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قال إن الشركة ستزيد رأسمالها في حالة الموافقة على البدء في المشاريع 

الصالح: »الفحم المكلسن« مقبلة على مشاريع
ضخمة وكبيرة تقدر قيمة أحدها بـ 100 مليون دينار

من 24 مايو حتى 26 مايو 2010 
للحضور بكل منهما كعارض، 
وانه جار اعداد الالزم لذلك مع 
عمل كتيب موجز للشركة يجري 
توزيعه بكال املعرضني، وكذلك 
فيلم وثائقي عن الشركة يعرض 
مراحل االنتاج والتشغيل انتهاء 

بتصدير املنتج.
واوضح ان���ه مت االتفاق مع 
الش���ركات االستشارية  احدى 
املتخصصة بالكويت للحصول 
على شهادة االيزو، حيث مت عقد 
العديد من احملاضرات التدريبية 
لكافة العاملني بالش���ركة ومن 
املتوق���ع ان يت���م االنتهاء من 
االج���راءات الالزمة في النصف 

الثاني من العام احلالي.
واش���ار الصال���ح ال���ى انه 
في حس���ن تطبي���ق للقانون 
ومراع���اة للبنود ال���واردة في 
عقود الش���ركة احملررة مع كل 
من مؤسسة البترول الكويتية 
وشركة البترول الوطنية بشأن 
القانونية  النس���بة  اس���تيفاء 
للعمالة الوطنية، قامت الشركة 
بتنفيذ سياسة االحالل بتكويت 
بعض الوظائف متهيدا لالحالل 
مستقبال بعد االعداد والتدريب 

الالزم للمعينني اجلدد.
وقال الصالح انه خالل انعقاد 
مجلس االدارة 10 ديسمبر 2009 
متت املوافقة باالجماع على البدء 
في دراس���ة بعض املشروعات 
بهدف حتسني االداء ورفع االنتاج 
من بينها انشاء الصوامع باعتبار 
ان الوضع اثبت عدم استيعاب 
الصوامع احلالية ملخزون اكبر 
من منتجنا وهو ما تسبب سابقا 
في وقف عمليات االنتاج حلني 
تفريغ الصوامع، وتوسعة مخزن 

الفحم االخضر.
واشار الى ان الشركة تهدف 
الى انش���اء مظلة بجوار موقع 
التفريغ الطارئ واستكمال رصف 
الطرق الداخلية وتركيب نظام 
رقابي للملوثات الغازية استجابة 
ملتطلبات وزارة البيئة، وتطبيقا 
ملتطلبات الهيئة العامة للصناعة، 
وكذلك انش���اء املبن���ى االداري 
باعتبار ان رخصة املصنع عرضة 
للوقف اذا لم نشرع في تنفيذه، 
حيث جار التحضير للبدء في 

تنفيذ هذه االعمال.

الت���ي بدأها املجلس الس���ابق 
وفي ظل ظروف توقف عمليات 
التشغيل نتيجة لظروف السوق 
العاملية التي اثرت بشكل مباشر 
في تسويق املنتج حيث نعمل 
جاهدين على ازالة كل العقبات 
التي كانت تعوق تقدم الشركة 
والسيما توقف عمليات االنتاج 
آنذاك بس���بب تكدس املخازن 

مبنتجنا من الفحم املكلسن.
وق���ال ان مجل���س االدارة 
وضع نص���ب عيني���ه عملية 
تس���ويق املنتج ومحاولة فتح 
أس���واق جديدة وايجاد عمالء 
جدد، وهو ما حتقق بالفعل، اذ 
جنحت الشركة في وضع خطة 
تسويق للعام احلالي تستنفد 

كامل االنتاج خالل العام.
واضاف انه مت توقيع اتفاقية 
توريد مع ش���ركة شاطئ قطر 
للتجارة لتوريد الفحم املكلسن 
الى جمهورية ايران، ومت شحن 
س���فينتني اليها، باالضافة الى 
تفعيل عقد التسويق مع شركة 
اوكس���بو كارب���ون االميركية. 
مبينا ان الشركة وضعت اسس 
التسويق ومعايير تسعير املنتج 
للنصف االول من العام في ظل 
سعر توريد الفحم االخضر من 
مؤسسة البترول الكويتية، وفي 
ظل االسعار العاملية ملنتج الفحم 

املكلسن.
انه س���عيا  وق���ال الصالح 
من ادارة الش���ركة الى حتقيق 
الدعاية والتس���ويق املطلوب، 
وال���ى التواج���د ف���ي احملافل 
الدولية للمتابعة والوقوف على 
اخر التطورات العاملية بش���أن 
انتاج الفحم املكلسن وتطويره 
العاملية،  القياسية  ومواصفاته 
قامت ادارة الشركة بالتسجيل 
في العديد من املؤمترات الدولية 
ف���ي ذات اخلصوص يحضرها 
العليا للشركة وقائدي  االدارة 
اقسام التشغيل ومراقبة اجلودة 
الى مس���اعد مدير  باالضاف���ة 

