
الثالثاء 4 مايو 2010   45اقتصاد

تسودها الضبابية وصعوبة في القدرة على التوقعات باجتاه السوق 
سواء نحو االرتفاع أو الهبوط، األمر الذي يدفع أوساط املتداولني 
الى احلذر في الشراء، بل وامليل نحو البيع او تخفيض املراكز املالية 
عبر االحتفاظ بنسبة من 
الس���يولة واالس���هم في 
الوقت نفسه، ويزيد من 
هذا االجتاه حالة ش���به 
االحجام من قبل املجاميع 
االس���تثمارية ع���ن دعم 
اسهمها باستثناء عمليات 
الشراء احملدودة على اغلب 
اسهم الش���ركات التابعة 
التي  ملجموع���ة اخلرافي 
حافظ اغلبها على اسعارها، 
حيث تشهد هذه االسهم 
عمليات شراء وان كانت 
حذرة، اال ان هناك تعويال 
على ان اقتراب امتام نقل 
اصول زين افريقيا سيدفع 

مليون دينار.
وحصل قطاع الصناعة على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
11.2 مليون س���هم نفذت من خالل 385 صفق���ة قيمتها 2.8 مليون 

دينار.
البنوك  وجاء قط���اع 
في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 8.8 ماليني 
سهم نفذت من خالل 335 
صفقة قيمتها 4.8 ماليني 

دينار.

الحذر واالندفاع

في أوقات الرواج، يشهد 
السوق اندفاعا في عمليات 
الش���راء بشكل عشوائي، 
وأيضا في أوقات الهبوط 
احلاد، يشهد السوق اندفاعا 
اما  البيع العشوائي،  في 
املرحلة احلالية فهي مرحلة 

البورصة تسجل أدنى قيمة تداول وتمّر بمرحلة حرجة
 ارتفاع محدود لـ »زين« واستقرار أسعار أغلب األسهم المرتبطة بها 

استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 
15.5 مليون دينار على 50.6% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: البنك االهلي، بيتك، االستثمارات 
الوطنية، صناعة االنابيب، زين، التنظيف، الرابطة، 

اولى وقود، اجلزيرة ولوجستيك.

استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 2.5 مليون 
دينار على 8.1% من القيمة االجمالية.

باستثناء ارتفاع مؤشر العقار مبقدار 8.8 نقاط، 
تراجعت مؤشرات القطاعات االخرى اعالها اخلدمات 
مبقدار 134.3 نقطة تاله الصناعة مبقدار 64.5 نقطة 

ثم البنوك مبقدار 58.6 نقطة. ت
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االسهم املرتبطة بشركة زين والتي 
ستستفيد من الصفقة لالرتفاع.

آلية التداول

اس���تمرت حركة الت���داول على 
البنوك متواضعة مع تباين  اسهم 
في اس���عارها، فقد تراجعت اسعار 
اس���هم 3 بنوك فيما سجلت اسهم 
بنكني انخفاضا محدودا، ورغم اقتراب 
الفترة القانونية على نهايتها اال انه 
اليزال هن���اك ثالثة بنوك لم تعلن 
عن نتائجها املالية للربع االول من 
العام احلالي، فيما اظهرت النتائج 
املالية للبنوك التي اعلنت نتائجها حتسنا في اوضاع بعضها قياسا 
بالفترة نفس���ها من العام املاضي ومن���وا ملحوظا للبنك الوطني 
حتديدا، وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت متواضعة بشكل عام لكن بعض اسهم الشركات 
االستثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي سجلت ارتفاعا في تداوالتها 
قياسا بالتداوالت املتواضعة لقطاع االستثمار بشكل عام في مقدمتها 
سهم االس���تثمارات الوطنية الذي شهد عمليات شراء مع استقرار 
في سعره، كذلك ارتفعت تداوالت سهم الساحل للتنمية باعتبارهما 
الشركتني االكثر استفادة من توزيعات ارباح زين، وكذلك االرباح 
الناجتة عن صفقة افريقيا، وفي الوقت الذي س���جل فيه سهم ايفا 
ارتفاعا في سعره في تداوالت متواضعة، سجل سهم الديرة انخفاضا 

محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة ايضا.
واستمرت التداوالت ضعيفة على اغلب اسهم الشركات العقارية 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض االسهم، خاصة عقارات 

الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات والتجارية العقارية.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، حيث يالحظ ان بعض االسهم تكبدت خسائر 
ملحوظة خاصة س���هم صناعات التبريد وال���ذي انخفض باحلد 
االدنى، فيما حافظ سهم صناعة االنابيب على سعره في تداوالت 

مرتفعة نسبيا.
وتكبدت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية خسائر ملحوظة خاصة 
اس���هم اجيليتي والتنظيف والرابطة ولوجس���تيك بفعل عمليات 
البيع، فيما س���جل س���هم زين ارتفاعا محدودا في سعره، وسجل 
س���هم اجلزيرة انخفاضا باحلد االدنى معروضا دون طلبات شراء 

في تداوالت مرتفعة.
واستمرت ايضا التداوالت متواضعة على اسهم الشركات غير 
الكويتية مع انخفاض اسعار بعضها باستثناء اسهم بعض شركات 
االس���منت االماراتية. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات 
على 50.6% من القيمة االجمالية للش���ركات التي ش���ملها التداول 

والبالغ عددها 128 شركة.

 هشام أبوشادي
مير سوق الكويت لألوراق املالية 
مبرحلة حرجة، وذلك نتيجة التراجع 
التداول لليوم  املتواصل في قيمة 
الثاني على التوالي، والتي سجلت 
أمس أدنى مس���توى لها منذ بداية 
العام، األمر الذي دفع مؤشري السوق 
للتراجع، خاصة املؤشر السعري. 
ففي ظل استمرار ضعف السيولة 
املالية املوجهة للس���وق، فإن ذلك 
سيزيد من وتيرة انخفاض األسهم 
نتيجة اقبال أوساط املتداولني على 
البيع في ظل الغياب الواضح من 

قبل املجاميع االستثمارية عن الش���راء، فضال عن غياب احملفظة 
احلكومية ايضا عن ضخ سيولة مالية في البورصة، خاصة ان الدور 
األساسي لها جعل معدالت التداول في مستويات جيدة والعمل على 
استقرار السوق في ظل غياب قنوات التمويل وصعوبة احلصول 
على سيولة مالية توجه للمتاجرة في األسهم من قبل البنوك التي 
تعتبر حذرة جدا في القروض اخلاصة بش���راء األسهم، فضال عن 
ان شركات االس���تثمار التي تعتبر الالعب األساسي في البورصة 
يواجه أغلبه���ا صعوبات مالية في ظل تزاي���د املخاوف من تعثر 
ش���ركات ودخولها في مرحلة اإلفالس في الفت���رة القادمة، فهناك 
بعض الش���ركات التي لم يوافق البن���ك املركزي على ميزانية عام 
2009، باإلضافة الى ان الكثير من الشركات االستثمارية لم تعلن 
ع���ن نتائجها املالية للربع األول من العام احلالي، األمر الذي جعل 

الكثير من أوساط املتداولني يتوقفون عن الشراء.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 43.3 نقطة ليغلق على 7266.4 
نقطة بانخفاض نسبته 0.59% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤش���ر الوزني 1.04 نقطة ليغلق عل���ى 437.08 نقطة بانخفاض 

نسبته 0.24% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 147.7 مليون سهم نفذت من خالل 

3803 صفقات قيمتها 30.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 128 شركة من أصل 211 شركة مدرجة، 
ارتفعت اس���عار اسهم 20 شركة وتراجعت أسعار اسهم 67 شركة 
وحافظت اس���هم 41 شركة على اسعارها و83 ش���ركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع ش���ركات اخلدمات النش���اط بكمية تداول حجمها 
61.3 مليون س���هم نفذت من خالل 1876 صفقة قيمتها 15.4 مليون 

دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 35.2 

مليون سهم نفذت من خالل 715 صفقة قيمتها 4.6 ماليني دينار.
واحتل قطاع الش���ركات العقارية املرك���ز الثالث بكمية تداول 
حجمها 22 مليون س���هم نفذت من خ���الل 328 صفقة قيمتها 1.9 

إحجام واضح 
من المجاميع 
االستثمارية عن 
الشراء وغياب 
للمحفظة 
الحكومية

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 10 

شركات 
على %50.6

 من القيمة 
اإلجمالية

سنة من النوم تنسي هبوط األسعار   )محمد ماهر(

المؤشر 43.3 نقطة وتداول 
147.7 مليون سهم قيمتها 

30.6 مليون دينار

انخفاض

تشكيل مجلس إدارة »ياكو«

.. وتشكيل جديد لـ »هيومن سوفت«

315.7 ألف دينار أرباح 
»االتحاد« في الربع األول

353.4 ألف دينار صافي أرباح 
الفنادق الكويتية في الربع األول 

نادية الزعبوط تفوز 
بـ 100 ألف دينار من »نجمة التجاري«

أعلنت شركة الفنادق الكويتية عن صافي أرباح مجمعة في الربع 
األول من السنة اجلارية في حدود 353.4 ألف دينار أي بواقع 6.26 
فلوس للس���هم مقابل 736.3 ألف دينار عن نفس الفترة من السنة 

املاضية بواقع 13.05 فلسا للسهم.

أجرى البنك التجاري الكويتي عملية السحب الشهري على حساب 
النجمة وذلك في املركز الرئيسي للبنك في متام الساعة 6.30  من مساء 
اول من امس بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة بجاسم الهاجري، 
ووزارة الداخلية ممثلة ب����كل من زينب بوحمد وعبداهلل درويش، كما 
حضر عن البنك التجاري موظفون من قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد 
وإدارة اإلعالن والعالقات العام����ة وقطاع الدعم الفني وإدارة أمن نظم 
معلومات التكنولوجيا وجمع كبير من عمالء البنك.وفاز باجلائزة األولى 
وقدره����ا 100 ألف دينار نادية خالد الزعب����وط، وفاز 20 عميال بجوائز 
قيم����ة كل منها 1000 دينار، وفاز 60 آخرون بجوائز قيمة كل منها 500 
دينار.وق����ال البنك التجاري في بي����ان صحافي انه ينتهز هذه الفرصة 
ليهنئ جميع الفائزين في س����حب النجمة، علما أنه سيتم قيد اجلوائز 
النقدية إلى حس����ابهم في البنك، وتوجه البنك بالشكر لوزارة التجارة 
والصناعة على تعاونها الدائم وإش����رافها الفعال على عمليات السحب 
التي متت بسالسة ونظام.اجلدير بالذكر أن كل 50 دينارا ضمن رصيد 
حساب »النجمة« تؤمن للعميل فرصة الدخول في السحب الشهري على 
جائزة ال� 100.000 دينار، والدخول في السحب الثالثي الذي يجرى مرة 
كل أربعة أش����هر على جوائز بقيم����ة 300.000 دينار يتم فيه اختيار 3 

فائزين يحصل كل واحد منهم على جائزة ال� 100 ألف دينار.

مليون دينار أرباح »التخصيص« 
في الربع األول

قال سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة ياكو الطبية أفادته 
بأنه مت تشكيل مجلس إدارتها حيث تولى د.حامد احمد حماده منصب 
الرئيس والعضو املنتدب ومحمود خالد اجلسار نائب الرئيس وكل 
من عبداهلل بدر املخيزمي ود.امير حبيب بهبهاني ووليد عبدالرحمن 
الصميعي ود.طارق فهد العبد اجلادر ود.امين سالم املطوع أعضاء 

ملجلس اإلدارة. 

