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اس����تثمارات في الس����وق حتى يبيع بعض اصولها لسداد ما عليها من 
التزامات مالية دون الدخول حتت مظلة قانون االس����تقرار املالي اال انه 
في كل االحوال فإن هذه االس����تثمارات التي سيتم بيعها ستتكبد فيها 
الشركات خسائر خالل العام احلالي، وهذه اخلسائر ستتراجع نسبتها 
كلم����ا ارتفعت قيم هذه االصول، لذلك فإن م����ن صالح جميع املجاميع 
االس����تثمارية في السوق ان يواصل الس����وق الكويتي وايضا االسواق 

اخلليجية اجتاهها الصعودي.

آلية التداول

ازدادت حرك����ة التداول 
على اس����هم البنوك ضعفا 
مع استقرار اسعار اغلبها 
باستثناء ارتفاع اسعار اسهم 
ثالثة بنوك وانخفاض سهم 
بنك بوبيان وستستمر حركة 
التداول على اسهم البنوك في 
الضعف الى ان تبدأ البنوك 
في االعالن عن نتائجها املالية 
الشهر  التي يتوقع بدايتها 

املقبل.
وحقق����ت اغلب اس����هم 
الشركات االستثمارية ارتفاعا 
في اس����عارها في تداوالت 
نشطة على بعض االسهم، 

االنخفاض النسبي لها اول من امس تشير الى ان هذه االسهم ستواصل 
قيادة النشاط في السوق اغلب فترات التداول خالل شهر فبراير املقبل 
ايضا، وذلك يعود الى اتساع قاعدة االسهم الرخيصة التي تشهد ارتفاعا 
في اسعارها وتداوالتها وفقا لقاعدة الصعود يأتي بصعود، فمع استمرار 
قيادة اس����هم ش����ركات مجموعتي ايفا والصفوة دخلت اسهم الشركات 
التابعة ملجموعة عارف دائرة النشاط ايضا، كذلك يالحظ ان هناك نشاطا 
على اغلب اس����هم الشركات التي متتلك فيها جلوبل حصصا مؤثرة في 
اطار عمليات النقل التي تقوم بها ش����ركة جلوبل لتحويل ملكياتها في 

اسهم الشركات املدرجة الى 
الصندوق الذي قامت بانشائه 
البحرين وفقا التفاقها  في 
مع الدائنني، ومن خالل هذا 
الصندوق س����تقوم جلوبل 
برفع قيم هذه االصول حتى 
تتمكن من تسييل بعضها 
لسداد االلتزامات املالية وفق 
البرنامج الزمني احملدد لها، 
حيث تعتمد في هذا االطار 
املال  على حتسن اس����واق 
اخلليجية وخاصة السوق 
الكويتي خالل العام احلالي 
والعام����ني املقبل����ني، وهذا 
السيناريو تعتمد عليه ايضا 
العديد من الشركات التي لها 

تحرك أغلب المجاميع االستثمارية على أسهمها
خاصة الرخيصة يدفع مؤشرات البورصة إلى صعود ملحوظ

 استحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة والبالغة 
35.7 مليون دينار على 52.2% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: ايفا، جلوبل، الصفاة، عقارات 
الكويت، املنتجعات، ابيار، منا القابضة، زين، صفاة 

طاقة، هيتس، الصفوة، التمويل اخلليجي.
 استحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 6.5 ماليني 

دينار على 9.5% من القيمة االجمالية.
 باستثناء استقرار مؤشر قطاع التأمني، حققت 
مؤشرات باقي القطاعات ارتفاعا اعالها قطاع اخلدمات 
203.9 نقاط، تاله قطاع البنوك مبقدار 88.6 نقطة، 

تالة قطاع الصناعة مبقدار 55.2 نقطة. ت
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فقد شهد س����هم ايفا تداوالت قياسية 
وارتفاعا في س����عره مبقدار وحدتني، 
فيما حافظ سهم الديرة على سعره في 
تداوالت ضعيفة نسبيا، واتسمت حركة 
التداول على سهم الصفاة لالستثمار 
بالتذبذب، حيث انخفض الس����هم الى 
136 فلسا ليرتفع الى 142 فلسا اال ان 
عمليات جني االرباح ادت الى تراجعه 
الى 138 فلسا ليستقر على هذا السعر 
استعدادا جلولة اخرى من االرتفاعات، 
وشهد س����هم جلوبل تداوالت نشطة 
ادت الرتفاعه باحل����د األعلى مطلوبا دون عروض نتيجة حترك بعض 

