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)اسامة البطراوي(محمد الغيث مترئسا اجلمعية العمومية

دون حسم ملشاريع التنمية في البالد على الرغم من اعالن احلكومة أن 
اخلطة اخلمس����ية إلنفاق 40 مليار دينار مت االنتهاء منها ليتم عرضها 
على مجلس األمة الذي انشغل بعضه بقضايا فرعية واستجوابات رغم 
حقهم الدستوري فيها إال أن األزمة االقتصادية االستثنائية التي متر بها 
البالد حتتم إعطاء األولوية من جانب مجلس األمة للقضايا االقتصادية 
بل ومطالبة احلكومة بخططها االقتصادية لس����رعة إقرارها، خاصة ان 
استمرار هذا الوضع سيزيد من حجم البطالة في الكويت التي وصل عددها 
حاليا الى حوالي 14.500 ألف 
مواطن يعانون من البطالة 
األم����ر الذي يخل����ق أزمات 
اجتماعية وأمنية خطيرة.

آلية التداول

حافظ����ت أغلب اس����هم 
البن����وك عل����ى أس����عارها 
فيما سجلت اسهم 3 بنوك 
انخفاضا في اس����عارها، اال 
ان وتيرة التداول اتس����مت 
بالضعف بشكل عام باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا 
على س����همي بنك اخلليج 
الذي  الكويتي  والتموي����ل 
س����جل انخفاض����ا محدودا 

حجمها 6.8 ماليني س����هم نفذت من خالل 191 صفق����ة قيمتها 834 ألف 
دينار.

الوضع السياسي

في ظل األزمات التي تعاني منها ش����ركات القطاع اخلاص ومختلف 
القطاعات االقتصادية وأجواء اإلحباط التي تس����ود أوساط املتداولني، 
دخل الوضع السياسي في البالد مرحلة متوترة مع تهديد بعض النواب 

باستجواب رئيس احلكومة 
ف����ي الوقت ال����ذي دعا فيه 
صاح����ب الس����مو األمي����ر 
الس����لطتني للتعاون البناء 
ملعاجلة كافة القضايا التي 
البالد، خاصة  تعاني منها 
القضايا االقتصادية واملالية، 
ال����ذي يظه����ر نواب  األمر 
مجل����س األم����ة بانهم غير 
عابئني بالوضع االقتصادي 
واملالي الذي متر به البالد في 
الوقت الذي حقق فيه ارتفاع 
اسعار النفط فوائض مالية 
يجب استغاللها في مشاريع 
تنموية، اال انه يبدو ان هذا 
العام سيمر كاألعوام السابقة 

تذبذب محدود لمؤشري السوق ومضاربات قوية 
على أغلب أسهم الشركات الرخيصة

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 10 شركات 
والبالغة 23.1 مليون دينار على 53.2% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: بنك اخلليج، بيتك، 
ايفا، الديرة، الصفاة لالستثمار، عقارات الكويت، 

أجيليتي، زين، صفاة طاقة، الصفوة.
 حققت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
االستثمار مبقدار 52.4 نقطة، تاله قطاع الصناعة 
مبقدار 29.6 نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار 17.9 
نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أعالها قطاع 
األغذية مبقدار 105.3 نقاط، تاله قطاع الشركات غير 

الكويتية مبقدار 55.8 نقطة. ت
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في سعره، وحتى اآلن لم يعلن البنك 
التجاري وبنك برق����ان عن نتائجهما 
املالي����ة ولكن يتوق����ع ان يعلن عنها 

