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التحركات التي تقوم بها احلكومة لدفع بعض مشاريع عمليات التنمية 
الى حيز التنفيذ الى ان تنتهي احلكومة من احلصول على موافقة مجلس 

االمة على خطة التنمية والتي اقرها امس.

  آلية التداول

  حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها ثابتة في تداوالت ضعيفة 
بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم. فرغم التداوالت 
املرتفعة على ســــهم التمويل الكويتي، اال ان طابع البيع غلب على هذه 
التداوالت، االمر الذي دفع السهم لالنخفاض بشكل محدود، كذلك شهد 
ســــهم بنك بوبيان عمليات 
بيع ايضا، وان كانت بوتيرة 
محــــدودة من قبــــل بعض 
االطــــراف الراغبة في عدم 
االكتتاب في زيادة رأسمال 
البنك. واســــتمرت عمليات 

الشراء 
  النسبي على سهم البنك 
الوطني الــــذي حافظ على 
ســــعره، وعلــــى الرغم من 
حتقيق اغلب اسهم الشركات 
االســــتثمارية ارتفاعا في 
اسعارها اال ان حركة التداول 
اتسمت بالضعف بشكل عام 
فرغم االنخفاض الكبير في 
تداوالت سهمي ايفا والديرة 

  تأسيس األسعار

  من ابرز ايجابيات تداوالت السوق االسبوع اجلاري، خاصة امس انه 
مير بعمليات تأسيس وبدء بناء مراكز مالية لها اهداف مضاربية في اغلبها. 
فعمليات املضاربات احلادة تتم بشكل مدروس بهدف جعل مستويات 
تذبذب االسعار في نطاق محدود، االمر الذي بدد نسبيا من حالة التذبذب 
احلاد في االسعار، وهذا االداء يشجع على دخول اموال جديدة. فالعديد 
من االسهم اسعارها اصبحت اكثر استقرارا، ووفقا لقاعدة الصعود يعود 
الى صعود، فإنه في ظل التوقعات ان تســــتمر اسهم الشركات التابعة 

ملجموعتــــي ايفا والصفوة 
في قيادة النشاط في الفترة 
املقبلة، فإن هناك مجاميع 
استثمارية يتوقع ان تدخل 
اسهم شركاتها دائرة النشاط 
ايضــــا، خاصة انه يبدو ان 
االجتــــاه العــــام للمجاميع 
الكبيرة بأن ترفع اســــعار 
اســــهم شــــركاتها لتحقيق 
نتائــــج ماليــــة جيــــدة في 
الربع االول من العام احلالي 
النتائج  لتقليل تداعيــــات 
الســــلبية املتوقعة  املالية 
للشــــركات عن عام ٢٠٠٩، 
ويستمد السوق نشاطه من 
جرعة التفاؤل النفسي من 

 استقرار أسعار األسهم يدفع السوق لنشاط قوي األسبوع المقبل
  أسهم شركات «الصفوة» تقود النشاط وارتفاع ملحوظ لـ «أجيليتي»

 اســـتحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات والبالغة 
٢١٫١ مليون دينار على ٥٢٪ من القيمة اإلجمالية، وهذه 
الشركات هي: البنك الوطني، التمويل الكويتي، الصفاة 
لالســـتثمار، جيزان، أجيليتي، زيـــن، دانة الصفاة، 

التمويل اخلليجي.
  استحوذت قيمة تداول سهم التمويل اخلليجي البالغة 

٥٫٢ ماليني دينار على ١٣٪ من القيمة اإلجمالية.
  حققت مؤشـــرات ٤ قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
األغذية مبقدار ٤٨٫٥ نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 
٢٢٫٨ نقطة، فيما حققت مؤشرات ٤ قطاعات انخفاضا 
أعالها قطاع البنوك مبقـــدار ٥٨٫٩ نقطة، تاله قطاع 

