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 «المملكة القابضة» تمدد فترة عرضها لشراء كامل 
حصة «زين» في «زين السعودية» للمرة الثانية

 .. وتبيع مليون متر مربع من «أرض المملكة» لشركة االستثمار العقاري 

 وافقت شركة «اململكة القابضة» على متديد 
فترة عرضها املقدم إلى مجلس إدارة شــــركة 
االتصاالت املتنقلة «زين الكويتية» لشراء كامل 

حصتها في «زين السعودية» للمرة الثانية.
  وقالت الشركة في بيان لها على موقع «تداول» 
أن فترة انتهاء العرض ســــتكون في الساعة 

اخلامسة مساء بتوقيت الرياض من يوم األربعاء 
املوافق ٢٠١١/٠٢/١٦، وذلك بناء على طلب مجلس 

إدارة شركة «زين الكويتية».
  وكانت «اململكة القابضة» قد تقدمت نهاية 
الشــــهر املاضي بعرض مبدئي وغير ملزم إلى 
مجلس إدارة شــــركة «زين الكويتية» لشراء 

كامل حصتها البالغة ٢٥٪ في «زين السعودية»، 
وحددت صالحية العرض إلى غاية الســــاعة 
اخلامسة من مساء يوم األحد املوافق ٦ فبراير 
٢٠١١، قبــــل أن متدد فترة العــــرض إلى غاية 
الساعة اخلامسة مساء من يوم األحد املوافق 

 .٢٠١١/٠٢/١٣

 أعلنت شركة اململكة القابضة التي يترأس 
مجلس إدارتها األمير الوليد بن طالل عن بيع 
مليون متر مربع من «أرض اململكة» اجلزء 
الغربي لشركة االستثمار العقاري احملدودة 
(التي متتلك فيها شركة اململكة حصة بنسبة 
٣٨٫٨٩٪) بقيمة ٢٥٠ رياال للمتر املربع إلنشاء 
مدينـــة اململكة الثانية، مع العلم بأن مدينة 
اململكة األولى قد مت افتتاحها عام ١٩٩٩ ونسبة 

اإلسكان فيها ١٠٠.٪
  كما أن اجلزء الشرقي من األرض فيه «واحة 
اململكة» وتشمل بنية أساسية كاملة وسيكون 

فيها فندق سيعلن عنه قريبا جدا.
  وقد أعلنت شركة اململكة القابضة األربعاء 

٩ فبراير ٢٠١١ عن منح شركة دار الدراسات 
العمرانية التصميم الرئيسي للبنية التحتية 
في مشـــروع «اململكة الرياض الند» البالغ 
مساحتها أكثر من ١٦ مليون متر مربع، وعلق 
العقارية احمللية  الوليد: «مشاريعنا  األمير 

قواعد ثابتة لربحية شركة اململكة».
  وبناء على تصريحات الرئيس التنفيذي 
للتطوير واالســـتثمارات احمللية في شركة 
اململكة القابضة م.طالل امليمان: «تأتي هذه 
اخلطوة بغرض التوســـع بأعمال شـــركة 
االستثمار العقاري احملدودة واالستفادة من 
التشغيلية والتسويقية باعتبارها  قدراتها 
املالك واملشغل ملجمع مدينة اململكة السكني 

في مدينة الرياض».
  هذا وجتاوزت قائمة االنتظار خمسمائة 
عائلـــة ملدينة اململكـــة األولى. وقد حصلت 
الشركة على قرض بنكي من البنك السعودي 
الفرنسي لتمويل توسعاتها بعد إجراء دراسة 
مســـتفيضة للســـوق وجدوى اقتصادية 
للمشـــروع «مدينة اململكة» الثانية. كما أن 
«مدينة اململكة» الثانية سيتم إنشاؤها في 
تلك املنطقة الواعدة لتوفير مجموعة أوسع 
من اخلدمات املضافة للمستأجرين واالستفادة 
من البنية التحتية واملشاريع األخرى املزمع 
إنشاؤها من قبل املطورين بالتعاون والتنسيق 

مع اجلهات املعنية. 