احملافظ على السهم.
الذي تراجع بش����كل ملحوظ في االيام الس����ابقة، وحقق ايضا سهم 
مجموعة عارف ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت نشطة في اطار النشاط 
الذي تش����هده بعض االسهم التابعة لش����ركة عارف والتي منها صكوك 
ومنش����آت، واستمر االجتاه الصعودي لس����هم الصينية لالستثمار في 

تداوالت نشطة تقودها االستثمارات الوطنية.
وحققت اغلب اس����هم الش����ركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نش����طة لبعضها، ففي الوقت الذي اس����تقر فيه سهم عقارات 
الكويت في تداوالت مرتفعة نسبيا تراجعت اسعار اسهم جيزان والدولية 
للمنتجعات، كذلك انخفض سهم ابيار مبقدار وحدة سعرية في تداوالت 
نشطة نسبيا، وحققت اسهم املزايا ودبي االولى ومدينة االعمال ومنازل 

ارتفاعا في اسعارها.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس����هم الش����ركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة نسبيا على بعض االسهم كالصناعات الوطنية واملعدات 
القابضة ومنا القابضة واخلليج للكابالت، كذلك ش����هد س����هم اسمنت 
الكويت ارتفاعا نس����بيا في تداوالته وسعره السوقي، فيما سجل سهم 
اسمنت بورتالند ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، ومن 
املتوقع اس����تمرار االجتاه الصعودي لسهم بورتالند خاصة ان ارباحها 
تعتبر االعلى في الشركات املدرجة والتي يتوقع ان تصل الى 200 فلس 
على االقل في نهاية العام، فقد كانت ارباحها في االشهر التسعة االولى 

تقدر بنحو 170 فلسا.
وحققت اغلب اسهم الشركات الرخيصة في قطاع اخلدمات ارتفاعا 
في اس����عارها في تداوالت نشطة، فيما ان سهم زين حافظ على سعره 
مستقرا في تداوالت ضعيفة مع استمرار سهم اجيليتي في االنخفاض 
بشكل تدريجي ليصل ملستويات سعرية متدنية ال تتناسب مع االرباح 
املمتازة التي يتوقع ان تعلن عنها الش����ركة، ورغم التداوالت النشطة 
نسبيا على سهمي صفاة طاقة ومجموعة الصفوة اال انهما سجال ارتفاعا 
محدودا في سعرهما فيما استقر سعر سهم صفاتك، وحقق سهم عارف 

للطاقة ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت مرتفعة نسبيا.
وحافظت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية على اسعارها في تداوالت 
متواضعة باستثناء التداوالت النشطة على سهم التمويل اخلليجي الذي 
ش����هد تداوالت قياسية مع استقرار في سعره، اال انه يتوقع ان يواصل 

االرتفاع مع مقاومة عند حاجز ال� 100 فلس.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة على 52.2% من اجمالي 

الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 127 شركة.

هشام أبوشادي
قفزت املؤش����رات العامة لس����وق 
الكويت لالوراق املالية امس مقارنة بأول 
من امس بفعل عودة عمليات الشراء 
امللحوظة على اغلب اس����هم الشركات 
الرخيصة في مختلف القطاعات اخلاصة 
على اس����هم ش����ركات مجموعتي ايفا 
والصفوة، فيما ازدادت حركة الضعف 
على اس����هم الشركات القيادية خاصة 
اسهم البنوك التي حافظ اغلبها على 

اسعارها ثابتة.
ويأتي نش����اط الس����وق امس ليواصل اجتاهه الصعودي متجاوزا 
تداعيات االنخفاضات الكبيرة التي ش����هدتها اس����واق املال اخلليجية 
والعاملية، وذلك بدعم من بعض املجاميع االس����تثمارية التي تركز على 
دفع اسهمها لالرتفاع، باالضافة إلى حالة التفاؤل بسرعة اقرار قانوني 
خطة التنمية االقتصادية وهيئة سوق املال، حيث يعتبر هذان القانونان 
من اهم القوانني الهادفة الصالح البنية التشريعية للبورصة وخروج 
البالد م����ن ازمتها االقتصادية وال يزال امام الس����لطتني بذل املزيد من 
اجلهود الس����تكمال البنية التشريعية االقتصادية في البالد حتى يأخذ 
القط����اع اخلاص دوره في عمليات التنمي����ة االقتصادية خاصة انه في 
الس����نوات القليلة املاضية قام القطاع اخلاص باستثمار مئات املاليني 
من الدنانير في مش����اريع خارج الكويت بسبب توقف عمليات التنمية 
في البالد االمر الذي اثر على هذه الشركات عند حدوث االزمة العاملية، 
واثر ايضا على الوضع االقتصادي في البالد. وفي ظل حجم االنفاقات 
الضخمة لهذه املش����اريع والتي رصد لها مبيزانية 2011/2010 حوالي 10 

