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إحجام أغلب المجاميع االستثمارية عن دعم أسهمها

 ُيْدخل البورصة في مرحلة حرجة .. والتداول دون  50 مليون دينار
وتس���اؤالت عدة ايضا ابرزها ان 
احجام اغلب املجاميع االستثمارية 
عن دعم  اس���همها يعطي رس���الة 
سلبية تكمن في ان هذه املجاميع 
لديها املعلومات عن واقع شركاتها 
وعدم التحرك عليها لدعمها يعطي 
انطباعات س���لبية جتاه األوضاع 
املالية للعديد من الشركات رغم ان 
التحسن امللحوظ للسوق في الربع 
األول من العام احلالي رفع أصول 
الش���ركات وبالتبعية  العديد من 
يفترض ان ينعك���س ايجابا على 
نتائجها املالية اال ان االفتقار إلى 
مبادرة من قبل املجاميع االستثمارية الكبيرة ولد انطباعات غير 

مريحة عن السوق.

آلية التداول

حافظت اغلب اس���هم البنوك على اس���عارها ثابتة باستثناء 
البنك التجاري الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 
محدودة، فيما انه لليوم الثاني على التوالي يش���هد سهم بيتك 
تداوالت مرتفعة يغلب عليها طابع البيع اال ان عمليات الش���راء 
من قبل األذرع االستثمارية ل� »بيتك« استوعبت عمليات البيع 
ليحافظ الس���هم على سعره مستقرا وسط ترقب للنتائج املالية 

لفترة الربع االول.
وتراجع���ت حركة الت���داول على اغ���لب اس���هم الش���ركات 
االستثمارية مع انخ���فاض اس��عار بعض االسهم باحلد األدنى، 
فرغم الضعف العام لتداوالت اس���هم الش���ركات االستثمارية اال 
انه يالحظ ان معظم االس���هم التابعة ملجموعة اخلرافي سجلت 
ارتفاعا نسبيا في التداول واألسعار، فيما ان هناك احجاما واضحا 
من املجاميع االس���تثمارية األخرى عن دعم أس���همها في قطاع 

االستثمار.
واستمرت حركة التداول على اس���هم الشركات العقارية في 
الضعف مع تراجع اسعار العديد من األسهم اال ان الالفت حتقيق 
س���هم الوطنية العقارية ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 
ضعيفة، وسجل س���هم التمدين العقارية انخفاضا ملحوظا في 

سعره في تداوالت ضعيفة.

الصناعة والخدمات

سجلت أغلب أسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة بش���كل عام باس���تثناء التداوالت املرتفعة 
نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية وصناعة األنابيب اال انها 

أقل بكثير مقارنة بأول من امس.
وفي قطاع اخلدمات، حقق سهم أجيليتي ارتفاعا محدودا في 
سعره في تداوالت محدودة، فيما استمرت عمليات الشراء على 
س���هم زين الذي حافظ على س���عره، وواصلت الرابطة وأسهم 
الشركات التابعة لها االنخفاض باحلد األدنى دون طلبات شراء 
واستمرت اغلب اسهم الشركات الرخيصة في قطاع اخلدمات في 

وتيرة تداوالتها الضعيفة.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 57% من اجمالي 

الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 124 شركة.

الع���ام حلاجز دعم غي���ر مريح فمن اجمالي تداول 124 ش���ركة 
استحوذت قيمة تداول سهمي التمويل الكويتي وزين على نحو 
37.6% من القيمة االجمالية فيما اتسمت حركة التداول على باقي 
األسهم بالضعف الشديد، 
فرغم رخص اسعار العديد 
من االسهم والتي أغلبها 
يتراوح بني 40 و140 فلسا 
اال ان مع���دل تداول هذه 
االس���هم متواضع األمر 
ال���ذي يظهر انه���ا غير 
محفزة حتى للمضاربني 
ألسباب ابرزها عدم حترك 
املجاميع االس���تثمارية 
التابعة لها هذه االس���هم 
عليها جل���ذب املتداولني 
مبختل���ف توجهاته���م 
واحجامه���م املالية األمر 
اث���ار املخ���اوف  ال���ذي 
ل���دى معظ���م املتداولني 

مليون دينار.
وحصل قطاع الش���ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 

تداول حجمها 616 صفقة قيمتها 6.4 ماليني دينار.
وجاء قطاع العقار في 
املركز اخلام���س بكمية 
تداول حجمها 17.8 مليون 
سهم نفذت من خالل 360 
صفقة قيمتها 2.3 مليون 

دينار.

