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او احملافــــظ املالية الكبيــــرة او الصناديق االســــتثمارية وبالتالي فإن 
استمرار الضعف في السيولة املالية املوجهة للسوق سوف يؤدي الى 
تراجع اسعار االسهم وهناك عوامل وراء هذا الضعف، فخالفا الستمرار 
املخاوف من تداعيات االحداث السياسية في مصر، فإن اغلب البنوك قد 
اعلنت عن ارباحها باستثناء 
ابرزها  التي  البنوك  بعض 
بيتــــك والبنــــك التجاري، 
الرؤية حول  وبالتالي فإن 
اربــــاح البنوك قد اصبحت 
واضحة رغم ان اغلبها حقق 
منــــوا واعلن عن توزيعات 
جيدة اال ان السوق لم يتفاعل 
معها، وبالتالي، فإن هناك 
ترقب للنتائج املالية لباقي 
الشركات خاصة الشركات 
االســــتثمارية التــــي تظهر 
نتائجها مدى التحسن الذي 
طرأ عليها وقدراتها الذاتية 
في التعافي، كذلك عدم اعالن 
شــــركة زين عن ردها على 

القيمة، اذ مت تداول ١٤٫٥ مليون سهم نفذت من خالل ٢٣٦ صفقة قيمتها 
١٫١ مليون دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز اخلامس من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ١٧٫٤ مليون ســــهم نفذت من خالل ١٩٨ صفقة 

قيمتها ٨٥٦ الف دينار.
  اتسمت القوة الشرائية في 
البورصة بالضعف الشديد 
امس، فمن اصل ١٠٦ شركات 
التداول استحوذت  شملها 
قيمة تداوالت ســــهم البنك 
الوطني البالغة ١٧٫٩ مليون 
دينار على ٦٦٫٥٪ من القيمة 
البالغة  االجمالية للتداول 
٢٦٫٩ مليون دينار ما يعني 
ان قيمة تداول اســــهم ١٠٥ 
شركات بلغت نحو ٩ ماليني 
دينار والتي تُعد االدنى على 
االطالق االمر الذي يبرز مدى 
حالة االحجام عن الشــــراء 
التي تسود اوساط املتداولني 
سواء على مستوى االفراد 

 األسواق الخليجية تواصل االرتفاع إال السوق الكويتي
  و٩ ماليين دينار قيمة تداول أسهم ١٠٥ شركات

 اســــتحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني 
البالغة ١٧٫٩ مليون دينار على ٦٦٫٥٪ من القيمة 

االجمالية.
  باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع اخلدمات مبقدار 
ــرات ٦ قطاعات  ــد ارتفعت مؤش ــة، فق ٢٤٫٧ نقط
اعالها قطاع البنوك مبقدار ١٦٧٫١ نقطة، تاله قطاع 
ــدار ٨٥٫٣ نقطة، تاله  ــركات غير الكويتية مبق الش

قطاع الصناعة مبقدار ٤٩٫٧ نقطة.
  تصدرت اسهم ٥ شركات النشاط، وهي البنك 
الوطني ومجموعة الصفوة وميادين ومنا القابضة 
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عرض اململكة القابضة لشراء حصتها 
في زين الســــعودية خاصة ان امس 
كان يُعد املوعد النهائي للرد على هذا 
العرض رغم ان هناك اشاعات بتمديد 
فترة الرد اال ان الشفافية تلزم شركة 
زين باالعالن عن اي مســــتجدات في 

هذا الشأن.