مليارات دينار.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 59.5 نقطة ليغلق على 7084 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.85% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
2.16 نقطة ليغلق على 381.14 نقطة بارتفاع نسبته 0.57% مقارنة بأول 

من امس.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 651.6 مليون س����هم نفذت من خالل 

7997 صفقة قيمتها 68.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 127 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 60 شركة وتراجعت اسعار اسهم 27 شركة وحافظت 

اسهم 40 شركة على اسعارها و78 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 232.5 

مليون سهم نفذت من خالل 2840 صفقة قيمتها 22.1 مليون دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املرك����ز الثاني بكمية تداول حجمها 196.3 

مليون سهم نفذت من خالل 2280 صفقة قيمتها 21.1 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 137.2 مليون 

سهم نفذت من خالل 1351 صفقة قيمتها 10 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غي����ر الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 48.7 مليون سهم نفذت من خالل 438 صفقة قيمتها 4.8 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 

20.4 مليون سهم نفذت من 735 صفقة قيمتها 5.5 ماليني دينار.
عودة اسهم الشركات الرخيصة للصعود وقيادة النشاط امس بعد 

دخول »جلوبل« 
و»عارف« دائرة نشاط 
األسهم الرخيصة 
بقيادة شركات »إيفا« 
و»الصفوة«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

12 شركة على 
52.2% من 

القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 59.5 نقطة 
وتداول 651.6 مليون سهم 

قيمتها 68.3 مليون دينار

ارتفاع

إعالنات البورصة

الشمالن والعمر بداًل من الزميع والجسار
 في مجلس إدارة »عارف«

»المركزي« وافق لـ »المركز المالي« 
على شراء أو بيع 10% من أسهمها

»اإلنماء« تفوز بمناقصة قيمتها 5.3 ماليين دينار 
لصيانة بيوت »الظهر اإلسكاني«

»الصناعات المتحدة« تحصل على 1.4 مليون دينار 
من توزيعات أرباح »سدافكو« 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
عارف االستثمارية افادته بدخول العضو االحتياطي 
االول   خالد الشمالن في مجلس اإلدارة بدال من 

رئيس مجلس اإلدارة املس���تقيل د.علي الزميع 
وكذلك تعيني محمد سليمان العمر عضوا ممثال 

عن »بيتك« بدال من جسار دخيل اجلسار.

»كوت فود« توقع عقد تطوير 
وافتتاح مطاعم »تاكو بل«

»بترو جلف« ناقشت اتفاقيات تسوية 78%من مديونياتها 

أعلن س�������وق الكويت لألوراق املالية ان ش����ركة 
مجموعة ك��وت الغذائية )كوت ف����ود(  أفادته بأنها 
قد قامت بتوقيع عقد تطوير مع ش����ركة يام براندز 
ان����ك واخلاص بتطوير و افتتاح مطاعم تاكو بل في 

الكويت.
 حيث ستقوم مبوجب هذا العقد بتطوير  وافتتاح 
عدد 15 موقعا ملطاعم تاكو بل في مدينة الكويت خالل 

السنوات الثالث املقبلة.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية 
عطفا عل����ى إعالنه الس����ابق بتاريخ 
2010/1/21  واخلاص بالشركة اخلليجية 
البترولي »بترو جلف«  لالس����تثمار 
وقيامه����ا بتوقيع اتفاقي����ات مع عدة 
اطراف ذات صلة وذلك بعد  اعتمادها 
من   املستشار املالي للشركة ومبوجبها 
يتم تسوية 78% من املديونيات   املعلقة 
منذ سنتني تقريبا، واسترجاع اصول 
الشركة املباعة وبيع استثمار  الشركة 

في اسهم احدى شركات طرف ذات صلة 
وستظهر اآلثار التالية   على ميزانية 

الشركة كما في 31 ديسمبر 2009: 
� تخفيض املديونية املستحقة على 
االط����راف ذات الصلة مببلغ 9 ماليني 

دينار.
� استرجاع حصة الشركة املباعة في 
مجموعة شركات سوبريور وبالتالي 
زيادة  اصول الشركة بقيمتها والتي 

تقدر بقيمة 8 ماليني دينار.

