
اقتصاداالحد  14  مارس  2010   46

قال مرش���ح عضو غرفة 
جتارة الصناعة الكويتية بدر 
عبداملنعم العتيبي ان الغرفة 
حتتاج في الفترة املقبلة إلى 
أبناء يلتفون حولها ويعززون 
من دورها في شتى النواحي، 
خاصة بعد التشكيكات التي 
طالت دورها االقتصادي خالل 
املاضي���ة وأدخلتها  املرحلة 
في معركة شرس���ة، وعلى 
من يخوضها أن يكون على 
ق���در كبير من املس���ؤولية 

واخلبرة.
وأضاف خ���الل تصريح 

صحافي أن الهدف من ترش���حه يأتي انطالقا 
من رغبته في مستقبل اقتصادي أفضل للكويت، 
مؤك���دا أن الهدف املرجو ه���و الدفع بالوضع 
االقتصادي لألمام بصورة جتعله حرا، والعمل 
من اج���ل أن تتحول الكويت إل���ى مركز مالي 

وجتاري في املنطقة.
وبني أن الغرفة حتتاج إلى استراتيجية جديدة 
في عملها والى شفافية اكبر لكي تساعد بشكل 
فاعل في تنمية البلد وجلب مزيد من املستثمرين 
األجانب، مشيرا إلى ان قلة االستثمارات األجنبية 
على ارض الكويت جانب س���لبي يجب ان يتم 
العمل عليه بحرفية حتى تصبح الكويت دولة 

جاذبة لالستثمارات وليست طاردة لها.
ولف���ت الى انه بالرغم م���ن أن دور الغرفة 
استش���اري، لكن لها تأثيره���ا ايضا من خالل 
دعم القط���اع اخلاص والنهوض بنمو اقتصاد 
البلد، وكذلك العمل على الرقي بالقرارات التي 

تتبناها الغرفة.
وأشار إلى انه سيسعى بكل جد إلى حتقيق 
األهداف التي يتطلع إليها القطاع االقتصادي سواء 
فيما يتعلق بسوق املال ومشاريع اخلصخصة 
وال� »بي.او.تي« وحل مشكلة األراضي السكنية 

والقسائم الصناعية.
وطالب بالبعد عن سياسة استثارة العصبيات 
قائال »ان من سيمثل الغرفة يجب أن يكون األكفأ 
واألصلح، وقد أثبتت التجارب مرارا أن الشعب 
الكويتي ال تفرقه العصبية التي ال أساس لها 
وتآلفه والتفافه يكون من منطلق واحد هو حب 

اخلير للوطن الغالي »الكويت«.
وقال العتيبي انه رغم أن هذه هي جتربتي 
األولى في انتخابات غرفة جتارة وصناعة الكويت 
التي من املقرر أن تقام نهاية الشهر اجلاري إال 
أن لدي أمال كبيرا في تغيير الدماء واحلصول 

على أعلى األصوات.
وبنينّ العتيبي أن ثقته هذه تنبع من إميانه 
برغب���ة املصوتني في التغيي���ر ومعرفتهم به 

وبتطلعاته وتوجهاته التنموية.

ولفت إلى ان من األمور التي 
دعته إلى خوض هذه االنتخابات 
هو تدني مس���توى أداء غرفة 
جتارة وصناع���ة الكويت في 
السنوات األخيرة، وجتاهلها 
التجار  للكثير م���ن مش���اكل 
الرغم  واملصنعني، وذلك على 
التجارة بالنس���بة  من أهمية 
للكويت التي عرف أهلها التجارة 
منذ القدم والتي تستحوذ على 
فئة كبيرة من أصحاب رؤوس 

األموال.
وأوض���ح أن غرفة جتارة 
وصناعة الكوي���ت تعتبر من 
أقدم غرف املنطق���ة وأعرقها، اال أنها أصبحت 
خالل السنوات األخيرة في مؤخرة تلك الغرف، 
وذل���ك على الرغم م���ن أن الغرفة التجارية ما 
قامت وما نهضت اال بعد أن تعلمت من جتربة 

