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ترسية مناقصة 
على »المشتركة«

»مبرد« تنتهي من  استدعاء 
زيادة رأسمالها

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أنه ورد اليه عطفا على 
إعالنه السابق بتاريخ 2010/6/7 
واخلاص بش���ركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت )مشتركة( 
وحصولها على أقل األسعار في 
املناقصة رقم أر.اف.بي 2091 
والتابعة لشركة نفط الكويت، 
واخلاصة بأعمال إنشاء خطوط 
أنابيب تدفق اخلام واألشغال 
املتصلة بها في منطقة جنوب 
شرق الكويت بقيمة 26.8 مليون 
دينار، وملدة 48 شهرا، ما يفيد 
من الشركة بأنه ورد اليها كتاب 
من جلنة املناقصات املركزية 
بشأن ترسية املناقصة عليها.

قالت شركة مبرد للنقل 
انه مت االكتتاب في  )مبرد( 
التي  املال  كامل زيادة رأس 
الفترة من  مت طرحها خالل 
2010/4/6 الى 2010/5/5 وعليه 
فإن رأسمال الشركة أصبح 

21.687.923 دينارا.

مضافًا إليها الفوائد المتراكمة منذ أغسطس 2008

»جلوبل«: حكم قضائي من دبي يلزم بنك أم القيوين 
بإعادة وديعة بقيمة 250 مليون دوالر 

أعلن بيت االس����تثمار العاملي 
)جلوب����ل( أمس عن صدور حكم 
لصالح الشركة في الدعوى املقامة 
من الشركة ضد بنك أم القيوين 
الوطني واخلاصة باسترداد مبلغ 
250 مليون دوالر والذي أودعته 
»جلوبل« لدى البنك في أغسطس 
من عام 2008. وقالت الشركة في 
بي����ان صحافي ان احلكم الصادر 
م����ن محكمة دب����ي االبتدائية في 
19 يولي����و اجلاري بإلزام بنك أم 
املبلغ  الوطن����ي بإعادة  القيوين 
النزاع والبالغ 250 مليون  محل 
دوالر إلى بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( مضافا إليه الفوائد حتى 
يوم سداد املبلغ بالكامل وجميع 
املصاريف اخلاصة بالدعوى، كما 
رفضت احملكمة الدعوى املتقابلة 
التي أقامها البنك ضد الشركة في 

ذات املوضوع. وبهذه املناس����بة، 
قال الرئيس التنفيذي ل� »جلوبل« 
بدر السميط: »لم يكن لدينا أدنى 
ش����ك في موقفنا القانوني جتاه 
هذه القضية ونتقدم بالشكر إلى 

محاكم دولة اإلمارات«، وأضاف: 
»سيس����اهم مبلغ ال� 250 مليون 
دوالر وفور اس����ترداده من بنك 
أم القيوين الوطني في حتس����ن 
املركز  النقدية وتقوية  التدفقات 

املالي للشركة وس����داد جزء من 
ديون جلوبل، أم����ا مبلغ الفائدة 
املستحقة للشركة، فسيدخل في 
إيرادات الشركة فور لتسلم املبلغ 

من البنك«.

)سعود سالم( ترقب نتائج النصف األول عكسته عدسة »األنباء« على وجوه املتداولني

بدر السميط

الشركات لم يشملها عمليات الفرز بعد إال أنها على طريق التصفية بسبب 
تعدي خسارتها نسبة ال� 75% من حجم رأسمالها وهي ال تقل عن 28 شركة 
موزعة على بعض قطاعات الس����وق وال تساهم في أي قيمة مضافة في 
االقتصاد الوطني وبات التخلص منها مطلبا ملحا من قبل متداولن في 
السوق وكذلك من اجلهات احلكومية.  غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه 
بأي تكلفة اقتصادية واجتماعية ستتم تلك التصفية وما اآلليات احلكومية 
التي سيتم اتباعها لوضع تلك اإلجراءات في وضعها الصحيح دون أن 
ميس الهيكل االقتصادي ودون التأثير على الش����ركات التشغيلية ذات 

األداء اجليد في السوق. 

آلية التداول

قاد سهم الوطني مكاسب 
القطاع البنكي خالل اجللسة، 
فقد أغلق الس����هم تداوالته 
على دين����ار و160 فلس����ا 
للس����هم وذلك جتاوبا مع 
قرار مجلس الوزراء باملوافقة 
على مشروع مرسوم زيادة 
رأس����ماله، فيما شهد سهم 
بوبيان تراجع����ا بواقع 10 
فلوس للسهم مستقرا عند 
510 فلوس وذلك في عمليات 
جني أرباح »طبيعية« بعد 
ارتفاع السهم باحلد األعلى 

في جلسة أول من أمس. 
وعلى الرغم من حتقيق 
أرباحا قدرها  البنك األهلي 

وجاء قطاع البنوك ف����ي املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 12.30 
مليون سهم نفذت من خالل 356 صفقة قيمتها 3.86 مالين دينار.

