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تغيير. واستمرارا لغياب احملفزات املؤثرة على مسار التداوالت، خاصة 
ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية وسرعة صدور 
التشريعات الهامة ومنها قانون هيئة سوق املال، استمرت حالة الهدوء 
احلذر في الشراء من قبل املتداولني وهو ما أدى إلى تراجع مستويات 
السيولة دون الـ 50 مليون 
دينـــار. ويأتـــي تواضع 
السيولة وفق محللني في 
السوق إلى استهالك جميع 
احملفزات لشراء العديد من 
األسهم خاصة بعد إعالن 
نتائج الربع األول، وكذلك 
الوهمية  التداوالت  غياب 
واختفائها بشـــكل كبير، 
خاصـــة أن هنـــاك جدية 
الســـوق  إدارة  من قبـــل 
للقضـــاء علـــى ظاهـــرة 
الوهمية عبر  التـــداوالت 
التحقيقـــات التي جتريها 
حاليا مع عدد من الوسطاء 
ومديري احملافظ على بعض 
التـــداوالت الوهميـــة في 

وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 53.4 
مليون سهم نفذت من خالل صفقة قيمتها 6.3 ماليني دينار. وحصل 
قطاع اخلدمات على املركز الثالث بكمية تداول حجمها 36.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 1049 صفقة قيمتها 9.02 ماليني دينار.
البنوك  وحصل قطاع 
على املركـــز الرابع بكمية 
تداول حجمها 987 مليون 
سهم نفذت من خالل 782 
صفقة قيمتها 14.4 مليون 
دينار، وجاء قطاع العقار 
على املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 23.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 375 
صفقة قيمتها 1.6 مليون 

دينار.
 وجـــرى التداول على 
أسهم 106 شركات، شهدت 
أســـهم 28 شـــركة منهـــا 
ارتفاعـــا، فيما انخفضت 
أســـهم 44 شركة وأغلقت 
أسعار أسهم 34 شركة دون 

مضاربات انتقائية على أسهم بعض المجاميع االستثمارية 
وبنك الخليج يقود أغلب أسهم البنوك لالرتفاع

استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 
22.39 مليون دينار على 56.5% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: »بنك اخلليج« و»بيتك« و»زين« 
و»الرابطة« و»متويل اخلليج« و»الكويت الدولي« 

و»الصناعات املتحدة« و»لوجستيك«. 
استحوذت قيمة تداول سهم »بنك اخلليج« البالغة 

5.8 ماليني دينار على 9.1% من القيمة اإلجمالية.
شهدت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعا من بني 
قطاعات السوق الـ 8 أعالها مؤشر قطاع »البنوك« 
مبقدار 79.4 نقطة، تاله مؤشر قطاع االستثمار 
في املرتبة الثانية مبقدار 12.2 نقطة، وجاء قطاع 

العقارات في املركز الثالث بواقع 9 نقاط.

السوق خالل املرحلة املاضية. 

آلية التداول 

ما مييز أداء الســـوق في جلسة 
أمس هو استمرار قطاع البنوك في 
قيادة الســـيولة لليوم الثاني على 
التوالي بقيمـــة 14.4 مليون دينار 
وبنسبة 36.4%، حيث تصدر سهم 
»بنك اخلليج« إجمالي القيمة وشهد 
ارتفاعا للجلسة اخلامسة  الســـهم 
على التوالي مدعوما بعمليات شراء 
ملحوظة وبارتفاع قدره 15 فلســـا 
للسهم ليســـتقر عند 440 فلسا مع 
توقعات البعض ببلوغه مستوى 450 فلسا نهاية تداوالت األسبوع، 
وكذلك شهد سهم »الكويت الدولي« تداوالت نشطة بعد خمول كبير 
وبارتفاع قدره 4 فلوس ليستقر عند 236 فلسا للسهم بكمية تداول 
10 ماليني سهم نفذت من خالل 136 صفقة قيمتها 2.37 مليون دينار 
وارتفعت تداوالت ســـهم »بيتك« بواقع وحدة واحدة ليستقر عند 
مستوى دينار و60 فلسا للســـهم محققا سيولة قدرها 3.6 ماليني 

