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)محمد ماهر( آثار تدهور أسعار األسهم بادية على أحد املتداولني

هشام أبوشادي
التدهور احلاد ألسعار األس����هم في سوق الكويت 
لألوراق املالية في ختام تعامالت األس����بوع امس أمر 
طبيعي، فليس هناك اي محفزات ايجابية تدفع السوق 
للتماسك على األقل وليس الصعود، فسياسيا، تزداد 
األوضاع سخونة في ظل تهديد بعض األعضاء باستجواب 
بع����ض الوزراء، فحتى اآلن هن����اك 3 وزراء معرضون 
لالستجواب، وبطبيعة احلال سيؤدي ذلك الى أزمات 
سياس����ية تدفع اما الس����تقالة هؤالء الوزراء في حالة 
عدم صعودهم منصة االس����تجواب او احداث عمليات 
إعادة تدوير في الوزارة او استقالة احلكومة، وفي كل 
األحوال، فإن ذلك س����يؤدي الى تأخير خطط التنمية 
االقتصادية وإقرار وتعديل بعض القوانني االقتصادية، 

وبالتالي زيادة تداعيات األزمة العاملية على األوضاع االقتصادية احمللية، 
خاصة ان احلكومة لم تتخذ اي اجراءات ملعاجلة هذه التداعيات سوى 
قان����ون الودائع حلماية اجلهاز املصرفي، وما ع����دا ذلك فإنها لم تتخذ 
اي اج����راءات إلنقاذ القطاع اخلاص في الكوي����ت، لذلك، فإن كان هناك 
من يرى ان الوضع االقتصادي في الكويت سيش����هد حتس����نا في عام 
2010، فإن ذلك غير صحيح، في ظل استمرار األوضاع الراهنة سياسيا 
واقتصاديا، بل على العكس من ذلك، فإن أوضاع الشركات قد تكون أكثر 
سوءًا ألسباب أبرزها اس����تمرار معاناة الشركات من التزاماتها املالية، 
باالضافة الى عدم دخولها في مشاريع جديدة في ظل االفتقار الى سيولة 
مالية جديدة، فحتى نهاية النصف األول من العام احلالي تقدر قروض 
ش����ركات االستثمار املدرجة فقط بنحو 6 مليارات دينار، وبالتالي فإذا 
كانت ش����ركات االستثمار التي تعد الالعب األساسي في السوق تعاني 
من ضخامة هذه القروض وصعوبة سدادها، فمن الطبيعي ان يواصل 

السوق الهبوط.

المؤش رات العامة

وقد انخفض املؤشر العام للبورصة 87.4 نقطة ليغلق على 7347.5 
نقطة، كذلك انخفض املؤشر الوزني 6.75 نقاط ليغلق على 422.78 نقطة 
فيما مت تداول 183.8 مليون سهم قيمتها 44.1 مليون دينار. وبلغ إجمالي 
الشركات املتداولة 136 ش����ركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت 
اسعار أسهم 21 شركة وتراجعت اسعار أسهم 98 شركة وحافظت أسهم 

17 شركة على أسعارها و67 شركة لم يشملها النشاط.
كما تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 60.6 

مليون سهم نفذت من خالل 1245 صفقة قيمتها 6.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 36.4 مليون 

سهم نفذت من خالل 622 صفقة قيمتها 3.9 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 32.9 مليون 

سهم نفذت من خالل 968 صفقة قيمتها 13.1 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 22.4 مليون سهم نفذت من خالل 455 صفقة قيمتها 3.3 ماليني 

حجمها 60.6 مليون سهم نفذت من خالل 1245 صفقة 
قيمتها 6.5 ماليني دينار. وجاء قطاع العقار في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 36.4 مليون سهم نفذت من 

خالل 622 صفقة قيمتها 3.9 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدم����ات املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 32.9 مليون س����هم نفذت من خالل 968 صفقة 

قيمتها 13.1 مليون دينار.

