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تقــرير

والتشريعية في تأخر مناقشة وإقرار قانون هيئة سوق املال الذي سيعمل 
على احداث نقلة نوعية مطلوبة للسوق الكويتي. وفي كل األحوال، فإن 
مجريات التداول ستستمر في التركيز على أسهم الشركات الرخيصة التي 
شهد بعضها عمليات بيع جلني األرباح امس خوفا من ان يتراجع السوق 
خالل تعامالت اليوم االثنني، فوفقا لسيناريو السوق االسبوع املاضي، 
فقد شهد ارتفاعا في اول يوم تداول كما حدث امس ثم بدأ في االنخفاض 
التدريجي حتى نهاية تعامالت االس����بوع، لذلك هناك مخاوف من تكرار 
هذا السيناريو خالل االسبوع اجلاري، ولكن ليس بالضرورة تكرار هذا 
السيناريو خاصة ان هناك اتساعا في قاعدة الشركات التي تشهد نشاطا، 
باالضافة الى عودة املؤشر 
العام لتج����اوز حاجز ال� 7 
آالف نقطة مؤش����را نفسيا 

إيجابيا.

آلية التداول

باستثناء ارتفاع سهمي 
بنكني، فقد حافظت اس����هم 
باقي البنوك على أسعارها 
في تداوالت ضعيفة نسبيا 
باستثناء التداوالت املرتفعة 
نسبيا على س����همي البنك 

الوطني والبنك الدولي.
وحقق����ت أغلب أس����هم 
الشركات االستثمارية ارتفاعا 
في أس����عارها في تداوالت 

النشاط في السوق، ازدادت فيه قاعدة نشاط أسهم الشركات الرخيصة 
األخرى، ولكن بوتيرة تداول ضعيفة، وهذا يأتي وفقا لسياسة القطيع 
التي تسود األسواق عندما تفقد املعايير التي يجب ان تسود أسواق املال 
الرش����يدة، والس����وق الكويتي ال حتكمه أي معايير سواء في الهبوط أو 
الصعود ألسباب عديدة، أوال: حتكم املجاميع االستثمارية في صعوده أو 

هبوطه حسب رغباتهم وأهدافهم.
ثانيا: افتقار ادارة السوق للصرامة الكافية خاصة في عمليات االفصاح 
والشفافية والتالعبات التي تتم بني املجاميع االستثمارية، حيث يالحظ 
ان ادارة الس����وق تطالب شركات باالفصاح عن أمور معينة فيما تغض 

الطرف عن شركات أخرى، 
وخي����ر مثال عل����ى ذلك ان 
هناك شركات معدل دوران 
اسهمها األسبوع املاضي بلغ 
نسبة 100% و195% ومع ذلك 
لم تكلف البورصة نفس����ها 
معرفة أسباب ذلك، فضال عن 
معلومات تسببت في تدهور 
أسهم شركات ومع ذلك تكتفي 
ادارة البورصة بنشر ردود 
واهية من هذه الش����ركات 
دون ان تتابع تطورات هذه 
املعلومات كم����ا حدث على 

