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ان هناك تباينا في اسعار اسهم القطاع بني االرتفاع واالنخفاض، 
ففي الوقت الذي ش����هد فيه س����هم بنك بوبيان تداوالت قياسية 
سجل سعره انخفاضا ملحوظا، وتعود التداوالت القياسية على 
السهم الى دخول البنك الوطني بشراء 48 مليون سهم من اسهم 
بوبيان لترتفع حصة البنك الوطني الى 46.6% من اجمالي اسهم 
البنك، وفي الوقت الذي شهد فيه سهم التمويل الكويتي تداوالت 
متواضعة، سجل سعره ارتفاعا محدودا، فيما سجل سهم البنك 

الوطني انخفاضا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا.
واستمرت التداوالت ضعيفة على اسهم الشركات االستثمارية 
مع تراجع في اس����عار اغلبها، فقد اس����تمرت التداوالت ضعيفة 
على اغلب اس����هم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في قطاع 
االستثمار مع تراجع اسعار اغلبها، فيما سجل سهم بيان لالستثمار 
انخفاضا باحلد األدنى معروضا دون طلبات شراء، ورغم عمليات 
البيع النسبية على سهم التمدين االستثمارية جلني االرباح اال 
انه واصل االرتفاع باحلد األعلى، كما واصل س����هم استراتيجيا 
االنخفاض باحلد األدنى معروضا دون طلبات نتيجة توقف احد 
االطراف الذي يسعى لالستحواذ على حصة عن الشراء، وشهدت 
اس����هم ايفا والديرة ضعفا واضحا في التداول مع انخفاض في 

االسعار.
واس����تمرت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية في 

دينار.
وجاء قطاع الش����ركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 31.1 مليون سهم نفذت من خالل 792 صفقة قيمتها 

7.9 ماليني دينار.
مير الس����وق بحالة من االفتقاد للمبادرات، خاصة من جانب 
املجاميع االستثمارية الكبيرة، األمر الذي يشير في ظاهره الى 
ان الوضع العام للسوق يدعو الى االحباط، ولكن في الواقع، فإن 
هناك عمليات جتميع قوية، فأغلب صناع السوق يترقبون بوادر 
ظهور للمحفزات االيجابية واملتمثلة بإعالن نتائج البنوك، خاصة 
البنك الوطني، باإلضافة الى توزيعات أرباح »زين« بعد اقرارها 
من قبل اجلمعية العمومية للشركة التي يتوقع انعقادها نهاية 
الشهر اجلاري، فيما انه بعد حسم موضوع اجيليتي من حيث 
النتائج املالية التي وافق عليها مجلس اإلدارة أمس، فإن القضية 
املرفوعة ضدها في أميركا يبدو انها س����تأخذ اجتاها آخر نحو 
القضاء، األمر الذي سيحرم الشركة من الدخول في أي مناقصات 
للجيش األميركي، وبالتالي فإن ذلك س����وف ينعكس سلبا على 

السعر السوقي للشركة ونتائجها املالية املستقبلية.

آلية التداول

على الرغم من التداوالت املرتفعة نسبيا على أسهم البنوك اال 

الضعف باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم التمدين العقارية 
الذي ش����هد عمليات بيع قوية ادت لتراجع السهم باحلد االدنى 
خالل مراحل التداول، حيث تراجع من 370 فلسا الى 345 فلسا، 
اال ان عمليات الش����راء أدت لتقليص خسائر السهم ليغلق على 

360 فلسا.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
مع تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، فقد شهد سهم الصناعات 
الوطنية ارتفاعا نسبيا في تداوالته مع انخفاض سعره، واستمرت 
عمليات البيع ايضا على س����هم صناعة االنابيب جلني األرباح 
والتي كان قد ش����هدها السهم نهاية االسبوع املاضي، فيما شهد 

سهم الصلبوخ تداوالت نشطة وارتفاعا في سعره.
وفي قطاع اخلدمات، اتسمت حركة التداول على اغلب اسهم 
القطاع بالضعف باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على اسهم 
الوطنية للتنظيف والرابطة ولوجس����تيك مع ارتفاع اسعارها 

السوقية مع توقعات ان تواصل هذه االسهم االرتفاع.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 5 شركات على 55.2% من 
القيمة االجمالية للش����ركات التي شملها التداول والبالغ عددها 

128 شركة.

