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عن صعوبة حتديد اجتاهات السوق في الفترة املقبلة 
  وبالتالي صعوبة اتخاذ قرارات بالشراء حتى من لديه اسهم يجد 
صعوبة في اتخاذ قرارات 
البيــــع امال في حتســــن 
الســــوق، والتوتر ناجت 
من املخاوف من ان يشهد 
السوق هبوطا في الفترة 
املقبلة، ولكن الغالبية من 
اوساط املتداولني يفضلون 
مبدأ السالمة، اي االحجام 
الشــــراء واالحتفاظ  عن 
بالسيولة جتنبا للخسائر 
وفي نفس الوقت شــــراء 
االســــهم بأقل االســــعار 
املمكنة، وفي ظل االفتقاد 
للمبادرات الشرائية، فان 
السوق مرشحا ملزيد من 
التراجع في حال استمرار 
املالية  الســــيولة  ضعف 
املوجهة للسوق، اما على 

  واحتــــل قطاع البنــــوك املركز الثالث من حيــــث القيمة، إذ مت 
تداول ٤٫٩ ماليني سهم نفذت من خالل ٢١٦ صفقة قيمتها ٣ ماليني 

دينار.
  وحصل قطاع الشركات 
املركز  العقاريـــة علـــى 
القيمة،  الرابع من حيث 
إذ مت تداول ٢٤٫٥ مليون 
سهم نفذت من خالل ٣٥٣ 
صفقة قيمتها ٢٫١ مليون 

دينار.
  وجاء قطاع الصناعة 
في املركـــز اخلامس من 
حيث القيمة، إذ مت تداول 
٥٫٨ ماليني سهم نفذت من 
خالل ٢٣٦ صفقة قيمتها 

١٫٩ مليون دينار.

  حيرة وتوتر

  تسود أوساط املتداولني 
حيرة وتوتر، حيرة ناجتة 

 البورصة تسجل أدنى قيمة تداول على اإلطالق
  منذ بداية العام وسط مخاوف من مفاجآت غير مريحة

   اســــتحوذت قيمة تداول أســــهم ١٠ شــــركات 
والبالغة ٧٫١ ماليــــني دينار على ٥١٫٩٪ من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، االستثمارات 
الوطنية، العقارات املتحدة، الدولي، املباني، بوبيان 
للبتروكيماويات، زيــــن، اجيليتي، الرابطة وبنك 

بوبيان.
    استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

١٫١ مليون دينار على ٨٪ من القيمة االجمالية.
   باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع العقارات مبقدار 
١٫٧ نقطة، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات االخرى 
اعالها البنوك مبقدار ٥٨٫٩ نقطة تاله الصناعة مبقدار 

٤٩٫٢ نقطة تاله االغذية مبقدار ٣٧٫٧ نقطة.  ت 
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الذاتية لكل  الدفع  مستوى عوامل 
شركة على حدة، فان هناك شركات 
اســــهمها مناسبة للشــــراء خاصة 
القادرة على  التشغيلية  الشركات 
توزيع ارباح والتي يتوقع ان يتراوح 

عددهاما بني ٣٠ و ٤٠ شركة.

  آلية التداول

  ازدادت حركة التداول على اسهم 
البنوك ضعفا مع تراجع اسعار اسهم 
٣ بنوك وارتفاع سهم واحد واستقرار 
اسعار اســــهم باقي القطاع، ورغم 
انخفاض تداوالت سهم البنك الدولي 
مقارنة مبعــــدالت تداوالته الســــابقة اال ان تداوالته امس تعتبر 
االعلــــى في قطاع البنوك مع انخفاض محدود في ســــعره، ورغم 
االرباح اجليدة التي حققتها البنوك في التسعة اشهر اال ان هناك 
شبه احجام عن شــــراء اسهم البنوك التي تعتبر مالذا آمنا ولكن 
مخاوف اوساط املتداولني من حدوث اي مفاجآت سلبية حتد من 
شراء اسهم البنوك التي ستكون اكثر املستفيدين من امتام صفقة 

