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محافظ اس���تثمارية في السوق، وهذه األزمة لها وجهان: األول: انه 
لم يبقى على نهاية الربع الثاني من العام احلالي س���وى اسبوعني 
فقط، ومنذ بداية الربع الثاني وحتى اآلن السوق متراجع بأكثر من 
12% بشكل عام، ولكن اذا 
نظرنا لكل سهم على حدة 
باستثناء اسهم البنوك، فإن 
الكثير من األسهم تراجعت 
مبا ال يقل عن 50%، وفي 
الواضح في  التشابك  ظل 
ملكيات الشركات، فإن ذلك 
سيؤثر سلبا على نتائجها 
الثاني  الرب���ع  املالية في 
والتي يتوقع ان يس���جل 

أغلبها خسائر.
يتمث���ل  والثان���ي: 
الوجه الثاني في الهبوط 
املتواصل للس���وق، ان 
الش���ركات  الكثي���ر من 
س���تواجه ضغوطا من 

سهم نفذت من خالل 724 صفقة قيمتها 3.3 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 26.6 مليون س���هم نفذت من خ���الل 976 صفقة قيمتها 7.1 

ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في 
املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 19.5 مليون سهم 
نفذت من خالل 521 صفقة 

قيمتها 8 ماليني دينار.

واقع مؤلم

على الرغم من ان الكثير 
من املتداولني االفراد تكبدوا 
خسائر كبيرة عمقها الهبوط 
امللحوظ للسوق على مدى 
ان  إال  اليوم���ني املاضيني 
األزمة الفعلية في الشركات 
االستثمارية بشكل رئيسي 
والشركات األخرى التي لها 

تقليص الخسائر أواخر التداول مؤشر على التماسك
ولكن الثقة في السوق التزال مهزوزة

البنوك نتيجة االنخفاض امللحوظ 
في أصولها، فضال عن عدم القدرة 
على س���داد مس���تحقات لعدد من 
الش���ركات خالل الفترات الراهنة، 
علما ان عدم قدرة بعض املجاميع 
االستثمارية على حتريك اسهمها 
يعود الى ان جزءا كبيرا مما لديها 
من سيولة مالية سيتم استخدامه في 
سداد التزامات مالية او مت استخدامه 
بالفعل في س���داد التزامات مالية، 
وميكن معرفة ذلك من خالل اسهم 
التي قامت  املجاميع االستثمارية 
بتصعيد اسهمها ملستويات سعرية 
كبيرة في الربع االول، واآلن اسعار 
هذه االسهم تراجعت بنسبة اكثر من 50%، ومع ذلك فإن تقليص 
السوق خسائره بش���كل ملحوظ امس قد يكون مؤشرا ايجابيا 
لتماسكه خالل تعامالت اليوم وغدا، ما يعني انه قد يدخل دائرة 
االرتفاع في الفت���رة املتبقية من الربع الثاني ولكنه لن يعوض 

ما فقده من خسائر منذ بداية الربع الثاني.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا حركة التداول على اسهم البنوك مع ارتفاع اسعار 
بعضها واستقرار اغلبها.

وفي قطاع االس���تثمار، سجلت اغلب اس���هم القطاع تراجعا في 
أس���عارها في تداوالت ضعيفة، ففي بدايات التعامل تراجعت اسهم 
الشركات االستثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي باحلد األدنى اال ان 
عمليات الشراء التي شهدتها قلصت خسائرها بشكل محدود، ويالحظ 

ان هناك قطاعا كبيرا تكبد خسائر ضخمة في هذه الشركات.
وتراجعت ايضا معظم اس���هم الش���ركات العقارية في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على اسهم املستثمرون وأبيار 

والتجارية العقارية.

الصناعة والخدمات

تراجعت اس���عار اغلب اسهم الشركات الصناعية اال ان عمليات 
الشراء امللحوظة التي شهدتها االسهم األساسية في القطاع قلصت 
خسائرها خاصة س���هم الصناعات الوطنية، فيما ان سهم صناعة 
األنابيب رغم عمليات الش���راء النس���بي عليه اال انه تكبد خسائر 
سوقية مرتفعة ايضا، وأدت عمليات البيع القوية على سهم بوبيان 
للبتروكيماوي���ات الى تراجعه دون حاجز ال� 500 فلس بعد ان ظل 

متماسكا فوق هذا املستوى فترة طويلة.
وفي قطاع اخلدمات، رغم عمليات الش���راء امللحوظة على سهم 
زين اال ان قوة عمليات البيع كبدت الس���هم خسائر كبيرة ليتراجع 
من دينار و100 فلس الى دينار و40 فلسا، حيث متثل قيمة تداوالت 

سهم زين 33.5% من القيمة اإلجمالية للسوق.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 62.7% من القيمة 
االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 125 شركة.