الغرفة الكويتية.
وأبدى خش���يته من بع���ض املعوقات التي 
قد تواجه املرشحني املستقلني، مشيرا الى أنه 
ولضمان إجراء انتخابات محايدة وشفافة، فإنه 
البد م���ن أن يتم إجراؤها حتت س���مع وبصر 

وإشراف هيئة أو جهة محايدة.
وتابع: ان غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
تعتبر مبنزلة صرح مؤسسي كبير يضم حتت 
قبته جميع جتار ومصنعي وحرفيي الكويت، 
وأنا كتاجر أعتبر أحد املنضمني حتت لواء هذا 

الصرح الكبير.
وأشار إلى أن »يد اهلل مع اجلماعة«، دخولي 
لالنتخابات جاء لتمثيل جميع الكويتيني والتجار 

وليس متثيال لقطاع معني.
وقال ان هناك بعض املش���اكل التي مازالت 
بحاجة إلى حلول ناجحة وسريعة، وال شك في 
أن من أهم املشاكل التي تواجهنا حاليا بالكويت 
هي مش���كلة الغش التجاري خاصة في قطاع 

املواد الغذائية.
لذلك ومن هذا املنطلق فإننا س���نطالب في 
حال فوزنا في هذه االنتخابات بضرورة وضع 
ضوابط فيما يتعلق باملواد الغذائية، ومنها على 
سبيل املثال ضبط االستيراد، وحتديد معايير 
ومواصفات دقيقة للج���ودة وللمواد الغذائية 
املستوردة واملصنعة، خاصة أن هذا األمر يهم 

شريحة كبيرة من املواطنني واملقيمني.
وأردف ان من بني املش���اكل التي تعيش���ها 
الكويت حاليا والتي تعتبر في الوقت نفس���ه 
مشكلة عاملية، هي مشكلة ارتفاع األسعار، لذا 
فإننا سنعمل على وضع ضوابط تتعلق مبنع 
احتكار الش���ركات لبع���ض األصناف وتعديل 
بعض القوانني التي ستساعد في خفض األسعار 

واحلفاظ على استقرارها.

التقرير األس���بوعي  أش���ار 
للمجموعة الدولية للوساطة 
املالية في رصده حلركة أسواق 
املال العاملية الى ارتفاع اسعار 
االسهم في االسواق العاملية في نهاية االسبوع 
الفائت على الرغم من إشارات مختلطة حول 
االقتصاد األميركي، في حني أن بيانات اليورو 
القوية دفعت الدوالر الى التراجع عن مستواه 
منخفضا مقابل اليورو. وانخفض مؤشر ثقة 
املستهلكني األميركيني بشكل غير متوقع أدى 
إلى اغالق وول ستريت دون تغيير يذكر، مع 
ضغط على السلع األساسية، والتي انتهت 
على أسوأ اسبوع خالل شهر واحد حتى في 
الوقت الذي انخفض سعر الدوالر بحدة. علما 
بان ضعف الدوالر عادة ما يعزز الطلب على 

السلع االساسية.
وأنهت األسهم األوروبية والعاملية، قياسا 

على أساس مؤش���رات مرجعية، في أعلى 
مس���توياتها منذ شهرين، ولكن مخزونات 
الواليات املتحدة صمدت بعدما تخطى مؤشر 
ستاندرد اند بورز 500 اعلى مسوى له منذ 
17 شهرا. ومنذ بداية الشهر اجلاري، شهدت 
ثقة املستهلك األميركى انخفاضا طفيفا وفقا 
لبيانات مبيعات التجزئة األميركية بعدما 
ارتفعت بشكل غير متوقع في الشهر املاضي، 
مما أدى إلى حتقيق وول س���تريت مكاسب 

في التعامالت املبكرة.
وسجلت منطقة اليورو اكبر معدل شهري 
لالنتاج الصناعي خالل يناير من العام احلالي، 
في حني أن األرقام لش���هر ديسمبر حققت 
ارتفاعا بصورة حادة، كما ش���هدت األسهم 
األوروبية دفعة مبدئية. وزادت من مكاسبها 

