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السوق واصل أداءه السلبي متأثرًا بأحداث املجلس
وتداوالت سهم »اخلليج« رفعت القيمة ألكثر من %90

أنهى سوق الكويت لالوراق 
املالية تعامالت األسبوع على 
الثاني على  انخفاض للي���وم 
التوال���ي متأثرا بانعكاس���ات 
األحداث التي ش���هدتها أروقة 
مجلس األمة أول من أمس، حيث 
بدأ الس���وق تعامالته بضغط 
واض���ح على مؤش���ريه جراء 
عمليات بيع لعدد من االس���هم 
في جمي���ع القطاعات وخاصة 

قطاعي البنوك واخلدمات.
وزادت وتيرة عمليات البيع 
جلن���ي االرباح على االس���هم 
ارتفع���ت قيمتها مؤخرا  التي 
الرخيصة  فضال عن االس���هم 
التي تش���هد زخما واضحا في 
هذه الفت���رة التي توارت فيها 
االسهم القيادية في ظل االوضاع 
السلبية التي يعيشها السوق 
من ضعف واضح في السيولة 
وغياب محفزات الشراء وتوقف 
العديد من الشركات عن تداول 
اسهمها، باالضافة الى النتائج 
السلبية التي كشفت عنها كثير 
من الشركات سواء العام 2010 
او ف���ي الرب���ع األول من العام 

احلالي. 
ومع م���رور الوق���ت زادت 
تراجعات مؤش���رات الس���وق 
خاصة املؤش���ر الوزني جراء 
تراج���ع ع���دد م���ن االس���هم 
الدينارية مثل »زين« و»بيتك« 
و»الكابالت« و»اتصاالت«، الى 
ان حلت حلظات االقفال لتشهد 
عمليات دخ���ول على عدد من 
االس���هم خاصة في القطاعات 
الضاغطة على الس���وق وهما 
البن���وك واخلدمات، مما قلص 
من خسائر املؤشرات بنحو %50 
على األقل على مستوى املؤشر 
السعري وبنسبة مقاربة على 

مستوى املؤشر الوزني.
وحتسنت القيمة في جلسة 
أمس بشكل الفت، ليس بسبب 
عمليات جتميع ولكن بس���بب 
حركة واسعة شهدها سهم بنك 
اخلليج على إثر عمليات تبادل 
بني محافظ استثمارية في اطار 
عملية استحواذ متوقعة، حيث 
حظي السهم مبفرده على نحو 
19.2 ملي���ون دينار متثل نحو 

43.7% من إجمالي القيمة.

المؤشرات العامة

واصل املؤشر العام للبورصة 
انخفاضه بواق���ع 15.5 نقطة 
ليغلق عند مس���توى 6475.5 
نقطة بتراجع نس���بته %0.24 
مقارنة بجلسة اول من امس، 
الوزني  كما انخفض املؤش���ر 
مبقدار 1.77 نقطة ليغلق عند 
مستوى 450.87 نقطة بتراجع 
نسبته 0.39% مقارنة بجلسة 

اول من امس. 

احلركة القوية التي شهدها سهم 
بنك اخلليج الذي اقفل متراجعا 
بواق���ع 10 فلوس، حيث ش���هد 
السهم تداول 33.7 مليون سهم 
بقيمة 19.2 مليون دينار، وكان 
سهم »بيتك« شهد عمليات تخارج 
عند مستوى الدينار خالل فترات 
التداول، واغلق السهم مستقرا 
عند مستوى اغالقه السابق دينارا 
و20 فلسا بعد ان كان متراجعا 
بواقع 20 فلسا، وشهد سهم برقان 
تداوالت نشطة نسبيا اغلق على 
اثرها عند مستوى اغالقه السابق 
بعد ان كان متراجعا خالل اجللسة 
بواقع 10 فلوس، وواصل سهم 
البنك الوطني تعامالته احملدودة 
في ظل الضعف الشديد لألسهم 

