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 «الجمان»: ٣٥ سهمًا إسالميًا تتكبد خسائر
  مقابل تحقيق٦ أسهم لمكاسب في فبراير

 قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليل حول أداء 
األســـهم اإلسالمية خالل شهر 
فبراير ٢٠١١، أن مؤشر جلوبل 
اإلســـالمي حقق خسائر خالل 
الشهر مبعدل ٥٫٦٢٪، باملقارنة 
مع خسائر ملؤشر جلوبل العام 

مبعدل ٥٫٧٥٪.
  وحققت ٦ اســـهم إسالمية 
مكاسب بلغ متوسطها ٢٢٫٩٪ 
بنســـبة ١٢٪ من عدد األسهم 
اإلسالمية، بينما تكبد ٣٥ سهما 
إسالميا خسائر بنسبة بلغت 

٩٫٩٪، وقد بلغت نسبة األسهم 
اخلاسرة ٦٧٪، أما األسهم التي 
لم تتغير أسعارها فبلغ عددها 
١١ سهما بنسبة ٢١٪ من إجمالي 
األسهم اإلسالمية، في حني هناك 
١٠ أســـهم موقوفة عن التداول 

خالل شهر فبراير ٢٠١١.
  ومن أكثر األسهم اإلسالمية 
حتقيقا للمكاسب «ثريا» مبعدل 
٧٩٫٦٪، تاله «اإلمناء» مبعدل 
٢٢٫٤٪، ثم «أركان» مبعدل ١٢٫١٪، 
أما أقل األسهم اإلسالمية حتقيقا 
للمكاســـب فكان مـــن نصيب 

«ياكـــو» مبعـــدل ٤٫٦٪، تاله 
«العقاريـــة» مبعدل ٨٫٣ ٪، ثم 

«صفوان» مبعدل ١٠٫٥٪.
  ومن أكثر األسهم اإلسالمية 
تكبدا للخســـائر خالل شـــهر 
فبرايـــر ٢٠١١ «صفـــاة عقار» 
و«عارف طاقة» و«إنوفست» 
بخسائر بلغت ٤٠٫٩٪ و٢٩٫١٪ 
و١٨٫٨٪ علـــى التوالي، أما أقل 
األسهم تكبدا للخسائر فكانت 
«بوبيان» و«أصول» و«املتحد» 
مبعدل ١٫٦٪ و٢٪ و٢٫٥٪ على 

التوالي. 

 أحمد مغربي
  قال مصدر مسؤول في شركة خدمات القطاع النفطي 
ان الشركة قامت مؤخرا باستالم أصول املنظومة األمنية 
ملنطقة الشعيبة الصناعية ومستودع صبحان املركزي 
التابع لشـــركة البترول الوطنية وذلك ضمن اخلطة 
املوضوعة من قبل مؤسســـة البترول الكويتية لنقل 
جميع مهام األمن واحلراســـة وكل األمور األمنية الى 

شركة خدمات القطاع النفطي.
  وأوضح املصدر لـ «األنباء» ان الشركة متكنت من 
توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية تقضي مبشـــاركة 
فرق قوة األثر (K-٩) في العمل على البوابات والنقاط 
والدوريات التي يتم تخصيصهـــا للمرافق النفطية، 
مشيرا الى انه مت اعتماد التعليمات الثابتة واخلاصة 
بإجراءات عمل أفراد قوة األثر حتت إشراف إدارة حماية 

املنشآت احليوية والنفطية بوزارة الداخلية.
  وكشف املصدر عن ان الشركة عقدت اتفاقا مع شركة 

نفط الكويت يقضي بتمديد عقد إعارة العمالة الفنية 
املتخصصة من مهندســـني واخصائيني ملدة ٣ سنوات 
قادمة، كما ان الشركة جددت عقود احلفر املوقعة مع 
العمليات املشتركة حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ ووصل عدد 

