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حالة الترقب الراهنة التي تسود املتداولني جزء كبير منها يعود 
الى ترقب نتائج الش���ركات، خاصة انه كلم���ا اقتربنا من نهاية 
الشهر اجلاري تزداد وتيرة اعالنات الشركات اال انه اليزال هناك 
عدد كبير من الشركات االستثمارية والعقارية لم تعلن نتائجها 

املالية حتى اآلن.

آلية التداول

حققت اس���هم خمسة 
بنوك خسائر في اسعارها 
امس في تداوالت محدودة 
نسبيا باستثناء التداوالت 
البنك  املرتفعة على سهم 
ال���ذي س���جل  الوطن���ي 
انخفاضا محدودا في سعره، 
ومع انعقاد عمومية البنك 
العادية وغير العادية امس، 
فإن السهم سيتداول دون 
ارب���اح اعتبارا من اليوم، 
فيما ان التمويل الكويتي 
سيعقد جمعيته العمومية 
اليوم االثنني، وسجل سهم 
بنك اخلليج انخفاضا في 
سعره في تداوالت ضعيفة، 

املالية أكثر من جيد، بل ان توزيع السيولة املالية بني الشركات القيادية 
والرخيصة يدعم اس���تقرار السوق، فرغم ان عمليات جني األرباح 
التي شهدتها بعض األسهم تأثرا بانخفاض بعض األسهم القيادية ال 
تدعو الى القلق، فإن معظم أسهم الشركات التي تراجعت أسعارها 
امس بشكل محدود حققت مكاسب كبيرة في الفترة املاضية سواء 

أسهم الش���ركات القيادية 
خاصة البنوك او أس���هم 
الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي بشكل أساسي وان 
كانت هذه األسهم تأثرت 
باالنخفاض احلاد لس���هم 
اخللي���ج للكاب���الت التي 
تعتبر حققت ارباحا اكثر 
من ممتازة في 2009 والتي 
بلغت نح���و 10.5 ماليني 
دينار مقارنة بعام 2008 
الذي حققت في���ه ارباحا 
قدرها 3.2 ماليني دينار وفي 
اطار هذه النتائج فإنه ميكن 
التوقع بأن حتقق الشركة 
منوا افضل في ارباحها في 

عام 2010.
وفي كل االحوال، فإن 

هدوء التداوالت على »زين« وانخفاض أسعار أغلب
أسهم البنوك يدفعان مؤشري البورصة للهبوط المحدود

استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
49.4 مليون دينار على 56.2% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، ايفا، التمويل الكويتي، 
مشاريع الكويت، جيزان، الصناعات، الرابطة، هيتس، 

التمويل اخلليجي.
اس��تحوذت قيمة تداول اس��هم ايفا البالغة 18.5 

مليون دينار على 21% من القيمة اإلجمالية.

حققت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار 16.1 نقطة، تاله قطاع 
االستثمار مبقدار 7.5 نقاط، فيما تراجعت مؤشرات 
اربع����ة قطاعات اعالها البنوك مبقدار 85.2 نقطة، 

تاله قطاع اخلدمات مبقدار 70.7 نقطة.
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وتترقب االوساط االستثمارية النتائج 
املالي���ة للبنك التج���اري الذي يعد 
الوحيد في قط���اع البنوك الذي لم 

