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انخفاض البورصة بفعل عمليات البيع جلني األرباح
وشراء ملحوظ على أسهم »الوطني« و»بيتك« و»الدولي«

٭ استحوذت قيمة 
تداول أسهم 5 

شركات البالغة 21.8 
مليون دينار على 

55.4% من القيمة 
اإلجمالية

شركات لم تعلن حتى اآلن.

آلية التداول

تباينت اسعار اسهم البنوك 
ما بني انخفاض اسعار اسهم 3 
شركات واستقرار اسعار باقي 
اس���هم القطاع في الوقت الذي 
شهدت فيه اسهم البنك الوطني 
والبنك الدولي وبيتك ارتفاعا في 
تداوالتها مع استقرار اسعارها 
الس���وقية دون تغيي���ر اال انه 
يتوقع ان يك���ون اختيار بيتك 
الدارة محفظ���ة عقارية بنحو 
مليار دينار من قبل الهيئة العامة 
لالستثمار تأثيرا ايجابيا على 
سهمه، ومع اقتراب فترة الربع 
االول من العام احلالي من نهايتها 
فان االوساط االستثمارية تترقب 
الفترة والتي  البنوك لهذه  اداء 
ستكون مؤش���را لقياس مجمل 

ادائها خالل العام كله.
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باس���تثناء 
التداوالت النش���طة على سهمي 
االهلية القابضة والديرة القابضة، 
وفي قطاع الشركات العقارية شهد 
س���هم االمناء العقارية تداوالت 
قياس���ية وارتفاعا ملحوظا في 
سعره، فيما ش���هد باقي اسهم 
ت���داوالت ضعيف���ة،  القط���اع 
واستمرت التداوالت الضعيفة على 
اغلب اسهم الشركات الصناعية 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
االسهم خاصة س���هم مجموعة 
الوطنية وبورتالند  الصناعات 
وتكبدت اغلب اس���هم الشركات 
اخلدماتية خسائر ملحوظة فيما 
شهد سهم زين ارتفاعا محدودا 
في سعره في تداوالت مرتفعة 

نسبيا.
وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 5 شركات على 55.4% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
ش���ملها التداول والبالغ عددها 

111 شركة.
هشام أبوشادي  ٭

حيث اس���تحوذت قيمة تداول 
اسهم خمس شركات على نحو 
55.4% من القيمة االجمالية في 
الوقت الذي لم حتقق فيه اغلب 
هذه االس���هم مكاسب سوقية، 
األمر الذي يش���ير الى ان هناك 
ضغوطا عليها لش���رائها باقل 
االس���عار املمكنة خاصة على 
سهمي بيتك والبنك الوطني، وفي 
مقابل ذلك فان اسهم الشركات 
الرخيصة التي اصبحت عالة على 
الس���وق فانه مع اقتراب نهاية 
الربع االول من العام احلالي فان 
استمرار ضعف السيولة املالية 
عليها يعود الى مخاوف اوساط 
املتداولني من توقف تداول اسهم 
بعض الشركات خاصة التي لم 
تعلن نتائجها املالية حتى اآلن، 
األمر الذي ينذر بتوقف تداول 
اسهمها خاصة ان هناك حوالي 110 

قطاع الشركات االستثمارية على 
املركز الرابع م���ن حيث القيمة 
اذ مت تداول 82.6 مليون س���هم 
نفذت من خالل 815 صفقة قيمتها 
اربعة ماليني دينار وجاء قطاع 
املركز  العقارية في  الش���ركات 
اذ  القيمة،  اخلامس من حي���ث 
مت تداول 43 مليون سهم نفذت 
من خالل 582 صفقة قيمتها 3.5 

ماليني دينار.

