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)أحمد باكير( احلذر يسود أوساط املتداولني

هشام أبوشادي
سيطر االجتاه النزولي على حركة التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية ام����س مع ضعف في عمليات 
الشراء باستثناء استمرار عمليات املضاربة التي شهدتها 
بعض اسهم الشركات الرخيصة، فيما شهد سهم مشاريع 
الكويت منذ بداية التداول عمليات نقل اسهم بني بعض 
احملافظ املالية التي هي في الغالب تابعة للش����ركات 
التابعة ملجموعة املش����اريع، حيث بلغت نسبة قيمة 
التداوالت التي متت على سهم املشاريع نحو 35.7% من 
اجمالي قيمة التداول، االمر الذي يظهر مدى الضعف 
في حجم السيولة املالية املوجهة للسوق التي يتوقع 
اس����تمرار ضعفها الى ان تنتهي الش����ركات من اعالن 
نتائجها املالية لفترة التسعة اشهر، باالضافة الى ترقب 

اوساط املتداولني آلليات التعاون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
وهذا يعني ان االجتاه العام للس����وق في الفترة املقبلة سيغلب عليه 
طابع النزول االمر الذي سيدفع باجتاه انخفاض حجم السيولة املالية 
املوجهة للبورصة، وذلك في ظل افتقار السوق ألي محفزات ايجابية، 
فالش����ركات تعاني من ازمة سيولة مالية خاصة الشركات التي عليها 
التزامات مالية كبيرة، وتواجه صعوبة في س����دادها، في الوقت الذي 
تظهر فيه االحصاءات وجود تخمة من السيولة املالية لدى البنوك من 
خ����الل الودائع التي تزيد على 24 مليار دينار والتي تش����كل ضغوطا 
على البنوك في ظل سياس����ة التشدد التي تتبعها في تقدمي تسهيالت 
ائتمانية جديدة للشركات وهو ما يؤثر على قدرتها في سداد التزاماتها 
والدخول في مش����اريع جديدة االمر الذي سيؤثر على ادائها في العام 

املقبل ايضا.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 40.8 نقطة ليغلق على 7434.9 نقطة، 
كذلك انخفض املؤشر الوزني 5.72 نقاط ليغلق على 429.53 نقطة.

وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 358.1 مليون سهم نفذت من خالل 
5112 صفقة قيمتها 65.5 مليون دينار، وجرى التداول على اس����هم 122 
شركة من اصل 203 ش����ركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 18 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 78 شركة وحافظت اسهم 26 شركة على اسعارها 

و81 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 187 

مليون سهم نفذت من خالل 2262 صفقة قيمتها 36.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الش���ركات العقارية في املرك���ز الثاني بكمية تداول 
حجمها 98.8 مليون س���هم نفذت من خ���الل 902 صفقة قيمتها 8.1 

انخفاضا في اس����عارها خاصة س����همي البنك الوطني 
وبيت التمويل الكويتي، فيما استقرت حركة التداول 
على البنوك بشكل عام في الضعف العام ومن الواضح 
ان آلية تداول البنوك احلالية سوف تستمر حتى نهاية 
العام مع تراجع في اس����عار بعض اسهم البنوك التي 
حققت نتائج مالية ضعيفة في الربع الثالث والتي متثل 
مقياسا لنتائجها في الربع االخير، ولكن هذا لم مينع 
ان تشهد اس����هم بعض البنوك مع اقتراب نهاية العام 
عمليات تصعيد على اس����همها من قبل بعض احملافظ 
املالية الكبيرة والصناديق االستثمارية لتحسني ادائها 

املالي في نهاية العام.
وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا 
في اسعارها في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء 

التداوالت املرتفعة على بعض االس����هم فرغم االنخفاض امللحوظ في 
تداوالت سهم ايفا مقارنة بأول من امس اال ان السهم حافظ على سعره 
مستقرا، فيما ان سهم الديرة القابضة سجل انخفاضا محدودا في سعره 
مع انخفاض في حجم تداوالته بنسبة 50% مقارنة بأول من امس، وقد 
شهد سهم مشاريع الكويت تداوالت مرتفعة اغلبها عمليات نقل بني بعض 
احملافظ املالية، وتراجعت تداوالت سهم االستثمارات الوطنية بشكل 
ملحوظ مقارنة بأول من امس مع 
انخفاض في سعره متأثرا بهبوط 
سهم زين، وفي الوقت الذي واصل 
فيه سهم املدينة للتمويل االرتفاع 
في تداوالت نش����طة حافظ سهم 
اكتتاب على س����عره في تداوالت 
نشطة ايضا، حيث من الواضح ان 
احملافظ املالية التابعة للشركتني 
تلعب دورا في التداوالت املرتفعة 
على السهمني وحافظ سهم السالم 
القابضة عل����ى تداوالته مرتفعة 
نسبيا مع ارتفاع محدود في سعره 

