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املرتبطة بها حتتاج فنيا لعمليات تصحيح. واألمر نفسه ينطبق على 
اسهم الشركات التي حققت مكاسب كبيرة منذ بداية العام.

آلية التداول

اتس���مت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف النسبي 
مع تباين في االس���عار باستثناء س���هم بنك بوبيان الذي حقق 
ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت ضعيفة نسبيا بدعم من اعالن 
بان البنك املركزي وافق على زيادة حصة البنك الوطني في بنك 

بوبيان من 40% الى %60.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات االستثمارية خاصة اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي والتي سجل اغلبها انخفاضا 
باحلد االدنى بفعل عمليات 
القوي���ة والتي  البي���ع 
تركزت بش���كل اساسي 
على اسهم االستثمارات 
الوطنية واملال لالستثمار 
والساحل لالستثمار ورغم 
التداوالت الضعيفة التي 
ش���هدها سهم ايفا اال انه 
ارتفاعا محدودا  س���جل 
في سعره فيما ان سهم 
الديرة القابضة سجل ادني 
تداول له على االطالق منذ 
بداية العام اال انه سجل 
ارتفاعا محدودا في سعره، 
التمدين  وواصل س���هم 
االرتفاع  االس���تثمارية 

ماليني دينار.
وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية على املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 15.4 مليون سهم نفذت من خالل 229 صفقة 

قيمتها 1.5 مليون دينار.

تذبذب وجني أرباح

على الرغم من أن اجلانب النفسي يلعب دورا في حالة التذبذب 
التي شهدها السوق إال أن العامل الفني أكثر تأثيرا. فعلى مستوى 
العامل النفس���ي، كان ذلك واضحا في التراجع امللحوظ الس���هم 
زين والذي تبعه انخفاض معظم اسهم الشركات املرتبطة بسهم 
زي���ن باحلد األدنى، وذلك ألول مرة منذ االعالن عن الصفقة، اما 

اجلانب الفني لتراجع هذه 
االسهم، فهو يعود الى انه 
منذ االعالن عن صفقة زين 
شهد السهم وباقي االسهم 
املرتبط���ة به ارتفاعا في 
اسعارها بنسب تتراوح 
بني 50 و70%، وبطبيعة 
احلال، فإن هذه االس���هم 
مهيأة فنيا للتراجع ولكنها 
كانت في حاجة الى سبب 
للتراجع والذي متثل في 
تصريح رئيس مجلس 
ادارة زي���ن بأن التوقيع 
النهائي للصفقة سيحتاج 
لبعض االسابيع، وهو ما 
يعني ان زين والشركات 

»الرابطة« و»لوجستيك« و»التنظيف« و»مبرد« تقتنص لقب المربع الذهبي 
وتراجع ملحوظ لـ »زين« والشركات المرتبطة بها بفعل جني األرباح

 استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 
46.4 مليون دينار على 61.2% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الش����ركات هي ابوظبي، بيتك، االستثمارات 
الوطني����ة، الصناعات الوطني����ة، زين، التنظيف، 

الرابطة، مبرد، لوجستيك.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 18.6 مليون 

دينار على 24.5% من القيمة اإلجمالية.
 سجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا، اعالها قطاع 
البن����وك مبقدار 69.9 نقطة، ت����اله قطاع اخلدمات 
مبقدار 33.3 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 5 قطاعات 
انخفاضا، اعالها االستثمار مبقدار 67.4 نقطة، تاله 

قطاع الصناعة مبقدار 44.5 نقطة. ت
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باحلد االعلى في تداوالت محدودة، 
واستمر س���هم اس���تراتيجيا في 
االرتفاع باحلد االعلى في تداوالت 
ضعيفة، واليزال هناك عدد كبير من 
الش��ركات االست��ثمارية لن تعلن 
نتائج�ه���ا املال����ية رغ����م انه لم 
يتبق سوى ثالث���ة ايام ف����قط من 
الفترة القانونية العالنات الشركات 
االمر الذي ادى الى تدني تداوالت 
اسهم هذه الش���ركات، واستمرت 
عملي���ات التج���ميع على س�����هم 
الس���الم القابضة الذي يش�������هد 
تذبذبا محدودا على اسعاره احلالية 
لالس���بوع الثاني على التوالي، وتراجعت اس���عار اغلب اسهم 
الش���ركات العقارية في تداوالت ضعيفة باس�����تثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على بعض االس���هم اخلاصة سهم املستثمرون 
الذي سجل انخفاضا ملحوظا في سعره، كذلك سجل سهم جراند 
انخفاضا باحلد االدنى في تداوالت ضعيفة، وسجل سهم الوطنية 
العقارية ارتفاعا محدودا في سعره وتداوالته، فيما سجل سهم 
عقارات الكويت ضعفا ملحوظا في تداوالته وانخفاضا محدودا 

