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)سعود سالم(أسهم »زين« تواصل قيادة السوق نحو االرتفاع

)أسامة البطراوي(فهد الوزان متوسطا عمومية الشركة

»الخليج للتأمين« تقود البورصة القطرية 
لالرتفاع 151 نقطة في تعامالت أمس

»المشرق« يفتتح 16 فرعًا جديدًا باإلمارات 
العربية ويركز على القطاع العقاري

شركة زميلة لـ »الرابطة« تتقدم  بمناقصة بـ 44 مليون دينار

اتحاد غرف دول المجلس يطالب بمزيد 
من التسهيالت لحركة الشاحنات

الدوحـــةـ  كونا: أغلقت البورصة القطرية في تعامالت امس 
على ارتفاع مقداره 151 نقطة ليصل املؤشر عند 6928 نقطة.

وبلغ عدد األســـهم املتداولة 7.940 ماليني ســـهم بقيمة 264 
مليون ريال قطري في حني بلغت الشركات املتداولة 38 شركة 
ارتفعت منها 24 شـــركة وانخفضت عشر شركات فيما حافظت 

اربع شركات على اغالقها السابق. 
وجاء ارتفاع املؤشر من خالل أسهم »بروة« و»اخلليج للتأمني« 
و»صناعات قطر« في حني كانت اكثر األسهم انخفاضا »ازدان« 

و»العامة للتأمني« و»الدوحة للتأمني«.

 دبيـ  رويترز: أعلن بنك املشرق ومقره دبي امس، انه افتتح 16 
فرعــــا جديدا في دولة االمارات العربية املتحدة ويعمل على تعزيز 
أنشطته في مجال العقارات بأبوظبي. وقال البنك في بيان إنه افتتح 
الفروع اجلديدة في امارة أبوظبي ومدينة العني. وبذلك وصل عدد 
فروع البنك في االمارات الى 46 ويعتزم اضافة عشــــر من ماكينات 
السحب النقدي. وقال املدير التنفيذي للبنك عبدالعزيز الغرير إن 

التوسع يعكس الدفعة االقتصادية التي التزال أبوظبي تشهدها. 
وأضاف انه بالرغم مــــن التراجع في صافي أرباح الربع الثاني 
والنزاع القانوني احلالي مع شــــركة أحمد حمد القصيبي واخوانه 

بالسعودية سيواصل املشرق التوسع في الداخل واخلارج.
وافتتح البنك مؤخرا فروعا جديدة في مصر وقطر والكويت.

وذكر البنك انه عني علي موسى مديرا عاما لعملياته في أبوظبي 
والعني. وقال موســــى إنــــه في اطار التزام البنــــك احلالي بالرؤية 
االقتصادية ألبوظبي حتى عام 2030 فسيكون هناك تركيز متزايد 

على القطاع العقاري.

أعلنت شـــركة رابطة الكويت واخلليج للنقل 
بأن شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين 
والنقل شركة زميلة بنسبة 41.7% لـ »الرابطة« قد 
تقدمت مبناقصة توريد وتركيب وتشغيل معدات 

مناولة احلاويات مبيناء الشويخ التابعة ملؤسسة 
املوانئ الكويتية،  مببلغ 44 مليون دينار.  وذكرت 
الشركة بأنه منى الى علمها ان عرض الشركة هو 

األقل ما بني  املناقصني املتقدمني.

ناشد رئيس جلنة النقل اخلليجية التابعة الحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي وعضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة البحرين 
عبد احلكيم الشمري إدارات اجلمارك في دول مجلس التعاون اخلليجي 
اتخاذ إجراءات استثنائية خالل شهر رمضان الكرمي لتسهيل عملية 
انسياب الشاحنات عبر املنافذ البرية. وقال الشمري انه في كل عام 
تتكبد شركات النقل واملصدرون خسائر مباليني الدنانير والرياالت 
جراء تعثر عمليات إنهاء إجراءات البضائع عبر املنافذ البرية لدول 
املجلس وقال ان بعض األجهزة احلكومية تقلص فترات العمل أثناء 
شهر رمضان مع أن احلركة التجارية واالستيراد والتصدير تظل في 
نفس املستوى غالبا. وقال إن اتخاذ إجراءات استثنائية في اجلمارك 
مثل فتح احلركة للشاحنات على مدار الساعة خاصة الفارغة منها 
وزيادة التسهيالت سيساعد كثيرا في تقليل معاناة السائقني وشركات 
النقل التي تواجه آثــــار الركود االقتصادي العاملي، وقال ان اململكة 
العربية الســــعودية ميكن أن تلعب دورا مهما ومحوريا في توفير 
مثل هذه التسهيالت من خالل فتح منافذها على مدار الساعة ملساعدة 

