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أعلن���ت  ش���ركة طف���ل املس���تقبل 
الترفيهية العقارية »فيوتش���ر كيد« 
ع���ن إط���اق بوابته���ا االلكترونية 
اجلدي���دة الت���ي تضم ع���دة مواقع 
الكتروني���ة للش���ركات واملش���اريع 
التابعة للش���ركة، والبوابة اجلديدة 
تض���م معلوم���ات عن الش���ركة األم 
وأخباره���ا الت���ي ته���م املس���اهمني 
واملس���تثمرين. وقال مدير احلاسب 
اآللي في الش���ركة علي البغدادي أنه 
ا مت تخصي���ص أح���د املواقع لعماء 
الش���ركة وتق���دمي جمي���ع اخلدمات 
التي يحتاجونها من معرفة عناوين 
الع���روض اخلاصة  الفروع وآخ���ر 
واملهرجان���ات ومعرض���ا للص���ور 
وألعابا مجاني���ة للتحميل وخاصية 
التس���جيل ف���ي املوقع مضيف���ًا أن 
البواب���ة تضم  موقع���ا لكارتون نت 

وورك وهو أحد مش���اريع الش���ركة 
ويحتوي على ما يقدمه من أنش���طة 
وبرامج وص���ور للموق���ع وحفات 
أعياد املي���اد التي يقدمها مبصاحبة 
ش���خصيات كارت���وون ن���ت وورك 
الشهيرة. وأضاف البغدادي أن البوابة 
تض���م أيض���ًا موقعا لش���ركة أرض 
اململوكة بالكامل  الس���عودية  الفرح 
لشركة طفل املستقبل يعرض أخبار 
وأنشطة الش���ركة  كما تضم البوابة 
رابط���ا ملوقع األك���وا بارك مش���يرًا 
إل���ى أن املواقع  تتمي���ز  بتصاميمها 
اجلذابة التي تعكس نش���اط الشركة 
التي  الترفيهي وبغنائها باملعلومات 
تخص زوار الشركة كما أنها باللغتني 
العربي���ة واالجنليزي���ة. واجلدي���ر 

بالذكر أن عنوان املوقع هو:
http://www.futurekid.com.kw

طفل املستقبل تطلق  بوابتها االلكترونية اجلديدة

 «المركزي» يمدد لـ «الوطني» بشراء 
أو بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ من أسهمه

 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان بنك الكويت املركزي وافق 
بتاريخ ١١ اجلاري على طلب بنك الكويت الوطني متديد شـــراء أو 
بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ من أسهمه املصدرة ملدة ٦ أشهر أخرى تنتهي 

في ٢٠١١/٥/٢٣.

 أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار «كفيك» انها سجلت 
خســـائر بقيمة ١٢٫٣ مليون دينار بخســـارة ٣٩٫٣ فلسا للسهم في 
األشهر الـ ٩ األولى من ٢٠١٠ مقارنة بخسائر بلغت ١٫٦ مليون دينار 

وبخسارة ٥٫٤ فلوس للسهم في الفترة ذاتها من ٢٠٠٩.
  وقالت الشـــركة في بيان على موقع البورصة ان اجمالي حقوق 
املساهمني بلغ ٢١٫٢ مليون دينار في األشهر الـ ٩ األولى من العام احلالي 

مقارنة بنحو ٤٥٫٦ مليون دينار للفترة ذاتها من العام املاضي.
  وذكرت ان اجمالي املوجودات بلغ ١٥٧٫٥ مليون دينار في حني بلغ 
إجمالي املطلوبات ١٣٦٫٣ مليون دينار في نهاية األشهر الـ ٩ األولى 
من العام احلالي مقارنة بإجمالـــي مطلوبات بلغ ١٤٣٫٤ مليونا عن 

الفترة ذاتها من العام املاضي.
  فيما تكبدت الشركة خسائر قدرت بـ ٣٫٤ ماليني دينار خالل األشهر 
الـ ٣ املنتهية في ٣٠ ســـبتمبر من السنة احلالية مقارنة بتسجيلها 

ألرباح ١٫٤ مليون دينار خالل الفترة ذاتها من السنة املاضية. 

 ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة مشرف 
للتجارة واملقاوالت (مشرف) اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠. وقال بيان الشركة انها حققت أرباحا 
بقيمة ٥٫٣٥١ مليون دينار بواقع ٧٫٦٩ فلوس للســـهم الواحد مقابل 
ارباح بقيمة ١٫٣٧ مليون دينار بواقع ٦٫٨٦ فلوس للسهم الواحد عن 

نفس الفترة من العام املاضي.
  وأشار بيان الشركة الى حتفظات تقرير مراقبي احلسابات على 

أساس النتيجة املتحفظة التالية: 
  كما هو مبني في ايضاح ١٥حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة 
املجمعة قامت املجموعة برفع دعوى مببلغ ١١٫٣٩ مليون دينار بشأن 
اخالل احد العمالء بعقد للمطالبة باملصروفات واالضرار (الدعوى) 
بعـــد انهاء عقد جوهري في ٢٠٠٨/٢/١٨  وهو االمر الذي متت احالته 

الى التحكيم، كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠.

 ١٢٫٣ مليون دينار خسائر «كفيك»

 ٥٫٣٥ مليون دينار أرباح «مشرف» 

 ٤٩٫٥ مليون دينار أرباح «أجيليتي» في ٩ أشهر

 «الوطنية العقارية» تربح ١٠٫٢٦ ماليين دينار
 ١٨٧ ألف دينار خسارة «إستراتيجيا»

بخصوص االيجارات املستحقة 
عن اســــتغاللهما لبعض املواقع 
ابان  باملنطقة  التجاريــــة احلرة 
ادارة الشركة الوطنية العقارية لها 
والتي حكمت احملكمة فيها لصالح 
الشركة الوطنية العقارية مببلغ 
٦٫٩٥٦٫٤١٦ دينارا عن االيجارات 
 املستحقة عن استغالل مؤسسة 
املوانئ الكويتية وشركة النقليات 
لبعض املواقع باملنطقة التجارية 
احلرة، حيث ميثل هذا املبلغ جزءا 
من املبالغ املستحقة من مؤسسة 
الكويتية طبقا لسجالت  املوانئ 
الشركة االم، حيث مت الطعن على 
هذا  احلكم حيث حددت له جلسة 
بتاريخ ٢٠١٠/١/٨ للنظر في طعون 
االستئناف املقدمة من الطرفني، كما 
يتضمن هذا االيضاح ايضا بيانا 
عن االرصدة اخلاصة مبؤسســــة 
املوانئ الكويتية في دفاتر الشركة، 
حيث قامت الشــــركة بتســــجيل 

القضية  لهــــذه  التســــوية  حول 
اضافة الى عــــدم امكانية حتديد 
النتائج  النهائية لهذا املوضوع، فلم 
يتم تسجيل مخصصات في هذا 
الصدد في البيانات املالية املرحلية 
الزميلة للفترة  املجمعة للشركة 

املنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠.
  اإليضــــاح رقــــم «١٥» يتعلق 
بااللتزامات احملتملة واالرتباطات 
الرأسمالية للمجموعة  كما يبني 
أهم القضايا اخلاصة بالشــــركة 
ومنها القضية بني الشركة ووزارة 
التجارة والصناعة حول فســــخ 
عقد املنطقة التجارية احلرة والتي 
التزال  منظورة حاليا امام القضاء 
وادارة اخلبــــراء حيث مت حتديد 
جلسة بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٢ لالطالع 
على تقرير اخلبــــراء املودع في 
القضية، وكذلك القضية املرفوعة 
من الشركة االم ضد مؤسسة املوانئ 
الكويتية واحدى شركات  النقليات 

مخصــــص لكامل  صافي الرصيد 
املستحق من املؤسسة بعد فسخ 
عقد ادارة املنطقة احلرة وذلك من 
مبدأ احليطة واحلذر وليس تسليما 
بصحة قرار الفســــخ، اضافة الى 
ذلك يتضمــــن هذا االيضاح بيانا 
عن القضية بني الشركة ووزارة 
املالية بخصوص بعض العقارات 
املقامة على اراض مستأجرة من 
امالك الدولة والتي صدر فيها حكم 
محكمة  التمييز برفض حكم محكمة 
االستئناف وتأييد حكم محكمة 
أول درجــــة الذي قضــــى  بإنهاء 
عقود تلك العقارات وتسليمها الى 
وزارة املالية والتي قامت  بتسلمها 
فعليا في مارس ٢٠١٠، وترى ادارة 
املجموعة أن هذا احلكم لن تكون له 
تأثيرات مادية سلبية على نتائج 
اعمالها نظرا لوجود املخصصات 

