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القرارات من املس����ؤولني، وهذا وراء إحجام السيولة املالية عن الدخول 
في البورصة.

رابعا: يرى اصحاب هذا السيناريو ايضا انه اذا كان هناك حل غير 
دس���توري فانه البد ان يكون هناك حكومة قوية قادرة على االجناز 
وان تراقب اعمالها من قبل جهاز يتم اختياره منعا ألي عمليات اهمال 

او فساد.
ويقابل هذا السيناريو معارضون يرون ان اهمال احلكومة وعدم قدرتها 
على اتخاذ قرارات استثنائية 
وحاسمة ملعاجلة تداعيات 
االزمة العاملية، وراء تفاقم 
االوضاع االقتصادية، كما 
انهم يرون ان في الفترات 
قبل االزم���ة لم يكن هناك 
برنامج اقتصادي للحكومة 
أو عمليات تنمية اقتصادية 
في السنوات االربع املاضية، 
األمر ال���ذي اعطى مجلس 
االم���ة الفرص���ة ملواجهة 
تقصير احلكوم���ة، وفي 
نهاية املط���اف فان الواقع 
العام ان الكويت أصبحت في 
مرتبة متأخرة في جاذبية 
االستثمار وعمليات التنمية 

الوزراء وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ان الوضع السياسي داخل في مرحلة 
اكثر سوءا وقد دفع ذلك الكثير من االوساط االقتصادية واالستثمارية الى 
التوقعات بحل مجلس االمة اال انهم يرون انه في حال حدوث هذا السيناريو 
مع حل دستوري والدخول في انتخابات جديدة، فان الوضع االقتصادي 
في البالد سيكون اكثر سوءا، كما ان وضع البورصة ايضا سيكون اكثر 
صعوبة، مشيرين الى انه رغم اجلوانب السلبية للحل غير الدستوري 
ملجلس االمة اال ان هناك جوانب ايجابية اولها ان احلكومة وحدها ستتحمل 

املسؤولية امام الشعب في 
معاجلة الكثير من القضايا، 
خاص����ة االقتصادية خالل 
الفترة التي سيكون فيها حل 
غير دستوري، ثانيا: ستشهد 
البورصة نشاطا ملحوظا، 
وهذا النش����اط سيؤدي الى 
ارتفاع قيم االصول، وبالتالي 
معاجلة جزء كبير من ازمة 
الشركات، ثالثا: يرى اصحاب 
سيناريو احلل غير الدستوري 
ان السيولة املالية ستعود 
بقوة الى السوق خاصة ان 
هناك وفرة في السيولة اال ان 
هناك افتقادا للثقة وضبابية 
شديدة وعدم قدرة على اتخاذ 

ارتفاع محدود للبورصة في تداوالت سيطرت عليها 
عمليات المضاربة مع صعود أغلب األسهم القيادية

استحوذت قيمة تداول أسهم 5 شركات والبالغة 
35 مليون دينار على 58.6% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بيت التمويل 

الكويتي، الوطنية العقارية، اجيليتي، وزين.
استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 18.6 

مليون دينار على 31.2% من القيمة االجمالية.
باستثناء انخفاض مؤشر قطاع الصناعة مبقدار 
43.9 نقطة، ارتفعت مؤش����رات القطاعات األخرى 
أعالها قطاع األغذية مبقدار 197.3 نقطة، تاله قطاع 
البنوك مبقدار 122.7 نقط����ة، تاله قطاع اخلدمات 

مبقدار 101.3 نقطة. ت
را
ش

ؤ
م
و

االقتصادية والبنية التشريعية.

آلية التداول

حققت أغلب أسهم البنوك ارتفاعا في 
أسعارها في تداوالت مرتفعة نسبيا، فقد 
واصل سهم البنك الوطني االرتفاع، فيما 
استقر سهم التمويل الكويتي على سعره 
السابق. وحقق سهم بنك بوبيان ارتفاعا 

باحلد األعلى في تداوالت محدودة.
ويالح����ظ ان العدي����د من أس����هم 
البنوك وصلت ملستويات اسعار يرى 
املستثمرون انها تاريخية كسهم بنك اخلليج الذي وصل ملستويات اسعار 
14 سنة ماضية، رغم األزمة التي مر بها، كذلك سهما البنك الوطني والتمويل 
الكويتي وصال ألس����عار شهر فبراير املاضي رغم األرباح القياسية التي 

