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اخلدماتية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 24.1 مليون س����هم نفذت 
من خالل 528 صفقة قيمتها 4 ماليني دينار.

وحص����ل قطاع العقار على املركز الراب����ع بكمية تداول حجمها 18.8 
مليون سهم نفذت من خالل 308 صفقات قيمتها 1.3 مليون دينار.

وجاء قط����اع الصناعة 
في املرك����ز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 10.9 ماليني 
س����هم نفذت من خالل 371 
صفقة قيمته����ا 4.4 ماليني 

دينار.

واقع مؤلم

الواق����ع العام للس����وق 
مؤلم، بل انه في طريقه الن 
يكون اشد أملا على املتداولني 
والشركات املدرجة، فاستمرار 
هبوط الس����وق س����يؤدي 
ال����ى انخفاض  بالتبعي����ة 
كبير لالص����ول االمر الذي 
سيؤدي الى دفع البنوك الخذ 
اكبر، وبالتالي  مخصصات 

املؤش����ر الوزن����ي 1.92 نقطة ليغلق على 406.82 نق����اط. وبلغ اجمالي 
األسهم املتداولة 138.2 مليون سهم نفذت من خالل 2645 صفقة قيمتها 

21.7 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 114 ش����ركة من اصل 212 شركة مدرجة، 

ارتفعت اسعار أسهم 11 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 92 
 11 ش����ركة وحافظت اسهم 
ش����ركة على اسعارها و98 
شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الش����ركات 
غير الكويتية النشاط بكمية 
تداول حجمها 41.6 مليون 
س����هم نفذت من خالل 382 
صفقة قيمته����ا 1.7 مليون 

دينار.
وجاء قطاع االستثمار في 
الثاني بكمية تداول  املركز 
حجمها 31.6 مليون س����هم 
نفذت من خالل 642 صفقة 

قيمتها 3.5 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات 

البورصة تهوي وأموال الصغار تتبخر والحكومة غائبة
استمرار االنخفاض سيزيد من ضغوط المخصصات على البنوك

 اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات 
والبالغة 12.1 مليون دينار على 56% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، 
التمويل اخلليجي،  بوبيان للبتروكيماوي���ات، 
الصناعات الوطنية، صناعة االنابيب، بنك اخلليج، 

الساحل، أجيليتي.
اس��تحوذت قيمة ت��داول »بيت��ك« والبالغة 3 

ماليني دينار على 13.8% من القيمة االجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر االغذية مبقدار 6.7 نقاط، 
تراجعت مؤش���رات باقي القطاعات اعالها اخلدمات 
مبقدار 268.4 نقطة، تاله البنوك مبقدار 162 نقطة، 

تاله قطاع االستثمار مبقدار 150.4 نقطة.

تأثر ارباحه����ا االجمالية في النصف 
االولى من العام احلالي ، باالضافة الى ان 
العديد من الشركات ستعلن عن خسائر 
ملحوظة في النصف االول خاصة ان 
الش����هر اجلاري يعد االخير من الربع 
الثاني من العام احلالي والذي ش����هد 
فيه السوق تراجعا متواصال منذ بداية 
شهر ابريل، واألسوأ من ذلك ان السوق 
يتراجع دون وجود اي بوادر من جانب 
احلكومة لدفع اذرعها االستثمارية لضخ 
سيولة مالية في السوق الذي تتراجع 
فيه السيولة ملستويات متدنية، واالسوأ 
ان السوق يتراجع بشدة، فيما ان وقف 
هذا التراجع ومن ثم تصعيده يحتاج الى س����يولة مالية ضخمة وخلق 
اجواء لدعم الثقة في السوق يحتاج الى محفزات وحتركات كبيرة من 
جان����ب احلكومة التي يبدو انها غير عابئة مبا يحدث من تبخر الموال 
صغار املتداولني وما يتبعه من مشاكل اجتماعية كبيرة ستزيد اخلالفات 

بني احلكومة ومجلس االمة.

آلية التداول

هوت اسعار اسهم البنوك بش����كل ملحوظ خاصة سهم بيتك الذي 
تراجع دون الدينار الول مرة من����ذ عام 2009 االمر الذي يثبت الغياب 
الواضح للمحفظة املالية احلكومية بل ان اس����تمرار تراجع سهم بيتك 
يزيد من حدة القلق لدى االوس����اط االستثمارية، كما تكبد سهم البنك 
الوطني خلس����ائر ملحوظة ايضا في ت����داوالت ضعيفة، واخطر ما في 
االوضاع الراهنة للسوق ان يستمر االجتاه النزولي السهم البنوك التي 

تعد الوحيدة التي حتظى بحماية البنك املركزي.
وفي قطاع االستثمار هوت اسهم القطاع بشدة في تداوالت ضعيفة، 
وكانت اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين االكثر تراجعا، فقد تراجعت 
اسعار اسهم 18 ش����ركة في قطاع االستثمار باحلد االدنى دون عروض 
باالضافة الى تراجع اس����عار اسهم اخرى ملس����تويات قريبة من احلد 

االدنى.
وتراجعت ايضا اسعار العديد من االسهم العقارية في تداوالت ضعيفة، 

حيث تراجعت اسعار اسهم 8 شركات باحلد االدنى دون عروض.