 42 شركة مدرجة تواجه مخاطر »التصفية«

تواجه أكثر من 42 شركة مدرجة مخاطر اإلفالس وتطبيق املعايير 
الرقابية من قبل اجلهات الرقابية املتمثلة في إدارة السوق وإدارة الشركات 
املساهمة في وزارة التجارة وبنك الكويت املركزي والتي ارتأت جميعها 
أن وق����ت تطبي����ق العقوبات أصبح حتميا بعد أن أدت تلك الش����ركات 

إلى إحداث خلل في السوق 
على حساب صغار املساهمن 
واملتداولن والتي احترقت 
أموالهم بسبب وجود تلك 

الشركات. 
ش����ركة   14 فهن����اك 
الت����داول ال  موقوف����ة عن 
يعرف مس����اهموها مصير 
استمراريتها من عدمه وكذلك 
وضع مدخراتهم فيها وحتتاج 
إلى تفعيل األدوات الرقابية 
التي غابت عن السوق فترة 
طويلة من الزمن وأدت إلى 
حالة »عفن« مزمنة أصابت 
األداء االقتص����ادي بحال����ة 
ش����لل وحتتاج إل����ى إعادة 

نظر مجددا. 
وتشترك مع الشركات 
ال����� 14 مجموعة أخرى من 

فزعة »التجارة« ضد الشركات المخالفة تقود السيولة للتراجع
ومخاوف »التصفية« تدفع المتداولين للعزوف عن الشراء 

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغة 8.4 مالين دينار على 34.2% من إجمالي 
القيمة املتداولة وهذه الش���ركات هي: مجموعة 
الصناعات، منا القابضة، الكويت الدولي، صلبوخ، 

أجيليتي والرابطة.
 تصدرت قيمة تداول سهم مجموعة الصناعات 
األس��هم املتداولة بقيمة 2.03 مليون دينار نسبتها 

8.26% من إجمالي القيمة.
 تصدر مؤشر قطاع اخلدمات ارتفاعات السوق 
بواقع 113.3 نقطة، تاله مؤشر قطاع البنوك بواقع 
22.7 نقطة، فيما جاء قط���اع غير الكويتي في 
املرتبة الثالثة بواقع 17.8 نقطة. وتصدر مؤشر 
قطاع األغذية قطاعات السوق املتراجعة بواقع 

30.3 نقطة تاله قطاع االستثمار 18.7 نقطة.

26.2 مليون دينار عن النصف األول، 
تراجع السهم بواقع 20 فلسا ليستقر 
عند 500 فلس للس����هم، فيما ش����هد 
سهم األهلي املتحد ارتفاعا بواقع 20 
فلسا ليستقر عند 540 فلسا للسهم. 
واستمرت تداوالت »الكويت الدولي« 
في رحلة الصعود محققا مكاسب قدرها 
فلسان ليستقر سعر السهم عند 214 
فلس����ا في تداوالت نشطة بلغت 8.36 
مالين سهم بلغت قيمتها 1.77 مليون 
دينار. واستمر قطاع االستثمار حتت 
وطأة املضاربات العنيفة التي يعاني 
منها السوق خالل جلسة أول من أمس 
قادتها أس����هم »إيفا« و»السالم« و»الصفاة«، حيث شهد سهم »السالم« 
تراجعا باحلد األدنى بالغا 93 فلسا للسهم في تداوالت بلغت 8.28 مالين 
سهم، كما ارتفع س����هم الصفاة بواقع 3 فلوس للسهم ليستقر عند 85 
فلسا للسهم.  واستمرت املضاربات العنيفة على سهم املستثمرون، حيث 
ش����هد تداوالت السهم نشاطا ملحوظا بلغ 37.76 مليون سهم نفذت من 

خالل 246 صفقة قيمتها 825.9 ألف دينار. 

الصناعة والخدمات

عاد سهم مجموعة الصناعات لالرتفاع مجددا بواقع 10 فلوس للسهم 
مستقرا عند 270 فلسا في تداوالت نشطة بلغت 7.66 مالين سهم نفذت 
من خالل 172 صفقة قيمتها 2.03 مليون دينار وذلك على إثر التوقعات 
التي مت تداولها أمس بتحقيق املجموعة أرباحا جيدة في النصف األول 
تعزز وجودها في الس����وق.كما شهد س����هم »األنابيب« ارتفاعا قدره 5 
فلوس للس����هم ليستقر عند 275 فلس����ا في تداوالت ضعيفة جتاوزت 

