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 عمر راشد
  نفى رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة 
العقاري  أبيـــار للتطويـــر 
مرزوق الرشدان عالقة سعر 
اسهم الشركات العقارية في 
البورصة بوضع الشركات 
من حيث مالءتها االئتمانية، 
مســـتدركا بأن سعر السهم 
يخضـــع لعوامل نفســـية 
وفنيـــة عديدة فيمـــا تأتي 
معانـــاة االصول من تراجع 
االســـعار في ظل تداعيات 

االزمة املالية.
  وقال الرشـــدان في تصريح خاص لـ «األنباء» ان الشركات 
العقارية اجليدة في السوق ال تتعدى اصابع اليد الواحدة، مبينا 
ان بعض تلك الشركات متتلك اصوال جيدة، غير ان سعر سهمها 

السوقي دون ١٠٠ فلس للسهم.
  وبني ان الشركات الورقية ال تأثير لها على الشركات اجليدة، 
فهناك معايير فنية محددة يتم اللجوء اليها ملعرفة ما اذا كانت 
الشركة جيدة من عدمه، مشيرا الى ان هناك شركات في السوق 
اضرت كثيرا بأداء البورصة واهدرت حقوق مساهميها النها لم 
تقدم ميزانياتها عن االعوام السابقة، مبينا ان تلك الشركات خالفت 

قواعد وتعليمات وزارة التجارة دون ابداء اسباب لذلك.
  ولفت الرشدان الى ان «ابيار» تفكر في التخارج من اي اصل 
مـــن اصولها وفي اي وقت اال ان التخارج في الوقت الراهن يعد 
صعبا للغاية بسبب وضع السوق والظروف االقتصادية العاملية 
واالقليمية التي اثرت بشدة على اداء القطاع العقاري، مشيرا الى 

ان السعر والتوقيت مهمان للغاية الجناز اي تخارجات.
  وبني ان الشركة تركز في املرحلة الراهنة على سداد الديون 
واعادة هيكلة االصول وتنويـــع محفظتها العقارية في الكثير 

من الدول.
  وتوقع الرشـــدان تعافي الســـوق العقاري وعودته ملستواه 
الطبيعي خالل ٥ ســـنوات في ظل الظروف الراهنة التي تواجه 

السوق العقاري في منطقة اخلليج. 

٦٩٥٥٫٥
بتغير قدره

-٦٫٧

 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عن اضافة 
سهم شركة الساحل للتنمية واالستثمار في سوق 
اخليارات وذلك خالل إصدارات يوم االثنني املوافق 
٣ يناير علما أن عقود اخليارات ســــوف تصدر 
للفترات (شهر ـ ٣ شــــهور ـ ٦ شهور ـ ٩ شهور 

ـ سنة).  

 «الساحل للتنمية» في سوق الخيارات
  اعتبارا من االثنين المقبل

 الجمعة لـ «األنباء»: ١٠٪ استفادة
  شركات التأمين من مشاريع التنمية

 «المعدات» تربح ٥٠٣ آالف دينار
  لألشهر الـ ٩ بواقع ٣٫٦٩ فلوس للسهم

 تعود للتداول االثنين المقبل 

 .. والشركة نحو تغيير السياسة المحاسبية 
  لتسجيل قيمة  حق االنتفاع في األراضي المستأجرة 

 اعلنت شركة املعدات القابضة 
عن اعتماد مجلس ادارتها البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في ٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٠ 
حيث حققت الشركة أرباحا قدرها 
٥٠٣٫١ آالف دينـــار بواقع ٣٫٦٩  
فلوس للسهم مقارنة بخسائر 
قدرها ١٠ ماليـــني دينار بواقع 
٧٣٫٩١ فلســـا للســـهم عن ذات 
الفترة في ٢٠٠٩، كما بلغ إجمالي 
موجـــودات الشـــركة املتداولة 
١٣٫٢ مليون دينار واملطلوبات 
املتداولة ٢٢٫٦  مليون دينار فيما 
بلغ إجمالي حقوق املســـاهمني 
١٤٫٨ مليون دينار بنهاية فترة 

