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ستكون له تداعيات  سلبية على السوق.
وفي كل األحوال، فإن األداء العام للسوق األسبوع اجلاري يعطي 
مؤشرات مبرحلة حرجة ومؤملة للسوق األسبوع املقبل، ألسباب 
أهمها االنعكاسات السلبية لتدهور األسواق العاملية واخلليجية 
على نفسية أوساط املتداولني واملخاوف من دخول دول اليورو 
في أزمة مالية واقتصادية، األمر الذي سيوقف تعافي االقتصاد 
العاملي ان لم يدخل في أزمة اخرى، كذلك افتقاد السوق احمللي 
احملفزات اإليجابية، فضال 
عن املخ���اوف من تزايد 
األزمة السياسية داخليا 
والدخول في مرحلة حل 
ملجل���س األمة والتي بدأ 
احلديث عنها فعليا، وفي 
خضم أجواء اإلحباط التي 
تسود أوساط املتداولني، 
فإن اآلم���ال معلقة على 
صفقة زين خلروج السوق 
من املرحلة الصعبة التي 
مير بها خاصة انه وفقا 
لتصريحات املسؤولني في 
الشركة، فإنه يفترض ان 
يتم االنتهاء من الصفقة 
منتصف الشهر اجلاري، 

قيمتها 1.2 مليون دينار.
وجاء قط���اع العقار في املركز الراب���ع بكمية تداول حجمها 
12.3 مليون س���هم نفذت من خالل 240 صفقة قيمتها 979 ألف 

دينار.
واحتل قطاع البنوك املركز اخلام���س بكمية تداول حجمها 
12.1 مليون س���هم نفذت من خالل 352 صفقة قيمتها 7.1 ماليني 

دينار.

الثواني األخيرة

تقلص���ت خس���ائر 
املؤشر العام في الثواني 
األخيرة من 101 نقطة الى 
64.2 نقطة، كما تقلصت 
خسائر املؤشر الوزني من 
5.4 نقاط الى 3.4 نقاط، 
ويأتي تقليص املؤش���ر 
العام ألهداف نفسية فقط 
حتى ال يقترب املؤش���ر 
من التراجع دون حاجز 
ال� 7100 نقطة والذي في 
حال كسره سيؤدي الى 
تراجع���ه دون حاجز ال� 
7 آالف نقطة، األمر الذي 

البورصة تسجل أدنى قيمة تداول لها منذ أكثر من عام
بسبب ترّدي أسواق المال العالمية والخليجية

 اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 9 شركات 
والبالغ����ة 13.6 مليون دين����ار على 53.6% من 
القيمة اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، 
الصناعات، زين، التنظيف، الرابطة، مشاريع 
الكوي����ت، لوجس����تيك، بنك بوبي����ان والبنك 

األهلي.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 3.5 

ماليني دينار على 13.7% من القيمة االجمالية.
 تراجعت مؤشرات جميع القطاعات أعالها 
اخلدمات مبقدار 147.2 نقطة، تاله التأمني مبقدار 

72.3 نقطة، تاله البنوك مبقدار 52.8 نقطة. ت
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ش
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وحتويل كامل قيمتها.

آلية التداول

التداوالت ضغيفة  اس���تمرت 
على اس���هم البنوك مع انخفاض 
اسعار اسهم اربعة بنوك باستثناء 
االرتفاع احملدود لسهم البنك االهلي 
املتحد، وفي ظل اس���تمرار تأخر 
البنك التج���اري وبنك برقان في 
االعالن عن نتائج الربع االول، فان 
املخاوف ت���زداد من توقف تداول 
اسهم البنكني االمر الذي سيكون 
له تأثير سلبي على السوق، لذلك 
تأمل اوساط املتداولني اعالن البنكني عن نتائج اعمالهما االسبوع 

القادم.
وادى االنخفاض املتواصل لتداوالت اسهم الشركات االستثمارية 
الى تراجع اسعار بعض االسهم باحلد االدنى في تداوالت متواضعة 
خاصة اسهم ايفا والديرة القابضة واستراتيجيا والقرين القابضة 
والوطنية القابضة، فيما اقتربت اس���عار العديد من االسهم من 

مستويات احلد االدنى.
كذلك ازدادت حركة التداول ضعفا على اسهم الشركات العقارية 
مع انخفاض اس���عار اغلبها في تداوالت متواضعة جدا، حيث 
سجلت اسهم اربع شركات تراجعا باحلد االدنى، واسهم اخرى 
اقتربت من احلد االدنى في تداوالت ضعيفة جدا كسهم الوطنية 

العقارية.