دينار عبر تداول 3.5 ماليني سهم.
ورغم تراجع ســـهم »زين« بواقع 20 فلســـا للسهم ليستقر عند 
دينار و360 فلسا للسهم، لم تتأثر أسهم الشركات املرتبطة به، حيث 
استقر سهم االستثمارات الوطنية عند مستوى إغالق اجللسة السابقة 
مســـتقرا عند 375 فلسا للسهم. وشهد ســـهما »الساحل« و»املال« 
ارتفاعا بواقع 4 فلوس للسهم وكذلك ارتفع سهم »األنابيب« بواقع 

5 فلوس للسهم ليستقر عند 380 فلسا للسهم. 

الصناعة والخدمات

ارتفع سهم »مجموعة الصناعات« بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر 
عند 355 فلسا للسهم في نطاق سعري يتراوح بني 355 فلسا كحد 

أعلى و350 فلسا كحد أدنى في تداوالت ضعيفة نسبيا. 
وشـــهدت تداوالت أســـهم مجموعة الرابطة عمليات جني أرباح 
بعد االرتفاعات التي شهدها سهم »الرابطة« و»الوطنية للتنظيف« 
و»لوجســـتيك« في عمليات مضاربية شـــهدتها األسهم خالل فترة 
التداول والتي جاءت بعد ارتفاعات اجللسة السابقة، فقد تراجع سهم 
»الرابطة« بواقع 8 فلوس للسهم ليستقر عند 232 فلسا للسهم، فيما 
تراجع سهم »الوطنية للتنظيف« بواقع 15 فلسا للسهم ليستقر عند 
265 فلسا في عمليات محدودة لم تتجاوز 1.7 مليون سهم نفذت من 
خالل 94 صفقة قيمتها 466.3 ألف دينار، كما تراجع سهم »لوجستيك« 

بواقع 20 فلسا ليستقر عند 260 فلسا للسهم. 
واســـتقرت »أجيليتي« عند نفس مســـتوى تداولها في اجللسة 
السابقة عند 560 فلسا للسهم في تداوالت ضعيفة لم تتجاوز 240 
ألف ســـهم لم تتجاوز قيمة تداوالتها 132.4 ألف دينار، فيما تراجع 
سهم »زين« عن مستوى دينار و380 فلسا للسهم بواقع وحدة واحدة 
ليستقر عند دينار و360 فلسا للسهم في تداوالت لم تتعد 1.9 مليون 

سهم نفذت من خالل 91 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار. 

عمر راشد 
أنهى سوق الكويت لألوراق املالية 
ثالث جلساته األسبوعية على تباين 
في أداء مؤشريه السعري والوزني، 
ففيما تراجع املؤشر السعري بواقع 
15.5 نقطة ليستقر عند 7127 نقطة، 
ارتفع املؤشـــر الوزني على ارتفاع 
طفيف لم يتجاوز 0.13 نقطة ليستقر 

عند 432.5 نقطة.
وطـــوال فترة التداول شـــهدت 
مؤشرات السوق تراجعات »طبيعية« 
في املؤشرين السعري والوزني، إال 
أن الثواني األخيرة شهدت تقليص 

خسائر السعري من 29 نقطة إلى 15.5 نقطة، كما أغلق الوزني على 
ارتفاع طفيف مدعوما بالتحرك على بعض األسهم القيادية.

