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التوقعات، فهناك العديد من احملافظ املالية والصناديق متتلك كميات 
ضخمة في سهم زين وأسهم الشركات املرتبطة بها، باالضافة الى 
حترير رهونات ضخمة لدى اغلب البنوك، فضال عن ان الصعود 
املتواصل للبورصة س���يحقق نتائج اكثر من ممتازة للشركات 
ف���ي الرب���ع االول، لذلك 
فانه ميكن القول ان عام 
2010 عام زين، ويضاف 
الى ذلك التأثير االيجابي 
القوي إلقرار خطة التنمية 

االقتصادية.

آلية التداول

تراجعت نسبيا حركة 
التداول على اسهم البنوك 
مع استقرار اسعار اغلبها 
وانخفاض محدود ألسعار 
سهمني، فقد حافظ سهم 
البنك الوطني على سعره 
ت���داوالت ضعيفة  ف���ي 
مقارنة ب���أول من امس، 

قيمتها 11 مليون دينار.
واحتل قطاع الش���ركات العقارية املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 93 مليون س���هم نفذت من خالل 1120 صفقة قيمتها 9.4 

ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات 
الصناعية املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 88.9 
مليون س���هم نفذت من 
خالل 2436 صفقة قيمتها 

44 مليون دينار.

إيجابيات »زين«

هناك قناعة شبه تامة 
على ان امتام صفقة زين 
س���يكون مبثابة االنقاذ 
الفعلي للوضع االقتصادي 
في البالد والوضع املالي 
الش���ركات،  للعديد من 
فقيمة الصفقة واألرباح 
املتوقع���ة منه���ا تفوق 

زين.. 
وعوائد الصفقة 5 مليارات دوالر

 استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 
72.1 مليون دينار على 52.4% من القيمة االجمالية 
وهذه الشركات هي: الوطني، الساحل للتنمية، الديرة، 
الصفاة، الصناعات، بورتالند، بوبيان كيماويات، 

اجيليتي، امريكانا، التمويل اخلليجي.
 استحوذت قيمة تداول الصناعات الوطنية البالغة 

15.3 مليون دينار على 11.1% من القيمة االجمالية.
 ارتفعت مؤش����رات 6 قطاعات اعالها اخلدمات 
مبقدار 209.6 نقاط، تاله قطاع االغذية مبقدار 147.8 
نقطة، فيما تراجع مؤش����را قطاعي التأمني مبقدار 

41.6 نقطة والعقار مبقدار 5 نقاط. ت
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ش
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حيث من الطبيعي ان مير السهم 
بعمليات تأس���يس على اسعاره 
اجلدي���دة خاصة انه مرش���ح ألن 
يتجاوز حاجز الدينار و300 فلس 
مع قرب اجتماع اجلمعية العمومية 
للبنك والتي يتوقع عقدها في الثامن 
من مارس املقبل وفقا لقول بعض 

املصادر.
وقد واصلت اغلب اسهم الشركات 
االس���تثمارية التابع���ة ملجموعة 
اخلرافي االرتفاع باحلد األعلى في 
تداوالت نشطة خاصة سهم الساحل 
للتنمية على الرغم من ان بعض هذه االسهم سجلت تراجعا، فيما 
تراجعت اسعار بعض االسهم خاصة اسهم ايفا والديرة والصفاة 
لالستثمار بفعل عمليات املضاربة القوية وجني األرباح في اطار 
عمليات تغيير في املراكز املالية للعديد من املتداولني للتحول على 
اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي وقد ازدادت عمليات الشراء 

القوي على سهم جلوبل الذي واصل االرتفاع باحلد االعلى.
وفي قطاع العقار س���جلت اغلب اس���هم القطاع انخفاضا في 
اس���عارها بفعل عمليات البيع القوية جلني االرباح خاصة سهم 
عقارات الكويت وابيار للتطوير العقاري فيما استمرت التداوالت 
ضعيفة على اسهم جيزان والدولية للمنتجعات وقد سجل سهم 
الوطنية العقارية ارتفاعا ملحوظا في س���عره مدعوما بحصول 
الشركة على حكم لصاحلها في قضية ضد املوانئ، وسجل سهم 
منازل ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت ضعيفة نسبيا بدعم من 

