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باحلد االدنى ايضا في تداوالت نشطة، وتراجع سهما ايفا والديرة 
القابضة بشكل محدود في تداوالت ضعيفة فيما ان سهم الصفاة 

لالستثمار سجل ارتفاعا محدودا في تداوالت قياسية.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداوالت 
مرتفعة على بعض االس����هم كسهم عقارات الكويت الذي سجل 
انخفاضا محدودا فيما ان س����هم الوطنية العقارية شهد ارتفاعا 
باحلد االعلى خالل مراحل التداول اال ان مكاسبه تقلصت نسبيا 
بفعل عمليات جني االرباح القوية التي شهدها السهم، واستمرت 

التداوالت املرتفعة على سهم منازل الذي ارتفع باحلد االعلى.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة نس����بيا اال ان اغلب اسهم الشركات التابعة 

ملجموعة اخلرافي سجلت انخفاضا في اسعارها باحلد االعلى.
وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها 
باستثناء بعض االسهم التي سجلت ارتفاعا كبيرا في اسعارها 
كسهمي زين واجيليتي اللذين شهدا تداوالت قياسية وفي الوقت 
الذي انخفض فيه سهم الصفاة للطاقة بشكل محدود في تداوالت 

مرتفعة، ارتفعت اسعار صفاتك والصفوة بشكل محدود.
وسجلت اغلب اسهم الش����ركات غير الكويتية انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة نسبيا، وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 6 شركات على 53.1% من القيمة االجمالية للشركات التي 

شملها التداول والبالغ عددها 145 شركة.

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 60% نقدًا

الخرافي: 36.3 مليون دينار 
األرباح الصافية لـ »أمريكانا«

اإلدارة  صرح رئيس مجلس 
والعضو املنتدب بالشركة الكويتية 
لألغذية امريكانا مرزوق اخلرافي 
بان الشركة حققت أرباحا صافية 
عن عام 2009 قدرها 36.3 مليون 
دينار بواقع 93 فلسا للسهم الواحد 
مقارنة بأرباح بلغت 35.2 مليون 
دينار بواقع 90 فلسا للسهم عن 

الفترة ذاتها من العام 2008.
وقال اخلرافي في تصريحات 
صحافية عق��ب اجتماع مجلس 
اإلدارة ام��س ان مجلس اإلدارة 
أوصى بتوزيع ارباح نقدية %60 
من القيمة االسمية بواقع 60 فلسا 

للس��هم الواحد، مبينا ان اجمالي املوجودات في الش��ركة بلغ 583.7 
مليون دينار فيما بلغت املطلوبات 264.5 مليون دينار.

هشام أبو شادي
القوية  البيع  أثارت عمليات 
على سهم زين اجواء من القلق 
لدى اوساط املتداولني في سوق 
املالية امس  ل����الوراق  الكويت 
اال انه����ا لم تؤث����ر على االجتاه 
الصعودي للسهم، ولكن اسهم 
الش����ركات املرتبط����ة ب� »زين« 
شهدت عمليات بيع قوية جلني 
االرباح، االمر الذي ادى النخفاض 
اسعار بعضها باحلد االدنى ما دفع 
مؤشري السوق لالنخفاض، وقد 
ذكرت مصادر ان احدى شركات 

االستثمار كانت وراء عمليات البيع القوية على سهم زين.
ويبدو ان هن����اك اطرافا حتاول تبديد اج����واء التفاؤل التي 
تسود اوس����اط املتداولني خاصة ان عمليات البيع القوية التي 
ش����هدها الس����هم ال يقوم بها اال اطراف لديها كميات كبيرة، من 
س����هم »زين«، ففي ضوء العوائد الضخمة املتوقعة من الصفقة 
والتي تقدر بحوالي خمس����ة مليارات دوالر، فقد كان يتوقع ان 
يشهد سهم »زين« تداوالت محدودة جدا مع ارتفاع باحلد االعلى 
مطلوبا دون عروض مل����دة ثالثة ايام على االقل، اال ان ما حدث 
للسهم من عمليات بيع ضخمة امس كان مبنزلة املفاجأة خاصة 
وان الصفقة رغم ما يثار حولها من شائعات اال ان رئيس شركة 
بهارتي الهندية اكد على ان الصفقة ال توجد اي عوائق المتامها، 
وان عمليات متويلها ال متثل مشكلة، ورغم ما حدث من عمليات 
بيع قوية اال انه قابلتا عمليات شراء قوية ايضا ادت الستمرار 

االجتاه الصعودي للسهم.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 74 نقطة ليغلق على 7366.6 
نقطة بانخفاض نس����بته 0.99% مقارنة ب����أول من امس، كذلك 
انخفض املؤش����ر الوزني 1.88 نقطة ليغلق على 420.33 نقطة 

