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الحمادي مديرًا لتوظيف االستثمار

 في »الرواد العقارية«
أعلنت شركة الرواد العقارية 
عن انضمام علي احلمادي اليها 
مبنصب مدير توظيف االستثمار 
ويأتي هذا التعيني ضمن خطط 
الشركة لتعزيز أنشطتها وتطوير 
العالق���ات اإلس���تراتيجية مع 
الشركات واألفراد واملؤسسات 
الش���ركة بدعم  املالية واهتمام 
الكفاءة  الوطني���ة ذات  الكوادر 
واملستقبل الواعد وإسناد مواقع 
ومس���ؤوليات هامة لهم لتأهيل 
جيل قادر على تسلم مهام قيادية 
أعلى تضمن للشركة استمرارية 

جناحها وتوسعها.
يذكر أن احلمادي كون خبرة في قطاع املصارف 
والشركات االس���تثمارية حيث عمل بداية حياته 
املهنية في بيت التمويل الكويتي لينتقل منه إلى 
البن���ك العقاري حيث عمل ضم���ن فريق التحول 
إلى بنك ملتزم بأحكام الش���ريعة اإلسالمية، كما 
عمل في ش���ركة أعيان لإلجارة واالستثمار وفى 

بنك بوبيان.
اجلدير بالذكر أن شركة الرواد العقارية هي شركة 
كويتية مساهمة برأسمال 10 ماليني دينار تأسست 
في بداية عام 2008 من قبل فريق عمل يتمتع بخبره 

وكفاءة ومصداقية عالية في مجال 
العقار واالستثمار احمللي والدولي، 
ومن أبرز املساهمني الرئيسيني 
في الشركة شركة املسار لإلجارة 
الكويتية  واالستثمار والشركة 
لالستثمار ومجموعة الصناعات 
الوطنية وشركة العقارات املتحدة 
وشركة الفنار لالستثمار وشركة 
ديار الكويت العقارية ونخبة من 

كبار املستثمرين.
وتعد شركة الرواد العقارية من 
الشركات املتخصصة باالستثمار 
العقاري السعودي  في السوق 
حيث يتأهب الس���وق العقاري 
السعودي للظهور كأحد أفضل القنوات االستثمارية 
وذلك في ظل التنامي امللحوظ للس���وق مع توافر 
احملفزات االقتصادية والبيئة املالئمة لبناء مشاريع 

تتواكب مع حاجات ومتطلبات السوق.
ورغم حداثة عمر الش���ركة إال أنها حققت لها 
ولعمالئها عدة تخارجات ناجحة رغم ظروف األزمة 
املالية كما أنها قامت ببناء وتأجير مجمع ڤلل سكنية 
مكتمل اخلدمات إلحدى أكبر الشركات الصناعية 
العاملة في مدينة اجلبيل في مده زمنية قياسية 

ال تتجاوز 11 شهرا.

علي احلمادي

العوضي: مجموعة »بابا جونز« وّقعت
 عقد استئجار 50 سيارة بيجو من »الشايع والصقر«
وزيادة حجم التعاون.

وأكد على التزام الش���ركة 
الرائدة في مجال استيراد وبيع 
وتوزيع السيارات وملحقاتها 
والتي تع���د املوزع احلصري 
داخل الكويت لسيارات »مازدا«، 
و»بيجو« و»زي���وت موبيل« 
و»أسو« و»إطارات ميشالن« 
وغيرها من العالمات التجارية 
املميزة في مج���ال احملركات 
بتقدمي األفضل »لبابا جونز« 
وعمالئها بش���كل ع���ام، من 
خالل املنتجات فائقة اجلودة 
وما يليه���ا من خدمات مميزة 
بعد البيع لكسب العمالء مدى 
احلياة وذلك متاشيا مع فلسفة 
الشركة القائمة على أن العميل 

دائما هو الرقم 1.

27.8%، وتراجع نشاط األسهم 
أدنى من  اإلس���المية بوتيرة 

سابقاتها وكانت %18.
ويبقى األسبوع اجلاري حاسما 
من حيث عدة عوامل بعضها 
ذو اثر نفسي فقط وال يحمل 
مخاطر وهو موعد التصويت 
على الثقة بالنسبة لوزير اإلعالم 
بعد استجوابه والذي تدخله 
احلكومة هذه املرة أكثر ثقة من 
املرات السابقة وبعد أن حققت 
جناحا كبيرا خالل استجوابات 
العام املاضي األخيرة، والتي 
أعقبتها عدة قرارات اقتصادية 
متنى اجلميع ان يبدأ تفعيلها 
وتطبيقها س���ريعا خصوصا 
طرح خطة التنمية وقرار إقرار 
املال، كذلك هناك  هيئة سوق 
موعد حاسم خالل تاريخ 25 
مارس وهو موعد انقضاء فترة 
الفحص النافي للجهالة بالنسبة 
لدفاتر زين أفريقيا وهو موعد 
تقرير املصير النهائي لصفقة 
زين افريقيا والتي أشارت دالئل 
عديدة ومعلومات باتت مؤكدة 
على تنفيذها القريب وهو العامل 
األكثر حسما الجتاه السوق على 

