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لــــم تعد في الوقت الراهن جاذبة للمضاربني في ظل عدم قدرة احملافظ 
املالية الكبيرة على التحرك على اســــهم شركاتها في الوقت الراهن، بل 
انها حترص على دعم أســــهمها على اسعارها احلالية وعدم استنفاد ما 
لديها من سيولة. وقد حافظت أغلب أسهم البنوك على أسعارها ثابتة في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض األسهم خاصة 
سهم بنك برقان الذي شهد 
تداوالت نشطة مع تذبذب 
في سعره السوقي ما بني ٥١٠ 
الى ٥٣٠ فلسا اال انه اغلق 
البالغ  السابق  على سعره 
٥٢٠ فلسا، ومن الواضح ان 
آلية تداول سهم بنك برقان 
البيع  يغلب عليهــــا طابع 
أكثر من الشراء خاصة من 
جانب بعض املضاربني الذين 
كانوا يعولون على ان السهم 
سيشهد املزيد من االرتفاع 
نتيجة استكمال متلك بنك 
اخلليج املتحد نسبة الـ ٢٠٪ 
من اسهم بنك برقان، فيما 
الشراء  اســــتمرت عمليات 
البنك  احملدود على ســــهم 
الدولي على سعر ٣٢٥ فلسا، 

مليون سهم نفذت من خالل ٢٦٤ صفقة قيمتها ٧٫٧ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشــــركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٥٢٫٨ مليون ســــهم نفــــذت من خالل ٨٧٣ صفقة قيمتها ٤٫٢ 

ماليني دينار.
  وعلى الرغم من ضعف آلية التداول في الســــوق بشــــكل عام اال انه 

يالحظ ان هنــــاك عمليات 
شــــراء انتقائــــي وبوتيرة 
محدودة على اسهم الشركات 
التي متتلك محفزات ذاتية 
جيدة خاصة أسهم الشركات 
القادرة على توزيع أرباح، 
ويقابل ذلــــك عمليات بيع 
وبوتيــــرة محــــدودة ايضا 
على أسهم الشركات األخرى، 
واملالحظ ايضا ان آلية تداول 
الســــوق أجبرت املضاربني 
على الســــلوك االستثماري 
متوسط املدى او قصير املدى 
وذلك ألسباب منها ضعف 
معدالت دوران األسهم، كذلك 
عدم وجود محفزات ايجابية 
تشــــكل حافزا للمضاربني، 
فأسهم الشركات الرخيصة 

 تداوالت نشطة على سهم «زين» لليوم الثاني على التوالي
  وشراء انتقائي محدود على الشركات ذات التوزيعات

   اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات 
والبالغة ٢٢٫٧ مليـــون دينار على ٦٧٫١٪ من 
القيمة االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، 
بنك برقان، االستثمارات، المباني، زين، ايفا، 

مشاعر، مبرد.
ــهم زين البالغة  ــتحوذت قيمة تداول س     اس
٩٫٥ ماليين دينار على ٢٨٫١٪ من اجمالي القيمة.

    حققت مؤشرات ٦ قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطــاع االغــــذية بمقـــــدار ٢٣٫٩ نقطة، تاله 
قطاع الشـــركات غير الكويتية بمقدار ٢٣٫٤ 
نقطة، فيما انخفض مؤشـــر قطاع االستثمار 
بمقدار ٣٣٫٦ نقطة، تاله قطاع الصناعة بمقدار 

٣٫٦ نقاط.

كذلك استمرت عمليات التجميع على 
ســــهم البنك الوطني على سعر دينار 
و٣٠٠ فلس، حيث يتوقع ان يشــــهد 
الســــهم املزيد من االرتفاع في الفترة 
القادمة مدعوما باألرباح والتوزيعات 