يعلن نتائجه املالية.
وتباينت اسعار اسهم الشركات 
االستثمارية بني الصعود والهبوط 
في تداوالت ضعيفة بش���كل عام 
النشطة على  التداوالت  باستثناء 
بعض االس���هم خاصة س���هم ايفا 
الذي واصل تداوالته القياسية اال 
ان احلركة السعرية للسهم حتركت 
في نطاق محدود ما بني ال� 110 فلوس 
و116 فلسا اال ان السهم اغلق على 114 فلسا محققا مكاسب قدرها 
وحدتان، فيما حقق س���هم الديرة القابض���ة ارتفاعا محدودا في 
سعره في تداوالت ضعيفة وسجل سهم الساحل للتنمية انخفاضا 
ملحوظا في سعره بفعل عمليات جني األرباح ومحاوالت الضغط 
على السهم لتجميعه بأقل األسعار املمكنة، فيما ان سهم مشاريع 
الكويت شهد ارتفاعا نس���بيا في تداوالته مع تذبذب واضح في 
س���عره السوقي الذي ارتفع من 510 فلوس الى 540 فلسا اال انه 
اغلق على 520 فلس���ا، ويالحظ ان اسهم الشركات االستثمارية 
التابعة ملجموعة اخلرافي سجلت انخفاضا في اسعارها، واستمرت 
التداوالت ضعيفة على س���هم الصفاة لالس���تثمار الذي س���جل 

انخفاضا محدودا في سعره.
واتسمت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات العقارية بالضعف 
مع تباين في اسعارها، ففي الوقت الذي شهد فيه سهم عقارات الكويت 
تداوالت محدودة، ش���هد سهما جيزان واملنتجعات تداوالت قياسية 
مع حتقيق مكاسب سوقية جيدة خاصة سهم املنتجعات الذي سجل 
ارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا دون عروض، وس���جل سهم الوطنية 

العقارية ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس���هم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة نسبيا، فقد شهد سهم الصناعات الوطنية تداوالت 
مرتفعة نسبيا مع استقرار سعره السوقي، فيما ان معظم شركات 
اخلرافي في قطاع الصناعة س���جلت انخفاضا في اسعارها بوتيرة 

محدودة باستثناء انخفاض سهم الكابالت باحلد األدنى.
وتراجعت ايضا اغلب اس���هم الش���ركات اخلدماتية في تداوالت 
مرتفعة نس���بيا على بعض اسهم الش���ركات الرخيصة في القطاع 
خاصة س���هم هيتس تلكوم وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تداوالت 
سهم اجيليتي نسبيا مع ارتفاع محدود في سعره، اتسمت تداوالت 

سهم زين بالضعف مع انخفاض محدود في سعره.
واتسمت تداوالت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية بالضعف 
مع تباين في اسعارها وان كان سهم التمويل اخلليجي شهد تداوالت 
نش���طة وارتفاعا ملحوظا في س���عره بفعل عمليات املضاربة التي 
شهدها السهم بدعم من البنك الذي اعلن انه في مراحل متطورة من 

تأسيس بنك في سورية برأسمال 330 مليون دوالر.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 56.2% من اجمالي 

الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 136 شركة.

هشام أبوشادي
جاءت حركة تداوالت سوق الكويت 
ل����أوراق املالية ف����ي بداية تعامالت 
األسبوع امس عكس توقعات املتداولني، 
حيث سجلت املؤشرات العامة انخفاضا 
نتيجة تراجع اسعار بعض األسهم، 
املرتبطة بس����هم  الش����ركات  خاصة 
زي����ن وان كان تراجع س����هم اخلليج 
للكابالت باحلد األدنى اثر بشدة على 
اسعار أسهم اغلب الشركات التابعة 
الذي دفع  ملجموعة اخلرافي، األم����ر 
اسعار أسهم بعض الشركات القيادية 

األخرى للتراجع، وفي مقابل هذا، شهدت أغلب أسهم الشركات الرخيصة 
ارتفاعا في أسعارها في تداوالت نشطة على بعض األسهم، خاصة ايفا 

