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والتركيز على اسهم الشركات ذات األرباح التشغيلية والتي متثل 
أرباحها في الربع األول مؤش���را للتركيز على هذه األسهم، وذلك 
للحد من اخلسائر الناجتة من التقلبات السعرية احلادة في السوق، 
كذل���ك من الض���روري 
االبتع���اد عن املضاربات 
العشوائية خاصة جتاه 
التي  الش���ركات  اس���هم 
اسعارها السوقية تشهد 
تقلبات كبي���رة، فهناك 
اسهم اس���عارها تتسم 
باالستقرار ومتثل فرصة 
للشراء االستثماري مع 
اهمي���ة األخ���ذ في عني 
االعتبار السمعة اجليدة 
ل���ادارة وقدرته���ا على 
حتقيق منو مستقر في 

األرباح التشغيلية.

آلية التداول

على الرغم من االرتفاع 

دينار.
وجاء قطاع البن���وك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 
13.1 مليون س���هم نفذت من خال 436 صفقة قيمتها 7.1 مايني 

دينار.

الحذر المطلوب

أج���واء احل���ذر التي 
املتداولني  تسود أوساط 
منذ بداية الشهر اجلاري 
مطلوبة، فهي تظهر مدى 
القرارات  الوعي واتخاذ 
على وقائع حقيقية، وان 
كانت سياسة القطيع تظهر 
على مجريات التداول من 
وقت الى آخر اال انه في ظل 
استمرار تداعيات األزمة 
القط���اع املصرفي  على 
وشركات االستثمار، فانه 
من الضروري اخذ احليطة 
واحلذر في قرارات الشراء 

سيطرة أجواء الحذر وضعف المبادرات من »المجاميع«
 وتأخر البيانات المالية لبعض الشركات وراء تدني قيمة التداول 

 اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 10 شركات 
والبالغة 19.8 مليون دينار على 50.7% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: بيتك، الوطني، 
بنك اخلليج، انابيب، اجيليتي، زين، التنظيف، 

الرابطة، اجلزيرة ومبرد.
 استحوذت قيمة تداول سهم اجلزيرة البالغة 3.1 

ماليني دينار على 7.9% من القيمة االجمالية.

ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات اعاها غير الكويتية 
مبقدار 94 نقطة، ت����اه قطاع االغذية مبقدار 59.1 
نقطة تاه التأمني مبقدار 21.5 نقطة، فيما تراجعت 
مؤش����رات قطاعي البنوك مبقدار 34.8 نقطة تاه 

العقار مبقدار 14.8 نقطة.
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النسبي في تداوالت البنوك اال ان 
اربعة بنوك سجلت  اسعار اسهم 
انخفاض���ا خاصة س���همي البنك 
الوطني والتموي���ل الكويتي وان 
كان البنك التجاري س���جل اعلى 
انخفاض في سعره مقتربا من احلد 
األدنى، وحققت اسهم ثاثة بنوك 
الذي  ارتفاعا خاصة بنك اخلليج 
رغم تداوالته الضعيفة اال انه سجل 
ارتفاعا ملحوظا في سعره السوقي 

مقتربا من احلد األعلى.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
ارتفاعا في اسعارها  االستثمارية 
في تداوالت ضعيفة، فقد س���جلت اغلب اسهم الشركات التابعة 
ملجموع���ة اخلرافي ارتفاعا في اس���عارها في ت���داوالت ضعيفة 
نسبيا، االمر الذي يشير الى تراجع في حجم املعروض من هذه 
االسهم والرغبة في شرائها لقرب نهاية صفقة زين والتي يتوقع 
ان تدفع اسهم شركات اخلرافي لقيادة نشاط السوق في الفترة 
القادمة ومن ابرز العوامل التي وراء ضعف التداول على اس���هم 
الشركات االس���تثمارية ترقب اوساط املتداولني إلعان نتائجها 
املالية باالضافة الى غياب ش���به واضح وبشكل متعمد من قبل 
املجاميع االستثمارية عن دعم اسهم شركاتها ألسباب متباينة ما 
بني الضعف في السيولة املالية من جهة ومن جهة اخرى االفتقار 