الشاحنات على املرور بني دول مجلس التعاون.

الشطي: ال توجد ضغوط على البنوك المحلية 
من »المركزي« لتسييل رهونات العمالء

قال رئيس مجلس ادارة احتاد مصارف 
الكويت عبداملجيد الشطي ان البنوك احمللية 
ال تقوم بتسييل أصول الرهونات املقدمة من 
العمـــالء وليس هناك ضغط عليها من بنك 

الكويت املركزي لتسييل هذه الرهونات.
وأكد االحتاد في بيان له على تعاون البنوك 
احمللية مع عمالئها املتعاونني معها وحرصها 
على جدولة واعادة جدولة مديونيات عمالئها 

كل حسب حالته.
كما ان البنـــوك لن تتوانى في تقدمي كل 
العون لعمالئها واملطلوب من العمالء التعاون 

مع البنوك في استيفاء جميع املتطلبات.

أكد حرصها على جدولة وإعادة جدولة مديونيات عمالئها كل حسب حالته

عبداملجيد الشطي

الوزان: إعادة تكوين رأسمال »مشرف«
مكنت الشركة من إطفاء خسائر  عام 2008

منى الدغيمي
كشـــف رئيس مجلس إدارة شركة مشرف فهد 
الوزان، أنه متت إعادة تكوين رأسمال الشركة بقيمة 
14 مليون دينار، مما مكن الشـــركة من اســـتيعاب 

اخلسائر الناجتة عن العام املالي 2008.
وأضاف في كلمته خالل عقد اجلمعية العمومية 
للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 84.25%، انه من 
املتوقع أن تعود املجموعة لتحقيق أرباح خالل عام 
2009 وذلك بعد العمل على تنفيذ عملية االختيار 
من بني العديد من العمالء والتركيز على أنشـــطة 
تقدمي املناقصات التي ترتبط باألنشطة الرئيسية 
للشـــركة، وكذلك العمل على خفض التكاليف غير 
املباشرة والتكاليف األخرى والعمل على حتصيل 

الديون املستحقة من مشاريع سابقة.
وأعلن الوزان عن استكمال انخراط شركة مشرف 
داخل قطاع اإلنشاءات باإلمارات العربية املتحدة، الفتا 
الى أن هذا األمر أدى إلى توسعة عمليات املجموعة 
بشـــكل فعال، ووضع الشركة في موقع ميكنها من 

االستفادة بالفرص اجلديدة.
وأضاف الوزان »انه على الرغم من زيادة التوسع 
ومنو الشركة بشـــكل متزايد ودون تراجع، إال أن 
املشاريع تأثرت بشكل ســـلبي عن طريق الزيادة 
السريعة في أسعار املواد اخلام الرئيسية باإلضافة 
إلى تدهور االقتصاد نتيجة للركود املالي في جميع 
أنحـــاء العالم والذي كان له بالغ التأثير في توقف 

تنفيذ بعض املشاريع«.
وتابع »ان كل هذه العوامـــل مجتمعة أدت إلى 
نتائـــج مالية غير مرضية للعـــام املالي 2008، مع 
مالحظة وجود حتسن ملحوظ مقارنة مع النتائج 
املالية للعام 2007. ولفت الوزان الى ان »مشرف« 
ستبقى ملتزمة بإستراتيجية النمو من خالل أعمالها 
التجارية الرئيسية، موضحا انه بخصوص املشاريع 
التي كانت السبب في إحداث التوتر املالي للمجموعة 
خالل الفترة املاضية، فسيتم استكمالها خالل العام 

