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والبيوع املستقبلية، لذلك فمن الضروري ان تقوم احلكومة بتحريك 
اذرعها االستثمارية بكل قوة خاصة ان دفع السوق ملستويات مرتفعة 
سيؤدي الى رفع االصول الس���ائلة لدى الشركات، االمر الذي سيقلل 
املش���اكل املالية التي تواجهها الشركات والتي تؤثر على اعادة هيكلة 
مديونية العديد من الشركات. واالهم انه حتى تتمكن الشركات من حتقيق 
اداء ايجابي في الربع الثاني من العام احلالي، فإنه ليس هناك مفر من 
حترك املجاميع االستثمارية على اسهم لشركاتها خالل الشهر اجلاري 
خاصة انه بعد االخير من 
فترة الربع الثاني، واالهم 
ان السوق منذ بداية الربع 
الثاني وحت���ى اآلن يأخذ 
النزولي، وبالتالي  املنحى 
فإن���ه يتوقع ان يكون اداء 
السوق خالل الشهر القادم 
افضل بكثير من الشهرين 
اداء  ف���ان  املاضي���ن واال 
الثاني  الربع  الشركات في 
سيكون اقل بكثير من الربع 

االول.

آلية التداول

حقق���ت اغلب اس���هم 
البنوك ارتفاعا في اسعارها 
في ت���داوالت مرتفعة على 

واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 19.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 349 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار.

وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 17.3 
مليون سهم نفذت من خالل 609 صفقات قيمتها 9.9 مالين دينار.

وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 16.4 
مليون سهم نفذت من خالل 548 صفقة قيمتها 3.9 مالين دينار.

السيولة وقود السوق

على الرغم من ان احملفظة 
الوطنية قامت بضخ سيولة 
مالية في الس���وق اليومن 
املاضي���ن اال انها لم تدفع 
السوق للنش���اط نتيجة 
تركي���ز عمليات ش���رائها 
على عدد محدود من األسهم 
القيادية، فيما ظلت اسهم 
تداوالت الشركات الشعبية 

ضعيفة، األمر الذي
يظهر مدى حاجة السوق 
الى تدفق���ات مالية جديدة 
خاص���ة في ظ���ل ضعف 
السيولة املالية لدى اوساط 
املتداولن، وصناع السوق 
الذين يقدمون خدمة االجل 

ارتفاع»زين« وشركات مجموعة الخرافي مقبلة على نشاط قوي
و»المجاميع« أمام تحدي  تصعيد أسهمها الشهر المقبل

اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 8 شركات 
والبالغة 20.5 مليون دينار على 59.4% من القيمة 
االجمالية، وهذه الش���ركات هي: الوطني وبنك 
اخلليج والبنك الدولي و»بيتك« والساحل للتنمية 

وأنابيب وأجيليتي وزين.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 7.6 

ماليني دينار على 22% من القيمة االجمالية.
حققت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
االس����تثمار مبقدار 29.6 نقطة، تاله البنوك مبقدار 
25.4 نقطة، تاله األغذية 17.2 نقطة، فيما تراجعت 
مؤشرات أربعة قطاعات أعالها الشركات غير الكويتية 
مبق����دار 28.1 نقطة، تاله اخلدمات مبقدار 17 نقطة، 

والتأمن مبقدار 14.7 نقطة.

بعض االس���هم خاصة اس���هم البنك 
الوطني وبنك اخلليج والبنك الدولي 
والتمويل الكويتي، فيما واصل سهم 
البنك التجاري اجتاهه النزولي امللحوظ 
نتيجة تالشي عمليات الدعم التي كان 
يحصل عليها الس���هم من كبار املالك 

