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أسهم مجموعة شركات الخرافي تقود البورصة نحو الصعود

وهدوء على البنوك وانخفاض محدود ألغلب األسواق الخليجية

استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات 
والبالغة 36.5 مليون دينار على 51.4% من 
القيم����ة االجمالية، وهذه الش����ركات هي: 
التمويل الكويتي، ايفا، الديرة القابضة، 
ابيار، اجيلتي، زين، ابراج القابضة، اخلليج 

املتحد، التمويل اخلليجي.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم اخلليج 
املتحد البالغة 11.9 مليون دينار على 16.7% من 

القيمة االجمالية.
باستثناء انخفاض مؤشري قطاعي 
اخلدمات مبقدار 31.3 نقطة والبنوك مبقدار 
3.2 نقاط، ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات 
اعالها قطاع االستثمار مبقدار 49.1 نقطة، 

تاله قطاع الصناعة مبقدار 48.5 نقطة.
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هشام أبوشادي
تباين���ت حرك���ة مؤش���ري 
س���وق الكويت لالوراق املالية 
أمس صعودا وهبوطا في نطاق 
التداول  محدود خالل مراح���ل 
مع تراجع في املتغيرات الثالثة 
بفعل س���يطرة عملي���ات البيع 
جلني االرباح، خاصة على أغلب 
التي  الرخيصة  اسهم الشركات 
تراجعت تداوالتها مقارنة بأول 
من امس، فيما استمرت التداوالت 
ضعيفة على اغلب اسهم الشركات 
القيادية، خاصة في قطاع البنوك، 
كما تباينت حركة اس���واق املال 
اخلليجي���ة ايض���ا، ففي الوقت 
الذي شهدت فيه اسواق البحرين 
ودبي والكويت ارتفاعا محدودا، 
تراجعت باقي اس���واق اخلليج 

بشكل محدود.
وقد تباين����ت اجتاهات حركة 
التداول في البورصة امس، فقد شهد 
سهم زين واغلب اسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي ارتفاعا 
في اسعارها بدعم من معلومات 
ايجابية ح����ول صفقة زين، فيما 
تترقب اوس����اط املتداولني نتائج 
انتهت  ان  قضية اجيليتي بع����د 
الفت����رة الزمنية ام����س بوصول 
الطرف����ني الى حل����ول ودية قبل 

الدخول في متاهات القضاء.
وف����ي كل االحوال، ف����إن آلية 
ام����س تعتبر  الس����وق  تداوالت 
ايجابي����ة في مجمله����ا، ويتوقع 
استمرار األداء االيجابي للسوق 
حتى نهاية الع����ام، حيث يتوقع 
تزايد وتيرة تصعيد أغلب املجاميع 
االستثمارية ألسهمها، االمر الذي 
سيزيد من وتيرة عمليات املضاربة 
بشكل عشوائي وسرعة في جني 
االرباح مع استمرار التركيز على 
اسهم الشركات الرخيصة باعتبار 
ان رخص اسعارها ميثل عامل جذب 
للمضاربني الكبار والصغار، وهذا ال 
يعني ان الشركات القيادية ستظل 
محافظة على اس����عارها احلالية 
حتى نهاية العام، بل انه يتوقع 

االنخفاض امللحوظ في تداوالت 
سهم عقارات الكويت مقارنة بأول 
م����ن امس اال انه س����جل ارتفاعا 
محدودا في س����عره، فيما واصل 
سهم الدولية للمنتجعات االرتفاع 
باحلد األعلى مطلوبا دون عروض 
في تداوالت نشطة ايضا اال ان سهم 
جيزان حافظ على سعره مستقرا، 
وسجل س����هم الوطنية العقارية 

انخفاضا محدودا في سعره.

الصناعة والخدمات

الت����داوالت  الرغ����م من  على 
الضعيفة ألسهم الشركات الصناعية 
اال ان اغلبها س����جلت ارتفاعا في 
اسعارها خاصة اسهم الشركات 
التابعة ملجموع����ة اخلرافي التي 

حققت مكاسب سوقية كبيرة.
حقق����ت ايض����ا اغلب اس����هم 
الش����ركات اخلدماتية ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت مرتفعة على 
اسهم الشركات الرخيصة، فقد سجل 
سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في 
سعره في تداوالت ضعيفة، فيما 
سجل سهم زين تداوالت نشطة 
متج����اوزا حاجز الدينار بش����كل 
ملحوظ، وواصلت اسهم الرابطة 
والتنظيف ولوجستيك االرتفاع 
باحلد األعلى، فيما ان سهم ابراج 
القابضة شهد تداوالت قياسية اال 
انه يتوق����ع ان يعود الى االجتاه 

الصعودي مرة أخرى.
واستمرت التداوالت الضعيفة 
على اغلب اس����هم الشركات غير 
الكويتي����ة باس����تثناء التداوالت 
القياسية على سهم بنك اخلليج 
املتحد الذي حافظ على س����عره 
مس����تقرا اال انه يتوقع ان يشهد 
التمويل  ارتفاعا وواصل س����هم 
اخلليج����ي االرتفاع باحلد األعلى 

لليوم الثاني على التوالي.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول 
اسهم 9 ش����ركات على 51.4% من 
التي  القيمة االجمالية للشركات 
شملها النشاط والبالغ عددها 137 

شركة.