هشام أبوشادي
سيطر االجتاه النزولي على 
تداوالت سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة ف����ي بداي����ة تعامالت 
االسبوع امس نتيجة ضعف 
عملي����ات الش����راء وانخفاض 
اس����عار اغلب اسهم الشركات 
ال����ذي يظهر  القيادي����ة األمر 
استمرار توقف اغلب املجاميع 
االستثمارية عن التحرك على 
أسهمها، وفي مقابل ذلك، فإن 

البنك الوطني قام بعمليات شراء نحو 48 مليون سهم من اسهم 
بنك بوبيان من احد املستثمرين االستراتيجيني األمر الذي رفع 
قيمة تداوالت السوق امس والتي شكلت فيها قيمة تداول سهم 

بنك بوبيان نحو 38.1% من القيمة االجمالية.
وما يثير احليرة واالستغراب لدى أوساط املتداولني ان هناك 
محفزات إيجابية إال ان السوق ال يستجيب لها بسبب االفتقار إلى 
املبادرات باستثناء التحرك النشط على أسهم الرابطة والتنظيف 
ولوجستيك. ويالحظ ان اغلب اسهم الشركات التي لديها محفزات 
قوية تواج����ه ضغوطا لتجميعها األمر الذي يؤثر في نفس����ية 
أوس����اط صغار املتداولني ويدفعهم للبي����ع. وعلى الرغم من أن 
هذه الضغوط قد تس����تمر لفترة محدودة م����ن الوقت إال أن ما 
يجب التأكيد عليه أن األسعار احلالية للعديد من األسهم تعتبر 
أسعار شراء وانتظار لتحسن السوق الذي يتوقع ان تبدأ مراحل 

نشاطه مع بدء إعالن البنوك عن نتائجها املالية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 17.5 نقطة ليغلق على 7552 
نقطة بانخفاض نس����بته 0.23%، كذلك انخفض املؤشر الوزني 
1.32 نقطة ليغلق على 447.18 نقطة بانخفاض نس����بته %0.29، 
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 303.8 ماليني سهم نفذت من خالل 

6158 صفقة قيمتها 81.8 مليون دينار.
وجرى التداول على أس����هم 128 شركة من أصل 210 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 34 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
52 شركة وحافظت اسهم 42 ش����ركة على اسعارها و82 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط بكمية تداول حجمها 76.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 2202 صفقة قيمتها 40.2 مليون دينار.وجاء 
قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
72 مليون سهم نفذت من خالل 2202 صفقة قيمتها 18.9 مليون 
دينار، واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 58.6 مليون س����هم نفذت م����ن خالل 1142 صفقة 

قيمتها 8.4 ماليني دينار.
وحصل قطاع العقار على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
48 مليون سهم نفذت من خالل 1003 صفقات قيمتها 6.6 ماليني 

إحجام أغلب المجاميع االستثمارية عن شراء أسهمها 
واآلمال معلقة على نتائج البنوك لدفع السوق لالرتفاع

)محمد ماهر(اإلحباط يسود أوساط املتداولني

المؤشر 17.5 نقطة وتداول 
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انخفاض

تقـرير

نشاط ملحوظ
 على »التنظيف« 
و»الرابطة«  
و»لوچيستك« رغم 
جني األرباح

49 شركة أوصت بتوزيع نقدي و28 منحة و5 زادت رأسمالها و139.6 مليون دينار إجمالي أرباح 164 شركة

»جلوبل«: 525.7 مليون دينار إجمالي مخصصات البنوك في 2009
مجلس إدارة »الجزيرة« يوصي بزيادة

