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سهم األولى للتأمني التكافلي مبقدار 175 فلسا مرة واحدة إال ان السهم 
ظل مطلوبا باحلد األدنى على مدى 7 جلسات تداول، وبالتالي امتام 
أي صفقة على السهم كان من الطبيعي ان يؤدي الى انخفاضه بنحو 
175 فلسا خاصة ان احلد األدنى النخفاض السهم في يوم واحد 25 
فلسا، األمر الذي دفع السهم 
للهبوط مبقدار 175 فلسا 
مع امتام أول صفقة عليه 
بعد ان ظل يعرض باحلد 
األدنى دون طلبات، وهذا 
يدعو الى ضرورة اإلسراع 
في تغيير املعادلة اخلاصة 
باملؤشر السعري خاصة ان 
حتول السوق من صعود 
الى هبوط أثر على نفسية 
املتداولني ودفع املؤش���ر 
ال���ى مواصلة  الس���عري 
تراجعه الى ان وصل خالل 
التداول لنحو 65  مراحل 
نقطة، إال ان هذه اخلسائر 
بدأت في التقلص تدريجيا 
ليغلق على انخفاض قدره 
28.5 نقطة، فيما ان املؤشر 

43.8 مليون س���هم نفذت من خالل 598 صفق���ة قيمتها 2.9 مليون 
دينار. وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية عل���ى املركز الرابع 
بكمية تداول حجمها 33.2 مليون س���هم نفذت من خالل 420 صفقة 

قيمتها 3.4 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات 
الصناعية املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 15.4 
ملي���ون س���هم نفذت من 
خ���الل 483 صفقة قيمتها 

4.7 ماليني دينار.

التالعب بالمؤشر

أدى تداول 120 ألف سهم 
من أس���هم األولى للتأمني 
التكافلي الى انخفاض السهم 
بنحو 175 فلسا، األمر الذي 
أدى لتحول املؤشر السعري 
من ارتفاع مبقدار 9 نقاط 
الى االنخفاض مبقدار 13 
نقطة، ما يعني ان السهم 
أدى لتراجع املؤشر بنحو 
22 نقطة، ويعود انخفاض 

التداوالت الضعيفة لسهم »زين« تؤثر على األداء العام للسوق 
رغم التطورات اإليجابية حول تمويل صفقة أفريقيا

اس��تحوذت قيمة تداول أسهم 14 شركة والبالغة 
24.1 ملي��ون دينار على 51.7% م��ن القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، بيتك، السالم 
القابضة، مجموعة الصناعات، صناعات األنابيب، زين، 
صفاة طاقة، الرابطة، صفاتك، متويل خليجي، االستثمارات 

الوطنية، املال لالستثمار، بوبيان كيماويات.

استحوذت قيمة تداول سهم بيتك البالغة 4.4 
ماليني دينار على 9.4% من القيمة اإلجمالية.

حققت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع الصناعة 
مبقدار 27.9 نقطة، تاله قطاع الش��ركات اخلليجية 25.5 
نقطة، واالستثمار مبقدار 14 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 

5 قطاعات أعالها قطاع التأمني مبقدار 197.5 نقطة.
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الوزني سجل ارتفاعا محدودا نتيجة 
ارتفاع أسعار بعض األسهم القيادية 

بشكل محدود.

آلية التداول

على الرغم من انخفاض أسعار أسهم 
4 بنوك إال ان هناك ارتفاعا نسبيا في 
تداوالت أسهم القطاع خاصة على سهم 
الذي شهد عمليات  الكويتي  التمويل 
شراء دفعت سعره لالرتفاع احملدود، 
كذلك األمر لسهم البنك الوطني الذي 
سجل ارتفاعا محدودا ايضا في سعره، 
ويالحظ ان طبيعة التداول على أسهم 
البنوك بش����كل عام غلبت عليها عمليات الشراء خاصة ان البنوك ُتعد 
القاطرة التي ستدفع السوق لالرتفاع في ظل التحسن املتوقع لنتائجها 
املالية لفترة الربع االول من العام احلالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي. وتباينت اسعار اس����هم الشركات االستثمارية ما بني الصعود 
والهبوط احملدود مع تراجع واضح في تداوالت اغلبها باستثناء بعض 
االسهم التي سجلت ارتفاعا نسبيا في تداوالتها كسهم غلف انفست الذي 
شهد مضاربات ملحوظة مع استقرار في سعره، كذلك استمرت التداوالت 
املرتفعة على سهم السالم القابضة الذي حقق مكاسب سوقية ملحوظة 
فيما اتس����مت التداوالت على سهمي ايفا والديرة القابضة بالضعف مع 
انخفاض محدود في اسعارهما السوقية. واستمرت حركة التداول ضعيفة 
نس����بيا على اغلب اسهم شركات مجموعة اخلرافي في قطاع االستثمار 
التي ش����هد بعضها ارتفاعا محدودا واستقرار اسعار اغلبها فيما سجل 
سهم املال لالستثمار انخفاضا محدودا في الوقت الذي اعلنت فيه الشركة 