تقليص الخسائر

وعلى الرغم من ان اس����واق املال اخلليجية واغلب 
اس����واق املال العاملية سجلت تراجعا ألسباب متباينة 
اال انها في اطار عملي����ات جني االرباح خاصة ان هذه 
االسواق حققت مكاسب كبيرة في الفترة املاضية، ورغم 

ان الس����وق الكويتي لم يحقق ارتفاع����ات متزامنة مع االرتفاعات التي 
حققتها اس����واق املال اخلليجية والعاملية اال ان السوق الكويتي تفاعل 
هبوطا مع هبوط هذه االسواق امس باالضافة الى زيادة تأثره بسخونة 
االوضاع السياس����ية في ظل اعالن بعض النواب امس عن انهم يعدون 
الستجواب بعض الوزراء، فقد ادت هذه االوضاع الى زيادة وتيرة االجتاه 
النزولي للسوق الذي وصل ألعلى مستوى هبوط في الدقائق االخيرة 
مبقدار 157 نقطة، كما بلغ انخفاض املؤشر الوزني 9.8 نقاط اال انه في 
الثواني االخيرة من االغالق تقلصت خسائر املؤشر الوزني مبقدار 70 
نقط����ة ليغلق على انخفاض قدره 87.4 نقطة، كذلك تقلصت خس����ائر 
املؤش����ر الوزني من 9.8 نقاط الى 6.7 نقاط، وفي ظل تصاعد اجلوانب 
الس����لبية احمللية خاصة في الوضع السياس����ي، فإن السوق يتوقع ان 
يواصل الهبوط االسبوع املقبل الذي 
يعد قبل االخير من نهاية الفترة 
القانونية إلعالنات الشركات عن 
نتائجها املالية لفترة االشهر الستة 
والتي تنتهي منتصف الشهر املقبل. 
ازدادت عمليات البيع على اسهم 
البنوك التي سجلت اغلبها انخفاضا 
في اسعارها خاصة سهم التمويل 
الكويت����ي ال����ذي كان اكثر تداوال 
وانخفاضا في سعره ليتراجع دون 
حاجز الدين����ار و200 فلس بفعل 
سيطرة عمليات البيع على السهم 
نتيجة االوضاع احلالية واملخاوف 
من استمرار االجتاه النزولي للسهم، 
والسوق بشكل عام، واذا كان هناك 
مخاوف تدفع اوس����اط املتداولني 
لبيع اسهم البنوك، فمن الطبيعي 
ان تنهار اسهم الشركات الرخيصة 
التي س����جل اغلبها تراجعا حادا 

دينار. وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 15.2 مليون س����هم نفذت من خالل 481 

صفقة قيمتها 6.4 ماليني دينار.

تقليص الخسائر

وعلى الرغم من ان اس����واق املال اخلليجية واغلب 
اس����واق املال العاملية سجلت تراجعا ألسباب متباينة 
اال انها في اطار عملي����ات جني االرباح خاصة ان هذه 
االس����واق حققت مكاس����ب كبيرة في الفترة املاضية، 
ورغم ان السوق الكويتي لم يحقق ارتفاعات متزامنة 
م����ع االرتفاعات التي حققتها اس����واق املال اخلليجية 
والعاملية اال ان السوق الكويتي تفاعل هبوطا مع هبوط 
هذه االسواق امس باالضافة الى زيادة تأثره بسخونة 
االوضاع السياس����ية في ظل اعالن بعض النواب امس عن انهم يعدون 
الستجواب بعض الوزراء، فقد ادت هذه االوضاع الى زيادة وتيرة االجتاه 
النزولي للسوق الذي وصل ألعلى مستوى هبوط في الدقائق االخيرة 
مبقدار 157 نقطة، كما بلغ انخفاض املؤشر الوزني 9.8 نقاط اال انه في 
الثواني االخيرة من االغالق تقلصت خسائر املؤشر الوزني مبقدار 70 
نقط����ة ليغلق على انخفاض قدره 87.4 نقطة، كذلك تقلصت خس����ائر 
املؤش����ر الوزني من 9.8 نقاط الى 6.7 نقاط، وفي ظل تصاعد اجلوانب 
الس����لبية احمللية خاصة في الوضع السياس����ي، فإن السوق يتوقع ان 
يواصل الهبوط االس����بوع املقبل الذي يعد قبل االخير من نهاية الفترة 
القانونية إلعالنات الش����ركات عن نتائجها املالية لفترة االشهر الستة 

