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من خالل محافظها املالية، ولكـــن يجب االخذ في االعتبار انه على 
صغـــار املتداولني احلذر من عمليات جني االرباح الســـريعة وعدم 
املبالغة في املكاســـب خاصة ان التحول نحو البيع ال يعطي فرصة 

لهم للخروج بالسرعة الكافية.

  آلية التداول

  تراجعت حركة التداول على اسهم البنوك نسبيا مقارنة بأول من 
امس مع انخفاض اسعار 
اسهم بعض البنوك بوتيرة 
محدودة، فقـــد تراجعت 
تداوالت سهم البنك الوطني 
مع انخفـــاض محدود في 
الســـوقي، فيما  ســـعره 
سجل ســـهم بنك بوبيان 
ارتفاعا ملحوظا في سعره 
في تـــداوالت ضعيفة، اال 
ان ســـهم «بيتك» اتسمت 
تداوالته بعمليات الشراء 
مع استقرار سعره السوقي، 
اال انـــه يتوقع ان يشـــهد 
ارتفاعا في الفترة القادمة 
التوقعات  خاصة في ظل 
ارباحه منوا  بأن تشـــهد 

املركز اخلامس من حيث القيمة، إذ مت تداول ٩٫٧ ماليني ســـهم نفذت 
من خالل ٢٨٤ صفقة قيمتها ٣٫٢ ماليني دينار.

  األسهم الرخيصة

  بشكل متواز مع نشاط األسهم القيادية التي شهد بعضها عمليات 
بيع جلني األرباح امس، تشـــهد أسهم الشـــركات الرخيصة نشاطا 
ملحوظا مع تبادل األدوار. ففي األسبوع املاضي، قادت أسهم الشركات 

التابعة ملجموعة الصفوة 
النشاط، فيما انه منذ بداية 
تعامالت االســـبوع تقود 
النشاط  ايفا وشـــركاتها 
فـــي االســـهم الرخيصة، 
الـــذي يدفع بعض  االمر 
اسهم الشركات الرخيصة 
االخـــرى لالرتفاع، ورغم 
ان طبيعـــة نشـــاط هذه 
النوعية من االسهم يغلب 
عليها طابـــع املضاربات، 
اال انه فـــي نهاية املطاف 
هناك توجه واضح نحو 
اسهم الشركات الرخيصة 
مدعوما بتحرك املجاميع 
االستثمارية على اسهمها 

 عمليات جني أرباح على أغلب الشركات القيادية
  و«إيفا» وشركاتها تقود النشاط 

  استحوذت قيمة تداول اسهم ١١ شركة والبالغة 
٢١٫٧ مليون دينار على ٥٧٫٧٪ من القيمة االجمالية 
وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، بيتك، ايفا، 
االولى لالســـتثمار، الصفاة لالســـتثمار، عقارات 
الكويت، رمال العقارية، بوبيان للبتروكيماويات، 

اجيليتي، واالفكو.
ــة قطاعات اعالها قطاع    تراجعت مؤشرات خمس
اخلدمات مبقدار ٨٩٫٥ نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 
ــاع الصناعة مبقدار ٤٠٫٧ نقطة،  ٦١٫٧ نقطة، تاله قط
فيما ارتفع مؤشر الشركات غير الكويتية مبقدار ٢٥٫٩ 

نقطة وقطاع االستثمار مبقدار ١٩٫٤ نقطة  ت 
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كبيرا خالل العام احلالي مع احتماالت 
حترير بعض املخصصات، لذلك فإن 
بناء مراكز مالية على سهم «بيتك» 
باالســـعار احلالية آلجال متوسطة 
وطويلـــة املدى يُعد فرصة اكثر من 
ممتازة، وواصل سهم البنك الدولي 
اجتاهه الصعودي وان كان بوتيرة 
محدودة مع استمرار عمليات الشراء 

التي تغلب على تداوالته.
  وبشـــكل عام فإنه رغم املكاسب 
امللحوظة التي حققتها اسهم البنوك 
منذ بداية العـــام، اال انه على املدى 
البعيد التزال اسعارها احلالية مغرية 

للشراء.
  وحققت اغلب اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض االســـهم، فقد اســـتمرت التداوالت 
القياسية على سهم ايفا الذي ارتفع باحلد االعلى لليوم الثاني على 
التوالي، اال انه يتوقع ان تتسم تداوالته خالل االيام القادمة بعمليات 
جني االرباح خاصة انه حقق علـــى مدى اليومني املاضيني ارتفاعا 