عن تكبدها خسائر قدرها 12.5 مليون دينار.
وسجلت اغلب اسهم الش����ركات العقارية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء بعض االسهم التي سجلت ارتفاعا نسبيا في 
تداوالتها خاصة سهم منازل الذي شهد علميات بيع قوية ادت لتراجعه 
باحلد االدنى معروضا دون طلبات وتراجعت حركة التداول بشدة على 

اسهم عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس����هم الش����ركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم خاصة سهم صناعات االنابيب الذي 
س����جل ارتفاعا ملحوظا في سعره، كذلك ارتفعت نسبيا تداوالت سهم 
بوبيان كيماويات مع ارتفاع سعره السوقي، ورغم التداوالت الضعيفة 
على سهم الصناعات الوطنية اال انه سجل ارتفاعا في سعره، ويتوقع 

ان تعلن الشركة عن نتائجها املالية االسبوع القادم.
وتباينت حركة اسعار اسهم الش����ركات اخلدماتية ما بني الصعود 
والهبوط مع استمرار وتيرة التداوالت الضعيفة، فقد تراجعت تداوالت 
سهم زين مقارنة بأول من امس مع ارتفاع محدود في سعره رغم املعلومات 
القوية االيجابية حول متويل الصفقة والتي كان من املفترض ان تدفع 
السهم لتحقيق مكاسب سوقية ملحوظة. وارتفعت نسبيا التداوالت على 
بعض اسهم الشركات غير الكويتية مع ارتفاع محدود في اسعار بعضها. 
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 14 شركة على 51.7% من اجمالي قيمة 

االسهم التي شملها النشاط والبالغ عددها 136 شركة.

هشام أبوشادي
عل���ى الرغم من تباي���ن حركة 
مؤش���ري س���وق الكويت لألوراق 
املالية امس بني الهبوط والصعود 
احملدود اال ان قيمة التداول تراجعت 
ملس���تويات غير مريحة االمر الذي 
يشير إلى ان هناك حالة شبه احجام 
عن الشراء السباب منها: شبه توقف 
الصناديق واحملافظ املالية عن الشراء 
ترقبا النتهاء الش���ركات من اعالن 
نتائجها املالية السنوية، باالضافة 
الى الترق���ب لتطورات صفقة زين 
خاصة ان هدوء حركة التداول على 

س���هم زين واسهم شركات اخلرافي اثر بشدة على مجريات التداول 
رغ���م التطورات االيجابية اخلاصة بعملي���ة متويل الصفقة والتي 
اعلن عنها امس والتي تتعلق بقيام ش���ركة بهارتي بتوزيع شروط 
متويل الصفقة على 11 بنكا عامليا للحصول على قروض قيمتها نحو 
8.5 ملي���ارات دوالر باالضافة ال���ى 2.2 مليار دوالر من احد البنوك 
الهندية االمر الذي يشير الى ان الصفقة سوف تتم في املوعد احملدد 
خاصة ان عمليات الفحص النافي للجهالة قد انتهت. وحالة الفتور 
الت���ي متر بها حركة التداوالت منذ بداية االس���بوع اجلاري خاصة 
امس خلقت اجواء من التوتر النفسي لدى اوساط املتداولني خاصة 
املضاربني الذين يس���عون لتحقيق مكاسب سريعة إال انه في مقابل 
ذلك، فان هناك اس���هما عديدة متثل فرصا استثمارية آلجال بعيدة 
املدى خاصة اسهم الشركات ذات االرباح التشغيلية التي اعلنت عن 
ارباح وتوزيعات جيدة عن 2009 رغم االوضاع الصعبة اال انها متثل 
مؤش���را جيدا لنمو ارباحها في عام 2010، خاصة في ظل التوقعات 
بنم���و جيد لالداء االقتصادي للبالد بدعم من حجم االنفاق الضخم 

