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االقتصادية

أعلنت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت   انها حصلت 
على اقل االسعار في املناقصة رقم ق ص/ ط/ 241  التابعة 
لوزارة االش���غال العامة، واخلاص���ة باعمال صيانة عامة 
للطرق السريعة بالكويت بقيمة 3 ماليني دينار وملدة 24 
ش���هرا، وافادت الش���ركة بانه لم يصلها اي كتب رسمية 

بالترسية بعد.

»المشتركة« تحصل على أقل األسعار 
في مناقصة بقيمة 3 ماليين دينار لمدة 24 شهرًا

مشهور العجمي

شريف حمدي
ق����ال رئيس مجل����س االدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة سبائك 
لالجارة والتمويل مشهور العجمي 
ان الش����ركة تس����عى الى تطوير 
اململوكة لها  العقارية  القس����ائم 
وبيعها، مشيرا الى ان الشركة تلقت 
عروضا تعكف على دراستها ليتخذ 
مجلس االدارة القرار املناسب مبا 
يضمن حتقيق عوائد مجزية من 

عمليات البيع.
واوضح العجمي في تصريحات 
خالل اجلمعية العمومية العادية 
للشركة التي انعقدت امس بنسبة 
حضور 85.4% ان الشركة تسعى 
أيضا في إطار توجهاتها املستقبلية 
الى زيادة محفظة متويل االفراد 
وذلك بتمويل بيع السيارات بإدارة 
إحدى الشركات التابعة لسبائك 
واملختصة في ذلك مع وجود كوادر 
ذات خبرات في السوق مبا يضمن 
حتقي����ق عوائد مجزية من البيع 
والتموي����ل. واضاف العجمي ان 
تركيز الشركة ينصب على عمليات 
التش����غيلية  اإلج����ارة بنوعيها 
والتمويلي����ة وذل����ك م����ن خالل 
التحصيالت من عمليات االجارة 
احلالية في إعادة استثمارها في 
عقود إجارة مع عمالء ذوي مالءة 
وكفاءة، معربا عن أمله في ان تشهد 
السوق احمللية خالل 2010 انفراجه 
في عمليات التمويل التي تشكل 
العصب احلقيقي جلميع الشركات 
العاملة في السوق، مشيرا الى ان 
افتقار السوق للسيولة كان سببا 
مؤثرا على الش����ركة في ممارسة 

نشاطاتها املختلفة.
ولفت العجمي الى ان الشركة 
عن طريق احدى شركاتها التابعة 
وهي شركة املدير للنقل استطاعت 

األميركي وهو ما تسبب في بعض 
اخلسائر، مش����يرا الى ان شركة 
املاسي بصدد مقاضاة  االسطول 
عمالء تخلفوا عن سداد 480 الف 

دينار.
استعرض العجمي االداء املالي 
للشركة خالل العام املاضي قائال 
الش����ركة عن  ايرادات  ان صافي 
الس����نة املنتهية في 31 ديسمبر 
2009 بلغت 1.521 مليون دينار، 
في حني بلغت املصروفات 4.081 
ماليني دينار، مشيرا الى ان صافي 
خسارة الشركة بلغت 2.569 ماليني 
دينار يخص مس����اهمي الشركة 
األم من تلك اخلسائر مبلغ 2.556 
مليون دينار وما يخص احلصة 
الف  غير املس����يطرة مبلغ 13.7 
دينار، وباملقارنة مع السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 والتي بلغت 
االرباح احملتفظ بها مبلغ 707.6 
آالف دين����ار فإنه يصبح اجمالي 
اخلس����ائر املتراكمة للشركة األم 
كما في 31 ديس����مبر 2009 مبلغ 

1.848 مليون دينار.
واشار العجمي الى ان السبب 
في اخلسائر يرجع الى االوضاع 
العامة للس����وق ولتعثر بعض 
العمالء في السداد مما كان له اثرا 
سيئا على الشركة مما اضطرها الى 
تكوين مخصصات بإجمالي الديون 
املتعثرة. على جانب اخر وافقت 
اجلمعية العمومية للشركة على 
كافة بنود جدول االعمال واعتمدت 
تقري����ر مجل����س االدارة وتقرير 
مراقب احلسابات وتقرير هيئة 
الرقابة الشرعية، وصادقت على 
امليزانية العمومية للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، ومت 
ايضا املوافق����ة على اخالء طرف 

اعضاء مجلس االدارة.

