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الش���ركات التي قد تتأخر عن االعالن عن نتائجها املالية عن الفترة 
القانونية.

ثانيا: املخاوف جتاه شركة اجيليتي، ففي ظل عدم حسم القضية 
املرفوعة في أميركا ضد الشركة، فإنه من الطبيعي ان يطلب مدققو 
احلسابات اخذ مخصصات 
ملواجه���ة تداعي���ات هذه 
القضية، وبطبيعة احلال 
فإن ذلك س���ينعكس على 
الش���ركة بش���كل  أرباح 

ملحوظ.
ثالث���ا: هدوء أس���هم 
اخلرافي يأت���ي في إطار 
عمليات التأسيس املطلوبة 
استعدادا ملرحلة من النشاط 
خاصة م���ع اقتراب موعد 

امتام صفقة زين.

آلية التداول

حافظت أغلب أس���هم 
البنوك على اسعارها ثابتة 
في تداوالت ضعيفة بشكل 
ملحوظ باستثناء التداوالت 

عليهما طابع النزول خالل جلسات التداول، إال انه في الثواني األخيرة 
يتم تصعيد املؤشر من خالل تصعيد بعض األسهم ذات التأثير على 
قراءة املؤشر خللق أجواء من االطمئنان في نفسية املتداولني إال ان 
ما يثير القلق ان هناك تراجعا تدريجيا في قيمة التداول منذ بداية 

تداوالت االس���بوع، وهذا 
يعود الى حالة احلذر التي 
تسود أوس���اط املتداولني 

ألسباب:
أوال: ان���ه اليزال هناك 
حوالي 40% من الشركات 
املدرجة لم تعلن نتائجها 
املالية حتى اآلن، رغم انه 
لم يبق س���وى اسبوعني 
على نهاية الفترة القانونية 
إلعالنات الشركات، والقلق 
ل���دى أوس���اط املتداولني 
في هذا الش���أن ال يتعلق 
بالنتائج املالية، فمعروف 
ان أغلب الشركات ستعلن 
القلق  عن خسائر، ولكن 
يكم���ن في املخ���اوف من 
توقف تداول اسهم بعض 

ضعف تداوالت »زين« والشركات المرتبطة بها يؤثر على السوق 
تصعيد محدود لمؤشري البورصة في الثواني األخيرة

استحوذت قيمة تداول اسهم 14 شركة والبالغة 28.9 
ملي��ون دينار على 50.3% من القيم��ة اإلجمالية، وهذه 
الشركات هي:  جلوبل، الصفاة، السالم، غلف انفست، 
انابيب، منا القابضة، اجيليتي، زين، صفاة طاقة، الرابطة، 

هيتس، اهلي متحد، لوجستيك بوبيان كيماويات.

استحوذت قيمة تداول سهم »زين« البالغة 5.4 
ماليني دينار على 9.4% من القيمة اإلجمالية.

حققت مؤش��رات 6 قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار 40.9 نقطة، تاله قطاع 
االس��تثمار مبق��دار 34.7 نقطة، فيما تراجع مؤش��ر 
قطاع الصناع��ة مبقدار 42.1 نقط��ة والبنوك مبقدار 

6.4 نقاط.
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املرتفعة نس���بيا على سهمي البنك 
الدولي وبنك اخلليج وحالة الهدوء 
التي تشهدها أسهم البنوك أمر طبيعي 
خاصة انه يصاحبها عمليات جتميع 
على بعض األس���هم التي يتوقع ان 
حتقق منوا جيدا ف���ي نتائج الربع 
األول، فرغم ان أغلبها يتوقع ان يحقق 
منوا في أرباح���ه إال ان هناك بنوكا 
يتوق���ع ان حتقق منوا أفضل، لذلك 
فإنها تشهد عمليات جتميع، فقطاع 
البنوك يتوقع ان يعود للنشاط مرة 

