
االقتصادية
املؤشر 
السعري 

7034.7
بتغير قدره

+ 59.6 

الجمعة
29 يناير 2010

أعلنت الشركة الكويتية لصناعة وجتارة 28
اجلبس عن اعتماد البيانات املالية الس���نوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية  في 31 ديسمبر 
2009 حيث شهدت حتقيق أرباح بلغت 585.5 
ألف دينار ما يعادل 19.58 فلسا للسهم، مقارنة 
مع ربح بلغ 577.4 ألف دينار ما يعادل 19.28 

فلسا للسهم.

وذكرت الش���ركة في بيان نشر أمس على 
موق���ع البورصة ان مجلس اإلدارة وافق على 
توزيع 15% نقدا، هذا وقد بلغ إجمالي املوجودات 
املتداولة للشركة في السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر املاضي 3.04 ماليني دينار مقارنة 
ب� 2.2 مليون دينار في الس���نة املنتهية في 31 

ديسمبر 2008.

»الجبس« توزع 15% نقدًا عن 2009

تنفيذ الخطة التنموية وانتهاء 
»المركزي« من تدقيق ميزانيات 

البنوك وتعديل سلوك المتداولين

على البنوك قبول 
»حواالت الحق« باعتبارها 

مضمونة من قبل الحكومة 
إلخراج الشركات المتعثرة 

من أزمتها الراهنة

السوق ال يتأثر غالبًا 
بأداء األسواق الخليجية 

المحيطة بل بعوامل 
داخلية من السوق

محفزات بالفترة المقبلة

عمر راشد
السوق بني محفزات إيجابية ومعوقات سلبية في 2010 حتدد اجتاهه صعودا وهبوطا في 

الفترة املقبلة، حيث يترقب املتداولون تنفيذ احلكومة خلطة التنمية البالغ تكلفتها 
30 مليار دينار على 5 سنوات خالل املرحلة املقبلة. 

نائب املدير العام في ش���ركة االحتاد للوس���اطة املالية فهد الشريعان 
أوضح ل� »األنباء« أن هناك 3 محفزات إيجابية ستدفع السوق صعودا 

في حال تنفيذها مبينا أن تلك العوامل تتمثل في: 
1 � قب���ول البنوك احمللية »حواالت احل���ق« كضمان باعتبارها 
مضمونة من قبل احلكومة والتي متتلك الوفرة املالية القادرة على 
تلبية طلبات البنوك وضمان مستحقاتها جتاه املقاولني وشركات 
العقار، مستدركا أن قبول مثل تلك الضمانات أمر مطلوب خاصة 
في تلك األزمة التي تعاني منها الشركات حاليا وفي ظل غياب 
السيولة املطلوبة لتنفيذ مشروعات تغذي األداء التشغيلي لدى 
الشركات والذي من خالله ميكن أن تقوم تلك الشركات بسداد 
مديونياتها، الفتا الى أن اخلط���ة تبلغ قيمتها 30 مليار دينار 

بواقع 6 مليارات سنويا وتتركز في مشاريع كبيرة.
2 � انتهاء البنك املركزي من ميزانيات القطاع املصرفي والذي 

تتوقف عليه حركة السوق بشكل إجمالي، الفتا الى أن تأخير املركزي 
مليزانيات البنوك ملدة 3 أسابيع من املراجعة، مبينا أن تأخر نتائج 

البنوك دون إبداء الصورة أمام املتداولني يؤثر سلبا في مسار التداوالت 
في ظل حالة الترقب التي يعيشها السوق في املرحلة الراهنة. 

3 � س���لوك املتداولني في الس���وق والذي يتوقف عل���ى عامل الثقة في 
التصريحات الرس���مية الصادرة من احلكومة، فقد أكد الشريعان أن عام 2009 

شهد إعالن ما بني 4 إلى 5 قرارات مصيرية لم يتفاعل معها بسبب وجود تصريحات حكومية 
تتبع تلك القرارات تعمل على إشاعة أجواء من عدم التفاؤل في السوق، مستدال على ذلك مبا 
صرح به وزير املالية مصطفى الشمالي بعد إقرار اخلطة التنموية نهاية 2009 بأن 

تنفيذ تلك اخلطة يحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها بني األفراد. 
وقال إن الس���وق بصفة عامة حتى اآلن »متماس���ك«، حيث ان مؤشر 
الس���وق ميشي بش���كل أفقي وهذا االجتاه يأخذ في العادة من 30 إلى 
35 يوم���ا على األكثر بعدها يكون أم���ام اختيارين اثنني: إما اجتاه 
صع���ودي إذا كانت هناك محفزات إيجابية في الفترة القادمة وإما 