فيه.
وفي قطاع االستثمار حققت اغلب 
اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة نسبيا 
باس���تثناء التداوالت النشطة نسبيا 
على اغلب اسهم الش���ركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي خاصة سهم الساحل 
للتنمية واالستثمار، فيما انه رغم التداوالت احملدودة نسبيا على سهم 
االستثمارات الوطنية اال انه حقق مكاسب سوقية ملحوظة، وفي ظل 
التطورات االيجابية حول صفقة زين، فإنه يتوقع ان تش���هد اس���هم 
شركات مجموعة اخلرافي صعودا ملحوظا في الفترة القادمة، ورغم 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم الصفاة لالستثمار قياسا بالتداوالت 
الضعيفة على اس���هم الشركات االستثمارية اال انه حافظ على سعره 
ثابتا. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية التي شملها التداول ارتفاعا 
في اس���عارها في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت الضعيفة على 

سهم ابيار للتطوير العقاري اال انه حافظ على سعره.

الصناعة والخدمات

رغم التداوالت الضعيفة على اغلب اس���هم الشركات الصناعية اال 
ان بعضها حقق ارتفاعا في اس���عارها خاصة اسهم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي، ورغم قرار ادارة السوق بأنه سوف توقف التداول 
على سهم املعدات القابضة اعتبارا من اليوم نتيجة ظهور ان الشركة 
تكبدت خسائر اكثر من 75% من رأسمالها اال ان السهم سجل ارتفاعا 
باحل���د االعلى مطلوبا دون عروض، االمر الذي س���يؤدي الى جتميد 
اموال املتداولن الذين قاموا بش���راء الس���هم سواء امس او في الفترة 

املاضية.
وفي قطاع اخلدمات، رغم التداوالت املرتفعة على سهم زين اال انه 
لم يش���هد حتسنا في س���عره، ولكن يتوقع ان يحقق السهم مكاسب 
سوقية ملحوظة في الفترة القادمة، فيما حقق سهم اجيليتي ارتفاعا 
في س���عره في تداوالت محدودة، واستمرت حركة التداول على باقي 
اس���هم القطاع ضعيفة بشكل عام مع استمرار االجتاه النزولي لسهم 
الرابطة واسهم الشركات املرتبطة بها. وفي قطاع الشركات غير الكويتية 
حافظت اغلب اسهم الش���ركات على اسعارها في تداوالت متواضعة، 
وبش���كل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على %59.4 
من القيمة االجمالية للش���ركات التي شملها التداول، فيما استحوذت 

قيمة تداوالت سهم زين على 22% من اجمالي قيمة التداول.

هشام أبوشادي
في الوقت الذي عوضت فيه أسواق 
املال العاملية واخلليجية أمس جزءا 
كبيرا من اخلسائر التي تكبدتها أول 
من أمس اال ان سوق الكويت لألوراق 
ارتفاعا محدودا وعلى  املالية سجل 
الثواني األخيرة أمس  استحياء في 
دون ان يجاري املكاسب التي حققتها 
هذه األس���واق اال في النزول احلاد، 
األم���ر الذي يظهر ان هناك مش���اكل 
حقيقية داخلية تؤثر على مجريات 
التداول أبرزها الش���ح في السيولة 
املالية وتزايد الصعوبات املالية لدى 

الشركات في ظل صعوبة حصولها على متويل من البنوك للمساعدة 
في إعادة هيكلة أصولها أو الدخول في مش���اريع جديدة حتس���ن من 
أدائها في العام احلالي والعام القادم، باإلضافة الى املشاكل القانونية 
التي تواجهها بعض الشركات، األمر الذي زاد من حدة افتقاد الثقة في 
السوق بشكل عام واس���تمرار احتفاظ أصحاب الودائع بأموالهم في 
البنوك رغم ضعف العائد السنوي لها، ولكن يتوقع ان يشهد السوق 
املزيد من التحسن خالل تداوالت اليوم ليدخل في مرحلة من النشاط 
اجليد األس���بوع القادم بدعم من املعلومات املؤكدة اخلاصة بتحويل 
أموال صفقة زين االس���بوع القادم، األمر الذي سيدفع السوق لنشاط 
قوي خاصة ان التوزيعات التي أعلنت عنها شركة زين بنسبة %170 
نقدا والتي سيتم اقرارها في اجلمعية العمومية للشركة اليوم سوف 
توفر س���يولة مالية للمؤسسات والش���ركات لن تقل عن 650 مليون 
دينار، لذلك يتوقع ان تقود زين والشركات املرتبطة بها نشاط السوق 
في الفترة القادمة، خاصة انها تراجعت بش���كل كبير عن مستوياتها 

