
 33  اقتصاد  الجمعة ٤ مارس ٢٠١١ 

منها مختلف القطاعات االقتصادية في البالد.

  آلية التداول

  تباينت أسعار أسهم البنوك ما بني االرتفاع واالنخفاض في تداوالت 
مرتفعة على بعض األسهم خاصة البنك الدولي الذي شهد شراء ملحوظا 
أدى الرتفاعه على وحدات ســـعرية، فاألسعار احلالية للسهم تعود 
ملستويات الربع الثالث من العام املاضي، ورغم ان طبيعة التداوالت 
على الســـهم غلبت عليها 
عمليـــات املضاربة إال انه 
يتوقع ان يواصل االرتفاع 
خاصة انه يتوقع ان حتقق 
أرباحا جيدة في الربع األول 

من العام احلالي.
التـــداوالت    ورغـــم 
الضعيفة نسبيا لسهم البنك 
الوطني إال انه حقق مكاسب 
ســـوقية ملحوظة وذلك 
القتراب اجلمعية العمومية 
للبنك والتي ستعقد يوم 
األحد املقبل، فيما انه رغم 
التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهم بيتك إال انه لم 
يحقق مكاسب سوقية مع 

خالل ٤٢٦ صفقة قيمتها ٢٫٢ مليون دينار.

  األسهم القيادية

  تركز القوة الشرائية على أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك 
يظهر احترافية املضاربني في استغالل الفرص املواتية رغم استمرار 
أجواء التشـــاؤم جتاه االنعكاسات السلبية لألوضاع السياسية في 
املنطقة على األسواق املالية التي لم تتفاعل مع القفزة امللحوظة ألسعار 

النفـــط والفوائض املالية 
احملققة من ذلـــك، ولكن 
وفقا للســـلوك التاريخي 
ألوســـاط املتداولني فان 
التعامل في الســـوق قائم 
على الشراء والبيع اليومي، 
بل ان اخليار االستثماري 
أصبح منحصرا في الشراء 
ملدة يومني على األقصى، 
األمر الذي يظهر مدى افتقاد 
أوساط املتداولني الثقة في 
أبرزها  السوق ألســـباب 
داخلي في مقدمتها ضعف 
اإلصالحات االقتصادية في 
الدخول في  البالد، وعدم 
مشاريع تنموية يستفيد 

 الصعود الملحوظ لمعظم األسهم القيادية خاصة «الوطني»
  يحّد من خسائر البورصة.. و«الدولي» يقود النشاط

 استحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات والبالغة 
٢٨٫٢ مليون دينار على ٦٧٫٦٪ من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، الدولي، 
بيتك، بنـــك برقـــان، الصناعات الوطنيـــة، زين، 

االفكو.
  استحوذت قيمة تداول سهم البنك الدولي البالغة ٦٫٦ 

ماليني دينار على ١٥٫٨٪ من القيمة اإلجمالية.
  سجلت مؤشرات ٣ قطاعات ارتفاعا اعالها البنوك 
مبقدار ٩٥٫٧ نقطة، تاله اخلدمات مبقدار ٥١٫٦ نقطة، 
فيما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات اعالها قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار ٥٥ نقطة، تاله قطاع 

التأمني مبقدار ٥٠٫٦ نقطة.  ت 
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ش
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استقرار سعره السابق، فيما واصل سهم بنك برقان االنخفاض وان 
كان بوتيرة محدودة في تداوالت مرتفعة نسبيا.

  على الرغم من التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض أسهم الشركات 
االســـتثمارية إال ان اغلبهـــا واصل االنخفاض، فقد انخفض ســـهم 
االستثمارات الوطنية في بدايات التداول مبقدار ٥٠ فلسا ليصل إلى 
٢٧٥ فلسا إال ان عمليات الشراء التي شهدها قلصت خسائر السهم 
لتصل إلى ٣٠ فلسا ليغلق على ٢٩٥ فلسا، فيما سجل سهم الساحل 

ارتفاعا ملحوظا في سعره بعد ان كان متراجعا باحلد األدنى.
  وتباينت أسعار أسهم الشركات العقارية بني الصعود والهبوط في 
تداوالت مرتفعة على بعض األسهم، فقد شهد سهم اإلمناء العقارية 
تداوالت مرتفعة نسبيا مع استقرار سعره، فيما حقق سهم الصاحلية 

