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الشركات التشغيلية بقيادة البنوك تقود البورصة لالرتفاع
رغم ضعف السيولة املالية جراء احلذر في الشراء

حترك بعض 
املجاميع االستثمارية 
على أسهمها خاصة 

مجموعتي »الصفوة« 
و»الرابطة«

احلالية، فيما حافظ سهم بيتك 
على أسعاره احلالية في تداوالت 
التجميع،  يغلب عليها عمليات 
خاصة ان السهم بسعره احلالي 
يعتبر محفزا للشراء االستثماري 
متوسط وطويل املدى، وبدعم من 
الصعود امللحوظ للبنك الوطني، 
شهد سهم بنك بوبيان ارتفاعا في 
تداوالته وسعره السوقي، وحققت 
أغلب أسهم الشركات االستثمارية 
ارتفاعا في أسعارها في تداوالت 
ضعيفة، فبعض األسهم حققت 
ارتفاعا استعدادا إلغالقات الربع 
االول من العام احلالي كأس���هم 
ع���ارف والصفاة لالس���تثمار 
والكويتية لالستثمار، واستعادت 
أسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي في قطاع االستثمار بعض 
التي تكبدتها أول من  اخلسائر 
أمس. وحققت أيضا أغلب اسهم 
الش���ركات العقارية ارتفاعا في 
أس���عارها في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة لسهم 

أبيار للتطوير العقاري.

الصناعة والخدمات

التداول  اس���تمرت حرك���ة 
ضعيفة على أغلب أسهم الشركات 
ارتفاع أس���عار  الوطني���ة مع 
أغلبها. فقد شهد سهم الصناعات 
الوطنية ارتفاعا نسبيا في سعره 
في تداوالت مرتفعة نس���بيا. 
وحققت أغلب اس���هم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة خاصة على 
أسهم الشركات التي يغلب على 
نشاطها الطابع التشغيلي. كما أن 
بعض االسهم املرتبطة ببعضها 
في القط���اع حققت ارتفاعا في 
أسعارها، خاصة أسهم الشركات 
التابع���ة ملجموعت���ي الصفوة 
والرابطة.وقد استحوذت قيمة 
تداول أسهم 8 شركات على %53.7 
من القيمة االجمالية للشركات 
النش���اط والبالغ  التي شملها 

عددها 110 شركات.
هشام أبوشادي  ٭

مقارنة بالسوق الكويتي.

آلية التداول

حققت أغلب أس���هم البنوك 
ارتفاعا في أسعارها في تداوالت 
ضعيف���ة باس���تثناء التداوالت 
املرتفعة نس���بيا عل���ى بعض 
االس���هم كس���هم البنك الوطني 
الذي شهد عمليات شراء مرتفعة 
الذي سجل  الوقت  نس���بيا في 
فيه السهم ارتفاعا ملحوظا في 
س���عره، االمر الذي يظهر مدى 
االقبال على شراء السهم مقابل 
الواضح في املعروض  الضعف 
للبيع، وتراجعت تداوالت سهم 
البنك الدولي بشكل واضح مقارنة 
بأول من أمس مع ارتفاع سعره 
انه  اال  مبقدار وحدة س���عرية، 
من الواضح ان الس���هم يؤسس 
بقوة على مس���تويات أسعاره 

مستوى الوضع االقتصادي، كذلك 
اخلالفات السياسية املتواصلة 
التنفيذي���ة  الس���لطتني  ب���ني 
والتشريعية، والتي تتسبب في 
اعاقة مش���اريع التنمية، كذلك 
ندرة الفرص االستثمارية اجليدة 
في السوق، وتشدد البنوك في 
اعطاء تسهيالت للمتاجرة في 
االوراق املالي���ة. فرغم كل هذه 
العوام���ل وغيرها من العوامل 
الس���لبية االخ���رى واملعروفة 
العامل  اال ان هن���اك  للجميع، 
األهم واملتمث���ل في ان الوضع 
االقتصادي اجليد في أغلب الدول 
اخلليجية خاصة في السعودية 
واالمارات وقطر سيدفع أصحاب 
الس���يولة احمللية للتوجه الى 
أسواق هذه الدول، ويدعم هذا 
االجتاه انخفاض مضاعف السعر 
الى الربحية ال� P/E لهذه االسواق 

يشملها النشاط.
تص���در قط���اع الش���ركات 
اخلدماتية النش���اط من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 51.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 1360 صفقة 

قيمتها 10.6 ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني م���ن حيث القيمة، اذ مت 
تداول 12.5 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 411 صفقة قيمتها 8 

ماليني دينار.