مؤشرات غير مريحة

أظهرت تداوالت السوق 
أمس عن أن هناك مؤشرات 
غير مريحة تدعو املجاميع 
االس���تثمارية للتح���رك 
لدعم اسهمها وابرز هذه 
املؤش���رات تراجع حجم 
املالية املوجهة  السيولة 
للسوق ووصول املؤشر 

هشام ابو شادي
الكويت لالوراق  دخل س���وق 
املالي���ة في مرحلة حرجة فتراجع 
قيمة التداول امس ملستوى دون ال� 
50 مليون دينار مؤشر غير مريح 
يظهر مدى احجام اغلب املجاميع 
االستثمارية عن الشراء، االمر الذي 
دفع اوساط املتداولني الصغار وكبار 
املضاربني ايضا لالحجام عن الشراء 
ومراقبة الس���وق، وهذا يعود الى 
املعلومات غير املريحة حول النتائج 
املالية لبعض املؤسسات االسالمية 
في الرب���ع االول من العام احلالي 

باالضافة الى عروض البيع القوية على اسهم الرابطة والشركات 
املرتبطة بها، فيما تعد مجموعة اخلرافي األمل الوحيد امام املتداولني 
النقاذ الس���وق من استمرار هبوطه رغم ان معدالت تداول اغلب 
اسهم الشركات التابعة لهذه املجموعة ضعيفة اال ان هناك تباينا 
في اس���عارها  بني الصعود والهبوط بوتيرة محدودة، وما يزيد 
من الوضع احلرج للس���وق انه رغم مرور حوالي ثالثة اسابيع 
من الفترة القانونية العالنات الربع االول من العام احلالي اال ان 
الكثير من الش���ركات لم تعلن نتائجها املالية، بل انه باستثناء 
البن���ك الوطني ال���ذي اعلن عن ارباحه، فإن باقي الش���ركات لم 
تعلن حتى اآلن، بل ان ما يزيد القلق لدى اوساط املتداولني تأخر 
البن���وك في االعالن عن نتائجها املالية باعتبار ان قطاع البنوك 
اهم القطاعات االقتصادية التي تظهر مدى التعافي من تداعيات 
االزمة العاملية اما باقي الشركات فإن اغلبها اداؤها مرتبط بتحسن 
االداء العام للسوق والذي حقق اداء جيدا في الربع االول، ولكن 
ال يزال الكثير من الشركات خاصة االستثمارية تواجه اوضاعا 
صعبة، وهو ما يبدو واضحا من خالل عدم قدرتها على عدم لعب 

دور صانع السوق.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 40.1 نقطة ليغلق على 7344.5 
نقطة بانخفاض نسبته 0.54% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 0.69 نقطة ليغلق على 435.65 نقطة بانخفاض 

نفسته 0.16% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 174.2 مليون سهم نفذت من 

خالل 4174 صفقة قيمتها 46.1 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 124 ش���ركة من اصل 211 ش���ركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 34 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
56 شركة وحافظت اسهم 34 شركة على اسعارها و87 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االستثمارية النش���اط بكمية تداول 
حجمها 64.8 مليون س���هم نفذت من خ���الل 1295 صفقة قيمتها 

7.3 ماليني دينار.
وجاء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
35.6 مليون سهم نفذت من خالل 963 صفقة قيمتها 14.8 مليون 

دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 20.5 مليون سهم نفذت من خالل 350 صفقة قيمتها 2.2 

تأخر الشركات 
خاصة البنوك
 في إعالن نتائج 
الربع األول يثير قلق 
المتداولين

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات على 
57% من القيمة 

اإلجمالية

 اس���تح���وذت ق���يمة تداول أس������هم 8 
ش���ركات والبالغة 26.3 ملي��ون دي��نار على 
57% من القيمة اإلجمالية للسوق، وهي: الوطني، 
بيتك، منا، زين، اجلزيرة، استثمارات، صناعات، 

