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 استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
19.7 مليون دينار على 51.7% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، الصفاة لالستثمار، 
جي���زان، املنتجعات، ابيار، زي���ن، صفاة طاقة، 

الصفوة، التمويل اخلليجي.
 استحوذت قيمة تداول التمويل اخلليجي البالغة 

4.3 ماليني دينار على 11.2% من القيمة االجمالية.
 باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع العقار مبقدار 
20.1 نقطة وقطاع الصناعة 5.8 نقاط، فقد تراجعت 
مؤشرات القطاعات األخرى اعالها قطاع االغذية 
مبقدار 64.8 نقطة، تاله قط���اع البنوك مبقدار 

63.6 نقطة.

فانه من الواض���ح ان حركة االموال من جان���ب احملفظة احلكومية 
متواضعة جدا، األمر الذي يتطلب اعادة النظر في آلية عمل احملفظة 
احلكومية لم حتقق اهدافها في الس���وق باستثناء انها ال تخرج عن 
نطاق العمل املضاربي حالها حال اي محفظة مالية اخرى في السوق، 
األمر الذي ينتفي معها االهداف التي اعلن عن تأسيس���ها لتحقيقها 

والتي ابرزها تكريس العمل املؤسسي واستقرار السوق.

آلية التداول

اس���تمرت حركة التداول على اس���هم البنوك في الضعف مع 
انخفاض اسعار اس���هم اربعة بنوك خاصة البنك التجاري الذي 
انخفض 30 فلسا من خالل تداول 20 ألف سهم فقط، فيما سجل سهم 
الوطني انخفاضا  البنك 
مبقدار وحدة سعرية فقط 
في الوقت الذي اعلن فيه 
انه حص���ل على موافقة 
البن���ك املرك���زي لزيادة 
رأس ماله مبق���دار %10 
وذلك لدعم استراتيجية 
التوس���ع التي يقوم بها 
انه بصدد  البنك خاصة 
تأسيس بنك في سورية 
باالضافة الى زيادة حصته 
في بنك بوبيان بعد موافقة 
املرك���زي وهذه  البن���ك 
االستراتيجية تعمل االزمة 
العاملية في استمرار البنك 
في تنفيذها، حيث استحوذ 
العام املاضي على 40% من 

تداول حجمها 50.6 مليون س���هم نفذت من خالل 595 صفقة قيمتها 
4.8 ماليني دينار.

وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 8.8 ماليني سهم نفذت من خالل 319 صفقة قيمتها 2.5 مليون 

دينار.

مقاومة قوية

الكثر من مرة يتجاوز املؤشر العام حاجز ال� 7000 نقطة بقليل ثم 
يعود للتراجع دون هذا احلاجز، األمر الذي يظهر مدى املقاومة التي 
يواجهها املؤشر في االستقرار فوق حاجز ال� 7000 نقطة، وهذا يؤدي الى 
انخفاض في حجم السيولة املالية املوجهة للسوق من جانب املضاربني 

الذين يتخ���ذون قراراتهم 
بناء على املؤشرات، ووفقا 
لهذه املقاومة القوية التي 
يواجهها املؤشر، فان حجم 
التداوالت يبدو انه سيكون 
في مستويات متذبذبة بشكل 
كبير وحتى تتدفق السيولة 
املالية بقوة للسوق، فانه 
يجب ان يتج���اوز حاجز 
ال���� 7120 نقط���ة، وحتى 
يصل املؤشر لهذا احلاجز 
وجتاوزه، فانه يحتاج الى 
محفزات قوية خاصة فيما 
يتعلق بالس���يولة املالية 
احلكومية، ففي ظل ضعف 
تداوالت اس���هم الشركات 
البنوك،  القيادية وخاصة 

عمليات جني األرباح تدفع المؤشر للتراجع دون الـ 7000 نقطة
استمرار ضعف التداول على األسهم القيادية وتراجع أسعار أغلبها

