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الفترة وبعضها اكثر من ذلك، االمر الذي يظهر مدى فداحة اخلسائر 
التي تكبدها صغار املتداولني دون اي اهتمام من اجلهات احلكومية 
او التشريعية في البالد والتي يبدو انهم على قناعة بأن ما يحدث 
في البورصة ال يعنيهم في شيء اال ان الواقع عكس ذلك، فاستمرار 
خسائر صغار املتداولني سيؤدي الى مشاكل اجتماعية كبيرة، وتعثر 
الكثير من الذين حصلوا 
على قروض في سدادها، 
ف���إن تراجع  وبالتبعية، 
األص���ول ف���ي البورصة 
سيدفع البنوك ألخذ املزيد 
من املخصصات، لذلك فإن 
الوضع من سيئ الى أسوأ، 
خاصة في ظل تفاقم األزمة 

في دول منطقة اليورو.

آلية التداول

على الرغم من الضعف 
الع���ام لتداوالت أس���هم 
البنوك امس اال انها افضل 
مقارنة بأول من امس ولكن 
اغلب اسهم القطاع سجلت 

حجمها 13.6 مليون س���هم نفذت من خ���الل 182 صفقة قيمتها 842 
ألف دينار.

وجاء قطاع الش���ركات العقارية في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 10.5 ماليني س���هم نفذت من خ���الل 178 صفقة قيمتها 698 

الف دينار.
تقلصت خسائر املؤشر 
العام في الثواني االخيرة 
من 63.9 نقطة الى 43.9 
نقط���ة، كذل���ك تقلصت 
خسائر املؤشر الوزني من 
5.08 نقاط الى 3.52 نقاط، 
فيما ان خس���ائر املؤشر 
السعري منذ بداية الربع 
الثاني وحتى اآلن بلغت 
800 نقط���ة، والوزني 34 
نقطة، االم���ر الذي يظهر 
مدى فداحة اخلسائر التي 
البورصة خالل  تكبدتها 
شهرين، واالسوأ ان اسعار 
العديد من االسهم تراجعت 
بحوال���ي 50% خالل تلك 

تحويل قيمة صفقة زين ـ أفريقيا قريبًا قد يوقف النزيف المتواصل 
ألموال صغار المتداولين في ظل الغياب الواضح للجهات الحكومية

استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 
8.5 ماليني دينار على 54.5% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، بنك بوبيان، 
بيتك، مشاريع الكويت، الصناعات، منا القابضة، 

أجيليتي، الرابطة، بوبيان للبتروكيماويات.
استحوذت قيمة تداول سهم أجيليتي البالغة 1.6 

مليون دينار على 10.5% من القيمة اإلجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع الشركات الصناعية 
مبقدار 24.1 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات 
أعالها قطاع اخلدمات مبقدار 107 نقاط، تاله االستثمار 

مبقدار 79.2 نقطة، تاله األغذية مبقدار 51 نقطة. ت
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تراجعا في اسعارها.
وازدادت حرك���ة الت���داول على 
اسهم الشركات االستثمارية ضعفا 
مع تزايد وتيرة انخفاض اسعارها، 
حيث سجلت بعض االسهم انخفاضا 
باحلد األدنى معروضة دون طلبات 
ش���راء والبع���ض اآلخ���ر تراجع 
ملس���تويات قريبة من احلد األدنى، 
فقد اس���تمرت عمليات البيع على 
سهم الساحل للتنمية الذي انخفض 
مبقدار وحدتني، فيما س���جل سهم 
مشاريع الكويت انخفاضا ملحوظا 
في تداوالت ضعيفة. وفي ظل التراجع امللحوظ للعديد من األسهم 
في القطاع االستثماري في تداوالت متواضعة جدا، فإن ذلك مؤشر 
خطير خاصة في ظل الترابط الواضح في امللكيات بني الش���ركات 
االس���تثمارية، واألصعب انه في حال تصعيد هذه األس���هم، فانها 
حتتاج الى تداوالت كبيرة ومتواصلة خاصة انه مع كل وحدات من 
الصعود س���تقابلها عمليات بيع نتيجة الثقة املفقودة في السوق، 
وما لم تتحرك املجاميع االستثمارية في الفترة املقبلة فإن خسائر 
الشركات االستثمارية ستكون فادحة. كذلك استمرت اغلب اسهم 
الشركات العقارية في التراجع في تداوالت متواضعة والتي بعضها 
تراجع باحلد األدنى خاصة سهم الوطنية العقارية الذي انخفض 

باحلد األدنى معروضا دون طلبات.

