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الذي تكبد فيه السهم خسائر كبيرة، وهذا يترتب عليه خسائر 
ضخمة على املؤسسات واجلهات احلكومية التي متتلك كميات مؤثرة 
في اسهم الشركة خاصة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
التي متتلك نحو 17.88% باالضافة الى الصناديق واحملافظ املالية 
الكبيرة التي ستتكبد خسائر كبيرة، نتيجة االنخفاض الكبير في 
سهم اجيليتي مقارنة بإغالقه في نهاية الربع الثالث، لذلك فإنه 
كان من املفترض ان تقوم ادارة البورصة بوقف التداول على سهم 
اجيليتي حتى تتضح معالم وتطورات القضية املرفوعة ضدها 
فكيف توقف ادارة البورصة التداول على سهم املدينة للتمويل 
واالستثمار نتيجة قضية واضحة املعالم ومرفوعة داخل الكويت، ثم 
تعيد السهم للتداول بعد 
توضيحات من الشركة، 
فيما انها لم توقف تداول 

سهم اجيليتي.

آلية التداول

استمرت حركة التداول 
على اس���هم البن���وك في 
الضع���ف بش���كل ع���ام 
باستثناء التداوالت املرتفعة 
نسبيا على سهم بيتك الذي 
سجل ارتفاعا محدودا في 
سعره والذي يعد الوحيد 
في قطاع البنوك الذي سجل 
ارتفاعا فيما سجلت اسهم 
اربعة بنوك انخفاضا في 
سعرها مع محافظة باقي 

حجمها 14.3 مليون س���هم نفذت من خ���الل 590 صفقة قيمتها 4.8 
ماليني دينار، وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس 
بكمي���ة تداول حجمها 10.8 ماليني س���هم نفذت من خالل 218 صفقة 

قيمتها 1.2 مليون دينار.

»أجيليتي« والشفافية

في ظل افتقاد اوس���اط املتداولني الثقة في الس���وق، فإنه من 
املفترض ان حترص ادارة البورصة على الشفافية باعتبار انها 
احد اهم األسباب التي تدعم الثقة في السوق، وفي ظل استمرار 
ادارة البورصة لتجاهل متابعة قضية اجيليتي مع إدارة الشركة 

واالفصاح عن تطورات 
املرفوعة ضدها  القضية 
في اميركا، فقد شهد السهم 
موجة بيع قوية امس ادت 
الى التأثير س���لبيا على 
السوق خاصة ان وتيرة 
البيع على السهم تشير 
الى انها من قبل احدى او 
بعض اجلهات التي لديها 
كميات كبيرة من السهم 
ولكن بأسعار اعلى بكثير 
التي مت بها  من االسعار 
البيع امس ومنذ االعالن 
القضية، فإن  عن ه���ذه 
الس���هم خسر من قيمته 
الس���وقية اكثر من %30 
خاصة االسبوع اجلاري 

لماذا لم توقف البورصة تداول سهم »أجيليتي«
حتى تعلن عن تطورات قضيتها كما فعلت مع »المدينة«؟

اسهم القطاع على اسعارها.
وازداد االجتاه النزولي على اسهم 
الشركات االستثمارية نتيجة عمليات 
البيع جلني االرباح، فرغم التداوالت 
املرتفعة على سهم ايفا اال انه حافظ 
على سعره فيما سجل سهم الديرة 
القابضة ارتفاعا في سعره في تداوالت 
نشطة، وشهد سهم االهلية القابضة 
انخفاضا باحلد االدنى معروضا دون 
طلبات ش���راء بفعل عمليات البيع 
القوي���ة جلني االرباح، واس���تمرت 
التداوالت النش���طة على سهم صكوك الذي حقق ارتفاعا نسبيا في 
سعره، وتراجعت تداوالت سهم جلوبل بشكل ملحوظ مقارنة باول 
من امس مع انخفاض محدود في س���عره اال ان آلية تداوالت السهم 
وحركته الس���عرية تأتي في اطار عمليات التأس���يس التي مير بها 