حملفزات جلذب اوساط املتداولني.
وس���جلت اسهم الش���ركات العقارية تراجعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة جراء افتقار هذه االسهم للمحفزات من جهة ومن 
جه���ة اخرى ضعف املبادرات عليها في ظل املخاوف من النتائج 
املالية لها في الربع األول باستثناء بعض الشركات التي تعتمد 

على ادائها التشغيلي ولديها اصول جيدة مدرة للدخل.

الصناعة والخدمات

اس���تمرت حركة التداول ضعيفة على اغلب اسهم الشركات 
الصناعية باستثناء بعض االس���هم التي شهدت ارتفاعا نسبيا 
في تداوالتها خاصة سهم الصناعات املتحدة الذي يشهد عمليات 

جتميع على اسعاره احلالية.
وفي قطاع اخلدمات اس���تمرت حركة الت���داول مرتفعة على 
اسهم الشركات التي لديها محفزات جيدة للنشاط فقد شهد سهم 
الرابطة تداوالت نشطة مدعوما باألرباح اجليدة للشركة والبالغة 
7.2 فلوس للس���هم، كذلك سجل سهم الوطنية للتنظيف نشاطا 
ملحوظا وارتفاعا باحلد األعلى بدعم من عمليات الشراء القوية 
والتوقعات بأرباح جيدة للشركة، فيما تراجعت التداوالت على 

سهم زين بشكل ملحوظ مع انخفاض في سعره السوقي.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 50.7% من 
القيمة االجمالية للشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

134 شركة.

هشام أبوشادي
سجلت حركة التداول في ختام 
تعامات س���وق الكويت لألوراق 
املالي���ة أمس أدنى مس���توى لها 
خال األسبوع مع تباين في حركة 
مؤش���ري الس���وق ما بني ارتفاع 
محدود للمؤشر السعري وانخفاض 

محدود للمؤشر الوزني.
وجاء الضعف العام في عمليات 
الشراء نتيجة تزايد املخاوف لدى 
اوساط املتداولني جراء تأخر اعان 
العديد من الشركات نتائجها املالية، 
باالضافة الى اجواء الترقب ملعرفة 

خيارات مجلس ادارة شركة أجيليتي جتاه تسوية قضيتها في 
اميركا، كذلك الترقب العان رس���مي من ش���ركة زين عن نهاية 
الصفق���ة وبدء حتويل قيمتها في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس 
التنفيذي لش���ركة بهارتي انه يتوق���ع االنتهاء من حتويل كامل 
االصول منتصف الشهر املقبل، وفي كل االحوال، فإن حركة التداول 
يتوقع ان تستمر في حالة التذبذب حتى تعلن اغلب الشركات عن 
نتائجها املالية لتكون اوضاع الشركات اكثر وضوحا جتاه تقييم 
االس���عار احلالية مقارنة باألداء املالي للشركات في الربع األول 

الذي يعد مؤشرا مهما لتوقعات النتائج في نهاية العام.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 16.9 نقطة ليغلق على 7299.4 
نقطة بارتفاع نسبته 0.23% مقارنة بأول من امس، فيما انخفض 
املؤش���ر الوزني 2.13 نقطة ليغلق على 435.65 نقطة بانخفاض 

نسبته 0.49% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 178.3 مليون سهم نفذت من 

خال 5007 صفقات قيمتها 39 مليون دينار.
وجرى التداول على أس���هم 134 ش���ركة من أصل 211 ش���ركة 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 41 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
44 شركة وحافظت اسهم 49 شركة على اسعارها و77 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
75.3 مليون سهم نفذت من خال 2495 صفقة قيمتها 18.8 مليون 

دينار.
وجاء قطاع الش���ركات االس���تثمارية في املركز الثاني بكمية 
ت���داول حجمها 36.6 مليون س���هم نفذت م���ن خال 798 صفقة 

قيمتها 4.4 مايني دينار.
واحتل قط���اع الصناعة املركز الثالث بكمي���ة تداول حجمها 
21.1 مليون س���هم نفذت من خال 626 صفقة قيمتها 4.7 مايني 

دينار.
وحص���ل قطاع العقار على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
20.2 مليون س���هم نفذت من خال 383 صفقة قيمتها 2 مليون 

األرباح الجيدة
 لـ »الرابطة« 
تزيد القوة 
الشرائية على 
شركاتها

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 

على 50.7% من 
القيمة اإلجمالية

)محمد ماهر(  تراجع ملحوظ في مستويات التداول  

المؤشر 16.9 نقطة وتداول 
178.3 مليون سهم قيمتها 

39 مليون دينار

ارتفاع

»أجيليتي« تقدم الخدمات اللوجيستية 
لسباق »فيا جي تي« خالل 2010

تأكيدًا لما انفردت به »األنباء« أمس

1.9 مليون دينار أرباح »الرابطة« للربع األول

عمومية »الجزيرة« 13 مايو المقبل

مليون دينار أرباح »كامكو« 
للربع األول بواقع 4.27 فلوس

520 ألف دينار خسائر »الصلبوخ« 

الكويت لألوراق  أعلن سوق 
املالي����ة ان اجلمعي����ة العمومية 
العادي����ة وغير العادية لش����ركة 
طي����ران اجلزيرة س����تنعقد في 
13 مايو املقبل ملناقش����ة توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن العام 2009، وزيادة رأسمال 
الش����ركة من  22 إلى 42 مليون 
دينار بسعر 150 فلسا )100 فلس 
قيمة اسمية باالضافة الى 50 فلسا 

ع����اوة إصدار(  وتدف����ع الزيادة 
دفعة واحدة نقدا وتكون أولوية 
االكتتاب للمساهمني املسجلني في 
سجات الشركة في اليوم السابق 
الس����تدعاء زيادة رأس املال بعد 
ص����دور املرس����وم األميري على 
تلك الزيادة ومتنح ملمارسة حق 
األولوية مدة 15 يوما من تاريخ 
نشر دعوة للمساهمني لذلك مع 
تفويض مجل����س اإلدارة بوضع 

الشروط والضوابط اخلاصة بهذا 
االكتتاب وفي التصرف في كسور 
األس����هم الناجتة عنه وفي حال 
انتهاء مدة االكتتاب واذا لم يتم 
تغطية الزيادة املقررة يحق لباقي 
املس����اهمني استكمال زيادة رأس 
املال. كما ستتم مناقشة بنود اخرى 
على جدول االعمال.علما أن هذه 
التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية 

العمومية واجلهات املختصة.

أعلنت ش���ركة مش���اريع 
الكويت االس���تثمارية إلدارة 
األصول )كامكو( أنها حصلت 
أمس على موافقة بنك الكويت 
املركزي عل���ى بياناتها املالية 
املرحلية للفترات املنتهية في 
31 م���ارس 2010، وقد أظهرت 
النتائج حتقيقها أرباحا قدرها 
1.02 مليون دينار مبا يعادل 
4.27 فلوس للسهم مقارنة ب� 

251 ألف دينار مبا يعادل 0.98 
فلس للسهم للفترة املقارنة من 
2009 وبلغ إجمالي املوجودات 
املتداول���ة 25.7 مليون دينار 
ب� 37.7 مليون دينار  مقارنة 
للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
إجمالي املوجودات 160 مليون 
دينار مقارنة ب���� 179 مليون 
املقارنة من  دين���ار للفت���رة 
2009 وبلغ إجمالي املطلوبات 

املتداول���ة 25.8 مليون دينار 
مقارنة ب���� 8.6 مايني دينار 
للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
إجمالي املطلوبات 69.5 مليون 
دينار مقارنة ب� 86 مليون دينار 
للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
إجمالي حقوق املساهمني 89.7 
ب� 92.2  مليون دينار مقارنة 
املقارنة  مليون دينار للفترة 

من 2009.

