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 بدر الشمري ممثال الوزارة ومترئسا عمومية »الصفاة العاملية«

)أحمد باكير(ارتياح ووضوح الرؤية بعد إعالن نتائج الشركاتارتفاع السوق كما عكسه وجه أحد املتداولني

صعود »زين« بالحد األعلى والسوق يتجه لتجاوز الـ 8000 نقطة
ارتفاع المؤشر 26.9 نقطة وتداول 568.9 مليون سهم بقيمة 139.7 مليون دينار

»زيـن« تسـتحوذ علـى 32.2% مـن إجمالـي القيمـة بالغـة 45.1 مليـون دينار
عمر راشد

انهى سوق الكويت لالوراق 
املالي���ة اولى جلس���ات تداول 
االس���بوع بارتفاع مؤش���ره 
الس���عري 26.9 نقطة ليغلق 
عند 7947.7 نقطة، فيما استقر 
الوزني عند 458.7 نقطة بارتفاع 

7.29 نقاط.
وجاء خبر اعالن »زين« عن 
العادية  عقد عموميتها غي���ر 
لتعديل نظامها االساس���ي مبا 
يس���مح بالغاء احلد االقصى 
مللكية الشركات املساهمة ليجعل 
الس���هم يغلق باحل���د االعلى 
بس���يولة بلغ���ت 45.1 مليون 

دينار مثلت %32.2.
وادى ارتفاع س���هم »زين« 
الى دعم الشركات املرتبطة بها 
حيث شهدت جميعها ارتفاعات 
ملحوظ���ة في ظ���ل مواصلة 

صعودها القياسي.
كما دعمت نتائج ش���ركات 
النصف االول اداء السوق من 
خالل تعزيز الثقة لدى املتداولني 
ما ادى الى تخلي معظمهم عن 
احلذر من الشراء على االسهم 
الرخيصة مدعومة بتحركات 
على معظ���م اس���هم مجاميع 
استثمارية خاصة ايفا وشركاتها 

التابعة و»املستثمرون«.
وم���ع نهاية ت���داول اليوم 
اصبح السوق مقتربا من حتقيق 
حاجز ال���� 8000 نقطة بعد ان 
حقق 7947.7 نقطة بارتفاع 26.9 
نقطة، وهو ما يعني ان السوق 
يتجه الى الصعود مع تعزيز 
احملفزات االيجابية للس���وق، 
مع تنوع الشراء بني الشركات 

القيادية والرخيصة.
ومم���ا اكس���ب الش���ركات 
املتداولني  ل���دى  القيادية ثقة 
ش���فافية البيانات املعلنة عن 
ادائها، حيث جاء اعالن »زين« 
ليضفي ارتياحا لدى اوس���اط 
املتداولني ويفس���ر تساؤالت 
العديد منهم عن اسباب قيمة 
التداول القياسية التي شهدها 
السهم من حيث القيمة يومي 

االربعاء واخلميس املاضيني.
ومن املتوقع ان تستمر قيادة 
»زين« الداء السوق في الفترة 
املقبلة وحتى اعالن عموميتها 
غير العادي���ة مدعوما بتحرك 
الشركات القيادية في السوق.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للسوق 
26.9 نقط���ة ليس���تقر عن���د 
7947.7نقط، فيما ارتفع املؤشر 
الوزني و 7.2 نقاط ليستقر عند 

458.7 نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
568.9 ملي���ون س���هم بقيمة 
اجمالي���ة 139.7 مليون دينار 
نفذت من خالل 10143 صفقة.

التداول على اسهم  وجرى 
144 شركة من اصل 203 شركات 

املالية ارتفاعا بنسبة %0.12.
ويأت���ي التذبذب ف���ي أداء 
األس���واق املالية في ظل حالة 
التي تشهدها أسواق  التراجع 

املال.
الراهنة  الفترة  العاملية في 
متأثرة بتداعيات االزمة املالية 
وما نتج عنها من تراجع حاد في 
االداء، اال ان هذا التذبذب ووفق 
رأي الكثير من احملللني باجتاه 
الصعود االيجابي »املتدرج« في 
الفترة املقبلة، خاصة ان هناك 
اخبارا تناولتها تقارير صادرة 
عن جهات استشارية عاملية تفيد 
بأن االقتصاد األميركي بدأ في 
مرحلة التعافي واخلروج وان 
بش���كل بطيء من آثار األزمة 

املالية.