الصناعة والخدمات

امتد الهبوط ألغلب اس���هم الشركات الصناعية في تداوالت 
متواضعة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض االسهم 
مثل الصناعات الوطنية واالنابيب املعدنية، والصناعات املتحدة، 
وبعد فترة متاس���ك نسبيا شهد سهم منا القابضة عمليات بيع 
ملحوظة دفعت السهم للتراجع مبقدار 3 وحدات سعرية، وهوت 
اس���عار اغلب اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت متواضعة 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض االسهم، فقد واصل 
سهم اجيليتي اجتاهه النزولي في تداوالت ضعيفة، فيما متاسك 
سهم زين في تداوالت ضعيفة ايضا غلبت عليها عمليات البيع، 
فيما شهد سهم الوطنية للتنظيف ارتفاعا ملحوظا في سعره في 
تداوالت بدعم من معلومات عن فوز بعض الشركات التابعة لها 
بعقود كبيرة، فيما واصل سهم الرابطة االنخفاض باحلد االدنى 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، كذلك سجل سهم لوجستيك ارتفاعا 
ملحوظا في سعره بفعل عمليات البيع، وواصل سهم اجلزيرة 

االنخفاض باحلد االدنى في تداوالت ضعيفة.
واس���تمرت التداوالت الضعيفة على اغلب اس���هم الشركات 
غير الكويتية مع تراجع اسعار اغلبها خاصة سهم البنك االهلي 

املتحد الذي تراجع ملستويات قريبة من احلد االدنى.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 53.6% من 
القيمة االجمالية للش���ركات التي شملها التداول والبالغ عددها 

140 شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من تقليص خسائر 
الكويت لالوراق  مؤشري سوق 
املالية بشكل ملحوظ في الثواني 
االخي���رة، اال ان قيم���ة التداول 
سجلت أدنى مستوى لها منذ عام 
تقريبا، االمر الذي يزيد من مخاطر 
استمرار انسحاب السيولة املالية 
أو احجامها عن االداء املستقبلي 
للس���وق في املدى املنظور، لذلك 
فإن االنخفاض املتواصل للسوق 
سيستمر ما لم تدخل سيولة مالية 
جديدة من احلكومة عبر احملفظة 

املالية احلكومية وزيادة املساهمة النقدية للهيئة العامة لالستثمار 
في الصناديق مع اهمية حتفيز البنوك للتخفيف من سياس���ة 

احلذر التي تتبعها في عمليات اإلقراض.
فتأخر الكثير من الشركات في االعالن عن نتائجها املالية في 
الربع االول من العام احلالي مؤشرا غير مريح ويعد أحد العوامل 
االساسية وراء انسحاب السيولة املالية من السوق، واألسوأ ان 
تعلن الشركات عن نتائج مالية مخيبة لآلمال، خاصة الشركات 
االستثمارية. كذلك من العوامل السلبية التراجع املتواصل ألغلب 
األسواق املالية العاملية بس���بب القلق من امتداد ازمة اليونان 
لدول اخرى، خاصة اس���بانيا والبرتغال، االمر الذي س���يؤثر 
على الوضع االقتصادي لل���دول االوروبية، وبالتبعية الوضع 
االقتصادي العاملي، االمر الذي س���يؤدي الى انتشار األزمة بني 
الدول اخلليج، خاصة الكويت التي لم تتخذ اي اجراءات خالل 
األزمة سوى اقرار بعض القوانني والتي أبرزها قانون االستقرار 
املال���ي الذي لم يقر حتى اآلن م���ن قبل مجلس األمة رغم مرور 

أكثر من عام على صدوره مبرسوم أميري.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 64.2 نقطة ليغلق على 7114.4 
نقطة بانخفاض نس���بته 0.89% مقارنة ب���أول من أمس، كذلك 
انخفض املؤش���ر الوزني 3.47 نقاط ليغلق على 427.10 نقطة 

بانخفاض نسبته 0.81% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 117.2 مليون سهم نفذت من 
خ���الل 3008 صفقات قيمتها 25.4 مليون دينار وجرى التداول 
على اسهم 140 شركة من أصل 211 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار 
اسهم 24 شركة وتراجعت أسعار أسهم 83 شركة وحافظت أسهم 

33 شركة على أسعارها و71 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االس���تثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 34 مليون س���هم نفذت من خالل 641 صفقة قيمتها 3.5 

ماليني دينار.
وج���اء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
33.3 مليون سهم نفذت من خالل 1136 صفقة قيمتها 9.2 ماليني 