ان تشهد ارتفاعا بشكل تدريجي 
في الفترة املقبلة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
23.1 نقطة ليغلق ع لى 6931.3 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.33% مقارنة بأول 
من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
3.77 نقاط ليغلق ع ى 389.08 نقطة 

بارتفاع نسبته %0.98.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
568.9 مليون سهم نفذت من خالل 
8456 صفقة قيمتها 70.9 مليون 

دينار.
وج����رى التداول على اس����هم 
137 شركة من اصل 205 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 63 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 44 
شركة، وحافظت اسهم 30 شركة 
على اسعارها و68 شركة لم يشملها 

النشاط.
الش����ركات  تص����در قط����اع 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 196 مليون سهم نفذت من 
خالل 2948 صفق����ة قيمتها 16.6 

مليون دينار.
املركز  العقار في  وجاء قطاع 
الثاني بكمية تداول حجمها 144.2 
مليون سهم نفذت من خالل 1757 

صفقة قيمتها 9.4 ماليني دينار.
املركز  واحتل قطاع اخلدمات 
الثالث بكمية تداول حجمها 138.8 
مليون سهم نفذت من خالل 2395 

صفقة قيمتها 22 مليون دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غير 
الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 67.5 مليون سهم 

نفذت من خالل 439 صفقة قيمتها 
14.5 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات الصناعية 
املركز اخلامس بكمية تداول  في 
حجمها 11.6 مليون س����هم نفذت 
من خ����الل 516 صفقة قيمتها 3.7 

ماليني دينار.

الثواني األخيرة

ظل مؤشرا السوق يتحركان 
صعودا وهبوطا في نطاق محدود 
خالل مراحل الت����داول اال انه في 
الثواني األخيرة من فترة التداول مت 
تصعيد املؤشر العام من 1.9 نقطة 
الى 23.1 نقطة، كذلك مت تصعيد 
املؤشر الوزني من 1.3 نقطة الى 3.7 
نقاط، وعلى الرغم من هذا التصعيد 
الذي جاء في الثواني االخيرة اال 
انه ترك انطباعات نفسية ايجابية 
لدى اوساط املتداولني، خاصة ان 
اغلب االسهم الرخيصة التي يركز 
قطاع كبير م����ن املتداولني عليها 
واصلت االرتفاع رغم ان عمليات 
جني االرباح سيطرت على حيز 
كبير من تداوالت امس، وهو ما ادى 
الى تراجع تداوالت اسهم الشركات 
التي شهدت تداوالت قياسية أول 
من امس. وجاء تذبذب الس����وق 

لسداد مس����تحقات مالية ابرزها 
صكوك ش����ركة نخيل بقيمة 4.1 

مليارات دوالر.

آلية التداول

حافظت اغلب اسهم البنوك على 
اس����عارها ثابتة دون تغير فيما 
سجلت اس����هم التمويل الكويتي 
ارتفاعا ملحوظا وبنك برقان ارتفاعا 
محدودا، ولك����ن هناك تراجع في 
تداوالت اسهم البنوك مقارنة بأول 
م����ن امس، ومعروف انه في حال 
تركيز حركة النشاط املضاربي على 
اغلب اسهم الشركات الرخيصة، 
فإن ذلك يؤدي إلى شبه احجام على 
تداوالت اسهم الشركات القيادية 
التي تشهد  البنوك  خاصة اسهم 
عمليات شراء محدودة، وقد يعطي 
هذا مؤشرا على أن اسهم البنوك 
يتوقع ان تشهد نشاطا ملحوظا 

في بدايات العام القادم.
واستمرت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية في االرتفاع مع تراجع 
ملحوظ في تداوالت بعض االسهم 
التي شهدت تداوالت قياسية اول 
من امس خاصة سهمي ايفا والديرة 
القابضة، إال أن الس����همني واصال 
االرتفاع في اسعارهما السوقية رغم 

