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املالية ترغب في جتميع زين واس���هم الش���ركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي خاصة وانها يتوقع ان تقود النشاط الشهر القادم.

ثانيا: ضعف حترك مجموعة اخلرافي على اسهمها حد من اندفاع 
اوساط املتداولني من الدخول على زين والشركات املرتبطة بها.

االش���اعات  ثالث���ا: 
الس���لبية حول املخاوف 
م���ن توقف تداول اس���هم 
عدد من الشركات نتيجة 
التوقعات بع���دم املوافقة 
على ميزانياتها في قطاع 

االستثمار.

آلية التداول

حققت اغلب اسهم البنوك 
ارتفاعا في اس���عارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض 
االسهم خاصة سهمي البنك 
الوطني والتمويل الكويتي 
وذلك بفعل تزايد عمليات 
الش���راء على السهمني مع 
توقعات بأن يحققا املزيد 

وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 28.7 
مليون سهم نفذت من خالل 889 صفقة قيمتها 8.9 ماليني دينار.

حيرة وتساؤالت

ف���ي بداية ت���داوالت 
السوق ارتفع املؤشر العام 
7 نقاط خاصة مع ارتفاع 
زين واغلب اسهم شركات 
اخلرافي بشكل محدود االمر 
الذي اثار حيرة وتساؤالت 
اوساط املتداولني الذين كانوا 
يتوقعون ارتفاع اسعار هذه 
االس���هم باحلد االعلى في 
ضوء التطورات االيجابية 
حول صفقة زين افريقيا، 
وميكن ارجاع عدم تفاعل 
السوق بالشكل الذي كان 
يطمح إليه اوساط املتداولني 

الى بعض العوامل:
اوال: انه بات من الواضح 
ان الصنادي���ق واحملافظ 

تراجع محدود للبورصة متجاهلة التطورات اإليجابية
لصفقة »زين«.. ولكنها مقبلة على ارتفاع

اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 11 شركة والبالغة 
36.7 مليون دينار على 54.2% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الش���ركات هي: الوطني، بيتك، البنك الدولي، 
السالم، جيزان، الصناعات، منا، اجيليتي، زين، الرابطة، 

اسمنت ابيض.
 اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 9.4 

ماليني دينار على 13.8% من القيمة االجمالية.
سجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا اعالها االستثمار 
مبقدار 44 نقطة، تاله البنوك مبقدار 37.7 نقطة، فيما 
سجلت مؤشرات 5 قطاعات انخفاضا اعالها الشركات 
غي���ر الكويتية مبقدار 70.6 نقطة، تاله قطاع التأمني 

مبقدار 56.4 نقطة. ت
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من االرتفاع مع اقتراب نهاية الربع 
االول من العام احلالي وسعي احملافظ 
والصناديق االستثمارية لرفع قيم 
اسعارها الغالق ميزانيات الربع األول 
على اوضاع جيدة، وسجل سهم البنك 
الدولي ارتفاعا نس���بيا في تداوالته 

وسعره السوقي.
وحققت اغلب اس���هم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة نس���بيا باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض االسهم، 
ويالحظ انه رغم التطورات االيجابية 
املتسارعة لصفقة زين � افريقيا اال ان 
اسهم شركات اخلرافي في قطاع االستثمار لم تتفاعل بشكل ايجابي 
ومبا يتناس���ب مع هذه املعلومات، فقد س���جلت اسهم االستثمارات 
الوطنية والساحل واملال لالستثمار والصينية لالستثمار والسورية 

القابضة ارتفاعا نسبيا في االسعار.
واتس���مت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف 
باس���تثناء  ارتفاع تداوالت بعض االسهم، فرغم التداوالت املرتفعة 
على س���هم جيزان اال انه سجل انخفاضا في سعره، فقد سجل سهم 
املنتجعات ارتفاعا في سعره في تداوالت مرتفعة وسجل سهم الوطنية 
العقارية انخفاضا ملحوظا في سعره بسبب التراجع امللحوظ لسهم 
اجيليتي، وسجل سهم عقارات الكويت تداوالت ضعيفة وانخفاضا 
محدودا في س���عره، فيما حقق س���هم التمدين العقارية ارتفاعا في 

سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام. فقد شهد سهم الصناعات الوطنية تداوالت 
ضعيفة غلبت عليها عمليات شراء مع جتاهل للمعلومات التي تشير 
إلى أن الشركة يتوقع ان تعلن عن خسائر العام املاضي قدرها 12 فلسا 
اال ان ما يبدد هذه املعلومات السلبية انه يتوقع ان تعلن الشركة عن 
ارباح قياس���ية في الربع االول قد تصل الى 20 فلسا، وواصل سهم 
صناعات االنابيب االرتفاع في تداوالت ضعيفة، فيما س���جل س���هم 

اخلليج للكابالت انخفاضا ملحوظا في تداوالت ضعيفة.
وتباينت اسعار اسهم الشركات اخلدماتية ما بني صعود بعضها 
وانخفاض البعض اآلخر، فقد س���جل سهم زين ارتفاعا محدودا في 
تداوالت مرتفعة نسبيا فيما سجل سهم اجيليتي انخفاضا ملحوظا 
في س���عره في تداوالت مرتفعة نس���بيا غلبت عليها عمليات البيع 
بس���بب املخاوف من النتائج املالية للش���ركة، وسجل سهم الرابطة 

ارتفاعا نسبيا في تداوالته وسعره السوقي.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، اتسمت التداوالت على اغلب 
اسهم القطاع بالضعف باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 

االسمنت االبيض الذي سجل انخفاضا ملحوظا في سعره.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على 54.2% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 138 شركة.

هشام أبوشادي
الكويت  العام لسوق  األداء  جاء 
لألوراق املالية أم���س مخيبا آلمال 
أوساط املتداولني، الذين عاشوا حالة 
م���ن االفراط في التف���اؤل بدعم من 
موافقة مجلس إدارة شركة بهارتي 
رس���ميا على ش���راء زين افريقيا، 
األمر الذي أصاب أوساط املتداولني 
باإلحباط، خاصة ان التوقعات كانت 
تشير الى ان السوق سيشهد نشاطا 
قويا، ولكن م���ن الواضح ان هناك 
رغبة لدى الصناديق واحملافظ املالية 
وبعض املجاميع االس���تثمارية في 

استمرار وتيرة األداء الضعيف أقوى من طموحات صغار املتداولني، 
فدائما مجريات التداول في السوق تأتي عكس التوقعات، فعندما تكون 
هناك حالة افراط في التفاؤل يتراجع السوق، وبالعكس عندما تكون 
هناك حالة افراط في التش���اؤم يرتفع السوق، ولكن من الواضح ان 
هناك أسبابا غير واضحة قد تكون مرتبطة بالصفقة وراء عدم تفاعل 
السوق مع قرار مجلس إدارة بهارتي باملضي قدما في شراء صفقة زين 
افريقيا، حيث يتخوف البعض من تعليق مبالغ من الصفقة ملواجهة 
القضية اخلاصة بش���ركة زين � نيجيري���ا، خاصة ان هناك مخاوف 
ايضا من ان تطالب بهارتي بخفض قيمة الصفقة، باإلضافة الى ذلك 
املخاوف من ان يتم وقف تداول عدد من اسهم الشركات نتيجة اقتراب 
الفترة القانونية إلعالنات الشركات عن نتائجها املالية السنوية من 
نهايتها، ومع ذلك اليزال هناك عدد كبير من هذه الشركات لم تعلن 
نتائجها، باإلضافة الى وجود مخاوف من افالس بعض الش���ركات، 

خاصة بعض الشركات االستثمارية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش���ر العام 5.6 نقاط ليغلق على 7408.1 نقاط، فيما 
ارتفع املؤشر الوزني 1.69 نقطة ليغلق على 434.88 نقطة.

وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 357.7 مليون سهم نفذت من خالل 
7075 صفقة قيمتها 67.7 مليون دينار.

وجرى التداول على اس���هم 138 ش���ركة من أصل 209 ش���ركات 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اس���هم 43 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
50 ش���ركة، وحافظت اسهم 45 ش���ركة على اسعارها و71 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
106.4 ماليني س���هم نفذت من خ���الل 2081 صفقة قيمتها 11.3 مليون 

دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 88 مليون 

سهم نفذت من خالل 942 صفقة قيمتها 6.5 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 68.5 مليون 

سهم نفذت من خالل 2068 صفقة قيمتها 22.3 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع 40.4 مليون 

سهم نفذت من خالل 405 صفقات قيمتها 4.2 ماليني دينار.

ارتفاع محدود 
لشركات 
»الخرافي« 
وانخفاض ملحوظ 
لـ »أجيليتي« 
وشركاتها

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

11 شركة
على %54.2

من القيمة 
اإلجمالية

)سعود سالم(احليرة تسود املتداولني جراء عدم صعود البورصة 

المؤشر العام 5.6 نقاط وتداول 
357.7 مليون سهم قيمتها 

67.7 مليون دينار

انخفاض

35 مليار دوالر حجم صناديق االستثمار اإلسالمية 

»اتحاد الصناعات« بحث تطوير
التعاون المشترك مع الشركات الصينية

»اإلبداع الخليجي« اختتمت دورة القيادة المتميزة 
بـ 80 مشاركة عربية وخليجية 

طالب مدير ع����ام »أماني لالستش����ارات املالية 
اإلسالمية« د.محمد داود بكر الصناديق اإلسالمية 
الدولية التي يبلغ حجم استثماراتها نحو 35 مليار 
دوالر إلى تبني أفكار مبتكرة لالستثمار وإلى توسيع 

أنشطتها في أسواق جديدة.
جاء ذلك خالل إعالن »أماني« عن اطالق شراكة 
عمل بينها وبني فيلكا لالستش����ارات لتنظيم ندوة 
ملدة يوم واحد حول التحديات التي يواجهها قطاع 
املصرفية االسالمية وذلك خالل فعالية اإلعالن عن 
جوائز فيلكا الس����نوية للصناديق االسالمية التي 

تنعقد في ابريل املقبل. 
وذكر أن حجم األصول االسالمية في الوقت احلاضر 
يبلغ نحو 35 مليار دوالر عبر 555 صندوقا استثماريا 
وفقا آلخر تقارير تومسون رويترز، مشيرا إلى أن 
أغلب هذه الصناديق موجه إلى قطاع األسهم والسندات 

وان »اجلميع يعمل في نفس االجتاه«.
وأوضح قائال »أعتقد أن بإمكان هذه األس����واق 

اجلديدة تقدمي فرص مجدية للمستثمرين في وقت 
متثل فيه قطاعات حيوية مثل املالحة والتكنولوجيا 
والطيران حاالت مجدية لالستثمار ميكن اعتبارها 
ف����ي حالة التفكير في ابتكار صناديق اس����تثمارية 

جديدة«.
وفي الس����ياق ذاته أشارت ليبر لألبحاث، إحدى 
الشركات التابعة لتومسون رويترز، إلى أن اململكة 
العربية السعودية حتوز 147 صندوقا تدير نحو 18 
مليار دوالر في حني لدى ماليزيا 194 صندوقا تدير 
أكثر من 8.6 مليارات دوالر. وفي الواليات املتحدة 
هناك 4 صناديق فقط تدير أكثر من 2.5 مليار دوالر. 
وفي الكويت هناك 36 صندوقا تدير 2.1 مليار دوالر. 
وفي جنوب أفريقيا هناك 8 صناديق تدير 644 مليون 
دوالر في حني تستحوذ البحرين على 20 صندوقا 
تدير 394 مليون دوالر. وفي االمارات هناك 3 صناديق 
تدير 78 مليون دوالر، وتدير قطر 16 مليون دوالر 

من خالل صندوق واحد فقط.