املالي احلالـــي في كل من اإلمارات العربية املتحدة 
وقطر. وأشـــار إلى ان بعض تكاليف عام 2008 لن 

تتكرر في األعوام املقبلة.
وتابع: »ان شركة مشرف ستظل ملتزمة بتعهداتها 
جتاه األسواق في الكويت وقطر واإلمارات العربية 
املتحدة، التي أظهرت الكثير من املرونة ومؤشرات 

النشاط منذ بدأ الركود املالي العاملي«.
وأوضح انه بالرغم من وجود بعض الصعوبات 
التي مرت بها الشركة خالل عام 2008، فإن العائدات 
كانت ثابتة مبعدل انخفاض وصل إلى 8.16%، وكانت 
النفقات التشغيلية ثابتة مبعدل زيادة هامشي وصل 
إلى 2.07%. وأضاف انه على الرغم من ذلك ونتيجة 
للتوسع الســـريع للمجموعات فقد تزايدت نفقات 
التمويل مبعدل 10.1%. وبني في ذات الســـياق انه 
بعد اإلقرار بوجود التحديات التي تواجهها الشركة 
عن طريق التغير السريع واألسواق اجلديدة، قامت 
»مشرف« باستثمار مبالغ كبيرة في تطوير أنظمة 
إدارة املشروع وزيادة مهارات موظفيها وإداراتها.

وأشار الى أن املجموعة قامت كذلك بتعيني كبار 
املديرين اجلدد الذين يتمتعون بسنوات عديدة من 
اخلبرة في منطقة مجلـــس التعاون اخلليجي في 
قطاع اإلنشاءات، من أجل ترؤس وإدارة العمليات 

الروتينية اليومية.
واســـتعرض الوزان البيانات املالية للشـــركة 

موضحا ان:
ـ العائدات بقيمة 77.7 مليون دينار.

ـ التكاليف التشغيلية بقيمة 81 مليون دينار.
ـ التكاليف غير املباشرة والتكاليف األخرى بقيمة 

6.4 ماليني دينار.
ـ صافي اخلسائر بقيمة 9.7 ماليني دينار.

من جهة أخرى، وافقت اجلمعية العمومية للشركة 
علـــى توصية مجلس اإلدارة بعـــدم توزيع أرباح 
على املســـاهمني عن الســـنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2008.

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح

»زين« بالحد األعلى وسيولة السوق ترتفع إلى الضعف
5 فلوس ليستقر عند 495 فلسا 
للســــهم، فيما ارتفع سهم برقان 
وبوبيان بواقع 5 فلوس للســــهم 

لكل منهما.
مجموعــــة  ســــهم  وشــــهد 
االستثمارات الوطنية ارتفاعا باحلد 
األعلى في ربع الساعة األولى من 
التداول ليســــتقر عند 620 فلسا 
للسهم بقيمة تداول 3.36 ماليني 
دينار نفذت من خالل 155 صفقة، 
فيما شهد سهم »إيفا« تراجعا باحلد 
األدنى بعد عمليات جني أرباح قوية 
على السهم ليستقر عند 136 فلسا 
للســــهم، وقد شهد سهم مشاريع 
ارتفاعا بواقع 10 فلوس للســــهم 
ليستقر عند 520 فلسا للسهم وقد 
ارتفع الساحل باحلد األعلى ليستقر 
عند 158 فلسا مدعوما بتحركات 

سهم زين. 
 واستمرت مجموعة املستثمرون 
الســــوق وفقا  متصدرة تداوالت 
الكمية، حيث بلغ إجمالي  ملعيار 
الكمية املتداولة على السهم 75.9 
مليون ســــهم، بنسبة 22.6% من 
إجمالي األسهم املتداولة وذلك لليوم 
التوالي، في عمليات  الثاني على 
السهم 3  أفقدت  مضاربية عنيفة 
فلوس من مكاســــبه ليستقر عند 

60 فلسا للسهم.
وقد اســــتقر ســــهم مجموعة 
الصناعات عند 460 فلسا للسهم 
في هامش حركة بني 460 فلسا كحد 
أعلى و455 فلسا كحد أدنى، وشهد 
ارتفاعات  اسهما كابالت وأسيكو 
متباينة في أسعارهما، فيما تراجع 
سعر سهم السكب الكويتية بشكل 
حاد فاقدا 60 فلســــا مستقرا عند 