السيولة المالية

على الرغ���م من االرتفاعات 
السعرية امللحوظة للعديد من 
األسهم إال ان هناك ضعفا ملحوظا 
في السيولة املالية ناجتا من عدة 
أسباب، أبرزها غياب احملفزات 
اجلاذبة للس���يولة سواء على 
مستوى أداء الشركات أو على 

السيولة املالية.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
61.8 نقطة ليغلق على 6313.4 
نقطة بارتفاع نس���بته %0.99 
مقارنة بأول م���ن امس، كذلك 
ارتف���ع املؤش���ر الوزني 7.59 
نقاط ليغلق على 438.52 نقطة 
بارتفاع نسبته 7.59% مقارنة 
بأول من أم���س. وبلغ إجمالي 
املتداولة 146.9 مليون  األسهم 
سهم نفذت من خالل 3253 صفقة 

قيمتها 26.9 مليون دينار.
وجرى التداول على أس���هم 
110 شركات من أصل 216 شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 67 
شركة وتراجعت أسعار أسهم 16 
شركة وحافظت أسهم 27 شركة 
على أسعارها و106 شركات لم 

قفز مؤش���را سوق الكويت 
ام���س بفعل  املالية  ل���أوراق 
عمليات الش���راء النسبي على 
أغلب أسهم الشركات التشغيلية، 
خاصة أسهم البنوك التي حقق 
أغلبها مكاسب سوقية ملحوظة 
خاصة سهم البنك الوطني، فيما 
سجلت املتغيرات ال� 3 انخفاضا 

مقارنة بأول من امس.
ويأت���ي الصع���ود الق���وي 
ملؤشري السوق امس كرد فعل 
على املستويات املتدنية لأسهم 
في محاولة ألوساط املتداولني 

للمضاربة على األسهم.
فعمليا لم حتدث اي تطورات 
إيجابية على مستوى الوضع 
االقتصادي احمللي او السياسي، 
وإقليميا، هناك هدوء نسبي 
البحري���ن، وبالتالي فإن  في 
السوق يعتمد في نشاطه على 
التحركات املضاربية السريعة 
املتداولني، باالضافة  ألوساط 
الى مس���اعي بعض املجاميع 
االس���تثمارية لتصعيد أسهم 
شركات اس���تعدادا إلقفاالت 
نهاية الرب���ع األول من العام 
احلال���ي، خاصة ان���ه في ظل 
الوض���ع املت���ردي للبورصة 
من���ذ بداي���ة الش���هر املاضي 
واخلسائر السوقية الضخمة 
البالغة نحو 3.7 مليارات دينار 
حتى نهاية االسبوع املاضي، 
ف���إن النتائج املالي���ة للعديد 
من الشركات ستكون سلبية 
باستثناء الشركات التشغيلية 
التي ستحقق أداء جيدا خاصة 
البنوك التي في حال استمرار 
الضعف في حجم تسهيالتها 
االئتمانية، فإن ذلك س���يؤثر 
ايض���ا على نتائجها املالية ما 
لم تخط احلكوم���ة خطوات 
العديد من  س���ريعة لط���رح 
املش���اريع التنموية لتحريك 
ان  عجلة االقتص���اد، خاصة 
هناك فوائ���ض مالية ضخمة 
لدى احلكوم���ة فيما ان هناك 
قطاعا خاصا يعاني من شح 
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نقطة ارتفاع املؤشر السعري ليغلق 
على 6313.4 نقطة بارتفاع نسبته 
.%0.99

شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 14.4 مليون دينار على %53.7 
من القيمة االجمالية.

مليون سهم مت تداولها قيمتها 26.9 
مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول سهم زين 
متثل 19.7% من القيمة االجمالية.