اجيليتي.
ثالثا: الدور الرئيس����ي 
احلكومي����ة  للس����لطتني 

شركات »إيفا« و»الصفوة« تواصل قيادة نشاط األسهم الرخيصة 
والمؤشر يعود لتجاوز حاجز 7000 نقطة 
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نشطة على بعض االسهم، ولكن يالحظ 
ان بعض االسهم حققت ارتفاعا ملحوظا 
في أسعارها في تداوالت ضعيفة نسبيا 
مقارنة بتداوالتها القياسية السابقة كسهم 
ايفا الذي رغم انه سجل اعلى تداول في 
قطاع االس����تثمار اال ان هذه التداوالت 
تعتب����ر ضعيفة مقارن����ة بالتداوالت 
القياسية، ولكن السهم جتاوز حاجز 
ال����� 100 فلس مع توقعات بأن يواصل 
اجتاهه الصعودي، كذلك األمر لس����هم 
الديرة القابضة الذي حقق ارتفاعا مبقدار 
وحدتني في تداوالت مرتفعة نس����بيا. وواصل سهم الصفاة لالستثمار 
صعوده القوي في تداوالت نشطة ومدروسة، حيث باتت احلركة السعرية 
للسهم تتسم بالصعود املستقر دون تقلبات سعرية كبيرة، األمر الذي 
يشجع على شراء السهم، ومن جانب اسهم شركات مجموعة اخلرافي في 
قطاع االستثمار، فقد شهد سهم االستثمارات الوطنية تداوالت متواضعة 
مع ارتفاع محدود لسعر السهم، كذلك األمر لسهم الساحل للتنمية الذي 
ارتفع مبقدار وحدتني في تداوالت ضعيفة، فيما ان سهم املال لالستثمار 
سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة. وفي قطاع العقار، 
حققت اغلب أسهمه ارتفاعا في أسعارها في تداوالت نشطة على بعض 
األسهم، خاصة اسهم عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات الذي 
ارتفع باحلد األعلى مطلوبا دون عروض، فيما انه رغم التداوالت القياسية 
على سهم ابيار للتطوير العقاري، اال انه حقق مكاسب محدودة نسبيا، 
اما سهم منازل فقد حقق ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة نسبيا، 
وشهد سهم العربية العقارية تداوالت ضعيفة وارتفاعا ملحوظا في سعره 
مع توقعات باستمرار  السهم في االرتفاع مدفوعا بإعالن الشركة توقيع 

تسوية نهائية للقضية اخلاصة مبشروع الالجون.

الصناعة والخدمات

وعلى الرغم من اتساع قاعدة نشاط األسهم في قطاع الشركات الصناعية 
إال ان آلية التداول اتسمت بالضعف بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة 
نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الذي حافظ على سعره مستقرا، ومن 
الواضح ان اسهم الشركات الصناعية بشكل عام تفتقر للزخم املضاربي 
ألسباب ما بني عدم جاذبيتها من جهة، باستثناء بعض الشركات والتي 
تعتبر قيمتها مرتفعة او نتيجة افتقارها لصناع السوق في الفترة الراهنة. 
وفي قطاع اخلدمات، حققت أغلب اس����هم الشركات الرخيصة في القطاع 
ارتفاعا في أسعارها وتداوالتها، خاصة اسهم صفاة طاقة ومجموعة الصفوة 
وصفاتك التي ش����هد بعضها ارتفاعا باحلد األعلى، واستمرت التداوالت 
ضعيفة على سهم زين الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما سجل سهم 

أجيليتي انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة.
وفي قطاع األغذية، فقد اتسمت تداوالت اسهم القطاع بالضعف باستثناء 
التداوالت النشطة على سهم دانة الصفاة الذي حافظ على سعره، اال انه 
يتوقع ان يستمر في االجتاه الصعودي. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، 
استمرت اسهم القطاع في الضعف باستثناء استمرار التداوالت على سهم 
التمويل اخلليجي الذي حقق ارتفاعا باحلد األعلى نتيجة عمليات الشراء 

املستمر من شركة االستثمار الوطنية.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 10 ش����ركات على 53% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 128 شركة.

 هشام أبوشادي
ازدادت قاعدة حركة أسهم الشركات 
الرخيصة في بداية تعامالت األسبوع في 
سوق الكويت لألوراق املالية أمس مع 
استمرار قيادة أسهم الشركات التابعة 
ملجموعتي »ايفا« و»الصفوة« حركة 
النشاط في السوق، فيما ان هناك ترقبًا 
ألداء الشركات الكبيرة خاصة البنك 
الوطني الذي يتوقع ان يعلن نتائجه 
املالية األس����بوع اجل����اري أو بدايات 

