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ارتفاع قوي لألسواق اخلليجية والسوق الكويتي يغّرد وحده هبوطًا
حتت  ضغوط تراجع »زين« والشركات  املرتبطة بها

البنك الدولي الذي سجل انخفاضا 
محدودا، فيما سجل سهم البنك 
الوطن����ي انخفاضا ملحوظا في 
سعره، وسيطرت عمليات البيع 
على س����هم بيتك الذي انخفض 
خالل التداول الى دينار و20 فلسا 
اال ان عمليات الشراء التي شهدها 
السهم ادت الى تالشي خسائره 

ليغلق على دينار و60 فلسا.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم فقد 
شهد سهم االستثمارات الوطنية 
تداوالت مرتفعة سيطرت عليها 
عملي����ات البيع ما ادى لتراجعه 
باحلد االدنى، كذلك تراجعت باقي 
االسهم املرتبطة بسهم زين في 
قطاع االس����تثمار باحلد األدنى، 
التداوالت املرتفعة  واس����تمرت 
على سهم الديرة القابضة الذي 
حاف����ظ على س����عره. وتباينت 
اسعار اسهم الشركات العقارية 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام 
باستثناء التداوالت املرتفعة على 
بعض االسهم كسهم أبيار للتطوير 

العقاري.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، حيث سجلت 
معظم اسهم الش����ركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي انخفاضا في 

اسعارها.
كما تراجعت اسعار اغلب اسهم 
الشركات اخلدماتية في تداوالت 
ضعيفة بش����كل عام، فقد شهد 
سهم زين انخفاضا ملحوظا في 
سعره فيما حققت اسهم الرابطة 
ارتفاعا في اسعارها  وشركاتها 
الهادفة  الش����راء  بفعل عمليات 
لتصعيدها استعدادا لقرب نهاية 
العام، وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 8 شركات على 63.4% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها 107 

شركات.
هشام أبوشادي  ٭

1391.8 نقطة بانخفاض نسبته 
.%1.6

وجاءت املكاسب التي حققتها 
األس����واق اخلليجية باستثناء 
سوقي الكويت والبحرين بدعم من 
الصعود القوي للسوق السعودي، 
والذي يتوقع استمراره، فيما ان ما 
حدث من هبوط للسوق الكويتي 
يعكس الواقع السياسي املتمثل في 
االستجوابات والوضع االقتصادي 
املتمثل في اخلالفات حول آليات 
التنمية  متويل مش����اريع خطة 
االقتصادية التي لم يستفد منها 

القطاع اخلاص حتى اآلن.

آلية التداول

اتسمت أسعار أسهم البنوك 
بالتباين ما بني انخفاض أسعار 
أسهم اربعة بنوك وارتفاع سهم 
واحد في الوقت الذي اس����تمرت 
فيه التداوالت النشطة على سهم 

التي  الق����رارات االقتصادية  مع 
اعلنت عنها احلكومة السعودية 
والتي س����يكون لها تأثير قوي 
على اقتصاد البالد، حيث حقق 
مؤشر السوق السعودي ارتفاعا 
مبقدار 257.2 نقطة مسجال ارتفاعا 
بنسبة 4.24% ليغلق على 6327.1 
نقطة، كذلك ارتفع مؤشر سوق 
دبي 38.2 نقطة مسجال ارتفاعا 
بنسبة 2.6% ليغلق على 1509.8 
نقاط، كما ارتفع مؤش����ر سوق 
ابوظبي مبقدار 17 نقطة ليغلق 
على 2601.9 نقطة بارتفاع نسبته 
0.66%، كذلك ش����هد سوق قطر 
ارتفاعا مبقدار 206.3 نقاط ليغلق 
على 8392 نقطة بارتفاع نسبته 
2.52%، كما ارتفع سوق مسقط 
83.4 نقطة ليغلق على 6353.6 
نقطة بارتفاع نسبته 1.33% فيما 
البحرين انخفاضا  سجل سوق 
مبق����دار 22.6 نقطة ليغلق على 

صفقة قيمتها 4.3 ماليني دينار. 
واحتل قطاع الشركات العقارية 
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 22.9 مليون سهم نفذت 
من خالل 381 صفق����ة قيمتها 2 

مليون دينار.
الش����ركات  وحصل قط����اع 
الصناعي����ة على املركز اخلامس 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 6.9 
ماليني سهم نفذت من خالل 279 
صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار.