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن ش���ركة هيومن سوفت 
القابضة أفادته بأنه مت تش���كيل مجلس إدارتها اجلديد، حيث تولى 
حسن قاسم محمد العلي منصب رئيس مجلس اإلدارة وطارق فهد 
إبراهي���م العثمان نائب الرئيس والعض���و املنتدب وكل من مايانك 
هاس���موكهالل باكس���ي وعثمان فهد إبراهيم العثمان وعبد الرزاق 

عبداهلل محمد احمد أعضاء ملجلس اإلدارة.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة ش���ركة 
االحتاد العقارية ق���د اعتمد البيانات املالية املرحلية للش���ركة 
للفترة املنتهية في 2010/03/31، حيث حقت الش���ركة أرباحا في 
حدود 315.7 ألف دينار أي ما يعادل 1.7 فل��س ربحي��ة الس���هم 
مقارنة بتسجيلها ل� 276.7 ألف دينار أرباحا في األشهر الثالثة 

األولى من 2009. 
فيما بلغت املوجودات املتداول���ة 977.6 ألف دينار في الربع 
األول من السنة احلالية مقابل 1.34 مليون دينار في نفس الفترة 
من السنة املاضية. وسجلت املطلوبات املتداولة 415.4 الف دينار 
مقابل 502.7 الف دينار في نفس الفترة من الس���نة املاضية. اما 
بخصوص حقوق املساهمني فقد بلغت 28.17 مليون دينار مقابل 

27.9 مليون دينار في االشهر الثالثة االولى من 2009.

قال س���وق الكويت ل���ألوراق املالية أن مجلس إدارة ش���ركة 
التخصيص القابضة قد اعتمدت البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهية في 2010/03/31، حيث حققت الشركة أرباحا نحو 
مليون دينار أي ما يعادل 1.37 فلس ربحية السهم مقابل خسارة 
2.6 مليون دينار في نفس الفترة من السنة املاضية فيما بلغت 
املوجودات املتداولة 130.3 مليون دينار مقابل إجمالي للموجودات 
املتداولة في نفس الفترة من 2009 في حدود 57.3 مليون دينار، 
أما بخصوص إجمالي املطلوبات املتداولة فقد بلغت 118.6 مليون 
دينار مقارنة بإجمالي املطلوبات املتداولة 44.4 مليون دينار، فيما 
بلغ إجمالي حقوق املس���اهمني 119.08 مليون دينار مقابل 103.6 
ماليني دينار في ذات الفترة م���ن 2009. وبلغ اجمالي اإليرادات 
من التعامالت مع األط���راف ذات الصلة مبلغ 2.577 ألف دينار   
في حني بلغ إجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات 

الصلة مبلغ 31.780 ألف دينار.

شركة خليجية حصلت على عقد أميركي
 تواجه مالحقة قضائية

عموميتها أوصت بعدم توزيع أرباح ومازالت تسعى لإلدراج في البورصة

»أموال الدولية« تتجه إلى التخارج من بعض استثماراتها 
لتمويل مشروعاتها المتوقفة في دبي والسعودية

 محمود فاروق
أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
بشركة أموال الدولية لالستثمار بدر الرزيحان 
ان الشركة حرصت على إيجاد بدائل لتمويل 
مش���اريعها المتوقفة في ظل تشدد البنوك 
المحلية والعالمية للتمويل وتوفير السيولة 
المطلوبة إلدارة مشاريعها حيث تتجه إلى 
التخ���ارج من بعض اس���تثماراتها لضمان 

استمرارية مشاريعها الحالية.
وقال الرزيح���ان في كلمة تقرير مجلس 
اإلدارة السنوي انه على الرغم من التغيرات 
واألحداث التي طرأت على سلة استثمارات 
الشركة وأنش���طتها خالل العام الماضي إال 
ان »أموال« واثقة بقدرتها على الصمود أمام 
هذا الوضع مستندة إلى رصيدها من األداء 
والمكتسبات التي جنتها بجهد من سنوات 

الرخاء السابقة.
وأوضح أن المشاريع التي تقوم عليها الشركة حاليا تتضمن 
مشروع مدينة دبي للغولف في االمارات ومشروع برج االولى 
في مدينة الخبر بالس���عودية واللذين اليزاالن يواجهان رغم 
تميزهما بعض الصعوبات في التمويل نظرا لضخامة حجمهما، 
األمر الذي دفع الشركة للبدء فورا في البحث عن حلول أخرى 
إما لتوفير التمويل المطلوب أو للتخارج منهما، مضيفا انه رغم 
ثقة الشركة الشديدة بأنه في حال تنفيذهما فإنهما سيكونان 

