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الشركات األكثر ارتفاعا خالل الربع األول
التغيرآخر إقفالإقفال 2009القيمةالسهم
132.6%120.805.110144335الرابطة

126.3%57.911.610190430لوجستيك
116.9%35.502.50071154مبرد

115.4%46.303.780130280تنظيف
89.3%14.659.160140265متدين أ
86.1%45.688.110180335أنابيب
82.7%44.990.04081148السالم

69.6%70.778.8507901.340بورتالند
69.2%897.950260440األنظمة

69%70.054.600116196دانة
68.6%610.600102172جيران ق
61.2%3.098.090242390املعامل

59%10.187.64083132ص متحدة
52.6%14.248.08076116السورية

51.9%2.768.520104158سنام
51.5%38.566.600132200أهلي متحد

51%82.531.6405177صافتك
50.9%2.139.360110166عربي قابضة

42.2%28.690.48083118املال
39.7%59.710.760116162ساحل

الشركات المتصدرة للتراجعات
التغيرآخر إقفالإقفال 2009القيمةالسهم

-55.4%4.455.5604621غلف انفت
-45.2%12.883.54010457نفائس

-35.0%107.350500325أولى تكافل
-31.8%7.534.8804329أهلية

-31.3%156.20012888استهالكية
-28.9%16.778.6003827املستثمرون

-28.4%2.569.440176126إجنازات
-27.8%242.5207957مدار

-27.7%3.720.2803324قرين قابضة
-26.7%449.040150110إسكان
-25.0%542.0404030أدنك

-24.7%5.766.440170128فجيرة 1
-23.4%6.339.8804736جراند
-22.7%13.023.2808868منشآت
-21.0%2.890.2403125أبراج
-20.0%623.180240192وربة

-18.0%114.720122100وطنية د ق
-17.4%2.467.950860710سينما

-16.7%4.264.0804840مستثمر د
-16.7%2.906.720156130البيت

قال تقرير شركة وضوح لالستشارات 
املاليــة واالقتصادية ان سوق الكويت 
لألوراق املالية انهـــى تداوالت الربع 
االول من العام احلالي على أداء إيجابي 
وحتقيق مكاسب على جميع املستويات، حيث أغلق املؤشر 
السعري للسوق بنهاية مارس عند مستوى 7533 نقطة 
بارتفاع 7.53% عن إغالق نهاية ديســـمبر املاضي ليبلغ 
بذلك أعلى مستوى له منذ نهاية أكتوبر املاضي. وأوضح 
التقرير أن املؤشر الوزني شهد ارتفاعا جتاوزت نسبته 
14% منذ بداية العام ليغلق بنهاية الربع األول عند مستوى 
441 نقطة، ويأتي هذا األداء املتميز للمؤشر مدعوما باألداء 

االيجابي للشركات الرئيسية والقيادية في السوق.
واشار الى أن قيمة التداول شهدت نشاطا تدريجيا بدأ 
بشهر يناير الذي وصل إجمالي قيمة تداوالته 1.2 مليار 
دينار ليعقبه فبراير من حيث قيم التداوالت بلغ إجمالي 
قيمتها 1.66 مليار دينـــار والتي لم يختلف عنها كثيرا 
في شهر مارس، ليصل بذلك إجمالي قيمة التداوالت الى 
اكثر من 4.5 مليارات دينار أي بنسبة ارتفاع قدرها %28 
تقريبا عن تداوالت الربع السابق )الربع األخير من 2009( 

والذي بلغت قيمة تداوالته 3.52 مليارات دينار.