الالزمة له في دفاترها.
  وايضاح رقــــم «١٧» االيضاح 
برأس املال العامل للمجموعة، حيث 
زادت مطلوبات املجموعة املتداولة 
عن موجوداتها املتداولة كما في 
تاريخ املعلومات املالية املرحلية   
املجمعة بقيمة ١٠٫٤٥٥٫١٤٨ دينارا 
مقارنة مببلغ ٢٠٫٧٣٢٫٣٢٠ دينارا 
كما في  ٢٠٠٩/١٢/٣١، حيث ترى 
ادارة املجموعة ان املؤسسات املالية 
ستستمر في توفير الدعم الالزم 
للمجموعة نظرا جلودة موجوداتها 
واستقرار تدفقاتها النقدية، كما ان 
املساهمني الرئيسيني للشركة االم 
وكذلك الشركات الزملية سيقومون 
بدعم املجموعــــة اذا تطلب االمر 

لتعزيز التدفقات النقدية لها. 

الكويت لألوراق   أفاد ســــوق 
املالية بأن مجلس إدارة شــــركة 
الوطنية العقارية (وطنية) اعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠.

  وقال بيان للشركة انها حققت 
ارباحا بقيمة ١٠٫٢٦ ماليني دينار 
بواقع ١٣٫٧١ فلسا للسهم الواحد، 
مقابــــل ارباح عن نفــــس الفترة 
من العام املاضــــي بقيمة ٢٠٫٥٦ 
مليون دينار بواقع ٢٦٫٥١ فلســــا 
للســــهم الواحد. وقال البيان ان 
تقرير مراقبي احلسابات تضمن 
التالية:  ايضاح رقم  االيضاحات 
«٥» يتعلق باستثمار الشركة االم 
في الشركات الزميلة، حيث يشمل 
املتعلقة  القضايا  ملخصا ألهــــم 
بشركة اجيليتي للمخازن العمومية 
ش.م.كـ  الشركة الزميلة للشركة 
الوطنية العقاريةـ  واهمها الدعوى 
املرفوعة مــــن حكومة   الواليات 
املتحدة األميركية ضد الشــــركة 
الزميلة املتعلقة مبطالبات خاطئة، 
حيث تطالب احلكومة األميركية 
بتعويضات عن اضــــرار كبيرة 
نتيجة تلك املخالفات  املزعومة، 
والتي مت بناء عليها ايقاف الشركة 
الزميلة وبعض شركاتها  التابعة 
من التقدم بعطاءات لعقود جديدة 
او جتديــــد العقود احلالية حلني 
الفصل  في القضية مع استمرارية 
العقود القائمة حاليا مع الشركة 
الزميلة والتي تنتهي في ديسمبر 

.٢٠١٠
  وحيــــث ان الشــــركة الزملية 
حاليــــا قد دخلت في  مناقشــــات 

الكويت لألوراق   ذكر سوق 
املالية أن مجلس ادارة شـــركة 
العمومية  اجيليتي للمخـــازن 
البيانات  (اجيليتـــي) اعتمـــد 
املالية   املرحلية للشـــركة كما 

في ٢٠١٠/٩/٣٠.
  وقال بيان الشركة انها حققت 
ارباحا بقيمة ٤٩٫٥٧ مليون دينار 
بواقع ٤٩٫٢١ فلسا للسهم الواحد 
مقابل أرباح تقدر قيمتها بـ ١١٥٫٥٥ 
مليون دينار بواقع ١١٥٫٣٣ فلسا 
للسهم الواحد عن نفس الفترة 