العقارية ارتفاعا محدودا في تداوالت ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  اتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية بالضعف باستثناء 
بعض األسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداوالته كسهم الصناعات 
الوطنية الذي حافظ على ســــعره، فيما استعاد سهم اخلليج للكيبالت 
بعض اخلســــائر التي تكبدها في اليومني املاضيني إال ان سهم اسمنت 
بورتالند واصل هبوطه وان كان بوتيرة محدودة. وحققت اغلب أسهم 
الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها في تداوالت مرتفعة على بعض 
األســــهم، فقد شهد سهم زين ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي وقد 
استحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات على ٦٧٫٦٪ من القيمة اإلجمالية 

للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها ١٠٦ شركات. 

 «الراي» تربح ٢٫٢ مليون دينار في ٢٠١٠
  

ــس ادارة    اعتمد مجل
ــة الراي  ــركة مجموع ش
البيانات  املالية  اإلعالمية 
ــنوية للشركة للسنة  الس
ــمبر  املنتهية في ٣١ ديس
نتائج  ٢٠١٠، حيث جاءت 
أعمال الشركة لتحقق ربحا 
ــغ ٢٫٢ مليون دينار ما  بل

ــا للسهم مقارنة بأرباح بلغت ٢٫٨ مليون دينار ما يعادل ٣٤٫٠٦ فلسا  يعادل ١٣٫٩٨ فلس
للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي، وأوصى مجلس ادارة الشركة عدم توزيع أرباح 

عن السنة املالية املنتهية.
  وقالت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس ان إجمالي املوجودات املتداولة 
ــمبر ٢٠١٠ بلغ ٨٫٠٦ ماليني دينار مقارنة بـ ٦٫١  ــنة املالية املنتهية في ٣١ ديس خالل الس
ماليني دينار، وبلغ إجمالي املوجودات ٤٦٫٦ مليون دينار مقارنة بـ ٤٤٫٩ مليون دينار، 
وبلغ إجمالي املوجودات ٤٦٫٦ مليون دينار مقارنة مع ٤٤٫٩ مليون دينار، وبلغ إجمالي 

املطلوبات املتداولة ٨٫٩ ماليني دينار مقارنة مع ١٦٫٤ مليون دينار.
ــات ٢٢ مليون دينار مقارنة بـ ٣٧٫٦ مليون دينار، فيما بلغ  ــا بلغ إجمالي املطلوب   كم
ــنة  ــاهمني ٢٤٫٥ مليون دينار مقارنة بـ ٧٫٣ ماليني دينار خالل الس إجمالي حقوق املس
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩. وبينت الشركة أن إجمالي االيرادات من التعامالت مع 
األطراف ذات الصلة بلغ ١٫٠٦ مليون دينار وفيما بلغ إجمالي املصروفات من التعامالت 

مع األطراف ذات الصلة ١٩٣٫٨ مليون دينار. 

 هشام أبوشادي
  أوقفت عمليات الشراء امللحوظ 
على معظم أسهم الشركات القيادية 
خاصة البنوك أمس التدهور احلاد 
لسوق الكويت لألوراق املالية الذي 
تباينت حركة مؤشريه بني ارتفاع 
ملحوظ للمؤشر الوزني وانخفاض 
محدود للمؤشر السعري في الوقت 
الذي التزال فيه األوضاع السياسية 
فـــي املنطقة في وضعها املتفاقم إال 
ان وصول أســـعار أسهم الشركات 

القيادية خاصة البنوك ملســـتويات متدنية شجع أصحاب السيولة 
املالية على اقتناص الفرص الراهنة لتحقيق مكاسب سوقية سريعة. 
فمن املالحظ في تداوالت أمس ان عمليات الشراء يغلب عليها طابع 
االحترافية حيث تركزت على أســـهم الشركات التي أعلنت عن منو 
جيد في أرباحها، فضال عن رغبة البعض في احلصول على توزيعات 
األرباح خاصة للشركات التي اقترب موعد انعقاد جمعيتها العمومية 
كســـهم البنك الوطني الذي حقق مكاسب أمس تقدر بنحو ٥٠٪ من 

