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احلالي.  فتداعيات املعايير الرقابية اجلديدة التي فرضها بنك الكويت 
املركزي على ش���ركات االستثمار أصبحت حاكمة لسلوك املتداولني 
جتاه تلك الشركات والذي غلبت عليه صفة التردد في الشراء والترقب 

ألوضاع تلك الشركات. 
إق���رار اجلميع  ورغم 
بضرورة ح���دوث فلترة 
لبعض الشركات »الرديئة« 
في السوق لتطوير وحتسني 
األجواء، إال أن الشكوك من 
قبل البعض في تنفيذ تلك 
املعايير جتعل من تعميم 
»املركزي« في مهب الريح 
ليكون مصيرها نفس مصير 
قانون تعزيز االس���تقرار 
املالي واالقتصادي الذي لم 
يطبق حتى اآلن على أي من 
الشركات املتعثرة والتي 
رغم انطباق القانون عليها، 
إال أن اجله���ات الرقابي���ة 
لم تس���ع لتطبيقه وإمنا 

قطاع شركات الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 8.2 
ماليني سهم نفذت من خالل 316 صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار. 

وجرى التداول على أسهم 110 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 29 
ش���ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 43 شركة وحافظت 
أس���هم 38 ش���ركة عل���ى 
أس���عارها دون تغيي���ر. 
القانون ومس���اواة  هيبة 

»التطبيق«
تساؤالت عديدة تطرحها 
أوساط استثمارية وكذلك 
متداولون في السوق بشأن 
تطبيق معايير احلوكمة 
القانون  وتنفي���ذ هيب���ة 
بشكل عادل على اجلميع، 
وتأتي تلك التساؤالت مع 
ضبابية أوضاع الشركات 
االس���تثمارية ومصي���ر 
العام  بعضها حتى نهاية 

 عمر راشد 
 أنهى السوق رابع جلسات 
األسبوع على تراجع في أداء 
مؤشريه السعري والوزني، 
حي���ث انخف���ض املؤش���ر 
الس���عري بنسبة 0.3% بعد 
إغالقه عند مس���توى 6653 
نقطة خاسرا 19.7 نقطة، فيما 
تراجع املؤشر الوزني بنسبة 
0.1% بعد أن أنهى التداوالت 
عند مستوى 407.38 نقاط 

خاسرا 0.39 نقطة.
وق���ادت املضاربات االنتقائية وعمليات جني األرباح على بعض 
األسهم خاصة في قطاعي »البنوك« و»اخلدمات« املؤشر العام لتراجع 
محدود، فيما ارتفعت القيمة املتداولة بنسبة 55.7% مقارنة بأول من 
أمس حيث بلغت سيولة السوق 34.1 مليون دينار فيما جاء نشاط 
الس���وق عند نفس مستواه مقارنة بأول من أمس حيث بلغت كمية 

األسهم املتداولة 143.6 مليون سهم. 
ورغم أن عمليات جني األرباح التي شهدها السوق تأتي في إطارها 
الطبيعي، إال أنها تعكس استمرار حالة التذبذب والترقب التي يعاني 
منها السوق والتي تفتقر في واقع األمر ألرضية صلبة ميكن االنطالق 

منها إلى التنبؤ بارتفاع السوق حتى نهاية العام احلالي. 
وتأتي حالة الترقب تلك من قبل املتداولني رغم توافر الس���يولة 
في البنوك احمللية بودائع تزيد عن 30 مليار دينار، غير أن اإلحجام 
يعود إلى التوقعات بتآكل أرباح الكثير من الشركات في الربع الثاني 
والتي متكنت من حتقيقها في الربع األول وذلك بسبب استمرار تآكل 
أصولها بس���بب شح السيولة واستمرار ضغط البنوك في ضرورة 

وفاء تلك الشركات بالتزاماتها. 