والتي تنتهي منتصف الشهر املقبل.

آلية التداول

وقد ازدادت عمليات البيع على 
اسهم البنوك التي سجلت اغلبها 
انخفاضا في اسعارها خاصة سهم 
التموي����ل الكويتي الذي كان اكثر 
تداوال وانخفاضا في سعره ليتراجع 
دون حاجز الدينار و200 فلس بفعل 
سيطرة عمليات البيع على السهم 
نتيجة االوضاع احلالية واملخاوف 
من استمرار االجتاه النزولي للسهم، 
والسوق بشكل عام، واذا كان هناك 
مخاوف تدفع اوس����اط املتداولني 
لبيع اسهم البنوك، فمن الطبيعي 
ان تنهار اسهم الشركات الرخيصة 
التي س����جل اغلبها تراجعا حادا 

امس.النشاط.
الش����ركات  وتص����در قط����اع 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 

انخفاض المؤشر 87.4 نقطة وتداول 183.8 مليون سهم قيمتها 44.1 مليون دينار

أموال صغار المستثمرين 
تتبخر في البورصة تحت وطأة 

الضغوط السياسية
امس.فقد هوت اسعار اغلب أسهم الشركات االستثمارية 
بشدة ما دفع أسهم 6 شركات لالنخفاض باحلد األدنى، 
فيما ان اغلب الشركات اقتربت من مستويات تراجعها 
من احلدود القصوى للتراج����ع مع ضعف واضح في 
التداول، األمر الذي يظهر مدى الضعف الشديد في شراء 
هذه األس����هم، خاصة انه حتى اآلن لم تعلن اي شركة 
استثمارية عن نتائجها املالية لفترة الربع الثالث، األمر 
الذي ولد مخاوف لدى األوساط االستثمارية جتاه جتاوز 
بعض الشركات الفترة القانونية إلعالنها البيانات املالية 
وبالتالي وقف تداول أس����همها، األمر الذي دفع أوساط 
املتداولني للبيع، وسيدفع ذلك أيضا للمزيد من البيع 
في األس����بوعني املقبلني، األمر الذي سيؤدي ملزيد من 
التراجع في األسعار، وهذا االجتاه سيشمل كل الشركات 
التي لم تعلن نتائجها املالية، وفي مقابل انخفاض اس����عار اغلب أسهم 
الشركات االستثمارية، سجل سهم االولى لالستثمار ارتفاعا باحلد األعلى 
في الدقائق االخيرة في إطار عمليات تقليص اخلسائر، فيما كان هناك 
العديد من الش����ركات االستثمارية أسعارها متراجعة باحلد األدنى، إال 

انه مت تقليص خسائرها في الثواني االخيرة.
فقد س����جل س����هم ايفا انخفاضا باحلد األدنى معروضا دون طلبات 
ش����راء في تداوالت متواضعة، فيما ان سهم الديرة القابضة استقر عند 
مستوى ال� 100 فلس، مسجال انخفاضا مبقدار 8 فلوس، كما تراجع كل 

من سهمي اكتتاب واملدينة للتمويل باحلد األدنى أيضا.
وهوت أسهم الشركات العقارية بشدة مع انخفاض أسهم 7 شركات 
باحلد األدنى خاصة سهم الوطنية العقارية الذي انخفض باحلد األدنى 
معروضا دون طلبات شراء بفعل عمليات البيع القوية التي شهدها السهم، 
ويالحظ ان اسعار معظم األسهم تراجعت بشدة في تداوالت متواضعة 

جدا األمر الذي يظهر مدى الهلع الذي يسود أوساط املتداولني.

