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البورصة تهوي رغم المبادرة اإليجابية لـ »المركزي« 
وشراء قوي على »الوطني« و»بيتك« و»زين«

اس����تحوذت قيمة تداول أس����هم 
أربع شركات والبالغة 29 مليون دينار 
على 75.1% من القيمة اإلجمالية، وهذه 
الشركات هي: البنك الوطني، التمويل 

الكويتي، زين، والتمويل اخلليجي.
اس��تحوذت قيم��ة ت��داول س��هم 
التموي��ل الكويتي البالغ��ة 10.6 ماليني 

دينار على 27.4% من القيمة اإلجمالية.
باستثناء استقرار مؤشر قطاع 
التأمني، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات 
األخرى أعالها قطاع الش����ركات غير 
الكويتية مبقدار 283.2 نقطة، تاله قطاع 
البنوك مبقدار 236.3 نقطة، تاله قطاع 

االستثمار مبقدار 215.9 نقطة.
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هشام أبوشادي
هوت أسعار األسهم في سوق 
الكويت لألوراق املالية امس بشدة 
وبشكل مبالغ فيه تأثرا بأزمة دبي 
التي دفعت أسواق املال اخلليجية 
للتدهور أيضا امس، خاصة سوق 
قطر الذي تراجع بنس����بة %8.3، 
فيما انخفض س����وق دبي بنسبة 
5.6% وابوظب����ي بنس����بة %3.5 
والكويت بنس����بة 2.7%، وقياسا 
بعدد الشركات املدرجة في سوق 
دبي على حدة وسوق ابوظبي على 
املدرجة في  حدة وعدد الشركات 
سوق الكويت جند ان نسبة هبوط 
الس����وق الكويتي أعلى من نسبة 
هبوط سوق دبي وسوق ابوظبي، 
األمر الذي يشير الى ان هناك مبالغة 
شديدة في هبوط السوق الكويتي 
وكأن األزمة وقع����ت في الكويت 
وليس دبي، وقد بدا ذلك واضحا 
من خالل هبوط اسعار العديد من 
األسهم باحلدود الدنيا مع إحجام 
واضح عن الشراء باستثناء عمليات 
الشراء امللحوظ على أسهم البنك 
الوطني وبيتك وزين والتي وفقا 
ملعلومات حصلت عليها »األنباء« 
مت����ت من قب����ل احملفظ����ة املالية 
الشراء على  احلكومية وعمليات 
سهم الوطني من قبل البنك نفسه 
وفي ظل التدهور احلاد للبورصات 
اخلليجية التي بدأت التداول امس، 
فإنه يتوقع استمرار هبوط هذه 
االسواق وان كان بوتيرة اقل، ولكن 
بالنسبة للسوق الكويتي، فإنه من 
الضروري ان تتحرك احملفظة املالية 
احلكومية بقوة، وكذلك املجاميع 
االستثمارية للحد من وتيرة هبوط 

السوق.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 

ش����راء وهما بنك اخلليج والبنك 
االهلي والبنك الدولي. وفي قطاع 
االستثمار، فإنه من اصل 30 شركة 
شملها التداول في القطاع عرضت 
اسهم 27 شركة باحلد االدنى دون 
طلبات ش����راء، علما ان هناك 47 
شركة مدرجة في القطاع، ما يعني 
ان هناك 16 شركة لم يشملها التداول 
ولو شملها التداول لتراجع السوق 
اكثر. اما في قطاع العقارات فانه 
من اصل 19 شركة شملها التداول 
في القطاع، عرضت اسهم 14 شركة 
باحلد االدنى دون طلبات ش����راء، 
علما ان هناك 36 شركة مدرجة في 
القطاع. واما في قطاع الصناعة، 
فمن اصل 28 ش����ركة مدرجة في 
القطاع، عرضت اسهم 7 شركات 
باحلد االدنى دون طلبات شراء من 
اصل 15 شركة شملها التداول في 
القطاع. واما في قطاع اخلدمات، 
فمن اصل 26 شركة شملها التداول 
في القطاع عرضت اسهم 14 شركة 
باحلد االدنى دون طلبات ش����راء 
في مقدمتها سهم اجيليتي، علما 
ان هن����اك 57 ش����ركة مدرجة في 
القطاع. وفي قطاع الشركات غير 
الكويتية، عرضت اسهم 6 شركات 
باحلد االدنى دون طلبات شراء من 
اصل 8 شركات شملها التداول، علما 
ان عدد الشركات املدرجة في القطاع 
يقدر بنحو 15 شركة. ويالحظ انه 
من اجمالي 112 شركة شملها التداول 
امس عرضت اسهم 73 شركة باحلد 
االدنى والتي متثل نحو 65.1% من 
اجمالي االسهم التي شملها التداول 
ونحو 35.7% من اجمالي االسهم 
املدرجة في السوق، فيما استحوذت 
قيمة تداول اسهم اربع شركات على 
75.1% من اجمالي قيمة الشركات 
التي شملها التداول والبالغ عددها 

