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ترجمان: »شمال الخليج« تستقبل عمالءها مع أقوى العروض لموديالت 2010

أعلنت شركة ش���مال اخلليج التجارية، الوكيل احلصري لسيارات 
هيونداي في الكويت، عن اس���تقبالها للعام اجلديد 2010 بأس���طول من 
أحدث السيارات املتطورة من هيونداي، إضافة إلى تقدمي عرض خاص 
وحص���ري على مجموعة من هذه الس���يارات اجلديدة بأس���عار مذهلة 

وأقساط ال تقاوم.
وتقوم شركة شمال اخلليج التجارية، مبجموعة من أعمال التجديد 
وتطوير في معرضها الرئيس���ي ومركز خدمة ما بعد البيع في الشويخ 
ليكون أكثر مالءمة وتفاعال مع العمالء والزوار. ومع االستمرار في أعمال 

التجديد والتطوير، تس���تمر هيونداي في استقبال زوار معرضها الذين 
ميكنهم االستمتاع بجولة كاملة بني سيارات 2010 دون أن تعوق زيارتهم 
أي من أعم���ال الديكور والتجديد، وهو األمر الذي حرصت عليه اإلدارة 
الهندسية في الشركة لتبقى هيونداي على تواصل دائم مع العمالء والزوار 

واحملافظة على تقدمي اخلدمة في جو مناسب وبيئة مريحة.
وعن الرؤية التي حتملها هيونداي من خالل جتديد الصورة العامة 
ملعرضها الرئيسي يقول رائد ترجمان � املدير العام لشركة شمال اخلليج 
التجارية: »سيكون معرض هيونداي اجلديد احدث معرض في الشرق 

األوسط يعبر عن هوية هيونداي العاملية. وتتم عملية التجديد بالتوازي 
مع طرحنا ملوديالت 2010 حيث صممنا لهم عرضا فريدا وس���خيا جدا 
من هيونداي يوفر لهم أحدث تطبيقات التكنولوجيا واألناقة والسالمة 

بأنسب األسعار وبنظام أقساط عالي املرونة والتيسير«.
وعن هذا العرض اخلاص يضيف: »يضم الطرح اجلديد لس���يارات 
هيون���داي 2010 مجموعة من املزايا والفوائد التي مت تصميمها في ثالث 
باقات هي البالتينية والذهبية والفضية وذلك جلميع السيارات املختارة 
واملقدمة وهي أكسنت، إلنترا، س���وناتا، جيتز، توسان، وسانتافي من 

موديالت 2010 والتي تتوافر بأقساط مريحة تبدأ من 49 دينارا. وجميع 
هذه الباقات على اختالف عدد مزاياها توفر لقائدي س���يارات هيونداي 
راحة الب���ال والطمأنينة وجتربة مثيرة لقيادة س���يارة حديثة وبالغة 

االناقة والتميز«.
ومع االس���تعداد الفتتاح املعرض الرئيس���ي بحلته اجلديدة يستمر 
املعرض في اس���تقبال زواره وعمالء هيونداي طوال أيام األس���بوع من 
الس���اعة 8:30 صباحا وحتى الس���اعة 8 ليال للتع���رف على املوديالت 

والعروض اجلديدة من هيونداي.

المعرض بعد التجديد سيكون األحدث في المنطقة ومالئمًا لهوية هيونداي العالمية

خالد العمار

املعرض الرئيسي ومركز اخلدمة لهيونداي في الشويخ

العمار: »المدللة وسهالة« حققت  أرقام
 مبيعات ممتازة في 2009

وسهالة متكنت من حتقيق أرقام 
مبيع����ات ممتازة ف����ي عام 2009 
رغم الظروف االقتصادية الصعبة 
التي عانت منها الكويت واملنطقة 
عموما. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى 

اجلغرافي ملعارض سيارات املدللة 
وسهالة في مناطق الكويت، وهو ما 
مييز معارضنا مقارنة باملنافسني، 
الش����ركة  حيث تتوزع معارض 
على مختل����ف محافظات الكويت 
عب����ر التواجد ف����ي كل من الري 
والشرق وميدان حولي واجلهراء 

واملهبولة.
وأش����ار العمار إل����ى أن هذه 
املعارض تق����دم خدمات مختلفة 
للعمالء مثل دفع األقساط وإصدار 
شهادات براءة الذمة وغيرها، مما 
يتيح للعمالء احلصول على هذه 
اخلدمات في أماكن قريبة من أماكن 
عملهم أو س����كنهم دون احلاجة 
الرئيسي  املقر  إلى  إلى احلضور 