في سعره.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت منخفضة باس���تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهم الصناعات الوطنية، فالسهم يشهد عمليات شراء واضحة 
على اس���عار ما بني 400 فلس و410 فلوس، حيث تترقب اوساط 
املتداولني النتائج املالية للشركة والتي سيعلن عنها غدا الثالثاء، 
وسجل سهم صناعات االنابيب انخفاضا باحلد االدنى معروضا 
دون طلبات بفعل عمليات البيع القوية على السهم، فيما ان سهم 
املعدات القابضة شهد ارتفاعا باحلد االعلى مطلوبا دون عروض 
بدعم من قرب اعالن الشركة عن فوز احدى الشركات التابعة لها 

عن مناقصة من احلكومة.
وفي قطاع اخلدمات، سجلت االسهم القيادية في القطاع انخفاضا 
في اس���عارها خاصة س���همي اجيليتي وزي���ن، فقد سجل سهم 
اجيليت���ي تراجعا مبقدار وحدتني في تداوالت ضع���يفة في ظل 
اجواء الترقب الوساط املتداولني الجتماع مجلس االدارة غدا الثالثاء، 
وعلى وقع العقود التي يتوقع ان حتصل علي���ها الرابطة، شهد 
سهمها ارتفاعا باحل���د االعلى وكذل���ك التن���ظيف ولوجستيك 
ورغ���م ان هذه الش���ركات الثالث تابعة ملجموع���ة واحدة اال ان 
الصعود املتزامن لسهم مبرد التابعة ملجم��وعة اعي��ان يأتي في 
اطار وجود حتالف بأنها ستس���تفيد من العقود التي قد حتصل 

عليها الرابطة للنقل.
لذلك فإن اوس���اط املتداولني اطل���قوا على هذه االسهم املربع 
الذهبي، وان��ها اق���تنصت هذا املص��طلح من اجي���ليتي وشركاتها 
وقد اس���تحوذت قيمة تداول 10 ش��ركات على 61.2% من القيمة 
االجمالية للش���ركات التي ش���ملها التداول والبال���غ عددها 144 

شركة.

هشام أبوشادي
قادت »زين« والشركات املرتبطة 
بها سوق الكويت لألوراق املالية 
للهبوط احلاد امس متأثرة بعمليات 
البيع القوية جلني االرباح، خاصة 
بعد ان اعلن رئيس مجلس ادارة 
»زي���ن« ان التوقيع النهائي على 
الصفقة س���وف يستغرق بعض 
االس���ابيع، األمر الذي دفع اسعار 
العديد من االسهم للتراجع، فيما 
ان الرابطة والش���ركات املرتبطة 
بها شهدت نش���اطا محموما دفع 
اسعار هذه الشركات لالرتفاع باحلد 

األعلى، وقد بدأت أوساط املتداولني يطلقون على اسهم الرابطة 
والتنظيف ولوجستيك ومبرد مصطلح املربع الذهبي الذي كان 
يطلق منذ ثالث سنوات على اسهم اجيليتي والوطنية العقارية 

ومركز سلطان وبيان لالستثمار.
ويالحظ ان اسهم الشركات التي لم تعلن نتائجها املالية حتى 
اآلن خاصة التي يتخوف اوساط املتداولني من وقف تداول اسهمها، 
ش���هدت تراجعا ملحوظا في اس���عارها مع ضعف في تداوالتها 
نتيجة عدم االقبال على ش���رائها، حي��ث يت��وقع اس���تمرار هذا 
االجتاه على هذه االسهم الى ان تع��لن نتائجها املالية، فاملخاوف 
ال تتعلق باخلس���ائر التي س���تعلن عن���ها، بل من ان يتم وقف 
تداول اسهمها في ظل وجود مخاوف من ان ه��ناك شركات معرضة 
لالفالس ومنها شركات في قطاع االستثمار. ويتوقع ان تستمر 
وتيرة التداول في السوق تسيطر عليها حالة التذبذب حتى نهاية 
تعامالت الربع األول من العام احلالي والتي تتزامن معها نهاية 

الفترة القانونية العالن الشركات عن نتائجها املالية السنوية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 21.1 نقطة ليغلق على 7468.7 
نقطة بانخفاض نسبته 0.28%. كذلك انخفض املؤشر الوزني 2.70 
نقطة ليغلق على 441.51 نقط���ة بانخفاض 0.61% وبلغ اجمالي 
االسهم املتداولة 322.1 مليون سهم نفذت من خالل 7690 صفقة 
قيمتها 75.8 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 144 شركة 
من اصل 210 ش���ركات مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 43 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 68 شركة وحافظت اسهم 33 شركة على 

اسعارها و66 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
122.9 مليون س���هم نفذت من خ���الل 3355 صفقة قيمتها 40.9 