السوقي.
وتراجعت تداوالت سهم الصفاة 
لالس����تثمار مع انخفاض سعره، 
فيما سجل سهم املجموعة الدولية 
لالستثمار تراجعا باحلد األدنى 
معروضا دون طلبات، بينما سجل 
س����هم أعيان لإلجارة ارتفاعا في 

ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الثالث 
بكمية تداول حجمها 39.2 مليون سهم نفذت من خالل 

1075 صفقة قيمتها 9.6 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 10.9 ماليني سهم نفذت من 

خالل 226 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 10.7 ماليني س����هم نفذت من خالل 284 صفقة 

قيمتها 6.5 ماليني دينار.

أوضاع صعبة

تعكس احلالة الراهنة للبورصة االجواء املالية التي 
متر بها الشركات حاليا ومستقبال والوضع االقتصادي احلالي واملستقبلي، 
باالضافة الى املخاوف السياس����ية في ظل شعور متنام لدى االوساط 
االستثمارية بأن االزمات السياسية املتوقعة ستدفع الى حل مجلس األمة، 
وحتى ال نستبق االحداث السياسية املتوقعة، فإن التركيز حاليا ينصب 
على النتائج املالية للشركات لفترة التسعة اشهر والتي تعتبر مؤشرا 
لنتائج نهاية العام، فأوضاع العديد من الشركات خاصة غير التشغيلية 

اكثر صعوبة، وان هذه الصعوبة 
لن تخف حدتها العام احلالي، بل 
املقبل ايضا  العام  انها ستستمر 
االمر الذي سيشكل ضغوطا على 

اسعار اسهم الشركات.
التشغيلي للعديد من  فاألداء 
الشركات باستثناء البنوك وبعض 
الشركات اخلدماتية لن يشهد تطورا 
في العام املقبل بسبب الصعوبات 
الت����ي تواجهها ف����ي الدخول في 
مشاريع جديدة، وذلك في ظل سعي 
الش����ركات إلعادة جدولة ديونها 
دون مساعدة من احلكومة االمر 
الذي جعل بعضها يواجه صعوبات 
مع دائنيها بسبب ضعف االصول 

وانخفاض قيمتها.

آلية التداول

البنوك  سجلت اغلب اس����هم 

سيطرة 
أجواء الحذر 
وبيع قوي على 
أسهم الشركات 
الرخيصة

انخفاض المؤشر 40.8 نقطة وتداول 358.1 مليون سهم قيمتها 65.5 مليون دينار

تراجع عام ألسعار األسهم
مع ضعف ملحوظ

في عمليات الشراء
س����عره باحلد األعلى مطلوبا دون عروض بدعم من 
املعلومات املنتش����رة حول احتماالت موافقة املدينني 
على اعادة جدولة ديونها، فيما ان الش����ركة اكدت في 
بيان صادر عن البورصة انها لم تتلق رسميا عروضا 
من اي جهة تتعلق بالش����راكة االس����تراتيجية والتي 
تعني احلصول على حصة مؤثرة من اسهم الشركة، 
ومع اقتراب نهاية االسبوع الرابع من الفترة القانونية 
إلعالنات الشركات عن نتائجها املالية، فإنه لم تعلن 
اي شركة استثمارية مدرجة والبالغ عددها 46 شركة 
عن نتائجها املالية، ويتوقع ان تبادر بعض الشركات 
االستثمارية باإلعالن االس����بوع املقبل، كما ان هناك 
بعض الشركات يتوقع ان تتجاوز الفترة القانونية، 

األمر الذي سيؤدي الى وقف تداول أسهمها.
وتكبدت أغلب أسهم الشركات العقارية خسائر في اسعارها، وبعض 
هذه الشركات تراجعت باحلد األدنى، فرغم التداوالت النشطة على سهم 
عقارات الكويت، اال انه س����جل انخفاضا محدودا في سعره، فيما تكبد 
سهم جيزان العقارية خسائر كبيرة في تداوالت ضعيفة نسبيا، كذلك 
األمر بالنسبة لس����هم الدولية للمنتجعات، وسجل سهم املستثمرون 
انخفاضا باحلد األدنى معروضا دون طلبات في تداوالت مرتفعة، كما 
تكبد س����هم جراند خس����ائر ملحوظة ايضا في سعره، ورغم ان عامل 
املضاربات وجني األرباح ساهم في تراجع هذه األسهم اال انه يبدو ان 

هناك مخاوف من النتائج املالية.