القيادية.
الش���ركات  ش���هد قط���اع 
االستثمارية نشاطا في جلسة 
أمس من خالل عمليات تداول 
قوية على بعض األسهم ابرزها 
س���هم الديرة القابضة اذ شهد 
تداول 26.1 مليون سهم ارتفع 
عل���ى اثرها بواق���ع 1.5 فلس، 
كما شهد سهم االهلية نشاطا 
ملحوظا، اذ مت تداول 13.1 مليون 
س���هم ارتفع على اثرها بواقع 
0.5 فلس للسهم، فيما واصلت 
اسهم مجموعة املدينة نشاطها 
الذي تش���هده منذ فترة، حيث 
املدينة بواقع 0.5  ارتفع سهم 
فلس بعد تداول 3.3 ماليني سهم، 
وارتفع ايضا سهم السالم التابع 
ملجموعة املدينة بواقع 0.5 فلس 
بعد تداول اكثر من 5.6 ماليني 
سهم، كما ش���هد سهم اكتتاب 
نشاطا لكنه اقفل عند مستوى 
اغالقه السابق بعد تداول اكثر 

من 3 ماليني سهم.
الش���ركات  حظيت اس���هم 
العقارية بنشاط كبير في جلسة 

وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
235.7 مليون س���هم نفذت من 
خالل 3066 صفقة قيمتها 43.9 
مليون دينار، واما على مستوى 
املتغي���رات الثالث���ة فارتفعت 
جميعا، فكميات التداول ارتفعت 
ارتفعت  بنس���بة 23.7%، فيما 
الصفقات بنسبة 6.6%، وارتفعت 
القيمة بنسبة بلغت 91.7% وذلك 
مقارنة بجلسة تداوالت اول من 

امس.
وجرى التداول على أس���هم 
109 شركات من أصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 32 
شركة وتراجعت أسعار أسهم 40 
شركة وحافظت أسهم 37 شركة 
على أسعارها السابقة، فيما لم 
يشمل النشاط أسهم 108 شركات 

في أغلب القطاعات. 
تصدر قطاع البنوك النشاط 
من حيث القيم���ة، اذ مت تداول 
42.04 مليون سهم نفذت من خالل 
278 صفقة قيمتها 24.8 مليون 
دينار، وجاء قطاع اخلدمات في 
املركز الثاني من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 64.2 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 1088 صفقة قيمتها 
8.4 مالي���ني دينار، وجاء قطاع 
العق���ارات في املركز الثالث من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 59.2 
مليون سهم نفذت من خالل 814 
صفقة قيمتها 5.5 ماليني دينار، 
وجاء قطاع االستثمار في املركز 
الرابع من حي���ث القيمة، اذ مت 
تداول 56.9 مليون سهم نفذت 
من خالل 546 صفقة قيمتها 2.3 

مليون دينار. 

آلية التداول

استحوذ قطاع البنوك على 
56.5% م���ن اجمالي الس���يولة 
في جلسة تعامالت امس جراء 

أمس، حيث استحوذ القطاع على 
نحو 12.5% من السيولة املتوافرة 
في السوق، وشهد سهم عقارات 
الكويت تداوالت قوية جتاوزت 
ال� 10.3 ماليني سهم على وقع 
التي  املالية االيجابية  النتائج 
اعلنت عنها الشركة في الربع 
املنتجعات  األول، وشهد سهم 
زخما كبيرا في جلس���ة أمس، 
اذ مت تداول اكثر من 19 مليون 
سهم بقيمة قاربت املليون دينار 
وهو أمر غير معتاد بالنس���بة 

لهذه الشركة.
ش���هدت اس���هم الشركات 
ت���داوالت محدودة  الصناعية 
نسبيا، وتراجعت اسهم االنابيب 
واالسمنت بعد تداوالت ضعيفة، 
فيم���ا قلص س���هم الصناعات 
خسائره مبقدار 5 فلوس قبل 
ان يش���هد عمليات دخول قبل 
االغالق استقر على اثرها عند 
مستوى اغالقه السابق، وشهد 
سهم بوبيان للبتروكيماويات 
تداوالت قوية ارتفع على اثرها 
بواقع 10 فلوس ولكنه تعرض 
لعمليات جني ارباح قلصت هذه 

