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وأس����هم الش����ركات التابعة ملجموعة اخلرافي، األمر الذي سيؤدي الى 
تالشي ضغوط البنوك.

ثالثا: كذلك سيؤدي بيع صفقة زين افريقيا الى حصول بعض البنوك 
على قروضها التي قدمتها الى زين االم، األمر الذي س����يؤدي الى تقليل 

املخصصات لدى هذه البنوك.
رابع����ا: يعد البنك الوطن����ي اكثر البنوك التي ستس����تفيد من هذه 
الصفق����ة، وفي كل االحوال 
فان بي����ع زين افريقيا يعد 
من اهم الصفقات ان لم يكن 
اكبر صفقة منذ بداية االزمة 

في منطقة اخلليج.

آلية التداول

حقق����ت اغل����ب اس����هم 
البنوك ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة خاصة 
على سهم البنك الوطني الذي 
حقق مكاسب سوقية كبيرة 
يتوقع ان تزداد بعد موافقة 
مجلس االدارة على بيع زين 

افريقيا.
وحقق����ت أغلب اس����هم 

مليون سهم نفذت من خالل 1337 صفقة قيمتها 21 مليون دينار.

أرقام قياسية

االرقام القياسية التي سجلتها البورصة سواء على مستوى مؤشري 
الس����وق او املتغيرات الثالثة خاصة قيمة التداول تظهر قوة السيولة 
املالية التي تدفقت على البورص����ة امس، ومع اقرار مجلس ادارة زين 

املوافقة  في اجتماعه امس 
على العرض الذي تقدمت به 
الشركة الهندية فان السوق 
سيزداد طربا على وقع انغام 
زين، وهذه االنغام ستطرب 
املتداولني خاصة  اوس����اط 
وان ه����ذه الصفقة تأثيرها 
االيجابي يتمثل في التالي: 
اوال: توفير س����يولة مالية 
متكن زين االم من س����داد 

التزاماتها املالية.
القياسية  ثانيا: االرباح 
املتوقعة من الصفقة والتي 
يتوقع ان تتراوح بني 2.7 و 
3 مليارات دوالر ستؤدي الى 
صعود قياسي لسهم زين 

أنغام رنات »زين« تطرب البورصة وتحّلق عاليًا
شركات الخرافي ترتفع بالحد األعلى دون عروض بيع

 استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 
71.1 مليون دينار على 53.8% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني والتمويل الكويتي وايفا 
وعقارات الكويت والصناعات الوطنية وأس����منت 
بورتالن����د وبوبي����ان للبتروكيماويات واجيليتي 

والصفاة للطاقة والتمويل اخلليجي.
 استحوذت قيمة تداوالت عقارات الكويت البالغة 

16 مليون دينار على 12.1% من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤشرات قطاعات السوق ارتفاعا أعالها 
األغذية مبقدار 248.7 نقطة تاله قطاع اخلدمات 193.3 

نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 148.9 نقطة. ت
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الش����ركات االس����تثمارية ارتفاعا في 
اس����عارها في تداوالت نشطة خاصة 
على اسهم الشركات االستثمارية التابعة 
ملجموعة اخلرافي التي حققت ارتفاعا 
باحلد األعلى بعضها في تداوالت نشطة 
والبعض اآلخر في تداوالت ضعيفة، 
فقد ارتفع سهم االستثمارات الوطنية 
ارتفاع����ا باحلد األعلى ف����ي تداوالت 
ضعيفة، كذلك االمر بالنسبة لسهم املال 
لالستثمار والصينية لالستثمار، فيما 
ان سهم الساحل للتنمية شهد تداوالت 
قياسية مع ارتفاع سعره باحلد األعلى. 
وفي محاولة من املجاميع االستثمارية 
األخرى التي لديها اسهم في قطاع االستثمار للدفاع عن اسهمها واحلد 
من عمليات البيع عليها للدخول على اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي، شهد سهم ايفا عمليات شراء قوية مع ارتفاع محدود في سعره، 
كذلك االمر لسهم الصفاة لالستثمار الذي شهد ايضا عمليات شراء قوية 
للحد من اي عمليات بيع للدخول على اس����هم ش����ركات اخلرافي، كما 
شهد س����هم جلوبل تداوالت نشطة وارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا دون 
عروض خاصة ان الشركة لديها اسهم في زين سواء من خالل محافظها 
او محافظ عمالئها وبعض صناديقها. وحققت اغلب اس����هم الش����ركات 
العقارية ارتفاعا في اس����عارها في تداوالت قياسية على بعض االسهم 
خاصة س����هم عقارات الكويت الذي حقق ارتفاعا مبقدار اربع وحدات، 
كما شهد سهم جيزان ارتفاعا نسبيا في تداوالته واسعاره، فيما اتسمت 
تداوالت سهم املنتجعات بالضعف مع ارتفاع محدود في سعره. وسجل 
ايضا سهم ايبار للتطوير العقاري ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي، 