الكويتي منسجما ايضا مع تذبذب 
الدول اخلليجية األخرى  اسواق 
التي سجل بعضها ارتفاعا محدودا، 
فقد ارتفع مؤشر سوق البحرين 
مبقدار 0.53 نقطة بارتفاع نسبته 
0.04%، كذلك ارتفع مؤشر سوق 
دبي مبقدار 15.54 نقطة ما نسبته 
0.83% فيما انخفض مؤشر السوق 
الس����عودي مبقدار 26.22 نقطة 
ما نس����بته 0.43% كذلك انخفض 

مؤشر سوق ابوظبي 16.89 نقطة ما 
نسبته 0.60%، كما انخفض مؤشر 
سوق مسقط 21.53 نقطة ما نسبته 
0.34% كما انخفض مؤشر سوق 
قطر 42.74 نقطة ما نسبته %0.60، 
وجاء هذا التباين في اسواق املال 
اخلليجية عقب املكاسب القياسية 
التي شهدتها أول من امس بدعم 
م����ن قرار حكوم����ة ابوظبي منح 
حكومة دبي 10 ملي����ارات دوالر 

عمليات البيع جلني االرباح.
وس����جل سهم االس����تثمارات 
ارتفاع����ا باحلد األعلى  الوطنية 
في تداوالت مرتفعة نسبيا بدعم 
م����ن معلوم����ات ايجابي����ة حول 
صفقة زي����ن، وتراجعت تداوالت 
سهم جلوبل بشدة مع انخفاض 
ملحوظ في السعر السوقي للسهم 
بفعل عمليات البيع جلني االرباح 

ليصل الى 99 فلسا.
وان كان هناك معلومات اشارت 
الى ان هناك اح����دى اجلهات من 
البحري����ن قامت بعملي����ات بيع 
ملحوظ����ة على الس����هم اول من 
امس والتي استمرت حتى امس، 
حيث يتوقع ان يعود الى االرتفاع 
وجتاوز حاجز ال� 100 فلس بقوة 
مرة اخرى، كما ارتفع سهم الساحل 
للتنمية باحلد األعلى في تداوالت 
نشطة متأثرا ايضا بصفقة زين، 
ويالح����ظ انه رغ����م االداء اجليد 
للس����وق على مدى األيام الثالثة 
املاضية اال ان سهم مشاريع الكويت 
لم يتفاعل مع هذا النشاط، اال انه 
يتوقع ان يشهد تصعيدا في الفترة 
املقبلة في سياق عمليات التصعيد 
التي يتوقع ان تشهدها اغلب أسهم 
الشركات التابعة ملجموعة مشاريع 
املقبلة والتي  الفترة  الكويت في 
ب����دأت مالمحها تظه����ر من خالل 
التي شهدها  القياسية  التداوالت 
س����هم بنك اخللي����ج املتحد امس 
دون ان يرتفع سهمه ولكن يتوقع 

صعوده في االيام املقبلة.
وواصلت اغلب اسهم الشركات 
العقارية االرتف����اع في تداوالت 
نشطة على بعض االسهم، فرغم 

عمليات جني أرباح 
على األسهم الرخيصة 
وترقب لمصير قضية 
»أجيليتي«

استحواذ قيمة تداول 
أسهم 9 شركات على 

51.4% من القيمة 
اإلجمالية

)محمد ماهر(متابعة دقيقة ألحد املتداولني على حركة التداول

المؤشر العام 23.1 نقطة 
وتداول 568.9 مليون سهم 

قيمتها 70.9 مليون دينار

ارتفاع

هشام أبوشادي
إدارة  قدم اعض���اء مجلس 
البنك التجاري استقاالتهم على 
ان يفتح باب الترش���يح قريبا 
النتخاب مجلس ادارة جديد خالل 
اجلمعية العمومية الس���نوية 
املقبلة. وعلمت »األنباء« ان كبير 

املديرين العامني ورئيس اجلهاز 
التنفيذي في البنك جمال املطوع 
لن يجدد تعاقده مع البنك ايضا. 
االدارة من  ويت����كون مجلس 
عبداملجيد الشطي الذي ت���ولى 
منص���ب رئيس مجلس االدارة 
والع���ضو املنتدب وعب���دالرزاق 

الوزان نائ����ب رئي���س  خالد 
مج����لس االدارة وعضوية كل 
ابراهي��م معرفي  من ص���ادق 
وعبدالفتاح محمد رفي��ع معرفي 
واحمد محمد املشاري، وفؤاد 
اسماعيل دشتي وخالد ابراهيم 

الرقم.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها 
أن اجتم����اع جلنة الس����وق من 
املقرر انعق����اده 24 اجلاري بعد 
تأجيل انعقاده الرتباطات وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون. 
ولفت املص����در الى أن االجتماع 
سيتطرق إلى تقرير إدارة السوق 
حول اإلجراءات التي مت اتخاذها 

لتقييم أوضاع الشركات املدرجة 
في السوق الرسمي وذلك في ظل 
قرارات اللجنة السابقة اخلاصة 
بتقييم أوضاع الشركات العاملة 
في السوق الرسمي وما إذا كانت 
تستحق االنتقال إلى املوازي. كما 
ستناقش اللجنة نتائج اجتماعات 
اللجنة املختصة بنظام التداول 
اجلديد مع مجموعة OMX ناسداك 

واخلطوات املرتقب اتخاذها بشأن 
املؤشر اجلديد. ومن ناحية أخرى، 
لفت املصدر إلى أن اللجنة املالية 
للس����وق، ف����ي اجتماعها أمس، 
ناقشت املسائل اإلدارية واملالية 
املتعلقة بامليزانية وناقشت وضع 
موظفي السوق من خالل التقارير 
املعدة في هذا الشأن ولم تناقش 

أي مسائل فنية أخرى.

قال سوق الكويت لألوراق 
املالية ان بنك برقان أفاده بأن 
مجلس ادارة البنك وافق بتاريخ 
2009/12/10 على اس���تقالة كل 

من الشيخ حمد صباح األحمد 
اجلابر الصباح وفيصل حمد 
العيار وسعدون عبداهلل حسني 
علي من عضوية مجلس اإلدارة 

علما أن املناصب ستبقى شاغرة 
حلني انتخابات مجلس اإلدارة 
للدورة القادمة واملزمع إجراؤها 

خالل العام 2010.

»الصناعات المتحدة« 
تمدد تاريخ استحقاق 

السندات لمدة 3 أشهر

رفض طلب الكويتية 
ـ  الصينية لشراء ما ال 
يتجاوز 10% بأسهمها

أعلنت شركة الصناعات املتحدة 
أنه قد عقد اجتماع للهيئة املوحدة 
حلملة الس���ندات صباح امس، 
وذلك لطلب املوافقة على متديد 
تاريخ استحقاق السندات ملدة 
3 اشهر لتستحق في 2010/3/28 

بدال من 2009/12/28.

أفاد س��وق الكويت لألوراق 
املالية ب��أن بنك الكويت املركزي 
أخطره بعدم  املوافقة على طلب 
الصينية  الكويتي��ة �  الش��ركة 
االستثمارية بشراء ما ال يتجاوز 
10% من أسهمها املصدرة، حيث أن 
ذلك األمر يتطلب ضرورة االلتزام 
  مبا وضعه البن��ك املركزي من 
ضوابط وشروط في شأن متلك 
الشركة   املساهمة ألسهمها إضافة 
إلى ضرورة االلتزام باحكام املادة 
115 مكررا  من قانون الش��ركات 

التجارية.

استقالة أعضاء مجلس إدارة »التجاري«

لجنة السوق تجتمع 24 الجاري

استقالة 3 أعضاء من »برقان« 

كون���ا: أعلنت ش���ركة االمتياز 
لالس���تثمار امس عن متلك ش���ركة 
بروة العقارية ما نس���بته 25% من 
رأسمال الشركة لتصبح بذلك مساهما 

استراتيجيا في شركة االمتياز.
وقدم مجلس ادارة شركة االمتياز 
استقالته ومتت الدعوة لعقد جمعية 
عام���ة عادية النتخاب مجلس ادارة 
جديد للشركة بعد موافقة اجلهات 

الرسمية على ذلك.
وقالت شركة االمتياز لالستثمار 
في بيان ص���حافي ان مجلس اإلدارة 

الذي عق���د اج���تماعه ام���س »قرر إتاحة الفرصة أمام ش���ركة 
ب���روة العقارية لزيادة متث����يلها في مج����لس ادارة ش�����ركة 
االمتياز لالس���تثمار مبا يحقق مصلحة الش���ركة عل��ى املديني 

القريب والبعيد وهو ما يترتب عليه 
احلاجة الى إعادة تش���كيل مجلس 

اإلدارة«.
وأك���د البي���ان أن زيادة نس���بة 
امللكية لش���ركة ب�������روة العقارية 
يدعم التوجهات االستثمارية لشركة 
االمتياز لالستثمار على املستويني 
اخلليجي والدولي »نظرا ملا تتمتع 
به شركة بروة العقارية من سمعة 

مهنية وقوة استثمارية«.
وأضاف البيان ان »هذه اخلطوة 
س���تعزز التحالف الذي بنيناه منذ 
عام 2006 م��ع ش���ركة بروة العقارية وامل���ش���اريع املشتركة 
التي قمنا بها والش���راكات القائمة بيننا كما ستكون سندا قويا 

ملا قمنا به«.

»بروة العقارية« ترفع حصتها إلى %25
في رأسمال  »االمتياز لالستثمار« 

دعوة لعقد جمعية عمومية النتخاب مجلس إدارة جديد