األسبوع القادم.
وعلى الرغم من قناعة أوس����اط املتداولني بأن النتائج املالية ألغلب 
الشركات الرخيصة ستكون سلبية اال ان األجواء املضاربية التي تقودها 
املجاميع االستثمارية على شركاتها جتعل أوساط املتداولني في حالة ارتياح 
لهذه املضاربات خاصة انها حتقق لهم مكاسب سوقية تعوض جزءًا من 
اخلسائر الضخمة التي تكبدوها العام املاضي، كما ان احلراك احلكومي 
لعدم املوافقة على قانون إسقاط الفوائد وإقرار خطة التنمية في مرحلتها 
األولى يشكل مناخا نفسيا لعمليات املضاربة والتي يتوقع ان تزداد قوة 
في الفترة القادمة قبل ان تدخل البورصة في أجواء االعالنات السنوية 
للش����ركات وتداعيات ذلك على أسعار األسهم اال انه في مجمل األحوال، 
فإن املجاميع االستثمارية حترص على ان تغلق أسعار أسهمها في نهاية 
الربع األول على مس����تويات سعرية أعلى بكثير مقارنة بإغالقات نهاية 
العام املاضي، لذلك فإن السوق اليزال أمامه املزيد من النشاط القوي مع 
استمرار سرعة عمليات جني األرباح ولكنها لن حتد من االجتاه الصعودي 

للسوق والذي يتوقع ان يستمر حتى شهر فبراير القادم على األقل.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 28.1 نقطة ليغلق على 7014.4 نقطة 
بارتفاع نس����بته 40%، كما ارتفع املؤشر الوزني 1.45 نقطة ليغلق على 

383.59 نقطة بارتفاع نسبته %0.38.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 638.1 مليون سهم نفذت من خالل 7169 
صفقة قيمتها 61.5 مليون دينار، وجرى التداول على أس����هم 128 شركة 
من أصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 67 شركة وتراجعت 
أسعار أسهم 23 شركة وحافظت أسهم 38 شركة على أسعارها و76 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 244.5 

مليون سهم نفذت من خالل 1813 صفقة قيمتها 15.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
169 مليون سهم نفذت من خالل 2043 صفقة قيمتها 17.4 مليون دينار.

واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 157.5 
مليون سهم نفذت من خالل 1959 صفقة قيمتها 15.1 مليون دينار.

وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 31.9 مليون س����هم نفذت من خالل 387 صفقة قيمتها 3.3 ماليني 
دين����ار. وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 16 

مليون سهم نفذت من خالل 485 صفقة قيمتها 4.4 ماليني دينار.

قاعدة الشركات النشطة

في الوقت الذي واصلت فيه أسهم شركات مجموعتي »ايفا« و»الصفوة« 

أغلب المجاميع 
االستثمارية 
تتحرك تدريجيًا 
لرفع أسهمها قبل 
موجة اإلعالنات 

أسهم الصغار تسود النشاط   )محمد ماهر(

المؤشر 28.1 نقطة وتداول 
638.1 مليون سهم قيمتها 

61.5 مليون دينار

ارتفاع

ا استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 
32.9 مليون دينار على 53.4% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: ايفا، الديرة، الصفاة لالستثمار، 
جيزان، املنتجعات، ابيار، زين، صفاة طاقة، الصفوة، 

التمويل اخلليجي.
استحوذت قيمة تداول س الدولية للمنتجات والبالغة 

5 ماليني دينار على 8.1% من القيمة اإلجمالية.

باستثناء انخفاض مؤش���ر قطاع االغذية 73.2 
نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات اعالها 
قطاع االستثمار 55.1 نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 

36.4 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 31.1 نقطة.

إعداد: محمود فاروقإعالنات السوق »بيان«: تكّبد أغلب األسواق الخليجية خسائر األسبوع الماضي 
أعالها بورصة دبي  بسبب الضبابية حول صفقة »آبار« و»أرابتك«

قالت شركة بيان في تقريرها 
األس���بوعي »ان أغلب أس���واق 
األسهم اخلليجية تكبدت خسائر 
أسبوعية بنهاية األسبوع املاضي 
بعد أن أغلقت مؤش���رات خمسة 
منه���ا متراجعة، ف���ي حني حقق 
كل من س���وق البحرين لألوراق 
املالية والسوق املالية السعودية 
مكاسب ملؤشراتهما كانت محدودة 
لألخيرة، وجاء هذا التراجع على 
الرغم من منو نشاط التداول في 