من العام املاضي.
  وجاء حتفظ تقرير مراقبي 
احلسابات كاآلتي:  كما هو مبني 
١١ (د)  بالتفصيل في ايضـــاح 
حول املعلومات املالية املرحلية 
املجمعة، فقد مت استدعاء كفالة 
اداء مببلـــغ ١٫١٠ مليون دينار 
مـــن قبل طرف مقابـــل تتعلق 
بعدم تنفيـــذ التزامات مبوجب 
عقد مدار من قبل شركة تابعة 
للمجموعة خالل السنة املنتهية 
فـــي ٢٠٠٦/١٢/٣١ ومت تســـييل 

املبلغ خالل السنة املنتهية في 
.٢٠٠٧/١٢/٣١

  ولـــم  يتـــم حتميـــل املبلغ 
كمصروفات في البيانات املالية 
املجمعـــة للســـنة املنتهية في 
٢٠٠٦/١٢/٣١، والـــذي يعتبر في 
رأينا ممارسة ال تتفق مع املعايير 
 الدولية للتقاريـــر املالية، وقد 
حتفظنا بهذا الشـــأن في رأينا 
حول البيانـــات  املالية املجمعة 
للسنوات املنتهية في ديسمبر 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩  خالل 
السنة املنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

  وأصدرت ادارة اخلبراء بوزارة 
العدل تقريرا حول هذا املوضوع 
ينص على انه يجب اصدار حكم 
التابعة فيما  الشـــركة  لصالح 
يتعلق  بغالبية األمور الناجتة 
عـــن القضية. وحلـــني اصدار 
حكم احملكمة النهائي حول هذا 
املوضوع، في رأينا انه ينبغي 
تخفيض املوجـــودات املتداولة 
 األخرى مببلغ ١٫١٠ مليون دينار 
وتخفيـــض األربـــاح املرحلة 

اخلاصة  مبساهمي الشركة األم 
مببلغ ١٫٦ مليون دينار وتخفيض 
احلصص غير املسيطرة  مببلغ 

٤ ماليني دينار.
  وتناول التقرير حتفظ رقم ٢ 
حول البيانات  املالية املجمعة، مت 
اتهام الشركة األم من قبل احملكمة 
الفيدراليـــة العليا في الواليات 
املتحدة األميركيـــة مبخالفات 
تتعلـــق بقانـــون االدعـــاءات 

اخلاطئة.
  وإضافة الى ذلك شـــاركت 
وزارة العدل األميركية في إقامة 
دعوى مدنية ضد الشركة األم 
وذلك مبوجب قانون االدعاءات 
اخلاطئة، وتطالب وزارة العدل 
 بتعويضات عن أضرار كبيرة 
نتيجة املخالفات املزعومة وذلك 
في كل مـــن  احملكمة اجلنائية 
واحملكمة املدنية. ومت تعليق 
بعض شركات املجموعة (مبا 
التقدم   فيها الشركة األم) من 
بعطـــاءات لعقـــود جديدة او 
جتديـــد العقـــود احلالية  مع 

الواليـــات املتحدة  حكومـــة 
فـــي انتظار نتيجـــة الدعوى 

القضائية.
  كما ان جزءا  كبيرا من اعمال 
املجموعة ينتج عن عقودها مع 
حكومة الواليـــات املتحدة وقد 
يؤدي االيقاف الطويل الى تأثير 
جوهري على اعمال املجموعة مع 
 احلكومة. وقد دخلت املجموعة 
في مناقشات حول التسوية مع 
وزارة العدل  األميركية وال ميكن 
حتديد النتائج النهائية لألمور 
املوضحة أعـــاله حاليا، ولذلك 
لم يتم جتنيـــب مخصص في 
البيانات املالية املرحلية املكثفة 

املجمعة.
  باالضافـــة الى ذلـــك نلفت 
االنتباه الى االلتزامات احملتملة 
املتعلقة  بالتحقيقات في اعمال 
الشـــحن وانهاء عقود االيجار 
املوضحـــة بالتفصيـــل  فـــى 
االيضاحـــني ١١ (أ) و(ب) على 
التوالي حـــول البيانات املالية 

املرحلية  املجمعة املكثفة. 

