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العبداهلل: »أوپيك« ستترك اإلنتاج دون تغيير
على األرجح في اجتماع أكتوبر المقبل

3.7 ماليين دينار خسائر
»مجمعات األسواق« في 2009

ڤيين����ا � رويت����رز: قال وزير 
النفط الش����يخ أحم����د العبداهلل 
إن منظمة الدول املصدرة للنفط 
»أوپيك« س����تترك على األرجح 
احلصص اإلنتاجية املس����تهدفة 
دون تغيير في اجتماعها املقبل 

في أكتوبر.
وردا على سؤال عما إذا كان 
يعتق����د أن »أوپيك« س����تحتاج 
لتغيير اإلنت����اج في أكتوبر قال 
الوزير »في الوقت احلالي ال أرى 
أي بادرة تغيير في وضعنا، نحن 
مرتاحون للنطاق السعري 70-

80 دوالرا ألنه مالئم للمستهلكني 
واملصدرين، وكان الوزير يتحدث بعد يوم من اتفاق 

أوپيك على ترك اإلنتاج دون تغيير.
من جانبه، وصف اخلبير النفطي كامل احلرمي 
ق����رار منظمة الدول املصدرة للنفط )أوپيك( بإبقاء 
س����قف اإلنتاج احلالي والبالغ 24.8 مليون برميل 
يوميا بالصائ����ب والعملي خالل هذه املرحلة نظرا 
للسعر الس����ائد للنفط اخلام عند مستوى 70 و80 

دوالرا للبرميل الواحد.
وأضاف احلرمي ل� »كون����ا« عقب انتهاء أعمال 
املؤمتر ال����وزاري ال� 156 ألوپيك انه على الرغم من 
عدم التزام بعض الدول األعضاء في منظمة أوپيك 
بسقف اإلنتاج احلالي واملعمول به منذ سبتمبر عام 
2008 فإن املنظمة ارتأت عدم املساس مبعدالت االنتاج 
في الوقت احلاضر ألن اإلنتاج الفعلي للمنظمة يفوق 
الس����قف املتفق عليه بحدود 2 مليون برميل يوميا 
باس����تثناء العراق الذي ال يخضع لنظام احلصص 
االنتاجية. وأع����رب احلرمي عن اعتقاده بان الدول 
املستهلكة شأنها شأن الدول املنتجة مرتاحة ملستويات 
األسعار احلالية ألن املعدالت احلالية للنفط ستسمح 
للدول النفطية باالستثمار في قطاع النفط وتغطية 

احتياجات الس����وق العاملية في 
املستقبل.

وق����ال ان����ه عل����ى الرغم من 
حالة الكساد التي شهدتها الدول 
املستهلكة خالل املرحلة املاضية 
فإنه����ا كانت راضية عن معدالت 
أسعار النفط عند نطاق 70 دوالرا 
للبرميل حرصا منها على تفادي 
نش����وب أزمة أخرى شبيهة مبا 
ح����دث نهاية ع����ام 2008 عندما 
وصلت اسعار النفط إلى مستويات 
قياس����ية جتاوزت ال� 147 دوالرا 

للبرميل.
وأش����ار الى وجود حالة من 
االرتياح لدى دول املنظمة منذ اكثر من عام بفضل 
التدفقات املالية م����ن عائدات النفط اذ متكنت دول 
أوپيك من التوسع في استثماراتها النفطية خاصة 
في مجال زيادة االنتاج في النفط اخلام وفي قطاعات 

التصنيع والتكرير محليا وخارجيا.
وردا على سؤال حول األسباب التي دفعت باملنظمة 
الى عقد مؤمترها الوزاري في اكتوبر املقبل بدال من 
س����بتمبر كما جرت العادة قال احلرمي ان املنظمة 
ارادت من خالل تأجيل موعد اجتماعها كسب املزيد 
من الوقت لدراسة معطيات السوق خالل الربع الثالث 
من العام احلالي متهي����دا للوصول الى قرار عملي 