املصنع.
واشار الى انه مت التسجيل بكل 
من معرض الصناعات الكويتية 
خالل الفترة من 22 مارس 2010 
حتى 31 مارس 2010، ومعرض 
 )2010  Petrotec( بتروتي���ك 
الفترة  الدولي بالبحرين خالل 

واض���اف ان خ���الل الع���ام 
املنصرم 2009 حققت الشركة 
ق���درت مببلغ 13.581  مبيعات 
ملي���ون دين���ار مقارنة مببلغ 
2.668 مليون دينار عام 2008 
ما أكد ان الشركة التزمت مبعايير 
ومواصفات قياسية عاملية تضمن 
ملنت���ج اجلودة والق���درة على 

املنافسة عاملية.
وفيما يتعلق بالنتائج املالية 
قال الصالح انه مت حجز مبلغ 
21.227 الف دينار مقدار الزكاة 
الش���رعية ومبلغ 4.669 االف 
دينار حصة مؤسس���ة الكويت 
للتق���دم العلم���ي، وان اجمالي 
االرباح الشاملة لعام 2009 وصل 
الى 2 مليون دينار مقارنة بالعام 
2008 الذي منيت الش���ركة فيه 
بخسارة قدرت مببلغ 820692 

دينارا.
انه منذ  الى  واشار الصالح 
تولى املجلس اجلديد مهامه في 
اكتوبر 2009  األول من ش���هر 
امللموسة  واس���تكماال للجهود 

أحمد مغربي 
قال رئي���س مجلس االدارة 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
صناعات الفحم املكلسن رياض 
الصالح ان الشركة مقبلة على 
مشاريع ضخمة وكبيرة تقدر 
قيمة احدها ب� 100 مليون دينار 
وهي قيد الدراس���ة، مشيرا الى 
انه في حال متت املوافقة عليها 
س���تكون هناك زيادة لرأسمال 

الشركة. 
حدي���ث الصالح ج���اء على 
هامش اجلمعية العمومية العادية 
والت���ي انعقدت أمس بنس���بة 
حضور بلغت 99.75%، وأوضح 
ان هناك مشاريع صغيرة تقوم 
بها الشركة وهي عبارة عن انشاء 
مخازن اضافية للفحم الكربوني 
واملكلس���ن بقيمة تصل الى 2 

مليون دينار.
وفيما يتعلق بنسبة التشغيل 
االجمالي للشركة قال الصالح انها 
تصل الى 350 الف طن مضيفا 
ان الشركة ستصدر 300 الف طن 
هذا العام مقارنة بعام 2009 حيث 
مت تصدير 137 الف طن.متوقعا 
ان تكون قيمة حجم االنتاج من 
التصدير ه���ذا العام 22 مليون 

دينار.
وق���ال الصالح ان الش���ركة 
متكنت من التغلب على جميع 
عقبات االنتاج وحتقيق حتسن 
كبير في االستفادة من القدرات، 
ونتيجة لذلك، حققت الش���ركة 
منوا كبيرا في املبيعات واالرباح 
االمر الذي ساهم بشكل مباشر 
وكبير في محو اخلسائر املتراكمة 

من سنوات سابقة.

رياض الصالح

للسوق لتكون نظرة املتداولني اليوم أكثر استقرارا مما يجعل من اللون 
األخضر لغة الس���وق السائدة خالل املرحلة املقبلة. ويبدو أن عيون 
املتداولني التزال حتدق في اجتاه التوزيعات وهذه املرة على اجتماع 
مجلس إدارة »أجيليتي« الذي لم يعلن تفاصيل عنه، حتى كتابة التقرير 
املالية 2009،  النتائج  عن 
إلى  ومع تسريبات تشير 
أن الشركة باجتاه اإلعالن 
عن التوزيعات، إال أن تلك 
التوقعات التزال في دائرة 
التخمين���ات التي ال ترقى 
إلى إعالن رسمي من قبل 

الشركة. 
وفي حالة اإلعالن عن 
توزيعات، فإن هناك اجتاها 
قويا بتغيير سلوك باجتاه 
مجموعة أجيليتي لالرتفاع 
على خلفية ع���ودة حالة 
الثقة لديهم مرة أخرى، بعد 
شائعات طالتها بخصوص 
مجريات قضيتها املعلقة مع 

احلكومة األميركية. 

وجاء قطاع العقارات في املرتبة الرابعة بكمية تداول حجمها 102.2 
مليون سهم نفذت من خالل 1372 صفقة بقيمة 9.2 ماليني دينار. 