جني األرباح

ج���اء تراجع اس���عار اغلب 
االس���هم بفعل عملي���ات البيع 
جلني االرباح م���ن جهة، ومن 
جهة اخ���رى الترقب لالوضاع 
املقبلة  الفترة  السياس���ية في 
في ضوء االستجوابات، اال انه 
يالحظ ان السيولة املالية تركزت 
على عدد محدود من االس���هم 

وتراجعت اسعار اسهم 54 شركة 
وحافظت اسهم 36 شركة على 
اسعارها و105 شركات لم يشملها 

النشاط.
النشاط  البنك  تصدر قطاع 
م���ن حيث القيم���ة اذ مت تداول 
20.2 ملي���ون س���هم نفذت من 
خالل 497 صفق���ة قيمتها 16.5 

مليون دينار.
الش���ركات  وج���اء قط���اع 
اخلدماتية في املركز الثاني من 
حيث القيم���ة اذ مت تداول 38.1 
مليون س���هم نف���ذت من خالل 
958 صفق���ة قيمتها 9.7 ماليني 

دينار.
واحت���ل قط���اع الش���ركات 
الصناعية املركز الثالث من حيث 
القيمة اذ مت تداول 22.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 501 صفقة 
قيمتها 5.1 ماليني دينار وحصل 

قبل البنك املركزي، كذلك قدرة 
البن���وك على حتقي���ق منو في 

ارباحها.

المؤشرات العامة

الع���ام  انخف���ض املؤش���ر 
للبورصة 35.5 نقطة ليغلق على 
6294.8 نقطة بانخفاض نسبته 
0.56% مقارن���ة باول من امس، 
كذلك انخفض املؤش���ر الوزني 
0.37 نقطة ليغلق على 441.23 
نقطة بانخفاض نسبته %0.08 

مقارنة باول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
208.4 ماليني سهم نفذت من خالل 
3421 صفقة قيمتها 39.3 مليون 

دينار.
وجرى التداول على اسهم 111 
شركة من اصل 216 شركة مدرجة 
فقد ارتفعت اسعار اسهم 21 شركة 

مع عودة البورصة املصرية 
للتداول امس بع���د توقف دام 
55 يوما انخفض مؤشرها عند 
االغ���الق بنح���و 509.6 نقاط 
بانخفاض نس���بته 9% بعد ان 
كان���ت متراجعة بنس���بة %10، 
فيما تباينت حركة اسواق املال 
اخلليجية ما بني انخفاض ثالثة 
اربعة اسواق،  اسواق وارتفاع 
األمر الذي يظهر عدم تأثر اسواق 
املال اخلليجية بالهبوط احلاد 

للسوق املصري امس.
التي حققها  فعقب املكاسب 
سوق الكويت لالوراق املالية في 
اليومني املاضيني، شهد انخفاضا 
امس خاصة على اغلب اس���هم 
الشركات الرخيصة وبعض اسهم 
الشركات القيادية في الوقت الذي 
شهدت فيه بعض اسهم البنوك 
عمليات شراء ملحوظة خاصة 
سهم بيتك بدعم من اعالن الهيئة 
العامة لالستثمار عن انها اسندت 
الى بيت التمويل الكويتي ادارة 
محفظة عقارية برأسمال مليار 
دينار لالس���تثمار في الس���وق 
العقاري احمللي باستثناء السكن 
اخلاص، وعلى الرغم من التأثير 
النفسي للبورصة املصرية على 
الس���وق الكويتي اال ان العامل 
االساسي في هبوطه يعود الى 
سعي اوساط املتداولني لتحقيق 
مكاسب سوقية سريعة باالضافة 
الى مخاوفهم من تأثر السوق في 
املدى املنظور من التداعيات التي 
قد حتدث على الساحة السياسية 
احمللية جراء االستجوابات من 
قبل بعض اعضاء مجلس األمة 
خاصة بعد ان مت تقدمي استجواب 
ضد الشيخ أحمد الفهد اول من 
ام���س، ولكن م���ن الواضح ان 
البورصة تخضع مجريات تداولها 
لالحداث اليومية ما يعني انها 
فقدت املنظور املؤسسي بشكل 
عام باستثناء الشراء املؤسسي 
على اسهم البنوك نظرا لتمتعها 
بعوام���ل عدة ايجابي���ة ابرزها 
الرقابة واملتابعة الش���ديدة من 

35.5

208.4

5

نقطة خسرها املؤشر السعري 
بانخفاض 0.56% كما خسر املؤشر 
الوزني 0.37 نقطة بانخفاض
نسبته %0.08.