ومناسب يخدم مصالح جميع األطراف.
وفيما يتعلق مبوقف املنظمة من جتاوز بعض 
دولها حلصصها اإلنتاجية أعرب احلرمي عن اعتقاده 
بأن هذه املسألة لم تكن من ضمن أولويات وزراء نفط 
املنظمة خالل اجتماعهم الوزاري ال� 156 على الرغم من 
دعوات املنظمة املتكررة باحترام احلصص االنتاجية 
وبرر مثل هذا التوجه بوجود رغبة لدى وزراء نفط 
املنظم����ة بامتصاص الفائض من املخزون التجاري 

السيما بعد ان ارتفع الى مستوى قياسي.

خسائر فروق تقييم عمالت مببلغ 
1.145.616 دينارا كذلك انخفاض 
في قيمة احملفظة االس����تثمارية 
للشركة بقيمة 1.168.365 دينارا 
باالضافة الى تسجيل خسائر عن 
حصة الشركة في نتائج شركات 
زميلة بلغ����ت 1.875.150 دينارا، 
حيث ان معظم هذه الشركات هي 
في بداية مراحلها التشغيلية او 

حتت التنفيذ حتى اآلن.
وف����ي االجتاه نفس����ه، بلغت 
قيمة االصول 195.880.701 دينار 
تقريبا مقارنة بعام 2008، حيث 
كانت قيمة االصول 193.230.218 
دينارا، وبلغت حقوق املساهمني 
59.300.260 دينارا مقارنة بعام 
2008، حيث بلغ����ت 62.471.413 
االدارة  دين����ارا، وقرر مجل����س 
التوصية للجمعية العمومية بعدم 

توزيع ارباح هذا العام.

واشار اجلراح الى ان االيرادات 
االجمالية للشركة بلغت 10.5 ماليني 
دينار مقارنة بالعام املاضي 23.9 

مليون دينار عن العام 2008.
الرئيسي  ان السبب  واوضح 
ف����ي تلك اخلس����ائر يرج����ع الى 

ق����ال رئيس مجل����س االدارة 
والعض����و املنت����دب في ش����ركة 
مجمعات االسواق توفيق اجلراح 
ان الشركة حققت خسائر في السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
نحو 3.7 ماليني دينار ما يعادل 
خسارة للسهم بلغت 14.81 فلسا 
مقارنة بأرباح قدرها 7.3 ماليني 
دينار في 2008 مبا يعادل 32.14 

فلسا للسهم.
واوض����ح اجلراح، ف����ي بيان 
ام����س، ان االوضاع  صحاف����ي، 
االقتصادية البيئية اثرت بشكل 
مباشر على االقتصاد الوطني خالل 
العامني املاضيني، وبالتالي اثرت 
على السوق بشكل عام وعلى اداء 
الشركات بشكل خاص، االمر الذي 
انعكس على البيانات املالية الغلب 
الش����ركات بالتراجع عما حققته 

خالل العام 2008.

الحرمي: قرار تثبيت اإلنتاج »صائب وعملي«

الشيخ أحمد العبداهلل 

توفيق اجلراح

الوزان: »الدولي« مستمر في التوسع بالفروع والمنتجات
وزيادة عدد البنوك اإلسالمية تخدم التحول إلى مركز مالي

نفى علم إدارة البنك بأي معلومات حول استحواذات أو تغيير في حصص المساهمين

عبد الوهاب الوزان وأحمد إبراهيم إسماعيل يقصان شريط افتتاح الفرع اجلديد

لالطفال، مشيرا إلى أن هناك حالة 
متجددة في املنتجات اإلسالمية 
وهي تواكب النمو والتوسع لدى 
»الدولي« مبا يس���اهم في رفع 

معدالت احلصة السوقية.
وبالنسبة الستعدادات البنك 
لالنتخاب���ات املقبلة وتش���كيل 
مجل���س إدارة جديد قال الوزان 
انه تنحى عن الترشيح ملجلس 
اإلدارة، معربا عن أمنياته للمجلس 
اجلديد بالتوفيق والنجاح، خاصة 
مع وجود اس���تقرار في اإلدارة 
التنفيذية والتي تعمل بش���كل 
متطور وقادرة على التنس���يق 