  � حتقيق خسارة قدرها 1.6 مليون 
دينار تقريبا. وأفادت الش����ركة وفقا 
ما أعلنه موق����ع البورصة بأن جميع 
االتفاقيات مشروطة مبوافقة مجلس 
الش����ركة اخلليجية لالستثمار  ادارة 
البترولي، كما أفادت بان اس����ترجاع 
شركة سوبريور سيؤثر تأثيرا ايجابيا 
النقدية للشركة خالل  التدفقات  على 
2010. وستقوم الشركة مبوافاة ادارة 

الشركة بآخر املستجدات في حينه.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن بنك 
الكويت املركزي وافق بتاريخ 24 اجلاري على 
طلب ش���ركة املركزي املالي ش���راء او بيع ما 

اليتجاوز 10% من اس���همها املصدرة ملدة ستة 
اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية 

في 23 اجلاري.

أعلن س����وق الكويت لالوراق املالية أن شركة 
االمناء العقارية فازت مبناقصة خاصة باعادة تأهيل 
وصيانة عدد 132 بيتا وانشاء واجناز وصيانة  عدد 
3 بيوت وانشاء واجناز وصيانة اخلدمات الرئيسية 

ومحطة محوالت  فرعية )2 محول( بالقطعة 1 داخل 
السياج مبشروع الظهر االسكاني بتكلفة   5.39 ماليني 
دينار لصالح املؤسسة العامة للرعاية السكنية هذا 

وجار توقيع   العقد وملدة 730 يوما.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
الصناعات املتح����دة اوضحت ان مجلس ادارة 
الشركة الس����عودية ملنتجات األلبان واالغذية 
)سدافكو(   قد اقر توزيع ارباح على املساهمني 
بقيمة 48.75 مليون ريال س����عودي   عن فترة 
التسعة االشهر املنتهية في 31 ديسمبر املاضي 
من العام املال����ي 2010/2009 والتي متثل %15 
من إجمالي رأس����مال الشركة بواقع )1.5 ريال 
س����عودي(   للس����هم الواحد وذلك للمساهمني 
املسجلني في سجالت الش����ركة بنهاية تداول 

اليوم، وس����تبدأ عملية صرف االرباح اعتبارا 
من االحد 7 فبراي����ر املقبل، على أن يأتي قرار 
توزيع األرباح نتيج����ة للنتائج التي حققتها 
الشركة خالل فترة التسعة اشهر االولى املنتهية 
في 31 ديسمبر ، والتي بلغت 85.1 مليون ريال 
سعودي، ومن ثم تبلغ حصة الصناعات املتحدة 
من هذه التوزيعات 19.6 مليون ريال سعودي 
اي ما يع����ادل 1.48 مليون دينار على أن تقوم 
الش����ركة مبوافاة ادارة السوق بأي مستجدات 

بهذا اخلصوص.

إعداد: عمر راشد

وزير الدولة الهندي للشؤون اخلارجية أهدى ار. سيتارامان اجلائزة خالل احتفال أقامته املؤسسة الهندية لغير املقيمني 

)محمد ماهر(أجواء االرتياح بادية على بعض املتداولني جراء ارتفاع السوق

الرئيس التنفيذي لـ »بنك الدوحة« يحصد »إنجاز العمر« 
عليه���ا بناء على مس���اهماته 
وخبراته ف���ي مجال اخلدمات 
املصرفي���ة والبنوك، حيث مت 
منح���ه ايضا جائزة »جولندز 
للتمي���ز البنكي« من قبل فرع 
املؤسسة العاملية للهنود غير 
املقيمني ف���ي اململكة املتحدة، 
وجائزة »براند ليدرش���يب« 
وذل���ك خالل القمة الس���ابعة 
عشرة للعالمات التجارية في 
آس���يا، وذلك في سبتمبر من 

عام 2008.
وعلى الئحة اجلوائز، حصد 
ار.س���يتارامان جائزة »أفضل 
شركة في الشرق األوسط في 
الصناع���ة املصرفي���ة 2008« 
والتي مينحها رئيس الوزراء 
الفرنس���ي االسبق دوميني���ك 
دو فيلب���ان، وذلك خ���الل القمة 
اخلامسة للرؤس���اء التنفيذي��ني 
تقدي�����را جله��ده الدؤوب في 
الصناع��ة البنكية في الشرق 
االوس��ط املنعق���دة في م��ارس 

.2008
القائمة على  كما تش���تمل 
ش���هادات تقدي���ر تس���لمها 
سيتارامان من ادارة اخلدمات 
التجاري���ة التابع���ة للواليات 
املتح���دة االميركية - ووزارة 
التج���ارة االميركية في 2007 
وذلك تكرميا جلهوده الدؤوبة 
وابداعه املتميز في تش���جيع 
العالقات التجارية واملالية بني 
الواليات املتحدة ودولة قطر، 
التميز للبنوك  كذلك جائ���زة 
العربية االس���يوية عام 2006 
في املنتدى اآلسيوي � العربي 
السنوي املقام في سنغافورة 

في سبتمبر 2006.