والشركات املرتبطة بها.
ويبدو ان حالة الهدوء التي يش����هدها سهم زين انعكست سلبا على 
أداء السوق بش����كل عام وزادت نسبيا من عمليات البيع جلني األرباح 
على بعض األسهم املرتبطة بها، إال ان هذا الهدوء ال يعني ان هناك أمورا 
غير مريحة على الصفقة، بل انه وفقا للمعلومات املتوافرة لدى »األنباء« 
فإن إجراء الصفقة تس����ير وفق اآلليات املتفق عليها، فعمليات الفحص 
الش����امل النافي للجهالة يتوقع االنتهاء منها منتصف الشهر اجلاري، 
كما ان املفاوضات التي تقوم بها شركة بهارتي لتمويل الصفقة يتوقع 
اإلعالن عن نتائجها اإليجابية قريبا، اما على مستوى الوضع العام، فإنه 
ليس هناك ما يدعو الى القلق، فرغم انخفاض مؤش����ري السوق، إال ان 
مستوى القيمة املتداولة في وضع جيد، ويظهر ان هناك عمليات شراء 
في اجتاهات متباينة بعضها مضاربي والبعض اآلخر عمليات جتميع 

خاصة على أسهم الشركات التي متتلك محفزات قوية للصعود.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 22.4 نقطة ليغلق على 7413.1 نقطة، 
كذلك انخفض املؤشر الوزني 3.36 نقاط ليغلق على 430.18 نقطة.

وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 576.7 مليون سهم نفذت من خالل 
6702 صفقة قيمتها 87.9 مليون دينار، وجرى التداول على أس����هم 136 
شركة من أصل 207 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار 40 شركة وتراجعت 
اسعار أسهم 55 شركة وحافظت أسهم 41 شركة على أسعارها و71 شركة 
لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية 
تداول حجمها 270.7 مليون س����هم نفذت من خالل 2588 صفقة قيمتها 
32.8 مليون دينار. وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 116.5 مليون سهم نفذت من خالل 2218 صفقة قيمتها 18.7 مليون 
دينار. واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 98.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 893 صفقة قيمتها 7.4 ماليني دينار. وحصل قطاع 
الش����ركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 46.3 

مليون سهم نفذت من خالل 519 صفقة قيمتها 4.4 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 
22.9 مليون سهم نفذت من خالل 779 صفقة قيمتها 8.8 ماليني دينار.

السيولة المالية

على الرغم من انخفاض مؤشري السوق إال ان مستوى السيولة 

نشاط ملحوظ 
على »إيفا« 
وأغلب شركاتها 
وانخفاض معظم 
األسهم الرخيصة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
56.2% من 

إجمالي القيمة

المؤشر العام 22.4 نقطة 
وتداول 576.7 مليون سهم 

قيمتها 87.9 مليون دينار

انخفاض

)محمد ماهر(آثار تراجع السوق بادية على أحد املتداولني

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
أعيان السعودية لإلجارة م.عماد 
رجب � إحدى الشركات التابعة 
ألعي���ان اإلج���ارة القابضة في 
الكويت، أن مؤسسة محمد يوسف 
ناغي للس���يارات � »هيونداي« 
اعتمدت شركة أعيان السعودية 
لإلجارة »أعيان« كموزع رسمي 
لها في مناطق اململكة كافة، طبقا 
التفاقية وقعها اجلانبان في جدة 
مؤخرا، وتقضي االتفاقية، أيضا 
باس���تمرار حصول أعيان على 
سيارات »هيونداي« لتوفيرها 
التأجير  ف���ي مج���ال  لعمالئها 

التشغيلي. 
وق���ع االتفاقية ع���ن أعيان 
الرئيس التنفيذي م.عماد رجب 
وعن )الناغي � هيونداي( املدير 
العام التنفي���ذي حزم جمجوم 
بحضور كل من مدير إدارة التأجير 
التشغيلي بشركة )أعيان( محمد 
وفائي ومدير التسويق بالشركة 
املدير  محمد موس���ى وأيض���ا 
االقليمي ملبيعات اجلملة مبؤسسة 
)الناغي( أحمد السيوفي، ومدير 
عام التسويق بالناغي � هونداي 
عبداهلل املنتشري. وعبر رجب 