مليون دينار.
وجاء قطاع الش���ركات االس���تثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 102.9 مليون س���هم نفذت من خالل 2093 صفقة 
قيمتها 14.2 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 43.9 مليون س���هم نفذت من خالل 

767 صفقة قيمتها 3.8 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 23.3 مليون س���هم نفذت من خالل 715 صفقة قيمتها 8 

ب الجتماع  ترقُّ
مجالس إدارات 
»زين« و»أجيليتي« 
و»الصناعات« 
وتراجع عام لألسهم 
الرخيصة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 
على %61.2 

من القيمة 
اإلجمالية

)سعود سالم(حالة االستياء بادية على بعض املتداولني

المؤشر 21.1 نقطة وتداول 
322.1 مليون سهم قيمتها 

75.8 مليون دينار

انخفاض

500 ألف دوالر األرباح
المتوقعة لـ »عارف طاقة«

864 ألف دينار أرباح 
»هيومن سوفت«

4.3 ماليين دينار خسائر 
»أسمنت أم القيوين« 

767 ألف دينار أرباح
»الكويتية البحرينية للصيرفة« 

»السكب« توزع 20 % نقدًا 
و10 % منحة

قالت ش���ركة عارف للطاقة القابضة ان مجلس اإلدارة قرر بيع 
احلصة املتبقية من مشروع الغاز ديويت والتي تضم شبكة األنابيب 
باإلضافة إلى اآلب���ار الثالث املنتجة، وعليه فإن الش���ركة اعتمدت 
العرض املقدم من ذات الشركة النفطية األميركية واملقدر ب� 6 ماليني 
دوالر لش���راء اآلبار املنتج���ة املتبقية من املش���روع، كما تفيد بأن 
العرض املقدم للش���ركة يسمح بعمل الدراسة النافية للجهالة )ديو 
ديليجينس( خالل م���دة 30 يوما من تاريخ قبول العرض.  وأفادت 
الشركة بأن إجمالي األرباح املتوقعة من قيمة الصفقة تقدر ب� 500 
الف دوالر، وان االتفاقية احلالية ال تش���مل حصة عارف للطاقة في 

شبكة األنابيب والتى يجري التباحث بشأنها.

حققت شركة هيومن سوفت القابضة 
)هيومن سوفت( أرباحا بلغت 864 ألف 
دينار عن عام 2009 بربحية للسهم بلغت 
7.69 فلوس مقارنة بأرباح بلغت 341.8 
ألف دين���ار عن الفترة ذاتها من العام 
2008 بربحية للسهم بلغت حينها 3.11 
فلوس، وأوصى مجلس ادارة الشركة 

بعدم توزيع أي ارباح.

تكب���دت ش���ركة صناعات 
اسمنت أم القيوين )قيوين ا( 
خسائر بلغت 4.3 ماليني دينار 
في الس���نة املالية املنتهية في 
31-12-2009 بخسارة للسهم 
الواحد بلغت 12فلس���ا مقارنة 
بأرباح بلغت 711.7 ألف دينار 
عن الفترة ذاتها من العام 2008 
بربحية للس���هم بلغت حينها 
فلسان، وأوصى مجلس ادارة 
الشركة بعدم توزيع ارباح عن 
السنة املالية املنتهية في 31-

.2009-12

حققت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة  الدولية أرباحا بلغت 
767 ألف دينار بربحية للسهم الواحد بلغت 16.6 فلسا للسهم عن 
عام 2009 مقارنة بأرباح بلغت 925.6 ألف دينار في الفترة ذاتها 

من العام 2008 بربحية للسهم بلغت حينها 20.04 فلسا.

حققت شركة السكب الكويتية أرباحا 
بلغ���ت 6.8 ماليني دينار بواقع 62.23 
فلس���ا للس���هم عن عام 2009 مقارنة 
بخس���ارة بلغت 3.8 ماليني دينار عن 
الفت���رة ذاتها من الع���ام 2008 بواقع 
خسارة للس���هم بلغت حينها 34.97 
فلسا للسهم، وأوصى مجلس اإلدارة 
بتوزيع ارباح نقدية بواقع 20% واسهم 

منحة بواقع %10.

» األهلي« يعلن
عن تشكيلة مجلس إدارته

8.2 ماليين دينار خسائر »طيران الجزيرة«

 87.9 ألف دينار أرباح »منافع لالستثمار«

أف���اد البنك االهلي الكويتي بأن���ه بناء على اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية املنعقد أمس االول والذي مت 
فيه انتخاب أعضاء مجلس ادارة البنك فقد مت تش���كيل 
مجلس االدارة، حيث مت تعيني احمد يوس���ف بهبهاني 
رئيسا ملجلس االدارة وعلي مشاري الهالل املطيري نائبا 
للرئيس والعضو املنتدب وس���ليمان عبداهلل سليمان 
املريخي وعضوية كل من: صالح احمد زيد الس���رحان 
وخالد عثمان عبدالوهاب العثمان وعلي ابراهيم حجي 

حسني معرفي وطالل محمد رضا يوسف بهبهاني.