حققها البنك الوطني في األشهر التسعة من العام احلالي.
وحققت أغلب اس����هم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض األس����هم، إال ان طبيعة املضاربات سيطرت 
على آلية تداوالت اسهم الشركات االستثمارية بشكل عام، وما يجب أخذه 
بعني االعتبار انه رغم املستويات السعرية املتدنية التي وصلت لها اسهم 
الشركات االستثمارية اال انها ال ُتعد مغرية للشراء، وذلك نتيجة النتائج 
املالية املتوقعة ملعظمها في الربع األخير من العام احلالي والتي ستكون 
أضعف من أدائها في الربع الثالث، لذلك فإن اسهم الشركات االستثمارية 
خاصة التزال نسبة املخاطر فيها مرتفعة حتى وان كان اغلب أسعارها 

السوقية أقل من االسمية بنسبة %50.
كذلك حققت أغلب اس����هم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام، إال ان سهم »الوطنية العقارية« شهد تداوالت 
قياسية غلبت عليها عمليات املضاربة، فقد قادت عمليات الشراء على السهم 
محافظ مالية تابعة ملالكها، األمر الذي شجع بعض املضاربني للدخول على 
السهم بدعم من النشاط القوي ايضا لسهم اجيليتي، وشهد سهم املباني 

عمليات شراء ملحوظة مع ارتفاع نسبي لسعر السهم.

الصناعة والخدمات

رغم ارتفاع اسعار أغلب اسهم الشركات الصناعية التي شملها التداول 
اال ان حركة الشراء اتسمت بالضعف باستثناء التداوالت املرتفعة على 
س����همي الصناعات الوطني الذي حقق ارتفاعا في سعره ومنها القابضة 
التي س����جل سهمها انخفاضا في سعرها بفعل عمليات البيع املتواصلة 

على السهم.
وفي قطاع اخلدمات، حققت أغلب أسهم الشركات ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت القياسية التي شهدها 
سهم اجيليتي اال انها لم توقف االجتاه النزولي القوي للسهم، فيما حقق 
سهم زين ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت محدودة، وحققت أغلب 
اسهم الشركات الغذائية ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم امريكانا الذي 

ارتفع باحلد األعلى مطلوبا دون عروض في تداوالت محدودة.
واستمرت التداوالت الضعيفة على أغلب اسهم الشركات غير الكويتية 
باس����تثناء التداوالت املرتفعة على س����هم التمويل اخلليجي الذي حقق 

ارتفاعا محدودا في سعره.
وقد استحوذت قيمة تداوالت اسهم 5 شركات على 58.6% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 118 شركة.

هشام أبوشادي
حققت املؤش����رات العامة لس����وق 
الكويت لألوراق املالية ارتفاعا محدودا 
في ختام تعامالت األسبوع امس معوضا 
بعض اخلسائر التي تكبدتها البورصة 
اال ان عملي����ات الش����راء تركزت على 
س����همي اجيليتي والوطنية العقارية 
التي استحوذت على 39.5% من اجمالي 

قيمة التداوالت.
ورغم الصعود احملدود للبورصة اال 
ان طبيعة التداوالت غلب عليها عمليات 

املضاربة مع جني االرباح الس����ريعة االمر الذي يظهر مدى حالة التوتر 
والقلق التي تسود اوساط املتداولني خاصة انهم على قناعة بأن صعود 
السوق امس ال يعني انه تعافى من االزمات التي اثرت عليه بشدة والتي 
ستس����تمر في التأثير عليه خاصة في جانب الوضع السياسي وتزايد 
االس����تجوابات من اعضاء مجلس االمة، االمر الذي يجعل الفترة املقبلة 
للسوق اكثر توترا وبالتالي اكثر حذرا في عمليات الشراء، اما على مستوى 
النتائج املالية للشركات في الربع االخير من العام احلالي، فانها ستكون 
اسوأ من الربع الثالث نتيجة اخلسائر الضخمة التي تكبدتها البورصة 
منذ شهر اكتوبر حتى اآلن، وبالتالي فإن اوضاع الشركات ستزداد سوءا 
نتيجة تزايد اعباء االلتزامات املالية على الش����ركات من جهة، ومن جهة 
اخرى انخفاض قيم اس����تثماراتها في السوق من جهة اخرى، االمر الذي 
سيزيد من ضغوط البنوك على املقترضني من الشركات واالفراد نتيجة 
تراجع ضمانات االس����هم املرهونة لديهم، واالسوأ افتقاد املسؤولني في 
الش����ركات االمل في اي اصالحات اقتصادية او مالية تنقذهم من االزمة 