اجليدة للبنك.
  وســــجلت أغلب اســــهم الشركات 
االســــتثمارية انخفاضا في اسعارها 
بفعل عمليات البيع القوية على بعضها 
خاصة سهم األهلية القابضة الذي شهد 
بيــــع أدت النخفاضه باحلد  عمليات 
األدنى معروضا دون طلبات شراء، كذلك انخفض سهم نور لالستثمار 
باحلد األدنى معروضا دون طلبات شراء تأثرا باخلسائر الكبيرة التي 
أعلنت عنها الشركة والتي جاءت مفاجئة ألوساط املتداولني، واستمرت 
تداوالت سهم االستثمارات الوطنية في االرتفاع التدريجي في تداوالت 
محدودة، فيما سجل سهم «ايفا» ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت 
ضعيفة، وخالل مراحل التداول ارتفع سهم اسكان باحلد األعلى ليصل 
الى ١٣٨ فلســــا اال ان عمليات البيع جلني األرباح أدت لتراجعه الى ١٢٨ 
فلسا، واستمر سهم الصفاة لالستثمار في االنخفاض متأثرا باخلسائر 
الكبيرة التي أعلنت عنها الشــــركة. وازدادت حركة التداول على أغلب 
أسهم الشركات العقارية ضعفا باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم 
املستثمرون الذي حافظ على سعره مستقرا، وشهد سهم املباني ارتفاعا 
في تداوالته قياســــا مبعدالت دورانه الضعيفة املعروفة مع ارتفاع في 
ســــعره الســــوقي، حيث متتلك املباني قدرة على حتقيق منو ذاتي في 

أرباحها التشغيلية بفضل أصولها الضخمة املدرة للدخل.

  الصناعة والخدمات

  اســــتمرت التداوالت الضعيفة على أسهم الشركات الصناعية التي 
حافظت أغلبها على أسعارها، فقد شهد سهم الصخور انخفاضا مبقدار ٦٠ 
فلسا من خالل تداول ٢٠ ألف سهم فقط، وقد وافقت اجلمعية العمومية 
للشركة أمس على انسحابها من البورصة، وبذلك ُتعد أول شركة تتخذ 
عموميتها قرارا باالنسحاب من البورصة. وحققت أغلب أسهم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها مع تداوالت مرتفعة على بعض األسهم 
خاصة سهم زين الذي يشهد عمليات شراء مرتفعة نسبيا لليوم الثاني 
على التوالي في اطار عمليات شراء من السوق من قبل بعض األطراف 
للدخول في صفقة شــــراء ٤٦٪ من زين، وحقق ســــهم هيتس ارتفاعا 
ملحوظا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، فيما شهد سهم مشاعر 
انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة، كما حقق سهم «ايفا» 

للفنادق ارتفاعا ملحوظا في تداوالته وسعره السوقي.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات على ٦٧٫١٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٠٣ شركات. 

 هشام أبوشادي
  على الرغم من تقدمي بعض اعضاء 
مجلس االمة استجوابا لرئيس احلكومة، 
اال ان ســــوق الكويت لالوراق املالية 
واصل تداوالته النشطة والتي تركزت 
على عدد محدود من االســــهم، خاصة 
ســــهم زين الذي يشهد عمليات شراء 
ملحوظــــة لليوم الثاني على التوالي، 
فيما استمرت حركة التداول على اسهم 
الشركات الرخيصة في الضعف بشكل 
عام، االمــــر الذي يظهر عدم جاذبيتها 

نتيجة املخاوف من نتائجهــــا املالية في الربع االخير من العام احلالي 
في ظل االداء الضعيف للسوق خالل تلك الفترة مقارنة بنشاط السوق 
القوي في الربع الثالث، والذي انعكس ايجابا على النتائج املالية ألغلب 

الشركات.
  وفي اطار آلية التداول التي يشهدها السوق حاليا، فإنه ميكن التأكيد 
على ان الســــوق سيســــتمر على وتيرته احلالية حتى نهاية  العام مع 
عمليات تصعيد لبعض االسهم لتجميل ميزانيات الشركات، خاصة ذات 
امللكيات املتداخلة، فعلى اجلانب الفني السوق مؤهل للصعود ويحتاج 
الى محفزات تدفعه الى الصعود والتي ابرزها في الوقت الراهن الكشف 
عن تطورات ايجابية حول صفقة زين، وفي هذا الصدد فإن مســــؤولني 
في شــــركة االتصاالت االماراتية يعقدون اجتماعا في لندن مع البنوك 
العاملية القائدة لتوفير قرض لتمويل صفقة زين، حيث يتوقع الكشف 
عــــن تفاصيل عملية االقراض خالل االســــبوعني املقبلني، كذلك تترقب 
اوساط املتداولني جلسة احملكمة اليوم للنظر في القضية التي رفعتها 
شركة الفوارس لوقف عمليات الفحص النافي للجهالة، والتي في حال 
صدور قرار ايجابي ملصلحة الصفقة فإن ذلك سيكون له تأثير ايجابي 