تكبدت ش���ركة طيران اجلزيرة  )اجلزيرة( خسائر 
بلغ���ت 8.2 ماليني دينار عن الس���نة املالية املنتهية في 
نهاية ديسمبر من العام املاضي بخسارة للسهم الواحد 
بلغت 37.29 فلسا مقارنة بأرباح بلغت 4.4 مليون دينار 
في عام 2008 بربحية للسهم بلغت حينها 22.22 فلسا، 
وأوصى مجلس ادارة الشركة الذي اعتمد البيانات املالية 
للش���ركة امس االول بعدم توزيع أي ارباح عن الس���نة 

املالية املنتهية في 2009-12-31.

حققت ش����ركة منافع لالستثمار  ارباحا عن عام 2009 بلغت 87.9 
ألف دينار بربحية للسهم الواحد بلغت 0.4 فلس للسهم الواحد مقارنة 
بأرباح بلغت 1.5 مليون دينار مقارنة بعام 2008 ما يعادل 7.8 فلوس 

لسهم. وأوصى مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح.

جناح »بوبيان« في معرض »كويت فيجن« يشهد إقبااًل كبيرًا

البن���ك  موظف���و  وق���ام 
باستعراض مختلف اخلدمات 
الت���ي يقدمها البنك واملنتجات 
التي تستهدف مختلف الشرائح 
إلى جانب قيامهم بلقاء الكفاءات 
الواعدة م���ن أبناء الكويت من 
اجلنسني وتعريفهم بفرص العمل 

وتوجههم إلى العمل احلر يعتبر 
مبثابة خط���وة هامة من اجل 
زي���ادة القيمة املضافة للقطاع 
اخلاص في الناجت احمللي انطالقا 
من ال���دور الهام ال���ذي تلعبه 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

في االقتصادات املختلفة.

مسؤوليته االجتماعية واهتمامه 
مبختلف شرائح املجتمع السيما 
الش���باب الذين يعتبرون أهم 
ش���رائح املجتم���ع باعتبارهم 

مستقبل الكويت.
الشباب  ان اهتمام  وأضاف 
الكويتي في السنوات االخيرة 

والتدري���ب التي يوفرها البنك 
وكيفية احلصول عليها وايضا 
العمل في  تعريفهم بطبيع���ة 
القطاع اخلاص من خالل احلوار 
املباشر إلى جانب التعرف على 
اخر وأحدث مخرجات التعليم 

في الكويت.
وكان بن���ك بوبيان قد رعى 
خالل الفترة األخيرة مجموعة من 
األنشطة التي تهم قطاع الشباب 
كان أخرها رعايته ملعرض صناع 
االقتص���اد وفرص العمل الذي 
نظمته كلية العلوم اإلدارية في 

منتصف الشهر اجلاري.
يذك���ر ان مع���رض »كويت 
فيجن« يعتبر من املعارض التي 
تهتم مبشروعات الشباب حيث 
ينقسم املعرض إلى 3 أقسام األول 
يتعلق باملشروعات الصغيرة 
التي بدأ الشباب الكويتي يقبل 
عليها في اآلونة األخيرة والثاني 
يتعلق بفرص العمل التي ميكن 
ان يوفره���ا القط���اع اخلاص 
للشباب الكويتي وأخيرا القسم 
الذي يتعلق بالتعليم والتدريب 
في اجلامعات والكليات واملعاهد 

املختلفة.

شهد اجلناح اخلاص لبنك 
بوبيان مبعرض »كويت فيجن« 
الذي أقيم مؤخرا إقباال كبيرا من 
قبل زوار املعرض السيما الشباب 
منهم إلى جانب املش���اركة في 
ورش العمل املختلفة التي قدمها 
البنك واملتعلقة مبنتجات  لهم 
التي  البنك ونوعي���ة خدماته 
تتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
التي يقدمها لعمالئه بشكل خاص 
واملعامالت املصرفية اإلسالمية 

بشكل عام.
واثنى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
وراعى املعرض الش���يخ احمد 
الفهد خ���الل زيارت���ه جلناح 
البنك عل���ى الدور الذي يلعبه 
بنك بوبيان في دعم األنش���طة 
الشبابية ودوره كبنك إسالمي 
في خدم���ة مختل���ف قطاعات 

املجتمع الكويتي.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان مشاركته في هذا احلدث الهام 
تأتى في إطار حرصه على دعم 
مختلف األنشطة الشبابية ضمن 

الشيخ احمد الفهد مع موظفي البنك 