 ٥٫٢ ماليين دينار خسارة «كميفك»

 ١٠٫٦ ماليين دينار
  خسائر «أعيان» في ٦ أشهر

 ١١٫٥ مليون دينار خسائر
  «األهلية القابضة»

 تكبدت شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي «كميفك» 
خســـارة بنحو ٥٫٢ ماليني دينار بخسارة ٢٠٫١٦ فلسا للسهم في 
تسعة اشهر من السنة احلالية مقارنة بخسائر بلغت ٥٫٤ ماليني 

دينار وبخسارة ٢١٫٠٦ فلسا للسهم في الفترة ذاتها من ٢٠٠٩.
  وأفادت الشـــركة في بيان على موقع البورصـــة بأن اجمالي 
حقوق املساهمني بلغ ٤٠٫٠٢ مليون دينار في االشهر التسعة من 
العـــام احلالي مقارنة بنحو ٤٨٫٧ مليـــون دينار للفترة ذاتها من 

العام املاضي.
  فيما تكبدت الشركة خســـارة نحو ١٫٧ مليون دينار بخسارة 
٦٫٦٤ فلوس للسهم في الثالثة اشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ 
مقارنة بخســـائر بلغت ١٫٩ مليون دينار وبخســـارة ٧٫٣٦ فلوس 

للسهم في الفترة ذاتها من ٢٠٠٩. 

 أعلنت شـــركة أعيان لإلجارة واالستثمار أنها تكبدت خسائر 
بقيمة ١٠٫٦ ماليني دينار بخسارة ١٧٫٣ فلسا للسهم في األشهر الستة 
املنتهية في٣٠  يونيو ٢٠١٠ مقارنة بخســـائر بلغت ٢٠٫٤ مليون 

دينار وبخسارة ٣٣٫٦ فلسا للسهم في الفترة ذاتها من ٢٠٠٩.
  وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة ان إجمالي حقوق 
املســـاهمني بلغ ٢٠٫٩ مليون دينار في األشـــهر الستة األولى من 
العـــام احلالي مقارنة بنحو ٧٩٫٨ مليـــون دينار للفترة ذاتها من 

العام املاضي.
  وذكرت أن إجمالي املوجودات بلغ ٥١٠٫٤ ماليني دينار في حني 
بلغ إجمالي املطلوبات ٤٤١٫٦ مليون دينار في نهاية األشهر الستة 
األولى من العام احلالي مقارنة بإجمالي مطلوبات بلغ ٤٥٩٫٤ مليونا 

عن الفترة ذاتها من العام املاضي. 

 اعلنت شركة االهلية القابضة انها سجلت خسائر بقيمة١١٫٥ مليون 
دينار بخســــارة ١٤ فلسا للســــهم في االشهر التسعة االولى من ٢٠١٠ 
مقارنة بخسائر بلغت ١١٫٢ مليون دينار وبخسارة ١٣٫٧ فلسا للسهم 

في الفترة ذاتها من ٢٠٠٩.
  وقالت الشــــركة في بيــــان على املوقع االلكترونــــي للبورصة ان 
اجمالي حقوق املســــاهمني بلغ ٤٣٫٦ مليون دينار في االشهر التسعة 
االولى من العــــام احلالي مقارنة بنحو ٩٦ مليون دينار للفترة ذاتها 

من العام املاضي.
  وذكــــرت أن إجمالي املوجودات بلــــغ ١٤٥٫٥ مليون دينار في حني 
بلغ إجمالي املطلوبات ٩٣٫٥ مليون دينار في نهاية األشــــهر التسعة 
األولــــى من العام احلالي مقارنة بإجمالي مطلوبات بلغ ١٠٨٫٢ ماليني 

عن الفترة ذاتها من العام املاضي.
  فيمــــا أكد تقرير مراقب احلســــابات علــــى أن املطلوبات املتداولة 
للمجموعة تزيد عن املوجــــودات املتداولة مببلغ ٣٠٫٣ مليون دينار 

كما في سبتمبر ٢٠١٠.
  مشــــيرا إلى أن املجموعة قامت بإعادة هيكلة بعض ديونها خالل 
التســــعة أشــــهر ومازالت مســــتمرة في عملية إعادة اجلدولة لباقي 
الديون.  وورد إيضاح ضمن التقرير يكشــــف عن إجراءات املجموعة 