في بيانات مبيعات التجزئة األميركية.
وكان الرأي السائد هو ان السوق سوف 

يس���تمر في الصعود، لذا لم يتوجه االفراد 
الى البيع حيث يتوقعون ان ترتفع اسعار 
االسهم بشكل اكبر في الفترة من ثالثة إلى 

ستة أشهر من اآلن.
أغلق���ت االس���هم االوروبي���ة عند أعلى 
مستوياتها في أكثر من سبعة أسابيع يوم 
اجلمعة اذ ساهمت بيانات ايجابية ملبيعات 
التجزئة في الوالي���ات املتحدة في تعزيز 
البنوك بعدما  املعنويات وصعدت أس���هم 
انهارت مفاوضات مجلس الشيوخ األميركي 
الصالح القواعد املنظمة القطاع املالي. وأغلق 
مؤشر يوروفرست السهم الشركات الكبرى 
في اوروبا مرتفعا 0.28%. وأنهي املؤش���ر 
االسبوع على مكاسب قدرها 0.8%، كما أنه 
مازال مرتفعا 64%عن أدنى مستوى له على 
االطالق الذي س���جله في مارس من العام 

املاضي.

»بيان«: 509.9 ماليين دينار األرباح الصافية للشركات المعلنة بالسوق عن 2009
بانخفاض نسبته 24.21% عن نتائجها في 2008

 »دار الخبير«: السوق يترقب وضع
اللمسات األخيرة على صفقة »زين«

ق���ال التقرير األس���بوعي لش���ركة دار اخلبير 
لالستشارات االقتصادية ان سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد ارتفاعا طفيفا خالل األسبوع املاضي 
متأثرا بانخفاض قطاع البنوك بعد انعقاد اجلمعية 
العمومية لبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وإقرار 

توزيع اإلرباح، واجتاه املستثمرين لعمليات جني لألرباح.
ولفت التقرير الى ان الس���وق في انتظار وضع اللمسات 
األخيرة عل���ى صفقة »زين« اإلفريقية في الوقت الذي أعلنت 
فيه بعض املصارف العاملية عن نيتها املش���اركة في التحالف 
املصرفي الهندي والعاملي لتقدمي نحو 9 مليارات دوالر الالزمة 
لتمويل الصفقة، وهو ما يعنى توافر السيولة إلمتام الصفقة، 
حيث ان إقرار هذه الصفقة من ش���أنه ان ينعكس إيجابا على 
ش���ركة زين األم والتي حتصل على 15% فقط من إيراداتها من 
السوق احمللى وحتسني مستويات السيولة لديها وتدفع البنوك 
احمللية الدائنة لها لعدم تكوين مخصصات مقابل ديونها، فضال 
عن ذلك التخلص من العبء املالي املتمثل في ارتفاع تكاليف 
شركة زين في الش���ق األفريقي منها وانخفاض ارباحها منه، 
وبالتالي فان إقرار تلك الصفقة من ش���أنه أن ينعكس إيجابا 

على سوق الكويت لألوراق املالية.

وقال التقرير ان السوق شهدا منوا طفيفا، بالنسبة للمؤشر 
السعري مرتفعا مبقدار 22.40 نقطة 0.30% ليسجل 7.457.90 
نقطة، وقد سجل نشاط التداول خالل األسبوع ارتفاعا باملقارنة 
بجلسات التداول ال� 3 خالل األسبوع السابق، فقد بلغ إجمالي 
كمية األس���هم املتداولة 2.66 مليار سهم، بإجمالي قيمة بلغت 
404.43 ماليني دينار بنس���بة ارتفاع 67.12% للكمية و%46.7 
للقيمة، كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 73.2% ليسجل 39.967 
صفق���ة، ومن املتوقع أن يجتم���ع وزراء منظمة أوپيك في 17 
مارس اجلاري ملناقشة سياستهم اإلنتاجية والتي تشير بعض 
التقدي���رات إلى انه لن يتم إج���راء أي تعديل على احلصص 
اإلنتاجية وهو ما أدى إلى انخفاض فيه أسعار العقود اآلجلة 
يوم اخلميس املاضي دون مستوى 82 دوالرا للبرميل بعد أن 
سجلت اعلى مستوى لها في 8 أسابيع فوق 83 دوالرا مدعومة 
ببيانات حكومية أظهرت هبوطا غي���ر متوقع في مخزونات 

