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في حالة ترقب لقرارات احلكومة الداعمة له، وورود إعالنات النصف األول 
لبقية الشركات املدرجة والتي تتباين بني األرباح واخلسارة والتخوفات 
بشأن إيقاف بعض الشركات مع جهل الكثيرين مبصير عدد من الشركات 
املتعثرة، جاءت محفزات السوق داعمة للتوجه نحو الشراء االنتقائي 
على بعض األسهم دون أخرى والتي قد تشهد دعما حكوميا في مشاريع 
خطة التنمية، فيما جاءت عمليات املضاربة السريعة على بعض األسهم 
الرخيصة لتحقق أرباحا سريعة خالل فترة التداول لتجعل أداء السوق 

متوازن األداء بني قطاعاته املختلفة.

آلية التداول

وأغلق سهم بنك الكويت 
الوطني على ارتفاع بلغ 40 
فلسا ليس����تقر عند دينار 
و280 فلس����ا للس����هم في 
تداوالت هي األنشط للسهم 
خالل الش����هر اجلاري على 
وقع بدء االكتتاب في زيادة 
رأس����مال البنك بعد ش����هر 

رمضان.
وقد تراوح سعر السهم 
بني دينار و300 فلس للسهم 
كحد أعلى ودينار و240 فلسا 
للس����هم كحد أدن����ى ليقود 
الس����وق  الس����هم تداوالت 

مليون سهم نفذت من خالل 564 صفقة قيمتها 3.4 ماليني دينار.

تداوالت رمضانية

وخالل شهر رمضان املاضي وفي 21 جلسة فقط بلغت سيولة السوق 
1.3 مليار دينار مبتوس����ط ت����داول يومي بلغ 62 ملي����ون دينار، وهي 
معدالت فاقت وقتها تداوالت األيام العادية مبراحل جتاوبا مع محفزات 
الس����وق حينها والتي متثلت في خب����ر بيع صفقة 46% من حصة زين 

األم ملساهمني استراتيجيني.
الرغم م����ن ان  وعل����ى 
ساعات التداول لم تتجاوز 
ساعتني فقط إال أن تداوالت 
السوق تخطت حاجز ال� 55 
مليون دينار للمرة األولى 
منذ جلسة 29 أبريل املاضي 
وهو ما يؤكد مرة أخرى ما 
أكدته »األنب����اء« في امللف 
االقتص����ادي لعدده����ا يوم 
األحد املاضي بأن محفزات 
السوق هي العامل املسيطر 
على مجريات التداول بغض 
النظر عن فترة التداول أو 
التوقيت الذي يتم فيه تداول 

األسهم.
فعلى الرغم من أن السوق 

»الوطني« يقود سيولة السوق ألعلى مستوياتها منذ أبريل
في أولى جلسات رمضان ... وتراجع محدود للمؤشرات

 اس��تحوذت قيمة تداول أس��هم 6 شركات والبالغة 
38.65 ملي��ون دينار على 69.8% م��ن إجمالي القيمة، 
وهذه الشركات هي: الوطني وبيتك والدولي وصناعات 

وزين وبنك اخلليج.
 استحوذت قيمة تداوالت الوطني والبالغة 18.8 

مليون دينار على 33.9% من إجمالي القيمة.
 تصدر قطاع البنوك ارتفاعات مؤشرات السوق، حيث 
ارتفع املؤشر بواقع 57.2 نقطة، تاله مؤشر قطاع الصناعة 
بواقع 2.9 نقطة. وتصدر قطاع اخلدمات تراجعات السوق 
بواقع 96.6 نقطة، تاله مؤش��ر قطاع االستثمار بواقع 
33.6 نقطة. وجاء مؤشر قطاع غير الكويتي في املرتبة 

الثالثة من حيث التراجع بواقع 15.4 نقطة.