  آلية التداول

  تراجعت اسعار اغلب اسهم البنوك 
في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت 
املرتفعة على سهم البنك الوطني الذي شهد تداوالت قياسية اال ان سعره 
سجل انخفاضا مبقدار وحدتني، االمر الذي اثر على السوق سلبا، وأرجعت 
مصادر التداوالت املرتفعة على سهم البنك الوطني الى عمليات تبادل 

بني بعض احملافظ املالية التي متتلك نسبا كبيرة من أسهم البنك.
  وتراجعت حركة التداول على أسهم الشركات االستثمارية بشكل واضح 
مع انخفاض في أسعار اغلبها باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهم الصفاة لالســــتثمار مقارنة بالتداوالت املتواضعة ألسهم القطاع، 
رغم انها تعتبر ضعيفة مقارنة بالتداوالت السابقة للسهم. ويالحظ ان 
معدل انخفاض أسعار بعض االسهم أعلى من معدل تداولها كسهم املال 
لالستثمار الذي شهد تداوالت ضعيفة وانخفاضا مبقدار وحدتني، فيما 
انخفض سهم االستثمارات الوطنية مبقدار وحدة في تداوالت ضعيفة، 

بينما حافظ سهم الساحل على سعره ثابتا.
  وخالل الفترة املقبلة سيطغى عامل احلذر على تداوالت اسهم الشركات 
االســــتثمارية الى ان تعلن هذه الشركات عن نتائجها والتي في الغالب 
ســــتكون في النصف الثاني من الشــــهر املقبل، وهذا ال يعني ان بعض 
االسهم ستشهد عمليات مضاربية من وقت آلخر. وحافظت أغلب اسهم 
الشركات العقارية على اسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء بعض 
االسهم التي سجلت تداوالت مرتفعة نسبيا كسهمي املستثمرون الذي 

سجل انخفاضا محدودا وأبيار الذي حافظ على سعره.

  الصناعة والخدمات

  سجلت اغلب اسهم الشــــركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم كسهم 
منا القابضة الذي شــــهد تداوالت مرتفعة غلبــــت عليها عملياته البيع 

ليواصل رحلة الهبوط باحلد االدنى.
  واتسمت حركة التداول على اســــهم الشركات اخلدماتية بالضعف 
مع انخفاض أسعار اغلبها باستثناء بعض االسهم التي شهدت ارتفاعا 
محدودا في تداوالتها كسهم مجموعة الصفوة الذي شهد ارتفاعا نسبيا 
في تداوالت مع استقرار سعره، واتسمت حركة التداول على سهم زين 

بالضعف الشديد مع استقرار سعره. 

 هشام أبوشادي
  على الرغم من املكاسب التي حققتها 
أســــواق املال اخلليجيــــة أمس، األمر 
الذي يشــــير الى جتاوزهــــا تداعيات 
األحداث السياســــية في مصر، إال ان 
الســــوق الكويتي واصل هبوطه في 
بداية تعامالت األسبوع، األمر الذي أثار 
املتداولني  استياء وتساؤالت أوساط 
حول أســــباب هبوط السوق، خاصة 
في ظل تعافي أسواق املال اخلليجية 

من تداعيات األحداث في مصر.
  وميكن القول ان من أبرز األســــباب التي كانت وراء هبوط السوق 
الكويتي أمس آليات التداول املرتفعة على سهم البنك الوطني والتي غلب 
عليها االجتاه النزولي، األمر الذي أثر على نفسية أوساط املتداولني الذين 
ازداد القلق لديهم عندما شهد سهم اخلليج للكابالت عمليات بيع ايضا 
أدت لتراجعه باحلد األدنى، األمر الذي دفع أسعار أغلب أسهم الشركات 
القيادية للتراجع، خاصة أسهم البنوك، وقد أدى ذلك الى تراجع واضح 
في القوة الشرائية بشكل عام في ظل افتقاد واضح للمبادرات من قبل 
احملافظ املالية الكبيرة والصناديق االستثمارية التي من الواضح انها ال 
تتحرك إال بشكل جماعي في السوق وعبر املضاربات السريعة لتحقيق 
اي مكاســــب سوقية على حساب صغار املتداولني الذين يسيرون وفق 

سياسة القطيع.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٢٧٫٥ نقطة ليغلق على ٦٧٤٧ نقطة 
بانخفاض نسبته ٠٫٤١٪ كذلك انخفض املؤشر الوزني مبقدار ٤٫٨٥ نقاط 