 رأس المال إلى 42 مليون دينار
أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان مجلس ادارة شركة طيران اجلزيرة 
قرر التوصية الى اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة في انعقادها املقبل 
للموافقة على زيادة رأس مال الش��ركة مببلغ 20 مليون دينار ليصبح 42 
مليون دينار وذلك بإصدار 200 مليون سهم جديد، على أن تطرح االسهم 
لالكتت��اب وبقيمة اس��مية 100 فلس للس��هم الواحد مضاف��ا اليها عالوة 
اصدار بقيمة 50 فلس��ا وتدفع دفعة  واحدة نقدا، وتكون أولوية االكتتاب 
للمساهمني املسجلني في سجالت الشركة في اليوم السابق ملوعد استدعاء 
الزيادة مع تفويض مجلس اإلدارة في وضع   الشروط والضوابط اخلاصة 

بهذا االكتتاب. 

»المزايا القابضة« : االستحواذ على »دبي األولى«  
و»الواجهة المائية« يخفض نفقات التشغيل

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة املزايا القابضة   أفادت بأن 
مجلس إدارة الش��ركة قرر خالل اجتماعه بتاريخ 6 ابريل اجلاري املضي 
 في القيام بعملية االستحواذ على نسبة 11% كحد ادنى الى 36% كحد أقصى 
من رأسمال ش��ركة دبي االولى  للتطوير العقاري، باإلضافة الى 64% التي 
متلكها  املجموعة حاليا، وكذلك االس��تحواذ على نسبة 6% كحد ادنى إلى 
21% كحد أقصى من رأس��مال شركة الواجهة   املائية العقارية باإلضافة الى 
79% التي متلكها املجموعة حاليا.  وقد جاء قرار مجلس إدارة شركة املزايا 
القابضة باملضي قدما في عملية االستحواذ بعد اطالعها على الفوائد التي 
ستعود على الشركة منها والتي تتمثل في زيادة رأسمال الشركة واجمالي 
حقوق امللكية، مما س��يؤدي إلى زي��ادة كفاية رأس املال  من خالل خفض 
نسبة ديونها الى رأس املال وحقوق امللكية، كما ستكون قادرة عند امتام 
عملية االستحواذ، على  االستفادة من املوارد املشتركة بني الشركات الثالث، 
وبالتالي خفض نفقات التشغيل االجمالية. علما ان شراء اسهم الشركتني 
س��يكون مشروطا باملساهمة بزيادة رأسمال شركة املزايا القابضة، وذلك 
من خالل نس��بة مبادلة مبنية على اساس املتوسط املرجح ألسعار اإلقفال 
  لش��ركتي املزايا القابضة ودبي االولى خالل ال� 3 اشهر السابقة الجتماع 
مجلس   االدارة وحيث يحصل كل مساهم ميتلك 2.75 سهم في دبي االولى 
على سهم واحد   في املزايا القابضة، اما بالنسبة لشركة الواجهة املائية فإن 
نسبة املبادلة بني املزايا والواجهة املائية 5.5 أسهم من الواجهة املائية مقابل 
سهم واحد في املزايا   القابضة ومبا ان شركة الواجهة املائية العقارية هي 
ش��ركة غير مدرجة في  س��وق الكويت لالوراق املالية وال يوجد لها سعر 
س��وقي معلن، فقد مت   احتس��اب نس��بة املبادلة بناء على القيمة الدفترية 
للس��همني كما في تاريخ   31 ديسمبر املاضي. وبذلك سيتم احتساب سهم 
شركة املزايا القابضة بسعر 127 فلسا للسهم الواحد واحتساب سهم شركة 
دبي االولى بس��عر 46 فلسا للسهم  الواحد وبالتالي احتساب سهم شركة 
الواجهة املائية بسعر 23 فلسا للسهم الواحد ويصبح ذلك هو أساس وسعر 

