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خاصة ان حتقيق املكاس���ب وإعادة بناء مراكز مالية على اسعار 
جديدة وبأقل من األسعار التي مت البيع بها ميثل وقودا الستمرار 
االجتاه الصعودي للس���وق، فال يزال سيناريو عدم بيع أصول 
زي���ن أفريقيا في العام املاض���ي او بيع 46% من زين حاضرا في 
أذهان أوس���اط املتداولني، وبالتالي فإن هناك مخاوف من تكرار 
هذا الس���يناريو حتى ان كان في نطاق ضيق، خاصة ان طرفي 
الصفقة احلالية متفقان في أسس إمتام الصفقة، وكافة البيانات 
حولها مت اإلعالن عنها، وبالتالي فإن عامل الش���فافية فيها أكثر 
وضوح���ا، لذلك ليس هناك مبرر للمخاوف التي يبديها البعض 
خاصة ان بيع أصول زين أفريقيا ميثل احد احملاور األساس���ية 

لإلستراتيجية اجلديدة لشركة زين األم.

آلية التداول

حافظ����ت أغلب أس����هم 
البنوك على أسعارها ثابتة 
في ت����داوالت مرتفعة على 
بعض األس����هم، فقد شهد 
س����هم بنك اخلليج ارتفاعا 
باحلد األعلى خالل مراحل 
التداول، حيث ارتفع من 340 
فلسا الى 365 فلسا، إال ان 
عمليات جني األرباح التي 
شهدها السهم أدت إلى إغالقه 
على 345 فلس����ا، مس����جال 
ارتفاعا محدودا، كما شهد 
سهم البنك الدولي تداوالت 
مرتفعة نس����بيا سيطرت 

وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 42.8 مليون سهم نفذت من خالل 669 صفقة قيمتها 

4.3 ماليني دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 31.6 

مليون سهم نفذت من خالل 844 صفقة قيمتها 13.3 مليون دينار.

تقليص الخسائر

في الثواني األخيرة من التداوالت تقلصت خسائر املؤشر العام 
من 77 نقطة الى 40.2 نقطة، كما تقلصت خس���ائر املؤشر الوزني 

من 3 نقاط الى 1.26 نقطة.
وعلى الرغ���م من املخاوف التي س���ادت أوس���اط املتداولني 

جراء الهبوط امللحوظ 
انه يأتي  إال  للس���وق 
في اط���ار تزايد وتيرة 
البيع جلني  عملي���ات 
التي بدأت من  األرباح 
بداية تعامالت األسبوع 
اجلاري، وهذا أمر كان 
متوقعا، فعقب املكاسب 
القوي���ة التي ش���هدها 
الس���وق اث���ر اإلعالن 
عن صفق���ة زين، كان 
الطبيعي ان يقوم  من 
املضارب���ون واحملافظ 
املالي���ة والصنادي���ق 
بعملي���ات جني أرباح 
لتحقيق مكاسب سوقية 

عمليات بيع لجني األرباح وتقليص الخسائر في الثواني األخيرة
استقرار »زين« وأغلب الشركات المرتبطة بها بعد تداوالت ضعيفة

عليها عملي����ات جني األرباح، 
األمر الذي أدى لتراجع السهم 

وحدتني.
وتراجع����ت اس����عار اغلب 
اسهم الش����ركات االستثمارية 
في تداوالت ضعيفة نس����بيا، 
ن اسهم شركات اخلرافي  فيما ا
في قطاع االس����تثمار تباينت 
اس����عارها ما بني االس����تقرار 
واالرتفاع. فقد حافظ س����همًا 
االستثمارات الوطنية والساحل 
ل لالستثمار على اسعارهما  واملا
في ت����داوالت ضعيف����ة، فيما 
ارتفعت اسعار سهمي السورية القابضة والصينية لالستثمار 
ي سجل ارتفاعا باحلد األعلى في  ويعد سهم جلوبل الوحيد الذ
تداوالت قياسية متجاوزًا حاجز 102 فلس، وًلك بفعل عمليات 
املضاربة التي شهدها السهم بدعم من االستفادة التي ستحققها 
ه لدفع  الشركة من اتعابها في هدارة صفقة زين، فضال عن االجتا
ى بعض احملافظ  ل الش����ركة لد الس����هم لالرتفاع لتحسني اصو