بنك بوبيان من خالل شراء حصة 
هيئة االستثمار ومن الشراء املباشر 
في البورصة، وقد دعم ذلك س���هم 
بنك بوبيان ال���ذي ارتفع الى 510 
فلوس وتراجعت اسعار اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية في تداوالت 
ضعيفة بفعل عمليات البيع جلني 
االرباح، فقد تراجعت تداوالت سهمي 
ايفا والديرة القابضة بشدة مقارنة 
بأول من امس مع انخفاض محدود 
في اسعارهما السوقية، كذلك االمر 
بالنسبة لسهم الصفاة لالستثمار الذي تراجع مبقدار وحدتني في 
تداوالت ضعيفة ايضا، واملتابع آللية تداوالت هذه االسهم يالحظ 
انها تصعد على سبيل املثال من 3 الى 4 وحدات ثم تتراجع مبقدار 
وحدتني لتؤس���س وتبدأ مرحلة جديدة من الصعود ويالحظ ان 
معدل انخفاض اسعار اغلب اس���هم البنوك يتراوح ما بني 1 الى 
3 وحدات س���عرية فيما انه في وتيرة االرتفاع تتراوح معدالت 
االرتفاع ما بني 2 و5 وحدات االمر الذي يظهر مدى التحرك املدروس 

للمجاميع االستثمارية على اسهمها.
وعلى الرغم من انخفاض تداوالت اسهم قطاع العقار مقارنة بأول 
من امس اال ان اغلب االس���هم التي ش���ملها التداول سجلت ارتفاعا 
في اس���عارها، فقد اس���تمرت التداوالت املرتفعة على سهمي جيزان 
والدولية للمنتجعات مع انخفاض محدود في اس���عارهما السوقية، 
فيما تراجعت تداوالت سهم عقارات الكويت بشدة. وبدعم من اقتراب 
دار االستثمار من توقيع اتفاق مع دائنيها ارتفع سهم »منازل« بشكل 
ملحوظ في تداوالت مرتفعة نسبيا، حيث يتوقع ان يواصل السهم 
االرتفاع وبشكل ملحوظ في حال توقيع دار االستثمار اتفاقا إلعادة 
هيكلة ديونها، وسجل سهم ابيار للتطوير العقاري ارتفاعا ملحوظا 
ايضا في س���عره في تداوالت مرتفعة مدعوما باالتفاق اجلديد الذي 

وقعته الشركة واخلاص بقطعة ارض لها في االمارات.

الصناعة والخدمات

استمرت حركة التداوالت ضعيفة على اسهم الشركات الصناعية 
مع ارتفاع اسعار بعضها خاصة اسهم الشركات التي يتوقع ان تعلن 
عن ارب���اح وتوزيعات نقدية اكثر من ممتازة في مقدمتها اس���منت 

الكويت واسمنت بورتالند.
وس���جلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها 
ف���ي تداوالت ضعيفة بفعل عمليات جني االرباح والتي تركزت على 
اس���هم الش���ركات الرخيصة في القطاع وفي مقدمتها اسهم الصفاة 
للطاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك، فيما سجل سهما اجيليتي وزين 
انخفاضا محدودا في اسعارهما السوقية في تداوالت محدودة، وفي 
قطاع االغذية تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع التي شملها التداول 
خاصة س���هم دانة الصفاة الذي انخفض س���عره بشكل ملحوظ في 

تداوالت ضعيفة مقارنة بأول من امس.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية استمرت حركة التداول ضعيفة 
على اغلب اسهم القطاع باستثناء سهم التمويل اخلليجي الذي واصل 
تداوالته النشطة والتي غلبت عليها عمليات جني االرباح اال انها لم 

تؤثر على السهم الذي سجل انخفاضا محدودا.
وقد استحوذت قيمة تداول 9 شركات على 51.7% من القيمة االجمالية 

للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 132 شركة.

هشام أبوشادي
س���يطرت عمليات جني االرباح 
على حركة التداول في سوق الكويت 
لالوراق املالية، االمر الذي ادى لتراجع 
مختلف املؤشرات العامة للبورصة، 
خاصة قيمة التداول التي س���جلت 
انخفاض���ا كبيرا مقارن���ة بأول من 
امس، وذلك نتيجة التراجع الواضح 
في تداوالت اغلب االس���هم، خاصة 
اسهم الشركات الرخيصة التي كانت 
تقود النشاط في السوق، في الوقت 

الذي اس���تمرت فيه حركة التداول على اسهم الشركات القيادية في 
الضعف.