أغلب األسواق.
وأما على الصعيد العاملي فيبني 
التقرير ان الساحة االقتصادية 
شهدت موجة من التصريحات أقل 
تف���اؤال عن تلك التي صدرت في 
فترات سابقة حول أداء االقتصاد 
العاملي في عام 2010. فقد صرح 
املدير العام ملنظمة التجارة العاملية 
ب���أن اخلروج من عب���اءة األزمة 
املالية في 2010 »ليس مضمونا«، 
فبحس���ب رأيه، هناك »فقاعات« 
تكونت بسبب ضخ مبالغ كبيرة 
من األموال في األنظمة املصرفية 
لتفادي انهيارها معقبا بأن سرعة 
الصعود غير واضحة. من ناحية 
أخرى، قال رئيس صندوق النقد 
الدولي إن تعافي االقتصاد العاملي 
يس���ير بوتيرة أس���رع مما كان 
متوقعا لكن هناك مخاطر قائمة 
حول استمراره. أما أسواق األسهم 
اخلليجية، فوقع أغلبها حتت تأثير 
عمليات جن���ي األرباح من جهة، 
وترقب النتائج السنوية للشركات 
املدرجة من جهة أخرى، غير أن 
العوامل الداخلية في األس���واق 
لعبت أيضا أدوارا متباينة التأثير 

على مسار التداوالت.
وفي س���وق الكويت لألوراق 
املالية، قال التقرير انه وعلى الرغم 
من البداية اإليجابية للسوق في 
أول أيام األس���بوع مدعما بأداء 
األس���هم القيادي���ة، فقد تعرض 
السوق في باقي األيام لضغوط 
بيعية واضحة ناجمة عن عمليات 
جني أرباح ومضاربات إلى جانب 
عمليات إعادة ترتيب مراكز، وقد 
تضافرت العوامل الس���ابقة مع 
ترقب املتداولني لنتائج الشركات 
املدرجة لعام 2009 في دفع السوق 

للتخلي عن حاجز ال� 7.000 نقطة 
لينهي األسبوع وقد حقق مؤشره 

خسارة أسبوعية.
ولعبت عمليات تبديل املراكز 
دورها أيضا في الس���وق املالية 
السعودية، والتي شهدت مضاربات 
وعمليات جني أرباح في النتائج 
الس���نوية التي مت إعالنها حتى 
املتوقع  اآلن والتي كان���ت دون 
بش���كل عام، لكن الس���وق شهد 
كذلك عمليات شراء على طيف من 
األسهم مكنته بالنهاية من حتقيق 

مكسب أسبوعي بسيط.
أما بورصة قطر فذكر التقرير 
انه تراجعت على الرغم من التداول 
النش���يط على األسهم العقارية، 
وذلك عل���ى خلفي���ة أخبار عن 
عمليات اندماج بني تلك الشركات، 
وقد واجه السوق عمليات جني 
أرباح اش���تركت فيه���ا احملافظ 
األجنبية تسببت تكبده خسائر 

أسبوعية.
أما س���وقا اإلم���ارات، فتكبدا 
خسائر كانت مؤثرة لسوق دبي 
املالي، والذي تأثر بعدم وضوح 
املتعلقة  الرؤية حول الصفق���ة 
بش���ركتي »آب���ار« و»أرابتك«. 
وتسود في الس���وقني حالة من 
الترقب ساهمت في تدافع صغار 
املتداولني للبيع وهو ما أسفر عن 
ظهور عمليات جني األرباح بقوة 
خالل األسبوع املاضي مبساهمة 
املستثمرين األجانب، وقد شملت 
تلك العمليات األسهم القيادية مما 
شكل ضغطا قويا على مؤشري 

السوقني.