الواقع االقتصادي

على الرغم من ان هناك نوعا 
من الضغوط التي شهدتها بعض 
االسهم دفعت السوق للهبوط، 
اال ان م����ا يحدث ف����ي البورصة 
الكويتية يعكس الواقع السياسي 
البالد، فعلى  ف����ي  واالقتصادي 
االس����واقاخلليجية  مس����توى 
فقد تفاعل الس����وق الس����عودي 

دينار، وجرى التداول على اسهم 
107 شركات من اصل 216 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 34 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 35 
شركة وحافظت اسهم 38 شركة 
على اس����عارها و109 شركات لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط 
م����ن حيث القيم����ة، اذ مت تداول 
27.8 مليون سهم نفذت من خالل 
768 صفق����ة قيمتها 14.3 مليون 

دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الثاني من حي����ث القيمة، اذ مت 
تداول 48.9 مليون س����هم نفذت 
من خالل 1394 صفقة قيمتها 11 

مليون دينار.
وج����اء قط����اع الش����ركات 
االس����تثمارية في املركز الثالث 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 55 
مليون سهم نفذت من خالل 866 

على الرغم من الصعود القياسي 
الغلب االسواق اخلليجية، اال ان 
السوق الكويتي سجل انخفاضا 
حتت وطأة ضغوط هبوط اغلب 
اسهم الشركات التابعة للخرافي 
تأثرا باعالن ش����ركة االتصاالت 
االماراتية عن توقف املفاوضات 
ح����ول امتام صفقة ش����راء %46 
من اس����هم زين رغ����م ان رئيس 
مجموعة اخلراف����ي قد اعلن في 
اواخر ش����هر فبراير املاضي عن 
فشل الصفقة نتيجة عدم التزام 
شركة االتصاالت االماراتية بالفترة 
احمل����ددة لالنتهاء م����ن عمليات 
النافي للجهالة بنهاية  الفحص 
شهر فبراير املاضي، وقد تأثرت 
اسهم اخلرافي في ذلك الوقت بهذا 
التصريح، اال ان الالفت لالنتباه 
تأثر سهم زين واسهم الشركات 
املرتبطة بها بالتصريح اخلاص 
بش����ركة االتصاالت، االمر الذي 
يشير الى ان هناك ضغوطا قوية 
على سهم زين واسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي، االمر 
ال����ذي اث����ر بقوة على الس����وق 
الكويتي الذي كالعادة يغرد خارج 
السرب، حيث حققت اسواق املال 
اخلليجية مكاسب كبيرة باستثناء 
سوق البحرين الذي انخفض جراء 
االوضاع السياسية فيها، لذلك 
فإن ما حدث من هبوط للسوق 
الكويتي اثار االستياء لدى اوساط 
املستثمرين الذين كانوا يأملون ان 
يسير السوق الكويتي ضمن قافلة 
التي شهدتها االسواق  الصعود 

اخلليجية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 
12.2 نقط����ة ليغلق على 6251.6 
نقطة بانخفاض نس����بته %0.19 
فيما تكبد املؤشر الوزني خسائر 
كبيرة بلغت 6.96 نقاط ليغلق 
على 430.93 نقط����ة بانخفاض 

نسبته %1.59.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
165.7 مليون سهم نفذت من خالل 
3795 صفقة قيمتها 34.2 مليون 
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نقطة تراجع للمؤشر السعري ليغلق 
على 6251.6 نقطة.

مليون سهم مت تداولها قيمتها 34.2 
مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول سهم 
البنك الدولي متثل 14.3% من القيمة 
اإلجمالية.

شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 21.7 مليون دينار على %63.3 
من القيمة االجمالية.

