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اجلمعية العمومية السنوية للشركة، بل انه في حال اتخاذ مجلس 
ادارة الشركة قرارا بتوزيع االرباح وعدم االنتظار للعام القادم، فانه 
البد من عقد جمعية عمومية استثنائية التخاذ قرار بتوزيع االرباح 
الناجتة عن صفقة زين، وفي خضم االيجابيات اخلاصة بصفقة زين، 
فإن شهر مارس القادم ستزداد فيه وتيرة اعالن الشركات لنتائجها 
املالية خاصة ان هناك حوالي 150 شركة لم تعلن نتائجها حتى اآلن، 
وأغلب هذه الشركات يتوقع ان تعلن عن خسائر اال ان صفقة زين 
ستحد من التداعيات السلبية للخسائر التي ستعلن عنها الشركات، 
خاصة ان هناك تفاؤال بان 
حتقق اغلب الشركات نتائج 
مالية جيدة في الربع األول 

من العام احلالي.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا حركة 
التداول على بعض اسهم 
اربعة  البنوك مع حتقيق 
بنوك ارتفاعا في اسعارها، 
التداوالت املرتفعة  فرغم 
البنك  نسبيا على س���هم 
الوطني إال انه حافظ على 
سعره مستقرا فيما ان سهم 
التمويل الكويتي س���جل 
ارتفاعا محدودا في سعره 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، 
ورغم التداوالت احملدودة 

9.1 ماليني دينار.

شهر مارس

تنظر االوساط االستثمارية واالقتصادية لشهر مارس بعني كلها 
ترقب وتفاؤل، بل انها ترى انه اهم الشهور منذ بداية االزمة، وذلك 
بسبب صفقة زين، فوفقا لتصريحات رئيس شركة بهارتي، فإنه من 
املفترض ان تكون الشركة توصلت التفاق مع مجموعة من البنوك 
العاملية لتمويل الصفقة، وان هذا االتفاق قد يعلن عنه نهاية االسبوع 

اجلاري او االسبوع القادم، 
األمر الذي سيزيد الثقة لدى 
االوساط االستثمارية في 
الكويت جتاه امتام الصفقة، 
وبالتالي س���ينعكس ذلك 
على مجريات التداول في 
التي ستش���هد  البورصة 
تداوالت لم تشهدها خالل 
الرخاء خاصة على  فترة 
التابعة  الش���ركات  اسهم 
ملجموعة اخلرافي، وبعد 
امت���ام الصفقة س���تدخل 
االوس���اط االس���تثمارية 
في مرحلة اخرى تتعلق 
بكيفية توزي���ع االرباح، 
وباعتبار ان الصفقة متت 
العام احلال���ي، فإنها  في 
لن تدخل ضمن مناقشات 

»زين« والشركات المرتبطة بها تقود صعود البورصة
ترقب للنتائج المالية السنوية لنحو 150 شركة

اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات 
والبالغة 40.2 مليون دينار على 55.3% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، 
ايفا، الساحل، جلوبل، عقارات الكويت، اسمنت 

بورتالند، بوبيان كيماويات، زين وأجيليتي.
استحوذت قيمة تداول س��هم زين البالغة 
10.7 مالي��ن دين��ار عل��ى 14.7% م��ن القيم��ة 

االجمالية.
حققت مؤشرات اربعة قطاعات ارتفاعا اعالها 
البنوك مبقدار 122.9 نقطة، تاله االستثمار مبقدار 
73.7 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات اربعة قطاعات 
أعالها اخلدمات مبق���دار 41.4 نقطة، تاله قطاع 

األغذية مبقدار 20.8 نقطة. ت
را
ش

ؤ
م
و

على س���هم البنك التج���اري اال انه 
س���جل ارتفاعا ملحوظا في سعره، 
ويعتبر البنك التجاري الوحيد في 
قطاع البنوك الذي لم يعلن نتائجه 
املالية حتى اآلن، وبدعم من استمرار 
االشاعات حول عملية االستحواذ على 
حصة في بنك اخلليج، فقد س���جل 
الس���هم ارتفاعا ملحوظا في سعره 
في تداوالت ضعيفة نسبيا، ويدعم 
هذه الش���ائعات وجود خالفات بني 
بعض كبار امل���الك في البنك اال انه 
يجب االشارة الى ان اي جهة ترغب 
في احلصول على نسبة 5% وأكثر في 