الصناعة والخدمات

ورغم استمرار التداوالت الضعيفة على اغلب اسهم الشركات 
الصناعية اال ان وتيرة االنخفاض في اسعار األسهم التي شملها 
التداول كانت محدودة، فقد اس���تمرت التداوالت املرتفعة على 
س���هم بوبيان للبتروكيماويات الذي حافظ على س���عره عند 
مستوى 510 فلوس بفعل عمليات الدعم التي يشهدها السهم، 
فيما واصل س���هم منا القابضة االرتفاع باحل���د األعلى بفعل 
عمليات الدعم التي يحظى بها السهم، وأدت عمليات الشراء التي 
شهدها سهم الصناعات الوطنية في أواخر التداول الى تقليص 
خسائر السهم من 280 فلسا الى 290 فلسا. وهوت اغلب اسهم 
الشركات اخلدماتية في تداوالت ضعيفة، فقد شهد سهم أجيليتي 
عمليات بي���ع ملحوظة دفعته للتراجع باحلد األدنى معروضا 
دون طلبات شراء مع اقتراب اجلمعية العمومية للشركة التي 
ستعقد بعد غد اخلميس األمر الذي يشير الى تفضيل البعض 
بيع الس���هم وعدم احلصول على توزيعات األرباح خاصة انه 

يتوقع ان يواصل الهبوط. 
وتراجعت اس���عار معظم اسهم الشركات غير الكويتية في 
تداوالت محدودة. وبشكل عام، فانه يالحظ ان اسعار العديد من 
االسهم وصلت الى ارتفاع، بل انها وصلت ملستويات اسعار لم 
تشهدها في بدايات األزمة العاملية، وقد استحوذت قيمة تداوالت 
اسهم 10 شركات على 54.5% من القيمة اإلجمالية للشركات التي 

شملها التداول والبالغ عددها 109 شركات.

هشام أبوشادي
استمر النزيف املتواصل الموال 
الكويت  املتداولني في سوق  صغار 
لالوراق املالية في الوقت الذي بدأت 
فيه املعلومات املتباينة حول حتويل 
جزء من قيمة صفقة زين � افريقيا 
فقد أكدت مصادر ل�»األنباء« ان قيمة 
الصفقة ستحول إلى حساب الشركة 
اليوم او غدا على ابعد تقدير على ان 
يتم توزيع االرباح على املس���اهمني 
يوم اخلميس القادم، ومن شأن هذه 
التطورات االيجابية ان توقف النزيف 

املتواصل في السوق الذي كبد الكثير من اوساط املتداولني خسائر 
كبي���رة، ومع التوقعات بأن يدفع حتويل قيمة صفقة زين � افريقيا 
السوق للنشاط، فإن ذلك ممن شأنه ان يشجع املجاميع االستثمارية 
على التحرك على اس���همها، االمر الذي قد يدفع السوق الن يواصل 
االرتفاع حتى نهاية الشهر اجلاري خاصة ان املجاميع االستثمارية 
في حاجة لتصعيد اسهمها لتحسني االداء املالي لشركاتها في الربع 

الثاني من العام احلالي مقارنة بالربع االول.
فمنذ بداية الربع الثاني وحتى اآلن س���جل املؤشر العام تراجعا 
بنسبة 11% والوزني بنسبة 7%، االمر الذي يشير الى خسائر كبيرة 
تكبدتها الشركات، ولكن عند االخذ في االعتبار املستويات السعرية 
لالس���هم في الفترة احلالية مقارنة باغالق نهاية الربع االول، فإنه 
باستثناء قطاع البنوك، فإن اسعار العديد من االسهم تراجعت بنسب 
تتراوح بني 40 و50%، وبالتالي فإنه مع االنتعاش املتوقع للس���وق 
نتيجة حتويل قيمة صفقة زين اليوم، فإن من الضروري ان تستغل 
املجاميع االستثمارية الفرصة لرفع اسعار اسهمها وحتسني نتائجها 

