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احتساب متوسط شراء االسهم التي قام بها البنك الوطني على 
سهم بنك بوبيان بسعر 560 فلسا، فإن البنك الوطني قد قام بضخ 
نحو 15.6 مليون دينار في الس���وق امس، ومن املتوقع استمرار 

البنك الوطني في عمليات الشراء لكن على نار هادئة.
في مقابل ذلك، فإن التفاؤل بوصول ش���ركة اجيليتي التفاق 
تس���وية لقضيته���ا في 
اميركا انعكس سلبا على 
اسهم الرابطة والتنظيف 
ولوجستيك ومبرد، حيث 
تراجعت هذه االسهم باحلد 
االدن���ى معروضة دون 
عروض، ومن الواضح ان 
انفراج ازمة اجيليتي يعد 
مبنزلة ازمة السهم الرابطة 
والش���ركات املرتبط���ة 
بها، وع���دم انفراج ازمة 
اجيليتي ينعكس ايجابا 
الرابطة وشركاتها،  على 
لذلك فإن اوساط املتداولني 
يترقبون بشغف اجتماع 
ادارة اجيليتي  مجل���س 

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية بكمية تداول حجمها 23 مليون 
سهم نفذت من خالل 428 صفقة قيمتها 4.2 ماليني دينار.

االستحواذ

على الرغم من االرتفاع احملدود ملؤش���ري السوق امس، اال ان 
املالية سجلت  السيولة 
ارتفاعا ملحوظا مقارنة 
ام���س نتيجة  بأول من 
عمليات االستحواذ التي 
الوطني  البنك  يقوم بها 
على بنك بوبيان، فوفقا 
البنك  لقول مصادر فإن 
الوطني اشترى امس نحو 
28 مليون س���هم والتي 
متثل 60.3% من اجمالي 
اس���هم بنك بوبيان التي 
مت تداولها والبالغ عددها 
46.4 مليون سهم قيمتها 
26.3 مليون دينار والتي 
تعادل 30.8% من اجمالي 
قيمة التداول، وبفرضية 

تذبذب محدود للبورصة وهدوء ألغلب أسهم شركات الخرافي
»الوطني« يشتري 28 مليون سهم في »بوبيان« بـ 15.6 مليون دينار

 اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات 
والبالغة 52.9 مليون دينار على 62% من القيمة 
االجمالية، وهذه الش���ركات هي: البنك الدولي، 
بنك بوبيان، ايفا، عقارات، أنابيب، زين، التنظيف، 

الرابطة، االهلي املتحد.
استحوذت قيمة تداول سهم بنك بوبيان البالغة 
26.3 مليون دينار على 30.8% من القيمة االجمالية.

باس���تثناء انخفاض مؤشر قطاع اخلدمات 
مبقدار 55.1 نقطة، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات 
أعالها الشركات غير الكويتية مبقدار 94.2 نقطة، 

تاله البنوك مبقدار 48.1 نقطة. ت
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اليوم، ونظرا لفروق التوقيت بني 
الكويت وامي���ركا فإنه قد ال يعلن 
شيء عن موضوع التسوية، خاصة 
ان امس يعتبر عطلة في اميركا، لذلك 
فإن اي تطور في موضوع تسوية 
القضية لن يعلن عنه اال في نهاية 
االسبوع، االمر الذي يدفع باجتاه 
احتماالت استمرار وقف تداول سهم 
اجيليتي والشركات املرتبطة بها.

آلية التداول

حافظت اغلب اسهم البنوك على تداوالتها الضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة على س���هم البن���ك الدولي الذي ارتفع باحلد 
األعلى مدعوما بالعامل النفس���ي واملقارنة السعرية لسهم بنك 

بوبيان الذي شهد نشاطا قويا.
واستمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
في الضعف باستثناء بعض االسهم التي شهدت تداوالت مرتفعة 
نس���بيا كسهم ايفا الذي حقق مكاسب سوقية ملحوظة، فيما ان 
سهم الديرة سجل تداوالت ضعيفة مع حتقيقه مكاسب سوقية 

محدودة.
وتفاوتت حركة التداول على اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي في قطاع االستثمار، حيث اتسمت التداوالت على اسهم 
االستثمارات الوطنية والساحل واملال بالضعف فيما ارتفعت نسبيا 
التداوالت على سهمي املغاربية والسورية. وفي قطاع العقار، حققت 
اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت النشطة على بعض االسهم فقد شهد 
سهم عقارات الكويت ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي، كذلك 