مع املجلس اجلديد.
بدوره أكد اللواء املستش���ار 
أحمد إسماعيل أن توسع البنوك 
االسالمية في خدماتها بتغطية 
امرا  الكويت يعد  جميع مناطق 
إيجابيا، مبينا أن افتتاح الفرع رقم 
11 للبنك الدولي ميثل ميزة اضافية 

لقطاع البنوك االسالمية.
وقال إس���ماعيل ان استمرار 
البنك الدولي في تنويع اخلدمات 
وتطوير األداء إمنا يدفع بإشادة 
جميع عمالئه مبا يقدمه من حزمة 
خدمات متج���ددة، الفتا إلى أن 
املناطق  الفروانية من  محافظة 
التي تستوعب  اآلهلة بالسكان 
املزيد من األفرع من جميع البنوك، 
السيما في ضوء تسهيل وصول 
اخلدمات إل���ى جميع املواطنني 
واملقيم���ني على ه���ذه األرض، 
مشيدا بجهود القائمني على البنك 

الدولي.

فواز كرامي 
افتتح بنك الكويت الدولي امس 
فرعه ال� 11 في الكويت مبنطقة 
الضجيج في محافظة الفروانية 
ادارة  بحضور رئي���س مجلس 
البنك عبدالوهاب الوزان ومحافظ 
الفروانية عبداحلميد احلجي الذي 
ناب عنه اللواء املستشار أحمد 
إبراهيم إسماعيل نائب احملافظ 

باإلضافة الى مسؤولي البنك.
وف���ي تصريح صحافي على 
الوزان  ق���ال  هام���ش االفتتاح 
إن ادارات البن���ك ال متل���ك أي 
معلومات حول موضوع استحواذ 
مس���تثمرين على حصص في 
البن���ك، مؤكدا ع���دم وجود أي 
بيانات لدي���ه تتعلق بتقدم أي 
طرف من اخلارج أو مالك البنك 
لالستحواذ على أي حصص سواء 
على مستوى االدارة التنفيذية أو 

مجلس اإلدارة.
أنه ال توجد  الوزان  وأضاف 
أي أطروح���ات لعرض حصص 
من قبل مساهمي البنك، موضحا 
أن »الدولي« مبوجب خطته التي 
رس���متها اإلدارة التنفيذية فيما 
يتعلق بتطوير املنتجات واألنشطة 
أن ميضي في التوسع في األفرع 
واملنتجات، ليبلغ عددها بني 15 

و20 فرعا خالل هذا العام.
وبني أنه سيتم فتح بني 7 و8 
أفرع حتى نهاية 2010، مشيرا إلى 
أن هذا التوسع يعزز من احلصة 
السوقية ل� »الدولي« فضال عن 
توفير اخلدمات جلميع شرائح 

املجتمع ليكون قريبا من مواقعه، 
موضحا أنه من املهم أن يستمر 
التوسع في الفروع لتعزيز وتكرار 

اخلدمات املصرفية اإلسالمية.
وح���ول زيادة ع���دد البنوك 
اإلس���المية في الس���وق احمللي 
وتأثيرها على حصة »الدولي« 
السوقية قال الوزان »ال شك أن 
حتويل بنك الكويت والش���رق 
االوسط من تقليدي إلى إسالمي 
وتأس���يس بنك أس���المي آخر، 
العمل  امنا يس���اهم في تفعيل 
املصرفي اإلس���المي في السوق 
احمللي، مش���يرا إلى أن البنوك 
التي حتولت إلى إسالمية لديها 
عمالؤها وحصتها السوقية وهذا 
بدوره ل���ن يؤثر على غيرها أو 