فيما اتسمت التداوالت على باقي االسهم بالضعف.

الصناعة والخدمات

قفزت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداوالت مرتفعة على 
بعضها خاصة اس����هم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي التي سجلت 
ارتفاعا باحلد االعلى مطلوبة دون عروض فقد ش����هد سهم الصناعات 
الوطنية تداوالت قياس����ية وارتفاعا باحل����د األعلى دون عروض بيع، 
كذلك سجلت اسهم صناعات االنابيب واخلليج للكابالت واصالح السفن 
وبوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة نسبيا، 
وفي قطاع اخلدمات، حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة خاصة على اسهم الشركات التابعة ملجموعة الصفوة في 
القطاع كسهم صفاة طاقة وصفاتك، فيما ان سهم اجيليتي شهد ارتفاعا 
محدودا في سعره في تداوالت نشطة نسبيا. وفي قطاع االغذية، سجل 
سهم امريكانا ارتفاع باحلد األعلى في تداوالت مرتفعة نسبيا، كما سجل 
سهم دانة الصفاة ارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا دون عروض، وفي قطاع 
الشركات غير الكويتية حقق سهم الكويتية القابضة ارتفاعا باحلد األعلى 
مطلوبا دون عروض، فيما انه رغم التداوالت القياسية التي شهدها سهم 

التمويل اخلليجي اال انه سجل انخفاضا في سعره.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 53.8% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 146 شركة.

هشام ابو شادي
على وقع انغام رنات »زين« افريقيا 
حلق سوق الكويت لالوراق املالية في 
عنان السماء محققا قفزات في جميع 
مؤشراته لم يش����هدها منذ منتصف 
العام املاض����ي وعلى وقع انغام زين 
األم واملكاسب التي ستحققها من هذه 
الصفقة، فإن اوساط املتداولني سيرون 
املزيد من الطرب الذي لم يشهدوه من 
قبل ليخرجوا من حالة اخلوف التي 

خيمت عليهم لفترة طويلة.
فقد جاءت التداوالت القياسية التي 
شهدتها البورصة في بداية تداوالت 

االسبوع امس وفقا لتوقعات »األنباء« في تقريرها االسبوعي املنشور 
امس والذي اكدنا فيه على ان اسهم شركات مجموعة اخلرافي بقيادة 
زين س���تقود السوق لنشاط قوي، وهذا ما حدث، فقد قفزت اسعار 
العديد من االسهم ملستويات قياسية خاصة اسهم شركات اخلرافي 
الت���ي حققت جميعها ارتفاعا باحل���د االعلى دون عروض بيع رغم 
وقف تداول سهم »زين« وقد ادى ذلك الى تدفقات مالية ضخمة في 
البورصة لم تشهدها من قبل االمر الذي يشير الى ان هناك عمليات 
سحب للودائع من البنوك لالستفادة من فورة النشاط القوي الذي 
يتوقع ان تش���هده البورصة لفترة طويلة نسبيا من الوقت خاصة 
ان هذا الصعود املتواصل للس���وق من شأنه ان يحقق مجموعة من 
العوامل االيجابية ابرزها حتقيق الشركات لنتائج مالية ممتازة في 

الربع االول من العام احلالي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 126.6 نقطة ليغلق على 7303.6 نقاط 
بارتفاع نس����بته 1.76% مقارنة بنهاية االس����بوع املاضي، كذلك ارتفع 
املؤش����ر الوزني 8.08 نقاط ليغلق عل����ى 408.07 نقاط بارتفاع %2.02 