على السوق بشكل عام واسهم الشركات املرتبطة بها بشكل خاص.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشــــر العام للبورصة ١٫٥ نقطة ليغلق على ٦٧٨٨٫٣ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٠٢٪ مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
١٫٥٥ نقطة ليغلق على ٤٦٩٫٢٣ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٣٣٪ مقارنة بأول 
من امس، وبلغ اجمالي االســــهم املتداولة ١٥٢٫٤ مليون سهم نفذت من 

خالل ٢٠٣٢ صفقة قيمتها ٣٣٫٨ مليون دينار.
  وجرى التداول على اســــهم ١٠٣ شركات من اصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٢٧ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٣٧ شركة وحافظت 

اسهم ٣٩ شركة على اسعارها و١١٠ شركات لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع اخلدمات النشــــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٥٢٫٣ 

مليون سهم نفذت من خالل ١١٨٩ صفقة قيمتها ١٦٫٩ مليون دينار.
  وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول ١١٫٦ 

 أوضاع السوق 
تحول المضاربين 
إلى مستثمرين 
قصيري 
ومتوسطي المدى

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم

  ٨ شركات
  على ٦٧٫١٪

  من القيمة اإلجمالية

 (محمد ماهر)  قاعة التداول شبه خاوية من املتعاملني 

  المؤشر ١٫٥ نقطة وتداول 
١٥٢٫٤ مليون سهم قيمتها 

٣٣٫٨ مليون دينار
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 «بوبيان»: أجرينا تسوية
  مع أحد العمالء بـ ٧٫٣ ماليين دينار

 استقالة السيف من «أريج»

 «الكويت الدولي» يستقبل
  وفد «المركزي الماليزي»

 عمومية «الصخور» توافق على إلغاء
  إدراج الشركة في البورصة

 أعلن الســـوق أن بنك بوبيان أفاده بأنه أجرى تســوية مببلغ 
٧٫٣ ماليني دينار مع أحـــد  عمالئه والتي ترتب عليها اإلفراج عن 
بعض املخصصات املكونة مقابلها، مشيرا الى أن ذلك لن ينعكس 
على ربحية البنك حيث سيتم استخدام تلك املخصصات املفرج   

عنها ملواجهة التزامات أخرى.

 أعلن السوق أن شركة املجموعة العربية للتأمني (اريج) افادته 
باستقالة حامد السيف من مجلس ادارة املجموعة العربية للتأمني 
وقـــد قبل مجلس ادارة املجموعة االســـتقالة في اجتماعه املنعقد 

األحد املاضي. 

 اعلن بنك الكويـــت الدولي عن تلقيه كتابا من بنك الكويت 
املركزي يحيـــط البنك برغبة البنك املركـــزي املاليزي زيارة 
املسؤولني للبنك يوم ٢٧ اجلاري، وذلك ضمن زيارة مسؤولي 
البنـــك املركزي املاليزي للكويت خـــالل الفترة من ٢٣ الى ٢٧ 

اجلاري.
  وقال البنـــك في بيان صحافي انه يولي أهمية خاصة لهذه 
الزيارة سواء لتعريف مسؤولي البنك املركزي املاليزي بالتجربة 
الناجحـــة والرائـــدة في حتول البنك إلى العمـــل وفقا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية، أو جلهة إرساء قاعدة االتصال املستقبلي 
بالبنوك املاليزية، حيث من املقرر أن تقوم بعض قيادات البنك 
الدولي بزيارة تعارف للبنوك املاليزية املشابهة لبناء عالقات 

عمل وتعاون مستقبلي.
  واشـــار «الدولي» الى انه مت تشكيل مجموعة عمل من كبار 

مسؤولي بنك الكويت الدولي ملقابلة الوفد املاليزي. 