في االسبوع املاضي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 5.2 نقاط ليغلق على 6807.3 نقاط 
بارتفاع نس���بته 0.08% كذلك ارتفع املؤشر الوزني 1.40 نقطة ليغلق 
على 410.17 نقاط بارتفاع نسبته 0.34% وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
147.4 مليون س���هم نفذت من خالل 4076 صفقة قيمتها 34.5 مليون 

دينار.
وجرى التداول على اسهم 120 شركة من اجمالي 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 53 شركة وتراجعت اسعار اسهم 42 شركة وحافظت 

اسهم 25 شركة على اسعارها و92 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االستثمارية النش���اط بكمية 45.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 1151 صفقة قيمتها 5.5 مالين دينار، وجاء قطاع 
اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 43 مليون سهم نفذت 

من خالل 1262 صفقة قيمتها 12.9 مليون دينار.

مكاسب محدودة 
للسوق متجاهاًل 
االرتفاعات 
الملحوظة ألسواق 
المال العالمية 
والخليجية

استحواذ 
قيمة تداول 

أسهم 8 شركات 
على %59.4 

من القيمة 
اإلجمالية

 المؤشر 5.2 نقاط 
وتداول 147.4 مليون سهم 

قيمتها 34.5 مليون دينار
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)محمد ماهر( صعود محدود للسوق ولكنه مقبل على ارتفاع ملحوظ  

)فريال حماد( عمر الغامن وأحمد احلمد خالل عمومية الشركة 

القرار اجلمهوري اخلاص بالشركة واألرض 

عادل املخيزمي وسعود األيوب خالل اجلمعية العمومية )أسامة البطراوي(

الغانم: »الكويتية ـ الصينية« تفتتح مقرًا في الصين 

ارتفاع عوائد »المساكن« 10% من عقارات استثمارية سنويًا

الشركة لديها ملكية مهمة في آسيا 
ونرحب بتقدمين���ا خدمات للهيئة 
استثمارية في منطقة آسيا، السيما 
أن لدينا عضوا من أعضاء مجلس 
اإلدارة ميثل الهيئة ونحن ش���هريا 
جنتمع معه والش���ركة في تواصل 
مستمر عبر هذا العضو. وعن شراكة 
مس���تقبلية على املدى القريب مع 
الهيئة نفى ذلك احلمد، وقال نأمل 
أن تكون الهيئة داعمة للش���ركات 
احمللي���ة بش���راكتها ونرحب بأن 

ستوجه إلى الذين سيحصلون على 
قسائم الرعاية السكنية.

ان����ه في إس����تراتيجية  وبن 
التوسع فقد قامت الشركة بتأسيس 
مساكن اخليران التي تقوم بتنفيذ 
مشروع عقاري سكني وترفيهي في 
اخليران، حيث يتألف املشروع من 
3 مراحل رئيسية، وستشهد املرحلة 
االولى البدء في تنفيذ 34 شاليها 
على شكل تاون هاوس متضمنة 
املراف����ق واخلدمات  العديد م����ن 

مشيرا إلى أن إستراتيجية الشركة 
أكدت أن املستقبل في منطقة آسيا. 
وأضاف احلمد أن من ابرز استثمارات 
الشركة في املرحلة املقبلة تشييدها 
8 مشاريع سكانية في الهند للطبقة 
املتوسطة مع شركاء استراتيجين، 
مش���يرا إلى أن كلفة هذه املشاريع 
حوالي 400 مليون دوالر.  وكشف 
عن نية الشركة تطوير استثماراتها 
في الطاقة البديلة بتكوين صندوق 
للطاقة البديل���ة مركزة في الصن 