البنزين األميركي.
وعن توقعات األسبوع اجلاري، قال التقرير ان حالة االستقرار 
والنمو تستمر في السوق بانتظار إمتام صفقة زين واالكتتابات 
اجلديدة في ظل التفاؤل احمليط بالسياس���ة املالية التوسعية 

وتوقع حتسن مستويات دخول األسرة الكويتية.

األسهم املتداولة للقطاع 983.68 
مليون سهم ش����كلت %37.04 
من إجمالي تداوالت الس����وق، 
فيما شغل قطاع العقار املرتبة 
الثانية، حيث بلغت نسبة حجم 
تداوالت����ه 27.51% من إجمالي 
إذ مت تداول 730.51  الس����وق، 
أما من  مليون س����هم للقطاع. 
جهة قيمة التداول، فقد ش����غل 
قطاع االستثمار املرتبة األولى، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 27.85% بقيمة إجمالية 
112.62 مليون دينار فيما شغل 
قطاع اخلدمات املرتبة الثانية، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 25.92% وبقيمة إجمالية 

104.82 ماليني دينار.

القيمة الرأسمالية

الرأسمالية  القيمة  ارتفعت 
املالية  الكويت لألوراق  لسوق 
0.11% خالل األسبوع  بنس���بة 
املاضي لتصل إلى 32.82 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، 
حيث منت القيمة الرأس���مالية 
خلمس���ة قطاعات من السوق 
مقابل تراجعها للقطاعات الثالثة 
الباقية. وتصدر قطاع اخلدمات 
إذ  الرابحة،  القطاع���ات  الئحة 
ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 
بلغت 1.71% بعد أن وصلت إلى 
9.28 مليارات دينار جاء بعده 
قطاع األغذية الذي وصلت قيمته 
إلى 813.77 مليون  الرأسمالية 
دينار مسجال منوا نسبته %1.70، 
وحل قطاع االستثمار في املرتبة 
الثالثة بنسبة منو بلغت %1.02 
لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.32 
مليارات دينار، وكان قطاع التأمني 
أقل القطاعات منوا، حيث وصلت 
قيمته الرأس���مالية إلى 319.72 
مليون دينار بارتفاع نس���بته 
0.03%. ف���ي املقابل، كان قطاع 
البنوك أكثر القطاعات تراجعا، 
حيث انخفضت قيمته الرأسمالية 
خالل األسبوع املاضي بنسبة 
1.35% لتص���ل إلى ما يقارب 11 
مليار دينار، تبعه قطاع الصناعة 
في املرتبة الثانية والذي تراجعت 
قيمته الرأسمالية بنسبة %0.55 
لتصل إلى 2.96 مليار دينار في 
حني كان قطاع الش���ركات غير 
الكويتية هو األقل انخفاضا خالل 
األسبوع املاضي، إذ نقصت قيمته 
الرأسمالية بنسبة 0.48%، لتصل 

إلى 3.10 مليارات دينار.

املعلنة ما يقارب 509.92 ماليني 
دينار أرباحا صافية، بانخفاض 
نسبته 24.21% عن نتائج هذه 

الشركات في العام 2008.
ولفت التقرير الى ان نشاط 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
جاء خالل األس���بوع املاضي 
في ظل اس���تقرار عام في أداء 
العاملية، باستثناء  األس���واق 
أسواق األسهم األوروبية التي 
سجلت تراجعا في معظم أيام 
األسبوع قبل أن تلحق بركب 
أس���واق عاملية أخرى وتعاود 
االرتفاع من جدي���د، في حني 
شهدت غالبية أسواق األسهم 
اخلليجية األخ���رى ارتفاعات 
متباينة مع نهاية األس���بوع، 
بقيادة س���وقي اإلمارات، في 
الوقت الذي سجل فيه كل من 
سوق البحرين لألوراق املالية 
وسوق مسقط لألوراق املالية 

تراجعا محدودا.

