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ارتفاع المؤشر 76.2 نقطة بكمية تداول 322.92 مليون سهم بقيمة 97.1 مليون دينار

الشراء الملحوظ على »زين« و»أجيليتي« يدفع السوق لمواصلة الصعود

)محمد ماهر(نشاط جيد للبورصة مع ختام تداوالت االسبوع بفضل الشراء امللحوظ على االسهم القيادية

هشام أبوشادي
واصل سوق الكويت لالوراق 
املالية اجتاهه الصعودي لليوم 
الثاني على التوالي مع استمرار 
تنوع عمليات الشراء على اسهم 
الشركات الرخيصة والقيادية، 
خاصة زين التي استحوذت قيمة 
تداوالتها على 37.2% من القيمة 
االجمالية وذل����ك بالتطورات 
البيانات  االيجابية في جميع 
املالية للشركة في النصف االول 

من العام احلالي.
ومع اس����تمرار التنوع في 
عمليات الش����راء، فإن السوق 
يش����هد املزيد من االس����تقرار 
ال����ذي يعد احد احملفزات التي 
ميكن ان تدفع الس����وق ملزيد 
من النشاط في الفترة املقبلة 
في ظ����ل تزايد وتي����رة اعالن 
الش����ركات عن نتائجها املالية 
للنصف االول من العام احلالي 
والتي في مجملها ستكون جيدة، 
ورغم ذلك فإن حجم السيولة 
املالية املوجهة للبورصة التزال 
ضعيفة، ورغم هذا الضعف اال 
ان املؤشر االيجابي في حركة 
تداوالت الس����وق في اليومني 
املاضيني، خاصة في تداوالت 
امس، هو ان الكثير من االسهم 
الرخيصة حققت مكاسب سوقية 
جيدة من خالل تداوالت تعتبر 
ضعيفة، االمر الذي يشير الى 
انه يتوقع ان تواصل النشاط، 
فمع نهاية تداوالت االس����بوع 
اجلاري فإنه لم يتبق من الفترة 
القانونية العالنات الشركات 
عن نتائجها املالية لفترة الستة 
اش����هر س����وى ثالثة اسابيع، 
ومع ذلك فإن اغلب الشركات 
لم تعلن ع����ن نتائجها املالية 
منها اربعة بنوك لم تعلن عن 
نتائجها، وهذا يعد من االسباب 
التي حتد من التدفقات املالية 
املوجه����ة للس����وق، وبالتالي 
فإنه كلما ازداد عدد الشركات 
املعلنة لنتائجه����ا املالية ادى 
ذلك الى تزايد السيولة املالية 
املوجهة للبورصة، خصوصا ان 
قرارات الشراء ستكون قائمة 

على ق����راءة صحيحة لالرقام 
الواردة في ميزانيات النصف 
االول من العام احلالي، والتي 
تعتبر مؤشرا اساسيا لتوقعات 
النتائج املالية في النصف الثاني 

من العام احلالي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
76.2 نقطة ليغلق على 7675 
نقطة، وارتفع املؤشر الوزني 
4.78 نقاط ليغلق على 433.13 

نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
322.92 مليون سهم نفذت من 
خالل 7669 صفقة قيمتها 97.1 

مليون دينار.
التداول على اسهم  وجرى 
135 شركة من اصل203 شركات 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 74 
شركة وتراجعت أسعار أسهم 
33 شركة، وحافظت اسهم 28 
شركة على أسعارها و68 شركة 

لم يشملها التداول.
الش����ركات  تص����در قطاع 
اخلدماتية النشاط بكمية تداول 
حجمها 109.4 ماليني سهم نفذت 
من خالل 3092 صفقة قيمتها 
54.6 مليون دينار، وجاء قطاع 
الثاني  املركز  االس����تثمار في 
ت����داول حجمها 106.7  بكمية 
ماليني س����هم نفذت من خالل 
2075 صفقة قيمتها 11 مليون 

دينار.
واحتل قطاع العقار املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 51.6 
مليون س����هم نفذت من خالل 
928 صفقة قيمتها 4.8 ماليني 

دينار.
وحصل قطاع البنوك على 
املرك����ز الرابع بكمي����ة تداول 
حجمها 20.6 مليون سهم نفذت 
من خ����الل 685 صفقة قيمتها 

17.5 مليون دينار.
وجاء قط����اع الصناعة في 
املرك����ز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 17 مليون سهم نفذت 
من خ����الل 439 صفقة قيمتها 

6.1 ماليني دينار.

