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»التنمية لالستثمار« بصدد االستحواذ على %25
من إحدى الشركات العاملة في قطاع األغذية

»ڤيزا«: سكان الكويت يعاكسون المنحى العالمي في خفض النفقات.. 
و50% منهم يسافرون أكثر من 3 عطالت سنوية

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة التنمية 
لالستثمار الدولي بصدد االستحواذ على  احدى الشركات 
الرائدة في قطاع االغذية بنسبة 25% والتي لديها افرع 

في جميع مناطق الكويت وخارجها.
وافادت بأن الشركة تدرس الدخول في عدة مشاريع 
بالس���عودية خالل العام احلالي تتعلق بقطاع التعليم 

واخ���رى بقطاعي الصحة واالغذية، مبينة ان الش���ركة 
قامت مؤخرا باالستحواذ على 50% من شركة سعودية 
متخصص���ة في قطاع التعليم اجلامعي وس���اهمت في 
صندوق متخصص بسكن الطلبة والطالبات في بريطانيا، 
فيما شارفت على االنتهاء من تأسيس شركة متخصصة 

في املجال الطبي داخل الكويت.
وحققت الش���ركة في س���نتها املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2009 ارباحا تشغيلية اثمرت توزيع ارباح نقدية 
بنس���بة 5%. اجلدير بالذكر ان مساهمي شركة التنمية 
لالستثمار الدولي هم كل من الهيئة العامة لشؤون القصر 
وبيت التمويل الكويتي والش���ركة الكويتية لالستثمار 
وشركة االمان لالستثمار وشركة الفنار لالستثمار وشركة 
الرتاج لالستثمار والشركة الكويتية العقارية القابضة 

وآخرين.

مع عودة سكان الكويت من إجازة العيد، 
برزت عادات املسافرين خالل السفر في مسح 
أجرته ش����ركة فيزا والذي اظهر أن مقيمي 
الكويت اليزالون يس����افرون مثل السابق، 
وخالفا جليرانهم في اإلمارات واململكة العربية 
السعودية، زاد ربع األشخاص الذين شملهم 
املس����ح تقريبا عدد اإلجازات التي أخذوها 
خالل األشهر ال� 18 املاضية، وذلك يعاكس 

املنحى العاملي بخفض النفقات.
وقد ش����مل املس����ح الذي أجرته »ڤيزا« 
مباش����رة قبل العيد أكثر من 500 شخص 
في 3 أسواق هي: الكويت واإلمارات واململكة 
العربية السعودية، وتناول أمورا متنوعة 
مثل تردد سفرهم، ووجهاتهم املفضلة، وأنواع 
سفراتهم، وعادات إنفاق مسافري الكويت 

خالل عطلهم.
وقد أظهرت نتيجة املس����ح ان 50% من 
املش����اركني في املسح في الكويت قد ذهبوا 
في أكثر من 3 عطالت سنويا على الرغم من 

التغيرات املالية التي عصفت باملنطقة.
وعلى صعيد تردد اإلجازات، قال ما يقارب 
50% ممن استطلعت آراؤهم إنه لم يحدث أي 
تغيير على عادات سفرهم خالل األشهر ال� 
18 املاضية، كما أعلن ربع األشخاص الذين 
شملهم املس����ح في الكويت أنهم يخططون 
للذهاب ف����ي مزيد من العطالت على الرغم 

من األزمة االقتصادية.
وقال 88% من األشخاص الذين شملهم 
املس����ح في الكويت إنهم لم يخططوا ألخذ 

إجازات أقل هذه الس����نة، غي����ر أن 4% من 
املش����اركني في املسح قالوا إنهم يخططون 

إلنفاق أقل في إجازتهم التالية.
وفي هذا اإلطار، قالت رئيس����ة قس����م 
التسويق في »فيزا الشرق األوسط وإفريقيا« 
ميسرة غضبان طرابلسي: »نظرا إلى أن إجازة 
العيد تشكل فرصة مناسبة لعدد كبير من 
سكان الكويت، يوفر هذا املسح فكرة حول 
عادات الس����فر بهدف الترفيه السائدة بني 
سكان الكويت«، مشيرة الى أن هذا املسح 
يبني أن السفر بغرض التسلية والترفيه أمر 
ال يقبل املس����اومة بالنسبة ملقيمي الكويت 
حتى في ظروف األزمة االقتصادية، وبينما 
يخطط أشخاص في أسواق أخرى مثل اململكة 

