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6 نقاط الى 4.9 نقاط، ورغم التقليص احملدود خلسائر مؤشري 
السوق في الثواني االخيرة اال ان ذلك لم مينع املؤشر من التراجع 
دون احلاجز النفس���ي البالغ 7500 نقطة األمر الذي زاد من حدة 
املخاوف والقلق لدى األوساط االستثمارية خاصة في ظل استمرار 
املجاميع االستثمارية في 
عدم دعم أسهم شركاتها 
في الوق���ت الذي يتوقع 
ان حتقق فيه العديد من 
الش���ركات نتائج مالية 
جي���دة في الرب���ع األول 
العام احلالي، ورغم  من 
ان هناك اس���هما حققت 
مكاسب سوقية بناء على 
هذه التوقعات اال ان اغلبها 
خسر جزءا كبيرا من هذه 
املكاسب منذ بداية شهر 
ابريل اجلاري. اتس���مت 
حركة اسعار اسهم البنوك 
بالتباين م���ع انخفاض 
نسبي في تداوالت بعضها 
مقارنة ب���أول من امس، 

سهم نفذت من خالل 961 صفقة قيمتها 6.4 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش���ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 37.6 مليون س���هم نفذت م���ن خالل 1041 صفقة 

قيمتها 9.7 ماليني دينار.
وجاء قط���اع البنوك 
في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 21.5 مليون 
س���هم نفذت م���ن خالل 
544 صفق���ة قيمتها 15.1 
مليون دينار. س���يطرت 
القل���ق واخلوف  أجواء 
على اوس���اط املتداولني 
الهب���وط احلاد  ج���راء 
ملؤش���ري السوق امس، 
فحت���ى الدقيقة األخيرة 
كان املؤش���ر الس���عري 
متراجعا 85 نقطة اال ان 
هذه اخلس���ائر تقلصت 
الى  الثواني االخيرة  في 
62.2 نقطة، كذلك تقلصت 
خسائر املؤشر الوزني من 

فرغم ان تداوالت س���هم البنك 
الوطني تعتبر األعلى في قطاع 
البنوك اال انها تعتبر أقل مقارنة 
بأول من امس م���ع انخفاض 

محدودفي سعره السوقي.
الش���ركات  وتكبدت اغلب 
االستثمارية خسائر ملحوظة 
في تداوالت محدودة، والالفت 
االنخف���اض احل���اد لس���هم 
االستثمارات الوطنية الذي شهد 
عمليات بيع ملحوظة متزامنة 
مع عمليات البيع على س���هم زين، وامتد االجتاه النزولي الغلب 

اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في قطاع االستثمار.
وبعد صعود متواصل لسهم التمدين االستثمارية منذ االعالن 
عن صفقة بيع حصتها في االهلي املتحد، ش���هد السهم انخفاضا 
باحلد االدنى معروض���ا دون طلبات في تداوالت محدودة، االمر 
الذي زاد من اآلثار النفسية الوساط املتداولني، خاصة انه يالحظ 
ان السوق ال يعبأ باسهم الش���ركات التي استفادت من صفقات 
او التي بصدد االس���تفادة من صفقات، خاصة س���هم »التمدين 
االستثمارية« التي س���تحقق 98 مليون دينار ارباحا من صفقة 

االهلي املتحد.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداوالت 
ضعيفة باس���تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض االسهم 
كسهم عقارات الكويت الذي رغم تداوالته املرتفعة نسبيا اال انه 
سجل تراجعا في سعره، كذلك انخفض سهم التمدين االستثمارية 
باحلد االدنى معروضا دون طلبات، وانخفض ايضا سهم الوطنية 
العقارية باحلد االدنى ايضا متأث���را بانخفاض اجيليتي باحلد 

االدنى.

الصناعة والخدمات

هوت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، فقد انخفض سهم صناعة االنابيب باحلد االدنى معروضا 
دون طلب���ات الول مرة منذ ان بدأ الس���هم ف���ي االجتاه النزولي 
بدايات االس���بوع اجلاري في اطار عملي���ات البيع القوية جلني 
االرباح. وعلى انقاض التدهور احلاد لسهم اجيليتي وشركاتها، 
ش���هد س���هما الرابطة والوطنية للتنظيف ارتفاعا باحلد االعلى 
بفعل عمليات الش���راء القوية بدعم من معلومات عن ان الرابطة 
قد تفوز بعقود من اجليش االميركي بعد ان ازداد الوضع سوءا 

لشركة اجيليتي.
وفي تداوالت نش���طة على سهم زين سيطرت عليها عمليات 
البيع، سجل السهم انخفاضا محدودا، وبدعم من صعود الرابطة 
والتنظيف ارتفعت اسعار لوجستيك ومبرد ايضا، وتراجعت اسعار 

اغلب اسهم الشركات غير الكويتية في تداوالت ضعيفة.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 54.7% من 
القيمة االجمالية للش���ركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 

136 شركة.