التأمني مبقدار ٣٤٫٩ نقطة.  ت 
را

ش
ؤ

م
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القابضــــة اال انهما حققــــا ارتفاعا في 
اسعارهما السوقية االمر الذي يشير 
الى انهما سيشــــهدان نشاطا ملحوظا 
االسبوع املقبل خاصة ان هناك ضعفا في 
املعروض من السهمني في تداوالت امس، 
وبعد ان شهد سهم الصفاة لالستثمار 
عمليات اســــتقرار على مستوى ١٢٠ 
فلســــا حقق امس ارتفاعا نسبيا في 
تداوالت مرتفعة نسبيا اال انه يتوقع ان 
يشهد السهم ارتفاعا ملحوظا في الفترة 
املقبلة خاصة مع دخول احدى شركات 
االستثمار الكبرى امس على اغلب اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة الصفوة في 
مقدمتها ســــهم الصفاة لالستثمار الذي يتوقع ان يصل ملستوى الـ ١٥٠ 
فلسا، وارتفعت نسبيا تداوالت واسعار سهمي اكتتاب واملدينة للتمويل 
وفي قطاع العقار حققت اغلب اســــهم القطاع ارتفاعا في اســــعارها في 
تداوالت مرتفعة نســــبيا على بعض االسهم، فقد شهدت اسهم عقارات 
الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات ارتفاعا نسبيا في تداوالتها مع 
ارتفاع ملحوظ السعارها خاصة سهم جيزان قياسا بالتداوالت السابقة 

لهذه االسهم والتي كانت تشهد احيانا ارتفاعا محدودا في اسعارها.
  ورغم صعود ســــهم اجيليتي امللحوظ والتداوالت املرتفعة نسبيا 
لسهم الوطنية العقارية اال ان سعره السوقي ظل ثابتا، فيما شهد سهم 
املزايا القابضة عمليات جني ارباح قللت من املكاسب التي حققها السهم 

خالل مراحل التداول.

  الصناعة والخدمات

  استمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية في الضعف 
مع انخفاض اسعار بعضها خاصة ســــهم اخلليج للكابالت الذي شهد 
هبوطا ملحوظا في ســــعره، واستمرت التداوالت املرتفعة نسبيا على 

سهم منا القابضة الذي حافظ على سعره مستقرا.
  تباينت اســــعار اسهم شــــركات قطاع اخلدمات مع تداوالت مرتفعة 
لبعض االســــهم خاصة اسهم الشركات الرخيصة في القطاع فقد سجل 
سهم اجيليتي ارتفاعا نسبيا في تداوالته وملحوظا في سعره السوقي، 
فيما سجل سهم مركز سلطان ارتفاعا محدودا في سعره، ورغم التداوالت 
النشطة على سهم صفاة طاقة اال انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، 
فيما سجل سهم صفاتك ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت محدودة 
اما ســــهم الصفوة فقد ســــجل انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت 
محدودة، واســــتمرت التداوالت الضعيفة على ســــهم زين مع استقرار 
سعره، حيث يتوقع ان يستمر سهم زين في نفس وتيرة تداوله الى ان 

تظهر مؤشرات النتائج املالية للشركة.
  وفي قطاع االغذية فإن ســــهم دانة الصفاة الوحيد الذي شهد تداوال 

في القطاع محققا ارتفاعا باحلد االعلى.
  وازدادت حالة الضعف في تداوالت اســــهم الشركات غير الكويتية 
باستثناء التداوالت املرتفعة على ســــهم التمويل اخلليجي الذي شهد 
ارتفاعا باحلد األعلى نتيجة دخول احدى شــــركات االستثمار الكبرى 

على السهم.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شــــركات على ٥٢٪ من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها ١٢٠ شركة. 

 هشام أبوشادي
  اتســــمت حركة التداول في سوق 
الكويت لــــالوراق املاليــــة في ختام 
تعامالت االســــبوع امــــس بالضعف 
النســــبي مع تذبذب محدود ملؤشري 
السوق صعودا وهبوطا بفعل ضعف 
عمليات املضاربة، وقد سيطرت عمليات 
الشراء على مجمل تداوالت السوق اكثر 
من عمليات البيع خاصة على اسهم 
التابعة ملجموعة الصفوة،  الشركات 
فيما اســــتمرت حركــــة التداول على 
اسهم الشركات املرتبطة بشركة ايفا 
في الضعف مع ارتفاع اسعار اغلبها، 

كما استمرت حركة التداول على اسهم الشركات القيادية خاصة البنوك 
في الضعف باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم اجيليتي الذي 
حقق مكاســــب سوقية ملحوظة اال ان اســــهم الشركات املرتبطة بها لم 
تتفاعل مع صعود سهم اجيليتي، وتشير آلية تداوالت السوق امس الى 
انه يتوقع ان يشهد نشاطا ملحوظا في تداوالت االسبوع املقبل خاصة 
على اســــهم الشركات التابعة ملجموعتي ايفا والصفوة، وذلك بدعم من 
مؤشــــرات ايجابيه لها طابع نفسي وعملي ايضا في مقدمتها التوقعات 
عن اعالن احلكومي بشكل رسمي لرفض قانون اسقاط الفوائد، باالضافة 
الــــى ان هناك توقعات بأن هناك تدفقات مالية يتوقع دخولها الســــوق 
االسبوع املقبل، فضال عن استمرار استغالل الفترة الراهنة للمضاربة 
في الســــوق قبل ان تعلن الشركات عن نتائجها املالية خاصة ان اغلب 
الشــــركات لن تعلن اال في شهر مارس املقبل، وبالتالي فان االرتفاعات 
السوقية املتوقعة للعديد من الشركات حتى نهاية الربع االول من العام 
احلالي ستنعكس على نتائجها املالية خالل تلك الفترة االمر الذي سيبدد 