مبقدار ١٠ فلوس.
  وحقق سهما االولى لالستثمار وبيت االستثمار اخلليجي ارتفاعا 
باحلد االعلى في اطار عمليات التصعيد املتواصلة على الســـهمني 
بدعم من عملية االندماج املزمعة بني الشركتني، وعاد سهم الصفاة 
لالستثمار لتداوالته القياسية مرة اخرى مع حتقيق مكاسب سوقية 
جيدة، وتراجع سهم االستثمارات الوطنية في تداوالت ضعيفة، فيما 
استقر سهم الساحل للتنمية، اما الالفت لالنتباه فهو تأثر سهم املال 
لالستثمار بحالة الركود التي تشهدها اسهم الشركات املرتبطة بسهم 
زين رغم ان «املال لالســـتثمار» يتوقع ان تعلن عن ارباح قياسية 
لعـــام ٢٠١٠ مع احتمال ان تعلن عن توزيع ارباح من مجمل االرباح 
التي ســـتعلن عنها والتي اغلبها من االربـــاح التي حققتها من بيع 
نحو ٤٠٪ من اسهم شـــركة صناعات الفحم البترولي والتي بلغت 
نحـــو ٢٠٫٥ مليون دينار، ما يعني انه من املفروض أال يقل ســـعر 

السهم عن ١٥٠ فلسا.
  واتســـمت حركة التداول على اغلب اســـهم الشـــركات العقارية 
باالرتفاع، فقد شهد سهم عقارات الكويت تداوالت قياسية مع استقرار 
ســـعره، فيما شـــهد ســـهم جيزان انخفاضا محدودا في سعره في 

تداوالت مرتفعة.

  الصناعة والخدمات

  حققت اغلب اســـهم الشـــركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
خاصة سهم اسمنت بورتالند الذي شهد هبوطا ملحوظا في تداوالت 
محدودة، وحققت اغلب اســـهم الشـــركات اخلدماتية انخفاضا في 
اســـعارها، اال ان هبوط سهم التحصيالت مبقدار ٨٢ فلسا اثر على 
قراءة مؤشري السوق حيث تراجع السهم من خالل تداول ١٠٠ الف 
ســـهم من ٢٧٠ فلسا الى ١٨٨ فلسا، واتسمت حركة تداول سهم زين 

بالضعف مع استقرار سعره السوقي.
  وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ١١ شركة على ٥٧٫٧٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٢١ شركة. 

 هشام أبوشادي
  تراجعت أسعار أغلب األسهم في 
سوق الكويت لألوراق املالية أمس 
في تعامـــالت غلبت عليها عمليات 
جني األرباح مع استمرار التداوالت 
القياســـية على «ايفا» والشركات 
املرتبطة بها وتراجعت حركة التداول 
على أسهم الشركات القيادية خاصة 
الذي أدى النخفاض  البنوك، األمر 
قيمة التداول مقارنة بأول من امس، 
فيما تراجعـــت حركة التداول على 
أسهم الشركات املرتبطة بسهم زين 
خاصة االستثمارات الوطنية نتيجة 

املعلومـــات اخلاصة بتأجيل صفقة «زيـــن ـ اتصاالت»، األمر الذي 
ولد مخاوف لدى أوساط املتداولني باحتماالت عدم امتامها وان كان 
من الضروري عدم اســـتباق األحداث في هـــذا األمر في ظل اقتراب 
املوعد املتفق عليه لإلعالن عن آخر التطورات وهو منتصف الشهر 
اجلاري. ورغم هذه األوضاع إال انه من الواضح ان السوق منذ بداية 
العام خارج نطاق التأثير باملعلومات اخلاصة بالصفقة، حيث حقق 
مكاسب جيدة بفضل الشراء الواضح على أسهم البنوك وحترك بعض 
املجاميع على أسهم شـــركاتها، األمر الذي يشير الى اتخاذ السوق 
منحى ايجابيا، ولكن البد من استمرار حترك املجاميع االستثمارية 
على أسهم شركاتها خاصة ان السوق مؤهل ألن يحقق مكاسب جيدة 
خالل الربع األول من العام احلالي بفضل اإلعالنات املرتقبة للشركات 
عن ارباحها وتوزيعاتها خاصة الشركات ذات األداء التشغيلي والتي 
يتوقع ان حتقق مكاسب ســـوقية جيدة، حيث أظهرت هذه األسهم 
من خالل املكاســـب التي حققتها منذ بداية العام املاضي وحتى اآلن 
جدوى االستثمار فيها، وفي ظل ندرة الفرص االستثمارية اجليدة، 

فإن األسهم التشغيلية التزال األفضل للشراء االستثماري.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ١٩٫٥ نقطة ليغلق على ٦٩٤٦٫٩ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٢٨٪ مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشـــر الوزني ٠٫٩٧ نقطة ليغلق علـــى ٤٨٦٫٥٥ نقطة بانخفاض 