التي ميرون بها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 49 نقط����ة ليغلق على 6754.3 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.73% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
6.13 نقاط ليغلق على 374.67 نقطة بارتفاع نسبته 1.66% مقارنة بأول 
من امس. وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 270.3 مليون س����هم نفذت من 
خالل 5747 صفقة قيمتها 59.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 
118 ش����ركة من اصل 202 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 76 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 23 شركة وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها 

و84 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 83.4 

مليون سهم نفذت من خالل 1481 صفقة قيمتها 7 ماليني دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 78.5 مليون 

سهم نفذت من خالل 1224 صفقة قيمتها 9.6 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
61.9 مليون سهم نفذت من خالل 1312 صفقة قيمتها 25.2 مليون دينار.

وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 16.8 مليون 
سهم نفذت من خالل 724 صفقة قيمتها 11.7 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 14.3 مليون سهم نفذت من خالل 346 صفقة قيمتها 25.2 مليون 

دينار.
اظهرت اجللسة االخيرة ملجلس االمة واالستجوابات املقدمة ضد بعض 

»أجيليتي« تواصل 
االنخفاض وصعود 
»الوطنية العقارية« 
في تداوالت 
قياسية

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 5 شركات 
على %58.6 

من القيمة اإلجمالية

 )محمد ماهر(ارتفاع محدود ملؤشري السوق

المؤشر 49 نقطة وتداول 
270.3 مليون سهم قيمتها 

59.6 مليون دينار

ارتفاع

»غلف إنفست«: عمليات بيع مكثف 
وانعدام الثقة وراء تراجع السوق

أكدت الشركة اخلليجية 
الدولية لالستثمار »غلف 
ف���ي تقريرها  انفس���ت« 
األس���بوعي عن س���وق 
الكويت ل���ألوراق املالية املنتهي ف���ي 19 نوفمبر 
2009 أن مؤشر البورصة شهد انخفاضا في جميع 
مؤشراته الرئيسية حيث انخفض املؤشر السعري 
بواق���ع 303.9 نقاط وبنس���بة 4.31% كما انخفض 
املؤشر الوزني بواقع 23.58 نقطة وبنسبة %5.92. 
وذلك لعدة عوامل أهمها، عمليات البيع املكثف على 
معظم قطاعات الس���وق، باإلضاف���ة إلى حالة من 
الهلع والتشاؤم وانعدام الثقة التي تسود السوق 
بسبب االتهامات التي وجهت لشركة أجيليتي من 
السلطات القضائية الفيدرالية األميركية في شأن 
جتاوزات مالية في عقد للشركة مع اجليش األميركي، 
وكثرة الشائعات السلبية في السوق وخصوصا عن 
صفقة زين وانسحاب أحد أطراف الكونسورتيوم 

عن الصفقة.
وأضافت »غلف انفست« أن استمرار التأزمي بني 
املجلس واحلكومة أدى إلى تخوف املستثمرين من عدم 
استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية وخصوصا 
بع����د تقدمي عدد من النواب الس����تجوابات موجهة 

لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء اآلخرين.
وقالت »غلف انفس����ت« ان قطاع البنوك تصدر 
أعلى تداول بنسبة 34.1% من إجمالي القيمة املتداولة 
لألسبوع حيث شهد س����هم »بيتك« تداوال ب� 36.1 
مليون سهم بقيمة 38.7 مليون دينار، وأيضا شهد 
سهم وطني تداوال ب� 28.9 مليون سهم بقيمة 29.7 
مليون دينار، وحل قطاع اخلدمات ثانيا بنس����بة 

28.9% وذلك بس����بب التداول على س����هم أجيليتي 
حيث تداول ب� 35.8 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون 
دينار، وشهد سهم زين تداوال ملحوظا حيث تداول 
ب� 25.5 مليون سهم بقيمة 24.9 مليون دينار، ولقد 
حل قطاع االستثمار ثالثا بنسبة 10.6% وذلك بسبب 
التداول على س����هم الصفاة حيث ت����داول ب� 49.6 
مليون س����هم بقيمة 4.9 مليون دينار، وشهد سهم 
ايفا تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 37 مليون سهم 