السهم على سعر 100 فلس.
وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت نش���طة على بعض االسهم، ففي الوقت الذي تراجعت فيه 
اس���عار سهمي عقارات الكويت وجيزان في تداوالت مرتفعة نسبيا 
حافظ س���هم الدولية للمنتجعات على س���عره في تداوالت نشطة، 
وشهد س���هم الوطنية العقارية تداوالت نشطة وتذبذبا في سعره، 
حيث ارتفع السهم من 204 فلوس الى 212 فلسا اال انه عاد للتراجع 
الى 202 فلس بفعل عمليات البيع القوية متأثرا باس���تمرار االجتاه 
النزولي القوي لسهم اجيليتي التي متتلك فيها »الوطنية العقارية« 
نس���بة 22.44% واستمرت التداوالت النشطة على سهم منازل الذي 
حق���ق ارتفاعا محدودا في س���عره اال انه م���ن املفترض ان يواصل 
الس���هم االرتفاع خاصة بعد ان اعلنت احدى الش���ركات التابعة لها 
ع���ن اتفاقها على جدولة ديونها والتي متثل نحو 80% من التزامات 

شركة منازل األم.

الصناعة والخدمات

اس���تمرت التداوالت ضعيفة على اسهم الشركات الصناعية مع 
انخفاض اسعار اغلبها باستثناء بعض االسهم التي حققت ارتفاعا 
محدودا في اس���عارها، فرغم التداوالت املرتفعة نس���بيا على سهم 
بورتالند اال انه سجل ارتفاعا في سعره، كما سجل سهم الصناعات 
الوطنية ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، وارتفعت 
نسبيا التداوالت على سهم منا القابضة الذي سجل ارتفاعا محدودا 

في سعره السوقي.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات اخلدماتية، حيث واصل 
س���هم اجيليتي اجتاهه النزولي اال انه شهد تداوالت قياسية غلب 
عليها عمليات البيع، فيما ان سهم مركز سلطان سجل ارتفاعا باحلد 
االدنى في تداوالت ضعيفة جدا، وتراجعت اس���عار سهمي الوطنية 
للتنظي���ف والرابطة للنقل باحلد االدنى دون طلبات ش���راء بفعل 
عمليات البيع القوية جلني االرباح، واس���تمرت التداوالت ضعيفة 

على سهم زين الذي حافظ على سعره مستقرا.
وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات 
على 56.6% من اجمالي قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ 

عددها 134 شركة.

هشام أبوشادي
سيطرت عمليات البيع على حركة 
التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية في ختام تعامالت االسبوع 
أم���س، األم���ر الذي دفع مؤش���ري 
الس���وق للتراجع مع توقعات بأن 
تزداد عمليات البيع االسبوع القادم 
والذي يعد األخير من تداوالت عام 

.2009
وفي مقابل عمليات البيع الواسعة 
جلني األرباح أو احلد من اخلسائر، 

خاصة على أس���هم اجيليتي والشركات املرتبطة بها، فقد كان هناك 
ش���به احجام عن الشراء، ما يش���ير الى ان هناك خروجا للسيولة 
املالية ترقبا لتطورات الس���وق في بداية الع���ام القادم، وخوفا من 

تزايد االجتاه النزولي للسوق االسبوع القادم.
وعلى الرغم من ان العديد من املجاميع االس���تثمارية متكنت من 
رفع اسعار اس���همها على مدى االسبوعني املاضيني بنسب تتراوح 
بني 20 و30% خاصة أسهم الش���ركات الرخيصة، فإنه اليزال هناك 
بعض األس���هم يتوقع ان تشهد ارتفاعا االس���بوع القادم لتحسني 
مستويات االغالق لقيم استثماراتها حتى ينعكس ذلك بشكل ايجابي 
على ميزانياتها في سياق عمليات التجميل التي تقوم بها املجاميع 

االستثمارية.
وفي كل األحوال، فإن نشاط السوق في الفترة املاضية أظهر 
ان هناك س���يولة مالية متوافرة اال ان هذه السيولة حتتاج الى 
محفزات، وهذه احملفزات في أيدي احلكومة فأغلب القوانني التي 
يتم اقرارها وراءها ضغوط نيابية، فيما ان القوانني االقتصادية 
وبرامج اإلصالح االقتصادي لم حتظ بالقوة الكافية من احلكومة 
إلقرارها سواء ما يتعلق بقانون هيئة سوق املال وتعديالت قانون 
الشركات التجارية أو خطط اإلصالح االقتصادي، خاصة خطط 

التنمية االقتصادية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 28.9 نقطة ليغلق على 7055.7 
نقطة بانخفاض نسبته 0.41% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 1.54 نقطة ليغلق على 387.40 نقطة بانخفاض نسبته 

0.40% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 423.4 مليون سهم نفذت من خالل 
6932 صفقة قيمتها 63.9 مليون دينار. وجرى التداول على اس���هم 
134 ش���ركة من أصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 33 
شركة وتراجعت اس���عار اسهم 70 شركة وحافظت اسهم 31 شركة 

على اسعارها و71 شركة لم يشملها التداول.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 172 
مليون سهم نفذت من خالل 1884 صفقة قيمتها 14.8 مليون دينار.