آلية التداول

خالف بنك الكويت الوطني 
اداء قط���اع البنوك، مرتفعا ب� 
20 فلس���ا وذلك بع���د ان غاب 
عنه اللون األخضر على مدار 
7 جلسات متتالية، حيث اغلق 
عل���ى تراجع في 3 جلس���ات 
ودون تغير ف���ي اربعة منها، 
ليس���تقر في نهاي���ة التداول 
عند دينار و200 فلس للسهم، 
وفيما شهدت اسهم »بوبيان« 
و»الدولي« عمليات جني ارباح، 
استقرت اسهم »برقان« و»بيتك« 
و»أوسط« و»اخلليج« استقرارا 
في اسعارها دون تغيير، فيما 
لم يتم التداول على »األهلي« 

و»التجاري«.
وما يحدث م���ن هدوء في 
الت���داول على اس���هم البنوك 

مدرج���ة ارتفعت اس���عار 68 
شركة فيما انخفضت اسهم 44 
شركة وحافظت 32 شركة على 
اسعارها دون تغيير و59 شركة 

لم يشملها التداول.
تص���در قطاع االس���تثمار 
النش���اط بكمية تداول  حجم 
222.5 مليون سهم بقيمة 28.4 
ملي���ون دينار نفذت من خالل 

2901 صفقة.

قطاع العقارات

وجاء قط���اع العقارات في 
املرتبة الثانية من حيث النشاط 
بكمية تداول بلغت 165.7 مليون 
سهم بقيمة 16.4 مليون دينار 

بعدد 1950 صفقة.
واحتل قطاع اخلدمات املرتبة 
ت���داول 109.19  الثالثة بكمية 
مليون س���هم نفذت من خالل 
3048 صفقة وبقيمة اجمالية 
67.1 مليون دينار وجاء قطاع 
الصناعة في املركز الرابع بكمية 
تداول 33.4 مليون سهم بقيمة 
14.78 مليون دينار نفذت من 

خالل 1011 صفقة.
واحتل قطاع غير الكويتي 
املرتبة اخلامسة بكمية تداول 
26.9 مليون سهم بقيمة اجمالية 
5.08 مالي���ني دينار نفذت من 

خالل 712 صفقة.
وج���اء قطاع البن���وك في 
املرتبة السادسة بكمية تداول 
7.9 مالي���ني س���هم بقيمة 6.6 
ماليني دينار بعدد 417 صفقة.

عمومية »زين«

احملرك األساسي في تداوالت 

يعود وبش���كل رئيسي الى ان 
اس���همها ال تندرج حتت بن���د 
االس���هم املضاربية وم���ن ثم 
فالتحركات تسير بشكل ه���ادئ 

ومتدرج.

مجموعة البحر

وقد تفاعلت مجاميع »البحر« 
و»املدينة« و»املجموعة الدولية« 
بنتائج ش���ركاتها عن النصف 
األول والتي جاءت في معظمها 
ايجابية بتقليص اخلسائر او 
حتقيق ارباح، حيث نش���طت 
تداوالت »ايفا« بشكل واضح 
لتواصل بذلك مسيرة تداوالته����ا 
النشطة منذ األسبوع املاض���ي، 
حيث حققت 60.1 مليون سه���م، 
بلغ���ت قيمته������ا 9.2 ماليني 
دين�������ار لتحتل بذلك املرتبة 
الثالث����ة بني االسهم املتداول���ة 
وفقا ملؤشر القيمة، فيما تصدرت 
الديرة تداوالت الس���وق وفقا 
للنش���اط بكمية تداول بلغت 
69.3 مليون سهم، لتستق����ر 
مرتفعة فلسان عند 116 فلسا 

للسهم.
واستمر سهم »املستثمرون« 
في حتقيق تداوالت نشطة بلغت 
58.6 مليون سهم مرتفعة باحلد 
األعلى لتس���تقر عند 64 فلسا 

للسهم.