بانخفاض نسبته 0.45% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 705 ماليني سهم نفذت من خالل 
12168 صفقة قيمتها 167.7 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 
145 ش����ركة من اصل 206 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 
36 شركة وتراجعت اسعار اسهم 79 شركة وحافظت اسهم 30 
شركة على اسعارها و63 شركة لم يشملها التداول.تصدر قطاع 
الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول 273 مليون سهم نفذت 

من خالل 4160 صفقة قيمتها 90.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االس����تثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 211.7 مليون س����هم نفذت من خالل 3979 صفقة 

قيمتها 30 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 110.8 ماليني س����هم نفذت من خالل 1202 صفقة قيمتها 

11.3 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 

»زين« تواصل االرتفاع رغم عمليات البيع القوية 
وجني أرباح على أسهم أغلب الشركات المرتبطة بها

ودائع في البنوك، بجدوى االس����تثمار في الس����وق، ولكن آلية 
التداول احلالية يغلب عليها طابع املضاربات القوية، خاصة ان 

أوساط املتداولني عطشى لتحقيق أرباح.
تراجعت أسعار أس����هم البنوك في تداوالت ضعيفة نسبيا، 
وأكثر األسهم التي سجلت تراجعا متثلت في سهمي البنك الوطني 
والتمويل الكويتي، فيما ان سهم البنك الدولي يعتبر الوحيد في 
قطاع البنوك الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 
نشطة نسبيا.وتراجعت 
اس����عار اغل����ب اس����هم 
الش����ركات االستثمارية 
ت����داوالت قياس����ية  في 
على بعضها خاصة سهم 
الوطنية  االس����تثمارات 
ال����ذي انخف����ض باحلد 
االدن����ى معروضا دون 
طلب����ات، كذلك انخفض 
سهم الساحل باحلد االدنى 
معروضا دون طلبات في 
تداوالت قياس����ية، فيما 
ان سهم املال لالستثمار 
سجل ارتفاعا ملحوظا في 
سعره في تداوالت نشطة، 
وانخفض س����هم جلوبل 

تداول حجمها 43.8 مليون سهم نفذت من خالل 688 صفقة قيمتها 
4.5 ماليني دينار.

وجاء قطاع الش����ركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 33.9 مليون س����هم نف����ذت من خالل 1258 صفقة 

قيمتها 15.8 مليون دينار.
على الرغم من اآلثار السلبية التي انعكست على نفسية أوساط 
املتداولني جراء موجة البيع القوية جلني األرباح التي شهدتها 

العديد من األسهم، خاصة 
اسهم الشركات املرتبطة 
بسهم زين، اال ان ذلك أمر 
مطلوب حتى تؤسس هذه 
األس����هم على مستويات 
سعرية جديدة لتواصل 
عمليات الصعود، فهناك 
س����يولة ضخمة، فقيمة 
التي شهدتها  التداوالت 
البورصة أمس تعد األعلى 
منذ أكثر من ثمانية أشهر، 
األم����ر الذي يش����ير الى 
ان هن����اك تدفقات مالية 
ضخمة للسوق، والذي 
يظهر قناعة اصحاب هذه 
السيولة، والتي تعتبر 

قيمة التداول 
تسجل أعلى 
مستوى لها 
منذ ثمانية
 أشهر

المؤشر العام 74 نقطة 
وتداول 705 ماليين سهم 
قيمتها 167.7 مليون دينار

ض نخفـا ا

»أريج« توصي بتوزيع 6.25% نقدًا عن 2009

عموميتا »المصرية الكويتية« 
و»البحرينية الكويتية« مارس المقبل

ربحت املجموعة العربية للتأمني )أريج( 6.27 
ماليني دينار عن الس���نة املالي���ة املنتهية في 31 
ديس���مبر املاضي بواقع 29 فلسا للسهم الواحد 
مقارن���ة بخس���ارة بلغت 7.8 مالي���ني دينار عن 
الفترة ذاتها من عام 2008 بواقع 36 فلسا للسهم 

الواحد.
وأفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس 

ادارة )اريج( اجتمع أمس األول املوافق 16 واعتمد 
البيانات املالية السنوية للشركة حيث بلغ إجمالي 
موجودات الش���ركة 325 مليون دينار فيما بلغ 

إجمالي املطلوبات 248.3 مليون دينار.
وأوصى مجلس ادارة الشركة بإجراء توزيعات 
نقدية ب� 6.25% من القيمة االسمية للسهم بواقع 

18 فلسا لكل سهم.