الصناعة والخدمات

هذا وقد هوت اس����عار اغلب أسهم الشركات الصناعية في تداوالت 
متواضعة، فيما ان بعض األس����هم حققت مكاس����ب كبيرة في الثواني 
االخيرة في تداوالت متواضعة كسهمي إصالح السفن واخلدمات البحرية، 
وقد متاسك سهم الصناعات الوطنية في تداوالت مرتفعة نسبيا، فيما 
انه رغم التداوالت املرتفعة على سهم منا القابضة إال انه سجل هبوطا 

باحلد األدنى معروضا دون طلبات شراء.
كما هوت أسهم الش����ركات اخلدماتية بشدة خاصة أسهم الشركات 
القيادية في القطاع، فرغم التداوالت املرتفعة على سهم أجيليتي إال انه 
س����جل هبوطا سعريا ملحوظا متراجعا عن حاجز الدينار و200 فلس، 
كذلك انخفض س����هم زين دون حاجز الدينار و200 فلس، ورغم األداء 
التشغيلي اجليد للشركتني إال ان مخاوف أوساط املتداولني من استمرار 
االجتاه النزولي للسوق دفعتهم لعمليات بيع قوية، وقد سجلت اغلب 
أسهم الشركات الرخيصة في القطاع تراجعا ملستويات قريبة من احلدود 

القصوى في تداوالت ضعيفة.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

7 شركات على 
55.1% من 

القيمة اإلجمالية

ومؤشرات

البيع الملحوظ 
على األسهم 
القيادية يدفع 
الرخيصة للهبوط 
الحاد

9.3 ماليين دينار خسائر »أبراج« ..و»مراقبي الحسابات«
 يمتنع عن تقديم استنتاجات حول المعلومات المالية

ذكر بيان لسوق الكويت لألوراق 
املالية أن ش���ركة األبراج القابضة 
»أبراج« قد حققت خس���ائر قدرها 
9.388 ماليني دينار للتسعة أشهر 
املاضية بواقع خسارة 55.506 فلسا 
للسهم الواحد مقارنة بأرباح قدرها 
6.088 ماليني دين���ار خالل نفس 
الفترة من العام املاضي بواقع ربحية 

42.65 فلسا للسهم الواحد.
وقال البيان ان الشركة حققت 
خسائر قدرها 1.849 مليون دينار 
بالربع الثالث بواقع 10.965 فلوس 
للسهم مقارنة بأرباح قدرها 103.22 
آالف دينار أي ربح 0.76 فلس للسهم 
الواحد خالل نفس الفترة من العام 
املاضي. وذكر البي���ان أن إجمالي 
املوجودات املتداولة لألشهر التسعة 
قد بلغ 37.306.648   دينارا مقارنة 
ب� 41.689.936   دينارا خالل نفس 
الفترة من العام املاضي كما بل��غ 
إجمالي املوج���ودات 128.293.354  
دينارا مقارنة ب� 135.785.401  دي�ن��ار 
في حني بل���غ إجمالي املطلوب��ات 
املتداولة 70.626.521   دينار مقارن��ة 
ب� 90.303.243  دينارا  وبلغ اجمال��ي 
املطلوب���ات 109.014.627   دين��ارا 
ب���� 100.371.238  دينارا  مقارن���ة 
بل���غ إجمال��ي حق��وق  ف��ي حني 
املساهمني 19.278.727   دينارا مقارنة 
ب� 35.414.163   دينارا. وجاء في بيان 
تقرير مراقبي احلسابات انه يتضمن 
أسس االمتناع عن االستنتاج حول 
املعلومات املالية املرحلية املجمعة 