دينار.
وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتي���ة على املركز الثالث 
بكمية تداول حجمها 13.3 مليون سهم نفذت من خالل 259 صفقة 

تماسك أغلب أسهم 
الخرافي وارتفاع 
»التنظيف« وتراجع 
»أجيليتي« و»الرابطة« 
و»لوجستيك«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
53.6% من 

القيمة اإلجمالية

المؤشر 64.2 نقطة وتداول 
117.2 مليون سهم قيمتها 

25.4 مليون دينار

انخفاض

عبدالعزيز البالول

فولكس واجن طوارق موديل 2010 ..و100 جائزة قيمة

»الوطنية لالتصاالت« تكّرم 101 من عمالئها 
»Mobile Media« الفائزين في سحب

أسماء العمالء الفائزين والجوائز التي فازوا بها
اسم العميلالجائزة

1st فولكس واجن طوارق موديل 2010 من بهبهاني
عدنان محمد نور العوضيللسيارات

2nd االقامة ملدة ليلتني في نهاية االسبوع في فندق
عادل مصطفى احمد خليلهوليداي ان داون تاون

5th-3rdحقائب سامسونايت
راشد مطير راشد البزالي
عيسى خشير الرشيدي

صالح مروي صالح العازمي

11th-6thساعات »تيسو« سي واتش

محمد مأمون رجب علي
هاني بهي الدين محمد سليمان
حسن املوسى احمد عبداملعطي

مرمي راشد خلف العازمي
حمود دحيم املطيري
MUNTASAR POCHA

15th-12th اشتراكات سنوية في النادي الصحي - هوليداي
ان داون تاون

فهد صياح مطر الشمري
نيليسيري جنيب الدين
فاطمه عبداهلل جاسم

عبداهلل يوسف صالح التويتان

16th عشاء في املنزل بقيمة 200 دينار يقدمه هوليداي
فايز احمد جاجنريكاران داون تاون

18th-17th 50 دعوات على العشاء الربعة اشخاص بقيمة
فضيلة جابر حمد دهشدينارا لكل منها في فندق هوليداي ان داون تاون

وفاء احمد احلشاش
فالح حمد فالح العازمي

هادى محمد ربيعان الدوسري
Kamran Khan

21st-19th
دعوات على عشاء في مطعم الليلكي الربعة 
أشخاص قيمة كل منها 50 دينارا في فندق 

هوليداي ان داون تاون
101-22ndدعوات من ميس الغامن قيمة كل منها 50 دينارا

الوطنية  الش���ركة  أعلن���ت 
لالتصاالت عن نتائج سحب حملة 
»Mobile Media« الت���ي كانت قد 
أطلقته���ا لعمالئها في 21 فبراير 
2010 واستمرت على مدى شهرين 

حتى ابريل 2010.
حيث كرمت الشركة 101 فائزا 
من عمالئها ممن شاركوا في حملة 
السحب لتكافئهم بجوائز قيمة، 
وقد فتح���ت »الوطنية« املجال 
أمام جميع عمالئها للمش���اركة 
في حملة السحب وفق معطيات 
معينة، منه���ا اإلجابة ب� »نعم« 
على »Mobile Media« وبعد ذلك 
على 3 أس���ئلة وبأن يكونوا من 
شريحة عمرية تفوق ال� 15 عاما، 
وقد حظي كل عميل بفرصة واحدة 

للمشاركة.
وقال مدي���ر العالقات العامة 
في الشركة الوطنية لالتصاالت 

املبدأ  البال���ول: »ان  عبدالعزيز 
الرئيس���ي ح���ول تنظيم حملة 
سحب Mobile Media هو ان مننح 
عمالءنا فرصة املشاركة الفعلية 
في خدماتنا والقيام بتجربة حية 
لها ومن ثم مكافأتهم بجوائز قيمة 

لتحفيزهم أوال وكعربون شكر 
لهم من الوطنية على مشاركتهم 

واهتمامهم بخدمات الشركة«.
وتوج���ه البال���ول بالتهنئة 
لكافة الفائزين احملظوظني، واعدا 
باملزيد م���ن املفاجآت واجلوائز 
النوعية الى عمالء الوطنية في 
املستقبل القريب. باإلضافة الى 
ذلك، سيقوم مركز خدمة العمالء 
الوطنية باالتصال بالعمالء  في 
الفائزين للتنسيق معهم بشأن 
تسلم جوائزهم. وتقدمت الشركة 
الوطنية لالتص���االت بالتهنئة 
إلى عمالئها احملظوظني بالفوز، 
داعية إياهم الى تسلم جوائزهم 
وهي فولكس واجن طوارق 2010 
من بهبهاني للسيارات من املقر 
الرئيسي للشركة قبل 17 اجلاري 
وذلك من الس���اعة التاسعة الى 

الساعة ال� 11 صباحا. 