»التوزيعات« تحكم مسار السوق 

ل���م يتفاعل الس���وق 
بالشكل املطلوب مع اإلعالن 
عن توقي���ع صفقة »زين« 
املتداولني  وذلك النتظ���ار 
اإلع���الن ع���ن توزيعاتها 
أكد نائب  السنوية والتي 
رئيس مجموعة اخلرافي 
إدارة  ب���در اخلراف���ي أن 
الشركة ستسعى لتوزيع 
أكبر قدر من أرباح صفقة 
بهارتي ضم���ن توزيعات 
2009 و2010 وأن مصلحة 
املساهمني تأتي بني أولويات 
مجلس اإلدارة في إش���ارة 
إلى أن هناك توزيعات على 
السهم، سيعزز من احلالة 
النفسية واألجواء اإليجابية 

السوق يتماسك بفضل تداوالت البنوك..
وتوزيعات »زين« و»أجيليتي« المتوقعة تعزز اتجاه الصعود 

 اس����تحوذت قيمة تداول أس����هم 10 شركات 
والبالغة 37.78 مليون دينار على 47.1% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الش����ركات هي زين، لوجستيك، 
بيتك، مشاريع، الرابطة، مبرد، بوبيان، صناعات، 

متدين العقارية ومجموعة الصناعات.
 اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 10.2 

ماليني دينار على 12.8% من القيمة اإلجمالية.
 سجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا، اعالها 
قطاع الصناع����ة مبقدار 36.9 نقط����ة، تاله قطاع 
االس����تثمار مبقدار 26.2 نقطة، فيما سجل مؤشر 
قطاع البنوك ارتفاعا مبقدار 25.7 نقطة، وش����هد 
قط����اع اخلدمات تراجعا مبقدار 16.2 نقطة وقطاع 

العقارات مبقدار 6.1 نقاط.
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واليزال صانع السوق هو املتحكم 
في أداء وسلوك املتداولني، فعلى الرغم 
من ارتفاع القيمة املتداولة ملستوى 
80 مليون���ا مقارنة مب���ا كانت عليه 
في اجللس���تني الس���ابقتني، فاليزال 
السلوك املضاربي على أسهم الشركات 
الرخيصة أمال في جني األرباح وإعادة 
بناء مراكز جديدة على أسهم ذات أداء 
تشغيلي خالل املرحلة املقبلة.  ويبدو 
أن التحليل الفني كان الرابح في جولة 
أمس، فرغم وجود س���لوك مضاربي 
إال أن عودة أس���هم بعض الشركات 
لالنخفاض مرة أخرى يأتي طبيعيا 
في ظل ارتفاع تلك األس���هم باحلد األعلى خالل اليومني املاضيني، في 
عملية تصحيح ألسعار تلك الشركات ومتهيد لعمليات جتميع أخرى 

في املستقبل. 

آلية التداول 

أثرت حركة تداول أسهم البنوك على مجريات وأداء السوق بشكل 
واضح خالل جلسة أمس والتي تباينت أسعارها بني االرتفاع واالنخفاض 
والثبات، فقد اس���تحوذت تداوالت بنك بوبي���ان على ما يقارب %50 
من القيمة اإلجمالية للقطاع بالغة 5.7 ماليني دينار بارتفاع قدره 10 
فلوس للسهم واقعا بني 560 فلسا للسهم كحد أعلى و510 كحد أدنى 
ليغلق عند 530 فلس���ا للسهم، كما شهد سهم »التجاري« ارتفاعا في 
السعر مبقدار 20 فلسا للسهم ليغلق عند 940 فلسا وذلك على الرغم 
من التداوالت الضعيفة عليه كمي���ة وقيمة، حيث تتحرك التداوالت 
على س���همي بوبيان والتجاري تأثرا مبوافق���ة بنك الكويت املركزي 
للبنك الوطني على شراء 60% من أسهم بوبيان وتداول إشاعات قوية 
بدخول »الوطني« على حصة التجاري الستكمال احلصة املطلوبة في 
البنك.  وقد ش���هدت بعض أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا على 
وقع االرتفاعات التي ش���هدتها بعض املجاميع االس���تثمارية، ففيما 
تراجعت أسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي بفعل عمليات البيع 
والتي تركزت بشكل أساسي على أسهم االستثمارات الوطنية واملال 
لالستثمار والساحل لالستثمار، شهدت مش���اريع الكويت القابضة 
ارتفاعا بقيمة 10 فلوس للسهم لتستقر عند 520 فلسا للسهم بقيمة 
تداول 2.8 مليون دينار، وفيما شهدت »اكتتاب« تداوالت نشطة بلغت 

32.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. 