اخلسائر التي تكبدها يومي الثالثاء واالربعاء والبالغة ١٢٠ فلسا.
  ورغم املكاسب التي حققتها العديد من األسهم أمس إال ان ذلك ال 
يعني ان السوق تعافى من أزمته، فالتزال العوامل السياسية تشكل 
ضغوطا على السوق، كما انه ال توجد أي عوامل ايجابية باستثناء 
وصول األسعار ملستويات متدنية والتي قد متثل حافزا للمضاربني 
الستغاللها بشكل ســـريع، حيث يتوقع ان يشهد السوق األسبوع 
القادم املزيد من عمليات املضاربة وتصعيد األســـهم سواء القيادية 

أو الرخيصة لتحقيق مكاسب سوقية سريعة.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام للبورصة ١٠ نقـــاط ليغلق على ٦١٤٧٫٧ 
نقطة بانخفاض نســـبته ٠٫١٦٪ مقارنة بأول من أمس، فيما سجل 
املؤشر الوزني ارتفاعا مبقدار ٦٫٧٧ نقاط ليغلق على ٤٢٧٫٥٩ نقطة 
بارتفاع نســـبته ١٫٦١٪ مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي األسهم 
املتداولة ١٥٨٫٧ مليون ســـهم نفذت من خـــالل ٣٧٢٦ صفقة قيمتها 

٤١٫٧ مليون دينار.
  وجرى التداول على أسهم ١٠٦ شركات من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم ٣٨ شـــركة وتراجعت أسعار أسهم ٣٩ شركة 
وحافظت أســـهم ٢٩ شركة على أســـعارها و١١٠ شركات لم يشملها 
النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٤١٫٩ مليون ســـهم نفذت من خالل ١١٤١ صفقـــة قيمتها ١٩٫٥ مليون 
دينار. وجاء قطاع الشـــركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٣٩٫٣ مليون ســـهم نفذت من خالل ٩٧٤ صفقة 
قيمتها ١٢٫٣ مليون دينار. واحتل قطاع الشـــركات الصناعية املركز 
الثالث من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٣ مليون سهم نفذت من خالل 

٤٠٤ صفقات قيمتها ٣٫٩ ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات االستثمارية على املركز الرابع من حيث 
القيمـــة، اذ مت تداول ٣١٫٢ مليون ســـهم نفذت من خالل ٦٨٦ صفقة 
قيمتهـــا ٣ ماليني دينار. وجاء قطاع الشـــركات العقارية في املركز 
اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٩٫٣ مليون ســـهم نفذت من 

 التدني الحاد 
ألسعار األسهم 
حفز على الشراء 
المضاربي 
االحترافي

 المؤشر ١٠ نقاط وتداول 
١٥٨٫٧ مليون سهم قيمتها 

٤١٫٧ مليون دينار

 انخفاض 

 «بيتك ـ البحرين» يرعي مؤتمر 
  االتحاد الوطني لطلبة الكويت بالمنامة 

 في إطار مراجعهتا الدورية لتصنيفات البنوك

  «موديز»: أداء «الوطني» القوي يدعم تصنيفاته 
وجودة أصوله األفضل بين كل منافسيه

 أكدت وكالـــة «موديز» للتصنيف االئتماني أن  
أداء بنـــك الكويت الوطني القوي يدعم تصنيفاته 
املرتفعة، كما أن جودة أصوله أظهرت مناعة قوية 
في وجه األزمة، متخطيا كل منافسيه في السوق 

احمللية.
  يذكـــر أن بنك الكويت الوطنـــي يتمتع بأعلى 
تصنيف ائتماني للمدى الطويل في الشرق األوسط 
عنـــد Aa٢، متفوقا على كل بنـــوك املنطقة بدرجة 

على األقل.
  وفي إطار مراجعتها الدورية لتصنيفات البنوك، 
قالت «موديز» ان عمليات البنك الوطني اإلقليمية قد 
تواجه حتديات بسبب البيئة التشغيلية العامة في 
ظل التطورات التي تشهدها املنطقة، لكنها أشارت 
إلى أن هذه التحديات تنحصر في الضغوط التي قد 
تتعرض لها عمليات البنك ـ وكل البنوك اإلقليمية 
األخرى ـ في األســـواق اخلارجيـــة، والناجمة عن 
التطورات التي تشهدها املنطقة، والضعف املستمر 
في منو االئتمان محليا على ضوء بطء وتيرة اإلنفاق 
احلكومي، باإلضافة إلى املخاطر التي تواجه القطاع 
املصرفي الكويتي عموما والناجمة عن املشـــكالت 
التي تعاني منها شركات االستثمار في الكويتـ  رغم 

عدم انكشاف «الوطني» إلى أي منها ـ واالنتعاش 
غير املقنع للقطاع العقاري في البالد.

