

الشريعان: »االتحاد للوساطة« تتوسع
في السوق المصري واألوروبي واألميركي

»المبرد للنقل« ترفع رأسمالها ل� 21.68 مليون دينار
منى الدغيمي

العمومية  وافقت اجلمعية 
غير العادية املؤجلة لش���ركة 
املبرد للنقل أمس على اقتراح 
مجلس إدارتها بزيادة رأس املال 
من 16.7 مليون دينار إلى 21.68 
مليون دينار وذلك مببلغ قدره 
4.9 ماليني دينار بقيمة اسمية 
للسهم الواحد تدفع نقدا وعلى 
دفعات تخصص ملساهمني جدد 
مع تنازل املساهمني احلاليني 
مقدما عن حق االكتتاب في هذه 

الزيادة.
ومن جانب آخر كشف رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة عبد اللطيف احمليالن 
أن الغ���رض من زي���ادة رأس 
املال دخول شريك استراتيجي 
للشركة وس���يقع اإلعالن عنه 
قريبا مشيرا إلى أن الشركة من 
منطلق زيادة رأسمالها تعتزم 

التوسع في نطاق أعمالها.
هذا وجتدر اإلشارة إلى انه 

مت تعديل نص املادة رقم 6 من 
عقد التأس���يس واملادة رقم 5 
من النظام األساس���ي املتعلقة 
الش���ركة حيث ورد  برأسمال 
في النص قبل التعديل: »حدد 
رأسمال الشركة ب�� 16.7 مليون 
دينار موزعة على 167.87 مليون 
سهم وس���عر السهم 100 فلس 

وجميع األسهم عينية ونقدية 
ومدفوع���ة بالكامل«. في حني 
النص بع���د التعديل ورد فيه 
ان قيمة رأس املال 21.68 مليون 
دينار موزعة على 216 مليون 
س���هم وقيمة السهم 100 فلس 
وجميع األسهم عينية ونقدية 

ومدفوعة بالكامل.

طال�ب الس�وق باإلع�الن ع�ن األس�عار التي 
س�تقدم بها خدمة النقل المباشر ألسعار األسهم

فهد الشريعان

محمود فاروق
كشف نائب مدير عام شركة 
املالية فهد  االحت����اد للوس����اطة 
الشريعان عن توسعات الشركة 
في الس����وق املصري واألوروبي 
واألميرك����ي عبر قاع����دة عمالء 
عريضة من مختلف اجلنسيات، 
مبينا ان الش����ركة حصلت على 
املوافقة الشفهية من ادارة السوق 

حول تلك التوسعات.
وقال الشريعان في تصريحات 
خالل الغبقة الرمضانية التي اقامتها 
الشركة ان االحتاد حصلت على 
الترتيب الثاني من حيث عمليات 
التداول بقيمة بلغت 338 ألف دينار 
بنسبة 11.5% خالل شهر يوليو، 
موضحا ان الش����ركة تس����تهدف 
الوصول إلى أعلى معدالت التداول 
خالل األشهر املقبلة حيث بلغت 
نس����بة التداول بالش����ركة خالل 
الش����هر املاضي 9% م����ن إجمالي 
يبلغ حوال����ي 3.7 ماليني دينار. 
وحول اإلعالن األخير الذي ظهر 
على صدر املوقع االلكتروني لسوق 
الكويت لألوراق املالية الذي يذكر 
بالقرار رقم 2 لسنة 2009 بشأن 
رس����وم بيع املعلومات بالسوق، 

أوامر البي����ع دون رؤية واضحة 
للمعلومات وبناء على معلومات 
األوامر املتأخرة، مستدركا بالقول 
»من الصحيح ان سيستم السوق 
سيرفض الطلبات التي ال تتالءم 
مع س����جل أوامر الس����وق اال ان 
كثرة األوامر املرفوضة سيشكل 
إرباكا، للمتداول والوسيط على 
حد سواء«. الفتا إلى ان اكبر دليل 
على التخبط في هذا القرار هو عدم 
االعالن عن األسعار التي ستقدم 
فيها خدمة النقل املباشر ألسعار 
األس����هم عبر موقع السوق على 
الرغم من ان الق����رار صادر منذ 
2009/7/13، متسائال ما اخلدمات 
املس����اندة التي ستقدم من خالل 
االشتراك املقرر، وهل سيتم جتديد 
املعلومات اخلاصة بالشركات على 
اسرع وجه ممكن، مفيدا بان بعض 
البيانات املالية لبعض الشركات 
تعود تواريخ بياناتها الى العام 
2007 و2006. وطالب ادارة السوق 
بأن حترص على نوعية اخلدمات 
التي ستقدمها للجمهور، وحتديث 
البيانات القدمية والسيستم وتقدمي 
التداول  خدمات افضل كخدم����ة 

االلكتروني.

والذي سيتم مبوجبه تأخير بث 
معلومات الت����داول وذلك ملدة 10 
دقائق، على ان يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من اليوم حيث تس����اءل 
الشريعان في هذا اخلصوص هل 
»السوق في حاجة الى اموال«؟، 
مشيرا الى ان مثل هذه اخلطوة 
س����تربك الكثير م����ن املتداولني 
وسيكون لها أثر سلبي بالغ على 
التداوالت في السوق، وخصوصا 
الذي����ن يعتمدون عل����ى متابعة 
اسهمهم من خالل موقع السوق 
االلكتروني اذا سيقومون بإمالء 

املتداولون يطالبون إدارة السوق بتحديد خدمة النقل املباشر ألسعار األسهم

)أسامة البطراوي(عبداللطيف احمليالن متوسطا عمومية الشركة

رأسمالها 6.5 ماليين دينار وتستأنف نشاطها بعد سنتين

موفان الصناعية تعلن عن تأسيسها 
وتنتخب مجلس إدارتها

منى الدغيمي
أعلنت شركة موفان الصناعية 
أمس عن تأسيس الشركة خالل 
التأسيسية وقد  عقد جمعيتها 
مت���ت املوافقة عل���ى كل بنود 
انتخاب  جدول أعمالها السيما 
أعضاء مجل���س اإلدارة املكون 
من 5 أعضاء وهم : 3 أعضاء من 
شركة املستثمر الدولي كل من 
عبدالعزيز عدنان البحر وضافر 
نسيبة وقوشي ايتوغا وعضو من 
شركة الفضاء للتجارة واملقاوالت 
رمزي نسيبة وعضو من شركة 
كوهسي. هذا وقال عضو مجلس 
اإلدارة رمزي نسيبة في تصريح 
خاص للصحافيني إن رأسمال 
الشركة 6.5 ماليني دينار موزعة 
على 65 مليون س���هم قيمة كل 
س���هم 100 فلس وستتخصص 
في معاجلة وتدوير واستخالص 

املعادن واملواد اخلام ذات الصلة 
املواد احلفازة املس���تهلكة  من 
التي تنتج من  أنواعها  بجميع 
القطاع النفطي بعد التنس���يق 
مع اجلهات املختصة، إضافة إلى 
استيراد وتصنيع وتصدير كل 
املواد اخلام. وأضاف أن من ضمن 

أغراض الشركة تسويق وبيع 
املعادن ذات الصلة ملستخدميها 
داخل الكويت وفي منطقة الشرق 
األوسط وعلى مستوى العاملي 
عن طريق فتح فروع خارجية 
وعق���د اتفاقي���ات م���ع جهات 

تسويقية. 

)أسامة البطراوي(رمزي نسيبة يتوسط عمومية الشركة


