
اقتصاداالربعاء   4   اغسطس   2010   26

تصميم عصري لكبينة القيادة

أكد في تقريره الشهري أن السوق تماسك في يوليو بعد التدهور الملحوظ بالربع الثاني

»الجمان«: الوضع التنظيمي والرقابي مازال دون المستوى

780.1 ألف دينار أرباح »الشعيبة الصناعية«

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في تقريره الشهري عن 
سوق الكويت لألوراق املالية، ان 
املؤشر الوزني للسوق حقق مكاسب 
مبعدل 5.5% خالل يوليو املاضي، 
وذلك بعد خسائر متوالية ألشهر 
أبريل وماي����و ويونيو 2010، كما 
حقق املؤشر السعري خالل شهر 
يوليو نفسه مكاسب، ولو بدرجة 
أقل، بلغت 1.7%، إال أن هذا املؤشر 
ظل خاسرا منذ بداية العام حتى 
نهاية الش����هر املاضي مبعدل %5، 
وذلك في مقابل مكاسب مبعدل %8.7 
للمؤش����ر الوزني، والذي يوضح 
األداء اإليجابي لألس����هم الكبيرة 
التي يعكسها املؤشر الوزني، وذلك 
بخالف املؤشر السعري الذي عكس 
تدهور األس����هم الصغيرة، والتي 
هي في معظمها غير تش����غيلية 

وورقية.
وأكد »اجلمان« أن موجة الهبوط 
خالل الربع الثاني والتي مت كسر 
امله����م خاللها  النفس����ي  احلاجز 
هبوطا، وهو مستوى 6500 نقطة 
سعرية، ساهمت في غربلة املشهد 
البورصوي من حيث انكشاف عدد 
أكبر للشركات الورقية واملتعثرة، 
وذلك في مقابل توافر فرص لبناء 
مراكز ملجموعة من األسهم الواعدة، 
ولو بتحفظ وانتقائية شديدة، حيث 
ان الفرص مواتية لالستثمار في 
بعض األسهم التي وصلت إلى أسعار 
كان من الصعب توقعها، والتي رمبا 
س����تحقق مكاسب ملحوظة حتى 

نهاية العام احلالي، وتتمتع تلك 
األسهم باملواصفات التالية: إدارة 
متوسطة إلى جيدة، ونشاط يغلب 
عليه التشغيل، وقروض منخفضة 
أو مرتفعة لكن يتوافر تدفق نقدي 
مستمر خلدمتها، ومكررات ربحية 

ودفترية مشجعة.
من جهة أخرى، اعتبر »اجلمان« 
أن هن����اك فرصا جي����دة متوافرة 
للسيطرة على ش����ركات متعثرة 
جزئيا، والت����ي ليس من الصعب 
جدا إعادة هيكلتها على مدى عام 
إلى ثالثة أعوام، وبالتالي، حتقيق 
مكاس����ب مرتفعة للغاية من تلك 
العملية، حي����ث يتوقع أن بعض 
املالك الرئيس����يني لتلك الشركات 
يرغبون في التخلص منها لسداد 
ديون واخلروج من مستنقع التعثر، 
ورمبا بأي ثمن كان، مما يولد فرصا، 
ولو أنها محدودة للغاية، قد ال تتكرر 
مستقبال ملستثمرين إستراتيجيني 
متمرسني، ورمبا هذا ما يتم حاليا 
ولكن بهدوء وتكتم، وهو ما يتطلبه 

األداء املهني احملترف.
احذروا المؤشرات »المضللة«

وأشار التقرير الى أن هناك عدة 
مؤشرات يعتمد عليها في حتديد 
وضع األسهم من حيث مدى املبالغة 
في أس����عارها من عدم����ه، ومنها 
مضاعف سعر السوق إلى الربحية 
)P/E(، ومضاعف سعر السوق إلى 
القيمة الدفترية )P/B(، وال شك في 
أهمية تلك املؤشرات، لكنها أولية 

ومن الصعب االعتماد عليها وحدها 
في حتديد مدى جاذبية األس����هم، 
حيث يجب استبعاد األرباح غير 
التش����غيلية أو االستثنائية عند 
حساب مضاعف سعر السوق إلى 
الربحية )P/E(، كما يجب معرفة 
حقيقة رصيد حقوق املساهمني، 
والذي يؤثر جذريا في حس����اب 
مضاعف سعر السوق إلى القيمة 
الدفترية )P/B(، وذلك من حيث 
االحتياطات، والتي تضخمت بشكل 
ح����اد لدى ش����ريحة عريضة من 
الشركات جراء التقييمات املشبوهة 
للموجودات خالل فترة الرواج، مما 
أدى إلى رفع القيمة الدفترية لتلك 
األسهم بشكل غير مبرر، وبالتالي، 
خلق انطب����اع مضلل للغاية لدى 
املتداولني العاديني بأن أسعار تلك 
األسهم مغرية باملقارنة مع قيمتها 
الدفترية، وه����و مناقض حلقيقة 