التسعة أشهر من ٢٠١٠.
  وافادت الشـــركة على موقع 
سوق الكويت لألوراق املالية بأن 
ارباحها لفترة الـ ٦ اشهر املنتهية 
في ٣٠ يونيـــو بلغت ٨٦٢ الف 
دينار بواقع ٦٫٣٢  فلوس للسهم 
مقارنة بخسائر قدرها ٩٫٤ ماليني 
دينار بواقع ٦٨٫٩٩ فلسا للسهم 
عن ذات الفترة من عام ٢٠٠٩ كما 
بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 
١٥٫٩ مليون دينار واملطلوبات 
املتداولة ٢٤٫٩  مليون دينار فيما 
بلغ  اجمالي حقوق املســـاهمني 

١٥٫٤ مليون دينار  .
  وعليه سوف تعاد الشركة الى 

التداول اعتبارا من يوم االثنني 
املوافق ٣ يناير املقبل حيث سيتم 
تداول السهم في اليوم األول دون 
حدود ســـعرية الى أن تتم أول 
صفقة ومن ثـــم تطبق احلدود 

السعرية املتبعة في السوق.
  وستبقى أسعار التداول لسهم 
الشركة خارج معادالت حساب 
مؤشـــرات السوق  ملدة ١٤ يوما 
وتسوى العقود اآلجلة التي لم 
يتم تســـويتها في تاريخ وقف 
الســـهم خالل أسبوعني  تداول 
من تاريخ إعـــادة تداوله، على 
أن تنتهـــي في موعـــد أقصاه 

١٦يناير.

 ذكرت شركة المعدات القابضة ان مجلس 
ادارة الشركة قرر تغيير السياسة المحاسبية 
المتبعة في تســــجيل قيمة  حق االنتفاع في 
االراضي المستأجرة من الدولة من السياسة 
القديمة التي تم من خاللها تسجيل قيمة حق 
االنتفاع في االرض المستأجرة من الدولة كأصل 
غير ملموس يتم اطفاؤه سنويا وعلى مدى ١٥ 
سنة، الى السياسة الجديدة االكثر واقعية التي 
تتبع كال من معيار المحاسبة الدولي رقم (٤٠): 
العقارات االستثمارية، باستخدام نموذج التقييم 
الســــنوي، وذلك بالنسبة لجزء حق االنتفاع 
والمبنى (العقار) المؤجر من قبل الــشــــركة 
للغير وكذلك معــيار المحاــسبة الدولي رقم 
(١٦): الممتلكات واآلالت والمعدات، باستخدام 
نموذج التقييم السنوي، لجزء العقار المستخدم 

من قبل المجموعة الغراض التشغيل.
     قامــــت المجموعة بالحصول على تقارير 
تقييم مســــتقلة ومتخصصة توضح القيمة 
العادلة والمساحة المستخدمة لكل جزء على 

حدة.
  وبناء عليه تمت اعادة تسجيل تلك القيم 
وباثر رجعي على البيانات المالية للمجموعة 
ضمــــن المعلومات الماليــــة المرحلية لفترة 
الـ ٦ اشــــهر المنتهية في ٣٠-٦-٢٠١٠ وعلى 

النحو التالي: عكــــس وإلغــاء قيمة االصول 
غير الملموسة ورصيد فائض اعادة التقييم 
المتعلق به وكذلك مصاريف االطفاء السنوية 
الخاصة برصيد فائض اعادة التقييم و استبدالها 

بما يلي:
  تسـجيل القيمة العادلة لجزء العقار المؤجر 
للغير كعقار استثماري وفق معيار المحاسبة 
الدولــــي رقــــم (٤٠) وبقيمــــة اجمالية قدرها 

٩٫٢٤٣٫٦٧٧ د.ك كما في  ٣١-١٢-٢٠٠٩.
  وتســــجيل القيمة العـادلة لجــــزء العقار 
المســــتغل من قبــــل المجـموعــــة ألغراضها 
التشغيلية كممتلـكات وفق معيار المحاسبة 
الدولــــي رقم (١٦) وبقيمــــة اجمـالية قــدرها 
٩٫٧٩٢٫٣٠٥ دنـانـير وتســــجيل فائض اعادة 
التقييم الخــــاص بقيمة هذا الجزء من العقار 
والبالغ ٤٫٨٤٩٫٢٢٠ دينارا ضمن بيان التغيرات 

