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تنوع عمليات الشراء بني األسهم القيادية 
والرخيصة يدفع السوق لالرتفاع القوي

استهل سوق الكويت لألوراق 
املالية تعامالت األس����بوع على 
مواصلة االرتفاع على مستوى 
مؤشريه جراء استمرار عمليات 
الشراء القوية للعديد من األسهم 
الرخيصة خاصة التابعة للمجاميع 
االس����تثمارية النشطة في هذه 
اآلونة، األمر الذي جعل املؤشر 
العام للسوق على أعتاب بلوغ 
مستوى 6200 نقطة بعد استقراره 
عند مستوى 6186.4 نقطة بنهاية 

تداوالت جلسة أمس.
ورغم استمرار ارتفاع مؤشر 
السوق العام على وقع استمرار 
عمليات التجميع، إال أن العامل 
األكثر ايجابية ويدعو للتفاؤل 
بش����أن القادم من اجللسات هو 
حتس����ن أداء املؤش����ر الوزن����ي 
للس����وق بش����كل الفت على إثر 
النشاط امللحوظ لعدد من األسهم 
القيادية والثقيلة وفي مقدمتها 
أسهم الوطني وبيتك في القطاع 
املصرفي، فضال عن أسهم أخرى 
ذات أس����عار مرتفع����ة كاملباني 
وبوبيان للبتروكيماويات، هذا 
باإلضافة إلى نش����اط عدد كبير 
التابعة  الرخيصة  من األس����هم 
للمجاميع والتي تشهد تداوالت 
كبيرة وفي مقدمتها أسهم مجموعة 
املدينة التي عادت لنشاطها الالفت 
وحققت ارتفاعا على مس����توى 

جميع األسهم التابعة.
وباس����تمرار نشاط قطاعات 
االس����تثمار واخلدمات والعقار 
يتوقع أن يواصل السوق اداءه 
الصعودي وبلوغ مستويات دعم 
جديدة خالل الفترة املقبلة خاصة 
مع اس����تمرار اهتمام املضاربني 
الرخيصة وتوقعات  باألس����هم 
بدخول األس����هم القيادية دائرة 

النشاط.
وكانت جلس����ة أم����س بدأت 
بتراجع طفيف، لكن سرعان ما 
اجتهت املؤشرات نحو االرتفاع 
الل����ون األخض����ر  وس����يطرة 
الت����داول حتى  على مجري����ات 
نهاية اجللس����ة وألول مرة منذ 
فترة تس����جل مؤشرات السوق 
الثمانية ارتفاعات تصدرها قطاع 

اخلدمات.
ومن املتوقع استمرار السوق 
على نفس الوتيرة بسبب استمرار 
النهج املضاربي، خاصة ان السوق 
شهد ارتفاعات متتالية على مدار 
4 جلس����ات وذلك منذ استئناف 
الت����داول عقب عطل����ة األعياد 
الوطنية، كما أن ترقب استجواب 
رئيس مجلس الوزراء غدا الثالثاء 
قد يكون عامال مساعدا في التوسع 

بعمليات البيع.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
بواقع 52.8 نقط����ة ليغلق عند 
مس����توى 6186.4 نقطة بارتفاع 
نس����بته 0.86% مقارنة مع آخر 
جلس����ة تداول، وارتفع املؤشر 
الوزني مبقدار 3.02 نقاط ليغلق 
عند مستوى 413.61 نقطة بارتفاع 
نسبته 0.74% مقارنة مع اجللسة 

األخيرة.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
743.1 مليون سهم نفذت من خالل 
8125 صفقة قيمتها 58.4 مليون 
دينار، وشهدت متغيرات السوق 
ارتفاعا في األداء، حيث ارتفعت 
التداول بنس����بة %11.5،  كميات 
وارتفعت الصفقات بنسبة %9.5، 
وكذلك ارتفعت القيمة اإلجمالية 
بنس����بة 12.3%، وتصدر قطاع 
اخلدمات النشاط من حيث القيمة، 
إذ مت تداول 212.7 مليون س����هم 
نفذت من خالل 2210 صفقة قيمتها 
14.37 مليون دينار، وجاء قطاع 
الثاني من  املركز  االستثمار في 
حيث القيمة، إذ مت تداول 203.5 
ماليني سهم نفذت من خالل 2352 
صفقة قيمتها 14.3 مليون دينار، 
وحل ثالثا قطاع العقار من خالل 
تداول 216.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 1965 صفقة بقيمة 12.7 

مليون دينار.