  لكن «موديز» أكدت أن أداء بنك الكويت الوطني 
يبقى قويا، وهو ما يدعم تصنيفه املرتفع، وأضافت 
أن جودة أصول البنك الوطني أظهرت مناعة قوية 
في وجه تدهور البيئة التشغيلية خالل عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٠، متخطيا كل منافسيه في السوق احمللية، 
كما أن نسبة القروض املتعثرة من إجمالي محفظة 
قروضه تبلغ مستوى منخفضا وال تتعدى ١٫٦٥٪، 
وبالتالي يتمتع «الوطني» برسملة قوية (معدل كفاية 
رأس املـــال يبلغ ١٨٫٢٪)، وهو ما يضعه في موقع 
أفضل للنمو واالستفادة من الفرص احملتملة ما إن 

تترجم املشاريع احلكومية على أرض الواقع.  

 العنزي يتسلم دعم «بيتك - البحرين» 

 أعلن بيت التمويل الكويتي 
ـ البحريـــن (بيتك ـ البحرين) 
عن رعايته للمؤمتر الســـنوي 
األول لالحتـــاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع البحرين حتت شعار 
«كويت العطاء»، تأكيدا إلميانه 
الراسخ بأهمية التفاعل مع جيل 
املستقبل. حيث يحمل املؤمتر 
رسالة نبيلة تركز على مفهوم 
بناء املجتمع والعطاء املتواصل 
خلدمة الوطن، كما يأتي في ظل 
ذكرى أيام ومناســـبات وطنية 
مهمة في تاريخ الكويت احلديث. 
وقال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي في «بيتك- البحرين» 
عبـــد احلكيم اخلياط ان رعاية 
البنـــك للمؤمتر تعبر عن عمق 
العالقات بني البلدين الشقيقني، 
وتقديره لدور الشباب وأهميتهم 
في حتقيق النهضة االقتصادية، 
إذ يشكلون املستقبل، كما يعتبر 
املؤمتـــر مناســـبة اجتماعية 
متميزة للتعرف والتفاعل بني 

املتفوقـــني وقطاعات  الطلبـــة 
املجتمع املختلفة. بدوره، أشاد 
اإلدارية لالحتاد  الهيئة  رئيس 
الوطنـــي لطلبـــة الكويت فرع 
البحرين مشاري العنزي بدور 
«بيتـــك ـ البحريـــن» وقال إن 
الدعم والتشجيع املتواصل من 

البنك للشـــباب الكويتي يؤكد 
مســـؤوليته االجتماعية جتاه 
الطالب الكويتيني الدارسني في 
البحرين، مشيرا إلى مشاركته 
دائما في دعم مختلف أنشـــطة 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

فرع البحرين. 

 عمومية الشركة أقرت توزيع ١٠٪ منحة 

 العصفور: «مواد البناء» بدأت التشغيل التجريبي
  لخط إنتاجي جديد من شركة «بسير-أوماك»

 «المجموعة التعليمية» تربح ٣٨٧ ألف دينار في ٣ أشهر 
 اعتمد مجلس ادارة شركة املجموعة التعليمية القابضة 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املالية املنتهية 
 في  ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا بلـــغ ٣٨٧ الف دينار ما يعادل ١٫٥٩ فلس 
للسهم مقارنة مع خســـائر بلغت ٨٩٦٫٢ الف دينار ما 
يعادل خسارة للسهم بلغت ٣٫٦٧ فلوس للسهم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.
  وذكر بيان نشر على موقع البورصة أمس ان تقرير 
مراقبي احلســــابات يحتوي على التحفظ التالي:   قامت 
املجموعة بتجميع نتائج إحدى شركاتها التابعة، شركة 
مدينة املعرفة القابضة،  اســــتنادا الى  حسابات االدارة، 
حيث ان ادارة املجموعــــة لم تتمكن من احلصول على 
املعلومات املالية املراجعة لهذه الشــــركة التابعة التي 
تعكس  معلوماتها املالية  اجمالي موجودات مببلغ ٣٫٢ 
ماليني دينار كما في ٣٠ نوفمبر٢٠١٠  وموجودات قدرها 
٣٫٤ ماليني دينار في ٣١ أغسطس ٢٠١٠ وموجودات قدرها 
٣٫٦ ماليني دينار كما في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٩، وصافي خسارة 
مببلغ ١٦١٫٣ الف دينار للفترة املنتهية في ذلك التاريخ 
وخسارة قدرها ١٥٫١ الف دينار كما في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٠، 
 ولم نتمكن من احلصول  على أدلة مراجعة مناسبة  فيما 