املالية تعكس الواقع االقتصادي والسياســـي والتشريعي في اي 
دولة، والوضع املتردي للســـوق الكويتي منذ بداية الربع األخير 
من العام املاضي وحتى اآلن يعكس الكثير من األوضاع االقتصادية 
التي تداخلت بشـــكل كبير مع الوضع السياسي حتى بات الوضع 
أصعب من ان تعرف من 
يقود من؟ السياسة تقود 
االقتصاد أم االقتصاد يقود 
السياسة، مبعنى أكثر دقة، 
ان املســـؤولني عن إدارة 
الوضـــع االقتصادي في 
البالد يواجهون عراقيل 
سياســـية كبيرة ازدادت 
حـــدة وانعكســـت على 
التنمية خاصة  مشاريع 
ملـــف متويلهـــا الذي لم 
يحسم حتى اآلن رغم مرور 
إقرار قانون  ســـنة على 
خطة التنمية، األمر الذي 
سيؤثر على وتيرة وآلية 
هذه املشاريع التي يعلق 

٣٣٫٩ مليون ســـهم نفذت من خالل ٦٠٦ صفقات قيمتها ٣٫٨ ماليني 
دينار.

  واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٩٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٥٤١ صفقة قيمتها ٢٫٦ 

مليون دينار.
  وحصل قطاع الشركات 
الصناعية على املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 
١١٫٧ مليون سهم نفذت من 
خـــالل ٢٩٧ صفقة قيمتها 
١٫٦ مليـــون دينار، وجاء 
قطاع الشركات اخلدماتية 
فـــي املركـــز اخلامس من 
حيث القيمة، إذ مت تداول 
١١٫١ مليون سهم نفذت من 
خالل ٢١٨ صفقة قيمتها ١٫١ 

مليون دينار.

  الوضع االقتصادي

  معروف ان األســـواق 

 البورصة تواصل الهبوط في تداوالت ضعيفة
  لتزيد أجواء اإلحباط لدى أوساط المتداولين

استحوذت قيمة تداول اسهم ٧ شركات والبالغة   
٩٫٣ ماليني دينار على ٥٧٫٦٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، االمناء، رمال، 
اهلي متحد، االستثمارات الوطنية ومنا القابضة.

استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة    
٣٫١ ماليني دينار على ١٩٫١٪ من القيمة االجمالية.

باستثناء ارتفاع مؤشر البنوك مبقدار ٥٢٫٨٪    
والعقار مبقدار ٢ نقطة، تراجعت مؤشرات القطاعات 
االخرى اعالها مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية 
مبقدار ٧١٫٢ نقطة، تاله االستثمار مبقدار ٣٨ نقطة، 

تاله الصناعة مبقدار ٣٣٫٤ نقطة.  ت 
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عليها القطاع اخلاص آماال عريضة 
لتحريك حالـــة الركود التي يعاني 
منها ومســـاعدة على إيجاد موارد 
جديدة في الوقت الذي التزال تعاني 
فيه من صعوبات شديدة في الوفاء 
بالتزاماتها املالية، فضال عن ان هناك 

شركات مرشحة لإلفالس.

  آلية التداول

  اتسمت حركة التداول على أسهم 
البنوك بالضعف العام مع تباين في 
أسعارها، فقياســـا بتداوالت القطاع الضعيفة، فإن تداوالت سهم 
البنك الوطني تعتبر مرتفعة نسبيا رغم انخفاض سعره السوقي 
مبقدار وحدة سعرية، فيما سجل سهم «بيتك» ارتفاعا محدودا في 
تداوالت مرتفعة نسبيا، وقد أعلن «بيتك» عن نتائجه املالية لعام 
٢٠١٠ والتي حقق فيها أرباحا بلغت ١٠٥٫٩ ماليني دينار، ما يعادل 
٤٣ فلسا، وقياســـا باألرباح التي حققها في األشهر الـ ٩ من العام 
املاضي، والتـــي بلغت نحو ٩٧٫٣ مليون دينار، فإن أرباح «بيتك» 
في الربع األخير بلغت نحـــو ٨٫٦ ماليني دينار، ما يعني ان هناك 
مخصصات مت أخذها في الربع األخير، وواصل سهم االهلي املتحد 

االرتفاع في تداوالت ضعيفة.
  سجلت اغلب أسهم الشركات االستثمارية انخفاضا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام، حيث يالحظ ان اغلب األسهم مرتبطة 
مبجموعة اخلرافي على الرغم من انه يتوقع االنتهاء من صفقة زين 
ـ اتصاالت خالل الشهر اجلاري، وكانت شركة اململكة القابضة قد 
قامت بتمديد العرض الذي تقدمت به لشراء زين السعودية الى يوم 
األربعاء املقبل بناء على طلب من شـــركة زين األم. وقد شهد سهم 
املال لالستثمار انخفاضا ملحوظا في تداوالت مرتفعة غلب عليها 
عمليات البيع القوية، وحافظت أغلب أسهم الشركات العقارية على 
أســـعارها ثابتة في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت النشطة 

على سهم اإلمناء العقارية الذي حقق مكاسب سوقية جيدة.