عليها.
وأوضح أن هناك مجاال واسعا 
في سوق الكويت الستيعاب تزايد 
أعداد البنوك اإلسالمية وصوال 
إلى عدد 5 بنوك إس���المية، مبا 
فيها تأسيس بنك وربة، مشيرا 
إلى أن البنوك املصرفية اإلسالمية 
مطلوبة بشدة في السوق احمللي، 
السيما في أسواق املنطقة، مؤكدا 
أن ذلك يعمل على تفعيل حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 

إقليمي.
وفيما يخص زيادة عدد البنوك 
االجنبية في الكويت إلى 8 أفاد 
الوزان بأن هذه املرحلة إيجابية 
لتواكب عملية التحويل إلى مركز 
مالي وتوجه صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد في اإلسراع 
جلعل الكويت مركزا ماليا.

الس���لطة  ان  ال���وزان  وقال 
التشريعية أوقفت الرهن العقاري 
برغم أنه منتج مهم لدى البنوك 
اإلسالمية لذا يجب إلغاء قانوني 
8 و9 حتى يعود السوق العقاري 

إلى وضعه الطبيعي.
وأش���ار الى أن حصة البنك 
الس���وقية، برغم كل  »الدولي« 
الظروف احمليط���ة، متضي في 
تطورها املستمر، مؤكدا أن هناك 
منتجات إسالمية جديدة تأخذ 
طريقها في العمل بالسوق منها 
حسابات خاصة ل� VIP، ومنتجات 
أخرى مرتبطة باألطفال، فضال عن 
منتج الودائع »جود«، و»حبوب« 

»فايننشال تايمز«: هيئة االستثمار 
األكثر شفافية في الشرق األوسط

أشارت لوجود تحسن تدريجي في إفصاحات الصناديق السيادية العربية

»الدولية القابضة« تخسر 24.7 فلسا

دبي � العربية: قالت صحيفة »فايننشال تاميز« 
البريطانية إن جهاز أبوظبي لالستثمار حقق تقدما 
ملموسا نحو حتسني الشفافية والكشف عن املعلومات 
من خالل نش����ره أول تقرير سنوي خالل االسبوع 

اجلاري.
ووفقا للصحيفة فإن التقرير سلط الضوء على 
تفاصيل لم تكن معروفة من قبل املراقبني اخلارجيني، 
وسيسهل نشاط املصرفيني الذين يأملون في إدارة 
بعض من أصول جهاز أبوظبي لالس����تثمار املقدرة 

بني 400 و450 مليار دوالر.
وأشارت »فايننشال تاميز« إلى ان جهاز أبوظبي 
لالستثمار لم يكشف عن حجمه الكلي ولم يقم بإصدار 
تقارير من قبل، وحتى شهر مايو 2008 فان موقعه 
على شبكة االنترنت كان بدائيا، ال يحتوي إال على 

قائمة فيها االسم والعنوان ورقم لوحة مفاتيح.
كم����ا أن اإلدارة العليا قد س����محت بإجراء أربع 
مقابالت صحافية فقط منذ تأسيس اجلهاز في عام 
1976، واألشخاص املسموح لهم بدخول مقر اجلهاز 
ه����م املوظفون وكبار املصرفي����ني العامليني ومدراء 
الصناديق. واعتبرت الصحيفة أن »غموض صناديق 
الثروة السيادية شكل محورا رئيسيا للنقاد الغربيني، 
الذين يخشون من وجود دوافع سياسية وراء القرارات 
االستثمارية لهذه الصناديق. ودار نقاش ساخن عند 
ارتفاع أس����عار األصول العاملية التي عززت خزائن 
ه����ذه الصناديق، وحولتها الى مش����اركني كبار في 

األسواق العاملية«.
وهذا دفع صندوق النقد الدولي لتطوير مبادئ 
س����انتياغو، وهي عبارة عن »ممارس����ات« تطبقها 
صناديق الثروة الس����يادية لتحس����ني الش����فافية 
واحلوكمة. لكن ه����ذه التوجيهات »طوعية« ولكن 
العديد من الصناديق استجابت لدعوات الصندوق 
بتحقيق مزيد م����ن االنفتاح، كما يتضح من تقرير 

