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انخفاض محدود للبورصة وأسهم البنوك األفضل للشراء االستثماري
مضاربات سريعة على بعض األسهم الرخيصة خاصة العقارية

سهم »اجلزيرة« 
يواصل التحليق عاليًا 

و»مشاعر« تصعد 
باحلد األعلى

املرتفعة على س���همي الوطني 
والبنك الدولي، وازدادت حركة 
التداول على اس���هم الشركات 
االس���تثمارية ضعفا مع تراجع 
أسعار بعضها وارتفاع البعض 
بش���كل محدود وخاصة س���هم 
امتياز لالس���تثمار التي يتوقع 
ان تتعلن عن أعلى أرباح في قطاع 
االستثمار، حيث يشهد سهمها 
عمليات جتميع على أس���عارها 
ما بني 194 فلس���ا و196 فلس���ا، 
املتداولني  ومن الضروري على 
االبتعاد عن الشركات االستثمارية 
التي تواجه صعوبة في حتقيق 

األرباح.
وارتفعت نسبيا حركة التداول 
على بعض األسهم العقارية بفعل 
عمليات املضاربة التي ش���ملت 
بش���كل رئيسي أس���هم اإلمناء 
العقاري���ة والتجارية العقارية 

وأعيان العقارية.

الصناعة والخدمات

سجلت أغلب أسهم الشركات 
الصناعية انخفاضا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة على س���هم 
ارتفاعه  الذي واصل  الصلبوخ 

لليوم الثاني على التوالي.
واس���تمر االجت���اه النزولي 
ألغلب أسهم الشركات اخلدماتية 
في تداوالت ضعيفة باستثناء 
بعض األس���هم الرخيصة التي 
شهدت تداوالت مرتفعة نسبيا، 
فقد واصل سهم اجلزيرة التحليق 
عاليا لليوم الثاني على التوالي 
مدعوم���ا بالوضع املس���تقبلي 
اجليد للشركة، كذلك شهد سهم 
مش���اعر ارتفاعا ف���ي تداوالته 
ارتفع  الذي  الس���وقي  وسعره 

باحلد األعلى.
وقد استحوذت قيمة تداول 
أسهم 10 شركات على 50.1% من 
القيمة اإلجمالية للشركات التي 
ش���ملها التداول والبالغ عددها 

110 شركات.
هشام أبوشادي  ٭

توزع أرباحا اال ان أرباحها شهدت 
منوا جيدا وسعرها السوقي يعد 
البنوك كسهم  األدنى في قطاع 
البن���ك الدولي ما يجعله مغريا 
للشراء االستثماري، لذلك فإننا 
نؤكد على انه رغم حالة الوهن 
احلالي���ة للس���وق اال ان هناك 
فرصا جيدة للش���راء وحتقيق 
مكاسب سوقية لن تقل عن %10، 
كما يجب االبتعاد بقدر اإلمكان 
عن املضاربات خاصة ان نسبة 

مخاطرها مرتفعة.

آلية التداول

باستثناء االنخفاض امللحوظ 
لسهم األهلي املتحد الذي تراجع 
30 فلسا من خالل تداول 5 آالف 
س���هم، فقد حافظت باقي أسهم 
البنوك على أسعارها في تداوالت 
التداوالت  ضعيفة باس���تثناء 

بداية الشهر املاضي، فإن الكثير 
من أوس���اط املتداولني يجدون 
صعوب���ة ف���ي اتخاذ ق���رارات 
بالش���راء وما إذا كان الش���راء 
ام املضاربات  بهدف االستثمار 
الس���ريعة، ولكن اخليار اجليد 
في هذه األوقات يجب ان ينحصر 
في الشراء واالستثمار في أسهم 
الشركات القادرة على حتقيق منو 
في أرباحها وتوزيعاتها خاصة 
الشركات التي قامت بتوزيع أرباح 
في العام املاضي من نش���اطها 

التشغيلي.
فعلى مستوى أسهم البنوك، 
فرغ���م ان بعضه���ا تعافى من 
تداعيات األزمة اال انه يجب شراء 
أسهم البنوك التي قامت بتوزيع 
أرباح خاصة ان أسعارها احلالية 
الفترة  ش���هدت اس���تقرارا في 
املاضية، كما ان هناك بنوكا لم 

ماليني دينار.
واحتل قط����اع البنوك املركز 
الثالث من حي����ث القيمة، اذ مت 
ت����داول 4.3 ماليني س����هم نفذت 
من خالل 128 صفقة قيمتها 2.8 

مليون دينار.
وحص����ل قط����اع الش����ركات 
االس����تثمارية على املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 14.1 
مليون سهم نفذت من خالل 301 
صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات الصناعية 
في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 9.5 ماليني سهم نفذت 
من خالل 256 صفقة قيمتها 1.5 

مليون دينار.

