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مؤمن المصري ـ محمود فاروق
أجلت احملكمة أمس النظر في الدعوى املرفوعة من بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( ضد وزارة العدل بشأن أحكام القانونني رقمي 8 و9 
لسنة 2008 اللذين صدرا في 23 أبريل عام 2008 الى 26 مايو املقبل 
للحكم فيها. وقالت مصـــادر قانونية لـ »األنباء« ان احملكمة أجلت 
القضية لطلب املزيد من اإليضاحات واســـتكمال حيثيات القضية 

من معلومات وبيانات خاصة تتعلق 
بالتقرير الذي رفعه »بيتك« للمحكمة 
والذي يبرهن على وجهة نظر الطرف 
األول بإلغاء قرار وزارة العدل باالمتناع 
عن اتخاذ اإلجراءات نحو تســـجيل 
وقيد التصرفات الواردة على عقارات 
السكن اخلاص بالبيع والرهن. جتدر 
اإلشارة الى ان احملكمة أجلت أول من 
امس دعوى »بيتك« ضد وزارة املالية 
بشأن استمرارية تأجير مجمع املثنى 

الى 14 يونيو املقبل للحكم فيها.
من جانـــب آخر، قضـــت الدائرة 

التجارية املدنية باحملكمة الكلية أمس برفض دعوى رفعها مواطن 
ضد رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت والتي طالب 
فيها ببيان الصفة القانونية التي تتســـلم الغرفة مبوجبها الرسوم 
املقررة على الشـــركات واألداة القانونية املستخدمة في حتديد هذه 
الرسوم أو االشتراكات. وعقب صدور احلكم صرح دفاع غرفة التجارة 
والصناعة احملامي عبداهلل الكندري لـ »األنباء« بأن هذا احلكم يؤكد 
مشروعية الرســـوم التي تتقاضاها 
الغرفة من الشركات، حيث ان قانون 
غرفة التجارة صدر عام 1959 في حني 
الكويتي عام 1962  الدســـتور  صدر 
والذي أكد على ان القوانني الصادرة 
قبل الدستور صحيحة ونافذة ما لم 
يصدر قانون آخر بتعديلها. وأضاف: 
ويتأكد من هذا احلكم ان قانون الغرفة 
في حتديد الرسوم واملوارد اخلاصة 
بها هو قانون دستوري وان الرسوم 
الغرفة تتوافق  التي تتحصل عليها 

وصحيح القانون.

في تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء استمرار التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي مع ارتفاع محدود لسعر 

سهم بيتك.
وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي خاصة سهمي الساحل للتنمية واملال 
لالستثمار، واالســــتثمارات الوطنية، وفي الوقت الذي سجل فيه سهم 
ايفــــا انخفاضا محدودا في 
الديرة  سعره، سجل سهم 
القابضــــة ارتفاعا ملحوظا 
في تداوالت ضعيفة، فيما 
انخفض سهم بيان لالستثمار 
بشكل ملحوظ بفعل عمليات 
البيع جلني االرباح وتأثرا 
بانخفاض سهم اجيليتي، 
وتراجعت تداوالت ســــهم 
مشــــاريع الكويت بشــــكل 
ملحوظ مع انخفاض سعر 
السهم مقارنة بأول من امس، 
واستمر االجتاه الصعودي 
التمدين  احملــــدود لســــهم 
االســــتثمارية في تداوالت 

محدودة.

تقلبات سعرية حادة ســــواء في الصعود القوي او في الهبوط القوي 
ايضــــا، ورغم ان املضاربات تلحق خســــائر بصغار املتداولني اال انه ال 
يخلو منها اي ســــوق مالي خاصة في السوق الكويتي الذي بات يعاني 
من عوامل ســــلبية كثيرة، ابرزها، أوال: غياب صناع الســــوق عن لعب 

دورهم االساسي في خلق نوع من التوازن.
ثانيا: املخاوف من النتائج املالية للربع االول من العام احلالي وخاصة 

تأخير العديد من الشركات اثار القلق جتاه هذه الشركات.
ثالثا: اســــتمرار معاناة 
العديــــد من الشــــركات من 
تداعيــــات االزمــــة خاصة 

شركات االستثمار.
رابعا: اســــتمرار ضعف 
البنوك  التمويل من قبــــل 
والصعوبات التي تواجهها 
الشــــركات للحصول على 
متويــــالت جديــــدة نتيجة 
صعوبــــة جدولــــة ديونها 
القدمية من جهة، ومن جهة 

اخرى ضعف الضمانات.