ليغلق على ٤٧١٫٧٩ نقطة بانخفاض نسبته ١٫٠٢٪.
  وبلغ إجمالي األسهم املتداولة ٩٨٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ١٦٥٥ 

صفقة قيمتها ٢٦٫٩ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١٠٦ شركات من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار اسهم ٢٣ شركة وتراجعت أسعار أسهم ٤١ شركة وحافظت 

أسهم ٤٢ شركة على أسعارها و١١٠ شركات لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول ١٦٫١ مليون 

سهم نفذت من خالل ٣١٤ صفقة قيمتها ١٩٫٩ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشــــركات الصناعية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ١٣٫٨ مليون ســــهم نفذت مــــن خالل ٣٩٦ صفقة قيمتها ٢٫٢ 

مليون دينار.
  واحتل قطاع الشــــركات اخلدماتية املركــــز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تــــداول ٣٠٫٢ مليون ســــهم نفذت من خــــالل ٣٩٤ صفقة قيمتها ٢ 

مليون دينار.
  وحصل قطاع الشــــركات االســــتثمارية على املركز الرابع من حيث 

 استحواذ قيمة 
تداول سهم 
البنك الوطني 
على ٦٦٫٥٪ من 
القيمة اإلجمالية

 استمرار ضعف 
السيولة المالية 

سيدفع البورصة 
لمزيد

  من التراجع

 المؤشر ٢٧٫٥ نقطة وتداول 
٩٨٫٢ مليون سهم قيمتها 

٢٦٫٩ مليون دينار

 انخفاض 

 «األولى لالستثمار» تدرس عروضًا لبيع 
حصتها في بنك االستثمار األول بالبحرين

 أعلن سوق الكويت لألوراق 
املاليـــة أن شـــركة األولـــى 
 لالســـتثمار أفـــادت بأن  عدة 
شركات قـــد أبـــدت رغبـــتها 
في شـــراء بنــك االستــثمار 
الـــبالـــغ  األول بالبحريـــن 
رأســــماله ١٢٠ مليون دوالر 
وحصة الشـــركة منه ٢٦٫٧٪، 
مشيرة انه جار دراســة هذه 
الرغبات وفور تلقـــيها لعـــرض 
رســــــمي بذلك ســـيتم إبالغ 
إدارة   السوق بكل التفاصيل 

في حينها.  
إعادة هيكلة    و بخصوص 
ديونها أفادت الشـــركة بأنها 

متقدمـــة مـــن املفاوضات مع 
البنوك الدائنة وبانتظار املوافقة 

النهائية لهذه البنوك.

 ترسية مناقصة على شركة تابعة
  لـ «التنظيف» بقيمة ٤٫٤ ماليين دينار 
ــركة الوطنية للتنظيف إدارة البورصة بان   أفادت الش
إحدى شركاتها التابعة واململوكة بنسبة ٩٠٪ قد مت ترسية 
مناقصة عليها لتنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية 
والري في املنطقة الرابعة التابعة إلى الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية، مببلغ وقدره ٤٫٤٩ ماليني دينار 

وملدة ٣ سنوات.  
بدأت من سنتني في إعادة هيكلة 
متويالتهـــا البالغ إجمالها ٩٠ 
مليون دينار وأنها في مرحلة 

 «غلف انفست»: خطة إعادة الهيكلة
  عبر ٣ مراحل بعد موافقة الدائنين 

 «المملكة القابضة» تمدد فترة عرضها أسبوعًا
  لشراء حصة «زين» في «زين السعودية» 

 قال سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة 
اخلليجية الدولية لالســـتثمار «غلف انفست»   
أفادت بأنها قد حصلت على املوافقات املبدئية لكل 
األطراف الدائنة على حتويل اجلزء غير املغطى 
في ديونهم بضمانات الى مســـاهمة في   رأسمال 
الشركة وبذلك تكون قد قطعت مرحلة مهمة نحو 
إعادة هيكلة الشركة.   وسوف تتبع الشركة خطة 

إعادة الهيكلة عبر ٣ مراحل وهي كالتالي:  
  املرحلة األولى:   احتفاظ الدائنني مبا لديهم من 
ضمانات وحتويل اجلزء غير املغطى   بضمانات إلى 

مساهمة في رأسمال الشركة وبهذا تكون الشركة 
قد تخلصت من جميع الديون التي عليها.  