األسبوع املقبل.
الش����ركات  وحققت اغلب اس����هم 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت غلب عليها عمليات املضاربة 
وجني االرباح، فحتى نهاية تداوالت 
امس اعلنت اربع شركات استثمارية 
نتائجها املالية، آخرها ش����ركة املركز 
املالي التي اعلن����ت امس عن حتقيق 
ارباح قدرها 4.1 ماليني دينار ما يعادل 
9 فلوس لفترة التسعة اشهر منها نحو 
1.9 مليون دينار ما يعادل اربعة فلوس في الربع الثالث، فيما ان الشركة 
تكبدت خسائر قدرها 973 الف دينار في التسعة اشهر من العام املاضي، 
وبذلك فإن هناك 40 ش����ركة استثمارية لم تعلن عن نتائجها املالية في 
ظل توقف تداول سهمي دار االس����تثمار والدولية لالجارة عن التداول 
من����ذ نهاية الربع االول من الع����ام احلالي، وهذا يعني انه من املفترض 
ان تعلن 40 ش����ركة اس����تثمارية عن نتائجها االسبوع املقبل، لذلك من 
الضروري احلذر خالل تعامالت االسبوع املقبل جتاه الشركات التي لم 
تعلن نتائجها حتى اآلن. ومن خالل آلية تداوالت الشركات االستثمارية 
يالحظ ان هناك شركات تداوالتها مرتفعة، فيما ان اسعارها ثابتة كسهم 
ايفا في الوقت الذي س����جل فيه س����هم الديرة تداوالت قياسية دفعته 
لالرتفاع باحلد األعلى، وواصل س����هم الساحل للتنمية االرتفاع باحلد 
األعلى، فيما سجل سهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا مبقدار 3 وحدات 
في تداوالت ضعيفة نسبيا، وحقق سهم الصفاة لالستثمار ارتفاعا نسبيا 
في تداوالت مرتفعة، فيما تراجعت اسعار سهمي اكتتاب واملدينة بشكل 

محدود في تداوالت ضعيفة.
وفي قطاع العقار، تباينت اس����عار اسهمه في تداوالت مرتفعة على 
بعض األسهم، حيث عادت التداوالت املرتفعة على سهمي عقارات الكويت 
وجيزان العقارية مع ارتفاع محدود في اسعارهما، فيما تراجعت تداوالت 

الدولية للمنتجعات مع استقرار سعره.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
متواضعة على اغلب اس����هم القطاع، فقد سجل سهم صناعات األنابيب 
ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة، كما سجل سهم اسمنت بورتالند 
ارتفاعا كبيرا في سعره في تداوالت ضعيفة، فيما سجل سهم اخلليج 

للكابالت انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة.
وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها خاصة 
اسهم الشركات الرخيصة في القطاع مع تركز وتيرة التداول على اسهم 
صفاة طاقة وصفاتك والصف����وة وهيتس تلكوم اال ان طبيعة التداول 

على هذه االسهم غلب عليها عمليات املضاربة وجني االرباح.
وتراجعت اسعار اغلب اس����هم الشركات غير الكويتية في تداوالت 
ضعيفة، فيما سجل سهم التمويل اخلليجي ارتفاعا محدودا في سعره 

في تداوالت ضعيفة.
وقد استحوذت قيمة تداوالت اسهم 10 شركات على 53.2% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 127 شركة.

هشام أبوشادي
اتسمت حركة مؤشري سوق الكويت 
ل����الوراق املالية في خت����ام تعامالت 
االسبوع امس بالتذبذب احملدود صعودا 
وهبوطا مع ضعف واضح في تداوالت 
اسهم الشركات القيادية، فيما ان اسهم 
الشركات الرخيصة شهد اغلبها تداوالت 
نشطة خاصة اسهم الشركات التابعة 

ملجموعتي ايفا والصفوة.
ورغم ان الس����وق شهد اداء جيدا 
في اليومني املاضيني، اال ان تداوالت 
االس����بوع املقبل س����تكون حاسمة، 
ويتوقع ان تش����هد تقلبات ش����ديدة 