محركات السوق
أوال: إقرار خطة التنمية

وبني التقرير أن األخبار االيجابية التي توالت خالل 
فترة الربع األول ساهمت في دعم ثقة املستثمرين والتي 
انعكست على تدفق السيولة النقدية على سوق االسهم 
الكويتية والتي كانت بدايتها مع اقرار مجلس األمة في 
جلســـة خاصة خطة احلكومـــة التنموية، وهي اخلطة 
األولى التي تعدها احلكومة منذ عام 1986، وهي تندرج 
في إطار اجلهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا 
عن النفط، فضال عن زيادة مشاركة القطاع اخلاص في 

االقتصاد الذي تقـــوده احلكومة التي تنص على إنفاق 
اكثر من 30 مليار دينار في مشاريع تنموية عمالقة في 
غضون أربع ســـنوات، األمر الذي أدى إلى رفع مستوى 
سقف التوقعات، فيما يتعلق بتسريع الدورة االقتصادية 
في البالد وبالتالي انعكاسه على القطاع اخلاص وخروجه 
مـــن حالة الركود التي يعانـــي منها، اضافة الى ان هذه 
اخلطة قد تسهم في تعزيز جودة األصول في املصارف 
الكويتية، وكذلك في دعم شركات البناء املتدهورة العاملة 

في القطاع احمللي.

ثانيا: إقرار قانون هيئة سوق المال

واشار التقرير الى أن اإلعالن عن تلك اخلطة تزامن 
مع موافقة مجلس االمة ايضا على مشروع قانون إنشاء 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية بصيغة 
نهائية والذي يهدف الى تشجيع سوق االسهم الكويتية، 
حيث ان قانون هيئة السوق يتكون من 165 مادة موزعة 
على 12 فصال يهدف ملعاجلة كل مكامن اخللل التي كانت 
تعتري بورصـــة األوراق املالية والتي من بينها اخللط 
بني الرقابة والتنفيذ حيث عمل على الفصل بني الرقابة 
واإلشراف والتنفيذ، وذلك من خالل تولي مجلس يسمى 
مجلس مفوضي هيئة سوق املال حسب املادة السادسة من 
القانون يتكون من خمسة مفوضني متفرغني يكون لهم 
حق الرقابة واإلشراف وكذلك من بني مهامه حتويل سوق 
االوراق املالية لشركة مساهمة من خالل تأسيس شركة 
تسمى شركة سوق األوراق املالية تخصص أسهمها على 
أساس 50% لالكتتاب العام جلميع املواطنني الكويتيني 
واملتبقي من أسهم الشركة يطرح في املزاد العلني للشركات 
املسجلة في البورصة، بحيث ال تتعدى مساهمة كل شركة 
5% من القيمة االســـمية للقيمة املتبقية في الوقت الذي 
اجاز فيه القانون إمكانية إنشـــاء بورصات في السوق 
الكويتي، غير أنه حددها للشركات املساهمة فقط، على 

أن يحدد رأسمالها وفقا ملا يقرره مجلس املفوضني.

ثالثا: تخفيض سعر الخصم 50 نقطة

وبني التقرير أن ما ســـاهم في ارتداد املؤشر بصورة 
اكبر خالل شهر فبراير هو ما أعلنه بنك الكويت املركزي 
عن تخفيض في ســـعر اخلصم بواقع 50 نقطة أساس 
لينخفض سعر اخلصم من مستوى 3% الى 2.5% والذي 
يعتبر التخفيض الســـادس الذي يجريه البنك املركزي 
منذ 8 أكتوبر 2008 مبا يســـمح للشركات االستثمارية 
احمللية ـ التي تضررت بشدة من االزمة املالية العاملية ـ 
بان تقترض لتمويل عمليات هيكلة ديونها وكذلك أدى 
هذا التخفيض الى حتفيز املتعاملني على التفكير جديا 
في البحث عن فرص استثمارية، فمنذ اإلعالن عن خفض 
سعر اخلصم وهناك تدفقات مالية تتوجه للسوق بشكل 
تدريجي، ويتوقع ان تزداد هذه التدفقات في الفترة القادمة 
والتي ستستهدف أسهم الشركات التشغيلية خاصة مع 

تدني العائد اجلاري من الودائع البنكية.