جراند

كما ش���هد س���هم »جراند« 
ارتفاعا في النشاط بكمية تداول 
20.8 مليون سهم وذلك بدعم من 
اداء الشركة اجليد في النصف 
األول، مع توقع تخارج الشركة 

السوق ألولى جلسات تداول 
االس���بوع كان اع���الن »زين« 
عن دعوة مساهميها حلضور 
عموميته���ا في 31 أغس���طس 
اجلاري وذلك لتعديل املادتني 
النظام األساس���ي  10 و31 من 
للشركة والذي مبوجبه تستثنى 
الشركات املس���اهمة الكويتية 
من احل���د األقصى للملكية في 
رأس امل���ال والبال���غ 5% وهي 
اش���ارة قوية لدخول مستثمر 
استراتيجي في ملكية الشركة 
مع تكهنات بأن هذا املستثمر 
من احدى دول مجلس التعاون 
اخلليجي، اال ان نسبة التملك لم 
حتدد او يتم التخمني بشأنها، 
وقد ادى الى ارتفاع السهم في 
النصف ساعة األولى من التداول 
بواقع 80 فلسا للسهم، ليستقر 
مرتفعًا باحلد األعلى في نهاية 
التداول عند دينار و420 فلسا 
للسهم، وبلغت قيمة تداوالته في 
نهاية التداول 45.1 مليون دينار 
مثلت 32.28% من اجمالي القيمة، 
وجاء إعالن عقد عمومية الشركة 
ليعطي للس���هم قوة في باقي 
تداوالت جلسات االسبوع حيث 
إن دخول مستثمر استراتيجي 
سيعطي زخما قويا لقيمة وحجم 
تداول السهم ومن ثم للسوق 

في الفترة املقبلة.
ارتفاعات »زين«  وج���اءت 
لتدعم اداء الشركات املرتبطة 
بها، حيث ارتفعت كابالت باحلد 
األعلى وشهدت »استثمارات« 
و»سفن« و»أنابيب« و»املال« 
و»الساحل« ارتفاعات في قيمها 
السوقية وذلك في اطار مواصلة 

استحوذت »زين« على 45.1 مليون دينار من اجمالي 
القيمة بنسبة %32.28.

بلغ إجمالي قيمة ت��داوالت »زين« و»اجيليتي« و»ايفا« 
65.6 مليون دينار بنسبة 47% من االجمالي.

تصدرت »الديرة« النشاط بكمية تداول 69.38 مليون 
سهم بنسبة 12.1% من اجمالي النشاط.

تصدر مؤشر قطاع اخلدمات ارتفاعات قطاعات السوق 
الثماني��ة ب� 118.3 نقط��ة، وجاء قطاع »غي��ر الكويتي« في 
املرتبة الثانية ب� 49.5 نقطة، فيما جاء قطاع االس��تثمار في 
املرتب��ة  الثالثة من حيث االرتفاع ب� 49.4 نقطة وجاء قطاع 
العقارات في املرتبة الرابعة ب� 11.4 نقطة وجاء قطاع البنوك 

في املرتبة اخلامسة من حيث االرتفاع ب� 8.9 نقاط.

استمرار صعودها منذ االسبوع 
املاضي.

الثواني األخيرة

اس���تمر السوق مرتفعا في 
ادائ���ه العام بواقع 29.4 نقطة 
الثواني االخي���رة من  حت���ى 
االغالق، اال ان الثواني االخيرة 
شهدت تراجعا وعلى غير العادة 
في اداء املؤشر السعري وان كان 
طفيفا بواقع 4 نقاط ليستقر 
مرتفعا عند 26.9 نقطة، فيما 
الوزني 7.2  ارتف���ع املؤش���ر 

نقاط.
وهو ما يعن���ي ان عمليات 
جني ارباح حدثت في الثواني 
االخيرة على بعض االس���هم 
الرخيصة، بتح���رك مجاميع 
استثمارية على اسهمها للبيع 

بغرض جني ارباح.