عددها على ألف وخمسمائة سيارة 
من جميع األنواع واألحجام. وأكد 
أن اهتمام أعيان األم بالس���وق 
السعودي هو اهتمام استراتيجي 
الس���وق األكبر في  باعتب���اره 
املنطق���ة، إضافة إل���ى التقارب 
اجلغرافي بني البلدين، وقد بدأ 
تواجدنا في السوق السعودي 
منذ مدة بعيدة، وقمنا بتعزيزه 
عبر تأسيس شركة لإلجارة قبل 
بضع س���نوات، ويتجاوز عديد 
أسطول الشركة حاليا 1500 سيارة 
مؤجرة تأجيرا تشغيليا. ونتوقع 
أن يتجاوز أسطول سياراتنا في 
الثالثة آالف سيارة  السعودية 
بنهاية 2010. م���ن جانبه، عبر 
جمجوم عن أهمية تعيني أعيان 
كموزع لس���يارات هيونداي في 
اململكة، وقال: »تتمتع أعيان بثقة 
قطاع عريض من املستهلكني في 
الثقة  السوق السعودية، وهذه 
تعد أحد أهم األسباب التي دفعتنا 
نحو اختيارها لتمثيلنا في مناطق 
اململكة وتصب���ح إحدى قنوات 
التوزيع لسيارات هونداي، إضافة 
إلى معارض محمد يوسف ناغي 

للسيارات«.

والتوسع بني شرائح جديدة من 
العمالء. ونوه رجب إلى أن نشاط 
أعيان في مجال التأجير التشغيلي 
في السعودية بدأ قبل عدة سنوات 
متكنت خالله أعيان من االنتشار 
ليصبح لديها اليوم أسطول من 
السيارات املؤجرة تشغيليا يزيد 

أن هذه االتفاقية ستس���اهم في 
تعزيز أنشطة أعيان السعودية 
لإلج���ارة � وهي ش���ركة تابعة 
القابضة  لشركة أعيان اإلجارة 
يبلغ رأسمالها املدفوع 300 مليون 
ريال سعودي � في مختلف مناطق 
اململكة وستساعد في االنتشار 

عن اعتزاز أعيان باالتفاقية قائال: 
إن االتفاقية من ش���أنها تعزيز 
التعاون بني شركتنا ومؤسسة 
محمد يوسف ناغي- هيونداي، 
وهو التعاون القائم منذ بدء عملنا 
التأجير  اململكة في مج���ال  في 
التشغيلي في يناير 2009. وذكر 

1.2 مليون دينار أرباحها اإلجمالية في 2009

الدويلة: 300 مليون دينار إجمالي مشاريع 
»أمالك القابضة« المستهدفة في خطة التنمية

عمر راشد
توقع رئيس مجلس ادارة شركة امالك كابيتال 
القابضة مبارك الدويلة حصول الش����ركة على حق 
تنفيذ مش����اريع تنموية متنوعة قيمتها تصل الى 
300 مليون دينار عبر شركاتها التابعة او من خالل 
حتالفات استراتيجية س����يعلن عنها في التوقيت 
املناسب. وأوضح الدويلة في تصريح صحافي امس 
ان الشركة وضعت اخلطوط العريضة بشأن االدراج 
في البورصة، الفتا الى ان الشركة بصدد رفع امللف 
الى اجلهات املعنية في ادارة الس����وق خالل الفترة 

القليلة املقبلة.
وحول اداء الشركة عن الس����نة املالية املنتهية 
في 2009/12/31، اشار الدويلة الى ان امالك القابضة 
حققت ارباحا اجمالية جيدة بلغت 1.2 مليون دينار 
مستدركا بأن االرباح الصافية التي حققتها الشركة 

بلغت 965.2 ألف دينار بعائد 8 فلوس للسهم.
وبنينّ ان االرباح التشغيلية التي حققتها املجموعة 
وشركاتها التابعة بلغت 8.7 ماليني دينار، الفتا الى 
ان تلك االعمال ستحقق منوا كبيرا خالل العام احلالي 
في ظل املشاريع الكبرى التي تستهدفها الشركة بشكل 
مباشر وغير مباشر او من خالل االذرع التابعة لها 