زين ـ اتصاالت.
  وتراجعت حركة التداوالت على اســــهم الشركات االستثمارية 
بشكل ملحوظ مع انخفاض اســــعار اغلبها، فقد تراجعت اسعار 
اسهم الشركات االستثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي في تداوالت 
ضعيفة، فيما سجل سهم اكتتاب ارتفاعا باحلد االعلى مطلوبا دون 
عروض في تداوالت ضعيفة، ولكن سهم املدينة حافظ على سعره 
رغم تداوالته املرتفعة نسبيا، كذلك ارتفع سهم اسكان في تداوالت 
ضعيفة بفعل عمليات تصعيد للسهم، ويأتي الضعف امللحوظ على 
اسهم الشركات االســــتثمارية بفعل املخاوف من استمرار االجتاه 
النزولي للسوق وانعكاس ذلك على نتائجها املالية في الربع الثالث، 
فضال عن استمرار الصعوبات املالية التي تواجهها اغلب الشركات 

والتي يتوقع ان تستمر لعامني مقبلني على االقل.
  وازدادت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية في تداوالت 
ضعيفة باســــتثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم العقارات 

املتحدة الذي حقق مكاسب سوقية مرتفعة.

  الصناعة والخدمات

  تراجعت اسعار اغلب الشركات الصناعية في تداوالت متواضعة، 
فقد شــــهد سهم الكابالت انخفاضا ملحوظا في سعره، كما شهدت 
اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ضعفا واضحا في تداوالتها خاصة 

سهم زين الذي حافظ على سعره في تداوالت ضعيفة.
  وقد استحوذت قيمة تداوالت اسهم ١٠ شركات على ٥١٫٩٪ من 
القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٠ 

شركات 

 هشام أبوشادي
  أدنى قيمة تداول سجلها سوق 
املالية أمس منذ  الكويت لألوراق 
بداية العام تقريبا في الوقت الذي 
سجل فيه مؤشرا السوق انخفاضا 
محدودا، ويأتـــي التدني الواضح 
في قيمـــة التداول نتيجة تفضيل 
أوساط املتداولني عدم ضخ سيولة 
في السوق، فرغم تأكيد نائب رئيس 
مجموعة اخلرافي في تصريح له 
أول من امس على أن صفقة «زينـ  
اتصاالت» يتوقع امتامها مع حلول 
منتصف شهر يناير املقبل وايضا 

تأكيده على ان نســـبة الـ ٤٦٪ يتوقع جتميعها وأكثر إال ان هناك 
شبه إحجام واضحا عن الشراء من قبل أوساط املتداولني خوفا من 
حدوث أي مفاجآت غير مريحة، لذلك فإن استمرار ضعف التدفقات 
املالية في البورصة ســـيؤدي الى انخفاض األسعار، فمع تزايد 
وتيرة البيع خاصة من صغار املتداولني ســـتزداد وتيرة هبوط 
أسعار األسهم في الوقت الذي فقد فيه السوق كبار الالعبني سواء 
من خالل قيام املجاميع االستثمارية بالتحرك على أسهمها أو من 
خالل شبه توقف احملفظة الوطنية عن الشراء، وهذا يأتي ايضا 
في ظل افتقاد السوق بشكل عام احملفزات رغم ان هناك وفرة في 
السيولة املالية ظهرت بشكل واضح في بدايات اإلعالن عن صفقة 
زين، ولكن أصحاب هذه السيولة باتوا يفضلون االحتفاظ بها في 

البنوك رغم العائد املتواضع على الودائع.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشــــر العام للبورصة ٢٣٫٤ نقطة ليغلق على ٦٨٩١ 
نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٣٤٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤشــــر الوزني ١٫٣٢ نقطة ليغلق علــــى ٤٦٦٫٥١ نقطة بانخفاض 

نسبته ٠٫٢٨٪ مقارنة بأول من أمس.
  وقد بلغ اجمالي األســــهم املتداولة ٨٩٫١ مليون سهم نفذت من 

خالل ١٩٥١ صفقة قيمتها ١٣٫٧ مليون دينار.
  وجرى التداول على أســــهم ١١٠ شــــركات من أصل ٢١٣ شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أســــهم ٢٠ شركة وتراجعت أسعار أسهم 
٤٨ شــــركة وحافظت أسهم ٤٢ شركة على أسعارها و١٠٣ شركات 

لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشــــركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ٢٣٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٤٧٠ صفقة قيمتها ٣٫٢ 

ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشــــركات االستثمارية في املركز الثاني من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ٢٧٫١ مليون ســــهم نفذت من خالل ٥٩٤ صفقة 

قيمتها ٣ ماليني دينار.