هشام أبوشادي
موجة بيع قوية ش���هدتها 
بع���ض األس���هم القيادية في 
تعامالت سوق الكويت لألوراق 
املالية امس ألسباب متباينة، 
فقد أدى دخول شركتني تابعتني 
ألجيليتي ضمن القضية املرفوعة 
ضد الشركة األم الى عمليات بيع 
قوية على سهم اجيليتي منذ 
بداية التداول األمر الذي ادى الى 
تراجعه باحلد األدنى، كذلك شهد 

سهم زين تداوالت مرتفعة غلب عليها عمليات البيع وان كان جزء 
كبير من تداوالت السهم متت بني بعض احملافظ املالية، اما قطاع 
البنوك فانه قد تأثر نس���بيا بالقرار الذي اصدره البنك املركزي 
االسبوع املاضي والذي يتعلق بعدم تقدمي قروض استهالكية او 
مقسطة ألي مدين اال بعد ان يكون سدد القرض القدمي، وبالتالي 
فإن ذلك س���يؤثر على احملفظة االئتمانية لدى البنوك خاصة ان 
القروض االس���تهالكية واملقس���طة متثل جزءا كبيرا منها األمر 
الذي أدى لتراجع كبير ملؤش���ري السوق، فرغم ان االجتاه العام 
للسوق يغلب عليه طابع النزول منذ بداية الشهر اجلاري اال ان 
النزول احلاد امس أثار املخاوف لدى اوس���اط املتداولني من ان 
يواصل السوق الهبوط خاصة في ظل استمرار عدم حترك معظم 
املجاميع االستثمارية على أسهمها والتي تراجعت بنسب ال تقل 
عن 20% من أعلى املس���تويات السعرية التي وصلتها في الربع 

األول من العام احلالي.
وفي ظل استمرار االجتاه النزولي فإن السيولة املالية ستتراجع 

بشكل تدريجي من السوق.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 62.2 نقطة ليغلق على 7487.2 
نقطة بانخفاض نسبته 0.82% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 4.92 نقاط ليغلق على 443.83 نقطة بانخفاض 

نسبته 1.1% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي األس���هم املتداولة 374.6 مليون سهم نفذت من 

خالل 7624 صفقة قيمتها 82.9 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 136 ش���ركة من اصل 211 ش���ركة 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 19 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
85 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها و75 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االستثمارية النش���اط بكمية تداول 
حجمها 122.4 مليون س���هم نفذت من خالل 1825 صفقة قيمتها 

12.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 100.8 مليون س���هم نفذت من خالل 2966 صفقة قيمتها 

36.5 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 72.4 مليون 

موجة بيع قوية تدفع البورصة للتراجع بشدة
وصعود ملحوظ لـ »الرابطة« وشركاتها مدعومًا بالشراء القوي
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)محمد ماهر(واقع السوق باديا على أحد املتداولني

المؤشر 62.2 نقطة وتداول 
374.6 مليون سهم قيمتها 

82.9 مليون دينار

انخفاض

توالي االتهامات 
األميركية على 
»أجيليتي« يدفعها 
وشركاتها للتراجع 
بالحد األدنى

تراجع »زين« 
ومعظم الشركات 

المرتبطة بها 
يثير القلق لدى 

المتداولين

الغزالي: أسواق رأس المال تلعب دورًا 
أساسيًا في توزيع مدخرات القطاع الخاص

محمد البدري 
أعلنت شركة طيران اجلزيرة أمس عن استعدادها 
إلطالق رحالت مباشرة إلى مدينة الهور الباكستانية 

اعتبارا من 12 مايو املقبل.
ونقل موقع »أرابيان بيزنس« أمس عن الرئيس 
التنفيذي للشركة س����تيفان بيكلر قوله إن الوجهة 
اجلديدة للشركة انطالقا من الكويت إلى الهور تتضمن 
ثالث رحالت أسبوعيا، أيام االثنني واألربعاء واجلمعة، 
مبينا أن: »هذه وجهة مهمة بالنسبة لنا، حتى منكن 
العاملني في الكويت ومنطقة الشرق األوسط عموما 

من السفر وزيارة عائالتهم وأصدقائهم«.
ويأتي اطالق رحالت مباش����رة إلى الهور ضمن 
التوس����عات احلديثة التي تقوم بها ش����ركة طيران 
اجلزيرة والتي تضمنت اطالق رحالت في هذا الصيف 
إلى كل من انطاليا في تركي����ا، والغردقة في مصر، 

وصاللة في سلطنة عمان.
يذكر أن أس����طول الش����ركة يض����م حاليا طائرة 
جديدة من طراز »إيرب����اص 320«، وتغطي رحالتها 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وتركيا وإيران 

وباكستان.