الوضع وجوهر األمر.
التقرير  من جانب آخر، أشار 
الى أن اس����تبدال املبدأ احملاسبي 
التقلي����دي لتقيي����م املوجودات، 
والقاضي باعتماد س����عر السوق 
أو التكلف����ة أيهما أق����ل من خالل 
معيار التقييم وفقا للقيمة العادلة 
خالل الس����نوات اخلمس املاضية 
على األقل، قد أدى إلى فتح أبواب 
التالعب على مصاريعها بش����كل 
مخيف للغاي����ة، وفي ظل ضعف 
الرقابة والتنظيم سواء من إدارة 
البورص����ة أو من وزارة التجارة، 
وإلى حد ما البنك املركزي، وذلك 

لتزوير حقيقة املراكز املالية، والذي 
يؤثر مباشرة على أرصدة حقوق 
املس����اهمني التي يتم اس����تخراج 

مؤشرات مهمة وحساسة منها.
وقال التقرير انه مازال الوضع 
التنظيم����ي والرقابي في س����وق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالي����ة دون 
املستوى املطلوب، وذلك رغم احلد، 
مؤخرا، من عمليات التداول الوهمي 
الذي كان طاغيا خالل الس����نوات 
املاضية حت����ى نهاية الربع األول 
من العام احلالي، والذي يجب أن 
يسجل لصالح إدارة السوق، وإن 
كان تطورا خج����وال باملقارنة مع 

اإلخفاقات الكبيرة واملتعددة.
ومن تلك اإلخفاقات، أن املعلومات 
املهمة واحلساسة لبعض الشركات 
الكويتية املدرجة يعلن عنها في 
سوق دبي املالي حتديدا، كون تلك 
الشركات مدرجة هناك، سواء متثلت 
تلك املعلومات في إعالن رس����مي 
للتعثر أو استقالة مسؤول كبير 
املتغيرات املفصلية،  وغيرها من 
والتي يج����ب أن يفصح عنها في 
البورصة املدرجة بها الش����ركات 
املعنية أساس����ا، حيث أصبحت 
الكويت واملتداولون بها  بورصة 
آخ����ر من يعلم بتل����ك املتغيرات، 
بينما يجب أن يكونوا هم أول من 
يعلم، فقد ينتج عن تعطيل مبدأ 
الشفافية من هذا اجلانب خسائر 
كبيرة غير مبررة لفئة من املتداولني 
مقابل مكاسب غير مشروعة لفئة 

أخرى.

اعلن رئيس مجلس االدارة لشركة الشعيبة 
الصناعية خالد العبدالغني عن حتقيق صافي 
ارباح مجمعة للشركة خالل النصف االول من 
ع����ام 2010 املنتهي في 2010/6/30 مبلغ وقدره 
780.170 دينارا مقارنة بنفس الفترة نفسها من 
العام املاض����ي حيث بلغت 742.165 دينارا اي 
بنسبة منو تعادل 5% باملقارنة بارباح الفترة من 
العام السابق. كما اصبحت ربحية السهم لغاية 
2010/6/30 تعادل 14.33 فلسا للسهم مقارنة ب� 
13.63 فلسا للسهم خالل نفس الفترة من العام 
السابق اي بنسبة منو تعادل 5% مقارنة بالعام 
السابق، مبينا ان القيمة الدفترية للسهم هي 
249 فلسا للسهم الواحد حتى 2010/6/30 مقارنة 

ب� 236 فلس����ا للسهم الواحد لنفس الفترة من 
العام السابق. وتابع قائال: ان اجمالي املوجودات 
حتى 2010/6/30 ارتفع����ت الى 15.238 مليون 
دينار مقارن����ة بنفس الفترة من العام املاضي 
حيث كانت 14.9 مليون دينار اي بنسبة منو 
تع����ادل 1% باملقارنة بالعام الس����ابق. وبلغت 
حقوق املس����اهمني للعام احلالي 13.5 مليون 
دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 
البالغة 12.8 مليون دينار اي بنسبة منو تعادل 
6% كما تقدر اجمالي قروض الشركة بحوالي 
1.6 مليون دينار وهي تعادل ما نسبته 12% من 
اجمالي حقوق املساهمني او ما نسبته 11% من 
اجمالي االصول االمر الذي يوضح مدى متانة 

وصالبة املركز املالي للشركة.
وقد حققت الشركة ارتفاعا في نسبة ايراداتها 
لتصل الى 4.5ماليني دينار مقارنة بنفس الفترة 
من العام الس����ابق حيث بلغت 4 ماليني دينار 
وبنس����بة منو تعادل 11%، واجلدير بالذكر ان 
م����ا مجموعه 88% من االي����رادات هي ايرادات 

تشغيلية للشركة.
ومتكنت الشركة من حتقيق زيادة في الربح 
التشغيلي الى 921.865 د.ك الذي ميثل 23% من 
نسبة املبيعات للفترة احلالية، مقارنة لنفس 
الفترة من العام الس����ابق حيث بلغ 889.704 
دنانير اي بنسبة 23.5% الى املبيعات للفترة 

املنتهية في 2009/6/30.