بقيمة 2.9 مليون دينار.
وقالت »غلف انفست«: ذكرنا في حتليلنا الفني 
السابق لس����وق الكويت لألوراق املالية كما في 15 
نوفمبر 2009 أننا نتوقع أن املؤشر يجب عليه أن 
يتخطى نقطة املقاومة األولى عند 7.190 نقطة ومن 
ثم نقطة املقاومة الثانية عند 7.340 نقطة وصوال إلى 
نقطة 7.500 ليتجاوز االجتاه التنازلي الثانوي، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة 
الدعم األولى والنفس����ية عند 7.000 نقطة ومن ثم 
نقطة الدعم الثانية 6.860 نقطة. وبالفعل فقد انخفض 
املؤشر خالل األسبوع وجتاوز نقطتي الدعم األولى 

والثانية حيث أقفل املؤشر عند 6.754.3 نقطة.
وزادت الش����ركة قائلة: أما بالنس����بة لتحليلنا 
للفترة املقبلة، فاننا نتوقع بأن املؤشر يجب عليه 
أن يتخطى نقطة املقاومة األولى عند 6.775 نقطة 
وم����ن ثم نقطة املقاومة الثاني����ة عند 6.840 نقطة 
وصوال إلى نقطة 7.000 ليتجاوز االجتاه التنازلي 
الثانوي مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات املتداولة، 
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤش����ر عن 
نقطة الدعم األولى عند 6.700 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 6.560 نقطة.

في تقريرها األسبوعي عن البورصة

»فنية البورصة« أقرت إدراج »الخليجية المغاربية«
و»المسار لإلجارة واالستثمار« في السوق الرسمي

اللجنة أّجلت البت في إدراج »أموال الدولية لالستثمار« لحين استيفاء المزيد من البيانات

إدارة الس�وق طلبت تجديد طلب إدراج بعض الشركات النتهاء مدة اإلدراج لها بعد الموافقة
عمر راشد

أوضح مدير عام سوق الكويت 
لألوراق املالية صالح الفالح أن 
اجتماع اللجنة الفنية، أمس، أقر 
إدراج شركة اخلليجية املغاربية 
القابضة وشركة املسار لإلجارة 
واالستثمار في السوق الرسمي 
وذلك من بني 3 شركات تقدمت 
لإلدراج، فيم���ا مت تأجيل إدراج 
شركة أموال الدولية لالستثمار 

الستيفاء مزيد من البيانات.
اللجنة  الف���الح أن  وأضاف 
وافقت على رفع ش���ركتي إدارة 
األمالك العقاري���ة »رمي« ومينا 
العقاري���ة »مينا« من »املوازي« 
إلى »الرسمي« بناء على استيفائها 
لش���روط اإلدراج املطلوبة في 

الفالح إلى أن إدارة السوق كلفت 
»ناس����داك أوماكس« بإنشاء هذا 
املؤش����ر وفقا لتركيبة املؤشرات 

السوق الرسمي. 

مؤشر جديد للسوق

 وأوضح أن اللجنة درس���ت 
استحداث مؤشر جديد للسوق، 
كما أوصت اللجنة بأن يقوم مطور 
السوق »ناسداك أوماكس« بإنشاء 
هذا املؤشر وفقا للمعايير العاملية 
املتبعة في تركيب املؤش���رات 
املالي���ة على أن يتم تطبيقه من 
شهر يونيه املقبل، مستدركا إن 
املؤشر اجلديد سيعمل بالتوازي 
مع املؤشر احلالي وفقا للمعايير 

العاملية اجلديدة.
وحول معايير املؤشر اجلديد، 
وهل سيكون وفق أكبر 30 أو 50 
ش����ركة مدرجة في السوق أشار 

العاملي����ة املتبعة ف����ي هذا الصدد 
دون أن يضيف املزيد حول طبيعة 

وتركيبة املؤشر.