جهاز أبوظبي لالستثمار.
وقالت اخلبيرة االقتصادية في »روبيني غلوبل 
ايكونوميكس« راشيل زميبا »ما زلنا نعرف القليل جدا 
عن هذه الصناديق، لكن التحسن في اإلفصاح يعتبر 
تقدما ملحوظا«، مضيفة أن »الصناديق الس����يادية 
تدرس أنواع املعلومات التي ميكن أن تفصح عنها 

دون التعرض الستراتيجياتها«.
وأشارت صحيفة »فايننشال تاميز« إلى أن جهاز 

أبوظبي لالس����تثمار قام باتباع إجراءات مماثلة من 
جانب صندوقي الثروة الس����يادية في سنغافورة، 

بنشره التقرير السنوي.
فالتقارير السنوية تهدف إلى تبديد األقاويل حول 

األنشطة االستثمارية السرية للصناديق.
ونش����ر صندوق »جي أي س����ي« السنغافوري 
تقريره األول في عام 2008 بعد 27 عاما من استثمار 
احتياطيات النقد االجنبي للدولة، وقال حينها إنه 
اتخ����ذ هذه اخلطوة في ض����وء »القلق املتزايد« في 

الواليات املتحدة وأوروبا.
وقال نائب رئيس »جي أي سي« توني تان، في 
التقرير، انه يهدف إلى »طمأنة مجتمع االس����تثمار 
والبلدان التي نستثمر فيها أن أنشطتنا لها غرض 

واحد فقط هو حتقيق عوائد مالية«.
وتعمل قطر القابضة، الذراع االستثمارية لهيئة 
االستثمار القطرية، على نشر تقرير مماثل لتقرير 

جهاز أبوظبي لالستثمار.
وقال أحد املطلعني »ان العمل يتقدم في هذا اإلطار«، 
متوقعا أن يكشف التقرير املزيد من التفاصيل الواردة 

في تقرير جهاز أبوظبي لالستثمار.
 على الرغم من ان اإلفصاح آخذ في التحس����ن، 
اال انه ال يتوقع كثيرون أن تتمتع صناديق الثروة 
السيادية بشفافية على غرار صندوق معاشات التقاعد 
احلكومي في النرويج الذي يفصح عن احلجم واألداء 
واالستثمارات. ووفقا لراشيل زميبا فإنه »في بعض 
البلدان تنتشر مخاوف بشأن نشر معلومات وأرقام 
مفصلة، نظرا لوجود خط رفيع بني الثروات الوطنية 

وثروات العائالت احلاكمة«.
 واحتلت صناديق الثروة الس����يادية في العالم 
العربي مراكز متأخ����رة في قائمة الصناديق األكثر 
ش����فافية التي تصدرها صندوق معاشات التقاعد 
احلكومي في النرويج، وفقا لتقرير مجموعة العمل 
الدولي����ة لصناديق الثروة الس����يادية الصادر في 
ديسمبر 2009. وعلى الرغم من أن هيئة االستثمار 
الكويتية من صناديق الثروة السيادية األكثر شفافية 
في الشرق األوس����ط، إال انها ال تكشف عن حجمها 
اإلجمالي وعوائدها، وفي أبريل 2008، قال العضو 
املنتدب للهيئة بدر الس����عد إنه ينبغي فرض قيود 
على الشفافية، معتبرا ان »الشفافية التامة من شأنها 

أن تثير األسئلة أكثر من األجوبة«.