نشاط السوق

وبالعودة إلى نشاط سوق 
الكويت اليومي في األس���بوع 
املاضي، ذكر التقرير ان السوق 
شهد تذبذبا خالل الساعة األولى 
من ت���داوالت يوم األحد ثم بدأ 
بعدها بالنزول وس���ط تراجع 
متغيرات التداول الثالثة، منهيا 
اجللسة على خسائر ملؤشريه 
الرئيسيني، حيث أقفل املؤشر 
السعري على انخفاض نسبته 
0.30%، فيم���ا تراجع املؤش���ر 

الوزني بنسبة بلغت %0.78.
واستمر الس���وق بالهبوط 
خ���الل الي���وم الثان���ي لينهي 
اجللسة على مزيد من اخلسائر 
اليومية للمؤش���رين السعري 
والوزني، حيث شهد كل منهما 
انخفاضا نسبته 0.37 و%0.81 
على التوال���ي نتيجة عمليات 
جني األرب���اح على العديد من 
األسهم املتداولة، خاصة القيادية 
منها، وذلك مع استمرار تراجع 
كل من الكمي���ة والقيمة وعدد 

الصفقات املنفذة.
وفي يوم الثالثاء اس����تطاع 
الس����وق اإلفالت م����ن املنطقة 
احلمراء التي أمضى فيها معظم 
النصف األول من اجللس����ة، إذ 
ارتد بق����وة في الن�صف الثاني 
مقفال على منو الفت ملؤش����ره 
الوزن����ي بنس����بة 1.54%، في 
حني متكن املؤش����ر الس����عري 

املضاعف السعري ألسهم السوق 
ما يقارب 15 ضعفا.

مؤشرات القطاعات

أربعة من قطاعات  وسجلت 
سوق الكويت لألوراق املالية منوا 
في مؤش���راتها بنهاية األسبوع 
املاضي، فيما تراجعت مؤشرات 
ثالثة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع 
التأمني دون تغيير. وتصدر قطاع 
االستثمار القطاعات الرابحة خالل 
األس���بوع املاضي، حيث ارتفع 
مؤش���ره بنس���بة 1.31% منهيا 
تداوالت األسبوع عند 5.837.3 
نقطة، تبعه قطاع العقار الذي أقفل 
مؤشره عند 2.825.7 نقطة مرتفعا 
بنسبة 1.19%، وحل ثالثا قطاع 
األغذية الذي منا مؤشره بنسبة 
0.51% مقفال عند 4.814.2 نقطة. أما 
أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع 
اخلدمات والذي أغلق مؤش���ره 
عند 16.116.0 نقطة بنمو نسبته 
0.09%. م���ن ناحية أخرى، جاء 
قطاع البنوك في مقدمة القطاعات 
اخلاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 
9.100.4 نقطة منخفضا بنسبة 
0.44%، تبعه قطاع الصناعة في 
املركز الثاني مع انخفاض مؤشره 
بنسبة 0.34% بعد أن أغلق عند 
6.041.2 نقطة، ثم قطاع الشركات 
غير الكويتي���ة ثالثا مع تراجع 
مؤشره بنسبة 0.32%، مقفال عند 

7.483.1 نقطة.

مؤشرات التداول

ومت خالل األسبوع املاضي 
تداول 2.66 مليار سهم من خالل 
تنفي����ذ 39.967 صفقة بقيمة 
إجمالية 404.43 ماليني دينار، 
وبلغ املتوس����ط اليومي لقيمة 
التداول خالل األسبوع املاضي 
80.89 مليون دينار منخفضا من 
91.90 مليون دينار في األسبوع 
الذي سبقه، في حني زاد متوسط 
حجم التداول من 502.61 مليون 
531.11 مليون  إلى  سهم ليصل 
سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
لعدد الصفق����ات املنفذة 7.993 
صفقة مقارنة ب� 7.689 صفقة 

في األسبوع قبل املاضي.

تداوالت القطاعات

وشغل قطاع االستثمار املركز 
األول جلهة حجم التداول خالل 
األس����بوع املاضي، إذ بلغ عدد 

محققة ما يقارب 509.92 ماليني 
دينار أرباحا صافية، بانخفاض 
نسبته 24.21% عن نتائج هذه 
الشركات لس����نة 2008، والتي 
بلغت حينه����ا 672.83 مليون 
دينار وقد بلغ عدد الش����ركات 
التي س����جلت منوا في ربحية 
أسهمها 43 شركة، فيما تراجعت 
ربحية أسهم 32 شركة مع تكبد 
24 ش����ركة خلسائر عن السنة 

املنقضية.
وعلى صعيد قطاعات السوق، 
وبحسب ما مت اإلعالن عنه من 
نتائج، حقق قط����اع اخلدمات 
أعلى متوس����ط ربحية ألسهم 
الش����ركات املدرجة فيه والذي 
بلغ 100.39 فلس للسهم، وجاء 
ثانيا قط����اع األغذية ب� 85.42 
فلسا للسهم، ثم قطاع الشركات 
غير الكويتية في املركز الثالث 
مبتوس����ط ربحية بلغ 80.92 
فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط 
الربحية للس����وق ككل 57.44 
فلسا للسهم. وبحسب اقفاالت 
يوم اخلميس املاضي والنتائج 
السنوية املعلنة، يبلغ متوسط 

م����ن حتقي����ق مكس����ب ي�ومي 
بل�غت نسب�ته �0.75%، وس��ط 
ارت�فاع في م�ؤش�رات ال��ت��داول 

الث�الث��ة.
ثم عاد السوق إلى االنخفاض 
مجددا يوم األربعاء، حيث تراجع 
في النصف األول من اجللس����ة 
ث����م أخذ يخفف من خس����ارته 
اليومي����ة بش����كل تدريج����ي، 
ليتمكن ومبس����اعدة تداوالت 
الدقائق األخي����رة من أن يقفل 
على انخفاض محدود في مؤشره 
الس����عري بنسبة 0.05% بينما 
تراجع الوزني بنس����بة بلغت 

.%0.36
وفي آخر أيام عمل األسبوع، 
أمضى السوق جلسة تداول يوم 
اخلمي����س متأرجحا بني الربح 
واخلسارة حتى أقفل على ارتفاع 
الس����عري بنسبة  في مؤشره 
0.28% ومنو للمؤش����ر الوزني 

نسبته %0.56.
وبذلك أنهى املؤشر السعري 
تداوالت األسبوع مرتفعا بنسبة 
0.30% بعد أن أغلق عند 7.457.9 
نقطة، بينما أقفل املؤشر الوزني 

يوم اخلميس عند 434.14 نقطة، 
بزيادة نسبتها 0.14% عن إغالق 

األسبوع الذي سبقه.
وعلى صع���ي����د األداء م�نذ 
بداية العام، يك�ون ال��مؤش����ر 
ق����د ص�ع����د ف�وق  الس����عري 
م��س�توى إقفال العام امل�اضي 
مبا نسبته 6.46%، في�ما بل�غت 
نسبة منو املؤشر الوزني من�ذ 

بداية العام %12.54.

نتائج الشركات

وصلت نسبة الشركات التي 
أعلنت عن نتائجها للعام 2009 
إلى 37% من إجمالي الشركات 
املدرجة في الس����وق الرسمي. 
فمع نهاية األسبوع املاضي، بلغ 
عدد الشركات املعلنة 76 شركة 

ذك�������ر 
لتق�ري����ر  ا
األسبوعي 
لش�������ركة 
بي����ان لالس����تثمار ان س����وق 
املالية حافظ  الكويت لألوراق 
أدائ����ه وأنهى  على اس����تقرار 
تداوالت األسبوع املاضي على 
ارتفاع بسيط بعد أن تذبذبت 
مؤشراته على الصعيد اليومي 
متأثرة بعمليات البيع من جهة 
واألنشطة الش����رائية من جهة 