  عاطف رمضان
   أقرت اجلمعية العمومية العادية للشركة اخلليجية للصخور 
والتي عقدت أمس بنســـبة حضور ٨٧٪ البند الوحيد املدرج على 
جدول األعمال واخلاص بانسحاب الشركة من سوق الكويت لألوراق 
املالية بناء على رغبة املساهمني.  وأرجع نائب رئيس مجلس اإلدارة 
شاكر الصانع قرار االنسحاب الى رغبة غالبية مساهمي الشركة 
في ذلك والتغيرات التي شهدها السوق وحتفظات مجلس اإلدارة 

جتاه قانون هيئة أسوق املال اجلديد. 
  وأضاف ان القانون يجيز تداول أسهم الشركة بعد قرار االنسحاب 
ملدة ٦ أشـــهر من خالل التنسيق مع الشـــركة الكويتية للمقاصة 
حيث يسمح للمساهمني بيع وشراء أسهم الشركة خالل تلك املدة 
القانونية.  وأوضح الصانع ان الشـــركة لم حتقق اي خسائر منذ 
تأسيســـها وحتى اآلن وقامت بتوزيع أرباح على املساهمني خالل 
السنوات املاضية وال توجد اي مشكالت تعوق الشركة او تؤثر على 
نشاطها في الوقت احلاضر.  وأكد ان إجمالي الديون املستحقة على 
الشركة ال تشكل سوى ١٠٪ إلى ١٥٪ من إجمالي حقوق املساهمني، 
كما ان الشركة حريصة على خدمة مديونياتها بصفة مستمرة وفي 

املوعد املقرر وال توجد اي تعثرات في السداد.

 البنوك والشركات االستثمارية التي تم تأسيسها منذ عام ٢٠١٠/٢٠٠٩/٢٠٠٨ 
 سنة التأسيس  رأسمال  اسم الشركة /البنك 

 ٢٠١٠  ١٠٠ مليون د.ك  بنك وربة 
 ٢٠٠٨  ٢٠ مليون د.ك  كاب كورب لالستثمار 

 ٢٠٠٨  ١٥ مليون د.ك  حياة لالستثمار 
 ٢٠٠٨  ١٥ مليون د.ك  الريادة للتمويل واالستثمار 
 ٢٠٠٨  ٢٠ مليون د.ك  التنمية لالستثمار الدولي 

 ٢٠٠٨  ١٥ مليون د.ك  املستقبل لالستثمار 
 ٢٠٠٩  ١٥ مليون د.ك  الفوز لالستثمار 

 ٢٠٠٩  ١٥ مليون د.ك  بوبيان كابيتال لالستثمار 

 حركة تأسيس الشركات الجديدة خالل االعوام ٢٠٠٨ /٢٠٠٩ /٢٠١٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  الشركة 

 عدد الشركات في جميع القطاعات 
 ٥١  ٧٥  ٢١٩ االقتصادية 

ضــــــــح  و  أ
تقرير صادر 
عن شــــركة 
زي  ملــــــوا ا
لالستشارات املالية واالقتصادية 
بأن العام احلالي لم يشهد إدراج 
أي شركة بالسوق املوازي عكس 
الوضع في ٢٠٠٩ الذي شهد إدراج 

٣ شركات.
ان إجمالي عدد  التقرير    وقال 
الشــــركات التي تأسســــت بشكل 
عام خالل ٢٠١٠ قد بلغ ٥١ شــــركة 
في مختلف القطاعات االقتصادية 
مقارنة بـ ٧٥ شركة في ٢٠٠٩ و٢١٩ 

شركة في ٢٠٠٨.
  وأضاف التقرير ان بنك وربة 
هو الوحيد الذي تأسس في قطاع 
البنوك والشركات االستثمارية في 
٢٠١٠ وذلك برأسمال بلغ ١٠٠ مليون 

دينار.
  وقــــال التقريــــر ان اجمالــــي 
رؤوس أموال الشركات املساهمة 
غير املدرجة فاق الـ ٣٫٤ مليارات 
دينار، وأضاف ان بعض الشركات 
حافظت على حتقيقهــــا لألرباح 
لسنوات متتالية حتى عام ٢٠٠٩ 
إذ أثرت األزمة املالية العاملية على 
أرباح شــــركات كثيرة وحتقيقها 
اخلسائر وتآكل نسبة كبيرة من 
رؤوس األموال مما جعلها في وضع 
اما التصفية أو زيادة أو تخفيض 

