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محدود اال ان هذا الس���يناريو املتبع سواء في تقليص اخلسائر او 
التصعيد ف���ي الثواني االخيرة يضر بالس���وق، واالهم من ذلك ان 
م���ا يحدث في الس���وق يظهر مدى ضعف الرقابة م���ن جانب ادارة 
البورصة، فوفقا حلديث وزير التجارة، فإن قانون هيئة اسواق املال 
اصبح نافذا منذ نشره في 
اجلريدة الرسمية، ومع ذلك 
لم نر اي اجراءات اتخذت 
ملعاقب���ة املتالعب���ن في 
السوق واملستفيدين مما 
لديهم من معلومات سواء 
ما حدث من تداوالت على 
سهم اجيليتي في اول يوم 
تداول للسهم، باالضافة الى 
شركات اخرى يجب التحقق 
م���ن طبيع���ة تداوالته���ا 
ومعرفة من املستفيد من 

هذه التداوالت.

آلية التداول

تراجعت اسعار اغلب 
اسهم البنوك في تداوالت 

حجها 47.4 مليون س���هم نفذت من خ���الل 1178 صفقة قيمتها 11.6 
مليون دينار.

وجاء قطاع الش���ركات العقارية في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 41.4 مليون س���هم نفذت من خ���الل 988 صفقة قيمتها 6.5 

مالين دينار.

سياسة القطيع

ما حدث من هبوط حاد 
للس���وق في آخر نصف 
س���اعة من التداول يثبت 
مدى س���يطرة سياس���ة 
القطيع، فحتى اخر دقيقة 
من التداول كان الس���وق 
متراجع���ا 119 نقط���ة اال 
ان خس���ائره تقلصت في 
الثواني االخيرة الى 86.8 
نقط���ة، كذل���ك تقلصت 
خسائر املؤشر الوزني من 
9.6 الى 7.16 نقاط، وعلى 
الرغم من تقليص اخلسائر 
في الثواني االخيرة بشكل 

مح���دودة نس���بيا باس���تثناء 
املرتفعة على س���هم  التداوالت 
الكويت���ي والتي غلب  التمويل 
عليها عمليات البيع، األمر الذي 
دفع السهم للتراجع مبقدار 40 
فلسا، كذلك س���يطرت عمليات 
البيع نس���بيا على سهم البنك 
الوطني الذي س���جل انخفاضا 

محدودا.
وهوت اسعار اسهم الشركات 
االستثمارية بشدة حيث تراجعت 
اس���عار العديد من االس���هم باحلد االدنى في تداوالت ضعيفة، فقد 
واصل س���هم االس���تثمارات الوطنية التراجع باحلد االدنى لليوم 
الثاني على التوالي، األمر الذي دفع اسهم العديد من اسهم الشركات 
االس���تثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي الى التراجع باحلد االدنى، 
وقد اثار ذلك تس���اؤالت ومخاوف لدى اوساط املتداولن خاصة ان 
هذه االسهم تتراجع بشكل ملحوظ منذ فترة حتى انها تراجعت مبا 
ال يقل عن 25% من اعلى املس���تويات السعرية التي وصلتها، ومن 
اصل 51 ش���ركة مدرجة في قطاع االستثمار ارتفعت اسعار سهمي 

الصيرفة والتمدين االستثمارية فقط.
وهوت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم التمدين العقارية الذي 

حقق ارتفاعا محدودا.