إدارة  التقى رئي����س مجلس 
احتاد الصناعات الكويتية حسني 
اخلرافي باملستشار االقتصادي 
والتجاري في سفارة جمهورية 
الصني الش����عبية ل����دى الكويت 
هوياو وو، وذلك في مقر االحتاد 
مببن����ى غرفة جت����ارة وصناعة 

الكويت.
ومت خالل اللقاء بحث س����بل 
تطوي����ر التعاون املش����ترك بني 

الكويتية والش����ركات  املصانع 
الصيني����ة، وباألخص في ضوء 
التي  التنموية  طرح املش����اريع 
تضمنتها خطة الدولة للسنوات 

القادمة.
وأكد اخلرافي على أهمية قيام 
الى  الشركات الصينية بزيارات 
الكويت للوق����وف على طبيعة 
النش����اط االقتص����ادي ون����وع 
املش����اريع التي س����تقوم الدولة 

بتنفيذها في الفترة القادمة، وكذلك 
الش����ركات  التعاون مع  امكانية 
واملؤسسات الصناعية الكويتية 

في االستثمارات املجدية.
من جانبه دعا املستش���ار 
الكويتية  االقتصادي املصانع 
امل���دن االنتاجية  الى زي���ارة 
والصناعية الفاعلة في الصني 
للتعرف عن كثب على نشاط 

وجهود هذه املدن.

اختتمت ش���ركة اإلبداع اخلليجي لالستش���ارات 
والتدريب نهاية األسبوع املاضي أعمال دورة »القيادة 
املتميزة« مبش���اركة بلغت 80 مشاركا من دول عربية 
وخليجي���ة، مع وجود قائمة انتظار متدربني يرغبون 

في احلصول على الدورة.
وبهذه املناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة 
اإلبداع اخلليجي د.طارق سويدان الى أن الدورة شهدت 
مشاركات خليجية وعربية تنوعت بني اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص، والتي جاء على رأس���ها الكويت من 
مختلف اجلهات، مبين���ا أن الرغبة في تكوين قيادات 
قادرة على املس���اهمة في تطوير بيئة االعمال وزيادة 

قدرة تلك املؤسسات على مواجهة تداعيات األزمة املالية 
العاملية كانت وراء اإلقبال الكبير في الدورة. 

وأوضح أن املشاركات العربية )غير اخلليجية( تعد 
األولى ضمن املشاركات العربية في الدورات التي تنظمها 
الشركة، حيث كانت املشاركات من سورية إضافة إلى 
اليمن واألردن.  وبني الس���ويدان أن قطر والسعودية 
وس���لطنة عمان جاءت في ترتي���ب املراكز األولى في 
الدورة من حيث املشاركة بعد الكويت، مستدركا بأن 
هناك قائمة انتظار تضم 20 متدربا إضافة إلى مشاركات 
متوقعة بحدود 60 مشاركا سوف تقام لهم الدورة مرة 

أخرى في شهر مايو املقبل. 