الكويت لألوراق  أعلن سوق 
املالية ان الشركة الوطنية الدولية 
القابضة أفادت بأن مجلس االدارة 
قد اجتمع الثالثاء املاضي واعتمد 
البيانات املالية السنوية للشركة 
للسنة املالية املنتهية عن 2009 
حيث تكبدت الشركة خسارة قدرها 
5.1 ماليني دينار عن 2009 بواقع 
24.7 فلسا خسارة للسهم، مقابل 
خسارة قدرها 7.4 ماليني دينار في 
2008 وبواقع خسارة قدرها 35.9 

فلسا للسهم.
وبل����غ إجمال����ي املوجودات 
املتداولة 5.2 ماليني دينار مقابل 
6.2 مالي����ني ف����ي 2008، كما بلغ 
إجمالي حقوق املس����اهمني 46.7 

مليون دينار مقابل 52.2 مليونا 
في 2008.

وقد أوصى مجلس ادارة الشركة 
بعدم توزيع اي ارباح.

وق����د احتوى تقري����ر مراقب 
احلس����ابات على اس����اس الرأي 
املتحفظ التالي: خالل فترة الثالثة 
اشهر املنتهية في 31 مارس 2009، 
س����جلت املجمع����ة انخفاضا  في 
القيمة مببلغ 1.38 مليون دينار 
فيما يتعلق باالستثمارات املتاحة 
للبيع. ولكن قامت االدارة نتيجة 
زيادة الحقة ف����ي القيمة العادلة 
لهذه االستثمارات، بعكس  جزء 
من انخفاض القيمة املسجل سابقا 
مببلغ 609 آالف دينار الى بيان 

الدخ����ل   خالل الفت����رة املنتهية 
30 يوني����و 2009 وذلك بدال من 
عدم إظهاره كزيادة في الثغرات 
املتراكمة في القيمة العادلة ضمن 
االيرادات الشاملة االخرى، مضيفا 
أن هذا   ميث����ل مخالفة للمعايير 

الدولية للتقارير املالية.
وبالتال����ي، فإن رب����ح الفترة 
املنتهي����ة في 31 ديس����مبر 2009 
واالرب����اح احملتفظ به����ا مدرجة 
بالزي����ادة مببل����غ 609.018 آالف 
دينار كما ان التغيرات  املتراكمة 
في القيمة العادلة مدرجة بالناقص 
  مببل����غ معادل، وعليه س����تعاد 
الش����ركة الى التداول اعتبارا من 

امس 2010/03/18 .

»وضوح«: المؤشر السعري يواجه مقاومة عند 7454 نقطة
أوضح التقرير 
األس���بوعي 
الص���ادر عن 
ش���ركة وضوح لالستشارات 
االقتصادية أن املؤشر السعري 
ش���هد حتركا متباين���ا خالل 
ت���داوالت األس���بوع املاضي، 
فبعدم���ا بدأ املؤش���ر تداوالت 
ارتفاع ملحوظ  األسبوع على 
جنح من خالله في االرتقاء إلى 
مستوى 7495 نقطة، مسجال 
أعلى مستوياته منذ اخلامس 
والعشرين من أكتوبر 2009، 
عاد إلى التراجع مع انتصاف 
األسبوع مسجال مستوى 7358 
نقطة خالل تداوالت اخلميس 

املاضي.
وق���د أث���ار أداء الس���وق 
األس���بوع املاض���ي حفيظة 
ومخ���اوف املتعاملني، حيث 
شهدت املؤشرات العامة تذبذبا 
وانخفاضا واضحني، فقد تراجع 
املؤشر بنسبة قاربت 2% من 
أعلى نقطة وصل إليها خالل 
األسبوع ليكسر بذلك قاع املسار 
العرضي الذي يسير فيه املؤشر 
منذ 24 فبراير املاضي والذي 
هو عند مستوى 7380 نقطة 
األمر الذي ألقى بظالل سلبية 
على الصورة الفنية للمؤشر، 
كما تراجعت أيضا كل من قيمة 
وكمية التداول خالل تداوالت 
األسبوع، حيث انخفضت قيمة 
التداول األس���بوعية بنسبة 
27% عن األسبوع السابق، في 
التداول  حني انخفضت كمية 
األسبوعية بنسبة بلغت %29 
عن األس���بوع الس���ابق، هذه 
التغيرات والتراجعات جتعلنا 
في حي���رة وأمام تس���اؤالت 
عديدة س���واء حول املبررات 
 وراء م���ا يحدث من تراجعات
وحول م���ا ينتظرنا في األيام 