رابعا: صفقة بيع األصول األفريقية لشركة زين

واشار التقرير الى أن شركة زين أعلنت عن تفاوضها 
مع شركة بهارتي الهندية لبيع اصولها االفريقية )باستثناء 
الســـودان واملغرب( وبقيمة 10.7 مليارات دوالر، ليجد 
الســـوق في هذه الصفقة ضالته حيث كان يوم االعالن 
هو اليوم االول الذي يحقق فيه السوق تداوالت تتجاوز 
املائة مليون دينار خالل هذا العام ولتســـتمر تداوالته 

خلمس جلسات متتالية فوق هذا املستوى.
ولتشهد ايضا زين تداوالت جعلتها في صدارة نشاط 
االســـهم خالل الربع االول محققة ما قيمته 460 مليون 
دينار مستحوذة بذلك على اكثر من 10% تقريبا من اجمالي 
قيمة تداوالت السوق مع زيادة في القيمة السوقية بلغت 

37% خالل الربع االول من 2010.

تقــرير

118% نمو في أرباح 135 شركة كويتية عن العام 2008

»وضوح«: 4 محركات وراء مكاسب السوق بالربع األول

شريف حمدي
أكد رئيــــس مجلــــس االدارة والعضو 
املنتدب لشــــركة مجموعــــة خدمات احلج 
والعمرة »شــــعائر« عبداحلميد الشايجي 
ان الشركة تسعى الى تعظيم ربحيتها من 
خالل البحث عن مشــــاريع جديدة ضمن 
اخلطة املستقبلية للشركة فضال عن تنمية 

املشاريع احلالية.
وأوضح الشايجي في تصريحات صحافية 

خالل اجلمعية العمومية العادية املنعقدة 
امس بنســــبة حضــــور 60.8% ان اجمالي 
موجودات الشــــركة في نهايــــة 2009 بلغ 
نحو 15.1 مليون دينار، الفتا الى ان مجمل 
ايرادات الشركة من تاريخ 17 نوفمبر 2008 
وحتى 31 ديســــمبر 2009 بلغ 1.5 مليون 
دينــــار، وان صافي الربح لهذه الفترة بلغ 
743 الف دينار نتيجــــة جهود االدارة في 
زيادة معدالت االيرادات وترشيد املصروفات 

وتقدمي خدمات مميزة لعمالئها مما اعطى 
احلافز للثقة في خدمات الشــــركة وساهم 

في ارتفاع معدل الربحية.
ووافقت اجلمعية على كل بنود جدول 
األعمال، حيث أقرت توصية مجلس االدارة 
بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009، وصادقت العمومية 
على امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية 

لعام 2009.

أحمد احلمد

عبداحلميد الشايجي

حوار بني الشيخ أحمد العبداهلل واملدير العام والرئيس التنفيذي لصندوق أوپيك للتنمية سليمان احلربش

الشايجي: »شعائر« لتعظيم أرباحها عبر مشاريع جديدة

الكويــتية الصيــنية االستثــمارية  اعلنت الشركة 
انـــها حققـــت ارباحا صافيـــة بلغت 8.6 ماليني دينار 
للعام 2009 وايرادات بلغت 17.8 مليون دينار بربحية 
10.9 فلوس للسهم فيما زاد صافي اصول الشركة بنسبة 

.%13
وقال العضو املنتدب في الشركة احمد عبداللطيف 
احلمد ان الشركة حققت 11% عوائد على حقوق املساهمني 
»مبا يثبت جناح اســـتراتيجيتنا واحترافية موظفينا 

اضافة الى الدعم املتواصل من مجلس االدارة«.
واضــاف احلــمد ان املركز القوي للشركة ميكنها من 
انتهاز الفرص املقدمة خالل تعافي الســـــوق باالضافة 
الى التوسع فيما تقدمه من منتجات وفرص استثمارية 

خالل العام احلالي 2010.

