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مستوى اخلروج من ازمتها خاصة شركات االستثمار التي تعاني 
من قروض تقدر بنحو 6 مليارات دينار، وسوف تواجه صعوبة في 
اخلروج من ازمتها خالل العام املقبل في ظل استمرار تشدد البنوك 

وصعوبة احلصول على متويالت جديدة.

آلية التداول

استمرت حركة التداول على اسهم البنوك في الضعف مع تباين 
في اسعارها، فقد سجلت اسهم ثالثة بنوك ارتفاعا في اسعارها بشكل 
محدود فيما تراجعت اسعار اسهم بنكني، ومن الواضح ان آلية تداوالت 
اسهم البنوك تشير الى انه 
لن تشهد اسعارها ارتفاعا 
ملحوظا خالل االس����بوع 
اجلاري الذي ُيعد األخير 
م����ن تداوالت ع����ام 2009 
فرغم التداوالت املتواضعة 
لس����هم البنك الوطني اال 
انه سجل ارتفاعا محدودا 
في س����عره فيما انه رغم 
التداوالت املرتفعة نسبيا 
لس����هم التمويل الكويتي 
اال انه حافظ على سعره 

مستقرا.
وحققت اغلب اس����هم 
االس����تثمارية  الشركات 
ارتفاعا في اس����عارها في 

ماليني دينار.

النتائج المالية

اليزال العديد من االس����هم اسعارها الس����وقية اقل من اسعارها 
مقارنة باغالقات نهاية الربع الثالث من العام احلالي خاصة اسهم 
الشركات القيادية، وهذا سيكون له تداعيات على ضمانات االسهم 
املرهونة، وأداء احملافظ والصناديق في نهاية العام ما لم تشهد هذه 
االسهم املزيد من االرتفاع حتى نهاية االسبوع اجلاري، وفي ضوء 
اغالقات االسهم ستتحدد النتائج املالية للشركات في نهاية العام، 

وعلى الرغم من ان هناك 
من يأمل ان حتقق الشركات 
نتائج مالية جيدة في نهاية 
العام اال ان هناك من يبحث 
عن االسهم التي يتوقعون 
ان توزع أرباحا، وفي كل 
األحوال عدد هذه الشركات 
سيكون محدودا حتى انه 
يتوقع ان يت����راوح عدد 
التي تعلن عن  الشركات 
توزيعات ارباح ما بني 20 

و 30 شركة.
ان  الواض����ح  وم����ن 
هناك قناعة لدى أوساط 
املتداولني بأهمية حتقيق 
الش����ركات اجن����ازا على 

ارتفاع مؤشري البورصة في تداوالت تركزت على الشركات الرخيصة 
»إيفا« والشركات المرتبطة بها تقود النشاط وأداء ضعيف للبنوك

تداوالت ضعيفة بشكل عام، فقد شهد 
س����هم ايفا تداوالت قياسية نسبيا 
دفعت����ه لتجاوز حاجز ال� 100 فلس 
م����ع توقعات بأن يس����تمر االجتاه 
اغل����ب مراحل تداوالت  الصعودي 
االسبوع اجلاري، كذلك سجل سهم 
الديرة تداوالت نشطة ادت الرتفاعه 
باحلد األعلى مطلوبا دون عروض، 
كما سجل سهم كويت انفست ارتفاعا 
ملحوظا في س����عره ف����ي تداوالت 

محدودة ايضا.
وحقق سهم الصفاة لالستثمار 
ارتفاعا مبقدار وحدتني في تداوالت 
محدودة، فيما استقرت اسعار سهمي اكتتاب واملدينة في تداوالت 
ضعيفة، وحقق س����هم بيان لالس����تثمار ارتفاعا باحلد األعلى في 

تداوالت محدودة بدعم من صعود اجيليتي.
وسجل سهم نور لالستثمار ارتفاعا في سعره، باحلد األعلى في 
تداوالت محدودة وبش����كل عام فإنه رغم انه ال يوجد تفاؤل جتاه 
النتائج املالية للشركات االستثمارية عن العام احلالي اال ان هناك 
آماال بأن تنتهي الش����ركات االس����تثمارية في العام املقبل من إعادة 

جدولة ديونها للبدء في مرحلة جديدة.
وحققت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض االسهم فقد شهد سهم عقارات الكويت 
ارتفاعا محدودا في سعره، فيما سجل سهم جيزان ارتفاعا ملحوظا في 
تداوالت نشطة، كما سجل سهم الدولية للمنتجعات ارتفاعا محدودا 
في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا ورغم التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهم منازل اال انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، وسجل سهم 
الوطنية العقارية ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت نش����طة نسبيا 