والديرة في تداوالت محدودة، 
وذلك بدعم من االرباح اجليدة 
املتوقعة لشركة ايفا في النصف 
األول من العام احلالي، كما حقق 
ارتفاعا  سهم بيان لالستثمار 
ملحوظا في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، وذلك بدعم من الصعود 
امللح����وظ لس����هم اجيليتي، 
وحققت اسهم اكتتاب واملدينة 
ارتفاعا  للتمويل واالستثمار 
ملحوظا في أسعارهما السوقية 

وحجم تداوالتهما.
وشهد سهم الصفاة لالستثمار 
ارتفاعا في سعره في تداوالت 
محدودة. وبشكل عام، فإنه رغم 
مرور ثالثة اسابيع من الفترة 
النصف  القانوني����ة إلعالنات 
األول اال ان شركات االستثمار 
لم تعلن نتائجها املالية، وذلك 
قد يعود الى التدقيق الذي يقوم 
به البنك املركزي على ميزانيات 
هذه الشركات التي من املفترض 
ان تكون شهدت حتسنا، ولكن 
التزال هناك ش����ركات تعاني 
املالية،  التزاماته����ا  من وطأة 
فيما ان هناك بعض الشركات 
الفورة  االستثمارية استغلت 
التي شهدها السوق في الثالثة 
اش����هر املاضية للتخلص من 
بعض استثماراتها لسداد بعض 

االلتزامات املالية.
وتراجع����ت حركة التداول 
نس����بيا عل����ى اغلب اس����هم 
الشركات العقارية مقارنة بأول 
من امس مع تباين في اسعار 
القطاع ما بني الصعود  اسهم 
والهب����وط، فرغ����م انخفاض 
تداوالت سهمي »املستثمرون« 
وجراند اال انهما حققا ارتفاعا 
محدودا في اسعارهما السوقية. 
وواصل سهم الوطنية العقارية 
االرتفاع في تداوالت مرتفعة 
نسبيا، وذلك بدعم من االرتفاع 

النسبي لسهم اجيليتي.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
خاصة اسهم الشركات التابعة 

ملجموعة ش����ركات اخلرافي، 
وذلك بدعم من صعود س����هم 
زين ملستويات سعرية جيدة 
خاصة ان اغلب هذه الشركات 
لديها محافظ مالية اساسها سهم 
زين. فقد شهد سهم الصناعات 
ارتفاعا في تداوالته  الوطنية 
بشكل نس����بي مع صعود في 
سعره الس����وقي، حيث تشير 
معلومات الى ان الشركة يتوقع 
ان تعلن عن ارباح في النصف 
األول بعد اطفاء خسائر الربع 
األول من العام احلالي، وواصل 
سهم منا القابضة االرتفاع في 

تداوالت ضعيفة.
اغل����ب اس����هم  وش����هدت 
الشركات اخلدماتية قفزة في 
اسعارها السوقية خاصة اسهم 
الشركات القيادية في القطاع، 
فقد شهد س����هم زين تداوالت 
نشطة وصعودا ملحوظا في 
سعره السوقي بدعم من النمو 
اجليد في ارباح الش����ركة في 
النصف األول من العام احلالي 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي رغم الزيادة امللحوظة 
في رأسمال الشركة، كذلك شهد 
سهم اجيليتي ارتفاعا نسبيا في 
تداوالته وسعره السوقي قياسا 
بأول من امس األمر الذي أدى 
الى ارتفاع سهم مركز سلطان 
بشكل ملحوظ ايضا وان كان 

في تداوالت ضعيفة.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
ارتفاعا  القطاع  الرخيصة في 
نسبيا في تداوالتها واسعارها 
السوقية خاصة اسهم الصفاة 

للطاقة وصفاتك والصفوة.
وواصل س����هم حيات كوم 
تداوالت����ه النش����طة واجتاهه 
املئودي وحققت اغلب اس����هم 
الشركات غير الكويتية ارتفاعا 
في اسعارها في تداوالت ضعيفة 

نسبيا.
وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 6 شركات على 64.8% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
شملها النشاط والبالغ عددها 

135 شركة.