الصناعة والخدمات

سجلت العديد من اسهم الشركات الصناعية انخفاضا ملحوظا في 
اسعارها في تداوالت متواضعة، فقد سجل سهم الكابالت تراجعا كبيرا 
في تداوالت محدودة، فيما س����جل سهم إصالح السفن انخفاضا باحلد 
األدن����ى، معروضا دون طلبات، كما تراجع س����هم الصناعات الوطنية 

بشكل ملحوظ ايضا.
وتراجعت اس����عار اغلب أس����هم الش����ركات اخلدماتية في تداوالت 
متواضعة، حيث استمرت عمليات البيع على سهم زين بشكل ملحوظ، 
ما أدى ملواصلة انخفاضه، فيما متاس����ك س����هم اجيليتي في تداوالت 

متواضعة.
وتراجعت حركة التداول بش����كل ملحوظ على أسهم الشركات غير 
الكويتية مع انخفاض اس����عار اغلبها باس����تثناء ارتفاع محدود لسهم 
القابضة املصرية، وقد استحوذت قيمة تداوالت أسهم 5 شركات على 
59% من القيمة اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 

122 شركة.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

5 شركات على 
59% من القيمة 

اإلجمالية

استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات والبالغة 
38.7 مليون دينار عل���ى 59% من اجمالي القيمة وهذه 
الشركات هي: التمويل الكويتي، مشاريع الكويت، عقارات 

الكويت، الديرة القابضة، زين.

استحوذت قيمة تداوالت سهم مشاريع الكويت البالغة 
23.4 مليون دينار على 35.7% من القيمة االجمالية.

سجلت مؤشرات كافة القطاعات تراجعا اعالها قطاع 
البن���وك مبقدار 72.5 نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 

59.1 نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 56.3 نقطة.

ومؤشرات

»حيات كوم« توقع مذكرة
تفاهم مع شركة السليمانية

لجنة المديرين العامين
التحاد المصارف اختارت ممثلها

في »مكافحة غسيل األموال«

»الكويت للتأمين« تخسر
4.4 ماليين دينار لـ 9 أشهر

أفادت شركة حيات لالتصاالت )حيات كوم( امس بأنها قامت 
بتوقيع مذكرة تفاهم مع ش���ركة السليمانية لشبكات التلفزيون 
واالنترنت )ش.م.ل( أوف ش���ور � بيرس���ك نت � وشركة اخلليج 
لألبحاث والتنمية )ش.م.ل( اوفشور، حيث اتفق مبوجبه الطرفان 
على توقيع عقد مبهلة أقصاها 20 ديسمبر من العام احلالي وتقوم 
مبوجبه شركه حيات لالتصاالت بإدارة شركة السليمانية لشبكات 
التلفزيون واالنترنت � بيرسك نت � في العراق � اقليم كردستان 
� ملدة عشر س���نوات، وذلك لقاء أتعاب إدارة حددت بنسبة %7.5 
باإلضافة الى 50% من األرباح الصافية، على ان تقوم شركة حيات 
لالتصاالت بتوسيع شبكة خدمات االنترنت وبناء مواقع جديدة 

تعود ملكيتها لشركة � بيرسك نت � عند انتهاء  مدة العقد.
وأفادت الش���ركة وفق ما ورد في بيان البورصة بأن ش���ركة 
السليمانية لش���بكات التلفزيون واالنترنت )ش.م.ل(  اوف شور 
شركة تابعة لشركة اخلليج لألبحاث والتنمية )ش.م.ل( اوفشور 
وتقوم ش���ركة السليمانية لشبكات التلفزيون واالنترنت بتنفيذ 
وتشغيل واستثمار املشروع موضوع الترخيص، واإلجازة املعطاة 

لشركة اخلليج   لألبحاث والتنمية.
وتفيد الشركة بأن رأسمال شركة السليمانية لشبكات التلفزيون 
واالنترنت هو 20 مليون ليرة لبنانية، هذا وستقوم الشركة بإخطار 

إدارة السوق فور توقيع العقد النهائي.

عقدت جلنة املديرين العامني الحتاد مصارف الكويت، أمس، اجتماعا 
دوري���ا ناقش فيه عدة موضوعات على جدول أعمالها منها: اختيار 
ممثل لالحتاد في اللجنة الوطنية ملكافحة غس���يل األموال ومتويل 
اإلرهاب، واستعراض استفسار في شأن املوظفني املسرحني، باالضافة 
ملعاودة مناقشة النظام اجلديد لساعات العمل لدى البنوك وفروعها 

الذي بوشر بتطبيقه اعتبارا من 27 سبتمبر من العام احلالي.