للحكومة على مشاريع التنمية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش���ر العام للبورصة 28.5 نقطة ليغلق على 7415.8 
نقطة بانخفاض نس���بته 0.38% مقارنة باول من امس، فيما سجل 
املؤشر الوزني ارتفاعا محدودا قدره 1.63 نقطة ليغلق على 432.26 

نقطة بارتفاع نسبته 0.38% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 318.2 مليون سهم نفذت من خالل 

5532 صفقة قيمتها 46.6 مليون دينار.
وجرى التداول على أس���هم 136 ش���ركة من أصل 209 ش���ركات 
مدرجة ارتفعت أس���عار أسهم 46 ش���ركة وتراجعت أسعار أسهم 
51 ش���ركة وحافظت أسهم 39 شركة على أس���عارها و73 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
104.8 ماليني س���هم نفذت من خالل 1683 صفقة قيمتها 9.4 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع الش���ركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 102.7 مليون س���هم نفذت من خالل 1741 صفقة قيمتها 16.2 

مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 

»أولى تكافل« 
تؤثر بشدة على 
المؤشر السعري 
وتزايد الشراء على 
»الوطني« و»بيتك«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

14 شركة على 
51.7% من 

القيمة اإلجمالية

)سعود سالم(حالة االستياء بادية على املتداولني

تقـريـر

المؤشر العام 28.5 نقطة 
وتداول 318.2 مليون سهم 

قيمتها 46.6 مليون دينار

انخفاض

بقيمة 6.4 ماليين دينار ولمدة 63 شهرًا

إجمالي حقوق المساهمين يرتفع لـ 9.7 ماليين دينار

شركة تابعة لـ »عربي القابضة« تحوز أقل األسعار
في مناقصة لـ »البترول الوطنية« 

»حيات كوم« تربح 1.2 مليون دينار
وتوصي بتوزيع 50% منحة

احلقيقي محليا وإقليميا.
وذك����ر الكندري أن الش����ركة 
تتمتع بس����يولة مالي����ة جيدة 
تساعدها على اقتناص اي فرص 
استثمارية مستقبلية في املنطقة 
كما أن الشركة تتمتع مبالءة مالية 
جيدة وال تعاني من أي تعثرات 
أو مشاكل مالية األمر الذي يؤكد 
الطيبة بينها وبني  العالقة  على 
أي مص����ارف س����واء محلية أو 
خارجية، مش����يدا باألداء املتميز 
لكل ف����روع الش����ركة في جميع 
أسواق املنطقة اخلليجية والهند، 
الفتا إلى أن التوس����عات جاءت 
تطبيقا الستراتيجية مت اعتمادها 
من مجلس إدارة الش����ركة الذي 
ركز على تنويع االس����تثمار مع 
تقليل املخاط����ر لتحقيق عوائد 
ثابتة ومدرة بشكل دوري وثابت 
ليعود في النهاية بالنفع على كافة 
مساهمي الشركة وهذا ما يهدف 

إليه مجلس اإلدارة.
وأوضح الكندري أن الشركة 
تدرس في الوقت احلالي أكثر من 
فرصة استثمارية في الوقت احلالي 
تتضمن املساهمة في شركات قائمة 
أو الدخول في مش����اريع جديدة 
سواء في املنطقة العربية أو شرق 

اسيا أو شمال أفريقيا.

الكويت وخارجها إلى جانب سالمة 
السياس����ة اإلمنائية والتوجهات 

االستراتيجية العامة.
وأشار الكندري إلى أن حتقيق 
الشركة لهذا األداء املتميز في ظل 
التداعيات السلبية لألزمة املالية 
العاملية يؤكد قدرة الشركة على 
تخطي األزمات وجتاوز التحديات 
بفعل السياسة التحوطية احملافظة 
وإدارة املخاطر الرصينة وأسس 
احلوكمة الرش����يدة التي تتبعها 
الشركة إلى جانب استقرار إدارة 
الشركة ووضوح رؤيتها مؤكدا 
على أن غالبي����ة األرباح جاءت 
نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي 