الثانية: إتاحة الفرصة للمســـاهمني    املرحلة 
احلاليـــني بالدخول كمســـتثمرين في رأس املال 
اجلديد أوال، واستكمال اجلزء غير املغطى من رأس 
املال بدخول مستثمر استراتيجي   جديد وهذا بعد 

التنسيق مع مستشار إعادة الهيكلة.  
  املرحلة الثالثة: ستنفذ إلجراءات بالتنسيق مع 
اجلهات الرقابية ومن خالل اجلمعيات   العمومية 

للمساهمني. 

 أعلنت شركة «اململكة 
القابضة» في بيان لها على 
موقع «تـــداول» متديدها 
فترة العـــرض املقدم إلى 
شـــركة  إدارة  مجلـــس 
االتصاالت املتنقلة (زين) 
لشـــراء كامل حصتها في 
«زين السعودية» إلى غاية 
الساعة اخلامسة مساء من 
يوم األحد ٢٠١١/٢/١٣، وذلك 
بناء علـــى رغبة مجلس 

إدارة «زين».
«اململكـــة  وكانـــت     
القابضـــة» قـــد تقدمـــت 
األسبوع املاضـــي بعرض 

مبدئـــي وغير ملزم إلى مجلس إدارة شـــركة 
االتصـــاالت املتنقلة الكويتية (زين) لشـــراء 

كامل حصـــتهـــا فـــي «زين 
السعودية»، وحددت صالحية 
العـــرض إلى غاية الســـاعة 
اخلامســـة من مســـاء امس 
املوافق ٦ فبراير ٢٠١١، في حني 
لم تفصح الشـــركة عن قيمة 

العرض املقدم.
  يشـــار إلـــى أنـــه يتعني 
علـــى مجموعة «زيـــن» بيع 
البالغـــة ٢٥٪ في  حصتهـــا 
«زين الســعودية» ألســـباب 
تنظيمية، وذلــك الســـتكمال 
صفقة بيع كمية من األســـهم 
املصدرة في حـــدود الـ ٤٦٪ 
ملجموعة االتصاالت اإلماراتية، 
بســـبب امتـــالك األخيـــرة نســـبة ٢٧٫٤٪ في 

«موبايلي». 

 جعفر العيدان

 ترسية مناقصة على شركة تابعة

 «بونو» تدشن خدماتها اللوجستية لخدمة القطاع االقتصادي
 أعلن رئيــــس مجلس إدارة شــــركة بونو 
للخدمات اإلعالمية واللوجســــتية والدراسات 
االقتصادية جعفر العيدان عن تدشني الشركة 
خلدماتها في السوق الكويتي ومنطقة اخلليج 
العربي وذلك خلدمة القطاع االقتصادي واملالي 
والتجاري في البالد وملساعدة األفراد والشركات 
واملؤسسات في حتقيق خططها االستراتيجية 
الرامية الى التوسع واالزدهار الذي من شأنه 
احداث حراك اقتصادي ومالي يساهم في تنشيط 
السوق بجميع قطاعاته. بني العيدان في تصريح 
صحافي ان الشركة سوف تقدم خدماتها ملختلف 
القطاعات بناء على دراســــة اجتاهات السوق 
احمللي الكويتي الذي يرتبط بالسوق االقليمي 
والعاملي حيث تقوم الشــــركة بوضع اخلطط 
واالستراجتيات جلميع القطاعات مما متلكه من 

