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املهم ان تستمر وتيرة النش����اط في السوق سواء على اسهم الشركات 
الرخيصة او اسهم الشركات التشغيلية، وذلك لدفع املزيد من التدفقات 
املالية الى البورصة، ففي ظل انخفاض العائد الثابت على الودائع لدى 
البنوك وايضا التوقعات بعدم توزيع الكثير من الشركات ارباحا، فإن 
العائد الس����وقي ميثل العامل اجلاذب رغم ان طابع املضاربات الس����ائد 
في السوق يشكل نوعا من املخاطر املرتفعة على العائد السوقي اال انه 
مقبول لدى اوساط املتداولني، فمنذ بداية العام حتى اآلن هناك العديد 
من الش����ركات الرخيصة ارتفعت اس����عارها السوقية ما بني 20 و %30 

وهو ما ميثل قفزة كبيرة في فترة زمنية محدودة.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا تداوالت 
اسهم البنوك مع تباين في 
اسعارها، فقد تراجعت اسعار 
اسهم اربعة بنوك، وارتفعت 
اسهم بنكني وحافظت باقي 

االسهم على اسعارها.
وتراجعت اسعار اسهم 
اغلب الشركات االستثمارية 
في ت����داوالت غل����ب عليها 
عملي����ات جني االرباح وان 
كانت وتي����رة تراجع هذه 

االسهم محدودة.
فقد ارتفعت تداوالت سهم 
ايفا ملستويات قياسية غلب 
عليها عمليات املضاربة التي 

خالل  1129 صفقة قيمتها 13.4 مليون دينار.

االسهم التشغيلية

في الوقت الذي شهدت فيه اغلب اسهم الشركات الرخيصة عمليات 
جني ارباح ادت النخفاض اسعارها بشكل محدود، شهدت بعض اسهم 
الشركات ذات االداء التشغيلي عمليات شراء سريعة دفعت اسعار بعضها 
لالرتفاع بشكل ملحوظ ورغم ان االداء التشغيلي اجليد لهذه الشركات 
يبرر نشاطها خاصة شركتي االسمنت بدعم من االستفادة الكبيرة املتوقعة 
لهذه الش����ركات من خطة التنمية االقتصادية اال ان هذا يعتبر استباقا 
للتوقع����ات ومع ذلك فإن هناك مبررات جيدة للتحول لهذه الش����ركات 

التشغيلية  ابرزها االرباح 
فضال ع����ن ان ك����ون هذه 
الشركات عمليات ستكون 
اكثر الش����ركات اس����تفادة 
بش����كل س����ريع من خطط 
الش����ركات  التنمية خاصة 
الصناعي����ة التي تعمل في 
الطابوق  مج����ال صناع����ة 
واالس����منت وكل ما يتعلق 
البناء، فضال عن  بعمليات 
الشركات التي ستقوم بتنفيذ 
هذه املشاريع والبنوك التي 
ستقوم بالتمويل والذي هو 
محل نقاش كبير بني رؤساء 

البنوك والبنك املركزي.
وفي كل االح����وال فمن 

تراجع محدود للبورصة لجني األرباح على الشركات الرخيصة
وتحول سريع ألسهم الشركات التشغيلية في »الصناعة والخدمات«

استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 
38.2 ملي���ون دينار على 54.1% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش���ركات هي إيفا، جلوبل، عقارات الكويت، 
الصناعات الوطنية، اسمنت الكويت، اسمنت بورتالند، 

اجيليتي، هيتس، صفاتك، والتمويل اخلليجي.
استحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 9 ماليني 

دينار على 12.7% من القيمة اإلجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشري قطاعي اخلدمات مبقدار 
121 نقط���ة والصناعة 27 نقطة، تراجعت مؤش���رات 
خمسة قطاعات اعالها الشركات غير الكويتية مبقدار 
24.8 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 95.7 نقطة، ثم 

جاء بعد ذلك قطاع البنوك مبقدار 59.7 نقطة.