في حقوق الملكية.
  كما تم تخفيض مبلغ الخسائر المتراكمة كما 
في ٣١-١٢-٢٠٠٩ من مبــلغ ١٨٫٣٦٤٫٨١١ دينارا 
الى مبلغ ١١٫٣١٣٫٢٤٦ دينارا بسبب عكس مبالغ 
االطفاء الســــنوية المحتسبة والمسجلة على 
فائض اعادة التقييم السابق الخاص باألصول 
غير الملموسة الذي تم الغاؤه نتيجة تغيير 

السياسة المحاسبية. 

االتصاالت بفضل الصفقات التي 
أبرمت فيه».

  وعن أقـــل القـطاعات التي 
حققت نموا في ٢٠١٠ قال: ان 
التـأمين اســـتـطاع ان  قطاع 
يحقـــق أعلى معـــدالت النمو 
وذلك رغم استمرار تداعيات 
األزمة وعـــدم وضوح الرؤية 

حتى اآلن.
  وأشار الى انه بصفة عامة 
فإن أداء الشركات خالل الـ ٩ 
أشهر الماضية من ٢٠١٠ شهد 
تحسنا حيث استطاعت كثير 
من الشـــركات أن تنفذ برامج 
الهيكلـــة وتقليـــص  إعـــادة 
المصروفـــات وإعادة توجيه 

نشاطاتها نحو أمرين:
  أوال: ان تكون أصوال اكثر 
جودة من ذي قبـــل، وثانيا: 
التركيز على النشاطات المدرة 
للدخل لتأمين روافد للشركة 
في ظل صعوبة الحصول على 
ارتفاع نسبة  تمويل، وايضا 

الفائدة على القروض. 

شركات التأمين وإعادة التأمين 
في السوق المحلي.

القطاعات    وعـــن أفضـــل 
إيجابية  التي حققت نتائـــج 
خالل ٢٠١٠، قال الجمعة: «انه 
ال شـــك ان القطاع المصرفي 
قد حقق أفضـــل النتائج تاله 
الخدمـــات مدعومـــا  قطـــاع 
بالنشـــاط الكبير الذي شهده 
السوق المحلي ويليهما قطاع 

 أحمد يوسف
  توقع رئيس مجلس اإلدارة 
السابق في شركة وربة للتأمين 
د.حيدر الجمعة ان يســـتفيد 
قطاع التأمين بنسبة ١٠٪ من 
طرح مشاريع التنمية، خاصة 

النفطية.
الجمعة في تصريح    وقال 
خاص لـ «األنباء» ان شركات 
التأمين تعول على المشاريع 
التي تطرح مـــن قبل القطاع 
النفطي، والتـــي عادة ما يتم 
توزيـــع وتقســـيم الحصـــة 
التأمينيـــة الناتجة عنها بين 
شركة تأمين قائدة وشركات 
العاملة في الســـوق  التأمين 

المحلي.
  وأضاف ان الهدف من عملية 
التأمينية  توزيـــع الحصـــة 
الناتجة عن العمليات النفطية 
انما يرجع الى امرين، أولهما 
الناتجة عن  المخاطر  توزيع 
عقود بحجـــم كبيـــر، ثانيا: 
اســـتفادة أكبر قدر ممكن من 

 «البنوك» و«االتصاالت» حققا أفضل أداء خالل ٢٠١٠

 د.حيدر اجلمعة

 الرشدان: «أبيار» أنجزت شوطًا كبيرًا في سداد التزاماتها الرشدان: «أبيار» أنجزت شوطًا كبيرًا في سداد التزاماتها الرشدان: «أبيار» أنجزت شوطًا كبيرًا في سداد التزاماتها الرشدان: «أبيار» أنجزت شوطًا كبيرًا في سداد التزاماتها الرشدان: «أبيار» أنجزت شوطًا كبيرًا في سداد التزاماتها
 أكد أن شركات العقار الجيدة في البورصة ال تتعدى أصابع اليد الواحدة