اجتاه هبوطي. 
وأكد أن السوق غالبا ال يتأثر بأداء األسواق اخلليجية احمليطة 
به وحتى األسواق العاملية ال يتأثر بها ونحن نبحث عن أسباب 
لهذا األداء فأقول: لدينا أسباب داخلية مثل خطط التنمية القادمة 
باالقتصاد وعدم وضوح جدولها وفترتها الزمنية وأيضا تأثير 
الشركات التي صعدت للسوق الرسمي الفترة املاضية، كل هذه 
األمور لها تأثير على عدم الصعود في هذه الفترة. الفتا الى أن 
حتقق مثل تلك احملفزات سيؤدي إلى حتقيق نتائج جيدة تتضح 
في املؤشرين السعري والوزني. ان 2010 لن تشهد وفرا ماليا إال 

من خالل أعمال تشغيلية وتوافر موارد مالية للشركات. 
وقال إن تداوالت السوق خالل املرحلة املقبلة ستشهد توجها إلى 
البيع بكم كبير ألن الترقب واحلذر سلوك أو سمة أساسية للمتداولني 
بالسوق حتى إذا كانت هناك أي أخبار ال يتم التأكد منها بل يكون اجتاه 
املتداول إلى البيع على الفور، الفتا الى أنه على الرغم من أن الفترة املاضية 

مت تداول بعض األسهم بأسعار جيدة وبدأت ترتفع بشكل ملحوظ.

العمر: »مينا العقارية« تخطط للتوسع في السوقين العماني والبحريني
خالل مؤتمر صحافي عقدته الشركة بمناسبة انتقالها من »الموازي« إلى »الرسمي« ضمن قطاع العقار 

الشتر: لدى الشركة مشروعان في البحرين مع شركاء إستراتيجيين تصل قيمة تطوير كل منهما إلى 150 و300 مليون دينار بحريني 
أحمد مغربي 

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
مينا العقاري����ة د. فؤاد العمر ان 
الشركة متكنت من حتقيق تقدم 
متميز في مسيرة عملها عبر تنامي 
األداء وتوس����يع البعد اجلغرافي 
ألنش����طتها رغم تداعيات األزمة 
املالي����ة العاملي����ة الت����ي عصفت 
باالقتصاد احمللي، مشيرا إلى أن 
الش����ركة متكنت من التخارج من 
عدد من االستثمارات خالل الفترة 
السابقة ومت حتقيق عوائد مجزية 
التخارجات، مس����تدركا  من هذه 
بأنه مت رفع مس����توى الس����يولة 
لدى الشركة لتتمكن من التوسع 

خارجيا.
حديث العمر جاء خالل املؤمتر 
الش����ركة  الذي عقدته  الصحافي 
أمس مبناسبة انتقالها من السوق 
املوازي إلى الرسمي لتصبح ضمن 
قطاع العقار وذلك اعتبارا من 31 
يناير اجلاري، وأوضح العمر أن 
مجلس إدارة الشركة وضع خطة 
إستراتيجية بناء على املعطيات 
التي فرضتها الظروف االقتصادية 
احلالية وركز على احملافظة على 
قيم االصول ومحاولة حتسينها 
والتخارج من بعض االستثمارات 
في الوقت املناسب واالستمرار في 

حتقيق الربحية ورفع السيولة.

الكويت فهي  التي خارج  الزميلة 
شركة عمان للتعمير – سلطنة عمان 
وشركة املشاريع العقارية كبيتال – 
مملكة البحرين والشركة اخلليجية 
للتعمير العقاري – اململكة العربية 
ان املس����اهمني  الس����عودية. كما 
الرئيسني في الشركة هم من اكبر 
الش����ركات املوجودة في الكويت 
وهي الش����ركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار وشركة بيت األوراق 
الداو لالستثمار  املالية وش����ركة 
وشركة مجموعة الزامل والشركة 
الكويتي����ة لصناع����ات األنابيب 
واخلدمات النفطية ومجموعة من 

كبار املستثمرين.
م����ن جانب����ه ق����ال الرئي����س 
التنفيذي للش����ركة شاكر الشتر 
»لدينا مشروعان في البحرين مع 
شركاء استراتيجيني، تصل قيمة 
تطوير احدهما من 150-200 مليون 
دينار بحريني، والثاني حوالي 300 
مليون دينار بحريني وحصتنا فيه 
تبلغ 7% وفي قطر تتراوح قيمة 
مشروعنا فيه ما بني 60 و100 مليون 
ريال قطري )ما بني االصل وتطوير 
االصل( كذلك يوجد مش����روع في 
عمان قيمته من 3 -5 ماليني ريال 
عماني«. واضاف الشتر قائال: »تبلغ 
القيمة الدفترية للسهم 138 فلسا 

 وأكد على أن الشركة مستمرة في 
حتقيق األرباح وان قوتها مستمدة 
من طبيعة املساهمني فيها الن الهدف 
األساسي من تأسيس الشركة هو 
توفير فرص استثمارية عقارية 
والتخارج من هذه االس����تثمارات 
لتحقيق أعلى األرباح، مشيرا إلى 
ان جميع الشركات التابعة والزميلة 
ملينا العقارية لديها توسعات داخل 