املالية لفترة الربع الثاني.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 43.9 نقطة ليغلق على 6664.7 
نقطة بارتفاع نس���بته 0.65% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤش���ر الوزني 3.52 نقاط ليغلق عل���ى 406.40 نقاط، بانخفاض 

نسبته 0.86% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 99 مليون سهم نفذت من خالل 
2308 صفقات قيمتها 15.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 
109 ش���ركات من اصل 212 ش���ركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 13 
ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 73 شركة وحافظت اسهم 23 شركة 

على اسعارها و103 شركات لم  يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 27.5 

مليون سهم نفذت من خالل 578 صفقة قيمتها 3.6 ماليني دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 22.1 

مليون سهم نفذت من خالل 544 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار.
واحتل قطاع الصناعة املرك���ز الثالث بكمية تداول حجمها 15.6 

مليون سهم نفذت من خالل 452 صفقة قيمتها 3.7 ماليني دينار.
وجاءقطاع الشركات غير الكويتية في املركز الرابع بكمية تداول 

أسعار العديد من 
األسهم وصلت 
لمستويات لم 
تشهدها في بدايات 
األزمة العالمية

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 

على 54.5% من 
القيمة اإلجمالية

 )كرم دياب(خسائر فادحة يتكبدها صغار املتداولني

المؤشر 43.9 نقطة
 وتداول 99 مليون سهم 
قيمتها 15.6 مليون دينار

انخفاض

السفير الهنغاري: نسعى إلظهار وجه هنغاريا
المتقدم في مجال البرمجيات التكنولوجية البنكية

فواز كرامي
التكنولوجي  أكبر شركتني لالبتكار  استعرضت 
في هنغاري����ا اخلدمات التي ميكن ان تقدمها للقطاع 
البنكي من برمجيات خاصة بالتعامالت البنكية بكاملها 
عبر ش����بكة االنترنت أو املوبايل. وخالل اللقاء لفت 
سفير هنغاريا في البالد د.جانوش هوفاري الى ان 
هنغاريا بإمكانها ان تكون شريكا متخصصا للعمليات 

التنظيمية للشركات الكويتية.
وقال: يأتي هذا احل����دث ليكمل العالقات القائمة 
بني الكوي����ت وهنغاريا والتي تعود جذورها حلقبة 
الستينيات، والتي بدأت فيها أولى العالقات التجارية 

عبر املواد الغذائية واملكائن.
وأضاف: نسعى اليوم الى اقتناص الفرص وإظهار 
وجه هنغاريا اآلخر الذي يختص بجوانب البرمجيات 
التكنولوجية البنكية التي تسعى هنغاريا الى االبتكار 
والريادة في القطاع التقني. كالم السفير جاء في ندوة 
اقامتها السفارة الهنغارية أمس، في فندق جي دبليو 
ماريوت، التي رح����ب فيها نائب املدير العام لتقنية 

املعلومات في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
قسي الشطي قائال: تأتي هذه الندوة للتعريف مبا هو 
جديد على الصعيد التقني بالنسبة للخدمات البنكية 
والقطاع املالي، وكيف ميكن لهنغاريا ان تكون شريكا 

رائدا في هذا املجال.
وخ����الل الندوة قدم بنك »ام ك����ي بي« الهنغاري 
ش����رحا تقنيا عن اخلدمات البنكية التي يقدمها، تال 
ذلك شرح الشركتني الهنغاريتني وهما مجموعة »أي 

ان دي« و»أي أي ام تكنولوجيز«.
وتعتبر الشركة إحدى افضل الشركات الهنغارية 
في مجال التقنية، ولديها ثالثة مراكز أساس����ية في 
لندن، دبي، وأملانيا. أما بالنسبة للشركة الثانية فهي 
ش����ركة توفر احللول التكنولوجية لكل من البنوك 
والقط����اع املالي، الى جانب ش����ركات النفط والغاز. 
ويأتي أغلب عمالء الشركة من القطاع البنكي وقطاع 
االتصاالت ايضا، من داخل وخارج هنغاريا، خاصة 
كرواتيا وپولندا وروسيا، وللشركة مركز في البحرين 

والكويت.

