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الشركة األمر الذي أدى لتراجع اسعار اغلب األسهم املرتبطة بها.
وحسبما يرى مراقبون فإن مقارنة ما حدث، أمس، من قبل هيئة 
سوق املال السعودية من تغرمي العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
في شركة زين السعودية د.سعد البراك 50 ألف ريال بعد تصريحه 
باحتمالية زيادة رأس���مال »زين السعودية«، بأداء السوق الكويتي 
والغموض الذي ينتاب العديد من القضايا حول أداء بعض األسهم 
وكذلك االستفس���ار عن مصير بعض الشركات املتعثرة خالل الربع 
الثان���ي وعما إذا كانت في طريق التصفي���ة أم في تعديل األوضاع 

التخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها.

آلية التداول 

فيما اس����تقرت أسعار 
أسهم 4 بنوك بقيادة البنك 
الوطن����ي عند مس����تويات 
إغالقات اجللسة السابقة، 
استمر سهم »التجاري« في 
التراجع لليوم الثاني فاقدا 
60 نقطة على مدى اجللستني 
السابقتني وبنسبة تراجع 
7.3% من مستواه السعري 
والتي بدأها خالل اجللسة 
االفتتاحية عند 820 فلس����ا 
للسهم، وتراجع سهم »بيتك« 
بواقع 20 فلسا ليستقر عند 
دينار و20 فلسا للسهم، كما 
تراجع سهم بوبيان بواقع 10 
فلوس للسهم مستقرا عند 

بأداء النشاط خالل اجللسة السابقة، حيث بلغ حجم تداوالته 50% فيما 
تصدر نشاطه قيمة التداول بواقع 5.1 ماليني دينار.

وقد أثار إعالن الشركة على موقع السوق باجتماع مجلس إدارتها 
اليوم للرد على شائعات السوق املتعلقة بأوضاع البنك املالية وإبالغ 
إدارة الس���وق بآخر التطورات املتعلقة مبس���ألة شفافية البيانات 
واإليضاحات حول ما يثار من شائعات حول بعض الشركات داخل 

قاعة التداول.
ويأتي اإلعالن في ظل الضبابية التي تواجه مصير بعض الشركات 
حيث يتردد في قاعة التداول قيام إدارة الرقابة في السوق بالتحقيق معها 
ملعرفة مصير أسهمها من اإليقاف أو عدمه وهو ما أثر على أداء السوق 

بش����كل عام م����ع توقعات 
البع����ض باس����تمرار حالة 
احل����ذر املدعومة بتخوفات 
من قب����ل املتداول����ني على 
مستوى األفراد والشركات 

لشراء بعض األسهم.
وتأتي تل����ك النظرة مع 
غياب إيضاحات حول تطور 
القائمة بني  التسوية  ملف 
الدفاع  أجيليت����ي ووزارة 
الترقب  األميركي����ة وكذلك 
الذي يعيش����ه السوق مع 
اقتراب عمومية »زين« نهاية 
27 اجلاري وما ستفسر عنه 
من قرارات. في الوقت الذي 
يتخوف فيه اوساط املتداولني 
من احتمال تأجيل عمومية 

قيمة التداول تسجل أدنى مستوى منذ بداية العام
وتراجع أغلب أسهم الشركات المرتبطة بـ »زين«

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
11.6 مليون دينار على نس����بة 50.5% من إجمالي 
القيمة املتداولة وهذه الشركات هي: بيت التمويل 
اخلليجي وبنك اخلليج وعق����ارات الكويت وزين 

والوطنية للتنظيف وبوبيان للبتروكيماويات.  
 اس��تحوذت قيمة تداول س��هم بي��ت التمويل 
اخلليج��ي والبالغة 5.19 مالي��ن دينار على 22.5% من 

إجمالي قيمة التداول. 
شهدت مؤشرات أس���هم ثالثة قطاعات من 
بني قطاعات السوق الثمانية تراجعا، تصدرها 
مؤش���ر قطاع البنوك بواق���ع 40.9 نقطة، تاله 

قطاع االستثمار بواقع 23.2 نقطة.

530 فلسا للسهم.
واستقر سهما البنك األهلي والبنك املتحد باللون األخضر، حيث ارتفع 
سهم البنك األهلي بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 520 فلسا للسهم، 

فيما استقر سهم املتحد عند 490 فلسا مرتفعا 5 فلوس للسهم.
ولم تشهد أسهم املجاميع االستثمارية أي حترك إيجابي عليها خالل 
املرحلة املاضية حيث تراجعت أسهم االستثمارات الوطنية واملشاريع 
في عمليات تداول محدودة، وشهدت بعض أسهم مجموعة إيفا تراجعات 

في عمليات تداوالت ضعيفة نسبيا.

الصناعة والخدمات

شهد سهم مجموعة الصناعات ارتدادا باجتاه الصعود في تداوالت 
ضعيفة نس����بيا صعدت بالس����هم بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 
340 فلسا للسهم بارتفاع 5 فلوس، كما صعد سهم »األنابيب« بواقع 5 
فلوس للسهم مس����تقرا عند 365 فلسا، فيما استقر سهم الكابالت عند 

دينار و660 فلسا للسهم.
وشهدت تداوالت »أجيليتي« متاسكا عند مستوى 520 فلسا للسهم 
في تداوالت ضعيفة تراوحت أس����عارها بني 540 فلسا كحد أعلى و520 

فلسا كحد أدنى بقيمة إجمالية 485.7 ألف دينار.
وشهد سهم زين استقرارا عند دينار و360 فلسا للسهم في تداوالت 
ضعيفة بقيمة إجمالية 1.4 مليون دينار، مع تأثر السهم بترقب نتائج 
عمومية »زين«. وشهدت أسهم مجموعة »الرابطة« ارتفاعات »محدودة« 
على وق����ع تداول أخبار ع����ن توقيع صفقات قريبة لش����ركة الوطنية 
للتنظيف، حيث ارتفع سهم الوطنية للتنظيف بواقع 5 فلوس ليستقر 
عند 255 فلس����ا للسهم، فيما ارتفع سهم الرابطة بواقع فلسني ليستقر 

عند 218 فلسا للسهم.
كما حافظ س����هم »لوجستيك« على إغالق اجللسة السابقة ليستقر 

السهم عند مستوى 248 فلسا للسهم.

عمر راشد
سجلت قيمة تداوالت سوق الكويت 
لالوراق املالية امس ادنى مستوى لها 
منذ بداية العام لتصل الى 23 مليون 
دينار بسبب العطل املتواصل لنظام 
التداول والذي حال في الثواني االخيرة 
الت����داوالت دون امتام الصفقات  من 
التي كانت حتدث قبل االغالق لتعديل 

مؤشرات السوق.
العوام����ل اخلارجية  ولم تفل����ح 
اإليجابية املتمثلة في ارتفاع أسواق 
املال األوروبية وكذلك ارتفاع أسعار 
النفط، في قيادة الس����وق  الى اللون 

األخضر، حيث س����يطرت حالة العزوف عن الشراء والتخوف من وقف 
تداول بعض األسهم على مزاجية املتداولني وقادت املؤشر العام للسوق 
الى االستقرار دون مس����توى ال� 7000 نقطة ليغلق عند 6988.6 نقطة 
فاقدا 8.6 نقاط، فيما تراجع املؤش����ر الوزني بواقع 1.57 نقطة مستقرا 

عند 421.1 نقطة.
وعلى الرغم من متاسك أداء الشركات القيادية عند مستويات إغالقات 
اجللسة الس����ابقة، إال أن تراجع مؤشرات قطاعات السوق لم تفلح في 

إخراج السوق من حالة التراجع التي يعيشها منذ فترة.

المؤشرات العامة

أنهى الس����وق تداوالت اجللسة الثانية خالل األسبوع اجلاري على 
انخفاض في مؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض املؤشر السعري 
8.7 نقاط ليستقر عند 6988.6 نقطة، وأغلق املؤشر الوزني على انخفاض 

طفيف ليستقر عند 421.1 نقطة بانخفاض قدره 1.5 نقطة.
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 233.4 مليون سهم نفذت من خالل 

3166 صفقة قيمتها 23 مليون دينار.
وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية النشاط بكمية تداول حجمها 
116.6 مليون سهم نفذت من خالل 759 صفقة قيمتها 5.3 ماليني دينار. 
وجاء قطاع العقارات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 48.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 477 صفقة قيمتها 3.2 ماليني دينار، وحصل قطاع 
اخلدمات على املركز الثالث بكمية تداول حجمها 22.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 626 صفقة قيمته����ا 4.4 ماليني دينار، وحصل قطاع البنوك 
على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 9.5 ماليني سهم نفذت من خالل 
322 صفقة قيمتها 4.5 ماليني دين����ار، وجاء قطاع الصناعة في املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 7.9 ماليني سهم نفذت من خالل 312 صفقة 

قيمتها 2.1 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 114 شركة من إجمالي عدد الشركات، ارتفعت 
منها أسعار أسهم 35 شركة، فيما تراجعت أسعار 34 شركة واستقرت 

أسعار تداول أسهم 45 شركة.

شفافية البيانات

ش����هد س����هم بيت التمويل اخلليجي مضاربات عنيفة والتي كانت 
وراء ارتفاع كمية التداول على مس����توى الس����وق بنسبة 100% مقارنة 

توقعات بتغير أداء 
السوق إلى اللون 
األخضر مع عودة 
أسعار النفط لالرتفاع 
وتعافي أسواق المال 
األوروبية

المؤشر العام 8.7 نقاط وتداول 
233.4 مليون سهم

بقيمة 23 مليون دينار
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 ضغوط نيابية وراء تأجيل إعالن
أسماء مفوضية هيئة أسواق المال

عمر راشد 
 أفاد مصدر مطلع ل� »األنباء« بأن ضغوطا نيابية تقف وراء عدم 
حسم الترشيحات لعضوية مفوضية هيئة أسواق املال، فبينما يؤيد 
بعض النواب عضوية د.أماني بورسلي في املفوضية يقف آخرون 

ضد ترشيحها بقوة. 
 ولفت الى أن اختيار حامد السيف عضوا في مفوضية الهيئة مت 
حسمه بنسبة 100%، إال أن استبعاد ترشيح أمن عام احتاد الشركات 
االستثمارية د.رمضان الشراح لعضوية املفوضية بات مؤكدا بعد أن 

نصحته شخصية اقتصادية هامة بعدم قبول الترشيح. 
 وبن املصدر أن إعالن األسماء وقبولها قابل للتغيير في اللحظات 

األخيرة من قبل مجلس الوزراء وحتى اختيار املنصب.
)محمد ماهر(السوق في حالة ترقب لنتائج حتقيقات إدارة الرقابة

ال�شركة الأهلية للت�أمني �ش.م.ك

اعــــالن

حل�ضـور اجلمعيـة العموميـة العاديـة

جمل�س الإدارة

ي�شر جمل�ش اإدارة ال�شركة الأهلية للت�أمني

دعوة ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية واملقرر عقدها 

يوم االثنني املوافق 2010/6/14 يف متام ال�ضاعة 11 �ضباحًا  مبقر ال�ضركة الكائن يف 

منطقة �ضرق - �ضارع اأحمد اجلابر وذلك ملناق�ضة البنود الواردة يف جدول االأعمال:

البنــد : انتخـ�ب ع�شـو جمـل�ش ادارة مكمـل بـدل الع�شـو امل�شتقيل1

ح�ضور  توكيل  وا�ضتالم  باحل�ضور  الراغبني  الكرام  امل�ضاهمني  ال�ضادة  على  لذا 

اجلمعية العمومية مراجعة مقر ال�ضركة االأهلية للتاأمني يف منطقة �ضرق - �ضارع 

اأحمد اجلابر مبنى ال�ضركة االأهلية للتاأمني - اإدارة ال�ضئون املالية - الطابق ال�ضابع 

خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي من االأحد اإىل اخلمي�س من ال�ضاعة 8 �ضباحًا وحتى 

ال�ضاعة 3 ع�ضرًا .

م�شطحبني معهم :

پ البطاقة املدنية االأ�ضلية )لالأفراد(.

پ �ضورة من ال�ضجل التجاري )لل�ضركات(.

لالإ�ضتف�ضار : هاتف :1888444 - داخلي : 2713 - 2722

وقف التداول بأسهم »المسار« و»الكوت«

»داماك« و»مبرد« تسلمان
السوق البيانات المالية   

»التمويل الخليجي« يجتمع اليوم 

تأجيل دعوى »المواشي«
إلى 27 يونيو المقبل 

أعلن س����وق الكويت ل����أوراق املالية أنه س����يتم وقف التداول 
باس����هم  شركة املسار لإلجارة واالس����تثمار اعتبارا من اليوم  نظرا 
لعدم التزام الشركة بتسليم نسخ من البيانات املالية خالل 7 أيام 

عمل من إعالن نتائجها املالية.   
من جهة أخرى أعلن سوق الكويت لأوراق املالية بأنه تطبيقا 
لقرار جلنة السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن مواعيد انعقاد اجلمعيات 
العمومية للشركات املدرجة والذي مبوجبه  يتعني على هذه الشركات 
عقد جمعياتها العمومية التالية النتهاء السنة املالية خالل 45 يوما 
من تاريخ موافقة الس����وق على بياناتها السنوية وحيث ان شركة 
الكوت لم حتدد تاريخ اجلمعية العمومية فقد جتاوزت املهلة احملددة 
بالقرار املذكور وعليه فانه سيتم إيقاف التداول في أسهم الشركة   

اعتبارا من أمس الى حني انعقاد اجلمعية العمومية.  

أعلن س���وق الكويت لأوراق املالية أن شركة داماك الكويتية 
القابضة  قامت بتسليم نسخ من البيانات املالية املرحلية املنتهية 
في 31 مارس 2010 أمس وعليه فانه لن يتم وقف التداول باس���هم 

الشركة اليوم.  
على صعيد مطلع قامت ش���ركة مبرد للنقل بتسليم نسخ من 
البيانات املالي���ة املرحلية املنتهية في 31 مارس 2010 وعليه فانه 

لن يتم وقف التداول باسهم الشركة اليوم أيضا.  

أعلن بي���ت التمويل اخلليجي أن مجلس إدارته س���يجتمع 
اليوم ملناقشة اإلشاعات واألقاويل التي تتداولها األسواق املالية 
في هذه الفترة واملتعلقة بأوضاع البنك املالية، كما س���يناقش 
املجلس مستقبل أعمال  البنك وإستراتيجيته القادمة وبرنامج 

عمله للعودة الى الربحية.

أف���ادت ش�����ركة نق��ل وجت��ارة املواش������ي ب��أن محكمة 
االس���تئناف في إمارة رأس اخليمة في دول���ة االمارات أجلت 
الدعوى املقامة من الشركة ضد مكتب عقاري في االمارات إلى 
جلسة 27 يونيو املقبل وذلك لالطالع والرد على املذكرة املقامة 

من اخلصم.   

استقالة مدير عام 
»الدواجن« وتعيين جديد

أفادت الشركة الكويتية املتحدة 
للدواج���ن في بيان نش���ر على 
البورصة أمس باملوافقة  موقع 
على استقالة مدير عام الشركة 
هديل محمد الس���يد اعتبارا من 
24 يناير املاضي وتعيني عزارة 
فالح احلسيني مديرا عاما للشركة 

بدال عنها.  
من جهة أخرى ذكرت الشركة 
أنه مت تشكيل مجلس ادارة الشركة 
ليصبح على النحو التالي:  خالد 
سليمان علي العلي رئيسا ملجلس 
االدارة وممثال عن شركة الشرق 
القابضة، ومحم���د جمال منذر 
النعمة نائبا للرئيس وممثال عن 
املالية  شركة مجموعة األوراق 
لالستشارات االقتصادية وناصر 
احمد فهد األمير عضوا وممثال 
عن ش���ركة مجموع���ة العوائد 

الوطنية.  