وج���اء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثاني بكمي���ة تداول حجمها 
114.8 مليون سهم نفذت من خالل 2676 صفقة قيمتها 29.2 مليون 

دينار.
واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 105 

ماليني سهم نفذت من خالل 1295 صفقة قيمتها 8.1 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول 

عمليات جني أرباح 
قوية على أسهم 
الشركات الرخيصة 
وتداوالت ضعيفة 
على القيادية

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

6 شركات على 
56.6% من 

القيمة اإلجمالية

تفاقم خسائر أوساط املتداولني

المؤشر 28.9 نقطة وتداول 
423.4 مليون سهم قيمتها 

63.9 مليون دينار

انخفاض

)محمد ماهر(

»المركز«: تراجع المؤشرات انعكس على القرار 
االستثماري بالسلب ليصبح أمراً صعباً

ذكر تقرير شركة املركز 
املال���ي أن س���وق الكويت 
املالية شهد خالل  لألوراق 
املاض���ي عودة  األس���بوع 
التراجع في مؤشراته بعد النشاط الذي شهده 
في األسبوع قبل املاضي إثر استمرار تداعيات 
تأجيل احلكم بشأن قضية أجيليتي والتي أثرت 
على السهم وبالتالي على السوق وظهور بعض 
التوترات على الساحة السياسية وعودة موضوع 
االس���تجوابات والذي أثر بدوره على السوق 
نظرا للحذر واخلوف املسيطر على التداوالت 
مما يجعلها كما في األش���هر املاضية س���ريعة 
التفاعل مع أقل األمور سلبية وبطيئة وحذرة 
م���ع العوامل االيجابية، كما أنه على الرغم من 
وجود عوامل ايجابية عديدة إال أن األمور ومشاكل 
الشركات لم حتل بشكل جذري إضافة إلى عدم 
وجود رؤية واضحة بش���أن مستقبلها وعدم 
إقرار مجلس األمة حتى اآلن لقانون االستقرار 
يجعل من القرار االستثماري أمرا صعبا ويبقى 

السؤال املهم ما هو القادم؟
وأفاد التقرير بأن التداوالت اتسمت بالهدوء 
إذ ان أغلب احملافظ والصناديق تسعى للحفاظ 
على مراكزها نظرا القتراب نهاية السنة وعدم 
وجود دوافع شراء وارتفاع املخاطر، وتركزت 
التداوالت لهذا األسبوع على قطاعي اخلدمات 
واالستثمار اللذين استحوذا على ما يقارب %60 

من إجمالي التداوالت التي كانت نش���طة على 
بعض األسهم الصغيرة على أساس تقني نتيجة 
انخفاض أسعارها بشكل حاد من جهة، أو عمليات 
جتميل للميزانيات عن طريق رفع أسعار هذه 
األسهم، أما قطاع البنوك فكان متماسكا ولم تكن 
التداوالت عليه نشطة كونه املالذ األمن واألكثر 
قدرة على توزيع أرباح في نهاية السنة بجانب 

عدد قليل جدا من الشركات األخرى.
 ومن أخبار الشركات قال التقرير ان شركة 
اخلليج للمخ���ازن القطرية أعلنت أنها بصدد 
االندم���اج مع أجيليتي قطر، كما أعلنت كامكو 
عن بيعها جزءا من حصتها في اس���تثمار غير 

مدرج بربح بلغ 3.77 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدم���ات املرتبة األولى لهذا 
األسبوع من حيث قيمة التداول األسبوعية بنسبة 
39.4% م���ن إجمالي التداوالت مدفوعا بارتفاع 
التداول على أسهم اجيليتي وهيتس تيليكوم 
بنسبة 22% من إجمالي تداوالت السوق، وجاء 
قطاع االستثمار باملرتبة الثانية بنسبة %24.8 

مدفوعا بارتفاع التداول على سهم الديرة.
 ومن الناحية الفنية، أفاد املركز بأن املؤشر 
السعري حظي بدعم عند مستوى 6950 و7020 
نقطة بينما يواجه مقاومة عند مستوى 7080 
و7120 نقطة، بينما يحظى املؤشر الوزني بدعم 
عند مستوى 382 نقطة فيما يواجه مقاومة عند 

مستوى 390 و393 نقطة.