العربية السعودية ألخذ عطالت أقل خالل 
األش����هر ال� 12 املقبلة، أشار ثلث املسافرين 
من الكويت تقريبا الى إنهم يفكرون في أخذ 
عطالت أكثر. وأضافت: »وانطالقا من هنا، 
ستواصل »فيزا« تصميم عروض تناسب 
حاملي بطاقاتها في الكويت، وال ش����ك في 
أن وع����روض الفنادق العاملي����ة مثال جيد 
على متكننا من منح حاملي بطاقاتنا قيمة 
إضافية تستجيب ملتطلباتهم اخلاصة في 
السفر والترفيه«. وفيما يتعلق بالتحضير 
للعطلة، يفضل معظم سكان الكويت %47 
حجز تذكرة سفرهم شخصيا، ويلجأ %43 
إلى عروض السفر عبر وكاالت السفر، و%42 
عبر شركات الطيران، أما أسباب السفر التي 

أعطاها مسافرو الكويت فتصدرتها إمضاء 
العطلة على الش����اطئ يليها زيارة العائلة 
واألهل. وقد جاءت تركيا ولبنان واإلمارات 
واملالديف في طليعة البلدان التي يقصدها 
سكان الكويت إلمضاء إجازاتهم، كما كانت 
تركيا الوجهة املفضلة أيضا للمسافرين من 
اململكة العربية السعودية واإلمارات. وبحسب 
استبيان »فيزا« ايضا، يتجه مسافرو الكويت 
إلى استعمال بطاقات االئتمان والدفع املباشر 
حني يس����تعدون إلمضاء إجازة، ومع %52 
يفضلون استعمال بطاقة االئتمان أو الدفع 
املباشر حني يجرون حجز الفنادق، و%62 

عند شرائهم تذاكر السفر.
وأظه����رت النتائ����ج ايضا أن����ه مقارنة 
بجيرانهم في اململكة العربية الس����عودية، 
يعتبر مقيمو الكويت أكثر خبرة في اإلنفاق 
ويفضلون البطاقات على الدفع النقدي عند 
إجرائهم دفوعات متعلقة بإجازاتهم، بينما 
أكثر من ربع املسافرين من الكويت يفكرون 
في أنهم س����يدفعون أكثر خ����الل عطلتهم 
التالية مقارنة ب� 17% فقط من املس����افرين 
من اإلمارات. وقد أشارت نتيجة املسح أيضا 
إلى أن س����كان الكويت مس����تعدون إلنفاق 
مبلغ كبير للحصول على »أروع إجازة في 
حياتهم«، مع 60% منهم يفكرون في إنفاق 
مبالغ تتفاوت ب����ني 10000 و50000 دينار 
على عطلة أحالمهم، وهو مبلغ يفوق املبالغ 
التي سينفقها نظراؤهم في اإلمارات واململكة 

العربية السعودية.

تركيا ولبنان واإلمارات تتصدر أفضل وجهاتهم لقضاء العطالت

»وضوح«: السوق يواصل تحقيق المكاسب بفضل تماسك األسهم القيادية

التقري����ر  ق����ال 
ألسبوع������ي  ا
لشركة وض���وح 
لالستش����ارات 
املالية واالقتصادية ان مؤشرات 
س����وق الكويت ل����أوراق املالية 
استطاعت أن حتافظ على املكاسب 
التي حققتها واستكملت مسيرة 

االرتفاعات.
وأش����ار التقرير الى أنه على 
الرغم م����ن عمليات جني األرباح 
التي شهدتها أسهم قطاع البنوك 
إال أن ذلك لم يؤثر كثيرا على األداء 
العام للسوق بل حافظت املؤشرات 
على املكاسب التي حققتها خالل 

جلسات هذا األسبوع.
التقرير تزايد أحجام  والحظ 
التداول من حيث القيمة معتبرا ذلك 
مؤشرا إيجابيا متى ما تبعه منو 
وارتفاع في املؤشر، الفتا الى ان 
املهم هو معرفة متى تبدأ الشركات 
األخرى بالتحرك، فحالة التهدئة 
التي شهدها قطاع البنوك ما هو إال 
مؤشر على قرب انتهاء حالة الزخم 
التي شهدها هذا القطاع مع بعض 
الشركات األخرى الرئيسية والتي 