أنابيب.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 8.7 

ماليني دينار على 18.8% من القيمة اإلجمالية.
 باس���تثناء ارتفاع مؤشر البنوك مبقدار 
20.2 نقطة، تراجعت مؤشرات القطاعات األخرى 
أعالها اخلدمات مبقدار 116.2 نقطة، تاله قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار 62 نقطة، تاله 

قطاع العقار مبقدار 36.7 نقطة.
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)سعود سالم(وضع غير مريح للبورصة

»االستثمار البشري« تحّصن مديري 
»السعودية للكهرباء« بالمهارات اإلدارية

االستثمار البشري التي حترص 
بدوره����ا عل����ى توفي����ر وتقدمي 
التدريبية  البرامج  مجموعة من 

املتخصصة واملتنوعة«.
الش����ركة السعودية  وكانت 
للكهرباء - فرع جدة قد شاركت 
بأنش����طة برنامج املدير احملصن 
الثالث  الرابع للع����ام  اإلص����دار 
التوالي، مبجموعتني تضم  على 
31 مش����اركا وذلك على مدى عام 
كامل بواقع 12 جلس����ة تدريبية 
مت خالله����ا تفعي����ل دور القيادة 
التي تظهر في السلوك املؤسسي 
التركيز  للمرؤوس����ني من خالل 
على احلركة والتغيير.وتضمنت 
اجللسات دراسة للحاالت واملواقف، 
ومتارين جماعية وفردية، صممت 

لفهم املشاركني للمادة.

احملص����ن يعد الي����وم من اجنح 
البرامج القيادية على مس����توى 
العالم، حيث يعمل على حتصني 
املديرين في جميع املس����تويات 
باملهارات األساس����ية الالزمة في 
العملية اإلدارية ووضع  مزاولة 
آلي����ات العم����ل التطبيقي����ة لها 
أداء قيادي����ا وإداريا  مبا يضمن 

متميزا.
ومن جانبه ق����ال مدير إدارة 
الش����ركة  الوظيفي في  التطوير 
السعودية للكهرباء خالد الصبان، 
»اننا نولي اهتماما خاصا بتدريب 
وتنمية قدرات العنصر البشري 
لدينا من مختلف النواحي التدريبية 
واملهارية والوظيفية. واننا سعداء 
بانضمامنا لهذا البرنامج التدريبي 
املرموق الذي تقدمه لنا ش����ركة 

اختتمت ش����ركة االس����تثمار 
البشري، أنشطة البرنامج الشهير 
»املدير احملصن« الذي يندرج ضمن 
برامج كريس����تكوم العاملية التي 
تتميز بأدائها الفريد ومنهجيتها 
الواضحة، ملجموعة من قياديي 
الس����عودية  الش����ركة  وموظفي 

للكهرباء فرع جدة.
وبهذه املناس����بة ق����ال مدير 
االمتيازات التدريبية في ش����ركة 
االستثمار البشري فهمي ابوشعبان، 
ان الشركة حققت تواصال ممتازا 
مع عمالئها في املنطقة من خالل 
متثيلها لعدة برامج تدريبية عاملية 
مبا يتوافق مع سياستها في تعزيز 
نوعية املنتجات التدريبية املقدمة 
وضمان جودتها للحصول على 
أعلى قيمة للعائد من االستثمار 

التدريبي. 
ش����ركة  أن  إل����ى  وأش����ار 
االستثمار البشري حريصة على 
تقدمي أفض����ل البرامج التدريبية 
املبنية على احتياجات  احلديثة 
املؤسسات والشركات في املنطقة 
واختيار أفضل احللول التدريبية 
واالستشارية التي من شأنها أن 
حتقق أهداف املؤسسات وترسم 
خطوط النجاح للقيادات وترفع 
مستوى كفاءة اإلنتاج عبر حتسني 
أداء العنصر البشري في جميع 