 األسعار والتوقيت مهمان إلنجاز أي تخارجات والخروج من أي أصل صعب في ظل األوضاع الراهنة
 السوق العقاري بحاجة إلى ٥ سنوات للعودة إلى مستوى التعافي 

 مرزوق الرشدان

 «وضوح»: ٢٠١٠ عام «زين» دون منازع

مؤشـــره الوزني عند ١٩٦٫٣٢ 
نقطة، تاله قطاع التأمني بنسبة 
تراجع ٠٫٦٤٪ في مؤشره الوزني 
الذي أغلق عند ٣١٣٫٣١ نقطة، 
وحقق قطاع الصناعة أقل نسبة 
انخفاض بلغت ٠٫١٢٪ في املؤشر 
الوزني حيث أغلق عند مستوى 

٤١٣٫٨ نقطة.
  أما من حيث نشاط القطاعات 
فقـــد تصدرها قطـــاع البنوك 
٤٦٫١٪ من  مســـتحوذا علـــى 
الســـوق، يليه  قيمة تداوالت 
قطاع اخلدمـــات بقيمة تداول 
تعادل ٢٥٫٩٪ من إجمالي القيمة 
املتداولة، وحل قطاع االستثمار 
في املركز الثالث بقيمة تداول 
تعادل ٩٫٣٩٪ من قيمة تداوالت 

السوق.
  وعلى صعيد األســـهم فقد 
تصـــدر ســـهم لؤلـــؤة قائمة 
االرتفاعات بواقع ٤٦٫٣٪ ليغلق 
عند ٣٩٫٥ فلسا، يليه سهم عقار 
بزيادة مقدارها ٢٠٫٠٪ فيما جاء 
سهم خطوط وطنية في املرتبة 
الثالثة مرتفعـــا ١٧٫٦٪، وفي 
املقابل تصدر التراجعات سهم 
فلكس بنحو ٢٢٫٧٪ حيث أغلق 
عند ٥١ فلسا، يليه سهم بحرية 
متخليا عن ١١٫٥٪ ثم سهم إسكان 

بخسارة مقدارها ٩٫٥٪.
  أما من حيث نشاط األسهم 
فقد حقق سهم وطني أعلى قيمة 
تداول خالل هذا األسبوع بلغت 
٤٤٫٠٢ مليون دينار وأغلق عند 
١٫٤٤٠ فلس، يليه سهم أالفكو 
بقيمة تـــداول مقدارها ٢٠٫٥٤ 
مليون دينار حيث أغلق عند 

٣٢٠ فلسا. 

هبطت أســـعار أسهمها إلى ما 
دون قيمتها االسمية من خالل 
إنشاء سوق ثالث يتم التحضير 
له حاليا عوضا عن وقف تداول 

تلك األسهم.
  ومن ضمن القرارات املهمة 
التي شهدها العام ٢٠١٠ ما صدر 
من قبل بنك الكويت املركزي من 
معايير رقابية جديدة تتعلق 
بالرفع املالي والسيولة السريعة 
وقدرة الشركات على االقتراض 
اخلارجي مع إعطاء الشركات 
مهلة ملـــدة عامـــني لتصحيح 
أوضاعها وهو األمر الذي سيضع 
حـــدا لوضع معظم شـــركات 
االستثمار وحتديدا التي خسرت 
ما يفوق الـ ٧٥٪من رأسمالها هذا 
باإلضافة إلى قرار تخفيض سعر 
الفائدة ٥٠ نقطة أســـاس على 
الدينار لينخفض سعر اخلصم 
مـــن ٣٪ إلى ٢٫٥٪ وذلك بهدف 

تعزيز النمو االقتصادي.
  ومن بني املتغيرات التي كان 
لها أثر على مســـيرة السوق 
إقرار قانون خطة  واالقتصاد 
التنمية والتي دخلت أيضا حيز 
التنفيذ ومن املتوقع أن تساهم 
مشاريع اخلطة في حترك القطاع 
اخلاص ومعاجلة االختالالت 

الهيكلية في االقتصاد.