من اآلثار النفسية السلبية لنتائج الشركات لعام ٢٠٠٩.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٢٫٩ نقطة ليغلق على ٦٩٨٦ نقطة بارتفاع 
نسبته ٠٫٠٤٪ مقارنة بأول من امس، فيما انخفض املؤشر الوزني ٠٫٣٥ 

نقطة ليغلق على ٣٨٢٫١٤ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٠٩٪.
  وبلغ اجمالي االســــهم املتداولة ٣٤٣٫٧ مليون سهم نفذت من خالل 

٤٩٦٨ صفقة قيمتها ٤٠٫٣ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١٢٠ شركة من اصل ٢٠٤ شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٥٤ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٢٧ شركة وحافظت 

اسهم ٣٩ شركة على اسعارها و٨٤ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشــــركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها ١٠٤ 

ماليني سهم نفذت من خالل ١١٨٧ صفقة قيمتها ٧٫٢ ماليني دينار.
  وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها ٨٨٫٧ مليون 

سهم نفذت من خالل ١٢٩٤ صفقة قيمتها ١١٫٣ مليون دينار.
  واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 

٦٧٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٦٣٣ صفقة قيمتها ٦ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الرابع بكمية تداول حجمها 

٥٣٫٨ مليون سهم نفذت من خالل ٩١٧ صفقة قيمتها ٥٫١ ماليني دينار.
  واحتل قطاع االغذية املركز اخلامس بكمية تداول حجمها ١٥٫٢ مليون 

سهم نفذت من خالل ١٢٩٤ صفقة قيمتها ١١٫٣ مليون دينار.

 شركة استثمارية 
تدخل على «التمويل 
الخليجي» واستمرار 
ضعف التداول على 
األسهم القيادية

 استحواذ قيمة 
تداول أسهـم 

٨ شركات على 
٥٢٪ من القيمة 

اإلجماليـة

 استقرار مؤشرات السوق

 المؤشر العام ٢٫٩ نقطة 
وتداول ٣٤٣٫٧ مليون سهم 

قيمتها ٤٠٫٣ مليون دينار

 ارتفاع 

 إعالنات البورصة

 استقاالت أعضاء في مجالس إدارات ٦ شركات

 عمومية «آفاق» ٢٧ يناير الجاري

 مجلس «أالفكو» يجتمع
  ١٩ الجاري و«أريج» ١٦ فبراير

  
  أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
إدارة شركة االفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 
سيجتمع في ١٩ اجلاري، وذلك من أجل مناقشة 
البيانات املالية املرحلية للربع االول للفترة املنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩. 
  من جهة أخرى، ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالية عطفا على إعالنه السابق بتاريخ ١٦ ديسمبر 
املاضي واخلاص مبوعد اجتماع شركة املجموعة 
العربية للتامني (اريج) احملدد  فى ١٤ فبراير املقبل، 
ــة البيانات املالية السنوية  وذلك من أجل مناقش
ــنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩  للشركة للس
ــركة بأنه مت تأجيل االجتماع الى  حيث تفيد الش
ــبب استحداث  يوم ١٦ فبراير املقبل، وذلك بس
ــأنها  بعض املتطلبات الرقابية املهمة التي من ش

التأثير على جدول النتائج السنوية.  

 مجلس «صفاة عالمي» يعدل 
توصية زيادة رأسمال الشركة  

  
  ذكر سوق الكويت لألوراق املالية عطفا على 
اعالنه السابق بتاريخ ٦ أغسطس املاضي واخلاص 
بالبيانات املالية السنوية لشركة الصفاة العاملية، 
وتوصية مجلس ادارة الشركة بزيادة رأسمالها 
ــار الى ٢٠ مليون دينار، حيث  من ٣ ماليني دين
تفيد الشركة بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع 
بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٠٩ وأوصى بزيادة   رأسمال 
الشركة من ٣ ماليني دينار الى ١١٫٥ مليون دينار 
ــهم جديد  ــالل اصدار  عدد ٨٥ مليون س من خ
ــهم الواحد جميعها اسهم  بقيمة ١٠٠ فلس للس
ــى ان يتم توجيه  ــة تدفع دفعة واحدة، عل نقدي
تلك الزيادة ملواجهة االلتزامات ولالستمرار في 

مزاولة النشاط.  