13% نموًا في أصول الشركة

»الكويتية الصينية« تربح 8.6 ماليين دينار

3 أسواق خليجية في المنطقة الخضراء

»نكست نتوورك« تقدم إنترنت مجانيًا

ارتفع املؤشر العام لثالثة أسواق خليجية في 
تداوالت أمس حيث صعد سوق مسقط لألوراق 
املالية ليغلق على 6.722 نقطة وســـوق الدوحة 
7.471 نقطة وســـوق دبي املالي بـ 1.859 نقطة، 

فيما تراجعت 3 أسواق حيث أغلق سوق الكويت 
لألوراق املالية على انخفاض ليغلق عند 7.475 
نقطة وســـوق ابوظبي بـ 2.560 نقطة وســـوق 

البحرين بـ 1.542 نقطة.

أعلنت شركة نكست نتوورك التي تأسست 
في 2004 علـــى يد مجموعة من املهــندســـني 
واالستشـــاريني في مجال تصميم الشـــبكات 
املعلوماتية عن توفـــير خدمة االنترنت املجاني 
جلميـــع املواطنـــني واملقيــمني فـــي األماكـــن 
السياحية داخل الكويت خالل 2010 وتوفـــير 
أفضـــل اخلدمات التكنولوجيـــة لعمالئها من 
املجمعات السكنية واالستثمارية وأيضا املجمعات 

التجارية.
وأوضح نائب املدير العام في شركة نكست 
نتوورك نواف الشـــالل: »أن الشـــركة تهدف 
وبشكل أساسي إلى حتقيق مركز ثقة في الكويت 
للشركات العاملية املتخصصة في مجال تقنية 
املعلومات واالتصاالت وبناء جسر تواصل بني 

الشركة واملستخدمني«.
وأكد الشـــالل أهمية أن تكـــون الكويت في 

الصدارة وبجانب الدول املتطورة تكنولوجيا 
والتي توفـــر اخلدمات والتســـهيالت جلميع 
املواطنني واملقيمني لديها بحيث تكون شـــركة 
نكست نتوورك الشـــركة السباقة في تسهيل 

عجلة التطور التكنولوجي للكويت«.
ومن جهة أخرى تفوقت »نكست نتوورك« 
على العديد من الشركات الكبيرة التي تقدمت 
لعقد مجمع البســــــتان التجاري الكــائن في 
منطقة الســـاملية والذي ميلكــه عادل صــالح 
بهبهانـــي من أجل توفـــيـــر خدمة االنتــرنت 
املجاني العالي اجلودة بســـــرعة تصـــل إلى 
8 ميغـــا جلميع زوار املجمـــع بحيث تصــبح 
»نكست نتوورك« الشركة الوحيدة احلاصلة 
على العطاء ملدة 3 سنوات مع مجمع البستان 
وبشـــكل حصري باإلضافة إلـــى تقدمي خصم 

يصل إلى %40«.

ترأس وزيـــر النفط ووزير 
العبداهلل  اإلعالم الشيخ أحمد 
اجللســـة الرابعـــة واخلتامية 
الثاني عشـــر ملنتدى  للمؤمتر 
الطاقـــة الدولي التي عقدت في 
كانكون باملكسيك بعنوان »حوار 
الى  الطريق  العاملـــي..  الطاقة 

األمام«.
وألقى الشيخ أحمد العبداهلل 
افتتاح اجللسة امس  كلمة في 
أكد فيهـــا أن »حدثا مهما جرى 
اليه بإنشـــاء األمانة  التوصل 
الدائمة ملنتدى الطاقة الدولي«، 
مشيرا الى حتقيق مشاركة أكبر 
وشفافية أوسع لبيانات النفط 
من خالل مبادرة بيانات النفط 