األمر بالنسبة لسهمي جيزان الدولية للمنتجعات وابيار.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باس���تثناء التداوالت املرتفعة على سهم 
صناعة االنابيب ال���ذي ارتفع باحلد االعلى لليوم الثاني على 

التوالي.
وفي قطاع اخلدمات تغيرت اجتاهات املتداولني على االس���هم 
الرئيسية في القطاع، ففي الوقت الذي تراجعت فيه اسهم شركات 
الرابطة والتنظيف لوجستيك ومبرد باحلد االدنى، شهدت اسهم 
الش���ركات الرخيصة في القطاع تداوالت مرتفعة نسبيا خاصة 
اس���هم صفاة طاقة وصفاتك والصف���وة، فيما تراجعت تداوالت 
سهم زين مع استقرار سعره وحققت اغلب اسهم الشركات غير 
الكويتية ارتفاعا في اس���عارها في تداوالت حقيقية باس���تثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على س���هم االهلي املتحد الذي ارتفع 

باحلد االعلى.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 9 ش���ركات على 62% من 
القيمة االجمالية للشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

127 شركة.

هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق 
الكويت لالوراق املالية امس بالتذبذب 
جراء عمليات البيع القوية على بعض 
االسهم جلني االرباح، فيما ان حترك 
أس���هم بعض املجاميع االستثمارية 
ل� »ايفا« ومجموعة  التابعة  خاصة 
الصفوة قللت من حدة تأثير عمليات 

جني االرباح على السوق.
وشهد سهم بنك بوبيان عمليات 
شراء قوية من بداية التداول، حيث 

أرجع���ت مصادر ذلك الى قيام البنك الوطني بعمليات ش���راء على 
السهم بهدف زيادة ملكيته من البنك، خاصة ان موافقة البنك املركزي 
عل���ى زيادة البنك الوطني حصته في بنك بوبيان من 40% الى %60 
تنتهي يوم 22 الش���هر اجلاري، لذلك فإن الوقت يعتبر ضيقًا أمام 
البنك الوطني للوصول الى النسبة التي متت املوافقة عليها من قبل 
البنك املركزي. وفي هذا الش���أن، أضافت املصادر ان البنك الوطني 
يصعب عليه ش���راء 20% من الس���وق، لذلك هناك مساع ودية بني 
البنك التجاري وش���ركة دار االستثمار للوصول الى اتفاق ودي في 
شأن القضية اخلاصة حول نزاع كل منهما في نسبة 20% من أسهم 
بنك بوبيان، على ان يقوم البنك الوطني بشراء هذه النسبة بأسعار 
أكث���ر من التكلفة على دار االس���تثمار، خاصة أنه من صالح البنك 
التجاري ودار االس���تثمار الوصول التفاق ودي بعيدا عن القضاء 
الذي قد يستغرق فترة طويلة من الوقت حلسم هذه القضية، لذلك 

فإنه يتوقع ان يتم حسم هذه القضية وديا قريبا.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 13.4 نقطة ليغلق على 7536.5 نقطة 
بارتفاع نس���بته 0.18% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤش���ر 
الوزني 1.83 نقطة ليغلق على 447.20 نقطة بارتفاع نسبته %0.41 
مقارنة بأول من أمس، وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 408.6 ماليني 

سهم نفذت من خالل 7838 صفقة قيمتها 85.2 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 27 شركة من أصل 210 شركات مدرجة، 
ارتفعت اس���عار اسهم 56 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 41 شركة 
وحافظت اس���هم 30 ش���ركة على اسعارها و83 ش���ركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
134.8 مليون س���هم نفذت من خ���الل 2184 صفقة قيمتها 15 مليون 

دينار.
وجاء قطاع الش���ركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 87.7 مليون سهم نفذت من خالل 2510 صفقات قيمتها 19.4 

مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 75.7 مليون 

سهم نفذت من خالل 831 صفقة قيمتها 5.8 ماليني دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 69.1 
مليون سهم نفذت من خالل 1196 صفقة قيمتها 34.7 مليون دينار.