ويالحظ ان املؤشر العام يواجه مقاومة كبيرة في االستمرار فوق 
حاجز ال� 7000 نقطة، حيث يتجاوزها املؤشر اكثر من مرة ويعود الى 
التراجع دون هذا املستوى مرة اخرى، ومتثل هذه املقاومة نقطة قوية 
وصعوبة شديدة يواجهها املؤشر الذي يحتاج الى ان يتجاوز حاجز 
ال� 7120 نقطة ليبدأ نقطة االنط���الق القوية، وهذا يتطلب محفزات 
قوية وتدفقات مالية ضخمة، فعلى الرغم من الدعم النفسي االيجابي 
القرار خطة التنمية االقتصادية في مرحلتها االولى، اال ان الس���وق 
يفتقر الى احملفزات القوية املؤثرة، فالتزال اغلب الش���ركات تعاني 
من تداعيات االزمة العاملية وتواجه صعوبة شديدة في اعادة هيكلة 
ديونها باس���تثناء ش���ركة جلوبل التي متكنت بصعوبة شديدة من 
التوصل الى اتفاق مع دائنيها، فيما ان دار االستثمار قطعت شوطا 
كبيرا في هذا الطريق، اال انها تواجه مشكلة كبيرة مع البنك املركزي 
واملتمثل���ة في صعوبة تلبية الش���ركة طلب املركزي اخذ 20 مليون 
دينار مخصصات حتى يوافق على ميزانية عام 2008 على الرغم من 
نهاية عام 2009، كما ان املباني لالجارة قطعت شوطا كبيرا ايضا في 
التوصل التفاق مع بعض البنوك احمللية العادة هيكلة ديونها، لذلك 
فإنه على مستوى وضع الشركات خاصة الشركات االستثمارية فإنه 

ال يوجد ما يدعو الى التفاؤل.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش���ر العام للبورصة 17.6 نقطة ليغلق على 6996.8 
نقطة بانخفاض نسبته 0.25% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 2.48 نقطة ليغلق على 381.11 نقطة بانخفاض نسبته 
0.65% مقارنة بأول من امس، وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 382.8 
مليون سهم نفذت من خالل 4819 صفقة قيمتها 38.1 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 132 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 28 شركة وتراجعت اسعار اسهم 60 شركة وحافظت 

اسهم 44 شركة على اسعارها و73 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات العقارية النش���اط بكمية تداول حجمها 
175.9 مليون سهم نفذت من خالل 1503 صفقات قيمتها 11.6 مليون 

دينار.
وجاء قطاع الش���ركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 79.2 مليون س���هم نفذت من خ���الل 1117 صفقة قيمتها 8.8 

ماليني دينار.
واحتل قطاع االستثمار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 54 مليون 

سهم نفذت من خالل 831 صفقة قيمتها 5.2 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 

)أحمد باكير( بعض املتداولني يتابعون العروض والطلبات عبر أجهزة الكمبيوتر  

المؤشر العام 17.6 نقطة
 وتداول 382.8 مليون سهم قيمتها 

38.1 مليون دينار

انخفاض

إعداد: عمر راشدإعالنات السوق

استحواذ تداول 
أسهم 9 شركات 

على %51.7 
من القيمة 

اإلجمالية

213 ألف دينار أرباح »إياس« في 3 أشهر  
و17 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين

»المركز العقاري« يوصي بتوزيع 5.8 فلوس للوحدة

أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة 
ش����ركة اياس للتعليم االكادميي والتقني »إياس« اعتمد 
أمس البيانات املالية املرحلية للش����ركة للفترة املنتهية 
ف����ي 2009/11/30 بربحية 213.4 ألف دين����ار بواقع 1.94 
فلس للسهم، بينما بلغت ربحية عن الفترة املنتهية في 
30 نوفمبر 2008 بقيمة 73.3 ألف دينار بواقع 0.67 فلس 
للسهم.   وأفاد موقع السوق أن اجمالي املوجودات املتداولة 
ع����ن الفترة املنتهية ف����ي 2009/11/30 بلغت 6.82 ماليني 
دين����ار مقارنة ب� 5.17 ماليني دينار خالل الفترة املنتهية 
في 2008/11/30، كما بلغ إجمالي املوجودات 39.9 مليون 
دينار عن الفترة املنتهية في 2009/11/30 مقارنة ب� 40.26 
مليون دينار في 2008/11/30، كما أفاد السوق بأن إجمالي 
املطلوبات املتداولة بلغ 10.37 ماليني دينار في 2009/11/30 

مقارنة ب� 8.86 ماليني دينار في 2008/11/30.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية أن مدير صندوق 
املركز العقاري أوصى بتوزيع 833.5 فلوس للوحدة 
الواحدة، أي ما يعادل 7% س���نويا من القيمة االسمية 
للوح���دة، عن الفترة من 2009/12/01 الى 2009/12/31، 
وذلك حلاملي وحدات الصندوق املقيدين في س���جل 
املساهمني كما في نهاية التداول غدا، علما بأن الصندوق 
حصل على موافقة بنك الكويت املركزي على اجراء هذه 
التوزيع���ات علما أن التوصية املذكورة أعاله تخضع 

ملوافقة اجلهات املختصة.  