التطورات االيجابية في اعادة هيكلة ديون دار االستثمار.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس���هم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
خاصة اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في قطاع الصناعة 
والتي سجلت ارتفاعا باحلد االعلى مطلوبة دون عروض، ورغم 
عمليات البيع القوية على سهم الصناعات الوطنية جلني االرباح 
اال انه واصل االرتفاع، كذلك شهد سهم بوبيان للبتروكيماويات 
تداوالت قياسية وارتفاعا باحلد االعلى مع توقعات بأن يواصل 
السهم االرتفاع، وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في 
اسعارها خاصة سهم زين الذي ارتفع باحلد االعلى في تداوالت 
ضعيفة فيما سجلت اغلب اسهم الشركات الرخيصة في القطاع 
انخفاضا في اس���عارها بفعل عمليات جني االرباح خاصة اسهم 
الصفاة للطاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك، وفي قطاع االغذية 
شهد سهم امريكانا تداوالت مرتفعة مع مواصلة السهم االرتفاع 

باحلد االعلى.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، شهدت اغلب اسهم القطاع 
ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم اسمنت ام القيوين الذي يتوقع 

ان يواصل االرتفاع.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 52.4% من قيمة 

تداول الشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 151 شركة.

هشام ابوشادي
فوجئت االوساط االستثمارية 
واالقتصادية في الكويت باالرباح 
املتوقعة لصفقة زين والتي تقدر 
في حدها االقصى بنحو 5 مليارات 
دوالر وفقا ملا جاء في اعالن سوق 
الكويت لالوراق املالية امس االمر 
الذي دفع الس���وق لصعود قوي 
بع���د ان كانت البورصة في حالة 
تذبذب صع���ودا وهبوطا قبل ان 
يتم االعالن ع���ن تفاصيل صفقة 
زين على موق���ع البورصة، وفي 

ضوء هذه التطورات فإن زين وشركات مجموعة اخلرافي سوف 
تواصل قيادة النشاط العام للسوق لفترة من الوقت، فقد شهدت 
اغلب اسهم شركات اخلرافي امس عمليات بيع في بدايات التداول 
ما ادى الى انخفاض اس���عار بعضها، اال انه سرعان ما ارتفعت 
اسعار هذه االسهم باحلد االعلى مطلوبة دون عروض، وفي مقابل 
ذلك، تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الرخيصة بفعل موجة 
عمليات البيع جلني االرباح، االمر الذي ادى الى انخفاض اسعار 
العديد من االسهم التابعة ملجاميع استثمارية اسهمها اكثر نشاطا 

في الفترة املاضية.
ومن الواضح ان اس���باب تراجع اسعار اغلب اسهم الشركات 
الرخيصة تعود الى سعي اوساط املتداولني للتخلص مما لديهم 
من اسهم للدخول على اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
التي يتوقع ان حتقق مستويات قسياسية االمر الذي سينعكس 

بشكل ايجابي على نتائجها املالية في الربع االول.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 61.9 نقطة ليغلق على 7440.6 
بارتفاع نسبته 0.84% مقارنة بأول من امس ، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزن���ي 8.81 نقاط ليغلق على 422.21 نقطة بارتفاع نس���ب��ته 

.% 2.01
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 729.9 مليون سهم نفذت من 

خالل 11944 صفقة قيمتها 137.5 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 151 ش���ركة من اصل 207 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 68 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
49 شركة وحافظت اسهم 34 شركة على اسعارها و56 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع االس���تثمار النشاط بكمية تداول حجمها 250.8 
مليون س���هم نفذت من خالل 3742 صفق���ة قيمتها 32.2 مليون 

دينار.
وجاء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
163.7 ملي���ون س���هم نفذت من خالل 2484 صفق���ة قيمتها 21.3 

