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تعتري املســـؤولني في املجاميع االستثمارية جتاه التوجه الذي تدرسه 
ادارة البورصة بفصل اســـهم الشـــركات التي اســـعارها السوقية دون 
حاجز الـ ١٠٠ فلس في ســـوق ثان او ثالث حســـب املعايير التي تقوم 
ادارة السوق في  بدراستها 
هذا األمر، وبالتالي، فإن هناك 
اجتاها لتصعيد معظم األسهم 
الرخيصة لتالشي الدخول في 
متاهات األسواق املقترحة.

  ولكـــن ومهمـــا كانـــت 
املبررات السابقة فانه على 
صغار املتداولني احلذر وعدم 
املبالغة في االنسياق وراء 
املضاربات الســـريعة التي 

تشهدها هذه األسهم.
  هذا وقد حافظت اغلب 
اسهم البنوك على اسعارها 
ثابتة دون تغيير في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت 
البنك  املرتفعة على أسهم 

  وقد بدا التحرك الواضح للمجاميع االستثمارية على أسهم شركاتها 
يحقق مجموعة من األهداف االيجابية أبرزها، أوال: حتســـني قيم أصول 
شـــركات املجاميع االســـتثمارية لتحقيق نتائج مالية جيدة في الربع 

األول.
املناخ    ثانيا: اســـتغالل 
االيجابي نسبيا للمضاربة 
على هذه األســـهم لتوفير 
سيولة مالية تساعد في سداد 
بعض املســـتحقات املالية، 
خاصة ان املضاربة على هذه 
األسهم تقودها احملافظ املالية 
التابعة لهذه املجاميع جلذب 

املتداولني.
  ثالثـــا: هناك شـــركات 
تعتـــزم زيادة رأســـمالها، 
وبالتالي فانه من الضروري 
تصعيدها جلذب املساهمني 

على االكتتاب.
  رابعا: هناك مخاوف بدأت 

 أغلب المجاميع االستثمارية تقود المبادرات المضاربية
  لتصعيد أسهم شركاتها في ظل هدوء األسهم القيادية

  استحوذت قيمة تداول أسهم ١١ شركة والبالغة ٢٤٫٥ 
مليون دينار على ٥٤٫٨٪ من القيمة اإلجمالية، وهذه 
الشركات هي: الوطني، الدولي، إيفا، األولى لالستثمار، 
جلوبل، الصفاة لالستثمار، عقارات الكويت، جيزان، 

بوبيان للبتروكيماويات، اجيليتي، زين.
ــا» البالغة ٨٫٦  ــهم «إيف ــتحوذت قيمة تداول س    اس

ماليني دينار على ١٩٫٢٪ من القيمة اإلجمالية.
   حققت مؤشرات ٦ قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
األغذية مبقدار ٧٥٫٧ نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 
٢٣ نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار ٢٢٫٩ نقطة، فيما 
انخفض مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 

١٣٦٫١ نقطة، تاله التأمني مبقدار ٧٫٧ نقاط. 
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الذي حقق انخفاضا محدودا  الدولي 
في سعره، حيث من الواضح ان أسهم 
البنوك متر بعمليات تأســــيس على 
اسعارها احلالية متهيدا ملرحلة أخرى 
من االرتفاع والتي يتوقع ان تشهدها 
اسهم البنوك خالل الفترة التي يفترض 
ان يوافــــق فيها البنــــك املركزي على 
البيانات املالية للبنوك والتي يتوقع 
ان تكون أواخر الشهر اجلاري او بدايات 
الشهر املقبل. واستمرت حركة التداول 
على اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
مرتفعة، فقد شهد سهم ايفا تداوالت 
قياسية سيطرت عليها عمليات البيع 
جلني األرباح األمر الذي أدى النخفاض ســــعر الســــهم باحلد األدنى، 
فيما واصل ســــهم الصفاة لالســــتثمار تداوالته القياسية التي دفعت 
سعره السوقي لالرتفاع باحلد األعلى، واستمر االجتاه النزولي لسهم 
االستثمارات الوطنية في تداوالت ضعيفة نسبيا، كذلك انخفض سهم 
املال لالستثمار، فيما حافظ سهم الساحل للتنمية على سعره السوقي، 
ويالحظ ان سهم األهلية لالستثمار يشهد عمليات جتميع على أسعاره 
احلالية، وقفزت حركة التداول على ســــهم جلوبل بشكل ملحوظ مع 