قرارات الشراء

في ظل األداء الضعيف للسوق 
واجتاهه النزولي امللحوظ منذ 

وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
116.2 مليون سهم نفذت من خالل 
2363 صفقة قيمتها 15.6 مليون 

دينار.
التداول على اس����هم  وجرى 
110 شركات من أصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 31 
شركة وتراجعت أسعار أسهم 32 
شركة وحافظت أسهم 47 شركة 
على أس����عارها و107 شركات لم 

يشملها النشاط.
الش����ركات  تص����در قط����اع 
اخلدماتي����ة النش����اط من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 45.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 887 صفقة 

قيمتها 5.9 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 38.7 مليون سهم نفذت 
من خ����الل 681 صفقة قيمتها 3.1 

واصل سوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالته الضعيفة والتي 
غلبت عليه����ا عمليات املضاربة 
وجن����ي األرباح في ظ����ل أجواء 
نفس����ية مفعمة باإلحباط جراء 
الوض����ع الذي مير به الس����وق 
وال����ذي أعطى مؤش����رات قوية 
عل����ى ان النتائ����ج املالية ملعظم 
الش����ركات في النصف األول من 
العام احلالي ستكون سيئة، لذلك 
فإن ما يح����دث من تراجع حاليا 
في السوق يعد استباقا للنتائج 
املالي����ة املتوقعة، وهذا يعني ان 
الس����وق مع اإلعالن رسميا عن 
نتائج الشركات سيتفاعل بشكل 
إيجابي مع أسهم الشركات التي 
س����تعلن عن نتائج مالية جيدة 
والتي تنحصر في الشركات ذات 
األداء التشغيلي والتي يأتي في 
مقدمتها البنوك التي حتافظ على 
مستويات أسعارها احلالية، األمر 
الذي يجعلها مغرية للشراء، وفي 
مقابل ذلك، فإن بعض املضاربني 
يتحركون بش����كل س����ريع على 
األس����هم الرخيصة، خاصة التي 
متتلك مقومات للمضاربة سواء 
على مس����توى امتالكها ألصول 
جيدة مدرة للدخل او على مستوى 
الوف����اء بالتزاماتها  قدراتها في 
املالية. وبشكل عام، فإن السوق 
سيواصل تداوالته الضعيفة حتى 
نهاية الشهر اجلاري مع توقعات 
بأن يشهد األسبوع األخير بعض 
التحركات من بع����ض املجاميع 
االس����تثمارية لتصعيد أس����هم 
شركاتها لتحسني نتائجها املالية 
بقدر اإلمكان في النصف األول من 

العام احلالي.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام 6 نقاط 
ليغلق على 6308.1 نقطة بانخفاض 
نس����بته 0.10% مقارنة بأول من 
أمس، كذلك انخفض املؤشر الوزني 
0.58 نقطة ليغلق على 437.59 
نقطة بانخفاض نس����بته %0.13 

مقارنة بأول من أمس.
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 7.8 ماليني دينار 
على 50.1% من القيمة اإلجمالية.

مليون سهم مت تداولها 
بقيمة 15.6 مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول سهم البنك 
الوطني والتي متثل 10.2% من القيمة 
اإلجمالية.

قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا 
اعالها البنوك مبقدار 86.7 نقطة، 
تاله قطاع اخلدمات مبقدار 21.5 
نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات 3 
قطاعات اعالها الشركات غير 
الكويتية مبقدار 34.1 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح

الرزيحان: »أموال الدولية« تسعى لدعم أصولها 
والتخارج من مشروع في السعودية

»الغرفة« تستقبل سفير اليونان لدى الكويت
استقبل املدير العام املساعد 
بغرفة جتارة وصناعة الكويت 
سعود خالد الزيد امس سفير 
اليونان لدى الكويت قسطنطني 
اللقاء  دراكاكيس. وفي بداية 
رحب الزي����د بضيف الغرفة، 
مشيدا بالعالقات الوثيقة التي 
تربط بني الكويت واجلمهورية 
ف����ي  اليوناني����ة الصديق����ة 
جميع املجاالت وخاصة فيما 

يتعلق بالنواحي االقتصادية 
والتجاري����ة، مؤك����دا اهتمام 
الغرفة على تفعيل  وحرص 
التبادل التجاري بني البلدين. 
ويأت����ي هذا اللق����اء في إطار 
التنسيق والترتيب للزيارة 
املرتقبة لوفد أصحاب األعمال 
اليونانية والذي  والشركات 
سيلتقي بنظرائه من الكويت 
في نهاية يونيو اجلاري، لبحث 

املتاحة  الفرص االستثمارية 
بني اجلانبني. من جهة أخرى، 
أك����دت غرفة جتارة وصناعة 
الكويت عل����ى أهمية تعاون 
املنشآت والشركات التجارية 
مع موظف����ي اإلدارة املركزية 
لالحص����اء إلجناح مش����روع 
التعداد العام للسكان واملباني 
واملنشآت لعام 2011 وحتقيق 
ما تصبو اليه الدولة من وضع 

للخطط التنموية املستقبلية 
في شتى املجاالت.

وطالبت الغرفة في خطاب 
وجهته لألعض����اء بضرورة 
التع����اون مع موظفي التعداد 
وإدارة االحصاء سواء ميدانيا 
أو إلكترونيا وتسهيل مهمتهم 
البيانات  من خ����الل تق����دمي 
واالحصاءات اخلاصة باملنشآت 

التجارية على أكمل وجه.

قيمتها ومساندة مساهميها 
من أجل جتاوز هذه املرحلة 

الصعبة.
وحتدث عن اس����تثمارات 
الشامل  الشركة في ش����ركة 
الدولية القابضة، معتبرا إياها 
من أفضل استثمارات الشركة، 
حيث طبقت خالل العام بنود 
برنامج إعادة الهيكلة وخطة 
امليكنة التي مت إقرارها بداية 
بالتع����اون مع  الع����ام 2010 
مستش����ار عاملي متخصص 
في هذا املجال، مما عزز النهج 
اجلديد الستراتيجيات الشامل 
النمو والتوسع،  باس����تمرار 
فبع����د ان كان����ت متمرك����زة 
في الش����رق األوسط أسست 
الش����امل لها أفرعا في وسط 
آس����يا وافريقيا، كما اعادت 
تصمي����م خدماته����ا ونوعت 
قاعدة عمالئها مبا يعود على 
الش����ركة بقيم مضافة تؤمن 
استقرارها وتعزز مكانتها في 

مجال السياحة والسفر.
الى ذلك وافقت العمومية 
الواردة  البن����ود  على جميع 
في جدول االعمال والتي من 
أهمها عدم توزيع ارباح للسنة 
املالية املنتهية في 2010/12/31، 
كما فوض����ت مجلس االدارة 
ملدة 18 ش����هرا لشراء أو بيع 
م����ا ال يتجاوز ع����ن 10% من 
اسهم الشركة طبقا للقانون 
والقرارات الوزارية بهذا الشأن، 
كما وافقت العمومية على إعادة 
تفعيل برنامج خيار ش����راء 
االسهم للموظفني وتفويض 

مجلس اإلدارة بذلك.
شريف حمدي  ٭

طاقته اإلنتاجية ويبيع كامل 
انتاجه، ويعمل الشركاء على 
استكمال انشاءاملرحلة الثانية 
من املصنع بالتوازي مع خطة 
الترتيب  ام����وال اس����تمرار 
للتخارج من االس����تثمار اذا 