ماليني سهم مت تداولها قيمتها 39.3 
مليون دينار.

قطاعات سجلت تراجعا في مؤشراتها 
أعالها قطاع اخلدمات مبقدار 146.8 
نقطة تاله قطاع البنوك مبقدار 77.2 
نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 31.1 
نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

املؤمتر االقتصادي التنموي األول يناقش قدرة 
البنوك احمللية على متويل مشاريع التنمية 

تكون ممولة من الدولة الستكمال 
عمليات التمويل املطلوبة.

كما تض����م قائمة املتحدثني 
خالل اجللس����ة نائب أمني عام 
احتاد الش����ركات االستثمارية 
صالح السلمي الذي سيتحدث من 
واقع خبرته ومعايشته الطويلة 
للقطاع املصرفي واالستثماري 
حيث سيقدم تصوراته املهنية 

لتحقيق املعادلة املطلوبة.
وضم���ن املتحدث���ني ايضا 
الباحث واحملل���ل االقتصادي 
عامر التميمي الذي سيقدم ورقة 
بعنوان »دور النظام املصرفي في 
متويل مشاريع خطة التنمية«، 
ويقول التميمي ان ورقته سوف 
القدرات  تناقش مبوضوعي���ة 
التمويلية لدى النظام املصرفي، 
وطبيعة املش���اريع التي ميكن 
متويلها مع استعراض شروط 
ومعايير التمويل. وتأتي جلسة 
املصارف لوضع تصور وأخذ أراء 

املتخصصني واملتحدثني باإلضافة 
إلى مداخ���الت بعض احلضور 
الت���ي تهدف إلى طرح أكثر من 
تصور من خالل أراء األكادمييني 
واملختصني واملصرفيني والعاملني 
في هذا القطاع احليوي واملهم 
في متويل خطة التنمية. وسوف 
الش���راح  يتول���ى د. رمضان 
التقديم والتعقيب على اوراق 
العمل المقدم���ة بما يتالئم مع 
متطلبات المرحلة وظروفها حيث 
تهدف الجلسة الى مناقشة كل 
السبل التي تفسح المجال امام 
المحلية لالس���هام في  البنوك 
تقديم التمويل الالزم لمشاريع 

خطة التنمية.

يت����رأس أمني ع����ام احتاد 
االس����تثمارية  الش����ركات 

د. رمضان الشراح أعمال اجللسة 
االولى من جلسات اليوم الثاني 
ضمن أنشطة املؤمتر االقتصادي 
التنم����وي االول ال����ذي تقيمه 
وتنظمه شركة تولز للخدمات 
االعالمية املتكاملة، حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد، وذلك خالل 
يومي 27 و28 مارس اجلاري، 
حتت شعار »افاق خطة التنمية 
املستقبلية.. والدور احملوري 

املنتظر للقطاع اخلاص«. 
وحتمل اجللسة عنوان »قدرة 
البن����وك احمللي����ة على متويل 
مشاريع خطة التنمية في ظل 
مظلة شروط البنك املركزي«، 
حيث سيتحدث خاللها مجموعة 
من املصرفيني واحملللني املاليني 
واالكادميي����ني، ف����ي مقدمتهم: 
استاذ احملاسبة في كلية العلوم 
االدارية والعميد االسبق للكلية 
د. صادق البس����ام الذي يقدم 
للحض����ور ورقة بعنوان »بعد 
ان ربح����ت املص����ارف«. وقال 
د.البسام انه باالمكان ان تقوم 
التنمية  البنوك بتمويل خطة 
ولكن عليها االنتباه الى ان اي 
تعثر في قضية التمويل سيجعل 
اجلهات التنفيذية والتشريعية 
صالح السلميتفكر في ادخال قنوات اخرى قد 

