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 صعود محدود لمؤشري البورصة مدعومًا بالشراء المتنوع

على الشركات التشغيلية وبعض األسهم الرخيصة
التركيز على اسهم اربع شركات التي 
س����جلت ارتفاعا ف����ي تداوالتها، فقد 
استمرت التداوالت املرتفعة على سهم 
ايفا الذي س����جل ارتفاعا محدودا في 
سعره السوقي، فيما انه رغم االرتفاع 
النسبي لتداوالت سهم الديرة القابضة 
اال انه حافظ على سعره السابق، اال ان 
سهم الصفاة لالستثمار حقق ارتفاعا 
ملحوظا في سعره وتداوالته مقارنة 
بأول من امس، فيما ان سهم الصينية 
لالستثمار يشهد عمليات جني ارباح 
مؤثرة ادت النخفاض كبير في الس����عر الس����وقي للسهم، وشهد سهم 
االس����تثمارات الوطنية ارتفاعا نسبيا في تداوالته ادت الرتفاع السعر 
السوقي للسهم مبقدار وحدتني، واتسمت حركة التداول على باقي اسهم 
القطاع بالضعف بش����كل عام. واتس����مت حركة اسعار اسهم الشركات 
العقارية بالتباين، حيث حافظت اغلب االس����هم على اسعارها السابقة 
مع استمرار وتيرة الضعف على اغلب االسهم باستثناء بعض االسهم 
التي سجلت ارتفاعا نس����بيا في تداوالتها كسهم عقارات الكويت الذي 
رغم تداوالته املرتفعة اال انه حافظ على سعره، فيما انه رغم التداوالت 

املتوافقة لسهم ابيار اال انه حقق ارتفاعا جيدا في سعره السوقي.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي حقق 
ارتفاعا محدودا في سعره بدعم من األرباح اجليدة املتوقعة للشركة في 
الربع االول من العام احلالي نتيجة التوزيعات اجليدة التي س����تحصل 
عليها الشركة من اغلب الشركات التي متتلك فيها حصصا خاصة البنك 
الوطني والتمويل الكويتي، ويالحظ ان اغلب اس����هم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي في قطاع الصناعة حققت ارتفاعا في اس����عارها في 
تداوالت ضعيفة واس����تمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية في الضعف اال ان معظمها حقق ارتفاعا في اس����عارها، فقد 
ارتفعت التداوالت على اسهم صفاة طاقة والصفوة وصفاتك مع ارتفاع 

في اسعارها.
وواصل سهم اجيليتي اجتاهه النزولي احملدود في تداوالت ضعيفة، 
فيما سجل س����هم زين ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة 

ايضا.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات غير الكويتية بفعل عمليات 
جني األرباح مع تداوالت ضعيفة على اغلب االسهم باستثناء التداوالت 
املرتفعة على س����هم التمويل اخلليجي والتي س����يطرت عليها عمليات 
البيع ما أدى النخفاض كبير في سعره السوقي متأثرا باملعلومات التي 
اش����ارت الى عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات مالية مستحقة في 

العاشر من فبراير اجلاري.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 9 ش����ركات على 58% من 
القيمة االجمالية للش����ركات التي ش����ملها التداول والبالغ عددها 

123 شركة.

هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية امس بالتنوع 
ف����ي عمليات الش����راء ب����ني بعض 
األسهم التش����غيلية، خاصة بعض 
اس����هم البنوك، باالضافة الى تزايد 
عمليات الش����راء على بعض اسهم 
الرخيصة، خاصة اسهم  الشركات 
ايفا والصفوة،  شركات مجموعتي 
فيما حققت أغلب أس����هم الشركات 
التابع����ة ملجموعة اخلرافي ارتفاعا 

في أسعارها في تداوالت محدودة جدا باستثناء التداوالت املرتفعة على 
سهم االستثمارات الوطنية.

وعلى الرغم من االرتفاع احملدود ملؤشري السوق، إال انه يعد مؤشرا 
على ان  السوق يتوقع ان يشهد ارتفاعا في اليومني املقبلني بدعم من ان 
الكثير من أسهم الشركات خاصة الرخيصة أسست على أسعار جديدة 
ف����ي الفترة املاضية، خاصة منذ بداية تعامالت األس����بوع، إال ان طابع 
املضاربات س����يظل مس����يطرا على حركة التداول على أسهم الشركات 
الرخيصة التي تقود آلية التداول فيها املجاميع االس����تثمارية التابعة 
لهذه الشركات، كذلك يتوقع ان يحصل السوق على دعم من إقرار مجلس 
األمة امس قانون هيئة سوق املال بعد طول انتظار والذي سيؤدي الى 
نقلة نوعية للبورصة في كل اجلوانب، خاصة في اجلوانب التنظيمية 
والرقابية، كما ان هذا القانون سيؤدي الى تشجيع االستثمارات األجنبية 

على الدخول للبورصة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 1.2 نقطة ليغلق على 7016.1 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 

1.84 نقطة ليغلق على 377.33 نقطة بارتفاع نسبته %0.49.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 410.8 ماليني سهم نفذت من خالل 

2117 صفقة قيمتها 57.9 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 123 شركة من أصل 207 شركات مدرجة، 
ارتفعت اس���عار أسهم 50 ش���ركة وتراجعت اسعار أسهم 35 شركة 
1وحافظت أس���هم 38 ش���ركة على اسعارها و84 ش���ركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
127.5 مليون س���هم نفذت من خالل 1347 صفقة قيمتها 13.1 مليون 
دينار، وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
116.9مليون سهم نفذت من خالل 1292 صفقة قيمتها 13.7 مليون دينار، 
واحت���ل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 63.8 مليون 

سهم نفذت من خالل 571 صفقة قيمتها 5.3 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غي����ر الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 59.4 مليون سهم نفذت من خالل 764 صفقة قيمتها 5.3 

ماليني دينار.
وج����اء قطاع البنوك في املركز اخلام����س بكمية تداول حجمها 18.8 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 9 

شركات على %58 
من القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 1.2 نقطة 
وتداول 410.8 ماليين سهم 

قيمتها 57.9 مليون دينار

ارت��ف��اع

تقدم ضدها قضايا افالس، لذلك فان الفترة املقبلة يتوقع ان تشهد مفاجأت 
سلبية ستؤثر على الوضع العام.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا حركة التداول على اسهم البنوك خاصة سهم البنك 
الوطني الذي شهد تداوالت نشطة لليوم الثاني على التوالي اال ان سعره 
السوقي سجل ارتفاعا محدودا، فيما ان سهم بنك بوبيان سجل ارتفاعا 
باحلد االعلى في تداوالت ضعيفة، وقد اعلن التمويل الكويتي عن ارباحه 
البالغة 118.7 مليون دينار ما يعادل 52 فلسا مع توزيع 25% نقدا و%8 
منحة. وبطبيعة األمر فإن أوساط املتداولني سيقومون بعمليات مقارنة 
الوطني  البنك  بني توزيعات 
التمويل الكويتي  وتوزيعات 
والسعر السوقي لكل منهما، 
األم����ر ال����ذي يرج����ح الكفة 
لصالح س����هم البنك الوطني 
والذي يتوقع ان يحصل على 
دعم جيد، وتترقب األوساط 
االس����تثمارية النتائج املالية 
لباقي البن����وك اال ان االهمية 
كانت نحو النتائج املالية للبنك 

الوطني والتمويل الكويتي.
وفي قطاع االستثمار، حققت 
اغلب اسهم القطاع ارتفاعا مع 

مليون سهم نفذت من خالل 598 صفقة قيمتها 16 مليون دينار.