التفاؤل بتسوية 
»أجيليتي« يدفع 
بعمليات جني 
أرباح على الرابطة 
وشركاتها

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
62% من القيمة 

اإلجمالية

تذبذب محدود ملؤشرات البورصة

المؤشر 13.4 نقطة وتداول 
408.6 ماليين سهم قيمتها 

85.2 مليون دينار

ارتفاع

»الجمان«: شريحة كبيرة تهتم باألسهم اإلسالمية
و20 سهمًا حققت مكاسب متوسطها %21.2

قال تقري���ر مركز اجلمان 
لالستش���ارات االقتصادية ان 
شريحة كبيرة من املتداولني في 
سوق الكويت لألوراق املالية 
تهتم باألسهم اإلسالمية، ولعله 
من املناسب حتليل أدائها دوريا 
لتحديد متغيراتها ومستجداتها، 
مش���يرا الى ان مؤشر جلوبل 
اإلسالمي حقق أرباحا مبعدل 
6.81%، باملقارن���ة م���ع األداء 
اإليجابي ملؤشر جلوبل العام 
الربع  مبع���دل 13.27 خ���الل 
األول 2010. جتدر اإلشارة إلى 
أن األسهم اإلسالمية ال تشمل 
األسهم املتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية وفقا لبعض الفتاوى 

املتداولة.
وأش���ار التقرير إلى أن 20 
سهما إسالميا حققت مكاسب 
بلغ متوس���طها 21.2% بنسبة 
36% من عدد األسهم اإلسالمية، 
بينما تكبد 30 سهما إسالميا 
خسائر بنسبة مقاربة بلغت 
15%، وقد بلغت نسبة األسهم 
اخلاسرة 55%، أما األسهم التي 
لم تتغير أسعارها فبلغ عددها 
5 أسهم بنسبة 9% من إجمالي 
األسهم اإلسالمية، وذلك خالل 

الربع األول 2010.
ولفت إلى أن من أكثر األسهم 
اإلس���المية حتقيقا للمكاسب 
»مبرد« مبع���دل 116.9%، تاله 
»س���نام« مبع���دل 51.9%، ثم 
أما  »أركان« مبع���دل %28.6، 
أقل األسهم اإلسالمية حتقيقا 
للمكاس���ب فكان من نصيب 
»بنك بوبي���ان« مبعدل %4.0، 
تاله »أالفكو« مبعدل 4.0%، ثم 
»االمناء« مبعدل 4.5%، وذلك 
العام  الرب���ع االول من  خالل 

احلالي.
وأوض���ح التقري���ر أن من 
أكثر األسهم اإلسالمية تكبدا 
للخسائر خالل الربع االول 2010 
»أولى تكافل« و »استهالكية« 
و»املستثمرون« بخسائر بلغت 
35.0% و31.3% و28.9% عل���ى 
التوالي، أما أقل األسهم تكبدا 
للخس���ائر فكانت »املواساة« 
و»األمان« و»صفوان« مبعدل 
عل���ى  و%3.8  و%2.8   %2.2
التوالي. جتدر اإلشارة إلى أنه 
مت أخذ حقوق األس���هم خالل 
الفترة باالعتبار عند حساب 
معدل ارتفاعها أو انخفاضها.

غير المتغيرة
%9

الرابحة
%36

الخاسرة
%55

ي�شر جمل�ش اإدارة ال�شركة الأهلية للت�أمني �ش.م.ك.

دعوة امل�ش�همني الكرام حل�شور اجتم�ع اجلمعية العمومية الع�دية ال�ش�د�شة والأربعون 

واجلمعية الغري ع�دية وذلك يف مت�م ال�ش�عة الث�نية ع�شرة والن�شف ظهرًا يوم الثالث�ء املوافق 

2010/4/20 مبقر ال�شركة الرئي�شي للنظر يف املواد املدرجة بجدول الأعم�ل

ميكن للم�ش�هم الكرمي احل�شول على ن�شخة من التقرير ال�شنوي لع�م 2009 مع التوكيل حل�شور اجتم�ع اجلمعية  مالحظة: 

العمومية من مبنى ال�شركة الأهلية للت�أمني - املركز الرئي�شي - �ش�رع اأحمد اجل�بر - الط�بق ال�ش�بع - الإدارة امل�ليـة.