»سليل اجلهراء« ينضم للجهات الراعية للمؤمتر
أعلن منتجع سليل اجلهراء عن مشاركته في رعاية املؤمتر، وقال 

رئيس مجلس إدارة شركة اجلهراء السياحية محمد ناصر السنعوسي: 
»يسعدنا رعاية املؤمتر االقتصادي التنموي األول، فهذه الرعاية تأتي 

في إطار جهودنا الرامية الى دعم النشاط االقتصادي في الكويت 
وتشجيع خطة التنمية، وسوف يوفر هذا املؤمتر خير منصة ملناقشة 

خطط التنمية ومتويل املشاريع في الكويت«، وذكر السنعوسي في 
تصريح صحافي أن املؤمتر يعتبر نقطة للتواصل بني ما تطرحه 

احلكومة من برامج وخطط تنموية وبني رؤى االقتصاديني وتوجهاتهم، 
وفتح احلوارات خللق األجواء املالئمة الستيعاب مفردات ما تطرحه 
احلكومة من أفكار وتنفيذها على ارض الواقع. من جانبه، أكد األمني 

العام املساعد للمؤمتر عبدالكرمي الزيد خالل تسلمه شيك الرعاية 
أن املؤمتر سيطرح أبرز القضايا االقتصادية احمللية املرتبطة بخطة 

التنمية ملناقشتها والعمل على حتقيق األهداف املرجوة منها. وأشار إلى أن املؤمتر وعلى مدى يومني 
سيطرح عددا من أوراق العمل مصحوبة مبجموعة من األنشطة وورش العمل يشارك فيها نخبة من 

االقتصاديني على املستوى احمللي والعاملي.

عمان � يو.بي.آي: قال وزير 
املالية األردني محمد ابو حمور ان 
احلكومة وضعت مشروع قانون 
إلصدار صكوك إسالمية وانه مت 
ارس���ال هذا املشروع الى ديوان 
التش���ريع والرأي وأعطي صفة 
االستعجال نظرا للحاجة املاسة 

إلصداره.
واضاف ابو حمور في تصريح 
صحاف���ي ام���س ان الهدف من 
إصدار هذه الصكوك تدعيم إدارة 
الدين العام عبر تنويع األدوات 
املستخدمة، إضافة إلى العمل على 
توفير التمويل الالزم للمشاريع 
احليوية وذات األولوية التي ال 
يتوفر لها متوي���ل عبر موازنة 
الدولة. وأكد أن التمويل اإلسالمي 
شهد توسعا كبيرا في مختلف 
أنح���اء العالم خالل الس���نوات 
األخيرة،  خاص���ة ان املصارف 
اإلسالمية كانت من اقل اجلهات 
املالية  تأثرا بتداعي���ات األزمة 

العاملية.

سيدني � د.ب.آ: ذكر تقرير إن 
إمبراطور التعدين أندرو فورست 
أصبح أغنى مسؤول تنفيذي في 
اس����تراليا بعد أن قفزت أس����عار 
احلديد اخلام خالل 12 شهرا ماضية 
ما رفع ثروته بنحو الثلث لتصل 
إلى 6.2 مليارات دوالر اس����ترالي 
مب����ا يعادل 6.2 ملي����ارات دوالر. 
يأتي فورست وهو رئيس شركة 
»فورتسكيو ميتالز غروب« ضمن 
81 مسؤوال تنفيذيا بقطاع التعدين، 
الس����نوية  التصنيف  على قائمة 
ملجلة »بي آر دبليو« االقتصادية 
ألغنى 200 رئيس شركة في البالد. 
وقال محرر املجلة أندرو هيثكوت 
امس إن »هيمن����ة قطاع التعدين 
على قائمة هذا العام تظهر تغير 
ازاح  شكل سوق أسهمنا«، حيث 
فورس����ت )49 عاما( املدير العام 
لشركة »نيوز كورب« العمالقة في 
مجال اإلعالم روبرت ميردوخ )80 
عاما(. وجاء في املركز الثالث مالك 
ملهى يدعى جيمس باكر الذي ورث 
ثروة كبيرة عن والده كيري باكر 
الذي تصدر قائمة »بي آر دبليو« 

ملدة 21 عاما«.