والصناديق.
وسجلت اغلب اسهم الش���ركات العقارية انخفاضا في اسعارها 
ف���ي تداوالت ضعيفة، فقد انخفض س���هم الوطنية العقارية باحلد 
ن طلبات متأثرا بانخفاض سهم اجيليتي باحلد  األدنى معروضا دو
األدنى ايضا، فيما حقق س���هم الصاحلية العقارية ارتفاعا ملحوظا 
ل اغلب اسهم الشركات العقارية لم تعلن نتائجها  ه. وال يزا في سعر

املالية السنوية.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في 
ن كانت بعض االسهم شهدت عمليات بيع  تداوالت ضعيفة نسبيا وا
ى النخفاض س���عرها بشدة مثل سهم  ملحوظة جلني االرباي ما اد

ن للبتروكيماويات. اسمنت بورتالند وبوبيا
ل على اسهم الشركات اخلدماتية بالضعف  واتسمت حركة التداو
ي انخفض  مع انخفاض اس���عار اغلبها خاصة س���هم اجيليتي الذ
م جتديد اجليش  ل عد باحلد االدنى نتيجة انتشار اشاعات عن احتما
االميركي عقودا مع الشركة بسبب القضية املرفوعة ضدها والتي لم 
ن. واستقر سعر سهم زين في تداوالت ضعيفة  يتم حسمها حتى اآل
سيطرت عليها عمليات التجميع، فيما سجلت اسهم الصفاة للطاقة 
والصفوة وصفاتك انخفاضا في اس���عارها في تداوالت ضعيفة اما 
سهما الرابطة والتنظيف فقد شهدا ارتفاعا في اسعارهما في تداوالت 
ل الرابطة  ل احتماالت حصو نشطة نتيجة املعلومات التي تروى حو
ن مع ش���ركة مبرد التي ارتفع  على عقود اجليش االميركي بالتعاو

سهمها ايضا باحلد األعلى.
وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثنال التداوالت النشطة على سهم التمويل 
ي واصل اجتاهه النزولي متأثرا باخلس���ائر الضخمة  اخلليجي الذ
التي اعلنت عنها الشركة والتي تهدد استمراريتها، وانخفض سهم 
ن طلبات ش���رال بفعل  اس���منت الفجيرة باحلد االدنى معروضا دو

عمليات البيع القوية.
ل اسهم 11 شركة على 52.6% من هجمالي  وقد استحوًت قيمة تداو

ل والبالغ عددها 142 شركة. قيمة الشركات التي شملها التداو

هشام أبوشادي
طغت عملي���ات البيع جلني 
ل في  االرب���اي على حركة التداو
س���وق الكويت لالوراق املالية 
ي  ي دفع مؤش���ر امس، االمر الذ
السوق للتراجع بشكل ملحوظ 
خاصة مع انخفاض سهم اجيليتي 
والش���ركات املرتبطة بها باحلد 
األدنى اثر انتشار اشاعات سلبية 
ل احتماالت  ل الشركة تدور حو حو
م جتديد بع���ض العقود مع  عد

اجليش االميركي.
وعلى الرغم من انه ال توجد 

ن االجازة  مبررات قوية للتراجع احلاد ألسعار العديد من االسهم اال ا
ي التحرير والوطني دفعت اوساط املتداولني  الطويلة نس���بيا لعيد
ي احداث سلبية اثنال  لتفضيل االحتفاظ بالسيولة املالية خوفا من ا

ل عقب فترة االجازة. االجازة تؤثر على مجريات التداو
ويالحظ انه رغم انخفاض اس���عار اغلب اس���هم الشركات التي 
ي  ه االسهم ضعيف االمر الذ ل هذ ن معدالت تداو شملها النشاط اال ا
ن هناك من  م عن البيع، بل على العكس، فإ ن هناك شبه احجا يظهر ا
يستغل الفترة الراهنة لتجميع االسهم سوال القيادية او الرخيصة 
ي التي يتوقع  بأقل االس���عار الراهنة استعدادا ملرحلة النشاط القو
ي يعد من االشهر التي ستغير  ن يش���هدها السوق الشهر املقبل الذ ا
ل زين افريقيا، اما في  م صفقة بيع اصو ل امتا مس���ار السوق في حا
ن كارثة مبعنى الكلمة ستشهدها البورصة،  لك، فإ ل حدوث عكسً  حا

وهو ما نأمل اال يحدث اطالقا.
ن يسود  وفي ضول االدال الس����لبي للسوق امس، فانه يتوقع ا
م خاصة وانه يعد االخير من  ن االخضر تداوالت السوق اليو اللو
تداوالت ش����هر فبراير، وبالتالي اغ����الق ميزانيات احملافظ املالية 
ل  ي خال ن نش����اط السوق القو ن كا والصناديق على وضع جيد وا
ي الى  ي خاصة على اسهم الشركات القيادية سيؤد الش����هر اجلار

حتسن افضل الدائهم.