رأسمالها وتكملة مسيرتها.
  وذكر التقرير ان شركة االمتياز 
لالستثمار اكثر تفاعال مع أحداث 
الى ٩٧  األزمة بزيادة رأســــمالها 
مليون دينــــار ثم ١١٠ ماليني، كما 
أدت ردة الفعل من إدارة ومساهمي 
الشركة الى مواجهة األزمة املالية 
واحلفاظ على حقوق املســــاهمني 
واألصول رغم ان زيادة رأس املال 
بذلك املبلغ الكبير أصبحت عبئا 

كبيرا عليها.
  وقــــال التقرير ان الوضع كان 
مشابها متاما ملا حدث بالشركات 
املدرجة بالبورصــــة حيث هناك 
شركات تشغيلية كان أداؤها الفتا 
لالنتباه وشــــركات تآكلت حقوق 
مساهميها وتشكلت نظرة قامتة 
حول مصير تلك الشركات او حتى 
نية اإلدراج تبخرت ومنها شركات 
الشــــركات  أطلق عليها مصطلح 

الكرتونية.
  واضـــاف ان شـــركة الراية 
لالســـتثمار قامت بالتحول من 

لإلجــــارة والتمويــــل عموميتها 
وأعلنت عن حتقيقها أرباحا بواقع 
٩٩٦ ألف دينار عن السنة املالية 

املنتهية من ٢٠٠٩.
  في حني اعلنت شركة سبائك 
لإلجارة واالستثمار عن حتقيقها 
خسائر بواقع ٢٫٥٦٩ مليون دينار 
عن الســــنة املاليــــة املنتهية في 
٢٠٠٩. وكانت الشــــركة قد ربحت 
٨٨٤ ألف دينار خالل نفس الفترة 

من ٢٠٠٨.
  كما اعلنت شركة الرازي القابضة 
عن حتقيقها أرباحا بواقع ١٫٣٧٠ 
املالية  الســــنة  مليون دينار عن 

املنتهية من ٢٠٠٩.
  في حني اعلنت شركة صروح 
لالســــتثمار عن حتقيقها خسائر 
بواقع ٢٫٥٦٢ مليون دينار عن السنة 

املالية املنتهية من ٢٠٠٩.
  كمــــا خســــرت شــــركة نور 
لالتصاالت ٢٫٦ مليون دينار عن 
الســــنة املالية املنتهية من ٢٠٠٩. 
كما أعلنت شركة رواحل القابضة 
عن خسائر بواقع ٣٫٦ ماليني دينار 
عن السنة املالية املنتهية من ٢٠٠٩، 
أرباحا  وكانت الشركة قد حققت 
بواقع ٩٧١ ألف دينار خالل نفس 
الفترة من عام ٢٠٠٨. كما حققت 
شــــركة زاجل الدولية لالتصاالت 
أرباحــــا عــــن ٢٠٠٩ بواقع ٣٫٩٤٠ 

ماليني دينار.
  هذا وقد حققت شــــركة وفرة 
لالســــتثمار الدولي ارباحا بواقع 

٣٫٧٤٠ ماليني دينار. 
  كما انعقدت اجلمعية العمومية 
لشركة خباري القابضة، وأعلنت 
عن حتقيقها خســــارة عن السنة 
املالية املنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بلغت 

٢٣٫٨٨٦ مليون دينار. 

بتاريــــخ ١٣ مايــــو، وأعلنت عن 
حتقيقها أرباحا عن السنة املالية 
املنتهيــــة مــــن ٢٠٠٩ بواقع ١٥٫٤ 
مليــــون دينار، وأقرت توزيع ٧٪ 
نقدا. وكانت الشركة قد ربحت ٢٩٫٢ 
مليون دينــــار خالل نفس الفترة 
من ٢٠٠٨ وأقرت توزيع ٢٠٪ نقدا 

و١٠٪ منحة.
  في حني عقدت شركة احلمراء 
العقاريــــة عموميتهــــا بتاريخ ١٥ 
فبراير وأعلنت عن حتقيقها خسائر 
عن السنة املالية املنتهية من ٢٠٠٩ 

بواقع ٦ ماليني دينار.
  كمــــا عقــــدت شــــركة الــــري 
لوجيستيك عموميتها في ١١ نوفمبر 
وأعلنت عن حتقيق خســــائر عن 
الســــنة املالية املنتهية من ٢٠٠٩ 
بواقــــع ٦٧٢ ألف دينــــار وكانت 
الشركة قد ربحت ١٧٦ ألف دينار 
خالل نفس الفترة من عام ٢٠٠٨.

