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االعالن عن ازمة مجموعة دبي الى 15.2% كذلك انخفض الس����وق 
الس����عودي بنسبة 1.51% والقطري بنسبة 1.99% ومسقط بنسبة 
3.97% والبحرين بنسبة 0.73% وتكمن مشكلة الهبوط احلاد ألسواق 
املال اخلليجية خاصة اإلماراتية منذ اإلعالن عن ازمة دبي في ان 
القيم السوقية للشركات الكويتية املدرجة في سوقي دبي وابوظبي 
ستؤثر في النتائج املالية للشركات الكويتية التي لها استثمارات في 
الشركات الكويتية وغير الكويتية املدرجة في سوقي دبي وابوظبي، 
فضال عن باقي االسواق 
اخلليجية خاصة السوق 
السعودي الذي يعد االكبر 
حجما خليجيا، لذلك فإن 
ف����ي ان يواصل  اآلم����ال 
السوق الكويتي االرتفاع 
حتى نهاية العام احلالي 
لتقليص اخلسائر الكبيرة 
التي تكبده����ا منذ بداية 
العام وحتدي����دا اعتبارا 
منذ شهر اكتوبر املاضي، 
كما يجب االشارة الى ان 
هبوط الس����وق الكويتي 
امس ليس تأثرا بهبوط 
االسواق اخلليجية بقدر 
استمرار حالة الترقب التي 
املتداولني  تسود اوساط 

حجمه���ا 7.3 ماليني س���هم نفذت من خالل 276 صفق���ة قيمتها 2.1 
مليون دينار.

األسواق الخليجية

موجة هبوط عمت اسواق املال اخلليجية امس استمرارا لتداعيات 
ازمة دبي اال ان السوق الكويتي يعتبر االقل انخفاضا.

فقد انخفض سوق دبي امس مبقدار 104.69 نقاط بانخفاض نسبته 
6.39% مقارن���ة بأول من 
امس لتصل خسائره منذ 
بداية اعالن مجموعة دبي 
في 25 نوفمبر املاضي عن 
جتميد استحقاقات مالية 
نحو 26.7% م���ن قيمتها 
ليخسر س���وق دبي بذلك 
كل املكاسب التي حققها منذ 
بداية العام، وبالتالي فإن 
استمرار نزوله سيحولها 
الى خسائر اجمالية اعتبارا 

من اليوم.
كذل����ك تكبد س����وق 
ابوظب����ي خس����ائر امس 
قدره����ا 71.69 نقط����ة ما 
نس����بته 2.82% لتص����ل 
خسائر سوق ابوظبي منذ 

تراجع محدود للبورصة وضعف التداول على الشركات القيادية
أسواق الخليج تواصل هبوطها الحاد خاصة دبي وأبوظبي ومسقط

لتحديد االجتاه العام للس����وق في 
اعقاب التطورات السياس����ية التي 
عكس����تها جلسات االس����تجوابات 

التاريخية اول من امس.

آلية التداول

اتسمت حركة التداول على اسهم 
البنوك بالضعف امللحوظ مع انخفاض 
اسعار اس���هم اربعة بنوك وصعود 
سهم اخلليج فقط فيما حافظت باقي 
اسهم القطاع على اسعارها وان كان 
س���هم البنك الوطني االكثر خسارة 

بني اسهم البنوك.
وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت النشطة على سهم 
ايفا الذي سجل ارتفاعا نسبيا في سعره وسهم الديرة القابضة الذي 
حافظ على سعره الس���ابق، فيما سجل سهم جلوبل ارتفاعا باحلد 
االعلى مطلوبا دون عروض بيع في تداوالت ضعيفة نسبيا، ويأتي 
هذا الصعود في اطار مس���اع لرفع سعر السهم القتراب نهاية العام 
ومحاوالت حتسني امليزانيات، وان كان هذا لن يفيد في شيء خاصة 
ان اي عمليات جتميل للميزانيات لن حتقق اهدافها، خاصة في ظل 
النظام احملاسبي املعمول به منذ بداية االزمة العاملية والذي يحول 
خسائر استثمارات الشركات في االوراق املالية الى حقوق املساهمني 
والعمل بهذا النظام ترك اختياريا للشركات، فهناك شركات تنعكس 
خسائرها االستثمارية في االوراق املالية على بند االرباح واخلسائر، 

