
الخميس 20 مايو 2010   45اقتصاد

الصالح: »المصالح العقارية« اقترضت 11 مليون دينار 
أفاد بأنها اس����تطاعت  املتعددة، 
زيادة ايراداتها السنوية من خالل 
الكورنيش  ملكية وإدارة »نادي 
الصح����ي«، وملكية وإدارة فندق 
»رامادا فاس« في املغرب، وملكية 
وإدارة »رام����ادا داون تاون« في 
ال����ى مجمع  بي����روت، باإلضافة 

التعمير في بنيد القار. 
وحول البيانات املالية للشركة 
أعلن عن حتقيق أرباح بس����يطة 
خالل عام 2009 حيث بلغت ربحية 
السهم 0.38 فلس لكل سهم بزيادة 
مقدارها 18.59 فلس����ا لكل سهم 
مقارنة بالعام 2008 حيث بلغت 
خسارة الس����هم 18.21 فلسا لكل 
سهم، مبينا ان األرباح البسيطة 
ال تعبر عما تطمح اليه الش����ركة 
او مجل����س إدارتها، بل تعبر عن 
جدوى املس����ار وآثاره اإليجابية 
للش����ركة على املديني املتوس����ط 
والبعي����د، وقدرتها على حتقيق 
نتائج أفضل وإنتاجية مميزة في 
ظل ظروف صعبة تعاني منها أقدم 

املؤسسات وأعرقها.
وقد وافقت اجلمعية العمومية 
العادي����ة على جميع بنود جدول 
أعماله����ا واملوافقة عل����ى اقتراح 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن السنة املالية 2009، كما وافقت 
العمومي����ة على إصدار س����ندات 
بقيمة 17 ملي����ون دينار باآلجال 
التي يحددها مجلس اإلدارة لغرض 
إعادة هيكل����ة القروض ومتويل 
عمليات الشركة فضال عن جتديد 
تفويض مجلس اإلدارة بشراء %10 

من أسهم الشركة.

بيروت اثناء اعمال احلفر، وحصلت 
الشركة على موافقة االدارة العامة 
اآلثار في  لآلثار العادة تثبي����ت 
املدخل الرئيسي للبرج، مما يضفي 
ميزة جديدة على املشروع، مبينا 
استعداد الشركة مع بداية الربع 
الثاني من عام 2010 لبدء اجراءات 
البي����ع بع����د ان اكتمل����ت ادوات 
التسويق لهذا املشروع السكني 
الدراسة  املميز بأسعار جتاوزت 

التقديرية للمشروع.
أما بالنس����بة ملشروع »برامي 
املميز في  التجاري  البرج  تاور« 
منطقة اخلليج التجاري في إمارة 
دبي، فأوضح انه مت إجناز أكثر من 
50% من هذا املشروع ومن املتوقع 
ان يتم تسليم املكاتب للمشترين 

في أواخر العام املقبل.
وعن شركة التعمير لالستثمار 
العق����اري التي تعتب����ر من أهم 
استثمارات الشركة، ورأس احلربة 
للدخ����ول في مج����االت الضيافة 

للمساهمة في التطوير العمراني 
بالكويت وخارجه����ا عن طريق 
مش����اريعها العقارية حيث قامت 
خالل العام املاضي بتشغيل مجمع 
»امايا رزيدنس« للشقق املفروشة 
مبنطقة الساملية، والذي مت انشاؤه 
طبقا ألحدث انظمة املباني الذكية 
ومت تسليم ادارته لشركة التعمير 
لالستثمار العقاري، حيث يعتبر 
املشروع بداية توسع الشركة في 
مجال الشقق املفروشة، وقد اثبت 
جناحه خالل الع����ام املاضي مما 
انعكس ايجابيا عل����ى االيرادات 
التشغيلية للشركة بنسبة اشغال 
100%. وجاء في التقرير السنوي 
للش����ركة ان اس����تقرار الوضع 
السياس����ي في لبنان خالل العام 
انعكس بااليجاب على النش����اط 
السياحي واس����عار العقار حيث 
ازالة  انتهت الش����ركة من اعمال 
اآلثار التي وجدت في موقع برج 
»صيفي كراون« السكني في وسط 