وخارج الكويت والبحرين.
وأضاف العمر قائال: »مت تأسيس 
الشركة على أساس منوذج عملي 
يعتمد عل����ى تطوير املش����اريع 
العقارية بأس����اليب اس����تثمارية 
متنوعة مع توفير األدوات املالية 
املدرة للعائد والسعي لتكون الشركة 
ذات ميزة تنافسية واضحة املعالم 
باإلضافة إلى ربحية متنامية. كما 
تركز الشركة على تقدمي محفظة 
استثمارية شاملة لعمالئها تتكون 
من منتجات وخدمات توفر قيمة 
العمالء  مضافة لتلبية متطلبات 

وحاجاتهم«
الش����ركة في  وعن مش����اريع 
الس����عودية ق����ال العم����ر »لدينا 
مشروعان في السعودية أحداهما في 
املنطقة الشرقية واآلخر في املنطقة 
الغربية وهما مشروعان منتهيان 
ونحن اآلن بصدد التخارج منهما 

وأعتقد ان انتقال الشركة من السوق 
املوازي الى السوق الرسمي يعد 
حافزا قويا للمس����تثمرين لشراء 
اس����هم الش����ركة ولكنه ال يحدد 
آلية س����عر السهم، وحتديد سعر 
السهم هو في يد املستثمرين اما 
البورصة فال تفرض س����عرا على 

اسهم الشركات«.
وأوضح الش����تر »لقد اتخذت 
الش����ركة عدة إجراءات احترازية 
ملواجه����ة تداعيات األزمة وآثارها 
وذلك لضمان استمرار العمل وفق 
استراتيجية الشركة املتركزة على 
مباشرة نش����اطاتها في التطوير 
العقاري من خالل تنويع محفظتها 
العقاري����ة وتقلي����ل مخاطره����ا، 
واحلرص على ترشيد املصاريف 
النتائج  اإلدارية، حيث اظه����رت 
املالية احملققة خالل السنة املالية 
اخلامسة واملنتهية في 2009/09/30، 
أن مجموع اإليرادات قد بلغ: 1.02 
مليون دينار، بينما يبلغ صافي 
األرب����اح 540.9 الف دينار كما أن 
إجمالي أصول الش����ركة قد ارتفع 
إلى 40 مليون دين����ار كما ارتفع 
مجم����وع حقوق املس����اهمني إلى 
26.9 مليون دين����ار وبلغ العائد 
على حقوق املساهمني 3.9% وبلغت 

ربحية السهم 2.8 فلس«.

البعض  املخطط تنفيذها واجلنا 
منها لكننا مستمرين في تطوير 

ما لدينا من مشاريع.
ولفت الى ان من اهداف مجلس 
ادارة الشركة، حماية االصول من 
خالل تطويرها او اضافة مكونات 
تزيد من قيمة هذه االصول وقال 
»ان معظم استثماراتنا في االوراق 
املالية تتمثل في الشركات الزميلة 
لنا ومتثل 40% من استثماراتنا في 
الشركات الزميلة وهي التي نعتمد 
عليها في بعض االحيان في متويل 

لقرب انتهاء البنية األساسية لهما 
وهو ما يؤهلهما لعملية التخارج 
املتوقع إمتامه خ����الل الفترة من 
3-6 أشهر القادمة مع العلم انه لم 
يتم حتديد قيمة هذا التخارج حتى 
اآلن قيمة املشروع هي في حدود 
150 مليون ريال سعودي بصفة 
عامة ونصيب الشركة منها هو 70 
مليون ريال، مشيرا الى أن السوق 
السعودي سوق ناٍم ومتجدد وعليه 
طلب مستمر االمر الذي ميثل دافعا 

لنا للدخول فيه باستمرار.

استثماراتنا«.
العمر تطبيقا خلطة  واضاف 
العمل االس����تراتيجية التي أقرها 
مجلس اإلدارة، فقد سعت الشركة 
إلى التوسع اجلغرافي في منطقة 
اخلليج العربي وشمال افريقيا من 
خالل شركات زميلة داخل الكويت 
وهي ش����ركة رأس����مال القابضة 
والش����ركة اخلليجي����ة املغاربية 
القابضة )تركز على مشاريع شمال 
القابضة  افريقيا(. وشركة رواج 
وش����ركة مينا برو، اما الشركات 

وبني ان الشركة تتطلع الى ان 
تتوس����ع في العديد من االسواق 
االخرى كالعمان����ي والبحريني، 
حيث ان ه����ذه االس����واق واعدة 
في بعض القطاع����ات خاصة في 
القطاع السكني، موضحا ان معظم 
استثمارات الشركة هي تطويرية 
وعندم����ا تنتهي حتل مدة تخارج 
الش����ركة منها واشار الى ان تأثر 
مشاريع الشركة باالزمة االقتصادية 
كان بس����يطا حيث قال لقد قمنا 
بإعادة النظر في بعض من املشاريع 

)محمد ماهر(د.فؤاد العمر وشاكر الشتر خالل املؤمتر الصحافي
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فهد الشريعان