فريق عمل متخصص في جميع املجاالت حيث 
تساهم الشركة في نشر املنتجات والصناعات 
الكويتية من خالل تقدمي اخلطط التسويقية 
الصحيحة والفعالة لها وحتقيق اهدافها على 
املدى الطويل والقصير واملتوسط حيث تلعب 
الشركة دور الوسيط التجاري واإلعالمي مما 
يجعل على عاتقها تنشيط السوق بشكل اسرع 
خاصة انها تقوم بالتعريف بالشركات بعضها 
ببعض عن طريق املؤمترات واملعارض واإلعالم 
وخدماتها األخرى املنوعــــة وبني عمالئها في 
السوق مما يساهم على دخول مستثمرين جدد 
في السوق وجعل الشركات واملؤسسات اكثر 
حتقيقا لألرباح من خالل تقدميها للدراســــات 
االقتصادية املختلفة. وأكد ان السوق الكويتي 
قوى ونشيط ولكنه يواجه مشكلة في التسويق 

حيث باتت الشركات تقوم بتصريف منتجاتها 
ببطء لذلك رأينا اننا نستطيع لعب دور اكبر 
في هذا القطاع وهو قطاع اخلدمات االعالمية 
واللوجستية الذي يعانى من نقص شديد مما 
رتب عبئا ثقيال على الشــــركات واملؤسسات 
التي بدأت تقوم هي بنفسها مبراحل التسويق 
املختلفة مما جعلها تبتعد عن تنمية رأسمالها 
بشكل مباشر، منوها الى ان لعب دور الوسيط 
في قطاع اخلدمات امر ليس بهني فهو يحتاج 
الى خطط وفريق عمل محترف ميتلك مهارات 
منوعة، ومبينا ان السوق الكويتي اغلبه يعتمد 
علــــى قطاع اخلدمات في األصل ولكنه يحتاج 
الى تطوير ونهج أسلوب اكثر احترافية من ذي 
قبل وذلك لتعقــــد العمليات التجارية واملالية 

بشكل اكبر من ذي قبل. 

 «بيان»: األحداث المصرية ألقت بظاللها السلبية
  على أسواق الخليج بنهاية تداوالت األسبوع الماضي 

املالية في املرتبة الثانية، بعد أن 
خسر مؤشره بنسبة بلغت ٢٫٤٤٪ 
مغلقـــا عند مســـتوى ٦٫٧٧٤٫٥ 
نقطة، وقد تراجع املؤشر في ظل 
انخفاض معظم قطاعات السوق 

وعلى رأسها قطاع االستثمار.
  اما املرتبة الثالثة فقد شغلتها 
بورصة قطر، حيث أقفل مؤشرها 
مع نهاية األسبوع عند مستوى 
٨٫٧٦١٫٢٠ نقطة منخفضا بنسبة 
٢٫٣٧٪، وذلـــك حتت ضغط من 
تراجع أغلب قطاعات الســـوق 

بقيادة قطاع البنوك.
  أما ســـوق أبوظبي لألوراق 
املالية، فقد كان األقل تســـجيال 
للخسائر، إذ أنهى مؤشره تداوالت 
األسبوع منخفضا بنسبة ٠٫٥٣٪ 
عند مستوى ٢٫٦٤٥٫٠٢ نقطة، وقد 
تأثر السوق باألداء السلبي ألربعة 
من قطاعات السوق التسعة بقيادة 

قطاعي الطاقة والعقار. 

نتيجة عمليات الشراء واملضاربة 
الســـريعة على بعض األســـهم 
الثقيلة قلصت من خســـائرهما 

على املستوى األسبوعي.
  وفي نهاية األسبوع جاء سوق 
دبي املالي فـــي املركز اخلامس، 
بينما كان سوق أبوظبي لألوراق 

املالية أقل األسواق تراجعا.