أخرى.
ورغم ضعف التداول على أسهم 
الشركات االستثمارية بش���كل عام اال ان أغلبها سجل انخفاضا في 
اسعاره، ولكن بعض األسهم سجلت ارتفاعا في تداوالتها في مقدمتها 
سهم غلف انفست الذي شهد تداوالت قياسية سيطرت عليها عمليات 
البيع تأثرا باالشاعات التي انتشرت حول عمليات تسييل متت على 
أسهم الشركة من قبل بعض البنوك في الفترة املاضية، كذلك شهد 
سهم جلوبل لليوم الثاني على التوالي تداوالت قياسية مع حتقيق 
السهم ارتفاعا نسبيا في سعره. وسجل سهم السالم القابضة انخفاضا 
محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا مقارنة بأول من أمس. 
واس���تمرت التداوالت املرتفعة على س���هم الصفاة لالستثمار الذي 
حافظ على سعره مستقرا، فيما تراجعت بشكل ملحوظ التداوالت 
على س���همي الديرة القابضة وايفا، وتباينت اسعار اسهم شركات 
االستثمار التابعة ملجموعة اخلرافي بني االستقرار واالرتفاع احملدود 

في تداوالت ضعيفة.
وتراجعت حركة التداول على اس���هم الشركات العقارية بشكل 
عام خاصة اسهم عقارات الكويت، وجيزان والدولية للمنتجعات مع 
انخفاض محدود في اس���عارهما السوقية، فيما استمرت التداوالت 

املرتفعة نسبيا على سهم منازل مع استقرار سعره.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الش���ركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على اسهم 
صناعات االنابيب وايكاروس ومنا القابضة، فيما انه يالحظ منذ بداية 
تعامالت االسبوع الضعف الواضح في تداوالت مجموعة الصناعات 
الوطنية التي يتوقع ان تعلن نتائجها املالية نهاية االسبوع اجلاري 

او االسبوع القادم.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات اخلدماتية بالضعف 
بشكل عام مع حتقيق اغلب االسهم، ارتفاعا محدودا باستثناء سهم 
الرابطة الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت مرتفعة 
نسبيا مدعوما مبعلومات حول توقعات بقرب حصول الشركة على 
عقد ضخم. وسجل سهم زين ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت 
مرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم اجيليتي انخفاضا ملحوظا في سعره 

في تداوالت ضعيفة متأثرا باملخاوف من النتائج املالية للشركة.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 14 ش���ركة على 50.3% من 
اجمالي قيمة اس���هم الشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

138 شركة.

هشام أبوشادي
سيطر االجتاه النزولي على حركة 
التداول في س���وق الكويت لألوراق 
املالية حتى الثواني األخيرة التي مت 
فيها تصعيد املؤشر 9 نقاط بعد ان 
كان متراجعا 22 نقطة، فيما ان قيمة 
التداول س���جلت انخفاضا ملحوظا 
نتيجة ضعف عمليات الشراء على سهم 
»زين« وأسهم الشركات املرتبطة بها 
ومعظم أسهم الشركات القيادية فضال 
عن تراجع حركة التداول على أغلب 
أسهم الشركات الرخيصة بشكل عام، 
األمر الذي اثر على نفسية املتداولني.

ويالحظ ان أسهم الشركات، خاصة االستثمارية يشهد أغلبها ضعفا في 
التداول نتيجة املخاوف من وقف تداول أسهمها في ظل اقتراب الفترة 
القانونية إلعالنات الشركات نتائجها املالية السنوية من نهايتها والتي 
تنتهي الشهر اجلاري، وجاءت هذه املخاوف متزامنة مع عمليات جني 
أرباح محدودة على بعض األسهم في إطار عمليات تصحيح مطلوبة 
ملرحلة جديدة من الصعود. فقد انعكس���ت حالة الهدوء التي شهدتها 
أسهم مجاميع استثمارية أساسية قادت النشاط في السوق في مقدمتها 
شركات مجموعة اخلرافي وإيفا والصفوة على مجمل األداء العام للسوق 
الذي اتسم بالضعف النسبي، وهذا أمر ضروري للسوق حتى تؤسس 
األسهم على مستويات سعرية جديدة خاصة ان السوق اليزال يتمتع 