هشام أبوشادي
فتح سوق الكويت لألوراق املالية 
على هبوط كبير امس وصل ألكثر 
من 100 نقطة خالل مراحل التداول 
استمرارا لتداعيات الهبوط احلاد 
الذي ش���هده اول م���ن امس اال ان 
اخلسائر تقلصت بشكل كبير مع 
اقتراب فت���رة التداول من نهايتها 
نتيجة تقليص خسائر اغلب اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
والتي كانت متراجعة باحلد االدنى 
بعد مرور اول نصف س���اعة من 
فترة التداول على الرغم من ان هذه 
االسهم تعتبر االكثر استفادة من 

صفقة زين � افريقيا التي جاء تأثيرها على السوق مخيبا آلمال 
اوس���اط املتداولني خاصة ان الكثير من أوساط املتداولني قاموا 
ببناء مراكز مالية على هذه االس���هم خالل فترة انتهاء الصفقة 
وبأسعار مرتفعة األمر الذي كبدهم خسائر ضخمة وفقا لألسعار 
احلالية قياسا باألسعار التي اشتروا بها والتي تعتبر اعلى مبا 

ال يقل عن 30% مقارنة باألسعار احلالية لهذه االسهم.
وعلى الرغم من ان السوق تقلصت خسائره بشكل كبير امس 
اال ان الثقة مازالت مهزوزة في الوقت الذي تس���ود فيه القناعة 
لدى اوس���اط املتداولني مبختلف توجهاتهم سواء املضاربية او 
االستثمارية بأن اسعار العديد من االسهم وصلت الى القاع وأنها 
محفزة للش���راء اال ان افتقاد الثقة في السوق وغياب احملفزات 
اإليجابية والقلق جتاه النتائج املالية للشركات في الربع الثاني 
ال يشجع املتداولني على الشراء خاصة ان الغالبية تعاني من قلة 
الس���يولة املالية وفي نفس الوقت لديهم اسهم بأسعار مرتفعة 

قياسا باألسعار احلالية.
املؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 24.9 نقطة ليغلق على 6528.6 
نقطة بانخفاض نسبته 0.38% مقارنة بأول من امس، كما انخفض 
املؤشر الوزني 3.09 نقاط ليغلق على 394.86 نقطة بانخفاض 

نسبته 0.78% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 171.6 مليون سهم نفذت من خالل 
3955 صفقة قيمتها 38.1 مليون دينار وجرى التداول على اسهم 
125 ش���ركة من اصل 212 شركة مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 19 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 65 شركة وحافظت اسهم 41 شركة 

على اسعارها و87 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 
44.2 مليون س���هم نفذت من خالل 483 صفقة قيمتها 2 مليون 

دينار.
وجاء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
36.6 مليون سهم نفذت من خالل 982 صفقة قيمتها 15.9 مليون 

دينار.
واحتل قطاع االس���تثمار املركز الثالث بكمية تداول 31.2 مليون 

عمليات
شراء على أغلب 
أسهم الشركات 
التابعة لمجموعة 
الخرافي تحد
من خسائرها 

استحواذ
قيمة تداول 

أسهم 8 شركات 
على %62.7

من القيمة 
اإلجمالية

اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 8 شركات 
والبالغة 23.9 مليون دينار على 62.7% من اجمالي 
القيمة، وهذه الشركات هي: بنك اخلليج، الدولي، 
بيتك، الصناعات، انابيب، بوبيان للبتروكيماويات، 

منا و»زين«.
استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 12.8 

مليون دينار على 33.5% من القيمة االجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر البنوك مبقدار 77.2 
نقطة، تراجعت مؤش����رات باقي القطاعات اعالها 
الش����ركات غير الكويتية مبقدار 49.9 نقطة، تاله 

قطاع العقار مبقدار 29.6 نقطة. ت
را
ش
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مؤشرات السوق عند أدنى مستوياتها أمس