أحمد الهارون

ناقشت وضع شروط جديدة لإلدراج

لجنة السوق وافقت بشروط لـ »جلوبل« على نقل 
بعض موجوداتها إلى صندوقها في البحرين

املشكلة لهذا الغرض إلدارة السوق. 
وقال إن اللجنة اس���تعرضت كذلك دراسة 
خاصة لتدشني مؤشر جديد للسوق مع مجموعة 
OMX ناسداك وهو اليزال حتت الدراسة، متوقعا 

إطالقه منتصف 2010. 
وبني الهارون أن قانون هيئة سوق املال لم 
يتم إدراجه على جدول األعمال أو التطرق إليه 
من قريب أو بعيد وذل���ك في رده عما إذا كان 
القانون قد متت مناقش���ته على طاولة جدول 

األعمال.

9 بنود على جدول األعمال

وقد ناقش���ت اللجنة جدول أعمالها املكون 
م���ن 8 بنود باإلضافة إلى بند ما يس���تجد من 
أعمال، حيث استعرضت تقرير اللجنة الفنية 
 OMX وناقشت تطور نظام التداول مع مجموعة
ناسداك والتأكد من س���ير اإلجراءات اخلاصة 
بالنظام وعدم استمراره دون تأخير، مستدركا 
أن اللجنة اطلعت على تطور عمل اللجنة املكلفة 

باملتابعة. 
كما استعرضت اللجنة كذلك تقرير اللجنة 
املالية واطلعت على ميزانية الس���وق كما هي 
في 30 سبتمبر املاضي، مبينا أنه وجريا على 
عادة الس���وق فقد مت اعتماد مكافآت املوظفني 
العاملني كل على حسب أدائه، مبينا أن اللجنة 

أقرت املكافآت والترقيات قبل نهاية العام. 
ولم يرد الهارون على تساؤل حول مخصصات 
املكافآت أو اش���تراطاتها، مكتفيا بالقول بأنها 
مرضية للغاية كالعادة، مبينا أن ميزانية السوق 
في العام اجلديد متت مناقش���تها وفق األرقام 

املقارنة.

عمر راشد 
اقت���رب 2009 من نهايته في اس���تعدادات 
غير مسبوقة إلدارة البورصة الستقبال العام 
اجلديد وفق رؤى تس���تند على تطوير نظام 
التداول املعمول ب���ه حاليا وكذلك تعزيز مبدأ 
حوكمة الشركات من خالل دراسة وضع شروط 
جديدة لإلدراج وكذلك اشتراطات نقل شركات 
من »املوازي« إلى »الرسمي« والعكس في إطار 
فلترة السوق التي تؤكد إدارته أنه يأتي لضبط 

إيقاع التداول.
كل ذلك عكسه اجتماع جلنة السوق، أمس، 
برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة 
أحمد الهارون، الذي كشف النقاب عن أن اللجنة 
وافقت من حيث املبدأ على طلب ش���ركة بيت 
االستثمار العاملي »جلوبل« بنقل بعض أصول 
لديها إلى صندوق »جلوبل ماكرو« في البحرين، 
مبينا أن اللجنة أبدت موافقتها على الطلب شرط 
أن تقوم الش���ركة بتوفير بعض االشتراطات 

اخلاصة بالنقل. 
ولفت الى أن تل���ك األصول تتعلق ببعض 
املوجودات اخلاصة بشركة جلوبل، وذلك في رد 
منه عما إذا كانت تلك امللكيات تتعلق بأسهمها 
في شركات مدرجة، مؤكدا أنها بعض املوجودات، 
مبينا أن السوق س���وف يقوم بإعالم الشركة 

بطبيعة تلك االشتراطات دون أن يوضحها.