ويتصدر أداء قطاع البنوك.
التمويل  وش����هد س����هم بيت 
الكويتي »بيت����ك« تراجعا بواقع 
20 فلسا ليستقر عند دينار و60 
فلسا للس����هم في حدود سعرية 
تراوحت بني دينار و100 فلس كحد 
أعلى ودينار و60 فلسا كحد أدنى 
بكمية ت����داول بلغت 6.02 ماليني 
س����هم وبقيمة 6.5 ماليني دينار. 
التداوالت على وقع  وجاءت تلك 
االرتفاعات التي شهدها السهم في 

اجللسة السابقة.
كم����ا أن التراج����ع يأت����ي في 
عملية حتري����ك احملافظ ملراكزها 

االستثمارية ضمن قطاع البنوك وبني األسهم القيادية.
وعادت »إيفا« وشركاتها لتتصدر نشاط السوق في مضاربات بلغت 
حصيلتها 22 مليون سهم وبقيمة 1.5 مليون دينار. وتصدر سهم »الديرة« 
نشاط األسهم بكمية تداول 33.1 مليون سهم وبقيمة 1.9 مليون دينار

واستمر سهم »املس����تثمرون« في تصدر نشاط الشركات العقارية 
للجلسة الرابعة على التوالي وفقا ملعيار النشاط، حيث أغلق السهم على 
انخفاض قدره 0.5 فلس ليستقر عند مستوى 26.5 فلسا للسهم وبكمية 

تداول بلغت 26.4 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 697.9 ألف دينار.

الصناعة والخدمات

وارتفع سهم مجموعة الصناعات بواقع 15 فلسا للسهم ليستقر عند 
315 فلسا للس����هم في تداوالت بلغت قيمتها 3.1 ماليني دينار، مدعوما 
بالشراء من قبل صناع السوق واحملفظة الوطنية مع استمرار جاذبية 
السهم للشراء من قبل املتداولني على وقع أسعاره اجليدة التي تعد مغرية 
للشراء باعتبار أن الشركة ذات أداء تشغيلي جيد. ومع التوقع بتحقيق 
الشركة أرباحا جيدة عن النصف األول فإن السهم يشهد ارتفاعات جيدة 

خالل املرحلة املقبلة.
وتخلى س����هم »أجيليتي« عن ارتفاعاته التي شهدها خالل اليومني 
املاضيني حيث تراجع أداء السهم في عمليات جني أرباح »طبيعية« في 
رابع جلسات التداول حيث أغلق السهم مستقرا عند 465 فلسا بتراجع 

قدره 10 فلوس للسهم.
وارتفع س����هم »زين« بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار و220 فلسا 
للس����هم على وقع األرباح القياسية التي حققتها الشركة والبالغة 3.08 
ملي����ارات دوالر ما يعادل 895.3 مليون دين����ار بنمو 489% عن الفترة 
املماثلة من العام املاضي األمر الذي عزز حركة السهم وقاد السوق ألعلى 

مستوياته خالل شهرين.
كما تراجع سهم »زين« بواقع 20 فلسا ليستقر عند مستوى 
دينار و200 فلس للس���هم في تداوالت ضعيفة مقارنة باجللسة 
السابقة، حيث لم يتجاوز حجم النشاط 2.6 مليون سهم بقيمة 
3 ماليني دينار في حدود سعرية تراوحت بني دينار و220 فلسا 
كحد أعلى ودين���ار و200 فلس كحد أدنى. وتأتي تلك التداوالت 
على وقع األرباح القياسية التي متكنت الشركة من حتقيقها في 
النصف األول والتي دفعت السوق لتخطي حاجز ال� 6700 نقطة 

للمرة األولى منذ شهرين.