قطاعات ارتفعت مؤشراتها اعالها 
البنوك مبقدار 267.8 نقطة، تاله 
اخلدمات مبقدار 198.1 نقطة، تاله 
الشركات غير الكويتية مبقدار 50.2 
نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

)سعود سالم( ارتفاع ملحوظ ملؤشري السوق  

اجلوعان: 4.1 ماليني دينار األرباح التشغيلية
لـ »الكوت للمشاريع الصناعية« وتوزيع 20% نقدًا عن 2010

أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الكوت للمشاريع الصناعية فهد 
اجلوعان أنه بالرغم من الظروف 
االقتصادية الصعبة في املنطقة، 
فإن الشركة حققت أداء متميزا في 
إلى حتقيق  عملياتها والتي أدت 
أرباح تشغيلية بلغت 4.1 ماليني 
دينار مبا يعادل 46.5 فلسا ربحية 
للس����هم خالل عام 2010 مقارنة 
بأرب����اح تش����غيلية قدرها 4.77 
ماليني دينار مبا يعادل 54 فلسا 
للسهم للفترة املقارنة من 2009، 
مرجعا سبب االنخفاض في األرباح 
التشغيلية إلى فترة إغالق املصنع 
في شهر يناير من عام 2010 لغرض 

أعمال الصيانة الدورية.
وأضاف اجلوعان خالل عمومية 
الشركة أمس أن تقلبات وضعف 
األس����واق املالية أدت إلى نتائج 
سلبية في اس����تثمارات الشركة 
مما أدى إلى تراجع صافي أرباحها 
إلى 2.75 مليون دينار مبا يعادل 
31 فلسا للس����هم، مشيرا إلى أن 
تلك النتائج أعلى قليال من نتائج 
عام 2009 والتي كانت مبقدار 2.4 
مليون دينار مبا يعادل 27 فلسا 
للس����هم. واس����تعرض اجلوعان 
البيانات املالية للشركة موضحا 
أن مبيعات الش����ركة بلغت 11.03 
مليون دينار خالل 2010 مقارنة ب� 

الش����ركتني  أن  إل����ى  اجلوع����ان 
مستمرتان على نفس النمط في 

حتقيق النتائج املمتازة.
وق����ال اجلوع����ان إن ش����ركة 
البترولية عانت  الدرة للخدمات 
من ضع����ف وتقلبات التداول في 
األسواق املالية، إال أن أداء ممثلي 
الش����ركة كان له مردود إيجابي 
التشغيلية لبعض  النتائج  على 

فروعها.
املالي للش����ركة  وع����ن األداء 
أك����د اجلوعان عل����ى مثالية هذا 
األداء خالل العام 2010، مما أتاح 
للشركة تقليص املديونية وتوفير 
السيولة النقدية والتي ستمكنها 
من االس����تفادة من زيادة فرص 
االستحواذ على مشاريع جديدة 
وأيضا املشاركة في مشاريع البنية 
التحتية التي مت اإلعالن عنها مؤخرا 
في الكويت والتي سيكون لها تأثير 
واضح على منو االقتصاد الكويتي 
وبالتالي استفادة الشركة بشكل 

مباشر وغير مباشر.
وأك����د اجلوعان عل����ى التزام 
الش����ركة بهدفها الرئيس����ي وهو 
ضمان توريد منتجاتها الرئيسية 
الكلورين  ف����ي م����واد  واملتمثلة 
وحمض الهيدروكلوريك والصودا 
الكاوية لعمالئها االستراتيجيني 
مثل وزارة الكهرباء واملاء ووزارة 
األش����غال العامة والهيئة العامة 
للصناعة وش����ركة نفط الكويت 
وشركة البترول الوطنية الكويتية 
وشركة ايكويت باإلضافة إلى عمالء 

آخرين.
ووافق����ت اجلمعية العمومية 
العادية للشركة على كافة البنود 
الواردة على جدول أعمالها ومن 
أهمها املوافقة على توصية مجلس 
إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية 
بنسبة 20%، كما وافقت اجلمعية 
على إلغاء ق����رار الزيادة النقدية 
لرأس املال املعتم����د في 7 ابريل 
2007 والبالغ 15.18 مليون دينار 

وذلك لعدم احلاجة إليه.
وانتخب����ت العمومية مجلس 
إدارة جديدا للفت����رة من 1 يناير 
2011 وحت����ى 31 ديس����مبر 2013 
واعض����اؤه كالتالي: فهد يعقوب 
اجلوعان )رئيس����ا(، بدر مساعد 
عبداهلل الس����اير )نائبا(، وحمد 
عبدالعزيز الصقر، وعثمان زاحم 
الزاحم، وبدر مساعد بدر الساير، 
ورياض فرحان العنزي، وصالح 