اعتمد مجلس إدارة شركة الكويت للتأمني   )كويت ت( في اجتماعه 
أمس البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 
من العام احلالي، حيث سجلت الشركة خسارة ب� 4.4 ماليني دينار 
والتي تعادل 23.1 فلسا للسهم مقارنة بأرباح قدرها 8.2 ماليني دينار 
ما يعادل 42.4 فلسا للسهم في الفترة نفسها من العام املاضي. وذلك 

وفق ما ورد في البيان الصادر عن سوق الكويت لألوراق املالية.
فيما حققت الشركة أرباحا في الربع الثالث من العام احلالي قدرها 
238.4 ألف دينار ما يعادل 1.23 فلس مقارنة بأرباح قدرها 818.1 ألف 

دينار ما يعادل 4.2 فلوس في الفترة نفسها من العام املاضي.
وبلغ إجمالي حقوق املس���اهمني 43.4 مليون دينار في 9 أش���هر 
من الع���ام احلالي مقارنة ب� 47 مليون دين���ار في نفس الفترة من 

العام املاضي.

في إطار مبادرة إصدار الحقوق 

»التمويل الخليجي« 
يتسلم أكثر من 200 مليون دوالر

عمومية »المتحدة للرعاية الصحية« 
تنتخب مجلس إدارة جديداً

ترتيبات إلعادة اإلمارات إلى مشروع الوحدة النقدية
نقلت صحيفة »االقتصادية« عن مصادر قولها ان هناك ترتيبات 

إلعادة اإلمارات الى مش����روع الوحدة النقدية اخلليجية 
الذي انس����حبت منه. ووفق هذه املعلومات، 

فإنه جتري حالي����ا صياغة ترتيبات 
العودة الى املشروع اخلليجي على 

ان تتضح الصورة بشكل جلي 
قبيل قمة قادة دول مجلس 

التع����اون املق����رر عقدها 
في ديس����مبر املقبل في 

الكويت.
مصادر  ووصف����ت 
خليجية هذه اخلطوة، 

في حال حتقيقها، بأنها 
مكس����ب للوحدة النقدية 

باعتب����ار ان عودة اإلمارات 
متثل ع����ودة الربع املفقود من 

الكتل����ة النقدي����ة اخلليجية التي 
يفت����رض ان يبلغ حجمه����ا تريليوني 

دوالر مع البدء في تطبيقها )استنادا إلى حجم 
االقتصاد اإلماراتي(.

يذكر ان اإلمارات أرجعت سبب قرار انسحابها من مشروع العملة 
املش����تركة في حينه لعدم اتخاذها مقرا للبنك املركزي 
اخلليجي، وجاءت خطوة االنس����حاب عقب 
اختيار الرياض مقرا للمجلس النقدي 
اخلليجي، وهو البنك الذي سيكون 

مبنزلة البنك املركزي.
وذكرت الصحيفة بعض 
املعلومات تقول ان الكويت 
ستستثمر استضافتها 
القم����ة املقبل����ة إلقناع 
اإلماراتي����ني بالعدول 
عن قرار االنس����حاب، 
ورمب����ا تت����م محاوالت 
اإلقناع قبل انعقاد القمة 
على ان يتم اإلعالن رسميا 
أثناء انعقادها، لكن املعلومات 
ال تستبعد ان تتوقف هذه احملاوالت 
عن����د أي نقطة، وبالتال����ي اإلبقاء على 
الوضع كما هو عليه بحيث يس����ير املش����روع 
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املالي بضرورة وضع بند تفويض مجلس اإلدارة 
بش����راء النسبة املذكورة في جدول االجتماع. 
وحول استفس����ار آخر عن عدم توزيع أرباح، 
قال حيدر ان الشركة لم حتقق النسبة األقل من 
الربحية التي تسمح بتوزيع أرباح وهي ربحية 
5 فلوس للسهم الواحد وفقا لقوانني اجلهات 
الرقابية. هذا وقد أقرت اجلمعية العمومية عدم 
توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 31 
مارس 2009، كما استمعت إلى تقرير مجلس 
االدارة عن نفس الفترة واستمعت إلى تقرير 
مراقبي احلس����ابات عن السنة املالية املنتهية 
وصادقت على امليزانية العمومية والبيانات 
اخلتامية لنفس الفترة املالية، كما أقرت التوصية 
بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن 
العام املاضي وأقرت كذلك إخالء طرف أعضاء 