قال سوق الكويت لألوراق املالية إن اجلمعية 
العمومية العادية للش���ركة القابضة املصرية 
الكويتية سوف تنعقد يوم السبت في 13 مارس 
القادم  في القاهرة حيث سيتم   خاللها مناقشة 
توصية مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 
في ديسمبر املاضي والتي تضمن توزيع ارباح 
نقدية بنس���بة 5% من القيمة االسمية للسهم 

)1.25 سنت أميركي لكل سهم(. 
وذلك للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة. 
بتاريخ يوم االثنني املوافق 2010/3/29. وتوزيع 
أسهم منحة بنسبة 10% من رأس املال املدفوع )10 
أسهم لكل 100 سهم(  وسوف تفوض اجلمعية 
العمومية مجلس اإلدارة في حتديد تاريخ احلق 

وتاريخ التوزيع ألس���هم املنحة بعد استكمال 
إجراءات اإلصدار.

كما اعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن 
اجلمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة 
البحرينية الكويتية للتأمني سوف تنعقد بداية 
شهر مارس القادم حيث ستتم خاللها مناقشة 
توصية مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية 
في 2009/12/31 بتوزيع ارباح نقدية بنسبة %22 
من القيمة االس���مية للسهم )16.641 فلسا لكل 
سهم(. وتوزيع اسهم منحة بنسبة 7.1944% من 
رأس املال املدفوع )7.1944 سهما لكل 100 سهم(. 
وذلك للمس���اهمني املسجلني بسجالت الشركة 

بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.

أحمد معرفي 

 أعل����ن رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة وضوح 
لالستشارات املالية واالقتصادية 
أحمد عبداهلل معرفي عن بدء إطالق 
»وضوح« تقاريرها الدورية التي 
أداء سوق  تتناول حتليالت عن 
الكويت لألوراق املالية والشركات 
املدرجة فيه. حيث أفاد بأن الشركة 
س����تكون حريصة على أن تكون 
تقاريرها متميزة من حيث الشكل 
واملضمون وتعكس نبض السوق 
لتحق����ق الغرض م����ن إصدارها، 
واملتمثل في خدمة املستثمر وتقدمي 
التحليل الواقعي والعميق والدقيق 

عن أداء السوق والشركات.
كما أضاف أن التقارير س����تركز بشكل أساسي 
على حركة واجتاه الس����يولة، وه����و اجلانب األهم 

بالنسبة للمستثمرين في السوق، 
حيث سيتم رصد معظم املتغيرات 
ومقارنتها مع املعايير اإلرشادية 
إلعطاء صورة ونتائج أفضل أقرب 
إلى الواقع، فيتم متابعة حركتها 
يوميا مع مقارنتها باملتوسطات 
الس����ريعة مثل متواسط الثالثة 
أش����هر. وقال معرفي إن تقارير 
العديد من  »وضوح« تتضم����ن 
املتداولني  التي ته����م  املعلومات 
واملدعمة بالرسوم البيانية وكذلك 
املتغيرات أو حركة مؤشري السوق 
سواء السعري أوالوزني، وبذلك 
تصب����ح تقاريرنا األول����ى التي 
حتتوي على الرسم البياني للمؤشر الوزني، وذلك 
نظرا ملا يش����كله املؤشر الوزني من أهمية بالنسبة 

ملديري احملافظ والصناديق.

معرفي: حركة واتجاه السيولة في السوق 
سيكونان  محورًا لتقارير »وضوح« الدورية 

»شراع« تشارك في مؤتمر المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة بواشنطن

تشارك شركة شراع الدارة 
املش����اريع مبمثله����ا في مؤمتر 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
العاصمة  ف����ي  اقامته  املزم����ع 
االميركية واش����نطن يومي 26 
و27 اجلاري والذي سيحاضر 
فيه الرئيس االميركي براك اوباما 
للتحدث عن اهم ما يخص املنطقة 
من دع����م املش����اريع الصغيرة 
واملتوسطة التي سبق ان حرص 
على دعمه����ا واعتبارها العمود 
األساسي القتصاد أي دولة.  ومن 
جانبه، توجه رئيس مجلس إدارة 
شركة ش����راع الدارة املشاريع 

حسني يوسف الزلزلة،بخالص الشكر 
لباس����م احلسامي ملحق املش����اريع واملنح لتعزيز 
الدميوقراطية واملسؤول عن املبادرة األميركية الشرق 

أوس����طية في الكويت.   وأكد نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب داود معرفي انه فخور مبا 

اجنزت شراع من مشاريع الى هذا اليوم.