112 شركة.

188 نقطة ليغلق على 6745.7 نقطة، 
كذلك انخفض املؤشر الوزني 14.4 
نقطة ليغلق على 372.62 نقطة.

وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
125.6 مليون سهم نفذت من خالل 
2723 صفقة قيمتها 38.6 مليون 
دينار. وجرى التداول على أسهم 
112 ش����ركة من أصل 204 شركات 
مدرجة، ارتفعت اس����عار أسهم 5 
شركات وتراجعت اسعار أسهم 100 
شركة وحافظت أسهم 7 شركات 
على أسعارها و92 شركة لم يشملها 

النشاط.
الش����ركات غير  تصدر قطاع 
الكويتية النش����اط بكمية تداول 
حجمها 52.8 مليون سهم نفذت من 
خالل 227 صفقة قيمتها 5.2 ماليني 
دينار، ويعود تصدر هذا القطاع 
النش����اط الى التداوالت القياسية 
التي شهدها سهم التمويل الكويتي 
والتي بلغ حجمها 51.2 مليون سهم 
قيمتها 4.9 مالي����ني دينار. وجاء 
قط����اع البنوك ف����ي املركز الثاني 
بكمية تداول حجمها 25.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 1157 صفقة 
قيمتها 21.1 مليون دينار. واحتل 
قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 17.4 مليون س����هم 
نفذت من خالل 591 صفقة قيمتها 

6.7 ماليني دينار.
الش����ركات  وحص����ل قط����اع 

الرابع  املركز  االس����تثمارية على 
بكمية تداول حجمه����ا 12 مليون 
س����هم نفذت من خالل 211 صفقة 
قيمتها 1.2 ملي����ون دينار، وجاء 
قطاع الصناعة في املركز اخلامس 
بكمية ت����داول حجمها 8.3 ماليني 
سهم نفذت من خالل 306 صفقات 

قيمتها 2.7 مليون دينار.

إجراءات »المركزي« والبنوك

تفاعل البنك املركزي والبنوك 
مع ازمة دبي ُيعد مبادرة ايجابية 
اكثر من ممتازة، فحجم االزمة التي 
تعرضت لها امارة دبي كان يحتم 
تفاعال سريعا من قبل البنك املركزي 
والبنوك الكويتية لوقف االشاعات 
التي انتشرت بقوة حول تعرض 
البنوك الكويتية ألزمة دبي والتي 
نشرتها بعض الصحف بأنها تصل 
الى ملي����ار دوالر في الوقت الذي 
لم تتجاوز فيه 100 مليون دوالر 
وفقا إلعالن البنك املركزي والذي 
اشار فيه الى تعرض البنك األهلي 
بنحو 20 مليون دوالر وبنك اخلليج 
لنحو 28 مليون دينار، كما ان اعالن 

فتحت على هبوط قدره 122 نقطة 
للمؤشر السعري ونحو 15 نقطة 
للمؤشر الوزني ليصل أعلى هبوط 
للمؤشر الس����عري الى نحو 198 
نقط����ة والوزني نحو 18 نقطة اال 
ان املؤشر السعري قلص خسائره 
في الثواني االخيرة الى 188 نقطة 