ومع صعود السوق اليوم، 
من املتوق���ع ان تقود تداوالت 
سهم زين وباقي االسهم القيادية 
السوق نحو االرتفاع وذلك بعد 
اقتراب السوق من حتقيق 8000 
نقط���ة والتي يفصله عنها 53 
نقطة فقط بعد استقراره عند 

7947.7 نقطة.

الكويت تتصدر ارتفاعات 
األسواق الخليجية

تباين وتذب���ذب في األداء 
املال اخلليجية  العام ألسواق 
حيث تراجعت 4 أس���واق من 
اجمالي األسواق السبعة وهي 
دب���ي وابوظب���ي والبحري���ن 
وقطر، فيما تصدرت السعودية 
والكويت االرتفاعات في األداء 
العام بنسبة 0.34% لكل منهما، 
كما شهد سوق مسقط لألوراق 

من احد استثماراتها اخلارجية 
في املستقبل.

وقد حقق سهم »صناعات« 
تداوال نشطا ليشهد ارتفاعا ب� 
5 فلوس للسهم ليستقر عند 
470 فلس���ا وذل���ك بعد تداول 
اخبار تفيد بحصول الش���ركة 
على املوافقة الرسمية الستدعاء 
زيادة رأسمالها باملوافقة على 
عمليات الزيادة بنس���بة %25 
بس���عر 450 فلسا مضافا إليه 
الى  عالوة اإلصدار، اضاف����ة 
اطفاء الش���ركة خلسائرها في 
الربع األول وحتقيق نتائ���ج 
جيدة في الربع الثاني مع زيادة 
حقوق املساهمني الى 556 مليون 
دينار ارتفاعا من 440 مليون 

دينار.
وقد استحوذ سهم »زين« 
على 32.28% من اجمالي القيمة 
املتداول���ة، فيما ارتفع س���هم 
اجيليتي بواقع 20 فلسا للسهم 
في اول تداوالته االس���بوعية 
ليغلق عند دينار و220 فلسا 
للسهم وبقيمة اجمالية بلغت 
11.5 مليون دين���ار وقد اغلق 
السهم مطلوبا عند دينار و200 

فلس للسهم.
وقد اس���تحوذت 9 اس���هم 
دينارية عل���ى 47.4% من قيم 
التداول وهي »زين« و»أجيليتي« 
و»اتصاالت« و»وطني« و»بيتك« 
باإلضافة الى س���هم »كابالت« 
و»السكب«و»املشتركة« وكذلك 
سهم »أغذية«، وقد بلغ اجمالي 
قيمة تداول اس���هم 6 شركات 
85.3 مليون دينار بنسبة %61 

من اجمالي قيمة التداول.

85.3 مليون دينار قيمة تداوالت أسـهم 6 شركات بنسبة 61% من إجمالي القيمة

تراجع أرباح السويدي للكابالت 
المصرية 30% في النصف األول

القاهرة � رويترز: تراجع صافي أرباح الس���ويدي للكابالت 
املصرية أكبر شركة عربية لصناعة الكابالت من حيث القيمة 
السوقية 30% في النصف األول من العام ليصل إلى 369 مليون 
جنيه مصري مبا يعادل 67 مليون دوالر حيث زاد اإلنتاج لكن 

األسعار انخفضت.  
وقالت الش���ركة في بيان لها إن إيرادات التصدير انخفضت 
41% إلى 1.94 مليار جنيه من إجمالي إيرادات بلغ 4.64 مليارات 
جنيه.  وقالت الش���ركة إن متوسط سعر كابالتها انخفض إلى 
63 ألفا و573 جنيها للطن مقارنة مع 67 ألفا و99 جنيها للطن 
في النصف األول من 2008. وباعت الش���ركة 61 ألفا و347 طنا 
من الكابالت مقارنة مع 57 ألفا و628 طنا في الفترة نفسها من 