األردن: مشروع 
قانون إلصدار 

صكوك إسالمية

إمبراطور التعدين 
فورست أغنى رجل 

أعمال في استراليا

»موانئ دبي« في طريقها لإلدراج في لندن خالل 2011

2011. كما شهدت ارض املعارض 
الدولية ايض����ا افتتاح معرض 
الس����اعات الذي تقيمه ش����ركة 
معرض الكويت الدولي بالصالة 
رقم A4 مبشاركة 27 شركة من 
ابرز وكاالت الساعات السويسرية 
واليابانية في الكويت. وقد قام 
الوكيل اخلالدي بقص ش����ريط 
االفتتاح للمعرضني وأعقب ذلك 
جولة طويلة شملت جميع اجنحة 
املعرضني. وأعرب اخلالدي عن 
امتنانه من املستوى الالئق الذي 
ظهر بهما املعرضان واعتبرهما 
من اجنح املعارض التي تشهدها 
الكويت على مدار العام. وشارك 
مبراسم االفتتاح عدد من السفراء 
العرب واألجانب املعتمدين لدى 
الكويت، كما ش����ارك باحلضور 
مسؤولو شركة معرض الكويت 
الدولي يتقدمهم رئيس مجلس 
اإلدارة عم����اد تيفون����ي ونائب 
الرئيس  رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي للشركة عبدالرحمن 
النصار واملدير التنفيذي للشؤون 
اإلدارية واملالية واملوارد البشرية 
عبداهلل احلمدان ومساعد املدير 
لشؤون العالقات العامة ضاري 
العيب����ان ومديرة املعرض لدى 

الشركة رقيه الرشدان.
عاطف رمضان  ٭

اجلماهير س����واء املواطنون او 
املقيمون. وأشار إلى ان الوزارة 
استطاعت السيطرة على األسعار 
في معظم الس����لع خاصة عقب 
صدور املنحة األميرية وخصوصا 
على املطاعم حيث مت اكتشاف قيام 
البعض برفع األسعار كنوع من 
االستغالل للمواطنني واملقيمني 
وقد مت اتخاذ اإلجراءات األمنية 
ضدها. وقد شاركت في معرض 
اكثر  التجميل  العطور وأدوات 
من 120 شركة متخصصة ووكيل 
محلي حيث تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكوي����ت الدولي خالل 
الفترة من 23 مارس الى 2 ابريل 

نهائي لإلدراج رغم أنه كان قد 
قال في وقت سابق إن موانئ 
ادراج  العاملي���ة تعتزم  دبي 
أس���همها في لندن في الربع 

الثاني من 2011.
وأعلنت الشركة توزيعات 
نقدية بواقع 0.86 سنت للسهم 
ما دفع أسهمها لالرتفاع ألعلى 
مستوى في 5 أس���ابيع في 

مستهل التداول.
وقال ش���رف ف���ي بيان 
»ف���ي أول ش���هرين من 2011 
حققنا منوا نسبته 12 % في 
أحجام مناولة احلاويات في 
محفظتنا املجمعة مع استمرار 
حتسن الهامش عن عام 2010 

بأكمله«.
إلى  وزادت االيرادات %9 
3.078 مليارات دوالر لكنها 
جاءت دون تقديرات شعاع 
كابيتال بايرادات قدرها 3.13 

مليارات.