محمود فاروق
كش����ف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة املصالح 
العقاري����ة جني����ب الصالح عن 
احلصول على ق����رض من البنك 
التجاري بقيم����ة 11 مليون دينار 
وذلك الس����تكمال مراحل تشييد 
الواقع في  وبناء مجمع املصالح 
منطق����ة بنيد القار الذي يتضمن 
برجني لشقق سكنية وفندقية حيث 
سيستمر عمل املشروع ما يزيد 
على 18 ش����هرا، مبينا ان العوائد 
املتوقعة من املش����روع تصل الى 
12% ع����ن التكلفة الت����ي تبلغ 15 

مليون دينار.
واضاف الصالح على هامش 
اجلمعية العمومية العادية التي 
عق����دت امس ان »املصالح« لديها 
نية الجراء عدة تخارجات خالل 
العام احلالي – دون ان يفصح عن 
تفصيلها – مش����يرا الى مشروع 
»صيفي كراون« بلبنان الذي تبلغ 
قيمته 60 مليون دينار س����تزداد 
عوائده بعد التشغيل لتظهر في 

بيانات السنة املالية اجلارية.
الى حصول ش����ركة  ولف����ت 
التي  الدائرة االهلي����ة للتنظيف 
متتلك فيها »املصالح« 45% على 
مناقصة تنظيف مدن بالتعاون مع 
بلدية الكويت بقيمة تصل الى 18 

مليون دينار.
وحول اهم املشاريع العقارية 
التي قامت بها الشركة خالل الفترة 
املاضية قال: ان »املصالح« مازالت 
تواصل مسيرتها على املستوى 
احمللي واالقليمي وتسعى جاهدة 

من »التجاري« الستكمال تشييد »مجمع المصالح«

)كرم دياب( جنيب الصالح متحدثا خالل اجلمعية العمومية 

السوق، فمع انتشار معلومات سلبية حول بيت التمويل اخلليجي، 
حدثت موجة بيع على السهم متت من خالل بيع 4.8% من أسهم 
الش���ركة البالغة 1.9 مليار سهم، فالشركة متكنت من تقليص 
خسائرها بواقع 80% في الربع األول عبر تخفيضها إلى 7.5 ماليني 
دوالر مقارنة بخس���ارة 
قدرها 37.5 مليونا في 
العام  الربع األول م���ن 
املاضي، كم���ا أن إعالن 
الش���ركة بتراجعها عن 
بيع حصتها في املصرف 
اخلليجي التجاري وزيادة 
حصتها دليل على عودة 

قوة االئتمان للشركة.
أف���ادت مصادر  كما 
»األنباء« بأن مسؤولني في 
الشركة بالبحرين أكدو أن 
وضع الشركة قوي وال 
التي  أساس للشائعات 
املتداولني  أطلقها بعض 

في بداية اجللسة.
 ومع تشديد الرقابة 

صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعة في املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 17.2مليون سهم نفذت من خالل 

614 صفقة قيمتها 6.4 ماليني دينار. 
وجرى التداول على أسهم 111 شركة من إجمالي عدد الشركات، 

ارتفع منها أسعار أسهم 
17 شركة، فيما تراجعت 
أسعار 76 ش���ركة ولم 
التداول على أسهم  يتم 

18 شركة.
شائعات السوق
وغياب الرقابة

الش���ائعات   التزال 
هي األكث���ر تأثيرا على 
املتداولني والتي  نفوس 
يتم استغاللها لتحقيق 
ش���خصية  مصال���ح 
للمضارب���ني وبع���ض 
املتداول���ني دون وجود 
قواعد صارمة حتد من 
تداول تلك الشائعات في 

ضغوط بيع تأثرًا بأزمة اليورو وتراجع أسعار النفط.. 
وأسهم الشركات القيادية تقود السوق للتراجع 

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
22.2 مليون دينار على 48% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: »بنك اخلليج« و»الوطني« 

و»زين« و»متويل اخلليج« و»الساحل« و»ايفا«.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم »زين« البالغة 9.3 

ماليني دينار على 9.1% من القيمة اإلجمالية.
شهدت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضا من بني 
قطاعات الس����وق الثمانية، تصدرها مؤشر قطاع 
»البنوك« مبقدار 126.9 نقطة، تاله مؤش����ر قطاع 
غير الكويتي في املرتبة الثانية مبقدار 113.4 نقطة، 
وجاء مؤشر قطاع الصناعة في املركز الثالث بواقع 
60.2 نقطة، فيما جاء مؤش����ر قطاع االستثمار في 

املرتبة الرابعة بواقع 54.4 نقطة.