في السوقني احمللي او االقليمي.
واستعرض الدويلة استراتيجية الشركة املستهدفة 
حتى عام 2014 حيث يتوقع ان تتدرج الش����ركة في 
تسجيل منو متزايد عاما بعد عام، منوها بأن العائد 
املنتظر على السهم مع نهاية العام احلالي سيصل 
الى 17 فلس����ا، فيما ينتظر ان ترتفع الى 35 فلس����ا 

حتى اقفاالت 2011.
وفي تعليق على خطة الش����ركة املستهدفة في 
2012، اشار الدويلة الى ان »امالك« تستهدف حتقيق 
عوائد ملساهميها تصل الى 55 فلسا للسهم مع نهاية 
عام 2012، متوقعا ارتفاع العائد الى 78 فلسا حتى 

نهاية 2013.
وردا على س����ؤال عن كيفي����ة الوصول الى تلك 
العوائد ف����ي ظل االزمة الراهنة وم����ع توقع زيادة 
االعباء واملسؤوليات على الشركة في الفترة املقبلة، 

قال الدويلة ان ادارة الش����ركة تستهدف حتقيق 10 
ماليني دينار بواقع 103 فلوس للسهم في 2014 من 
خالل تنفيذ مجموعة من املشاريع الضخمة في البنية 
التحتية واملقاوالت وم����ع وجود ادارة جيدة لديها 

القدرة على تنفيذ كل تلك املشروعات.
واستدرك بأنه ال توجد مشكلة في التمويل من قبل 
البنوك احمللية وذلك على اساس ان جميع املشروعات 

التي يتم تنفيذها تشغيلية وذات اداء جيد.
وأش����ار الى ان االدراج في حد ذاته قيمة مضافة 
للمجموعة سيوسع من قاعدة مساهميها بني افراد 
وش����ركات ومحاف����ظ صناديق، الس����يما ان العائد 
املستهدف للسهم يسجل حس����ب الدراسات املعدة 
مستويات مغرية للغاية. ولفت الى ان هناك خطة 
تعمل من خاللها الشركة ستشهد الكشف عن حتالفات 
استراتيجية سيكون لها االثر االكبر في زيادة حجم 
اعمالها وقيمة اصولها التابعة ما س����ينعكس على 

العائد املنتظر ملساهميها.
وبدوره اوضح نائ���ب رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في الش���ركة ناصر املسيلم ان 
برقان للمقاوالت وهي احدى الش���ركات التابعة 
للمجموعة بصدد رفع تصنيفها من الفئة الثانية 
الى الفئة االولى في جلنة املناقصات املركزية وذلك 
لتأهيلها للقيام مبشروعات تنموية ضخمة بدال 
من القيام مبشروعات صغيرة. وبنينّ ان الشركة 
بصدد  تنفيذ مشروعات عديدة منها مشروع في 
منطقة العاصمة التعليمية بقيمة 7 ماليني دينار 
في يناير 2011 وكذلك مشروع ضاحية املنقف بقيمة 

7 ماليني دينار على مساحة 42 ألف متر.
ولفت الى انه من املتوقع االنتهاء من تنفيذ مدرسة 
الرشيد بقيمة 1.5 مليون دينار، وانه مت تنفيذ مجمع 

جتاري في الفحيحيل بقيمة مليوني دينار.
وقال ان الشركات التابعة سواء برقان للمقاوالت او 
برقان للخرسانة اجلاهزة ستواصل تنفيذ مشاريعها 
الت����ي جنحت في احلصول عليها من قبل الوزارات 
واجلهات املسؤولة س����واء كانت وزارة االشغال او 

الصحة او التربية الى جانب الرعاية السكنية.