»طيران الجزيرة« تستعد إلطالق 
رحالتها إلى الهور مطلع مايو المقبل

في محاضرة حول »تطور أسواق األسهم في االقتصادات الناشئة«

د.الغزالي أثناء احملاضرة
 شريف حمدي

أك����د مدير عام املعهد العربي للتخطيط د.عيس����ى 
الغزالي ان اس����واق رأس املال تلعب دورا أساسيا في 
توزيع مدخرات القطاع اخلاص بني القطاعات االنتاجية 
في االقتصادات القومية، الفتا إلى انها تعتبر من اهم 
القنوات التي توفر االحتياجات التمويلية للمنش����آت 

االقتصادية بأقل تكلفة وبأقل مخاطر متويل.
وأوضح د.الغزالي في كلمة ألقاها في افتتاح محاضرة 
أمس حول »تطور اس����واق األس����هم في االقتصادات 
الناشئة«، والتي تأتي في إطار اللقاءات العلمية التي 
ينظمها املعهد مبقره ان االسواق املالية تقوم بوظيفة 
توزيع املوارد املالية للقطاعات االنتاجية بطريقة مثلى 
وذلك متى ما توفرت بعض املتطلبات التي تضمن فاعلية 
هذه االس����واق. ولفت إلى أن فاعلية االطر التنظيمية 
واملؤسسية � التي تعزز معايير اإلفصاح والشفافية، 
وتس����هم بدورها في تعزيز كف����اءة توزيع املوارد بني 
القطاعات اإلنتاجية � تعتبر من أهم متطلبات فاعلية 
اسواق رأس املال في أداء دورها في التخصيص األمثل 

للموارد، مشيرا إلى أن هذه احملاضرة تهتم باستكشاف 
االطر التنظيمية واملؤسسية في األسواق الناشئة وذلك 
في إطار التع����رف على ادائها من حيث الكفاءة، بحكم 
أن الكفاءة هي انعكاس ملعايير الشفافية املتضمنة في 
اطرها التنظيمية والرقابية. وذكر انه ملناقشة اإلطار 
التنظيمي واملؤسسي ألسواق رأس املال، ينبغي مالحظة 
أن من أهم مكونات األطر التنظيمية في األسواق الناشئة 
قانون الش����ركات وقانون األوراق املالية، حيث يهتم 
قانون الشركات باألشكال القانونية للشركات ومتطلبات 
تسجيلها، واإلجراءات القانونية املتعلقة بها أثناء ممارسة 
أنشطتها وحتى خروجها من نطاق العمل وتصفيتها، 
بينما يحدد قانون األوراق املالية شروط إدراج االوراق 
املالية في أسواق املال أو البورصات. وأشار إلى أنه في 
إطار املساهمة في تطوير األطر التنظيمية واملؤسسية في 
األسواق الناشئة، تسعى املنظمة الدولية لهيئات سوق 
املال االيسكو وهي منظمة دولية جتمع في عضويتها 
هيئات اس����واق املال الدولية لتطوير مبادئ اساسية 

تضمن شفافية التعامل في اسواق املال.

وقف إدراج أسهم »التجاري الدولي -  مصر«
بالسوق من 16 سبتمبر المقبل

أعلن س��وق الكويت لألوراق املالية أن البنك التجاري الدولي )مصر( 
اف��اد بأنه بناء على قرار اجلمعية العمومية غير العادية للبنك واملنعقدة 
بتاري��خ 17 مارس باملوافقة على ايقاف ادراج البنك في س��وق الكويت 
لالوراق املالية فإنه س��يتم ايقاف تداول اس��هم البنك في سوق الكويت 
لألوراق املالية اعتبارا من اخلميس املوافق 16 س��بتمبر. وأوضح البنك 
أنه بعد ايقاف اس��هم البنك في السوق سوف يستمر تداوله في كل من 
بورصات مصر ولندن ونيويورك وس��يتم ضمان س��داد اي التزامات 
من ارباح نقدية للمس��اهمني عن سنوات س��ابقة بالتنسيق مع الشركة 

الكويتية للمقاصة.

»المركزي« يوافق لـ »بيتك«
 على شراء ما ال يتجاوز 10% من أسهمه

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن بنك الكويت املركزي وافق بتاريخ 
12 أبريل على طلب بيت التمويل الكويتي بش��راء ما ال يتجاوز 10% من 
اسهمه املصدرة ملدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية 
ف��ي 2010/4/19. وذلك مع ضرورة االلتزام مبا وضعه البنك املركزي من 
ضوابط وش��روط في شأن متلك الشركة املساهمة السهمها اضافة الى 
ضرورة االلتزام بأحكام املادة 115 مكررا من قانون الش��ركات التجارية 
واحكام القرار الوزاري رقم 10 لس��نة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين 

الوزاريني رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.