  أحداث ومجريات التداول

  وذكـــر التقرير ان ســـوق 
الكويت لـــألوراق املالية أنهى 
تداوالت آخر أسبوع من شهر 
ديسمبر على ارتفاع حيث أغلق 
املؤشر السعري عند مستوى 
٦٫٩٥٥٫٥ نقـــاط مرتفعا بنحو 

١٫٠٧٪ عـــن إغالق األســـبوع 
السابق الذي بلغ ٦٫٨٨١٫٩ نقاط، 
في حني أنهى املؤشـــر الوزني 
تداوالت هذا األســـبوع ليغلق 
عنـــد مســـتوى ٤٨٤٫١٧ نقطة 
مرتفعا بنحـــو ٠٫٨٧٪ مقارنة 
السابق عند  بإغالق األسبوع 

٤٨٠ نقطة.
  وأشار التقرير إلى أن إجمالي 
القيمة املتداولة لهذا األسبوع 
بلغ ما يقارب ٢٠٦٫٤ ماليني دينار 
مقارنة بنحو ١٥٣٫٩ مليون دينار 
خالل األسبوع السابق مرتفعة 
بنحـــو ٣٤٫١٪، وارتفعت كمية 
األسهم املتداولة لهذا األسبوع 
بنحو ٢٤٫١٪ لتبلغ بنهاية هذا 
األسبوع ١٫٠٧٤ مليون سهم من 

خالل تنفيذ ١٨٫٠٧٧ صفقة. 

  تداوالت السوق

  وعلى صعيد القطاعات فقد 
أداء  شـــهدت تداوالت السوق 
متباينا حيث ارتفعت إغالقات ٥ 
مؤشرات وزنية قطاعية متداولة 
في السوق بصدارة قطاع البنوك 
بنسبة ٢٫٠٥٪ ليغلق مؤشره 
الوزني عند مستوى ٦٢٨٫٤٥ 
نقطة، تاله قطاع غير الكويتي 
والذي أغلق مؤشره الوزني عند 
مستوى ٥٦٢٫٨٧ نقطة، مرتفعا 
بواقع ١٫٣٪ مقارنة باألسبوع 
السابق، وتذيل قطاع اخلدمات 
قائمة االرتفاعات بنسبة ٠٫١٣٪ 
الوزني عند  ليغلق مؤشـــره 
مســـتوى ٧٣٤٫٦١ نقطة. ومن 
حيث التراجعات فقد حل قطاع 
االستثمار في املركز األول بنسبة 
انخفاض بلغت ٠٫٨٤٪ ليغلق 

األفريقية والتوزيعات القياسية 
التي قامت بها الشـــركة، ولم 
يتوقف األمر عند هذا احلد بل 
استمر الوضع لتكون هي في 
صدارة األحداث من جديد من 
خالل العرض الذي تقدمت به 
شـــركة االتصاالت اإلماراتية 
بشـــراء حصة ٤٦٪ من أسهم 
شركة زين لالتصاالت وما رافق 
ذلك من شد وجذب بني كل من 
الفوارس ومجموعة  مجموعة 
األوراق املالية بخصوص هذه 
الصفقـــة، ومن جهـــة أخرى 
تصـــدرت زين أيضـــا أحجام 
التداول فقد بلغ إجمالي القيمة 
املتداولة لشركة زين العام ٢٠١٠ 
١٫٤ مليار دينار لتشكل ما نسبته 
١٥٪ من إجمالي قيمة التداول 
الســـنوية والبالغة ١٫٥ مليار 

دينار.
  ومن األحداث املهمة أيضا في 
٢٠١٠ إقرار قانون إنشاء هيئة 
أسواق املال في فبراير ودخوله 
حيز التنفيذ إذ يعتبر هذا احلدث 
من احملطات املهمة بالنســـبة 
للسوق وبذلك يكون قد مت فصل 
إدارة ســـوق الكويت لألوراق 
املالية عن اجلهاز الرقابي، األمر 
الذي يعنـــي املزيد من الرقابة 
والصالحيـــات القانونية لهذا 
املرفـــق، ومن بـــني التغيرات 
اجلوهرية تسمية مفوضي هيئة 
أسواق املال وتعيني مدير جديد 
لسوق الكويت لألوراق املالية، 
اإلدارة اجلديدة  وقد كشـــفت 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
عن نيتها للقيام بفرز الشركات 
املدرجة وفصل الشركات التي 