)كرم دياب(جانب من اجلمعية العمومية للشركة

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح وانتخاب مجلس إدارة جديد

الخالد: »الصفاة العقارية« تفاوض البنوك لتسوية ديونها 
وتدرس إقامة مشاريع على أراٍض تملكها

أحمد مغربي
وافقت اجلمعي���ة العمومية غي���ر العادية 
»املؤجلة« لش���ركة االولى للتس���ويق احمللي 
للوقود على بن���د تخفيض رأس املال املصرح 
به مبقدار كسور االسهم التي لم يكتتب بها من 
30 مليون دينار ال���ى 29.9 مليون دينار. هذا 
وقد ورد في كلمة رئيس مجلس االدارة للشركة 
عبد احلسني السلطان ان الشركة حققت صافي 
إيرادات إجمالية عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 بلغ 11.33 مليون دينار مسجلة 
صافي ربح بلغ 3.394 ماليني دينار حيث بلغ 
مجموع املصاري���ف 7.936 ماليني دينار وبلغ 
اجمالي املوجودات 48.670 مليون دينار وبلغ 

مجموع حقوق املساهمني 39.278 مليون دينار 
في حني بلغ مجم���وع املطلوبات 9.392 ماليني 
دينار كما بلغت ربحية السهم 11.32 فلسا. وأضاف 
التقرير انه مت االفتتاح التجريبي حملطة مبارك 
العبداهلل واملجهزة بخدمات جديدة ومتطورة 
كما مت االنتهاء من أعمال البناء في محطة كبد 
كما وصلت محطة غرب الشعيبة الى مراحلها 
الش���ركة  النهائية بالتصاميم اجلديدة لهوية 
وسيتم االفتتاح لهما قريبا. واوضح التقرير ان 
الشركة قائمة على وضع خطة خمسية متكاملة 
لتطوير جميع احملطات مبا يتماشى مع التصميم 
والهوية اجلديدة للشركة وتوفير جميع اخلدمات 

الالزمة ملصلحة الشركة وزبائنها.

»أولى وقود« تضع خطة لتطوير محطاتها

شريف حمدي
كش����ف رئيس مجلس االدارة 
املنتدب لشركة الصفاة  والعضو 
العقارية مش����اري اخلالد عن ان 
الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من 
البنوك احمللية لتسوية مديونيات 
الشركة واالعباء التمويلية املترتبة 
عليها التي تقدر ب� 42 مليون دينار، 
الفتا الى ان الشركة لم تتوصل الى 
اتفاق حول هذا الشأن حتى اآلن، 
وانه من املتوقع ان يحسم املوضوع 

قبل نهاية العام احلالي.
ف����ي تصريحات  وقال اخلالد 
صحافية عقب اجلمعية العمومية 
للشركة التي عقدت امس بنسبة 
حضور 80.15% ان الشركة ترغب 
في التخلص من ديونها، الفتا الى ان 
البنوك ال متنح الشركات العقارية 
متويالت اال مبقابل اصول عقارية. 
ولفت الى ان الشركة متتلك اراضي 
ذات قيمة كبيرة ولكنها ال ترغب في 
بيعها، مشيرا الى ان هناك دراسات 
لتنفيذ مشاريع عليها ولكن ليس 
في الوقت الراهن نظرا لعدم توافر 

سيولة.
ودعا اخلالد احلكومة للتحرك 
بجدية حلل مش����اكل الش����ركات 
الكويتية س����واء االس����تثمارية 
او العقارية، خاص����ة وان االزمة 
املتوقع لها ان تستمر  االوروبية 
ملدة 5 سنوات ستلقي بظالل سلبية 
على اجلمي����ع، مبديا عدم تفاؤله 

بالفترة املقبلة.
وبس����ؤاله عن امكانية حتول 

من االشراف على املجمع الكائن 
مبنطقة حولي شارع بيروت.