املتخصصني في هذا العقد ٩٩ موظفا.
  وبني انه مت عقد اتفاق مع وزارة الداخلية بشـــأن 
استخدام أفراد قوة األمن الصناعي للمنشآت احليوية 
الشاطئية لتعزيز أعمال قوة األمن التابعة إلدارة حماية 

املنشآت احليوية والنفطية وخفر السواحل.
  وذكر ان الشـــركة قامت خالل العام املاضي بالبدء 
في تنفيذ بيئي عمالق يعد األول من نوعه في الكويت 
ويتمثل في غرس مليون سدرة بهدف املساهمة في جتميل 
بيئة الكويت وتشجيرها ودعم التوجهات الوطنية في 
هذا املجال، مشيرا الى ان الشركة حترص على تنفيذ 
التوجهـــات البيئية في الكويت للمحافظة على البيئة 

نظيفة.

  وبني ان نطاق عمل الشـــركة اتسع مع نهاية العام 
املاضي ليشـــمل إدارة أعمال األمن في القطاع النفطي 
بأكمله، موضحا ان الشركة تولت أعمال التنسيق مع 
اجلهات املعنية ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية 
وخفر السواحل وإدارة امن املنشآت احليوية والنفطية 
وجلنة متابعـــة القرارات األمنية لتأمني ســـفن الغاز 
الطبيعي املســـال LNG في أثنـــاء تفريغ حمولتها في 

ميناء األحمدي.
  وأضاف ان عدد العاملني باإلطفاء لدى الشركة وصل 
الـــى ٣٥٥ موظفا، مبينا ان دائرة اخلدمات املســـاندة 
تواصـــل اجلهود لتوحيد أنشـــطة اإلطفاء في القطاع 

النفطي حتت إدارة واحدة. 
  جتدر االشارة الى ان خدمات القطاع النفطي قد حازت 
في بداية العام املاضي شـــهادة نظام اجلودة (االيزو) 
ISO-١٩٠٠١ في مجال تطوير األداء واالرتقاء مبستوى 

العمل في جميع القطاعات التي تعمل فيها الشركة. 

 ١١ سهمًا لم تتغير أسعارها

 ملخص بأداء األسهم اإلسالمية خالل شهر فبراير ٢٠١١ 
 النسبة من إجمالي األسهم  العدد  األسهم 
 ١٢٪  ٦  الرابحة 
 ٦٧٪  ٣٥  اخلاسرة 

 ٢١٪  ١١  غير املتغيرة 
 ١٠٠٪  ٥٢  إجمالي األسهم 

 مركز الجمان لالستشارات االقتصادية 
 األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل شهر فبراير ٢٠١١ 

 السهم  الترتيب 
 الفرق السعر الثاني (فلس) *  السعر األول (فلس) * 

   (فلس) 
 النسبة
 (٪)    ٢٠١١/٢/٢٨  ٢٠١١/١/٣١ 

 ٧٩٫٦  ٢١٫٥  ٤٨٫٥  ٢٧  ثريا  ١ 
 ٢٢٫٤  ١٩  ١٠٤  ٨٥  اإلمناء  ٢ 
 ١٢٫١  ٧  ٦٥  ٥٨  أركان  ٣ 
 ١٠٫٥  ٤٥  ٤٧٥  ٤٣٠  صفوان  ٤ 
 ٨٫٣  ٢٫٥  ٣٢٫٥  ٣٠  العقارية  ٥ 
 ٤٫٦  ١٥  ٣٤٥  ٣٣٠  ياكو  ٦ 

 ٢٢٫٩  املتوسط 
 * متت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة. 