مديرو الصناديق طالبوا بتوسيع أنشطتها في أسواق جديدة 

إيقاف مزاد بيع أسهم »بيان القابضة«
و»كي آي سي للوساطة« حتى إشعار آخر 

الخاص بـ 380 ألف سهم 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عن إيقاف املزاد اخلاص 
بب�ي�ع أس���ه�م باملزاد العلني حتى إش���عار آخر، وكان س���وق 
الكويت لألوراق ال�مالية أعلن في وقت سابق عن بيع أسهم في 
املزاد اخلاص غدا الق�ادم بق�اع�ة ال�ت�داول تعود لشركة ب�ي�ان 
الق�ابض�ة ب�واق�ع 350 ال�ف سه�م   »ش�رك�ة م�س�اهمة ك�ويتية 
م�ق�ف�لة غ�ير م�درج�ة«  وشرك�ة ك�ي اي س�ي ل�ل�وس�اط�ة ال�مالية 
بواقع 30 الف سهم »شركة وساطة مالية مقيدة بالسوق« ليصل 

مجموع األسهم املطروحة للمزاد 380 ألف سهم.

1.5 مليون دينار أرباح »الخدمات الطبية«
والتوصية بزيادة رأسمالها%52

اعتمد مجلس ادارة الش����ركة الكويتية للخدمات 
الطبية »عيادة ك« البيانات السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية  في 31 ديسمبر املاضي، حيث حققت 
الشركة ارباحا بلغت 1.5 مليون دينار بربحية للسهم 
الواحد بلغت 16.16 فلس����ا مقارنة بأرباح بلغت 1.4 
مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2008.  وبلغ 
إجمالي املوجودات 26.3 مليون دينار فيما بلغ إجمالي 
املطلوبات 12.6 مليون دينار. وأفاد س����وق الكويت 
لألوراق املالية على موقع����ه االلكتروني أن مجلس 

ادارة الشركة أوصى بعدم توزيع أي ارباح عن 2009.
كما أوصى بزيادة رأس مال الشركة بنسبة %52.47 
وذلك بإصدار 40 مليون س����هم   بقيمة اس����مية 100 
فلس ومن دون عالوة اصدار، تدفع نقدا دفعة واحدة 
بحيث يكون   إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة عدد 
116.2مليون سهم بدال من   76.2مليون سهم ويصبح 
رأس املال 11.6مليون دينار بدال من 7.6 ماليني دينار 
وتكون األولوية للمس����اهمني املسجلني في سجالت 

الشركة في اليوم السابق ليوم االستدعاء.

العتال: »المجموعة المالية« تتجه للتحول
لشركة إسالمية قابضة خالل المرحلة المقبلة 

كان واجب النفاذ وبالتالي جاء 
القرار من قبل »الدار« في توقيته 
خوفا من ص���دور أحكام أخرى 
عليها وهو ما س���يؤجل تنفيذ 
خطة إعادة الهيكلة التي بدأتها 

منذ فترة. 
 وبني أن متسك البعض بعدم 
االعتراف بأخطائه والتواضع لها 
س���يزيد من تكلفة األزمة عليه، 
مبين���ا أن عودة األص���ول إلى 
أسعارها السابقة قبل األزمة أمر 
بات مستحيال ويحتاج إلى وقت 

كبير لعودتها مرة أخرى. 
 وقال إن األزمة املالية بدأت 
تالمس القاع وأن 2010 ستكون 
أفضل من 2008 و2009، موضحا 
أن تعزيز األداء االقتصادي من 
خ���الل إقرار اخلط���ة التنموية 
ووضع آليات تنفيذها س���يدفع 

االقتصاد للنمو وبشكل جيد. 
 وقد أقرت عمومية الشركة 
العادية بنودها حيث استمعت 
لتقرير مجل���س إدارتها وكذلك 
تقرير مراقب احلسابات واملوافقة 
عل���ى التعامل م���ع اطراف ذات 
الصلة واملصادقة على البيانات 

املالية للشركة عن 2009. 
 وقد حققت الش���ركة أرباحا 
صافي���ة بلغت 37.2 ألف دينار، 
وبلغ العائد على األصول %3.2، 
كم���ا بل���غ العائد عل���ى حقوق 
املس���اهمني 3.75% وذل���ك وفقا 

للبيانات املالية للشركة.