املستويات. 
وأض����اف: ان برنام����ج املدير 

لقطة جماعية للمشاركني في البرنامج التدريبي

أبوظبي � كونا: أعلنت الشركة 
العقارية عن دخولها  الوطنية 
التجزئة اإلماراتي وذلك  سوق 
من خالل إطالقها مشروع تطوير 
مركز الرمي التجاري )الرمي مول( 

متعدد االستخدامات.
وقال رئي���س مجلس ادارة 
الشركة جميل السلطان في بيان 

له على هامش مشاركة الشركة 
في معرض »س���يتي س���كيب 
2010« ان هذا املشروع الذي تبلغ 
مساحته 360 ألف متر مربع يعد 
املشروع الثاني للشركة الوطنية 

على جزيرة الرمي.
وأضاف ان دخول الس���وق 
اإلماراتي���ة جاء عق���ب جناح 

الش���ركة في تطوير مش���اريع 
متمي���زة في ع���دد م���ن دول 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ال���ى كونها اخلطوة  باالضافة 
املثالية لتعزيز وجود الشركة 
في الس���وق اخلليجي من جهة 
ودعم إستراتيجية التطوير من 

جهة أخرى.

وقام���ت الش���ركة الوطنية 
العقارية باإلعالن عن مشروع 
)الرمي مول( خالل معرض سيتي 
سكيب أبوظبي بعد أسبوع واحد 
من إعالنها عن مشروع )كارينا 
فيوز( الذي يضم أربعة أبراج 
سكنية في جزيرة الرمي بقيمة 

1.2 مليار درهم.

طرحت مشروع الريم مول خالل معرض سيتي سكيب في أبوظبي

»الوطنية العقارية« تدخل السوق اإلماراتية

حامد الصانع

جميل السلطان

)رويترز( مستثمرون يتابعون حركة تداول األسهم في مقر البورصة العراقية في بغداد 

يواصل »سنتربوينت«، متجر األزياء في الكويت، خطط توسعه 
في منطقة الش���رق األوسط، س���عيا إلى تلبية متطلبات املزيد من 
العمالء في مناطق جديدة. وكان املتجر قد طرح العديد من العالمات 
التجاري���ة اجلديدة في املنطقة، وجنح في زيادة عدد متاجر ومنافذ 
بيع عالماته التجارية احلالي���ة، إلى جانب االرتقاء مبعايير خدمة 

العمالء على مختلف املستويات.
وباالستناد إلى الكثير من اآلراء اإليجابية والتصنيفات العالية، 
أشاد العمالء بسهولة الوصول إلى منافذ »سنتربوينت« خاصة في 
الكوي���ت، حيث تتواجد هذه العالم���ة التجارية في مختلف مناطق 
التسوق الرئيس���ية بالدولة، وقد أعرب العمالء عن رضاهم الكامل 
عن كفاءة اخلدمة التي يوفرها املتجر، ومواكبته ألحدث الصيحات، 
ومتيز العروض الترويجية في جميع صاالت العرض التابعة له. 

وفي هذا الس���ياق، قال مدير العمليات في »مجموعة الندمارك« 
بالكويت سيبل باسو: »حقق سنتربوينت على مدار األعوام القليلة 

املاضية شهرة واسعة وجناحا منقطع النظير في الكويت«.
وتابع: »نعمل من خالل توس���عنا على تعزيز قربنا من عمالئنا، 
وتزويدهم مبجموعة واسعة من اخلدمات بأسعار معقولة في مواقع 
قريبة وأجواء متميزة، ومن خالل فريق عمل عالي الكفاءة، وحاضر 

دوما خلدمتهم«.
وأضاف: من خالل التوسع السريع واملتواصل الذي تشهده املجموعة، 
والتقدي���ر الكبير الذي حتظى به في قطاع جتارة التجزئة، تواصل 
»سنتربوينت« العمل على تقدمي أفضل املنتجات، مع العديد من فرص 

التوفير واملزايا للعمالء، عبر بطاقة مزايا »سنتربوينت«.
واختتم باسو: »وفرت البيئة العائلية املريحة، واألسعار املنافسة، 
والتشكيلة الواسعة من العالمات التجارية التي تقدمها سنتربوينت، 
جتربة تس���وق فريدة من نوعها، س���اهمت بدورها في بناء قاعدة 