المؤشرات العامة

تراجع املؤشر العام للبورصة 19.7 نقطة ليغلق على 6653 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 0.39 نقطة ليغلق على 407.38 نقاط بانخفاض نسبته %0.1 
مقارنة بأول من أمس، وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 143.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 3221 صفقة قيمتها 34.1 مليون دينار. 
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
48.8 مليون سهم نفذت من خالل 969 صفقة قيمتها 4.9 ماليني دينار. 
وج���اء قطاع اخلدمات في املركز الثان���ي بكمية تداول حجمها 29.8 
مليون سهم نفذت من خالل 891 صفقة قيمتها 13.04 مليون دينار. 
واحتل قطاع البنوك املركز الثالث بكمية تداول حجمها 24.2 مليون 

سهم نفذت من خالل 510 صفقات قيمتها 11.12 مليون دينار. 
وحصل قطاع العقار على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 22.9 
مليون سهم نفذت من خالل 308 صفقات قيمتها 1.1 مليون دينار. وجاء 

جعلت التطبيق »اختياريا« 
في حالة نادرة احلدوث في 
تطبيق القوانني على مستوى 

اجلهات. 
أرباح  عملي���ات جن���ي 
شهدتها أسهم قطاع البنوك 
بقيادة »بوبيان« و»التجاري« 
و»اخللي���ج« و»بيتك« بعد 
عمليات شراء مدروسة على 
تلك األسهم، أول من أمس، 
والتي تركزت على س���همي 
»الوطني« و»بيتك«، حيث 
شهد »التجاري« عمليات بيع محدودة لم تتعد قيمتها 86.8 ألف دينار 
قادت السهم لتراجع 30 فلسا للسهم ليستقر السهم عند 860 فلسا 
للس���هم، فيما تراجع سهم بنك بوبيان بواقع 20 فلسا ليستقر عند 
510 فلوس للسهم في تراجع »غير مبرر« بعد إعالن »الوطني« عن 
عدم طلب جتديد موافقة املركزي لزيادة حصته في رأسمال »بوبيان« 
وذلك بعد بلوغها 47% وهو ما مت اإلعالن عنه في السابق، إال أن بعض 
املضاربني اس���تفادوا من اخلبر خالل التداول ليكون سلوك التداول 
على السهم باجتاه البيع بكمية تداول 9 ماليني سهم بقيمة 4.5 ماليني 
دينار.  وشهدت األسهم املرتبطة بسهم »زين« تراجعا متباينا رغم 
االرتباط التاريخي بني س���عر السهم والشركات املرتبطة به، إال أن 
سلوك املتداولني ورغم النهاية اخلضراء لسهم زين بارتفاع قدره 20 
فلسا للسهم، إال أن سهم االستثمارات تراجع 10 فلوس ليستقر عند 
330 فلسا للسهم، كما تراجع سهم الساحل بواقع فلسني ليستقر عند 
134 فلس���ا للسهم في تداوالت نشطة جعلت السهم يتصدر األسهم 
التي مت التداول عليها من حيث النشاط، كما تراجع سهم »أنابيب« 

بواقع 5 فلوس ليستقر عند 295 فلسا للسهم. 

الصناعة والخدمات 

تراجع سهم »أجيليتي« بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 375 
فلسا للسهم بعد تصريحات املدعي األميركي بأن الشركة »هاربة« من 
العدالة لتشهد تداوالت السهم عمليات مضاربية خالل فترة التداول 
بني 380 فلسا كحد أعلى و375 فلسا كحد أدنى ليستقر بكمية تداول 

بلغت 2.9 مليون سهم قيمتها مليون دينار. 
واستمر سهم زين في قيادة السوق من حيث قيمة األسهم املتداولة 
بكمية تداول بلغت 8.4 ماليني س���هم بلغت قيمتها 9.7 ماليني دينار 
ليس���تقر السهم عند دينار و160 فلسا للسهم في حدود سعرية بني 
دينار و180 فلس���ا للسهم كحد أعلى ودينار و140 فلسا للسهم كحد 

أدنى. 
وفيما استقر سهم مجموعة الصناعات عند نفس مستواه السعري 
أول من أمس بالغا 280 فلسا للسهم، ارتفع سهم الكابالت بواقع 20 

فلسا للسهم ليستقر عند دينار و660 فلسا للسهم. 