أخرى.
وقد أقفل مؤش����ر الس����وق 
السعري بنهاية األسبوع مرتفعا 
بنسبة 0.30%، فيما سجل املؤشر 
الوزني منوا بلغت نسبته %0.14 
مقارنة بإغالق األسبوع ما قبل 

املاضي.
وأضاف التقرير ان عمليات 
جن����ي األرباح س����يطرت على 
مجري����ات الت����داول في بعض 
جلسات األسبوع، والتي جاءت 
على ضوء حتقيق السوق مكاسب 
جيدة منذ بداية العام، خصوصا 

في شهر فبراير املاضي.
في املقابل، ساهمت عمليات 
الش����راء االنتقائي التي قام بها 
املتعامل����ون خالل األس����بوع 
في التخفيف م����ن تأثير جني 
األرباح، وإن غلب على بعض تلك 

العمليات الطابع املضاربي.
ال��سوق  ان  التق��رير  وقال 
شهد األس����بوع املاضي انعقاد 
جمعي����ات عمومي����ة لعدد من 
الش����ركات املدرجة، والتي مت 
املالية  البيانات  إق����رار  خاللها 
الش����ركات  الس����نوية لتل����ك 
واملوافق����ة على توزيع األرباح 

على مساهميها.
من جه����ة أخ����رى، تتزايد 
حالة الترقب لنتائج الشركات 
املدرجة عن العام املاضي التي 
لم يتم اإلعالن عنها حتى اآلن، 
إذ يتبقى ما يقارب 3 أس����ابيع 
على انقضاء مهلة اإلفصاح عن 
النتائج السنوية للشركات التي 
تنتهي س����نواتها املالية في 31 

ديسمبر من كل عام.

أرباح الشركات

وقد وصلت نسبة الشركات 
التي أعلنت عن نتائجها لسنة 
2009 إل����ى 37% م����ن إجمالي 
الش����ركات املدرجة في السوق 
الرس����مي، وحققت الش����ركات 

دبي: أعلنت سوق األسهم األردنية أن شركة 
بريطانية اش����ترت 5.6 ماليني سهم في البنك 
العربي تعود ملكيتها لرجل األعمال اللبناني 
بهاء الدي����ن احلريري، في صفقة قيمتها نحو 
87 ملي����ون دوالر.  وبهاء الدين احلريري هو 
االبن األكب����ر لرئيس الوزراء اللبناني الراحل 
رفيق احلريري، ال����ذي اغتيل في بيروت عام 

2005، كما أنه شقيق رئيس الوزراء اللبناني 
احلالي سعد الدين احلريري. وأوضحت بيانات 
بورصة عمان أن اجلهة التي اشترت األسهم هي 
شركة »فاراس إنك«، وجنسيتها جزر العذراء 
البريطانية لتظهر في مركز إيداع األوراق املالية 
مبلكية نسبتها 1.049%، وهي نفس نسبة امللكية 

التي كان ميتلكها احلريري.

وميلك احلريري عدة اس����تثمارات في دول 
عربية، وكان اشترى حصة تبلغ 5% في شركة 
مشاريع الكويت القابضة »كيبكو« العام املاضي. 
واشترى احلريري ما قيمته 92.4 مليون دوالر 
من أسهم »كيبكو«، بينما ذكرت الشركة في بيان 
أن احلريري أصبح اآلن أكبر مساهم في أكبر 

شركة استثمار كويتية من حيث األصول.

»اتحاد الغرف الخليجية« 
يدعو لمشاركة »الخاص« 

في برامج التنمية
العام الحتاد  أش���اد األمني 
الغرف اخلليجية عبدالرحيم 
نقي باحلديث ال���ذي أدلى به 
صاح���ب الس���مو امللكي ولي 
عهد مملكة البحرين لقناة »سي 
إن إن«، خاصة تأكيد س���موه 
التوجه���ات االقتصادية  على 
للمملكة والرامية لبناء اقتصاد 
أكثر تنوع يعتمد على القطاع 
اخل���اص باعتب���اره احمل���رك 
الرئيس���ي للنمو. كذلك تأكيد 
س���موه على ض���رورة متليك 
القطاع اخلاص موارد اإلنتاج، 
ودعم منوه واالس���تعاضة به 
عن الدور األساسي الذي تأخذه 