الصناعة والخدمات

تدهورت ايضا اس���هم الشركات الصناعية بش���دة في تداوالت 
مرتفعة على بعض االس���هم خاصة الصناعات الوطنية الذي سجل 
انخفاضا محدودا نسبيا، فيما سجل سهم صناعة االنابيب انخفاضا 
باحلد االدنى معروضا دون طلبات، ويالحظ ان اغلب اسهم الشركات 
الصناعية التابعة ملجموعة اخلرافي س���جلت تراجعا ملحوظا في 
اس���عارها، فيما واصل سهم ايكاروس االرتفاع باحلد االعلى لليوم 

الثاني على التوالي.
ويع���د قطاع اخلدمات اكثر القطاع���ات انخفاضا، حيث انطلقت 
ش���رارة الهبوط احلاد على بعض اسهمه التي كانت مرتفعة باحلد 
االعلى في بداية التداوالت خاصة سهمي الرابطة والوطنية للتنظيف 
ومع موجة البيع القوية تراجعت هذه االسهم باحلد االدنى معروضة 
دون طلبات نتيجة الش���ائعات التي انتش���رت حول خروج شركة 
الرابطة ولوجستيك من مناقصة اجليش االميركي، بل ان االمر امتد 
جلوانب سياسية ايضا في هذا الشأن، وشهد سهم زين ايضا عمليات 
بيع قوية لليوم الثاني على التوالي بفعل الشائعات التي انتشرت 
خاصة ما يتعلق بالتوزيعات اخلاصة بالش���ركة، األمر الذي يدعو 
الى س���رعة حتديد مجلس االدارة موعد انعقاد اجلمعية العمومية 

القرار التوزيعات النقدية التي اعلن عنها.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 8 شركات على 56.2% من 
القيمة االجمالية للش����ركات التي ش����ملها التداول والبالغ عددها 

137 شركة.

هشام أبوشادي
تعرض سوق الكويت لألوراق 
املالية ملوجة إشاعات سلبية في 
آخر نصف ساعة أصابت أوساط 
املتداولن باخل���وف، ما دفعهم 
لعمليات بيع قوية هوت بأسعار 
األس���هم بش���دة، فقد انتشرت 
إشاعات حول وجود تعثر في نقل 
بعض األصول اخلاصة بصفقة 
»زين � أفريقيا« وكذلك إشاعات 
حول احتمال ان تغير اجلمعية 

العمومية للشركة توزيعاتها من نقدي الى منحة، وامتدت اإلشاعات 
الى خروج الرابطة من مناقص���ات اجليش األميركي، فضال عن ان 
هناك تعثرا في صفقة بيع التمدين االستثمارية حصتها في األهلي 
املتحد، وقد انتشرت هذه اإلش���اعات عبر رسائل احملمول متزامنة 
مع موجة بيع قوية من جانب املضاربن، األمر الذي خلق حالة من 
الهلع لدى صغار املتداولن الذين انساقوا وراء عمليات البيع وفقا 
لقاعدة سياس���ة القطيع، وقد أثبتت موجة البيع هشاش���ة السوق 
الكويتي وضعف الثقة وغياب صناع السوق، فقد تراجعت اسعار 
العديد من األس���هم التابعة ملجاميع استثمارية كبيرة باحلد األدنى 
دون ان تتحرك هذه املجاميع لدعم أسهمها، األمر الذي يثبت ضعف 
السيولة املالية لدى هذه املجاميع التي كانت في أوقات سابقة قبل 
األزمة تتحرك بقوة على أس���همها، لذلك فإن موجة التراجع احلادة 
التي تعرضت لها البورصة في آخر نصف ساعة من التداول تثبت 
اس���تمرار تداعيات األزمة على العديد من املجاميع االس���تثمارية، 

وبالتالي األداء التشغيلي لشركاتها.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 86.8 نقطة ليغلق على 7400.4 
نقطة بانخفاض نسبته 1.16% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤش���ر الوزني 7.16 نقاط ليغلق عل���ى 436.67 نقطة بانخفاض 

نسبته 1.61 نقطة.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 461.3 مليون سهم نفذت من خالل 

10627 صفقة قيمتها 115.7 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 137 شركة من 211 شركة مدرجة، ارتفعت 
اس���عار أسهم 23 شركة وتراجعت اسعار أسهم 87 شركة وحافظت 
أسهم 27 شركة على أسعارها و74 شركة لم يشملها النشاط تصدر 
قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 159 مليون 