 مركز الجمان لالستشارات االقتصادية 
 األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل شهر فبراير ٢٠١١ 

 السهم  الترتيب 
 السعر الثاني (فلس)  السعر األول (فلس) * 

 الفرق * 
  (فلس) 

 النسبة
 (٪)   

 ٢٠١١/٢/٢٨  ٢٠١١/١/٣١ 
 -٤٠٫٩  -١٣٫٥  ١٩٫٥  ٣٣  صفاة عقار  ١ 

 -٢٩٫١  -٤٦  ١١٢  ١٥٨  عارف طاقة  ٢ 

 -١٨٫٨  -٢١  ٩١  ١١٢  إنوفست  ٣ 

 -١٧٫١  -٦  ٢٩  ٣٥  أبيار  ٤ 

 -١٦٫٩  -١٢  ٥٩  ٧١  عارف  ٥ 

 -١٤٫٧  -١٧  ٩٩  ١١٦  األولى  ٦ 

 -١٣٫١  -٤  ٢٦٫٥  ٣٠٫٥  صكوك  ٧ 

 -١٢٫٧  -٤٥  ٣١٠  ٣٥٥  الدولي  ٨ 

 -١٢٫٢  -٢٫٥  ١٨  ٢٠٫٥  جراند  ٩ 

 -١١٫٦  -٨  ٦١  ٦٩  الصفاة  ١٠ 

 -١١٫٥  -٩  ٦٩  ٧٨  صلبوخ  ١١ 

 -١١٫٤  -١٦  ١٢٤  ١٤٠  مشاعر  ١٢ 

 -١١٫١  -٢٫٥  ٢٠  ٢٢٫٥  الصفوة  ١٣ 

 -١٠٫٨  -٤٫٥  ٣٧  ٤١٫٥  املدينة  ١٤ 

 -٩٫٣  -٧  ٦٨  ٧٥  التجارية  ١٥ 

 -٨٫٨  -٧  ٧٣  ٨٠  أعيان ع  ١٦ 

 -٨٫٥  -٣  ٣٢٫٥  ٣٥٫٥  اثمار  ١٧ 

 -٨٫١  -٤  ٤٥٫٥  ٤٩٫٥  مينا  ١٨ 

 -٧٫٨  -٢٫٥  ٢٩٫٥  ٣٢  اكتتاب  ١٩ 

 -٧٫٣  -١٫٥  ١٩  ٢٠٫٥  املستثمرون  ٢٠ 

 -٦٫٧  -٥  ٧٠  ٧٥  أولى تكافل  ٢١ 

 -٦٫٦  -٣٫٥  ٤٩٫٥  ٥٣  األمان  ٢٢ 

 -٦٫٣  -١٠  ١٤٨  ١٥٨  حتصيالت  ٢٣ 

 -٥٫٥  -٣  ٥٢  ٥٥  اخلليجي  ٢٤ 

 -٥٫٤  -٥  ٨٨  ٩٣  مبرد  ٢٥ 

 -٥٫١  -٢٠  ٣٧٥  ٣٩٥  االفكو  ٢٦ 

 -٤٫٩  -٦٠  ١٫١٦٠  ١٫٢٢٠  بيتك  ٢٧ 

 -٤٫٣  -٣  ٦٧  ٧٠  املغاربية  ٢٨ 

 -٣٫٨  -١٫٥  ٣٨  ٣٩٫٥  جتارة  ٢٩ 

 -٣٫٤  -١٫٥  ٤٢٫٥  ٤٤  منتزهات  ٣٠ 

 -٣  -١  ٣٢  ٣٣  منشآت  ٣١ 

 -٢٫٦  -١  ٣٧  ٣٨  بتروجلف  ٣٢ 

 -٢٫٥  -٢٠  ٧٩٠  ٨١٠  املتحد  ٣٣ 

 -٢  -١  ٥٠  ٥١  أصول  ٣٤ 

 -١٫٦  -١٠  ٦٠٠  ٦١٠  بنك بوبيان  ٣٥ 
 -٩٫٩  املتوسط 

 * متت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة. 