بنك الكويت والشرق األوسط 
عن ارباحه لفترة النصف األول 
من العام احلالي، والتي بلغت 
14.2 مليون دينار، فيما بلغت 
مخصص����ات البنك نحو 19.9 
مليون دينار، وبذلك بلغ عدد 
البنوك التي اعلنت حتى اآلن 
عن نتائجها املالية نحو خمسة 
بنوك، حيث تكبد البنك الدولي 
خسائر، والبنوك التي لم تعلن 
حتى اآلن هي البنك التجاري، 
بنك اخلليج، بنك بوبيان، بنك 

برقان.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة نسبيا على 
بعض االسهم، فقد واصل سهم 
الكويت االرتفاع في  مشاريع 
تداوالت محدودة، وبدعم من 
الصعود امللحوظ لسهم زين، 
حققت اس����هم االس����تثمارات 
الوطنية والس����احل للتنمية 
واملال لالس����تثمار ارتفاعا في 
اسعارها الس����وقية، واستمر 
االجتاه الصعودي لسهمي ايفا 

املؤش����رات اإليجابي����ة في 
الوطني على  البنك  استحواذ 
13.2% م����ن مزاد بي����ع هيئة 
االس����تثمار حصته����ا في بنك 
البنك  بوبيان لتص����ل حصة 
الوطني الى 27.5%، مؤشرات 
عدة أولها العمل على انقاذ بنك 
بوبيان من األزم����ة التي مير 
بها، وبالتالي انقاذ املساهمني 
في����ه، كذلك دخ����ول اكبر بنك 
محلي واقليمي السوق املالية 
االسالمية االمر الذي سيؤدي 
الى تطوير هذه الصناعة بشكل 
التنوع في حجم  كبير، كذلك 
االنشطة االس����تثمارية للبنك 
الوطن����ي، وبالتال����ي حتقيق 
منو جيد في االداء املستقبلي 
للبنك الوطني من خالل دخول 
الصناعة املالية االسالمية التي 
تتميز بتعدد املجاالت واألنشطة 
االس����تثمارية عكس الصناعة 
املالية التقليدية احملدودة في 
العمل املصرفي، باالضافة الى 
ان عملي����ة االس����تحواذ تدعم 
من السمعة املصرفية للجهاز 

املصرف����ي الكويت����ي اقليميا، 
وعامليا بش����كل ع����ام والبنك 

الوطني بشكل خاص.

آلية التداول

حافظت أغلب اسهم البنوك 
على أسعارها ثابتة دون تغيير 

فيما سجلت اسهم ثالثة بنوك 
انخفاض����ا في اس����عارها في 
تداوالت ضعيف����ة، بينما يعد 
سهم بنك برقان الوحيد الذي 
حقق ارتفاعا في سعره ويعد 
سهم البنك الوطني االكثر تداوال 
مع استقرار سعره، وقد اعلن 

ويرفض طلب شركة أصول لالستثمار

»المركزي« يوافق لـ »المركز« و»المال لالستثمار«
على  شراء 10%من أسهمهما المصدرة لمدة 6 أشهر

وافق بنك الكوي���ت املركزي  على طلب 
جتديد سريان املوافقة لشركة  املركز املالي 
الكويتي وشركة املال لالستثمار بشراء ما 
ال يتجاوز 10%من أسهمهما  املصدرة ملدة 6 
أشهر، 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.
من جهة أخرى، أعلن بنك الكويت املركزي 
عدم املوافقة على طلب جتديد سريان املوافقة 
لشركة أصول لالستثمار بشراء ما ال يتجاوز 
10% من أسهمها املصدرة، حيث ان ذلك األمر 

يتطل���ب ضرورة االلتزام مبا وضعه البنك 
املركزي  من ضوابط وشروط في شأن متلك 
الشركة املساهمة ألسهمها إضافة   إلى ضرورة 
االلتزام بأح���كام املادة 115 مكرر من قانون 
الشركات  التجارية وأحكام القرار الوزاري 
رق���م 10 لس���نة 1987 وتعديالته  مبوجب 
القرارين الوزاريني رقم 11 لسنة 1988 ورقم 

273 لسنة 1999.

مجلس إدارة »القرين القابضة« يوافق
 على استحواذ »مدينة األعمال« على شركة تابعة

ترسية مناقصة على »نابيسكو« بـ 1.6 مليون دينار

..وترسية مناقصة على شركة مملوكة
لـ »السفن« بقيمة 3.6 ماليين دينار

أعلنت شركة القرين القابضة 
انه مت����ت دعوة مجل����س ادارة 
الشركة ملناقشة العرض املبدئي 
املقدم من ش����ركة مدينة االعمال 
الكويتية العقارية لالستحواذ على 
شركة الزمردة للتجزئة واخلدمات 
القابضة واململوكة  بنسبة %99 

لشركة القرين القابضة.
وقد قرر مجلس اإلدارة تغيير 
فكرة الدمج واملوافقة على العرض 
املقدم  باالس����تحواذ م����ن مدينة 
االعمال الكويتية العقارية ورفع 
توصي����ة بذل����ك للموافقة  عليه 
من اجلمعي����ة العمومية العادية 