سهم نفذت من خالل 4701 صفقة قيمتها 55.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 111.4 مليون س���هم نفذت من خ���الل 1999 صفقة قيمتها 13 

مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 75.8 مليون س���هم نفذت من خ���الل 925 صفقة قيمتها 9.3 

مالين دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول 

موجة إشاعات تهوي بالبورصة في آخر نصف ساعة
وتكشف ضعف الرقابة وغياب صناع السوق
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المؤشر 86.8 نقطة وتداول 
461.3 مليون سهم قيمتها 

115.7 مليون دينار

انخفاض

عمليات البيع القوية 
شملت األسهم 
القيادية خاصة »زين« 
وأغلب الشركات 
المرتبطة بها

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 8 شركات
 على %56.2 

من القيمة اإلجمالية

 اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات 
والبالغة 65.1 مليون دينار على 56.2% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، 
أجيليتي، زين، الرابطة، مبرد، لوجستيك، أهلي 

متحد.
استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 13.5 

مليون دينار على 11.6% من القيمة اإلجمالية.
تكبدت مؤشرات كل قطاعات السوق خسائر 
كبيرة أعالها اخلدم���ات مبقدار 172 نقطة، تاله 
قطاع االستثمار مبقدار 118.4 نقطة، تاله قطاع 
الصناعة مبقدار 95.5 نقطة، تاله قطاع األغذية 

مبقدار 90.1 نقطة.

»الجمان«: 40 مليون دينار إجمالي موجودات »المسار« 

الغزالي: »غلوبل اللوجستية« تعتزم
 االستحواذ  على »ساحل الخليج البحرية«

احمد يوسف
ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعض����و املنت����دب في ش����ركة 
»غلوبل للخدمات اللوجس����تية« 
مش����اري الغزالي ان الشركة في 
طور االس����تحواذ على ما نسبته 
100% من ش����ركة ساحل اخلليج 
البحرية حيث  العاملية للخدمات 
كانت متتلك فيها حصة تبلغ %20، 
باإلضافة إلى أنها تسعى لالستحواذ 
على نسبة قد تصل إلى 100% من 
شركة الوطني السريع بعدما كانت 
قد استحوذت على ما نسبته %70 
من اجمالي أسهم الشركة في يناير 
2008. جاء ذلك امس عقب انعقاد 

اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية للشركة بنصاب بلغ %90، 
مشيرا الى أن الشركة عمدت إلى 
تقسيم أنش����طتها لثالثة أقسام، 
قسم لتقدمي نشاط املوانئ، وآخر 
للخدم����ات اللوجس����تية، وثالث 
البريد، مشيرا  للشحن وخدمات 
إلى أن الش����ركة قام����ت بتغيير 
اسمها نظرا لتعرضها للعديد من 

املشاكل. 
ه����ذا، وقد ش����هدت اجلمعية 
العمومية للشركة جداال ونقاشا 
اقتراح وكيل املساهم رافد  حول 
عبداحملسن اخلرافي بإضافة بند 
ايقاف التعامل مع أطراف ذات صلة 

على جدول أعمال العمومية اال أنه 
مت رفضه بعدما مت التصويت عليه 
بأغلبية تصل إل����ى 75%، إضافة 
إل����ى أنه مت احلديث عن س����رقة 
أصول ش����ركة تابعة ونقلها الى 
العراق ومحاولة احداث ضغوط 
على مشاري الغزالي لبيع حصته 
فيها، اال أن رئيس مجلس اإلدارة 
حتفظ ف����ي اإلجابة عن أس����ئلة 
الصحافين الى حن اجللوس مع 
باقي األط����راف والتوصل معهم 
الى حلول كونه����م فريقا واحدا. 
وقد وافق����ت اجلمعية العمومية 
على زيادة رأس����مال الشركة من 
27.6 مليون دينار إلى 28 مليون 