  أداء المؤشرات الرئيسية

   سجلت جميع أسواق األسهم 
اخلليجية خســـائر مبؤشراتها 
بنهاية األســـبوع املاضي، وكان 
مؤشر السوق املالية السعودية 
هو األكثر تراجعا، حيث سجل 
خسارة نســـبتها ٢٫٧٥٪ وذلك 
حني أغلق عند مستوى ٦٫٥١٣٫٢٨ 
نقطة، متأثرا بانخفاض جميع 
القطاعات وعلى رأســـها قطاعا 

اإلعالم والنشر والتأمني.
   وجاء سوق الكويت لألوراق 

مضاربة على العديد من األسهم 
في مختلف القطاعات، مما دفع 
بالسوق لتسجيل خسائر في 
ثالث جلســـات من األسبوع. 
من ناحية أخـــرى، أعلن بنك 
قطر املركزي عـــن التقديرات 
األوليـــة مليزانيـــة الدولة عن 
فترة الربع الثاني من الســـنة 
املالية ٢٠١١/٢٠١٠، حيث حققت 
امليزانية فائضا بلغ نحو ١٩٫٤ 

مليار ريال قطري.
اإلمـــارات، فقد  أما ســـوقا     
أنهيا األسبوع املاضي مسجلني 
خسارة ملؤشريهما حتت ضغط 
التي تركزت  البيع  من عمليات 
أساســـا على أســـهم القطاعات 
القيادية وشارك فيها املستثمرون 
األجانـــب، وخاصة في تداوالت 
اجللســـة األولى من األسبوع، 
كما أن االرتدادات التي شـــهدها 
السوقان في بعض أيام األسبوع 

األسهم عمليات مضاربة سريعة، 
كانت محصلتها إيجابية.

   أما ســـوق الكويت لألوراق 
املالية، فقد شغل املرتبة الثانية، 
حيث تراجع مؤشراه الرئيسيان 
على إثر عمليات املضاربة وجني 
األرباح التي شـــهدها الســـوق 
وتناولـــت العديد من األســـهم 
القيادية والصغيرة أيضا، وقد 
لقي السوق بعض الدعم ومتكن 
من تخفيف خســـائره من خالل 
تداوالت نشطة على أسهم قطاع 
البنوك، خاصة بعد ظهور بعض 
إيجابية  التي كانـــت  نتائجـــه 
وموافقة لتوقعات املستثمرين، مما 
أدى إلى تصدره قطاعات السوق 
الثمانية من حيث قيمة التداول 

في كل جلسات األسبوع.
  اما بورصة قطر، فقد جاءت 
في املرتبة الثالثة، حيث شهدت 
ضغوطـــا بيعيـــة وعمليات 

 قــــــــــال 
التــقريـــــــر 
األســــبوعي 
لشركة بيان 
لالستثمار ان جميع أسواق األسهم 
اخلليجية أنهت تداوالت األسبوع 
املاضي على خسائر ملؤشراتها، إذ 
عانت من تأثيرات سلبية متفاوتة 
على خلفية األحداث السياســــية 
التي تشــــهدها مصر فــــي الوقت 
الراهن، وخاصة في جلسات بداية 
األسبوع التي شــــهدت تراجعات 
واضحة مبؤشرات األسواق، واتسم 
الطابع العام للتداوالت في أغلب 
األسواق بظهور عمليات جني أرباح 
ومضاربة خالل بعض اجللسات، 
مما ساهم في تفاقم خسائرها، وإن 
خفف مــــن أثرها حضور عمليات 
شــــرائية ســــاهمت في احلد من 

اخلسائر األسبوعية.
   وعلى صعيد أداء األسواق، 
اشـــار التقرير الى ان الســـوق 
الســـعودية جاءت فـــي صدارة 
أسواق األســـهم اخلليجية من 
حيث نســـبة اخلسائر املسجلة 
مع نهاية األســـبوع، حيث شهد 
السوق عمليات بيع قوية خالل 
بعض اجللسات، وهو ما انعكس 
على مؤشرات التداول في السوق 
والتي ارتفعت بشـــكل واضح، 
خاصة في جلسة التداول األولى 
من األسبوع، غير أن السوق متكن 
من تعويض جزء من خسائره في 
ثالث جلسات حقق فيها االرتفاع، 
وسط دعم من قطاعات قيادية 
البتروكيماويات  في مقدمتهـــا 
واملصارف، فيما شهدت بعض 

 تقـرير 
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