والوزني الى 14.4 نقطة.
وف����ي ظل ه����ذا الهبوط احلاد 
واملبالغ فيه الذي اثار الهلع لدى 
اوساط املتداولني فانه يتوقع ان 
تواصل البورصة اجتاهها النزولي 
ولكن بوتيرة اقل مقارنة بهبوط 
امس مع اس����تمرار اجواء احلذر 
ف����ي عمليات الش����راء االمر الذي 
يستدعي تدخال قويا من احملفظة 
املالي����ة احلكومية لدعم الثقة في 
السوق واحلد من اجواء الهلع التي 
تسود اوساط املتداولني، كما ان ذلك 
يستدعي ان تتحرك احملافظ املالية 
التابعة للمجاميع االستثمارية لدعم 
اسهمها االمر الذي سيقلل من حدة 
هبوط السوق الذي قد بدت عليه 
مالمح الصعود القوي عقب إجازة 
عيد االضحى اثر املكاسب اجليدة 

املركزي والبن����وك الكويتية جاء 
ليكرس مرحل����ة جديدة يبدو ان 
البنك املركزي قرر اتباعها، وهي 
التعام����ل مع االزمات بش����فافية 
مستفيدا من االشاعات الضخمة التي 
البنوك  انكشافات  انتشرت حول 
على مجموعتي سعد والقصيبي 

والتي الزالت ط����ي الكتمان وفقا 
السرية املصرفية، وعلى  لقانون 
الرغم من ان اعالن البنك املركزي 
والبنوك الكويتية القى استحسان 
االوساط االستثمارية واالقتصادية 
اال ان ذل����ك لم يحد م����ن تدهور 
اسعار االسهم في البورصة التي 

التي حققها قبل االجازة، اال ان ازمة 
دبي جاءت لتعصف بآمال اوساط 
املتداولني في تعويض بعض من 
اخلسائر الضخمة التي تكبدوها. 
ان اس����تمرار هبوط السوق  كما 
س����يزيد من الضغوط الس����لبية 
على النتائج املالية للشركات في 
العام احلال����ي، وبالتبعية  نهاية 
الضمانات املقدمة للبنوك للحصول 
على قروض مقابل رهونات االسهم 

والعقار.

آلية التداول

التداول عرضت كل  في بداية 
اسهم البنوك باحلد االدنى، اال انه 
سرعان ما شهد سهم البنك الوطني 
عمليات شراء ملحوظة خاصة من 
البنك نفسه، االمر الذي قلل خسائر 
الس����هم من دينار الى دينار و40 
فلسا متراجعا مبقدار 60 فلسا عند 
اغالقه السابق، كذلك عرض سهم 
التمويل الكويتي باحلد االدنى، اال 
ان السهم سرعان ما شهد عمليات 
شراء قوية ايضا قلصت خسائر 
السهم الذي انخفض من دينار و100 
فلس الى دينار، اال انه اغلق على 
دينار و40 فلس����ا. ولوال عمليات 
الشراء القوية على سهمي الوطني 
وبيتك لهوى السوق مبعدالت اكبر، 
ومع ذلك فقد ظلت اسهم ثالثة بنوك 
معروضة باحلد االدنى دون طلبات 

73 شركة تعرض 
بالحد األدنى تمثل 
35.7% من إجمالي 
الشركات المدرجة

استحواذ قيمة تداول 
أسهم 4 شركات 

على 75.1% من 
إجمالي القيمة

)سعود سالم(أزمة دبي تعصف ببورصة الكويت

متداوالن يتابعان شاشة التداول الرئيسية التي شهدت تراجعا حادا لألسهم

المؤشر 188 نقطة وتداول 
125.6 مليون سهم قيمتها 

38.6 مليون دينار

انخفاض

أزمة دبي المالية إلى أين؟!.. ومن سيتدخل إلنقاذها ؟

»عارف للطاقة« توضح تطورات مشروع الغاز 
أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أنه ورد اليه من شركة 
ع���ارف للطاق���ة  كت���اب يفيد 
الثالث  بنتائج احلفر للبئ���ر 
ضمن مشروع الغاز في مقاطعة 
ديويت األميركية والذي متتلك 
القابضة  شركة عارف للطاقة 

50% من هذا املشروع. 
ففي 16 نوفمبر 2009 قامت 
شركة جيوس���اوثرن انرجي 
وهي شريك رئيسي في مشروع 
الغ���از باختيار البئ���ر الثالث 

»كراوزي«.
 حيث مت فعليا االنتاج االولي 
وذلك  مبع���دل تقديري يقارب 
1.100 برميل نفط و2.743 مليون 

قدم مكعبة من الغاز.  
هذا وتتدفق انتاجية البئر 
بضغ���ط يبل���غ 5.965 باوند 

لالنش املربع. 
ومما يجدر ذكره انه قد مت 
حفر البئر »كراوزي« في طبقة 
االيجل ف���ورد مع عمل تصدع 

