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بفعل االحجام املتعمد عن الشراء والغياب الواضح من املجاميع 
االستثمارية عن دعم اسهمها، االمر الذي ارجعته اوساط املراقبني 
الى الترقب لالوضاع السياسية وحالة الغموض للكثير من االمور، 
خصوصا تأخر النتائج املالية لبعض البنوك وشركات االستثمار 
بشكل عام االمر الذي ولد مخاوف كبيرة لدى اوساط املتداولني 
ودفعهم لعمليات بيع قوية وبأقل االسعار، لذلك وفي ظل استمرار 
الضعف امللحوظ للسيولة 
املالية فإن السوق يتوقع 
ان يواصل الهبوط، بل ان 
املخاوف من ان يتراجع 
دون حاجـــز الــــ 7000 

نقطة.

آلية التداول

سجلت اسهم خمسة 
بنـــوك انخفاضـــا فـــي 
اسعارها وخمسة بنوك 
حافظت على اسعارها، اال 
ان بعض االسهم شهدت 
تداوالت مرتفعة نسبيا 
مقارنة بـــأول من امس، 
خصوصا ســـهمي البنك 

15.5 مليون سهم نفذت من خالل 488 صفقة قيمتها 10.4 ماليني 
دينار.

وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 13.4 مليون سهم نفذت من خالل 217 صفقة قيمتها 

959 الف دينار.
وجاء قطاع العقار في املركـــز اخلامس بكمية تداول حجمها 

12 مليون سهم نفذت من 
خالل 236 صفقة قيمتها 

1.2 مليون دينار.

ترقب سياسي

على الرغم من تقليص 
خسائر املؤشر العام في 
الثواني االخيرة من 90 
الى 72.9 نقطة والوزني 
من 6.5 الـــى 5.4 نقاط، 
اال ان هذا التقليص يعد 
محدودا جدا، خصوصا ان 
انخفاض مؤشري السوق 
امس يعد االعلى منذ بداية 
العام  الثانـــي من  الربع 
احلالي، خصوصا انه جاء 

البورصة تهوي بشدة بسبب الضغوط المتعمدة
من يوقف النزيف المتواصل ألموال المتداولين؟

استحوذت قيمة تداوالت أسهم 6 شركات 
والبالغة 18.2 مليون دينار على 52.5% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، التمويل 
الكويتـــي، صناعة األنابيب، زين، الرابطة، بنك 

برقان.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 

7.6 ماليني دينار على 21.8% من القيمة اإلجمالية.
باســـتثناء ارتفاع مؤشر قطاع األغذية 
مبقدار 55.5 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي 
القطاعات اعالها اخلدمات مبقدار 223.3 نقطة، 
تاله الصناعة مبقدار 83.8 نقطة، تاله االستثمار 

مبقدار 80.9 نقطة. ت
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الوطني وبيـــت التمويل الكويتي 
الذي سجل انخفاضا محدودا في 
سعره، وحتى اآلن لم يعلن البنك 
التجاري وبنك برقان عن نتائجهما 
املالية لفترة الربع االول من العام 

احلالي.
وتراجعت اســـعار اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية مع انخفاض 
بعضهـــا باحلد االدنـــى والبعض 
ملستويات قريبة من احلد االدنى 
كسهم االستثمارات الوطنية الذي رغم تداوالته الضعيفة اال انه 
ســـجل انخفاضا في سعره قريبا من مستوى احلد االدنى، فيما 
سجل سهم الساحل للتنمية انخفاضا باحلد االدنى بفعل عمليات 
البيع امللحوظة ويالحظ اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
في قطاع االســـتثمار االكثر انخفاضا في اسعارها بفعل عمليات 
البيع امللحوظة رغم ان الكثير من اوساط املتداولني كانوا يعلقون 
آماال على هذه االســـهم كون بعضها ستحقق استفادة من ارباح 
زين سواء الناجتة من التوزيعات او من صفقة افريقيا، فيما ان 
باقي اســـهم الشركات االستثمارية تفاوتت معدالت تراجعها في 

تداوالت ضعيفة.
وفي ظل االقتراب من نهاية الفترة القانونية العالن الشركات 
نتائجها املاليـــة للربع االول فإن الكثير من اوســـاط املتداولني 
سوف يفضلون بيع اسهم الشركات االستثمارية خوفا من توقف 

تداولها.
وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة جدا غلب عليها عمليات البيع متأثرة باالداء 

النزولي القوي للسوق.