مجلس اإلدارة السابق وإبراء ذمتهم في كل ما 
يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة املالية 
املنتهية في 2009/3/31، وأقرت ايضا إعادة تعيني 
مراقب احلسابات )مكتب العصيمي والعيبان 
وشركاهم(. وأقرت اجلمعية العمومية للشركة 
املتحدة للرعاية الصحية قبول استقالة مجلس 
اإلدارة الس����ابق وانتخاب مجلس إدارة جديد 
على النحو التالي: د.ميثم حيدر، ش����ركة أي 
ون، شركة أي تو، شركة ألفا للطاقة وشركة 
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول 
)كامكو( والشركة املتحدة للمختبرات )عضو 
احتياط ثان( وش����ركة محمود حيدر واوالده 
)عضو احتياط أول(، هذا وس����يعقد مجلس 
اإلدارة احلالي اجتماعا في وقت الحق الختيار 

وتسمية رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.

أحمد مغربي
وافقت اجلمعية العمومية العادية للشركة 
املتحدة للرعاية الصحية والتي عقدت أمس، 
على جميع البنود املدرجة علي جدول األعمال 
عن السنة املالية املنتهية في 31 مارس 2009، 
وانتخبت مجل����س ادارة جديدا لفترة الثالث 

سنوات املقبلة.
واستعرض رئيس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة د.ميثم حيدر، خالل اجلمعية العمومية 
للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت %85.7 
في كلمته أمام اجلمعية العامة، ابرز اجنازات 
الش����ركة خالل الس����نة املالية املنتهية في 31 
م����ارس 2009، حيث مت حتويل الش����ركة إلى 
كيان طبي لتصبح احدى كبريات الشركات في 
القطاع الصحي وتوسيع نشاطها لتشمل دول 
مجلس التعاون اخلليجي وقد مت رفع رأسمال 
الشركة من مليون دينار إلى 100 مليون دينار 
مدفوع بالكامل. وبني حيدر أن عملية الزيادة 
ف����ي رأس املال قد متت بنج����اح تام ومتكنت 
الشركة من استقطاب نخبة من كبار املستثمرين 
االستراتيجيني خالل الربع الثالث من العام 2008، 
موضحا أن الشركة متكنت من حتقيق أرباح 
جي����دة خالل العام املنصرم، حيث بلغ صافي 
الربح نحو 113.382 دينارا. وقال في رده على 
استفسار من قبل احد املساهمني حول سبب شراء 
أسهم اخلزينة مبا ال يتجاوز 10% من إجمالي 
أسهم الش����ركة، ان هناك أسهما كانت مملوكة 
لشركات تابعة وزميلة وأوصي مكتب التدقيق 

التموي���ل  أعل���ن بي���ت 
اخلليجي، تسلم أكثر من 200 
مليون دوالر في إطار مبادرة 
إصدار احلقوق، وتأتي هذه 
األنباء بع���د يومني فقط من 
البنك تسلمه ما يقدر  تأكيد 
بحوال���ي 150 مليون دوالر 
أميركي ضمن مبادرة إصدار 
احلق���وق، ما يعني أن البنك 
ق���د حقق املبلغ املس���تهدف 
الذي تتراوح قيمته بني 200 
و300 مليون دوالر من إصدار 
احلقوق، وذلك قبل يومني من 
تاريخ إقفال اإلصدار املوافق 

اخلميس 29 أكتوبر.
وقد علق الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد فاعور بالقول 
لقد ملسنا على مدى األسابيع القليلة املاضية دعما كبيرا وتأييدا 
من املس���اهمني جتاه إصدار احلقوق ويعد جناحنا في حتقيق 
هدفنا قبل انقضاء فترة االكتتاب مؤشرا جيدا على الثقة التي 
يوليها املساهمون في أنشطة وعمليات البنك والفريق املسؤول 
عن النهوض بها وتنميتها من أجل مستقبل مشرق للبنك. وإنه 
م���ن خالل عمليات االكتتاب الكثيرة التي ال تزال تتم حتى اآلن 
فإنه ليس هناك مجال للش���ك بأن مب���ادرة زيادة رأس املال قد 
حققت جناحا باهرا، ويأتي اآلن دورنا في الوفاء بوعودنا جتاه 
حتقيق مكانة عاملية للبنك ليكون البنك االستثماري الرائد على 

مستوى العالم.

أحمد فاعور 

د.ميثم حيدر مترئسا عمومية الشركة
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