دينار، بزيادة قدرها أربعمائة الف 
دينار موزعة على 4 مالين سهم 
بسعر 15 فلسا للسهم مع تنازل 
املس����اهمن احلالين للشركة عن 
حقهم في أولوية االكتتاب باألسهم 
اجلديدة لتخصيصها ملساهمن جدد 
الستكمال االستحواذ على حصصهم 
في بعض الشركات التابعة، كما مت 
انتخاب خالد بن الوليد بن طالل 
عضوا مكمال ملجلس اإلدارة، بعد 
إبطال عضوية رافد اخلرافي، كما 
مت تغيير اسم الشركة من غلوبل 
اللوجستية والتخزين  للخدمات 
إلى غزال للخدمات اللوجس����تية 

والتخزين.

تقرير  عرض 
شركة اجلمان 
لالستشارات 
االقتصادية في 
تقريره حتليال أوليا لشركة املسار 
لإلجارة واالستثمار مبناسبة ادراجها 

بسوق الكويت لألوراق املالية.
التقري���ر االقتص���ادي  وق���ال 
املتخصص ان شركة املسار لإلجارة 
واالستثمار )املس���ار( تأسست في 
نوفمبر 2005، ويبلغ رأسمالها حاليا 
16.1 مليون دينار، وقد متت زيادته 

مؤخرا خ���الل 2008 بواقع 7% مبا يعادل 1.1 مليون دينار من خالل 
توزيعات أسهم منحة، ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في اإلجارة 
واالس���تثمار بشكل مباشر ومن خالل ش���ركاتها التابعة والزميلة، 
وذلك في الكويت واخلليج بشكل عام، وتلتزم في أعمالها مبا يتوافق 
وأحكام الش���ريعة اإلسالمية، ويشغل جمال السليم منصب رئيس 
مجلس اإلدارة، كما يش���غل أحمد العصيمي منصب العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي للشركة.
ويبلغ عدد مساهمي »املسار« 253 مساهما، ويسيطر 6 من املالك 
اإلس���تراتيجين على نحو 70% من رأس���مالها، يتصدرهم الشركة 
الكويتية لالستثمار )كويتية( بنسبة 22.60%، تليها الشركة الكويتية 
العقارية القابضة )العقارية( بنسبة 9.5%، وبيت االستثمار اخلليجي 
)خليجي( بنس���بة 8.33%، ثم كل من الش���يخ حمود صباح السالم 
والهيئة العامة لشؤون القصر واألمانة العامة لألوقاف بنسبة %6.67 

لكل منهم من رأس املال.
ويبلغ إجمالي موجودات »املسار« نحو 40 مليون دينار كما في 
الربع الثالث 2009، ويتركز 33% من إجماليها في بند عقار ومعدات 
مببلغ 13.4 مليون دينار، ويليه في األهمية بند استثمارات متنوعة 
مببل���غ 10 مالين دينار مبا نس���بته 25% م���ن إجمالي املوجودات، 

كما يش���كل كل من بند عقارات قيد 
التطوير وعقارات استثمارية وبند 
»مدينو متويل إس���المي« ما يعادل 
19 و13% عل���ى التوالي من إجمالي 
املوجودات بأرصدة تبلغ 7.5 و5.2 
مالين دينار على التوالي، وذلك كما 

في 2009/9/30.
وتط���رق التقرير ال���ى إجمالي 
مطلوبات »املسار« البالغ نحو 17.3 
مليون دينار ويتركز 76% من إجماليها 
في بند »دائنو متويل إسالمي« مببلغ 
13.1 مليون دينار، ويليه في األهمية 
بند احلصص غير املسيطرة مببلغ 2.5 مليون دينار مبا نسبته %15 
من إجمالي املطلوبات، وتبلغ نسبة املطلوبات إلى املوجودات %43، 