شروط جديدة لإلدراج

وبني الهارون أن اللجنة ناقشت وضع شروط 
جديدة لإلدراج والتي سيتم إضافتها واإلعالن 
عنها خالل الفترة املقبلة بعد انتهاء إدارة السوق 
من دراستها وذلك دون أن يعلن عن طبيعة تلك 
الشروط، موضحا أنها التزال في إطار الدراسة 

وأنه سيتم اإلعالن عنها فور االنتهاء منها. 
وقال إن تلك الشروط الهدف منها وضع مزيد 
من الضوابط والقيود حول عمل الشركات الراغبة 
في اإلدراج وهو ما يحدث بشكل طبيعي كل عام 

وفقا للظروف املوجودة في السوق. 

النقل من »الموازي« إلى »الرسمي«

وأض���اف أن جلنة الس���وق درس���ت كذلك 
املعايير اخلاصة بنقل الشركات من »املوازي« 
إلى »الرسمي« والعكس، وذلك ضمن اإلجراءات 
التي تتخذها إدارة الس���وق لفلترة الشركات 
املوج���ودة ووضع معايير لبقاء ش���ركات في 

»الرسمي« أو »املوازي«. 
وبني أن جلنة تابعة إلدارة السوق ستعقد 
اجتماعا مع ممثلني في شركات استثمارية وصناع 
السوق ملناقش���ة مذكرة تتضمن مقترحاتهم 
لقيامهم بتقدمي خدمات البيوع املستقبلية واآلجل، 
والتي بدورها س���يتم رفعها من خالل اللجنة 

تقـرير

إعداد: عاطف رمضانإعالنات البورصة

»األوسط« يعقد عموميته 10 يناير

..وعمومية »عمار« 6 يناير

اجتماع مجالس إدارات 3 شركات 
لمناقشة بيانات عام 2009

..ومجلس إدارة »منا« يبحث
بيع شركتين تابعتين

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية لبنك الكويت والش���رق االوسط 
سوف تنعقد في 10 يناير املقبل في املركز الرئيسي للبنك 
حيث سيتم خاللها املوافقة على تعديالت عقد التأسيس 
والنظام االساسي للبنك مبا يتفق مع حتول البنك للعمل 

طبقا ألحكام الشريعة االسالمية.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية 
العادية لش���ركة عمار للتمويل واالجارة سوف تنعقد 
6 يناي���ر2010  في مق���ر وزارة التجارة والصناعة حيث 
سيتم خاللها مناقشة تعيني مراقب حسابات ثان للسنة 

املالية 2009.

ذكر بيان صادر عن البورصة أن مجالس إدارات ثالث 
شركات سوف جتتمع ملناقش���ة البيانات املالية للسنة 

املالية املنتهية في 2009.
وأف���اد البيان بأن مجلس ادارة الش���ركة البحرينية 
الكويتية للتأمني )ب ك تامني( سوف يجتمع في 1 فبراير 

املقبل.
وذكر البيان أن مجلس ادارة بنك اخلليج املتحد )خليج 

متحد( سوف يجتمع في 24فبراير.
 ولفت البيان إلى أن مجلس ادارة البنك االهلي املتحد 

)اهلي متحد( سوف يجتمع في 17 فبراير 2010.

أكدت شركة منا القابضة ان مجلس ادارتها سيجتمع 
غدا وذلك ملناقش���ة اقتراح بيع ش���ركة مجموعة املدن 
االنشائية وشركة فرمي االنشائية التابعتني بنسبة %99.9 
لكل منهما لشركة منا القابضة لشركة ستيلكو   العاملية 
القابضة علما بان قيمة البيع التقديرية تصل الى مبلغ 
3 ماليني دينار علما بانه في حالة موافقة مجلس االدراة 
على البيع بالس���عر املذكور اعاله   فان الش���ركة تتوقع 

حتقيق ارباح مببلغ 2.4 مليون دينار.

اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 6 ش����ركات 
والبالغة 36.2 مليون دينار على 56.6% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: بيتك، ايفا، الديرة 

القابضة، اجيليتي، زين، هيتس تليكوم.

استحوذت قيمة تداول اسهم اجيليتي البالغة 15.1 
مليون دينار على 23.6% من القيمة االجمالية.

باستثناء استقرار مؤش����ر قطاع األغذية فقد 
تراجعت مؤش����رات باقي القطاع����ات اعالها قطاع 
اخلدم����ات مبقدار 81.7 نقطة، ت����اله قطاع البنوك 
مبقدار 37.5 نقطة، تاله قطاع االس����تثمار مبقدار 

30.7 نقطة. ت
را
ش
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