الصناعة والخدمات 

سجل سهم »مجموعة الصناعات« تذبذبا خالل جلسة التداول بني 
405 فلوس كحد أعلى و395 فلس���ا كحد أدنى ليستقر عند 400 فلس 
ليستقر عند 395 فلسا للس���هم بتراجع 15 فلسا على ضوء النتائج 
املالية للشركة.  وقد حققت الصناعات الوطنية تقدما في أداء النتائج 
املالية والتي تراجعت خسائرها بنسبة 92% من 281.9 مليون دينار 
خس���ارة إلى 23.18 مليونا بخفض خس���ائرها بنسبة 92% مع توقع 

بعودة املجموعة للربحية في الربع من العام احلالي. 

عمر راشد 
قاد قطاع البنوك السوق للتماسك 
فوق مستوى ال� 7500 نقطة ليغلق في 
املنطقة اخلضراء مرتفعا بواقع 16.4 
نقطة، ومع حتول دفة التداوالت في 
النصف الثاني من اجللسة من الشراء 
على معظم األسهم إلى الضغط على 
أسهم شركات بعض املجاميع في اجتاه 
مضاربي وكذلك حتول الدفة إلى قطاع 
البنوك باعتباره املستفيد األكبر من 
إمتام صفقة »زين« التي تشهد العاصمة 
التوقيع بشكل  الهولندية أمستردام 
نهائي عليها ما سيعزز اجتاه السوق 

خالل املرحلة املقبلة، ورغم حتفظ الغابون ومطالبتها مبراجعة جميع 
عمليات نقل األصول اخلاصة بها، حيث تشكل وحدة زين � الغابون ما 
يقارب ال� 5% من قيمة الصفقة، إال أن تداوالت السهم كانت »طبيعية«، 
وقد احتفظ سهم زين بجاذبيته للمتداولني وأغلق محافظا على مستواه 

عند دينار و420 فلسا للسهم.
وبالرغم من س����يادة اللون األخضر على تداوالت السوق في بداية 
اجللسة، ساد االجتاه املضاربي على حركة السوق والتنقل من األسهم 
الرخيصة إلى نظيرتها التش����غيلية مع بناء مراكز جديدة في الس����وق 

خالل املرحلة املقبلة. 
وبنهاية تداوالت اليوم تنتهي فترة إعالنات الربع األول، واضعة عددا 
ال بأس به من الشركات خاصة االستثمارية في خانة وقف التداول، األمر 
الذي يجعل أسهمها عرضة ملزيد من التراجع قيمة وكمية خالل املرحلة 
املقبلة.  وبالرغم من عدم التفاعل »املتوقع« مع إعالن توقيع صفقة زين 
بشكل نهائي، باتت توزيعات »زين« وأجيليتي هي احلاكمة ألداء وسلوك 

املتداولني في اجللستني املتبقيتني في األسبوع اجلاري. 
والالفت في حركة التداول اليوم ه����و تخطيها حاجز ال� 80 مليون 
دينار بقيمة إجمالية 80.1 مليون دينار، وذلك على وقع تغيير املراكز من 
األسهم الرخيصة إلى التشغيلية وكذلك عمليات جني أرباح على بعض 

األسهم التي شهدت ارتفاعا في أسعارها خالل اجللستني السابقتني. 

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 16.1 نقطة ليغلق على 7540.2 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.22%. كذلك ارتفع املؤشر الوزني بشكل طفيف مبقدار 
0.8 نقط����ة ليغلق عند 444.35 نقطة بارتفاع قدره 0.18% وبلغ اجمالي 
االسهم املتداولة 421.1 مليون سهم نفذت من خالل 8610 صفقات قيمتها 
80.16 ملي����ون دينار. وامتدادا جللس����ة أمس، تصدر قطاع الش����ركات 
اخلدماتية النش����اط بكمية تداول حجمها 91.9 مليون س����هم نفذت من 

خالل 2991 صفقة قيمتها 29.73 مليون دينار. 
وجاء قطاع الش����ركات االستثمارية في املرتبة الثانية بكمية تداول 
حجمها 126.87 مليون س����هم نفذت من خ����الل 1856 صفقة قيمتها 13.8 

مليون دينار. 
واحتل قطاع البنوك املرتبة الثالثة بكمية تداول حجمها 24.8 مليون 

سهم نفذت من خالل 960 صفقة قيمتها 13 مليون دينار. 

التوزيعات النقدية 
تحدد مسار البورصة 
المرحلة المقبلة 
والسوق متذبذب 
األداء لحين االنتهاء 
من إعالن النتائج 

 مؤشرات السوق 
في المنطقة 

الخضراء 
والسيولة تقفز 
إلى 80 مليون 

دينار 

املتداولون في حالة ترقب إلعالن التوزيعات عن النتائج املالية

المؤشر العام 16.1 نقطة 
وتداول 421.2 مليون سهم 

بقيمة 80.1 مليون دينار

ارتفاع

)محمد ماهر(