في عملية إعادة اجلدولة. 
  وهو كاآلتي: منذ بداية السنة تقوم املجموعة بعملية املفاوضات مع 
حاملي الصكوك والبنوك  الدائنة األخرى وذلك إلعادة جدولة الديون 
قصيــــرة االجل الى طويلة االجل،  واســــتطاعت ان تعيد جدولة جزء 
من الديون خالل الفترة املنتهية في ٣٠ ســــبتمبر ٢٠١٠. ان املجموعة 
مازالت مستمرة في عملية املفاوضات وتثق في امكانية اعادة   اجلدولة 
لباقي الديون بنهاية السنة احلالية، باالضافة الى ذلك فان املجموعة   
تفاوض لبيع بعض املوجودات وحتقيق السيولة التي تساعدها على 

عملية اعادة اجلدولة.  

 شركات الخرافي تقود السوق لالرتفاع المحدود 
والضعف في الشراء مؤشر غير مريح

استحوذت قيمة تداول اسهم ٧ شركات   
والبالغة ١١٫١ مليون دينار على ٥٥٫٦٪ من 
اجمالي القيمة وهذه الشركات هي: البنك 
الوطني، البنــــك الدولي، االســــتثمارات 
الوطنية، املال لالستثمار، زين، مبرد، منا 

القابضة.
ــتحوذت قيمة تداوالت سهم البنك  اس   
الدولي البالغة ٢٫٩ مليون دينار على ١٤٫٤٪ من 

القيمة االجمالية.
سجلت مؤشرات ٥ قطاعات ارتفاعا    
الكويتية  اعالها قطاع الشركات غير 
مبقدار ٦٢٫٧ نقطة، تاله قطاع الصناعة 
مبقدار ٥٢٫٨ نقطة، تاله قطاع االغذية 

مبقدار ٢٧٫٤ نقطة.  
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 هشام أبوشادي
  على الرغم من ارتفاع مؤشري 
سوق الكويت لألوراق املالية في 
بداية تعامالت األسبوع امس اال ان 
قيمة التداوالت اتسمت بالضعف 
امللحوظ نتيجـــة مجموعة من 
األســـباب ابرزها افتقار السوق 
للمحفزات اإليجابية خاصة فيما 
يتعلـــق بصفقة زينـ  اتصاالت 
والتي شـــهدت تطورات سلبية 
قبل إجازة عيد األضحى مباشرة 
األمـــر الذي ولد مخـــاوف لدى 
املتداولني رغم إعالن  أوســـاط 
شركة االستثمارات الوطنية أنها 
مستمرة في فتح محافظ حلملة 
اسهم زين الراغبني في املشاركة 
في الصفقة ملـــن لديه ٣٠٠ الف 
وأقل من أســـهم زين األمر الذي 
الى استمرارية الصفقة،  يشير 
التي تسود  الترقب  كذلك حالة 
اغلب املتداولني ملعرفة االجتاهات 
العامة للسوق خاصة أن الغالبية 
قاموا بعمليات بيع ملحوظة قبل 
إجازة العيد، باإلضافة الى ذلك، 
فإن السوق في العادة ما يشهد 
نوعا من الهدوء في هذه الفترات 
مـــن كل عام باســـتثناء بعض 
عمليات املضاربة التي تشهدها 

بعض األسهم.
  وفــــي كل األحوال، فإن صفقة 
زين ـ اتصاالت سوف تستمر في 
الســــيطرة على اجتاهات السوق 
سلبا أو إيجابا خاصة انها كانت 
وراء املكاسب التي حققتها البورصة 
منذ االعالن عنها، باإلضافة الى ان 
الفوائد التي ستتحقق من إجنازها 
كبيرة جدا األمر الذي يعطي السوق 
املزيد من الوقود الستمرار نشاطه، 
اما حدوث العكس فإن ذلك سيؤثر 

حققتها الشــــركة في األشهر الـ ٩ 
والبالغة ١٠٫٦ ماليني دينار، وحقق 
سهم أبيار للتطوير العقاري ارتفاعا 
ملحوظا في ســــعره في تداوالت 

ضعيفة نسبيا.