املكاسب.
 اس���تحوذ قطاع االس���هم 
اخلدماتية على 19.2% من القيمة 
امس جراء تداوالت قوية لعدد 
من االس���هم، فيما واصل سهم 
زي���ن اداءه الس���لبي وتراجع 
بواقع 20 فلسا، وشهدت االسهم 
اللوجستية تداوالت قوية امس، 
وارتفع س���هم اجيليتي بواقع 
فل���وس، في حني اقفل س���هم 
الرابطة عند مس���توى اغالقه 
الس���ابق بعد ت���داوالت قوية 
ارتفع على اثرها 4 فلوس لكنه 
فقدها بسبب عمليات جني ارباح 

سريعة. 
شريف حمدي  ٭
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نقطة انخفاض املؤشر السعري 
بنسبة 0.24% وانخفض املؤشر 
الوزني 1.77 نقطة بنسبة %0.39. 

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
43.9 مليون دينار. 

شركات استحوذت اسهمها على 
75.7% من القيمة االجمالية، 
واستحوذ سهم اخلليج على 19.2 
مليون دينار متثل نحو %43.7 
من القيمة االجمالية. 

قطاعات انخفضت مؤشراتها 
في جلسة امس تصدرها قطاع 
اخلدمات وذلك بواقع 80.8 
نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 
40 نقطة، تاله قطاع االستثمار 
مبقدار 10.3 نقاط، وقطاع 
العقارات بواقع 10.2 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

توقعات باستمرار منو الطلب على الذهب
كونا: قال مجلس الذهب العاملي ان الطلب على 
الذهب من املرجح ان يستمر بشكل جيد مدفوعا 
بعمليات شراء من عدة مناطق جغرافية وقطاعات 

اقتصادية مختلفة حول العالم.
وأضاف املجلس في تقرير له نشر على موقعه 
االلكتروني ان الطلب على الذهب سيزداد خالل 
الفترة املتبقية من العام احلالي مدفوعا بعوامل 
اجتماعية واقتصادية سائدة في العالم حترض 
على االستثمار في الذهب وتشمل القلق السائد 

نحو ضعف الدوالر األميركي.
وأوضح ان أزمة الديون السيادية األوروبية 
والضغوطات الناجمة عن التضخم املستمر في 
أسعار الس����لع إضافة الى توترات سياسية في 
الشرق األوس����ط كلها عوامل تشير الى تشبث 
املستثمرين بالذهب كمالذ نهائي آمن، الفتا الى ان 
استمرار الطلب الصيني والهندي على املشغوالت 
الذهبية يؤكد النمو املتواصل في هذا القطاع على 

مدار عام 2011. 

ق����ال التقري����ر االس����بوعي لش����ركة وضوح 
لالستش����ارات املالية واالقتصادية أن املضاربني 
تفاعلوا هذا األس����بوع مع الشركات الصغيرة، إذ 
بدا واضحا من خالل خريطة التعامالت أن الغلبة 
واالهتمام كان باجتاه تلك الش����ركات، كما لوحظ 
ذلك من خالل التغيرات السعرية لها، إذ تصدرت 
االرتفاعات واالنخفاض����ات باإلضافة إلى كميات 
التداول، في حني كانت الش����ركات القيادية خارج 
اهتمامات املتعاملني بل تكبدت بعضها خسائر نتيجة 
للضغوط البيعية عليها، مشيرا الى ان املضاربني 
تفاعلوا مع الش����ركات الصغيرة. واشار التقرير 
الى انه بشكل عام، فإن أداء السوق يرتكز بشكل 
أساسي على الشركات الرئيسية والتي تتركز في 
كل من قطاعي البنوك واخلدمات، فعلى الرغم من 
النشاط واالرتفاعات التي شهدتها األسهم الصغيرة 