وهناك شركات تنعكس خسائرها على حقوق املساهمني.
وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات العقارية ما بني الصعود 
والهبوط في تداوالت نشطة على بعض االسهم، فقد شهد سهم جيزان 
العقارية تداوالت قياسية غلب عليها عمليات املضاربة وجني االرباح 
اال ان السهم حقق مكاسب س���وقية جيدة، فيما انه رغم التداوالت 
املرتفعة نس���بيا على سهمي عقارات الكويت والدولية للمنتجعات 
اال انهما سجال انخفاضا محدودا في اسعارهما السوقية. كذلك رغم 
عمليات البيع جلني االرباح على سهم الوطنية العقارية اال انه سجل 

ارتفاعا محدودا في سعره.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام، حيث تراجعت تداوالت سهم الصناعات 
الوطنية بشكل ملحوظ مقارنة بأول من امس مع انخفاض ملحوظ 

ايضا في سعره السوقي.
وتباينت اسهم الشركات اخلدماتية ما بني الصعود والهبوط في 
تداوالت ضعيفة نس���بيا، فرغم عمليات البيع امللحوظة على سهم 
اجيليتي اال انه حافظ على سعره السابق بدعم من عمليات الشراء 
ايضا، فقد تأثر الس���هم بنفي الشركة وجود مفاوضات لبيع شركة 
كوريل لالتصاالت التي تعمل في شمال العراق اال انه استعاد متاسكه 
ليغل���ق على 810 فلوس بعد ان تراجع الى 780 فلس���ا، فيما تراجع 

سهم زين حتت حاجز الدينار في تداوالت ضعيفة.
واس���تمرت التداوالت الضعيفة على اغلب اسهم الشركات غير 
الكويتية باس���تثناء س���هم التمويل اخلليجي الذي ش���هد تداوالت 
مرتفعة نسبيا س���يطرت عليها عمليات البيع ما ادى الى انخفاض 

السهم باحلد االدنى معروضا دون طلبات.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 57.2% من اجمالي 

قيمة االسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 122 شركة.

هشام أبو شادي
على الرغم من األجواء االيجابية 
ليوم االس���تجوابات التاريخي في 
احلياة البرملانية في الكويت، إال أن 
البورصة سجلت انخفاضا محدودا 
وسط تداوالت اتس���مت بالتذبذب 
مع تركيز عمليات الشراء املضاربي 
على اغلب اسهم الشركات الرخيصة 
خاصة ايفا والشركات املرتبطة بها 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
الذي س���جلت فيه  الوقت  وفي 
البورصة الكويتية انخفاضا محدودا، 

هوت اسواق املال اخلليجية بشدة استمرارا لالجتاه النزولي الذي تشهده 
هذه االسواق خاصة سوقي دبي وابوظبي تأثرا بأزمة دبي.

وتظهر آلية التداول ف���ي البورصة امس ان هناك ترقبا من قبل 
أوساط املتداولني لتحديد اجتاه السوق خالل االسبوع القادم ومعرفة 
مدى االنعكاس االيجابي ملواجهة احلكومة االستجوابات خاصة مواجهة 
رئيس احلكومة لالس���تجواب الذي قدم ضده والذي سيس���جل في 
تاريخ الكويت السياسي، ففي ظل االوضاع االقتصادية الراهنة، فإن 
القطاع اخلاص الذي يئن من أزمة دبي واالزمة العاملية ينتظر تعاون 
الس���لطتني التشريعية والتنفيذية القرار خطة التنمية االقتصادية 
سواء على مستوى املشاريع التنموية أو القوانني االقتصادية التي 
تساعد في سرعة تنفيذ العملية التنموية الشاملة في البالد خاصة 
ان الكويت متر بأوضاع اقتصادية باتت في امس احلاجة لسرعة اقرار 
وتنفيذ مشاريع التنمية االقتصادية في البالد، باالضافة الى انه من 
الضروري ان تستفيد الكويت من األزمة التي متر بها دبي الستقطاب 
رؤوس األموال األجنبية وكذلك خبرات الشركات العاملية وتوطينها 

في الكويت، حيث يحتاج ذلك إلى بنية تشريعية محفزة.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش���ر العام للبورصة 21.8 نقطة ليغلق على 6743.8 
نقطة بانخفاض نسبته 0.32% مقارنة بأول من امس، كذلك انفخض 
املؤش���ر الوزني 3.64 نقاط ليغلق عل���ى 375.15 نقطة بانخفاض 

نسبته %0.96.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 353.8 مليون سهم نفذت من خالل 

5099 صفقة قيمتها 42.1 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 122 ش���ركة من اصل 205 ش���ركات 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 35 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
58 ش���ركة وحافظت اسهم 29 ش���ركة على اسعارها و83 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
134.8 مليون سهم نفذت من خالل 1506 صفقات قيمتها 10.8 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع الش���ركات العقارية في املرك���ز الثاني بكمية تداول 
حجمها 122.2 مليون س���هم نفذت من خالل 1212 صفقة قيمتها 10.4 

ماليني دينار.
واحتل قطاع الش���ركات اخلدماتية املرك���ز الثالث بكمية تداول 
حجمها 54.8 مليون سهم نفذت من خالل 1305 صفقات قيمتها 12.6 

مليون دينار.
وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 23.1 مليون س���هم نفذت من خالل 334 صفقة قيمتها 

2 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول 

مضاربات قوية 
على األسهم 
الرخيصة »وإيفا« 
وشركاتها تقود 
النشاط

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات 
على 57.2% من 
القيمة اإلجمالية

 استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 
24.1 ملي����ون دينار عل����ى 57.2% من اجمالي قيمة 
التداول، وهذه الشركات هي: التمويل الكويتي، ايفا، 
الديرة، املباني، جي����زان، اجيليتي، زين، التمويل 

اخلليجي.
 استحوذت قيمة تداول سهم جيزان البالغة 4.4 

ماليني دينار على 10.4% من إجمالي القيمة.
 حققت مؤشرات ثالثة قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع االغذية مبقدار 36.3 نقطة تاله قطاع اخلدمات 
مبقدار 4.9 نقاط، فيما تراجعت مؤش����رات خمسة 
قطاع����ات اعالها قطاع البنوك مبقدار 100.4 نقطة، 

تاله قطاع الصناعة مبقدار 36.5 نقطة. ت
را
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انخفاض محدود ملؤشري السوق وسط أجواء من الترقب للمتداولني

المؤشر العام 21.8 نقطة 
وتداول 353.8 مليون سهم 

قيمتها 42.1 مليون دينار

انخفاض

عمومية »إياس« 29 الجاري 
لمناقشة بيانات 2009 

»الُجمان«: 35.2 مليون دينار إجمالي 
موجودات »عمار« بنهاية الربع  الثالث 

»التجاري« يدحض الشائعات ويؤكد 
عدم مديونيته لـ »نخيل« و»دبي العالمية«

»أجيليتي« تنفي تخارجها   
من حصتها في »كوريك لالتصاالت«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية 
أن شركة اياس للتعليم األكادميي 
والتقني افادت بانها ستعقد اجلمعية 
العمومية العادية يوم 29 من الشهر 
اجلاري حيث سيتم خاللها مناقشة 
توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع 

ارباح عن السنة املالية املنتهية في 
31 أغسطس 2009  كما سيتم مناقشة 
بنود أخرى على ج���دول األعمال،  
علم���ا بأن ه���ذه التوصية تخضع 
ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات 

املختصة. 