ارتفاع سعره باحلد األعلى.
  واستمرت حركة التداول مرتفعة على اغلب اسهم الشركات العقارية 
مع تباين في اسعارها، فقد شهد سهم عقارات الكويت تداوالت قياسية 
مع استقرار في ســــعره، فيما سّجل ســــهم جيزان انخفاضا ملحوظا 
في ســــعره في تداوالت قياسية ايضا غلب عليها عمليات البيع جلني 
األرباح، واستمر االجتاه النزولي لسهم اجنازات باحلد األدنى معروضا 
دون طلبات لليــــوم الثاني على التوالي بفعــــل عمليات البيع القوية 
جلني األرباح خاصة ان الســــهم حقق مكاسب سوقية كبيرة في فترة 

زمنية محدودة.
  وقد حققت اغلب اســــهم الشــــركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة نســــبيا على بعض األســــهم، خاصة سهم بوبيان 
للبتروكيماويات الذي حقق مكاســــب ســــوقية كبيرة، كما شهد سهم 
القرين للبتروكيماويات ارتفاعا باحلد األعلى ايضا، يذكر ان الشركتني 
متتلكان حصصا في شركة ايكويت التي يتوقع ان تعلن عن منو جيد 

في أرباحها.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ١١ شركة على ٥٤٫٨٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها ١٢٣ شركة. 

 هشام أبوشادي
  سيطرت أسهم الشركات الرخيصة 
على حركة التداول في سوق الكويت 
لألوراق املالية أمس بفعل تزايد قاعدة 
األسهم التي شملها التداول على هذه 
النوعية من األسهم، إال انه في الوقت 
الذي شهدت فيه أسهم «إيفا» وبعض 
الشـــركات املرتبطة بها عمليات بيع 
قوية جلني األرباح، شـــهدت أســـهم 
مجاميع اســـتثمارية اخرى نشـــاطا 
ملحوظا ومتنوعا بني األسهم التقليدية 
واإلسالمية الرخيصة، فيما تراجعت 
حركة التداول بشكل واضح على أسهم 

الشركات القيادية خاصة البنوك مع استقرار أسعار معظمها.
  وبشـــكل عام، فإن آلية التداول في السوق تسير بشكل متوازن بني 
نشاط األسهم التقليدية تارة واألسهم الرخيصة تارة أخرى، األمر الذي 
يخلق نوعا من االستقرار وعدم التقلبات السعرية احلادة، وبالتالي دفع 
الســـوق نحو املزيد من االرتفاع بوتيرة تدريجية، وهذا االجتاه يعمل 
على خلق أجواء من الثقة واالرتياح لدى أوســـاط املتداولني وبالتبعية 
زيادة الســـيولة املالية في السوق خاصة انه من الواضح ان السوق في 
الربع األول من العام احلالي يأخذ املنحى نفســـه في الفترة نفسها من 
العام املاضي والتي شـــهد فيها نشـــاطا ملحوظا وإن كان هذا النشـــاط 
جـــزءا كبيرا منه يعود الى محفزات صفقة بيع أصول زين أفريقيا، في 
الوقت الذي تنتشـــر فيه معلومات ان هناك احتماال بتأجيل صفقة بيع 
٤٦٪ من «زين» الى «اتصاالت» اإلماراتية وهو األمر الذي سيتم حسمه 
منتصف الشـــهر اجلاري والذي يفترض ان يعلن فيه عن امتام الصفقة 
أو تأجيلهـــا أو إلغائهـــا، وكل حالة من هذه احلاالت ستعكســـها حركة 

التداول في السوق.
  هذا وقد ارتفع املؤشر العام للبورصة ٣٫٧ نقاط ليغلق على ٦٩٥٠٫٦ 
نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٠٥٪ مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني ٠٫٦٣ نقطـــة ليغلق على ٤٨٧٫١٨ نقطة بارتفاع نســـبته ٠٫١٣٪ 

مقارنة بأول من امس.
  وبلغ إجمالي األسهم املتداولة ٤٨٢٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٥٣٤٥ 

صفقة قيمتها ٤٤٫٧ مليون دينار.
  وجرى التداول على أسهم ١٢٣ شركة من أصل ٢١٥ شركة مدرجة ارتفعت 
أسعار أسهم ٥٢ شركة وتراجعت أسعار أسهم ٣٤ شركة وحافظت أسهم 

٣٧ شركة على أسعارها و٩٢ شركة لم يشملها النشاط.