  الصناعة والخدمات

  سجلت أغلب أسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في 
تداوالت مرتفعة نسبيا على بعض األسهم كسهم منا القابضة الذي 
سجل انخفاضا محدودا في سعره، وسجل سهم اسمنت بورتالند 
انخفاضا محدودا في ســـعره رغم التوزيعات اجليدة التي أعلنت 

عن توزيعات أكثر من جيدة.
  وتراجعت أسعار أغلب أسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت 
متواضعة، فقد حافظ سهم زين على سعره في تداوالت ضعيفة، 
فيما انه رغم التداوالت الضعيفة على ســـهم صفوان إال انه سجل 
ارتفاعا ملحوظا في ســـعره، وقد استحوذت قيمة تداول أسهم ٧ 
شـــركات على ٥٧٫٦٪ من القيمة اإلجمالية للشـــركات التي شملها 

التداول والبالغ عددها ١٠٩ شركات. 

 هشام أبوشادي
  جاءت حركة التداول في ســـوق 
الكويـــت لالوراق املاليـــة في بداية 
تعامالت االسبوع امس مخيبة لآلمال، 
فقد كانت هناك قناعة راسخة لدى 
اوساط املتداولني بان الهبوط الذي 
الســـوق منذ بداية االحداث  شهده 
السياســـية في مصـــر والتي تكبد 
خاللها املؤشـــر خسائر تقدر بأكثر 
من ٢٠٠ نقطة يعود الى طبيعة هذه 
االحداث وصعوبة توقع نتائجها، لكن 

مع االعالن عن تنحي الرئيس املصري السابق حسني مبارك مساء 
يوم اجلمعة املاضي، ساد شعور من التفاؤل لدى اوساط املتداولني 
بان السوق الكويتي سيشهد نشاطا ليعوض بعض خسائره، لكن 
ما حدث امس ان السوق واصل هبوطه مع استمرار الضعف الشامل 
في القوة الشـــرائية، االمر الذي زاد من اجواء االحباط لدى اوساط 
املتداولني، خاصة في ظل التفاعل االيجابي الغلب االسواق العاملية 
التي شهدت ارتفاعا مبجرد انتشار خبر تنحي حسني مبارك، فيما 
ان االسواق اخلليجية التي قد تكبدت خسائر ضخمة مع بدء االحداث 
السياســـية في مصر قد عوضت اغلب هذه اخلسائر في االسبوعني 
املاضيـــني، لكن بالنظر الى االداء التاريخي للســـوق الكويتي جند 
انـــه دائما يغرد خارج الســـرب، ففي مرات عديدة كانت االســـواق 
اخلليجية والعاملية حتقق مكاســـب يقابل ذلك خسائر في السوق 
الكويتي، وبالعكس، عندما كانت تشـــهد هذه االسواق خسائر كان 
الســـوق الكويتي يحقق مكاسب، وهذا يظهر ان السوق الكويتي ال 
يخضع للعوامل الطبيعية التي حترك االســـواق املالية، بل يخضع 
لقدرات املجاميع االستثمارية ورغباتها في تصعيد السوق او دفعه 
للهبوط، وفي الوقت الراهن فإن الكثير من املجاميع االســـتثمارية 
اصبحت غير قادرة على تصعيد الســـوق اال في اوقات محددة وفي 

الغالب عند اقتراب نهاية الفترات ربع السنوية.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٢٣٫٢ نقطة ليغلق على ٦٧١٥٫٧ 
نقطة بانخفاض نســـبته ٠٫٣٤٪ كذلك انخفض املؤشر الوزني ٠٫٨٢ 

نقطة ليغلق على ٤٧٤٫٠٣ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫١٧٪.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ٩٩٫٨ مليون سهم نفذت من خالل 

٢٠٤٦ صفقة قيمتها ١٦٫٢ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١٠٩ شركات من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت اســـعار اسهم ١٦ شـــركة وتراجعت اسعار اسهم ٥٠ شركة 
وحافظت اسهم ٤٣ شركة على اســـعارها و١٠٧ شركات لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٥٫٦ 

ماليني سهم نفذت من خالل ٢٧٣ صفقة قيمتها ٥٫٦ ماليني دينار.
  وجاء قطاع العقار في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 