احلصول على مناقصتني احداهما 
القطاع  حكومية واالخرى م����ن 
اخلاص، وهو االمر الذي كان له 
دور كبير وفعال في نشاط الشركة 
التابعة وبالتالي زيادة االيرادات 
مما ساعد هذه الشركة في وقف 
التشغيلية وحتويلها  خسائرها 

الى ربح مع بداية 2010.
وقال العجمي ان الشركة في 
اطار محاوالت تخفيض املصاريف 
ف����ي تقليص  االداري����ة جنحت 
ايجارات مبنى الشركة في التسعة 
اش����هر االخيرة بنسبة 40%، كما 
قامت بتخفيض الرواتب في جميع 
االدارات مبا فيه����ا االدارة العليا 

بنسبة %32.
وردا عل����ى استفس����ار الحد 
املس����اهمني اوض����ح العجمي ان 
سبائك متلك في شركة االسطول 
املاس����ي حصة 27% وان املجلس 
اجتمع مع ادارة الش����ركة لرسم 
مالم����ح مس����تقبلها وامكاني����ة 
مس����اعدتها، الفتا الى ان مجلس 
ادارة الشركة السابق لم يحافظ 
على حقوق الشركة عندما كانت 
تبرم عقودا من الباطن مع اجليش 

إجمالي خسائرها المتراكمة لـ 2009 بلغ 1.8 مليون دينار

العجمي: »سبائك« تدرس عروضًا تلقتها 
للتخارج من قسائم عقارية

 )اسامة البطرواي( العجمي مترئسا اجلمعية العمومية

خالل شهرين ولتصبح ثاني أكبر مالكها بنهاية تداوالت أمس

»التأمينات« تزيد حصتها في »أجيليتي« للمرة الثالثة 
على التوالي لتصل إلى %19.73

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية زادت حصتها للمرة الثالثة لتصل 
نسبتها من 19.2% الى 19.73% اي ارتفاع نسبته 0.6% منذ 
بداية شهر يونيو وحتى تداوالت امس لتصبح ثاني اكبر 
مالك فيها، األمر الذي يبني ان لدى »التأمينات« معلومات 
مختلفة عن تلك املتداولة في السوق وأنها مؤمنة بسهم 
»أجيليتي« ومستقبله رغم ازمته املستمرة مع اجليش 
االميركي. واشار احملللون الى ان السعر السوقي احلالي 
للسهم يعتبر مغري للشراء االستثماري متوسط وطويل 
املدى قياسا باالرباح التشغيلية الصافية التي حققتها 
الشركة في الربع األول 17.6 مليون دينار إال أنهم اكدوا 
على ان النتائج املالية للشركة في الربع الثاني ستكون 
محفزا قويا لش���راء السهم خاصة انه في ضوء النتائج 
املالية في النصف األول ستكون مؤشرا لقياس التوقعات 
بنتائجها املالية في نهاية العام احلالي بعيدا عن االرباح 

التي كانت تتحقق من عقود اجليش األميركي.
وقالت املصادر ان الشركة بدأت التحرك بقوة للتركيز 
على األعمال اللوجس���تية في السوق اخلليجي خاصة 
ان مشاريع التنمية في الكويت والسعودية ينتج عنها 
اعمال لوجستية كبيرة، لذلك فإن الشركة تسعى حاليا 
الى توفير سيولة نقدية كخطوة في اطار تعزيز السيولة 
املتوافرة لديها في الوقت الراهن والتي تقدر ب� 350 مليون 
دينار بهدف التوسع في النشاط اللوجستي في السوق 
اخلليجية بشكل خاص واالقليمية بشكل عام، وسيكون 
ذلك سواء عن طريق التخارج من بعض استثماراتها او 

البحث عن آليات جديدة للتمويل.
هذا، وق���د كانت حركة املؤسس���ة العامة للتأمينات 

االجتماعية الفتة خالل ش���هر يونيو املاضي من حيث 
نش���اطها في البورصة، حيث دخلت ضمن قائمة كبار 
املالك في بيتك بنس���بة 5.14% كم���ا رفعت ملكياتها في 
ثالث���ة بنوك، في مقدمتها االهل���ي املتحد من 10.96 الى 
16.74% بواق���ع 5.78% وبنك برقان من 6.1% الى %8.26 

بواقع %2.16.

تشكيل مجلس ادارة »أجيليتي«

أفادت اجيليتي أنه بناء على اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية املنعقدة ف���ي 2010/6/10  والذي مت فيه انتخاب 
اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد مت تشكيل مجلس ادارة 
الش���ركة على النحو التالي:  طارق عبدالعزيز سلطان 
العيس���ى، رئيس املجلس والعضو املنتدب حسني علي 
حسني اخلرافي نائب رئيس مجلس االدارة وكال من جميل 
سلطان العيسى، امين بدر سلطان العيسى، ناصر محمد 
فهد الراش���د، عصام خليل محمد الرفاعي، وعادل محمد 

بدر البدر اعضاء مبجلس اإلدارة.