عمليات جني أرباح على أسهم قطاعي البنوك والخدمات 
والترقب يظل سيد الموقف حتى نهاية العام الحالي

 اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركة والبالغة 
20.65 ملي���ون دينار على 60.4% من إجمالي القيمة، 
وهذه الش���ركات هي: زين، بنك بوبيان، بنك برقان، 

الساحل، بنك اخلليج، البنك الوطني.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 9.78 ماليني 

دينار على 28.6% من اجمالي القيمة. 
 باستثناء ارتفاع مؤش���ر قطاعي الصناعة وغير 
الكويتي مبقدار 10.4 نقاط و12.1 نقطة، تراجعت باقي 
مؤشرات القطاعات اعالها قطاع البنوك مبقدار 92.9 
نقطة تاله قطاع شركات اخلدمات في املركز الثاني من 
حيث التراجع بواقع 77 نقطة وجاء قطاع االستثمار في 

املركز الثالث من حيث التراجع بواقع 13.3 نقطة.
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اإلحجام عن الشراء 
وتذبذب األداء يقودان 
سلوك المتداولين 
وتوقعات بتآكل ربحية 
الشركات 

استحواذ قيم أسهم 
6 شركات والبالغة 

20.65 مليون دينار 
على %60.4 

من إجمالي القيمة

المؤشر 19.7 نقطة وتداول 
143.6 مليون سهم قيمتها 

34.1 مليون دينار

انخفاض

)محمد ماهر( هل بدأ صبر املتداولني على حتمل السوق ينفد؟ 

المباركي: 2.5 مليون دينار مبيعات
»الصفاة للسياحة والسفر« العام الماضي

عمومية الشركة انتخبت مجلس إدارة جديدًا للسنوات الثالث المقبلة

)أسامة البطراوي( يوسف املباركي متحدثا خالل اجلمعية العمومية للشركة

أحمد مغربي 
قال رئيس مجلس االدارة في شركة الصفاة 
للسياحة والسفر يوسف املباركي إن الشركة 
كان لديها توجه الفتتاح فرع جديد في الكويت 
إال أن مجلس االدارة أعاد النظر في هذا التوجه 
وأجله حلني حتسن سوق السياحة احمللي الذي 
تأثر وعاني خالل العام املاضي نتيجة تداعيات 

االزمة املالية العاملية.
حدي����ث املباركي جاء عل����ي هامش انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت 
أمس في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور 
للمس����اهمني بلغت 84%. وأوضح أن تداعيات 
االزمة املالية العاملية انعكس����ت بشكل مباشر 
على نتائج مبيعات الشركة خالل السنة املالية 
املنتهية في 31 يناير 2010 حيث بلغت قيمتها 
2.5 ملي����ون دينار مقارنة ب� 3.3 ماليني دينار 

خالل العام 2009.
وبني املباركي أن صافي االيرادات التشغيلية 
للسنة املالية املنتهية في 31 يناير 2010 بلغ 281.2 
الف دينار مقارنة ب� 369.3 الف دينار، مشيرا 

الى أن النتائج املالية اجليدة للشركة ساعدت 
في تقليص األرباح التي حققتها الشركة خالل 
السنة املالية املالية املنتهية في 31 مارس 2010 
حيث حققت الشركة ارباحا قدرها 317.3 الف 
دينار مقارنة ب� 369.3 الف دينار خالل السنة 

املالية املقارنة من العام 2009.
هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية للشركة 
على جميع بنود جدول األعمال حيث صادقت 
على تقرير مجلس االدارة عن الس����نة املالية 
املنتهية ف����ي 31 يناي����ر 2010 وتقرير مراقب 
احلس����ابات ومناقشة واعتماد النتائج املالية، 
باإلضافة الى إخالء طرف أعضاء مجلس االدارة 
وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية 

واملالية.
هذا وقد انتخبت اجلمعية العمومية للشركة 
ثالثة أعضاء ملجلس االدارة للثالث س����نوات 
املقبلة هم شركة الصفاة لالستثمار والصفاة 
العقارية والصفاة القابضة وعضوان احتياط 
هما ش����ركة الصفاة ميديا ومجموعة الصفوة 

القابضة.