الس����ابق، فقد بلغ إجمالي القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
175.1 مليون دينار مقارنة بنحو 
159.1 مليون دينار خالل األسبوع 
السابق مرتفعة بنحو 10.02%، فيما 
ارتفعت كمية األسهم املتداولة لهذا 
األسبوع بنحو 52.9% لتبلغ بنهاية 
هذا األسبوع 800 مليون سهم من 

خالل تنفيذ 14.392 صفقة.
وبلغ متوس����ط قيمة التداول 
اليومي 58.3 ملي����ون دينار من 
خالل متوس����طات كمية متداولة 
تعادل 266.2 مليون سهم يوميا 
تقريبا على معدل 4.791.6 صفقة 

يوميا.
وعل����ى صعيد القطاعات، فقد 
ش����هدت ت����داوالت الس����وق أداء 
متباينا حيث تصدر االرتفاعات 
قط����اع الصناع����ة وال����ذي أغلق 
الس����عري عند مستوى  مؤشره 
5549.2 نقط����ة، مرتفع����ا بواقع 
3.33% مقارنة باألسبوع السابق 
مستحوذا على قيمة تداول تعادل 
9.98% من قيمة تداوالت السوق 
اإلجمالية، يليه قطاع االستثمار 
بواقع ارتفاع مق����داره 1.85% في 

مؤشره السعري.
التراجعات، فقد  ومن حي����ث 
تصدره����ا قطاع العق����ار ليغلق 
الس����عري عند مستوى  مؤشره 
2.301.1 نقطة متخليا عن %0.32 

كان لها الفضل في ايجابية السوق 
ووصوله ملا هو عليه اآلن.

وتس����اءل التقرير عما اذا كان 
السوق سيشهد تبادال في األدوار 
بحيث تتسلم الشركات األخرى 
الصغيرة، إن صح التعبير، زمام 
الس����وق  األمور وتقود مؤش����ر 
ملواصل����ة مس����يرة االرتفاع في 
املرحلة القادمة؟ واعتبر أن اإلجابة 
عن هذا السؤال صعبة، ألن حدوث 
مثل هذا األم����ر يتطلب أن تكون 
شهية املستثمرين مفتوحة ألخذ 
املخاطر، باإلضافة إلى احلاجة إلى 
أكثر من ش����هرين على أقل تقدير 
ملعرفة نتائج أعمال الشركات، أما 
املبرر الوحيد الرتفاع هذه الشركات 
هو قرب نهاية الربع الثالث وما 
يرتبط ب����ه عادة م����ن ارتفاعات 
مصطنعة سرعان ما تتالشى مع 

زوال األسباب.
وف����ي اجلانب الفني، يش����هد 
املؤشر السعري حتركا تصاعديا 
حتديدا منذ نهاية أغسطس املاضي، 
حيث ارتقى خاللها املؤش����ر من 
مستوى 6.634  نقطة إلى مستوى 
6.838 نقط����ة، مس����جال ارتفاعا 
بنسبة جتاوزت 3%، ومحققا أعلى 

مستوياته من مايو 2010.
وتعد ارتفاعات املؤشر احلالية، 
اس����تكماال للموجات التصاعدية 
التي بدأها في اخلامس من يوليو 

وبقيم����ة تداول تع����ادل 7.1% من 
إجمالي القيمة السوقية.

أما من حيث نشاط القطاعات، 
فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا 
عل����ى 40.9% من قيم����ة تداوالت 
الس����وق، يليه في النشاط قطاع 
اخلدمات حيث حقق قيمة تداول 
تعادل 22.2% م����ن إجمالي قيمة 
تداوالت الس����وق وأغلق مؤشره 
الس����عري عند مستوى 14.813.7 
نقطة مرتفعا بواقع 0.22%مقارنة 

بإغالق األسبوع السابق.
وعل����ى صعيد األس����هم، فقد 
تصدر س����هم »أس����واق« قائمة 
االرتفاع����ات بواقع 17.6% ليغلق 
عند 120 فلسا، يليه سهم »بحرية« 
مرتفعا بواقع 16.3% فيما جاء سهم 
»خليج زجاج« في املرتبة الثالثة 
مرتفعا 14.3%، وفي املقابل تصدر 
التراجعات سهم »املساكن« بنحو 
36.6%حيث أغلق عند 52 فلسا، 
يليه سهم »صفاة عقار« متخليا 
عن 12.5% ثم س����هم »امتيازات« 

بخسارة مقدارها %7.
أما من حيث نشاط األسهم، فقد 
حقق سهم »زين« أعلى قيمة تداول 
خالل هذا األس����بوع بلغت 17.72 
مليون دين����ار وأغلق عند 1.340 
فلس، يليه سهم »الوطني« بقيمة 
تداول مقداره����ا 15 مليون دينار 

حيث أغلق عند 1.460 فلس.