للشركة.
املدللة  أن  العم����ار  وأض����اف 

أعلن مدير ش����ركة السيارات 
املدللة وسهالة خالد العمار جناح 
حمالت املدللة وسهالة التسويقية 
طوال السنوات السابقة وحتى هذه 
اللحظة، والتي استمرت في حملة 
نهاية العام حتت شعار »عروضنا 
اشتعلت أكثر وأسعارنا ذابت أكثر 

وأكثر«.
وأوضح العم����ار هذا النجاح 
املتواص����ل الذي حتقق����ه املدللة 
وسهالة إلى احملافظة على التنوع 
في أنواع الس����يارات س����واء في 
البيع أو التأجير التشغيلي )أجر 
املدللة(، مؤكدا حرص الشركة على 
جودة اخلدمة والسعر معا تلبية 
العمالء وسعيا إلرضاء  لرغبات 

كل احتياجاتهم.
وأرجع العمار إلى االنتش����ار 

تفاصيلها وحتديد مكان وجودها 
وحجزها.

كما يتي����ح املوقع اإللكتروني 
خدمة دفع األقس����اط والس����داد 
البيع، إضافة  وخدمات ما بع����د 
إلى مجموعة من اخلدمات األخرى 
التعامالت  املصمم����ة لتس����هيل 
املختلفة. كما بدأنا أيضا بإرسال 
رسائل العروض الترويجية للعمالء 
عن طريق خدم����ة SMS واملوقع 
 .aayan-leasing.com اإللكتروني
وأك����د العمار أن حتقيق وتخطي 
الصعوب����ات إلرضاء العمالء هو 
اله����دف الدائم للمدللة وس����هالة 
بإدارته����ا وموظفيه����ا، وتطبيقا 
لذلك فقد متيزنا في سرعة اجناز 
املعام����الت مبا يوفر على العميل 

الوقت واجلهد واملال. 

تنوع السيارات املعروضة لدينا 
من حيث نوع الصنع واملوديالت 
مثل »سيارات الصالون الصغيرة 
واملتوسطة والكبيرة والعائلية«، 
باالضافة للجيبات وأنواعها من 4 
سلندر وحجم صغير يالئم فئات 
الش����باب إلى العائلة و8 سلندر، 
القي����ام بالصيانة  إلى  باإلضافة 
الدورية لهذه السيارات أثناء مدة 
التأجير واحملافظ����ة على نظافة 
السيارات ومتابعة الفحص الدوري 
لها وعلى نظافتها واخلدمات التي 
تقدمها املدللة وسهالة من جتهيز 

السيارات بأحسن حالة لها.
وبني العمار أنه قد مت خالل العام 
املاضي تدش����ني موقع الكتروني 
يتي����ح للعمالء إمكاني����ة اختيار 
السيارة املرغوبة واالطالع على 

مقترح لتأسيس صندوق ملياري 
إلنقاذ 122 عقارًا تجاريًا من التعثر

خسائر في القيمة السوقية لها 
وأما األسهم الباقية فلم تسجل 
أي تغير. ووصف التقرير أداء 
الشركات اإلسالمية باملقبول الى 
حد ما حيث ان 24 شركه أنهت 
هذا األسبوع مسجلة منوا في 
القيمة السوقية لها في حني 11 
ش���ركة )من أصل 57( سجلت 
تراجعا في القيمة الس���وقية. 
الكمية  التقرير ان زيادة  وبني 
املتداولة للس���وق كان لها أثر 
إيجابي على قطاع االستثمار فقد 
ظل كعادته في الصدارة من حيث 
القطاع األكثر نشاطا، حيث ان 
إجمالي الكمية املتداولة للقطاع 
هو 723 مليون سهم مقابل 503 
ماليني سهم في االسبوع السابق 
اي زيادة بنسبة 43%، في حني 
حل قط���اع اخلدمات في املركز 
الثاني متفوقا على نظيره قطاع 
العقار لهذا االسبوع فقد سجل 
كمية متداولة 439 و299 مليون 
التوالي. وبالنسبة  سهم على 
الى الشركات الرائدة فقد تصدر 
بيت التمويل القائمة حيث سجل 
منوا في القيمة السوقية بنسبة 
3.64%، في حني لم يسجل بنك 
الكوي���ت الوطني أي منو وفي 
املقابل فإن شركة زين سجلت 
القيمة السوقية  خس���ائر في 
بنسبة 2.94%. وخالل االسبوع 
املاضي سجل قطاع التغذية أعلى 
منوا في القيمة السوقية بنسبة 
2.44% تاله قطاع البنوك بنسبة 
1.36% في حني أن باقي القطاعات 
احليوية مث���ل قطاع اخلدمات 
والصناع���ة س���جل تراجع���ا 
في القيمة الس���وقية بنس���بة 

0.83%و0.64% على التوالي .

ق���ال تقرير ش���ركة املثنى 
لالستثمار االسبوعي واخلاص 
ب� »األنباء« ان كال من مؤش���ر 
السوق السعري ومؤشر السوق 
الوزني قد سجال منوا بنسبة 
0.09% و0.14% على التوالي في 
حني أن مؤشر املثنى اإلسالمي 
الوزني كان األكثر حتركا لهذا 
االس���بوع حيث تف���وق على 
نظيريه وارتفع بنسبة %2.04 
ليعوض ما خس���ره االسبوع 
التقرير ان  املاضي. واض���اف 
الترقب مع بعض الشكوك حول 
نتائج الشركات مازال مسيطرا 
على االداء وهو احلكم لتداوالت 
الس���وق وبذلك ارتفعت نسب 
الثالثة  احلساسية للمؤشرات 
مقارنة باالسبوع السابق، حيث 
تصدر مؤش���ر السوق الوزني 
قائمة األكثر تقلبا لهذا االسبوع 
بنس���بة 27.19%، بينما سجل 
مؤشر السوق السعري ومؤشر 
املثنى اإلسالمي الوزني نسبة 
تقدر ب� 19.09 % و10.12% على 

التوالي.
كما سجلت الكمية املتداولة 
لهذا االسبوع ارتفاعا ملحوظا 
بنسبة 16.5% حيث بلغت 1724 
مليار س���هم وكذلك بالنس���بة 
للصفقات فق���د ارتفعت ولكن 
بنسبة متواضعة تقدر ب� %2.63، 

في حني سجلت القيمة املتداولة 
انخفاضا بنسبة 12.92% حيث 
بلغت قيمتها 210.67 مليون دينار 
كما في نهاية االسبوع. في حني 
سجلت القيمة السوقية ارتفاعا 
طفيفا يقدر ب� 0.2 % متثل في 
نهاية هذا االسبوع بقيمة 30.23 

مليار دين���ار مقارنة ب� 30.17 
مليارا لالسبوع السابق.

وأوضح التقرير ان األسبوع 
املاضي املوازين توزعت بشكل 
متساو تقريبا، فقد سجلت 62 
شركة منوا في القيمة السوقية 
لها، في حني سجلت 64 شركة 

عمر راشد 
علم����ت األنباء من مصادرها أن 3 ش����ركات 
رفعت مقترحا للجهات املعنية لتأسيس صندوق 
ملي����اري إلنقاذ ما يقارب 122 عقارا جتاريا من 
خطر التعثر الذي تعانيه تلك العقارات منذ بدء 

تداعيات األزمة املالية العاملية. 
 ولفتت املصادر الى أن املقترح الذي تقدمت 
به كل من ش����ركة املستثمر العقاري وشركتني 
مدرجتني في البورصة إحداهما عقارية واألخرى 
استثمارية، يتضمن تأسيس صندوق تتراوح 
قيمته من نصف مليار إلى مليار دينار ويهدف 
حلل أزمة الس����يولة التي يعانيها مالك العقار 
مع املقاول وكذلك املالك م����ع البنك من ناحية 

ثانية. 
 وبينت املصادر أن الصندوق املقترح تساهم 
فيه الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة التأمينات 

االجتماعية بنس����بة تصل إلى 70%، إضافة إلى 
مؤسسات أخرى مثل هيئة الزكاة وشؤون القصر 
وذلك من إجمال����ي املبلغ املقترح على أن يقوم 
الصندوق بشراء تلك العقارات وإعادة جدولة 
ديونها للبنوك على أن يستفيد الصندوق من 
العوائد املتحققة على العقارات التي يتضمنها 

عندما يقوم ببيعها مرة أخرى. 
 وتوقعت املصادر بأن يحقق الصندوق عوائد 
جيدة في املستقبل، مستندة إلى االنفراجة التي 
ش����هدتها االقتصادات العاملية بعد بدء حتقيق 
االنتع����اش واخلروج من األزم����ة املالية والتي 
ستنعكس إيجابا على السوق العقاري في منطقة 

اخلليج ومن ثم في الكويت. 
 وأوضحت أن املقترح مت تقدميه إلى البنك 
املركزي من فترة جتاوزت ال� 5 أش����هر والتزال 

في انتظار رده عليه. 

هيئة االستثمار والتأمينات االجتماعية تساهمان بنسبة 70% من رأسماله

 ترقب  نتائج الشركات سيطر على أداء السوق 
تقرير »المثنى لالستثمار« األسبوعي والخاص بـ »األنباء«:

»بيان«: إعادة النظر في »إسقاط الفوائد« ضرورة لتحقيق العدالة
االسبوع السابق بفضل تداوالت الدقائق 
االخيرة من اجللس����ات اال ان السوق 
استطاع في اليوم الثاني من االسبوع 
ان يع����وض جزءا كبيرا من خس����ائر 
اجللسة األولى وسط تداوالت نشطة 
ثم اخذ بعدها في التذبذب خالل اليومني 
االخيرين وقد شهد االسبوع منوا في 
مس����تويات التداول اذ بلغ املتوس����ط 
اليومي للقيم����ة 52.67 مليون دينار 
خالل جلسات االسبوع املاضي، بارتفاع 
نسبته 8.85% عن مستويات االسبوع 
الذي سبقه، في حني منا متوسط عدد 
االس����هم املتداولة بنسبة 45.57% الى 
431.12 مليون سهم هذا وتزامنت حركة 
الس����وق خالل االسبوع مع حتقيق غالبية اسواق االسهم في اخلليج 
منوا اس����بوعيا. وعلى صعيد التداوالت اليومية لفت التقرير الى ان 
السوق افتتح نش����اطه االسبوعي على انخفاض استمر طيلة جلسة 
يوم االثنني ليقفل على خسائر قوية جلهة مؤشريه الرئيسيني نتيجة 
لعمليات البيع التي طالت غالبية االسهم املتداولة وان تركزت بشكل 
اكبر على االسهم القيادية حيث انخفض املؤشر السعري بنسبة %1.63 
في حني تراجع املؤشر الوزني بنسبة كبيرة بلغت 2.42%  بينما اقفل 
املؤشر الوزني يوم اخلميس عند 386.30 نقطة مرتفعا بنسبة %0.14 

عن اغالق االسبوع الذي سبقه.
وسجلت اربعة من قطاعات سوق الكويت لالوراق املالية تراجعا 
في مؤش����راتها بنهاية االس����بوع املاضي، فيما منت مؤش����رات ثالثة 
قطاعات مع بقاء مؤش����ر قطاع التأمني دون تغيي����ر، وتصدر قطاع 
االغذية القطاعات الرابحة خالل االسبوع املاضي، حيث ارتفع مؤشره 
بنسبة 1.93% منهيا تداوالت االسبوع عند 4.267.6 نقطة، تبعه قطاع 
البنوك الذي اقفل مؤش����ره عند 8.453.3 نقطة مرتفعا بنسبة %1.28، 
وحل ثالثا قطاع اخلدمات الذي منا مؤشره بنسبة 0.66% مقفال عند 
14.784.9 نقط����ة، من ناحية اخرى، جاء قطاع االس����تثمار في مقدمة 
القطاعات اخلاسرة، حيث اقفل مؤشره عند 5.553.5 نقطة منخفضا 
بنس����بة 0.95% تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في املركز الثاني 
مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.47% بعد ان اغلق عند 7.285.3 نقطة، 
ثم قطاع الصناعة ثالثا مع تراجع مؤش����ره بنسبة 0.27% مقفال عند 
5.424.0 نقطة ام����ا اقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع العقار والذي 

اغلق مؤشره عند 2.790.7 نقطة بتراجع نسبته %0.05.
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لالوراق املالية بنسبة 
0.21% خالل االس����بوع املاضي لتصل ال����ى 29.28 مليار دينار بنهاية 

تداوالت االسبوع.

التقري����ر  ق����ال 
لشركة  األس����بوعي 
بيان لالس����تثمار ان 
مجلس األمة اقر خالل 
االسبوع املاضي قانون اسقاط فوائد 
القروض االستهالكية بعد سجال طويل 
بني اعضاء من املجلس واحلكومة بشأن 
اهمية ه����ذا القانون ومدى عدالته في 
التخفيف عن اعباء املواطنني املقترضني 
ففي الوقت الذي نتفه����م فيه معاناة 
كثير م����ن املواطنني من ارتفاع تكلفة 
فوائ����د القروض االس����تهالكية لعدم 
تخفيض اس����عار الفائدة في الكويت 
مبا فيه الكفاية، واالرتفاع الكبير لهامش 

الربحية الذي تتقاضاه بعض املؤسس����ات املالية على هذه القروض، 
باالضافة الى انعدام توافر فرص بديلة لتحس����ني مداخيل املواطنني 
سواء في سوق االوراق املالية الذي يتعرض الى انخفاضات مستمرة 
او سوق العقار او فرص جتارية اخرى نظرا للكساد الكبير الذي متر 
به البالد فقد نش����ر مؤخرا عن مؤسسة مورغان ستانلي ان الكويت 
وبالرغم من حتقيقها لفوائض مالية جيدة في العام املاضي، ستشهد 
اضع����ف انتعاش اقتصادي في عام 2010 على مس����توى دول مجلس 
التعاون اخلليجي بس����بب البطء الذي تتسم به مشروعات التنمية 
في الدولة، ولكن كل ذلك ال يعني ان نخرج بقانون معقد وغير قابل 
للتطبيق العملي ويفتقر للعدالة املطلوبة والتفصيل احلرفي للمعاجلات 
االقتصادية، اذ ق����د يترتب على هذا القانون بصيغته احلالية نتائج 
سلبية على مؤسسات تعمل وفق نظم مالية مختلفة وهامش ربحي 
متباين. واكد التقرير على ضرورة ان يعاد النظر في هذا القانون بأن 
يجلس كل من اللجنة املالية في مجلس االمة وممثلون للحكومة من 
اجل ايجاد حل توافقي يعالج هذه املش����كلة بشكل اكثر عدالة واكثر 
تنظيما، يحمي خالله املتضررين وال يؤثر سلبا على املؤسسات املالية 
ودورها التمويلي البالغ االهمية في املجتمع ورمبا يكون هذا احلل بداية 
تلحلح للحكومة ملعاجلة الوضع االقتصادي برمته، مبا فيه معاجلة 
الديون املتعثرة في القطاع املصرفي وتخفيض اس����عار الفائدة، بدل 

الدور املتفرج الذي تقوم به احلكومة منذ بداية االزمة املالية.
وعن نش����اط س����وق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع األول 
م����ن عام 2010، قال التقرير انه اتس����م باحلذر والترقب عموما، وهو 
ما يفسر عمليات الشراء االنتقائية التي شهدتها التداوالت في بعض 
جلسات االسبوع من جهة، ومن جهة اخرى السرعة في جني االرباح 
احملققة وان كانت بسيطة وكان السوق قد شهد تراجعا حادا في اول 
ايام االس����بوع يعود بدرجة كبيرة الى االرتفاعات التي سجلها خالل 

أشار إلى وجوب إيجاد حل توافقي يعالجها بشكل فعّال

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع إلى السوق
البنوك

%33

العقار 7%التأمين %1
الصناعة  %9

الخدمات
%26

االستثمار %11

األغذية  
%3

غير الكويتي  %10
القطاعات ـ القيمة السوقية )مليار(

قطاع البنوك
10.16

%33.62

قطاع التأمين
0.35

%1.17

قطاع االستثمار
3.31

%10.94

قطاع العقار   1.96
%6.49

قطاع الصناعة  2.55
%8.44

قطاع الخدمات  8.26
%27.33

قطاع األغذية
0.75

%2.50

قطاع غير الكويتي   2.88
%9.51

أهم أخبار السوق في أسبوع 
تش��ير »مودي��ز« إل��ى أن أرب��اح البنوك الكويتية ستس��جل 
انخفاضا يتعدى ال� 35 % في نهاية 2009، أي ما يعادل 190 مليون 
دينار، وهو ما يعني تكبدها خس��ائر قاس��ية في الربع األخير من 
عام 2009، تصل إل��ى 370 مليون دينار، وتوقعت موديز أن تبلغ 

القيمة االجمالية ملخصصات البنوك 1.4 مليار دينار لعام 2009.
شركة نفائس القابضة في صدد إبرام صفقه من خالل شركة 

املزن العقارية التابعة لها بنسبة %98.
أعلنت شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل ان احدى شركاتها 
التابعة لش��ركة »كي جي ال« لتأجير الس��يارات التابعة لها بنسبة 
100%، قد فازت بترس��ية مناقصة تأجير س��يارات مع شركة نفط 

الكويت ملدة 30 شهرا.
22.2 مليار دينار قيمة تداوالت س��وق الكويت لألوراق املالية 

في 2009 في أسواق الفوري واآلجل واألوبشن.

تقـرير