عمر راشد
أثبتت أولى جلس����ات التداول 
الرمضانية أن محفزات الس����وق 
هي املعيار لرفع أو خفض السوق 
دون النظر لفترات التداول أو عدد 
الس����اعات، حيث ارتفعت سيولة 
السوق بشكل كبير متخطية حاجز 
ال� 52 مليون دينار لتستقر عند 
54 مليون دينار مدفوعة بنشاط 
ملحوظ على األسهم القيادية حيث 
التزال قوى الدفع واحملفزات اخلاصة 

تسيطر على سلوك املتداولني.
وارتفع����ت وتي����رة التداوالت 
بشكل ملحوظ على وقع النشاط 

امللحوظ ألس����هم البنوك بقيادة سهم »الوطني« الذي سيطرت األخبار 
اخلاصة باالكتتاب في زيادة رأسماله على سلوك املتداولني الذين اندفعوا 
لالس����تحواذ على السهم ليس����تحوذ على 33.8% من القيمة اإلجمالية 

لتداوالت السوق.
ولم يكن االكتتاب في زيادة رأسمال البنك العامل الوحيد وراء فتح 
شهية املتداولني على سهم الوطني فرفع »موديز« تصنيفها للبنك وكذلك 
األرباح نصف الس����نوية القياسية التي حققها والتوقعات بدخوله في 
الشريحة األكبر في متويل مشاريع التنمية جعلت السهم األكثر جاذبية 

للشراء لدى املتداولني.
كما ش����هد قطاع البنوك ارتفاعات ملحوظة في الس����يولة على وقع 
تباين س����لوك التداول على أسهمه ما بني عمليات جني أرباح وحتديدا 
على س����هم »بيتك« و»الكويت الدولي« وعمليات ش����راء ملحوظة على 
بنك بوبيان الذي ارتفع السهم بواقع 10 فلوس ليستقر عند 570 فلسا 

للسهم وبقيمة بلغت 1.3 مليون دينار.
وفيما حققت س����يولة السوق ارتفاعا بواقع 12.6% مقارنة باجللسة 
الس����ابقة، تراجع حجم النشاط وعدد الصفقات في السوق وذلك تأثرا 
بعمليات جني أرباح طالت الكثير من األس����هم الرخيصة، وهو ما دفع 

مؤشرات السوق لإلغالق على انخفاض متباين في مستوى درجته.
فقد أغلق املؤشر العام للسوق على انخفاض قدره 21.9 نقطة بالغا 
6679.3 نقطة، فيما تراجع املؤشر الوزني بشكل محدود بلغ 0.9 نقطة 

ليستقر عند 425.75 نقطة.

المؤشرات العامة

وأنهى السوق رابع جلسات تداوالته األسبوعية على انخفاض مستقرا 
في املنطقة احلمراء، حيث تراجع املؤشر العام بواقع 21.9 نقطة ليستقر 
عند 6679.3 نقطة وبانخفاض نسبته 0.33% مقارنة باجللسة السابقة، 
كما تراجع املؤش����ر الوزني بواقع 0.9 نقطة ليغلق عند 425.75 نقطة 

وبانخفاض نسبته %0.21.
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 285.6 مليون سهم نفذت من خالل 
3672 صفقة قيمتها 55.4 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 104 
ش����ركات من أصل 212 ش����ركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة 
وتراجعت أسعار أسهم 52 شركة وحافظت أسهم 35 شركة على أسعارها 

دون تغيير.
وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 76.7 

محفزات السوق 
تتغلب على عوامل 

الترقب وتقليص 
عدد ساعات 

التداول بدعم من 
األسهم القيادية

المؤشر العام 21.9 نقطة وتداول 
285.6 مليون سهم بقيمة

 55.4 مليون دينار
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استحوذت قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
38.65 مليون دينار 
على 69.8% من 
إجمالي القيمة

المشعان: »غلف إنفست« تنتظر موافقة الدائنين 
على تملك حصص فيها  لمحاولة إنقاذها

أحمد يوسف
في أجواء عاصفة وأشد سخونة من لهيب الصيف، 
وخالل أكثر من 90 دقيق����ة رد رئيس مجلس إدارة 
الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار )غلف انفست( 
عبد احملسن املشعان على أسئلة املساهمني التي كانت 
أشبه بتوجيه االتهام منها إلى االستفسار حول وضع 
الشركة والتعرف على خطة مجلس اإلدارة للخروج 