 سهم «إياس» 
  قد يتوقف عن التداول 

  
  أوضحت البورصة واستنادا الى قرار جلنة 
ــتها رقم ٤/٩٧، والذي يلزم كل  ــوق بجلس الس
الشركات والصناديق املدرجة في السوق بتقدمي 
البيانات املالية املرحلية في موعد أقصاه ٤٥ يوما 
من تاريخ انتهاء الفترة، فإن شركة اياس للتعليم 
االكادميي والتقني لم تقدم البيانات املالية املرحلية 
ــي ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٩ في  للربع االول املنتهي ف
ــيتم إيقاف أسهم  املوعد احملدد.  وعليه، فإنه س
الشركة عن التداول، في حالة عدم تقدمي البيانات 

املالية قبل بدء تداوالت يوم االحد املقبل. 

 ذكرت بيانات صادرة عن سوق الكويت 
لألوراق املالية أن هناك استقاالت في مجالس 
إدارات ٦ شركات. وجاء في هذه البيانات أن 
الشركة الدولية للتمويل أفادته  بأن مجلس 
إدارة الشركة وافق على قبول استقالة عمار 
طالب حاجية  من عضوية مجلس اإلدارة 
اعتبارا من تاريخ اول من أمس.  من جانب 
آخر، أكدت شـــركة البريق القابضة أنه مت 
استقالة مجلس ادارة الشركة بالكامل وسيتم 
حتديد موعد انعقاد جمعية   عمومية للشركة 

النتخاب مجلس ادارة جديد.  
  كما ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن 
مجلس إدارة شركة االمتيازات اخلليجية 
 القابضة وافق على قبول االستقالة املقدمة 
من بدر عبداهللا السميط من   عضوية مجلس 
إدارة الشركة وذلك اعتبارا من أول من أمس. 

وفي اإلطار ذاته، قال الســـوق ان مجلس 
إدارة الشركة الوطنية للميادين وافق على 
قبول االستقاالت املقدمة من كل من يوسف 
اجليدة، وحمد بن محمد الوهيبي، وعلي 
الوزان من عضوية  مجلس إدارة الشركة 
وذلك اعتبارا من أول من أمس.  من جانب 
آخر، أكد الســـوق أن مجلس إدارة شركة 
دبي األولى للتطوير   العقاري وافق على 
قبول االســـتقالة املقدمة من رشا القناعي 
 من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتبارا 

من أول من أمس. 
  مـــن جهة أخرى، ذكـــرت البورصة أن 
مجلس إدارة شركة املزايا القابضة وافق 
 على قبول االستقالة من كل من فهد اإلبراهيم 
وعبدالعزيز اللوغاني من عضوية مجلس 

إدارة الشركة اعتبارا من أمس.

 أكد سوق الكويت لألوراق املالية إحلاقا 
إلعالنه السابق اول من أمس بأن اجلمعية 
العمومية العادية لشركة آفاق للخدمات 
التربوية ســـتنعقد في٢٧ يناير في مقر 
الشـــركة، حيث ســـيتم خاللها مناقشة 
توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن السنة   املالية املنتهية في ٣١ أغسطس 
٢٠٠٩.  وقالت البورصة انه سيتم مناقشة 
بنود أخرى على جدول األعمال.  علما أن 
هذه التوصيـــة تخضع ملوافقة اجلمعية 

العمومية واجلهات املختصة.  
  وتطبيقا لقرار جلنة السوق رقم (٤) 

لسنة ٢٠٠٧ بشأن مواعيد انعقاد اجلمعيات 
العمومية للشركات املدرجة والذي مبوجبه 
يتعني على هذه الشركات عقد جمعيتها 
  العمومية التالية النتهاء الســـنة املالية 
خالل ٤٥ يوما من تاريخ موافقة السوق 

  على بياناتها السنوية.  
  وحيث ان الشـــركة بتحديدها تاريخ 
اجلمعيـــة العمومية قد جتـــاوزت املهلة 
احملـــددة بالقـــرار املذكور، فإنه ســـيتم 
إيقاف التعامل في أسهم الشركة اعتبارا 
من ٢٤ اجلاري إلى حني انعقاد اجلمعية 

العمومية. 