يتعلق  باملعلومات املالية لهذه الشركة التابعة من  خالل 
احلصول على حق االطالع على الدفاتر احملاســــبية او 
سجالت االدارة  لهذه الشركة التابعة او من خالل إجراءات 
مراجعة أخرى حتى نتوصل الى قناعة حول املبلغ املدرج 

في املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة. 
  وقال البيان: اننا لم نقم مبراجعة  املعلومات املالية 
املرحلية لشركتني زميلتني  للمجموعة:  شركة اياس للتعليم 
األكادميي والتقني ش.م.ك. (مقفلة) (اياس) والتي يتم 
 احملاسبة عنها بإجمالي ربح مببلغ ٨٠٤ االف دينار لفترة 
الثالثة أشــــهر املنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ وبلغ ربح 
الفترة املنتهية فــــي ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٩ مبلغ ٤٧٠٫٢ الف 
دينــــار بقيمة دفترية مببلغ ١٣٫٣ مليون دينار، وأرباح 

قدرها ١٢٫٥ مليون دينار كما في ٣١ أغسطس ٢٠١٠.
  والشــــركة التعليمية املتطورة ش.م.س. والتي يتم 
احملاسبة عنها بإجمالي خسارة مببلغ ٣٠٫١ الف دينار 
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠، وخسائر 
مببلــــغ ٦٧٫٩ الف دينار للفترة املنتهية في ٣٠ نوفمبر 
٢٠٠٩ بقيمة دفتريــــة مببلغ ١٠٫٤ ماليني دينار، وقد مت 
تدقيق املعلومات املالية املرحلية املكثفة لهاتني الشركتني 
الزميلتني من قبل مدققني آخرين مت تزويدنا بتقريري 

مراجعتهم. وان تقرير املراجعة لشركة اياس هو تقرير 
متحفظ حيث ان املوجودات املالية املتاحة للبيع مببلغ 
٧٨٧٫٥ الف دينار في االستثمارات غير املسعرة مدرجة 
بالتكلفة نتيجــــة لعدم  توافر معلومــــات حول القيمة 

العادلة. 
  وأضاف البيـــان: لم نتمكن من احلصول على دليل 
مراجعة مالئم فيما يتعلق بالقيمة الدفترية كما في ٣٠ 
نوفمبر ٢٠١٠ وحصة املجموعة في نتائج الفترة املنتهية 
بذلك  التاريخ لهاتني الشركتني الزميلتني حيث اننا لم 
نتمكن من تقييم السجالت  احملاسبية لهاتني الشركتني 
الزميلتـــني او من خالل اي إجـــراءات مراجعة أخرى، 
وبالتالي لم نتمكن من حتديد ما اذا كانت اي تعديالت 
لهذه املبالغ ضروريـــة، وكان تقرير مراجعتنا في ٣٠ 
نوفمبر ٢٠١٠ حـــول املعلومات املالية املرحلية  املكثفة 
املجمعة متحفظا أيضا فيما يتعلق باألمور املبينة أعاله، 
ونتيجة للتحفظ في تقرير مراجعة الشـــركة الزميلة 
اياس الـــذي مت تزويدنا به من قبل مدققني آخرين كما 
هو مذكور اعاله، فـــان التأثير احملتمل، ان وجد، على 
املعلومـــات املالية املرحلية املكثفـــة املجمعة ال ميكن 

التحقق منه.  

 محمد العصفور

 أحمد مغربي
  قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
الشركة الكويتية لصناعة مواد 
البناء محمـــد العصفور انه مع 
بدايـــة عام ٢٠١١ بدأ التشـــغيل 
التجريبي خلـــط إنتاجي جديد 
من شركة بسير-اوماك ذي تقنية 
عالية حتقق املواصفات االنتاجية 
الكويتية والعاملية، باإلضافة الى 
حتقيق غـــزارة انتاجية كبيرة 
تساهم في تخفيض كلفة االنتاج 
الشـــركة على  وتزيد من قدرة 
املنافسة، مشيرا الى ان هذا اخلط 
اجلديد هو السادس في مسيرة 
الشركة التنموية واالنتاجية وبعد 
استكمال مسيرة البناء والتطوير، 
التي انتهجتها إدارة الشركة في 
زيادة حجمها ومنشآتها واالنفتاح 
على السوق احمللي بشكل اوسع 