  هذا وقد عقدت شركة الوسيط 
انترناشــــيونال للنشر والتوزيع 
عموميتها بتاريخ ١٧ أكتوبر وأعلنت 
عن حتقيقها أرباحا عن السنة املالية 
املنتهية مــــن ٢٠٠٩ بواقع ٥٫٩٥٠ 
ماليني دينار. وكانت الشــــركة قد 
ربحت ٥٫٠١٣ مليون دينار خالل 

نفس الفترة من ٢٠٠٨.

  سوق السالمية العقارية 

  في حني عقدت شــــركة سوق 
الساملية العقارية عموميتها بتاريخ 
٣ ابريل وأعلنت عن حتقيقها أرباحا 
بواقع ١٫٥١٦ مليون دينار عن السنة 
املالية املنتهية من ٢٠٠٩، وكانت 
الشــــركة قد حققت أرباحا بواقع 
١٫١٣٥ مليون دينــــار خالل نفس 

الفترة من ٢٠٠٨.
  كما عقــــدت شــــركة الوطنية 

الـــى قابضة ومت  اســـتثمارية 
تخفيـــض رأســـمالها مـــن ٢٥ 
مليـــون دينار الى مليون دينار 
بعـــد أخـــذ موافقـــة اجلمعية 
العمومية، كما حافظت شركات 
القابضة وكويت  الكويت  بوابة 
انرجي واألحمديـــة للمقاوالت 
والوسيط انترناشيونال واالمتياز 
لالســـتثمار واخلليجية حلفظ 
األوراق املالية ووفرة لالستثمار 
الدولي وزاجل الدولية لالتصاالت 
على حتقيقها أرباحا ومواصلة 
العمل التشغيلي الذي تأسست 
من اجله وحافظت على حقوق 

مساهميها وتعظيمها.
التقرير    هـــذا واســـتعرض 
مجموعة من النتائج املالية لبعض 
الشركات غير املدرجة، موضحا 
ان شركة بوابة الكويت القابضة 
عقدت عموميتها بتاريخ ١٩ ابريل، 
وأعلنت عن حتقيقها أرباحا عن 
السنة املالية املنتهية عن ٢٠٠٩ 
بواقع ٩٫٧ ماليني دينار وأقرت 
توزيع أرباح نقدية بواقع ٢٠٪ 
نقدا. وكانت الشركة قد ربحت 
٥٤٫٩ مليـــون دينار خالل نفس 
الفترة من ٢٠٠٨ وأقرت توزيع 

أرباح نقدية بواقع ٤٥٪ نقدا.
  كما عقدت شركة أوتاد العقارية 
عموميتها بتاريخ ٢ مارس وأعلنت 
عن حتقيق أرباح عن السنة املالية 
املنتهيــــة منهــــا ٢٠٠٩ بواقع ٢٫٤ 
مليون دينار وأقرت توزيع أسهم 
منحة بواقع ٩٪، وكانت الشركة 
قد ربحت ١٫٧ مليون دينار خالل 
نفس الفترة من ٢٠٠٨ وأقرت توزيع 

١٢٪ منحة.
  وأضــــاف التقرير ان شــــركة 
االمتياز لالستثمار عقدت عموميتها 

 «الموازي»: تأسيس الشركات
  تراجع في ٢٠١٠  إلى ٥١ شركة 

 تقـرير 

 عموميتها انتخبت مجلس إدارتها الجديد لـ ٣ سنوات مقبلة

 الوزان: إدراج «كي جي ال لالستثمار»
  بعد استيفائها لشروط اإلدراج

 عاطف رمضان
  كشف رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال لالستثمار يعقوب الوزان 

عن نية الشركة اإلدراج بعد استيفاء الشروط املطلوبة لذلك.
  وأضاف الوزان خالل عمومية الشــــركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور بلغت ٦٨٪ ان الشركات التشغيلية التي توجد لديها محافظ 
ترتكز على قاعدة أصول قوية هي الوحيدة التي ستكون قادرة على 