 وجاءت اجللسة لتشـــهد عمليات جني أرباح على أسهم بعض 
املجاميع االستثمارية التي شـــهدت ارتفاعات محدودة في تداوالت 
اجللســـة السابقة، مع التحرك االنتقائي احملدود على بعض األسهم 
القيادية التي قادت مؤشرات السوق والسيولة للتماسك نهاية فترة 
التداول نتيجة عمليات الشراء على أغلب اسهم البنوك خاصة سهم 

بنك اخلليج الذي قاد اغلب اسهم البنوك لالرتفاع.
ورغم استمرار السيولة دون مستوى الـ 40 مليونا، إال أن اجللسة 
الثالثة أثبتت مرة أخرى خصوصية أداء السوق ودور املضاربني في 
حتريك أدائه بغض النظر عن العوامل اخلارجية، وهو ما يعني أن 
العامل النفسي املتسبب في التأثير على مسار التداوالت ال تتعدى 
نسبته 10% وفق ما أشـــار إليه عدد من احملللني والذين أضافوا أن 
املضاربني عادة ما يســـتفيدون من األزمات بالضغط على مشـــاعر 
املضاربني لتحقيق مكاسب سريعة عبر الدخول واخلروج السريع 

لتحقيق أرباح سريعة.
 وعلى الرغم من ارتفاعات أسواق املال العاملية واإلقليمية وبدء 
انفراج أزمة اليونان مع اإلعالن عن تلقيها الدفعة األولى من املساعدات 
األوروبية وعودة أسعار النفط للتعافي مرة أخرى، إال أن أداء السوق 
جتاهلها عبر االســـتمرار في التراجع خـــالل فترات التداول ليغلق 
مؤشـــراه الســـعري والوزني على تباين بني االرتفاع واالنخفاض، 
حيث أغلقت أسواق دول املنطقة على ارتفاع باستثناء سوقي الكويت 

والبحرين املالي.

المؤشرات العامة

أنهى السوق ثالث جلساته األسبوعية على تباين مؤشريه السعري 
والوزني، ففيما تراجع املؤشر السعري 15.5 نقطة ليستقر عند 7127 
نقطة، أغلق املؤشر الوزني على ارتفاع طفيف ليستقر عند 432.5 

نقطة بارتفاع قدره 0.13 نقطة.
وبلغ إجمالي االسهم املتداولة 223.4 مليون سهم نفذت من خالل 
4335 صفقة قيمتها 39.57 مليون دينار. وتصدر قطاع غير الكويتي 
النشاط بكمية تداول حجمها 55.66 مليون سهم نفذت من خالل 659 

صفقة قيمتها 3.5 ماليني دينار.

استحواذ قيمة 
تداوالت أسهم 8 
شركات والبالغة 
22.3 مليون دينار 
على 56.5% من 
القيمة اإلجمالية

الرقابة على 
التداوالت الوهمية 

واستمرار الحذر في 
الشراء وراء استمرار 

تدني مستويات 
السيولة

المؤشر 15.5 نقطة وتداول 
223.4 مليون سهم بقيمة

39.57 مليون ينار
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)محمد ماهر(السوق في انتظار محفزات إيجابية تدعم أداءه العام خالل املرحلة املقبلة

)محمد ماهر(مبارك الدويلة مترئسا اجلمعية العمومية

عموميتها أقّرت جدول األعمال وأصولها تفوق الـ 42.8 مليون دينار

خالل أول اجتماع فني لمجلس اإلدارة أمس

الماجد: »السالم القابضة« تدرس الدخول
في تحالفات مع كيانات عالمية للتوسع خارجيًا

»المقاصة« تتجه للتعاقد مع »تاتا« الهندية
لتطوير نظام التقاص الحالي

محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ »األنباء« عن توجه 
الشركة الكويتية للمقاصة للتعاقد مع شركة »تاتا« 
الهندية لتحديث نظام التقــــاص اآللي لديها وذلك 
بعد ان أجرت مفاضلة بني الشركة الهندية وشركة 
»نسداك« السويدية، حيث جاء ذلك خالل أول اجتماع 
فني عقد أمس ملجلس اإلدارة اجلديد الذي مت انتخابه 

قبل شهرين ماضيني.
وأضافت املصادر ان عملية التحديث التي تستهدفها 
املقاصــــة تزيد كلفتها علــــى 5 ماليني دينار، مبينة 
ان املقاصة ستطور خدمات اإليداع املركزي ألسهم 
الشــــركات غير املدرجة وأدوات الدين )السندات( 
وكذلك خدمة سجل األسهم وأمانة االستثمار للشركات 

ولصناديق االستثمار أيضا.