للشركة:
1- اصدرت جلنة التحكيم في 
س���وق الكويت لالوراق املالية في 
جلستها املنعقدة بتاريخ 2009/2/17، 
حكما بالزام املجموعة والش���ركة 
الزميلة لها )الشركة  الدولية لالجارة 
واالستثمار( مجتمعتني، بدفع مبلغ 
اجمالي وقدره 3.553.630 دينارا 
ملصلحة احدى ش���ركات الوساطة 
املالية العاملة في س���وق الكويت 
لالوراق   املالية، وذلك عن املبالغ 
التي تخلفت املجموعة والش���ركة 
الزميلة لها عن  سدادها لقاء صفقات 
ابرمتها شركة الوساطة املالية تلك 
نيابة عنهم، وتقوم   املجموعة حاليا 
بالطعن في هذا احلكم وهو حاليا قيد 
التداول بانتظار صدور حكم نهائي 
بشأنه ولم تستلم املجموعة اخطارا 

رس���ميا بحصتها من املوجودات   
وااللتزامات املرتبطة بهذا احلكم، كما 
توجد احكام صادرة على الشركة 
االم   وشركة املس���يلة للمقاوالت 
وتنظيف املباني ذ.م.م التابعة لها 
لصالح شركات   وساطة مالية مببلغ 
1.524.457 دينارا، وقامت املجموعة 
بالطعن في هذه االحكام اذ ال تعكس 
البيانات املالية اية مبالغ مستحقة 

متعلقة بهذه االحكام.  
2- ورد ضم���ن اس���تثمارات 
املجموعة املختلفة اس���تثمار في 
شركة املدى للخدمات  اللوجستية 
)ش.م.ك.م( )سابقا: شركة احماده 
اللوجس���تية( مببلغ  للخدم���ات 
2.090.000 دين���ار ايض���اح )5( 
واستثمار في نفس الشركة مببلغ 
9.125.000 دينار ايضاح رقم  )7( 
واس���تثمار في شركة محدودة في 
اجنلترا مببلغ 5.989.667 دينارا 
ايضاح )7(  واس���تثمار في شركة 
تابعة حتت التأسيس بغرض البيع 
مبلغ 4.499.537 دينارا ايضاح )8(. 
ولم يتم تقدير القيمة العادلة لتلك 
االستثمارات كما في تاريخ امليزانية 
العمومية املكثفة املجمعة ومت ادراج 
قيمها كما هو مبني في االيضاحات 

املشار اليها اعاله.  
3- كم���ا هو مبني في االيضاح 
املالي���ة  )6( ح���ول املعلوم���ات 
املرحلي���ة املكثف���ة  املجمع���ة، مت 
ادراج قيمة االستثمار في الشركة 
الزميلة )الشركة الدولية   لالجارة 
واالس���تثمار( )ش.م.ك.م( بقيمة 
75.677.706 دنانير متضمنة شهرة 
مببل���غ 51.906.676 دينارا وذلك 
بناء على البيانات املالية املرحلية 
لتلك   الش���ركة الزميل���ة كما في 
2008/9/30، ولكن لم يتم تقدير قيمة 
االنخفاض في   قيمة االستثمار في 
الشركة الزميلة بتاريخ املعلومات 
املالية املرحلي���ة   املكثفة املجمعة 

للمجموعة.  
4- مبوجب  اتفاقية مؤرخة في 
2008/2/30 بني الشركة االم والشركة 
الدولية  لالجارة واالستثمار )شركة 
زميلة( تنازلت مبوجبها الشركة 
الزميلة عن حق االكتتاب في اسهم 
زيادة رأسمال الشركة االم املقررة 
ف���ي 2007/12/27 عل���ى ان تتولى 
الشركة االم تخصيص هذه االسهم 

للغير مقابل دفع 20.400.000 دينار 
للشركة الزميلة عن هذا التنازل. ولم 
يتم إثبات هذا االلتزام في البيانات 
 املالي���ة للمجموعة، وبرأي االدارة 
فانه لن يترتب على املجموعة اي 