مثل أصول وأدنك واجلزيرة والسالم وغيرها من 
الشركات إال أنها لم جتد نفعا في حتسني مستويات 
الس����يولة وال حتى حتسني أداء مؤشري السوق.  
وقد ساهمت الضغوطات السلبية التي كانت على 
كل من سهم زين وبيتك والوطني في تعزيز حالة 
اجلمود والضعف التي مير بها السوق بوجه عام، 
ويرجع ذلك ألس����باب تتعلق بتقييم أس����هم تلك 
الشركات فهي إما مرتفعة أو مقاربة للقيمة العادلة 
وبالتالي فإن هامش االرتفاع بالنسبة لتلك األسهم 
وغيرها غير مغر في ظل األسعار احلالية، ولعل 
األهم اآلن أن نحدد من أين تأتي قوة السوق وما 
الذي ميكن أن يدفع املؤشرات إلى األمام في املرحلة 
القادمة؟ واإلجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل 
كبير على قراءة املس����تثمرين لألساسيات وأداء 

الشركات ومضاعفات الربحية لها.

»وضوح«: املضاربون تفاعلوا مع الشركات 
الصغيرة.. و»القيادية« خارج اهتمام املتعاملني

»املركزي« يوافق لـ »األهلي«
على شراء أو بيع 10% من أسهمه

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن بنك 
الكويت املركزي وافق على طلب البنك األهلي 
الكويتي متديد شراء او بيع ما ال يتجاوز %10 
من اسهمه املصدرة ملدة ستة اشهر اخرى تنتهي 
في 12 ديسمبر 2011 وذلك مع ضرورة االلتزام 
مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط 

في شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها إضافة 
إلى ضرورة االلتزام بأحكام املادة )115( مكرر 
من قانون الش���ركات التجارية وأحكام القرار 
الوزاري رقم )10( لسنة 1987 وتعديالته مبوجب 
القرارين الوزاريني رقم )11(  لسنة 1988 ورقم 

)273( لسنة 1999. 

6.1 ماليني دينار خسائرها في 2010

املانع: أصول »سنام« تراجعت %42.8
بالغة 8 ماليني دينار على وقع التوترات السياسية 

أوضح رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة سنام العقارية مانع 
الصانع أن إجمالي مش���اريع 
سنام في اخلارج تبلغ قيمتها 
14 مليون دينار، إال أنه بسبب 
التوترات السياس���ية األخيرة 
في املنطقة انخفض تقييم تلك 
األصول وبلغت 8 ماليني دينار 
مبا نسبته 42.8%، مشيرا إلى 
أن استثمارات الشركة في دبي 
تقدر بنسبة 50% من اجمالي 
استثماراتها، موضحا ان اراضي 
الشركة في دبي توجد في أحسن 
املواق���ع وبجان���ب مطار دبي 
ولكن نحن نؤك���د أن اجلميع 
تأثر س���لبيا باألزم���ة املالية 
العاملي���ة والتي طالت عقارات 
دبي، كما ان الشركة دخلت في 
استثمار مبحفظة عقارية في 
بريطانيا بحج���م 0.5 مليون 

جنيه إسترليني.
ولفت الصانع في تصريح 
صحافي، أمس، خالل عمومية 
الشركة الى ان الشركة ليست 
عليها أي التزامات مالية أو ديون 
مستحقه واملطلوبات تشكل %10 
من حقوق املس���اهمني، مؤكدا 
أن املساهم هو من يقدر قيمة 
السهم أما القيمة الدفترية للسهم 
فتبلغ بعد أخذ املخصصات 108 

فلوس.
وتاب���ع الصان���ع قائال ان 
الش���ركة لديها محافظ مالية 
تدار من قبل شركات متخصصة 
وعوائدها تقدر ب� 6 ماليني دينار 
من عقارات وأسهم، حيث بلغ 
العائد على االستثمار في عام 