وأفادت بأن خطوة التطوير جاءت ضمن اخلطة 
اإلستراتيجية التي وضعتها املقاصة من خالل مجلس 
إدارتها اجلديد وتهدف الى مواكبة التطورات العاملية 
في ظل نظام التداول اجلديد الذي سيطبق في البورصة 
قريبا لكي تتوافق جميع األجهزة العاملة أو التي لها 
عالقة بالتداوالت مع بعضها البعض دون ظهور أي 
مشاكل او معوقات في الفترة األولى لتشغيل النظم 
اجلديدة في البورصة واملقاصة، السيما أيضا األجهزة 

اخلاصة بشركات الوساطة.
جتدر اإلشارة الى ان الشركتني السويدية والهندية 
تقدمتا بعرض تطوير جميع األجهزة والسيســــتم 
احلالي باملقاصة منذ أكثر من شهر، ومن املفترض 
ان يتم التجهيز لالنتقــــال الى النظام اآللي اجلديد 

قبل نهاية العام احلالي.

من ناحية أخرى أقرت اجلمعية 
العمومية البنــــود التي تضمنها 
جدول األعمال ومنها تقريرا مجلس 
اإلدارة ومدققي احلسابات، فيما 
اعتمــــدت توصية بعــــدم توزيع 
املنتهية  املالية  السنة  أرباح عن 

في 2009/12/31.
كما وافقت على اقتراح إصدار 
صكوك لتمويل توسعات الشركة 
في املستقبل، فيما فوضت مجلس 
اإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة 
لشراء 10% من أسهم الشركة وفقا 

للقانون.

أكثر من املتوسط العاملي والدول 
النامية، وان كان في بعض احلاالت 
اقل من املعدالت املسجلة في الدول 

الناهضة.
وأوضح ان االقتصاد الكويتي 
رغم األزمــــة حقق جناحا كبيرا، 
الناجت  فبعد ان انخفض إجمالي 
القومي مــــن 5% في 2008، حقق 
ارتفاعا وصل الى 9% خالل العام 
2009، األمر الــــذي كان له تأثير 
على أداء الشــــركات خالل العام 
املاضي واستفادت منه مجموعة 

السالم القابضة.

أحمد يوسف
قال رئيس مجلس إدارة شركة 
مجموعة السالم القابضة مشاري 
املاجد ان الشــــركة بصدد دراسة 
التوســــع في عدد من األســــواق 
منهــــا األوروبيــــة ضمــــن خطة 
واعــــدة لعقد حتالفات مع بعض 
الكيانات العاملية وإدراج الشركة 
في أسواق مال خارجية مبا يتوافق 
مع اإلســــتراتيجية املســــتقبلية 

للشركة.
وكشف املاجد عن منو واضح 
في حجم األصول التابعة ملجموعة 
السالم خالل العام املاضي، حيث 
فاقت 42.8 مليون دينار مقارنة بـ 
7.6 ماليني في العام 2008 متوقعا 
أن تشــــهد أصول الشركة مزيدا 
من النمــــو خالل املرحلة املقبلة، 
خصوصا ان هناك اســــتثمارات 
واعدة بات الدخــــول فيها قريبا 
للغاية ما سيكون له أثر جيد على 

مركز الشركة املالي.
ولفت الى تقرير البنك الدولي 
حول وضعيــــة االقتصاد العاملي 
املتراجع في معدالت النمو بنسبة 
مــــن 2.25% في 2008 الى 0.5 في 
2009 فــــي الوقت الذي ســــجلت 
فيه الدول العربية معدالت عالية 

»جلف ميرجر« تنفذ عملية استحواذ »سيتي جروب« 
على 51% من »المتكاملة للنقل« األردنية