املشتركة )جودي(.
املوافقة  وألقى الضوء على 
على اعالن كانكـــون الوزاري، 
معتبـــرا انـــه »نقطـــة حتول 
تاريخية«، وأشار الى أن العدد 
الكبير من الدول التي وافقت على 
امليثـــاق اجلديد ملنتدى الدولي 
العميق  للطاقة »يظهر إمياننا 
الطاقة وااللتزام  بأهمية حوار 

بتقويته وتعزيزه«.
وأضاف أنه كان من املتوقع 
ان توافق 60 دولة على االعالن 
الوزاري ولكن 66 دولة وافقت 
عليه ما يدل على مدى مصداقية 
التحالـــف بني  وأهميـــة هـــذا 
املصدرين واملستهلكني للنفط، 
وعبر عن اعتقـــاده بان »هناك 
حتديا اكبر مستقبال حول كيفية 
ترجمـــة كل هذه التحديات إلى 

أفعال«.
وأضاف: »اآلن مرحلة جديدة 
ستبدأ بصياغة امليثاق واملوافقة 

طالب في المؤتمر الـ 12 لمنتدى الطاقة الدولي بوضع خطة واقعية وبرنامج عمل

العبداهلل: يجب تفعيل حوار الطاقة وااللتزام بتقويته

عليه وتنفيذ الهيكل التنظيمي 
اجلديد، فيمـــا يجري بالتزامن 
أكثر  وضع خطة استراتيجية 
واقعيـــة وبرنامج عمل لألمانة 
العامة ملنتـــدى الطاقة الدولي 
وتنفيذ البرنامج التعاوني مع 
منظمـــة  أوپيك ووكالة الطاقة 

الدولية«.
وتشارك الكويت وأملانيا في 
استضافة املؤمتر الـ 12 ملنتدى 

الطاقة الدولي واالجتماع الرابع 
للمنتدى العاملي ألعمال للطاقة، 
كما اختيرت الكويت الستضافة 
املؤمتـــر الثالث عشـــر ملنتدى 
الطاقة الدولي واالجتماع اخلامس 
للمنتدى العاملي ألعمال الطاقة 

في عام 2012.
وكان الشيخ احمد العبداهلل 
قد ناقش، علــــى هامش اعمال 
الطاقة  االجتمــــاع، مع وزيــــر 

اللورد فيليب هنت  البريطاني 
العالقات الثنائيــــة التي تربط 
بني الكويت وبريطانيا، وقال في 
أعقاب االجتماع انه كان شفافا ومت 
خالله التنويه مبستوى التبادل 
التجاري بــــني الكويت واململكة 

املتحدة على املستويات كلها.
الوزير  أكـــد  مـــن جهتـــه، 
ان اجتماعـــه مع  البريطانـــي 
نظيره الكويتي كان »بناء«، وقال 

إن اململكـــة والكويت تتمتعان 
»بعالقـــات قوية جـــدا ونحن 
ملتزمـــون جدا بوجـــود حوار 
جيد بني املنتجني واملستهلكني 
أن: »الكويت  للنفط«، وأضاف 
ستترأس أعمال االجتماع املقبل 
العاملـــي للطاقة بعد  للمنتدى 
عامني وهذا دور مهم جدا ونحن 
سعداء بأن الكويت ستقوم بهذا 

الدور القيادي«.

استدعاء الزيادة
في رأسمال »مبرد« 

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية عن تلقيه إفادة من شركة 
مبرد للنقل بأن فترة االستدعاء 
للزيادة في رأســـمال الشـــركة 
اعتبارا مـــن يوم الثالثاء املقبل 
وملدة اســـبوعني وذلك في مقر 
الشركة.   وذلك بناء على موافقة 
اجلمعية العمومية غير العادية 
للشـــركة واملنعقدة يوم االثنني 
املوافق 31-8-2009 على  زيادة 
رأس املال من 16.787.923 دينارا 
الى  21.687.923 دينارا اي بنسبة 
املدفوع  املال  29.188%  من رأس 
وبقيمة اسمية 100 فلس مضافا 
اليها عالوة اصدار قدرها 2 فلس 
للسهم الواحد، تدفع نقدا وعلى 
دفعات تخصص ملساهمني جدد 
مع تنازل املســـاهمني احلاليني 
مقدما عن حقهم فـــي االكتتاب 

في هذه الزيادة. 