التزام  ناجت عن هذا العقد.  
5- نس���ترعي االنتباه الى ان 
املطلوبات املتداولة للمجموعة تزيد 
عن املوجودات املتداولة كما تظهر 
في املعلومات املالية املرحلية املكثفة 
املجمعة املرفقة   مببلغ 33.319.873 
دينارا وذلك قبل اى تعديل قد ينتج 
عن االمور الواردة   ضمن الفقرات 
)1 ال���ى 3( اعاله حيث قامت ادارة 
املجموعة بوض���ع خطة مت بيانها 
  ضمن االيضاح رق���م )19( حول 
املالية املرحلية املكثفة  املعلومات 
املجمعة   وذلك لضمان استمرارية 
الوفاء  املجموعة ولتمكينه���ا من 

بالتزامتها عند   االستحقاق. 
إيضاح: 11  

ال يتضم���ن النظام االساس���ي 
للش���ركة االم الس���ماح لها بشراء 
اس���همها وقد مت تعدي���ل  النظام 
االساسي للشركة االم ليشمل السماح 
بشراء اسهمها بتاريخ 2009/1/22.

إيضاح: 20  
الش���ركة االم وش���ركاتها  ان 
التابعة وشركة زميلة لها وافرادا 
محددين في ادارة  الشركة االم مرفوع 
عليهم قضايا محاكم او مطالبون 
للتحكيم في شكاوى   متعددة منها 
ما ه���و متعلق بادعاءات مخالفات 
قانون الشركات التجارية   والنظام 
االساسي للش���ركة االم، وبتاريخ 
املالية املرحلية املكثفة  املعلومات 
  املجمع���ة املرفقة لم يكن باالمكان 
حتديد نتائج هذه القضايا او شكاوى 
التحكيم   نظ���را النها مازالت قيد 

التداول لدى اجلهات املختصة. 

االمتناع عن االستنتاج

الواردة  بس���بب أهمية األمور 
اليها اعاله،  الفقرات املشار  ضمن 
ل���م نتمكن من احلصول على ادلة 
كافية ومالئمة لالس���تنتاج حول 
اعمال املراجعة، وبناء  عليه فاننا 
منتنع عن تقدمي استنتاجنا حول 
املالية املرحلية  املكثفة  املعلومات 

املجمعة املرفقة.

نية »مجموعة األوراق« شراء حصة الهيئة في »زين« وراء الهبوط

»غلف إنفست«: عمليات بيع عشوائية في أكتوبر
 ذكر تقرير ش���ركة غلف انفست أن سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية 
خالل شهر أكتوبر فقد شهد املؤشر السعري انخفاضا 
بواقع � 469.80 نقطة وبنس���بة -6%، كما شهد املؤشر 
الوزني انخفاضا بواقع � 32.19 نقطة وبنس���بة -%7، 
كما شهد املؤشر السعري انخفاضا بنسبة -5.59% أما 
املؤشر الوزني فقد شهد ارتفاعا بنسبة 3.95% منذ بداية 
السنة حيث أقفل املؤشر عند 7.347.5 نقطة. وذلك لعدة 
عوامل أهمها، إعالن مجموعة األوراق عن نيتها لشراء 
حصة الهيئة العامة لالس���تثمار في زين أدى إلى حالة 
من الهلع لدى املستثمرين بسبب توقع البعض ان هذه 
اخلطوة س���تعرقل إمتام صفقة بيع زين ملس���تثمرين 
أجانب، وورود أنباء عن ح���دوث خالف بني مجموعة 
االس���تثمارات الوطنية ومجموعة األوراق املالية حول 
الصفقة مما أدى إلى عمليات البيع العشوائية التي سادت 
السوق خالل الشهر. ترقب إعالنات أرباح الربع الثالث من 
العام خصوصا األسهم القيادية والتشغيلية، باالضافة 
إلى تخوف املستثمرين من نتائج أرباح الشركات للربع 
الثالث من العام والتي من املتوقع أن تكون سلبية وغير 
مشجعة بسبب عدم ارتفاع السوق خالل الربع الثالث 
وأدى ذلك إلى التحفظ عن الشراء واالنتظار حتى يتم 
اإلعالن عن النتائج. على الرغم من إعالنات األرباح اجليدة 
وغير املتوقعة لبنك الكويت الوطني الذي حقق ربحا 
صافيا بلغ 201 مليون دينار وبربحية 70 فلسا للسهم 
وش���ركة الوطنية لالتصاالت التي حققت ربحا صافيا 
بلغ 97 مليون دينار وبربحية 194 فلس���ا للسهم إال أن 
السوق فشل في التجاوب مع هذه اإلعالنات اإليجابية. 