 «ميادين» تتسلم عرضًا لشراء قطعتي
  أرض في مشروعها بجزيرة الريم

 «التجارة»: ٣٠ شركة تعقد
   جمعياتها العمومية األسبوع المقبل

 أفادت الشركة الوطنية للميادين بأنه مت تسلم عرض لشراء 
قطعتي ارض رقم إس ٣ ـ سي ٢٠ ورقم إس ٣ ـ سي ٢٦  اخلاصة 
مبشـــروع الشركة في جزيرة الرمي ـ إمارة ابوظبي في االمارات 
العربية املتحـــدة والبالغة مســـاحتهما ٣٫٦٥٢٫٤١٠ جي اف ايه 
وذلك بســـعر إجمالي ٦٠٠ مليون درهم إماراتي ما يعادل ٤٥٫٥ 

مليون دينار.
  وذكرت الشركة في بيان نشر علي موقع البورصة انه مبجرد 
قبول العرض سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعاقد خالل ستة 
أشـــهر، علما بأن النتائج املالية املتوقعة لتلك الصفقة في حال 
قبول العرض كما يلي:  زيادة صافية في السيولة النقدية مبقدار 
٢١ مليـــون دينار وذلك بعد ســـداد  املطلوبات املتداولة املتعلقة 
بـــاألرض والعموالت، وانخفاض في املطلوبات املتداولة مبقدار 
١٦٫٩ مليون دينار نتيجة لســـداد جميع املبالغ املتبقية من ثمن 
قطعتي األرض واملســـتحقة للمطور الرئيسي (شركة صروح 
 العقارية) ، تســـجيل خسائر مبقدار ١١٫٨ مليون دينار مما ينتج 

عنه انخفاض في حقوق املساهمني  بالقيمة نفسها. 
  وتسجيل مصاريف عموالت بيع مبقدار ٧٫٦ ماليني دينار (جار 
التفاوض بشأنها)  مما ينتج عنه انخفاض في حقوق املساهمني 
بالقيمة نفسها، علما أن تلك النتائج في حال حتقيقها من املتوقع 
ان تظهر في البيانات  املالية للشـــركة في الربع املالي الذي تتم 
فيه املوافقة النهائية على الصفقة  من قبل مجلس االدارة وكذلك 

التوقيع النهائي على مستندات الصفقة.  

 قالت وزارة التجارة والصناعة ان ٣٠ شركة تعمل في قطاعات 
اقتصادية مختلفة ستعقد اجتماعات جمعياتها العمومية العادية 

وغير العادية في الفترة من ٦ حتى ١٠ مارس اجلاري.
  وذكرت الوزارة على موقعها االلكتروني ان بعض هذه اجلمعيات 
ستعقد في مبنى الوزارة مبجمع الوزارات وبعضها اآلخر في مقار 
الشركات ذاتها مضيفة انها ستعلن اسبوعيا عن اجلمعيات املقررة لكل 

شركة في االسبوع الذي يسبق موعد انعقاد جمعيتها العمومية.
  واوضحت ان سبع شركات ســــتعقد جمعياتها العمومية في ٦ 
مارس احلالي وهي شركة القرين للصناعات البالستيكية وشركة عني 
املال لالستشارة والبنك الوطني الكويتي وشركة السيف للوسائط 
املالية وشــــركة القرين لصناعة املواد األولية وشركة غزل العاملية 

العقارية ومجموعة املشاريع املتحدة القابضة.
  وافادت الوزارة بان شركات اوتاد العقارية واملتحدة الدارة النفايات 
ومجموعة ابراج اوالد خالد البدر والشركة العقارية لالستثمار وآرتش 
للتطوير العقاري ستعقد جمعياتها العمومية يوم االثنني ٧ مارس. 
وقالت ان ست شركات ستعقد جمعياتها العمومية الثالثاء ٨ مارس 
هي الكويتية السعودية القابضة واملتحدة للمرطبات واركان الكويت 
العقارية والراية العقارية واهلي كابيتال لالستثمار وانفستجيت 
لالستشارات. واضافت ان عموميات شركات احملراب العقارية والرواد 
العقارية والدليل للنقل والتخزين والنخلة الكويتية العقارية وبيت 
احلكمة الطيبة والصناعات املتحدة وخدمات الكمبيوتر الكويتية 

ستعقد يوم االربعاء املوافق ٩ مارس.
  وذكرت ان خمس شركات ستعقد جمعياتها العمومية في ١٠ مارس 
هي مجموعة الوزان القابضة وكابيتال املتحدة للنقل والشركة املتحدة 
للمشــــروعات النفطية واخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية 

والقرين لصناعة الكيماويات البترولية.
  ودعت الوزارة الشركات املعنية الى االلتزام مبواعيد اجلمعيات 
العمومية اخلاصة بها وإلزام املوظف املختص من قبلها بكتابة احملضر 
ووضعه في ملف خاص بالشركة ليسلم مع التقرير واحملضر الى 

قسم اجلمعيات العمومية بالوزارة فور انتهاء اعمال اجلمعية. 