طلب اإللغاء أو التأجيل

وردا على سؤال عما إذا كانت 
الشركات التي متت إجازتها لإلدراج 
في اجتماع اللجنة السابق قد تقدمت 
بطلب إللغاء أو تأجيل إدراجها، أشار 
الفالح إلى أن هناك مدة 3 شهور 
أمام الشركات لإلدراج وفي حال 
انتهائها على الشركات أن تتقدم 
بطلب جديد إلدارة السوق لإلدراج 

وفق الشروط املوضوعة.
وأضاف ان هناك من الشركات 
التي متت املوافق����ة عليها انتهت 
إدارة السوق منها  مدتها وطلبت 

التقدم من جديد في حال رغبتها 
باإلدراج، مس����تدركا أن عدد تلك 
الش����ركات ال يتعدى ش����ركة أو 

اثنتني. 
وحول تطور اجتماعات إدارة 
السوق مع »ناسداك أوماكس«، 
أوضح أن األمور تس���ير بشكل 
جيد، الفتا الى أن إدارة السوق 
عق���دت 3 اجتماعات مع ممثلي 
ناسداك، كاش���فا النقاب عن أن 
االجتماع الرابع س���يكون في 7 
ديسمبر املقبل الستكمال ما بدأته 

االجتماعات السابقة.
وعما إذا كانت اللجنة ناقشت 
طلبات شركات الوساطة في نظام 
التداول اجلديد، أوضح أن اللجنة 

لم تناقش طلباتها.

مجلس إدارة »آفاق« 
يجتمع األحد المقبل

»إياس« تخسر 751.4 ألف دينار وتوصي بعدم توزيع أرباح 
الكويت  أعلن سوق 
لألوراق املالية ان مجلس 
ادارة شركة آفاق للخدمات 
التربوية »آفاق« سيجتمع 
يوم األحد املقبل ملناقشة 
البيانات املالية السنوية 
 للشركة للسنة املنتهية 

في 31 أغسطس 2009.

اعتمد مجلس ادارة ش����ركة إياس للتعليم 
االكادميي والتقني البيانات املالية الس����نوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية في 31 أغسطس 
2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق 
خسارة بلغت 751.4 الف دينار ما يعادل 6.83 
فلوس للس����هم، مقارنة مع خسارة بلغت 1.1 
مليون دينار ما يعادل 10.79 فلوس للس����هم 
للفترة املقارنة من العام املاضي، وأوصى مجلس 
ادارة الش����ركة بعدم توزيع أرباح عن السنة 

املالية املنتهية.  وذكرت الشركة في بيان نشر 
على موقع البورص����ة أمس أن تقرير مراقب 
احلسابات يحتوي على التحفظ التالي:  أساس 
ال����رأي املتحفظ:  كما هو مبني في ايضاح رقم 
)8( مت احتساب حصة الشركة من نتائج اعمال 
شركتها الزميلة، شركة قرية املعرفة التعليمية 
- ش، م.ك )مقفلة(، كما في 31 أغسطس 2009 
بناء على بيانات مالي����ة معدة من قبل ادارة 
الشركة الزميلة.  كما يوجد لدى الشركة أسهم 

غير مسعرة مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع 
 مببلغ 2.4 مليون دينار مدرجه بالتكلفة، حيث 
لم تتمكن االدارة من تقدمي أدلة كافية ومناسبة 
تؤيد القيمة الدفترية لهذه االسهم غير املسعرة 
كما في تاريخ  البيانات املالية، وعليه لم نتمكن 
من التوصل الى قناعة حول القيمة الدفترية 
لهذه االستثمارات كما في 31 أغسطس 2009 
كما لم تتمكن من القيام بإجراءات  تدقيق بديلة 

لتحديد األثر على البيانات املالية ان وجد.  

وافقت على تصعيد »ريم« ومينا العقارية من »الموازي« إلى »الرسمي«

صالح الفالح

التغير %19 نوفمبر 12 نوفمبر األسهم األكثر ارتفاعا
8%0.1000.108شركة نفائس القابضة

7.4%0.0680.073شركة داماك الكويتية القابضة

6.5%0.1540.164الشركة الوطنية الدولية

5.2%0.2320.244شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية

2.9%0.2080.214الكويتية � البحرينية للصيرفة

التغير %19 نوفمبر 12 نوفمبر األسهم األكثر تراجعا

-22.7%0.0660.051شركة املعدات القابضة

-20%0.0500.040شركة صكوك القابضة

-20%0.0750.060شركة مبرد للنقل

-19.6%1.1200.900شركة املخازن العمومية )أجيليتي(

-19%0.3950.320شركة منا القابضة

إعداد: أحمد مغربيإعالنات البورصة

تق��رير