ارض����ا مبنطقة اخلبر مبس����احة 
إجمالية تقدر ب� 445 ألف متر مربع، 
وتقوم بإنش����اء 50 وحدة سكنية 
مت اجناز 50% منها كمرحلة أولى، 
باإلضافة إلى انها تستعد لبناء 100 
وحدة سكنية والتي ستمثل بدورها 

املرحلة الثانية من املشروع.
وعن تدشن حملة »ابني بيت 
أحالمك« قال األيوب ان هذه احلملة 
تأت����ي متوافقة مع إس����تراتيجية 
الشركة التي تهدف الى بناء بيت 

برأس���مال نحو 200 مليون دوالر، 
موضحا أن ملكية الشركة هي نسب 
في كل املش���اريع في منطقة آسيا.  
وأوضح بخصوص االستثمار في 
القطاع الصناعي أن الشركة سبق 
أن قامت بدراس���ة في ه���ذا املجال 
ملنطقة آس���يا وكمبوديا. وعن نية 
الش���ركة الدخول مع الهيئة العامة 
لالستثمار كمس���اهم استراتيجي 
قال احلمد نتشرف أن تدخل معنا 
الهيئة كشريك استراتيجي السيما أن 

متكامل من جميع اجلوانب، مشيرا 
الى أن املنزل يحوي 6 غرف منها 3 
ماستر وصاالت وديوانية وغرفة 
س����ائق وخدام وغرفة غسيل مع 
توفير جميع األساسيات األخرى 
املطلوب����ة من الرعاية الس����كنية 
وبقيمة تبدأ م����ن 47 ألف دينار، 
مش����يرا إلى انه نظرا إلى اإلقبال 
الشديد على الفكرة فستقوم الشركة 
بطرح مخطط تنفيذ ملنزل باملساحة 
نفس����ها، مع العلم أن هذه احلملة 

منى الدغيمي 
قال رئيس مجلس إدارة الشركة 
الكويتية � الصينية االس���تثمارية 
عمر الغامن في كلمته خالل عمومية 
الشركة أمس، إن دول آسيا ستستمر 
في تقدمي فرص استثمارية جاذبة 
للمس���تثمرين على املدى الطويل، 
مشيرا إلى أن الشركة تواصل العمل 
على تطوير عملياتها بعمق أكثر في 
دول آسيا مع التركيز في الوقت ذاته 
على خدمة عمالئنا في اخلليج حيث 
سيشكل العام احلالي مرحلة مهمة 
للشركة.  وكش���ف انه خالل العام 
احلالي ستفتتح الشركة مقرا لها في 
الصن ليكون للشركة منفذ مباشر 
على قنوات االستثمارات اخلاصة 
وليغتنم بذلك املستثمرون الفرص 
املقدمة في آس���يا، احد االقتصادات 

األسرع منوا في العالم.
من جانبه قال العضو املنتدب 
في الش���ركة الكويتي���ة الصينية 
االستثمارية، أحمد عبد اللطيف احلمد 
في تصري���ح صحافي على هامش 
انعقاد عمومية الشركة العادية أمس، 
إن الشركة ركزت على األسواق التي 
واصلت من���و اقتصاداتها في فترة 
األزمة وس���جلت منوا بن 7 و%8، 

نساعد »الهيئة« في إستراتيجيتها 
في آسيا. وأضاف احلمد في كلمته 
خالل عمومية الشركة: »يؤكد النمو 
الذي تشهده دول آسيا، والذي يعتمد 
على الثق���ل الدميوغرافي للمنطقة 
إنتاج واس���تهالك  وقدرته���ا على 
منتجاته���ا، أن العالم مير مبرحلة 
االنتقال من اقتصاد عاملي يعتمد على 
االقتصاد املالي إلى اقتصاد يعتمد 