وذلك كما في 2009/9/30.
وبن التقرير ان حقوق ملكية »املسار« البالغة 22.7 مليون دينار، 
ميثل رأس املال البالغ 16.1 مليون دينار ما يعادل 71% من إجماليها، 
كما ميثل بند »أرباح محتفظ بها« ما نسبته 22% من إجمالي حقوق 
امللكية مبا يس���اوي 5.2 مالين دينار، وتبلغ نس���بة حقوق امللكية 
إلى إجمالي املوجودات 57%، وجتدر اإلشارة إلى أن القيمة الدفترية 

للسهم تبلغ 141.45 فلسا، وذلك كما في 2009/9/30.
وعن قائمة الدخل قال التقرير ان إجمالي إيرادات »املس���ار« بلغ 
نحو 5.3 مالين دينار، ويترك���ز 59% من إجماليها في بند إيرادات 
تأجي���ر مببلغ 3.1 مالين دينار، ويليه كل من بند ربح بيع عقارات 
قيد التطوير وربح بيع عقار ومع���دات وبند أتعاب اكتتاب وإدارة 
وإيرادات استثمار بالصافي ما يعادل 13 و10% على التوالي من إجمالي 

اإليرادات بأرصدة تبلغ 711 و521 ألف دينار على التوالي.
وعن االرباح قال التقرير ان صافي أرباح »املسار« بلغ 753 ألف 
دينار مبا يعادل 3.58 فلوس كربحية للسهم الواحد، والذي يشكل 

نحو 14% من إجمالي اإليرادات لثالثة أرباع العام 2009.

6 مالك يسيطرون على 70% من رأس المال

جدل حول بند التعامل مع أطراف ذات صلة في »عموميتها« 201.4 ألف دينار أرباح »الغذائية« 
قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة املجموعة املتحدة 
للصناع���ات الغذائية )الغذائية( أفادت بأن مجلس اإلدارة اعتمد 
البيانات املالية السنوية للش���ركة للسنة املالية املنتهية في 31 
مارس املاضي، حيث حققت الشركة أرباحا في حدود 201.4 ألف 
دينار مبا يعادل 6.07 فلوس ربحية للسهم مقابل تسجيل نحو 
486 ألف دينار أرباح عن 2008 بربحية جتاوزت 14.7 للس���هم.

فيما بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 3.3 مالين دينار مقابل 2.03 
مليون دينار قيمة املطلوبات املتداولة اما حقوق املساهمن فقد 

بلغت 5.3 مالين دينار.
هذا وقد أوصى مجلس إدارة الش���ركة بتوزيع 5% من القيمة 
االسمية للسهم أرباحا نقدية أي 5 فلوس لكل سهم وتوزيع %5 
أس���هم منحة من رأس املال املدفوع ما يعادل 5 أس���هم لكل 100 

سهم  .

»معادن« ستتحمل 5.3 ماليين دينار 
خسائر  في حال إلغاء حق االنتفاع 

من قبل الشركة الزميلة
أعلنت البورصة أن ش����ركة املعادن والصناعات التحويلية 
)معادن(  أفادت بأنه عند اإلعالن  عن البيانات املالية كان تقرير 
مراقبي حس����ابات الش����ركة ال يحتوي على اي حتفظ او فقرة 
توضيحية او تأكيد على أمر، وبعد تسلمها تقرير مراقب احلسابات 
النهائ����ي تبن اضافة التأكيد على األمر التالي:  دون التحفظ في 
رأينا، نود أن نش����ير إلى اإليض����اح )33( حول البيانات املالية 
املجمعة املرفقة بخصوص حق االنتفاع حيث ان عمليات الشركة 
األم مقامة على ارض مملوكة من قبل شركة زميلة، والتي ينتهي 
حق االنتفاع منها في 6 مايو 2010 كما في تاريخ التقرير املالي، 