اعتم����د مجلس إدارة ش����ركة 
الصلب����وخ التجارية )صلبوخ( 
البيانات املالية املرحلية للشركة 
لفترة ال� 3 أشهر املنتهية في 31 
مارس 2010 خال اجتماعه أمس، 

وق����د أظهرت النتائ����ج حتقيقها 
خسائر قدرها 520.2 ألف دينار 
مبا يعادل 2.6 فلس للسهم مقارنة 
بخسائر قدرها 839 ألف دينار مبا 
يعادل 4.2 فلوس للسهم للفترة 

املقارنة من 2009.
 وبل����غ إجمال����ي املوجودات 
املتداولة 10.6 مايني دينار مقارنة 
ب� 15.3 مليون دينار للفترة املقارنة 

من 2009.

تأكيدا ملا انفردت به »األنباء« 
امس اعتمد مجلس ادارة شركة 
رابطة الكويت واخلليج للنقل 
املالية  البيان���ات  )الرابط���ة( 
املرحلية للش���ركة لفترة ال� 3 
أش���هر املنتهية ف���ي 31 مارس 
2010، خ���ال اجتماع���ه أمس 
وقد أظه���رت النتائج حتقيقها 
أرباحا قدرها 1.9 مليون دينار 
مبا يعادل 7.21 فلوس للسهم 

مقارنة ب� 1.2 مليون دينار مبا 
يعادل 4.87 فلوس للسهم للفترة 
املقارنة من 2009 وبلغ إجمالي 
املوجودات املتداولة 80.2 مليون 
دينار مقارن���ة ب� 86.9 مليون 
دينار للفترة املقارنة من 2009 
وبلغ إجمالي املوجودات 233.7 
مليون دينار مقارنة ب� 254.8 
مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009 وبلغ إجمالي املطلوبات 

املتداول���ة 74.9 مليون دينار 
مقارنة ب���� 87.6 مليون دينار 
للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
إجمالي املطلوبات 156.1 مليون 
دين���ار مقارنة ب� 180.4 مليون 
دينار للفترة املقارنة من 2009 
وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 
77.6 ملي���ون دينار مقارنة ب� 
74.3 ملي���ون دين���ار للفترة 

املقارنة من 2009.

215 ألف دينار أرباح »سنام العقارية«

1.4 مليون دينار خسائر »أنوفست« 

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة 
سنام العقارية )سنام( البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة 
املنتهية في 31 مارس 2010، خال 
اجتماعه أمس األول، وقد أظهرت 
النتائج حتقيقها أرباحا قدرها 
215 ألف دينار مبا يعادل 1.77 
فلس للس���هم مقارنة بخسائر 
قدره���ا 223.9 أل���ف دينار مبا 

يعادل 1.84 فلس للسهم للفترة 
املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي 
املوج���ودات املتداولة 4 مايني 
دينار مقارنة ب� 5.6 مايني دينار 
للفترة نفس���ها من 2009 وبلغ 
اجمالي املوجودات 20.5 مليون 
دينار مقارنة ب� 22 مليون دينار 
للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
اجمالي املطلوبات املتداولة 979 

ألف دينار مقارنة ب� 2.4 مليون 
دينار للفترة املقارنة من 2009 
وبلغ اجمالي املطلوبات مليون 
دينار مقارنة ب� 2.4 مليون دينار 
للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
اجمالي حقوق املساهمني 19.5 
ملي���ون دينار مقارن���ة ب� 19.6 
مليون دينار للفترة نفسها من 

العام املاضي.