سنحت الفرصة.
وقال ان مساهمتنا في ارض 
مدينة دبي للغولف التي تبلغ 
مساحتها 55 مليون قدم مربعة 
ومتتلك الشركة نسبة %4.37 
تعد استثمارا طويل األمد، فقد 
قامت إدارة املشروع بخطوات 
ايجابية منها االنتهاء من بعض 
اعمال البنية التحتية، وتقسيم 
االرض واستخراج صك ملكية 
األرض باإلضافة الى إنش����اء 
املبيع����ات وهم حاليا  مبنى 
يقومون بتس����ويق املشروع 

على مطورين.
العام املاضي قد  أن  وبني 
متادى في صعوبته ماليا على 
عموم املؤسسات املالية، وحال 
»اموال« لم يك����ن بعيدا عن 
الوضع العام، اال ان الشركة 
متتلك اصوال راسخة وقوية، 
موضح����ا ان اجلم����ود الذي 
طغى على األسواق عموما قد 
التأثير سلبا على  ساهم في 
إمكانية التخارج من بعض هذه 
االصول إضافة الى انغالق باب 
التمويل،  املصارف في وجه 
مما ادى ال����ى جمود كلي في 

األسواق بشكل عام.
وأش����ار ال����ى أن »اموال« 
تسعى جاهدة في دعم وإسناد 
مكانة اصولها وإيجاد طريقة 
للتعامل مع م����ا تواجهه من 
صع����اب، مبدي����ا ثقت����ه في 

كشف رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب لش����ركة  والعض����و 
اموال الدولية لالستثمار بدر 
الرزيحان عن مساهمة الشركة 
في مش����روع برج األولى في 
مدينة اخلبر بالس����عودية، 
مبينا أنه الي����زال على هيئة 
ارض متميزة تقع على شاطئ 
اخلبر ف����ي اهم مركز جتاري 
ومتتلك فيه »اموال« ما نسبته 
36.75%، موضح����ا ان وقف 
عمليات التطوير بسبب عدم 
توافر التمويل، كما تنس����ق 
الش����ركة حاليا مع حلفائها 
في السعودية نحو التخارج 
منه����ا بنتائج ايجابية، حيث 
يجري حاليا العمل على تقسيم 
األرض بهدف تسويقها، مشيرا 
الى ان السوق السعودي في 
اجتاه صعود متواصل جتاوبا 
مع املبادرات التنموية الضخمة 
والطموح����ة الت����ي طرحتها 
احلكومة السعودية مؤخرا، 
معربا عن تفاؤله بالس����وق 
الس����عودي ومش����روع برج 
األولى. واستعرض الرزيحان 
خالل انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشركة أمس بنسبة 
حضور بلغت 61%، التطورات 
على استثمارات الشركة في 
منطقة اخلليج مشيرا الى أن 
مشروع مصنع اإلمارات الواقع 
في اإلمارات يقبع في مدينة 
ابوظبي ومتتلك »اموال« ما 
نسبته 7.54% بشكل استثمار 
مباش����ر في هذا االس����تثمار 
الصناعي والذي بدأ االنتاج به 
في الربع األول من عام 2009، 
ويعمل املصنع حاليا بكامل 

بدر الرزيحان

أعلنت ش���ركة اخلليج للتأمني عن دعمها ورعايتها للمخترع 
الكويتي صادق قاسم تشجيعا له على املشاركة في أنشطة معرض« 
أمريكا INPEX«« لالختراع���ات، واملزمع عقده بالواليات املتحدة 
األميركية خالل ش���هر يونيو اجلاري، حيث يصل عدد زوار هذا 

املعرض إلى أكثر من 100 ألف زائر من جميع انحاء العالم.
وأشارت »اخلليج للتأمني« إلى حرصها الدائم واملستمر على 
رعاية ودعم املواهب والطاقات الكويتية املبدعة السيما من فئة 
الشباب الذين هم عماد املستقبل وكجزء من املسؤولية االجتماعية 
للشركة، مشيرة إلى أن ذلك هو ما دفعها إلى دعم املخترع صادق 
قاسم كي يتسنى له املشاركة بأكثر من اختراع في هذا املعرض 
العاملي، ومن ثم حتقيق إجناز وطني مش���رف جديد، يرفع اسم 