الصناعة والخدمات

تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداوالت 
ضعيفة، باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض االسهم 
والتي غلب عليها عمليات البيع في مقدمتها سهم صناعة االنابيب 
حيث يالحظ ان وتيرة التراجع السعري اعلى من وتيرة تداوالت 

اغلب اسهم القطاع.
ويُعد قطاع اخلدمات اعلى القطاعات انخفاضا بسبب التراجع 
امللحوظ الغلب اسهم القطاع خاصة اسهم الشركات التي يغلب 
على تداوالتها في الفترة املاضية املضاربة، فقد ازدادت عمليات 
البيع على ســـهم زين الذي تراجع الى دينار و320 فلســـا، فيما 
تراجعت اسهم الرابطة والتنظيف ولوجستيك باحلد االدنى بفعل 

عمليات البيع القوية.
وقد اســـتحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 52.5% من 
اجمالي اسهم الشـــركات التي شملها التداول والبالغ عددها 124 

شركة.

هشام أبوشادي
تظهر حركة التداول في سوق 
الكويت لالوراق املالية امس ان هناك 
تعمدا واضحا لدفع االسعار للهبوط 
بشـــدة، االمر الذي اثار تساؤالت 
عدة لدى اوساط املتداولني، ابرزها 
من يقف وراء دفع السوق للهبوط 
واالهداف وراء ذلك؟ وما املصلحة 
في تكبد صغار املتداولني خسائر 
ضخمة خاصة انهم لم يتعافوا من 

اخلســـائر التي تكبدوها منذ بداية االزمة وأفقدت معظمهم %80 
من اموالهم سواء التي ادخروها او القروض التي حصلوا عليها 

بشكل أو بأخر ومت استثمارها في السوق.
فعلى الرغم من ان الســـوق يشـــهد نزوال تدريجيا منذ بداية 
العام، اال ان ما يحدث منذ بداية االســـبوع اجلاري خاصة امس 
يؤكد على ان اطرافا او جهـــات كبيرة تقف وراء الهبوط القوي 
للسوق بفعل االحجام الواضح عن الشراء، فالتراجع القوي في 
السيولة املالية املوجهة للسوق وبشكل متعمد من الطبيعي ان 
يدفع السوق للتراجع نتيجة اقبال اوساط املتداولني على البيع 

لوقف اخلسائر التي يتكبدونها.
ورغم ان هناك عوامل اخرى تدفع السوق للهبوط في مقدمتها 
تأخر العديد من الشركات عن االعالن عن نتائج اعمالها في الربع 
االول، اال ان ما يحدث من تراجع واضح وبشكل ملحوظ للسوق 

وراءه قلق سياسي.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 72.9 نقطة ليغلق على 7178.6 
نقطة بانخفاض نسبته 1.01% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 5.40 نقاط ليغلق على 430.57 نقطة بانخفاض 

نسبته 1.24% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االســـهم املتداولة 138.1 مليون ســـهم نفذت من 

خالل 3346 صفقة قيمتها 34.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اســـهم 124 شـــركة من اصل 211 شـــركة 
مدرجة، ارتفعت اســـعار اسهم 11 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
85 شركة وحافظت اسهم 28 شركة على اسعارها و87 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
49.3 مليون ســـهم نفذت من خالل 1306 صفقـــات قيمتها 14.8 

مليون دينار.
وجاء قطاع الشـــركات االســـتثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 36.7 مليون ســـهم نفذت مـــن خالل 744 صفقة 

قيمتها 4.5 ماليني دينار.
وجاء قطـــاع البنوك في املركز الثالـــث بكمية تداول حجمها 

استمرار تأخر 
إعالن العديد من 
الشركات نتائج 
الربع األول يزيد من 
مخاوف المتعاملين

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

6 شركات على 
52.5% من 

القيمة اإلجمالية

 )محمد ماهر(استمرار تدهور املؤشرات وسط تراجع عدد املتداولني في البورصة

المؤشر 72.9 نقطة وتداول 
138.1 مليون سهم قيمتها 

34.8 مليون دينار

انخفاض

قالت خالل الجمعية العمومية إنه ال يوجد قرار بشطب إدراج الشركة في األسواق الـ 4 العاملة بها

الغنيم: كل خيارات زيادة رأسمال »جلوبل« مفتوحة 
ومنها إدخال بنوك محلية دائنة أو غير دائنة

أفريقيــــا، باإلضافة الــــى التأثير 
امللكية  السلبي على استثمارات 
اخلاصة، كما انخفضت املطلوبات 
املستقبلية اخلاصة بشراء وتطوير 
العقارات من 81.6 مليون دينار في 
العام 2008 إلى 6.6 ماليني دينار 

في العام 2009.