مقارنة بنهاية االسبوع املاضي.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 890 مليون سهم نفذت من خالل 10603 
صفقات قيمتها 132.1 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 146 شركة 
من اصل 206 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 93 شركة وتراجعت 
أس����عار أسهم 21 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها وأسهم 

60 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 296.6 
مليون سهم نفذت من خالل 1782 صفقة قيمتها 23.5 مليون دينار، وجاء 
قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 229.6 

مليون سهم نفذت من خالل 3208 صفقات قيمتها 24.3 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 186 

مليون سهم نفذت من خالل 2416 صفقة قيمتها 24.7 مليون دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غي����ر الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 73.6 مليون سهم نفذت من خالل 754 صفقة قيمتها 7.5 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 53.3 

مجاميع استثمارية 
تدافع بقوة عن 
أسهمها الرخيصة 
للحد من التحول 
ألسهم الخرافي

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 

على 53.8% من 
القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 126.6 نقطة 
وتداول 890 مليون سهم 
قيمتها 132.1 مليون دينار

ارتفاع

4.3 ماليين دينار 
أرباح »آبار«

»صناعات« تنفي 
مفاوضات بيع حصتها 

في »إيكاروس«

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس ادارة شركة 
برقان حلف���ر اآلبار والتجارة 
والصيان���ة قد اجتم���ع يوم 
املاض���ي، واعتمد  اخلمي���س 
املالي���ة املرحلية  البيان���ات   
املنتهية  للش���ركة للفت���رات 
ف���ي 2009/12/31 حيث حققت 
أرباحا بلغت 4.381.657 دينارا 
بربحية سهم قدرت ب� 20.92 
فلسا للسهم ولم حتقق ايرادات 
من التعامالت مع االطراف ذات 
الصلة وبلغ اجمالي املصروفات 
من التعامالت مع االطراف ذات 
الصلة مبلغ 654.695 دينارا. 

ذك���ر بي���ان ص���ادر عن 
البورصة ان شركة الصناعات 
الوطنية نفت سعي مستثمر 
سعودي لشراء حصة الشركة 
في شركة ايكاروس للصناعات 

النفطية. 

)محمد ماهر(املؤشرات تسجل أرقاما قياسية

بوحمد لـ »األنباء«: »الجزيرة للتنمية« تسعى 
إلنجاز مشروع أرض الجولف في الفترة المقبلة

عمر راشد
فيما لم تنعقد عموميتها غير 
العادية بسبب عدم اكتمال النصاب 
القانوني، عقدت عمومية شركة 
اجلزيرة للتنمية العقارية بنصاب 
قانوني 96.83%، والتي مت فيها 
انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة 
بواقع عضوين لشركة مجمعات 
التجارية وعضو من  األس����واق 
شركة املتحدة للترفيه والسياحة 
وعضوين من شركة االستثمارات 
الصناعية واملالية وذلك في ال� 3 

سنوات القادمة.
 وبهذه املناسبة، كشف نائب 

رئيس مجلس اإلدارة في ش����ركة اجلزيرة للتنمية 
العقارية مصطفى محمد بوحمد في تصريح خاص 
ل� »األنباء« على هامش اجتماع عمومية الشركة أن 
مجلس اإلدارة سيعمل على إعادة هيكلة الشركة من 
الناحية املالية واإلدارية والتي تتطابق مع اخلطة 

املوضوعة للشركة لتمويل جوانبها املتعددة.
 وقال بوحمد ان الش����ركة ستعمل على تطوير 
نادي صحارى جولف والذي يعد من املش����روعات 

املتميزة للشركة وذلك في خطة 
عمل متتد على مدى ال� 5 سنوات 
املقبلة، مش����يرا الى أن املشروع 
يتمتع مبستوى عال من اجلودة 
والتصميم ويتمتع بخدمات مالية 

ممتازة.
 ولف����ت الى أنه م����ن املتوقع 
الش����ركة غير  اجتماع عمومية 
العادية للشركة خالل أسبوعني 
إلقرار جدول أعمالها والذي يتركز 
بشكل أساسي على املوافقة على 
زيادة رأس مال الشركة وتعديل 
املادة 6 من عقد التأسيس واملادة 

5 من النظام األساسي.
 وكانت عمومية الشركة قد اعتمدت امليزانية 
اخلتامية للبيانات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009 واملصادقة على اقتراح زيادة رأسمال الشركة 
مبقدار 328.122 ألف دينار على أساس زيادة مبلغ 
قدره 328.122 دينار عن املبلغ املتسلم سابقا عن 
عالوة اإلصدار امللغاة وحتويله إلى حساب رأس 
امل���ال املدفوع مع إعادة تعيني مراقب حس���ابات 

للشركة.

الشركة أعادت هيكلتها المالية واإلدارية

مصطفى بوحمد

»أوتاد العقارية« تربح 2.4مليون دينار
الشركة لم تتأثر باألزمة المالية العالمية

اعلن رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة أوتاد 
العقارية الشيخ وليد خالد املالك 
الصباح عن حتقيق الش���ركة 
أرباحا بلغت 2.4 مليون دينار 

في 2009 املاضي.
واكد املالك ان الش���ركة لم 
يتأثر نشاطها ومنوها بتداعيات 
االزمة املالية العاملية التي اصابت 
االقتصاد العاملي بقطاعاته كافة 
الذي  العقار  وخصوصا قطاع 
الش���رارة االولى  انطلقت منه 

لالزمة.
وعزا املالك عدم تأثر »اوتاد 

العقارية« باالزمة املالية العاملية وتداعياتها بسبب 
السياسة املتحفظة التي مت اتباعها في الفترة التي 
س���بقت االزمة والتي منحت مركزها املالي قوة 
استطاعت خاللها مقاومة التداعيات، مشيرا الى 
ان مركز الشركة املالي ميكن الشركة من اخلروج 

من االزمة من دون تأثر يذكر.
ولفت املالك الى اس���تمرار الشركة في الوقت 
الراهن بتنفيذ ثالثة مشاريع جديدة رئيسية هي 
املرحلة الثانية من مجمع أوتاد التجاري في محافظة 

اجلهراء وإنشاء مجمع للعيادات 
الطبية في منطقة شرق بجانب 
املستشفى األميري باالضافة الى 
برج شقق فندقية في املنطقة 

نفسها.
واضاف ان الشركة اجنزت 
مشروع مجمع أوتاد في مركز 
الفنطاس اإلداري والذي يشتمل 
على مجمع جتاري راق بأحدث 
التجارية  مستويات املجمعات 
باالضافة الى ب���رج إداري في 

منطقة العقيلة.
واوضح ان الشركة باشرت 
بتسويق املجمع والبرج اإلداري، 
الفتا الى أن ما يعكس جناح الشركة هو األرباح 
احملققة عن س���نة 2009 والتي بلغت 2.4 مليون 
دينار في ظل األزمة االقتصادية التي عانت منها 

األسواق في عام 2009.
وب���نينّ ان مجلس اإلدارة س���يوصي اجلمعية 
العمومية للشركة بتوزيع 9% أرباحا كأسهم منحة، 
متوقعا عقدها بداية شهر مارس املقبل بعد اعتماد 
حتديد املوعد بشكل نهائي من قبل وزارة التجارة 

والصناعة.

الشيخ وليد خالد املالك الصباح

»بيت األوراق« تتفاوض 
مع أطراف للتخارج 

من استثمارات تابعة
أوضحت شركة بيت االوراق 
املالية انه����ا في طور التفاوض 
مع عدة اط����راف   للتخارج لها، 
علما بانه حتى هذه اللحظة لم 
يت����م   االتفاق على التخارج من 
اي من االستثمارات املطروحة 
للتف����اوض، وان الغ����رض   من 
التخارج هو لعدة اسباب منها 
ما هو متعل����ق بتحقيق ارباح، 
ومنها ما هو متعلق   مبواجهة 
اى التزامات قائمة او مستقبلية، 
ومنها ما هو متعلق بالتوسع في 
انشطة الشركة االساسية، وأفادت 
الشركة عبر موقع سوق الكويت 
ل����ألوراق املالية انها س����توافي 
السوق الحقا في حال امتام اي 
من عمليات   التخارج باالثر املادي 
لها على البيانات املالية للشركة 
وذلك بعدما ارتفع سعر السهم 
في السوق الى احلد األعلى في 

يوم اخلميس   املاضي.