دينار و140 فلسا للسهم.
وفي قطاع اخلدمات استحوذت 
تداوالت زين على نسبة 69% من 
املتداولة واستقر  القيمة  إجمالي 
باحلد األعلى عند دينار و480 فلسا 
للسهم، فيما استقر سهم أجيليتي 
عند دينار و240 فلسا للسهم، بقيمة 

تداول 4 ماليني دينار.
وقــــد اســــتحوذت أســــهم 6 
شــــركات على 113.5 مليون دينار 
وبنسبة 22.6% من إجمالي القيمة 

املتداولة.

االثنني املقبل، حيث بلغت كمية 
تداوالتـــه 63.35 مليون ســـهم 
مثلت 19.9% من إجمالي األسهم 
املتداولة، كما بلغت القيمة املتداولة 
97.85 مليون دينار مثلت %69.1 
مـــن إجمالي القيمـــة وقد دعمت 
حركة الســـهم أداء معظم أسهم 
الشركات املرتبطة، فقد ارتفع سهم 
اســـتثمارات باحلد األعلى لليوم 
الثاني على التوالي ليستقر عند 
620 فلسا للسهم فيما ارتفع سهم 
الساحل باحلد األعلى ليستقر عند 
158 فلسا وارتفع »أنابيب« باحلد 
األعلى بالغا 230 فلســـا للسهم، 
كما شهدت أسهم كابالت وأغذية 
واملـــال ارتفاعات متباينة، وجاء 
أداء السكب الكويتية مخالفا ألداء 
األسهم حيث أغلق على انخفاض 
مبقدار 60 فلســـا دفعـــة واحدة 
ليســـتقر عند دينار و140 فلسا 
للسهم بعد ارتفاعه باحلد األعلى 

في إغالق أمس. 

آلية التداول

شهدت معظم أسهم قطاع البنوك 
ثباتا في األسعار عند مستويات 
االغالقات السابقة حيث استقر سهم 
»وطني« عند دينار و220 فلســــا 
للسهم بعد أن شهد تذبذبا في األداء 
خالل اجللسة حيث ارتفع وحدة 
سعرية ليستقر عند دينار و240 
فلسا للسهم ليعود مرة أخرى عند 
نفس مستوى اإلغالق السابق بواقع 
دينار و220 فلسا للسهم، كما شهد 
سهم بيتك استقرارا في السعر عند 
دينار و240 فلسا للسهم في حني 
شهد سهما »الدولي« و»اخلليج« 
تراجعات متباينة من فلسني في 
الدولي و5 فلوس في سهم اخلليج 
فيما ارتفع بوبيان في نصف الساعة 
األخيرة من التداول بواقع 10 فلوس 
للسهم بدعم من ارتفاع »الوطني« 
ليستقر عند 490 فلسا للسهم وظل 
»بيتك« عند نفس مستوى اإلغالق 
السابق مستقرا عند دينار و240 
فلسا للسهم محققا إجمالي تداوالت 
بقيمة مليوني دينار. فيما استقر 
التجاري دون الدينار عند 990 فلسا 
للسهم انخفض سهم »األوسط« 

التداول ليستقر عند دينار و480 
فلسا للســـهم مقتربا وبشدة من 
دينار و500 فلس للسهم بفارق 
وحدة ســـعرية واحدة، مدعوما 
بحركة شـــراء مركـــزة عليه مع 
اقتراب انعقاد عمومية الشـــركة 

نقطة خالل جلســـات التداول 
املقبلة.

سهم زين

استقر سهم زين باحلد األعلى 
بعـــد نصف الســـاعة األولى من 

أسواق املال العاملية، األمر الذي 
انعكس إيجابا على حركة وأداء 
املتداولني خالل اجللسة، وفي 
حال استمرار العوامل اخلارجية 
دون تغيير فإن السوق يكون 
مهيأ لتحقيق مستوى الـ 8000 

األخضر، حيث ارتفعت أسواق 
املال اخلليجية باستثناء سوق 
دبي الـــذي أغلق علـــى اللون 
األحمر، مع تخطي أسعار النفط 
ملستويات 74 دوالرا للبرميل 
مدعوما باســـتقرار في معظم 

عند 461.3 نقطة ما يعني أن الفترة 
املقبلة ستشهد تركيزا واضحا على 
األسهم القيادية والتشغيلية مع 

االبتعاد عن األسهم الرخيصة.