تحقيق األرباح

مــــن جهتــــه قــــال الرئيــــس 
التنفيذي للشــــركة بدر السميط 
ان استراتيجية »جلوبل« تركز على 
بناء وتطوير منوذج أعمال يضمن 
االستمرارية في حتقيق األرباح، 
وخلق قيمة مضافة من خالل تقدمي 
مجموعة من املنتجات واخلدمات 
املاليــــة تشــــمل إدارة األصــــول 
واالستثمارات املصرفية والوساطة 
املالية. ومتاشيا مع املتغيرات في 
األســــواق، قامت جلوبل بتغيير 
منهج عملها وذلك قبل االنتهاء من 
عملية إعادة جدولة ديونها، وقد 
أدى هذا التغيير إلى التركيز على 

يعلمون جيدا القيمة املضافة التي 
تقدمها الشركة في خدماتها.

وحول إغالق الشــــركة بعض 
صناديقهــــا قالت الغنيم ان ما مت 
إغالقه خالل الفترة املاضية يعود 
إلى أن تلك الصناديق لم تناسب 
األوضاع االســــتثمارية احلالية 
أو انتهــــاء مــــدة ترخيص بعض 
الصناديــــق، مؤكدة ان الشــــركة 
ال متانع في رد أموال مســــاهمي 
الصناديق عند طلبهم االسترداد 
في أي وقت في حال ان يكون ذلك 

وفق األوضاع القانونية.
وعن أداء محفظة استثمارات 
الشــــركة، قالت الغنيم ان معدل 
اخلسائر الســــنوية الناجمة عن 
محفظة اســــتثمارات الشركة في 
2009 تراجــــع إلــــى 14% مقارنة 
مبعدل خسائر سنوية بلغ %35 
في العام 2008، وقد تأثرت محفظة 
استثمارات الشركة بصورة كبيرة 
باألداء الضعيف لألسواق اخلليجية 
وأسواق الشرق األوسط وشمال 

األعمــــال املربحة وقليلة املخاطر 
التي ال تتطلب اســــتثمارا كبيرا 
لرأس املال وتعتمد في الوقت ذاته 
على الرســــوم، ففي نهاية العام 
2009 بلغت األصول املدارة لصالح 
العمالء 1.7 مليار دينار ما يعادل 

6 مليارات دوالر.
وبني الســــميط أن عــــددا من 
الصناديق التي تديرها الشــــركة 
حققــــت أداء فاق أداء مؤشــــرات 
القيــــاس والصناديــــق األخرى 
املماثلة. وبالرغم من التقلبات في 
األسواق، فقد قام عدد من الصناديق 
التي تديرها جلوبل بتوزيع 50 
مليون دوالر لعمالئها. وقد سمي 
صندوق جلوبل ديسترست كواحد 
من أفضل 10 صناديق في العالم من 

قبل يوريكا هيدج وباركليز.

الجمعية العمومية

العمومية  وافقت اجلمعيــــة 
العادية وغير العادية للشركة على 
جميع بنود جدول األعمال حيث 
صادقت على امليزانية العمومية 
وحســــاب األرباح واخلسائر عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، ووافقت على عدم توزيع 
أرباح. ومت تفويض مجلس اإلدارة 
بشراء أسهم الشركة في حدود %10 
من مجموع رأس املال وملدة 18 شهرا 
وفقا ملا ينص عليه القانون رقم 
132 لسنة 1986 والقرار الوزاري 
رقم 10 لسنة 1987، ومتت املوافقة 
أيضا ملجلس اإلدارة بإصدار سندات 
بالدينار أو بأي عملة أخرى يراها 
مناســــبة ومبا يتفق مع القانون 
الوزارية  الكويتــــي والقــــرارات 
املنظمة لــــه وتفويضه في اتخاذ 

ما يقتضيه ذلك.
هذا وقــــد وافقــــت اجلمعية 
العمومية العادية للشــــركة على 
اإلدارة بزيادة  توصية مجلــــس 
رأسمال الشركة مببلغ 100 مليون 
دينار ليصبح رأس املال اجلديد 231 
مليون دينار، ومت تفويض مجلس 
اإلدارة بوضع الضوابط والشروط 
والقواعد الســــتدعاء رأس املال. 
ووافقت اجلمعيــــة على توصية 
مجلس اإلدارة في شأن خيار شراء 
األســــهم للموظفني األكفاء لفترة 
السنوات الـ 10 املقبلة والتي تنتهي 
في 31 ديسمبر 2019، ومبا يتفق 
مع قرار وزارة التجارة رقم 337 

لسنة 2004.