التبادل بصرف النظر عن   اسعار أسهم هذه الشركات. 
وبناء على ذلك، س��تكون زيادة رأسمال شركة املزايا القابضة   نقدية 
وبنسبة ال تتجاوز 30% من رأس املال احلالي اى ما يعادل 149.843.025  سهما 

وذلك من 499.476.750 سهما الى 649.319.775 سهما موزعة كالتالي: 
1-زيادة رأس��مال نقدية ل� 131.154.843 سهما بقيمة اسمية 100 فلس 
للسهم  الواحد وعالوة اصدار 27 فلسا وذلك إلمتام عملية االستحواذ على 
اسهم شركة دبي االولى للتطوير العقاري مع تنازل املساهمني احلاليني عن 

حقهم في اولوية   االكتتاب لصالح مساهمي شركة دبي االولى. 
2-زيادة رأس��مال نقدية ل� 18.688.182 س��هما بقيمة اسمية 100 فلس 
للسهم  الواحد وعالوة اصدار 27 فلسا وذلك إلمتام عملية االستحواذ على 
اسهم شركة  الواجهة املائية العقارية مع تنازل املساهمني احلاليني عن حقهم 

في اولوية   االكتتاب لصالح مساهمي شركة الواجهة املائية. 
3-يجوز ملجلس االدارة التصرف في االسهم التي لم يكتتب بها املساهمون 

  بالطريقة التي يراها مناسبة. 
وحيث ستكون جميع هذه اخلطوات خاضعة ملوافقة اجلمعية العمومية 
  للش��ركة، واجلهات الرسمية املختصة.  وستقوم ش��ركة املزايا القابضة 
خالل األيام املقبلة بإعالن اسم شركة  االستثمار التي ستقوم بتلقي طلبات 
مساهمي ش��ركتي دبي االولى للتطوير  العقاري والواجهة املائية العقارية 

الراغبني بالقيام في هذه العملية.

ذكر تقرير ش���ركة 
بي���ت االس���تثمار 
العاملي »جلوبل« أن 
التي أعطتها  املهلة 
البورصة للشركات املدرجة لإلعالن 
عن نتائجها املالي���ة للعام 2009 
انتهت وبعد مرور ثالثة أشهر من 
العام 2010 أعلنت 164 شركة كويتية 
مدرجة ف���ي القطاعات الس���بعة 
عن نتائجها املالية بعد اس���تبعاد 
الش���ركات غير الكويتية وعددها 
14 شركة،  الشركات التي ال تنتهي 
سنتها املالية في 31 ديسمبر وعددها 
14 شركة والشركات املوقوفة عن 
التداول والبالغ عددها 18 شركة. 
وقد بلغت األرباح اإلجمالية لتلك 
الشركات التي أعلنت عن نتائجها 
املالية 139.69 مليون دينار للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
مقارنة بخس���ائر بلغت 594.74 
ملي���ون دينار للع���ام 2008. وقد 
جاء أداء الش���ركات بش���كل عام 
خالل العام 2009 أفضل بكثير من 
العام 2008 والذي تأثرت فيه بقوة 
باألزمة املالي���ة العاملية. ومن بني 
الشركات ال� 164 املعلنة قامت 49 
ش���ركة بالتوصية بتوزيع أرباح 
نقدية و28 شركة بالتوصية بتوزيع 
أسهم منحة بينما قامت 5 شركات 

بالتوصية بزيادة رأسمالها.
اتباع  البنوك احمللية  واصلت 
سياسة احليطة واحلذر من خالل 
احتساب مخصصات حتوطية كبيرة 
قلصت من إجمالي أرباحها حيث بلغ 
إجمالي املخصصات 525.75 مليون 
دينار. بينما بلغت صافي األرباح 
اإلجمالية للبنوك احمللية وعددها 
9 بنوك 355.76 مليون دينار للعام 
2009، أي مسجلة ارتفاعا بنسبة 
14.90% مقارنة مبس���تواها البالغ 
309.63 ماليني دينار للعام 2008. 
هذا وقد أوص���ت 4 بنوك بإجراء 
توزيعات ما بني نقدية ومنحة. فيما 
امتنعت 5 بنوك عن التوزيع. وقد 
أوصت مجالس إدارة ثالثة بنوك 