إقفاالت الثواني األخيرة

حسمت حركة اقفاالت الثواني 
العام  األخيـــرة حركة املؤشـــر 
والذي شـــهد تذبذبا واضحا بني 
اللون األحمـــر واألخضر نتيجة 
عمليات بيع على بعض األســـهم 
الرخيصة والتي حسمت بارتفاع 
10 نقاط والتي وإن كانت بسيطة 
إال أنها أوجدت نوعا من الثقة في 
أوساط املتداولني وتعزيز محفزات 
الشراء لديهم، ومع قيادة سهم زين 
والشركات املرتبطة ألداء السوق 
فإن سيادة اللون األخضر أعطى 
بادرة جيـــدة ملن يتحركون على 
السهم بتأجيل قرار الشراء حلني 
اتضـــاح الصورة فـــي اجلمعية 

العمومية للشركة.

تركيز الشراء على األسهم القيادية

تركزت حركة الشراء منذ بدء 
التداوالت على األســـهم القيادية 
والتي انعكست بشكل واضح على 
استقرار املؤشر الوزني عند 461.3 
نقطة بارتفاع 6 نقاط محققا ارتفاعا 
بلغت نسبته 19% منذ بداية العام 

وحتى نهاية تداوالت أمس.
ويأتي االرتفاع في املؤشـــر 
الوزني بالتحرك القوي لشـــراء 
األسهم ذات األداء التشغيلي والتي 
جتذب عادة نظر املستثمرين مع 
نهاية الربع الثاني نحو اقتناص 
الفرص والدخول لشـــراء أسهم 
استراتيجية خاصة أسهم »بيتك« 
و»وطني« و»زين« و»أجيليتي« 
و»صناعات«، مع تأكيدات بوجود 
مساهمني خارجيني يقومون بدراسة 
سلوك تلك األسهم للشراء عليها 
وفقا ملا أشارت إليه بعض املصادر 

في شركات الوساطة.

محفزات إيجابية

جتاوب أداء السوق وبشكل 
واضـــح مبحفزات اســـتقرار 
اللون  العاملية عند  األســـواق 

عمر راشد
واصل سوق الكويت لألوراق 
املالية ارتفاعـــه باللون األخضر 
لليوم الثاني على التوالي، حيث 
أغلق املؤشر السعري بارتفاع 10 
نقاط ليستقر عند 7896.7 نقطة، 
فيما ارتفع الوزنـــي 6.01 نقطة 

ليستقر عند 461.3 نقطة.
وقد تضاعفت سيولة السوق 
بدعم من تركيز الشراء على سهم 
زين والشركات املرتبطة به، حيث 
اســـتحوذت تداوالت السهم على 
69% مـــن إجمالي قيمة األســـهم 
املتداولة، وقد اســـتقرت سيولة 
السوق عند 141.6 مليون دينار فيما 
بلغت كمية األسهم املتداولة 334.4 
مليون ســـهم. ويترقب السوق 
انعقاد عمومية زين االثنني املقبل 
ملعرفة عما إذا كان هناك مستثمر 
استراتيجي للشركة بعد تعديل 

بنود نظامها األساسي.
ورغم ارتفاع سيولة السوق إلى 
اللون األخضر  الضعف وسيادة 
الكويت  العام لسوق  األداء  على 
لألوراق املالية لليوم الثاني من 
جلسات األسبوع، فإن تركيز %90 
من إجمالي القيمة على مجموعة 
واحدة من املجاميع االستثمارية 
في السوق يجعل السوق يعيش 
في حالة عدم استقرار وتخوف من 
أن تؤدي تلك احلالة لفقدان السوق 
جميع املكاسب التي حققها وبشكل 
حاد مما يضر بحقوق املساهمني في 
املستقبل. ومن املتوقع أن تستمر 
املرتبطة بها في  زين وشركاتها 
قيادة السوق حتى انعقاد عمومية 
الشركة االثنني املقبل والتي بناء 
عليها سيتم حتديد حركة ومسار 