آلية التداول

حافظــــت اغلب اســــهم 
البنوك على اسعارها ثابتة 

قرب االنتهاء من صفقة »زين« يرفع سهمها
وبعض الشركات المرتبطة بها

اســــتحوذت قيمة تداول أســــهم 9 شركات 
والبالغة 34.6 مليون دينار على 57.8% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، 
التنظيف،  العقارية، أجيليتي، زين،  الوطنية 

الرابطة، الصفوة، اجلزيرة.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم أجيليتي البالغة 

8.4 ماليني دينار على 14% من القيمة اإلجمالية.
ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أعالها اخلدمات 
مبقــــدار 109.4 نقاط، تاله قطاع غير الكويتية 
مبقــــدار 59.6 نقطة، تاله األغذية مبقدار 55.6 
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وبشــــكل عام، فإن استمرار تأخر شركات االستثمار في االعالن عن 
نتائجها املالية يظهر ضعف الكوادر لدى البنك املركزي، خاصة انه اليزال 
هناك خمســــة بنوك لم تعلن نتائجها حتى اآلن، وضعف التداول على 
شركات  االستثمار في ظل انخفاض اسعار اغلبها دون القيمة االسمية 
مؤشــــر غير مريح، لكن انخفاض اسعار اســــهم الشركات دون قيمتها 
االســــمية ال يعني انها مغرية للشراء، بل ان هناك اسهما اسعارها دون 
الـ 50 فلسا، اال انها تعتبر مرتفعة قياسا باالوضاع املالية التي تواجهها 
هذه الشركات، لذلك من الضروري اال ينظر الى انخفاض السعر السوقي 

للسهم دون القيمة االسمية على انه مغر للشراء.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشــــركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة، فيما استمرت التداوالت نشطة على اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية مع تباين في اسعارها، فقد شهد سهم اجيليتي عمليات بيع 
قوية جلني االرباح، االمر الذي ادى لتراجعه بشكل ملحوظ، فيما واصل 
ســــهم التنظيف االنخفاض باحلد االدنــــى معروضا دون طلبات لليوم 
الثاني على التوالي بفعل ضغوط متعمدة خلفض السهم، ومتاسك سهم 
الرابطة على مستوى 250 فلسا، فيما حقق سهم لوجستيك ارتفاعا في 
سعره، وشهد سهم زين عمليات شراء نسبي دفعته لالرتفاع مبقدار 40 
فلسا مدعوما مبعلومات ايجابية حول االنتهاء من صفقة زين افريقيا 

منتصف الشهر املقبل.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 57.8% من اجمالي 

الشركات التي شملها التداول والبالغة 127 شركة.

هشام أبوشادي
واصل سوق الكويت لألوراق املالية 
االرتفاع لليوم الثاني على التوالي اال 
ان قيمة التداول سجلت تراجعا مقارنة 
بأول من امس نتيجة تراجع قيم التداول 
على بعض االسهم القيادية والرخيصة، 
فضال عن ان هبوط سهم اجيليتي اثر 
بشكل كبير على عمليات الشراء، وكذلك 
انخفاض سهم التنظيف لليوم الثاني 

على التوالي باحلد األدنى.
وعلى الرغم من اقتراب االسبوع 
الرابع من الفترة القانونية العالنات 
الربــــع االول من العــــام احلالي من 
نهايته اال انه اليزال هناك عدد كبير 