بدعم من صعود سهم اجيليتي ايضا باحلد االعلى.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باس����تثناء التداوالت املرتفعة نس����بيا على سهم 
الصناعات الوطنية وسهم ومنا القابضة الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في 
سعره وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بش����كل عام، فقد شهد سهم اجيليتي عمليات 
شراء ملحوظة دفعته لالرتفاع باحلد األعلى بدعم من معلومات تفيد 
بتوصل الشركة الى حلول ودية مع احلكومة االميركية وعاد سهم 
زين ليس����تقر على مستوى الدينار في تداوالت ضعيفة وتراجعت 
اسعار اسهم الرابطة ولوجيستيك باحلد االدنى دون طلبات شراء 
في تداوالت محدودة فيما ان سهم الوطنية للتنظيف سجل ارتفاعا 

محدودا في سعره.
واس����تمرت حركة التداول على اسهم الش����ركات غير الكويتية 
متواضعة مع تباين في اسعارها فقد انخفض سهم انوفست باحلد 
االدنى في تداوالت مرتفعة نسبيا، فيما ان سهم التمويل اخلليجي 
حافظ على س����عره مستقرا. وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 7 
ش����ركات على 54.2% من القيمة االجمالية للش����ركات التي شملها 

التداول والبالغ عددها 120 شركة.

هشام أبوشادي
حققت املؤشرات العامة لسوق 
ارتفاعا  املالية  ل���أوراق  الكويت 
الثوان���ي االخيرة من  خاصة في 
التداول مع استمرار التركيز على 
اسهم الشركات الرخيصة خاصة 
مجموعة ايفا وشركاتها، فيما حققت 
القيادية  الش���ركات  بعض اسهم 
ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم 

اجيليتي.
وفي اطار استمرار مساعي معظم 
املجاميع لرفع قيم اصولها، فإنه 
يتوقع أن يس���تمر طابع االجتاه 

الصع���ودي املتذبذب بفعل عمليات املضاربة وجني االرباح. وما 
يجب اإلشارة إليه ان الصناديق واحملافظ املالية اغلبها لن يغامر 
بأي عمليات لبناء مراكز مالية إال لدعم مراكزها األساس���ية فقط 
حتى نهاية العام. وقد بدا ذلك واضحا خالل التداوالت املتواضعة 
على اسهم البنوك بش���كل خاص وباقي اسهم الشركات القيادية 
بش���كل عام، ولكن هناك احتماالت ش���به قوية بأن تشهد اسهم 
البنوك والش���ركات القيادية األخرى نشاطا ملحوظا في بدايات 
الربع االول من العام القادم. وعلى الرغم من ان س���يطرة اللون 
االخضر على شاشة التداول ولدت انطباعات ايجابية خاصة مع 
صعود سهم اجيليتي باحلد األعلى، اال انه من الضروري ان يكون 
هناك حذر وعدم االنسياق وراء املضاربات العشوائية السريعة 
خاصة وراء اسهم الشركات التي تعاني بشدة من عدم القدرة على 

إعادة هيكلة ديونها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 56.9 نقط����ة ليغلق على 7112.6 
نقطة بارتفاع نسبته 0.81% كذلك ارتفع املؤشر الوزني 3.87 نقاط 

ليغلق على 391.27 نقطة بارتفاع نسبته %1.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 367.5 مليون سهم نفذت من خالل 
5527 صفقة قيمتها 48.3 مليون دينار وجرى التداول على اس����هم 
120 ش����ركة من أصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 63 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 20 شركة وحافظت اسهم 37 شركة 

على اسعارها و85 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
132.9 مليون سهم نفذت من خالل 1366 صفقة قيمتها 12.2 مليون 

دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 127.5 
مليون سهم نفذت من خالل 1269 صفقة قيمتها 9.8 ماليني دينار.

واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 70 مليون 
سهم نفذت من خالل 1876 صفقة قيمتها 17.4 مليون دينار.

وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 21.7 مليون سهم نفذت من خالل 363 صفقة قيمتها 

2.6 مليون دينار.
وحصل قطاع الصناعة على املرك���ز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 10.1 ماليني سهم نفذت من خالل  398 صفقة قيمتها 3.1 
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ارتفاع

 استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة 
26.3 مليون دينار على 54.2% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي، إيفا، الديرة، عقارات الكويت، 

جيزان، زين، اجيليتي، هيتس.
 استحوذت قيمة تداول اسهم اجيليتي البالغة 7.2 

ماليني دينار على 14.9% من القيمة اإلجمالية.
 باس���تثناء انخفاض مؤش���ر الشركات غير 
الكويتية مبقدار 61.1 نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات 
باقي القطاعات أعاله���ا اخلدمات مبقدار 166.9 
نقط���ة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 75.7 نقطة، 