أك����د وكي����ل وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز اخلالدي 
أن هناك ني����ة إللغاء تراخيص 
الشركات العفنة التي لم تعدل 
أوضاعه����ا وأن ق����رارات وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
بشأن تنظيف الشركات ماضية 
في طريقها لتطبيق اإلجراءات 
القانوني����ة ض����د اجلميع دون 
متييز، مشيرا إلى أن الوزير قرر 
حتذير الشركات مرارا مما يدفع 
التأني من  الى عدم  بالضرورة 
قبل الوزارة باتخاذ إجراءاتها ضد 
مخالفيها. وأضاف اخلالدي في 
تصريح صحافي عقب افتتاحه 
معرضي العطور وأدوات التجميل 
ب����أرض املعارض  والس����اعات 
الدولية مبشرف أمس ان اتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد الشركات 
املخالفة والتي لم تكش����ف عن 
املالي����ة لفترة طويلة  بياناتها 
مس����تمرة حيث مت حتويل عدد 
من الشركات إلى النيابة وجار 
القانون على الشركات  تطبيق 
التي تراجعت في رأسمالها بأكثر 
م����ن 75%. وأوضح اخلالدي ان 
معرض العطور وأدوات التجميل 
من املعارض املتميزة الذي يحظى 
برواج كبير كونه من املعارض 
القدمية ذات الرغبة الواسعة من 

دبي � رويترز: قالت شركة 
موان���ئ دبي العاملية إنها في 
طريقها لإلدراج في بورصة 
لندن هذا العام بعدما كشفت 
الس���نوية  أرباحها  عن منو 

بنسبة 35% في 2010.
وأضافت الش���ركة والتي 
تعتبر أحد األص���ول عالية 
الربحية ملجموعة دبي العاملية 
املثقلة بالدي���ون أنها قدمت 
نتائجها السنوية إلى بورصة 
لندن والتي س���تتخذ قرارها 

بشأن اإلدراج قريبا.
وقال محمد شرف الرئيس 
التنفيذي للصحافيني »نحن 
ل���إلدراج في  في طريقن���ا  
لندن، وقدمنا نتائج 2010 إلى 
البورصة ويتوقف األمر اآلن 
على سير العملية في لندن. 
نأمل في امتام ذلك في أقرب 

فرصة«.
ورفض شرف حتديد تاريخ 

اخلالدي وتيفوني والسفير السوري يقصون شريط االفتتاح

»دبي العاملية« توقع اتفاقًا مع دائنيها
دبي ـ د.ب.أ: أعلنت مؤسسة »دبي العاملية« امس أنها وقعت 

االتفاق النهائي بخصوص إعادة هيكلة جميع التزاماتها املالية 
مع جميع اجلهات الدائنة والبالغ عددها نحو 80 جهة، بعد جهود 

استمرت لنحو عام. وقال بيان للمكتب اإلعالمي حلكومة دبي 
تلقت وكالة األنباء األملانية نسخة منه إنه مت »التوصل إلى صيغة 

توافقية تضمن الوفاء بجميع التزامات املؤسسة وتكفل لها 
مباشرة أعمالها والتركيز على خططها التنموية خالل املرحلة 
املقبلة«. ويقضي االتفاق بقيام الشركة بتسديد ديونها على 

مرحلتني األولى تصل مدتها إلى 5 سنوات تسدد خاللها املؤسسة 
4.4 مليارات دوالر، في حني سيتم تسديد باقي املديونية والبالغة 

10.3 مليارات دوالر على فترة 8 سنوات. ويبلغ سعر الفائدة 
2.4% طوال فترة القرض وهو سعر فائدة ثابت. وأضاف البيان أن 

جهود تسوية أوضاع »دبي العاملية« شملت تعيني مجالس إدارة 
جديدة لعدد من الشركات التابعة لها مبا في ذلك »شركة املناطق 

االقتصادية العاملية« و»األحواض اجلافة العاملية«.

محمد السنعوسي

)محمد ماهر( حضور ضعيف للمتداولني في قاعة التداول  

عامر التميمي

افتتح معرضي »العطور وأدوات التجميل« و»الساعات« مبشاركة 147 شركة

اخلالدي: »التجارة« تعتزم إلغاء تراخيص الشركات العفنة