القادمة؟
وعلى الرغم من قيام بعض 
احملللني بربط ما حدث للسوق 
باحلالة السياسية ونقصد هنا 
استجواب وزير اإلعالم إال أننا 

ال نتفق مع ذلك، فاألسباب وراء 
ما يحدث باعتقادنا هي أسباب 
فنية بحت���ة، فقد كانت هناك 
بوادر وإشارات ترجح حدوث 
التراجع مت اإلش���ارة إليها في 
تقريرنا الس���ابق حيث ذكرنا 
فيما يتعلق بالنسبة لنظرتنا 
الفنية للمؤشر التالي »ورغم 
إيجابية ذلك االختراق إال انه 
بحاجة إلى تأكيد في هيئة إغالق 
يومي آخر أعلى من مستوى 
7454 نقطة وإال اعتبر »اختراقا 
خطأ«، كما يجب التنويه إلى 
أن اختراق املؤشر السعري لم 
يصاحبه اختراق مماثل للمؤشر 
الوزني، األمر الذي قد يقلص 
فرص تأكيد اختراق املؤش���ر 

السعري.
وعند مطابق���ة ما ذكر مع 
مجريات التداول خالل األسبوع 
نستنتج أن عملية االختراق 
كان���ت بالفعل خط���أ وعليه 
تصبح عودة املؤشر إلى قاع 
الذي يسلكه  العرضي  املسار 
املؤش���ر أمرا متوقعا وهو ما 
ح���دث بالفعل، إال أن الضغط 
جاء بسبب أمرين األول يتعلق 
بشيوع التوجه املضاربي في 
السوق وذلك ألسباب عديدة 
الشفافية وتدني  أهمها غياب 
مستوى اإلفصاح فنحن نقترب 
من نهاية الربع األول واليزال 

ذلك فإن انتظار استكمال بقية 
النتائج للش���ركات يعزز أيضا 
من حترك السوق عرضيا خالل 
الفترة القادمة، إال أن حسم صفقة 
زين في األي���ام القليلة القادمة 
قد يقل���ب موازين التداول وقد 
الى إحداث طفرة كبيرة  يؤدي 
في السوق، وبالتالي نحن أمام 
التي  مشهد مليء بالتناقضات 
يصعب معها رسم خارطة طريق 
واضحة حلركة السوق في األيام 

القليلة القادمة.

النظرة الفنية للمؤشر

ومما ال شك فيه أن تراجعات 
املؤشر خالل تداوالت األسبوع 
املنصرم، قد ألقت بظالل سلبية 
على الصورة الفنية للمؤشر، 
حيث انها جاءت عقب جناحه 
في اختراق مس���توى مقاومة 
النموذج البياني املدشن على 
الرس���ومات البيانية اليومية 
»املثل���ث الصاع���د«، كما أنها 
تواكبت مع فش���ل »املؤش���ر 
الوزني« في اخلروج من النطاق 
العرضي الذي يس���يطر على 
حتركاته من الرابع والعشرين 

من فبراير املاضي.
ورغ���م س���لبية تراجعات 
املؤش���ر األخيرة، إال أن هناك 
أمرا إيجابيا يجب االلتفات إليه، 
وهو عجز املؤشر عن االنزالق 

أكثر من نصف الشركات  املدرجة 
لم تعلن عن نتائج أعمالها وهو 
أمر يزي���د من حالة الغموض 
وبالتالي تدني مستوى الثقة 
في السوق بشكل عام جتنبا 

ألي مفاجآت قد حتدث.
أما السبب اآلخر فهو يرجع 
إلى فق���دان الزخم بالنس���بة 
للش���ركات الرئيسية، فقد مت 
التفاعل بش���كل مناس���ب مع 
األح���داث التي م���ر بها قطاع 
البنوك س���واء فيم���ا يتعلق 
بنتائج أعمالها أو توزيعاتها، 
كما ساهم شح األخبار الواردة 
حول صفقة زين على الرغم من 
قرب موعد احلس���م في غياب 
أحد احملركات الرئيسية لنشاط 
الت���داول في الس���وق وعليه 
فإن مجمل تل���ك العوامل أثر 
بشكل أساسي على أداء املؤشر 
الوزني وتبعه بعد ذلك املؤشر 

السعري.