مدى الربع الثاني.
التقرير س���وف تشكل  وقال 
بعض افصاحات الشركات غير 
املعلنة عن بياناتها املالية حتى 
تاريخ � إعداد التقرير � عوامل 
تأثير مباش���رة على تداوالت 
أسهمها خصوص������ا توزيعات 
بعض الش���ركات القي�����ادية 
والتي يتطلع مس���اهم����وها 
إلى بعض الكاش خصوص����ا 
مع شح التمويل وتوافر فرص 
عديدة لعل بعضها موجود في 
سوق الكويت لألوراق املالية 
وبش���كل واضح بعد إعالنات 
النتائج الس���نوية خالل هذه 

الفترة. 

املستقبلية اجلديدة واملتوقعة 
بعد النجاح���ات التي حتققت 
خالل الس���نوات ال� 3 املاضية 
املتمثلة في افتت���اح 16 فرعا 
واملتزامنة م���ع احتفاالت بابا 
جونز العام املاضي باليوبيل 
الفضي واحملافظة على أعلى 
معدل لرضا العمالء في الواليات 
املتحدة األميركية ل� 9 سنوات 

متتالية.
وقد عبر املدير العام للشركة 
السيارات  الكويتية الستيراد 
� كايك���و )الش���ايع والصقر( 
فوميو توني عن تقديره للعالقة 
اإلس���تراتيجية الت���ي جتمع 
الشركة مع سلس���لة مطاعم 
العاملية الشهيرة،  بابا جونز 
وسعادته بتطور هذه العالقة 

املتوافقة مع الشريعة %21.3، 
وكان تراجعها على مس���توى 
األسهم وفق الشريعة وسطا 

وبنسبة %24.
وبني التقرير ان نشاط السوق 
ترجع إجماال بنس���بة %28.5 
بينما تراجع نش���اط األسهم 
املتوافقة مع الشريعة بنسبة 

التوصيل  أسطول س���يارات 
ملطاعم باب���ا جونز واملخطط 
ان يضاف إليه 200 سيارة خالل 
عام 2010، في ظل التوسعات 

الوزني  استقر مؤشر السوق 
خاسرا نقطة واحدة فقط مقفال 

على مستوى 433 نقطة.
وتقاربت نسبة تراجع السيولة 
على املؤشرات الثالثة وكانت 
التقليدي  اكبر على املؤش���ر 
وبنسبة 26.4% بينما لم يزد 
تراجعها على مستوى األسهم 

م���ع عدد من ش���ركات تأجير 
السيارات واستشعرت بالفارق 
في جوانب شتى منها تكاليف 
اإليجار وااللتزام ببنود العقد 
املبرم من حيث خدمات الصيانة 
واالستجابة السريعة، إضافة 
إلى اإلج���راءات الفورية التي 
يتخذه���ا »األوتوليس« وهو 
الش���ركة  التأجير في  قس���م 
السيارات  الكويتية الستيراد 
� كايكو )الشايع والصقر( في 
حالة األعطال ووقوع احلوادث 
واستبدال السيارة على الفور، 
إلى اجلودة واألداء  باإلضافة 

لسيارات بيجو.
وأش���ارت ال���ى ان توقيع 
هذا العقد يأتي ضمن املرحلة 
األولى من خطة تطوير وزيادة 

خاسرا ما نسبته 1.5%، بينما 
كانت خسائر مؤشري األسهم 
املتوافقة مع الشريعة واملؤشر 
التقليدي الوزني متقاربة ولم 
تزد على نقطتني حيث فقد األول 
نقطتني وتراجع بنسبة أربعة 
أعش���ار النقطة املئوية ليقفل 
على مستوى 556 نقطة، بينما 

وقع���ت مجموع���ة مطاعم 
بابا جونز بيتزا � الكويت عقد 
استئجار 50 سيارة بيجو مع 
الكويتية الستيراد  الش���ركة 
� كايكو )الشايع  الس���يارات 
والصقر(، ضمن املرحلة األولى 
من خطة تطوير وزيادة أسطول 
سيارات التوصيل ملطاعم بابا 
جونز املخطط أن يضاف إليه 

200 سيارة خالل عام 2010.
وفي هذا اإلطار قالت نائب 
الرئي���س التنفيذي ملجموعة 
 � باب���ا جون���ز بيتزا  مطاعم 
الكويت م.فايزة العوضي ان 
كايكو )الش���ايع والصقر( قد 
جنحت في احلصول على ثقة 
الشركة بعد عالقة استراتيجية 
دامت لسنوات، تعاملت خاللها 