بطء الصعود

كلما اقتربت الفترة القانونية العالنات الشركات عن نتائجها السنوية 
والتي تنتهي بنهاية الش����هر املقبل، شهد السوق بطئا في الصعود، فقد 
دخلت الفترة القانونية في الش����هر الثاني، وهذا يعني املزيد من احلذر 
لدى اوساط املتداولني وسيزداد هذا احلذر في النصف الثاني من الشهر 
اجلاري، وذلك ألسباب منها: ان الكثير من الشركات ستعلن عن نتائجها 
املالية في شهر مارس، فمنذ بداية العام وحتى امس لم يعلن سوى البنك 
الوطني والتمويل الكويتي وشركتني في الصناعة واخلدمات كذلك السرعة 

في عمليات جني االرباح 
تؤدي الى بطء في صعود 
السوق خاصة انه في ظل 
هشاشة الثقة في السوق، 
ف����ان اوس����اط املتداولني 
يقبلون على البيع لتحقيق 
أي مكاسب سوقية، كذلك 
اس����تمرار املخ����اوف من 
اي مفاجأت س����لبية من 
الشركات التي تعاني من 
ازمات خاصة التي تواجه 
اعادة هيكلة  صعوبة في 
ديونها، فهناك ش����ركات 
كثيرة لم تتوصل التفاقيات 
مع البنوك، وهناك شركات 

 أسعار أغلب
أسهم الشركات 
التابعة لمجموعة 
الخرافي ارتفعت

)سعود سالم(أحمد معرفي خالل عمومية الشركة

)سعود سالم(بعض املتداولني يطالعون حركة األسعار عبر شاشة التداول 
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استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغ قيمتها و

33.6 مليون دينار على 58% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: الوطني، ايفا، الديرة، الصفاة، عقارات، 

زين، الصفوة، صفاتك، التمويل اخلليجي.
 استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 12.1 

مليون دينار على 20.8% من القيمة االجمالية.
 حققت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا اعالها البنوك 
مبقدار 97.6 نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 15.5 
نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات اعالها غير 
الكويتية مبقدار 67.5 نقطة تاله قطاع االغذية مبقدار 

38.8 نقطة.

 »دار الخبير« تطلق
برنامجًا تدريبيًا للقطاع الخاص

 »البترولية« تربح 5.99  ماليين دينار
وتوزع 30% نقدًا عن 2009 

 »تمويل خليج« يتفاوض بشأن تسهيالت
بقيمة 300 مليون دوالر

صرح د.وليد احلداد بأن دار اخلبير أطلقت برنامجا 
تدريبيا مهما للقطاع اخلاص، وهو دورة بناء أنظمة 
الشكاوى لزيادة األرباح ووالء العمالء، وتأتي أهمية 
أنظمة الش����كاوى وتطوير اخلدمات ألنها أصبحت 
إحدى املرتكزات األساسية لنجاح الشركات والبنوك 
والشركات االستثمارية والتي تتعامل مع قاعدة كبيرة 
من العمالء، والذي يأتي باالهتمام بهم أهمية جناح 
الشركة في زيادة أرباحها وكسب عمالئها، حيث ثبت 
علميا أن كل عميل غاضب ال حتل مشكلته يوصل هذا 
الغضب إلى 27 عميال آخر، فإذا كان هناك 100 عميل 
غاضب فنضرب الع����دد في 27 يعني أن هناك 2700 
عميل غاضب في الش����ركة، مما يعني خسارة كبيرة 
في الدخل، وأيضا ثبت علميا أن احلفاظ على عميل 

حالي أفضل وأقل تكلفة من احلصول على 10 عمالء 
جدد. وتهتم الشركات بالدول الغربية واملتقدمة حاليا 
بشكل كبير بأنظمة الشكاوى كمدخل لتطوير اخلدمات 
واملنتجات وللحفاظ على والء العمالء ولزيادة األرباح، 
وهو شيء أساسي في أنظمة تقدمي اخلدمة في جميع 
قطاعات االقتصاد واحلكومة، وتعافي مؤسس����اتنا 
اخلدمية واالستثمارية والبنوك والصناعية من غياب 
هذه األنظمة وتفويت فرص كسب مزيد من األرباح 

وزيادة والء العمالء.
هذا، قامت دار اخلبير بإطالق هذا البرنامج، والذي 
من خالله سيتعرف املشارك على أهمية ودور الشكاوى 
في اإلدارة احلديثة، وكيف استطاعت الشركات الكبرى 

استخدام هذه األنظمة لزيادة أرباحها.

أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أن ش����ركة 
املجموعة البترولية املستقلة »بترولية« أفادت بأن 
مجلس اإلدارة أقر البيانات املالية للشركة عن 2009 
حيث اس����تطاعت الشركة حتقيق أرباح قدرها 5.99 
ماليني دينار عن الفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
وبواقع ربحية تبلغ 41.4 فلسا للسهم، مقارنة بأرباح 
قدرها 5.59 ماليني دينار بواقع 37.8 فلسا للسهم عن 

بيانات 2008 وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع %30 
نقدا بواقع 30 فلس����ا للسهم عن 2009، وقد احتوى 
تقرير مراقبي احلسابات على التأكيد من دون التحفظ 
على رأينا، ونود أن نش����ير الى االيضاح رقم 6 كما 
مت االفصاح عنها من قبل ادارة الشركة في البيانات 
املالية املجمعة املرفقة والذي يشير الى وجود قضية 

جار التحكيم فيها.

أعلن س���وق الكويت ل���ألوراق املالية أن بيت 
التمويل اخلليجي افاد بأنه يود التأكيد على دخول 
البنك مبفاوضات التزال جارية مع مدير القرض 
)ويست اي بي( في لندن بشأن الشروط اخلاصة 
بالقرض، كما يؤكد متويل خليج التزامه باإلعالن 
مباشرة عن نتائج هذه التفاوضات ملا تتطلبه معايير 

االفصاح والنشر لدى بنك البحرين املركزي وسوق 
البحرين لألوراق املالية، وافاد متويل خليج بأن 
اجمالي التسهيالت املصرفية التي يجري التفاوض 
بشأن شروط االتفاقية بها يبلغ 300 مليون دوالر 

تستحق بتاريخ 10 فبراير اجلاري.

»وضوح« تنطلق من الكويت لتلبية احتياجات القطاع  المالي
مبختلف فئاتهم.

� الهيكلة املالية واالستثمارية، 
حيث ستقوم بعمل دراسة شاملة 
إمكانية تطبيق املشروع  حول 
أو املنتج االس����تثماري وفرص 
جناحه، باإلضاف����ة إلى حتديد 
االستثمارات املطلوبة والبدائل 
التمويلي����ة املتاح����ة والعائ����د 
املتوقع، ومؤثرات  االستثماري 
البيئة اخلارجية على املشروع، 
مثل قوانني الدولة واملنافس����ة، 
وغيرها م����ن املؤثرات احمليطة 

في بيئة العمل.
� االستشارات املالية الشرعية، 
باإلضاف����ة إلى تق����دمي خدمات 
استشارية اس����تثمارية أخرى 

في أسواق أخرى.
وقد استثمرت الشركة خالل 
الفترة املاضية في بناء الطاقات 
الداخلية، باإلضافة  واالمكانات 
الى تكوين قاعدة بيانات مالية 
شاملة ومدققة، فضال عن توفير 
العنصر البشري ذات الكفاءات 
واخلبرة، حيث متت االستعانة 
مبحللني، أعض����اء هيئة رقابة 
شرعية يتمتعون بتجربة علمية 
وعملية على املستويني احمللي 

والعاملي. 