رفعت سعر السهم من 110 فلوس الى 114 
فلسا اال ان عمليات جني االرباح ادت 
لتراجعه الى 108 فلوس، فيما تراجعت 
حركة التداول بشدة على سهم الديرة 
القابضة الذي سجل انخفاضا محدودا 
في سعره ووصل سهم جلوبل االرتفاع 
باحلد االعلى في تداوالت نش����طة مع 
توقعات بأن يواصل الس����هم االرتفاع 
بدعم من عمليات نقل االصول التي تقوم 
بها الشركة سواء االصول  السائلة او 
االصول الثابتة وفي تداوالت ضعيفة 
سجل سهم الصفاة لالستثمار انخفاضا 
محدودا في سعره، وفي الوقت الذي 
حقق فيه س����هم االهلية القابضة ارتفاعا محدودا في س����عره، انخفض 
س����هم غلف انفست باحلد االدنى في تداوالت متواضعة، ورغم سيطرة 
عمليات املضاربة وجني االرباح على س����هم عارف االستثمارية اال انه 
حافظ على س����عره السابق البالغ 126 فلسا بعد ان كان مرتفعا الى 132 
فلسا خالل التداول، فيما سجل سهم صكوك انخفاضا محدودا في سعره، 
وسيطر االجتاه النزولي على اغلب اسهم الشركات العقارية في تداوالت 
متراجعة مقارنة بأول من امس، فقد تراجعت اس����عار س����همي عقارات 
الكويت واملنتجعات بشكل محدود في تداوالت منخفضة مقارنة باول 
من امس، فيما سجل سهم جيزان ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت 
ضعيفة نسبيا، وواصل سهم ابيار انخفاضه امللحوظ بفعل عمليات البيع 
املتواصلة على السهم من قبل احدى الشركات غير املدرجة التي قامت 
باملضاربة على السهم االسبوع املاضي، واستمرت التداوالت الضعيفة 
على سهم الوطنية العقارية الذي حافظ على سعره حيث ترتبط احلركة 

السعرية للسهم بالتطورات اخلاصة بقضية اجيليتي.

الصناعة والخدمات

ارتفعت حركة التداول على بعض اسهم الشركات الصناعية مع ارتفاع 
اس����عار اغلبها خاصة اسهم شركتي االس����منت، فقد شهد سهم اسمنت 
الكويت ارتفاعا في تداوالت غلبت عليها عمليات املضاربة التي رفعت 
س����عر السهم من 590 فلس����ا الى 630 فلسا اال ان عمليات جني االرباح 
ادت النخفاضه الى 600 فلس محققا ارتفاعا محدودا، فيما جتاوز سهم 
اسمنت بورتالند حاجز الدينار الول مرة منذ بداية تدهور السوق ليغلق 
على دينار و20 فلس����ا، وارتفع س����هم الصناعات املتحدة باحلد االعلى 
مدعوما باالرباح التي حصلت عليها الشركة والبالغة 1.4 مليون دينار 
من توزيعات ارباح شركة سدافكو، ورغم التداوالت املرتفعة نسبيا على 

سهم الصناعات الوطنية اال انه حافظ على سعره.
وحققت اغلب اسهم الشركات الرخيصة في قطاع اخلدمات ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت نشطة في مقدمتها سهم صفاتك الذي شهد تداوالت 
قياسية وارتفاعا ملحوظا في سعره، فيما انخفض سعر سهم صفاة طاقة 
بشكل محدود وحافظ سهم الصفوة على سعره، وتراجعت اسعار اغلب 
اسهم الشركات غير الكويتية في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت 
النشطة على سهم التمويل اخلليجي والتي غلبت عليها عمليات البيع 

ما ادى الى انخفاضه باحلد االدنى معروضا دون طلبات شراء.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 54.1% من اجمالي قيمة 

تداوالت الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 131 شركة.

هشام أبوشادي
ظ����ل الل����ون االخضر مس����يطرا 
على اغلب مراحل التداول في س����وق 
الكويت ل����الوراق املالية امس، اال ان 
تزايد عمليات جني االرباح على اسهم 
الرخيصة، خاصة اسهم  الش����ركات 
ش����ركات مجموعتي ايف����ا والصفوة 
ادى الى حتول مؤش����ري السوق الى 
اللون االحم����ر ليغلقا على انخفاض 

محدود.
اال ان حركة التداول شهدت حتوال 
نس����بيا نحو اسهم الش����ركات التي 
يتوقع ان حتقق منوا جيدا في ارباحها 

التشغيلية، خاصة اسهم شركتي اسمنت الكويت واسمنت بورتالند.
وعلى الرغم من سيطرة عمليات جني االرباح على اغلب اسهم الشركات 
الرخيصة، اال ان معدل انخفاض هذه االس����هم كان محدودا وتراوح بني 
وحدة س����عرية الى وحدتني، االمر الذي يعطي مؤشرات ايجابية، منها 
ان هذه االس����هم تنتقل الى مرحلة تأس����يس على اسعار جديدة، ومنها 
تبدأ مرحلة جديدة من االرتفاع، خاصة في ظل س����عي اغلب املجاميع 
االستثمارية لرفع اسعار اصولها ألهداف متباينة، كذلك استمرار حالة 
من الترقب ألداء الش����ركات القيادية، خاصة ان البنوك توفر املزيد من 
احملفزات الستمرار تركيز اوساط املتداولني على اسهم الشركات الرخيصة، 
باالضافة الى ان رخص اسعار هذه االسهم ميثل عامل جاذب ألصحاب 
رؤوس االموال الصغيرة والذين باتوا ميثلون قطاعا كبيرا في السوق 
حاليا، اال ان استمرار دخول املضاربني على هذه االسهم يتطلب استمرار 