2.1 مليون دينار أرباح »المزايا«

.. و558 ألف دينار أرباح »إعادة للتأمين«

اعتمد مجلس إدارة ش���ركة املزايا القابضة 
)مزايا( البيانات املالية املرحلية للشركة لفترة 
ال� 3 أش���هر املنتهية في 31 مارس 2010، خالل 
اجتماعه أمس االول وأظهرت النتائج حتقيقها 
أرباحا قدرها 2.1 مليون دينار مبا يعادل 4.56 
فلوس للسهم للربع االول مقارنة ب� 5 ماليني دينار 
مبا يعادل 11.07 فلسا للسهم للفترة املقارنة من 
العام 2009 ،وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 
83.5 مليون دينار للربع االول مقارنة ب� 115.1 
مليون دينار للفت���رة املقارنة من 2009 ،وبلغ 

اجمالي املوجودات 369.4 مليون دينار للربع 
االول مقارنة ب� 351.8 مليون دينار للفترة املقارنة 
من 2009 ،وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 77.4 
مليون دينار للربع االول مقارنة ب� 86.1 مليون 
دين���ار للفترة املقارنة من 2009 ،وبلغ اجمالي 
املطلوبات 198.2 مليون دينار للربع االول مقارنة 
ب� 186.1 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 
وبلغ اجمالي حقوق املس���اهمني 128.7 مليون 
دينار للربع االول مقارنة ب� 124.9 مليون دينار 

للفترة املقارنة من 2009.

 اعتمد مجلس ادارة ش���ركة إعادة للتأمني 
املالية املرحلية  البيانات  الكويتية )اإلعادة( 
للشركة لفترة ال� 3 أشهر املنتهية في 31 مارس 

2010، في اجتماعه أمس.
وأظهرت النتائج حتقيقها أرباحا قدرها 558.1 
ألف دينار مبا يعادل 5.07 فلوس للسهم مقارنة 
بخسائر قدرها 189.9 ألف دينار مبا يعادل 1.73 
فلس للس���هم للفترة املقارنة من العام 2009 
،وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 40 مليون 
دينار لفترة الربع االول من العام احلالي مقارنة 
ب� 34.2 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 
،وبلغ اجمالي املوجودات 72.3 مليون دينار 

للربع االول من العام احلالي مقارنة ب� 66.4 
ملي���ون دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
اجمالي املطلوبات املتداولة 20.7 مليون دينار 
للربع االول من العام احلالي مقارنة ب� 15 مليون 

دينار للفترة املقارنة من 2009.
وبل���غ اجمال���ي املطلوب���ات 35.7 مليون 
دينار للربع األول من العام احلالي مقارنة ب� 
31.3 مليون دين���ار للفترة املقارنة من 2009 
،وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 36.5 مليون 
دينار للربع االول من العام احلالي مقارنة ب� 
35.1 مليون دينار للفترة املقارنة من الع��ام 

.2009

9.4 ماليين دينار أرباح 
»القابضة المصرية ـ الكويتية« 

اعتمد مجلس إدارة الش����ركة القابضة املصرية � الكويتية البيانات 
املالية املرحلية للش����ركة لفترة ال� 3 اشهر املنتهية في 31 مارس 2010، 
وذل����ك خالل اجتماعه الثالثاء املاضي وأظهرت النتائج حتقيقها أرباحا 
 قدرها 9.4 ماليني دينار مبا يعادل 12.38 فلسا للسهم للربع األول مقارنة 
ب� 8.7 ماليني دينار مبا يعادل 11.46 فلسا للسهم للفترة املقارنة من 2009 
وبل����غ إجمالي املوجودات املتداولة 165.9 مليون دينار مقارنة ب� 135.7 
ملي����ون دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ إجمالي املوجودات 503.2 
ماليني دينار للربع االول مقارنة ب� 445.8 مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009 وبلغ   إجمالي املطلوبات املتداولة   138.9 مليون دينار للربع األول 
مقارنة ب� 114 مليون دينار للفترة املقارنة من العام 2009 وبلغ إجمالي 
املطلوبات 224.4 مليون دينار للربع األول مقارنة ب� 213.5 مليون دينار 
للفترة املقارنة من 2009 وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 206 ماليني دينار 
للربع األول مقارنة ب� 158 مليون دينار للفترة املقارنة من العام 2009، 