الصناعة والخدمات

وهوت ايضا اسعار العديد من االسهم الصناعية خاصة اسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي في تداوالت ضعيفة االمر الذي يشير الى استمرار 

تراجع هذه االسهم في ظل استمرار عدم دعمها لوقف تراجعها.
وهوت ايضا اسعار معظم اس����هم الشركات اخلدماتية في تداوالت 
ضعيفة، حيث تراجعت اس����عار اسهم 10 ش����ركات باحلد االدنى دون 
طلبات مع تراجع عدد كبير من اسهم القطاع ملستويات قريبة من احلد 
االدنى. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 56% من القيمة 
االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 114 شركة سجلت 
منها 92 ش����ركة تراجعا في اسعارها منها 40 شركة تراجعت اسعارها 

باحلد االدنى دون طلبات شراء.

هشام أبوشادي
هوت أس����عار األس����هم في سوق 
الكويت لألوراق املالية بش����دة أمس 
بفعل اندفاع أوساط املتداولني للبيع 
العش����وائي للخروج من السوق بأي 
خس����ائر في ظل التوقعات باستمرار 
الهبوط احلاد للسوق والذي حذرت منه 
»األنباء« في تقاريرها خالل اليومني 
املاضيني عندما أك����دت أن البورصة 
مت����ر بأزمة بعد ان اصبحت س����احة 
ملعارك بعضها سياسي والبعض اآلخر 
لضرب مجاميع استثمارية اال ان صغار 
املتداولني هم الذين يدفعون الثمن من 

أموالهم ومدخراتهم ومستقبل أسرهم الذي أصبح في مهب الريح.
ففي ظل الشح احلاد للسيولة املالية خاصة من قبل األذرع االستثمارية 
للحكومة، فإن الس����وق بات في وضع قد يكون أسوأ من بدايات األزمة 
العاملية خاصة مع تفاقم املش����اكل لدى العديد من الش����ركات التي كان 
بعضها شركات قيادية واآلن تفقد ريادتها في السوق، فضال عن ان وقف 
تداول س����هم زين حلني توزيع األرباح التي أقرتها اجلمعية العمومية 
أوجد نوعا من الضبابية واالش����اعات الس����لبية لدى أوساط املتداولني 
رغم تأكيد ادارة الش����ركة على انها ستقوم بتوزيع األرباح في العاشر 
من الش����هر اجلاري األمر الذي من املفترض ان يبدد االشاعات السلبية 
اال انه من الواضح ان نفس����ية املتداولني تتفاعل س����ريعا مع اجلوانب 

السلبية أكثر من االيجابية.
وم����ا يجب التأكيد عليه ان الس����وق مير بأزم����ة تقترب من مرحلة 

الكارثة، ألسباب:
أوال: ان الكثير من الشركات باتت تواجه صعوبة شديدة في التزاماتها 
املالي����ة األمر الذي يدفعها الى حاف����ة االفالس في ظل غياب واضح ألي 

تدخل حكومي لدعم الشركات ذات املالءة.
ثانيا: ان الش����ركات كانت تعيش على أمل ارتفاع قيم أصولها سواء 
الس����ائلة )األسهم( او الثابتة )العقارية( اال ان هذه األصول في تراجع 

األمر الذي يزيد من ضغوط البنوك عليها.
ثالثا: قدرة البنوك على حتمل مديونية الش����ركات في ظل استمرار 
تراجع األصول، باتت ضعيفة األمر الذي سيدفع البنوك التخاذ اجراءات 
قانونية ضد الش����ركات املتعثرة، وبالتالي تزايد عدد الش����ركات التي 

ستتعرض لإلفالس.
رابعا: انخفاض قيم األصول س����يزيد من املخصصات لدى البنوك 

األمر الذي سيقلل من أرباحها.
خامسا: األمر األسوأ استمرار جتاهل احلكومة ومجلس األمة لألزمة 
التي متر بها البورصة والتي ستدفع بطبيعة احلال الى زيادة املتعثرين 
ولن يكفي صندوق املعسرين او املتعثرين احلالي الزيادة الضخمة في 

أعداد املعسرين القادمني.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش����ر العام للبورصة 114.1 نقط����ة ليغلق على 6699.7 
نقطة بانخفاض نس����بته 1.67% مقارنة ب����أول من امس، كذلك انخفض 

إحجام واضح 
للسيولة المالية 
من المحفظة 
الحكومية 
وانخفاض »بيتك« 
دون الدينار

استحواذ
قيمة تداول

أسهم 9 شركات
على %56
من القيمة
اإلجمالية

المؤشر 114.1 نقطة
وتداول 138.2 مليون سهم

قيمتها 21.7 مليون دينار
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»الساحل«: 5.6 ماليين دينار ربح 
الشركة من توزيعات »زين« غير صحيح

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان شركة الساحل   
للتنمية واالس���تثمار أفادته  بأن البيانات املالية القائلة إن 
ربح الش���ركة نحو 5.6 ماليني دينار من توزيعات »زين« 

بواقع 9 فلوس للسهم، غير دقيقة. 