تاله قطاع البنوك مبقدار 47.2 نقطة. ت
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سهيل بوقريص

جانب من افتتاح النادي

»المركز« يجّهز نادي المحاسبة في جامعة الكويت
ويشارك في أنشطة أسبوع المحاسبة

اللجنة التنسيقية تواصل مشاوراتها مع األقلية التي لم ُتبد قبواًل للخطة 

 التوقيع النهائي لخطة إعادة هيكلة
مديونية »الدار« فبراير المقبل 

مجلس إدارة »أهلي متحد« يجتمع في 17 فبراير
يجتم���ع مجلس أدارة البن���ك االهلي املتحد 
االربع���اء 2010/02/17 وذلك من أجل مناقش���ة 
البيانات املالية الس���نوية للبنك   للسنة املالية 

املنتهية في 2009/12/31. 
مجل���س إدارة »خلي���ج متح���د« يجتمع في 

24 فبراير أعلن س���وق الكويت لأوراق املالية 
أن مجلس ادارة بنك اخلليج املتحد س���يجتمع 
االربعاء 2010/02/24 في من أجل مناقشة البيانات 
املالية السنوية للبنك   للسنة املالية املنتهية في 

 .2009/12/31

بوقريص لـ »األنباء«: نتوقع تحقيق عوائد جيدة من خالل األرباح التشغيلية لـ 2010

إيكاروس: »سيبكم« السعودية استكملت
إنشاء مجمع األسيتيل في الجبيل 

عمر راشد 
 بعد أن متكنت اللجنة التنس���يقية لدائني 
الدار وممثلي شركة دار االستثمار من احلصول 
على موافقة ثلثي البنوك احمللية، تواصل اللجنة 
التنسيقية للدائنني مشاوراتها مع األقلية الباقية 
من البنوك واملستثمرين الذين لم يؤيدوا اخلطة 
حتى اآلن ليقوموا بذلك في أقرب فرصة ممكنة 
حتى يتسنى لهم االنضمام إلى مرحلة التنفيذ 

النهائي من خطة إعادة الهيكلة. 
 وفيما يتعلق بالتوقيع النهائي على اخلطة، 
أوضحت مصادر ل� »األنباء« أن التنفيذ النهائي 
خلطة إعادة الهيكلة من املتوقع أن توقع األطراف 

عليه وبشكلها النهائي للبدء في مرحلة التنفيذ 
فبراير املقبل دون أن حتدد موعدا محددا للتنفيذ 

خالل الشهر. 
 وبينت املصادر أن األيام املقبلة ستشهد جمع 
الوثائق القانونية للعقود املتعلقة باألصول وذلك 
للبدء في تأسيس شركات يتم نقل األصول لها 

كمرحلة نهائية خلطة إعادة الهيكلة. 
 وكانت اللجنة التنسيقية لبنوك ومستثمري 
شركة دار االس���تثمار وبنك دار االستثمار قد 
أعلنتا 24 اجل���اري حصولها على تأييد أكثر 
من ثلثي البنوك واملستثمرين على خطة إعادة 

الهيكلة. 

أحمد مغربي
كش���ف الرئيس التنفيذي 
في شركة ايكاروس للصناعات 
النفطية س���هيل بوقريص أن 
العاملية  الس���عودية  الشركة 
للبتروكيماويات »س���بكيم«، 
والتي متتلك إيكاروس حصة 
فيها تقدر ب� 9%، اس���تكملت 
إنشاء وتشغيل مجمع األسيتيل 
في منطقة اجلبيل في اململكة 
العربية السعودية، حيث بدأ 
التجريبي ملصنع  التش���غيل 
الفينيل مؤخ���را والذي ميثل 
املرحلة النهائية من تش���غيل 

املجمع حيث س���بق اإلعالن في الش���هر املاضي 
عن تشغيل مصنع حامض اخلليك وتصدير أول 
شحنة منه. وأوضح بوقريص في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أن إيكاروس متتلك ما نسبته 11% في كال 
املصنعني وتبلغ الطاقة اإلنتاجية ملصنع الفينيل 
330 ألف طن متري في السنة من خالت الفينيل 
األحادي بينما تبلغ طاقة مصنع حامض اخلليك 
460 ألف طن متري س���نويا، وقد بلغت التكلفة 

اإلجمالية إلنشاء املصنعني ما 
يعادل 1.5 مليار دوالر.