 قـــال تقريـــر 
شركة وضوح 
لالستشـــارات 
الـــمــالــيـــــة 
واالقتصادية ان سوق الكويت 
أنهى تداوالته  املالية  لألوراق 
للعـــام ٢٠١٠ علـــى انخفاض 
طفيـــف، حيث أغلق املؤشـــر 
السعري عند مستوى ٦٫٩٥٥٫٥ 
نقاط أي بتراجع قدره ٠٫٧٪ عن 
إغالق نهاية ديسمبر ٢٠٠٩، كما 
حقق مؤشـــر السوق مكاسب 
فصلية في الربع الرابع بلغت 

.٪٠٫٩
  وأوضـــح التقرير انه على 
مستوى املؤشـــر الوزني فقد 
أغلق عند مستوى ٤٨٤٫١ نقطة، 
ليحقق مكاسب سنوية قدرها 
٢٥٪ وقد جاء هذا األداء اإليجابي 
للمؤشر الوزني مدعوما باألداء 
للشركات الرئيسية والقيادية 
في السوق وعلى رأسها قطاع 

البنوك وشركة «زين».
  وأضاف التقرير انه مع نهاية 
تداوالت األســـبوع األخير من 
العام ٢٠١٠ اليزال املستثمرون 
فـــي حالة انتظـــار وترقب ملا 
إليه األحداث سواء  ســـتؤول 
على املستوى السياسي والتي 
من املتوقع حسمها في اخلامس 
من شهر يناير املقبل، من جانب 
آخر تتجه أنظار املستثمرين 
أيضا نحو زين من جديد حيث 
املتوقع أن تتضح املالمح  من 
النهائية إلمكانية حسم الصفقة 
وذلك قبل منتصف الشهر املقبل 
وعليه فمن املتوقع اســـتمرار 
احلـــذر والتذبذب فـــي حركة 
وتداوالت السوق حلني حسم 

تلك القضايا العالقة.
  وذكر التقرير انه قد انقضى 
عام ٢٠١٠ بحلوه ومره وبعد ان 
امتأل بالعديد من األحداث التي 
كان لها أثر كبير في تشـــكيل 
العام، وميكن  مالمح تداوالت 
وصف العـــام بأنه عام «زين» 
دون منازع حيث تصدرت معظم 
األحداث بدءا من بيع األصول 

 إقرار خطة التنمية سيساهم في تحرك القطاع الخاص ومعالجة االختالالت الهيكلية 

 تقـرير 

 «أموال» تتوقع تحقيق
  خسارة بقيمة ٥٢٦ ألف دينار 

 ذكرت شـــركة اموال الدولية لالستثمار  انها 
توصلت التفاق مبدئي لبيع مساهمتها في شركة 
االمارات اللواح الزجاج املسطح والبالغة ٧٫٥٤٤٪ من 
اجمالي رأسمال  الشركة مببلغ اجمالي ٣٩٫٢٣٠٫٠٠٠ 
درهم اماراتي، وسوف توفر الصفقة عند امتامها 
سيولة نقدية للشركة بحوالي ٢٫٨ مليون دينار، 
كما انه من املتوقع ان تتأثر البيانات املالية للشركة 
بخســـارة قدرها ٥٢٦٫٠٠٠ دينار  تقريبا وسوف 
تكون هناك زيادة في حقوق املســـاهمني مببلغ 
٩٦٠ ألف دينار تقريبا من اعادة املخصص املأخوذ 
الحتياطي االستثمارات، وافادت الشركة على موقع 
البورصة بأنها سوف تقوم بإعالم ادارة السوق 

في حالة امتام الصفقة. 

 ترسية مناقصة
  على «التنظيف»

  
  افادت الشركة الوطـنية  للتـنظيف 
بأنه قـــد تمـت ترســـــية الــمناقصة 
الخاصـــة بتقديـــم خدمـــات النظافة 
والـمناولـــة لشـــركة ناقـــالت النفط 
الكويتية على الشركة بإجمالي قيمة 
 العـقد ٩٧٩٫٩٨٠ دينــارا، وذلـك لمـدة 

خـمـس سنوات. 