التي  وعلى صعيد األلقاب 
حازه���ا خ���الل مش���واره في 
املجال املالي واملصرفي، حصل 
سيتارامان على »جائزة التميز 
الفضل رجال املصارف« وذلك 
في ابريل من عام 2009، كما مت 
اختي���اره للحصول على لقب 
»رجل العام في قطاع املصارف« 

خالل عام 2007.
كما حصل سيتارامان في عام 
2008 عل���ى لقب »افضل مدير 
تنفيذي في قط���اع الصناعة 
املصارفية بالشرق االوسط«، 
الى جوار عدد كبير من اجلوائز 
وااللقاب املرموقة والتي حصل 

س���يتارامان رج���ل مصارف 
غير اعتيادي يتصف بقدرته 
العالية وخبرته  احملاس���بية 
في مجال األعم���ال املصرفية 
املعلوم���ات  وتكنولوجي���ا 
واخلدمات االستشارية، متتد 
الكثر من خمسة وعشرين عاما، 
ويعود له فضل كبير في حتويل 
إل���ى احد افضل  بنك الدوحة 
البنوك القطرية على مستوى 
اخلليج واملنطقة من خالل اداء 
متميز متتع ب���ه البنك خالل 
التي  الفائتة  السنوات السبع 
تولى فيها سيتارامان الرئاسة 

التنفيذية للبنك.

املصرفية، والبيئة، وغيرها من 
االمور.

وعل���ى الرغ���م م���ن دوره 
كرجل مال وصيرفة، لم يغفل 
سيتارامان املشاركة في االعمال 
االجتماعية ودوره جتاه املجتمع 
والبيئة، حيث شارك في العديد 
من الندوات البيئية في جميع 
الى  العال���م، باالضافة  أنحاء 
تنظي���م املؤمت���رات اخلاصة 
»االحتب���اس احلراري العاملي 
والتحديات املناخية« الى جانب 
ش���خصيات كبرى من جميع 

انحاء العالم.
اضاف���ة ال���ى ذل���ك يع���د 

تكرميا السهاماته واجنازاته 
البارزة التي حققها في القطاع 
املصرف���ي وباعتب���اره اح���د 
الش���خصيات ذات املساهمات 
ار.  الهند، حصل  اخليرية في 
سيتارامان، الرئيس التنفيذي 
في »بنك الدوحة«، على جائزة 
»اجناز العمر« لعام 2009 من 
الهندية لغير  قبل املؤسس���ة 

املقيمني في نيودلهي.
وفي حفل اقامته املؤسسة في 
فندق ميريديان في نيودلهي، 
قام د.شاشي ثارور وزير الدولة 
الهندي للش���ؤون اخلارجية 
ار.سيتارامان انطالقا  بتكرمي 
من مساهماته اجللية في تفعيل 
التجارة العربية � الهندية لدى 

املصارف االستثمارية.
وبهذه املناسبة اشاد وزير 
الدولة بالدور الهام الذي يلعبه 
ار. سيتارامان في مجال تطوير 
الصناعة املصرفية، خصوصا 
ان سيتارامان يعد أيضا واحدا 
من أكثر االقتصاديني البارزين 
في منطقة دول مجلس التعاون 

اخلليجي. 
كما يتصف سيتارامان بآرائه 
املنفتحة والعصرية واملتطورة 
وهو الش���يء الذي يدفع دائما 
وكاالت االخبار العاملية مثل سي 
إن بي سي، بي بي سي العاملية، 
رويترز، فوربس، داو جونز، 
بلومبرغ وغيرها، ومجموعة 
من القنوات اإلعالمية اإلقليمية، 
الجراء مقابالت معه لتستفيد 
من آرائه وحتليالته في الشؤون 
االقتصادية، وكذلك تعليقاته 
بش���أن القضاي���ا والتطورات 
األخيرة في االقتصاد واألعمال 

تقديرًا إلنجازاته المستمرة في قطاع الخدمات المصرفية ومساهماته تجاه المجتمع