»ريم« في السوق الرسمي 18 الجاري 

»األهلي المتحد« يؤجل اجتماعه إلى 24 فبراير 

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية عن موافقة جلنة 
السوق على انتقال شركة ادارة األمالك العقارية )رمي( 
من الس���وق املوازي الى السوق الرسمي ، حيث تقرر 
البدء في تداول أسهم الشركة ضمن قطاع »العقار« في 

السوق الرسمي اعتبارا من 81 اجلاري. 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عطفا على اعالنه 
السابق بتاريخ 09/12/24  واخلاص مبوعد اجتماع البنك 
األهلي املتحد )أهلي متحد( احملدد 17 فبراير املقبل من 
أجل مناقش���ة البيانات املالية السنوية للبنك للسنة 
املنتهية ف���ي 2009/12/31، وأفاد البنك بأنه مت تأجيل 
االجتماع الى يوم 24 فبراير بسبب تعذر حضور بعض 

اعضاء مجلس اإلدارة. 

الرومي: »الدولية للتمويل« تعين 
»أوف أميركا ميريل لينش« مستشارًا للدمج الثالثي

لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية تقرر
ثبوت جدية الدفع بعدم دستورية التحكيم في البورصة

في إطار االندماج املزمع عقده بني الشركة الدولية للتمويل وشركة 
كويت انفست القابضة وشركة جيزان القابضة، أعلنت الشركة الدولية 
للتمويل عن تعيني بنك أوف أميركا ميريل لينش كمستشار لها في عملية 
الدمج الثالثي الذي يعد األول من نوعه في الكويت، وجاء هذا التعيني 
لالستفادة من خبرات بنك عاملي عريق في هذا املجال. وقد صرح نائب 
رئي����س مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في الش����ركة الدولية للتمويل 
خليفة يوس����ف الرومي بأن » هذا االندماج سيخلق كيانا جديدا له ثقل 
محلي وتواجد اقليمي مؤثر مما سيساعد الشركة على اقتناص الفرص 
االس����تثمارية املتاحة في ظل الظ����روف االقتصادية احلالية«. واضاف 
املدير العام نضال املس����عود »ان اختيار بنك أوف أميركا ميريل لينش 
جاء رغبة من إدارة الشركة في تطبيق أفضل املعايير العاملية املتعارف 

عليها في مجال االندماج واالستحواذ«.

مؤمن المصري
أصدرت احملكم���ة الدس���تورية صباح أمس 
حكما بجدية الدفع بعدم دس���تورية نص املادة 
13 من املرس���وم األميري بتنظيم سوق الكويت 
لألوراق املالية الصادر في 1983/8/14 وكذلك عدم 
دستورية املواد املرتبطة بها، والتي تتعلق بتشكيل 
جلنة حتكيم داخل الس���وق تختص بالفصل في 
جميع املنازعات املتعلقة باملعامالت التي تتم في 
السوق واعتبار التعامل في السوق إقرارا بقبول 

التحكيم.
وذلك بناء على الدفع الذي أبدته الشركة الدولية 
لإلجارة واالستثمار وشركة األبراج القابضة في 

نزاعهما مع أحد مكاتب الوس���اطة في البورصة 
بشأن بعض التعامالت على األسهم.

وقد أفاد محامي الشركتني احملامي علي إبراهيم 
العطار من مكتب احملامي مشاري العصيمي بأن 
هذا احلكم أكد صحة ما جاء في دفاع الشركتني أمام 
احملاكم العادية أثناء نظرها دعوى بطالن إجراءات 
وقرارات جلنة التحكيم في سوق الكويت لألوراق 
املالية من عدم دستورية املادة 13 املشار إليها هذا 
وأضاف احملامي العطار أنه بناء على هذا احلكم 
ستنظر احملكمة الدستورية بكامل هيئتها تفاصيل 
األسس القانونية للدفع بعدم دستورية نص املادة 

خليفة الرومي13 سالفة البيان واملواد املتعلقة بها.

ت
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المحفظة الحكومية 
تفقد دورها في 
السوق والذي 
ال يختلف عن 
المحافظ المضاربية