وعدم اللجوء الى االقتراض من أي 
جهة متويلية.

  من جانبه، قال املدير التنفيذي 
لشــــركة الدوســــري لصناعــــات 
األملنيوم لــــؤي اإلبراهيم ان أمرا 
في غاية األهميــــة برز في اآلونة 
األخيــــرة وهو وجــــود منتجات 
مــــن األملنيوم صينية  وقطاعات 
الصنع يصل سعر الطن فيها الى 
نصف ما هو عليه في السوق او اقل 
بحدود ١٠٠٠ دوالر للطن لكنها ال 
تطابق املعايير واملواصفات العاملية 
والتي قد ينخدع املستهلك فيها كما 
حدث في دولــــة اإلمارات العربية 
املتحدة عندما قامت مجموعة من 
الصناعيني بجمع عينات من هذه 
املنتجات وحتضير ملف لعرضه 
علــــى وزارة االقتصاد للنظر فيه 
وإيقاف اخلسائر بالنسبة لهم والتي 

تقدر مباليني الدوالرات.
  وأضاف االبراهيم «ان االرتفاع 
الذي تشهده أسعار األملنيوم في 
هذه اآلونة سواء كان هذا االرتفاع 
على مســــتوى العالم او الكويت 
خاصة والذي وصل من حيث املادة 
اخلام الى حدود ٣٠٠٠ دوالر للطن 
املتري والى حــــدود ٤٠٠٠ دوالر 
للطــــن للقطاعــــات املصنعة إمنا 
يرتكز على عوامل خارجية وداخلية 
جتعل من هذا املعدن يحقق أرقاما 
قياسية من فترة ألخرى ولكن هذا 
االرتفاع يتفاوت حتى على مستوى 
منطقة اخلليج حيث وصل الى ١٢٪ 
تقريبا فــــي االمارات وحوالي ٨٪ 
في البحرين ويالمس حدود ١٥٪ 

في الكويت». 

  وأشـــار الى ان حدة املنافسة 
بدأت تظهر في السوق احمللي على 
منتج األملنيوم بالنظر الى ان معظم 
االبنية التي تشيد في الوقت الراهن 
حتتاج الى كميات هائلة لالكساء 
بهذه املادة، مضيفا أن حجم الطلب 
على األملنيوم يزداد بشكل متسارع 
بالنظر الى ما راحت تفرزه خطة 
التنمية مؤخرا من مشاريع بدأت 
تظهر آثارها علـــى ارض الواقع 
من خالل إعالنات بعض الشركات 
عن فوزهـــا مبناقصات او عقود 
تنبع في مجملها من منبع خطة 

التنمية. 
  واستغرب الدوسري من قول 
البعض ان خطــــة التنمية التزال 
تصريحات وحبرا على األوراق، 
بقوله: اســــتغرب تلك اآلراء التي 
تطالعنا بها وســــائل اإلعالم عن 
عدم وجود آثار خلطة التنمية على 
ارض الواقع في الوقت الذي تعلن 
الحقا تلك الشركات او املصادر انها 
فازت او انها تتجه نحو الدخول 
في استثمارات مبشاريع تنبع من 