 جني أرباح 
على «إيفا» 
وبعض شركاتها 
وصعود «الصفوة» 
وأغلب األسهم 
المرتبطة بها

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

١١ شركة على 
٥٤٫٨٪ من 

القيمة اإلجمالية
  للشركات 

 المؤشر ٣٫٧ نقاط وتداول 
٤٨٢٫١ مليون سهم قيمتها 

٤٤٫٧ مليون دينار

 ارتفاع 

 (أحمد ماهر) متداول يتابع العروض والطلبات عبر شاشة الكمبيوتر

 «زين» ُتسّلم رحمان أختر «فيراري كاليفورنيا»
 اســــتقبلت شــــركة زين أمس 
رحمان أختر محمد الفائز باجلائزة 
الكبــــرى «فيــــراري كاليفورنيا» 
في الســــحب الذي أجرته مؤخرا 
ملناسبة ختام حملتها الترويجية 

األخيرة.
  وذكــــرت الشــــركة أنها قدمت 
خالص تهانيهــــا للفائز باجلائزة 
الكبرى، وقدمت له مفتاح السيارة 
فيراري، مشــــيرة إلى أنها ملست 
الفرحة والسعادة الغامرة على وجه 
أختر لدى اســــتضافته في مقرها 

الرئيسي لهذه املناسبة.
  من ناحيته قال أختر ملسؤولي 
زين: لم أكن أتوقع الفوز، فاملفاجأة 
كانت جميلة بكل املقاييس، فالفوز 
بسيارة فيراري شيء رائع، وهنا 
فاجأ أختر احلضور خالل االستقبال 
وقال «أمتلك ثالثــــة خطوط من 
شــــركة زين، وليس خطا واحدا، 

وأعتز كثيرا بهذه الشركة».
  يذكر أن شركة زين كانت أجرت 
الســــحب على الســــيارة فيراري 
كاليفورنيا وسط احتفاالت ضخمة 
مع اجلمهور وقــــد تخللها فقرات 
ترفيهية وتوزيع العديد من الهدايا 
واجلوائز، وذلك في مول ٣٦٠ في 

نهاية األسبوع املاضي. 
بالذكر أن شركة زين    اجلدير 
كانت أطلقت هــــذه احلملة رغبة 
منها فــــي إضفاء بعــــد جديد في 
عالقتها مع عمالئها، والتي تسعى 
باستمرار إلى تعزيزها بكافة وسائل 
االتصال ســــواء كانت مباشرة أو 

غير مباشرة». 

 تعديل المساحة 
اإلجمالية لقسائم 

مملوكة لـ «العقارات 
المتحدة» في المباركية 

  
  أفادت شركة العقارات املتحدة 
 (متحدة)  بأنـــه بناء على طلب 
الشركة املقدم الى اجلهات الرسمية 
في الكويت باســـتمالك وتثمني 
ما متلكه مـــن عقارات باملنطقة 
التجارية الرابعة (املباركية) فقد 
صدر قرار املجلس البلدي والذي 
قرر تعديل القرار السابق الصادر 
البلدي والذي قرر  عن املجلس 
استمالك  عدد (٥) قسائم تاريخية 
التجارية  بالقطعة (املنطقـــة) 
الرابعة املباركية مملوكة لشركة 
العقارات املتحدة لتصبح املساحة 
االجمالية (١٥٦٣٫٥ مترا مربعا)  بدال 
من مساحة (١٦٨٣ مترا مربعا)، 
وانه جار اتخاذ االجراءات الالزمة 
الستمالك هذه املساحة من قبل 
اجلهات الرسمية بالدولة، علما 
بان كتاب بلدية الكويت املوجه 
الى وزارة املالية بتاريخ ٢٠١١/١/٣ 
ورد للشركة بتاريخ٢٠١١/١/٠٩، كما 
افادت الشركة بان البيانات املالية 
٢٠١٠ لن تتأثر بقرار التثمني وذلك 

لعدم حتديد مبلغ التثمني. 