آلية التداول

البن���وك في  ارتف���ع قطاع 
جلسة أمس واستحوذ القطاع 
القيمة،  على 9.5% من إجمالي 
وارتفع س���هما الوطني وبيتك 

بواقع 20 فلسا، وارتفع سهما 
برقان واألهلي بواقع 10 فلوس، 
أما سهم املتحد فتراجع مبقدار 
30 فلسا، وتراجع سهم الدولي 
بواقع 5 فلوس، فيما لم يشهد 

سهم التجاري أي تداوالت.
اس���تمر قط���اع الش���ركات 
القيادي  ادائه  االستثمارية في 
القطاع  للس���وق، واس���تحوذ 
على 24.5% م���ن إجمالي قيمة 
التداول، واستعاد سهم املدينة 
تداوالته النشطة التي جتاوزت 
18.5 مليون سهم وارتفع باحلد 
األعلى مبق���دار 5 فلوس، فيما 
انخفض س���هم ايفا بعد تداول 

34.7 مليون سهم.
الش���ركات  حق���ق قط���اع 
العقاري���ة ارتفاعا في جلس���ة 
أمس، واس���تحوذ القطاع على 
21.8% من إجمالي القيمة، وشهد 
سهم ابيار تداوالت قوية قاربت 
ال� 61 مليون س���هم غلب عليها 
السهم باحلد  التجميع ليرتفع 
األعلى بواقع فلسني ليصل إلى 
مستوى 50 فلسا، وارتفعت أسهم 
الكويت واملستثمرون  عقارات 
واملنتجع���ات والتجارية بعد 

تداوالت كبيرة.
الش���ركات  قط���اع  ش���هد 
الصناعية ارتفاعا في تعامالت 
أمس، واستمر سهم الصناعات في 
تداوالته القوية التي جتاوزت 13 
مليون سهم وحقق ارتفاعا بواقع 
10 فلوس، أما س���هم الصلبوخ 
فارتفع باحلد األعلى مبقدار 2.5 

فلس بعد تداوالت جيدة.
تص���در قط���اع الش���ركات 
النش���اط وذل���ك  اخلدماتي���ة 
باس���تحواذه عل���ى 24.5% من 
القيمة، وش���هد س���هم اجيلتي 
ارتفاعا مبقدار 10 فلوس ليصل 
إلى مستوى 430 فلسا، واستمر 
التخصيص في تداوالته  سهم 
القوية وارتف���ع باحلد األعلى 
ليصل إلى 81 فلس���ا، أما سهم 
امليادين فتراج���ع مبقدار 0.5 
فلس���ا بعد تداول أكثر من 25 

مليون سهم.
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نقاط ارتفاع املؤشر السعري 
بنسبة 0.86%، وارتفاع املؤشر 
الوزني 3.02 نقاط بنسبة %0.74.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
58.4 مليون دينار.

شركات استحوذت أسهمها %23.9 
من القيمة اإلجمالية، واستحوذ 
سهم متويل اخلليج على 5.4% من 
القيمة اإلجمالية للتداول.