دراسات خطة التنمية.
  وأشار الدوسري الى ان العقود 
التي تبرمها الشركة في معظمها 
تكون وفق تعامالت «الكاش» وليس 
وفق ديون قصيرة او طويلة األجل، 
مشــــيرا الى ان هذا مؤشر الى ان 
الشركات الكويتية قد خرجت من 
نفق االزمة املالية العاملية، مبينا ان 
بعض العقود الفردية التي تبرمها 
الشــــركة تثبت ان السيولة بدأت 
تنساب الى أيادي الناس بالنظر الى 
أقدام املتعاقدين على الدفع بالكاش 

 أحمد مغربي
  قال رئيس مجلس ادارة شركة 
الدوسري لصناعة األملنيوم فوزي 
الدوســــري ان الشركة أبرمت في 
عام ٢٠١٠ عقودا بلغ حجمها نحو 
١٥ مليــــون دوالر، مبينا أن حجم 
العقــــود التــــي تخطط الشــــركة 
الجنازها في ٢٠١١ لن تقل عن ٣٠ 

مليون دوالر.
الدوسري في مؤمتر    وأوضح 
صحافي عقدته الشــــركة أمس أن 
العائد الذي مت حتقيقه بالنســــبة 
التي مت اجنازها  حلجم املشاريع 
خالل عام ٢٠١٠ لم يقل عن ٢٠٪، 
مؤكدا ان هذا العائد سيشهد ارتفاعا 
في السنة احلالية بالنظر الى حجم 
العقود التي سيتم اجنازها إضافة 
الى ســــرعة االجناز الذي حتققه 

الشركة يوما بعد يوم.
  وأشار الدوسري الى ان نشاط 
الشركة اليزال ضمن السوق احمللية 
فيما تلقت «الدوسري لالملنيوم» 
عروضا خارجية لتوسيع نشاطها، 
الفتتاح أفرع في السوق اخلليجية 
والتزال تلك العروض قيد الدراسة 
من قبــــل مجلس ادارة الشــــركة 

واإلدارة التنفيذية.
  وبني أن الشركة سعت والتزال 
تسعى الستكمال جميع الشروط 
الالزمة لإلدراج في سوق الكويت 
املالية والتي اشترطتها  لألوراق 
مؤخرا ادارة السوق، مبينا ان بعض 
الشروط قد مت استكمالها والبعض 
اآلخر ينتظر من حيث توســــيع 
قاعدة املساهمني وزيادة رأس مال 

الشركة الى احلد املطلوب.

 «خدمات القطاع النفطي» تتسلم المنظومة األمنية
  لمنطقة الشعيبة الصناعية ومستودع صبحان المركزي

 جددت عقود الحفر مع العمليات المشتركة ووصل عدد المتخصصين إلى ٩٩ موظفًا

 «الدوسري لصناعة األلمنيوم» تخطط لتنفيذ 
مشاريع بقيمة ٣٠ مليون دوالر في ٢٠١١

 أبرمت عقودًا بحوالي ١٥ مليون دوالر في ٢٠١٠

 فوزي الدوسري ولؤي اإلبراهيم في املؤمتر الصحافي

املؤشر 
السعري 

٦١٤٧٫٧
بتغير قدره

-١٠

 أعلن ســـوق الكويت لألوراق 
املالية ان شـــركة «اســـتراتيجيا 
لالستثمار» أفادته بأن مجلس ادارة 
الشركة قرر تعيني رئيس املجلس 
مشعل ناصر حبيب عضوا منتدبا 

للشركة. 

 أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية ان شركة مجموعة عربي 
القابضة أفادت بأن شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا التابعة لها 
بنسبة ٧٣٪ قد حازت على أقل األسعار في مناقصة أعمال اصالح 
وتوريد املـــواد الالزمة للمقطرات رقم (دي٣، دي٢، دي١) مبحطة 
الشـــويخ التابعة لوزارة الكهرباء واملـــاء وذلك مببلغ ٣٫٨ ماليني 
دينار ملدة ٣ ســـنوات، كما افادت الشركة بأنه لم يصل اليها كتاب 

رسمي من جلنة املناقصات بذلك. 

 تعيين عضو منتدب
   في «استراتيجيا»

 شركة تابعة لـ «عربي القابضة» تحوز على أقل األسعار في مناقصة 