قالت شركة فولكس واجن 
إنها قامت بطرح اجليل اجلديد 
من سيارة »جيتا«، والتي من 
املتوقع ان تشكل خطوة كبيرة 
في طريق حتقيق هدف الشركة 
لتصبح أكثر عالمات السيارات 
العال���م ذات حجم  ابتكارا في 
مبيعات عال على مستوى العالم. 
وبتصميمها الذي يناسب أذواق 
الش���رق  العمالء في  ومطالب 
األوسط، حيث يتضاءل الطلب 
اإلقليمي على السيارات املدمجة 
مقارن���ة باألس���واق األخرى، 
ستوفر س���يارة جيتا اجلديدة 
مس���توى جودة نوعية ضمن 
فئتها ومستوى أعلى من الراحة 

واالستدامة والديناميكية مع تصميم جديد بالكامل.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي ان سيارة الصالون اجلديدة 
املطورة في أملانيا واملصنعة في املكس���يك متثل نقلة نوعية كبيرة 
نح���و األمام على صعيدي املفهوم والتصميم، فلم تكن »جيتا« بهذا 

احلجم الكبير من قبل.
ويبلغ طول س���يارة جيتا اجلديدة 4.64 أمتار، وارتفاعها 1.45 
متر وعرضها 1.78 متر، وهذا ما يجعل فولكس واجن جيتا اجلديدة 

أطول بتسعة سنتيمترات عن الطراز السابق.
وقد أحدث التفاعل بني جوانب تصميمها اخلارجي نس���با قوية 
ومثالية بني أبعادها. ومبوازاة ذلك، زاد »التصميم اجلوهري« اخلاص 
بس���يارات فولكس واجن اجلديدة من حدة أناقتها، لينتج عن ذلك 
خطوط دقيقة واضحة وأسطح انسيابية رياضية قوية، مما منح هذه 
السيارة ملسة أناقة خالدة وتصميما ديناميكيا. كما قام املصممون 
واملهندس���ون كذلك بتصميم أجزاء املقص���ورة الداخلية حتى آخر 
التفاصيل املوجودة فيها، حيث فاقت جودة س���يارة جيتا ذات ال� 5 
مقاعد على منافساتها، وتفوقت من ناحية العناية بالتفاصيل على 
املقايي���س املعمول بها ضمن فئتها بوضوح. وقد أتاح متديد قاعدة 
العجالت في سيارة جيتا ذات ال� 5 مقاعد توفير وضعية جلوس أكثر 
راحة في املقاعد اخللفية إلى حد كبير، وباملقارنة مع الطراز السابق، 

ازداد احليز املتوافر للقدمني مبقدار 6.7 سم ليصل إلى 96.7 سم.
وأش���ارت الى انه لطاملا كانت الهندسة األملانية الكلمة السحرية 
التي جتذب اهتمام العديد من العمالء في الش���رق األوس���ط، الذين 
يتوقعون دوما أعلى مستويات اجلودة والتقنيات الفاعلة التي تعكسها 
الهندسة واحلرفية األملانية، حيث تعد سيارة »جيتا« اجلديدة أهم 
مثال على ذلك، وتكفي نظرة س���ريعة على مجموعتها من احملركات 

لتوضيح هذه احلقيقة.
وستكون سيارة جيتا اجلديدة متوافرة في عموم العالم مبجموعة 
 TSI 1.2 من احملركات. وستتضمن مجموعة محركات البنزين محرك
)77 كيلو واط/ 105 أحصنة(، وTSI 1.4 )90 كيلو واط/ 122 حصانا(، 
وTSI 1.4 )118 كيل���و واط/ 160 حصانا(، وMPI 2.0 )85 كيلو واط/ 
115 حصان���ا(، وMPI 2.5 )125 كيل���و واط/ 170 حصانا(، ومحركها 

الرياضي األقوى TSI 2.0 )147 كيلو واط/200 حصان(.
 77( TDI 1.6 :كما ستتوافر جيتا أيضا بنوعني من محركات الديزل
كيلو واط/ 105 أحصنة(، وTDI 2.0 )103 كيلو واط/ 140 حصانا(.