  الصناعة والخدمات

  حققت أغلب أســــهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في أســــعارها 
في تداوالت ضعيفة، خاصة أسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي، 
فقد سجل سهم اخلليج للكابالت 
ارتفاعا ملحوظا في ســــعره في 
تداوالت ضعيفة، كذلك سهم صناعة 
األنابيب رغم االستفادة احملدودة 
التي ستحققها الشركة من صفقة 
زين في حال إمتامها، اال ان الشركة 
لديها عقود كبيرة، وشــــهد سهم 
منا القابضة ارتفاعا باحلد األعلى 
في تداوالت مرتفعة نسبيا عقب 

هبوط متواصل للسهم.
  واتســــمت حركة التداول على 
أسهم الشركات اخلدماتية بالضعف 
مع ارتفاع محدود ألسعار بعضها، 
فقد شهد سهم زين عمليات شراء 
أدت الى ارتفاع محدود في سعر 
السهم، كذلك ســــيطرت عمليات 
الشراء على تداوالت سهم أجيليتي 
ارتفاعــــا محدودا في  الذي حقق 
التي  ان األرباح  ســــعره، خاصة 
أعلنت عنها الشركة تتماشى مع 
السعر الســــوقي احلالي للسهم، 
وشهد سهم مبرد عمليات بيع قوية 

أدت الى تراجعه باحلد األدنى.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول 
أسهم ٧ شــــركات على ٥٥٫٦٪ من 
القيمة اإلجمالية للشــــركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها ١٠٣ 

شركات. 

بقوة على الســــوق، خاصة اسهم 
الشركات املرتبطة بسهم زين.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة 
١٨ نقطة ليغلق على ٦٩٦٨ نقطة 
بارتفــــاع نســــبته ٠٫٢٦٪، كذلك 
ارتفع املؤشــــر الوزني ١٫٨١ نقطة 
ليغلق على ٤٧٣٫١٥ نقطة بارتفاع 
نسبته ٠٫٣٨٪. وبلغ إجمالي االسهم 
املتداولة ١٠٩٫٩ ماليني سهم نفذت 
من خالل ٢٣٤٧ صفقة قيمتها ٢٠٫١ 
مليون دينار. وجرى التداول على 
اسهم ١٠٣ شــــركات من اصل ٢١٣ 
شــــركة مدرجة، ارتفعت اسعار 
اسهم ٤٢ شركة وتراجعت اسعار 
اسهم ٢٨ شركة وحافظت اسهم ٣٢ 
شركة على أسعارها و١١٠ شركات 

لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشركات اخلدماتية 
النشاط بكمية تداول حجمها ٢٦٫٩ 
مليون سهم، نفذت من خالل ٦٧٤ 

صفقة قيمتها ٥٫٧ ماليني دينار.
  وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني من حيث القيمة اذ مت تداول 
١٢٫٨ مليون سهم نفذت خالل ٣٢٧ 

صفقة قيمتها ٥٫٧ ماليني دينار.

  أسهم الخرافي

  اتسمت حركة مؤشري السوق 

أمس بالتذبذب احملدود خالل مراحل 
التداول ما بني الصعود والهبوط 
اال ان اللون األخضر ظل مسيطرا 
على املؤشر السعري في النصف 
الثاني من فترة التداول ولكن في 
الثوانــــي األخيرة قبل االغالق مت 
تصعيد املؤشر من ٧٫٣ نقاط الى 

١٨ نقطة.
تــــداوالت امس    واملالحظ في 
ان اغلب اســــهم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي سجلت ارتفاعا 
في اسعارها في تداوالت ضعيفة 
اال ان حركــــة التــــداول اتســــمت 
بالضعف باستثناء بعض األسهم 
التابعــــة ملجموعــــة اخلرافي في 
قطاع االســــتثمار والتي سجلت 
ارتفاعا نســــبيا في تداوالتها مع 
ارتفاع اسعار بعضها خاصة سهم 
االستثمارات الوطنية الذي سجل 
ارتفاعا باحلــــد األعلى، وصعود 
معظم اسهم الشركات املرتبطة بـ 

واملســــتثمرين جــــراء التطورات 
السلبية حول صفقة زينـ  اتصاالت 

قبل اجازة العيد.