بزيادة رأس املال. 
وقد سجل بنك الكويت الوطني 

خالل العام 2009 فعلى سبيل املثال 
ال احلصر، تراجعت خسائر شركة 
النور لالستثمار املالي من 129.07 
مليون دينار للعام 2008 إلى خسائر 
بلغ���ت 28.80 مليون دينار للعام 

املنتهي في 31 ديسمبر 2009.
على الرغم م���ن تراجع أرباح 
شركة زين بنسبة 39.44 % خالل 
الع���ام 2009 وعدم إعالن ش���ركة 
أجيليتي إلى حني إعداد هذا التقرير 
عن نتائجها للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009، استطاعت 
شركات القطاع خالل العام 2009 
تسجيل أرباح إجمالية بلغت 308.87 
ماليني دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 
6.95 % مقارنة مع العام الذي سبقه 
بعد أن أعلنت 46 من أصل 58 شركة 
عن نتائجها املالية. من جانب آخر، 
ضمن قطاع اخلدمات، سجلت شركتا 
النقل وهما: شركة رابطة الكويت 
واخلليج للنقل وش���ركة س���يتي 
جروب أداء إيجابي���ا خالل العام 
2009، حيث ارتفعت أرباح شركة 
سيتي جروب للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2009 مبا نسبته 
1.75%، بينما عوضت شركة رابطة 
الكويت واخلليج للنقل اخلسائر 
التي تكبدتها خالل العام 2008 والتي 
بلغ���ت 8.34 ماليني دينار محققة 
أرباحا خالل العام 2009 بلغت 0.63 
مليون دينار وبلغ عدد الشركات 
اخلدمي���ة التي أوصت بتوزيعات 
نقدية ملس���اهميها 17 شركة أي ما 
نسبته 35% من إجمالي الشركات 
الكويتية التي أوصت للفترة نفسها. 
كان قطاع العقار ثاني أكبر القطاعات 
خسارة عقب القطاع االستثماري 
على صعيد نتائج الشركات املالية 
للفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
حيث بلغت اخلس���ائر اإلجمالية 
لشركات العقار لتلك الفترة 116.73 
مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 
60.27 مليون دينار للعام 2008، 
حيث تأثر القطاع باخلسائر التي 
تكبدتها بعض الشركات العقارية 
حيث بلغت خسائر شركة منشآت 
للمشاريع العقارية للعام 2009 ما 

يقارب 44.27 مليون دينار.
الش���ركات الصناعية  سجلت 
حتس���نا ملحوظ���ا ف���ي نتائجها 
املالية للفت���رة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2009، حي���ث بلغت 
األرباح اإلجمالية لتلك الشركات 
18.59 مليون دين���ار للعام 2009 
مقارنة بخس���ائر بلغ���ت 376.08 

مليون دينار للعام 2008،

أرباح���ه للعام 2009  ارتفاعا في 
ليكون البن���ك الوحيد في القطاع 
املالي الكويتي الذي شهد ارتفاعا 
في أرباحه حي���ث بلغت 265.22 
مليون دينار للعام 2009 مسجال 
ارتفاعا هامشيا بنسبة 3.87% عن 
العام 2008. من جهة أخرى كان بنك 
اخلليج األعلى بني البنوك احمللية 
من ناحية احتس���اب املخصصات 
حيث بلغت 111.14 مليون دينار للعام 
2009 تبعه بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( باحتسابه مخصصات بلغت 

102.50 مليون دينار. 
كذلك تعزى أرباح القطاع إلى 
النتائج املالية املس���جلة من قبل 