مليون دينار.
وجاء قطاع الش���ركات غير الكويتية في املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 104.9 ماليني س���هم نف���ذت من خالل 1275 صفقة 

عمومية »الوطني« 
7 مارس وشركات 
الخرافي تواصل 
قيادة صعود 
السوق

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 

على 52.4% من 
القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 61.9 نقطة 
وتداول 729.9 مليون سهم 

قيمتها 137.5 مليون دينار

ارتفاع

)محمد ماهر(زين تقود السوق

»كيوتل« تعقد شراكة إستراتيجية مع »يونيفيرسال ميوزيك«

»المباني« تربح 15.3 مليون دينار في 2009 

توفر أكثر من 120 ألف أغنية ومقطوعة ألكثر من 3500 فنان

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 10% نقدًا و10% منحة 

وبلغ اجمال����ي املوجودات 
املتداولة في الس����نة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 حوالي 
31.2 مليون دينار وبلغ اجمالي 
املطلوبات املتداولة 83 مليون 
دينار وبلغ اجمالي املطلوبات 
133.2 مليون دينار وبلغ اجمالي 
حقوق املساهمني97.6 مليون 

دينار.
وأشارت الشركة في بيانها 
ال����ى أن اجمالي االيرادات من 
التعامالت م����ع االطراف ذات 
الصلة بلغ 4.7 ماليني دينار 
وبلغ اجمالي املصروفات من 
التعامالت م����ع االطراف ذات 

الصلة صفر دينار. 

املوسيقى«.
من جانبه قال النائب األول 
لرئيس قسم التسجيالت الرقمية 
في يونيفيرسال ميوزيك روب 
ويلز »يسعدنا في يونيفيرسال 
ميوزي���ك أن ندعم إطالق هذه 
اخلدمة اجلديدة من مجموعة 
كيوتل، والتي ستصل إلى قاعدة 
عريضة من اجلمهور في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وآسيا. 
فمن خالل العمل معا، سنوفر 
مجموعة من أفضل املوسيقى 

في العالم للجميع«.

وأضاف قائال »سنوفر جتربة 
تفاعلية متميزة لالس���تمتاع 
باملوس���يقى باالش���تراك م���ع 
يونيفيرسال ميوزيك جروب، 
والت���ي س���تفوق توقع���ات 
اجلمي���ع، وذلك من خالل دمج 
املوس���يقى والڤيديو وأخبار 
املجتمع والترفيه، باإلضافة إلى 
اإلصدارات األولية لأللبومات 
الغنائية،، كما ستتيح مجموعة 
كيوتل للعم���الء أيضا االلتقاء 
بنجومهم املفضلني إلكترونيا، 
والتفاعل م���ع مجتمع محبي 

متاحة للمشتركني في مجموعة 
كيوتل في جميع أنحاء العالم 
من خ���الل هواتفه���م اجلوالة 

واإلنترنت.
وبهذه املناسبة قال الرئيس 
التنفي���ذي ملجموع���ة كيوتل 
د.ناص���ر معرفي���ه »يتزاي���د 
اعتم���اد عمالئنا على الهواتف 
اجلوالة واإلنترن���ت كمصدر 
رئيسي للموسيقى في حياتهم 
اليومية، وتضمن هذه االتفاقية 
أن تستمر مجموعة كيوتل في 

دعم احتياجات عمالئها«.

مليون دين����ار وبلغ إجمالي 
املطلوبات املتداولة 79.1 مليون 
دينار وبلغ إجمالي املطلوبات 
109.3 ماليني دينار وبلغ إجمالي 
حقوق املساهمني 11.3 مليون 

دينار.