المؤشرات العامة

م للبورصة 40.2 نقطة ليغلق على 7400.8  انخفض املؤشر العا
ل من امس، كذلك انخفض  نقطة بانخفاض نسبته 0.54% مقارنة بأو
املؤشر الوزني 1.26 نقطة ليغلق على 429.09 نقطة بانخفاض نسبته 

ل من امس. 0.32% مقارنة بأو
ل  ن سهم نفذت من خال وبلغت كمية االسهم املتداولة 429.1 مليو

ن دينار. 8641 صفقة قيمتها 82.5 مليو
ل على اس���هم 142 ش���ركة من اصل 207 ش���ركات  ى التداو وجر
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 34 ش���ركة وتراجعت أسعار أسهم 
65 ش���ركة وحافظت أسهم 43 ش���ركة على أسعارها و65 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
155.4 مليون سهم نفذت من خالل 3346 صفقة قيمتها 35.5 مليون 

دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 112.4 
مليون سهم نفذت من خالل 1991 صفقة قيمتها 12.2 مليون دينار.

واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 62.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 980 صفقة قيمتها 6.2 ماليني دينار.

المؤشر العام 40.2 نقطة 
وتداول 429.1 مليون سهم 

قيمتها 82.5 مليون دينار

انخفاض

إشاعات سلبية 
تدفع »أجيليتي« 
وشركاتها لالنخفاض 
بالحد األدنى وتصعد 
»الرابطة« و»التنظيف«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
11 شركة على 
52.6% من القيمة 
اإلجمالية

ل مسهم 11 شركة والبالغة  استحوًت قيمة تداو
ن دينار على 52.6% من القيمة االجمالية،  43.3 مليو
ه الشركات هي: »الوطني«، بنك اخلليج، البنك  وهذ

الدول���ي، بيتك، جلوبل، بورتالند، اجيليتي، زين، 
الرابطة، ولوجستيك.

ل س��هم زين البالغة 10.7  اس��تحوذت قيمة تداو
ماليني دينار على 12.9% من القيمة االجمالية.

باستثنال ارتفاع مؤشر قطاع البنوك مبقدار 
46.7 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات 
ه االغذية  اعالها اخلدمات مبق���دار 95.5 نقطة، تال
ه الش���ركات غير الكويتية  مبقدار 64.2 نقطة، تال

مبقدار 61 نقطة.

)محمد ماهر(آثار عمليات جني األرباح بادية على بعض املتداولني

مصرفيون: قرارات »المركزي« ستعزز أداء البنوك العام الجاري

كون���ا: توق���ع مصرفيون 
كويتي���ون ان تكون فترة ما 
بع���د األزمة املالي���ة العاملية 
ايجابية على القطاع املصرفي 
احمللي وعلى مختلف البنوك 
الكويتية التي يتوقع ان حتقق 
نتائج أفضل خالل العام احلالي 

مقارنة بالعام املاضي.
وأكدوا في لقاءات متفرقة 
مع »كونا« أمس ان إجراءات 
احليطة واحل���ذر واحلوكمة 
والش���فافية وتطوي���ر ادارة 
التي ساهمت األزمة  املخاطر 
العاملي���ة بتعزيزها  املالي���ة 
بتوجيهات م���ن بنك الكويت 
املركزي س���يكون لها مردود 
ايجاب���ي على املديني القصير 

واملتوسط.
وأضاف���وا ان تنفيذ خطة 
التنمي���ة التي أق���رت مؤخرا 
والتي تتجاوز قيمتها 30 مليار 
دينار يحتاج الى قطاع مصرفي 
متني وقادر على تقدمي احللول 
التمويلية املختلفة الالزمة لهذه 

اخلطة العمالقة.
ادارة  وقال رئيس مجلس 
بنك الكويت الدولي عبدالوهاب 
ال���وزان ان اإلج���راءات التي 
اتخذت فيم���ا يتعلق بحماية 
املالية  اثناء األزمة  املصارف 
بتوجيهات من البنك املركزي 
س���اعدت على حماية البنوك 
الكويتية وجعلتها أكثر حذرا 
ومتانة، مشيدا باجلهود التي 
بذلها البنك املركزي للحد من 
تداعيات األزمة على املصارف 
الكويتية السيما ان األزمة كانت 
األصعب واألخطر على قطاع 
البنوك وهددت بانهيار النظام 