أعلنت شـــركة جلف ميرجر، الشركة الرائدة 
املتخصصة في عمليات الدمج واالستحواذ للشركات 
املتوسطة احلجم في الشرق األوسط، أمس أنها 
قدمت االستشارت لشركة »سيتي جروب« الكويتية 
في اســـتحواذها على 51% من الشركة املتكاملة 
للنقل املتعدد األردنية، فـــي صفقة قيمتها 21.5 
مليون دوالر، وهي أول صفقة استحواذ في قطاع 
النقل العام في الشرق األوسط، وتشغل الشركة 
املتكاملة للنقل املتعدد حاليا أسطوال من أكثر من 
400 حافلة في أنحاء منطقة عمان الكبرى وهي 

أكبر شركة خلدمات النقل العام في األردن.
 وقد متت عملية اســـتحواذ »سيتي جروب« 
على الشركة املتكاملة للنقل املتعدد بزيادة رأسمال 
شركة »سيتي جروب« لتســـهيل عملية متويل 
اخلطط التوسيعية للشركة األردنية، وقد عينت 
»سيتي جروب«، وهي الشركة املالكة واملشغلة لـ 
»سيتي باص«، شركة جلف ميرجر إلمتام الصفقة 
باإلضافة إلى إدارة عملية االستحواذ واإلشراف 

على متطلبات التنظيمات الالزمة في األردن.
 وقد أدارت شركة جلف ميرجر أكثر من 17 صفقة 

دمج واستحواذ بقيمة إجمالية تقارب املليار دوالر 
منذ تأسيسها عام 2007 كشركة مستقلة متخصصة 
في صفقات الدمج واالستحواذ، االمر الذي حقق 
لها عدة جوائز تقديرية من القطاع، وتضم هذه 
الصفقات التي مت امتامها مؤخرا عملية استحواذ 
شركة طيران اجلزيرة على شركة سحاب لتأجير 
الطائرات، وبيع حصص في شركة همبل الشرق 
األوسط لصالح شـــركة Hempel A/S، باإلضافة 
إلى بيع حصص في شـــركة »إيبال« الستشارات 

الكمبيوتر لبنك كابينوفا االستثماري.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»جلف ميرجر« يان بافي: »تعد عملية استحواذ 
»ســـيتي جروب« على الشـــركة املتكاملة للنقل 
املتعـــدد األردنية هي األولى من نوعها في قطاع 
النقل العام في منطقة الشـــرق األوسط كما أنها 
من أبرز الصفقات حيث أصبحت »سيتي جروب« 
أول شركة للنقل العام تتوجه نحو استراتيجية 
توسعية إقليمية في قطاع ذي وفورات في احلجم، 
لتضم اليوم أســـطوال مكونا من أكثر من 1.000 

حافلة«.

»بوبيان للبتروكيماويات«
تستحوذ على 24% من »الكوت«

أكد نائب رئيس مجلس ادارة 
شــــركة بوبيان للبتروكيماويات 
دبوس مبارك الدبوس امتام صفقة 
استحواذ الشركة على ما يعادل %24 
من اجمالي رأسمال شركة الكوت 
للمشاريع الصناعية، حيث بلغت 
قيمة الصفقة 8.15 ماليني دينار اي 
ما يعادل نحو 385 فلســــا للسهم 
الواحد، حيث مت شــــراء احلصة 
املذكورة من شركة شعاع كابيتال 
التي كانت متلك ما يعادل 48.7% من 
اجمالي رأسمال شركة الكوت وذلك 
من خالل املزاد الذي مت في سوق 
املالية. وأوضح  الكويت لألوراق 

الدبوس ان هذا االستحواذ ميثل خطوة أساسية في تنفيذ استراتيجية 
شركة بوبيان للبتروكيماويات اجلديدة املتمثلة بالتوجه الى االستثمار 
املباشر في مشــــاريع صناعية قائمة خصوصا في الصناعات الالحقة 

الكيماوية والبتروكيماوية في قطاعي النفط والغاز.
اجلدير بالذكر ان شركة الكوت للمشاريع الصناعية هي شركة مساهمة 
مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية وتعمل بشكل رئيسي في مجال 

انتاج وتسويق امللح والكلور ومنتجات اخرى مشابهة.

