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جزئيا من مسؤوليتها. 
وتوقعت مصادر لـ  »األنباء« وقف تداول ما بني 20 و 25 شركة لتأخر 
تلك الشركات في إعداد بياناتها املالية والتي لم ترسلها حتى اآلن إلدارة 
البورصة وهو ما يؤثر سلبا على أسهم تلك الشركات وهو ما سيكبد تلك 
الشركات خسائر فادحة اذا 
لم تتحرك اجلهات الرقابية 
ممثلة في إدارة الســــوق أو 
البورصة في مواجهتها عبر 
قوانني رادعة للمتأخرين في 

تقدمي تلك البيانات. 

قانون التخصيص 

يبــــدو أن ربــــط األجر 
باإلنتاجية وحتقيق أعلى 
عائــــد ممكن باتــــا قريبني 
الكثير  فــــي  التحقق  مــــن 
التابعة  مــــن املؤسســــات 
للدولة، باستثناء القطاعات 
احليوية التــــي ال ميكن أن 
يقــــوم بتشــــغيلها القطاع 
اخلاص. ومبقارنة تطبيق 

تداول حجمها 13.8 مليون سهم نفذت من خالل 463 صفقة قيمتها 
4.8 ماليني دينار.

وقف التداول وحقوق المساهمين 

القانونية  املهلة  تنتهي 
إلعالن النتائج املالية للربع 
األول صبــــاح األحد املقبل 
واليزال هنــــاك حوالي 50 
شــــركة لم تعلــــن بياناتها 
املالية، إال أن إعالن ما يقارب 
81 شركة عن نتائجها املالية 
وزيادة وتيرة تلك اإلعالنات 
أمس أزال الكثير من التكهنات 
حول سعي بعض الشركات 
التداول  الى وقف  املتعثرة 
بأســــهمها رغبــــة في وقف 
نزيف خسارة أسهمها ومنعا 
ملالحقة مساهمي الشركات 
ألعضاء مجالــــس اإلدارات 
على اعتبار أن وقف السهم 
يعفي مسؤولي تلك الشركات 

ارتفاع ملحوظ للسيولة مع تنوع في عمليات الشراء 
وشركات مجموعة الخرافي تقود النشاط 

استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 
25.3 مليون دينار على 56.9% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: »اخلليج« و»الوطني« و»زين« 
و»مشاريع« و»األنابيب« وبرقان والساحل واملال 

والديرة القابضة وعقارات الكويت. 
اس��تحوذت قيمة تداول س��هم »بن��ك اخلليج« 
البالغة 5.3 ماليني دينار بنس��بة بلغت 12% من القيمة 

اإلجمالية. 
سجلت مؤشــــرات 6 قطاعات ارتفاعا من بني 
قطاعات الســــوق الثمانية أعالها مؤشر »البنوك« 
مبقدار 112.6 نقطة، تاله قطاع االستثمار في املرتبة 

الثانية مبقدار 81 نقطة.

التخصيص بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي جنــــد أن الكويت رغم إقرار 
دســــتورها مببدأ االقتصاد احلر، فال 
تزال الدولة تتحكم في أكثر من %93 
من النشاط االقتصادي، األمر الذي أجل 
تنفيذ الكثير من املشروعات التنموية 
التي  املزمنة  البيروقراطية  على وقع 
أصابت الكثير من املشروعات املقدمة 
بالشيخوخة املبكرة وجعل تنفيذ خطة 
التنمية االقتصاديــــة في مهب الريح 
بسبب تعدد اجلهات املشاركة في اتخاذ 
القرارات املؤثرة على جميع مستويات 

القطاعات االقتصادية. 
ويرتبط أداء السوق في املرحلة املقبلة بشكل أو بآخر بتنفيذ العديد 
من التشريعات االقتصادية والتي من بينها قانون التخصيص وتنفيذ 
اخلطة التنموية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك االنتهاء من إصالح 

وضع التشريعات االقتصادية. 

 آلية التداول

قادت التداوالت النشــــطة ألسهم البنوك ومجموعة اخلرافي السوق 
لالرتفاع بشكل ملحوظ حيث تصدرت تداوالت بنك اخلليج القيمة بالغة 
5.3 ماليني دينار، فيما أنعشت تداوالت سهم »زين« خالل التداولـ  ليستقر 
عند مســــتوى الدينار و360 فلسا للسهم ـ أسهم الشركات املرتبطة به 
حيث ارتفعت أسهم »استثمارات« و»املال« والساحل وأنابيب والكابالت 
والســــكب الكويتية بارتفاعات متباينة حتققت أعالها في »الســــكب« 

والكابالت التي حققت كل منها مكاسب قدرها 40 فلسا للسهم. 
كما شهدت مجموعة إيفا حتركات نشطة على تداوالتها حيث تصدرت 
عقارات الكويت لليوم الثالث على التوالي تداوالت السوق بتداوالت بلغت 
18 مليون سهم، فيما جاءت الديرة في املرتبة الثانية وفقا للنشاط على 
مستوى األسهم بكمية تداول 13.8 مليون سهم وجاءت معظم التداوالت 

على أسهم مجموعة إيفا في شكل مضاربي لتحقيق أرباح سريعة. 

الصناعة والخدمات 

جاء إعالن شركة أنهام أول من أمس بدخول تنفيذ عقودها مع اجليش 
األميركي حيز التنفيذ خالل شهر ليهبط بأداء أسهم مجموعة »الرابطة« 
بشكل ملحوظ حيث تراجع سهم الرابطة بواقع 8 فلوس للسهم ليستقر 
عند 216 فلسا للسهم، فيما تراجع سهم التنظيف بواقع 10 فلوس للسهم 
رغم إعالن الشــــركة عن حتقيق أرباح فــــي الربع األول بقيمة 300 ألف 

دينار. وقد متاسكت »لوجستيك« عند 255 فلسا للسهم.
وقد ارتفع سهم »أجيليتي« بواقع 10 فلوس ليستقر عند 600 فلس 
للسهم وذلك بعد عمليات جني أرباح شهدها السهم خالل جلسة تداول 
أول من أمس. وقد شهد سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 5 فلوس 
للسهم ليســــتقر عند 360 فلسا للسهم، فيما ارتفعت أنابيب بواقع 20 

فلسا للسهم ليستقر عند 380 فلسا للسهم. 
وقد مت تداول 126 شركة، حقق 62 سهما منها ارتفاعا فيما تراجعت 

24 شركة واستقرت 40 شركة عند أسعارها دون تغيير. 

عمر راشد 
دفع األداء املتوازن للشراء في 
تداوالت جلسة أمس بني األسهم 
القيادية والرخيصة سوق الكويت 
لألوراق املاليـة لتخطــي حاجــز 
الـ 7100 نقطة بعد أن تراجع دونه 

في بداية تعامالت األسبوع. 
وجاءت ارتفاعات السوق على 
مستوى مؤشريه السعري والوزني 
ارتفاعات  لتدفع السوق لتحقيق 
واضحة في مستوى السيولة بنسبة 
48.3% مقارنة بجلسة أول من أمس 

بالغة 44.5 مليون دينار. 
وقد بـــدأت تـــداوالت الســـوق في النشـــاطـ بشكل ملحوظ 
على مســـتوى القيــمة والكمــية في نصــف الســـــاعة األخير 
من التــداوالت حيث شـــهدت أســـهم البنـــوك تداوالت نشـــطة 
بقيادة بنك اخلليج بفــعل الشــراء امللحـــوظ من إحدى احملافظ 
االســـتثمارية وكذلك من بعض العمالء ليرتفع املؤشر السعري 
من 16 نقطة إلى 50.7 نقطة ليستقر املؤشر السعري عند 7135.3 

نقطة. 
كمـــا كان إلعالن الكثير من الشـــركات لنتائج بياناتها املالية 
األثر في وضوح الصورة لدى املتداولني عن وضع تلك الشركات 
والتي جاءت إعالناتها لتزيل حاجز التردد في الشراء لدى العديد 

منهم سواء من احملافظ أو األفراد. 
وتفاعل السوق إيجابا مع اآلمال بإقرار قانون التخصيص من 
قبل مجلس األمة، لتتحرك بعض املجاميع بشـــكل إيجابي على 
أسهمها خاصة القطاع االســـتثماري الذي شهدت معظم أسهمه 
ارتفاعات »ملحوظة« بعد انخفاضات حادة شهدتها تلك األسهم 

خالل املرحلة املاضية.

المؤشرات العامة

ارتفعت مؤشرات السوق في نهاية جلسة تداوالت أمس، حيث 
ارتفع املؤشر الســـعري 50.7 نقطة ليستقر عند 7135.3 نقطة، 
وأغلق املؤشر الوزني على ارتفاع طفيف ليستقر عند 431.7 نقطة 

بارتفاع نسبته %0.77.
وبلغ إجمالي االســـهم املتداولة 216.7 مليون سهم نفذت من 

خالل 4355 صفقة قيمتها 44.5 مليون دينار. 
وتصدر قطاع شركات االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 
81.5 مليون سهم نفذت من خالل 1292 صفقة قيمتها 10.9 ماليني 
دينار. وجاء قطاع العقارات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
44.2 مليون ســـهم نفذت من خالل 573 صفقة قيمتها 3 ماليني 
دينار. وحصـــل قطاع البنوك على املركـــز الثالث بكمية تداول 
حجمها 32.7 مليون سهم نفذت من خالل 692 صفقة قيمتها 15.5 
مليون دينار. وحصل قطـــاع اخلدمات على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 32.2 مليون سهم نفذت من خالل 1125 صفقة قيمتها 
8.9 ماليني دينار، وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية 

تداوالت
نشطة

على سهم »الخليج« 
على وقع دخول 
إحدى المحافظ 
االستثمارية 

قيمة تداول
أسهم 10 شركات 

والبالغة
25.3 مليون دينار 

تستحوذ على %56.9
من اإلجمالي 

تداوالت السوق كما عكستها مالمح أحد املتداولني خالل اجللسة

المؤشر50.7 نقطة وتداول 
216.7 مليون سهم

قيمتها 44.5 مليون دينار

ارتفاع

ت
را
ش

ؤ
م
و

)أسامة البطراوي( 

44 شركة لم تقدم بياناتها المالية في الموعد المحدد 
و49 لم تقدم بياناتها وحددت موعد اجتماع إداراتها

الكويتية للخدمات  والشــــركة 
الطبية.

بــــأن  البورصــــة  وأفــــادت 
الشركات التي لم تقدم البيانات 
املالية وحــــددت موعد اجتماع 
مجالــــس إدارتهــــا وعددها 49 
شــــركة وهي: الشركة الوطنية 
الكويتية  العقارية والشــــركة 
القابضة وشــــركة  العقاريــــة 

162 ألف دينار أرباح »ريم«

 251 ألف دينار خسارة »أصول«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة 
ادارة األمالك العقارية »رمي« اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترة املنتهية في 31 مارس املاضي، حيث حققت 
الشـــركة أرباحا نحو 162.6 ألف دينار أي ما يعادل ربحية 
1.56 فلس للســـهم مقارنة بتحقيقها لربح حوالي 210.59 
آالف دينار بربحية ســـهم 2.02 فلس فـــي ذات الفترة من 

السنة املاضية.

أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن شركة أصول 
لالستثمار )أصول( أفـــادت بأنها حصلت على موافقة 
بنك الكويـــت املركزي على بيـــاناتهـــا املالية املرحلية 
للفتـــرة املنتهية في 2010/3/31، حيث تكبدت الشـــركة 
خلسارة نحو 251 ألف دينار أي ما يعادل خسارة سهم 
0.72 فلس مقارنة بخســـارة تكبدتها الشـــركة في ذات 
الفترة من 2009 بقيمة 652.9 ألف دينار ما يعادل خسارة 

للسهم 1.8 فلس.
وقد ورد في إعالن البورصة أن تقرير مراقب احلسابات 

يحتوي على أمور أخرى كالتالي: 
دون اعتبار ذلك حتفظا على اســـتنتاجنا، نشير إلى 
مـــا ورد في اإليضاحات أرقـــام  )3.2، 5.4( فيما يتعلق 
باملعامالت مع أطراف ذات صلة وأثرها على املعلومات 

املالية املجمعة املكثفة. 
فإن املجموعة قامت ســـابقا بتكوين مخصص بكامل 
أرصدة املرابحات والوكاالت املمنوحة ألطراف ذات صلة، 
وتقوم املجموعة حاليا باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملتابعة 

التحصيل. 
أما إيضاح 5.4: فيتضمن مديني التمويل مبلغ 2.212 
مليون دينـــار كما في 31 مـــارس 2010 و2.209 مليون 
دينار كما في 31 ديسمبر 2009 و1.87مليون دينار في 31 
مارس 2009 يتمثل في متويل ممنوح ألحد األطراف ذات 
الصلة، بلغت القيمة العادلة للضمانات القائمة مقابل ذلك 
التمويل 1.32 مليون دينار في 31 مارس 2010 و1.611مليون 
دينار في 31 ديســـمبر 2009 ومت تكوين مخصص عام 
لذلك التمويل مببلغ 21.32 ألف دينار في 31 مارس 2010 
و22.09 ألـــف دينار في 31 ديســـمبر 2009 و14.30 ألف 
دينار في 31 مارس 2009 اســـتحقاق ذلك الرصيد خالل 
الفترة احلالية وتقوم املجموعة حاليا باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتحصيله.

املقاوالت واخلدمات  وشــــركة 
البحرية وشــــركة منا القابضة 
العمومية  وشــــركة املخــــازن 
والشــــركة الوطنية للمــيادين 
وشــــركة مشــــرف للتجــــارة 
واملقاوالت وشــــركة فيال مودا 
اليف ستايل )موقوفة( وشركة 
الشــــبكة القابضــــة )موقوفة( 
والبنك التجاري الدولي ـ مصر 

القابضة  االمتيازات اخلليجية 
وشركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
وشركة االرجان العاملية العقارية 
وشركة االنظمة اآللية وشركة 
مركز ســــلطان للمواد الغذائية 
وشركة هيومن سوفت القابضة 
وشركة طيران اجلزيرة وشركة 
التجارية  مجمعات االســــواق 
الكويتية وشركة اكتتاب القابضة 
وشركة كويت انفست القابضة 
الدولية للمنتجعات  والشركة 
وشــــركة حيــــات لالتصاالت 
والشــــركة الكويتيــــة لالغذية 
وشركة املعدات القابضة والشركة 
العاملية للمدن العقارية والشركة 
العربية العقارية وشركة داماك 
القابضة وشــــركة  الكويتيــــة 
املتنقلة والشــــركة  االتصاالت 
الكويتية ـ الســــورية القابضة 
وشــــركة فلكــــس ريزورتس 
للمنتجعات والعقارات وشركة 
القابضة وبنك  الصفاة للطاقة 
االثمار والشركة االولى لتسويق 
الوقود وشــــركة عيادة امليدان 
خلدمات طب االسنان والشركة 
الكويتية للمســــالخ وشــــركة 
املجموعــــة املتحدة للصناعات 
الغذائيــــة وشــــركة اخلطوط 
الكويتية وشــــركة  الوطنيــــة 
النخيل لالنتاج الزراعي وشركة 
مجموعة اخلصوصية القابضة 
وشــــركة التمديــــن العقاريــــة 
الكويتية لصناعة  والشــــركة 
مواد التغليف وشــــركة الديرة 
القابضة وشركة مجموعة السالم 
القابضة وشركة جيزان القابضة 
وشركة صكوك القابضة وشركة 
القابضة وشركة مبرد  نفائس 
للنقل وشــــركة ابيار للتطوير 
العقاري وشركة مشاعر القابضة 
وشركة الصفاة القابضة وشركة 
الشامل الدولية القابضة وشركة 
املعادن والصناعات التحويلية 
وشــــركة صفــــوان للتجــــارة 
واملقاوالت وشركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
وشركة هيتس تيلكوم القابضة 
وشــــركة املجموعة املشــــتركة 
للمقاوالت وشــــركة مجموعة 

عربي القابضة.
وأشار سوق الكويت لألوراق 
املالية الى انه سيتم إيقاف أسهم 
تلك الشــــركات عن التداول في 
حال عدم تقدمي البيانات املالية 
املذكورة في املوعد النهائي احملدد 

صباح يوم األحد املقبل.

الكويت لألوراق  أفاد سوق 
املالية واستنادا إلى قرار جلنة 
السوق والذي يلزم كل الشركات 
والصناديق املدرجة في السوق 
بتقدمي البيانات املالية املرحلية 
في موعد أقصــــاه 45 يوما من 
تاريــــخ انتهــــاء الفتــــرة، بان 
الشركات التي لم تقدم البيانات 
املالية املرحلية للربع األول من 
السنة احلالية ولم حتدد موعد 
اجتماع مجالس إداراتها وعددها 

44 شركة على النحو التالي:
شركة االستشــــارات املالية 
والدوليــــة والشــــركة األهلية 
القابضــــة )موقوفة( وشــــركة 
الدولي وشركة بيت  املستثمر 
)موقوفــــة(  املاليــــة  األوراق 
وشركة االستثمارات الصناعية 
الدولية  )ا صناعية( والشركة 
للتمويل )د للتمويل( وشركة 
الكويــــت والشــــرق األوســــط 
املالــــي وشــــركة  لالســــتثمار 
املجموعة الدولية لالســــتثمار 
)موقوفــــة( وشــــركة عــــارف 
الدار  االســــتثمارية وشــــركة 
لالستثمار )موقوفة( وشركة 
األمان لالستثمار والشركة االولى 
لالستثمار وشركة أعيان لإلجارة 
واالستثمار )موقوفة( وشركة 
بيان لالســــتثمار وشركة بيت 
االســــتثمار العاملي والشــــركة 
اخلليجية الدولية لالســــتثمار 
الكويتية  )موقوفة( والشركة 
للتمويل واالستثمار والشركة 
الدولية لإلجارة واالســــتثمار 
)موقوفــــة( وشــــركة متويــــل 
اإلسكان وشركة املدار للتمويل 
واالستثمار وشــــركة الصفاة 
القرين  لالســــتثمار وشــــركة 
املدينــــة  القابضــــة وشــــركة 
للتمويل واالســــتثمار وشركة 
نور لالستثمار املالي والشركة 
البحرينية للصيرفة  الكويتية 
الدولية وشــــركة استراتيجيا 
الكويتية  لالستثمار والشركة 
الصينية االستثمارية وشركة 
اموال الدولية لالستثمار وشركة 
املســــار لالجارة واالســــتثمار 
وشركة وثاق للتامني التكافلي 
وشركة لؤلؤة الكويت العقارية 
)موقوفة( وشــــركة مجموعة 
املستثمرون القابضة )موقوفة( 
وشركة اعيان العقارية وشركة 
العقارية  الكبرى  املشــــروعات 
)موقوفــــة( وشــــركة الصفاة 
العامليــــة القابضــــة )موقوفة( 