على احلجم الدميوغرافي.
استعرض احلمد البيانات املالية 
الش���ركة،  التي اعتمدتها عمومية 
مش���يرا إلى أن الش���ركة في العام 
للعام 2009 إيرادات إجمالية بلغت 
17.8 مليون دينار مقارنة بخسائر 
بلغ���ت 19.2 مليون دينار في العام 
السابق، جاءت غالبيتها من الصندوق 
املتحوط واملش���تقات لتصل أرباح 
الشركة احملققة وغير احملققة إلى 
8.6 مالين دينار و5.9 مالين دينار 
على التوالي مقارنة بخسائر محققة 
وغير محققة في العام السابق بلغت 
2.9 مليون دينار و19.9 مليون دينار 
على التوالي.   وأضاف أن اإليرادات 
األخرى ساهمت بعوائد قيمتها 2.9 
مليون دينار مقارنة بعوائد قيمتها 

2.5 مليون دينار العام السابق. 

أحمد مغربي 
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة املساكن 
الدولية للتطوير العقاري سعود 
األيوب إن الشركة قامت خالل الفترة 
املاضية بشراء عقارات استثمارية 
في الكويت خالل فترة األزمة املالية 
وارتفع عائد هذه العقارات ليصل 
إلى 10% س����نويا، مش����يرا الى أن 
الشركة تسعى من خالل عملها في 
التطوير العق����اري داخل الكويت 
وباستثمارات بلغت 90% من إجمالي 
استثمارات الشركة الى أن تزيد من 

التواجد في سوق العقار احمللي.
حديث األيوب جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للشركة التي انعقدت أمس بنسبة 
حضور بلغت 75.57% في وزارة 
التجارة والصناعة، والتي وافقت 
على جميع بن����ود جدول األعمال 
وانتخبت مجلس ادارة جديدا لل� 

3 سنوات املقبلة.
وأوضح األيوب أن »املساكن« 
اس����تثمرت قبل عامن في حصة 
تقدر ب� 39.9% في ش����ركة زميلة 
في السعودية، ومتتلك هذه الشركة 

والواجه����ات املمي����زة التي تلبي 
متطلبات املواطن الكويتي، مشيرا 
الى أن تشطيب الڤلل والشاليهات 
سيكون مبواصفات منوذجية وعلى 
درجة عالية من اجلودة وبأسعار 

تنافسية.
وأوضح أن الشركة تقوم حاليا 
ببناء مناذج من الڤلل في عدة مناطق 
في الكويت حيث أنهت الش����ركة 
مؤخرا عدد 2 ڤيال في الفروانية وهي 

جاهزة لالستثمار الفوري.
الجمعية العمومية

وافق����ت اجلمعي����ة العمومية 
العادية لش����ركة املساكن الدولية 
للتطوي����ر العق����اري على جميع 
بنود ج����دول األعمال حيث أقرت 
عدم توزيع أرباح عن السنة املالية 
املنتهي����ة في 31 ديس����مبر 2009، 
وانتخبت مجلس ادارة جديدا لل� 
3 س����نوات املقبلة: شركة اسيكو 
للصناعات وشركة غسان اخلالد 
ومشاري بودي ونبيل غسان اخلالد 
وعبدالعزيز احلميضي باإلضافة إلى 
عضوين احتياط هما احمد غسان 

اخلالد وغصون غسان اخلالد.

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح 

»منا القابضة«: »المصرية الكويتية« تملك 
أرض مشروع العياط منذ سنوات 

مباشر تش���هد تقدما ايجابيا كما أن املؤشرات 
األولية املالية للشركة تشير إلى توقع حتقيق 

أرباح للشركة بنهاية العام احلالي 2010.
وتعليقا على قيام نائب مصري بتقدمي طلب 
اس���تجواب لرئيس احلكومة املصرية بش���أن 
املشروع، أوضح البيان أن تقدمي االستجوابات 
حق مكفول لنواب البرملان في مصر، وال يعني 
بالضرورة أن هناك خلال في التزامات احلكومة 

في تعاقداتها مع الشركات االستثمارية.
وأضاف البيان أن موضوع االستجواب ليس 
بجديد حيث مت تقدمي اس���تجواب مماثل حول 
املشروع في السابق ويحتوى تقريبا على نفس 
احملاور ومت عرضه في الس���ابق على مجلس 

الشعب والتي أثبتت سالمة موقف الشركة.