قال تقرير مركز اجُلمان لالستشارات االقتصادية في حتليل أولي ومختصر 
لش����ركة عمار للتمويل واإلجارة »عمار« مبناسبة إدراجها في سوق الكويت 
لألوراق املالية »املوازي« ان ش����ركة »عمار« تأسست في فبراير 2004، ويبلغ 
رأسمالها 20 مليون دينار، وتنشط في مجال االستثمار والتمويل اإلسالمي، 
وخاصة في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها، باإلضافة الى 
تقدمي اخلدمات االس����تثمارية واإلدارة والوساطة. ويشغل أمين عبداللطيف 
الشايع منصب رئيس مجلس اإلدارة، كما يشغل بشار ناصر التويجري منصب 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، ويتولى حمد محمد السعد منصب العضو املنتدب. 
وأوضح التقرير أن عدد مس����اهمي »عمار« 148 مساهما، ويسيطر خمسة من 
املالك االس����تراتيجيني على نحو 50.5% من رأسمالها، تتصدرهم شركة بيت 
االستثمار اخلليجي »اخلليجي« بنسبة 13.8%، ويليها حساب العمالء لشركة 
بيت االستثمار اخلليجي بنسبة 9.7%، وشركة مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة »صناعات« بنس����بة 9.5%، والشركة التجارية العقارية »التجارية« 
بنسبة 7.5%، والشركة األهلية للتأمني »أهلية ت«، وشركة املركز املالي الكويتي 
»املركز« بنسبة 5% لكل منهما. ويبلغ إجمالي موجودات »عمار« 35.2 مليون 
دينار كما في نهاية الربع الثالث 2009، ويش����كل 31% من إجماليها بند مدينو 
إجارة ومدينون وموجودات أخرى مببلغ 11 مليون دينار، ويليه باألهمية بند 
عقارات استثمارية وعقار ومعدات مببلغ 8.6 ماليني دينار مبا يعادل 24% من 
املوجودات، كما يش����كل بند موجودات مالية متاحة للبيع وموجودات مالية 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل البالغ 9.6 ماليني دينار ما نسبته 
27% من إجمالي املوجودات، وذلك كما في 2009/09/30. من جهة أخرى، يبلغ 
إجمالي مطلوبات »عمار« 12.5 مليون دينار، ويتركز 98% من إجماليها في بند 
دائنو وكالة مببلغ 12.2 مليون دينار، وتبلغ نسبة املطلوبات إلى املوجودات 

36%، وذلك كما في 2009/09/30.
أما فيما يتعلق بحقوق ملكية »عمار« فقال التقرير انها تبلغ 22.7 مليون 
دينار، وميث����ل رأس املال البالغ 20 مليون دينار ما يعادل 88% من إجماليها، 
كما متثل االحتياطيات ما نسبته 7% من حقوق امللكية مبا يساوي 1.6 مليون 
دينار، وبلغت نسبة أرباح محتفظ بها والتغيرات املتراكمة في القيمة العادلة 
5% من إجمالي حقوق امللكية مبا يس����اوي 1.1 مليون دينار، كما تبلغ نس����بة 
حقوق امللكية إل����ى إجمالي املوجودات 64%، وجتدر اإلش����ارة إلى أن القيمة 
الدفترية للسهم تبلغ 114 فلسا، وذلك كما في 2009/09/30. ومبا يتعلق بقائمة 
الدخل، فقد بل����غ إجمالي إيرادات »عمار« نحو 1.1 مليون دينار، ويتركز %69 
من إجماليها في بند إيرادات إجارة مبا يساوي 736 ألف دينار، ويليه باألهمية 
بند إيرادات وكالة وإيرادات مرابحة مببلغ 240 ألف دينار مبا يعادل 23% من 
إجماليها، وباملقابل، بلغت التكاليف واألعباء 3.8 ماليني دينار، وقد أثر سلبا 
على قائمة الدخل جوهريا بند »عكس مخصص« مديني متويل إسالمي مببلغ 
2.1 ملي����ون دينار مبا يعادل 56% من إجمال����ي التكاليف واألعباء، وعليه فقد 
تكبدت الش����ركة خسائر مببلغ 2.7 مليون دينار مبا يعادل 13.6 فلسا للسهم 

الواحد، وذلك لفترة ثالثة أرباع العام 2009.

اعلن س���وق الكويت لالوراق 
املالية ان البنك التجاري الكويتي، 
وبخصوص   ما نش���ر في احدى 
الصحف احمللية امس حتت عنوان: 
293 ملي���ون دوالر لبنك   محلي 
بذمة شركات متصلة ب� »نخيل« 
العاملية«، ودعمت اخلبر  و»دبي 
بجدول صادر  ع���ن مركز ابحاث 
سيتي بالتعاون مع »ديلوجيك«، 
ودرءا للش���ائعات التي قد تثير   

البلبلة وتؤثر سلبا ومتس القطاع 
املصرف���ي الكويتي، ي���ود البنك 
التجاري الكويتي   ان يبني انه هو 
البنك املعني بهذا اخلبر وان هذا 
اخلبر عار متاما عن الصحة  حيث 
قام البنك التجاري الكويتي فور 
اطالعه على التقرير الصادر عن 
جهة   االبحاث املذكورة مبخاطبة 
هذه اجلهة التي قامت على الفور 

باالعتذار للبنك.  