وأش���ار بوقري���ص ال���ى 
أن الش���ركة تتوق���ع حتقيق 
عوائد جيدة من خالل األرباح 
التشغيلية املتوقعة للمصنعني 
من النتائج املالية املستقبلية 
للش���ركة خاصة ان التشغيل 
الكام���ل للمصنعني  التجاري 
س���يكون خالل الع���ام 2010، 
موضح���ا ان عوائد ايكاروس 
من املصنعني ستؤتي ثمارها 
خالل العام املقب���ل بداية من 
الربع الثاني خاصة ان الشركة 
تعتبر ثاني اكبر مساهم في املصنعني بعد شركة 
سيبكم السعودية. وبني بوقريص أنه مت استخدم 
تقنية شركة دوبونت األميركية في إنشاء املصنعني 
ويعتبر تشغيل هذا املجمع إضافة حقيقية لتنوع 
منتجات الش���ركة وزيادة ربحيتها، اضافة الى 
انه سيفتح مجاال واسعا للعديد من الصناعات 
التحويلية في اململكة والتي سيكون لها اثر كبير 
في توسعة وتنوع صناعة املنتجات النهائية. 

الكويتي  املال���ي  املركز  أعلن 
)ش.م.ك.(، عن رعايته ألسبوع 
احملاسبة الذي تنظمه كلية العلوم 
االدارية بجامعة الكويت االسبوع 
اجلاري من خالل املش���اركة في 
املعرض املصاحب، ويتزامن ذلك 
مع افتتاح نادي احملاس���بة الذي 
يدعمه »املركز« من خالل جتهيزه 
بكل االث���اث والديكورات الالزمة 
لتوفير بيئة مريحة لطلبة قسم 
احملاسبة لالجتماع وتنفيذ البحوث 
الفردي���ة واملش���اريع اجلماعية 
وغيرها من االنش���طة الطالبية، 
ومت افتتاح النادي من قبل د.صادق 
البسام – رئيس قسم احملاسبة في 
كلية العلوم االدارية وبحضور فهد 
اجلوعان وفوزي املكيمي – أعضاء 

مجلس اإلدارة في »املركز«. وفي 
هذا السياق صرحت مساعد املدير 
لقسم التسويق والعالقات العامة 
في »املركز« مرمي السويلم قائلة 

»نصب جل جهودنا لدعم االنشطة 
الطالبية في جميع املجاالت اميانا 
منا بأهمية هذه الشريحة في صنع 

مستقبل الكويت.

»عارف« تدرس خيارات
 إستراتيجية متعلقة بالدمج

أعلن سوق الكويت لأوراق املالية انه قد ورد 
اليه االن من شركة مجموعة عارف   االستثمارية 
بخصوص عمليات اندماج بعض شركات مجموعة 
عارف االس���تثمارية التابعة، أنها دوما في طور 
دراسة العديد من اخليارات   االستراتيجية التي 
تعود بالنفع على املس���اهمني، علما بأن الشركة 
ستقوم بإخطار ادارة السوق في حال اتخاذ قرار 

متعلق بهذا الشأن.

استقالة رئيس المديرين العامين 
في مجموعة كوت الغذائية

ذكرت ش���ركة مجموعة ك���وت الغذائية أن 
رئيس املديرين العامني في الش���ركة منير زين 
تقدم باس���تقالته من منصبه وذلك اعتبارا من 

24 ديسمبر. 

مجلس إدارة منا القابضة يوافق
على بيع شركتين تابعتين  

ذكر سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة 
منا القابضة افادت بان مجلس االدارة قد اجتمع 
اول من امس ملناقشة بيع شركة مجموعة املدن 
االنشائية وش���ركة فرمي االنشائية التابعتني 
لشركة منا القابضة الى شركة ستيلكو العامية 
القابضة،  وقرر مجلس مجلس االدارة املوافقة 
على بيع شركة مجموعة املدن االنشائية للتجارة 
العامة واملقاوالت الى شركة ستيلكو العاملية 
وذلك مببلغ 1.920.979 دينارا حيث نتج عن 
هذه الصفقة صافي ربح قدره 1.620.979 دينارا 
علما بان ش���ركة مجموعة املدن االنش���ائية   
للتجارة العامة واملقاوالت مملوكة لشركة منا 
القابضة بنسبة 100%، كما متت املوافقة على 
بيع ش���ركة فرمي االنش���ائية للتجارة العامة 
واملقاوالت الى شركة ستيلكو العاملية مببلغ 
1.169.859 دينارا حيث نتج عن هذه الصفقة 
  صافي ربح ق���دره 869.859 دينارا علما بان 
شركة فرمي االنشائية للتجارة العامة واملقاوالت 
مملوكة لشركة منا القابضة بنسبة 100%، علما 
بان ارباح هذه الصفقة سوف تظهر في نتائج 

الربع الرابع لعام 2009.  

إعالنات البورصة
إعداد: محمود فاروق