تباين اداء االس���واق املالية لدول مجلس 
التع���اون اخلليجي ام���س، حيث انخفضت 
املؤشرات الرئيسية الربعة اسواق وارتفعت 
مؤشرات سوقني. وحقق سوق الدوحة لالوراق 
املالية اعلى االرتفاعات بنسبة بلغت %0.81 
ليغلق على 7.801.33 نقطة، فيما جاء سوق 
املال السعودي باملرتبة الثانية مرتفعا بنسبة 

0.01% ليغلق على 6.883.80 نقطة.
وجاء سوق البحرين لالوراق املالية كأكبر 
اخلاسرين بانخفاض مؤشره السعري بنسبة 
1.57% تاله س���وق الكويت ل���الوراق املالية 

بانخفاض بنسبة %0.82.
وانخفض سوقا االمارات العربية املتحدة 
حيث سجل سوق دبي لالوراق املالية انخفاضا 
بنس���بة 0.65% فيما سجل س���وق أبوظبي 

انخفاضا بنسبة%0.19.

ارتفاع مؤشرات سوقي السعودية والدوحة وانخفاض لسوقي اإلمارات

العلي: عملية التنمية تحتاج إلى تكاتف  
جميع الجهود واإلعداد البشري الجيد

قال مدير عام املعارض واملؤمترات بشركة 
مجموعة الراية قيس العلي ان شركة بيبسي 
أعلنت عن مشاركتها في ملتقى النخبة االقتصادي 
االول الذي يحاضر فيه د.روجر هارب وينطلق 
حتت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

روضان الروضان في 19 اجلاري.
وأوضح العلى ف���ي بيان صحافي أمس أن 
ملتقى النخبة يعتبر من األحداث االقتصادية 

املهمة الت���ي تركز على املديري���ن التنفيذيني 
ورؤساء الش���ركات واملؤسسات لتقدمي اقوى 
النظريات االقتصادية لهم بطرق علمية وتدريبية 
ملواجعة التغيرات االقتصادية احلالية فالدكتور 
روجر هارب الذي يس���تضيفه امللتقى يشرح 
نظرية االستكشاف بالهليكوبتر وهي نظرية 
طبقت في العديد من دول العالم والقت النجاح 

الباهر والقوي.

 اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات 
والبالغة 45.3 مليون دينار على 54.7% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: بيتك، الوطني، 
املش���اريع، اجيليتي، زين، التنظيف، الرابطة، 

الصناعات وأنابيب.
 استحوذت قيمة تداوالت س��هم زين البالغة 
13.6 مليون دينار على 16.4% من القيمة االجمالية.

     باستثناء ارتفاع مؤشر اخلدمات مبقدار 5.4 
نقاط، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات أعالها 
االستثمار مبقدار 88.3 نقطة، تاله الصناعة مبقدار 

87.2 نقطة، تاله األغذية مبقدار 61.3 نقطة.

فندق جديد في السعودية بارتفاع 817 مترًا
نائب الرئيس ومدير عام ش���ركة فندق 
فيرمونت »برج س���اعة مكة امللكي« محمد 
عرقوبي يقف أمام ص���ورة للفندق اجلديد 
القريب من املس���جد النبوي، خالل مؤمتر 

صحاف���ي انعقد في دبي ام���س، حيث قال 
العرقوبي إن الفندق اجلديد صمم بارتفاع 
817 مترا محمال بس���اعة ب� 45 مترا، والذي 
سيفتتح أبوابه في يونيو القادم. )أ.ف.ب(

حكومة دبي تسدد 840 مليون درهم 
كدفعة إجارة إسالمية

دب��ي � د.ب.أ: أعلنت حكومة إمارة دبي في دول��ة اإلمارات العربية 
املتحدة امس س��داد 840 مليون درهم )228.6 مليون دوالر( كدفعة من 
اس��تحقاقات اتفاقية اإلجارة اإلس��المية املبرمة في ابريل املاضي نيابة 
عن سلطة الطيران املدني بدبي. وتبلغ قيمة االتفاقية 635 مليون دوالر 
مستحقة السداد بالكامل في ابريل 2011. وقال بيان اصدره املكتب االعالمي 
حلكومة االمارة، ان حكومة دبي بهذه اخلطوة »تكون قد س��ددت الدفعة 
األولى من ثالث دفعات نصف س��نوية تعهدت احلكومة عند إبرام اتفاق 

اإلجارة في العام 2009 بتسديدها وفقا لشروط االتفاق املشار إليه«.


