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تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

حممد اأحمد اأبو املجد

لـــوفـــــاة املغفـــور لــه باإذن اهلل تعاىل

والـــــــده

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

عن بيانات النصف األول، تتركز عيون املتداولني في الفترة املقبلة 
نحو أداء السوق خالل النصف الثاني، حيث يترقب املتداولون 
واملس����تثمرون مصير بعض الش����ركات الت����ي يغيب الوضوح 
والشفافية بشأن بياناتها 
املالية منذ تداعيات األزمة 

وحتى اآلن.
الثالثية  الرقابة  ومع 
الكويت  املمثلة في بنك 
املركزي وإدارة الشركات 
املس����اهمة ف����ي وزارة 
التجارة والصناعة وإدارة 
الس����وق على الشركات 
الورقية لتنظيف السوق 
من املتالعبني، من املتوقع 
أن يس����ود العزوف عن 
الشراء أداء السوق انتظارا 
للقرارات احلكومية وكذلك 
ملعرفة نتائج الغربلة على 
بعض الشركات املوجودة 

في السوق.
ومع اإلق����رار بأهمية 
القضاء على املتالعبني في 
التداوالت  السوق ومنع 

مليون سهم نفذت من خالل 732 صفقة قيمتها 3.9 ماليني دينار. 
واحتل قطاع شركات االستثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
45.3 مليون سهم نفذت من خالل 674 صفقة قيمتها 4 ماليني دينار. 

وجاء قطاع اخلدمات في 
املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 23.1 مليون س����هم 
نفذت من خالل 573 صفقة 

قيمتها 3.9 ماليني دينار.
واحتل قطاع غير الكويتي 
الرابع بكمية تداول  املركز 
حجمها 14.3 مليون س����هم 
نفذت من خالل 135 صفقة 

قيمتها 712 ألف دينار.
وجاء قطاع البنوك في 
املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 13.2 مليون س����هم 
نفذت من خالل 276 صفقة 

قيمتها 5.6 ماليني دينار.

تخوفات »التصفية«

بع����د أن انته����ت املهلة 
القانوني����ة املمنوح����ة 
لشركات السوق لإلعالن 

إغالقات الثواني األخيرة ودعم »القيادية« يقودان السوق 
للتماسك رغم التراجع الحاد في السيولة بواقع %60 

الوهمية، إال أن دخول شركات في 
تلك الدائرة سيؤدي بالضرورة إلى 
اإلضرار بشركات تشغيلية موجودة 
في الس����وق وهو ما قد يؤدي إلى 
حالة من التراجع احلاد قد تطول 
الكثير من األس����هم وهو ما يعني 

إجماال ضياع حقوق املساهمني.

آلية التداول  

قادت إغالقات الثواني األخيرة 
الس����وق إلى التماسك بفضل دعم 
أسهم البنوك بقيادة الوطني الذي 
واصل ارتفاعه للجلسة الثانية على 
التوال����ي ليغلق على ارتفاع قدره 
20 فلسا للسهم ليستقر عند دينار 
و300 فلس للس����هم في تداوالت بلغت 897.5 ألف سهم وبقيمة 
قدرها 1.1 مليون دينار. وتراوح س����عر الس����هم بني دينار و300 

فلس كحد أعلى ودينار و280 فلسا كحد أدنى.
وفيما استقر سهم بنك اخلليج عند نفس مستويات اجللسة 
السابقة بالغا 465 فلسا تراجع سهم »التجاري« بواقع 10 فلوس 

ليستقر عند 880 فلسا للسهم.
وتراجع سهم بوبيان بواقع 20 فلسا للسهم ليستقر عند 550 
فلسا للسهم في عمليات جني أرباح »طبيعية« على السهم بعد 

االرتفاعات التي شهدها خالل جلسات األسبوع.
وس����اهم ارتفاع س����هم »بيتك« في الثواني األخيرة في دعم 
السوق بش����كل واضح حيث استقر الس����هم في نهاية اجللسة 
 عند مس����توى دينار و80 فلسا للسهم رابحا 20 فلسا وذلك في
تداوالت على الس����هم ش����هدت دخوال وخروج����ا لبعض صناع 

السوق.
وشهد سهم إيفا نش����اطا مضاربيا على السهم بكمية تداول 
بلغت 10.8 ماليني س����هم ما دفع س����يولة السهم لالستقرار عند 
705.5 آالف دينار، فيما تراجع س����هم »االستثمارات الوطنية« 
بواقع 5 فلوس ليس����تقر عند 340 فلس����ا للسهم. وتصدر سهم 
»املستثمرون« قائمة أنش����ط تداوالت السوق، حيث بلغ حجم 
تداوالت الس����هم 24.4 مليون س����هم من خالل 112 صفقة قيمتها 

633.4 ألف دينار.

الصناعة والخدمات

وحقق سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 10 فلوس للسهم 
بالغا 325 فلس����ا للسهم بكمية تداول 4.5 ماليني سهم نفذت من 

خالل 125 صفقة بقيمة 1.4 مليون دينار.
واستقر سهم »أنابيب« عند مستوى 310 فلوس للسهم بكمية 
تداول 4.5 ماليني سهم. وواصل سهم »أجيليتي« االرتفاع بواقع 
10 فلوس للسهم ليستقر عند 475 فلسا للسهم وذلك بعد ورود 
أخبار بأن اجليش األميركي قام بتمديد عقد املورد الرئيسي ملدة 
6 أشهر أخرى في نشاط بلغ 1.9 مليون سهم، فيما استقر سهم 
»زين« عند نفس مس����توى اجللسة السابقة بالغا دينارا و200 

فلس للسهم.

عمر راشد
أنه����ى الس����وق س����باق تداوالته 
األس����بوعية على متاس����ك بدعم من 
الثواني األخيرة وأس����هم  إغالق����ات 
البنوك بقي����ادة بنك الكويت الوطني 
وبيت التموي����ل الكويتي، وذلك رغم 
املخاوف من تراجع السوق بشكل حاد 
بسبب حالة الترقب التي سيطرت على 
نفسية املتداولني بسبب تراجع أسواق 
املال العاملية بش����كل ملحوظ وكذلك 

تراجع أسعار النفط. 
وجاء دعم األسهم القيادية للسوق 
ليدفع مؤشريه لإلغالق على تباين، 
ففيما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 0.7 
نقطة ليستقر عند 426.45 نقطة، أغلق 

املؤشر العام للس����وق على تراجع محدود بواقع 8.1 نقاط ليغلق عند 
6671.2 نقطة. وعلى الرغم من متاس����ك الس����وق، إال أن الس����وق شهد 
تراجعات حادة على مس����توى القيمة والكمية وعدد الصفقات، حيث 
تراجعت القيمة بواقع 59.8% من القيمة على وقع عمليات جني أرباح 
تركزت على األس����هم الرخيصة، كما تراجعت الكميات املتداولة بواقع 

25.5% وكذلك تراجع عدد الصفقات بواقع %21.25. 
وعلى الرغم من تراجع س����يولة السوق بنسبة تقترب من 60%، إال 
أن����ه التزال التداوالت الرمضانية في ثاني جلس����اتها أفضل من بعض 
جلسات تداول السوق في األيام العادية والتي استقرت سيولة السوق 

فيها عند 16 مليون دينار فقط. 
وعلى الرغم من أن تداوالت السوق شهدت متاسكا في جلسة أمس، 
فإنه التزال عوامل الترقب واحلذر تسود أوساط املتداولني نظرا القتراب 
انتهاء املهلة القانونية لإلعالن عن نتائج النصف األول، في وقت التزال 
اإلفصاحات غائبة عن كثير من تلك الشركات خاصة في قطاعي العقار 
واالس����تثمار حيث بات الكثير منها معرضا لإليقاف مع تصميم إدارة 
السوق على عدم املهلة القانونية ولو لساعة واحدة بعد 15 اجلاري. 

وفيما تشير بعض املصادر االستثمارية إلى أنه لن يقل عدد الشركات 
املعرضة لإليقاف في الس����وق عن 30 شركة بجانب الشركات املوقوفة 
أصال عن التداول، يقلل آخرون من مس����ألة اإليق����اف على اعتبار أنها 
ستطول أس����هما يتم تداولها بقيم أقل كثيرا من قيمتها االسمية األمر 

الذي يعني أن إيقافها لن يؤثر بشكل ملموس على أداء السوق.

المؤشرات العامة

أغلق السوق نهاية تداوالته األسبوعية على تباين في أداء مؤشريه 
الس����عري والوزني، ففيما ارتفع املؤشر العام للسوق بواقع 8.1 نقاط 
ليغلق على 6671.2 نقطة بانخفاض 0.12% مقارنة باجللس����ة السابقة، 
ارتفع املؤش����ر الوزني بواق����ع 0.7 نقطة ليغلق عل����ى 426.45 نقطة 

وبارتفاع نسبته %0.16.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 212.8 مليون سهم نفذت من خالل 2892 
صفقة قيمتها 22.3 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 114 شركة 
من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة وتراجعت 
أسعار أسهم 51 شركة وحافظت أسهم 63 شركة على أسعارها دون تغيير.  
وتصدر قطاع الش����ركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 95.6 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم
6 شركات والبالغة 
7.3 ماليين دينار 
على %33
من إجمالي القيمة

توقعات بإيقاف 
أسهم 30 شركة 
مدرجة مع انتهاء 

المهلة القانونية 
لإلفصاح عن نتائج 

النصف األول

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات البالغة 
7.3 ماليني دينار على 33% من إجمالي القيمة وهذه 
الشركات هي: الدولي ومجموعة الصناعات وبنك 

اخلليج والبنك الوطني واملشاريع وأجيليتي.
 اس��تحوذت قيمة تداوالت س��هم بنك الكويت 
الدول��ي والبالغ��ة 1.7 مليون دين��ار على 7.6% من 

إجمالي القيمة.
 باس���تثناء قطاع اخلدمات، أغلقت مؤشرات 
قطاعات السوق السبعة على تراجع، حيث حقق 
مؤشر قطاع اخلدمات ارتفاعا بواقع 34.4 نقطة، 
وتصدر قطاع األغذية تراجعات مؤشرات قطاعات 
الس���وق بواقع 38.6 نقطة، تاله في االنخفاض 
مؤش���ر قطاع غير الكويت���ي بواقع 28.2 نقطة 
وجاء قط���اع البنوك في املركز الثالث من حيث 

التراجعات بواقع 20.7 نقطة.

)محمد ماهر( السوق في حالة ترقب ألداء الشركات في النصف األول.. ومتداولون في انتظار بقية إعالنات الشركات 

المؤشر العام 8.1 نقاط 
وتداول 212.8 مليون سهم 

بقيمة 22.3 مليون دينار

انخفاض
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»غلف أنفست«: المجاميع االستثمارية تدفع المؤشرات 
نحو االرتفاع والتماسك وسط الشراء المكثف على البنوك

ذكر تقرير شركة غلف أنفست أن 
مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية 
ارتفاعا في جميع مؤشراته  شهد 
الرئيسية حيث ارتفع املؤشر السعري بواقع 5.10 نقاط 
وبنسبة 0.08%، كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 6.16 

نقاط وبنسبة %1.47.
وذلك لعدة عوامل أهمها، عمليات الش���راء املكثف 
والنشط على أسهم البنوك وفي مقدمتها سهما الوطني 
والدولي وبعض املجاميع االس���تثمارية التي شهدت 
تداوالت مكثفة ساعدت على ارتفاع مؤشرات السوق 

الرئيسية ومتاسكها خالل األسبوع.
وعلى الرغ���م من إعالن أرباح زين التاريخية التي 
بلغت 895 مليون دينار بواقع 232 فلس���ا للس���هم إال 
أن أسهم مجموعة زين لم تتفاعل بشكل الفت بسبب 
توقع املستثمرين لهذه األرباح مما أدى الى عدم تفاعل 

السوق مع هذا اإلعالن.

كما كان لعودة سهم أجيليتي للتداول األثر اإليجابي 
على أسهم مجموعة ش���ركات أجيليتي بشكل خاص 

وعلى السوق بشكل عام.
 وافاد التقرير بأن قطاع البنوك تصدر أعلى تداول 
بنسبة 39% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع حيث 
شهد سهم وطني تداوال ب� 23.7 مليون سهم بقيمة 29.7 
مليون دينار، وأيضا شهد سهم الدولي تداوال ب� 54.7 
مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار، وحل قطاع اخلدمات 
ثانيا بنسبة 21.7% وذلك بسبب التداول على سهم زين 
حيث تداول ب� 11.8 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار، 
وشهد سهم أجيليتي تداوال ب� 12.1 مليون سهم بقيمة 
5.6 ماليني دينار، ولقد حل قطاع العقار ثالثا بنسبة 
13% وذلك بسبب التداول على سهم املستثمرون حيث 
تداول ب� 315.4 مليون س���هم بقيمة 8.3 ماليني دينار، 
وشهد سهم املنتجعات تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 

82 مليون سهم بقيمة 4.4 ماليني دينار.

وكان التقرير قد توقع في حتليله الفني الس���ابق 
لسوق الكويت لألوراق املالية أن املؤشر يجب عليه أن 
يتخطى نقطة املقاومة األولى عند 6.667 نقطة ليستمر 
باالرتفاع وليتجه نحو نقطة املقاومة الثانية عند 6.734 
نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤش���ر 
إلى نقطة الدعم األولى عند 6.544 نقطة ومن ثم نقطة 
الدعم الثانية 6.380 نقطة. وبالفعل فقد تذبذب املؤشر 
صعودا مما أدى إلى جتاوز نقطة املقاومة األولى حيث 

أقفل املؤشر عند 6.671.2 نقطة.
أما بالنسبة لتحليلنا للفترة املقبلة، فإننا نتوقع 
أن املؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة املقاومة األولى 
عند 6.734 نقطة ليستمر باالرتفاع وليتجه نحو نقطة 
املقاومة الثانية عن���د 6.820 نقطة مع ارتفاع القيم 
والكمي���ات املتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن 
نزول املؤشر إلى نقطة الدعم األولى عند 6.667 نقطة 

ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.544 نقطة.

عودة سهم »أجيليتي« إلى التداول انعكس باإليجاب على التداوالت األسبوعية

»جراند« تخفض رأسمالها إلى 37.5 مليون دينار
عاطف رمضان

العادية  العمومية غير  أقرت 
لش���ركة املش���روعات الكب���رى 
العقارية )جراند( تخفيض رأسمال 
الشركة من 45.4 الى 37.5 مليون 
دينار وذلك إلطفاء املبلغ املتبقي 
من اخلس���ائر املتراكمة للشركة 
بع���د إطفاء جزء من اخلس���ائر 
املتراكمة عن طريق اس���تخدام 
كامل عالوة اإلصدار واالحتياطي 
القانوني واالحتياطي االختياري 

للشركة. 
وأعلن رئي���س مجلس إدارة 
الذي  الرشيدي  الشركة د.بشير 
ترأس العمومية أمس عن إقرار 
العمومية بن���ود جدول االعمال 
النظر في  والتي تضمنت بن���د 
اس���تمرارية الش���ركة في ضوء 
جتاوز اخلس���ائر املتراكمة %75 
من رأسمال الشركة حتى تاريخ 

31ديسمبر 2009.
وقد أقرت العمومية إطفاء جزء 

من اخلسائر املتراكمة على الشركة 
والبالغة 44.5 مليون دينار بغلقها 
عن طريق كامل عالوة االصدار 
والبالغة 24.5 مليون دينار وكامل 
االحتياطي القانوني والبالغ 6.03 
ماليني دين���ار، علما أن مجموع 
أرصدتها يبلغ 36.6 مليون دينار 
كما في تاريخ امليزانية العمومية 
ويتبقى من اخلس���ائر املتراكمة 

مبلغ 7.9 ماليني دينار.
وأقرت العمومية تعديل املادة 
رقم 6 من عقد التأسيس واملادة رقم 
5 من النظام األساسي اخلاصتني 
برأسمال الشركة ليصبح النص 
بعد التعديل كاآلتي: حدد رأسمال 
الشركة مببلغ 37.5 مليون دينار 
موزعة على 375.349.599 سهما 
قيمة كل سهم 100 فلس وجميع 
األسهم نقدية، وقد شهدت عمومية 
الشركة حتفظ أحد املساهمني على 
البند اخلاص بتخفيض رأسمال 

الشركة.

عموميتها أقرت النظر في استمرارية الشركة

)قاسم باشا ( د. بشير الرشيدي مترئسا عمومية »جراند« 

»بيان«و »منافع«  تحققان خسائر للنصف األول
ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة منافع 
لالستثمار )منافع(  حصلت على موافقة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية املرحلية للفترة   املنتهية 
ف���ي 2010/6/30، وجاءت ميزانية الش���ركة محملة 
بخس���ائر بلغت 478.3 ألف دينار مب���ا يعادل 2.4 
فلس للس���هم، فيما بلغ اجمالي حقوق املس���اهمني 

25.9 مليون دينار.
كما أفادت شركة بيان لالس����تثمار )بيان(  بأنها 
حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها 
املالية املرحلية للفترة   املنتهية في 2010/6/30، حيث 
جاءت ميزانية الش����ركة محملة بخسائر بلغت 7.6 

ماليني دينار مبا يعادل 21.5 فلسا للسهم.