أحمد مغربي
وافقت اجلمعية العمومية العادية لشركة 
الصفاة ميديا على جميع بنود جدول األعمال، 
حيث صادقت على امليزانية العامة للشركة 
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
وأخلت طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء 
ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية 

واملالية.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للشركة يوس��ف املباركي على 
هامش انعقاد اجلمعية العمومية التي انعقدت 

أمس في وزارة التجارة والصناعة بنسبة 
حضور بلغت 100%، إن تداعيات األزمة املالية 
العاملية انعكست بشكل مباشر على قطاع 
الدعاية واإلعالن والتي بدورها أثرت على 
مبيعات الشركة خالل السنة املالية املاضية 

والتي بلغت قيمتها 305.1 آالف دينار.
وذكر املباركي ان تداعيات األزمة انعكست 
على أنشطة الدعاية واإلعالن بشكل عام، 
وعملت الشركة في خضم هذه التداعيات 
على اس��تقطاب عمالء جدد وخلق فرص 

عمل جديدة.

305.1 آالف دينار مبيعات »الصفاة ميديا«

)اسامة البطراوي(عبدالعزيز النفيسي مترئسا اجلمعية العمومية

إحدى شركاتها التابعة دخلت في تحالف إلنجاز كيبل بري يمتد من الفجيرة إلى أوروبا 

»مدى لالتصاالت« ترفع رأسمالها إلى 13.7 مليون دينار
النفيسي: الشركة نجحت في ربط شبكة األلياف الضوئية 

بين السعودية واألردن وسورية

»فيوتشر كيد«: تغطية 80% من االكتتاب بزيادة رأس المال 
أعلنت شركة طفل املستقبل »فيوتشر كيد« عن تغطية 
االكتتاب في عمليات زيادة رأسمال الشركة حيث جتاوزت 

نسبة التغطية ال� 80% من األسهم املطروحة.
وقالت رئيسة مجلس اإلدارة والعضوة املنتدبة في 
الش���ركة رش���ا خالد الغنيم »إن إقبال املساهمني على 
االكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، وتغطية هذه النسبة 
من عمليات االكتتاب إمنا يعكس ثقة املساهمني مبجلس 
اإلدارة وإميانهم مبا ينتهجه من سياسة حتفظية وإدارة 
فعالة للمخاطر لتعزيز املركز املالي للشركة. ونحن نعتز 

بهذه الثقة الكبيرة وهذا الوالء من جانب مساهمينا«.

وأضافت الغنيم أن الش���ركة حرصت على أن تكون 
عملي���ات االكتتاب في زيادة رأس امل���ال على مرحلتني 
بدأت املرحلة األولى من تاريخ 16 مايو املاضي وانتهت 
بتاريخ 31 مايو املاضي، أما املرحلة الثانية فبدأت بتاريخ 
ا يونيو وانتهت في 21 يونيو، علما بأن زيادة رأس املال 
كان���ت من 10.7 ماليني دينار الى 11.8 مليون دينار بعدد 
10.7 ماليني س���هم وجميع األسهم نقدية أي بنسبة %10  
من رأس املال املدفوع بقيمة اس���مية 100 فلس مضافة 
إليها عالوة إصدار قدرها 10 فلوس للس���هم الواحد فقد 
حدد مجلس اإلدارة فترة االستدعاء لتلك الزيادة لتكون 

خالل الفت���رة من يوم األحد املوافق 2010/5/16 وملدة 15 
يوما تنتهي في 31 مايو املاضي ويكون االستدعاء على 
دفعة   واحدة واألولوية باالكتتاب للمساهمني املسجلني 

بسجالت الشركة في نهاية يوم 13 مايو املاضي.
 وأشارت الغنيم إلى أنه بنجاح عملية الزيادة تكون 
الشركة حققت الهدف الذي كانت تصبو إليه وهو السعي 
الس���تكمال خططها التوسعية سواء في السوق احمللي 
أو اخلارجي فضال عن س���عيها الدءوب القتناص فرص 
استثمارية جديدة خالل الفترة املقبلة من خالل نشاطات 

جديدة متنوعة إلى جانب مراكز الترفيه العائلي.