قال بيان للبورصة أن مجلس 
ادارة ش���ركة انوفست البيانات 
املالية املرحلية للشركة عن الربع 
االول املنتهي في 31 مارس 2010، 
خ���ال اجتماعه أمس األول وقد 
أظهرت النتائج حتقيقها خسائر 
بلغت 1.4 مليون دينار مبا يعادل 
5.08 فلوس للسهم مقارنة بأرباح 
قدرها 3.1 مايني دينار مبا يعادل 

11.34 فلسا للسهم للفترة نفسها 
من 2009 وبلغ اجمالي املوجودات 
املتداولة 35.4 مليون دينار مقارنة 
ب� 54.6 مليون دينار للفترة نفسها 
من العام املاضي، وبلغ اجمالي 
املوجودات 116.01 مليون دينار 
ب���� 138.4 مليون دينار  مقارنة 
للفت���رة املقارنة من 2009 وبلغ 
اجمالي املطلوبات املتداولة 24.3 

مليون دينار مقارنة ب� 41.8 مليون 
دينار للفترة نفس���ها من 2009، 
وبلغ اجمال���ي املطلوبات 48.3 
ملي���ون دينار مقارن���ة ب� 70.6 
ملي���ون دينار للفت���رة املقارنة 
من الع���ام املاضي وبلغ اجمالي 
حقوق املس���اهمني 67.6 مليون 
دينار مقارنة ب� 67.7 مليون دينار 
للفترة نفسها من العام املاضي.

ع���ززت ش���ركة أجيليت���ي 
الرائدة عامليا في مجال احللول 
اللوجيستية املتكاملة من مكانتها 
في مجال اخلدمات اللوجيستية 
لعالم السيارات بعد أن أصبحت 
الرس���مي للخدم���ات  امل���زود 
اللوجس���تية في أول سباق في 
العالم لس���باق اجلولة  بطولة 
الكبرى لعام 2010 »فيا.جي.تي«، 
الذي أقيم في أبوظبي، حيث بدأت 
سلسلة السباقات في حلبة مرسى 
ياس، خال الفترة من 16 الى 17 
اجلاري، وقد مت تعيني ش���ركة 
أجيليتي للمعارض واالنشطة 
باالتفاق مع شركة أبوظبي إلدارة 
السيارات للقيام مبهام  رياضة 
نقل س���يارات السباق واملعدات 

الى احللبة.
وشملت مسؤوليات أجيليتي 
عددا من اخلدمات منها التخليص 
اجلمرك���ي والنق���ل والتفتيش 
باإلضافة إل���ى عمليات التفريغ 
واإلشراف في املوقع والنقل الى 
اخلارج عن طريق اجلو والبحر 
انتهاء احلدث، حيث قامت  بعد 
الشركة بتأسيس مرفق للجمارك 
في موقع احللبة لتسريع إجراءات 

التخليص اجلمركي، باإلضافة 
املوافقات األمنية  إلى تنس���يق 
الازمة بالتعاون مع السلطات 

احلكومية.
الرئيس  ق���ال  وعن احلدث، 
التنفيذي ملنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا في أجيليتي إلياس منعم 
»بعد جناح سباق اجلائزة الكبرى 
في أبوظبي في نوفمبر املاضي، 
اعتبرت حلبة مرسى ياس حلبة 
السباق الرئيسية في املنطقة وقد 
أثبتت أجيليتي جدارتها وقدرتها 
على دعم وتوفير اخلدمات ملثل 
هذا احلدث الرفيع املستوى من 
خ���ال عملنا الس���ابق، ونحن 
فخورون بأن���ه مت اختيارنا من 
قبل شركة أبوظبي إلدارة رياضة 