نظرا لكونه االس����بوع االخير من الفترة القانونية العالنات الشركات 
ع����ن نتائجها املالية، ف����ي الوقت الذي لم تعلن في����ه اكثر من 60% من 
الش����ركات عن نتائجها املالية لفترة التسعة اش����هر. وعلى الرغم من 
النشاط امللحوظ لعدد من اسهم الشركات الرخيصة، اال ان هذه االسهم 
ل����م تعلن نتائجها املالية، وبالتالي هن����اك مخاوف من ان يكون اداؤها 
ضعيفا، االمر الذي س����يدفع اسعارها للتراجع عقب اعالن نتائجها، ما 
يجعل النشاط احلالي لهذه االسهم احدى صور التصعيد والبيع، او ان 
نتائجها املالية قد يتأخر االعالن عنها، وبالتالي وقف تداول اس����همها، 
لذلك فإن الشركات التي ستتأخر في االعالن عن نتائجها املالية االسبوع 
املقبل يجب ضرورة احلذر في ش����رائها خوفا من وقف تداول اسهمها، 
فالوضع العام للس����وق اليزال غير مريح، سواء على مستوى تداعيات 
تأخر الشركات في االعالن عن نتائجها املالية او على مستوى االوضاع 
السياسية وعودة التهديد باستجواب رئيس احلكومة، االمر الذي سيدخل 
البالد في ازمة سياس����ية يصعب التوقع بتداعياتها، وان كان معروفا 
عن السوق انه يشهد نشاطا في حال وصول املناخ السياسي في البالد 

ملرحلة حل مجلس االمة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 4.1 نق����اط ليغلق على 7334.1 نقطة 
بانخفاض نس����بته 0.06%، فيما سجل املؤش����ر الوزني انخفاضا قدره 
3.04 نق����اط ليغلق على 421.43 نقطة بانخفاض نس����بته 0.72% وبلغ 
اجمالي االسهم املتداولة 378.3 مليون سهم نفذت من خالل 5987 صفقة 
قيمتها 43.2 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 127 شركة من اصل 
202 ش����ركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 53 شركة، وتراجعت اسعار 
اسهم 39 شركة وحافظت اسهم 35 شركة على أسعارها و75 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدرت الش����ركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 141.2 

مليون سهم نفذت من خالل 2221 صفقة قيمتها 13.9 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 107.2 ماليني 

سهم نفذت من خالل 1159 صفقة قيمتها 7.9 ماليني دينار.
وج����اء قطاع اخلدمات في املركز الثال����ث بكمية تداول حجمها 95.5 

مليون سهم نفذت من خالل 1438 صفقة قيمتها 10.7 ماليني دينار.
وحصل قطاع البنوك على املرك����ز الرابع بكمية تداول حجمها 9.6 

ماليني سهم نفذت من خالل 354 صفقة قيمتها 5.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع الش����ركات غير الكويتية في املركز السابع بكمية تداول 
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3.7 ماليين دينار إجمالي خسائرها وتبحث تأسيس شركتين عقاريتين في السعودية ومصر

 »مروة العقارية« تدرس استثمارات محلية  
منى الدغيمي

قال رئيس مجلس إدارة ش���ركة مروة العاملية العقارية 
محمد الغيث ان الش���ركة بصدد متابعة حثيثة للعديد من 
األس���واق، حيث وقع االختيار على ثالث فرص واعدة منها 
لالستثمار فيها وذلك بشراء قطعتي أرض في سلطنة عمان 
ومت حتويل غرضهما من زراعي إلى سكني وجتاري، مشيرا 

إلى أن الشركة تقوم حاليا بتسويقهما.
وأضاف أن »مروة« أسست شركة في مصر متهيدا للقيام 
مبش���روعات اس���تثمار عقاري، الفتا إلى أنها حاليا تبذل 
جهودا لتأسيس ش���ركة باململكة العربية السعودية لذات 
الغرض. وتابع انه حاليا يجري دراسة العديد من عروض 
االستثمار في كل الدول التي سبق ذكرها باإلضافة إلى السوق 
احمللي وذلك بغرض إيجاد فرص استثمارية مناسبة بعوائد 
مالئمة ضمن هامش مقبول للمخاطرة. وفي تصريح خاص 
للصحافيني، قال الغيث ان الشركة تركز في الفترة احلالية 
على السوق الكويتي خاصة العقارات املدرة للدخل وكذلك 
على السوقني السعودي واملصري، الفتا إلى أن هذا نابع من 