املاضي، والتي ارتقى خاللها من 
6.280 نقطة، أدنى مستويات من 
نوفمبر 2004، إلى مستوى 6.838 
نقطة مس����جال ارتفاع����ا إجماليا 

بنسبة قاربت %9. 
وتشير املعطيات الفنية قصيرة 

املالية تداوالت األس����بوع الثاني 
من سبتمبر اجلاري على ارتفاع، 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 
مس����توى 6.838.7 نقطة مرتفعا 
بنحو 1.21% عن إغالق األس����بوع 
السابق الذي بلغ 6.757.1 نقطة، في 

األجل، إلى ترجيح استمرار موجات 
الفترة  التصاعدية خالل  املؤشر 
القادمة، مستهدفا منطقة املقاومة 

6.939 � 6.965 نقطة.
على صعيد مجريات التداول، 
ل����أوراق  الكويت  أنهى س����وق 

حني أنهى املؤشر الوزني تداوالت 
هذا األسبوع ليغلق عند مستوى 
457.4 نقطة مرتفعا بواقع %1.56 
السابق  مقارنة بإغالق األسبوع 

عند 450.4 نقطة.
ومقارنة بتداوالت األس����بوع 

سهما »زين« و»الوطني« األنشط خالل األسبوع

شركات االتصاالت الخليجية
تتعرض لهدر تشغيلي يبلغ 30% من تكاليفها

أظه����رت دراس����ة حديثة، أن 
ش����ركات االتص����االت اخلليجية 
تتعرض لهدر تشغيلي يصل إلى 
30% من التكاليف تتكبدها الشركات 
على عمليات اإلصالح، واإلفراط في 
اإلنتاج، إضافة إلى اجلرد واملبالغة 

في التجهيزات.
 وقالت الدراسة التي نشرها 
موقع »االقتصادية« والتي قامت 
بها مجموعة بوسطن لالستشارات: 
إن من األهمية مبكان أن تواصل 
ش����ركات االتص����االت اخلليجية 
مس����اعيها نحو النمو، كما يجب 
عليها إعطاء األهمية نفسها إليجاد 
سبل لتأمني وحتسني الدخل عن 
طريق حتسني عملياتها بأكبر قدر 
ممكن، مبينة أن قطاع االتصاالت 
بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20 إلى 
30% من إجمالي مصاريف التشغيل، 
من خالل التخلص من الهدر املرتبط 
في العمليات كافة.  ولفتت الدراسة 
ال����ى أنه في وقت تصل أس����واق 
االتصاالت اخلليجية حد اإلشباع، 
تتعرض أرباح شركات االتصاالت 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
لضغوطات عالية بسبب انخفاض 
األسعار مع ازدياد املنافسة. وقد 
ترجم ذلك عبر نتائج النصف األول 
لعام 2010، حيث س����جل عدد من 
مشغلي االتصاالت املتنافسة في 
اخلليج انخفاضا في األرباح بني 
15 و30%. وتقترح دراسة مجموعة 
بوسطن لالستشارات، أنه بوسع 
ش����ركات االتص����االت اخلليجية 
حتقيق أفضل أداء ممكن لها من 
خالل وقف الهدر وتوفير التكاليف. 
وأوضح الشريك والعضو املنتدب 
في مجموعة بوسطن لالستشارات 
في منطقة الشرق األوسط جورج 
هيلدبراندت أن االتصاالت التزال 
واحدة من أقل القطاعات فاعلية، 
ذلك ألن أكثر من 30% من التكلفة 
تتعرض للهدر، مش����يرا إلى أنه 
من الصعوبة مالحظة هذا الهدر، 
ألنه جزء ال يتج����زأ من عمليات 

االتصاالت.
وفي حني قامت بعض الشركات 

بوضع إجراءات صارمة في سبيل 
خفض التكاليف حلماية هوامش 
األرباح، تشكل إجراءات تقليص 
التكالي����ف، مثل تخفيض نفقات 
التسويق والسفر واالستشارات 
التفاوض عل����ى عقود  وإع����ادة 
البائعني واملوردين الرئيس����يني، 
العنص����ر األب����رز األكثر تعرضا 