مؤشرات األسهم الخليجية

وعن أداء املؤشرات الرئيسية 

اخلليجية فقال التقرير ان موجة 
من التراجع ضربت أغلب مؤشرات 
أس���واق األسهم اخلليجية خالل 
تداوالت األسبوع املاضي، وأدت إلى 
تكبد خمسة منها خسائر تفاوتت 
حدتها بني سوق وآخر، فيما متكن 
مؤشر كل من س���وق  البحرين 
لألوراق املالية والس���وق املالية 
الس���عودية من اإلفالت من تلك 
املوجة واستطاعا أن ينهيا تداوالت 
األس���بوع في املنطقة اخلضراء. 
وتصدر سوق دبي املالي األسواق 
املتراجعة بعد أن أنهى مؤش���ره 
تداوالت األس���بوع عند مستوى 
1.707.37 نقاط مسجال انخفاضا 
كبيرا بلغت نسبته 7.06%، متأثرا 
بالتراجع الواضح لقطاع العقارات 
واإلنشاءات الهندسية والذي سجل 
أكبر خسارة بني قطاعات السوق، 
أم���ا املرتبة الثانية، فش���غلتها 
بورصة قطر، حيث خسر مؤشرها 
بنسبة 2.60% مقفال عند مستوى 
6.854.59 نقط���ة، وق���د تراجع 
املؤشر حتت ضغط من انخفاض 
كل قطاعات السوق وعلى رأسها 
قطاع التأمني، وحل سوق الكويت 
لألوراق املالية في املرتبة الرابعة 
بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 
6.986.3 نقطة، مسجال خسارة 
نسبتها 0.36%، حيث تأثر مؤشر 
السوق بتراجع خمسة من قطاعات 
الثمانية بقيادة قطاع  الس���وق 
البنوك، أما أقل األسواق تراجعا، 
فكان سوق مسقط لألوراق املالية، 
والذي انخفض مؤش���ره بنسبة 
0.27% بعدما أقفل عند مستوى 
6.547.0 نقط���ة، متأثرا بتراجع 
قطاعات الس���وق الثالثة بقيادة 

قطاع البنوك.

 من ناحية أخرى، وصل مؤشر 
س���وق البحرين لألوراق املالية 
إلى 11.470.61 نقطة مسجال منوا 
نس���بته 1.38% بدع���م من قطاع 
البنوك والذي كان أكثر قطاعات 
السوق صعودا، أما السوق املالية 
السعودية، فنما مؤشرها بنسبة 
طفيفة بلغت 0.03% بعد أن أغلق 
عند مس���توى 6.262.83 نقطة، 
وقد ارتفع���ت الغالبية العظمى 
من قطاعات السوق، وكان قطاع 
املتعدد هو  شركات االس���تثمار 

األكثر ارتفاعا بينهم. 
وتاب���ع التقري���ر ان���ه نظرا 
الختالف عدد أي���ام التداول بني 
األسبوع املاضي واألسبوع الذي 
سبقه في سوقي الكويت لألوراق 
املالية والبحرين لألوراق املالية، 
فقد متت مقارنة متوسطات التداول 
بني األسبوعني. هذا وشهدت أسواق 
األس���هم اخلليجية في األسبوع 
املاضي منوا للمتوس���ط اليومي 
ملجموع أحج���ام التداول، حيث 
زاد بنس���بة بلغت 11.28%، وذلك 
بعد أن بلغ 1.02 مليار سهم مقابل 
917.25 مليون سهم في األسبوع 
قبل املاضي. فيما منا املتوس���ط 
اليومي ملجموع قيم التداول بنسبة 
17.95%، إذ وصل إلى 1.28 مليار 
دوالر في األسبوع املاضي مقابل 
1.08 مليار دوالر في األس���بوع 

الذي سبقه. 
اما على صعيد الكمية املتداولة، 
فزاد املتوسط اليومي حلجم التداول 
في خمسة أسواق، تصدرها سوق 
البحرين لألوراق املالية بعد أن منا 
التداول  املتوسط اليومي حلجم 
فيه بنس���بة 84.89%. فيما حلت 
بورصة قطر في املرتبة الثانية 