مبقومات النشاط والتي في مقدمتها صفقة »زين«.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 9 نقاط ليغلق على 7495.8 نقطة، 
كذلك ارتفع املؤشر الوزني 1.04 نقطة ليغلق على 437.01 نقطة، وجرى 
التداول على اسهم 138 شركة من أصل 209 شركات مدرجة، ارتفعت 
اس���عار اسهم 42 شركة وتراجعت أسعار أسهم 55 شركة وحافظت 

أسهم 41 شركة على أسعارها و71 شركة لم يشملها النشاط.
بلغ إجمالي األسهم  املتداولة 404.2 ماليني سهم نفذت من خالل 

6546 صفقة قيمتها 57.4 مليون دينار.
تصدر قطاع االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 166 مليون 

سهم نفذت من خالل 2212 صفقة قيمتها 14.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الش���ركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 108.4 ماليني سهم نفذت من خالل 2108 صفقات قيمتها 20.7 

مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
50.4 مليون س���هم نفذت من خالل 696 صفق���ة قيمتها 4.3 ماليني 
دينار. وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية عل���ى املركز الرابع 
بكمية تداول حجمها 43.4 مليون س���هم نفذت من خالل 384 صفقة 

قيمتها 6.4 ماليني دينار.
وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 19.7 

مليون سهم نفذت من خالل 701 صفقة قيمتها 5.7 ماليني دينار.

الثواني األخيرة

منذ بداية تداوالت شهر مارس يالحظ ان مؤشري السوق يسيطر 

مخاوف تجاه 
النتائج المالية 
لشركة »أجيليتي« 
 بسبب قضيتها
في أميركا

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

14 شركة على 
50.3% من 

القيمة اإلجمالية

)محمد ماهر(احلذر والترقب يسودان املتداولني 

 المؤشر العام 9 نقاط
وتداول 404.2 ماليين سهم 

قيمتها 57.4 مليون دينار

ارتفاع

 »جلوبل«: هيئة التحكيم تصدر قرارها حول النزاع
ضد »المدينة القابضة« و»المدينة للتمويل« بداية أبريل 

1.8 مليون دينار خسائر »نفائس القابضة«
بواقع 3 فلوس بالنصف األول

4.8 ماليين دينار خسائر» التعمير العقارية«

ذكر بيان صادر عن البورصة ان ش���ركة بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل(  افادت بأن هيئة التحكيم 
مبركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة جتارة 
وصناع���ة الكويت حجزت املنازع���ة التي أقامتها 
ضد ش���ركة مدينة الكويت القابضة جللسة األول 

من أبريل املقبل.
وأفادت الشركة بأن هذه املنازعة تتعلق مبطالبة 
مالية مببل���غ 11.5 مليون دينار وذلك عن اتفاقية 
مؤرخة في 5 يونيو 2008 لبيع وشراء حصص شركة 
السيف إلدارة املشاريع اململوكة بالكامل لشركة بيت 
االستثمار العاملي باالضافة الى التعويض  املادي 
واالدبي نتيج���ة إخالل احملتكم ضدها بالتزاماتها 
التعاقدية وأتعاب احملاماة مع الرسوم ومصاريف 
التحكيم، فقد اصدرت هيئة التحكيم قرارها  بحجز 
املنازعة جللسة 1 ابريل 2010 علما أن رقم املنازعة 

  .2010/40
وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم مبوافاة ادارة 

السوق مبنطوق احلكم فور اخطارها به من قبل 
هيئة التحكيم.  