متعدد املراحل.  
كما قامت شركة جيوساوثرن 
انرجي »املش���غل للمشروع« 
بالتعاقد مع احدى شركات احلفر 
لالعداد والتجهي���ز لعمليات 

مرتقبة.
 وم���ن املتوق������ع ان يت��م 
اختيار موقعني آخ���رين للحف��ر 
خالل هذا العام والربع االول من 

العام 2010. 
م���ع العل���م ب���ان ش���ركة 
جيوساوثرن انرجي هي شركة 
خاصة مقفلة بوالية تكساس 

األميركية. 
ومن املتوقع ان حتقق شركة 
عارف للطاق���ة القابضة عائدا 
بني 800 الف الى مليون دوالر 

شهريا.  
كما أعلن السوق أن شركة 
مجموعة عارف للطاقة أفادت 
بأنه ال توجد لديها أي استثمارات 
او تعام���الت مالية بينها وبني 
كل م���ن ش���ركتي مجموع���ة 
دبي العاملية وش���ركة النخيل 

اململوكتني حلكومة دبي.  

 »عارف«: لسنا متعرضين 
ألزمة ديون دبي 

تأجيل اجتماع 
عمومية »مشرف« 

إلى 21 فبراير
 »منشآت« تؤكد عدم وجود حقوق 

أو التزامات مباشرة وغير مباشرة 

»اياس« تلغي التحفظ على استثمارات 
غير مسعرة في ميزانيتها

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة منشآت للمشاريع 
العقارية بخصوص ما نشر في بعض الصحف احمللية بشأن 
تأثر   بعض الشركات الكويتية باألزمة املالية لشركة دبي العاملية 
وشركاتها التابعة   )شركة نخيل العقارية(، أفادت الشركة بانها 
ليست له���ا أو عليها أي حقوق أو   ديون فيما يتعلق بالشركات 
املش���ار اليها، وبالتالي لن تتأثر الش���ركة أو تنكشف بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة بسبب األزمة احلالية.  

 أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية على إعالنه الس���ابق 
بتاريخ 19 نوفمبر املاضي بالبيانات املالية الس���نوية لشركة 
اي���اس للتعليم األكادميي والتقني، أن الش���ركة أفادت بأنه مت 
تعديل البيانات املالية كما ف���ي 2009/8/31 بالغاء  فقرة الرأي 
املتحفظ بشأن اسهم غير مسعرة مصنفة كاستثمارات متاحة 
للبيع مببلغ 2.4 مليون دينار واخلاص باالس���تثمار باس���هم 

شركة اثمان لالستثمار. 
وأضاف البي���ان أنه بناء على توافر البيانات الالزمة لذلك، 
باالضافة الى اتفاق كل من ادارة الشركة ومراقب احلسابات على 

امكانية التوصل الى تقدير القيمة العادلة لهذا االستثمار.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية 
بأن مجموعة عارف االستثمارية 
أفادته بأنها غير منكشفة على أزمة 
ديون دبي املالية سواء عن طريق 
قروض أو متويالت أو استثمارات 

أو أصول.   

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية عطفا على إعالنه السابق 
بتاري����خ 2009/10/21 بش����أن 
العمومية  اجتماع اجلمعي����ة 
العادية لشركة مشرف للتجارة 
العامة واملقاوالت أن الشركة 
إفادته بتأجيل اجتماع اجلمعية 
العمومية الى يوم األحد املوافق 
2010/2/21  حيث سيتم خاللها 
مناقشة استقالة عضو مجلس 
ادارة وانتخ����اب عض����و آخر 

مكمل.  

نفت تعرضها ألزمة دبي

»أصول«: ليس لدينا أي تعامالت مالية 
مع »دبي العالمية« أو شركة نخيل 

»أرجان«: ليس لدينا حقوق أو التزامات 
لشركتي »دبي العالمية« و»نخيل« 

»صكوك« تنفي تأثرها  بأزمة دبي 

»األولى لالستثمار«: ليس لدينا انكشاف 
بشكل مباشر وغير مباشر بأزمة دبي

 أعلن س���وق الكويت لألوراق املالي������ة أن��ه: ورد 
إلينا من شركة أصول لالستثمار )أصول( ما يفيد بأنه 
ليس لشركة أصول لالس���تثمار أية معامالت مالية او 
تسهيالت ممنوحة لشركة دبي العاملية وشركة النخيل 

العقارية.  

