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وفي ظل عوامل الزخم القوية فإنه يتوقع ان تزداد التدفقات املالية 
للس����وق في الفترة املقبلة، فهناك الكثير من أوس����اط املتداولني يرون 
ان الس����وق ال يتفاعل مبا يجب مع احملفزات القوية الراهنة، والس����بب 
األساسي يعود الى الضغوط القوية التي يتعرض لها السوق، فالكثير 
م����ن احملافظ املالية والصناديق ترغب في احلفاظ على املكاس����ب التي 
حققتها في الربع األول، وفي الوقت نفس����ه جتميع األس����هم التي متثل 
محفزات قوية، وذلك حتى حتقق مكاس����ب كبيرة في الربع الثاني من 
العام احلالي، لكن املؤشرات الراهنة تشير الى ان السوق سيشهد نشاطا 
قويا أغلب مراحل نشاط الس����وق في الربع الثاني، فأسعار النفط في 
مستويات مرتفعة، وتفاصيل أرباح صفقة »زين« ستكون واضحة في 
بدايات الربع الثاني، كذلك تسارع وتيرة العقود التي توقعها احلكومة 
في إطار تنفيذ املشاريع الواردة ضمن خطة التنمية خالل العام احلالي، 
باإلضافة الى األرباح القوية املتوقعة للشركات في الربع األول من العام 
احلالي، لذلك فإن ما نؤكد عليه ان السوق مقبل على مرحلة من النشاط 

القوي ويجب اقتناء األسهم اجليدة.

آلية التداول

تباينت حركة أسعار أسهم البنوك بني ارتفاع اسعار أسهم 4 بنوك 

»أهلية للتامين«: توزيع 20% نقدًا و 10% منحة
اعتمد مجلس اإلدارة لشركة األهلية للتأمني البيانات املالية السنوية لعام 
2009 حيث حققت الشركة ارباحا بلغت 8.1 ماليني دينار بواقع 53.83 فلسا 
للس��هم الواحد مقارنة بخسارة بلغت 3.8 ماليني دينار في الفترة ذاتها من 
العام 2008 بواقع خسارة للسهم الواحد بلغت 25.15 فلسا، وأوصى مجلس 
إدارة الشركة بإجراء توزيعات نقدية بنسبة 20% واسهم منحة بنسبة %10. 

14 مليون دينار خسائر   »تمويل إسكان«
وافق بنك الكويت املركزي على البيانات املالية لش���ركة متويل 
اإلس���كان )إسكان(  عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر املاضي 
حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 14.7 مليون دينار بواقع 48.37 
فلسا للسهم الواحد مقارنة بأرباح بلغت 487.4 الف دينار عن الفترة 

ذاتها من العام 2008 بواقع ربحية للسهم الواحد 1.66 فلس.

وتراجعت اسعار اسهم 50 شركة وحافظت اسهم 40 شركة على اسعارها 
و74 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 142.3 
مليون سهم نفذت من خالل 2554 صفقة قيمتها 17.5 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
103.1 ماليني سهم نفذت من خالل 2488 صفقة قيمتها 27.8 مليون دينار. 
واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 49.1 

مليون سهم نفذت من خالل 674 صفقة قيمتها 4.2 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش����ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 21.4 مليون سهم نفذت من خالل 678 صفقة قيمتها 7.6 ماليني 
دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 19.2 مليون س����هم نف����ذت من خالل 279 صفقة قيمتها 2 

مليون دينار.

تركز السيولة

على الرغم من االرتفاع التدريجي لس����هم »زين« وأس����هم الشركات 
املرتبطة بها إال انه يالحظ ان الس����يولة املالية مركزة على هذه األسهم 

بشكل رئيسي، باإلضافة الى بعض أسهم الشركات القيادية.

»زين« والشركات المرتبطة بها تواصل االرتفاع المحدود
والمراقبون يؤكدون:الوقت الراهن فرصة للشراء.. وال يجب القلق

واستقرار اسعار باقي أسهم البنوك 
مع استمرار عمليات التجميع على 
بعض األسهم، خاصة سهمي البنك 

الوطني والتمويل الكويتي.
اس����تمرت حركة التداول على 
أغلب أسهم الشركات االستثمارية 
ضعيفة مع صعود بعض أس����هم 
القطاع خاصة أس����هم الش����ركات 
االس����تثمارية التابع����ة ملجموعة 
اخلرافي والتي تشهد ضغوطا حتد 
من صعود أسعارها رغم اخلسائر 
الكبيرة املتوقعة، فقد أعلنت س����ابقا املال لالستثمار عن خسائر قدرها 
12.5 مليون دينار، وأعلنت أمس االستثمار الوطنية عن تكبدها خسائر 
قدرها 26 مليون دينار إال ان األرباح التي يتوقع ان حتققها هذه الشركات 
نتيجة ارتفاع قيم اس����تثماراتها في الربع األول او الناجتة عن صفقة 
زين بددت اآلثار السلبية خلسائر هذه الشركات، ورغم عمليات البيع 
القوية جلني األرباح التي شهدها سهم السالم القابضة وأدت لتراجعه 
باحلد األدنى خالل التداول من 146 فلس����ا الى 136 فلسا، إال ان عمليات 
الشراء القوية التي شهدها السهم استوعبت عمليات البيع القوية ودفعته 

السترداد جزء كبير من اخلسائر ليغلق على 144 فلسا.
واتسمت عمليات التداول على أس����هم الشركات العقارية بالضعف 
مع انخفاض أس����عار أغلبها بفعل عمليات البيع الواضحة، خاصة على 

أسهم عقارات الكويت ومنازل.