قطاعات سجلت مؤشراتها 
ارتفاعات في جلسة األمس 
تصدرها قطاع اخلدمات بواقع 
135.9 نقطة، تاله قطاع االستثمار 
بواقع 51.5 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

أعلن س���وق الكويت لالوراق 
املالية أنه سيتم غدا الثالثاء   اجراء 
مزاد بقاعة التداول في متام الساعة 
12:45 حتى الس���اعة 1:15 لتنفيذ   
عمليات بيع ألس���هم شركات غير 
مدرجة بالسوق، وذلك على شركة 
اريبكو القابضة بكمية اسهم تقدر 
بنحو 384.000.000 سهم، وشركة 
خدمات الدفع العاملية بكمية اسهم 
تقدر بنحو 8.000.000 سهم، وشركة 
صروح بكمية اس���هم تقدر بنحو 
9240 سهما ، والشركة اخلليجية 
الدولية لالستثمار بكمية اسهم تقدر 
بنحو 14.897.119 سهما.  علما بأن 
س���عر فتح املزاد سوف يحدد من 
قبل ادارة التنفيذ وبحضور مأمور 
التنفيذ، كما ان الوسيط املنفذ للمزاد 
هو »شركة السيف للوساطة املالية«. 
كذلك سيتم اجراء مزاد على السهم 
في الش���ركة العقارية لالستثمار 
بكمية تق���در بنح���و 2.220.000 
سهم  ، والشركة اخلليجية الدولية 
لالستثمار بكمية اسهم تقدر بنحو 
2.328.838 سهم  علما بأن سعر فتح 
املزاد س���وف يحدد من قبل ادارة 
التنفيذ وبحضور مأمور  التنفيذ، 
كما ان الوس���يط املنفذ للمزاد هو 
»ش���ركة هيرميس ايفا للوساطة 

املالية«.

أفادت شركة النوادي القابضة 
)النوادي(  بأن مجلس االدارة اعتمد 
البيانات املالية السنوية للشركة 
للسنة املالية املنتهية في 2011/12/31. 
وقالت الش���ركة في بيان لها على 
موقع البورصة انها حققت ارباحا 
بقيم���ة 1.337.735 دين���ارا بواقع 
12.09 فلسا، وذلك مقابل ارباح عن 
نفس الفترة من العام املاضي بقيمة 
1.025.146 دينارا بواقع 9.27 فلوس. 
وقد أوصى مجلس االدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة 
االسمية بواقع 7 فلوس لكل سهم، 
باالضافة الي توزيع اسهم منحة 
بنسبة 5% من رأس املال املدفوع 
5 اسهم لكل 100 س���هم ، كما قرر 
مجل���س االدارة الغاء زيادة رأس 
املال النقدية بنسبة 20% من رأس 
 امل���ال املدفوع بس���عر 105 فلوس 
)100 فلس قيمة اسمية و5 فلوس 
عالوة اصدار(  واملوافق عليها من 
اجلمعية العمومي���ة املنعقدة في 

تاريخ 2011/05/10.  

ادارة شركة راس  قال مجلس 
اخليمة لصناعة  االسمنت )اسمنت 
ابي���ض( في بيان ل���ه عبر موقع 
البورصة انه اعتمد البيانات املالية 
السنوية للش���ركة للسنة املالية 
املنتهية ف���ي 2011/12/31. وحققت 
ارباحا بقيمة 5.206.291  الشركة 
دينار بواق���ع 0.011 دينار، مقابل 
ارباح عن نف���س الفترة من العام 
املاضي بقيم���ة 6.336.239 دينارا 
بواق���ع 0.0135 دينار. وقد أوصى 
مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية 
بنسبة 10%من القيمة االسمية للسهم 

0.0076 دينار لكل سهم.

 � الكويتية  الش����ركة  أف����ادت 
الدولية  البحريني����ة للصيرف����ة 
)صيرفة( انها حصلت على موافقة 
املالية  الكويت على بياناتها  بنك 
للسنة املالية املنتهية في 2011/12/31. 
وقالت الش����ركة في بيان لها على 
موقع البورصة انها حققت أرباحا 
بقيمة 584.683 دينارا، بواقع 12.66 
فلسا، مقابل أرباح عن الفترة نفسها 
من الع����ام املاضي بقيمة 661.501 

دينارا، بواقع 14.32 فلسا.