أكدت أن القرار تحكمه المصلحة المحققة للمال العام 

»هيئة االستثمار« تنفي
بيع حصتها في »زين«

العامة  الهيئة  نفت 
لالستثمار تكليفها ألي 
جهة القيام بإجراء تقييم 
لتحديد القيمة العادلة 
لس���هم »زين« متهيدا 
لبيع مساهمتها ملستثمر 
استراتيجي، واوضحت 
الهيئة في بيان صحافي 

ان قرار ال تخارج من اي مساهمة حتكمه املصلحة 
احملققة للمال العام ويخضع إلجراءات وضوابط 

معتم���دة متعلقة بذلك 
الش���أن، مبينة انه في 
حالة الرغبة في التخارج 
م���ن مس���اهمتها ف���ي 
شركة »زين« فسيكون 
االلتزام  ذل���ك ضم���ن 
الكامل بقواعد العلنية 
والشفافية الكاملة بهذا 
الشأن اس���وة مبا مت في الش���ركات املثيلة من 

قبل.

عوائد استثمارات الشركة زادت بنسبة %20

المري: »نور« تعزز استثمارات قيمتها مليار دوالر
في األردن عبر خطة مدتها 5 سنوات

وأش���ار املري الى استثمار 
الش���ركة في مشروع تاكسي 
املميز بكلفة تق���در بنحو 22 

بنسبة 20% عن النتائج التي 
كانت متوقعة.

وحول سبب اختيار االردن 
محطة الستثمارات شركة »نور« 
الكويتية � األردنية قال املري 
»بدأت رحلة استثماراتنا في 
الع���ام 2006 فقد  األردن منذ 
رأينا فيه بيئة خصبة للنجاح 
وفي مجاالت متعددة حتى في 
خضم األزم���ة املالية العاملية 
التي لم تؤثر علينا سلبا على 

االطالق«.
وتقدر أرقام رسمية أردنية 
اجمالي االستثمارات الكويتية 
في اململكة بنح���و 8 مليارات 
دوالر تت���وزع عل���ى مختلف 

قطاعات االنتاج.

مليون دوالر، مؤكدا ان الشركة 
ماضي���ة ف���ي تنفي���ذ مراحل 
املشروع للوصول الى تشغيل 
أسطول من السيارات يصل الى 

ألفي سيارة تاكسي مميز.

استثمارات واعدة

وع���ّدد املري اس���تثمارات 
الش���ركة في األردن وقال انها 
متلك حصة نس���بتها 10% من 
ش���ركة االتص���االت األردنية 
تقدر قيمتها بنحو 280 مليون 

دوالر.
ونفى ان تكون االزمة املالية 
العاملية قد أثرت على استثمارات 
ان  الش���ركة في االردن وقال 
عوائد استثمارات الشركة زادت 

الراغبني في الشراكة مع »نور« 
في تنفيذ مشاريع استثمارية 
ذات ج���دوى اقتصادي���ة في 

اململكة.

أهم المشاريع

وعرض املري أهم املشاريع 
التي تشارك فيها نور الكويتية 
� األردنية وعلى رأسها املساهمة 
بنسبة 25% في مشروع إعادة 
تأهيل وتوس���عة مطار امللكة 
علياء الدولي والذي تصل كلفته 
الى 850 مليون دوالر، الفتا الى 
ان العمل جار المتام مشروع 
فندق »غولدن تيوليب« والذي 
يهدف الى تقدمي خدمات فندقية 

لزوار األردن واملارين فيه.