 استمرار
  اإلحجام عن 

الشراء سيدفع 
السوق للهبوط 

القوي
  خالل ديسمبر 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم
  ١٠ شركات
  على ٥١٫٩٪

  من القيمة 
اإلجمالية

 المؤشر ٢٣٫٤ نقطة وتداول 
٨٩٫١ مليون سهم قيمتها 

١٣٫٧ مليون دينار

 انخفاض 

 (سعود سالم) انخفاض واضح في القوى الشرائية ومتاسك مؤشري السوق  

 نجحت في تجديد وتسوية جميع تسهيالت المرابحة

  ٣٫٢ ماليين دينار خسائر «بيت األوراق» 
في الربع األول من العام الحالي

  
  أعلنت شركة بيت األوراق املالية (البيت) انها حصلت على 
موافقة بنك الكويت املركـــزي لبياناتها املالية املرحلية للفترة 
املنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠، بتاريخ ٢٠١٠/١١/١١، حيث حققت خسائر 
بلغت ٣٫٢ ماليني دينار بواقع ٥ فلوس للســـهم مقارنة بخسائر 
قدرها ٦٫٤ ماليني دينار بواقع ٩٫٩ فلوس للسهم عن ذات الفترة 
مـــن العام املاضي، كما بلغ اجمالـــي املوجودات املتداولة ١٣٤٫٥ 
مليون دينار وإجمالي املوجودات ٢٣٦٫٩ مليون دينار وإجمالي 
املطلوبات املتداولة ١٦٨٫٧ مليون دينار وإجمالي املطلوبات ٢٠٣٫٦ 
ماليني دينار وإجمالي حقوق املساهمني ٢٦٫٧ مليون دينار لفترة 
الربع األول من العام احلالي. وجاء في بيان صادر عن البورصة 
ان تقرير مراقبي احلســـابات جاء فيه: دون التحفظ في رأينا، 
نلفـــت االنتباه الى االيضاح ٢ حول البيانـــات املالية املرحلية 
املكثفة املجمعة والتي تبني ان الشـــركة األم قد تكبدت خسائر 
مببلغ ٣٫٢ ماليني دينار لفترة الثالثة أشهر املنتهية في ٣١ مارس 
٢٠١٠ مقارنة بالنســـبة املنتهية في ٣١ ديســـمبر ٢٠٠٩ بخسائر 
قدرها ٥٧٫٦ مليون دينار والثالثة أشـــهر املنتهية في ٣١ مارس 
٢٠٠٩ مببلغ وقدره ٦٫٤ ماليني دينار، كما في ذلك التاريخ، لدى 
املجموعة خسائر متراكمة مببلغ ٦٠٫٨ مليون دينار مقارنة بذات 

الفترة لعام ٢٠٠٩ مببلغ ٥٧٫٦ مليون دينار.
  كما جاء في االيضاح ٢ املفهوم احلســـابي األساســـي: خالل 
فترة الثالثة أشهر املنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ والحقا لتاريخ ٣١ 
مارس ٢٠١٠، حيث جنحت االدارة في جتديد او تســـوية جميع 
تســـهيالت املرابحة التي اســـتحقت كما انتهت ايضا من إعداد 
خطة إعادة هيكلة متكاملة إلعادة جدولة التمويل قصير األجل 
وفي مرحلة التفاوض مع الدائنني وهي على ثقة بانها ستتمكن 
من إعادة التفاوض حول شروط التمويل، ولذلك، فقد مت اعداد 
البيانات املالية املجمعة وفقا ملبدأ االستمرارية ولم تتضمن اي 
تعديالت تتعلق بإمكانية استرداد وتصنيف مبالغ املوجودات 
املســـجلة وتصنيف املطلوبات التي قد تكـــون ضرورية إذا لم 

تتمكن املجموعة من االستمرار في أعمالها. 

 ذكرت الشركة الوطنية للميادين 
أن مجلس اإلدارة اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشـــركة للفترة 
املنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ حيث حققت 
الشركة خسائر بلغت ٢٫٢ مليون 
دينار بواقع ٢٫٣٩ فلس للســـهم 
مقارنة بنفس الفترة للعام املاضي 
بأرباح بلغت ٧٤٢٫١٨٣ ألف دينار 

بواقع ٠٫٧٩  فلس للسهم.
  كما حققت الشركة خسائر للـ 
٣ أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٠ بلغت ١٧٨٫٢ ألف دينار مقارنة 
بذات الفترة للعام املاضي بخسائر 
قدرها ٩٩٠٫٤١٨ ألف دينار بواقع 
١٫٠٥ فلس للسهم الواحد، كما بلغ 
اجمالي املوجودات املتداولة ٨٧٫٧  
مليون دينار واجمالي املطلوبات 
املتداولة ٦٧٫٨ مليـــون دينار  و 
اجمالي حقوق املســـاهمني ٦٥٫٥ 