447.9 ألف دينار أرباح »هيتس تيليكوم«

14.2 مليون دينار خسائر »أدنك«

اجتمع مجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة أول من 
امس واعتمد البيانات املالية الســـنوية للشركة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 وقد أظهرت النتائج حتقيقها ارباحا بقيمة 
447.9 ألف دينار مبا يعادل 0.653 فلس للســـهم مقارنة بأرباح 

قدرها 1.7 مليون دينار.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أي أرباح عن عام 
2009 علما ان هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.

اجتمع مجلس إدارة شركة الدار الوطنية للعقارات )ادنك( أول 
من امس واعتمد البيانات املالية الســـنوية للشركة للعام 2009 
وأظهرت النتائج حتقيقها خسائر بقيمة 14.2 مليون دينار مبا 
يعادل 34.6 فلســـا للسهم مقارنة بخسائر قدرها 27.06 مليون 

دينار مبا يعادل 65.8 فلسا للسهم للعام 2008.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أي ارباح عن السنة 
املالية 2009، علما ان هـــذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية 

العمومية واجلهات املختصة.

لعدم عقد جمعيتها العمومية

وقف التداول في »سيتي جروب« 

85 ألف دينار أرباح »عمار« من بيع عقارات 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أنه سيتم 
وقف التداول في أســـهم شركة سيتي جروب 
اعتبـــارا من يوم األحد املقبـــل، وذلك تطبيقا 
لقرار جلنة السوق والقاضي بإيقاف التداول في 
أسهم الشركات املدرجة في السوق في حالة عدم 

قيام الشركة بعقد اجلمعية العمومية التالية 
النتهاء السنة املالية خالل 45 يوما من تاريخ 
املوافقـــة على بياناتها املالية الســـنوية، على 
أن يعاد التداول في أســـهم الشركة بعد انعقاد 

اجلمعية العمومية. 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
عمار للتمويل واإلجارة )عمار( أفادته بتاريخ 
31-3-2010 بأنها قامت ببيع عقارات استثمارية 

بقيمة 1.850.000 دينار نقدا.

وقد نتـــج عن تــلك العــملية ربـــح قدره 
85.000 دينار، وأن نــتائـــج تـــلك الصـــفقة 
ســـتظهر في بيانات الشركة للربع األول لعام 

  .2010

البيان الختامي للمنتدى
أكد البيان اخلتامي لالجتماع الـ 
12 للمنتدى العاملي للطاقة والرابع 
للمنتدى العاملي ألعمال الطاقة ان 
األحداث الدراماتيكية منذ عام 2009 
عكست »االتكال املتزايد« بني الدول 
املنتجة واملستهلكة للنفط وشجعتها 
على تكثيف حوار الطاقة العاملي.

وقال البيان ان التوصيات من 
اجل اطـــار عمل معـــزز للمنتدى 
»الســـتدامة وتعزيز التزام الدول 
املنتجة واملستهلكة من اجل اجراء 
حوار غير رســـمي باالضافة الى 
السبل املقترحة للتقليل من تذبذب 
االسعار تعتبر قاعدة ممتازة وحوارا 

اكثر انتاجية في املستقبل«.
اقتراحا بعقد  البيان   وتضمن 
اجتماع مبدئي من أجل احلوار حول 
الغاز سيقوم بتقدمي تقرير رسمي 
الى االجتماع الوزاري الـ 13 للمنتدى 
املزمع عقده في الكويت عام 2012 
والتي ستتشارك اجلزائر وهولندا 

في استضافته.