رئي�س جمل�س الإدارة

جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية ال�ساد�سة والأربعون

اعتم�د تقرير جمل�ش الإدارة لل�شنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2009.  - 1

�شم�ع تقرير مدققي احل�ش�ب�ت عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2009.  - 2

اعتم�د امليزانية العمومية وح�ش�ب الأرب�ح واخل�ش�ئر لل�شنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2009.  - 3

املوافقة على التع�مل مع اأطراف ذات �شلة.  - 4

املوافقة على اقرتاح جمل�ش الإدارة ب�ش�أن توزيع اأرب�ح نقدية على امل�ش�همني بواقع 20٪ من راأ�ش امل�ل املدفوع اأي   - 5

ع�شرون فل�شً� لكل �شهم ب�لإ�ش�فة اإىل توزيع 15.628.323 �شهمً� يف �شورة اأ�شهم منحة جم�نية بواقع 10٪ على 

امل�ش�همني امل�شجلني يف �شجالت ال�شركة بت�ريخ انعق�د اجلمعية العمومية على اأن توزع خالل ع�شرة اأي�م من اجتم�ع 

اجلمعية العمومية واأن يفو�ش رئي�ش جمل�ش الإدارة يف بيع ك�شور الأ�شهم الن�جتة عن اأ�شهم املنحة املج�نية.

املوافقة على اقرتاح جمل�ش الإدارة ب�ش�أن مك�ف�أة اأع�ش�ئه.  - 6

10٪ من عدد الأ�شهم  اأ�شهم ال�شركة وفقً� لأحك�م الق�نون مب� ل يج�وز  جتديد تفوي�ش جمل�ش الإدارة يف �شراء   - 7

خالل مدة ل جت�وز ثم�نية ع�شرة �شهرًا من ت�ريخ انعق�د اجلمعية العمومية الع�دية.

اإخالء طرف ال�ش�دة اأع�ش�ء جمل�ش الإدارة واإبراء ذمتهم عن كل م� يتعلق بت�شرف�تهم لل�شنة امل�لــيـــة املنتهيــــة   - 8

يف 31 دي�شمرب 2009.

تعيني اأو اإع�دة تعيني مدققي احل�ش�ب�ت لل�شنة امل�لية 2010 وتفوي�ش جمل�ش الإدارة بتحديد اأتع�بهم.  - 9

جدول اأعمال اجلمعية العمومية الغري عادية

اأ�شهم  توزيع  17.191.155 د.ك عن طريق  اإىل  15.628.323 د.ك  ال�شركة من  راأ�ش م�ل  املوافقة على زي�دة   - 1

منحة جم�نية على ال�ش�دة امل�ش�همني امل�شجلني ب�شجالت ال�شركة بت�ريخ انعق�د اجلمعية العمومية بواقع 10٪ من 

راأ�ش امل�ل املدفوع اأي مبقدار 1.562.832 د.ك.

املوافقة على تعديل امل�دة )6( من عقد ت�أ�شي�ش ال�شركة وامل�دة )7( من نظ�مه� الأ�ش��شي على النحو الت�يل:  - 2

الن�س احلايل:  

حدد راأ�ش م�ل ال�شركة مببلغ 15.628.323 د.ك موزع على 156.283.230 �شهمً� قيمة كل �شهم م�ئة فل�ش.  

الن�س املقرتح:  

حدد راأ�ش م�ل ال�شركة مببلغ 17.191.155 د.ك موزع على 171.911.550 �شهمً� قيمة كل �شهم م�ئة فل�ش.  

ال�شركة الأهلية للت�أمني �ش.م.ك

دعـوة حل�سـور اجتمـاع اجلمعيـة العموميـة للم�ساهمـني

األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل الربع األول 2010

السهمالترتيب
السعر الثاني )فلس( *السعر األول )فلس( *

النسبة %الفرق )فلس(
2009/12/312010/3/31

-35.0-500325175أولى تكافل1

-31.3-1288840استهالكية2

-28.9-382711املستثمرون3

-27.8-795722مدار4
-25.0-403010أدنك5
-23.4-473611جراند6
-22.7-886820منشات7
-17.6-51429صكوك8
-17.2-584810اثمار9

-16.7-48408مستثمر د10

-16.7-15613026البيت11

-16.7-847014اخلليجي12

-15.4-52448املجموعة د13

-14.5-1109416عارف14
-13.3-756510املدينة15
-13.1-12210616مينا16

-12.9-938112منتزهات17

-12.3-817110أعيان18
-11.7-12010614التجارية19
-11.5-52466اكتتاب20
-10.5-11410212أعيان ع21

-10.1-79718متويل خليج22

-9.1-88808أصول23
-8.1-17215814إنوفست24

-7.4-54504بترو جلف25

-6.1-49463العقارية26
-6.1-1321248رمي27
-3.8-2102028صفوان28
-2.8-72702األمان29

-2.2-1801764املواساة30

-15.0املتوسط

* متت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة


