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 استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 
24.1 مليون دينار عل���ى 59.3 من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: البنك الوطني، التمويل الكويتي، 

ايفا، الديرة، منا القابضة، اجيليتي، زين.

 استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 5.8 
ماليني دينار على %14.2.

 باستثناء انخفاض مؤشر قطاع العقار بنسبة 14.1 
نقطة، فقد سجلت باقي القطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
البنوك مبقدار 116.1 نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 

81.4 نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار 59.3 نقطة.

بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

صندوقها »العالم العقاري« يحصد جائزة يوروموني للعام الثالث على التوالي

اتحاد العقاريين ينظم دورة االستثمار العقاري

»الدار« تطالب دائنيها بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة
رويترز: طلبت دار االستثمار 
من الدائنني واملستثمرين املوافقة 

على خطة مقترحة
إلعادة الهيكلة قبل 23 ديسمبر 
اجلاري.  وقال الرئيس التنفيذي 
للشركة في بيان لبورصة ناسداك 
دبي عدنان املسلم إنه من املهم أن 
تعمل دار االستثمار ومصارفها 
ومستثمروها معا للتوصل إلى 
ق����رار بخصوص خط����ة إعادة 
الهيكلة املقترحة في أسرع وقت 

ممكن.

 وتعث����رت دار االس����تثمار 
التي متلك حصة تبلغ 50% في 
شركة أستون مارتني البريطانية 
الفاخرة في  السيارات  لصناعة 
سداد مستحقات سندات إسالمية 
قيمته����ا 100 ملي����ون دوالر في 
مايو املاضي وقال����ت إنها رمبا 
تبي����ع بعض األص����ول للوفاء 

بااللتزامات.
 وتقدمت الشركة في الشهر 
املاض����ي مبقت����رح للدائن����ني 
واملستثمرين إلعادة هيكلة حوالي 

مليار دينار 3.51 مليارات دوالر 
من ديونها، وفي س����بتمبر عني 
الكويتي مشرفا  البنك املركزي 
مؤقتا ملراقبة إعادة هيكلة الديون 
وإكمال النتائج املالية للشركة.

 ومت تعليق تداول أسهم دار 
االس����تثمار منذ األول من أبريل 
بعدما لم تقدم الشركة نتائجها 
املالي����ة لعام 2008 ف����ي املوعد 
احملدد، وقالت الشركة إنها تسعى 
القتراض ما يصل إلى مليار دوالر 

إلعادة متويل ديونها.

9 شركات مدرجة تعلن عدم انكشافها ألزمة 
ديون »دبي العالمية« و»نخيل العقارية«

»مشاعر« تتحول لـ »مشاعر القابضة« 
في عموميتها المقبلة 

إدراج »كي جي إل« 
بـ»الرسمي« و»عمار« بـ»الموازي«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية لشركة مجموعة خدمات احلج والعمرة 
مشاعر ستنعقد   يوم االثنني املوافق 2009/12/21 حيث ستتم 
خاللها مناقش���ة اعادة انتخاب عضوي���ن مكملني، وتغيير 
اسم الش���ركة الى شركة مش���اعر القابضة وتغيير اغراض 

الشركة.  

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بان شركة كي جي ال 
لوجستيك ستدرج في السوق الرسمي ضمن قطاع اخلدمات، 
وذلك اعتبارا من غد الثالثاء، فيما أفادت شركة عمار للتمويل 
واإلجارة بأنها ستدرج في السوق املوازي، وذلك اعتبارا من 

اليوم.

تتواصل إعالنات سوق الكويت لألوراق 
املالية حول إيضاحات الش���ركات املدرجة 
مبختلف قطاعاتها ع���ن تعرضها لديون 
لشركتي ديون دبي العاملية ونخيل العقارية 
حيث أفادت 9 شركات مدرجة أمس بعدم 
انكشافها تضمنت شركة مجموعة الصفوة 
القابضة التي أفادت بأنها ليس لها او عليها 
اية حقوق او ديون فيما يتعلق بشركة دبي 
العاملية وشركتها التابعة نخيل، وبالتالي لن 
تتأثر الشركة او تنكشف بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة بسبب االزمة املالية التي 
تتعرض لها، وذكرت ش���ركة دانة الصفاة 
الغذائية ان الشركة ليس لها او عليها اية 
حقوق او ديون فيما يتعلق بش���ركة دبي 
العاملية وشركتها التابعة نخيل، وبالتالي لن 
تتأثر الشركة او تنكشف بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة بسبب االزمة املالية التي 
تتعرض لها، فيما أعلنت شركة الشعيبة 
الصناعية انه ليس لها او عليها اية حقوق 
او ديون فيما يتعلق بشركة دبي العاملية 

وشركتها التابعة نخيل، وبالتالي لن تتأثر 
الشركة او تنكشف بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بسبب االزمة املالية التي تتعرض 
لها، كما ذكرت شركة هيتس تيليكوم القابضة 
\أنها ليس لها او عليها اية حقوق او ديون 
فيما يتعلق بشركة دبي العاملية وشركتها 
التابعة نخيل، وبالتالي لن تتأثر الشركة 
او تنكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
بسبب االزمة املالية التي تتعرض لها، فيما 
افادت شركة مجموعة السالم القابضة بان 
الش���ركة ليس لها او عليها اية حقوق او 
دي���ون فيما يتعلق بش���ركة دبي العاملية 
وشركتها التابعة نخيل، وبالتالي لن تتأثر 
الشركة او تنكشف بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بسبب االزمة املالية التي تتعرض 
لها، فيما أعلنت شركة بيت االوراق املالية 
ان الشركة وش���ركاتها التابعة والشقيقة 
لي���س لها او عليها اي حقوق او التزامات 
مع مجموعة دبي العاملية وش���ركة نخيل 
للتطوير العقاري اململوكتني حلكومة دبي، 

وبالتالي فان تلك االزمة ليس لها اي تأثير 
مباشر او غير مباشر على نشاط الشركة 
او شركاتها التابعة والشقيقة، واوضحت 
شركة اركان الكويت أنه ال يوجد تأثير بشكل 
مباشر او غير مباشر على الشركة   نتيجة 
االزمة احلالية املتعلقة بديون شركة دبي 
العاملية وشركة نخيل، وال   يوجد للشركة 
اية استثمارات عقارية داخل االمارات، فضال 
عن شركة اكتتاب القابضة التي أفادت بأنها 
ليس لها او عليها اية حقوق او ديون فيما 
يتعلق بشركة دبي العاملية وشركتها التابعة 
نخيل، وبالتالي لن تتأثر الشركة او تنكشف 
بصورة مباش���رة أو غير مباشرة بسبب 
االزمة املالية التي تتع���رض لها، وأخيرا 
أعلنت شركة املدينة للتمويل واالستثمار 
أنها ليس لها او عليها اية حقوق او ديون 
فيما يتعلق بشركة دبي العاملية وشركتها 
التابعة نخيل، وبالتالي لن تتأثر الشركة 
او تنكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

بسبب االزمة املالية التي تتعرض لها.

»إستراتيجيا« تنجح في تخفيض تكاليفها %34
الش����ك أن األزمة االقتصادية العاملية التي 
ب����دأت بالظهور في أواخ����ر 2007 والتي امتد 
أثرها على أسواق املال حتى هذا العام لتصل 
إلى أدنى مستوياتها في مارس 2009 قد أثرت 
بشكل سلبي على الشركات بشكل عام وعلى 
شركات االستثمار بشكل خاص، ومما زاد من 
التأثير السلبي لألزمة على شركة استراتيجيا 
لالستثمار التصرفات التي متت من قبل اإلدارة 

السابق.
إال أنه في ظل ظروف األس����واق الصعبة، 
وبهدف النهوض واالرتقاء بالشركة إلى مستوى 
وأداء أفضل، اعتمدت اإلدارة اجلديدة للشركة 
خالل هذا العام استراتيجية نشطة ودفاعية 
بنفس الوقت للحفاظ على رأسمالها باإلضافة 

إلى االستفادة من الفرص االستثمارية املتوافرة 
حاليا في األسواق وذلك لتحسني أدائها بطريقة 
تعود بالنفع على كل من املستثمرين واملساهمني 

على حد سواء.
وقد جنحت الشركة في تقليل تكاليفها بنسبة 
34% من خالل العش����رة أشهر من عام 2009، 
وفي الوقت نفسه احلفاظ على فريق الشركة 
اإلداري في وقت تعمل العديد من الش����ركات 
االس����تثمارية في املنطقة على إنهاء خدمات 
موظفيها، أما بالنسبة للمنتجات االستثمارية 
اجلديدة، فقد حصلت الش����ركة على موافقة 
وزارة التجارة والصناعة لطرح صندوق محلي 
إسالمي لالستثمار في سوق الكويت لألوراق 
املالية سيدار وفقا لضوابط الشريعة اإلسالمية. 

باإلضافة لذلك، يعمل الفريق اإلداري حاليا على 
تصميم ورقة مضمونة رأس املال تستثمر في 
شركات محلية رائدة بحيث توفر ملستثمريها 
فرصة املشاركة في االرتفاع املتوقع للسوق 
احمللي،  كذلك تعمل الشركة حاليا إلعادة تسويق 
صندوقها الرائد »الصندوق العقاري العاملي« 
من بعد فوزه بجائزة يوروموني للسنة الثالثة 
على التوالي وس����تبدأ حملتها اإلعالمية بعد 
شهر رمضان املبارك، ويستثمر الصندوق في 
أسواق العقار املدرجة العاملية لتحقيق عائد 
جيد مع مستوى مقبول من املخاطر باإلضافة 
إلى توفير السيولة للمستثمرين بشكل شهري. 
وقد مت تأسيس الصندوق في أبريل عام 2000 

وحقق عائدا تراكميا بنسبة %58.75.

ينظم احتاد العقاريني بالتعاون مع مؤسس����ة 
الكوي����ت للتق����دم العلم����ي دورة تدريبية حول 
استراتيجيات االستثمار العقاري خالل الفترة من 

7 الى 9 اجلاري.
وبهذه املناسبة قال األمني العام الحتاد العقاريني 
احمد الدويهيس في بيان صحافي »ان هذا التعاون 
مع املؤسسة يعزز مفاهيم الشراكة في مجال األنشطة 
الثقافية كما يسعى لربط العاملني في مجال القطاع 
العقاري وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم مما يؤدي 
خللق فرص تنافسية لهم في حال حصولهم على 
مهارات جديدة من خالل تل����ك البرامج التدريبية 

املتخصصة التي يقدمها االحتاد«.
ومن جانبها قالت مستش����ار التدريب واالعالم 

باحتاد العقاريني مرمي بوشهري إن االحتاد يأمل ان 
تكون الدورة بداية النطالق ركب الدورات العقارية 

بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وبينت ان هذه الدورات تأتي في برنامج تدريبي 
مكثف لعام 2010 اميانا من االحتاد بأهمية تبني تلك 
الدورات واألنشطة التي حتقق مهارات عالية وقيمة 

مضافة للمتدربني في قطاع املال والعقار.
وأفادت بوشهري بأن دورة »االستثمار العقاري« 
تضم باالضافة الى مفهوم وعناصر مشروع االستثمار 
العقاري ورش����ة عمل لتصميم خطة استراتيجية 
ملشروع استثماري عقاري، وقد تقدم احتاد العقاريني 
بجزيل الشكر ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي على 

دعمها تلك البرامج التدريبية املتخصصة.

ارتفاع أغلب األسواق الخليجية مؤشر على التعافي من أزمة دبي 
والشركات القيادية تقود الصعود في السوق الكويتي

بات ضرورة حتمية للتقليل من حدة 
الضغوط على االسهم املرهونة، وبالتالي 
فإن صعود هذه االسهم سيساهم في 

صعود االسهم الرخيصة.

آلية التداول

في الوقت الذي حققت فيه اسهم 
اربعة بنوك ارتفاعا في اسعارها حافظت 
باقي اسهم القطاع على اسعارها ثابتة، 
فقد شهد سهم البنك الوطني عمليات 
شراء ملحوظة ادت الرتفاعه مبقدار 
وحدتني ليغلق على دينار و100 فلس 
مع توقعات بأن يواصل السهم االرتفاع 
لتقليل حدة الضغوط على العمالء سواء االفراد او احملافظ املالية الكبيرة 
والصناديق الذين قاموا برهن الس����هم مقابل احلصول على تسهيالت 
ائتمانية، واالمر نفسه ينطبق على التمويل الكويتي الذي حقق مكاسب 
س����وقية ملحوظة ايضا. وفي قطاع شركات االس����تثمار، حققت اغلب 
اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها في تداوالت مرتفعة نسبيا على عدد 
محدود من االسهم، فقد شهد سهم ايفا تداوالت نشطة نسبيا مع ارتفاع 
محدود في س����عره، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 
الديرة القابضة اال انه سجل انخفاضا محدودا، اال ان سهم االستثمارات 
الوطنية سجل انخفاضا باحلد االدنى في تداوالت ضعيفة مع احتماالت 
ان يواصل السهم االنخفاض بشكل عام متأثرا بالتوقعات بارتفاع خسائر 
الش����ركة في نهاية العام والضبابية املستمرة حول امتام صفقة زين. 
وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
نشطة على بعض االس����هم. فقد شهدت اسهم عقارات الكويت وجيزان 
والدولية للمنتجعات ارتفاعا نسبيا في تداوالتها وصعودا محدودا في 
اسعارها، فيما سجل سهم الوطنية العقارية ارتفاعا ملحوظا في سعره 
في تداوالت ضعيفة مع توقعات ان يواصل السهم االرتفاع خاصة انه 

تراجع بشكل مبالغ فيه.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس����هم الش����ركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام باس����تثناء التداوالت املرتفعة على بعض 
االسهم كس����هم الصناعات الوطنية الذي شهد تداوالت مرتفعة نسبيا 
وصعودا جيدا في سعره السوقي، فيما انه رغم التداوالت النشطة على 

سهم منا القابضة اال انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره.
وفي قطاع اخلدمات، حققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا 
في اس����عارها، خاصة االس����هم القيادية في القطاع، فقد عاد سهم زين 
لالرتفاع متجاوزا حاجز الدينار بقوة في تداوالت ضعيفة نسبيا، كما 
سجل سهم اجيليتي ارتفاعا نس����بيا في تداوالته وسعره السوقي مع 
توقعات باستمرار صعوده، كما حققت اغلب االسهم الرخيصة في القطاع 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت نشطة خاصة سهم ابراج القابضة الذي 
ارتف����ع باحلد االعلى في تداوالت محدودة ج����دا تفاعال مع احلكم الذي 
صدر ملصلحة الشركة والذي يعد بداية ملعاجلة املشاكل التي تواجهها، 
االمر الذي سيدفع السهم ملزيد من االرتفاع. وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 7 شركات على 59.3% من القيمة االجمالية للشركات التي شملها 

التداول والبالغ عددها 121 شركة.

من هذه االزمة التي تتعلق بتأجيل استحقاقات ملجموعة دبي العاملية 
تقدر بحوالي 26 مليار دوالر، فإن ذلك سينعكس بااليجاب على اسواق 
امل����ال التي بالغت في رد الفعل الزمة دبي كذلك فإن التحركات املتوقعة 
لتحسني مستويات املراكز املالية من قبل احملافظ املالية الكبيرة وصناديق 
االستثمار في مختلف اسواق املال اخلليجية لقرب نهاية العام احلالي 
ستدفع هذه االسواق ملواصلة االرتفاع وان كان بوتيرة متباينة. وعلى 
صعيد الس����وق الكويتي، فإنه رغم اجواء الترقب الس����ائدة الوس����اط 
املتداولني واالقتصاديني حول 
استجواب رئيس احلكومة 
غ����دا الثالث����اء اال ان هناك 
ش����عورا عاما ايجابيا بان 
الكويتية بدأت  البورص����ة 
تتعافى م����ن تداعيات ازمة 
دبي خاصة انها بالغت بشدة 
ف����ي ردة الفعل لهذه االزمة 
االمر الذي دفع اسعار االسهم 
للتراجع بش����دة، وهذا ولد 
فرصا جيدة يتم استغاللها 
خاصة على اسهم الشركات 
القيادية التي حققت مكاسب 
جيدة امس مع توقعات بأن 
تستمر في حتقيق املكاسب 
خاصة ان صعود هذه االسهم 

1.4 مليون دينار.

صعود أغلب األسواق الخليجية

مع الصعود الذي حققته اغلب االس���واق اخلليجية امس خاصة 
سوقي دبي وابوظبي، فإن هذا مؤشر ايجابي على التعافي التدريجي 
لهذه االسواق من تداعيات ازمة دبي والتي لعب الهلع النفسي دورا 
كبيرا في تدهور هذه االسواق في اعقاب االعالن عنها، فقد ارتفع مؤشر 

السوق السعودي بنسبة 
0.40%، وس���وق ابوظبي 
بنسبة 3.89% والذي يعد 
ارتفاع في االسواق  اعلى 
اخلليجية، كما سجل سوق 
دبي ارتفاعا بنسبة %1.18 
وسوق قطر بنسبة %0.34 
والسوق الكويتي بنسبة 
0.51%، فيما انخفض مؤشر 
سوق مسقط بنسبة %1.18 
وس���وق البحرين بنسبة 

.%0.68
وفي ظ���ل تصريحات 
االطمئنان التي تصدر من 
املسؤولني في دولة االمارات 
حول القدرة على اخلروج 

هشام أبوشادي
باستثناء انخفاض سوقي مسقط 
والبحرين حققت باقي أسواق الدول 
ارتفاعا امس بنس����ب  اخلليجي����ة 
متفاوتة اعالها سوقا دبي وابوظبي، 
األمر الذي يشير الى تعافي األسواق 

املالية من تداعيات ازمة دبي.
ففي الوقت الذي حقق فيه املؤشر 
السعري لس����وق الكويت لالوراق 
املالية ارتفاعا محدودا قدره %0.51 
بدايات تداول االسبوع امس، حقق 
املؤشر الوزني ارتفاعا ملحوظا بنسبة 
2.02% نتيجة املكاسب اجليدة التي 

حققتها اغلب اسهم الشركات القيادية وان كانت انظار اوساط املتداولني 
في السوق الكويتي تترقب استجواب رئيس احلكومة املقرر غدا الثالثاء 
والذي سيكون مؤشرا للتطورات السياسية في املرحلة املقبلة وانعكاس 
ذلك على امللفات االقتصادية خاصة مش����اريع التنمية االقتصادية التي 
بات القطاع اخلاص في امس احلاجة القرارها والبدء في تنفيذها خاصة 
ان استمرار االوضاع الراهنة سيؤثر بقوة على القطاع اخلاص الكويتي 
الذي يعاني من وطأة االلتزامات املالية وشح املوارد املالية ملواجهة هذه 

االلتزامات التي يحل جزء كبير منها في بدايات العام املقبل.
اما على املدى القصير فان االداء العام للسوق الكويتي في االسابيع 
الثالثة املقبلة من املفترض ان يغلب عليه االجتاه الصعودي، فليس 
هناك مفر امام املجاميع االستثمارية الكبيرة وكذلك احملافظ املالية 
التابعة للمؤسس���ات والهيئات احلكومية سوى ان تعمل على رفع 
قيم اصولها لتحسني ميزانياتها في نهاية العام احلالي الذي شارف 

على االنتهاء.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 34 نقطة ليغلق على 6732.2 نقطة 
بارتفاع نس���بته 0.51% مقارنة بنهاية االسبوع املاضي، كما سجل 
املؤش���ر الوزني ارتفاعا كبيرا قدره 7.51 نقاط ليغلق على 379.28 

نقطة بارتفاع نسبته 2.02% مقارنة بنهاية االسبوع املاضي.
وبلغ اجمالي الش���ركات التي شملها التداول 121 شركة من اصل 
205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 69 شركة وتراجعت اسعار 
اسهم 22 شركة وحافظت اسهم 20 شركة على اسعارها و84 شركة 
لم يش���ملها التداول. بلغ اجمالي االسهم املتداولة 234 مليون سهم 
نفذت من خالل 4653 صفقة قيمتها 40.6 مليون دينار، تصدر قطاع 
الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 95.8 مليون سهم 

نفذت من خالل 1496 صفقة قيمتها 7.7 ماليني دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 58 مليون 

سهم نفذت من خالل 872 صفقة قيمتها 5.1 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدم���ات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 30.3 

مليون سهم نفذت من خالل 794 صفقة قيمتها 9.6 ماليني دينار.
وحصل قطاع الصناعة على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 17 

مليون سهم نفذت من خالل 545 صفقة قيمتها 5 ماليني دينار.
وجاء قطاع الش���ركات غير الكويتية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 15.8 مليون س���هم نفذت من خالل 236 صفقة قيمتها 
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المؤشر العام 34 نقطة 
وتداول 234 مليون سهم 
قيمتها 40.6 مليون دينار

ارتفاع

إعداد: محمود فاروقإعالنات البورصة
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