تخطي األزمات الطاحنة.
  وأوضح ان الشركة متكنت من بناء منوذج صلب حلقوق امللكية 
اخلاصة مت تصميمه ليعمل بكفاءة وسط التحديات املرتبطة باألسواق 
الناشئة، مشيرا إلى أن الشركة جنحت في التغلب على تخطي املخاطر 
السياسية والتشغيلية ومخاطر االئتمان خالل الفترة املاضية، األمر 
الذي يعطيها ميزة تنافسية كبيرة في التعامل مع االسواق الصعبة 
خالل فترة التراجع االقتصادي، والتي لم تشــــهد االسواق مثيال لها 

من قبل.
  ولفــــت الوزان إلى ان األزمة العاملية أدت إلى تراجع حاد في قيمة 
األصول وأثرت على النظرة املستقبلية للطلب على املنتجات ومستويات 

النمو، وتقييم بعض استثمارات الشركة.
  واستطرد قائال: بناء على املعايير احملاسبية الدولية أجرت الشركة 
اختبار انخفاض القيمة على استثماراتها وكان ذلك هو السبب وراء 
معظم حاالت اخلســــائر الصافية املجمعة التي مت اإلعالن عنها والتي 
بلغت ٦٫٠٣٧ ماليني دينار في ديســــمبر ٢٠٠٩ مقابل صافي ربح بلغ 

١٢٢٫٨٨٣ دينارا في عام ٢٠٠٨.
  وأشــــار الوزان إلى أنه بالرغم من أن الشركة أظهرت خسائر في 
عام ٢٠٠٩، إال أن معظم املنتجات الفردية لشركة كي جي ال لالستثمار 
حققت عوائد ايجابية قوية واستطاعت إكمال جميع املراحل الرئيسية 
كما هو مخطط لها في العام ٢٠٠٩ وعن إستراتيجية الشركة ذكر الوزان 
ان اجلوانب الرئيسية في إستراتيجية الشركة تتمثل نحو االستمرار 
في التركيز على الســــوق ودعم االستثمارات احلالية واالستفادة من 
مجموعة مختارة من فرص االعمال اجلديدة واجتذاب املستثمرين اجلدد 

ملشاريع الشركة والتركيز على سياسة احلفاظ على النقد.
  من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية في الشركة، مارشا الزاريفا، 
ان الشركة استطاعت بناء منوذج صلب حلقوق امللكية اخلاصة حيث 
بلغ صافي حقوق امللكية املجمعة للشركة وشركاتها التابعة نحو ٢٦٫٨ 
مليون دينار نهاية ديسمبر من العام ٢٠٠٩ بينما بلغت ديون الشركة 
نحو ٦٫٣ ماليني دينار خالل الفترة نفسها وبلغ إجمالي أصول الشركة 

نحو ٣٦٫٤ مليون دينار.
  واستعرضت أداء الشركة خالل العام احلالي، حيث استطاع صندوق 
املوانــــئ ان يحقق عائدا قدره ٢٠٪ منذ تأسيســــه عام ٢٠٠٧، كما قام 
الصندوق بتوقيع اتفاقية مع سلطة مطار كالرك بالفلبني لتطوير مدينة 
لوجستية ومدينة طيران متعددة األغراض على مساحة ١٧٧ هكتارا 
مببلــــغ ٢ مليار دوالر وتأجيرها ملدة ٥٠ عاما مع إمكانية التمديد ملدة 
٢٥ عاما أخرى وخالل العام احلالي قامت مؤسسة جلوبال جيت واي 
للتنمية باستثمار مبلغ كبير في البنية التحتية مما سمح للمؤسسة 

بجذب الشركات اللوجستية والشركاء الى املشروع.
  وقد انتخبت عمومية الشركة مجلس اإلدارة اجلديد ملدة ثالث سنوات 
مالية مقبلة ويتكون من: شركة املرابطون الدولية (عضوان) وشركة 
وفرة لالستثمار الدولي وشــــركة طرفان للتجارة العامة واملقاوالت 

والزاريفا ماريا العضو املنتدب للشركة. 

 (محمد ماهر) جانب من عمومية «كي جي ال لالستثمار»