كما انخفض املؤش���ر في أواخر الش���هر بسبب ترقب 
املستثمرين عودة دور االنعقاد التشريعي والتخوف من 
عودة التأزمي السياسي بني املجلس واحلكومة، تزامنا 

مع انخفاض األسواق اخلليجية والعاملية.

تداول القطاعات

واضاف التقرير أن قطاع البنوك تصدر أعلى تداول 
من حيث قيمة األسهم املتداولة بنسبة 23.7% من إجمالي 
القيمة املتداولة خالل شهر أكتوبر حيث شهد سهم وطني 
تداوال ب� 91.4 مليون س���هم بقيمة 114.3 مليون دينار، 
وأيضا شهد سهم بيتك تداوال ب� 47.6 مليون سهم بقيمة 
61.3 مليون دينار وحل قطاع اخلدمات ثانيا بنسبة %23.3 
من إجمالي القيمة املتداولة للشهر حيث شهد سهم زين 
تداوال ب� 73.6 مليون س���هم بقيمة 97.5 مليون دينار، 
وأيضا ش���هد س���هم أجيليتي تداوال ب� 43 مليون سهم 
بقيمة 52.3 مليون دينار، وجاء قطاع االستثمار ثالثا 
بنسبة 22.1% من إجمالي القيمة املتداولة للشهر حيث 
شهد سهم مش���اريع تداوال ب� 75.7 مليون سهم بقيمة 
37.4 مليون دينار، وأيضا شهد سهم الدي���رة ت��داوال 

ب� 234.7 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون دينار.
وتوقع التقرير ان املؤش���ر يج���ب إذا تخطى نقطة 
املقاومة األولى والنفس���ية عن���د 7.500 نقطة ومن ثم 
نقطة املقاومة الثانية عند 7.900 نقطة سيتجاوز االجتاه 
التنازلي الثانوي وسط ضرورة ارتفاع القيم والكميات 
املتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر 
عن نقطة الدعم األولى عند 7.346 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 7.000 نقطة.

P/E المضاعف السعري للسوق والقطاعات
شهر سبتمبر 

2009

شهر أكتوبر 

2009
التغير %

-6.7%11.0210.28السوق
قطاع 
-2.3%17.0416.65البنوك

قطاع 
-4.2%0.720.69االستثمار

قطاع 
-24.2%18.9714.37التأمني

قطاع 
-2.4%11.9111.62العقار

قطاع 
-0.6%5.255.22الصناعة

قطاع 
-9.9%12.2311.02اخلدمات

قطاع 
1.0%10.5110.61األغذية

قطاع غير 
-2.3%10.9010.65الكويتي

اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة   
24.3 مليون دينار على 55.1% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: الوطني، بيتك، الوطنية العقارية، الصناعات 

الوطنية، منا القابضة، اجيليتي، زين.
استحوذت قيمة تداول س��هم منا القابضة والبالغة 

6.3 ماليني دينار على 14.2% من القيمة االجمالية.
 باس���تثناء ارتفاع مؤش���ري قطاع الشركات غير 
الكويتية مبقدار 48.4 نقطة واألغذية مبقدار 7.3 نقاط، 
فقد تراجعت مؤشرات القطاعات االخرى، أعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 208.4 نقاط، تاله قطاع االستثمار مبقدار 

138.5 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 107 نقاط.