كشفت شركة منا القابضة في بيان صحافي 
ردا على ما أثير مؤخرا بشأن مشروع العياط 
الذي تنفذه الشركة املصرية الكويتية للتنمية 
واالستثمار في محافظة 6 أكتوبر املصرية على 
مس���احة 26 ألف فدان والتي تساهم فيها »منا 
القابضة« بش���كل مباشر وغير مباشر بتنفيذ 
25%من مشروع احلزام األخضر على مساحة 8 

أالف فدان بناحية احلد الشرقي للمشروع.
وأشار البيان إلى أن الشركة وحرصا منها 
على توضيح الصورة للمساهمن إعماال مببادئ 
الشفافية تؤكد أن هناك لغطا كبيرا وسوء فهم 
بشأن هذا املشروع وتؤكد أن األرض املشار إليها 
ومساحتها حوالي 26 ألف فدان مملوكة للشركة 
املصرية الكويتية للتنمية واالستثمار مبوجب 
عقد بيع من مجلس الوزراء املصري للش���ركة 
حيث قامت الشركة بتسديد كامل الثمن وحصلت 
على كل املوافقات الرسمية من اجلهات املختصة 
ومنها على سبيل املثال، القوات املسلحة وإدارة 
احملاجر والهيئة العامة لآلثار منذ عام 1998 وبناء 
على ذلك صدر قرار السيد رئيس اجلمهورية 
رقم 14 لسنة 2004 بشأن ملكية الشركة لألرض 
ومعاملة املس���تثمرين العرب في هذا املشروع 

نفس املعاملة املقررة للمصرين. 
وشددت الش���ركة على أن ملكيتها لألرض 
مصانة طبقا لقانون ضمانات وحوافز االستثمار 
ف���ي مصر رقم 8 لس���نة 1997 م���ع العلم بأن 
الش���ركة أنهت إجراءات متتلك األرض نهائيا 

منذ سنوات.
وأوضح البيان أن شركة منا مستفيدة من 
املش���روع عبر ملكيتها املباش���رة في الشركة 
املصرية الكويتية للتنمية واالستثمار وملكيتها 
غير املباش���رة عبر شركاتها التابعة والزميلة 
في رأس���مال »املصرية الكويتية« إضافة إلى 
ملكية عدد من الش���ركات التابعة والزميلة ل� 

»منا القابضة« في األرض املشار إليها.
وأش���ار البيان إلى ان »املصرية الكويتية« 
استعانت مبستشارين عاملين لتطوير املشروع 
ومت االنته���اء من املخطط���ات األولية، كما أن 
»املصرية � الكويتية« تتفاوض حاليا مع احلكومة 
املصرية على آلية إنش���اء محطات املياه التي 

تغزي املشروع وتوصيل املرافق.
وأكدت شركة منا القابضة على أن مشروعاتها 
في مصر التي تساهم فيها بشكل مباشر أو غير 

تم البدء في المخططات األولية بالتعاون مع مستشارين دوليين 

»أركان« تربح 
1.3 مليون دينار

أف���ادت ش���ركة أركان الكويت 
العقاري���ة »أركان« بأنها قد قامت 
بالتخارج من عقار في الس���عودية 
بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مالين دينار 
محققة من هذه العملية صافي ربح 
قدره 1.3 مليون دينار، على أن تسجل 
هذه االرباح بالبيانات املالية للربع 

الثالث املنتهي في 2010/4/31.