بنمو نس���بته 60.80%. في حني 
جاءت السوق املالية السعودية في 
املرتبة الثالثة، إذ ارتفع متوسط 
حجم التداول فيها بنسبة %59.96. 
أما سوق الكويت لألوراق املالية، 
فشغل املرتبة الرابعة، وذلك بعد 
أن سجل متوسط حجم التداول 
فيه زيادة نس���بتها 23.73%، أما 
أقل األس���واق منوا، فكان سوق 
أبوظبي لألوراق املالية والذي زاد 
متوسط حجم التداول فيه بنسبة 
17.70%، من ناحية أخرى، تراجع 
متوسط حجم التداول في سوق 
مسقط لألوراق املالية بنسبة بلغت 
38.07%، فيما كانت نسبة تراجعه 

في سوق دبي املالي %21.97. 
هذا وكان أكبر متوسط حلجم 
تداول بني أسواق األسهم اخلليجية 
من نصيب سوق الكويت لألوراق 
املالية والذي بلغ 533.45 مليون 
س���هم، في حني جاء سوق دبي 
املالي في املركز الثاني مبتوسط 
حجم تداول بلغ 222.08 مليون 

سهم.

قيمة التداول 

اما على صعيد قيمة التداول، 
اليومي لقيمة  فقد منا املتوسط 
الت���داول في خمس���ة أس���واق 
وتصدرها سوق البحرين لألوراق 
املالية أيضا، وذل���ك بعد أن زاد 
املتوسط اليومي لقيمة التداول فيه 
بنسبة 69.37%. وحلت بورصة 
قطر ف���ي املرتب���ة الثانية بنمو 
نسبته 59.03%، فيما حلت السوق 
املالية السعودية في املرتبة الثالثة 
بنسبة منو بلغت 37.26%، سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية بدوره، 
حل في املرتبة الرابعة، حيث زاد 
متوسط قيمة التداول فيه بنسبة 
10.47%. من جهة أخرى، تراجع 
متوسط القيمة املتداولة في سوق 
دبي املالي بنسبة 34.73%، فيما 
انخفض متوس���ط قيمة التداول 
في سوق مسقط لألوراق املالية 

بنسبة %33.61.
هذا وكان أكبر متوسط لقيمة 
تداول بني أسواق األسهم اخلليجية 
من نصيب السوق املالية السعودية 
والذي بلغ 809.48 ماليني دوالر، 
فيما جاء سوق الكويت لألوراق 
املالية في املركز الثاني مبتوسط 
قيمة ت���داول بلغ 201.99 مليون 

دوالر.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 

على 53.4% من 
القيمة اإلجمالية

اجتماع مجلس إدارة »الزجاج«  

»أبيار«: اتفاق نهائي على أرض في اإلمارات

استقالة أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري

اعلنت ش����ركة ابيار للتطوير العقاري انها قامت بتوقيع 
عقد شراء قطعة ارض بدبي بقيمة 650 مليون درهم اماراتي.   
واوضحت الشركة على موقع سوق الكويت لالوراق املالية انها 
قامت في يناير 2008 بتوقيع عقد شراء قطعة ارض بقيمة 650 
مليون درهم، دفعت منها 250 مليون درهم، وكان على الشركة 
ان تقوم بس����داد قيمة املبلغ املتبقي البالغة 400 مليون درهم 
عند االنتهاء من تطوير املش����روع وتسليمه، وبعد مفاوضات 
متت خالل الفترة املاضية بني ابيار والشركة احلكومية املالكة 
لالرض جنحت ش����ركة ابيار للتطوي����ر العقاري في التوصل 
الى اتفاق نهائي مع الش����ركة املالك����ة لالرض في التنازل عن 
االلت����زام بدفع املبلغ املتبقي وتوفير قطعة ارض تعادل قيمة 

املبلغ املدفوع.  

اعلن س���وق الكويت لالوراق املالية ان البنك التجاري 
الكويتي افاد بان اعضاء مجلس االدارة في اجتماعهم املنعقد 
بتاريخ 12  يناير قدموا استقالتهم اعتبارا من تاريخ انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية لس���نة 2009 كما قرر مجلس 
االدارة ف���ي نفس االجتماع فتح باب الترش���يح لعضوية 
مجلس االدارة اعتبارا من امس ولغاية يوم االحد 31 يناير 
2010  حتى يتسنى امتام االجراءات الرسمية وحتديد موعد 
انعقاد اجلمعية العادية لسنة 2009 ليكون موعدا النتخاب 

مجلس االدارة اجلديد.  