مليون دينار.
   وأفادت الشـــركة على املوقع 
االلكتروني للبورصة بأن تقرير 
مراقبي احلسابات يحتوي على 
قيود على نطاق املراجعة كما هو 
مبني فـــي االيضاحات ٣ و١٣ و١٤ 
املالية املرحلية  حول املعلومات 
املجمعة، فقـــد تخلفت املجموعة 
عن ســـداد املدفوعـــات املؤجلة 
الســـداد والفوائد املستحقة على 
القروض الجل. نظـــرا للتخلف 
عن سداد الفائدة املستحقة على 
القرض الجـــل، فقد اصبح كامل 
املبلغ القائم مستحق السداد فورا 

قبل موعد االستحقاق.قامت اجلهة 
املقرضة لذلك القرض برفع دعوى 
ضد الشركة االم، كما قامت باتخاذ 
اجراءات العـــادة امتالك االوراق 
املالية املرهونة مقابل القرض وذلك 
السترداد مبلغ القرض االساسي مع 
الفائدة كما حصلت اجلهة املقرضة 
على حكم قضائي باحلجز املؤقت 
البنكية  على جميع احلســـابات 
للشـــركة االم وقد قامت الشركة 
االم برفع دعوى مضادة له، تقوم 
املجموعة حاليـــا بالتفاوض مع 
الدائنني العادة هيكلة املبلغ املؤجل 
السداد كما انها تقوم مبناقشات مع 
جهات مستثمرة اخرى محتملة. ان 
قدرة املجموعة على مزاولة اعمالها 
على اســـاس مبدأ االســـتمرارية 

تســـتند بشكل كبير إلى النتائج 
الناجحة لتلك املناقشات. لم نتمكن 
من احلصول على معلومات كافية 
وموثوق فيها لتحديد ما اذا كانت 
املجموعة قـــادرة على الوصول 
الى اتفاق مع الدائنني او اجلهات 

املستثمرة احملتملة.  
  وحول عدم القدرة على ابداء 
اســـتنتاج:  فأفاد تقرير مراقبي 
احلســـابات بأنه نظرا جلوهرية 
االمور املذكورة بالفقرة السابقة، لم 
نتمكن من احلصول على معلومات 
كافية وموثوق فيها لتوفير اساس 
الستنتاجنا على املعلومات املالية 
املرحلية املجمعة وعلى ذلك فاننا ال 
نبدي استنتاجا على هذه املعلومات 

املالية املرحلية املجمعة.  

 الرجعان: «األهلي المتحد» يفوز بخمس جوائز 
متتالية كأفضل بنك لتعامالت النقد األجنبي

 مليونا دينار خسائر «ميادين»

 مت اختيار البنك االهلي املتحد 
كأفضل بنك لتعامالت النقد االجنبي 
في الشرق االوسط ٢٠١٠ من قبل 
مجلــــة جلوبــــال فاينانس. ومن 
اجلديــــر ذكــــره ان البنك يحصل 
على هذه اجلائزة للمرة اخلامسة 
على التوالي، وهو اجناز لم يسبق 
حتقيقه من قبل، هذا باالضافة الى 
حصول البنك على اجلائزة نفسها 
البحرين. وبهذه  على مســــتوى 
املناسبة، قال رئيس مجلس ادارة 
البنك االهلي املتحد فهد الرجعان: 
اننا سعداء بأن يتبوأ البنك االهلي 
املتحد مجددا موقع الصدارة على 
صعيد عمليات النقد االجنبي على 
مستوى الساحة االقليمية واحمللية، 
وذلك بشهادة من قبل جهة مختصة 
مثل جلوبال فاينانس والتي تدل 

لقد واصلنا النمو في معامالت النقد 
االجنبي من خالل االســــتفادة من 
شبكتنا االقليمية في منطقة الشرق 
االوسط ووجودنا القوي في كل من 

االسواق التي نعمل فيها.
  من جانبهــــا، أشــــارت مجلة 
جلوبال فاينانس الى ان الشركات 
بحاجة ماسة اآلن خلبرة البنوك 
النقــــد االجنبي  فــــي معامــــالت 
ملســــاعدتها على تقلبات السوق 
بعد مشاكل الديون السيادية في 
أوروبا والتحفظ النقدي في الصني 

وحتركات االحتياطي الفيدرالي.
  جدير بالذكر ان هيئة حترير 
مجلة جلوبــــال فاينانس تختار 
أفضــــل املصارف للجائــــزة بعد 
استطالع آراء وتقييم العديد من 

احملللني املاليني. 