ذكرت الشركة الوطنية للخدمات 
البترولية )نابيسكو( في بيان لها 
على موقع البورصة انها تلقت كتابا 
يفيد بترسية أمر توريد رقم )اي 
دي سي/ 2011 / سي اي ام � اي كيو 
بي. 3( على شركة نابيسكو الدولية 
للخدمات )وهي ش���ركة مملوكة 
بنس���بة 100% لش���ركة الوطنية 
للخدمات البترولية( لتوريد مختبر 
اسمنت مع ملحقاته وقطع الغيار 
لشركة احلفر العراقية بجمهورية 
العراق مببلغ إجمالي قدره 2.196 

مليون دوالر وملدة 39 أسبوعا.

بيع أسهم باملزاد 
العلني غداً 

»النوادي« توزع 
7% نقدًا و5% منحة 

»أسمنت أبيض« 
توزع 10% نقدًا 

584 ألف دينار 
أرباح »البحرينية 

للصيرفة«

ترسية أمر توريد 
على شركة مملوكة 

لـ »نابيسكو«

إلى نحو %100.
وقال االستاد في تصريح 
الدراسة  صحافي ان نتائج 
مت التوص����ل اليها من خالل 
احلج����وزات التي متت عبر 
موق����ع fendeq.com والتي 
كشفت ان مواطني دول مجلس 
التع����اون يأتون في املرتبة 
األولى مبقدمة اجلنس����يات 
الشاغلة للحجوزات وبنسبة 
58% تليها اجلنسيات العربية 
بنسبة 13% ومن ثم اجلنسيات 
اآلسيوية بنس����بة 7% فيما 
احتلت اجلنسيات األخرى 
املرتبة الرابعة بنسبة إشغال 
10%.. وبنينّ أن هناك العديد 
من املقومات التي ساهمت في 
رفع نسب االشغال في فنادق 
الكويت يأتي في مقدمتها بدء 
موس����م االجازات الدراسية 
ف����ي الكوي����ت ومعظم دول 
املنطقة ال����ى جانب انطالق 
أنشطة مهرجان هال فبراير في 
دورته الثالثة عشرة متزامنا 
مع حلول فترة أعياد الكويت 
الوطنية وذكرى االستقالل 

والتحرير.

ريتش����ارد بانك����س خالل 
مؤمتر صحاف����ي عقد امس 
اللقاء الضوء على اهم محاور 
انعقاد املؤمتر  املؤمتر: »ان 
تزامن مع احداث عاملية كبرى 
ومازالت تداعياتها مستمرة 
وهي ثورات الربيع العربي 
واالزم����ة املالي����ة للبل����دان 

االوروبية«.
وأض����اف: »ان اهم حتد 
يواجه كل اقتصاديات العالم 
دون استثناء هو خلق فرص 

عمل ومحاربة البطالة«.
وأشار بانكس الى احلاجة 
الكوي����ت  ف����ي  االساس����ية 
الستخدام رأسمالها في تطوير 
الدولة بعيدا عن التدبيرات 
احلكومية وباجتاه استخدام 
عمل����ي لهياكل رأس����مالية 
اكثر تنوع����ا. وأكد على ان 
مؤمتر يوروموني 2012 في 
الكويت سيركز على قضية 
التش����غيل وتوفي����ر فرص 
العمل وكيفية محاربة الدورة 
املستندية املعقدة والقوانني 
املعرقلة جلذب االستثمارات 

اخلارجية 
ولفت الى انه سيشارك في 
املؤمتر نخبة من املتحدثني 
العقاد رئيس  هم: ميش����ال 

ألف دينار. وأضاف الشايع 
خالل عمومية الشركة التي 
عقدت أمس بنسبة حضور 
بلغت أكثر من 99% أن األزمة 
املالية العاملية وجهت ضربة 
الكيانات  موجعة جلمي����ع 
االقتصادية وعلى رأس����ها 
املشروعات التنموية والتي 
تهدف الى املساهمة الفعالة 