احلكومة.
وأك���د ان ه���ذه التوجهات 
تنس���جم متام���ا م���ع رغبات 
القط���اع اخلاص  وتطلع���ات 
الذي  البحرين���ي واخلليجي، 
دعا عبر ممثله، احتاد الغرف 
اخلليجية، في أكثر من مناسبة، 
إلى مشاركة أكبر للقطاع اخلاص 
اخلليجي ف���ي برامج التنمية 
والتكامل االقتصادي اخلليجية. 
وأضاف ان تصريحات صاحب 
الس���مو تأتي في توقيت مهم 
وضروري، حيث يشهد العالم 
الكثير من املتغيرات االقتصادية 
املهمة، كما أن األزمة االقتصادية 
العاملية الناشبة منذ أكثر من 
عام ونصف العام تؤكد احلاجة 
لوجود ش���راكة حقيقية بني 
القطاعني العام واخلاص للتغلب 

على تداعيات تلك األزمة.

 العتيبي: ترشحت لعضوية »الغرفة«
رغبة في التغيير واإلصالح وتجديد الدماء

10 ماليين دينار األرباح التشغيلية لـ »الصناعات الوطنية«
اجتمع مجلس ادارة ش���ركة الصناعات 
الوطنية »وطنية م.ب« يوم االربعاء املاضي 
واعتمد البيانات املالية للسنة املالية املنتهية 
في 2009/12/31 والتي اظهرت حتقيق ارباح 
تش���غيلية بلغت 10 ماليني دينار باملقارنة 
مع 8 ماليني دينار ف���ي العام 2008 بزيادة 
بلغت 25%، اال ان انخفاض القيم السوقية 
الصول الشركة االستثمارية ادت الى خسائر 
صافي���ة بلغت 2.6 ملي���ون دينار بواقع 8 
فلوس للسهم. وبالرغم من ذلك فقد تعاظمت 
حقوق املساهمني لتصبح 72.3 مليون دينار 
في العام 2009 مقارنة ب� 70.6 مليون دينار 
في العام 2008، كذلك زادت القيمة الدفترية 

للس���هم من 204 فلوس في العام 2008 الى 
209 فلوس للسهم في العام 2009.

وقال���ت مصادر بالش���ركة ان عام 2010 
سيكون عاما متميزا للشركة حيث سيشهد 
جتاوز الشركة آلثار االزمة املالية العاملية 
بناء على املؤش���رات املالية لالشهر االولى 
منه، كما انه من جانب آخر سيش���هد جني 
ثمار توسعات الشركة احمللية واخلارجية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي في مشاريع 
صناعية متعددة، فقد مت تشغيل وبدء االنتاج 
في كل من مصنع الرياض للطابوق العازل 
ومصنع ج���دة للطابوق العازل والذي يعد 
االول في املنطقة الغربية باململكة العربية 

الس���عودية كما ان مصنع البالد املتداخل 
اجلدي���د بدأ فعلي���ا في االنت���اج ومصنع 
الس���يراميك اصبح جاهزا وسيبدأ االنتاج 
قريبا، االمر الذي سيؤدي بدوره الى ازدياد 
ايرادات الشركة البيعية خالل هذا العام مما 
سيكون له االثر االيجابي على نتائج العام 
احلالي، اما على املستوى االقليمي فقد بدأت 
ش���ركة صناعات اخلليج املتحدة لالنابيب 
وهي شركة تابعة للصناعات الوطنية في 
مسقط عاصمة سلطنة عمان باالنتاج لتلبية 
احتياجات املنطقة من االنابيب وجار اقامة 
مصنعني للطابوق العازل في منطقة صحار 

وكذلك في مملكة البحرين.

»الوساطة«: ارتفاع األسواق رغم اختالط أرقام االقتصاد األميركي 

بدر العتيبي

 الحريري يبيع 5.6 ماليين سهم من حصته
بالبنك العربي في صفقة قيمتها نحو 87 مليون دوالر

تقــرير

بهاء احلريري