المؤشر 24.9 نقطة
وتداول 171.6 مليون سهم 

قيمتها 38.1 مليون دينار

انخفاض

»الخليج« اختتم بطولة  »RED« لكرة القدم
أعلن بنك اخلليج عن جناح بطولة »RED« لكرة 
القدم التي أقيمت على أراضي مالعب »Goal« مقابل 
حديقة الشعب فقد قامت بتنظيمها مجموعة »إبداع 
ش����بابنا« بقيادة محمد احلليلة واملنسق العام أحمد 
احلمدان، حيث تول����ى مهمة التحكيم في البطولة 4 
حكام. وأوضح البنك أن البطولة تألفت من 32 فريقا 
حيث ض����م كل فريق 8 العبني تنافس����وا على كأس 
البطولة ملدة 3 أيام متواصلة، وتنافس الشباب من 
الذكور الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و24 عاما لبلوغ 

التصفيات واملباراة النهائية.
وقد متكن عدد من الفرق التي شاركت في البطولة 
من الوصول إلى التصفيات النهائية كما استطاع فريق 
»توصيل« الوصول للدور النهائي ليلعب ضد فريق 
»خالد املطوع« محرزا 3 أهداف مقابل هدفني للخصم 
معلنا بذلك عن فوزه بج����دارة بكأس نهائي بطولة 
»RED« من بنك اخلليج ومت تكرميه ضمن مراس����م 

اخلتام من قبل املدير املساعد في قسم التسويق ناصر 
الديحاني الذي مثل بن����ك اخلليج باإلضافة لرئيس 

مجموعة »إبداع شبابنا« محمد احلليلة.
 »RED« وتخلل مراسم ختام اليوم النهائي لبطولة
من بنك اخلليج مسابقات إلى جانب املباريات ركزت 
على تقدير املواهب البارزة وتكرميها ومن خاللها فاز 
عادل حنون عن فئة »أفضل العب« وسعد الشعالن 
عن فئة »أفضل حارس« أما فئة »افضل حكم« فقد فاز 
بها ناصر بوحمد. وتعليقا على انشطة هذه البطولة، 
قال رئيس مجموعة »إبداع شبابنا« محمد احلليلة: 
»ب����دأت الفكرة قبيل تخرجنا ف����ي املرحلة الثانوية 
وخالل انتظار النتائج النهائية، توصلنا لهذه الفكرة 
حلرصنا على اس����تثمار وقتنا بشكل مفيد وتنمية 
قدراتنا وطاقاتنا. ووقع االختيار على الرياضة خاصة 
كرة القدم حيث انها اللعبة الشبابية األكثر شعبية 

في املجتمع الكويتي«.

»مايكروسوفت« تطرح برنامج 
»أوفيس 2010« في منطقة الخليج

أعلنت »مايكروسوفت« عن توافر برامج »مايكروسوفت أوفيس 
2010« و»فيزيو 2010« و»بروجكت 2010« للمستخدمني في منطقة 
اخلليج، حيث بات بإمكانهم شراء املنتج من متاجر التجزئة في 
مختلف أنحاء منطقة اخلليج. وبات بإمكان املستخدمني اآلن اختبار 
الباقة الواسعة من أدوات تعزيز التعاون واإلنتاجية التي يوفرها 
برنامج »أوفيس 2010«، والذي يتيح سهولة العمل وإجناز املهام 
على أجهزة الكمبيوتر، والهاتف املتحرك ومتصفحات اإلنترنت 

من أي مكان وفي أي زمان تقريبا.
ويتوافر برنامج »مايكروسوفت أوفيس 2010« بعشر لغات 
مبا فيها اللغة العربية، وسيتم توسيعه ليشمل 94 لغة، وميكن 
شراؤه مع أشهر أجهزة الكمبيوتر املكتبية، واحملمولة من كبار 
مصنعي األجهزة مثل »إيسر«، و»آسوس« و»دل« و»إتش بي«، 

و»لينوفو«، و»سامسونغ«، و»سوني«، و»توشيبا«. 
وبهذه املناسبة، قال مدير التسويق واألعمال في مايكروسوفت 
اخلليج إلياس تابت »لطاملا ساهم التزام مايكروسوفت باالبتكار 
في متكني املستخدمني من تعزيز إنتاجيتهم وقدراتهم اإلبداعية، 
كما س���اعد على االرتقاء بأدائهم إلى آف���اق جديدة. وفي ضوء 
التوجه املتزايد للمستخدمني في أنحاء منطقة اخلليج نحو اعتماد 

تطبيقات الهاتف املتحرك، وأدوات التواصل االجتماعي«.