أحمد مغربي
قالت رئيسة مجلس إدارة شركة 
بيت االستثمار العاملي »جلوبل« 
مها الغنيم ان كل اخليارات مفتوحة 
أمام الشركة بإدخال بنوك دائنة أو 
غير دائنة محلية في زيادة رأسمال 
الشركة بقيمة 100 مليون دينار، 
مبينة ان الشركة ستدرس إمكانية 
دخول هذه البنــــوك في الزيادة 
وسترحب بهذا األمر، خاصة وان 
الزيادة تهدف الى تعزيز القاعدة 
املالي  املركز  الرأسمالية وتقوية 

وتخفيض نسبة الديون.
حديث الغنيم جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية للشركة والتي انعقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت %80.06 
أمس في مقر الشركة، وأوضحت 
الغنيم أن الشركة جتري مباحثات 
مع أطــــراف مختلفة للدخول في 
زيادة رأس املال باإلضافة إلى الثقة 
الكبيرة التي تضعها الشركة في 
املساهمني االستراتيجيني، مشيرة 
الى أن »جلوبــــل« كانت والتزال 
حتتفظ مبكانة مرموقة ومتميزة 
في أعمالها، واملستثمرون يعلمون 
جيدا أن الدخول في زيادة رأس 
املال سيكون مردودها على الشركة 

أفضل.
وعــــن تخفيض زيــــادة رأس 
املال من 150 الى 100 مليون دينار 
والتي كانــــت قد أقرتها اجلمعية 
العمومية للشركة في 2008، قالت 
الغنيم ان صغار املساهمني ليست 
لديهم القدرة على التغطية الكاملة 
للزيادة بهذا احلجم، مبينة أن تلك 
اخلطوة تأتي في سياق احلرص 
على تغطية الزيادة بحيث تكون 
املالي  املركز  بالتدريج لتعزيــــز 
واملساعدة في إعادة اجلدولة مع 

البنوك.

لم ندرس أي تخارج

وبينت الغنيم أنه ال يوجد أي 
قرار بشطب الشركة في األسواق الـ 
4 املدرجة بها، مرجعة بند تفويض 
مجلس اإلدارة بشطب إدراج الشركة 
في أي من األسواق املدرجة فيها 
الى أنه حتوط للمستقبل، مشيرة 
إلى أن مجلس اإلدارة لم يدرس أي 
تخارج وال يوجد اي خطط لهذا 
األمر في املدى القصير، موضحة أن 
سهم »جلوبل« يتداول اليوم بسعر 
التأسيس قبل 11 عاما واملستثمرون 

)هاني الشمري(مها الغنيم وبدر السميط خالل اجلمعية العمومية للشركة

عدم موافقة »المركزي« لـ »الساحل«
على شراء أسهمها ويوافق على بيعها

7.4 ماليين دينار خسائر »مدينة األعمال« 

اعلن ســـوق الكويت لالوراق املالية ان بنك 
الكويت املركزي افاده بعدم املوافقة لشركة الساحل 
للتنمية واالستثمار على شراء اسهمها املصدرة، 
في حني وافق للشـــركة على بيع اسهم اخلزانة 
وذلك ملدة 6 اشـــهر اعتبارا من 3 اجلاري وذلك 
مع ضـــرورة االلتزام مبا وضعه »املركزي« من 

ضوابط وشروط في شأن متلك الشركة املساهمة 
السهمها اضافة الى ضرورة االلتزام بأحكام املادة 
115 مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام 
القرار الوزاري رقم 10 لســـنة 1987 وتعديالته 
مبوجب القرارين الوزاريني رقم 11 لســـنة 1988 

ورقم 273 لسنة 1999.