اي بنك يجب ان حتصل على موافقة مسبقة من البنك املركزي.
حققت اغلب اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض االس���هم خاصة اسهم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي في قطاع االستثمار والتي حققت مكاسب سوقية 
مرتفعة، وهذه الشركات هي االستثمارات الوطنية، الساحل للتنمية، 
املال لالس���تثمار، الصينية لالستثمار والسورية لالستثمار اال انه 
من الضرورة التأكيد على ان الشركات التي ستحقق استفادة كبيرة 
هي االس���تثمارات الوطنية والساحل للتنمية نتيجة متلك احملافظ 

والصناديق التابعة للشركتني كميات كبيرة في زين.
واستمرت التداوالت القياسية على سهم جلوبل الذي حقق مكاسب 
سوقية جيدة ايضا بدعم من العمولة اجليدة التي ستحصل عليها 

الشركة في حال امتام صفقة زين.
واس���تمرت حركة التداول على اغلب اس���هم الشركات العقارية 
في الضعف باس���تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم عقارات 
الكويت الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما اتسمت التداوالت على 
سهمي جيزان واملنتجعات بالضعف النسبي مع ارتفاع محدود في 

اسعارهما السوقية.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس���هم الش���ركات الصناعية ارتفاعا خاصة اسهم 
الش���ركات التابعة ملجموعة اخلرافي في القطاع، وقد ش���هد س���هم 
صناعات االنابيب تداوالت نشطة نسبيا وارتفاعا ملحوظا في سعره، 
اما سهم بورتالند فقد حقق ارتفاعا مبقدار وحدتني في سعره رغم 
التوزيعات املمتازة التي اعلنت عنها الشركة والتي ستكون األعلى 
بني توزيعات الش���ركات والتي بلغت 100 فلس اال انه وفقا للنتائج 
املالية للش���ركة، فقد اعلنت انها حققت ارباح���ا قدرها 12.1 مليون 
دينار ما يعادل 147.3 فلس���ا للسهم، علما ان الشركة حققت ارباحا 
تقدر بنحو 171 فلسا في التسعة اشهر، ما يعني ان الشركة تكبدت 

خسائر في الربع األخير تقدر بنحو 24  فلسا.
وفي قطاع اخلدمات، س���جلت اغلب اس���هم القطاع انخفاضا في 
اس���عارها في تداوالت ضعيفة نسبيا باس���تثناء حتقيق الشركات 
القيادية في القطاع ارتفاعا في اس���عارها خاصة اس���هم اجيليتي 
وزين فيما ان سهم الوطنية لالتصاالت سجل انخفاضا محدودا في 
سعره نتيجة التوزيعات الضعيفة نسبيا التي اعلنت عنها الشركة 
والبالغة 50 فلس���ا رغم حتقيق الش���ركة ارباحا قياسية بلغت 216 
فلس���ا للسهم، وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم  10 شركات على 
55.3% من القيمة االجمالية للش���ركات التي شملها التداول والبالغ 

عددها 132 شركة.

استقالة نائب رئيس مجلس إدارة »بوبيان« 
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« أمس قال بنك بوبيان ان نائب رئيس 
مجلس االدارة جس���ار دخيل اجلس���ار اس���تقال من منصبه وذلك 
الختياره رئيسا ملجلس ادارة بنك وربة واصبحت استقالته نافذة 
منذ 23 فبراير املاضي، وافاد البنك في بيان على موقع سوق الكويت 
لالوراق املالية بأن مجلس اإلدارة احلالي قد تقدم باس���تقالته التي 
ستصبح   نافذة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية املقبلة علما بأنه 
مت اإلعالن عن فتح  باب الترشيح النتخابات مجلس اإلدارة في الفترة 

من 2 إلى 16 مارس اجلاري.  

27.2 فلسًا خسائر بنك اإلثمار
تكبد بنك اإلثمار خسائر بلغت 62.3 مليون دينار عن السنة املالية 
املنتهية في 2009/12/31 بخس���ارة للسهم بلغت 27.24 فلسا مقارنة 
بأرباح بلغت 5.8 ماليني دينار عن الفترة ذاتها من عام 2008 بربحية 
للسهم بلغت 2.52 فلس. وذكر البنك في بيان على موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية ان إجمالي املوجودات بلغ 1.38 مليار دينار فيما بلغ 
إجمالي املطلوبات 1.13 مليار دين���ار. وأوصى مجلس اإلدارة بعدم 

توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31.