الكويت مجددا عاليا في احملافل العلمية العاملية.
وأضافت الش���ركة في بيان صحافي ان هذا الدعم الذي تقدمه 
للمخترع صادق قاس���م، يأتي أيضا في إط���ار حرص »اخلليج 
للتأمني« على تقدير كل جهد وطني مبدع يسعى خلدمة الكويت 
وحتقيق تقدمها وتعزي���ز صورتها االيجابية، خاصة ما يتعلق 
بتحقيق اضافة في املس���يرة العلمية للمجتمع والبشرية، حيث 

نعيش اآلن عصر العلم والتكنولوجيا.
من جهت���ه، ثمن املخترع الكويتي صادق قاس���م الدعم الذي 
قدمته »اخلليج للتأمني«، معربا عن أمله في أن يحصد امليدالية 
الذهبية خالل مش���اركته في معرض »أميركا INPEX«« كما فعل 
من قبل في معرض جنيڤ لالختراعات العلمية، مؤكدا أنه بدعم 
وتشجيع الشركات واملؤسسات الكويتية الرائدة سوف يستطيع 
الش���باب أن يستكمل مس���يرته في حتقيق املزيد من اإلجنازات 

الوطنية املتتالية.
وف���ي ختام بيانه���ا الصحافي، أكدت »اخللي���ج للتأمني«أنها 
ستواصل دعم ورعاية كل ما من شأنه إبراز دور وأهمية وقيمة 
العلم واالبتكار وروح العطاء للوطن واإلنسانية، مبا يعزز مكانة 
الكويت ودورها الرائد حول العالم، ومبا يشجع الشباب الكويتي 
على التفوق العلمي، ويس���اند أصحاب االختراعات واملتميزين 

منهم في مختلف املجاالت، خاصة البحثية والعلمية.
اجلدير بالذكر أن املخترع الكويتي صادق قاسم كان قد حقق 
إجنازا وطنيا على املس���توى الدول���ي بحصوله على ميداليتني 
ذهبيتني وواحدة فضية باسم الكويت في معرض جنيڤ الدولي 
لالختراعات التاس���ع والثالثني لع���ام 2011، كما حصل على لقب 
»مخترع العرب للعام 2010« من برنامج »جنوم العلوم« بقطر، 

وذلك بعد تفوقه على نحو 7000 مخترع عربي.

أعلن البنك األهلي الكويتي عن تقدميه دعما ماديا ملشروع تخرج 
مجموعة من طالبات كلية الهندس����ة والبترول بجامعة الكويت، 
وذلك انطالقا من إميانه بأهمية العلم والتعليم وتطبيقا لسياسة 
املسؤولية االجتماعية، وبهذه املناسبة قالت مديرة العالقات العامة 
في البنك سحر الذربان: »يحرص البنك األهلي على دعم املسيرة 
التعليمية في الكويت ورعاية مثل هذه املشاريع ألن طالب اليوم 
هم قادة املستقبل الذين سيرتقون بالكويت الى التقدم واالزدهار 

في مختلف املجاالت«.
وأضافت الذربان في تصريح صحافي: »نؤمن في البنك بضرورة 
دعم الطلبة لتحفيزهم وتش����جيعهم على بذل املزيد من اجلهود 

لتطبيق أفكارهم ومشاريعهم على أرض الواقع«.
واختتمت الذربان بالق����ول: »نتمنى التوفيق والنجاح جلميع 
الطالب والطالبات في مش����اريع تخرجه����م، ونطمح لرؤية املزيد 

من إبداعاتهم«.
من جانبه����ن، تقدمت الطالبات بالش����كر اجلزيل إلدارة البنك 
األهلي الكويتي على رعايتهم للمش����روع وعلى دعمهم املس����تمر 

لدعم وتشجيع البحث العلمي.

من اليمني: خالد السنعوسي وصادق احمد قاسم وطارق الصحاف وعبداهلل مراد

الذربان تقدم شيك الدعم املقدم من »األهلي«

»اخلليج للتأمني« تدعم املخترع 
الكويتي صادق قاسم للمشاركة 

»INPEX في معرض »أمريكا

»األهلي« يرعى مشروع تخرج طالبات 
كلية الهندسة والبترول

تذبذب ملؤشري السوق  )محمد ماهر(

الشركة متتلك  
4.37% من 

أرض مدينة دبي 
للغولف كاستثمار 

طويل األمد