عموميتها شهدت اعتراضات اتحاد السماسرة بشأن تحديات عملها في المرحلة المقبلة 

الشايع: بدء عمل »المقاصة العقارية« قبل نهاية العام الحالي 
المسلم: 0.25% نسبة عمولة الشركة »المتوقعة« ويتم تطبيقها وفق نظام الشرائح

واستدرك املسلم بأن الشركة 
س����تطبق العمولة وفق����ا لنظام 
الشرائح على كل صفقة تتم بحيث 
تكون للصفقات الكبيرة نس����بة 

معينة يتم تطبيقها. 
وفيم����ا يتعلق بتط����ور عمل 
الش����ركة، قال إننا بانتظار قرار 
التجارة والصناعة والذي  وزير 
وعد خيرا بدراسة األمر والتحرك 

عليه خالل املرحلة املقبلة. 
وأكد املس����لم أن مجلس إدارة 
الشركة يس����عى لتطوير قدرات 
الشركة من خالل اإلنفاق على نظم 
التكنولوجي����ا املعمول بها حاليا 
في إبرام الصفقات العقارية على 
مستوى دول اخلليج ومبا يحقق 
العدالة في تسوية تلك املعامالت 
ومنع حاالت الغش والتدليس في 

السوق العقاري.
العمومية  وأقرت اجلمعي����ة 
العادية عدم منح مجلس اإلدارة 
مكافأة عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر املاضي وإعادة تعيني 
مراقب احلسابات وتفويض مجلس 

اإلدارة بتحديد أتعابه. 

اإلدارة فيصل املسلم ما ذكره رئيس 
احتاد سماسرة العقار، مبينا أن 
مجلس اإلدارة يبذل قصارى جهده 
للحد من نزيف رأسمال الشركة عبر 
حتصيل إيرادات من عمولة بيع 

وشراء العقارات في السوق. 
وقال املسلم إن العمولة املتوقع 
تطبيقها ستكون بحدود 0.25% دون 
االقتراب من نسبة ال� 1% املوجودة 

حاليا اخلاصة بالسماسرة. 

املنتهية في 31 ديسمبر 2009، إال أن 
اعتراضات وجهها محمد الهاجري 
رئيس احتاد سماسرة العقار حول 
اعتماد عمل الشركة عبر تصريح 
كالمي لوزي����ر التجارة، مبينا أن 
الشركة ال ميكنها البدء إال بقرار 
من مجلس الوزراء مدعوم بقرار 

من وزير التجارة. 
وف����ي رد من����ه على أس����ئلة 
الهاجري، اتفق نائب رئيس مجلس 

وقال إنه من املتوقع أن تعقد 
جمعية عمومية غير عادية قريبا 
لتغيير بعض البنود املتعلقة بنظام 
الشركة األساسي للبدء في عملها 
خالل املرحلة املقبلة، دون أن يفصل 

طبيعة تلك البنود. 
وب����دأت اجلمعي����ة العمومية 
العادية للشركة هادئة عبر إقرار 
بندي تقرير مجلس اإلدارة وتقرير 
مراقب احلسابات عن السنة املالية 

عمر راشد 
توق����ع رئيس مجل����س إدارة 
الشركة الكويتية للمقاصة العقارية 
الشايع بدء عمل الشركة  فيصل 
قبل نهاية العام احلالي، موضحا 
أن وزارة التج����ارة أب����دت تفهما 
لوضع الش����ركة وهن����اك تعاون 
بينها وبني مجلس اإلدارة باجتاه 
بدء عملها في أس����رع وقت ممكن 
وذلك ملواجهة املشكالت التي تواجه 
التي تتمثل في  العقاري  السوق 
التدلي����س والغش في األس����عار 
الدخ����الء للعمل في  وكذلك منع 

مهنة السمسرة. 
وقال الش����ايع ف����ي تصريح 
مقتضب على هامش عمومية الشركة 
والتي عقدت بنصاب قانوني %90.9 
ان مجلس إدارة الشركة التقى وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
اخلميس املاضي وطلبنا منه الدفع 
باإلجراءات الالزمة لصدور قرار من 
مجلس الوزراء لبدء عمل الشركة، 
مبينا أن الشركة استكملت جميع 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية التي 

تؤهلها للعمل. 
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