الختيار األنسب منها واألفضل 
للشركة«.

واش���ار الى ان مجلس ادارة 
الفنار اولى عملية إعادة هيكلة 
اخلريطة االستثمارية للشركة 
اهتماما خاصا عبر تهيئة الشركة 
الس���وق  لالس���تثمارات داخل 
احمللي واالستعداد للقيام بدور 
فاعل ومحوري باملش���اركة في 

وفق آلية وتقنية متطورة«.
واوضح: »لقد اعتمدت الشركة 
الذاتية لتوفير  على موارده���ا 
الس���يولة النقدية الالزمة التي 
متكنها من املفاضلة بني العديد 
من املش���اريع والف���رص ذات 
اجلدوى في قطاع العقار وقطاع 
اخلدمات سواء في السوق احمللي 
أو األسواق اخلليجية والعربية 

والعاملية، مع االخذ في االعتبار 
العمل عل���ى تقليل املصاريف 

وترشيد االنفاق.
واضاف: »في خضم صعوبات 
األزمة متكنت الفنار من ارساء 
البنية األساسية للشركة ووضع 
الالزم���ة بتطبيق  األساس���ات 
األنظمة اآللية املناسبة مما يسهل 
العمليات املالية وإعداد التقارير 

مشاريع الدولة التنموية والتي 
أقرتها احلكومة.  وعن تأثيرات 
األزمة املالي���ة اوضح املنصور 
ان حج���م االزمة املالية العاملية 
احلادة وتأثيرها الس���لبي على 
الكويتي عامة وعلى  االقتصاد 
شركات االستثمار خاصة جاء 
كبيرا لذلك جند أن املؤش���رات 
املالية لشركة الفنار لالستثمار 
ال تعكس اآلداء احلقيقي للشركة 
وجاءت متأثرة بالتقييم املتحفظ 

لبعض األصول.
واعرب ع���ن تطلعه الى ان 
تكون السنة احلالية بداية لقاع 
األزمة وبروز بعض املؤشرات 
االيجابية الت���ي ميكن ان تقود 
الى التحس���ن املتوقع للوضع 
االقتصادي خالل عام 2010 وان 
تكون ترجمة للنتائج احلقيقية 
للمشاريع التي تقوم بها الشركة 
ولم تأت ثمارها حتى اآلن وسوف 
يكون لها انعكاسات إيجابية على 
االداء مستقبال.  اجلدير بالذكر ان 
اجلمعية العمومية اقرت توصية 
مجلس اإلدارة بعدم صرف اي 
مكافأت ملجلس اإلدارة عن العام 

املاضي.

عقدت شركة الفنار لالستثمار 
جمعيته���ا العمومي���ة العادية 
2009 أم���س وأق���رت امليزانية 
العامة للشركة وحساب األرباح 
واخلس���ائر، وتقري���ر مراقبي 
احلسابات حيث جاء خاليا من 

دون اي حتفظات.
ادارة  وقال رئيس مجلس 
الشركة طارق ابراهيم املنصور 
في بيان صحافي، ان الشركة 
متكنت م���ن احملافظ���ة على 
اصولها واستثماراتها وكذلك 
الوفاء بالتزاماتها رغم تداعيات 
العاملية، مشيرا  املالية  االزمة 
الى انه نتيجة لإلستراتيجية 
التي  التحوطي���ة املتحفظ���ة 
تنتهجه���ا ش���ركة الفنار منذ 
التأس���يس، حققت الش���ركة 
عددا من اإلجنازات اهمها: اتباع 
استراتيجية متوازنة في توزيع 
االس���تثمارات دون االجنراف 
إلى أي التزامات غير مدروسة 
ال تس���تطيع الش���ركة الوفاء 
بها مم���ا كان له أكبر األثر في 
تخطي األزمات املالية والصعاب 
االقتصادية واملش���كالت التي 
حتي���ط باألس���واق احمللي���ة 

)محمد ماهر(

املنصور )الثاني من اليمني( مترئسا اجلمعية العمومية لـ »الفنار لالستثمار« 

المنصور: »الفنار لالستثمار« قلصت من تأثيرات األزمة
بفضل إستراتيجيتها المتحفظة وتنويع استثماراتها 