عّمان � كونا: أعلنت شركة 
ن���ور الكويتي���ة � األردني���ة 
لالس���تثمار املال���ي أمس عن 
مواصلة تنفيذ استثماراتها في 
األردن وتطلعاتها املستقبلية 
من خالل خط���ة مدتها خمس 
سنوات تعزز هذه االستثمارات 
التي تبلغ قيمتها حاليا مليار 

دوالر.
إدارة  وقال رئيس مجلس 
الشركة ناصر املري في مؤمتر 
صحافي ان الش���ركة ماضية 
في استثماراتها في األردن من 
خالل عدة مشاريع حتقق عوائد 
مجزية ما يشجع على االستثمار 
في مش���اريع اخرى من خالل 
اخلطة املفتوح���ة امام جميع 

ناصر املري

اجتماع عمومية »كفيك« 16 الجاري

رق���م 4 لس���نة 2007 بش���أن 
انعق���اد اجلمعيات  مواعي���د 
العمومية للش���ركات املدرجة 
والذي مبوجب���ه يتعني على 
هذه الش���ركات عقد جمعيتها 
العمومية التالية النتهاء السنة 
املالية خالل 45 يوما من تاريخ 
موافقة الس���وق على بياناتها 
الس���نوية. وحيث ان الشركة 
بتحديده���ا تاري���خ اجلمعية 
العمومية ق���د جتاوزت املهلة 
املذكور، فإنه  احملددة بالقرار 
سيتم إيقاف التداول   في أسهم 
الشركة اعتبارا من 13 اجلاري 
انعق���اد جمعيتها  إلى ح���ني 

العمومية. 

دينار وذلك عن طريق طرح عدد 
200 مليون سهم لالكتتاب بقيمة 
اس���مية قدرها 100 فلس نقدا 
ودفعة واحدة  وذلك للمساهمني 
املقيدين بس���جالت الش���ركة 
في نهاية اليوم الس���ابق لبدء 
االكتتاب في زيادة رأس املال 
ويكون لكل مساهم األولوية 
 في االكتتاب بحصة من األسهم 
اجلدي���دة متناس���بة مع عدد 
أسهمه، كما ستتم مناقشة بنود 

أخرى على جدول األعمال. 
التوصيات  علما أن ه���ذه 
تخض���ع ملوافق���ة اجلمعي���ة 
العمومية واجلهات املختصة. 

وتطبيقا لقرار جلنة السوق 

قال سوق الكويت لألوراق 
العمومية  املالية ان اجلمعية 
العادية وغير العادية للشركة 
الكويتية للتمويل واالستثمار 
)كفيك( ستنعقد يوم 16 اجلاري 
في مقر الش���ركة حيث سيتم 
خاللها مناقشة توصية مجلس 
اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

في 2009/12/31 مبا يلي: 
1 � عدم توزيع أرباح. 

2 � املوافق���ة عل���ى إطفاء 
اخلسائر املرحلة للعام 2009 .

مببل���غ 25.3 مليون دينار 
وذلك بإطفاء رصيد االحتياطي 
العام مببلغ 6.37 ماليني دينار 
واالحتياطي القانوني   مببلغ 
8.94 ماليني دين���ار وعالوة 
2.21 مليون  اإلصدار مببل���غ 
دينار وتخفيض رأس املال من 
41.93 مليون دينار إلى 34.14 
مليون دينار مبقدار اخلسائر 
املتراكم���ة بع���د إطفائها من 
االحتياطيات وعالوة اإلصدار 
والبالغة مبلغ���ا وقدره 7.78 

ماليني دينار.
3 � املوافق���ة عل���ى زيادة 
رأس���مال الش���ركة من 34.14 
مليون دينار إلى 54.14 مليون 

»التمويل الخليجي« يتخارج 
بالكامل من »مرفأ البحرين«

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأنه ورد إليه 
من بي���ت التمويل اخلليجي انه قام أمس بالتوقيع 
على اتفاقية مع ش���ركة اعمار، وهي إحدى شركات 
االس���تثمار الواقع مقرها في البحرين، وذلك لبيع 
والتخارج بالكامل من حصته البالغ نسبتها %49.88 

في شركة مرفأ البحرين املالي القابضة.
هذا وستستكمل معاملة البيع قريبا عقب تسلم 
املوافقات الكتابية من اجلهات املقرضة وتوقيع جميع 

مستندات التحويل املعتادة. 
تأتي هذه املع��املة في إط���ار برنامج إدارة رأس 
املال الذي من خ��الله يس��عى البنك إلى بيع أصوله 
غير األساسية، مبا في ذلك حصص األقلية، مقابل 
مبال���غ نقدية   وغير ذلك م���ن األصول املخصصة 

للبيع. 
وفي إطار صفقة البيع املبرمة مع شركة اعمار، 
سيتسلم بيت التمويل اخلليجي مبلغا نقديا باإلضافة 
إلى حق امللكية املباشرة لعدد من قطع األراضي في 
منطقة مرفأ البحرين املالي حيث سيقوم البنك ببيعها 
بشكل منفصل، وسيستخدم هذا املبلغ النقدي في دعم 

عمليات وتطوير أعمال بيت التمويل اخلليجي.
يذكر أن  القيمة اإلجمالية للصفقة هي 262 مليون 
دوالر والعائد النقدي منها 40 مليون دوالر باإلضافة 

إلى قطع األراضي بالقيمة املتبقية.