للشركة، وان تفاصيل ذلك العرض 
املقدم من مستشار التقييم شركة 
الدانة لالستثمار والدراسة التي 
متت من قبل جرانت ثورنتون. 
وذكرت الشركة ان شركة القرين 
القابضة س����تتنازل عن أسهمها 
اململوكة لها في ش����ركة الزمردة 
القابضة    للتجزئة واخلدم����ات 
مبا هو عدد 299.6 مليون سهم 
والتي متثل 99.8% من رأس����مال 
شركة الزمردة للتجزئة واخلدمات 
القابضة الى  شركة مدينة االعمال 
الكويتية العقارية مقابل احلصول 
على عدد 239.6 مليون سهم من 

كل أس����هم زيادة رأسمال شركة 
مدينة االعمال الكويتية العقارية 
  بقيمة اس����مية 100 فلس للسهم 

الواحد بدون عالوة إصدار.
وان ذلك التبادل لألسهم فإنه 
سيتم على أساس واحد سهم من 
الكويتية  اس����هم مدينة  االعمال 
العقارية مقابل 1.25 سهم من أسهم 
شركة الزمردة للتجزئة  واخلدمات 
القابضة، وأفادت الشركة بأن تأثير 
البيانات  ذلك االس����تحواذ على 
املالية لش����ركة القرين   القابضة 
خالل الربع الثالث من عام 2009 

هي 12.2 مليون دينار خسائر.

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
»نابيس������كو« عن ترسية املناقصة رقم سي أ 
\3734 التابع���ة لشرك���ة الب���ترول الكويتية 

بق���يمة 1.6 مليون دينار وملدة 3 سنوات لتقدمي 
خدمات بيئي���ة للمصافي ودائرة التس���ويق 

احمللي.

أعلنت ش���ركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
أنه���ا متت ترس���ية املناقصة 
رق���م م.م.ك/2008/32 عل���ى 
ش���ركة اخلليج لإلنش���اءات 
البحرية واملقاوالت  واألعمال 
واململوك���ة بالكامل لش���ركة 
الثقيلة  الهندسية  الصناعات 

وبناء السفن واملناقصة خاصة 
بأعمال الصيانة ملراسي األسماك 
باحل���وض الش���مالي مبيناء 
الش���ويخ )التابع ملؤسس���ة 
الكويتية( مببلغ 3.6  املوانئ 
ماليني دينار ومبدة تنفيذ 36 

شهرا.
م���ن جهة أخ���رى، أعلنت 

»السفن« أنها قد وقعت العقد 
رقم جي أو/إس س���ي220/  ام 
ام 09 مع العمليات املشتركة 
بالوفرة � شركة نفط الكويت 
1.1 مليون دينار وذلك  بقيمة 
لتنفيذ أعمال العقد واخلاص 
بأعم���ال الصيانة امليكانيكية 

ومبدة تنفيذ 12 شهرا.

ومؤشراتأرقام

استحوذت اسهم »زين« و»الوطني« و»التجاري« 
و»اجيليت���ي« على 60.2% من القيم���ة اإلجمالية في 

السوق.
استحوذت اسهم شركة »زين« على 37.2% من القيمة 
االجمالية للس��وق وبلغت كمية الت��داول 29.05 مليون 

سهم.
ارتفع مؤشر 5 قطاعات من اجمالي قطاعات السوق 
الثمانية تصدرها قط���اع اخلدمات في املرتبة االولى 
مبقدار 261.2 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 154.8 
نقط���ة، وجاء في املرتبة الثالثة قطاع االس���تثمار ب� 
75.5 نقط���ة فيما جاء قطاع غير الكويتي في املرتبة 

الرابعة ب� 54.6 نقطة.

»منازل« تخسر
 1.6 مليون دينار

ش���ركة  منيت 
من���ازل القابض���ة 
بخسائر بلغت 1.6 
مليون دين���ار ما 
فلسا   2.27 يعادل 
للنصف  للس���هم 

االول.

»األبراج« تخسر
 7.5 ماليين دينار 

اعتم���د مجلس 
ادارة شركة األبراج 
القابضة  البيانات 
املالي���ة املرحلي���ة 
للش���ركة للفترات 
املنتهية في 30 ابريل 
2009 حيث جاءت 
نتائج أعمال الشركة 
لتحق���ق خس���ارة 
بلغ���ت 7.5 ماليني 
دين���ار م���ا يعادل 
خس���ارة للس���هم 
بلغت 44.686 فلسا 

للسهم..

4.1 ماليين 
دينار أرباح »النقل«

حققت ش���ركة 
النق���ل  مجموع���ة 
والتخزي���ن ربحا 
بلغ 4.1 ماليني دينار 
ما يعادل 42 فلسا 
للنصف  للس���هم 

االول.