العام املاضي.  
وكانت الش���ركة قالت في ابريل إنه���ا تتوقع زيادة صافي 
أرباح العام احلالي 10% مع حتقيقها إيرادات أعلى من أنش���طة 

غير الكابالت.  
وارتفع إجمالي أرباح املش���اريع التي تنفذ بنظام تس���ليم 
املفت���اح 38% إل���ى 132 مليون جنيه م���ن 96 مليون جنيه في 
النصف األول من 2008 وزاد إجمالي أرباح املنتجات الكهربائية 

8% إلى 119 مليون جنيه.  
كانت الشركة أعلنت في يوليو أنها ستبني مصنع محوالت 
كهربائية في نيجيريا كما كش���فت في مايو أيار عن مش���روع 

مشترك إلنتاج كابالت اجلهد املنخفض في اليمن.

إدارة البورصة توقف تداول أسهم 
عارف لعدم تقديمها بياناتها المالية

كونا: اوقف س���وق الكوي��ت لالوراق املالية تداول اس���هم 
شرك����ة مجموعة عارف االستثمارية اعتبارا من امس بسبب 
ع�����دم تقدمي بياناتها املالية عن الفترة املنتهية في 30 يونيو 

املاضي.
وقالت ادارة البورصة، في موقعها على االنترنت، انها كانت 
قد نبهت الش���ركات املدرجة الى ضرورة االلتزام باالعالن عن 
عقد جمعياتها العمومية العالن افصاحاتها نصف السنوية واال 

ستتعرض لاليقاف عن التداول في السوق.

اجتماع الجمعية العمومية العادية 
لـ »التجاري« في 30 الجاري 

»الديرة« تحقق خسائر بقيمة
 6.9 ماليين دينار للنصف األول

»المواساة« تربح 369 ألف دينار 

9.2 ماليين دينار خسائر »األمان«  

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعي��ة العمومي����ة 
العادية   للبنك التجاري ستنعقد يوم األح���د املواف���ق 2009/8/30 
ملناقشة اجلوانب احملاسبية املتعلق���ة بإثب���ات ملكي���ة   البن���ك 
ألس���هم بنك بوبيان في ضوء أن هناك نزاعا ق����انوني���ا م���ن 
قب���ل   شركة دار االستثمار بشأن ملكية هذه األسهم واآلث���ار 
امل��الي�������ة   احملتمل���ة في حال صدور أح���كام ضد أو لصالح 

البن���ك. 

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة 
الديرة القابضة قد اجتمع يوم اخلميس املاضي، واعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 2009/6/30، حيث 
بلغت خس���ارتها 6.919.112 دينارا عن النصف األول من العام 

احلالي.

ذكر سوق الكويت لألوراق امل�الي���ة أن مجل���س ادارة ش��رك��ة 
املواساة القابضة قد اجتمع ي����وم اخلمي���س امل�اض��ي، واعتم��د 
البيانات املالية املرحلية للش���ركة للفترة املنتهي���ة ف���ي 30 
يوني���و حي���ث بلغت أرباحها 369.939  دينارا ع��ن النص���ف 

األول.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة األمان لالستثمار 
)االمان(  افادت بأنها حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي 
عل���ى بياناتها املالية  املرحلية للفت���رة املنتهية في 30 يونيو، 
حيث بلغت خس���ارتها 9.204.845 دينارا بواقع خس���ارة 19.1 

فلسا للسهم.

»الفجيرة« تربح 
6.3 ماليين دينار

تعيين عضوين 
جديدين في 
مجلس إدارة 

التجاري»الدولي«

أفاد سوق الكويت 
ل����ألوراق املالية بأن 
ادارة شركة  مجلس 
صناع����ات أس����منت 
الفجي����رة )الفجيرة 
أ( ق����د اجتم����ع يوم 
املاض����ي  اخلمي����س 
واعتمد البيانات املالية 
املرحلي����ة للش����ركة 
للفت����رة املنتهية في 
2009/6/30، حي����ث 
حققت الشركة ارباحا 
  6.344.738 بلغ����ت 
دينارا ع����ن النصف 

األول.

