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وسداد التزاماتها جتاه اجلهات الدائنة. فمع اقتراب املهلة القانونية من 
االنتهاء بحلول إغالقات جلسة اخلميس املقبل، التزال بيانات الربع األول 
مجهولة ألكثر من 120 شركة وهو ما يعني إقدام املؤسسات املالية على 
مطالبة اجلهات الرقابية بض����رورة العمل على اتخاذ إجراءات صارمة 
حيال تلك الشركات مبا فيها خيار التصفية لتحصيل مستحقاتهم التي 

أثرت بشدة على أرباحها خالل عام 2009 والربع األول من 2010.
 وفي ظل غياب توضيحات أمام املساهمني بشكل واضح حول موقف 
الش����ركات املتعثرة، من املتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التذبذب في 
وضع الس����وق خالل الربع 

الثاني.
أن السوق شهد   ورغم 
العدي����د م����ن التذبذب بني 
االنخفاض احلاد واالرتفاعات 
القياس����ية خ����الل فترات 
الت����داول التاريخية، إال أن 
الس����وق أثبت قدرته على 
الطارئة  امتصاص األزمات 
واملتمثلة في انهيار األسواق 
األميركية أواخر األس����بوع 
املاضي مع استفحال تداعيات 

أزمة اليونان.
 إال أن غي����اب احملفزات 
احلقيقية التي ميكن البناء 
عليها في أداء السوق والتي 
تأتي توزيعات »زين« وعقد 

ملواجه����ة التداوالت الوهمية، فمعظم املجاميع قامت بدعم أس����همها في 
مواجهة االنخفاضات احلادة التي شهدتها تلك األسهم خالل جلسة أول 
من أمس، فيما قام معظم املضاربني بعمليات شراء للمضاربة وحتقيق 
أرباح سريعة لالستفادة من رد الفعل الطبيعي واملتوقع لصعود السوق 

أمس بعد اخلسائر التي تكبدها أول من أمس.
وعلى الرغم من أهمية الرقاب����ة على التداوالت، إال أن البعض يرى 
أن قرارات فلترة الس����وق من التداوالت الوهمية وتطبيقها على بعض 
املجامي����ع دون األخرى كانت وراء عدم وض����وح الرؤى أمام املتداولني 

التخاذ قرارات بالش����راء. 
والتزال قيمة التداول متدنية 
رغم جتاوزها حاجز ال� 44 
أكثر من  مليون دينار منذ 
أسبوعني، إال أن عودة القيمة 
ملستوياتها الطبيعية حتتاج 
إلى وض����وح قرارات جلنة 
الرقابة  السوق بخصوص 

وتطبيقها على الشركات.
الش����راء »احلذر«  وبني 
والعزوف عن »البيع« تأتي 
الربع األول لتحدث  نتائج 
بلبلة في قرارات املتداولني 
مع غي����اب واضح ألوضاع 
املتعثرة ومدى  الش����ركات 
قدرتها عل����ى الصمود في 
مواجهة أزمة شح السيولة 

استمرار المحفظة الحكومية في الشراء ودخول المضاربين 
لالستفادة من ردة الفعل وراء الصعود القوي للسوق

اس����تحوذت قيمة تداول أس����هم 12 ش����ركة 
والبالغة25.1 مليون دينار على 65.7% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الش����ركات ه����ي: زين وأجيليتي 
والرابطة والوطني وبنك بوبيان وعقارات الكويت 
وبيتك وايفا واس����تثمارات ومشاريع ومجموعة 

الصناعات وأنابيب. 
اس��تحوذت قيمة تداول س��هم »زين« على 4.6 

ماليني دينار بنسبة 10.4% من القيمة اإلجمالية. 
سجلت مؤشرات قطاعات السوق ارتفاعا أعالها 
»اخلدمات« مبقدار 258.4 نقطة، تاله قطاع االستثمار 
في املرتبة الثانية مبقدار 117.9 نقطة، وجاء مؤشر 
قطاع البنوك في املركز الثالث بواقع 116.3 نقطة.

جمعيتها العمومية على رأسها باعتبارها 
عامل احلسم في تعزيز وتصحيح مسار 
السوق وكذلك اتضاح الرؤى فيما يتعلق 
بوضع الشركات املتعثرة ونتائج الربع 
األول باإلضافة إلى تنفيذ مشاريع خطة 
التنمية وهو ما يجعل السوق مستمرا 
فوق حاجز ال� 7000 نقطة خالل املرحلة 
املقبلة، وفي ظل غياب تلك احملفزات 
يصبح الس����وق معرضا للتذبذب في 

األداء مستقبال. 

آلية التداول

قادت تداوالت »بيتك« و»بوبيان« 
االرتفاعات التي شهدها قطاع البنوك، مع استمرار ثبات التداوالت على 
سهم »بيتك«، فقد ارتفع س����هم »الوطني« 20 فلسا ليستقر عند دينار 
و200 فلس للسهم، فيما ارتفع سهم بوبيان بواقع 20 فلسا ليستقر عند 
540 فلسا للسهم وذلك على وقع انتهاء االكتتاب في األسهم املتبقية من 
زي����ادة رأس املال والبالغة 15% أمس والتي من املتوقع أن يحصد كبار 
م����الك البنك فيها ما بني 70 و80% م����ن تلك الزيادة وذلك وفق حصص 

ملكيتهم في رأس املال.
 وقد استقر س����هم »بيتك« عند دينار و20 فلسا للسهم ليغلق عند 
نفس مستويات جلسة أمس، فيما ارتفع سهم اخلليج بواقع 10 فلوس 
للس����هم ليستقر عند 385 فلسا، فيما ارتفع سهم املتحد بواقع 15 فلسا 
للسهم ليستقر عند 495 فلسا، كما ارتفع سهم الدولي 6 فلوس ليستقر 
عند 216 فلس����ا للسهم.  وقد ش����هدت مجموعة »إيفا« تداوالت نشطة 
معظمها »مضاربي«، كما حققت »اس����تثمارات« ارتفاعا بواقع 20 فلسا 
للس����هم ليستقر عند 370 فلسا للسهم، وذلك تأثرا بالتداوالت النشطة 
التي ش����هدها سهم »زين« على تداوالته خالل التداوالت، كما شهد سهم 
»مشاريع« تداوالت نشطة خالل التداول تأثرا بأرباحها في الربع األول 

والتي بلغت 4.7 ماليني دينار للربع األول من العام احلالي.

الصناعة والخدمات

ارتفع س���هم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس ليس���تقر عند 
355 فلس���ا للس���هم، مع تذبذب في النطاق السعري بني 355 و360 
فلسا للس���هم وقد ارتفع سهم أنابيب باحلد األعلى بالغا 365 فلسا 
للس���هم وذلك مع توقع حتقيق أرباح جيدة عن الربع األول وكذلك 
توقع اإلعالن عن مناقصات مقبلة للش���ركة إضافة إلى حصتها من 

توزيعات »زين« املقبلة.
 واس����تمر سهما »زين« و»أجيليتي« في االرتفاع متصدرين األسهم 
املتداولة وفقا ملعيار القيمة وهو ما أثر إيجابا على أداء الشركات التابعة 
لهما خالل التداول وهو ما عزز القيمة املتداولة، حيث ارتفع سهم »زين« 
بواقع 20 فلس����ا للسهم ليستقر عند دينار و340 فلسا وذلك على وقع 
قرب اجتماع عقد اجلمعية العمومية وكذلك اقتراب تسلمها للدفعة األولى 
من صفقة بيع أصوله����ا في أفريقيا. كما ارتفعت »أجيليتي« بواقع 30 
فلس����ا للسهم ليستقر عند 600 فلس للسهم بعدد صفقات 193 وبقيمة 

3.77 ماليني دينار. 

عمر راشد
جملة من العوامل اإليجابية كانت 
وراء ردة الفعل االنفعالية للس����وق 
وإعادة عقارب مؤش����ريه الس����عري 
والوزني لالقتراب ملس����توياتهما في 
جلسة أول من أمس، محققا مكاسب 
بلغت 117 نقطة ليس����تقر عند 7093 
نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%، فيما 
عوض املؤشر الوزني خسائر تداوالت 
مبكاسب قدرها 7.5 نقاط بارتفاع %1.8. 
وقد تفاعلت األخب����ار اخلارجية مع 
ارتفاعات األسواق اإلقليمية في دول 
املنطقة لتغلق جميعها على ارتفاعات 

متباينة، وهو ما حفز املتداولني على الشراء »احلذر« والذي انعكس على 
قيمة التداوالت التي وإن جاءت مرتفعة عن اجللس����ات السبع املاضية 
إال أنها التزال »متدنية«، رغم عمليات الش����راء التي تقوم بها احملفظة 

احلكومية خاصة على بعض األسهم القيادية.
وعلى املستوى احمللي، التزال أخبار عمومية »زين« هي األكثر ترقبا 
لدى املتداولني وكذلك توضيح موقف تسلم دفعات صفقة بيع أصولها 
ف����ي أفريقيا ومصير التوزيعات على مس����اهميها والتي من املتوقع أن 

تعيد السوق حليويته.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة بواقع 117.1 نقطة ليغلق عند 7093.2 
نقطة بارتفاع نسبته 1.68% مقارنة باجللسة السابقة، كذلك ارتفع املؤشر 

الوزني 7.56 نقطة ليغلق عند 428.28 نقطة بارتفاع نسبته %1.8.
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 234.2 مليون سهم نفذت من خالل 
5474 صفقة قيمتها 44.2 مليون دينار، وتصدر قطاع شركات االستثمار 
النش����اط بكمية تداول حجمها 72.47 مليون سهم نفذت من خالل 1331 
صفقة قيمتها 8.7 ماليني دينار، وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني 
بكمية تداول حجمها 62.6 مليون سهم نفذت من خالل 1892 صفقة قيمتها 
16.7 ماليني دينار، واحتل قطاع العق����ارات املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 49.3 مليون سهم نفذت من خالل 652 صفقة قيمتها 3.5 ماليني 
دين����ار، وحصل قطاع الصناعة على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
20.5 مليون س����هم نفذت من خالل 721 صفق����ة قيمتها 6 ماليني دينار، 
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 13.2 مليون 

سهم نفذت من خالل 554 صفقة قيمتها 7.5 ماليني دينار.
ومبقارن����ة تداوالت أمس بتداوالت جلس����ة أول م����ن أمس، جند أن 
ترتيب القطاعات جاء متماثال إلى حد كبير، األمر الذي يعني أن املجاميع 
االستثمارية تدخلت لدعم أسهمها بشدة بعد أن شهدت أسهما كثيرة منها 

انخفاضا حادا وعروضا دون شراء خالل جلسة أول من أمس.

دعم األسهم وفلترة التداوالت

رغم االتفاق على أن جلس����ة أمس ال ميكن االعتماد عليها في التنبؤ 
مبسار السوق باجتاه االرتفاع، إال أنها أظهرت قوة املجاميع االستثمارية 
في مواجهة فلترة التداوالت التي أقرتها قرارات جلنة الس����وق مؤخرا 

تعافي األسواق 
العالمية وارتفاع 
النفط يؤثران إيجابًا 
على المتداولين 
بالدخول في 
عمليات »انتقائية«

استحواذ أسهم 
10 شركات

على %54
من القيمة 

اإلجمالية بالغة 
23.9 مليون دينار

)محمد ماهر( متداوالن في ارتياح بعد عودة املؤشر للمنطقة اخلضراء  

المؤشر 117.1 نقطة وتداول 
234.2 مليون سهم قيمتها 

44.2 مليون دينار

ارتفاع

مجلس إدارة »جلوبل« ينتخب الغنيم رئيسًا 
وعضوًا منتدبًا والحميضي نائبًا للرئيس 

بالش���كر اجلزي���ل إلى جميع 
املساهمني على ثقتهم الغالية 
التي منحونا إياها ونؤكد لهم 
أننا نسعى جاهدين لالرتقاء 
بأداء الشركة لتكون في مصاف 
أفضل الشركات االستثمارية 
اتباعنا  في املنطقة من خالل 
أفض���ل معايي���ر احلوكم���ة 

السليمة«.
اجلدير بالذكر أن اجلمعية 
العمومية لشركة جلوبل والتي 
عقدت في 5 مايو اجلاري أقرت 
زي���ادة عدد أعض���اء مجلس 
اإلدارة من خمسة إلى سبعة 
أعضاء وقد مت انتخاب مجلس 
اإلدارة اجلديد ملدة ثالث سنوات 

قادمة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب مها الغنيم: »نيابة عن 
أتقدم  اإلدارة،  أعضاء مجلس 

أعلن بيت االستثمار العاملي 
انتخاب مها  أنه مت  »جلوبل« 
خالد الغنيم رئيس���ا ملجلس 
اإلدارة وعضوا منتدبا، وحمد 
طارق احلميضي نائبا للرئيس، 
كما قام مجلس اإلدارة بتشكيل 
جلان���ه، حيث ضم���ت جلنة 
التدقيق الداخلي: مرزوق ناصر 
اخلرافي رئيسا، وبعضوية كل 
من د. محمد أمني عبداهلل، وآلن 
سميث، وحمد طارق احلميضي، 
آلن  املكافآت:  وضمت جلن���ة 
سميث رئيسا، وبعضوية كل 
من مها خال���د الغنيم، وعلي 
الوزان، وبامبنغ  عبدالرحمن 

سوكنج بن كاجايري.
وفي هذه املناس���بة، قالت 

في اجتماعه األول بعد انتخابه في 5 مايو الجاري

سامر خنشت

مها الغنيم 

 »ياكو الطبية« تحقق أرباحًا
بقيمة  1.7 مليون دينار

913 ألف دينار أرباح »كوت فود«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس إدارة 
شركة ياكو الطبية )ياكو( اعتمد امس البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 31 مارس املاضي. 

وبلغت أرباح الشركة 1.79 مليون دينار بربحية سهم 
11.1 فلسا وذلك مقابل 1.78 مليون دينار بربحية سهم 

10.4 فلوس.

أفادت شركة كوت الغذائية )كوت فود( سوق 
الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة الشركة   
اعتمد أول من امس البيانات املالية املرحلية للشركة 

للفترة املنتهية في 31 مارس املاضي.

وجاءت نتائج الشركة محملة بأرباح بلغت 913 
ألف دينار مبا يعادل 13 فلسا للسهم وذلك مقابل 
79.7 أل���ف دينار بربحية س���هم واحد عن الفترة 

نفسها من العام املاضي.

1.9 مليون دينار أرباح »وربة« في الربع األول 

إيقاف »الرابطة« عن التداول لعدم تسليم البيانات المالية 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
ادارة شركة وربة للتأمني )وربة( قد اجتمع امس 
واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة 

املنتهية في 2010/3/31.

وجاء في بيان الشركة انها حققت 1.9 مليون 
دينار ارباحا مبا يعادل 11.4 فلس���ا للسهم وذلك 
مقابل 1.5 مليون دينار مبا يعادل 8.7 فلوس ارباحا 

عن الفترة ذاتها من العام املاضي.

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية انه سيتم 
وقف التداول باس���هم  ش���ركة رابطة الكويت 
واخلليج للنقل )الرابط���ة( اعتبارا من اليوم 

نظرا لعدم التزام الش���ركة بتسليم نسخ من 
البيان���ات املالية خالل 7 اي���ام عمل من اعالن 

نتائجها املالية.

أعلنت شركة مش���اريع الكويت أمس عن 
حتقيق صافي رب���ح مببلغ 4.7 ماليني دينار 
مبا يعادل 4.22 فلوس للسهم الواحد، وذلك 
لألشهر ال� 3 األولى من عام 2010 مقارنة مببلغ 
9.2 ماليني دينار مبا يعادل 8.31 فلوس للسهم 

الواحد للفترة نفسها من العام املاضي.
وبلغت اإليرادات اإلجمالية لألش���هر ال� 3 
األولى من العام احلال���ي 96.7 مليون دينار 
مقارنة مببلغ 112.4 مليون دينار للربع األول 

من عام 2009.

وازداد مجم���وع األصول مبعدل 1.9% إلى 
5.4 مليارات دينار م���ن 5.3 مليارات دينار، 
بينما انخفض مجموع حقوق املساهمني مبعدل 
2.5% إلى 540 مليون دينار من مستواه البالغ 
554 ملي���ون دينار خالل الربع األول من عام 

.2010
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات ملجموعة 
شركة مشاريع الكويت سامر خنشت ان نتائج 
الش���ركة للربع األول جاءت مشجعة بالنظر 
إلى استمرار حالة عدم اليقني في االقتصادات 

احمللية والعاملية، مشيرا إلى أنه: »بالرغم من 
أن أوضاع االقتصادات احمللية والعاملية تظل 
تتسم بالتحدي، إال أننا متفائلون بتوقعاتنا 
لهذا العام. فهناك إشارات حتسن في منو بعض 
من قطاعات أعمالن���ا خاصة اخلدمات املالية 
وإدارة األص���ول � هذه أخبار طيبة جدا، غير 
اننا نظل حذرين وسنواصل أسلوبنا املتحفظ 
إلى أن تصبح إش���ارات التحسن املبكرة هذه 
منوا مس���تداما وهذا ما نتوقعه أن يحدث في 

نهاية العام«.

»مشاريع الكويت« تعلن عن صافي ربح 4.7 ماليين دينار للربع األول

»تمويل خليج« يحقق خسائر 
2.1 مليون دينار

وقف تداول أسهم »التعمير 
لالستثمار العقاري«

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة بيت التمويل 
اخلليجي اجتمع أول من امس واعتم���د البيانات املالية املرحلية 

للشركة عن الربع االول املنتهي في 2010/3/31.
وجاءت نتائج أعمال الشركة حسب بيان الشركة لتحقق خسائر 
قدرها 2.1 مليون دينار مبا يعادل 1.2 فلس للس���هم مقابل خسائر 
بلغت 10.9 ماليني دينار مبا يعادل 12 فلسا للسهم عن ذات الفترة 

من العام املاضي.