وّقعت اتفاقيتين مع شركات صينية استعدادًا للدخول في مشاريع خطة التنمية

الدويلة: إدراج »أمالك القابضة« بالنصف الثاني
حصيلة جهـــود مضنية بذلتها 
اجلهـــات املعنية فـــي »أمالك« 
بداية من مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية نهاية بشريحة العمال، 
وذلك ما يؤكد ان املجموعة مبنزلة 
نســـيج واحد يتحرك من أجل 

النجاح.
واستعرض الدويلة التطورات 
التي مرت بها الشركة على مدار 
الســـابقة، حيث حتدث  الفترة 
عن زيادة رأس املال ليصل الى 
10.5 ماليني دينار، مشـــيرا الى 
ان »أمالك« اهتمت كثيرا بإعادة 
هيكلة شركاتها التابعة مبا يخدم 
التوجهات اجلديدة للمجموعة من 
خالل استهداف مشاريع ضخمة 

ضمن خطة التنمية املليارية.
هــــذا وقــــد وافقــــت اجلمعية 
العمومية العادية للشــــركة على 
جميع بنود جدول األعمال مبا فيها 
التوسع في احلصول على تسهيالت 
جديدة لدعم خطتها املستقبلية، 
اضافة الــــى التعامل مع األطراف 
ذات الصلة الى جانب املوافقة على 
تقريري مجلــــس اإلدارة ومدققي 

احلسابات.

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس اإلدارة في 
القابضة  مجموعة أمالك كابيتال 
م.مبــــارك الدويلــــة ان املجموعة 
وّقعت اتفاقيات للتعاون املشترك 
مع اثنتني من الشركات الصينية 
العاملية، وذلك ضمن استعدادات 
املجموعة للمنافســــة بقوة على 
عشــــرات املشــــاريع ضمن خطة 
التنميــــة التي ينتظرها الســــوق 

احمللي خالل املرحلة املقبلة.
حديث الدويلة جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للشــــركة التي انعقدت أمس في 

وزارة التجارة والصناعة.
وقــــال الدويلــــة ان إبرام هذه 
االتفاقيــــات في الوقت احلالي مع 
كل من شركة »آر. شي. سان. يي« 
تعمل في مجال حفر آبار البترول 
وكذلك في جتارة معدات البترول 
الى  وخدماتها املختلفــــة، اضافة 
شركة »بلومنج ريج« يعد خطوة 
ايجابية على طريق التوسع سواء 
على املستويني احمللي او اإلقليمي 

ايضا.
ولفت الى اعتماد الشــــركة في 

2009، الفتا الى ان صافي األرباح 
بلــــغ 989.9 ألف دينار بواقع 9.7 
فلوس للسهم وذلك يعكس النمو 
الواضح في حقوق املساهمني التي 
بلغت 11.7 مليون دينار، وذلك بنمو 
واضح بالنظر الى أداء الشركة على 

مدار السنوات السابقة.
وذكـــر ان تلـــك األرقام التي 
تتضمنها ميزانية الشركة متثل 

خــــالل النصف الثانــــي من العام 
احلالي، مشــــيرا الى ان الشــــركة 
جنحت في جتاوز تداعيات األزمة 
املالية العاملية التي ألقت بظاللها 

على جميع الشركات.
وقال الدويلة ان »أمالك« حافظت 
على معدالت أدائها، حيث حققت 
إيرادات تشغيلية إجمالية تصل 
الى 8.3 ماليني دينــــار عن العام 

األنشطة النفطية، األمر الذي ينتظر 
ان يكون مردودا جيدا عليها فيما 
بعد، الفتا الى ان أداء الشركة يؤهلها 
للدخول في كثير من الفرص املتاحة 
او التي يتوقع طرحها وفقا جلدول 

اخلطة التنموية.
وأوضح الدويلة ان الشــــركة 
جهزت ملف اإلدراج في البورصة، 
متوقعا االنتهاء من جميع اإلجراءات 

)أسامة البطرواي(مشاري املاجد مترئسا عمومية الشركة

دبوس الدبوس