عمر راشد 
 كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
املجموعة املالية الكويتية حسني 
العتال، أن الش���ركة استطاعت 
»وديا« استرجاع 25 مليون دينار 
من أصوله���ا من مجلس اإلدارة 

السابق. 
 وأوضح في تصريح صحافي 
على هامش عمومية الش���ركة، 
بنص���اب قانون���ي 99.99% أن 
الشركة قامت برفع قضايا على 
مجلس إدارتها السابق السترجاع 
باقي حقوقه خالل املرحلة املقبلة، 
مستدركا بأن الشركة في انتظار 

حكم القضاء العادل. 
 وق���ال إن الش���ركة قلصت 
أنش���طتها وذلك بعد تخفيض 
رأس���مالها م���ن 20 مليونا إلى 
مليون دينار، الفتا الى أن هناك 
توجها لتحويل أنشطة الشركة 
إلى إسالمية وكذلك حتويلها إلى 
شركة قابضة بعد احلصول على 
موافقات وزارة التجارة في هذا 

الصدد.
وفيما يتعلق بوضع الشركة 
ومالءتها، قال إن الشركة تستمد 
قوتها من مالءة مالكيها واملتمثلني 
في بنك الكويت الدولي إضافة إلى 
محفظة استثمارية تديرها شركة 
مشاريع الكويت إلدارة األصول 

االستثمارية »كامكو«. 
 وأوضح أن حتفظ بنك الكويت 

الدولي على نسبة احلضور يأتي 
بسبب شكوك البنك في أن أسهمه 
بعد تخفيض رأسمال الشركة أكثر 
من ذلك، مستدركا بأن البنك قام 
برفع دع���وى قضائية منظورة 
أمام احملاك���م وفي انتظار حكم 
القض���اء فيها رغ���م أن موقفنا 
القانون���ي »س���ليم« ومت وفق 
الضوابط املنصوص عليها في 
قانون الشركات املعمول به حاليا، 
الفتا الى أن بنك الكويت الدولي 
ميتلك 4.998.183 سهم من رأسمال 

الشركة. 
 وفي رده عل���ى طلب ممثل 
بنك الكوي���ت الدولي بتقليص 
العتال  مصروفات الشركة، بني 

أن الشركة لديها مصاريف بسبب 
القضاي���ا املرفوعة ضد مجلس 
اإلدارة الس���ابق وهو ما يحتاج 

إلى االنفاق عليها. 
 وبني أن الشركة لديها سيولة 
نقدية متمثلة في وديعة بقيمة 
700 أل����ف دينار إضافة إلى 50 
ألفا نقدا وتس����عى للعمل على 
تعزي����ز تواجدها في الس����وق 
خ����الل الفترة املقبلة، مبينا أن 
خيار زيادة رأس����مال الشركة 
»مطروح« ملواجهة زيادة أنشطة 

الشركة. 
 وتوقع أن تستعيد الشركة 
نش���اطها تفاعال م���ع األجواء 
االيجابية لألداء االقتصادي بعد 

إقرار اخلطة التنموية االقتصادية 
واالجتماعية وكذلك اجتاه احلكومة 
الصدار تشريعات اقتصادية من 
شأنها تعزيز الوضع االقتصادي 

مثل قانون هيئة أسواق املال. 
 ورأى العت���ال أن دخول دار 
االستثمار في قانون االستقرار 
املالي يعد من بني األمور اجليدة 
التي كان يجب على الش���ركات 
املتعثرة مثل »ال���دار« وغيرها 
الدخول فيه منذ صدور القانون 
وذلك حماية للشركة من دائنيها 
وهو أمر لم يحدث وأدى إلى تفاقم 

املشكلة. 
 وأضاف أن دخول »الدار« جاء 
بعد صدور حكمني عليها وكالهما 

كشف خالل عموميتها عن استرداد 25 مليون دينار من مجلس إدارتها السابق »ودياً«

)سعود سالم(حسني العتال مترئسا عمومية الشركة