 تداوالت قياسية 
على سهم 
«اإلنماء» يغلب 
عليها طابع 
المضاربات

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٧ شركات على 
٥٧٫٦٪ من 

القيمة

 (سعود سالم) اإلحباط باد على أحد املتداولني 

 المؤشر ٢٣٫٢ نقطة وتداول 
٩٩٫٨ مليون سهم قيمتها 

١٦٫٢ مليون دينار

 انخفاض 

 نصرة: نتائج بنك قطر الدولي القياسية في ٢٠١٠
  نجمت عن النشاط المصرفي األساسي 

 «وثاق» تدشن موقعها 
اإللكتروني الجديد 

 أعلنت شركة «وثاق» للتأمني 
التكافلي عن تدشـــني موقعها 
اإللكترونـــي اجلديد متضمنا 
املتميزة  عددا من اخلدمـــات 
للعمالء واملساهمني والزوار، 
والذي يهدف إلى توسع الشركة 
في عرض خدماتها في جميع 
املدير  األسواق. وأكد مساعد 
العام لتكنولوجيا املعلومات 
في الشركة بهاء معروف في 
تصريح صحافي له: ان الشركة 
حرصت على أن يكون املوقع 
اجلديد ذا تصميم جمالي متميز، 
ويتضمن روابط متنوعة تهم 
زواره ومتصفحيه من العمالء 
واملســـاهمني لإلطالع عليها 

واالستفادة من محتوياتها.
  وقال معروف إن متصفحي 
لــــ «وثاق»  املوقـــع اجلديد 
www.wethaq.com يحظـــون 
بفرصة التســـجيل في قائمة 
بريديـــة إلكترونية من خالل 
املوقع للتواصل مع الشركة، 
واالستفادة من اخلدمات التي 
يقدمها والسيما املركز اإلعالمي 
الذي يعرض كل أنشطة الشركة 
بصفة مســـتمرة، فضال عن 
أهمية املوقع في زيادة مساحة 
التواصل مع وســـائل اإلعالم 
انطالقـــا من إميـــان «وثاق» 
بأهمية دور اإلعالم في نشـــر 

الوعي والثقافة االقتصادية. 

 قال املدير التنفيذي لبنك قطر الدولي جورج 
نصرة ان أرباح البنك القياسية خالل العام ٢٠١٠ 
التي ارتفعت بواقع ٣٤٪ إلى ٤٥٨ مليون ريال 
قطري جنمت عن النشاط املصرفي األساسي 

ولم تتضمن أي أرباح استثنائية. 
  وكشف نصرة في مقابلة مع قناة «العربية» 
الفضائيـــة أن بنك قطر الدولي، شـــريك بنك 
الكويـــت الوطني في قطر، لم يضطر إلى أخذ 
مخصصات استثنائية خالل العام ٢٠١٠ بفضل 
األداء اإليجابي حملفظة قروضه واستثماراته، 
مشيرا إلى أن نسبة القروض املتعثرة ال تتعدى 

٢٪ من إجمالي قروض البنك.
  من جهـــة ثانية، أكد نصـــرة أن تأثر بنك 
قطر الدولـــي بقرار البنك املركـــزي القطري 
إغالق البنوك التجارية لعملياتها االســـالمية 
ســـيكون محدودا، ألن الذراع اإلسالمية لبنك 

قطر الدولي صغيرة نســـبيا ولم يتعد على 
افتتاحها العامني، مشيرا إلى أن القرار يقضي 
مبنع البنوك التجارية من منح قروض جديدة 
بعد نهاية العام احلالي، وليس التخلص من كل 
املوجودات اإلسالمية القائمة، إذ يحق للبنوك 
أن حتتفظ بالقروض اإلسالمية التي منحتها 

إلى حني استحقاقها.
  وأضـــاف نصرة بأن قـــرار البنك املركزي 
القطـــري لم يكن مفاجئا، بل كانت قد صدرت 
تعليمات منه في هذا الشـــأن منذ نحو ستة 

أشهر، لكن اجلديد يتعلق بآلية تنفيذه. 
  يذكر أن بنك الكويت الوطني يتولى إدارة 
بنك قطر الدولي وميتلك فيه حصة استراتيجية 
تبلغ ٣٠٪، وكان بنك قطر الدولي قد أعلن عن 
ارتفـــاع أرباحه الصافية بواقع ٣٤٪ إلى نحو 

٤٨٥ مليون ريال قطري في العام ٢٠١٠.  

 شريك «الوطني» في قطر يحقق ٣٤٪ نموًا في أرباحه
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