من الشركات لم تعلن عن نتائجها املالية، وهو ما ميثل احد ابرز العوامل 
التي حتد من عمليات الشراء، فضال عن ان هناك عوامل اخرى محيطة 
بالسوق تتعلق باجواء الترقب السياســــي الداخلي وانخفاض اسعار 
النفط، باالضافة إلــــى الترقب النهاء جميع اجراءات نقل اصول صفقة 
زين ـ افريقيا والتي يتوقع انهاؤها منتصف الشهر املقبل ليتم حتويل 
الســــيولة املالية اخلاصة بالصفقة، ومن ثم حتديد اجلمعية العمومية 
لشــــركة زين خاصة انه يتوقع ان تشهد نقاشــــا حاميا يتناول جميع 
التفاصيل اخلاصــــة بالصفقة، وما إذا كان ســــيتم اتخاذ قرار بتوزيع 
نسبة من ارباح الصفقة خالل العام احلالي، األمر الذي يعطي مؤشرات 
بان زين والشركات املرتبطة بها يتوقع ان تستحوذ على نشاط السوق 
في الفترة القادمة. لذلك يالحظ ان هذه االسهم تشهد ضغوطا واضحة 
للتجميع بأقل األسعار املمكنة خاصة اسهم الشركات التي متتلك كميات 

في زين.

المؤشرات العامة

ارتفاع املؤشر العام للبورصة 16.9 نقطة ليغلق على 7282.5 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.23% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
2.44 نقطــــة ليغلق على 437.78 نقطة بارتفاع نســــبته 0.56% مقارنة 
بأول من امس وبلغ اجمالي االســــهم املتداولة 279.4 مليون سهم نفذت 
مــــن خالل 6109 صفقات قيمتها 59.8 مليون دينار وجرى التداول على 
اسهم 125 شركة من 211 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 42 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 48 شركة وحافظت اسهم 37 شركة على اسعارها 

و84 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 117.6 

مليون سهم نفذت من خالل 2745 صفقة قيمتها 30.2 مليون دينار.

سيطرة المضاربات

في ظل الضبابية التي حتيط باالجتاه العام للسوق والتقلبات احلادة 
التي يشهدها منذ بداية العام، فإن املضاربات احلادة تسود السوق خاصة 
على اسهم الشركات التي لديها مقومات يستغلها املضاربون في مقدمتها 
اسهم اجيليتي والتنظيف والرابطة للنقل، لذلك فإن هذه االسهم تشهد 

المؤشر 16.9 نقطة وتداول 
279.4 مليون سهم قيمتها 

59.8 مليون دينار

ارتفاع

جني أرباح 
على »أجيليتي« 
وضغوط على 
أسهم »التنظيف« 
و»الرابطة« 
و»لوجستيك«

)محمد ماهر(التقلبات احلادة في األسعار تلحق خسائر بصغار املتداولني

استقالة عضوين من مجلس إدارة »الدولي«

681.6 ألف دينار خسائر »الثمار« 

أعلن س��وق الكويت لألوراق املالية أن بنك الكويت الدولي 
أفاده باستقالة عضوي مجلس اإلدارة فهد راشد االبراهيم وسناء 
عالء الدين جمعة وقد قرر مجلس إدارة البنك قبول استقالتهما 
واستدعاء عضوي االحتياط احمد إبراهيم العصفور وجناة حمد 
السويدي.  ووفقا ملعلومات حصلت عليها »األنباء« بأن االستقالة 
جاءت لعدم اكتمال ش��روط العضوية نتيجة عدم شراء أسهم 

ضمان العضوية قبل  تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.

أعلنت ش��ركة الثمار الدولية القابض��ة »الثمار« عن اعتماد 
البيانات املالية السنوية للسنة املالية املنتهية في 31 مارس 2010 
حيث تكبدت خسائر قدرها 681.6 ألف دينار أي ما يعادل خسارة 
للسهم 0.67 فلس. هذا وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بعدم 

توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 31 مارس 2010.

..وتتقدم بمذكرة اعتراض على ترسية مناقصة المورد الرئيسي
تأكيدا ملا انف��ردت به »األنباء« أمس، 
أعلن س��وق الكويت ل��ألوراق املالية ان 
ش��ركة رابطة الكوي��ت واخلليج للنقل 
»الرابط��ة« أفادت��ه، بأنها قام��ت بتقدمي 
مذك��رة اعت��راض أم��س على ترس��ية 
مناقص��ة امل��ورد الرئيس��ي، حيث من 
ضم��ن ش��روط املناقص��ة ان��ه يحق 
للمناق��ص الثاني تق��دمي اعتراضه على 
الترس��ية، وبعد مراجعة أسباب الترسية 
الحظت »الرابطة« أن الش��ركة التي متت 
الترس��ية عليها ال تستوفي احلد األدنى 

من متطلبات وش��روط املناقصة. وعليه 
ستقوم اجلهة املسؤولة )مكتب احملاسبة( 
الش��ركة وستقوم  اعتراضات  مبراجعة 
بالرد خ��الل مدة 30 يوم��ا. واحتماالت 

الرد تكون على الوجه اآلتي:
1 � ترس��ية املناقص��ة على ش��ركة 

الرابطة بعد إلغائها من الفائز السابق.
2 � إلغاء املناقصة وإعادة طرحها من 

جديد.
3 � عدم قبول االعتراض واستمرار 

الوضع على ما هو عليه.