المشهد العام للسوق

وبالنسبة للتوقعات، أوضح 
أنها »متضاربة«، فمن  التقرير 
جهة جن���د أن االرتفاعات التي 
حتققت من���ذ بداية العام لعدد 
كبير من الش���ركات تعد كافية 
ومقنعة وبالتالي من املفترض أن 
يؤدي ذلك إلى ثبات السوق لفترة 
انقضاء الربع األول باإلضافة إلى 

أسفل منطقة الدعم املهمة جدا 
7.350 � 7.330 نقطة، األمر الذي 
يجعلنا نرجح عودة املؤشر إلى 
االرتفاع خالل الفترة القادمة، 
مستهدفا الوصول إلى مستوى 
املقاومة 7.454 نقطة، من ثم 
تنحصر حتركات املؤشر بعد 
ذلك داخل نطاق عرضي يبلغ 
حده األعلى مس���توى 7.453 
نقطة وحده األدنى مس���توى 

7.330 نقطة.
ويستند هذا السيناريو في 
ذلك على العديد من الظواهر 
أبرزها في  الفني���ة، يتمث���ل 
تدشني املؤش���ر أولى مراحل 
النموذج البياني االستمراري 
»املستطيل« )كان في املاضي 
»مثلث صاعد«(، الذي يحصر 
حت���ركات املؤش���ر حاليا بني 
مس���توى دعم يبل���غ 7350 
نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 
7.454 نقطة، كما أن القراءات 
التي  الس���لبية  والتقاطعات 
تش���ير إليها بعض املؤشرات 
الفنية على الرسومات البيانية 
اليومية والتي أبرزها مؤشرا 
»املاكد« و»القوة النس���بية«، 
وتوضح عدم امتالك املؤش���ر 
القدرة الكافي���ة على اختراق 
 7.454 املقاوم���ة  مس���توى 
نقطة إل���ى أعلى خالل الفترة 

الراهنة.

)أسامة البطراوي(

39.5 فلساً خسائر »صناعات التبريد«
أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان شركة صناعات التبريد 
والتخزي���ن أفادت ب���أن مجلس اإلدارة قد اجتم���ع األربعاء املاضي 
واعتمد البيانات املالية الس���نوية للشركة عن 2009، حيث تكبدت 
الشركة خسارة قدرها 3.3 ماليني دينار ما يعادل 39.5 فلسا للسهم 
في 2009 مقابل خسارة قدرها 156.7 ألفا في 2008، كما بلغت قيمة 
املوجودات املتداولة 12.6 مليون دينار في 2009 مقابل 15.5 مليونا 
في 2008، وبلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 4.4 ماليني دينار مقابل 

4.9 ماليني في 2008.
وق���د أوصى مجلس ادارة الش���ركة بعدم توزي���ع اي أرباح عن 

.2009
وأفادت الشركة بأن تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على فقرة 
التحفظ اآلتية:  مت تعيننا كمدققني للش���ركة األم ألول مرة للس���نة 
املنتهية في 2009، وبالتالي فإننا لم نقدم تقريرا حول البيانات املالية 
املجمعة للسنة املالية   املنتهية في 2008/12/31 انه لم يكن من املمكن 
لن���ا الوصول الى قناعة حول وجود وقيمة املوجودات واملطلوبات 
كما في 2008/12/31 ان اي تعديالت على هذه االرقام ميكن ان يكون 

لها تأثير تبعيا على النتائج للسنة املنتهية في 2009/12/31.

تقــرير