إطفاء اخلسائر املرحلة والبالغة 
6.97 ماليني دينار من حقوق 
املس���اهمني حتى تتمكن إدارة 
الشركة من العمل دون التقيد 
بخسائر األعوام السابقة ويتمكن 
املس���اهمون من االس���تفادة 
التي نأمل  بالنتائج اإليجابية 

أن تتحقق الحقا.
 وبني أن الشركة قامت بإعادة 
هيكلة أصولها العقارية لتعبر 
عن قيمتها احلقيقية كأحد أهم 
أهدافها خالل هذا العام والتي 
ستأتي ثمارها خالل السنوات 

القادمة.
الش���ركة  إن  وقال الصانع 
متكن���ت من حتقي���ق إجمالي 
إيرادات ف���ي 2010 بلغ 328.8 
ألف دين���ار مقابل 677.2 ألف 

دينار في 2009.
 كما بلغ إجمالي املصاريف 
اإلداري���ة والعمومية واألعباء 
األخرى للعام املاضي 6.5 ماليني 
دينار مقابل 1.6 مليون في 2009، 
ليبلغ صافي اخلسارة 6.1 ماليني 
دين���ار ما يعادل 50.7 فلس���ا 
للسهم، مقابل 969.01 ألف دينار 
ما يعادل 7.9 فلوس للس���هم. 
كما بلغت موجودات الش���ركة 
14.4 مليون دينار مقابل 20.6 
مليونا ف���ي 2009. كما وافقت 
عمومية الشركة على انتخاب 
إدارة جديد مكون من  مجلس 
وليد السميط وطارق بورسلي 
وعدنان العوضي ووائل املوسى 
وفهد األربش وعضو احتياط 

حنان العماني.
عمر راشد  ٭

لألصول ال تعبر عن اسعارها 
احلقيقي���ة ما يكبد الش���ركة 

خسائر غير محققة.
وأوضح الصانع أن الشركة 
قامت بتقييم أصولها العقارية 
في دبي والتي حققت انخفاضا 
ع���ن قيمتها الس���وقية بقيمة 
5.58 ماليني دينار، األمر الذي 
أثر بالسلب على نتائج أعمال 

الشركة خالل العام املاضي.
وقد أقرت عمومية الشركة 

2010 نس���بة 19%، مشيرا إلى 
أن الشركة لديها عدة مشاريع 
عقارية في دول اخلليج العربية 
ومن ضمنه���ا مملكة البحرين 
التي ش���هدت احداثا مؤس���فة 
م���ا اضطر الش���ركة الى عمل 
تقييم منخفض لهذه العقارات 
انتهاء االحداث بش���كل  وعند 
شامل ستتم اعادة تقييم هذه 

العقارات.
وأوضح أن األسعار احلالية 

)قاسم باشا( مانع الصانع مترئسا عمومية الشركة 

)قاسم باشا( آثار تراجع السوق بادية على أحد املتداولني 

اتفقت على تفويض »خماسية الوساطة« للتنسيق مع »أسواق املال«

لدى استقباله وفداً من مجلس املستثمرين الكويتيني

شركات الوساطة تقترح إلغاء إصدار 
شيكات العمالء مرتني أسبوعيًا

األسد: اإلصالحات التي تقوم بها سورية
ستسهم في حتسني واقع االستثمار

كشفت مصادر ل� »األنباء« أن ممثلي شركات 
الوساطة املالية اجتمعوا أمس ملناقشة املقترحات 
التي مت تقدميها ملفوضية هيئة اسواق املال في 
9 مايو اجلاري حيث اتفق احلضور على جميع 
املقترحات التي مت رفعها لهيئة أسواق املال، الفتة 
الى أن تلك املقترحات متثلت في تقييم الوسطاء 
لنظام التداول اجلديد من حيث إيجابياته وسلبياته 
ومدى تأثير غياب الربط على شركات الوساطة 
باعتباره وقاية لهم من التعامالت الوهمية التي 
تتم أثناء الت����داول. ومن بني املقترحات األخرى 
تأثير الرسوم التي تتقاضاها البورصة والشركة 
الكويتية للمقاصة باإلضافة إلى هيئة أس����واق 
املال وتأثيرها على شركات الوساطة املالية في 
ظل التراجع احلاد إليرادات الشركات على خلفية 