شركة زميلة لـ »الصناعات 
المتحدة« تفوز بمناقصة

استقالة أعضاء من مجلس 
إدارة »األولى للوقود«

أفادت شركة الصناعات املتحدة 
بأن إحدى شركاتها الزميلة بنسبة 
25%، قد فازت باملركز األول في 
 مناقصة لتوقيع عقد مع شركة 
نفط الكويت بقيمة 87.6 مليون 
دينـــار، وذلك لبناء وتشـــغيل 
وصيانة مرفق انتاج مبكر ملدة 

سبع سنوات. 

قال ســـوق الكويت لألوراق 
املالية إن شركة األولى للتسويق 
أفادتـــه بأن  احمللـــي للوقـــود 
مجلس اإلدارة وافق على قبول 
املقدمة من األعضاء:  االستقالة 
شركة الفا للطاقة وميثلها مازن 
علـــي اخلطيب، شـــركة اي تو 
وميثلها د. ميثم محمود حاجي 
حيدر، شركة سعود عبدالعزيز 
البابطني واخوانه وميثلها سعود 
عبدالعزيز البابطني، شركة باب 
التفاني للتجارة العامة وميثلها 
محمد عقاب اخلطيب، شـــركة 
اخلرافي ناشونال وميثلها مناف 
محمد على املهنـــا، مهند محمد 
عبداحملسن اخلرافي ممثال عن 

نفسه.
ومت تفويض د.ميثم محمود 
حاجـــي حيدر بتســـيير جميع 
أمور الشركة  وله في ذلك جميع 
صالحيات رئيس مجلس اإلدارة 
حلني انعقاد اجلمعية العمومية 
إدارة جديد  وانتخاب مجلـــس 
وتفويضه في رئاسة اجلمعية 
العمومية  العادية وغير العادية 

القادمة للشركة.

رفض الدعوى ضد »الغرفة« في شأن الرسوم التي تحصلها

 تأجيل دعوى »بيتك« ضد »العدل« إلى 26 مايو

أرباح »بيتك« من 12 إلى 13 فلسًا
 شريف حمدي

توقع��ت مصادر ان يعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن ارباح في الرب��ع األول من العام احلالي 
تتراوح ما بني 12 و 13 فلسا للسهم. وقالت مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« انه يتوقع ان يقر البنك املركزي 
امليزانية وارسالها إلى بيت التمويل الكويتي اليوم 

او بدايات االسبوع املقبل على اقصى تقدير.

7.5 فلوس ربحية »الرابطة القابضة« في الربع األول
شريف حمدي

علمــــت »األنباء« من مصادر مقربة أن شــــركة الرابطة 
القابضة ستعلن عن أرباح 7.5 فلوس عن الربع األول من 
العام احلالي. وذكرت أن اجتماع مجلس اإلدارة سيعقد اليوم 
العتماد األرباح، مشيرة الى ان الشركة حققت هذه األرباح 
نتيجة العقود التي حصلت عليها منذ بداية العام احلالي 

من احلكومة الكويتية والبالغ قيمتها 60 مليون دينار.
وأشارت املصادر إلى أنه من املتوقع أن تواصل الشركة 
حتقيق منو في األربــــاح مع نهاية العام احلالي خاصة أن 
الشركة تنتظر أن تصل قيمة عقودها مع احلكومة الكويتية 

خالل العام احلالي الى نحو 100 مليون دينار.
ولفتت املصادر إلى أن الربحية املتوقعة للشــــركة مع 
نهاية 2010 ســــتتراوح ما بني 6 إلــــى 8 ماليني دينار أي ما 

يعادل 30 فلسا للسهم.