ذك����ر س��������وق 
ل���ألوراق  الكويت 
املالي���ة أن البن���ك 
الدولي  التج���اري 
أفاده بأنه مت تعيني 
كل من فرانك وزنر 
 ومدحت حس���نني 
 عض��وين جديدين 
تنفيذي���ني  غي���ر 
إدارة  في مجل���س 

البنك. 

»الصفاة العالمية« تؤجل عموميتها 
لعدم اكتمال النصاب إلى 23 أغسطس 

فواز كرامي
العمومية  اجلت اجلمعية 
لش���ركة الصفاة العاملية الى 
يوم االح���د املقبل املوافق 23 
اكتمال  اغسطس بسبب عدم 
النص���اب القانوني للجمعية 
التي دعت اليها وزارة التجارة 
والصناعة الول مرة منذ بدء 

االزمة املالية العاملية.
واعلن رئيس قسم اجلمعيات 
التجارة  العمومية في وزارة 
والصناعة بدر الشمري الذي 
ترأس اجلمعية العمومية امس، 
عن نصاب اجللسة الذي وصل 
الى 33.95% االمر الذي دعا الى 
العمومية  تأجيل اجلمعي���ة 
وعقدها ف���ي االجتماع املقبل 

بأي نصاب كان.
وبني االستمرارية والتصفية 
للشركة في العمومية املقبلة 
لفت معظم املس���اهمني الذين 
حضروا عمومية الشركة الى 
وجود نية الستمرارية الشركة 
من خالل زيادة رأس املال، االمر 
الذي ينتظر االس���بوع املقبل 
حت���ى يتم البت فيه بش���كل 

نهائي.
وكان���ت عمومية ش���ركة 
الصفاة العاملية شهدت حضور 
عدد من املساهمني من دون ان 
يسجلوا اس���همهم االمر الذي 
دفع باملساهمني وعلى لسان 
رئيس اجللسة الشمري للطلب 
من املس���اهمني غير املقيدين 

التصفية.
ويذكر ان نتائج الش���ركة 
عن العام املاضي 2008 املنتهي 
قبل س���بعة اشهر اعلنت عن 
خس���ائر ب� 17.7 مليون دينار 
علما بأن رأسمال الشركة يبلغ 
3 ماليني دينار بينما وصلت 
املطلوبات املتداولة للش���ركة 
ال���ى 23.16 مليون دينار فيما 
بلغت املوجودات املتداولة 1.96 

مليون دينار.
واجلدير بالذكر ان اكبر مالك 
الشركة حسب بيانات امللكية 
املعلنة على املوقع االلكتروني 
لسوق الكويت لالوراق املالية 
هم ش���ركة املدينة لالستثمار 
بنسبة 7.93% واملساهم شريف 
جاس���م ب���ن عيس���ى %9.77 
واملساهم يوسف سهو حمدان 

املطيري ب� %5.

السهمهم اخلروج من االجتماع 
والذي شهد بدوره اعتراضا من 

هؤالء املساهمني.
وس���تكون الش���ركة ف���ي 
املقبل بني مفترق  االس���بوع 
طرق مصي���ري بني التصفية 
أواالستمرار بحسب ما اوصى 
مجل���س االدارة عل���ى موقع 
سوق الكويت لالوراق املالية 
فيقتض���ي االس���تمرار زيادة 
رأسمال الشركة من 3 ماليني 
الى 20 مليون دينار وذلك من 
خالل اصدار 170 مليون سهم 
جديد بقيمة 100 فلس للسهم 
ويتم توجيه هذه الزيادة الطفاء 
اخلسائر احململة على الشركة 
االلتزامات ومن ثم  ومواجهة 
االستمرار في مزاولة النشاط، 
او عدم املوافقة على زيادة رأس 
املال مما يدفع الشركة باجتاه 

أول عمومية برئاسة وزارة التجارة والصناعة منذ بداية األزمة

ومؤشراتأرقام