قال سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة ارجان 
العقارية أوضحت بشأن ما نشر في الصحافة احمللية 
أن ليس لها أو عليها أي حقوق أو التزامات فيما يتعلق 
بشركتي »دبي العاملية« و»نخيل« وكذلك ال يوجد لها أي 
أنواع من االستثمارات سواء املالية أو   العقارية بدولة 

االمارات العربية املتحدة.
 وبالتالي فإنه ال يوجد تأثير س���واء مباشر أو غير 
مباش���ر على الش���ركة نتيجة األزمة احلالية املتعلقة 

بالشركات املذكورة اعاله.  

 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة صك���وك 
القابضة أوضحت أنه بش���أن تأثر بعض الش���رك��ات 
الكويتي��ه باألزمة املالية لشركة دبي العاملية وشركاته���ا 
التابع��ة )ش���ركة نخيل العقارية(  أفادت الشركة بأنها 
ليس���ت له��ا أو عليها أي حقوق أو ديون فيما يتعلق 
بالشرك����ات املش��ار اليها، وبالتالي لن تتأثر الشركة 
أو تنكشف بص��ورة مباش���رة أو غير مباشرة بسبب 

األزمة املالية.  

ذكر سوق الكوي��ت لالوراق املالي���ة ان���ه ورد الي��ه 
م��ن الشركة االولى لالستثمار )االولى( ما يفي��د بأنه 
ليس��ت لها او عليه���ا اي حقوق او دي��ون فيما  يتعلق 
بشرك���ة دبي العاملية وشركته���ا التابع���ة النخي���ل، 
وبالتالي لن تتأثر الشركة او تنكشف بص��ورة مباش���رة 
او غير مباشرة بس���بب االزمة املالية الت���ي تتعرض 

لها.

..و»التجاري الدولي« ينفي وجود تسهيالت 
أو قروض لشركة »دبي العالمية« أو »نخيل« 

أوضح سوق الكويت لألوراق 
املالية ان البنك التجاري الدولي 
- مص���ر أف���اد   بخصوص ما 
شهدته أسواق املال خالل األيام 
املاضية من التكهنات والتعليقات 

حول موقف التزامات شركة دبي 
العاملية ونخيل احدى شركاتها   
التابعة جتاه دائنيها، وبناء على 
االهتمام البالغ الذي ابداه العديد 
من املس���تثمرين في مختلف 

دوائر االعمال لتلك التطورات، 
يفيد البنك بأنه ليس لديه اي 
تسهيالت او قروض ممنوحة 
لشركة دبي العاملية او شركة 

نخيل التابعة.  

»الدولي« ينفي تعرضه ألي انكشاف 
أو قروض لشركة »دبي العالمية« أو »نخيل« 

ذكر س���وق الكويت لألوراق 
املالي���ة بأن���ه ورد إليه من بنك 
الكوي���ت الدولي ما يفيد بأنه ال 
يوجد أي تعرض أو انكشافات 
للبنك على مجموعة دبي   العاملية 

وش���ركة النخي���ل اململوكت���ني 
حلكومة دبي.  

يأتي ذلك في إطار اعالن محافظ 
بنك الكويت املركزي أول أمس ان 
معظم البنوك احمللية ليست لها 

زي تعرض على مديونية شركة 
مجموعة دبي العاملية أو شركة 
نخيل العقارية بشكل مباشر أو 
غير مباشر وذلك في مسح أولي 

لوضع البنوك احمللية .

عمومية بوبيان للبتروكيماويات في 10 ديسمبر 
الكويت لألوراق  أفاد سوق 
العمومية  املالية بأن اجلمعية 
غي���ر العادية لش���ركة بوبيان 

للبتروكيماويات.

 وسوف تنعقد يوم اخلميس 
املوافق 10 ديسمبر اجلاري حيث 
س���يتم خاللها مناقشة تعديل 
املادة رقم 28 من النظام االساسي 

للشركة واملتعلقة بصالحيات 
مجلس االدارة في ادارة الشركة 
خالل الفترة املقبلة وذلك في اطار 

جهود الشركة في هذا املجال.