الصناعة والخدمات

اس����تمرت حركة التداول ضعيفة على أسهم الش����ركات الصناعية 
باستثناء بعض األسهم التي شهدت تداوالت مرتفعة نسبيا، فقد واصل 
س����هم صناعات األنابيب اجتاهه الصعودي في تداوالت ضعيفة، فيما 
سجل سهم الصناعات الوطنية انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت 

ضعيفة غلب عليها عمليات الشراء.
وفي قطاع اخلدمات حققت أغلب أسهم القطاع ارتفاعا في أسعارها مع 
تداوالت نشطة على بعض األسهم خاصة الرابطة والتنظيف ولوجستيك 
ومبرد، وذلك بدعم من التوقع����ات بحصول هذا التحالف على عقد من 
اجليش األميركي وان كانت شركة لوجستيك هي املتقدمة للمناقصات 
اخلاصة باجليش األميركي. واستمر االرتفاع احملدود لسهم زين مع عمليات 
التجميع، وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 12 شركة على 51% من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 135 شركة.

هشام أبوشادي
استمر التذبذب النزولي احملدود 
مس����يطرا على حركة التداول في 
س����وق الكويت لألوراق أمس مع 
استمرار االجتاه الصعودي احملدود 
لسهم زين واسهم الشركات املرتبطة 
بها، واستمرت ايضا حركة التداول 
الرخيصة  الش����ركات  على اسهم 
في الضعف مع عمليات مضاربة 
على بعض األس����هم وجني أرباح 
للخروج منها والدخول في أسهم 

أكثر نش����اطا كسهم الرابطة والشركات املرتبطة بها، ويالحظ ان هناك 
تباينا في حتركات الس����يولة املالية والتي من الواضح انها مركزة على 
بعض اسهم الشركات التشغيلية خاصة في قطاع البنوك وأسهم زين 
وشركات اخلرافي والتي التزال غير متفاعلة بالشكل الذي يتناسب مع 
األخبار االيجابية املتس����ارعة لصفقة زين والتي تدفع جميعها باجتاه 
امتام الصفقة في املوعد احملدد لها يوم اخلميس والذي يسبقه اجتماع 
ملجلس ادارة زين غدا االربعاء لبحث جميع الوثائق اخلاصة بالصفقة، 
ورغم ذلك فإن الصعود التدريجي احملدود لس����هم زين واسهم اخلرافي 
يعود الى اس����تمرار الضغوط التي تشهدها هذه األسهم للتجميع بأقل 
األس����عار املمكنة، خاصة ان صفقة زين تعد أكبر صفقات االستحواذ، 
كما ان األرباح الناجتة منها تعد قياس����ية بكل املقاييس وسوف تكون 
لها انعكاسات مباشرة على عدد من الشركات وغير مباشرة على ضخ 
سيولة مالية جديدة، لذلك فان أغلب املراقبني يؤكدون على ان هذه األسهم 
متثل فرصة جيدة للشراء باألسعار احلالية، خاصة انه يتوقع ان تشهد 
مستويات س����عرية كبيرة في الفترة القادمة، بل انه يجب على صغار 
املتداولني عدم التأثر بالضغوط التي يش����هدها السوق مع أهمية شراء 

أسهم الشركات التي متتلك محفزات قوية خاصة شركات اخلرافي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 9.9 نقاط ليغل����ق على 7418 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.13% مقارنة بأول من أمس، فيما سجل املؤشر الوزني 
ارتفاعا ملحوظا قدره 3.3 نقاط ليغلق على 438.68 نقطة بارتفاع نسبته 

0.87% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األس����هم املتداولة 355.6 مليون سهم نفذت من خالل 
7266 صفقة قيمتها 68.2 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 135 
شركة من أصل 209 ش����ركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 45 شركة 

صعود قياسي
 لـ »الرابطة« 
وشركاتها وضعف 
واضح على أغلب 
األسهم الرخيصة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

12 شركة على 
51% من القيمة 

اإلجمالية

)سعود سالم(ال داعي للقلق

المؤشر 9.9 نقاط وتداول 
355.6 مليون سهم قيمتها 

68.2 مليون دينار

ارتفاع

حصل����ت ش����ركة االس����تثمارات الوطني����ة 
)اس����تثمارات( أمس، على موافقة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر املاضي حيث تكبدت الش����ركة 
خس����ائر بلغت 26 مليون الدينار بواقع 31 فلسا 
للسهم الواحد مقارنة بخسائر بلغت 20.7 مليونا 
في الفترة ذاتها من العام 2008 بخسارة للسهم 