اعلن سوق سوق الكويت لالوراق املالية انه سيتم إيقاف التداول 
في أسهم شركة التعمير لالستثمار العقاري، وذلك تطبيقا لقرار 
جلنة السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن مواعيد انعقاد اجلمعيات   
العمومية للشركات املدرجة والذي مبوجبه يتعني على هذه الشركات 
عقد جمعيتها العمومية التالية النتهاء السنة املالية خالل 45 يوما 
من تاريخ موافقة السوق على  بياناتها السنوية، وجاء في البيان 
ان الشركة قامت بتحديد تاريخ اجلمعية العمومية في 25 اجلاري 

متجاوزة املهلة احملددة بالقرار املذكور.

»التمدين االستثمارية«
تربح 3.3 ماليين دينار

أعلن س���وق الكويت ل���ألوراق املالية ان ش���ركة التمدين 
االس���تثمارية أفادت بأنها حصلت عل���ى موافقة بنك الكويت 
املركزي على بياناته���ا املالية املرحلية للفترة   املنتهية في 31 

مارس املاضي.
وجاءت بيانات الشركة متضمنة أرباحا تقدر ب� 3.3 ماليني دينار 
بربحية 10.8 فلوس للسهم وذلك مقابل 2.1 مليون دينار بربحية 

6.8 فلوس للسهم عن الفترة نفسها من العام املاضي.
 وبلغ إجمالي حقوق املس���اهمني 102.4 مليون دينار بنهاية

الرب���ع األول من الع���ام احلالي مقاب���ل 64.9 مليون دينار في 
.2008
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لتسهيل عملياتها اللوجستية المتنامية

»وكالة الخليج ـ الكويت« تفتتح مكتبًا 
جديدًا لها في مطار الكويت الدولي

أع�ل�ن�ت ش����ركة وكال����ة اخلليج الرائدة في 
اللوجستية عن  الش����حن واخلدمات  خ�دم�ات 
افتتاح فرع آخ�ر ل�ه�ا في مح�ط�ة ال�شح�ن في 
م�ط�����ار ال�كويت الدولي لتعزيز اخلدمات التي 

يقدمها.
وبهذه املناسبة قال العضو املنتدب للشركة 
رونال����د ليختنيك����ر: »إن التواج����د في موقع 
استراتيجي في املطار من شأنه أن يقرب شركة 
وكالة اخلليج من مرفق الشحن احليوي حيث 
تصل الشحنات من أنحاء العالم، وحيث تتاح 
فرصة مثالية للعمالء لالس����تفادة من خفض 
حقيقي للوقت الذي تستغرقه عملية الشحن ألن 
العملية برمتها بدءا من إشعار العمالء، وإصدار 
أوامر التسليم إلى التخليص اجلمركي كلها تتم 

بصورة متعجلة«.

وبني أنه من اجل تعزيز دور ش����ركة وكالة 
اخللي����ج كوكيل للش����حن اجل����وي وحتقيقا 
الس����تراتيجيتها الهادفة إلى تعزي����ز مكانتها 
باعتبارها وكيل الش����حن اجلوي الرئيسي في 

البالد.
وأضاف: »بصفتي وكيل احتاد النقل اجلوي 
الدول����ي )إياتا(، فإن التواجد الفعلي في املطار 

هو خطوة هامة ومنطقية.
وبذلك تصبح ش����ركة وكالة اخلليج عمليا 
 عل����ى مقربة من ش����ركات الطي����ران، ووكالء
املناول����ة األرضي����ة، وس����لطات املط����ارات 

واجلمارك.
 م����ن ه����ذا املنطل����ق فإننا نتوقع حتس����ني

التنسيق حتى مع وكالئنا في اخلارج والشركاء 
.. واستقالة الرباح من »التجاري« واستدعاء الموسىأيضا«.

استقالة أيمن كمال من »أنوفست« وتعيين فخرو

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن البنك التجاري الكويتي افاده  بأن مجلس االدارة اعتمد 
استقالة ضرار الرباح رئيس مجلس االدارة وقرر استدعاء العضو االحتياطي االول علي موسى 

املوسى.  

افاد س���وق الكويت لالوراق املالية بأن مجلس ادارة ش���ركة انوفست وافق باجتماعه املنعقد في 
28 ابريل املاضي على االس���تقالة املقدمة من امين احمد عادل كمال من مجلس ادارة الش���ركة وتعيني 
عبدالرحمن يوسف فخرو كعضو مستقل مبجلس ادارة الشركة وذلك متاشيا مع   توجيهات مصرف 

البحرين املركزي. 