على الت���داوالت الوهمية، التزال 
تلك الش���ائعات حرة دون رقيب 
أو حسيب ودون عقوبات »رادعة« 
حتمي أموال صغار املتداولني من 

التدهور.
آلية التداول

قادت أسهم قطاع البنوك السوق 
املتداولون  للتراجع، حيث اجته 
جلني األرب���اح التي حققوها في 
اجللس���تني املاضيتني، كما جاء 
الضغط كذلك من عدد من األسهم 
القيادية خاصة في قطاعي شركات 

اخلدمات واالستثمار.
فقد تراجع سهم »بنك اخلليج« باحلد األدنى ليغلق عند 415 
فلس���ا للس���هم بكمية تداول 7.09 ماليني سهم نفذت من خالل 
188 صفقة قيمتها 2.99 مليون دينار، كما ش���هد سهم »الكويت 
الدولي« تراجعا بواقع 4 فلوس للسهم ليستقر عند 232 فلسا 
للس���هم، كما تراجع سهم »بيتك« بواقع 20 فلسا ليستقر عند 
دينار و40 فلسا للسهم بكمية تداول حجمها 1.16 مليون سهم 

قيمتها 1.2 مليون دينار.
 كم���ا ش���هد »بنك بوبي���ان« انخفاض���ا بواق���ع 10 فلوس 
للسهم ليس���تقر عند 540 فلسا للس���هم مقارنة بحوالي 550 
 فلس���ا في اجللسة الس���ابقة، فيما استقر س���هم الوطني عند

دينار و200 فلس للس���هم وهو نفس مس���توى إغالقه أول من 
أمس.

 وشهدت أسهم مجموعة إيفا تداوالت مضاربية أغلقت بعضها 
على انخفاض بواقع فلس واحد حيث اس���تقر السهم عند 80 
فلسا للسهم متراجعا فلسا واحدا، فيما ارتفعت الديرة القابضة 

فلسا واحدا لتستقر عند 86 فلسا للسهم.
 كما تراجعت أس���هم مجموعة اخلرافي على وقع تراجعات 
سهم »زين« الذي أغلق على تراجع بواقع وحدة واحدة ليستقر 
عند دينار و340 فلسا للسهم، حيث استقر سهم االستثمارات 
الوطنية عند مس���توى 375 فلس���ا، فيما تراجع سهم الساحل 
بواقع 4 فلوس للسهم وكذلك سهم املال تراجع بواقع 6 فلوسا 

ليستقر عند 4 فلوس للسهم.
الصناعة والخدمات

استمر سهم مجموعة الصناعات في التراجع بواقع 5 فلوس 
للسهم ليستقر عند 350 فلسا للسهم، فيما شهد سهم األنابيب 
تراجعا بواقع 15 فلس���ا للسهم ليستقر عند 365 فلسا للسهم، 
كما شهد سهم زين تراجعا بواقع 20 فلسا للسهم ليستقر عند 
دينار و340 فلسا للسهم في نطاق سعرية بني دينار و340 فلسا 

للسهم كحد أدنى ودينار و380 فلسا.
 كما تراجع سهم »أجيليتي« بواقع 20 فلسا للسهم في تداوالت 

بلغت 2.7 مليون سهم وبقيمة 1.48 مليون دينار.

عمر راشد
انعكست تراجعات أسواق املال 
العاملية واإلقليمية والهبوط احلاد 
ألسعار النفط دون مستوى ال� 70 
دوالرا للبرمي���ل، أمس، على أداء 
أنهى رابع جلسات  الذي  السوق 
األسبوع على تراجع ملحوظ في 
أداء مؤش���راته الرئيسية، حيث 
تراجع املؤشر السعري بواقع 52 
نقطة ليغلق عند مستوى 7075 
نقطة، فيما تراجع املؤشر الوزني 
5.17 نقاط ليستقر عند مستوى 

427.4 نقطة.
وقد أدى تراجع س���هم بنك اخلليج باحلد األدنى إلى تراجع 
قطاع البنوك وبعض األس���هم القيادية بس���بب ضغوط البيع 
جلني األرباح واملخاوف من تزايد حدة االجتاه النزولي للسوق 

في الفترة القادمة. 
 ورغم تراجع أداء املؤش���رات إال أن كمي���ة وقيم التداوالت 
حققت حتسنا ملحوظا مقارنة باجللسة السابقة، فقد جتاوزت 
كمي���ة األس���هم املتداولة مس���توى 300 مليون س���هم للمرة 
 األولى هذا الش���هر، لتصل إلى 302.59 مليون س���هم في نهاية

الت���داوالت نفذت من خالل 4688 صفق���ة قيمتها 46.18 مليون 
دينار. 