املجاميع االستثمارية في حتريك اسهمها.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 15.4 نقطة ليغلق على 7068.6 نقطة 
بانخفاض نس����بته 0.22% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 1.88 نقطة ليغلق على 379.26 نقطة بانخفاض نس����بته %0.49 

مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 602.3 مليون سهم نفذت من خالل 

7809 صفقات قيمتها 70.5 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 131 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 35 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 68 شركة 
وحافظت اس���هم 28 ش���ركة على اسعارها و74 ش���ركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 201.8 

مليون سهم نفذت من خالل 2430 صفقة قيمتها 19.7 مليون دينار.
وج����اء قطاع اخلدمات في املركز الثان����ي بكمية تداول حجمها 185.1 

مليون سهم نفذت من خالل 2093 صفقة قيمتها 19.6 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 112.1 مليون 

سهم نفذت من خالل 1159 صفقة قيمتها 7.8 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 50.5 مليون س���هم نفذت م���ن خالل 554 صفقة 
قيمته���ا 4.7 ماليني دينار. وجاء قطاع الش���ركات الصناعية في 
املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 35.1 مليون سهم نفذت من 

ضعف العائد 
الثابت والجاري 
يحفز المضاربين 
نحو العائد 
السوقي

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 

على 54.1% من 
القيمة اإلجمالية

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

المؤشر العام 15.4 نقطة 
وتداول 602.3 مليون سهم 

قيمتها 70.5 مليون دينار

انخفاض

»الصفاة العالمية« حسمت مصيرها باالستمرارية
و»التجارة« طبقت القوانين بانتخاب مجلس إدارة جديد

مجلس ادارتها اجلديد بدر اليحيى 
ينهي فيه جميع التكهنات التي 
غمرت اوساط املعاملني بالسوق 
حول خروج الشركة من السوق 
واعالن افالسها ليؤكد استمرارية 
عمل الشركة، ومواصلة القيام 
بأنشطتها املختلفة بنهج جديد 
وطرق مختلفة ملواجهة التحديات 
الصعبة التي تواجهها الشركة في 
الوقت احلالي، واعدا املساهمني 
بإطفاء اخلسائر وعودة احلقوق 
املس����لوبة وعمل مقر للشركة 
واالعالن عنه وعودة الشركة الى 

التداول خالل الفترة املقبلة.
وبهذه االج����واء االيجابية 
الى  العاملية«  تعود »الصف����اة 
مدارجه����ا مبجلس ادارة جديد 
يبحث عن مخارج تنقذ اموالهم 
واموال عشرات املساهمني ممن 
ميلكون ما بني 10 و100 الف سهم 
بعد ان وصلت االلتزامات املالية 
للشركة إلى حوالي 28 مليون 
دينار لبنوك محلية وعدد من 
اجلهات االخرى التي قامت بشراء 
اسهم بها، اال ان احد البنوك سيل 
محافظ تتضمن تلك االسهم لدى 
تراجع السوق خالل ازمة 2008 
االمر الذي قلص املديونية الى 

16 مليون دينار.

محمود فاروق
بجول����ة مكوكي����ة واتفاق 
جماع����ي بني املس����اهمني على 
انه����اء ازم����ة ش����ركة الصفاة 
العاملية القابضة، عقدت اجلمعية 
العمومية للشركة امس والتي 
شهدت حتفظا على جميع البنود 
الواردة على جدول االعمال، وذلك 
بحضور مجلس ادارتها القدمي 
ممثال في رئيس مجلس االدارة 
محمد النقي الذي اس����تعرض 
البنود السبعة جلدول االعمال 
التي شملت تقرير مجلس االدارة 
وتقرير مراقبي احلسابات وهيئة 
الفتوى والتشريع والتوصية 
بزيادة رأس املال من 3 ماليني 
الى 11.5 مليون دينار عبر اصدار 
اس����هم وانتخاب مجلس ادارة 
جديد لثالث س����نوات مقبلة، 
غير ان تلك البنوك القت حتفظا 
كامال عليها من قبل املساهمني 
مما اس����تدعى االم����ر الى إلغاء 
اجلمعية العمومية غير عادية 
نظرا لعدم موافقة االغلبية التي 
مثلت ما يقارب 50% من اجمالي 
حضور املساهمني البالغ %55، 
اغلبية املساهمني  السيما قرار 
بإجراء انتخابات عادلة بحضور 
واشراف ممثلي وزارة التجارة 