نش����ر عل����ى س����وق الكويت 
لألوراق املالية أمس أن إجمالي 
املوجودات املتداولة في السنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
بل����غ 14.4 مليون دينار وبلغ 
إجمال����ي املوج����ودات 220.6 

ادارة ش����ركة  قال مجلس 
املباني ان مجلس ادارة الشركة 
اعتمد البيانات املالية السنوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2009 حيث 
جاءت نتائج أعمال الش����ركة 
لتحقق 15.3 مليون دينار ما 
يعادل 33.36 فلس����ا للسهم، 
مقارن����ة مع رب�������ح بلغ 6.2 
ماليني دينار ما يعادل 13.57 
فلسا للس����هم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.
ه����ذا وقد أوصى مجلس 
ادارة الشركة بتوزيع 10% منحة 

و10% نقدا.
وذكرت الش����ركة في بيان 

أعلنت مجموعة كيوتل عن 
توقي���ع مذكرة تفاه���م إلبرام 
شراكة إستراتيجية جديدة مع 
مجموعة يونيفيرسال ميوزيك 
جروب، والتي ستمكن مجموعة 
كيوت���ل من توفير موس���يقى 
بال ح���دود لعمالئها في جميع 
األس���واق الدولية التي تزاول 

فيها نشاطها. 
ومبوجب بن���ود االتفاقية، 
التي تعتبر األولى من نوعها في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، يحق ملجموعة كيوتل 
وبشكل حصري أن توفر لعمالئها 
خدم���ة تنزيل املوس���يقى بال 
حدود عن طريق الهاتف اجلوال 
واإلنترنت، مما ميكنهم من إنشاء 
مجتمعات خاصة لتبادل األغاني، 
والبحث عن أح���دث ما يقدمه 
عالم املوسيقى في العالم، كما 
يستطيع عمالء كيوتل حضور 
احلفالت الغنائية التي تنظمها 
ش���ركة يونيفيرسال ميوزيك 
حصري���ا باإلضافة إلى أي من 

املناسبات العاملية األخرى.
ومتتلك يونيفيرسال ميوزيك 
أكبر كتال���وج لألغاني في هذا 
القطاع من صناعة الترفية بأكثر 
م���ن 120.000 أغنية ألكثر من 
3500 فنان من حقب فنية وأنواع 
موس���يقية مختلفة، وجميعها 

الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني والشيخ عبداهلل بن محمد ود.ناصر معرفيه وروب ويلز في لقطة جماعية

إعداد: منى الدغيميإعالنات البورصة

العثماني: »صناعات التبريد« اجتازت 
شروط وزارة الكهرباء للعام 2010

انضمت شركة صناعات 
التبريد والتخزين الى اجلهات 
الراعي���ة ملعرض الصناعات 
الكويتية الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
حتت رعاي���ة الهيئة العامة 
للصناعة وذلك خالل الفترة 
من 25 مارس الى الثاني من 
شهر ابريل املقبلني على ارض 

املعارض الدولية مبشرف.
وبهذه املناسبة ذكر مدير 
العمليات في الشركة هاني 
العثماني ان »صناعات التبريد 
والتخزين« التي حتتل املرتبة 

االولى في صناعة التكييف في الكويت منذ العام 1986 حترص 
على املشاركة في املعرض البراز مساهماتها التي قدمتها على مدى 

مسيرتها العملية لتعزيز الصناعة الكويتية واعالء شأنها.
وقال العثماني ان »RIC« التي كانت اولى الشركات الكويتية 
التي اجتازت بنجاح شروط وزارة الكهرباء واملاء للعام 2010 
وذلك فيما يتعلق بترش���يد الكهرباء، تبحث دائما عن االبتكار 
واحلداثة في قطاع صناعة اجهزة التكييف، موضحا ان الشركة 
قد سخرت كل جهودها لتطبيق احدث الوسائل التكنولوجية 

في هذه الصناعة.
ومضى العثماني موضحا قدرة صناعات التبريد والتخزين 
على اثبات ريادتها للسوق الكويتي من خالل رفع جودة وأداء 
منتجاتها امام مثيالتها من املنتجات االخرى املنافس���ة وذلك 
بتبنيها تقنيات حديثة وتكنولوجية متطورة، مش���يرا الى ان 
منتجه���ا الوطني في صناعة التكيي���ف »كولكس« وعلى مدار 
24 عاما ظل محافظا عل���ى مكانته وريادته في صناعة اجهزة 

