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الكويتي والبنك الدولي، فقد ازدادت القوة الش���رائية على س���هم البنك 
الوطني الذي وصل ملستويات سعرية قياسية نتيجة قرب انعقاد اجلمعية 
العمومية للبنك ورغبة االوساط االستثمارية في احلصول على توزيعات 
البنك املمتازة واملشاركة في االكتتاب في زيادة رأس املال والتي يعتبر 
س���عرها البالغ 500 فلس متدنيا قياسا بالس���عر السوقي لسهم البنك 
الوطني، كذلك اعالن التمويل الكويتي موعد جمعيته العمومية في الثامن 
من مارس املقبل شجع على 
الذي رغم  الس���هم  ش���راء 
النسبي لتداوالته  االرتفاع 
اال ان س���عره السوقي ظل 
مس���تقرا، وقفز سهم البنك 
الدولي باحلد االعلى مطلوبا 
دون ع���روض في تداوالت 
نش���طة، وبدعم من ارتفاع 
الوطني شهد  البنك  س���هم 
س���هم بنك بوبيان ارتفاعا 
ملحوظ���ا في س���عره في 

تداوالت نشطة.
وواصلت اغلب اس���هم 
االس���تثمارية  الش���ركات 
االرتفاع في تداوالت نشطة 
على اغلب االس���هم فيما ان 

الش���رق االوسط منذ بداية االزمة العاملية، ازدادت التدفقات املالية على 
البورصة بشكل كبير على مدى اليومني، األمر الذي يظهر تزايد عمليات 
تسييل الودائع لالستفادة من الزخم القوي الذي تشهده البورصة خاصة 
في ظل االنخفاض الكبير في اسعار الفائدة على الودائع مقابل املكاسب 
السوقية الكبيرة التي حتققها العديد من االسهم، فضال عن ان الصعود 
القوي للسوق سيؤدي الى حتقيق الشركات نتائج مالية اكثر من جيدة 

العام  الرب���ع االول من  في 
الذي سيزيد  احلالي، األمر 
من جاذبية السوق في الفترة 

املقبلة.
وعلى الرغم من ان آلية 
التداول يغلب عليها طابع 
اال ان اس���هم  املضارب���ات 
الشركات التشغيلية خاصة 
البنوك تس���ودها عمليات 

الشراء االستثماري.

آلية التداول

حققت اغلب اسهم البنوك 
ارتفاع���ا في اس���عارها في 
تداوالت خاصة على سهمي 
الوطن���ي والتمويل  البنك 

شركات »الخرافي« تواصل قيادة الصعود القوي للبورصة
رغم استمرار وقف تداول سهم »زين« لليوم الثاني

 استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 77.4 
مليون دينار على 54.5% من القيمة االجمالية للتداول، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، الديرة، عقارات 

الكويت، اسمنت بورتالند، اجيليتي والصفوة.
 اس��تحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

15.3 مليون دينار على 10.7% من اجمالي القيمة.
 حققت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا اعالها الصناعة 
مبق���دار 71.6 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 114.1 
نقطة، تاله قطاع اخلدم���ات مبقدار 110 نقاط، فيما 
تراجعت مؤشرات قطاعي التأمني مبقدار 16.8 نقطة 

والعقار مبقدار 13.6 نقطة. ت
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اس���هم ش���ركات اخلرافي في القطاع 
واصلت االرتفاع باحلد االعلى مطلوبة 
بكميات ضخمة مع ضعف ش���ديد في 

تداوالتها.
وقد شهد سهم ايفا تداوالت قياسية 
وارتفاعا نسبيا في سعره، كذلك األمر 
بالنسبة لس���هم الديرة القابضة الذي 
حقق مكاسب سوقية كبيرة ايضا بفعل 
التحرك القوي حملافظهم املالية فيما انه 
القياسية التي شهدها  التداوالت  رغم 
سهم الصفاة لالستثمار اال انه سجل 
ارتفاعا محدودا نسبيا في سعره بفعل 
عمليات جني االرب���اح والتي لم حتد من اس���تمرار االجتاه الصعودي 

للسهم.
وواصل سهم جلوبل االرتفاع باحلد االعلى لليوم الثاني على التوالي 
في تداوالت متراجعة بنسبة 50% بسبب الضعف في عروض البيع مقابل 
عمليات الش���راء القوية على الس���هم واملدعومة من االرباح القوية التي 
ستحققها الشركة من صفقة بيع زين افريقيا والتي تتولى ادارتها جلوبل 
والتي ستحصل مقابل ذلك على نحو 214 مليون دوالر، فيما شهد سهم 