نسبته ٠٫٢٠٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ إجمالي األسهم املتداولة ٢٩٦٫٢ مليون سهم نفذت من خالل 
٤١٤١ صفقة قيمتها ٣٧٫٦ مليون دينار. وجرى التداول على أسهم ١٢١ 
شـــركة من أصل ٢١٥ شـــركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٤١ شركة 
وتراجعت أسعار أسهم ٣٣ شركة وحافظت أسهم ٤٧ شركة على أسعارها 
و٩٤ شركة لم يشـــملها النشاط. تصدر قطاع الشركات االستثمارية 
النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول ٢٢٫٥ مليون سهم نفذت من خالل 
١٣٦٤ صفقـــة قيمتها ٩٫٥ ماليني دينار. وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني من حيث القيمة، إذ مت تداول ١٤ مليون ســـهم نفذت من خالل 
٥١٣ صفقة قيمتها ٩٫٤ ماليني دينار. وحصل قطاع العقار على املركز 
الثالث من حيث القيمة، إذ مت تداول ١١١٫٦ مليون سهم نفذت من خالل 
١١٧١ صفقـــة قيمتها ٨٫٤ ماليني دينار. وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الرابع من حيث القيمة، إذ مت تداول ٣٣٫٩ مليون سهم نفذت من خالل 
٦٩٣ صفقة قيمتها ٦٫٢ ماليني دينار. واحتل قطاع الشركات الصناعية 

 هبوط سهم 
«التحصيالت» 
٨٢ فلسًا أثر سلبًا 
على مؤشري 
السوق
 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

١١ شركة على 
٥٧٫٧٪ من 

القيمة اإلجمالية
 

 المؤشر ١٩٫٥ نقطة وتداول 
٢٩٦٫٢ مليون سهم قيمتها 

٣٧٫٦ مليون دينار 

 انخفاض 

 رئيسة األرجنتين استعرضت فرصاً استثمارية في بالدها 
 استعرضت رئيسة جمهورية األرجنتني كرستينا فرنانديز كيرشنو 
الفرص االستثمارية املتاحة في االرجنتني إلقامة املشاريع االستثمارية 
املشتركة بني الكويت وبالدها في جميع املجاالت مخاطبة بذلك مجتمع 
األعمال الكويتي والعديد من الفعاليات االقتصادية الكويتية. جاء ذلك 
لدى زيارتها لغرفة جتارة وصناعة الكويت أمس وذلك مبناسبة الزيارة 
الرسمية التي تقوم بها الى الكويت خالل الفترة من ١٦ وحتى ١٨ يناير 
٢٠١١ حيث يرافقها وفد رفيع املستوى من الوزراء والقيادات السياسية 
وعــــدد كبير من أصحاب األعمال وممثلي القطاع اخلاص من جمهورية 

األرجنتني، وذلك بدعوة رسمية من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد. وباالضافة الى ذلك، سيتم في ١٦ يناير ٢٠١١ مبقر الغرفة تنظيم 
لقاءات ثنائية فقط ألصحاب األعمال الكويتيني ونظرائهم من جمهورية 
األرجنتني والذين ميثلون قطاعات متعددة منها مواد غذائية ومشروبات، 
مياه معدنية، ســــياحية، منتجات البترول والطاقة، البنوك والتمويل، 
منتجات األقمشــــة واجللود، نظم املعلومات، منتجات طبية وجتميل، 
خشب وأثاث، استشــــارات قانونية، استثمار، معادن، هندسة، خدمات 

رياضية، االسمنت، منتجات الدواجن والزراعة، مواد كيماوية.

 عموميتها انتخبت مجلس إدارتها الجديد 

 الخالد: ١٥٪ نموًا في إيرادات «الريان القابضة» 
وارتفاع األرباح التشغيلية ٢٢٠٪ لـ ٢٠١٠

 «twofour٥٤ تدريب» تختتم 
  دورتين تدريبيتين لمراسلي «كونا»

  
  اعلنت أكادميية «twofour٥٤ تدريب» للتدريب اإلعالمي عن اختتام 
دورتني تدريبيتـــني بنجاح حملررين وكالة األنباء الكويتية (كونا) 
وذلك في تغطية أخبار األعمال وصحافة الهاتف املتحرك. وقد شارك 
في الدورتني تســـعة صحافيني من «كونـــا»، وكانت أولى الدورتني 
التدريبيتني املكثفتني حول تغطية أخبار األعمال واستمرت على مدى 
خمسة أيام، وقد عزز املشاركون من خاللها مهاراتهم في هذا املجال 
مـــع تلقيهم معلومات وافية عن الطرق املثلى لتغطية هذه األخبار، 
إضافة إلى تعريفهم بوضع االقتصاد العاملي احلالي ملا لذلك من تأثير 
على طرق متابعتهم لألخبار. أما دورة صحافة الهاتف املتحرك فقدمت 
لهم بالتعاون مع خبراء تدريب من مؤسســـة «طومسون رويتر»، 
وتدرب املشـــتركون خاللها على حتديد اإلمكانيات املتاحة البتكار 

صحافة الوسائط اإلعالمية املتعددة من الهاتف املتحرك. 