مجلس االدارة تطبيقا للمادة 152 
التجارية  من قانون الشركات 
ويقدم املساهمون بناء على املادة 

الت����ي أكدت من خ����الل رئيس 
العمومية بها  قسم اجلمعيات 
بدر الشمري على اقالة اعضاء 

145 اقتراح����ا بانتخاب مجلس 
ادارة جديد متت املوافقة عليه، 
ويتألف من: بدر اليحيى رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
وهو ممثل عن ش����ركة املدينة 
للتمويل واالس����تثمار واحمد 
املطيري نائ����ب ملجلس االدارة 
وكل من غازي السعيد وخالد 
العتيبي واسامة عبده عطوى 

اعضاء في مجلس االدارة.
كما متت اعادة تعيني مراقبي 
احلسابات علي احلاوي وعلي 
ف����رج وتعيني بيت املش����ورة 
كمراقب شرعي عن هيئة الفتوى 
والتشريع بالش����ركة، لتنتهي 
العمومية للش����ركة  اجلمعية 
بتصري����ح صحافي من رئيس 

بعد تحفظ على بنودها الـ 7 

)كرم دياب(سجال وشد وجذب بني النقي وأحد املساهمني جانب من انتخاب مجلس اإلدارة اجلديد لـ »الصفاة العاملية« ويبدو محمد النقي وبدر الشمري خالل عمومية الشركة

متداولون يتابعون حركة أداء السوق من خالل الشاشة الرئيسية

أرقام من واقع التداوالت.. ومجلس جديد
القيمة الدفترية للسهم كما في 30 سبتمبر 2008 بلغت»760 فلسا« بينما القيمة السوقية 100 

فلس.
التزاماتها قلصت من 28 مليون دينار الى 16 مليونا لبنوك محلية.

انتخبت اجلمعية العمومية العادية للشركة لثالث سنوات قادمة كال من: شركة املدينة للتمويل 
ــامة عبده  ــهو املطيري، خالد عبداهلل العتيبي، اس ــعيد، احمد س ــتثمار، غازي عبداهلل الس واالس

عطوي.
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وعود بإطفاء الخسائر وعودة للحقوق المسلوبة والتداول بالبورصة عبر نهج جديد

محمد النقي بدر اليحيى

إعالنات البورصة

تستعد لالنتهاء من ميزانية 2009

شركة تابعة لـ »عربي القابضة« توقع مناقصة
بـ 3.6 ماليين دينار لـ »هيئة الزراعة«

تأجيل دعوى »بيتك« 
  بخصوص مجمع المثنى إلى 15 مارس 

عمر راشد
كش���ف مصدر مطلع ان احدى شركات 
عربي القابض���ة بصدد توقيع عقد بقيمة 
3.6 ماليني دين���ار للهيئة العامة للزراعة 
خالل ايام، مس���تدركا بأن الشركة عندما 
تفوز باملناقصات فسوف تبحث عن ممول 
للمناقصة في ظل تعنت البنوك في احلصول 
على قروض من بنوك محلية. ولفت املصدر 
الى ان الشركة تعاني كغيرها من الشركات 
من انس���داد القنوات التمويلية، مبينا ان 
الشركة قد تقدمت لتلك املناقصة من شهرين 

تقريبا وقدم���ت كل االوراق املطلوبة في 
هذا الشأن.

وبينت املصادر انه على الرغم من مالءة 
الش���ركة املالية الى ان البنوك تقف امام 
التفكير في تطور اي مشروعات مستقبلية 
من خالل انس���داد قنوات التمويل امامها، 
مادامت اجلدوى من التمويل متوقفة متاما. 
وفي الس���ياق ذاته لفتت املصادر الى ان 
الشركة بانتظار ميزانيات الشركات التابعة 
لها واملدققة موضحة ان 2009 سيشهد نتائج 

منو ايجابية خالل املرحلة املقبلة.

ذكر س���وق الكويت لالوراق املالية ان 
بيت التمويل   الكويتي )بيتك( اش���ار الى 
انه وعطفا على اعالنه الس���ابق واخلاص 
بجلس���ة امس االول احمل���ددة للحكم في 
الدعوى املرفوعة من بيت التمويل الكويتي 

)بيت���ك( ضد وزارة املالية بش���أن مجمع 
املثنى، افاد البنك بتأجي���ل الدعوى الى   
 جلسة يوم االثنني املوافق 2010/03/15 للرد
على حكم االس���تجواب من جانب وزارة 

املالية.