في التنمية العمرانية.
وأش����ار الى أن مساهمي 
ل����م  بالكوي����ت  الش����ركة 
يستسلموا أمام األزمة املالية 
العاملية وأصروا على حتديها، 
موضح����ا ان نس����بة إجناز 
مشروع الشركة »بوليفارد« 
الكائن مبنطقة الساملية بلغت 
60% تقريبا وهو مش����روع 
ميتاز بأن����ه األول من نوعه 
في منطقة الشرق األوسط. 
وذكر ان مجلس اإلدارة قرر 
دعم املشروع حتى النهاية، 
مشيرا الى انه كان من ضمن 
القرارات التي اتخذها مجلس 
اإلدارة االنتهاء من املشروع 
في الوقت احملدد له عبر زيادة 
رأسمال الشركة من 5 ماليني 
دين����ار الى 10 ماليني دينار، 
وذلك إلجناز مشروع الشركة 
ال����ذي يعد أكبر املش����اريع 

ينطلق 27 اجلاري مبشاركة نخبة من الشخصيات الكويتية 

االستاد: 100% نسب اإلشغال 
في فنادق الكويت خالل فبراير املاضي

خلق فرص العمل والتصدي للبطالة 
املوضوع الرئيسي لـ »يوروموني 2012 «

الشايع: »الساملية جروب« زادت رأسمالها 
إلى 10 ماليني دينار إلجناز »بوليفارد«

واشار الى ان السعوديني 
يأت����ون في مقدم����ة ترتيب 
مواطني دول مجلس التعاون 
الشاغلة للفنادق، حيث تبني 
ان كثيرا م����ن مواطني دول 
املجلس يفضلون مشاركة أهل 
الكويت احتفاالتهم الوطنية 
وفي الوقت نفس����ه متابعة 
أنشطة وفعاليات مهرجان 
هال فبراير السيما ان فعاليات 
املهرجانات الترفيهية والفنية 
والثقافية تلعب دورا مهما 
البهجة  في خلق أجواء من 
والف����رح، حي����ث يخط����ط 
الكثيرون لقضاء عطالتهم 
وسط هذه األجواء االحتفالية 
احملببة. ولفت الى ان انتشار 
الفرق املوس����يقية والفنية 
والس����يرك وفرق اجلاليات 
العربيه جتعل هناك أجواء 
من التفاؤل باملستقبل تنتشر 
بني كل جنبات البالد يضاف 
الى ذلك احلسومات اجليدة 
الفنادق  التي تقدمها معظم 
على احلج����وزات بها وعلى 
مطاعمه����ا وجميع اخلدمات 

األخرى.

العامني والرئيس  املديرين 
التنفيذي لبنك اخلليج ومحمد 
العمر الرئيس التنفيذي لبيت 
التموي����ل الكويتي ورئيس 
مجلس ادارة بنك برقان ماجد 
العجيل وفيصل صرخو نائب 
التنفيذي ورئيس  الرئيس 
اخلدمات املالية واالستثمار 
التابعة  في كامكو )الشركة 
لكيبكو الدارة االصول( ود. 
حمد احلساوي االمني العام 

لالحتاد املصارف.
واض����اف ان ورش عمل 
املؤمتر ستتطرق الى 3 محاور 

رئيسية وهي كاآلتي:
٭ النم����و وتطوي����ر فرص 
العم����ل: الكويت واالقتصاد 

العاملي 2013/2012.
٭ القطاع املصرفي واملراجعة 

املالية واملصرفية.
البيئ����ة االس����تثمارية  ٭ 
والتحدي����ات االقتصادي����ة 

العاملية.
واش����ار بانك����س الى ان 
املؤمتر س����يتخلله تنظيم 
طاولة مس����تديرة ملناقشة 
القدرة  موض����وع تعزي����ز 