تراجع قيمة التداول السوقية.
واتفقت شركات الوساطة املالية على تأجيل 
منح رخص جديدة لشركات وساطة مالية، كما 

أجمعت على االتفاق لتوجيه س����ؤال للهيئة عن 
إمكانية مساهمة ش����ركات الوساطة العاملة في 

املزاد العلني لتخصيص البورصة.
وقد أبدت الش����ركات اتفاقا فيما بينها حول 
مناقشة اقتراح الغاء اصدار شيكات املقاصة للعمالء 
مرتني أس����بوعيا والعمل على إصدار الشيكات 
للعمالء بش����كل يومي مع إلغاء رس����وم إصدار 
الشيكات. ومن بني املوضوعات مناقشة اقتراح 
تقدمي طلب تصفية صن����دوق الضمان وتوزيع 

احلصص على مساهمي الصندوق.
ولفت الى أن ش����ركات الوساطة اتفقت على 
تفويض اللجنة التأسيس����ية مبتابعة التنسيق 
واالتصال ونقل االقتراحات ووجهات النظر مع 
أطراف العم����ل املتمثلة في الهيئ����ة والبورصة 
واملقاصة نيابة عن شركات الوساطة املالية دون 

اتخاذ القرارات بالنيابة عنهم.
عمر راشد   ٭

دمشق � كونا: أكد الرئيس السوري بشار األسد 
ان اإلصالحات التي تقوم بها سورية ستسهم في 
حتس����ني واقع االستثمار في البالد. وجاء تأكيد 
الرئيس األسد خالل لقائه أمس وفدا من مجلس 
النوري  الكويتيني برئاسة محمود  املستثمرين 
وبحضور سفير الكويت لدى سورية عزيز رحيم 
الديحاني. وقال بيان رس����مي سوري ان البحث 
تناول خالل اللقاء واقع االستثمارات الكويتية في 

سورية وآفاق توسيعها في جميع املجاالت.
وأضاف ان الرئيس األسد اكد في هذا الصدد ان 
جملة اإلصالحات التي تقوم بها سورية والسيما 
على الصعيد االقتصادي ستسهم في حتسني واقع 
االستثمارات في سورية وجذب استثمارات جديدة. 
وأعرب الرئيس األسد حسب البيان عن تقديره 
ملجلس املستثمرين الكويتيني عن ثقتهم الكبيرة 

باملناخ االستثماري السوري وحرصهم على تعزيز 
العالقات االخوية بني سورية والكويت.

بدورهم أكد أعضاء الوفد حسب البيان عزمهم 
زيادة استثمارات مجلس املستثمرين الكويتيني 
في سورية في ظل هذا املناخ االستثماري املشجع 
واملتطور باستمرار. وكان الوفد الذي يضم إضافة 
إلى النوري، جواد بوخمسني ومرزوق اخلرافي 
ومس����عود حيات قد وصل الى دمشق امس في 
زيارة إلجراء محادثات مع املسؤولني السوريني 
تستهدف االطالع على االس����تثمارات الكويتية 
احلالية في س����ورية والتطورات التي ش����هدتها 
فى املجاالت الس����ياحية والعقارية والصناعية 
واخلدمية واملالية إضافة الى مناقشة الصعوبات 
التي تواجه هذه االس����تثمارات وكيفية حل هذه 

املشاكل بالصورة املالئمة.

الرئيس بشار األسد خالل لقائه وفدا من مجلس املستثمرين الكويتيني برئاسة محمود النوري