أحمد مغربي
إدارة  قال رئيس مجل���س 
ش���ركة »م���دى لالتصاالت« 
عبدالعزيز النفيسي ان شركة 
مدى األردن ش���اركت كعضو 
مؤسس في حتالف إقليمي يضم 
كل من شركة اتصاالت اإلمارات 
الس���عودية  واحتاد موبايلي 
واوراجن األردن واالتص���االت 
الس���ورية والتركي���ة إلجناز 
مش���روع كيبل بري بسعات 
عالية ميتد من إمارة الفجيرة 
في اإلم���ارات العربية املتحدة 

إلى أوروبا. 
حديث النفيس���ي جاء على 
هامش انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشركة التي انعقدت 
التج���ارة  ف���ي وزارة  أم���س 
انعقدت أمس  التي  والصناعة 
بنس���بة حضور بلغت %91.5 
والتي وافقت على جميع بنود 
جدول األعم���ال ووافقت على 
زيادة رأس مال الش���ركة إلى 
13.67 ملي���ون دينار ملواصلة 

خططها التوسعية.
 وأوضح أن الشركة قامت 
بالتعاون مع بعض ش���ركائها 
ف���ي اجلمهوري���ة اللبناني���ة 
باالستحواذ على شركة ويفز 
الت���ي متلك رخص���ة انترنت 
الس���لكي في لبنان حيث جار 
العمل حاليا على إطالق شبكة 
اإلنترنت الالسلكي هناك بحيث 

لالتصاالت على الصعيد احمللي 
الالسلكية  الش���بكة  بتوسعة 
في الكويت وتطويرها لتقدمي 
خدمات أس���رع وأفضل لنقل 
املعلومات بسرعات عالية ووفق 
العاملي���ة في املجال،  املعايير 
الس���عة  حيث متت مضاعفة 
االس���تيعابية لشبكة الشركة 
مقارنة مب���ا كان عليه الوضع 
في السنة املالية السابقة، وذلك 
لتلبي���ة الطلبات املتزايدة من 

عمالء الشركة«.
وأشار إلى أن الشركة وبعد 
االنتهاء من تركيب شبكتها في 
اململكة األردنية، أطلقت شركة 
مدى األردن عملياتها التجارية 
بنجاح كبي���ر حيث أصبحت 
وخالل أش���هر قليلة املش���غل 
األول في األردن من حيث عدد 
املشتركني في خدمة االنترنت 

الالسلكي. 
وأوضح النفيسي أن الشركة 
جنحت في ربط شبكة األلياف 
الضوئية التابعة لها مع شركة 
االتصاالت السعودية، وتعزيز 
شبكة األلياف الضوئية اخلاصة 
بها لتصل إلى احلدود السورية 
عبر األراض���ي األردنية، وهي 
بصدد ربط هذه الش���بكة مع 
ش���ركة االتصاالت الس���ورية 
شماال تزامنا مع ربط شبكتها 
مع ش���ركة احتاد موبيلي في 

السعودية جنوبا.

تكون جاهزة قبل نهاية العام 
.2010

النتائج المالية

وب���ني ان حج���م اإليرادات 
العام  التشغيلية املجمعة عن 
املاض���ي 2009 بلغ���ت 27.29 
ملي���ون دينار بزي���ادة بلغت 
نسبتها 29% عن نفس الفترة 
من الع���ام 2008، وبلغ مجمل 
الربح التشغيلي املجمع عن ذات 

الفترة مبلغ وقدره 4.05 ماليني 
دين���ار بانخفاض بلغ 11% عن 
نفس الفترة من العام املاضي، 
فيما ارتفعت حقوق املساهمني 
بنس���بة 6% لتصل إلى 25.13 
مليون دينار مقارنة بالس���نة 

املالية السابقة.

خطوات كبيرة

وأك���د أن ش���ركة م���دى 
لالتصاالت استطاعت أن تخطو 

خط���وات كبيرة ف���ي تطبيق 
إستراتيجيتها التوسعية، وذلك 
من خالل دعم منو قاعدة العمالء 
وتنويع اخلدمات باإلضافة الى 
تقدمي األفضل في مجال خدمات 
االتصاالت والتأقلم مع الظروف 
والتحدي���ات الطارئ���ة عل���ى 

السوقني احمللي والعاملي. 
وأضاف قائال: »متاشيا مع 
سياسة االنتش���ار والتطوير 
املستمر للش���ركة، قامت مدى 