واسعة من العمالء الدائمني«.
وقال أحد عمالء س���نتربوينت الدائمني خالد الهاجري: »أحرص 
دوما على التسوق في س���نتربوينت، السيما أنه يتيح لي االطالع 
على أحدث صيحات املوضة في مالبس الرجال والنس���اء واألطفال، 
فضال عن األحذية واإلكسس���وارات وغيره���ا الكثير من املنتجات. 
وباإلضاف���ة إلى ذلك، يوفر املتجر أجواء تس���وق مريحة ومتميزة، 
كما أنه قريب من منزلي ومكان عملي، وأغتنم هذه الفرصة ألش���كر 
س���نتربوينت على جودة اخلدمة وجتربة التس���وق املمتعة التي 

يوفرها لي في كل مرة«.

»سنتربوينت« يواصل خططه 
التوسعية في الشرق األوسط

وكاالت: بدأت س����وق العراق 
لألوراق املالية في نظام التداول 
االلكتروني، حيث أعلن الرئيس 
التنفيذي للبورصة العراقية طه 
عبد السالم أن البورصة تتوقع 
تعزز نش����اطها بنسبة 50% فور 
إقرار مشروع قانون جديد لألوراق 
املالية، حيث سيساعد ذلك على 
جذب االس����تثمار األجنبي الذي 

تشتد احلاجة إليه.
وقال إنه بعد أقل من عام من 
بدء ميكنة التداول في البورصة 
الوليدة ستكون اخلطوة التالية 

اللوائ����ح واألدوات  اس����تحداث 
للمساعدة في زيادة أحجام التداول 
التي ال يتجاوز متوسطها مليونا 

إلى 1.5 مليون دوالر يوميا.
وقال عبد السالم: »منضي قدما 
في األشياء الضرورية التي تيسر 
االستثمار على كل فرد. كلي ثقة 
في أننا نفعل الصواب. أعتقد أننا 
سنشهد زيادة رمبا بنحو 50% في 
أحجام تداول املبيعات حال إقرار 
مش����روع قانون األوراق املالية، 

مقارنة باحلاصل حاليا«.
وتتداول أسهم 82 من أصل 91 

شركة مدرجة في البورصة على 
النظ����ام اإللكتروني حاليا. وقال 
عبدالس����الم إن الشركات الباقية 
إق����رار دفاترها  س����تنضم حال 

السنوية.
ويجري ت����داول نحو نصف 
األسهم بصفة يومية، وارتفعت 
أحجام التداول 40% العام املاضي 
عنها في 2008. وقال عبد السالم 
إن البنوك تسهم بنحو 70% من 
األوزان ف����ي البورصة، تليها في 
الترتيب أسهم الشركات الصناعية 

وشركات التأمني.

البورصة العراقية تبدأ نظام التداول اإللكتروني 
وحجم التعامل اليومي يصل إلى 1.5 مليون دوالر

محمود فاروق
اعلن رئي���س مجلس االدارة والعضو املنتدب لش���ركة 
الكويت والشرق االوس���ط لالستثمار املالي )كميفك( حامد 
الصانع عن تأجيل اجلمعية العمومية للش���ركة نظرا لعدم 
اكتمال النصاب القانوني، حيث كان من املقرر مناقشة اعتماد 
امليزانية العمومية املجمعة وحسابات االرباح واخلسائر عن 
السنة املالية املنتهية في 31 دسمبر 2009 واملوافقة على عدم 
توزيع ارباح للمساهمني وانتخاب اعضاء مجلس ادارة ملدة 
ثالث س���نوات مقبلة في جدول اعمال عموميتها التاس���عة 
والعشرين. يذكر ان الشركة تكبدت خسائر ب� 9.44 ماليني 
دينار مقارنة بصافي ارباح بلغ 3.93 ماليني دينار في 2008، 
وقد نتج عن ذلك خس���ارة للس���هم ب� 36.2 فلسا في 2009 

مقارنة بربحية 15.1 فلسا في 2008.

تأجيل عمومية »كميفك« لعدم اكتمال النصاب

المؤشر 40.1 نقطة وتداول 
174.2 مليون سهم قيمتها 

46.1 مليون دينار

انخفاض