اعتمد مجلس إدارة شركة مدينة االعمال الكويتية 
العقاريـــة )م االعمال( البيانـــات املالية املرحلية 
للشـــركة لفترة األشهر الـ 3 املنتهية في 31 مارس 
2010، وذلك خـــالل اجتماعه أمس األول وأظهرت 
النتائج حتقيقها خســـائر بلغت 7.4 ماليني دينار 
مبا يعادل 9.45 فلوس للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 
373.3 ألف دينار مبا يعادل 0.68 فلس للسهم للفترة 
املقارنة من 2009، وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 
23.9 مليون دينار للربع األول من 2010 مقارنة بـ 
16.8 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009، وبلغ 
اجمالي املوجودات 132.3 مليون دينار للربع األول 
من العام احلالي مقارنة بـ 65.9 مليون دينار للفترة 
املقارنة من 2009  علما ان تقرير مراقب احلسابات 

يحتوى على الرأي املتحفظ التالي:  كما هو مبني في 
اإليضاح رقم 6 من البيانات املالية املجمعة املرفقة، 
تتضمن  االستثمارات في احملافظ غير املسعرة املدارة 
واألوراق املالية املسعرة املتاحة للبيع استثمار في 
شركة عقارية مببلغ 2.5 مليون دينار في تاريخ 
بيـــان املركز املالي مت إيقاف أســـهمها عن التداول 
من قبل سوق الكويت لألوراق املالية نتيجة عدم 
التأكد بشكل جوهري لقيمة االستثمار، لم تتمكن 
املجموعـــة من حتديد القيمة العادلة أو خســـائر 
االنخفاض في القيمة )ان وجدت( لهذا االستثمار، 
يتضمن بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع 
تغيرا تراكميا  في القيمة العادلة لهذا االســـتثمار 

بإجمالي مبلغ مدين 910.9 آالف دينار.

»السينما« تعلن تغيير 
السياسة المحاسبية 

لالستثمارات العقارية

107 آالف دينار 
خسائر »الكيبل«

للربع األول

الســـينما  اعلنت شـــركة 
الكويتية الوطنية انها قررت 
تغيير السياســـة احملاسبية 
املتعلقة بالعقارات االستثمارية 
لتصبح القيمة العادلة وعلى 
اســـاس التقييـــم الســـنوي 
للعقـــارات املكتملـــة بدال من 
التكلفة، علما ان الشـــركة ال 
حتتفظ باستثمارات عقارية 
كما في 31 ديسمبر 2009 وان 
التقييم ســـيتم على اســـاس 

سنوي.

اعتمد مجلس إدارة الشركة 
الكويتية للكيبل التلفزيوني 
البيانـــات املاليـــة املرحلية 
للشـــركة لفترة األشهر الـ 3 
املنتهية في 31 مارس 2010، 
خالل اجتماعـــه أمس األول 
النتائـــج حتقيقها  وأظهرت 
خســـائر بلغـــت 107.1 آالف 
دينار مبـــا يعادل 1.87 فلس 
للسهم مقارنة بخسائر قدرها 
382.2 ألف دينار مبا يعادل 
6.68 فلوس للســـهم للفترة 
املقارنة من 2009 وبلغ إجمالي 
املوجودات املتداولة 2.8 مليون 
العام  دينار للربع األول من 
اجلاري مقارنة بـ 2.3 مليون 
دينار للفترة املقارنة من 2009 
وبلغ إجمالي املوجودات 5.5 
ماليـــني دينـــار للربع االول 
مقارنة بــــ 5.8 ماليني دينار 

للفترة املقارنة من 2009.

مجلس إدارة جديد مكون من 7 أعضاء
وافق��ت اجلمعي��ة العمومية ل��� »جلوبل« على زي��ادة اعضاء 
مجلس االدارة من خمس��ة الى سبعة اعضاء، ومت انتخاب مجلس 
ادارة جديدا للش��ركة لفترة الس��نوات الثالث املقبلة ضم كال من: 
مها الغنيم ممثلة عن نفس��ها، مرزوق اخلرافي ممثال عن ش��ركة 
محمد عبداحملس��ن اخلرافي واوالده، آالن هوارد س��ميث ممثال 
عن ش��ركة الب��رق القابض��ة، د.امني عبداهلل ممثال عن مؤسس��ة 
برليان )بروناي(، مببغ س��وكنغ بن كاجايري ممثال عن شركة رمي 
لالس��تثمار )ابوظبي(، علي الوزان ممثال عن ش��ركة اوالد جاسم 
ال��وزان، حمد طارق احلميضي ممثال عن نفس��ه وش��ركة االفق 

العربية العقارية ممثلة عن نفسها )احتياط اول(.

»التعليمية«
سّلمت بياناتها

المالية للبورصة
أعلنت شـــركة املجموعة 
القابضـــة عن  التعليميـــة 
قيامها بتســـليم نســـخ من 
البيانـــات املاليـــة املرحلية 
املنتهية في 28 فبراير 2010 
أمس للبورصة وعليه فإنه 
لن يتم وقف التداول بأسهم 

الشركة اليوم.