»وضوح«: السيولة تعيد مستويات الثقة 
من جديد إلى البورصة

ذك����ر تقرير ش����ركة وضوح 
لالستشارات االقتصادية أن سوق 
الكويت لألوراق املالية شهد حتسنا 
املتعاملني  نس����بيا في معنويات 
ومس����تويات الثقة حيث حتسن 
أداء السوق في آخر جلستني من 
األس����بوع نتيجة لدخول سيولة 
جديدة إلى الس����وق والتي جاءت 
اس����تجابة لالجتماع ال����ذي عقد 
على أعلى املس����تويات ملناقش����ة 
األوضاع املتردي����ة التي مير بها 
الس����وق، األمر الذي أحدث تغيرا 
ملموسا وجوهريا على معنويات 
املتعاملني ومستويات الثقة لديهم 
األمر وبالتال����ي أدى إلى عودتهم 
إلى السوق واملشاركة في مرة من 
الهب����وط املتواصل  جديد، فبعد 
الذي شهده السوق خالل الشهور 
املاضية تزاي����دت حدة املطالبات 
من قبل املتعاملني بأن يكون هناك 
تدخ����ل من قبل احلكومة من أجل 
وقف النزيف ودعم السوق وعلى 
الرغم من استجابة لتلك املطالبات 
وحتسن مس����تويات السيولة إال 
انتقائية  املرة  الس����يولة هذه  أن 
تس����تهدف بعض الفرص املتاحة 
في السوق والناجتة عن التراجعات 

الكبيرة للسوق. 
وأنهى سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة تداوالت األس����بوع األول 
من ش����هر يوليو عل����ى انخفاض 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 
مستوى 6.430.9 نقطة منخفضا 
بنحو 0.01% عن إغالق األس����بوع 

نقاط متخلي����ا عن 5.41% وبقيمة 
تداول تع����ادل 2.3% من إجمالي 
القيمة السوقية يليه قطاع التأمني 
الذي تراجع مؤشره بواقع بنحو 
3.16% وأغلق مؤشره السعري عند 

2.378.5 نقطة.
أما من حيث نشاط القطاعات 
فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا 
على 32.85% م����ن قيمة تداوالت 
الس����وق، يليه في النشاط قطاع 
اخلدمات حيث حقق قيمة تداول 
تع����ادل 28.89% من إجمالي قيمة 
تداوالت الس����وق وأغلق مؤشره 
الس����عري عند مستوى 14.170.9 
نقطة مرتفعا بواقع 35% مقارنة 

بإغالق األسبوع السابق.
وعلى صعيد األسهم فقد تصدر 
سهم املباني قائمة االرتفاعات بواقع 
21.4% ليغلق عند 680 فلسا، يليه 
سهم متدين ع مرتفعا بواقع %15.7 
فيم����ا جاء س����هم وطنية د ق في 
املرتبة الثالثة مرتفعا 14.6%، وفي 
املقابل تصدر التراجعات سهم أولى 
تكافل بنح����و 30.2% حيث أغلق 
عند 162 فلس����ا، يليه سهم خليج 
متحد متخليا عن 21.1% ثم س����هم 
وطنية م ب بخسارة مقدارها %20 
أما من حيث نشاط األسهم فقد حقق 
سهم زين أعلى قيمة تداول خالل 
هذا األسبوع بلغت 23.69 مليون 
دينار وأغلق عند 1.160 فلس، يليه 
سهم بيتك بقيمة تداول مقدارها 
16.80 مليون دين����ار حيث أغلق 

عند 950 فلسا.

السابق الذي بلغ 6.431.7 نقطة، في 
حني أنهى املؤشر الوزني تداوالت 
هذا األسبوع ليغلق عند مستوى 
397.15 نقطة مرتفعا بواقع %1.73 
مقارنة بإغالق األس����بوع السابق 

عند 390.4 نقطة.
ومقارنة بتداوالت األس����بوع 
الس����ابق فقد بلغ إجمالي القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
174.7 مليون دينار مقارنة بنحو 
103.04 ماليني دينار خالل األسبوع 
السابق مرتفعا بنحو 69.5%، فيما 

ارتفعت كمية األسهم املتداولة لهذا 
األسبوع بنحو 77.1% لتبلغ بنهاية 
هذا األسبوع 1.272 مليار سهم من 
خالل تنفي����ذ 21.526 صفقة. هذا 
وقد بلغ متوس����ط قيمة التداول 
اليوم����ي 34.9 ملي����ون دينار من 
خالل متوس����طات كمية متداولة 
تعادل 254.5 مليون سهم يوميا 
تقريبا على معدل 4.305 صفقات 
القطاعات  يوميا. وعلى صعي����د 
فقد ش����هدت تداوالت السوق أداء 
متباين����ا حيث تصدر االرتفاعات 

قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره 
السعري عند مس����توى 9.108.4 
نقاط، مرتفعا بواقع 2.54% مقارنة 
باألسبوع السابق مستحوذا على 
قيمة تداول تعادل 32.8% من قيمة 
تداوالت السوق اإلجمالية، يليه 
قطاع العقار بواقع ارتفاع مقداره 
1.68% في مؤشره السعري والذي 
أغلق عند مستوى 2.282.1 نقطة. 
ومن حيث التراجعات فقد تصدرها 
قطاع غير الكويتي ليغلق مؤشره 
السعري عند مس����توى 6.748.3 

»غلف إنفست«: تأخر تشكيل » أسواق المال« 
يقود البورصة إلى التذبذب

قالت الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار 
)غلف انفست( في تقريرها األسبوعي عن أداء 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع 
املنتهي في 8 يوليو اجلاري، أن السوق شهد 
تذبذبا في جميع مؤش��راته الرئيسية حيث 
انخفض املؤشر السعري بواقع -0.8 نقطة 
وبنسبة -0.01%، أما املؤشر الوزني فقد ارتفع 

بواقع 6.75 نقاط وبنسبة %1.73.
وعزى التقرير ذل��ك لعدة عوامل أهمها: 
عدم االنتهاء من تشكيل هيئة أسواق املال بعد 
رفض عدد كبير من الشخصيات تولي منصب 
رئاسة الهيئة ما أدى الى تخوف املستثمرين ان 
يستغرق تشكيل الهيئة مدة أطول من املتوقع 
وعدم االستفادة من القرارات والقوانني التي 
ستضيف الكثير الى سوق الكويت لألوراق 
املالية، باالضافة الى تشاؤم املستثمرين ازاء 
نتائج الشركات املدرجة للربع الثاني من العام 
احلالي خصوصا املجاميع االستثمارية بسبب 

هبوط السوق خالل ذلك الربع.
كما جاء تذبذب الس��وق خالل األسبوع 
بسبب عمليات الشراء املكثفة على األسهم 
التي وصلت الى أسعار متدنية ومغرية جدا 
للشراء، اال أن اجتماع احلكومة بادارة البورصة 
لبحث أوضاع السوق لوقف نزيف مؤشرات 
السوق الرئيسية خالل الفترة املاضية ساعد 
على متاسك الس��وق وعودة الثقة وتفاؤل 
املستثمرين بجدية احلكومة اليجاد احللول 

للوضع االقتصادي العام، كما يرجع متاسك 
السوق خالل األسبوع الى ارتفاع األسواق 
املالي��ة اخلليجية والعاملية وارتفاع أس��عار 
النف��ط، وترق��ب اعالنات أرباح الش��ركات 
للربع الثاني وباألخص الشركات القي��ادية 

والتشغيلية.
وقد تص��در قطاع البن��وك أعلى تداول 
بنس��بة 32.9% من اجمال��ي القيمة املتداولة 
لألسبوع حيث شهد سهم »بيتك« تداوال ب� 
17.8 مليون سهم بقيمة 16.8 مليون دينار، 
وأيضا شهد سهم »الوطني« تداوال ب� 12.6 
مليون سهم بقيمة 14.1 مليون دينار، وحل 
قطاع اخلدمات ثانيا بنسبة 28.9% وذلك بسبب 
التداول على سهم »زين« حيث تداول ب� 21 
مليون سهم بقيمة 23.7 مليون دينار، وشهد 
سهم »اجيليتي« تداوال ب� 24.8 مليون سهم 

بقيمة 7.3 ماليني دينار.
أما بالنسبة للفترة املقبلة، فتوقع التقرير أن 
املؤشر يجب عليه جتاوز نقطة املقاومة األولى 
عند 6500 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية 
عند 6667 نقطة مع ارتفاع القيم والكميات 
املتداولة ليتمكن من تخطى القناة السعرية 
التنازلية، وان لم يحصل ذلك واس��تمر في 
التذبذب داخل القناة السعرية التنازلية فمن 
املمكن نزول املؤشر الى نقطة الدعم األولى 
عند 6380 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

عند 6270 نقطة.

أفاد بنك اخلليج   املتحد بأنه حصل على موافقة 
بنك الكويت   املركزي لتملك بصورة مباشرة 20% من 
رأسمال بنك برقان، علما ان سريان تلك املوافقة هو 

ثالثة أشهر اعتبارا من 2010/7/4.
 وب����ني البنك أنه بانتظ����ار موافقة بنك البحرين 

املركزي لتملك   أسهم بنك برقان.  
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»الخليج المتحد« يحصل على موافقة 
»المركزي« لتملك 20% من »برقان« 