إميان مجلس اإلدارة بهذه اخلطة.
وعن أهم تداعيات األزمة العاملية على أداء الشركة، قال 
الغيث ان األزمة التي يعاني منها كل من ش���ركة وبنك دار 
االستثمار أثرت سلبا على الوضع املالي للشركة وعزا ذلك 
الستثمار الشركة حلوالي ستة ماليني وسبعمائة وخمسني 
ألف دينار لديهما، مش���يرا إلى أن الشركة قد حصلت منها 
أثناء مدة االس���تثمار على أكثر من 3.5 ماليني دينار وجار 

حتصيل بقية املستحقات عبر الطرق القانونية.
على صعيد متصل، كش���ف الغيث ان الش���ركة أخذت 
مخصصات باملبلغ املستثمر في شركة وبنك دار االستثمار 
الذي يقدر ب� 3.4 ماليني دينار. وأفاد بأن من ضمن السلبيات 

التي حلقت بالشركة الستثمارها في دار االستثمار، هبوط 
قيمة اس���تثماراتها في شركة مروة خلدمات احلج والعمرة 
بحوالي 786 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه اخلسائر تعتبر 
دفترية نتيجة تداعيات األزمة التي أثرت على السوقني احمللي 
والعاملي. وأوضح الغيث أن الذي س���اعد على استبعاد اثر 
املخصصات حتقيق الشركة ألرباح مبقدار 440.2 ألف دينار 
ليكون إجمالي اخلسائر التي تكبدتها الشركة في حدود 3.7 
ماليني دينار، الفتا إلى أن الش���ركة تأمل في تعويض هذه 
اخلسائر باستردادها للمبالغ املستحقة لها من شركة وبنك 

دار االستثمار.
هذا ومتت املوافقة على كل بنود جدول أعمال اجلمعية 
العمومية العادية للشركة السيما عدم توزيع أرباح عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008 وانتخاب أعضاء مجلس 

إدارة مكملني لفترة عضوية مجلس إدارة الشركة وقد تقرر 
انتخاب كل من احمد عبدالرحمن الشايع ومحمد عبدالرحمن 
الش���ايع ممثلني عن ش���ركة التمدين القابضة وأنور محمد 

الشعيل ودعيج عبداهلل الركيبي كاحتياطي أول.
وعن ابرز التحديات التي تعانيها الش���ركة في ظل عدم 
تفعيل قانون ال� B.O.T، أفاد نائب املدير العام خالد املسلم بأن 
قانون ال� B.O.T في الكويت هو ضحية للتجاذب السياسي 
وتصفية احلسابات، مشيرا إلى أن الكويت لديها العديد من 

األراضي غير املستغلة.
كما تقرر خالل عمومية الشركة غير العادية تعديل نص 
املادة السادسة والعشرين من النظام األساسي للشركة ليصبح 
مبقتضى هذا التعديل إج���ازة ملجلس اإلدارة ببيع عقارات 

الشركة او رهنها او إعطاء الكفاالت أو عقد القروض.

 »الوطنية م.ب« تربح  7.4 ماليين دينار
اجتمع مجلس ادارة شركة الصناعات الوطنية »وطنية م.ب« اول من 
أمس واستعرض النتائج املالية للتسعة اشهر االولى من العام 2009 والتي 
أظهرت حتقيق ربح تش���غيلي بلغ 7.4 مالي���ني دينار بزيادة قدرها %25 
عن العام املاضي وقابل ذلك خس���ائر استثمارية بلغت 7.8 ماليني دينار 
ناجتة عن انخفاض قيمة اصول الشركة االستثمارية وكانت محصلة ذلك 
خس���ائر صافية بلغت 430 ألف دينار، أي بواقع »فلس وربع(« للسهم. 
وبذلك تكون النتائج التشغيلية االيجابية للتسعة اشهر املاضية قد غطت 

اخلسائر الناجتة عن االزمة االقتصادية العاملية.