الواحد 25 فلسا.
وبلغ إجمالي املوجودات 227.4 مليون دينار 
فيما بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 44.6 مليون 
دينار   وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 182.8 مليون 

دينار.
  وجاء في بيان صادر عن البورصة ان تقرير 
مراقب احلس����ابات للش����ركة احتوى على الرأي 
املتحفظ العائد لألس����باب املبينة حول البيانات 
املالية املجمعة، حيث لم تقم املجموعة بتجميع 

إحدى شركاتها التابعة.
باإلضافة الى قيام شركة االستثمارات اخلليجية 

باتخاذ إجراء قانوني نتيجة للنزاع مع   إطراف 
معينة مما أدى الى قيام مطالبات من قبل الشركة 
التابعة وكذلك مطالبات مقابلة لها ضدها بانتظار 
صدور قرار بش����أن هذا النزاع، فقد قرر أعضاء 
مجلس ادارة الشركة عدم جتميع البيانات املالية 
للشركة   التابعة ضمن البيانات املالية للمجموعة 
اعتبارا من السنة املنتهية  في 31 ديسمبر 1992.

وقد قامت الشركة االم بشطب القيمة الدفترية 
في 31 ديسمبر 1992 الستثمارها في الشركة التابعة 
والبالغ 4.921 دينارات. كما ان الشركة التابعة لم 

تكن ناشطة في عدد من السنوات السابقة.
حيث أصدرت محكم����ة التمييز في 4 فبراير 
2008 حكم����ا يقضي بان الش����ركة التابعة متثل 
 كيانا قانونيا مس����تقال. استنادا الى هذا احلكم، 
ترى االدارة انه ال يوجد اي   تأثير لهذه القضايا 
القانوني����ة على املركز املالي للش����ركة االم وان 
الش����ركة  االم لن تتحمل مسؤولية أي مطالبات 

على الشركة التابعة.

شركة مملوكة لـ »جيران« »االستثمارات الوطنية« تخسر 26 مليون دينار في 2009
تحوز مناقصة

 بـ 127.8 مليون دينار

»المعامل«: 2.6 مليون 
دينار انخفاض 

 في قيمة استثمارات

أعل���ن س���وق الكويت 
لألوراق املالية ان ش���ركة 
جيران القابضة أفادت بأن 
التابعة  الش���ركات   إحدى 
لها واململوكة بنسبة %100 
)ش���ركة اخلليج املتحدة   
لإلنشاء( قد حصلت على 
املناقصة  اقل األسعار في 
اخلاصة بإنش���اء واجناز 
وصيان���ة ع���دد 930 بيتا 
العامة ومحطات  واملباني 
الفرعية  الكهرباء  محوالت 
الط���رق ومواقف  وأعمال 
السيارات وشبكات خدمات 
البني���ة   التحتي���ة للجزء 
الثان���ي مبش���روع مدينة 
صباح األحمد والذي يخص 
العامة   للرعاية  املؤسسة 
الس���كنية بقيمة إجمالية 
وقدرها 127.8 مليون دينار 
وان الشركة التابعة  لم تتلق 
الى اآلن كتابا رسميا بهذا 
اخلص���وص م���ن اجلهات 

املعنية.

الكويت  أف���اد س���وق 
لألوراق املالية عطفا على 
إعالنه الس���ابق واخلاص 
بالبيانات املالية السنوية 
الكويتية لبناء  للش���ركة 
املعامل واملقاوالت، حيث 
أفادت الشركة في حينه بأنه 
ال يوجد حتفظات في تقرير 
مراقبي احلس���ابات وبعد 
تسلم البيانات املالية اتضح 
وجود حتفظ في البيانات 
املالية، وعند  االستفسار من 
الشركة أفادت بأنه بطريق 
اخلطأ لم يتم إدراج التحفظ 
املب���ني في ايض���اح 6 من 
البيانات املالية املجمعة بان 
هناك انخفاضا بقيمة  2.6 
مليون دينار )31 ديسمبر: 
2.026.640 د.ك( في القيمة 
 العادلة الس���تثمارات في 
أدوات ملكي���ة اق���ل م���ن 
التكلفة وقد سبق إدراجها 
في بيان الدخل الشامل بدال 
من إدراجها في بيان الدخل 
حيث ترى إدارة املجموعة 
ان هذه املبال���غ ال تعتبر 
انخفاضا في القيمة نتيجة 
لذلك فإن ربح السنة قبل 
 االس���تقطاعات أعلى بهذا 
املبلغ كما ان االستقطاعات 
أعلى مببلغ 100 ألف دينار 
وحقوق امللكية اقل مببلغ 

100 ألف دينار. 