ق���ال التقري���ر 
األسب������وعي 
لشركة املشورة 
لالستش���ارات 
االقتصادية ان جميع مؤشرات 
السوق قد تراجعت خالل األسبوع 
املاض���ي، وذلك على وقع بعض 
االفصاحات السنوية ملجموعة 
شركات مدرجة تداولت بتأثيرها 
وعكست هذه التداوالت مدى رضا 
متداولي الس���وق عن مثل هذه 
النتائج، وقد كان واضحا تراجع 
الش���ركات بعد إعالنات  بعض 
نتائجها السنوية مباشرة وباحلد 
األدنى، وفي املقابل كانت هناك 
أسهم قد قفزت باحلد األعلى بسبب 
اإلعالنات والنتائج السنوية والتي 
م���ألت شاش���ة البورصة خالل 
األسبوع املاضي، ولكن كان تأثير 
هذه االفصاحات على نفس���يات 
املتداولني واجتاه املؤشر محدودا 
حيث مازال اجلميع يترقب اجناز 
صفقة »زين« والتي ستكون حجر 
الزاوية لت���داوالت الربع الثاني 
من 2010، ناهيك ع���ن تأثير ما 
تقدمه شركات االستثمار من حلول 

ملشاكل السيولة وطرق حلها.
وأضاف التقرير ان حتسن مستوى 
التفاؤل االقتصادي احمللى والعاملي 
وقرب فترة حسم صفقة »زين« 
كان قد قلص عمليات جني األرباح 
والتصحيح الثانوي للسوق خالل 
جلسات التداول الثالث األخيرة 
والتي ارتد بها املؤش���ر بعد أن 
أصبح على أعتاب مستوى 7500 

نقطة.
ولفت الى ان مؤشرات املشورة 
اإلس���المية س���جلت تراجعا 
واضح���ا كان اكبر من تراجع 
املؤشرات التقليدية، حيث فقد 
مؤش���ر املشورة لألسهم وفق 
الشريعة اإلس���المية 8 نقاط 
ليتراجع إلى مستوى 479 نقطة 

في المرحلة األولى من تطوير أسطول السيارات

م.فايزة العوضي

»المشورة«: صفقة »زين« حجر الزاوية لتداوالت الربع الثاني

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2010/3/18
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مقارنة نمو مؤشرات السوق العام والمتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية واالسالمي خالل االسبوع المنتهي في 2010/3/18
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الصفقات القيمة الكميات

»دار الخبير«: األوضاع السياسية 
والمضاربات أثرتا على السوق

قال التقرير األسبوعي لشركة دار 
اخلبير لالستشارات االقتصادية ان 
س���وق الكويت لألوراق املالية شهد 
انخفاضا طفيفا خالل األسبوع املاضي 
السياسية واستمرار  متأثرا باحلالة 
عمليات جني األرباح لألسبوع الثاني على التوالي 
وسط إقبال املستثمرين على جمع بعض املكاسب، 
حيث تركز التراجع على األس���هم القيادية كأسهم 

املؤسسات املالية وشركات االتصاالت.
وأوضح التقرير انه رغم استعادة املؤشر جزءا 
من خس���ائره عقب ذلك، إال أن املؤشر السعري قد 
تراجع مبقدار 44.20 نقطة وبنسبة 0.59% مختتما 
تداوله عند مس���توى7.413.7 نقط���ة بتداول 1.90 
مليار سهم، متراجعا بنسبة 28.49% عن األسبوع 
الس���ابق بقيمة تداول بلغت 297.36 مليون دينار 
منخفضا بنس���بة 26.47% عن األسبوع السابق، 
وقد تركز التداول في قطاع االس���تثمار ليستحوذ 
على 35.28% من إجمالي كمية التداول األسبوعي 
مع تداول 669.88 مليون س���هم من أسهم شركات 
القطاع. فقد جاء سهم الشركة اخلليجية الدولية 
لالس���تثمار األكثر تداوال من حيث الكمية بتداول 

113.44 مليون سهم.
وبني التقري����ر ان الس����وق مازال في انتظار 
صفقة »زين« في الوقت الذي أعلنت بعض املصارف 
العاملية عن نيتها للمشاركة في التحالف املصرفي 
الهن�������دي والعاملي لتقدمي نحو 9 مليارات دوالر 
الالزم���ة لتمويل الصفقة، واتخاذ موقف من إدارة 
الس���وق لوقف انزالق سهم ش���ركة أجيلي�����تي 
والذي فقد 7.8% من قيمته وتبنى نظرة ش���فافية 
عن مجري���ات القضية املرفوع���ة ضدها من قبل 

السلطات األميركية.
وعن التوقعات لألسبوع اجلاري، قال التقرير ان 
حالة االستقرار والنمو تستمر في السوق بانتظار 
إمتام صفقة زين واالكتتابات ومجريات االستجواب 

املوجه لوزير اإلعالم.

تقــارير