املصرفي العاملي.
وأضاف ان هذه اإلجراءات 
ف���ي تعزيز  س���اهمت أيضا 
البن���وك  ل���دى  الش���فافية 
الكويتية جلهة عمالئها وجلهة 
االفصاح���ات ع���ن بياناتها 

ومالءتها املالية مما يجعل هذه 
البنوك في مساءلة مستمرة 
عن اي ثغرات مستقبلية قد 

تتعرض لها مستقبال.
وأشار الوزان الى ان األزمة 
املالية دفعت البنوك احمللية الى 
تعزيز مبدأ احلوكمة واالهتمام 
بصورة اكبر بإدارة املخاطر من 
خالل تدريب الكوادر والكفاءات 
في هذه اإلدارة احليوية واملهمة 
السيما ان األزمة املالية العاملية 
أثبتت مدى أهمية هذه اإلدارة 
في القطاع املصرفي على املدى 

الطويل والقصير.
من ناحيته قال مدير عام 
شؤون مجلس ادارة في بنك 
اخلليج فوزي الثنيان ان البنوك 
الكويتية أثبتت جدارتها خالل 
األزمة املالية العاملية، مشيرا 
الى ان تأثر البنوك الكويتية 

باألزمة كان اقل حدة من الكثير 
من الشركات االخرى خصوصا 

االستثمارية.
إدارة  ان  الثني���ان  وب���ني 
املخاطر واحلوكمة والشفافية 
كانت متبعة في البنوك احمللية 

قبل األزمة وكانت تعمل بكفاءة 
اال ان األزم���ة املالية العاملية 
فاجأت كل القطاعات واملجاالت 
االقتصادية في العالم مبا فيها 

البنوك العاملية.
وق���ال ان »البنوك احمللية 
اكتس���بت خب���رات وجتارب 
دعمته���ا كمؤسس���ات مالية 
أساسية في النظام االقتصادي 
السيما ان األزمة أفرزت العديد 
من التحدي���ات اجلديدة التي 
دفع���ت البنوك ال���ى تطوير 
أنظمتها وإدارة املخاطر فيها 
والتحوط من أم���ور لم تكن 
موج���ودة اال في ظ���ل األزمة 
وف���ي ظ���روف اقتصادي���ة 

استثنائية.
م���ن جانبه اعتب���ر خبير 
الكويت  ف���ي بن���ك  مصرفي 
والش���رق األوسط فضل عدم 

الكشف عن اسمه ان السياسات 
املتحفظة التي يتبعها كل بنك 
على حدة كانت سببا رئيسيا 
في مدى تأثر كل بنك باألزمة 
العاملي���ة ودرجة هذا  املالية 
التأثر الس���يما على احملفظة 
االئتمانية لهذه البنوك، مشيرا 
البنوك  ان األزمة جعلت  الى 
احمللية تتبع سياسات ائتمانية 

اكثر حتفظا.
الش���فافية  ان  وأض���اف 
واحلوكم���ة فرضت نفس���ها 
بقوة خالل فت���رة األزمة كما 
الكويتية تطبق  البن���وك  ان 
املعايير العاملية ككفاية رأس 
املال واالفصاح���ات والرقابة 
األم���ر الذي جنبها الكثير من 
املشاكل التي جنمت عن األزمة 
وتداعياته���ا عل���ى االقتصاد 

احمللي.
وأشار الى ان مواجهة األزمة 
ق���ادرة على  بفاعلية جعلها 
املقبلة  الى املرحلة  االنطالق 

بتفاؤل كبير.
ان االهتمام بالبنوك  وبني 
العاملة وفق مبادئ الشريعة 
اإلسالمية ليس مقتصرا على 
الكويت في مرحلة ما بعد األزمة 
بل أصب���ح توجها عامليا بعد 
ان استطاعت هذه البنوك ان 
تثبت جدارتها وقدرتها على 
الصمود في وجه األزمة إضافة 
الى منتجاتها املالية املبتكرة 
واملتطورة بصورة مستمرة.

يذكر ان البنك املركزي اتخذ 
مع بدء األزمة املالية العاملية في 
س���بتمبر من عام 2008 حزمة 
متكاملة من السياسات واإلجراءات 
ملواجهتها والتي كان من شأنها 
الس���يولة  تعزيز مس���تويات 
في القط���اع املصرفي وتخفيف 
ضوابط اإلقراض مبا يساهم في 
توسيع املساحة االقراضية امام 
البنوك لتمويل مختلف قطاعات 

االقتصاد الوطني.