ناصر الصقعبي.
عاطف رمضان   ٭

6 آالف دينار لكل عضو وترحيل 
املتبقي من األرباح إلى حس����اب 

األرباح املرحلة للسنة املقبلة.
وأوضح اجلوعان أن الشركة 
تس����تهدف توفير نحو 60% من 
احتياجات السوق احمللي من مادة 
امللح نهاية العام احلالي من خالل 
توسعة إنتاجها من مصنع امللح 
حيث خصصت الشركة نحو 1.2 
التوسعة  مليون دينار ألغراض 
في املصنع كما ش����رعت الشركة 
في توريد منتجاتها الى اس����واق 
اوروبا ومنطقة الشرق االوسط، 
موضحا أن الش����ركة تتطلع الى 
الدخول في أسواق جديدة خالل 
الفترة املقبلة وسوف تركز على 
منطقة اخللي����ج بالدرجة األولى 
خاصة الس����وق السعودي نظرا 
للدعم الكافي الذي يقدم للصناعة 

والصناعيني.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي 
احمللي ال يلقى الدعم الكافي من قبل 
احلكومة والبد ان يكون هناك نظرة 
واقعية للقطاع النه من غير املعقول 
ان يرقى القطاع الصناعي ويأخذ 
دورا حيويا دون الدعم احلكومي 

اسوة بباقي القطاعات االخرى.
واشار اجلوعان الى ان منطقة 
اخلليج عموما والسعودية بشكل 
خاص تبني انها من افضل املناطق 
الصاحلة لالس����تثمار الصناعي 
واالكثر جذبا له بفضل ما تقدمه 
من تسهيالت ودعم كاف للصناعة 

والصناعيني.
وبالنس����بة لنتائج الشركتني 
التابعتني ل� »الكوت للمش����اريع 
الصناعية« واخلاصتني بعمليات 
النقل وانتاج املواد البتروكيماوية 
النفطية، أش����ار  اخلاصة باآلبار 

11.8 مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009، مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة 
ناقش البيانات املالية في جلسته 
2011 واعتمدها  بتاريخ 2 فبراير 
التالية: حتويل  التوصيات  وأقر 
ما يعادل 10% من األرباح حلساب 
االحتياطي القانوني، وحتويل ما 
يعادل 10% من األرباح حلس����اب 
االحتياط����ي االختياري وتوزيع 
أرباح نقدية بواقع 20% من رأس 
املال املدفوع أي بواقع 20 فلس����ا 
للسهم وحتديد مبلغ 42 ألف دينار 
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع 

)محمد ماهر( فهد اجلوعان مترئسا عمومية »الكوت للمشاريع الصناعية« 

الشركة تستهدف توفير 
60% من احتياجات 
السوق احمللي من 

مادة امللح نهاية 
العام احلالي

»دار الكوثر«: تقدم ملحوظ مبشروع الشارقة
كشف مدير التسويق في شركة دار الكوثر 
العقارية أحدى ش���ركات املجموعة اخلليجية 
للتنمية واالستثمار حسني حاجي أن الشركة 
وصلت ملراحل متقدمة في تنفيذ مشروعها في 
الشارقة وهو برج الريحان والذي تقدر كلفته 
بنحو 40 مليون دوالر، وأن املشروع وصل إلى 
ما نسبته 58% من الهيكل اخلرساني األسود، 
ووصلت أيضا إلى الطابق ال� 29 من البرج.  وقال 
حاجي في تصريح صحافي ان الشركة ماضية 
في تسويق املشروع بش���كل مستمر وخالل 

فترات زمنية مدروسة، مشيرا إلى ان النسبة 
التي حققتها الش���ركة تشير الى أن املشروع 
ماض في التنفيذ حسب اجلدول الزمني املقرر 
له. وذكر حاجي أن الشركة سوقت حتى اآلن 
في عمليات التسويق مبا يقارب نسبة 42% من 
املشروع، مشيرا إلى أن مشروع برج الريحان 
عبارة عن برج في الش���ارقة ويتمتع مبوقع 
استثنائي وبإطاللة مباشرة على بحيرة اخلان 
الشهيرة، ويتكون البرج من 50 طابقا، منها 42 

طابقا سكنيا بعدد إجمالي 252 شقة. 