ويتواف���ر كل م���ن احملرك���ني TSI 1.2 وTDI 1.6 أيضا مع حزمة 
تقنية بلوموشنBlueMotion Technology. وتتضمن مزاياها التقنية 
نظام تش���غيل � إيقاف، واستعادة الطاقة احلركية من خالل جتديد 

طاق���ة البطارية، وال يس���تهلك 
محرك TSI 1.2 في س���يارة جيتا 
 BlueMotion اجلديدة م���ع تقنية
س���وى 5.3 ليترات/ 100 كم من 
الوقود أفضل قيمة حتققها سيارة 
صالون تعمل بالبنزين وقادرة 
على حتقيق س���رعات تصل إلى 

190 كم/ساعة.
أما سيارة جيتا املجهزة مبحرك 
TDI 1.6 مع تقنية BlueMotion فإنها 
تستهلك قدرا أقل من الوقود يبلغ 
4.1 ليترات/ 100 كم، جاعال منها 
واحدة من أكثر الس���يارات التي 
يبلغ طولها 4.6 أمتار اقتصادية 
في استهالك الوقود على مستوى 
العال���م. ومن الناحي���ة التقنية، 
يعتبر احلقن املباش���ر للوقود وشحن احملرك وتقليل اإلزاحة بعضا 
من أكثر الطرق فاعلية في تقليل اس���تهالك الوقود بصورة كبيرة مع 
حتسني مواصفات املركبة الديناميكية بصورة كبيرة في الوقت نفسه، 
وهو الس���بب وراء تبني فولكس واجن هذا األس���لوب في محركاتها 
من ن���وع TSI: تقليل إزاحة احملرك، والذي ينتج عنه تقليل االحتكاك 
واخلسارة الناجتة عن تغيير الشحن ما يؤدي إلى استهالك وقود أقل 
وفاعلية أفضل للمحرك، أما شحن احملرك فيأتي إما في صيغة اجلمع 
بني الشاحن التوربيني والش���احن الفائق أو شاحن توربيني مطور 
بش���كل خاص. وقد جرى الظهور العامل���ي األول لطراز جيتا اجلديد 
وسط أجواء احتفال في ساحة تاميز سكوير في نيويورك في يونيو 
املاضي، وشهد حضور مجموعة من الشخصيات املعروفة وعددا من 
املشاهير، وفقرة غنائية مميزة من قبل املغنية األميركية كايتي بيري، 
وال شك في أنها س���تحقق جناحا مماثال عندما يتم طرحها في عموم 

الشرق األوسط العام املقابل.
ومن جهته، قال املدير اإلداري لفولكس واجن الش���رق األوس���ط 
ستيفان ميكا: »ان ش���ركة فولكس واجن الشرق األوسط عازمة على 
تنمية حصتها في السوق اإلقليمية، وأحد أهم سبلنا في حتقيق ذلك 

هو التركيز على املستهلك وليس على املنافسة فقط«.
وأضاف: »ذلك هو ما جعل فولكس واجن عالمة فريدة باملقارنة مع 
غيرها من شركات تصنيع السيارات األكثر إنتاجا، منذ األيام التي قام 

فيها فيرديناند بورش بصناعة سيارة بيتل«.
واضاف: »اآلن تأتي سيارة جيتا اجلديدة لتتقدم بهذه الفلسفة نحو 
املستقبل بتميزها املذهل باالقتصاد في استهالك الوقود ومفهوم السالمة 
الش���امل، حيث يتوافر كل من برنامج الثبات اإللكتروني ESP ونظام 
مراقبة ضغط اإلطار كمواصفات قياس���ية في هذه السيارة، علما بأن 
الطراز السابق منها قد حصل أصال على لقب »اختيار السالمة األمثل« 

في اختبارات التصادم التي جتريها منظمة IIHS األميركية«.
مبينا انه إلى جانب توفير أفضل مس���تويات السالمة للركاب في 
حاالت االصطدام، تتميز هذه السيارة أيضا مبواصفات مطورة كفيلة 
بحماية املش���اة، حيث أصبحت متثل تعبيرا ع���ن الريادة في جودة 
التصنيع، حيث »إن سيارة جيتا اجلديدة جتيب عن التحديات املاثلة في 
عالم السيارات اليوم أفضل من الغالبية العظمى من شركات السيارات 
األخرى املنافسة مبا تتميز به من مقصورة داخلية مريحة بشكل الفت، 

وتصميم ينبض بالقوة والعصرية، وفاعلية قصوى«.
الفتا الى ان سيارة جيتا اجلديدة ستتوافر لدى وكالء فولكس واجن 
في الش���رق األوسط مع بداية العام 2011. وسيتم اإلعالن عن األسعار 

التي ستكون تنافسية للغاية قبيل إطالق السيارة إقليميا.

تمنح عشاق السيارات في الشرق األوسط أعلى فئة في التصميم والجودة

»فولكس واجن« تقدم سيارة »جيتا« الجديدة
ذات التصميم الجوهري والجودة النوعية