 وامتزجت األخبار اخلارجية السلبية مع عوامل اإلحباط التي 
يعيش���ها السوق منذ بداية التداوالت األسبوعية واملتمثلة في 
غياب األخبار احملفزة للشراء من جانب املتداولني في السوق، 
باإلضافة إلى حالة الترقب التي يعيشها السوق لألخبار اخلاصة 
بصفقة بيع أصول »زين أفريقيا« وكذلك تطور ملف تس���وية 
النزاع ب���ني »أجيليتي« ووزارة الدفاع األميركية باإلضافة إلى 
ترقب العديد من املتداولني للنتائج اخلاصة بالتحقيقات التي 
جتريها إدارة السوق مع بعض مديري بعض احملافظ وبعض 

الوسطاء والتي التزال أخبارها طي الكتمان.
المؤشرات العامة

أنهى السوق تداوالت اجللسة الرابعة على ارتفاع مؤشريه 
الس���عري والوزني، حيث ارتفع املؤش���ر السعري 19.6 نقطة 
ليستقر عند 7154.9 نقطة، وأغلق املؤشر الوزني على ارتفاع 

طفيف ليستقر عند 433.84 نقطة بارتفاع 2.17 نقطة.
وتصدر قطاع شركات االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 
87.4 مليون سهم نفذت من خالل 1648 صفقة قيمتها 9.8 ماليني 
دينار، وجاء قطاع غير الكويتي في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 75.6 مليون سهم نفذت من خالل 708 صفقات قيمتها 5 
ماليني دينار. وحصل قطاع اخلدمات على املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 55.5 مليون س���هم نفذت من خالل 1574 صفقة 
قيمتها 12 مليون دينار. وحصل قطاع العقار على املركز الرابع 
بكمي���ة تداول حجمها 39.4 مليون س���هم نفذت من خالل 444 

بيـع ملحـوظ 
على »التمـويل 
الخليجـي«.. 
وسهم بنـك 
الخليج يتراجـع 
بالحـد األدنى

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 

شركات والبالغة 
22.2 مليون دينار 

على 48% من 
القيمة اإلجمالية

)سعود سالم( تراجع ملحوظ جلميع مؤشرات السوق 

 المؤشر السعري 52 نقطة 
وتداول 302.5 مليون سهم 

بقيمة 46.18 مليون دينار

انخفاض

17% عوائد صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة

شاهد حميد

أعلن بيت االس���تثمار العاملي )جلوبل( أمس 
أن صندوق جلوبل للش���ركات اخلليجية الرائدة 
وصندوق جلوبل اخلليجي اإلسالمي من أفضل 
الصناديق أداء في املنطقة، حيث سجل صندوق 
جلوبل للشركات اخلليجية الرائدة أداء بلغ %17، 
فيما س���جل صندوق جلوبل اخلليجي اإلسالمي 
10.5% منذ بداية العام وحتى ابريل 2010، وسجل 
مؤش���ر MSCI للشركات اخلليجية الرائدة نسبة 
15% ومؤشر MSCI اخلليجي اإلسالمي 7% لنفس 

الفترة.
وأفاد بيت االستثمار العاملي )جلوبل( في بيان 
صحافي بأن أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي 

شهدت اجتاهات مختلفة في ابريل املاضي. 

وس���جل صندوق جلوبل اخلليجي اإلسالمي 
عوائد في ش���هر ابريل بلغت 0.5%، متفوقا أيضا 
على مؤشر MSCI اخلليجي اإلسالمي الذي أغلق 

على انخفاض بلغ %2.5.
وفي مع���رض تعليقه عل���ى األداء اإليجابي 
للصندوقني، قال رئيس إدارة األصول لألس���هم 
والدخل الثابت في »جلوبل« ش���اهد حميد: »ان 
تصنيف الصندوقني ضمن أفضل الصناديق أداء 
في منطقة اخلليج يعتبر أكبر دليل على التزامنا 
طويل املدى جتاه عمالئنا، حيث يعود األداء اإليجابي 
للصندوقني إلى النهج االستثماري املدروس في 
إدارة الصنادي���ق، واملنهجية الدقيقة والصارمة 

التي نتبعها في بحوثنا«.
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