من أهم المعالم في مدينتي دبي والخبر.
أما بخصوص استثمارات ش���ركة أموال الدولية في شركة 
الشامل القابضة، فقد أش���ار الرزيحان إلى تنفيذ عملية إعادة 
هيكلة للشركة بالتعاون مع مستشار عالمي متخصص في هذا 
المجال، كما تم وضع خطة لتمكين »الشامل« من تبوؤ الصدارة 

في مجال إدارة خدمات السفر في المنطقة.

اإلدراج في البورصة

وحول موضوع اإلدراج في سوق الكويت لألوراق 
المالي����ة قال الرزيحان انه طبق����ا لرغبة وموافقة 
الجمعية العمومية األخيرة على إدراج أسهم شركة 
أموال الدولية لالستثمار في سوق الكويت لألوراق 
المالية الرس����مي، فإن الشركة ما تزال تعمل على 
تحقيق هذه الرغبة والحصول على موافقة لجنة 

اإلدراج في سوق الكويت لألوراق المالية.

النتائج المالية

وحول النتائج المالية للشركة عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديس����مبر 2009 قال الرزيحان انه 
على الرغم من ان نتائ����ج األداء لعام 2009 جاءت 
بقدر المتوقع إال أنها جاءت أقل من نتائج العام الماضي، كما أن نهج 
مجلس اإلدارة المتحفظ ف����ي معالجة بعض األصول أثر إيجابا على 
النتائج المالية للشركة، حيث انخفض إجمالي األصول ليصل إلى 25.4 
مليون دينار بنسبة تغير بلغت 0.6% عائدا على حقوق المساهمين، 
فيما بلغت ربحية السهم 0.8 فلس، فيما أوصى مجلس اإلدارة بعدم 

توزيع أرباح عن السنة المالية 2009.
هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز المشعل بنسبة 
حضور بلغت 83%، على جميع بنود جدول األعمال، بما في ذلك توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن الس����نة المالية المنتهية في 31 
ديس����مبر 2009، فضال عن عدم توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 
عن نفس الفترة، كما وافق����ت الجمعية العامة على تفويض مجلس 
اإلدارة بإصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى 

يراها مناسبة بمبلغ ال يتجاوز رأسمال الشركة المدفوع.

محمود فاروق
قالت مص���ادر اقتصادية مطلعة ل� »األنباء« 
ان احدى الشركات اخلليجية  التي حصلت على 
عقد من اجليش األميركي تواجه صعوبات فنية 

ومالحقة قضائية.
وأضافت املص���ادر ان اجلهاز التنفيذي لهذه 
الشركة يواجه مالحقة قضائية بسبب مديونية 
قيمتها 30 مليون دوالر، خاصة بأحد البنوك في 
األردن، مشيرة الى ان الشركة تعهدت للبنك بسداد 
هذه املديونية اال انها لم تلتزم بهذا التعهد األمر 
الذي س���يؤثر على قدرتها في الوفاء بتعهداتها 
التعاقدية مع اجليش األميركي، فضال عن محدودية 
قدراتها اللوجستية، األمر الذي قد يدفع باجتاه 

إلغاء تعاقد اجليش األميركي مع هذه الشركة.

هيئة االستثمار القطرية تفاوض »التأمينات« 
على شراء 10% من »األهلي المتحد ـ البحرين«

 محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ »األنباء« عن توجه هيئة االستثمار القطرية برفع 
ــبة االستحواذ على البنك األهلي املتحد ـ البحرين من 25 إلى 40% مبينة  نس
املصادر ان هيئة االستثمار القطرية جتري مفاوضات مع مؤسسة التأمينات 
االجتماعية بالكويت لشراء 10% من حصتها البالغة 15% على ان يتم شراء %5 

املتبقية عبر التداوالت اليومية في سوق األوراق املالية ـ البحرين.

بدر الرزيحان