147.3فلسًا أرباح »بورتالند« 
وتوزع 100% نقداً 

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة اسمنت بورتالند كويت 
)بورتالند(  افادت بأن مجلس االدارة قد اجتمع يوم االربعاء املاضي 
واعتمد البيانات املالية الس����نوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 
2009/12/31 ، حيث حققت الش����ركة ارباحا بلغت 12.17 مليون دينار 
بواقع ربحية للسهم بلغت 147.32 فلسا للسهم مقارنة بخسائر بلغت 
8.75 ماليني دينار عن الفترة ذاتها من عام 2008 بواقع خسارة للسهم 
الواحد بلغت 105.94 فلوس. وبلغ اجمالي املوجودات في الشركة 62.4 
مليون دينار فيما بلغ اجمالي املطلوبات على الش����ركة 7.01 ماليني 
دينار. وأوصى مجلس ادارة الشركة باجراء توزيعات نقدية بواقع 

100% من القيمة االسمية للسهم بواقع 100 فلس للسهم الواحد.

»المشتركة« تحوز أقل األسعار في مناقصة 
لوزارة األشغال بـ 1.2 مليون دينار

حازت شركة املجموعة املش���تركة للمقاوالت  )املشتركة( اقل 
األس���عار في املناقصة رقم 230/ط/ق ص التابعة لوزارة االشغال 
العامة بقيمة 1.23مليون دينار واخلاصة بأعمال الصيانة العاجلة 
والطارئة واملتفرقات للطرق ف���ي محافظة الفروانية وذلك مبدة 
تنفيذ قدرها 24 ش���هرا بحسب بيان للش���ركة على موقع سوق 

الكويت لالوراق املالية. 

اعتمدت العرض المقدم لبيع حصتها في »ديويت«

 10.6 فلوس خسائر »عارف للطاقة«
 قال س���وق الكويت لألوراق املالية ان ش���ركة عارف للطاقة 
القابضة افادت بأن مجلس االدارة قد اجتمع يوم االربعاء املاضي 
واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية  في 
 2009/12/31 حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 7.9 ماليني دينار 
بخسارة للسهم الواحد بلغت 10.6 فلوس مقارنة بخسائر بلغت 3.6 
ماليني دينار في الفترة ذاتها من عام 2008 بواقع خس���ارة للسهم 
الواح���د بلغت 7.5 فلوس. وبلغ  اجمالي املوجودات في الش���ركة 
109.9 ماليني دينار فيما بلغ إجمالي املطلوبات 35.9 مليون دينار. 

وأوصى مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة املالية.
 من جهة اخرى افادت شركة عارف للطاقة القابضة بأن مجلس 
ادارة الش���ركة قد اعتمد العرض املقدم من شركة نفطية أميركية 
 واملقدر ب� 117 مليون دوالر لش���راء م���ا يقارب من 95% من حصة 
شركة عارف  للطاقة القابضة في مشروع الغاز )ديويت( بالواليات 
املتحدة األميركية والذي  متلك فيه عارف للطاقة القابضة 50% وهذا 
العرض املقدم يسمح للشركة بعمل الدراسة النافية للجهالة ملدة 

10 ايام ومن غير شرط جزائي.
  كما افادت الش���ركة بأنه من املتوقع ان تتراوح ارباح الصفقة 
بني 65 و70 مليون دوالر قبل حساب الضرائب، علما ان االتفاقية 
احلالية ال تشمل حصة عارف للطاقة القابضة في شبكة االنابيب 
وال اآلبار املنتجة والتي يجري  التباحث بش���أنها ومن املتوقع ان 

حتصل هذه العوائد واالرباح في الربع االول من العام 2010.

تشكيل مجلس إدارة
الشركة الوطنية الدولية القابضة

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة الوطنية الدولية 
القابضة  أفادته بأنه بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
املنعقدة  في 24 فبراير املاضي والذي مت فيه انتخاب أعضاء مجلس 
إدارة الشركة مت تشكيل مجلس اإلدارة ليصبح علي أحمد البغلي 
رئيس���ا ملجلس اإلدارة  وعبدالوهاب محمد الوزان نائبا للرئيس، 
ومساعد عبدالعزيز العصيمي وسامر محمد عماد عبوشي وجاسم 
محمد الوزان وعبير عبداهلل عبداحملسن الدهيش وعبير علي أحمد 
الغامن وسلمان عبدالعزيز عبدالوهاب العثمان ونايف عبداللطيف 

سليمان أحمد اعضاء.

تأجيل عمومية »المجموعة التعليمية »
اعلن س���وق الكويت لالوراق املالية عطفا على إعالنه السابق 
 بتاريخ 2010/2/22 واخلاص مبوعد انعقاد اجلمعية العمومية غير 
العادية لش���ركة املجموعة التعليمية القابضة بشأن تغيير اسم 
الش���ركة   وأغراضها، فقد أفادت الشركة بتأجيل انعقاد اجلمعية 
العمومية غير  العادية للش���ركة والتي كان مزمعا انعقادها اليوم 

إلى إشعار آخر.  

بيت األوراق المالية يتفاوض للتخارج من »األمان لالستثمار«

»إعادة التأمين« توصي بتوزيع 5% نقداً  و 5.22% منحة

»تسهيالت« تربح 14.2 مليون دينار في 2009

»حيات كوم« توقع كتاب »إعالن نوايا«
عن رغبتها في شراء 49% من شركة ماليزية

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان 
شركة بيت االوراق املالية أفادت بخصوص 
ما نشر في احدى الصحف احمللية حول 
الش���ركة بالتفاوض للتخارج من  قيام 
ملكيتها في ش���ركة االمان لالس���تثمار، 
وعطفا على االعالن السابق   بخصوص 
ان الش���ركة في طور التفاوض مع عدة 

أطراف  للتخارج من عدة استثمارات تابعة 
لها، وقالت الش���ركة انه منذ فترة بدأت 
مفاوضات شفوية بني البيت وعدة اطراف 
للتخارج من عدة استثمارات تابعة ل� »بيت 
األوراق املالية« وان التفاوض للتخارج من 
حصتها في شركة االمان لالستثمار هي 

جزء واستمرار لتلك املفاوضات. 

كما افادت الشركة بانه لم يتم التوصل 
الى س���عر قيمة الصفقة ولم يتم تسلم 
اى عرض رسمي من الطرف الراغب في 
شراء حصة »البيت« في )األمان(، علما 
أن الشركة ستقوم بإخطار ادارة السوق 
في حالة التوص���ل التفاق نهائي إلمتام 

عملية التخارج.  

اعتمد مجلس إدارة شركة إعادة التامني 
الكويتية »اإلعادة« في اجتماعه أمس البيانات 
املالية لعام 2009، حيث حققت الش���ركة 
ارباح���ا تقدر ب� 914.45 الف دينار بربحية 
للس���هم الواحد بلغت 8.75 فلوس مقارنة 
بخسائر بلغت 1.11 مليون دينار عن الفترة 

ذاتها من العام 2008 بواقع خسارة للسهم 
بلغت حينها 10.67 فلس.

وذكر سوق الكويت لألوراق املالية على 
ان إجمالي املوجودات  موقعه االلكتروني 
في الش���ركة بلغ 70.2 مليون دينار فيما 
بلغ إجمالي املطلوبات 36.4 مليون دينار 

في نهاية 2009. 
وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 5% ارباحا 
نقدية من القيمة االسمية للسهم بواقع 5 
فلوس للسهم الواحد وتوزيع 5.22% أسهم 
منحة من رأس امل���ال املدفوع بواقع 5.22 

سهم لكل 100 سهم. 

اعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان 
شركة التس���هيالت التجارية )تسهيالت(  
حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي 
على بياناتها املالية للسنة املالية املنتهية 
في 2009/12/31، حيث حققت الشركة ارباحا 

بلغت 14.26مليون دينار بربحية للس���هم 
الواحد بلغت 28 فلسا مقارنة بأرباح بلغت 
15.24 مليون دينار عن الفترة ذاتها من عام 

2008 بواقع 29 فلسا للسهم الواحد.
وبلغ إجمالي املوجودات 324.1 مليون 

دينار فيما بلغ إجمال���ي املطلوبات 170.8 
مليون دينار علما ان مجلس إدارة الشركة 
سوف يجتمع يوم األحد املوافق 2010/3/7 
البيانات ومناقش���ة  وذلك العتماد ه���ذه 

توزيعات االرباح.

قال سوق الكويت لألوراق املالية انه 
قد ورد إليه من شركة حيات لالتصاالت 
)حيات كوم( انها وقعت مع شركة ار اند 
ام تيليكومينيشن اس دس ان بي اتش 
دي املاليزية كتاب »اعالن نوايا« تضمن 
اإلعالن عن رغبة الشركة   بشراء 49% من 
أسهم الشركة املشار إليها، وذلك مببلغ 
وقدره 8 ماليني  رينغت اي ما يقارب ال� 

750 ألف دينار يسدد اجلزء االول منها 
واملقدر ب� 3 ماليني رينغت بعد انقضاء 
3 اش���هر على توقيع االتفاقية النهائية 
بتاريخ األول من ابريل املقبل. وتس���دد 
مليوني رينغت بعد انقضاء 30 يوما على 
إصدار النتائج املالية للعام 2010/2009  
ثم مليوني رينغت بعد انقضاء 30 يوما 
على إصدار النتائج املالية للعام2011/2010  

ومليون رينغت في حال حتقيق الشركة 
ملعدل محدد م���ن األرباح ف���ي األعوام  

.2011/2010/2009
وقد احتفظت الشركة بحقها في عدم 
توقيع العقد النهائي وفقا لتقديرها املطلق 
لنتائج الدراسة النافية للجهالة للشركة 
املاليزية واملفت���رض االنتهاء منها  قبل 

تاريخ 11 ابريل املقبل.

هشام أبوشادي
قادت »زين« والشركات املرتبطة 
بها حركة التداول في سوق الكويت 
لالوراق املالية امس والذي يعد اليوم 
االول من تداوالت شهر مارس والذي 
يعد اهم االشهر كونه سيتم فيه حسم 
صفقة زين التي حركت السوق اكثر 
من اي محفزات اخرى، فقد تركزت 
عمليات الشراء بشكل واضح على 
اغلب اسهم الشركات القيادية خاصة 
سهم البنك الوطني القتراب انعقاد 
جمعيته العمومية في الس���ابع من 
الش���هر اجلاري ثم يليها اجلمعية 

العمومي���ة لبيت التمويل الكويتي في الثامن من الش���هر اجلاري، 
لذلك يتوقع ان يكون هناك املزيد من عمليات الش���راء على س���هم 
البنك الوطني لالس���تفادة من توزيعات البنك واملساهمة في زيادة 
رأسماله، باالضافة الى ان امتام صفقة زين سيحقق منها البنك الوطني 
استفادة كبيرة ناجتة من رهونات اسهم زين، فضال عن ذلك االداء 
اجليد للس���وق خالل الربع االول من العام احلالي س���ينعكس على 
قيم رهونات االس���هم لدى البنوك بشكل خاص االمر الذي سيظهر 
بش���كل ايجابي على النتائج املالية للبنوك في الربع االول، وبشكل 
عام يالحظ ان آلية الش���راء تركزت بشكل واضح على اغلب اسهم 
الش���ركات القيادية ذات االرباح التشغيلية، فيما ان اسهم الشركات 
الرخيصة اتسمت حركة التداول عليها بالضعف السباب ابرزها ان 
اغلب هذه االس���هم حققت مكاسب س���وقية كبيرة منذ بداية العام، 
وبطبيعة احلال البد ان متر بعمليات تأس���يس على اسعار جديدة 

لتبدأ مرحلة اخرى من االرتفاع.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة 27.4 نقطة ليغلق على 7406.2 
نقاط بارتفاع نسبته 0.37%، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 4.87 نقاط 

ليغلق على 430.2 نقطة بارتفاع نسبته %1.15.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 387.4 مليون سهم نفذت من خالل 

6906 صفقات قيمتها 72.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 132 ش���ركة من اصل 206 ش���ركات 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 63 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
41 ش���ركة وحافظت اسهم 28 شركة على اس���عارها و74 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
147.5 مليون س���هم نفذت من خالل 2451 صفقة قيمتها 17.2 مليون 

دينار.
وج���اء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 100.3 

مليون سهم نفذت من خالل 841 صفقة قيمتها 8.2 ماليني دينار.
واحتل قطاع شركات اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
71.2 مليون س���هم نفذت من خالل 1695 صفقة قيمتها 20.6 مليون 

دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 29.4 مليون س���هم نفذت من خ���الل 541 صفقة قيمتها 3.8 

ماليني دينار.
وحصل قطاع الش���ركات الصناعية على املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 19.6 مليون س���هم نفذت من خالل 800 صفقة قيمتها 

أرباح قياسية 
لـ»الوطنية« 
وتوزيعات ضعيفة 
نسبيًا و»بورتالند« 
األعلى توزيعاً

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 

على 55.3% من 
القيمة اإلجمالية

المؤشر 27.4 نقطة وتداول 
387.4 مليون سهم قيمتها 

72.6 مليون دينار

ارتفاع

)سعود سالم(مكاسب محدودة ملؤشرات السوق

إعداد: فواز كراميإعالنات البورصة