التكييف على املستوى احمللي.
وشدد العثماني على ان الشركة قد خطت خطوات متقدمة 
ف���ي احملافظة على البيئة وذلك من خالل اعتمادها على انظمة 
جديدة متطورة تس���تخدم غازات غير ضارة بطبقة االوزون، 
مؤكدا ان من اولويات صناعات التخزين االهتمام بكل ما يحافظ 

على بيئتنا ويجعلها خالية من اي ملوثات ضارة بالصحة.
وتاب���ع العثماني تصريحاته، موضحا ان الش���ركة تعتمد 
اسلوب اخلطط والبرامج خلدمة ما بعد البيع، مبينا ان صناعات 
التبريد توفر كل ما يتعلق بخدمات اجهزة التكييف وتهتم بكل 
عمليات االنتاج بدءا من اعمال التصميم ومرورا باعمال التصنيع 

والتركيب وانتهاء باعمال الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
وحول معرض الصناعات الكويتية اعتبره العثماني فرصة 
حقيقية البراز حجم اخلدمات التي تقدمها الشركة، خاصة ان 
املعرض يضم مشاركات من كبرى الشركات الكويتية املتخصصة، 
مبينا ان شركة صناعات التبريد والتخزين تفخر بانها الشركة 
الكويتية الوحيدة املتخصصة ف���ي مجال صناعات التكييف، 
مشيرا الى ان »كولكس« من املنتجات التي متلك عالمة جتارية 
مميزة في مجاالت صناعة اجهزة التبريد في الكويت ومنطقة 
اخلليج، موضحا ان الش���ركة تبذل قصارى جهدها للمحافظة 
على املكانة التي اكتس���بتها والسمعة الطيبة التي حققتها في 

مجاالت صناعة وتركيب وصيانة اجهزة التكييف.
وجدير بالذكر ان منتجات شركة صناعات التبريد حاصلة 
على عالمة ISO9001 وهو ما اكسب منتجات الشركة مواصفات 
املنتج���ات العاملي���ة التي جتعلها قادرة على املنافس���ة محليا 

ودوليا.

أعلن عن مشاركة الشركة في معرض الصناعات الكويتية

»األهلي المتحد« يحصل على الموافقة 
الستمالك 40% من المصرف المتحد

مجلس إدارة »دلقان« يجتمع غدًا

»دواجن« تخسر 34.4 ألف دينار
عن العام الماضي

قال س���وق الكويت لألوراق املالي���ة إن البنك األهلي 
املتحد أفاد بأنه قد مت احلصول على موافقة كل من مصرف 
البحرين املركزي ومصرف ليبيا املركزي على قيام البنك 
األهلي املتحد باستمالك نسبة 40% من رأسمال املصرف 
املتحد للتجارة واالس���تثمار عن طريق زيادة رأس���ماله 
وذلك رهنا باستكمال املوافقات النهائية للهيئات االدارية 

والنظامية للطرفني على ذلك.

اعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة 
شركة دلقان العقارية »دلقان« سيجتمع غدا.

وذلك من اجل مناقشة البيانات املالية السنوية للشركة 
للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31.

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة الكويتية 
املتح���دة للدواجن »دواجن« أفادت بأن مجلس اإلدارة قد 
اجتمع أمس األول واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة 
للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31 حيث تكبدت الشركة 
خس���ائر 34.4 الف دينار اي ما يعادل خسارة سهم 0.31 
فلس مقارنة ب� 1.7 مليون دينار خس���ارة مس���جلة عن 

سنة 2008.
هذا وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 10.6 ماليني دينار 
في حني بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 3.9 ماليني دينار 

مقابل 6.2 ماليني دينار سنة 2008.
لإلشارة أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع اي 

ارباح عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009.

هاني العثماني

2010