السوق.
اللون  التداول تناوب  وخالل 
األخضـــر واألحمر دفـــة القيادة 
على أداء السوق بسبب عمليات 
مضاربيـــة على بعض األســـهم 
القياديـــة والرخيصـــة، محاوال 
الوصول ملســـتوى 8900 نقطة 
خالل التداول إال أنه أغلق دون هذا 
املستوى بأربع نقاط ليستقر عند 
7896 نقطة، إال أن الوزني استطاع 
اختراق حاجز 460 نقطة ليستقر 

ارتفاع المؤشر 10 نقاط وتداول 334.4 مليون سهم بقيمة 141.6 مليون دينار

19% إجمالي مكاسب »الوزني« من بداية العام والسعري يرتفع في اللحظات األخيرةسهم »المسـتثمرون« يسـتحوذ على 22.6% من إجمالي كمية األسهم المتداولة

ومؤشرات أرقام

سهم زين أغلق باحلد األعلى عند دينار و480 فلسا للسهم، 
بكمية تداول بلغت 66.7 مليون سهم بلغت قيمتها 97.8 مليون 

دينار مثلت 69% من إجمالي قيمة األسهم املتداولة.

اس��تحوذت اسهم 6 ش��ركات على 113.5 مليون دينار بلغت 
نسبتها 80.1% من إجمالي القيمة.

استحوذ سهم املستثمرون على 22.6% من إجمالي كمية 

األســـهم املتداولة متصدرا النشاط لليوم الثاني على التوالي 
من جلسات األسبوع.

تصدر قطاع اخلدمات ارتفاع مؤشرات قطاعات السوق الثمانية 
حيث حقق ارتفاعا مبقدار 68.3 نقطة، تاله في املركز الثاني قطاع 
األغذي��ة مبق��دار 34.1 نقطة وجاء قطاع غي��ر الكويتي في املركز 
الثالث بارتفاع 30.5 نقطة، واحتل قطاع االس��تثمار املركز الرابع 

بارتفاع قدره 21.9 نقطة.

إعالن تأسيس شركة موفان الصناعية
برأسمال 6.5 ماليين دينار

تأسست شركة موفان الصناعية برأسمال يبلغ 6.5 
ماليني دينار، وأوضحت جريدة »الكويت اليوم« في 
عددها االخير ان )موفان( تأسست كشركة مساهمة 
كويتية مقفلة برأســــمال موزع على 65 مليون سهم 

نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وذكرت ان من أغراض الشركة تدوير واستخالص 
املعادن واملــــواد اخلام ذات الصلة من املواد احلفازة 
املســــتهلكة بكل انواعها بعد التنســــيق مع اجلهات 
املختصة إضافة الى استيراد وتصنيع وتصدير كل 

املواد اخلام عدا املواد احلفازة املستهلكة.
وأضافت انه ميكن للشركة تقدمي الدعم الفني فيما 
يخص متطلبات اســــتخدام عملية معاجلة وتدوير 
واستخالص املعادن واملواد اخلام وتصميم وتطوير 

طرق التصنيع كما ميكن للشركة إنشاء وإقامة املصانع 
الالزمة للقيام بتلك االعمال داخل الكويت وفي الشرق 
األوسط. وتستطيع الشركة أيضا إنشاء وإقامة املصانع 
وتسويق وبيع املعادن عن طريق فتح فروع خارجية 
وعقد اتفاقيات مع جهات تسويقية والدخول في شراكة 
مع شركات متارس نفس النشاط او مع شركات توفر 
املساعدة على حتقيق أهداف الشركة داخل الكويت 
وخارجها. ويجوز لها استغالل الفوائض املالية املتوافرة 
لديها عن طريق اســــتثمارها في محافظ مالية تدار 
من قبل شــــركات وجهات متخصصة وان تكون لها 
مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول 
اعماال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على حتقيق 

اغراضها في الكويت وخارجها.

برأسمال موزع على 65 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد


