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 استقالة عضو
 من مجلس إدارة

شركة مبرد للنقل
قال س���وق الكويت لألوراق 
املالية ان ش���ركة مب���رد للنقل 
افادته بأن مجلس إدارة الشركة 
وافق على قبول اس���تقالة خالد 
زيد الطواري »ممثل شركة أعيان 
كابيتال« من عضوية مجلس إدارة 

الشركة.  

مجلس إدارة 
»البناء« يجتمع اليوم 

لمناقشة بيانات 
 2009/12/31

ذكر سوق الكويت لألوراق 
المالية أن مجلس إدارة الشركة 
الكويتية لصناعة مواد البناء 
)البناء( سيجتمع اليوم ، وذلك 
م���ن أجل م�ناقش���ة الب�يانات 
المالي���ة الس���نوية للش���ركة 
المنتهية في  المالية  للس���نة 

.2009/12/31

 »المركزي« يوافق
 لـ »برقان« على شراء

 أو بيع ما ال يتجاوز
10% من أسهمه

ذكر سوق الكويت لألوراق 
المالية أن بنك الكويت المركزي 
وافق امس االول على طلب بنك 
برقان شراء او بيع ما ال يتجاوز 
10% من اسهمه المصدرة لمدة 
ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 
الحالية في 5  الموافقة  انتهاء 
فبراير المقبل وذلك مع ضرورة 
البنك  االلت���زام بما وضع���ه 
المركزي من ضوابط وشروط 
في شأن تملك الشركة المساهمة 

السهمها.

تشكيل مجلس إدارة شركة 
مجموعة المستثمرون القابضة

»الصفاة« تفيد بتسوية وكالة 
باالستثمار بقيمة 2.6 مليون دينار

»خليج زجاج« توصي بتوزيع 30% نقدًا عن 2009 

شركة مملوكة لـ »جيران ق« تحصل
على مشروع في ليبيا بقيمة 47 مليون دينار

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
مجموعة املس���تثمرون القابضة افادته بأنه 
بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
للشركة املنعقدة في 17يناير اجلاري والذي 
مت فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة 

حيث مت انتخاب الشيخ احمد داود السلمان 
الصباح رئيسا ملجلس االدارة وهدى سليمان 
البدر نائبة الرئيس وكل من براء عبدالعزيز 
بدر اجلناعي وحسني علي محمد زمان وفاطمة 

ابراهيم ناصر الصولة اعضاء. 

اعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أنه 
ورد اليه من شركة  الصفاة لالستثمار قيام 
الشركة بتسوية وكالة باالستثمار مع الشركة 
الكويتية لالستثمار بقيمة 2.6 مليون دينار 
عن طريق س����داد عيني مبلغ وقدره 1.837 
مليون دينار ومت جتديد رصيد الوكالة املتبقي 

والبالغ 763 ألف دينار ملدة 6 ش����هور ويتم 
تسويتها الحقا.

كما افادت الشركة بأنها تقوم بالتفاوض 
مع طرف آخر لتس����وية وكالة باالستثمار 
مببلغ 1.7 مليون دينار بش����كل عيني وان 

املفاوضات في مراحلها النهائية.  

ذكر س����وق الكوي�ت لألوراق املالية ان 
ش����ركة اخلليج لصناعة الزجاج  افادت بان 
مجلس االدارة قد اج�تمع امس االول واعتمد 
الس����نوية للشركة للسنة  املالية  البيانات 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر املاضي حيث 
حققت الشركة ارباحا بلغت 3.05 ماليني دوالر 
بربحية للس����هم الواحد بلغت 79.64 فلسا 
مقارنة بارباح وصلت الى 1.8 مليون دينار 
عن الفترة نفس����ها من العام 2008 بربحية 
للس����هم الواحد بلغت 49.18 فلسا كما بلغ 

اجمالي املوج����ودات 15.3 مليون دينار في 
نهاية الس����نة املالية املنتهية في ديس����مبر 
املاضي وبلغ اجمالي املطلوبات 3.8 ماليني 
دينار وبلغ اجمالي حقوق املس����اهمني 11.5 

مليون دوالر.
وأوصى مجلس ادارة الش����ركة بتوزيع 
30% ارباحا نقدية من القيمة االسمية للسهم 
30 فلسا لكل سهم على املساهمني املسجلني 
بسجالت الش����ركة بشرط موافقة اجلمعية 

العمومية للشركة.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
جيران القابضة )جيران ق( أفادت بان  احدى 
التابعة )ش���ركة اخلليج املتحدة  ش���ركاتها 
لالنشاءات ذ.م.م/ فرع ليبيا( واململوكة بالكامل 
لشركة جيران القابضة حصلت على مشروع 
تنفي���ذ أعمال مراجعة  واس���تكمال التصاميم 

وتنفيذ مش���روعات املراف���ق املتكاملة ملدينه 
صبراته - داخل اجلماهيرية العربية الليبية مع 
جهاز تنفيذ  مشروعات االسكان واملرافق والقيمة 
االجمالية للمشروع مع االضافات  195.787.000 
دينار ليبي مبا يعادل 47 مليون دينار تقريبا 

ملدة 36 شهرا من تاريخ مباشرة العمل.

وأشارت املصادر الى ان حالة االرتياح التي عبر عنها محافظ البنك املركزي 
جتاه الوضع العام للبنوك تعد مؤشرا جيدا. اما على جانب الشركات القيادية 
في القطاعات األخرى، فانه يأتي في مقدمتها شركتا اجيليتي وزين، فشركة 
اجيليتي متر بأزمة حقيقية جراء القضية املرفوعة ضدها في اميركا، فرغم 
النتائج املالية املتوقعة للش���ركة اال ان هذه النتائج باتت مرتبطة بشكل 
اساسي بنتائج التسويات اخلاصة بالقضية والتي من املفترض حسمها في 
نهاية الشهر اجلاري، مبعنى ان مراقبي احلسابات سيأخذون في احلسبان 
تداعيات هذه القضية على مجمل النتائج املالية للشركة، وبالنسبة لشركة 
»زين« فإن عدم امتام صفقة 
بيع 46% من اسهم الشركة 
اصاب الكثير من املتداولني 
بخيبة امل وخسائر كبيرة، 
كما ان االنخفاض الكثير في 
ارباحها في الربع الثالث من 
العام املاض���ي وّلد مخاوف 
وقلقا جتاه نتائجها االجمالية 
لعام 2009 لذلك من الطبيعي 
ان تتس���م آلية تداول اسهم 
البنوك وشركتي اجيليتي 
وزين بالضعف الذي يتوقع 

ان يستمر لبعض الوقت.

آلية التداول

التداول  استمرت حركة 
على اسهم البنوك بالضعف 

مليون دينار.

الشركات القيادية

تدور عالمات استفهام عدة حول ضعف تداوالت اسهم الشركات القيادية 
والتراجع التدريجي ألس���عارها، وقد ارجع���ت مصادر ذلك الضعف الى 
اس���باب ابرزها انه على مستوى البنوك، فإن هناك ترقبا لنتائج البنوك 
الت���ي تعد اهم القطاعات االقتصادية في البالد وأهم قطاع في البورصة. 
ولفتت املصادر الى ان النتائج املالية لقطاع البنوك في التسعة اشهر وتكبد 

بعضها خسائر وضعف ارباح 
بعضها جعل اوساط املتداولني 
خاصة اصحاب االجتاهات 
االستثمارية سواء عما كانوا 
افرادا او محافظ وصناديق 
في حالة ترقب لنتائج البنوك 
للع���ام املاضي كل���ه. كذلك 
لفتت املص���ادر االنتباه الى 
ان معدل ال� P/E لقطاع البنوك 
يعتبر مرتفعا قياسا بالبنوك 
البنوك  اخلليجية وخاصة 
السعودية، واضافت املصادر 
انه رغم اهمية النتائج املالية 
لقطاع البنوك لعام 2009 اال 
ان نتائجها في الربع األول من 
العام احلالي ستكون مؤشرا 
أقوى من نتائج عام 2009، 

ضعف تداوالت أسهم الشركات القيادية يثير تساؤالت عدة
ونشاط األسهم الرخيصة يدفع المؤشر لتجاوز الـ 7000 نقطة
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باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهم البنك الوطني الذي يتوقع ان يعلن 
ع���ن ارباح اكثر من ممتازة لعام 2009 
حيث تشير التوقعات بأن ارباح البنك 
يتوقع ان تكون بحدود 265 مليون دينار 
والتي يتوقع ان متث���ل ما بني 55 الى 
60% من مجمل االرباح املتوقعة لقطاع 
البنوك. وحققت اغلب اسهم الشركات 
االس���تثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نش���طة لبعض االسهم، فقد 
شهد سهم ايفا تداوالت قياسية وارتفاعا 
ملحوظا في س���عره السوقي، فيما سجل سهم الديرة ارتفاعا محدودا في 
سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، اما سهم الصفاة لالستثمار، فقد واصل 
اجتاهه الصعودي املدروس في تداوالت نشطة، وذلك مدعوما باملعلومات 
االيجابية التي اعلنت عنها الشركة والتي تتعلق بقيامها بتسوية وكالة 
باالستثمار مع الشركة الكويتية لالستثمار بقيمة 2.6 مليون دينار، حيث 
قامت الصفاة لالستثمار بسداد 1.8 مليون دينار وقامت بتجديد باقي املبلغ 
البالغ 763 الف دينار ملدة 6 اش���هر، فيما انها تقوم بالتفاوض لتس���وية 
وكالة استثمار مبقدار 1.7 مليون دينار لسدادها عينا وان هذه املفاوضات 
في مراحلها النهائية وهذا يعطي مؤش���رات ايجابية جتاه الوضع املالي 

للشركة وخروجها تدريجيا من تداعيات األزمة.
وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم فقد ارتفعت تداوالت سهم عقارات الكويت مع 
ارتفاع الس���هم مبقدار وحدتني، فيما انه رغم التداوالت القياسية لسهم 
املنتجعات اال ان السهم سجل انخفاضا في سعره بفعل سيطرة عمليات 
جني االرباح، واس���تمرت التداوالت القياسية على سهم ابيار الذي حقق 

ارتفاعا ملحوظا في سعره.

الصناعة والخدمات

على الرغم من االرتفاع النسبي في تداوالت اسهم الشركات الصناعية 
اال ان اس���عار اغلبها سجلت انخفاضا باس���تثناء بعض اسهم الشركات 
الصناعية التي حققت ارتفاعا باحلد األعلى كس���همي الصناعات املتحدة 
واملعدات القابضة. وحققت اغلب اس���هم الش���ركات الرخيصة في قطاع 
الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت نشطة خاصة اسهم 
صفاة طاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك وميادين فيما استمرت التداوالت 
ضعيفة على اسهم اجيليتي وزين، وواصل سهم نفائس االنخفاض باحلد 
االدنى معروضا دون طلبات شراء وذلك بفعل اخلالفات بني بعض املضاربني 
وبعض املالك في الشركة، حيث مت االتفاق على تصعيد السهم اال ان عدم 
التزام البعض من طرفي االتفاق دفع اآلخرين لعمليات بيع قوية دفعت 
س���عر السهم للتدهور بشدة االمر الذي كبد الكثير من املتداولني خسائر 
كبيرة على الرغم من ان 85.6% من اجمالي اس���هم الشركة البالغ عددها 

623 مليون سهم ممسوكة من قبل 9 جهات.
واس���تمرت التداوالت الضعيفة على اسهم الش���ركات غير الكويتية 
باستثناء التداوالت القياسية على س���هم التمويل اخلليجي الذي ارتفع 
باحلد األعلى وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على 52.7% من 

اجمالي قيمة الشركات التي شملها التداول البالغ عددها 126 شركة.

هشام ابو شادي
عاد سوق الكويت لالوراق املالية 
لتجاوز حاجز ال���� 7000 نقطة بدعم 
من عودة النشاط امللحوظ على اسهم 
ش���ركات مجموعتي ايف���ا والصفوة، 
االمر الذي دفع اغلب اس���هم الشركات 
الرخيص���ة االخ���رى لالرتف���اع وان 
كان بوتيرة محدودة، فيما اس���تمرت 
حركة التداول في الضعف على اسهم 
الشركات القيادية مع انخفاض اسعار 
اسهم بعضها. واستمرار قيادة اسهم 

شركات مجموعتي ايفا والصفوة جعل اوساط املتداولني يرفعون القبعة 
لهذه االس���هم خاصة وان آلية تداول هذه االس���هم حققت ارباحا سوقية 
الغل���ب من تداول عليها في الوقت ال���ذي يتوقع ان تواصل فيه اجتاهها 
الصعودي، كما ان حالة الهدوء التي تشهدها في بعض ايام التداول تدفع 
الس���وق للتراجع، وهذا يظهر ان السوق يتحرك صعودا او هبوطا بناء 
على حركة اسهم 10 شركات االمر الذي يظهر مدى حالة الوهن التي متر 
بها البورصة، وضعف قدرة املجاميع االس���تثمارية االخرى على حتريك 
اس���همها، وهذا يعود الى ازمة السيولة املالية التي تواجه هذه املجاميع، 
باالضافة الى ان حالة الوهن في تداوالت اس���هم الشركات القيادية تعمل 
على عدم جذب س���يولة مالية جديدة خاصة من قبل اصحاب التوجهات 
االستثمارية الذين يترقبون النتائج املالية للشركات الكبيرة لعام 2009، 
كما ان حالة الترقب س���وف تستمر ملعرفة النتائج املالية لهذه الشركات 
في الربع االول من الع���ام احلالي والتي في ضوئها ميكن التوقع باالداء 

العام لهذه الشركات خالل العام احلالي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة 15.2 نقطة ليغلق على 7012 بارتفاع 
نس���بته 0.22% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 0.84 

نقطة ليغلق على 381.95 نقطة بارتفاع نسبته %0.22.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 651.1 مليون سهم نفذت من خالل 7123 
صفقة قيمتها 59.9 مليون دينار، وجرى التداول على اس���هم 126 شركة 
من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 47 شركة وتراجعت 
اسعار اسهم 35 شركة وحافظت اسهم 44 شركة على اسعارها و79 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 206.7 

ماليني سهم نفذت من خالل 1851 صفقة قيمتها 13.4 مليون دينار.
وجاء قطاع شركات اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 187.5 

مليون سهم نفذت من خالل 1952 صفقة قيمتها 15.7 مليون دينار.
واحتل قطاع شركات االستثمار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 176.6 

مليون سهم نفذت من خالل 184 صفقة قيمتها 17.2 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 56 مليون س���هم نفذت من خ���الل 518 صفقة قيمتها 5.6 ماليني 

دينار.
وجاء ق�طاع الش�ركات الص�ناعية في ال�مركز اخلامس بكمية تداول 
حجم�ها 11.3 ملي�ون س���هم ن�ف�ذت من خ��الل 413 صفقة قيمتها 2.8 

عودة قيادة 
أسهم شركات 
مجموعتي »إيفا« 
و»الصفوة« لقيادة 
نشاط البورصة

)سعود سالم(حالة عدم االرتياح جتاه البورصة بادية على احد املتداولني

المؤشر 15.2 نقطة وتداول 
651.1 مليون سهم قيمتها 

59.9 مليون دينار

ارتفاع

 استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة البالغة 
31.6 مليون دينار على 52.7% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، ايفا، الديرة، الصفاة، 
ابيار، املنتجعات، صفاة طاقة، الصفوة، نفائس، 

صفاتك، التمويل اخلليجي.
 استحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 5.3 ماليني 

دينار على 8.8% من القيمة االجمالية.
 حققت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
البنوك مبقدار 70.1 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 
49.4 نقطة، تاله قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 
43.3 نقطة، فيما انخفض مؤشر قطاع الصناعة 

23.7 نقطة، وقطاع التأمني 13.1 نقطة.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

11 شركة على 
52.7% من 

القيمة اإلجمالية

إعداد: فواز كراميإعالنات البورصة