»استهالكية« تخسر 24.6 ألف دينار 
»المشتركة« توقع عقدي مناقصتين 

مع »األشغال« و»نفط الخليج«

تسلمت كتاب ترسية مناقصه من »نفط الكويت«

قال بيان لس���وق الكويت لألوراق املالية أن الش���ركة الوطنية 
للصناعات االستهالكية »استهالكية« قد حققت خسائر قدرها 24.618 
ألف دينار للتسعة أشهر املاضية بواقع خسارة 0.027 فلس للسهم 
الواحد مقارنة بأرباح قدرها 73.17 ألف دينار خالل نفس الفترة من 

العام املاضي بواقع ربحية 0.095 فلس للسهم الواحد.
وقال البيان ان الشركة حققت خسائر قدرها 40.033 ألف دينار 
بالربع الثالث بواقع 0.044 فلس للس���هم مقارنة بخس���ائر قدرها 
39.493 ألف دينار أي خسارة 0.042 فلس للسهم الواحد خالل الفترة 
نفسها من العام املاضي. وذكر البيان أن إجمالي املوجودات املتداولة 
لألشهر التسعة قد بلغ 5.322.470  دينار مقارنة ب� 4.927.146  دينارا 
خالل الفترة نفس���ها من العام املاض���ي كما بلغ إجمالي املوجودات 
9.805.356  دينارا مقارنة ب� 10.014.569 دينارا في حني بلغ إجمالي 
املطلوبات املتداولة 259.465  دينارا مقارنة ب� 230.943 دينارا  وبلغ 
اجمالي املطلوبات 313.043   دينارا مقارنة ب� 287.256  دينارا في حني 
بلغ إجمالي حقوق املساهمني 9.492.133  دينارا مقارنة ب� 9.727.313 
 دينارا. وقال البيان ان إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف 
ذات الصلة بلغ صفر دينار كما بلغ إجمالي املصروفات من التعامالت 

مع االطراف ذات الصلة صفر دينار أيضا.

أعلن بي���ان لس���وق الكويت 
لألوراق املالية عطفا على اعالنه 
الس���ابق بتاري���خ 6/21 واخلاص 
بش���ركة املجموع���ة املش���تركة 
للمقاوالت »املش���تركة« وترسية 
املناقصة رقم ص ط 203 التابعة 
العامة وبقيمة  لوزارة االش���غال 
2.757 مليون دينار وملدة 730 يوما 
  فقد أفادت الشركة بأنه مت توقيع 

عقد املناقصة أعاله. 
على صعي���د متصل قال بيان 

آخر للبورصة ان شركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت  أفادت بأنه متت 
ترسية املناقصة رقم جي او/اس سي 
214/ سي دي08 خدمات املشاريع 
واإلنشاء التابعة للعمليات املشتركة 
للشركة الكويتية لنفط اخلليج مع 
شيفرون العربية السعودية على 
الش���ركة وملدة 4 سنوات وبقيمة 
9.983.992 دينارا.  كما ذكر بيان 
آخر للسوق انه وعطفا على اعالنه 
السابق بتاريخ 30 أبريل واخلاص 

بحصول شركة املجموعة املشتركة 
على أقل األسعار في املناقصة  رقم 
ار اف بي -1864 واخلاصة بأعمال 
انشاء مرافق تخزين ومناولة املواد 
الكيميائية املس���تخدمة بعمليات 
انتاج النفط مبركز التجميع ملناطق 
جنوب شرق وغرب وشمال الكويت 
التابعة لشركة نفط الكويت ملدة 
720 يوما بقيمة 14.459.964 دينارا 
فقد أفادت الش���ركة بأنها تسلمت 

كتاب ترسية املناقصة املذكورة. 