عمر راشد
إدارة  أوضح رئي����س مجلس 
شركة وضوح لالستشارات املالية 
واإلدارية أحمد معرفي أن عمومية 
الشركة غير العادية قد وافقت على 
تعيني نورة احلشاش ممثال للشركة 
العربية للخدمات املالية القابضة 
ضمن أعضاء مجلس إدارتها، وذلك 
بدال من العضو املستقيل في مجلس 
اإلدارة. وكشف معرفي في تصريح 
صحاف����ي على هام����ش عمومية 
الشركة، بنسبة حضور 95%، أن 
تأخر إجراءات التعيني تأتي بسبب 
إجراءات وزارة التجارة والصناعة 
بعدم تعيني ممثل الش����ركة خالل 
فترة ال� 3 شهور املاضية، وكذلك 
بسبب عدم تقدمي الشركة شهادة 
ضمان عضوي����ة من قبل العضو 
املعني. وكان رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة وضوح 
لالستشارات املالية واإلدارية أحمد 
معرفي خالل اإلعالن عن تأسيس 
الش����ركة في 18 نوفمبر من العام 
املاض����ي بضرورة أن يكون هناك 
حترك س����ريع على صعيد طرح 
املش����اريع التنموية ف����ي البالد، 
إلى ض����رورة معاجلة  باإلضافة 
قنوات االئتمان الضعيفة من خالل 

والتي تتمثل في:
� دراسات اجلدوى االقتصادية 
من خالل إصدار بحوث ودراسات 
شاملة ومتنوعة تتناول االقتصاد 
بقطاعاته املختلفة، كما ستصدر 
دراس���ات حتليلي���ة ع���ن أداء 
األسواق بشكل عام والشركات 
بشكل خاص في تقارير يومية 
أنها  وأسبوعية وموسمية، كما 
ستراعي احتياجات املستثمرين 

 شركة مملوكة ل� »سفن«
توّقع عقدًا بقيمة 5.2 ماليين دينار

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالي���ة عطفا على اعالنه بتاريخ 
17 ديس���مبر 2009 واخلاص بترسية مناقصة على شركة مملوكة 
لشركة الصناعات الهندسية وبناء السفن وهي  املناقصة رقم ج 
ك/107-2008/1-2009 على ش���ركة اخلليج لالنشاءات واالعمال 
البحرية واملقاوالت العامة واململوكة بالكامل ل� »سفن« واملناقصة 
خاصة بإنش���اء واجناز وصيانة أعمال البنية التحتية في املدينة 
اجلامعية اجلديدة جلامعة الكويت � الشدادية بكلفة إجمالية 5.2 
ماليني دينار ومبدة تنفيذ 24 شهرا، وتفيد الشركة بأنه مت توقيع 

العقد اخلاص باملناقصة املذكورة.

 عدنان الموسى يستقيل
من »العربية العقارية«

أفاد س���وق الكويت لألوراق المالية بأن الش���ركة العربية 
العقارية أفادته بقبول اس���تقالة نائ���ب رئيس مجلس اإلدارة 
عدنان عبدالنبي الموسى من عضوية مجلس اإلدارة وقد قامت 
الشركة باستدعاء االحتياطي األول السادة شركة النجوم العقارية 
لترشيح ممثل عنهم لتمثيلهم بعضوية مجلس إدارة الشركة 
لتكملة المدة القانونية وسيتم تحديد اسم المرشح فور اخطار 

الشركة به.

بحثية تخصصية تلبي احتياجات 
املال����ي واملس����تثمرين  القط����اع 
بش����كل عام في جوانب ومجاالت 
االقتصادات املختلفة، مشيرا الى 
أن دور الش����ركة لن يقتصر فقط 
على تقدمي الدراسات، بل ستقدم 
الشركة مجموعة من اخلدمات التي 
من شأنها دعم ومساندة مكونات 
القطاع املالي كالبنوك وش����ركات 
االستثمار والصناديق االستثمارية، 

معاجلة أوضاع البنوك عن طريق 
زيادة رؤوس أموالها، وزيادة جرعة 
السيولة لديها، حيث ان 60% من 
حجم محافظها توجد في استثمارات 
عقارية وأسهم وشركات استثمار، 
والوض����ع احلالي غي����ر مطمئن، 
وبالتالي فهي مع����ذورة في عدم 
قيامها بالدور التمويلي املنوط بها. 
ويتركز نشاط »وضوح« انطالقا من 
حاجة السوق الكويتي الى مراكز 

بحضور 95% وبداًل من العضو المستقيل في مجلس اإلدارة 

جموهراتكم املر�صعة 

بالأملـا�س وال�صاعات

الثمينة باأعلى الأ�سعار
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