حاجز نصف مليون دينار. 
وشهد سهم صلبوخ ارتفاعا بواقع 3 فلوس للسهم ليستقر عند 69 
فلسا في تداوالت نشطة لليوم الثاني على التوالي بعد تداول أخبار عن 
استفادة الشركة من املساهمة في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والتي عززت من حركة نشاط السهم. 
وفيما استقر سهم زين عند دينار و180 فلسا للسهم في تداوالت هادئة 
للغاية لم تتعد سيولتها 447 الف دينار، ارتفع سهم أجيليتي بواقع 10 
فلوس للسهم وذلك استمرارا ملسلسل االرتفاعات التي يشهدها السهم 
خالل جلسات األسبوع املاضي والتي تأتي على وقع األخبار االيجابية 
حول تسوية »مرتقبة« مرضية للطرفن مع توقع حصول الشركة على 
عقود جديدة في ظل إعادة هيكلة أنش����طتها وتركيزها على أنش����طتها 
التشغيلية.  وواصلت أسهم مجموعة الرابطة ارتفاعاتها باحلد األعلى 
لليوم الثاني على التوالي حيث استقر سهم الوطنية للتنظيف عند 192 
فلسا، فيما ارتفع سهم الرابطة ملستوى 174 فلسا رابحا 10 فلوس للسهم 
وبلغ س����عر سهم لوجستيك 244 فلس����ا محققا ارتفاعا قدره 10 فلوس 
للس����هم. وتأتي تلك االرتفاعات على وقع أخبار تفيد بدخول الش����ركة 
ف����ي عقود جديدة لصالح وزارة الدفاع األميركية وذلك دون أن تتحرك 
إدارة الس����وق الستيضاح موقف الشركة أو خروج تصريح رسمي من 
الش����ركة يؤكد أو ينفي تلك املعلومة، تاركن صغار املتداولن فريسة 

لشائعات السوق. 

عمر راشد 
أث����رت »فزع����ة« إدارة الش����ركات 
املساهمة في وزارة التجارة والصناعة 
ضد الشركات التي لم تعقد جمعياتها 
العمومية أو تقدمي بياناتها املالية عن 
عام 2009 على أداء السوق في معظم 
فترات تداول ثاني جلساته األسبوعية. 
فقد شهد الس����وق تذبذبا واضحا في 
أداء مؤشريه »السعري« و»الوزني« 
خالل اجللسة باجتاه الهبوط، مدفوعا 
بالعزوف عن الشراء معززا باملخاوف 
من توجه اجله����ات الرقابية بتصفية 
ش����ركات من الس����وق عل����ى وقع ما 

تعانيه ميزانياتها من خس����ائر في رأسمالها جتاوزت أكثر من 75% من 
رأسمالها. 

وم����ع عزم وزارة التجارة على تطبيق امل����واد العقابية من القانون 
على الشركات التي لم تذعن لدعوة الوزارة بعقد عمومياتها أو اإلسراع 
بتقدمي ميزانياتها املالية والتي تواكبت مع تعليمات بنك الكويت املركزي 
للبنوك وشركات االستثمار اخلاضعة حتت مظلته، باتت العودة حلاالت 
الترقب والعزوف عن الش����راء هي األقرب لسلوك املتداولن وذلك على 
الرغم من التحركات احلكومية اجلادة لتدشن مشاريع اخلطة التنموية 
واالقتصادية والتي أرسلت إش����ارات تفاؤلية بعودة الثقة إلى السوق 
مرة أخرى.  وحسمت اغالقات الثواني األخيرة أداء السوق، حيث حتول 
اللون األحمر إلى األخضر مدفوعا بالشراء على األسهم القيادية والتي 
قادها »البنك الوطني« و»مجموع����ة الصناعات« و»اجيليتي«. وارتفع 
املؤشر العام للسوق 8.3 نقاط ليستقر فوق حاجز 6500 نقطة بفارق 
ضئيل لم يتعد 0.9 نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 1.26 نقطة 

ليستقر عند 404.72 نقطة. 

المؤشرات العامة

 ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 8.3 نقاط، مس����تقرا فوق مس����توى
 ال� 6500 نقطة بفارق ضئيل للغاية ليغلق على 6500.9 نقاط بارتفاع 
نسبته 0.13% مقارنة بتداوالت، أول من أمس، كما ارتفع املؤشر الوزني 

بواقع 1.26 نقطة ليغلق على 404.72 نقطة بارتفاع نسبته %0.31. 
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 236.24 مليون سهم نفذت من خالل 

4134 صفقة قيمتها 24.56 مليون دينار. 
وجرى التداول على أس����هم 110 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة وتراجعت أسعار أسهم 39 شركة، وحافظت 

أسهم 30 شركة على أسعارها. 
وتصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 68.7 مليون سهم 

نفذت من خالل 642 صفقة قيمتها 2.73 مالين دينار. 
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثاني بكمية تداول حجمها 56.52 مليون 
سهم نفذت من خالل 1168 صفقة قيمتها 5.32 مالين دينار. وجاء قطاع 
االستثمار في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 47.5 مليون سهم نفذت 

من خالل 760 صفقة قيمتها 3.58 مالين دينار. 
وحصل قطاع الصناعة على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 37.08 

مليون سهم نفذت من خالل 939 صفقة قيمتها 6.45 مالين دينار. 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
8.4 ماليين دينار 
على 34.2% من 
إجمالي القيمة 

الجهات الرقابية 
مطالبة بوضع 

اإلجراءات 
العقابية ضد 

الشركات الورقية 
بما يخدم السوق

المؤشر العام 8.3 نقاط 
وتداول 236.2 مليون سهم 

بقيمة 24.5 مليون دينار 
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