يوجد شكوك تتعلق بعد جتديد حق االنتفاع.
وفي حالة عدم جتديد هذا احلق فإن الشركة األم ستقوم بنقل 
جميع موجوداتها املنقولة ملوقع آخر وسوف يتم تعويضها عن 
نقلها خالل مس����افة 40 كيلومترا من املوقع احلالي حسب البند 
التاسع من اتفاقية التأجير. وسوف تكون الشركة األم مطالبة 
بتحويل موجوداتها غير املنقولة للهيئة العامة للصناعة وسوف 
تكون مخولة بتسلم تعويضات بقيمة هذه املوجودات من الهيئة 
وذلك حس����ب البند التاسع من االتفاقية. كما ستتحمل الشركة 
االم خس����ائر مببلغ 5.3 مالين دينار نتيجة الغاء حق االنتفاع 

من قبل الشركة الزميلة.

86.5 ألف دينار أرباح »البناء«
 في الربع األول

»هيتس تيلكوم« تعّدل 
بعض البيانات المالية

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة الشركة الكويتية 
لصناعة مواد البناء )البناء( اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 2010/3/31، حيث حققت الش���ركة أرباحا تقدر 
ب� 86.5 ألف دينار أي ما يعادل 3.3 فلوس ربحية للسهم مقارنة ب� 
244.8 ألف دينار في الربع االول من 2009. فيما بلغ إجمالي املوجودات 
املتداولة 2.4 ملي���ون دينار مقابل 2.7 مليون دينار في الربع األول 
من 2009 أما إجمالي املطلوبات املتداولة فقد بلغ 205.6 آالف دينار 
مقابل 475 ألف دينار في الربع األول من 2009 في حن بلغت حقوق 
املساهمن 4.4 مالين دينار. وبلغ إجمالي املصروفات من التعامالت 

مع األطراف ذات الصلة مبلغ 30.8 ألف دينار.

ذكرت البورصة ان شركة هيتس تيلكوم القابضة )هيتس تيلكوم(، 
أفادته بأنه مت تعديل بعض بنود نتائج أعمال الشركة نتيجة لتجميع 
بعض الشركات التابعة على مسودات وعند احلصول على البيانات املالية 
املدققة لتلك الش����ركات وجد بها تعديل بعض األرقام كاآلتي: حيث كان 
إجمال����ي املوجودات املتداولة قبل التعديل 37.57 مليون دينار وأصبح 
بعد تعديله 38.86 مليون دينار في حن كان إجمالي املطلوبات املتداولة 
في حدود 38.8 مليون دينار قبل التعديل أصبح 40.2 مليون دينار بعد 
التعديل ومت تعديل حقوق املس����اهمن لتصبح 100.4 مليون دينار بعد 
أن كان����ت 100.2 مليون دينار. كما ان����ه مت تعديل اجمالي االيرادات من 
التعامالت مع اطراف ذات الصلة من 838.809 ألف دينار الى 8.2 مالين 
دينار كما افادت الشركة بأن تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على فقرة 
توضيحية هي قبل التعديل كاآلتي:   من دون التحفظ في تقريرنا نلفت 
االنتباه إلى أن احدى الشركات التابعة )اكسيالنت كوم تنزانيا( حققت 
خس����ائر مببلغ 2.7 مليون دينار خالل الس����نة املنتهية في 31 ديسمبر 
2009 وفي ذلك التاريخ فان إجمالي مطلوبات الشركة يزيد عن صافي 
األصول بقيمة 4.6 مالين دينار وهو ما يؤدي إلى وجود شك في قدرة 
الش����ركة على االستمرارية كما نشير الى ش����طب ذمة دائنة في إحدى 
الشركات التابعة للمجموعة نتج عنها إيرادات مببلغ 4.5 مالين دينار 

سجل في بيان الدخل  الشامل.

هيكل الموجوداتتقــرير

نقد وأرصدة لدى 
البنوك %3

موجودات غير ملموسة 
وموجودات آخرى %7

مدينو تمويل أسالمي 
%13

عقارات قيد 
التطوير وعقارات 
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عقارات ومعدات 
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