للمراجعة والتدقيق الفوري.
 ويضيف هيلدبراندت: في كل 
األحوال، ليس مبقدور أس����اليب 
التقليدية هذه  النفق����ات  خفض 
الهائل����ة  اس����تغالل املدخ����رات 
احملتم����ل تكوينها، وف����ي كثير 
من األحيان تك����ون هذه التدابير 
غير جريئة مب����ا يكفي ملواجهة 
التحديات الراهنة، نتيجة إلعفاء 
ش����خصيات أو مؤسسات أخرى 
من املس����اءلة العتبارها فوق أي 
مراجعة أو تدقيق، واألهم من ذلك، 
ألن هذه التدابير تعالج األعراض 
فقط بدال من معاجلة األس����باب 
اجلذرية الكامنة وراء الهدر، كما 
أن الط����رق األخرى التزال تعاني 
انعدام التركيز بش����كل شامل، ال 
ميكن تقسيم الهدر إلى أجزاء، ألن 
عدم الكف����اءة في جزء من اجلهد 
ستمتد إلى أجزاء اجلهد األخرى.  

وتشير الدراسة إلى أنه من األهمية 
مبكان أن تواصل شركات االتصاالت 
اخلليجية مساعيها نحو النمو، كما 
يجب عليها إعطاء األهمية نفسها 
إليجاد سبل لتأمني وحتسني الدخل 
عن طريق حتسني عملياتها بأكبر 
قدر ممكن، حي����ث اليزال معظم 
مقدمي اخلدمات بعيدين عن حتقيق 

التفوق التشغيلي.
وقد وجدت مجموعة بوسطن 
لالستشارات هدرا هائال ما يصل إلى 
30% من التكاليف تتكبدها الشركات 
على اإلصالح )تصحيح عمليات أو 
عيوب املنتج( واإلفراط في اإلنتاج 
)إنتاج سلع قبل الطلب( واجلرد 
)منتجات التخزين( واملبالغة في 
التجهيزات )استخدام موارد أكثر 
من الالزم(.  وسلط هيلدبراندت 
الضوء على هذا الهدر بقوله: نحن 
نعتقد أن قطاع االتصاالت بإمكانه 
أن يوفر ما نسبته 20% إلى %30 
من إجمالي مصاريف التشغيل، من 
خالل التخلص من الهدر املرتبط 
في العمليات كاف����ة، وال تنطبق 
هذه النس����بة فقط على شاغلي 
الوظائف في األس����واق املشبعة، 
وإمنا على الشركات في األسواق 

النامية أيضا.

دفع بأرباحها لالنخفاض بنسب تراوحت بين 15 و30% في النصف األول

املؤشر 
السعري 

6.838.7
بتغير قدره

+ 12  

أعلن سوق الكويت لالوراق 
املالية ان ش���ركة عارف للطاقة 
القابضة )ع���ارف طاقة( افادت 
بحصول احدى شركاتها التابعة 
»ك���ي دي دي ب���ي« البترولية 
واململوكة لها بنسبة 80% على 

ثاني اقل عطاء ملشروع بناء اربع 
محطات تعبئة وقود جديدة تابعة 
لشركة البترول الوطنية بقيمة 
2.482 ملي���ون دين���ار، وافادت 
النتائج  الش���ركة بأنها تترقب 

النهائية لترسية املشروع.

شركة تابعة لـ »عارف طاقة« تحوز ثاني أقل عطاء
لمشروع بقيمة 2.4 مليون دينار

تقرير

الشركات المتصدرة خالل األسبوع
التراجعاتاالرتفاعات

التغيرإقفال سابقآخر إقفالالشركةالتغيرإقفال سابقآخر إقفالالشركة
-36.3%5282املساكن17.6%120102أسواق

-12.5%7080صفاة عقار16.3%500430بحرية

-7.1%32.535امتيازات14.3%800700خليج زجاج

-6.4%234250د للتمويل11.7%8677أولى تكافل

-6.4%206220الرابطة11.3%295265الدولي

-6.0%3941.5العقارية10.7%465420مشاريع

-5.9%128136إسكان10.7%6256بيان

-5.7%410435الغذائية10.4%10696ص متحدة

-5.6%42.545نفائس9.9%390355استثمارات

-5.4%8792سنام8.5%5147نور

جميع االحصائيات في اجلداول املدرجة في التقرير هي إلجمالي الشركات املدرجة في السوق الرسمي واملوازي

أداء قطاعات السوقالتوزيع النسبي لقيمة التداول على القطاعاتحركة التداول اليومية