 عاطف رمضان
  أكد رئيس مجلس ادارة شركة 
الريــــان القابضة ناصر اخلالد ان 
الشــــركة حققت ايرادات سنوية 
قدرها ٥٫٥ ماليــــني دينار للفترة 
املالية املنتهية في ٣١ أغســــطس 
٢٠١٠ مقارنة بـ ٤٫٨ ماليني دينار 
للفترة نفسها من العام ٢٠٠٩ مبعدل 
منو في االيرادات السنوية مبقدار 
١٥٪. وأضاف اخلالد خالل عمومية 
الشركة التي عقدت امس ان الشركة 
حققت أرباحا تشغيلية بقيمة ١٫٢ 
مليون دينار مقارنة بـ ٠٫٤ مليون 
دينــــار للفترة نفســــها من ٢٠٠٩ 
مبعدل منو في األرباح التشغيلية 

السنوية بنسبة ٢٢٠٪.
  وأشــــار الى ان الشركة تعمل 
على توسعة أعمالها من خالل فتح 
مدارس جديدة، موضحا ان الشركة 
تتفاوض حاليا مع جهات مختلفة 

المتالك مدارس قائمة.
  وذكر اخلالد ان الشركة قامت 
بافتتاح مدرسة الفحيحيل الوطنية 
النموذجية أوائل سبتمبر املاضي 
اضافة الى حتويل املدرسة الكندية 
التي كانت تقــــدم املنهج الكندي 
الى مدرسة بريطانية تقدم املنهج 

البريطاني املعتمد.
  وقال اخلالــــد ان مجلس ادارة 
الشــــركة قطع شوطا طويال نحو 
حتقيق األهداف املنشــــودة، الفتا 
الى ان الشركات تغلبت على العديد 

من التحديات خالل األشهر الـ ٢٠ 
املاضية.

  وأوضح ان الشــــركة مستمرة 
في تعزيز قدراتها اإلدارية لتصبح 
رائدة في مجال تشــــغيل وإدارة 
املدارس، مؤكدا ان الشركة تهدف 
الى حتقيق جناح كبير في ادارة 
مدارسها لتصبح قادرة على تقدمي 
االدارة للمدارس األخرى  خدمات 

غير التابعة للشركة.
  هــــذا وأقــــرت العمومية بنود 
جدول اعمالها الذي تضمن انتخاب 
مجلس ادارة جديدا مكّونا من ناصر 
اخلالد رئيسا ملجلس اإلدارة، وأحمد 
خميس نائبا للرئيس، وحامد دشتي 
ومحمد املصري عضوين، الى جانب 

دخول عبدالرحمن البشر ممثال عن 
شركة البشر والكاظمي.

  واســــتطرد اخلالد قائال: لقد 
قطعنــــا طريقا طويــــال وتغلبنا 
على العديــــد من التحديات خالل 
العشرين شهرا املاضية وقد كان 
من أهــــم تلك االجنــــازات تعيني 
محمد عبدالرحمن الشعيبي رئيسا 
تنفيذيا للشــــركة حيث اننا على 
ثقة كاملة في قدرته على حتقيق 
هدفنا املنشود بأن نصبح شركة 
رائدة في مجــــال التعليم فقد قام 
بشــــكل أساســــي بأعادة تنظيم 
شــــركتنا، ونحن ايضا فخورون 
بوجود هيمنت أجارويل والذي مت 
توظيفه مديرا ماليا للشركة وقد 

متكن هيمنت في وقت قصير من 
تأسيس وتطوير ادارة مالية قادرة 
على تلبية احتياجات الشركة ودعم 

مستقبلها ومنوها.
  وأضاف: نحن دوما فخورون 
بقدرتنا على تقدمي مستوى أكادميي 
متميز، وبالرغم من اننا شــــركة 
استثمارية اال اننا استطعنا حتقيق 
هذه املعادلــــة الصعبة في اجلمع 
بني حتقيق الربح وتقدمي خدمات 
تعليمية متميزة، ومتاشيا مع هذه 
االستراتيجية قامت الشركة بتبني 
الى تعليم  فلسفة تربوية تهدف 
متكامل يعمل على تطوير جميع 
جوانب شخصية الطفل وحتقيق 

أهدافنا التربوية. 
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