من بوتقة األزمة املريرة التي تعانيها الشركة.
وأكد املشعان خالل اجلمعية حصول الشركة على 
موافقة البنوك الدائنة على متلك حصة في الشركة، 
مشيرا الى أنه من املفترض ان يتم االنتهاء من ذلك 

قبل انتهاء املهلة التي حددها البنك املركزي.
وقال املش����عان ان خطته تتركز على عدة دعائم 
منه����ا اقناع اجلهات الدائنة بتحويل مديونياتها الى 
رأسمال في الشركة، وهذا ما اقترحته شركة املثنى 

لالستثمار مستشار إعادة الهيكلة والتي مت تعيينها أخيرا.
وفي رده على مداخلة ألحد املساهمني بأن تخفيض رأس املال سيؤدي 
الى خروج صغار املساهمني من الشركة، قال ان ذلك هو اخليار املتاح 
حاليا وأن أمر اعتماده يعود الى موافقة اجلمعية العمومية، والتي سيتم 

الدعوة إليها عقب التوصل الى اتفاق مع اجلهات الدائنة.
وأش����ار الى ان مجلس اإلدارة خاطب كبار مساهمي الشركة وأبدوا 

موافقاتهم حيال إنقاذ ما ميكن إنقاذه.
وفي رده على سؤال طرحه أحد املساهمني حول ما قدمه مجلس اإلدارة 
منذ توليه إدارة الشركة، قال املشعان: »سعينا منذ اللحظة األولى الى 
العمل مع ش����ركة املثنى لالستثمار لوضع خطة إلعادة الهيكلة وبناء 
عليه حصلنا على متدي����د من البنك املركزي حتى نهاية العام احلالي 
واالنتهاء منها، كم����ا حصلنا على موافقة املركزي على تخفيض رأس 

املال الى مليون دينار«.

خيار التصفية

وأكد املشعان أن خيار التصفية هو آخر اخليارات املتاحة أمام مجلس 
اإلدارة احلالي، ولكن ال نرغب في إحلاق الضرر بأحد املساهمني.

هذا، وقد شهدت اجلمعية في بداية فعالياتها قراءة مندوب الوزارة 
للتقري����ر املعد من قبل الوزارة بش����أن املخالف����ات التي قام بها بعض 
القائمني على إدارة الش����ركة، وبعد ق����راءة التقرير اتفق كل احلضور 
من املساهمني والتي بلغت نسبة نصابهم 13%، على إضافة بندين في 

محضر اجتماع اجللسة :
� األول هو االعتراض على قرار تخفيض رأسمال الشركة.

� الثاني عدم إبراء ذمة مجلسي اإلدارة السابق واحلالي للشركة.

الخسائر و»األهلية«

من جانب آخر عزا بيان للشركة أمس السبب الرئيسي وراء تكبد 
اخلسائر الى املساهمة في الشركة األهلية القابضة في عام 2006، عندما 
مت شراء ما يقارب 20% من أسهمها بسعر 450 فلسا للسهم بزيادة عن 
سعر السوق في ذلك الوقت بنحو 33 مليون دينار، إضافة الى أنه مت 

اقتراض مبلغ 15 مليون دينار لتمويل جزء من قيمة الصفقة.
وأوضح البيان أنه نتج عن تلك الصفقة تركز األصول في استثمار 
الشركة األهلية القابضة، ما أدى الى تسجيل خسارة على أسهم الشركة 
األهلية القابضة في عام 2008 مببلغ 30 مليون دينار، حيث بلغ سعر 
الس����هم 198 فلسا للس����هم، إضافة الى أنه نتيجة الستمرار انخفاض 
سعر الس����هم، كان البد من ابراز البيانات املالية للشركة في صورتها 
احلقيقية وعليه مت تسجيل سعر سهم األهلية في دفاتر الشركة بسعره 
احلقيقي، وهو س����عر اإلقفال في ديسمبر 2009 على 42 فلسا للسهم، 

ما أدى الى تسجيل خسارة قدرها 38 مليون دينار، 
علما أن سعر السهم استمر في تدهوره حتى أغلق 

على سعر 28 فلسا.