أعلنت شركة حيات لالتصاالت 
أرباح  )حيات كوم( عن حتقيق 
صافية بلغت 1.237.306 دنانير 
ما يعادل 21.4 فلسا ربحية للسهم 
الواحد وذلك عن عام 2009 وأوصى 
مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم 
منحة بواقع 50% من رأس املال 
املدفوع )50 سهما لكل 100 سهم( 
علما بأن التوصية تخضع ملوافقة 
اجلمعي����ة العمومي����ة واجلهات 

املختصة.
وقال رئي����س مجلس اإلدارة 
في الش����ركة ط����ارق عبدالرزاق 
الكندري إن الش����ركة استطاعت 
حتقيق ايرادات تشغيلية مرتفعة 
بلغ����ت 22.720.486 دينارا فيما 
ارتفع إجمالي حقوق املساهمني إلى 
9.780.755 دينارا في عام 2009 
بينم����ا بلغ إجمال����ي املوجودات 
19.190.589 دين����ار األم����ر الذي 
يؤكد مدى متانة وصالبة املركز 
املالي للشركة، مضيفا أن النتائج 
اإليجابية احلي����دة التي حققتها 
الش����ركة جاءت نتيج����ة لألداء 
التشغيلي وسط ظروف محلية 
وإقليمي����ة صعبة تؤك����د متانة 
الوضع املالي للشركة وقدرتها على 
مواصلة النمو وحتقيق األرباح 
عبر نش����اطات أساس����ية داخل 

عمر راشد
كشف نائب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة عربي القابضة 
حامد البسام في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان ش���ركة عربي 
للطاقة والتكنولوجيا اململوكة 
للمجموع���ة بنس���بة 73% قد 
حازت أقل األسعار في مناقصة 
مع ش���ركة البترول الوطنية 
وذلك من بني 11 شركة تقدمت 

للمناقصة.

وقال البسام انه ووفقا ملا 
أعلنته جلنة املناقصات املركزية 
على موقعها االلكتروني فإن 
الش���ركة قد حصلت على أقل 
األسعار في املناقصة اخلاصة 
بتق���دمي خدم���ات الصيان���ة 
الكهربائية في مصفاة الشعيبة 
بقيمة 6.49 ماليني دينار وملدة 

63 شهرا.
ولفت الى ان الش���ركة في 
انتظار كتاب جلنة املناقصات 

للب���دء مبباش���رة العمل في 
املناقص���ة وفق���ا لإلجراءات 

املتبعة في هذا الصدد.
وكان���ت إحدى الش���ركات 
التابع���ة ملجم��وعة عربي قد 
أعلنت من ق��بل عن ترس��ية 
اله��يئة  مناقص��ة لص��ال���ح 
العام���ة للزراع���ة والث���روة 
الس���مكية بقيمة 3.6 ماليني 
دينار ملدة 3 سنوات على شركة 

مملوكة لها.

طارق الكندري

2.071 مليون دينار خسائر 
»السورية« بواقع 6.9 فلوس

»كامكو« تربح 6.317 ماليين دينار 
وتوصي بتوزع 10% نقدًا 

»كميفك« توصي
بعدم توزيع أرباح

قال سوق الكوي���ت لألوراق املالية ان مجلس إدارة الشركة 
الكويتي���ة � الس���ورية الق���ابضة )الس���ورية( قد اجتمع امس 
واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 

في 2009-12-31 .
وجاء في بيان الشركة انها حققت خسائر بقيمة 2.071 مليون 
دينار بواقع 6.9 فلوس للس���هم مقابل خسائر عن نفس الفترة 
من العام املاضي تقدر بقيمة 1.4 مليون دينار بواقع 4.67 فلوس 

للسهم الواحد. 

افاد سوق الكويت لألوراق املالية بان شركة مشاريع الكويت 
االستثمارية إلدارة األصول )كامكو( قد اعتمدت البيانات املالية 

السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 2009-12-31.
وقالت الش���ركة في بيانها انها حقق���ت أرباحا بقيمة 6.317 
ماليني دينار بواقع 24.1 فلسا للسهم الواحد مقارنة ب� 1.11 مليون 
دينار بواقع 4.3 فلوس للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام 
املاضي. هذا، وأوصى مجلس االدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 

10% من القيمة االسمية لكل سهم.

افاد سوق الكويت لألوراق املالية 
ب���أن مجلس إدارة ش���ركة الكويت 
والشرق االوسط لالستثمار )كميفك( 
قد اجتمع واعتم���د البيانات املالية 
للس���نة املالية املنتهية في 12-31- 
2009. وقال بيان الشركة ان مجلس 
اإلدارة قد أوصى بعدم توزيع ارباح 
عن الس���نة املالية املنتهية في 31-
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الرابع وبلغت 2.3 مليار دوالر قطر على تسجيل منو 
في األرباح وصل إلى 14% على األس���اس السنوي في 
2009. وعلى أس���اس النمو السنوي، كانت البحرين 
األس���وأ أداء بالنسبة لعام 2009 في منطقة التعاون، 
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى اخلسائر احلادة 
التي تكبدها بيت التمويل اخلليجي وبلغت 728 مليون 
دوالر في 2009. أما قطاع العقار في عمان فسجل منو 
أرباح بلغ 22% على األساس السنوي في 2009. ومع 
ذلك، أدى االنخفاض في القطاع املصرفي والشركات 
ذات األنشطة املتعددة بنسبة 19% و28% على األساس 
السنوي على التوالي إلى انخفاض أرباح عمان على 

األساس السنوي بنسبة %14.

توقعات »املركز« وسجلت منوا سنويا بنسبة 26% في 
أرباحها. في حني انخفضت أرباح الشركات اإلماراتية 
بنس���بة 32% بس���بب املخاوف من ديون دبي. وشهد 
القطاع املصرفي الذي ساهم بنحو 45% من إجمالي أرباح 

الشركات انخفاضا سنويا بنسبة 19% في 2009.
عالوة على ذلك، انخفضت أرباح القطاع العقاري 
بنس���بة 86% على األساس السنوي في 2009. وعلى 
األساس املتبادل )29 شركة( سجلت الكويت منوا في 
األرباح وصل إلى 29% في 2009. وجتاوزت شركات 
القطاعني املصرفي واخلدمات املالية الكويتية األزمة 
وسجلت أرباحا إجمالية في 2009. وساعدت القفزة 
الكمية التي حققتها ش���ركة إزدان العقارية في الربع 

ذكر التقرير الصادر مؤخرا 
عن شركة املركز املالي الكويتي 
أن األرباح اإلجمالية  »املركز« 
للشركات اخلليجية شهدت عاما 
آخر من االنخفا, ففي حني أعلنت 67% من ال���شركات 
عن نت���ائجها حتى اآلن، تبني أن النتائج اإلجمال���ية 
تعرضت النخفاض بنسبة 5% بالنسبة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي ككل بالنسبة لعام 2009 مقابل اتساع 
ربحية الس���هم في مؤش���ر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناش���يونال لألسواق الناشئة )MSCI EM( بنسبة 
18%. كذلك أشار التقرير إلى أن الرؤية التزال ضعيفة 
بالنس���بة للكويت، إذ ذكرت 20% فقط من الشركات 

أرباحها لعام 2009 حتى اآلن.
ومن ناحية أخرى، قال »املركز« ان انخفاض أرباح 
الربع الرابع كان نتيجة حركة تصحيح أسعار العقار 
في قطر واإلمارات والكويت، عالوة على ذلك، أدت أزمة 
الديون في دبي إلى اتخاذ املصارف مخصصات أعلى 
مقابل اخلس���ائر االئتمانية وتآكل قيمة االستثمارات 
وتأثر أرباح القطاع املصرفي عكسيا خالل الربع األخير 

من 2009.
وعلى األساس الس���نوي، يقول التقرير ان أرباح 
قطاع���ي العقار واخلدمات املالي���ة تضررت بصورة 
أكبر من غيرها، إذ انخفضت بنسبة 67% و64% على 
التوالي في العام املاضي. كذلك انخفضت أرباح البنوك 
اخلليجية بنسبة 1% على األساس السنوي في 2009 
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تدهور األرباح في 
الربع األخير. في الوقت ذاته، سجلت الشركات متعددة 
األنشطة أرباحا وصلت إلى 971 مليون دوالر في 2009 
مقارنة باخلسارة التي سجلتها في 2008 وبلغت حينها 
8 مليارات دوالر، أما أرباح قطاع االتصاالت فسجلت 

منوا سنويا بنسبة 7% في 2009.
على صعيد آخر، توافق أداء الشركات السعودية مع 

971 مليون دوالر أرباح الشركات متعددة األنشطة مقارنة بـ 8 مليارات دوالر خسائر في 2008

»المركز«: تعرض 67% من الشركات الخليجية
النخفاض أرباحها بنسبة 5% في 2009

نمو أرباح الشركات الخليجية