»غلف إنفست«: االحتقان وعودة التأزيم
 وراء تذبذب السوق

ذكر تقرير شركة غلف 
إنفس����ت األس����بوعي أن 
الكويت  مؤشرات س����وق 
ل����أوراق املالية ش����هدت 
تذبذبا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض 
املؤشر السعري بواقع - 13.4 نقطة وبنسبة - %0.18 
كما انخفض املؤشر الوزني بواقع - 1.35نقطة وبنسبة 
- 0.32%. وذل����ك لعدة عوامل أهمه����ا: العزوف عن 
الشراء وترقب إعالنات أرباح الربع الثالث من العام 
وخصوصا أرباح الش����ركات القيادية والتشغيلية، 
باإلضافة إلى االحتقان السياسي وعودة التأزمي بني 
املجلس واحلكومة ما أدى إلى تخوف املستثمرين من 
عدم استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية، وعلى 
الرغم من انخفاض السوق خالل األسبوع إال أنه قلص 
خسائره أواخر األسبوع بسبب عمليات الشراء املكثف 
على األسهم القيادية والتشغيلية وحترك املجاميع 
االستثمارية خصوصا مجموعة االستثمارات الوطنية 
وشركاتها التابعة والزميلة.  وافاد التقرير بأن قطاع 
اخلدمات تصدر أعلى تداول بنسبة 28.4% من إجمالي 

القيمة املتداولة لأسبوع حيث شهد سهم زين تداوال 
ب� 20.2 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار، وأيضا 
شهد سهم أجيليتي تداوال ب� 15.6 مليون سهم بقيمة 
17.7 مليون دينار، وحل قطاع االستثمار ثانيا بنسبة 
23% وذلك بسبب التداول على سهم ايفا حيث تداول ب� 
78.6 مليون سهم بقيمة 6.7 ماليني دينار، وشهد سهم 
الديرة تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 66.9 مليون سهم 
بقيمة 6.4 ماليني دينار، ولقد حل قطاع البنوك ثالثا 
بنس����بة 17.5% وذلك بسبب التداول على سهم بيتك 
حيث تداول ب� 14.4 مليون س����هم بقيمة 16.6 مليون 
دينار وشهد سهم وطني تداوال ملحوظا حيث تداول 
ب� 7 ماليني سهم بقيمة 8 ماليني دينار. وتوقع التقرير 
أن يتخطى املؤشر نقطة املقاومة األولى عند 7.340 
نقاط ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 7.500 نقاط 
وصوال إلى نقط����ة 7.900 ليتجاوز االجتاه التنازلي 
الثانوي مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات املتداولة، 
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة 
الدعم األولى عن����د 7.190 نقاط ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية 7.000 نقطة. 

»المصرية ـ الكويتية القابضة« 
تربح 27.1 مليون دينار 

بورحمة عضوًا جديدًا بـ »نفائس القابضة« 

»ثريا« تخسر 441.3 ألف دينار 

»أم القيوين« تخسر 1.7 مليون دينار 

اعداد: عاطف رمضاناعالنات البورصة

ذكرت البورصة ان الشركة القابضة املصرية 
�  الكويتية )قابضة م ك(  حققت أرباحا لفترة ال� 
9 أشهر بلغت 27.18 مليون دينار بربحية سهم 
قدرها 35.77 فلسا مقارنة ب� 22.5 مليون دينار 
بربحية سهم بلغت 29.48 فلسا خالل نفس الفترة 
من العام املاضي. وقد حققت الش����ركة أرباحا 
للرب����ع الثالث بلغت 9.72 ماليني دينار بواقع 
12.78 فلسا للسهم مقارنة ب� 6.9 ماليني دينار أي 
9.15 فلوس خالل نفس الفترة من العام املاضي. 
وأضاف البيان أن إجمالي املوجودات املتداولة 