من جهة أخرى أفادت »جلوبل« بأن هيئة التحكيم 
مبركز الكويت للتحكيم التج���اري في »الغرفة« 
حج���زت املنازعة رق���م 2010/41 التي أقامتها ضد 
شركة املدينة للتمويل واالستثمار جللسة األول 

من أبريل املقبل.
وذكرت أن هذه املنازعة تتعلق مبطالبة مالية 
مببلغ 10.01 مالي���ني دوالر أو ما يعادلها بالدينار 
وذلك مقابل املشاركة باالكتتاب اخلاص في االسهم 
العادية بشركة هيتس افريكا ليمتد والتعويض عن 
األضرار التي حلقت بشركة بيت االستثمار  العاملي 
جراء احتباس املبلغ املطالب به منذ تاريخ االستحقاق 
في  16 ديسمبر 2008 وحتى اآلن باالضافة الى أتعاب 
احملاماة ورسوم   ومصاريف التحكيم. وسوف تقوم 
الشركة مبوافاة ادارة السوق مبنطوق احلكم فور 

اخطارها به من قبل هيئة التحكيم.  

اجتمع مجلس ادارة ش���ركة نفائس القابضة 
 )نفائس( امس االول واعتمد البيانات املالية املرحلية 
للش���ركة للفترات املنتهية في 31 ديسمبر 2009، 
وأظهرت النتائج حتقيقه���ا 575.3 ألف دينار مبا 
 يعادل 0.868 فلس���ا ربحية للس���هم وذلك لفترة

ال� 3 أشهر املنتهية في 31 ديسمبر 2009 كما حققت 
الشركة خسائر قدرها 1.8 مليون دينار مبا يعادل 

خسارة للسهم قدرها 3.04 فلوس لفترة ال� 6 أشهر 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، مقارنة بخسائر قدرها 
2.9 مليون دينار مبا يعادل 5.18 فلوس خس���ارة 
للسهم لفترة ال� 3 أشهر املنتهية في 31 ديسمبر 2008 
وحققت الشركة كذلك خسائر قدرها 14.9 مليون 
دينار مبا يعادل 24.16 فلسا خسارة للسهم لفترة 

ال� 6 أشهر املنتهية في 31 ديسمبر 2008.

اجتمع مجلس إدارة ش���ركة التعمير العقارية 
)التعمير(  ام���س االول واعتم���د البيانات املالية 
الس���نوية للشركة للس���نة املالية املنتهية  في 31 
ديس���مبر 2009 وأظهرت النتائج املالية حتقيقها 
خسائر قدرها 4.8 ماليني دينار مبا يعادل 20.83 
فلسا خسارة للس���هم مقارنة بخسائر قدرها 5.1 
ماليني دينار مبا يعادل 22.21 فلسا خسارة للسهم 
للعام 2008 وبلغ   اجمالي املوجودات املتداولة 4.4 
ماليني دينار للعام 2009 مقارنة ب� 4.01 ماليني دينار 
للعام 2008 وبلغ اجمالي املوجودات 45.5 مليون 
دينار للعام 2009 مقارنة ب� 50.1 مليون دينار للعام 
2008 وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 14.2 مليون 
دينار للعام 2009 مقارنة ب� 14.8 مليون دينار للعام 

2008 وبلغ اجمالي املطلوبات 19.23 مليون دينار 
للعام 2009 مقارنة ب���� 19.24 مليون دينار للعام 
2008 وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 26.3 مليون 
دينار للعام 2009 مقارنة ب���� 30.8 مليون دينار 
للعام 2008، وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بعدم 
توزيع اي ارباح عن الس���نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 علما أن هذه التوصية تخضع ملوافقة 

اجلمعية العمومية واجلهات املختصة.  
و أفادت الشركة بأن تقرير مراقبي احلسابات 
يحتوي على التحفظ التالي:   لم تقم املجموعة بتجميع 
شركتها التابعة، ش���ركة جلوبل هوسبيتاليتي، 
هولدين���ج - مالطا وذلك لعدم تواف���ر البيانات 

املالية. 