التنافسية للكويت.
جت����در االش����ارة الى ان 
مؤمتر يوروموني سيتطرق 
في حلقة حوارية الى موضوع 
التمويل االسالمي واملشهد 
العاملي اجلديد والتي  املالي 
سيديرها محمد العمر الرئيس 
التنفي����ذي لبي����ت التمويل 
الكويتي، وموضوع البنوك 
والتنمية في الكويت والتي 
س����يديرها كل من ميش����ال 
العقاد رئيس املديرين العامني 
التنفيذي لبنك  والرئي����س 
اخلليج ورئيس مجلس ادارة 

بنك برقان ماجد العجيل.
منى الدغيمي   ٭

التنموي����ة وميث����ل اضافة 
حضارية وعمرانية لكويتنا 
احلبيبة باعتباره االكبر من 

نوعه في املنطقة.
ه����ذا وأق����رت العمومية 
العادية بن����ود جدول  غير 
أعمالها التي تضمنت زيادة 
رأسمال الشركة من 5 ماليني 
دينار ال����ى 10 ماليني دينار 
عن طريق طرح 50 مليون 
سهم لالكتتاب بقيمة اسمية 
قدرها 100 فلس للسهم الواحد 
تسدد على دفعات وتخصص 
للمس����اهمني املقيدي����ن في 
س����جالت الش����ركة بتاريخ 
العمومية وتفويض  انعقاد 
مجلس اإلدارة بوضع الشروط 
والضوابط الس����تدعاء هذه 
الزيادة والتصرف بكسور 
األسهم الناجتة »ان وجدت« 
كذلك تعديل املادة 6 من عقد 
التأسيس واملادة 5 من النظام 
األساس����ي ليصب����ح النص 
املقترح »حدد رأسمال الشركة 
ب� 10 ماليني دينار موزعا على 
100 مليون سهم قيمة كل سهم 
100 فلس وجميع األس����هم 
نقدي����ة وذلك بع����د موافقة 

اجلهات املختصة«.
عاطف رمضان  ٭

التنفيذي  املدي����ر  أعلن 
لش����ركة »جود« املش����غلة 
ملوقع fendeq.com م.بشار 
حمود االس����تاد أن دراس����ة 
قام بها املوقع كش����فت عن 
جت����اوز مع����دالت اش����غال 
فنادق الكويت خالل ش����هر 
فبراير املاضي نسبة %88، 
وارتفعت مع نهاية الش����هر 

تنظم شركة يوروموني 
الرابع  للمؤمترات مؤمترها 
ف����ي الكوي����ت، وذل����ك في 
27 اجل����اري حت����ت عنوان 
»الكويت واالقتصاد العاملي: 
اس����تراتيجيات ازم����ة عدم 
الذي س����يناقش  اليق����ني« 
والتحدي����ات  التط����ورات 
الطارئ����ة في  االقتصادي����ة 
املنطقة والعالم وسيفتتح 
املؤمتر اعماله بحضور وزير 

املالية مصطفى الشمالي.
ومن املتوقع ان يساهم 
املؤمتر الذي سيحضره نحو 
300 مشارك من الكويت وكل 
ارجاء العالم في ايجاد احللول 
املناس����بة لتعزي����ز فرص 
العمل ف����ي الكويت وتعزيز 
القدرة التنافسية لالقتصاد 

الكويتي.
وبهذه املناسبة قال مدير 
ادارة االس����واق الناشئة في 
يورومون����ي للمؤمت����رات 

أكد رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة 
الس����املية ج����روب لتنمية 
املشاريع عبداحلكيم الشايع 
أن الش����ركة حققت خسائر 
قدره����ا 171.1 أل����ف دين����ار 
للفترة املالية املنتهية في 31 
ديس����مبر 2011، مرجعا ذلك 
إلى وجود مصاريف إدارية 
وعمومية قدرها 147.7 ألف 
الى مصاريف  دينار إضافة 
التسويق وقدرها 24.4 ألف 
دينار وفوائد دائنة قدرها 92 

م.بشار االستاد 

)متني غوزال( جانب من املؤمتر الصحافي  

عبداحلكيم الشايع