مبارك الدويلة مترئسا املؤمتر الصحافي وعلى ميينه ناصر املسيلم

عماد رجب وحزم جمجوم يوقعان االتفاقية

ناقشت شركة دار االستثمار 
واللجنة التنسيقية مع البنوك 
واملستثمرين خيار الدخول في 
قانون االس���تقرار املالي وذلك 
في سبيل تطبيق خطة إعادة 
الهيكل���ة املتفق عليها من قبل 
ما يزيد عل���ى 80% من بنوك 

ومستثمري الشركة.
جاء ذلك في اعقاب اجتماع 
الشركة مع اللجنة التنسيقية 
التي متثل الب���نوك واملستثمرين 
الذي عقدته ام���س في الكويت 
م���ع البن���وك واملس���تثمرين 
للوقوف حول آخر التط���ورات 
في إجراءات خطة إعادة الهيكلة 
واالجن���ازات التي مت حتقيقها 
والتي تضمنت جتهيز املستندات 

القانون���ي وكيفية  والهي���كل 
الهيكلة  إع���ادة  تطبيق خطة 

للشركة.
اجلدي���ر بالذك���ر أنه متت 
املوافق���ة عل���ى خط���ة إعادة 
الهيكلة من قبل أغلبية البنوك 
واملستثمرين ماعدا فئة بسيطة 
والتي التزال ترفض اخلطة مع 
العلم بأن تطبيق اخلطة يضمن 
استيفاء جميع املستحقات املالية 
جلميع البنوك واملستثمرين. إن 
قانون االس���تقرار املالي يوفر 
الضمانات القانونية التي تسعى 
لها شركة دار االستثمار واللجنة 
التنسيقية في سبيل تطبيق 
اخلطة املتف���ق عليها في ظل 
وجود معارضة من قبل أقلية 

من املستثمرين. 
وقال البيان ان خيار انضمام 
دار االس���تثمار إل���ى قان���ون 
االس���تقرار املالي بعد املوافقة 
علي���ه من قبل مجل���س إدارة 
الشركة، لن يؤثر على الوضع 
القانوني والتشغيلي للشركة 
من ناحية النش���اط التجاري، 
باعتبارها شركة استثمارية ذات 
محفظة تضم أصوال تشغيلية 
ذوات قيم���ة مضافة تعمل في 
القطاعات واألسواق.  مختلف 
كما ان دار االستثمار في غنى 
عن أي مساعدة مالية الستيفاء 
التزاماتها املالية بل تسعى إلى 
توفير اإلطار القانوني لتطبيق 

خطة إعادة الهيكلة.

»دار االستثمار« ولجنة الدائنين بحثتا
خيار الدخول في قانون االستقرار المالي

مصادر لـ »األنباء«: الدخول في القانون 
ال يعني تعديل خطة إعادة الهيكلة

أف��ادت مصادر ل� »األنباء« ان اجتماع دار االس��تثمار وجلنة 
الدائنني ش��هد تس��اؤالت عديدة من جانب الدائنني حول توقيت 
دخول الشركة حتت مظلة القانون، مشيرة الى ان الشركة قررت 
هذا اخليار نظرا ألنه مبجرد املوافقة عليه س��يتم جتميد القضايا 
املرفوعة من قبل الدائن��ني الرافضني خلطة اعادة الهيكلة والبالغ 
نسبتهم 20%. وأكدت املصادر انه في حال املوافقة على الدخول حتت 
مظلة القانون فلن يكون هناك اي تعديل على خطة اعادة الهيكلة 
ما لم تطرأ تطورات جديدة. وقالت املصادر انه سيتم ارفاق اخلطة 
املوافق عليها من قبل 80% من الدائنني حتى اآلن مع طلب الدخول 
حتت مظلة قانون االستقرار، الفتة الى ان اجتماعا مماثال سيعقد 

اليوم االثنني في دبي لعرض ما مت بحثه في اجتماع امس.

»أعيان« موزعًا رسميًا لـ »هيونداي« في جميع مناطق السعودية 