 داود معرفي

محمد الطراح

حسني الزلزلة

محمد الهاجري

موجة من جني األرباح تسيطر على مجريات تداوالت البورصة

اقتصاديان: السيولة المالية في السوق  تمهد لمرحلة 
مفصلية جديدة ومؤشر إلى بلوغ أرقام قياسية

 الكويت � كونا: س���يطرت 
عملي���ات جني األرب���اح على 
تداوالت سوق الكويت لألوراق 
املالية امس وش���هد الس���وق 
مؤش���رات ايجابية متثلت في 
ارتفاع منحنى القيمة النقدية 
املتداولة واعداد الصفقات املبرمة 
وكميات األس���هم املتداولة مما 
يش���ير إلى مرحلة جديدة من 

التأسيس.
وأكد محلالن ماليان لوكالة 
األنب���اء الكويتي���ة )كونا( ان 
السيولة املالية التي يتمتع بها 
السوق حاليا متهد الى مرحلة 
مفصلية جديدة س���يعود من 
خاللها الى بلوغ أرقام قياسية 
سابقة بسبب موجة من التفاؤل 
التي تعم نفس���يات ش���رائح 
املستثمرين سواء كانوا أفرادا أو 
مؤسسات نتيجة محفزات فنية 
عديدة. وقال رئيس فريق دريال 

السياس���ي واالقتصادي على 
املستوى احمللي األمر الذي عاد 
بطريقة ايجابية على الصناديق 

واحملافظ االستثمارية.
وتوقع الهاجري اس���تمرار 
عملي���ات جني األرب���اح على 
حالها خالل تداوالت غد وبداية 
االسبوع املقبل حيث من املرجح 
ان يؤسس املؤش���ر السعري 
ملرحلة جديدة ق���د يبلغ فيها 
مس���توى ال���� 8000 نقطة في 

غضون املرحلة املقبلة.
 واتفق احمللل املالي محمد 
الطراح مع الهاجري حول سير 
تداوالت السوق مشيرا إلى ان 
عمليات جن���ي األرباح جاءت 
نتيجة إلبرام عدد من الصفقات 
وإعالن بعض الشركات بياناتها 

املالية للعام 2009.
ودعا الط���راح إلى ضرورة 
عدم القلق بني أوساط املتداولني 

التي تعد  التراجعات  من هذه 
الناحية  مؤش���را ايجابيا من 

الفنية.
وأضاف ان مردودات ايجابية 
عديدة س���تعود على السوق 
تتعل���ق بضخ س���يولة مالية 
محلية وأجنبية جراء مرحلة 
التفاؤل التي تعم أوساط السوق 
وانعكست على جميع القطاعات 
املدرجة وحتديدا على أس���هم 

الشركات القيادية.
الطراح ان تش���هد  وتوقع 
تداوالت نهاية األسبوع موجة 
عنيفة م���ن جني األرباح أكثر 
مما شهده السوق في تداوالت 
اليوم على اعتب���ار ان صغار 
املستثمرين يرغبون دائما في 
بدء األسبوع على سيناريو آخر 
وبالتالي التخلص من األسهم مع 
نهاية كل اسبوع لتكون الرؤية 

أكثر وضوحا.

للتحليل الفني محمد الهاجري ان 
عمليات جني األرباح متواصلة 
في الس���وق بع���د االرتفاعات 
التي ش���هدها خالل العش���رة 
أيام املاضية جراء ما دار حول 
صفقة شركة زين لالتصاالت 
إضافة الى وجود أنباء عن تنفيذ 
مشروعات لشركات مما يشير 

الى التوجه الصحي والطبيعي 
للتداوالت.

وأضاف الهاجري أن عمليات 
جني األرباح ما هي إال صورة 
مستقبلية لتأسيس مستويات 
س���عرية جديدة الس���يما مع 
وج���ود الزخم عل���ى تداوالت 
منطقية تدعمها حالة االستقرار 

ت
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استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 89.2 
مليون دينار على 53.1% من القيمة االجمالية للس����وق 
وهذه الشركات هي الوطني، بيتك، استثمارات، الصفاة، 

بوبيان، الساحل، الوطنية، اجيليتي، زين والصفوة.

استحوذت قيمة تداول »زين« على 55.9 مليون دينار 
بنسبة %33.3.

غطى اللون األحمر جميع قطاعات الس���وق دون 
اس���تثناء وتصدر قطاع البن���وك التراجعات مبقدار 
169 نقطة تالها قطاع الصناعة مبقدار 143.8 نقطة، 
فيما جاء قطاع االستثمار في املرتبة الثالثة من حيث 

التراجع مبقدار 76 نقطة.

 )محمد ماهر(تراجع جميع مؤشرات السوق

مرزوق اخلرافي