السيارات لتقدمي خدماتنا«.
وأض���اف املدي���ر اإلقليم���ي 

للمعارض واالنشطة في أجيليتي 
في الشرق األوسط جورج جاكوب 
»حتظى رياضة السيارات بشعبية 
العربية  اإلم���ارات  ف���ي  كبيرة 
املتحدة، لذا فقد كان من املهم جدا 
أن تسير األمور بشكل سلس وقد 
كان السباق حدثا ناجحا بحضور 
15 الف متفرج على مدار اليومني. 
ونحن نتطلع إلى االستمرار في 
تعزيز عاقاتنا مع حلبة مرسى 

ياس في املستقبل القريب«.
وقد بدأ التعاون بني أجيليتي 
للمعارض واالنشطة ألول مرة 
مع حلبة مرسى ياس عندما مت 
تعيينها كوكيل رس���مي إلدارة 
التخليص اجلمرك���ي وكوكيل 
املناولة في املوقع واملسؤول عن 
تنظيم مرافق اجلمارك على مدار 

الساعة في احللبة.

العصيمي يستقيل من »تمويل اإلسكان«

»الشارقة لألسمنت« 
تربح 1.8 مليون دينار

108 آالف دينار
 خسائر »أجوان الخليج« 

أعلنت ش��ركة متويل اإلس��كان ان مجلس إدارتها وافق 
في اجتماعه أمس على االس��تقالة املقدمة من عضو مجلس 
اإلدارة ناصر العصيمي ممثل »اإلنشاءات الشرقية للتجارة 

العامة واملقاوالت«.

قال بيان للبورصة أن  مجلس ادارة ش��ركة الشارقة 
لالسمنت والتنمية الصناعية )ش��ارقة ا( البيانات املالية 
املرحلية للش��ركة عن الرب��ع االول املنتهي في 31 مارس 
2010، خالل اجتماعه أم��س األول، حيث أظهرت النتائج 
حتقيقه��ا أرباحا بقيمة 1.8 ملي��ون دينار مبا يعادل 3.12 
فلوس للس��هم مقارنة ب� 4 ماليني دينار مبا يعادل 7.03 

فلوس للسهم للفترة نفسها من عام 2009.
 وبلغ اجمال��ي املوجودات املتداولة 37.1 مليون دينار 
مقارن��ة ب� 58.2 مليون دينار للفترة نفس��ها من 2009، 
وبلغ اجمالي املوج��ودات 145.5 ملي�ون دين��ار مقارنة 
ب� 160.8 مليون دينار للفترة نفس��ها من العام املاضي، 
وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة   32.8 مليون دينار مقارنة 

ب� 43.9 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009.
وبلغ اجمال��ي املطل��وبات 26.7 ملي��ون دينار مقارنة 
ب� 56.4 مليون دينار للفترة نفسها من 2009، وبلغ اجمالي 
حقوق املس��اهمني 108.8 ماليني دين��ار مقارنة ب� 104.4 

ماليني دينار للفترة نفسها من العام املاضي. 

ذكر بيان للبورصة أن مجلس ادارة شركة أجوان اخلليج 
العقارية )اجوان( البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة 
املنتهية في 31 م��ارس 2010، خالل اجتماعه أمس األول، 
وأظهرت النتائج حتقيقها خسائر بلغت 108.8 آالف دينار 
مبا يعادل 1.28 فلس للسهم مقارنة بخسائر قدرها 144.9 
ألف دينار مبا يعادل 2.13 فلس للسهم للفترة املقارنة من 
2009. وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 7.7 ماليني دينار 
مقارنة ب� 4.9 ماليني دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
اجمالي املوجودات 13.4 مليون دينار مقارنة ب� 8.1 ماليني 

دينار للفترة املقارنة من العام املاضي.
 وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 3.8 ماليني دينار مقارنة 

ب� 1.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام املاضي.
 وبل��غ اجمال��ي املطلوبات 3.8 ماليني دينار مقارنة 
ب� 1.9 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي 
حقوق املساهمني 9.5 ماليني دينار مقارنة ب� 6.1 ماليني 

دينار للفترة املقارنة من 2009.