العمل  على متيز وخبــــرة فريق 
بالبنك، وقدرتنا على االستمرارية 
في تقدمي افضل اخلدمات في ظروف 
السوق املختلفة. وأضاف الرجعان: 

 .. وتوقف عملية بيع أسهم
  شركة المزايا القابضة المملوكة لها

  
ــت بالفعل من خالل االجراءات    أكدت «ميادين» أنها قد قام
القانوينة بوقف عملية بيع أسهم شركة املزايا القابضة اململوكة 
ــع أمس ، وجار حاليا  ــي كان مقررا لها إجراء عملية البي لها الت

نظر تلك الدعوى امام احملاكم.
ــك التجاري لرفع  ــوى ضد البن ــا قامت ايضا برفع دع   كم
ــاعيها اجلادة  ــهم املختصة، مؤكدة مس احلجز الواقع على اس
لتسييل بعض أصولها للوفاء بدينها للبنك التجاري خاصة ان 
ــون دينار هو الدين الوحيد  ــذا الدين البالغ قيمته   ٢٢٫٦ ملي ه

على الشركة.   

فندق «إيبيس الساملية».
الشـــيخ مبارك على    وأكد 
رؤيتـــه املتمحـــورة حـــول 
تطوير قطـــاع الفنادق ضمن 
الفئة االقتصادية املتوســـطة 
مبنطقة الشـــرق األوسط، كما 
شدد على العالقة القوية التي 
تربـــط مجموعته مـــع «أكور 

للضيافة».
  وأوضـــح بقوله: «أنا واثق 
أن هناك فرصة لتطوير قطاع 
الفنادق ضمن الفئة املتوسطة في 
الشرق األوسط، وإستراتيجيتنا 
املتبعة ضمن هذا املجال تبرهن 
على صحتها. ويتمحور تركيزنا 
حول توفير تســـهيالت عالية 
اجلودة لإلقامة بأسعار معقولة 
جدا في مواقع رئيسية ومالئمة. 
إلى  وفنادق (إيبيـــس) ترمز 
البساطة واالستمرارية والقيمة 
العالية، وهي بالفعل تقوم على 
كل ما يحتاجه العمالء وبأسعار 

مقبولة».

٢٠٠٩) وعمان في األردن (افتتح 
في العام ٢٠٠٩).

  وأضاف: «تشكل الكويت خطوة 
مهمـــة جدا مـــن التزامنا بقطاع 

الفنادق ضمن الفئة االقتصادية 
التي تشهد نشاطا قويا، ونحن 
واثقون بأن فندق «إيبيس شرق» 
سيحقق النجاح ذاته الذي يحققه 

جديدة ضمن الفئة املتوسطة لكي 
تنضم إلى فندقي شرق والساملية 
في الكويت (افتتح في العام ٢٠٠٨) 
ومسقط في عمان (افتتح في العام 

 قامت مؤخرا الشركة العملية 
للفنادق بافتتاح ثاني فندق لها في 
الكويت والذي يحمل اسم «إيبيس 

شرق» والذي يضم ١٦٠ غرفة.
  ومبشاركة أكثر من ٥٠ شخصية 
من مجتمع األعمال بالكويت في 
احلفل اخلاص الذي أقامه رئيس 
العملية  الشـــركة  إدارة  مجلس 
للفنادق الشـــيخ مبارك عبداهللا 
املبارك الصباح، مبناسبة افتتاح 
الفندق، وحضره أيضا عدد من 
الذين قدموا خصيصا  املدعوين 

من فرنسا.
  كمـــا حضر احلفـــل الرئيس 
التنفيذي لشركة أكور للضيافة في 
الشرق األوسط وأفريقيا واحمليط 
الهندي وجزر الكاريبي تشارلي 
النغليس واملدير التنفيذي لشركة 
أكور للضيافة – الشرق األوسط 

كريستوف النديس.
أكد الشيخ  املناســـبة    وبهذه 
مبارك عبداهللا املبارك أنه بحلول 
العام ٢٠١٢ ستتم إضافة ٩ فنادق 

 في الشرق األوسط لعام ٢٠١٠ من مجلة جلوبال فاينانس

 تشارلي النغليس والشيخ مبارك عبداهللا املبارك الصباح يتوسطان ندى يافي وعصام الصقر فهد الرجعان

 «العملية للفنادق» تفتتح فندق «إيبيس شرق»