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان 
شركة املخازن   العمومية »اجيليتي« 
نفت تخارجها   من حصتها في شركة 
كوريك لالتصاالت، وأفادت  بأنها ومن 
ضمن عملها املس����تمر تقوم بالبحث 
عن الفرص املناسبة ملوافقة   كل من 

مساهميها واجلهات املختصة غير انه 
ال يوجد أي شيء جدي حتى اآلن. 

وأضافت الشركة أنه ال يوجد حتى 
اآلن ما يتوجب اإلفص����اح عنه بهذا 
الصدد   وسيتم اإلعالن عن أي صفقة 

في حينها.  

إعالنات البورصة »منا القابضة«  توافق مبدئيًا تقـريـر
على اإلدراج   في بورصتي دبي  ومصر

سوق دبي يفقد مكاسبه المحققة 
منذ بداية العام ويهوي %26.7

منذ اإلعالن عن أزمة »دبي العالمية«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة منا القابضة افادت 
بان مجلس إدارتها   قد اجتمع امس االول وقرر ما يلي:

1 � املوافقة املبدئية ملجلس االدارة على فكرة ادراج شركة  منا 
القابضة في س���وق دبي لالوراق املالية  وسوق مصر  لالوراق 

للمالية مع استكمال   الدراسات الالزمة لهذا املوضوع.  
2 � املوافقة املبدئية ملجلس االدارة على بيع ش���ركة مجموعة 
املدن االنشائية التابعة لشركة   منا القابضة بنسبة 99.9% وشركة 
فرمي االنش���ائية التابعة بنسبة 99.9%   لشركة ستيلكو العاملية 

القابضة حلني االطالع على التقييمات النهائية.  
3 � موافقة املجلس من حيث املبدأ على املس���اهمة في شركة 
متويل عقاري بنسبة 10%   من رأس املال البالغ 200 مليون جنيه 

مصري ودراسة امكانية زيادة هذه النسبة. 

دبي � أ.ف.پ: اغلقت س���وق دبي على تراجع حاد بلغ %6.39 
بينما تراجع مؤشر سوق ابوظبي عند االغالق بنسبة 2.82% في 
انعكاس الستمرار مخاوف املستثمرين ازاء ديون مجموعة دبي 

العاملية.
ووصل مؤشر دبي الى مستوى 1533.36 نقطة متراجعا بنسبة 
6.39% عن اغالق الثالثاء، فيما تراجع سهم اعمار القيادي الى احلد 

االقصى تقريبا )%9.86(.
وفي ابوظبي، خسر املؤشر 2.82% من قيمته ليصل الى 2467.04 

نقطة.
وتراجعت غالبية القطاعات في س���وق ابوظبي السيما قطاع 
املصارف الذي خس���ر 3.62% وقطاع االنشاءات 5.35% والقطاع 

العقاري 5.71% وقطاع الطاقة %5.55.
وبذلك، يكون س���وق دبي خس���ر 26.7% من قيمته منذ اعالن 
حكومة االمارة في 25 نوفمبر عزمها طلب جتميد اس���تحقاقات 
ديون مجموعة دبي العاملية، فيما خسر سوق ابوظبي في الفترة 

نفسها 15.2% من قيمته.
كما ان سوق دبي خسر امس كل ما ربحه خالل العام 2009، اذ 

انهى العام 2008 عند 1636 نقطة.
وعمت التراجعات باقي االسواق اخلليجية.

وتراجع مؤشر التداول في السوق السعودي، اكبر االسواق العربية، 
بأكثر من 1.5% قبل ساعتني تقريبا من انتهاء التداوالت.

واغلق سوق الدوحة على تراجع ب� 2% وبلغ مؤشره 6845.18 
نقطة، اي ما دون مستوى اغالق نهاية العام املاضي. كما تراجع 
س���وق البحرين ب� 0.73% لينهي مؤش���ره الت���داول عند 1413.81 
نقطة، وهو مستوى ادنى ب� 21.4% من مستوى املؤشر في نهاية 

العام املاضي.
وفي سلطنة عمان، تراجع مؤش���ر مسقط بنسبة 4% ليغلق 

دون ستة آالف نقطة عند 5968.36 نقطة.

)محمد ماهر(

إعداد: منى الدغيمي