قطاعات تراجعت مؤشراتها، أعالها 
قطاع البنوك مبقدار 181.4 نقطة، تاله 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 
54.6 نقطة، ثم قطاع االستثمار 
مبقدار 37.5 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

ناقش مجلس إدارة شركة 
املجموعة املشتركة للمقاوالت 
البيانات املالية  »املش���تركة« 
للشركة في اجتماع له امس، 
حيث اظه���رت النتائج املالية 
حتقيق الشركة أرباحا بقيمة 
8.89 ماليني دينار بواقع 101.52 
فلس للس���هم عن العام املالي 

لسنة 2010.
وأشار بيان للشركة على 
موقع البورصة ان حجم إيرادات 
الشركة من أعمالها املنفذة خالل 
2010 تقدر ب� 117 مليون دينار، 
وان مجلس اإلدارة قد أوصى 
بتوزيعات نقدية تقدر ب� %70 
نقدا، و10% أسهم منحة، مقابل 

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 70 % نقداً و10% منحة

»املشتركة« تربح 8.89 ماليني دينار 
بواقع 101.52 فلس للسهم عن 2010

65% نقدا و10% منحة في عام 
.2009

وأضاف ان إجمالي موجودات 
الشركة املتداولة ارتفعت مبقدار 
9 ماليني دينار الى 120.6 مليون 
دينار وان إجمالي موجوداتها قد 
بلغ 135.36 مليون دينار مقابل 
116.9 مليون دينار عن نفس 

الفترة من العام املاضي.
ال���ى ان إجمالي  وأش���ار 
املطلوبات املتداولة بلغ 70.04 
مليون دين���ار، مقابل إجمالي 
املطلوبات وقدره 57.2 مليون 
دينار، وارتفع إجمالي حقوق 
املساهمني من 31.6 مليون دينار 

الى 36.375 مليون دينار.

ذكر بيان صادر عن البورصة 
ان مجلس إدارة ش���ركة منازل 
البيانات  املالية  القابضة اعتمد 
السنوية للشركة للسنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2010 حيث تكبدت 
الشركة خسارة بنحو 4.9 ماليني 
دينار أي ما يعادل خسارة قيمة 
السهم 6.9 فلوس مقابلة خسارة 
قدرت ب���� 15.4 مليون دينار في 
2009 أي ما يقابل 21.6 فلسا فيما 
بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 
10.1 مالي���ني دين���ار مقابل 14.6 

مليون دينار في 2009.
وتراجع إجمالي املوجودات إلى 
125.4 مليون دينار في 2010 مقابل 
132.6 مليون دينار في 2009 كما 
تراجع إجمالي حقوق املساهمني 
إل���ى 50.05 مليون دينار مقابل 

58.16 مليون دينار في 2009.
وبلغ إجمالي املصروفات من 
التعامالت مع األطراف ذات الصلة 

مبلغ 238.078 ألف دينار.
وأوصى مجلس إدارة الشركة 
بعدم توزيع أرباح عن الس���نة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 

.2010

إدارة الشركة  اعتمد مجلس 
الكويتي���ة لصناع���ة األنابيب 
واخلدمات النفطية البيانات  املالية 
السنوية للشركة للسنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2010. حيث حققت 
الش���ركة أرباحا بنحو 387 ألف 
دينار أي ما يعادل 1.7 فلس ربحية 
للسهم مقابل خسارة بنحو 5.19 

ماليني دينار في 2009.
وجاء في بي���ان على موقع 
البورصة ان إجمالي املوجودات 
املتداولة بلغت 169.7 مليون دينار 
مقابل 154.8 ملي���ون دينار في 
2009 وق���در إجمالي املطلوبات 
املتداولة 139.1 مليون دينار مقابل 

161.3 مليون دينار في 2009.
فيما جت���اوز إجمالي حقوق 
املس���اهمني قيم���ة 34.6 مليون 
دينار مقابل 36.8 مليون دينار 

في 2009.

4.9 ماليني دينار 
خسارة »منازل« 

عن 2010

387 ألفًا أرباح 
صناعة »األنابيب« 

عن 2010

البورصة تعكس 
الواقع االقتصادي 
املتأثر باخلالفات 
السياسية وملف 
متويل املشاريع

)قاسم باشا(قاعة التداول شبه خاوية من املتداولني