 .. و«mtc touch»  لبنان تطلق خدمة جديدة
ــان بإطالق خدمة  ــة «زين» في لبن ــة ملجموع ــت «mtc touch» التابع  قام
ــلفا.  ــي خطوط magic املدفوعة س ــا حامل « Friends and Family » لزبائنه
ــن تخفيض بقيمة ٣٠٪ على  ــتفيد م ومبوجب هذه اخلدمة، بات العميل يس
مكاملاته الى رقمني محليني من اختياره، ولتشغيل هذه اخلدمة، يتصل حامل 

ــتراك بها ٣  ــم ١٣٤٤ حيث تبلغ كلفة االش ــلفا بالرق ــط magic املدفوع س خ
ــهريا. وفي حال أراد الزبون تغيير أحد الرقمني املفضلني لديه،  دوالرات ش
 Friends and Family يتوجب عليه دفع دوالر واحد فقط، هذا وتتجدد خدمة

تلقائيا عند انتهاء صالحيتها شرط أن ميلك العميل الرصيد الكافي لذلك. 

 رحمان أختر محمد متسلما مفتاح «فيراري كاليفورنيا»

حل�ضور  امل�ضاهمني  ال�ضادة  دعوة  واال�ضتثمار  للإجارة  الدولية  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  ي�ضر 

اجتماع اجلمعية العامة العادية املقرر عقدها يوم اخلمي�س املوافق 2011/1/20 يف متام 

ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف �ضباحًا مببنى وزارة التجارة وال�ضناعة - جممع الوزارات - بلوك 

)2( الدور االأول قاعة )ب( وذلك للنظر يف جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية.

واهلل املوفق،،،،
جمل�س االإدارة

1 - �ضماع تقرير جمل�س االإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2008/12/31 وامل�ضادقة عليه.

2 - �ضماع تقرير اللجنة ال�ضرعية لل�ضركة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2008/12/31.

3 - �ضماع تقرير مراقبي ح�ضابات ال�ضركة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2008/12/31.

4 - مناق����ض�������ة البي����ان������������ات املالي����������ة لل�ض����ركة ع�����������ن ال�ضن�����ة املالية املنتهي�������ة يف 2008/12/31 

وامل�ضادقة عليها.

5 - املوافقة على املعاملت مع اأطراف ذات علقة.

6 - تعي�������ني / اإعادة تعيني مراقبي احل�ضابات )اثنان( لل�ضنة املالية )2009 - 2010( واأع�ضاء 

اللجنة ال�ضرعية وتخويل جمل�س االإدارة بتحديد اأتعابهم.

7 - اإن�ضاء �ضركة م�ضتقلة )S.P.V( لتطوير عقارات ال�ضركة بدخول م�ضتثمرين جدد.

8 - تفوي��������س جمل�س االإدارة باتخاذ االج�������راءات الكفيلة بو�ضع الدرا�ض�������ات اللزمة الإعادة 

خطة الهيكلة.

9 - عدم اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�س االإدارة لل�ضنة املالية 2008.

10 - ما ي�ضتجد من اأعمال.

جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية

لذا يرجى من ال�ضادة امل�ضاهمني الراغبني يف احل�ضور مراجعة مقر ال�ضركة الدولية للإجارة 

دوار   - ال�ضامل  فهد  �ضارع   -  21 الدور   - الن�ضار  برج  مبنى  يف  الكائن  مبقرها  واال�ضتثمار 

ال�ضرياتون - هاتف رقم 22245800 وذلك قبل املوعد املحدد باأربع وع�ضرين �ضاعة على االأقل 

ومعهم �ضهادات االأ�ضهم والبطاقة املدنية ال�ضتلم بطاقة ح�ضور االجتماع وجدول االأعمال.

دعـــــــــوة حلــ�ضـــــــور

اجتمـاع اجلمعـيـة العموميـة العاديـة

لل�ضركة الدولية للإجارة واال�ضتثمار
بخال�ص �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

تــتـــقــدم

عائلة الـمـرزوق الكرام

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لـوفـاة  �ملغـفور لـه  بـاإذن �هلل تـعالــى

العم/ خالد يو�سف المرزوق

اأ�سرة مكتب املحا�سبون املتحدون
عبداللطيف عبداهلل هو�سان املاجد و�سركاه