 إدارة السوق لشركات الوساطة: 25 الجاري
آخر موعد لتقديم خطة تطوير نظام التداول الجديد

عمر راشد
أبدت إدارة سوق الكويت لألوراق املالية 
جدية ملحوظة وتلويحا بالعقاب لشركات 
الوساطة املتخلفة عن تسليم خطة العمل 
اخلاصة بكل شركة على حدة خالل العامني 
املقبلني وذلك في إطار تطبيق مراحل نظام 
التداول اآللي اجلديد والذي من املقرر أن 
تنتهي املرحلة األولى منه في أول أبريل 

املقبل وفق اخلطة الزمنية املوضوعة.
وذك���رت مصادر ل� »األنباء« أن إدارة 
السوق استعرضت أمس في اجتماعها مع 
ممثلي 14 شركة وساطة مالية بحضور 

مسؤولي »ناس���داك أوماكس« الشركة 
النظام، اخلطط  املس���ؤولة عن تطوير 
املقدمة من 9 ش���ركات وس���اطة تقدمت 
بخططها، حيث أب���دت انزعاجا للخطط 
املقدمة من 4 شركات منها والتي وصفها 
ممثلو إدارة الس���وق في االجتماع بأنها 
هزيلة وال ترقى للمستوى املطلوب حيث 
افتقدت ألجوبة واضحة ألسئلة ناسداك 
أوماكس والتي تصل إلى 50 نقطة لم تقم 
الشركات األربع بتقدمي إجابات واضحة 

عليها.
وطلبت إدارة السوق خالل االجتماع 

من الشركات األربع تعديل خططها املقدمة 
إلدارة السوق في موعد أقصاه 25 مارس 

املقبل.
املصادر أوضحت أن إدارة السوق هددت 
بتوقيع عقوبة على الشركات ال� 5 التي 
ل���م تتقدم بخطة عملها حتى اآلن إلدارة 
السوق حتى اآلن، مستدركة بأن ممثلي 
إدارة السوق ش���ددوا على أنه ال متديد 
لتنفيذ خطة العمل املتفق عليها لتطبيق 
النظام وأن الش���ركات املتخلفة ستكون 

خارج النظام اجلديد.
وبينت أن إدارة السوق سوف جتتمع 

بشكل فردي مع الشركات التي لم تقدم 
خططها خ���الل ال� 5 أي���ام املقبلة وذلك 
للوقوف على معوقات تقدمي خططها وكذلك 
معرفة قدراتها ومساعدتها لتقدمي خططها 
وبشكل متكامل يجيب عن أسئلة ناسداك 
أوماكس. وكررت املصادر أن إدارة السوق 
أبدت جدية في التعام���ل مع املتخلفني، 
قائلة انها أكدت أن من سيتخلف سيكون 
النظام  النظام وستقوم بتحويل  خارج 
حتى لو بشركة واحدة، مستدركة بأنها 
أعطت مهلة للشركات املتخلفة حتى 25 

مارس اجلاري لتقدمي اخلطة.

9 من إجمالي 14 شركة قدمت خطط التطوير

البورصة تجتمع بشكل فردي مع الشركات المتخلفة خالل األيام الخمسة المقبلة 
ال تمديد لمواعيد إطالق نظام التداول الجديد وتدشين المرحلة األولى في أول أبريل المقبل

 289.5 ألف دينار أرباح
»السالم القابضة«

اجتمع مجلس ادارة ش���ركة الس���الم القابضة 
)السالم( امس االول واعتمد البيانات املالية السنوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
وأظهرت النتائج املالية حتقيقها أرباحا بقيمة 289.5 
الف دينار مبا يعادل 1.99 فلس���ا للس���هم مقارنة 
بخسائر قدرها 604.2 الف دينار مبا يعادل 10.03 
فلوس للس���هم خسائر للعام 2008، وبلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة 8.3 ماليني دينار للعام 2009 
مقارنة ب���� 7.6 ماليني دينار للع���ام 2008، وبلغ 
اجمالي املوجودات 42.8 مليون دينار للعام 2009 
مقارن���ة ب�  7.6 ماليني دين���ار للعام 2008، وبلغ 
اجمال���ي املطلوبات املتداول���ة 7.09 ماليني دينار 
للعام 2009 مقارنة ب� 234.3 الف دينار للعام 2008، 
وبل���غ اجمالي املطلوبات 18.7 مليون دينار للعام 
2009 مقارنة ب� 234.3 الف دينار للعام 2008، وبلغ 
اجمالي حقوق املساهمني 24.1 مليون دينار للعام 
2009 مقارنة ب� 7.3 ماليني دينار للعام 2008، وقد 
أوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع اي ارباح 
عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 علما 
ان هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.

 81.5 ألف دينار أرباح
»المصالح العقارية«

اجتمع مجلس إدارة شركة 
املصالح العقارية )املصالح ع( 
أم���س االول واعتمد البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية  في 31 ديسمبر 
2009، وأظهرت النتائج املالية 
حتقيقها أرباحا بقيمة 81.5 ألف 
دينار مب���ا يعادل 0.38 فلس 
ربحية للسهم مقارنة بخسائر 
قدره���ا 3.9 ماليني دينار مبا 
يعادل 18.21 فلس���ا خس���ارة 
للسهم لعام 2008. وبلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة 11.8 مليون 
دينار للع���ام 2009 مقارنة ب� 
14.4 مليون دينار للعام 2008، 
وبلغ اجمالي املوجودات 136.5 
مليون دينار للعام 2009 مقارنة 
ب���� 130.9 مليون دينار للعام 
2008. وبلغ اجمالي املطلوبات 
املتداول���ة 54.6 مليون دينار 
للع���ام 2009 مقارنة ب� 37.6 

مليون دينار للعام 2008، وبلغ 
اجمالي املطلوبات 81.8 مليون 
 دين���ار للع���ام 2009 مقارنة

ب� 79.03 مليون دينار للعام 
2008، وبل���غ اجمالي حقوق 
املساهمني 39.8 مليون دينار 
للع���ام 2009 مقارنة ب� 39.1 
مليون دينار للعام 2008. وقد 
ادارة الشركة  أوصى مجلس 
بع���دم توزي���ع اي ارباح عن 
الس���نة املالي���ة املنتهية في 
31 ديس���مبر 2009، علما بأن 
هذه التوصية تخضع ملوافقة 
العمومية واجلهات  اجلميعة 
الش���ركة  املختصة.  وأفادت 
بأن تقرير مراقبي احلسابات 
يحتوي على التحفظ التالي:   
لم تقم املجموعة بتجميع احدى 
شركاتها التابعة، شركة جلوبل 
هوس���بيتاليتي-مالطا وذلك 
لعدم توافر البيانات املالية.  

 »المعامل« تفوز بمناقصة
بقيمة 199 مليون  دينار

أفادت الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت 
بأنها حصلت على اقل األسعار في مناقصة خاصة 
بأعمال معاجلة وحتسني خواص التربة الضعيفة 
وإنشاء واجناز وصيانة عدد )1475 بيتا( و70 وحدة 
س����كنية بنظام الس����كن العمودي واملباني العامة 
واخلدمات الرئيسية بالقطاع )ان 2( مبشروع مدينة 
جابر االحمد االس����كانية يخص املؤسس����ة العامة 
للرعاية السكنية بقيمة اجمالية قدرها 199.04 مليون 
دينار، وذكرت الشركة انها لم تتلق الى اآلن كتابا 

رسميا بهذا اخلصوص من اجلهات املعنية.

ترسية مناقصة على »اآلبار« 
بـ 58.5 مليون دينار

اف��ادت شركة ب�رق��ان حل��فر اآلب��ار والت��جارة 
والص�يانة بأنه متت ترسية عقد رقم 43169 التابع 
لشركة نفط الكويت لتزويد عدد 6 حفارات لصيانة 
 اآلبار في الكويت بق����وة 550 حصانا للمج�موعة

)5 و6 و7( بقيمة اجمالية قدرها 58.5 ملي�ون دينار 
وملدة 5 سنوات.