خطة الهيكلة

وعلى صعيد خطة إعادة الهيكلة، أفاد البيان بأن 
اإلدارة التنفيذية استطاعت بشكل مباشر تقليص 
مصاريف العمل بأكبر قدر ممكن، باإلضافة إلى أنه 
متت االستعانة بش����ركة املثنى لالستثمار لوضع 
خطة إعادة الهيكلة، مش����يرا الى أن التحدي األكبر 
هو إقناع املصارف الدائنة بتحويل مديونياتها غير 
املضمونة والبالغة 30 مليون دينار الى مساهمة في 
رأسمال الشركة وإيجاد مساهم رئيسي لضخ مبلغ 

قدره 20 مليون دينار.

300 مليون دينار

ولفت البيان الى أن الشركة التزال تدير نحو 300 مليون دينار من 
صناديق وأموال عمالء مازالوا يكنون الثقة بالشركة، والتي ساهمت 
في حتقيق ايرادات مبا يقارب مليون دينار خالل عام 2009، بانخفاض 
يفوق 80% مقارنة بعام 2008، حيث حققت نحو 5 ماليني دينار نتيجة 

لهبوط قيمة األصول املدارة في السوق.

النتائج المالية 

واستعرض البيان النتائج املالية للشركة موضحا أن غلف انفست 
منيت بخس����ارة بلغت 42.8 مليون دينار تعادل 226.8 فلس����ا للسهم 
الواحد، وبلغت اخلسائر املتراكمة 43.8 مليون دينار وهي متثل %226 
من رأس املال ونتيجة لتلك اخلسارة اصبح لزاما على الشركة توضيح 
بعض احلقائق التالية: نتيجة للخس����ارة أصبحت حقوق املساهمني 

»سالب« بقيمة 24.8 مليون دينار.
� جاءت معظم اخلسارة بسبب انخفاض القيمة في الشركة الزميلة 
بقيمة 38 مليون دينار، باإلضافة إلى خسارة انخفاض في االستثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تعادل 2 مليون دينار تقريبا.
� لم تقم الشركة بأي نشاط استثماري خالل العام 2009 وما تكبدته 

من خسائر نتيجة تداعيات األزمة املالية.
� بلغت أتعاب اإلدارة والعموالت مليون دينار تقريبا مقابل 5 ماليني 
دينار، بانخفاض يف����وق 80% نتيجة لهبوط قيمة األصول املدارة في 

السوق.
� بلغت املصاريف اإلدارية والعمومية 1.1 مليون دينار باملقارنة مع 

العام السابق 1.7 مليون دينار بانخفاض قدره %37.
� تكاليف التمويل بلغت 3.1 ماليني دينار باملقارنة مع العام السابق 
4.5 ماليني دينار. وأشار البيان إلى قيام الشركة بعقد اجتماع بتاريخ 
19 مايو املاضي مع اجلهات الدائنة وطرحت عليهم اخلطة إلعادة الهيكلة 
والتي سبق ش����رحها، الفتا إلى أن الشركة التزال بصدد انتظار ردود 

هذه اجلهات الدائنة.

البنك المركزي

أفاد بنك الكويت املركزي في رده على الش����ركة: »بأنه اذا ما قررت 
اجلمعية العامة غير العادية للش����ركة اس����تمرار الشركة في مزاولة 
النش����اط وما يتطلبه ذلك من زيادة رأس املال، فس����يتم منح الشركة 
مهل����ة نهائية � غير قابلة للتمديد � حت����ى 2010/12/31 لالنتهاء من كل 
االجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات اجلمعية العامة، واستدعاء رأس املال 
ال����الزم وصوال به الى احلد األدنى املطلوب )15 مليون دينار( قبل هذا 

املوعد النهائي«. 

عموميتها اعترضت على قرار تخفيض رأس المال وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 

عبداحملسن املشعان