الصينية لالستثمار عمليات بيع قوية ادت لتراجعه مبقدار وحدتني.
وفي قطاع العقار، تراجعت اغلب اس���هم القطاع بفعل عمليات جني 
االرباح على بعض االسهم، وقد استمرت التداوالت القياسية على سهم 
عقارات الكويت مع ارتفاع محدود في س���عره، فيما اتس���مت التداوالت 
على سهمي جيزان واملنتجعات بالضعف مع انخفاض محدود في سعره، 
وارتفعت نسبيا التداوالت على سهم الوطنية العقارية الذي حقق مكاسب 
س���وقية ملحوظة، كما حقق سهم العربية العقارية ارتفاعا ملحوظا في 

سعره وتداوالته بفعل املضاربات.

الصناعة والخدمات

واصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية االرتفاع خاصة اسهم الشركات 
املرتبطة مبجموعة اخلرافي مع ارتفاع ملحوظ في تداوالت بعض االسهم 
خاصة اس���هم بوبيان للبتروكيماويات واسمنت بورتالند والصناعات 
الوطنية واسمنت الكويت. كذلك حققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت قياسية في بعض االسهم، فرغم التداوالت 
القياسية على سهم اجيليتي اال ان السهم حقق ارتفاعا محدودا في سعره، 
اال انه من الواضح انه مقبل على ارتفاع، وسجلت اسهم الصفاة للطاقة 
ومجموعة الصفوة ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت قياسية فيما سجل 
س���هم صفاتك س���جل ارتفاعا محدودا في تداوالت قياسية غلبت عليها 

عمليات جني االرباح.
وفي قطاع االغذية، واصل سهم امريكانا االرتفاع باحلد االعلى مطلوبا 
دون عروض في تداوالت مرتفعة نسبيا، كذلك ارتفع سهم دانة الصفاة 

باحلد االعلى لليوم الثاني على التوالي.
وباستثناء ارتفاع سهمي اسمنت اخلليج والكويتية القابضة باحلد 
االعلى، فقد س���جلت اغلب اسهم الش���ركات غير الكويتية انخفاضا في 
اسعارها. وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 54.5% من 

اجمالي قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 140 شركة.

هشام ابو شادي
على الرغم من استمرار وقف تداول 
سهم زين لليوم الثاني على التوالي اال 
ان سوق الكويت لألوراق املالية واصل 
صعوده القياس���ي مع استمرار اسهم 
الش���ركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
في قيادة نشاط البورصة، في الوقت 
الذي ازدادت فيه القوة الشرائية على 
اسهم البنوك خاصة سهم البنك الوطني 
الذي سيستفيد بشكل كبير من صفقة 
زين عبر حترير رهونات س���هم زين 
األمر الذي سيؤدي بالتبعية الى تراجع 

املخصصات لدى البنك وبالتبعية ارتفاع أرباحه، وعلى الرغم من املكاسب 
الكبيرة التي حققها موشرا سوق الكويت لألوراق املالية امس اال ان قيمة 
التداول سجلت ارتفاعا مقارنة بأول من امس وذلك نتيجة القوة الشرائية 
التي شهدتها العديد من اسهم الشركات الرخيصة خاصة اسهم الشركات 
التابع���ة ملجموعتي ايفا والصفوة وذلك االمر الذي يظهر تزايد التدفقات 
املالية املوجهة للبورصة. وعلى الرغم من الصعود القياسي للسوق على 
مدى اليومني املاضيني اال ان هناك مخاوف تنتاب اوساط املتداولني من ان 
تأخر تلبية مجموعة زين مطالب جلنة الس���وق حول الكشف عن جميع 
التفاصيل اخلاصة بالصفقة قد يؤدي الى ردة فعل س���لبية على السوق، 
ولكن مصادر اكدت ل� »األنباء« ان هذه املطالب يتوقع ان تقدمها الشركة 
اليوم او غدا، مش���يرة الى ان مطالب جلنة السوق تأتي في اطار احلرص 

على الشفافية.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة 75.1 نقطة ليغلق على 7378.7 نقطة 
بارتفاع نس���بته 1.03% مقارنة بأول من امس، كما ارتفع املؤشر الوزني 

5.83 نقاط ليغلق على 413.90 نقطة بارتفاع نسبته 1.43 نقطة.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 913.1 مليون س���هم نفذت من خالل 
11322 صفقة قيمتها 141.9 مليون دينار. وجرى التداول على اس���هم 140 
من اصل 207 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 73 شركة وتراجعت 
اسعار اسهم 52 شركة وحافظت اسهم 15 شركة على اسعارها و67 شركة 
لم يش���ملها النشاط. تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية 
تداول حجمها 292.1 مليون سهم نفذت من خالل 3470 صفقة قيمتها 31.3 
مليون دينار. وجاء قطاع الش���ركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 289 مليون سهم نفذت من خالل 3254 صفقة قيمتها 35.2 
مليون دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 219.4 مليون سهم نفذت من خالل 1781 صفقة قيمتها 18.8 مليون 
دينار. وحصل قطاع الصناعة عل���ى املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
51.7 مليون سهم نفذت من خالل 1562 صفقة قيمتها 23.7 مليون دينار. 
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 36.7 مليون 

سهم نفذت من خالل 875 صفقة قيمتها 26.8 مليون دينار.

التدفقات المالية

تفاعال مع صفقة زين التي تعد من اكبر صفقات االستحواذ في منطقة 

عمليات شراء قوية 
على »الوطني« 
وشركات »الصفوة« 
تقود الشركات 
الرخيصة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
54.5% من 

القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 75.1 نقطة 
وتداول 913.1 مليون سهم 

قيمتها 141.9 مليون دينار

ارتفاع

)سعود سالم(اللون األخضر يسود مؤشرات البورصة

1.68 مليون دينار أرباح »وربة للتأمين«

»الثمار الدولية« تخسر 2.8 مليون دينار

قال س���وق الكويت لألوراق املالية ان ش���ركة وربة للتأمني 
)ورب���ة(  افادت ب���أن مجلس االدارة قد اجت���م���ع ام���س االول 
واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 
 في 31 ديس���مبر املاضي حيث ربحت الشركة 1.68 مليون دينار 
بواقع 9.82 فلوس للس���هم الواحد مقارن���ة بأرباح بلغت 2.4 

مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2008 بواقع 14.17 فلسا 
للس���هم وبلغ اجمالي املوجودات في الشركة 79.1 مليون دينار 
فيما بلغ اجمال���ي املطلوبات 39 مليون دينار. وأوصى مجلس 
ادارة الش���ركة بعدم توزيع اى ارباح عن السنة املالية املنتهية 

في 2009-12-31.  

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة الثمار الدولية القابضة 
)الثمار(  افادت بان مجلس االدارة قد اجتمع امس االول واعتمد البيانات 
املالية املرحلية للش����ركة للربع الثالث املنتهي  في 31-12-2009 حيث 
تكبدت الشركة خسائر تقدر ب� 2.85 مليون دينار في االشهر التسعة 
املنتهية في 31 ديسمبر املاضي بواقع 2.82 فلس مقارنة بأرباح بلغت 

4.59 مالي����ني دينار عن الفترة ذاتها من العام 2008 بواقع 4.61 فلوس 
للس����هم الواحد.كما تكبدت الشركة خسائر تقدر ب� 351 الف دينار عن 
االشهر الثالثة املنتهية في 31 ديسمبر املاضي بواقع 0.35 فلس للسهم 
مقارنة بأرباح تقدر ب� 592.7 الف دينار عن الفترة ذاتها من العام 2008 

بواقع ربحية للسهم بلغت  0.60 فلس.

أسواق المال العربية تواصل تراجعاتها 
و»الكويتي« و»القطري« يواصالن االرتفاع

كانت في نهاية تعامالت اول من 
امس بارتفاع في الصفقات بلغت 

نسبته 6.8% تقريبا. 
أنه����ت البورص����ة القطري����ة 
تعامالت امس على ارتفاع طفيف 
ب� 0.07% ليربح مؤشرها 4.6 نقاط 
ويصل إلى مستوى 6906.1 نقاط 
وقد شهد املؤشر القطري تراجعا 
في بداية التعامالت، إال أنه عكس 

اجتاهه بعد ذلك. 
شهد اول من امس املؤشر العام 
البحرين لتداول األوراق  لسوق 
املالية انخفاضا بلغت نس����بته 
0.35% عن إغالقه السابق ليغلق 
عند 1501.89 نقطة بانخفاض 5.33 
نقاط عن إغالقه الس����ابق بكمية 

تداول 5.224 ماليني سهم. 

جميع مستوياتها، وذلك مقارنة 
مبا كانت عليه في نهاية جلس����ة 
اول م����ن امس، حي����ث ارتفعت 
االحجام بنسبة 2.6% تقريبا بعد 
أن بلغت بنهاية جلسة امس 913.18 
مليون س����هم تقريبا مقارنة مع 
نحو 890.04 مليون س����هم كانت 
في اجللسة املاضية، كما ارتفعت 
قي����م التداول ام����س حيث بلغت 
عند اإلغالق 141.91 مليون دينار 
تقريبا مقارنة م����ع نحو 132.13 
مليون دينار حتققت في جلسة 
اول م����ن امس، ما يعني منوا في 
القيم بلغت نسبته 7.4% تقريبا. 
أما ع����دد الصفقات اإلجمالية في 
السوق امس فبلغت بنهايته 11322 
صفق����ة مقارنة مع 10602 صفقة 

بعدما استهل تعامالته الصباحية 
متخذا االجت����اه الهبوطي إال أنه 
اظه����ر بعض التحس����ن الطفيف 
خالل الساعة االولى من التعامالت، 
لكنه سرعان ما تخلى عن مكاسبه 
لينحدر الى 1599.14 نقطة عند أدنى 
مستوياته امس في ظل استمرار 
املخاوف إزاء ديون »دبي العاملية«، 
اال أن السوق استطاع أن يقلص 
الكثير من خس����ائره الصباحية 
بالش����طر الثاني م����ن التعامالت 
لتصبح احملصلة النهائية استقرار 
املؤشر العام للسوق عند 1617.51 

نقطة. 
الكويتي بنهاية  شهد السوق 
تعامالت اول من ام����س ارتفاعا 
ملحوظا في حركة التداوالت على 

واصل����ت األس����واق العربية 
الثاني حيث  للي����وم  تراجعاتها 
تراجعت معظم األسواق بنهاية 
تداوالت امس ولم يرتفع س����وى 

سوقني فقط. 
وتص����در التراجعات س����وق 
فلس����طني بنس����بة 2.21% ليغلق 
عند مس����توى 519.3 نقطة، تاله 
س����وق أبوظبي متراجعا بنسبة 
0.58% ليغلق عند مستوى 2710.73 
نقاط، ثم سوق األردن الذي تراجع 
بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 

2491.38 نقطة. 
وجاء سوق البحرين في املركز 
الرابع متراجعا بنس����بة %0.35 
ليغلق عند مستوى 1501.89 نقطة، 
تاله سوق دبي متراجعا بنسبة 
0.20% ليغلق عند مستوى 1617.51 
نقطة، وأخيرا سوق مسقط الذي 
تراجع بنسبة 0.01% ليغلق عند 

مستوى 6657.84 نقطة. 
أم����ا االرتفاعات فقد اقتصرت 
على كل من سوق قطر الذي ارتفع 
بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 
6906.1 نقاط، وسوق الكويت الذي 
ارتفع بنس����بة 1.03% ليغلق عند 

مستوى 7378.7 نقطة.  
وفيما يلي تفاصيل أداء األسواق 

العربية 
مؤشر دبي يقّلص خسائره 

أنهى املؤشر العام لسوق دبي 
املالي تعامالته اول من امس على 
تراجع طفيف بلغت نسبته %0.20، 

رسم بياني عن أوضاع سوق املال العربية 

إعداد: فواز كرامياخبار الشركات

3.8 ماليين دينار أرباح
»مجموعة األوراق« في 9 أشهر

»األهلي المتحد« 
يسعى المتالك 

40% في بنك ليبي

اجتماع مجلسي 
إدارة »خليج للتأمين« 

و»األنظمة اآللية« 

قال البنك األهلي املتحد 
في بيان له نشر على موقع 
سوق البحرين املالي انه قد 
حصل على موافقة كل من 
البحرين املركزي  مصرف 
ومصرف ليبيا املركزي على 
قيام البن���ك األهلي املتحد 
باستمالك نسبة 40% من 
رأس���مال املصرف املتحد 
للتجارة واالستثمار الليبي 
عن طريق زيادة رأسماله 
وذل���ك رهنا باس���تكمال 
املوافقات النهائية للهئيات 
اإلدارية والنظامية للطرفني 

على ذلك.
يأت���ي ذلك في ضوء ما 
توقعته مصادر ل� »األنباء« 
أن يحقق البنك أرباحا تبلغ 
13 فلسا للسهم عن 2009 
وذلك بعد حتقيقه 11 فلسا 
للتس���عة أشهر األولى من 
العام احلالي، الفتة الى أن 
فروع »األهلي املتحد« من 
املتوق���ع أن حتقق أرباحا 
تشغيلية جيدة خاصة فرع 

البنك في مصر.

ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس ادارة شركة 
اخلليج للتأمني )خليج. ت( 
سوف يجتمع غدا، وذلك من 
أجل مناقشة البيانات املالية 
السنوية للش���ركة  للسنة 
املنتهية في 12-31- املالية 

.2009
  كما اعلن سوق الكويت 
ل���الوراق املالية ان مجلس 
ادارة ش���ركة االنظمة اآللية 
)األنظمة( سيجتمع يوم بعد 
غد، وذلك من اجل مناقشة 
الس���نوية  املالية  البيانات 
للشركة للسنة املالية املنتهية 

في 2009/12/13.

عمومية »بيتك« 8 مارس المقبل
إلقرار توزيعات األرباح

43.9 فلسًا أرباح »المستقبل«
وتوصية بتوزيع 25% نقدًا و5% منحة

»الكويتية للمسالخ« تربح 403 آالف دينار
بواقع 12.95 فلساً للسهم

قالت شركة مجموعة األوراق املالية انها حصلت 
عل����ى موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها 
املالية املرحلية للفترة املنتهية في 31 ديس����مبر 
املاضي حيث حققت الشركة ارباحا تقدر ب� 3.84 
ماليني دينار بربحية للسهم الواحد بلغت 15.05 
فلسا عن االشهر التسعة املنتهية في 31 ديسمبر 
املاضي مقارنة بأرباح بلغت 127.7 الف دينار عن 
الفترة ذاتها من العام املاضي بواقع ربحية للسهم 
بلغت 0.51 فلس فيما بلغت خسائر الشركة في 

االش����هر الثالثة املنتهية في 31 ديسمبر املاضي 
2.74 مليون دينار بخسارة 10.77 فلوس للسهم. 
مقارنة بخسائر بلغت 12 مليون دينار عن الفترة 
ذاتها من العام 2008 بواقع خسارة للسهم بلغت 

48.82 فلسا.
وبينت الش����ركة في بيان على موقع س����وق 
الكويت لألوراق املالية ان إجمالي املوجودات في 
الش����ركة وصل الى 117.7 مليون دينار فيما بلغ 

إجمالي املطلوبات49.5 مليون دينار .  

قال س���وق الكويت ل���ألوراق املالية إن 
اجلمعية العمومي���ة العادية وغير العادية 
لبيت التمويل الكويتي )بيتك( سوف تنعقد 
يوم االثنني املوافق 8 مارس املقبل في املقر 
الرئيسي للشركة حيث سيتم خاللها مناقشة 

توصي���ة مجلس االدارة عن الس���نة املالية 
املنتهية ف���ي 31-12-2009 والتي تتضمن 
توزيع ارباح نقدية بنسبة 25% من القيمة 
االسمية للسهم باالضافة الى توزيع اسهم 

منحة بنسبة %8.

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
املستقبل العاملية لالتصاالت )املستقبل( افادت 
بان مجلس االدارة قد اجتمع امس االول واعتمد 
البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية 
املنتهية في 31ديس���مبر املاضي حيث حققت 
الشركة ارباحا تقدر ب� 3.39 ماليني دينار بواقع 
43.93 فلسا للسهم الواحد مقارنة بأرباح بلغت 
3.27 مالي���ني دينار عن الفت���رة ذاتها من عام 

2008 بواقع ربحية للسهم بلغت 42.46 فلسا 
للسهم الواحد.

 وبلغ اجمالي املوجودات 22.3 مليون دينار 
فيما بلغ اجمالي املطلوبات 7.8 ماليني دينار. 
وأوص���ى مجل���س االدرة بتوزيعات نقدية ب�  
25% من القيمة االسمية بواقع 25 فلسا للسهم 
وتوزيع اسهم منحة بواقع 5% من رأس املال 

املدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100سهم.   

ذكر س���وق الكويت ل���ألوراق املالية ان 
الشركة الكويتية للمسالخ )مسالخ ك(  افادت 
ب���أن مجلس االدارة ق���د اجتمع امس االول 
واعتمد البيانات املالية الس���نوية للشركة 
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر من العام 

املاضي حيث حققت الشركة ارباح��ا تق��در 
ب� 403.1 الف دينار بربحية للس���هم بلغت 
12.95 فلسا مقارنة بأرباح بلغت 144.9 الف 
دينار عن الفترة ذاتها من العام 2008 بواقع 

ربحية للسهم بلغت 4.67 فلوس.