وأعم.
  حديث العصفـــور جاء على 
هامش اجلمعية العمومية التي 

عقدتها الشركة امس في وزارة 
التجارة والصناعة بنسبة حضور 
بلغت ٩٣٫٧٧٪ وأشار العصفور 
الى ان الشركة عملت على زيادة 
التصدير اخلارجي  القدرة على 
للســـوق اخلليجية، مشيرا الى 
ان الشركة دائما تسعى للحفاظ 
على موقعها احمللي باإلضافة الى 
انها تنفرد بإنتاج «الكي ستون» 
الذي تعتبر الشركة وكيله الوحيد 

مبنطقة اخلليج العربي.
  

  استمرار الركود
  ولفت الـــى ان عام ٢٠١٠ كان 
استمرارا لفترة الركود االقتصادي 
التي بدأت في عام ٢٠٠٨ ومازالت 
تبعاته مستمرة مما ادى الى تراجع 
األسواق وتأخير طرح مشاريع 
الدولة التنموية والعمرانية وكان 
من تأثيره انخفـــاض مبيعات 
الشركة من ٣٫١٧٩ ماليني دينار 
عام ٢٠٠٩ الى ٢٫٠٨٥ مليون دينار 

في ٢٠١٠ وذلك بانخفاض قدره 
١٫٠٩٤ مليون دينار.

  تكلفة المبيعات

  وبـــني العصفـــور ان تكلفة 
املبيعات زادت بنســـبة ٦٧٫٨٪ 
خـــالل عام ٢٠٠٩ الى ٦٩٫٧٪ في 
عام ٢٠١٠ نظرا لتراجع املبيعات 

باإلضافة الى تراجع مجمل الربح 
من ١٫٠٢٣ مليون دينار لعام ٢٠٠٩ 
الـــى ٦٣٢٫٧٦٠  دينارا عام ٢٠١٠ 
قـــدره ٣٩٠٫٣٧٦  اي بانخفاض 

دينارا.
  وأوضح أن املصاريف العمومية 
واإلدارية انخفضت بشكل طفيف 
يصل إلـــى ١٠٧٠ دينـــارا حيث 
انخفضت من ٣٨٣٫٧٣٢ دينارا في 
عام ٢٠٠٩ إلى ٣٨٢٫٦٦٢ دينارا عام 
٢٠١٠ وقد زادت تكاليف التمويل 
من ٧٫٦٧٣ دينارا عام ٢٠٠٩ الى 
١٣٫٣٢٤ دينارا عام ٢٠١٠ بزيادة 
قدرهـــا ٥٦٥١ دينارا وذلك نظرا 
لتمويل اخلط االنتاجي اجلديد 

بالشركة.

  مخصص الذمم

  وقال انه حتوطا ملواجهة بعض 
الذمم املدورة مت زيادة مخصص 
الذمم املشكوك في حتصيلها من 
٢٠ ألف دينار عام ٢٠٠٩ الى ٥٠ 

ألف دينار عام ٢٠١٠ اي بزيادة 
قدرها ٣٠ ألف دينار باإلضافة الى 
انخفاض اجمالي املخصصات من 
الكويت للتقدم  حصة مؤسسة 
العلمي والـــزكاة وضريبة دعم 
العمالـــة الوطنية مـــن ٢٩٫٩٧٠ 
دينارا عام ٢٠٠٩ الى ١١٫٧٦٠ دينارا 
عام ٢٠١٠ بانخفاض قدره ١٨٫٢١٠ 
دينارا وبالتالي انخفضت ربحية 
السهم من ٢١٫٥ فلسا عام ٢٠٠٩ 

الى ٧٫٤ فلوس عام ٢٠١٠.

  الجمعية العمومية

  هذا وقد اقرت عمومية الشركة 
كافة بنود جدول األعمال وأهمها 
اقتراح زيادة رأس املال من ٢٫٦٢٥ 
مليـــون دينار الـــى ٢٫٨٨٧٫٥٠٠ 
مليون دينار عن طريق اصدار 

اسهم منحة.
  كما أقرت عمومية الشـــركة 
توزيع اسهم منحة بنسبة ١٠٪ 

على املساهمني. 

 (محمد ماهر) املكاسب للكبار فقط 