  علما بأن تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على التحفظ التالي:  
� يتضمن رصيد املخصصات بامليزانية املجمعة مبلغ 53.18 مليون 
دوالر لي����س له التزام مقابل منه مبل����غ 38.58 مليون دوالر مرحل من 
س����نوات مالية سابقة والباقي قدره 14.6 مليون دوالر مت تكوينه خالل 
الفترة، وقد ترتب على ما تقدم انخفاض صافي ربح الفترة مببلغ 14.6 
ملي����ون دوالر وانخفاض رصيد األرباح املرحلة في بداية الفترة مببلغ 
 38.58 مليون دوالر، هذا وقد سبق أن اصدرنا تقريرا بتحفظ على مراجعة 
القوائم املالية املجمعة عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009   
لذات السبب.  � كما هو وارد باإليضاح رقم 13 قامت إدارة احدى الشركات 
التابعة بإدراج قيمة عقود إدارة مخاطر السلع في 31 مارس 2010 مببلغ 
20 مليون دوالر تقريبا ضمن أصولها وفقا لتقديرات اإلدارة، حيث لم 
حتصل اإلدارة على   ش����هادة بالقيمة العادل����ة لتلك العقود من الطرف 
املتعاق����د معه في 31 مارس 2010  ولذا لم نتمكن من التحقق من اكتمال 

قيمة التغير في القيمة العادلة الواجب اثباته بقائمة الدخل.

)محمد ماهر(قاعة التداول شبه خالية من املتداولني

يعقوب الشرهان ومايكل اسيكس اثناء توقيع االتفاقية

»سيتي جروب« توّقع اتفاقية تمويلية بـ 30 مليون دوالر
من جانبه أوضح مدير مؤسسة التمويل 
الدولية ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
مايكل اس����يكس أن النمو املتزايد في هذه 
املنطقة يسهم في زيادة التكدس العمراني 
ومعدالت التلوث. ونحن نأمل القيام بأداء 
دور فعال مع هذا املش����روع بغية توجيه 
اهتمام قوي نحو مثل هذه املشاريع، ودعم 
االس����تثمارات في قطاع النقل العام لتلبية 

االحتياجات املتزايدة لهذه اخلدمات.
 بدوره، قال الرئيس التنفيذي لش����ركة 
جلف ميرجر يان بافي: »قدمت جلف ميرجر 
االستشارات لش����ركة سيتي جروب خالل 
عمليات استحواذها على الشركة املتكاملة 
للنقل املتعدد، وملساندة جهود شركة سيتي 
جروب التوسعية، تولت شركة جلف ميرجر 
تقدمي االستشارات ل� »سيتي جروب« للدخول 
في االتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية 
كشريك على املدى الطويل. وتعد هذه االتفاقية 
اولى صفقات شركة جلف ميرجر في مجال 

متويل عمليات االستحواذ في املنطقة«.

3000 حافلة بحلول عام 2015.
 وأكد أن »شركة س����يتي جروب خالل 
عملها ملتزمة مع مؤسسة التمويل الدولية 
ب����أن تكون جميع احلافالت اجلديدة � التي 

سيتم احلصول عليها من ضمن عملية توسع 
الش����ركة إقليميا � صديقة للبيئة تس����اعد 
على خفض التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون«.

وّقعت أمس ش����ركة »س����يتي جروب« 
اتفاقية متويل قيمتها 30 مليون دوالر مع 
مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة 
البنك الدولي. وذلك لتعزيز التوسع اإلقليمي 
للشركة، حيث سيدعم هذا التمويل شركة 
س����يتي جروب في استحواذها على حصة 
مؤثرة في الش����ركة املتكاملة للنقل املتعدد 
في األردن وشركات أخرى في املنطقة، كما 
سيساعد هذا التمويل وما يواكبه من خبرة 
الشركة في قطاع النقل العام على االرتقاء في 
مستوى خدمات النقل في املنطقة، باإلضافة 
إلى تسهيل احلصول على حافالت صديقة 
للبيئة.  وبهذه املناس����بة، أوضح الرئيس 
التنفيذي لش����ركة سيتي جروب ريتشارد 
وودز: »ستساعد هذه االتفاقية شركة سيتي 
جروب على تطوير خدمات النقل العام في 
املنطقة، ولذلك فهي تعد خطوة حيوية وأولى 
في خطة الشركة نحو توجهها في أن تصبح 
املقدم الرئيسي خلدمات النقل العام في الشرق 
األوسط من خالل أسطول سيتجاوز عدده 

مع مؤسسة التمويل الدولية