  آلية التداول

العام  الرغم من الضعف    على 
في تداوالت اسهم البنوك واستقرار 
اســــعار أغلبها اال ان سهم البنك 
الدولي سجل تداوالت نشطة بفعل 
تزايد عمليات الشراء األمر الذي دفع 
السهم لتسجيل مكاسب سوقية 
ملحوظة، وذلك ألسباب أبرزها ان 
السهم من اجلانب الفني أسس بقوة 
على أسعار ما بني ٣٠٥ و٣١٠ فلوس 
األمر الذي يجعله جاذبا للشــــراء 
مدعوما باألرباح القوية التي حققها 
البنك في فترة التسعة أشهر خاصة 
في الربع الثالث االمر الذي يشير 
الى ان السهم في طريقه لتحقيق 
املزيد من املكاسب السوقية، حيث 
يتوقع ان يصل الى ٣٧٠ فلسا على 

«زين» في تداوالت ضعيفة يظهر 
عمليات التصعيد من قبل احملافظ 
التي تعتبر  املالية والصناديــــق 

العبا أساســــيا على هذه األسهم، 
والهدف من ذلك هو تبديد املخاوف 
التي ســــادت أوســــاط املتداولني 

األقــــل بنهاية العام احلالي، كذلك 
حقق ســــهم بنك اخلليج مكاسب 
فــــي تداوالت  ســــوقية محدودة 
ضعيفة مــــع توقعات بأن يحقق 
املزيد من املكاسب خاصة وان السهم 
أسس بقوة ايضا على أسعار بني 

٥٠٠ و٥١٠ فلوس للسهم.
  واتســــمت حركة التداول على 
اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
بالضعف مع تباين في اسعارها 
م بني االرتفــــاع واالنخفاض، فقد 
سجل سهم االستثمارات الوطنية 
ارتفاعا باحلد األعلى عقب هبوط 
متواصل باحلد األدنى ملدة أربعة 
أيام، كذلك حقق ســــهم الســــاحل 
للتنمية ارتفاعا مبقدار وحدتني في 
تداوالت ضعيفة، فيما ان سهم املال 
لالستثمار شهد تداوالت قياسية 
سيطرت عليها عمليات البيع، ما 
الســــهم لالنخفاض. حققت  دفع 
العقارية  الشــــركات  أغلب أسهم 
ارتفاعا في أسعارها في تداوالت 
ضعيفة، فقد سجل سهم العقارات 
املتحدة ارتفاعا باحلد األعلى في 
تداوالت ضعيفة، حيث جاء ارتفاع 
السهم للتشجيع على االكتتاب في 
زيادة رأس املال، ورغم التداوالت 
الضعيفة لسهم الوطنية العقارية، 
إال انه سجل ارتفاعا ملحوظا في 
سعره مدعوما باألرباح اجليدة التي 

 الترقب يسود أوساط 
المتداولين تطلعًا 
لتطورات إيجابية حول 
صفقة «زين ـ اتصاالت» 

 استحواذ قيمة تداول 
أسهم ٧ شركات على 

٥٥٫٦٪ من القيمة 
اإلجمالية

 (سعود سالم) ارتفاع محدود ملؤشري السوق

 المؤشر ١٨ نقطة وتداول 
١٠٩٫٩ ماليين سهم

  قيمتها ٢٠٫١ مليون دينار

 ارتفاع 

١٨٧ ألف دينار خسارة «إستراتيجيا»
ــتثمار (استراتيجيا)  ــتراتيجيا لالس  تكبدت شركة اس
ــارة ١٫٠٦ فلس  ــارة قدرت بنحو ١٨٧ ألف دينار بخس خس
ــهم في تسعة أشهر من السنة احلالية مقارنة بخسائر  للس
ــارة ٢٧٫٣٣ فلسا للسهم في  بلغت ٤٫٨ ماليني دينار وبخس
ــركة في بيان على موقع  الفترة ذاتها من ٢٠٠٩. وقالت الش
ــغ ٤٫٩ ماليني  ــاهمني بل ــة ان اجمالي حقوق املس البورص
ــعة من العام احلالي مقارنة بنحو  ــهر التس دينار في األش

٤٫٥ ماليني دينار للفترة ذاتها من العام املاضي. 