»مشاعر« تتفاوض للتخارج
 من عقار بمكة

عمومية »أركان« 27  الجاري

وقف التداول بأسهم »أياس«

اعلن سوق الكويت لالوراق 
املالية ان مجلس إدارة شركة 
الزجاج  اخللي���ج لصناع���ة 
الي���وم وذلك من  س���يجتمع 
املالية  البيانات  اجل مناقشة 
السنوية للشركة للسنة املالية 

املنتهية في 2009/12/31.  

ذكرت شركة مشاعر القابضة 
ان لديه����ا عق����ارا ضمن اصول 
الش����ركة املتاحة للبيع وتوجد 
مفاوضات شفوية بشكل دوري 
في هذا اخلصوص وال توجد اي 
مفاوضات نهائية المتام عملية 

البيع. 

افادت شركة اركان الكويت 
العقارية ب���ان موعد اجتماع 
العادية  العمومي���ة  اجلمعية 
للشركة سينعقد يوم االربعاء 
املواف���ق 27 فبراير في وزارة 
التجارة والصناعة حيث ستتم 
خاللها مناقشة توصية مجلس 
االدارة بعدم توزيع ارباح عن 
املنتهية في  املالي���ة  الس���نة 
2009/10/31 كما ستتم مناقشة 
بنود اخرى على جدول االعمال.  
علما ان هذه التوصية تخضع 
العمومية  ملوافقة اجلمعي���ة 

واجلهات املختصة.  

اعلن سوق الكويت لالوراق 
املالية انه مت وقف التداول بأسهم 
شركة اياس للتعليم االكادميي 
والتقني، اعتبارا من امس، وذلك 
لعدم تق����دمي البيان����ات املالية 
املنتهية في  املرحلية للفت����رة 

2009/11/30 في املوعد احملدد. 

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير األسبوعياإلقفال األسبوعياملؤشر

4-0.27%4-0.36%6.986.3الكويت السعري
2.302%0.032%6.262.83السعودية العام
0.853%1.381%1.470.61البحرين العام

6-1.50%6-2.60%6.854.59قطر
2.801%3-0.27%6.547.00مسقط 30

7-5.33%7-7.06%1.707.37دبي
5-1.33%5-2.46%2.707.20أبوظبي العام

»المال«: الموافقة  على شراء أو بيع 10% من أسهمها 
وتطوير مشروع مطار في الفلبين

وافق بنك الكويت املركزي على طلب شركة املال لالستثمار 
بشراء او بيع ما اليتجاوز 10% من اسهمها املصدرة ملدة ستة 
اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة السابقة في 2010/1/17  

وذلك مع ضرورة االلتزام مبا وضعه املركزي من ضوابط 
وهناك شروط في ش����أن متلك الشركة املساهمة السهمها 
اضافة الى ض����رورة االلتزام مبا وضع����ه البنك املركزي من 
ضوابط وشروط في شأن متلك الش����ركة املساهمة السهمها 
اضاف����ة الى ضرورة االلتزام بأحكام املادة 115 مكرر من قانون 
الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 
وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم 11 لسنة 1988 ورقم 
273 لس����نة 1999.   ومن جانب آخر افادت الشركة على موقع 
البورصة بانها تقدم����ت ملناقصة تطوير مطار كالرك بتكلفة 
تقارب 1.2 مليار دوالر، وستتطلب املرحلة االولى للتنفيذ مدة 
سنتني، اما املرحلتان الثانية والثالثة فسيتم تنفيذهما حسب 
العرض والطلب على ان تقوم الشركة باستغالل املطار ملدة 50 
عاما قابلة للتجديد ملدة 25 عاما اخرى،  وافادت الشركة بأنها 
مازالت في طور التفاوض مع اجلهات املعنية بالفلبني ولم تتم 

الترسية النهائية للمناقصة حتى تاريخه.