األداء المالي

ب����أن مجموع  وأفاد اخلالد 
أصول الشركة كما في 31 يناير 
2010، 67.2 مليون دينار مقابل 
ما قيمته 67.7 مليون دينار في 
العام املاضي، كما بلغت اخلسائر 
عن الفترة املالية املنتهية في 31 
يناير 2010 ما قيمته 2.7 مليون 
دينار مبا يعادل 11 فلسا مقارنة 
مع 12 فلسا عن ذات الفترة في 

العام الذي سبقه.
عل����ى جانب آخ����ر، وافقت 
اجلمعية العمومية على جميع 
البن����ود ف����ي ج����دول االعمال 
وصادقت عل����ى تقرير مجلس 
االدارة وتقرير مراقبي احلسابات، 
العمومية  امليزاني����ة  واعتمدت 
عن السنة املنتهية في 31 يناير 
العمومية  2010، وكذلك وافقت 
على توصية مجلس االدارة بعدم 

توزيع ارباح.
وق����د انتخب����ت اجلمعي����ة 
اعضاء مجلس االدارة للسنوات 
الثالث املقبلة وهم: مشاري زيد 
اخلالد وقيس عبدالرحمن أمان 
وشركة الصفاة القابضة وشركة 
اجلزيرة القابضة وش����ركة دار 
االس����تثمار والشركة الكويتية 
القطرية القابضة وشركة جيزان 
القابضة ومجموعة املستثمرون 

القابضة.

الشركة من السوق املوازي املدرجة 
فيه حاليا الى السوق الرسمي قال 
اخلالد: ال نفك����ر في هذا االمر في 
الوقت الراهن، واعتقد ان السوق 
املوازي ال يختلف كثيرا عن الرسمي 
فكل االس����هم تعرض على شاشة 

واحدة.
واوض����ح ان ع����ام 2009 كان 
صعب����ا، حيث تعمقت آثار االزمة 
املالي����ة العاملي����ة لتصيب جميع 
انشطة االقتصاد وتتسبب في ركود 
انعكس����ت  اقتصادي، وبالتبعية 
آثارها على س����وق العقار احمللي 
بصفة خاصة، واالسواق العاملية 
بصفة عام����ة، االمر الذي ادى الى 
انخفاض العائد على االس����تثمار 
وتقلص القيمة االيجارية للوحدات 
العقارية ما اثر بالسلب على قيمة 
االصول ودرجة االستفادة املتوقعة 

منه����ا، وبالتالي اس����تلزم جهدا 
كبيرا للصمود ومحاولة اجتياز 
الراهن بأفضل وانس����ب  الوضع 

اخلطوات.
وقال انه بالرغم من تلك الظروف 
الصعبة اال اننا استطعنا احلفاظ 
على تواجدنا بالشكل والصورة 
اللذين يرضيان جميع املساهمني، 
وذلك نظرا لتحوطنا الدائم من اجل 
ضمان االستمرارية وحرصا منا 
على الشفافية واملصداقية الكاملة 
منذ بدايتنا.وذكر اخلالد ان األحداث 
السابقة أدت الى تراجع واضح في 
قيم األسهم واألصول األخرى في 
مختلف األسواق وبقيم متفاوتة 
أدت الى هبوط قيم االستثمارات 
اخلاصة بشركة الصفاة العقارية، 
وان ظهرت معامله����ا كهبوط قيم 
االستثمارات في قائمة الدخل، اال 

انها خس����ائر غير محققة نتيجة 
تدني اس����عار هذه االستثمارات 
ادارة  عند تقييمها، ولق����د كانت 
الش����ركة حريص����ة كل احلرص 
على مصداقية وشفافية البيانات 
املالي����ة اخلاصة به����ا، وتطبيقا 
ملعايي����ر احملاس����بة الدولية عند 
إعداد احلسابات اخلتامية فقد مت 
االتفاق واستقرار الرأي بني مدققي 
العاملني  احلس����ابات اخلارجيني 
بالكويت على معاجلة االنخفاض 

الدائم لقيم االستثمارات.
وأشار الى انه مت اجناز مركز 
الصف����اة التجاري بنس����بة %100 
وج����ار تأجيره باتباع سياس����ة 
تخفيض أسعار التأجير من اجل 
زيادة نسبة االشغال حيث كانت 
في العام املاضي 15% وهذا العام 
اصبحت 38% كما مت االنتهاء ايضا 
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