الوزان: األزمة المالية دفعت البنوك لتعزيز مبدأ الحوكمة واالهتمام بصورة أكبر بإدارة المخاطر
الثنيان: البنوك اكتسبت خبرات وتجارب من األزمات دعمتها كمؤسسات مالية أساسية في النظام االقتصادي

أكدوا المردود اإليجابي لها على المديْين القصير والمتوسط

فوزي الثنيان

أداء جيد متوقع للبنوك خالل الفترة املقبلة

)كرم دياب(محمد العصفور مترئسا عمومية الشركة

 العصفور: »البناء« تدشن خطًا إنتاجيًا جديدًا
منتصف العام الحالي بقيمة 1.5 مليون دينار

إن الشركة تسعى لبذل املزيد من 
اجلهد للحفاظ على ريادة الشركة 
ومس����اهمتها الفعالة في النهضة 
الكويت ومنطقة  ف����ي  العمرانية 

اخلليج والعراق. 
وقد انتخبت عمومية الشركة 
مجلس إدارة جديدا للثالث سنوات 
املقبلة والذي يتشكل من 7 أعضاء 
هم: شركة أوالد علي الغامن وميثلهم 
فهد الغامن، أسمنت الكويت وميثلها 
خليفة الفضالة، عقارات الكويت 
وميثلها يعقوب العصفور وعلي 
التخصيص  الرقبة )عض����وان(، 
التجارية وميثلها محمد  العاملية 
الثق����ة املش����تركة  العصف����ور، 
العقارية وميثلها ابراهيم الشهاب، 
التخصيص املتحدة للتجارة العامة 
واملقاوالت وميثلها عبد احملس����ن 

سليمان املشعان.

2009 بانخفاض قدره 480.2 ألف 
دينار. 

وأشار الى أن تكلفة املبيعات 
زادت من 65.7% في 2008 إلى %67.8 
في 2009 بس����بب تراجع االنتاج 
والذي أثر على مجمل الربح الذي 
انخفض من 1.2 مليون في 2008 
إلى 1.023 في 2009 بانخفاض قدره 

230.8 ألف دينار. 
وأوضح أنه ورغم اقتصار أرباح 
الش����ركة على األرباح التشغيلية 
فقط، إال أن صافي الربح لهذا العام 
زاد من 549.3 ألف دينار في 2008 
إل����ى 563.9 ألف في 2009 بزيادة 
قدرها 14.5 ألف دينار نظرا لتحقيق 
خسائر استثمارية قدرها 244.3 
ألف دينار عام 2008 بسبب األزمة 

املالية العاملية. 
واختتم العصفور حديثه بالقول 

عمر راشد 
 أق����رت عمومي����ة »الكويتية 
لصناعة مواد البناء« توزيع %15 
نقدا على مساهمي الشركة وذلك 
عن البيانات املالية للسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2009. 
 وأوضح رئيس مجلس إدارة 
الشركة محمد العصفور أن الشركة 
تعاقدت مؤخرا على خط إنتاجي 
جديد بقيمة 1.5 مليون دينار يتم 
تدشينه منتصف العام احلالي، الفتا 
الى أن اخلط اجلديد ذو مواصفات 
قياسية خليجية وعاملية سيحقق 

وفرة في اإلنتاج. 
واستدرك في تصريح صحافي 
على هامش عمومية الشركة، بنسبة 
حضور 92.62%، بأنه سيتم تركيب 
املكائن للخط اجلديد فور وصولها 
في أبريل املقبل، موضحا أن مسيرة 
الشركة ستتعزز باخلط اجلديد، 
الفتا الى أن الشركة بدأت مسيرتها 
ف����ي 1980 بخطني إنتاجيني وهذه 
الزيادة املتنامية في عدد خطوط 
االنتاج تأتي حتقيقا ملبدأ التوسع 
الذي حرصت الشركة عليه طوال 
السنوات املاضية بعد تنامي الطلب 

محليا وخليجيا. 
العصف����ور أن تداعيات  وبنينّ 
األزمة املالية العاملية ألقت بظاللها 
على مشاريع الدولة العمرانية التي 
انحسرت بشكل كبير وتراجعت 
مبيعاته����ا م����ن 3.6 مالي����ني في 
2008 إل����ى 3.17 ماليني دينار في 

عموميتها أقرت توزيع 15% نقدا وانتخبت مجلس إدارة جديدًا 