 إعداد: عاطف رمضان
 أرجع عمليات بيع أسهم قطاع البنوك إلى شائعات توزيعات األرباح 

 «المركز»: المضاربة على المجاميع االستثمارية 
ساهمت في ثبات المؤشر السعري

 ذكر تقرير املركز املالي أن أداء ســــوق 
الكويت لألوراق املالية اتسم باالستقرار 
النســــبي من حيث مؤشــــره الســــعري 
وانخفاض طفيف في مؤشره الوزني، إذ 
شهدت البنوك بعض عمليات البيع بسبب 
كثرة االشــــاعات بشأن توزيعات األرباح 
وزيادات رؤوس أموال البنوك، وقد شهد 
السوق عمليات مضاربة على بعض املجاميع 
االســــتثمارية مما ساهم في ثبات املؤشر 

السعري نسبيا.
  هذا وقد أعلنت شركة املخازن العمومية 
(أجيليتي) عن إعادة تأجيل قضيتها إلى 
٢٩ من الشهر اجلاري بعد اتفاق الطرفني 
الحتمال الوصول إلى نتيجة بقيمة التسوية 

بينها وبني احلكومة األميركية.
التأمينات    كمــــا صرحــــت مؤسســــة 
االجتماعية عن زيادة مساهمتها في احملفظة 
الوطنية بقيمــــة ٤٠ مليون دينار ليصل 
مجموع مســــاهمتها في احملفظة إلى ١٠٠ 
مليون دينار وذكــــرت أن العائد احملقق 

على رأس املـــال للسنـــة املاضيـــة بلــغ 
.٪١٠

  بلــــغ املؤشــــر الوزنــــي ٣٨٢٫١٤ نقطة 
بانخفاض قدره ١٫٠٨٪، كما انخفض املؤشر 
السعري بنســــبة ٠٫٣٦٪ ببلوغه ٦٩٨٦٫٣ 
نقطة، كما ارتفع كل من قيمة وكمية التداول 
حيث بلغت القيمة ٢٩٠٫٦ مليونا مبعدل 
تداول يومي بلغ ٥٨٫١ مليونا مقابل ٥٢٫٦ 
مليون دينار لألسبوع املاضي بارتفاع بلغ 
١٠٫٤٪، وارتفعــــت كمية التداول اليومية 
بنســــبة ٢٣٫٧٪ ببلوغهــــا ٥٣٣٫٤ مليون 
ســــهم مقابل ٤٣١٫١ مليون سهم لألسبوع 
املاضي فبلغ إجمالي الكميــة ٢٫٦٦ مليـــار 

سهــم.
   وعن أخبار الشركات قال التقرير: وافقت 
اجلمعية العمومية لبنك برقان على زيادة 
رأسمال البنك إلى ١٤٠ مليون دينار بواقع 
٣٦ مليون دينار بنســــبة ٣٥٪ بقيمة ٢٨٠ 
فلسا للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها 
١٠٠ فلس وعالوة اصدار ١٨٠ فلســــا، كما 

أعلنت الشركة البترولية عن ارتفاع ربحية 
السهم إلى ٤١٫٤ فلســــا مبقدار ٩٫٥٪ لهذا 
العام مقارنة بـ ٣٧٫٨ فلسا للعام املاضي 
باإلضافة إلى إعالنها توزيع أرباح قدرها 

٣٠ فلسا للسهم الواحد. 
  احتل قطاع اخلدمات املرتبة األولى لهذا 
األسبوع من حيث قيمة التداول األسبوعية 
بنسبة ٢٨٫٨٪ من إجمالي التداوالت مدفوعا 
بارتفاع التداول على أسهم اجيليتي وزين 
بنســــبة ٩٪ من إجمالي تداوالت السوق، 
وجاء قطاع العقار باملرتبة الثانية بنسبة 
٢٥٫٢٪ مدفوعا بارتفاع التداول على سهم 

الدولية للمنتجعات.
  ومن الناحية الفنية، يحظى املؤشــــر 
السعري بدعم عند مستوى ٦٩٥٠ نقطة 
بينما يواجه مقاومة عند مستوى ٧٠٥٠ 
و٧١٠٠ نقطة، بينما يحظى املؤشر الوزني 
بدعم عنـــد مستـــوى ٣٨٠ فيما يواجـــه 
مقاومــــــة عنــــد مســــتويــي ٣٨٥ و٣٩٠ 

نقطــة. 

 مؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات 

 (أحمد باكير)