لل� 9 أش����هر بلغت 151.826.068 دينارا مقارنة 
ب� 132.223.266 دينارا لنفس الفترة من العام 
املاضي، وبلغ إجمالي املوجودات 480.140.717.61 
دينار مقارنة ب����� 434.308.444 دينارا، وبلغ 
املتداول����ة 122.594.284  إجمالي املطلوب����ات 
دينارا مقارنة ب� 99.434.623 دينارا، كما بلغ 
إجمالي املطلوبات 215.867.262 دينارا مقارنة 
ب� 195.760.689 دين����ارا وبلغ إجمالي حقوق 
املساهمني 190.505.085 دينارا مقارنة بإجمالي 

حقوق املساهم��ني ب� 165.436.133 دينارا.

قال بيان لس���وق الكويت 
لأوراق املالية ان شركة نفائس 
أفادته   بقيام شركة  القابضة 
القابضة بترشيح  املواس���اة 
عدنان يعقوب أحمد بورحمة 
عضوا مبجلس إدارة ش���ركة 

نفائ���س القابض���ة ب���دال عن 
ممثلها العضو املستقيل عدنان 
محمد عبدالعزيز الوزان.  وبهذا 
يصبح تش���كيل مجلس إدارة 
التالي:  النحو  الش���ركة على 
سعد عبدالعزيز الوزان )رئيس 

مجلس اإلدارة والعضو املنتدب( 
وعدنان يعقوب أحمد بورحمة 
)نائب رئيس مجلس اإلدارة  ( 
وعضوية كل من عبدالعزيز زيد 
السبيعي ومالك أحمد سلطان 

وعبدالفتاح توفيق.

قال بيان للبورصة ان شركة الثريا العقارية 
»ثريا« منيت بخسائر لفترة ال� 9 أشهر بلغت 
441.3 ألف دينار بواقع خسارة سهم قدرها 
3.01 فلوس مقارنة بأرباح قدرها 1.17 مليون 
دينار أي ربح 8.02 فلوس خالل نفس الفترة 

من العام املاضي.
وقد حققت الشركة أرباحا للربع الثالث 
بلغت 73.34 ألف دين���ار بواقع 0.50 فلس 
للسهم مقارنة بخس���ائر قدرها 254.2 ألف 

دينار أي خسارة 1.74 فلسا خالل نفس الفترة 
من العام املاضي.

البي���ان أن إجمالي املوجودات  وأضاف 
املتداولة لل� 9 أش���هر بلغ 2.683.157   دينارا 
مقارنة ب���� 8.223.883  دينارا لنفس الفترة 
من العام املاضي، وبلغ إجمالي املوجودات 
17.475.510    دينار مقارنة ب� 18.523.096  دينارا، 
وبلغ إجمال���ي املطلوبات املتداولة 977.414  

دينارا مقارنة ب� 1.444.098  دينارا.

أوضحت البورصة أن شركة صناعات اسمنت 
ام  القيوين »قيوين ا« قد منيت بخسائر لفترة ال� 
9 أشهر بلغت 1.77 مليون دينار بخسارة سهم 
قدرها 0.005 فلس مقارنة بأرباح قدرها 6.96 
ماليني دينار أي ربحية سهم بلغت 0.0191 فلس 

خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وقد منيت الشركة بخسائر للربع الثالث بلغت 
2.94 مليون دينار بواقع خسارة 0.0081 فلس 

للسهم مقارنة بخسائر قدرها 667.3 ألف دينار أي 
خسارة 0.002 فلس خالل نفس الفترة من العام 
املاضي. وأضاف البيان أن إجمالي املوجودات 
املتداولة لل� 9 أشهر بلغ 17.108.027 دينارا مقارنة 
ب���� 37.308.953 دينارا لنفس الفترة من العام 
املاضي، وبلغ إجمالي املوجودات 56.077.256 
دينارا مقارنة ب� 71.057.099 دينارا، وبلغ إجمالي 

املطلوبات املتداولة 4.058.022 دينارا .

تقــرير