بنك اخلليج حيث تقلصت خسائره 
من 359.52 مليون دينار. مسجلة 
خالل العام 2008 إلى 28.07 مليون 
دينار سجلت كخسائر للعام 2009. 
سلطت دائرة الضوء على شركات 
االستثمار والتي تلقت معظم اللوم 
على التراجعات التي أملت بسوق 
الكويت لألوراق املالية منذ بداية 
األزمة املالية العاملية. ويجب اإلشارة 
هنا إلى أن قطاع االستثمار لم يكن 
الوحيد املتضرر م���ن تلك األزمة 
بينما تأثرت باقي القطاعات سلبا 
بشكل أو بآخر. ويجب النظر إلى 
اجلانب اإليجابي وهو خروج بعض 
الشركات املتعثرة من أزمتها وبلوغ 

البعض اآلخر مراحل متقدمة من 
املفاوضات إلعادة جدولة ديونها. 
هذا وقد أعلنت 41 شركة من أصل 
50 ش���ركة اس���تثمارية إلى اآلن 
أرباحها للعام 2009، وضمن  عن 
الشركات ال� 18 املوقوفة 8 شركات 
اس���تثمار، أي أن ما يقارب نصف 
الش���ركات املوقوفة هي شركات 
اس���تثمارية، وقد بلغت اخلسائر 
اإلجمالية لشركات القطاع 479.84 
مليون دينار، لتتقلص خس���ائر 
الشركات االستثمارية إلى النصف 
بعد أن بلغت اخلسائر اإلجمالية 
لش���ركات القطاع 789.26 مليون 
دينار كخسائر للعام الذي سبقه.

هذا وس���جلت 21 من أصل 41 
شركة استثمارية حتسنا في نتائجها 
املالية. حيث حققت شركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول 
)كامكو( االرتفاع األكبر في صافي 
الربح وصوال إلى 6.32 ماليني دينار 
مقارنة بأرب���اح بلغت 1.11 مليون 
دينار للعام 2008، تبعتها كل من 
شركة مش���اريع الكويت القابضة 
وشركة متدين االستثمارية اللتني 
سجلتا ارتفاعا في صافي أرباحهما 
بنسبة 91.99 و24.66% على التوالي، 
بينما قلصت العديد من الشركات 
االستثمارية اخلسائر التي سجلتها 
خالل العام 2008 بش���كل ملحوظ 

أرباح الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية للعام 2009

القطاع
اجمالي الشركات 

المدرجة
الشركات

 التي أعلنت نتائجها
صافي الربح للعام

2009 )بالمليون د.ك(
صافي الربح العام

2008 )بالمليون د.ك(
التغير %

14.90%99355.76309.63البنوك
--789.26-5041479.84االستثمار
155.00%774.261.67التأمني

--60.27-3829116.73العقارات
--282718.59376.08الصناعي
6.95%5846308.87288.80اخلدمات
2.99%6548.7930.76األغذية

إجمالي الشركات 
123.49%-196164139.69594.74الكويتية

-377.08-141452.58غير الكويتي
إجمالي سوق الكويت 

لألوراق املالية »السوق 
الرسمي«

21017887.11217.66--

-5.46-14123.35السوق املوازي

»المركزي« يقر ميزانية »الدار«
لعام 2008 بخسائر 78 مليون دينار

زكي عثمان
قالت مصادر 
اقت�ص��ادي�����ة 
مطل��عة ان ب�نك 
الكويت املركزي 
اعتمد البيانات 

املالية لشركة دار االستثمار لعام 2008 والتي تكبدت 
فيها خس���ائر تقدر بنحو 78 ملي���ون دينار، علما ان 
الشركة قد حققت أرباحا في األشهر التسعة من العام 

نفسه تقدر بنحو 132.1 مليون دينار.
وقالت مصادر ل� »األنباء«: ان الش���ركة ستخطر 
البورص���ة به���ذه النتائج اليوم االثن���ني، ومع إقرار 
»املركزي« لهذه البيانات فإنه يتوقع إقرار نتائج عام 
2009 في وقت الحق، وبالتالي موافقة البنك املركزي 
على دخول الشركة حتت مظلة قانون االستقرار املالي 

بعد املوافقة القضائية.


