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 قال رئيس مجلس إدارة شــــركة النخيل املتحدة 
العقاريــــة التابعة لبيت التمويــــل الكويتي «بيتك» 
عصام مســــاعد امليلم ان الشركة حققت أرباحا لعام 
٢٠١٠ بلغت ٣٫٩ ماليني دينار بواقع ٧٫٧ فلوس للسهم، 
وقد بلغ اجمالي املوجودات ١٤٤٫٢ مليون دينار، وان 
الســــنة املالية املنتهية في ٣١ أكتوبر املاضي شهدت 
حتسنا في اإليرادات التشغيلية وتطورا في مجاالت 
عمل الشركة.  وأوضح امليلم في كلمة أمام اجلمعية 
العمومية العادية للشركة بان «شركة النخيل املتحدة 
العقارية» قامت بالتركيز على اخلدمات العقارية التي 
تقدمها للغير من اســــتصناع وإدارة مشاريع وإدارة 
اصول باإلضافة الى انشاء مراكز ربحية جديدة مثل 
مركــــز النخيل للمعارض وهو عبــــارة عن معارض 
دائمة للشــــركات العقارية التي ترغب في تســــويق 

منتجاتها، وسيوفر املعرض جميع املســــتلزمات واخلدمات للشركات 
املشاركة لتسهيل عملية تسويق منتجاتهم.

  وكشف امليلم عن أن الشركة بصدد التخارج من 
أغلب استثماراتها والتركيز بصورة أكبر على اجلانب 
التشــــغيلي، خاصة في مجال االستثمارات العقارية 
املدرة للدخــــل، منوها ان هناك خططا وسياســــات 
إستراتيجية وضعت للســــنوات املقبلة، على ضوء 
التطورات األخيرة في األســــواق العاملية واحمللية، 
ركزت على دراســــة املخاطر بشــــكل اكبر، مع تقليل 
حجم االقتراض نســــبة لرأس املــــال، والتركيز على 
اجلانب التشــــغيلي وتعظيم التخصص في مجاالت 
عمل الشركة الرئيسية، مما أسفر عن مؤشرات أداء 

متميزة في كافة مجاالت العمل.
  وأكد حرص الشركة وتطلعها على أساس ما سبق 
لرفع إيراداتها خالل العام احلالي، خاصة وأن أغلب 
أصولها العقارية عبارة عن عقارات استثمارية ذات 
ايجارات جيدة ونسبة إشــــغال عالية، مفيدا بأن رأسمال الشركة يبلغ 

حاليا ٥٠ مليون دينار. 

واضحا عن دعم البورصة وسيطرة الصراع السياسي، األمر الذي اصاب 
القطاع اخلاص باالحباط، فالكثير من الشركات اصبحت غير قادرة على 
الوفاء بالتزاماتها املالية بسبب الصعوبات التي تواجهها في بيع بعض 
اصولها، واذا قامت ببيع بعض االصول، فانها تقوم ببيعها بخســــائر، 

األمر الذي يزيد من صعوبة االوضاع املالية لهذه الشركات.
  من جانب آخر، فان هناك من يرى من املراقبني ان من اسباب هبوط 
الســــوق امس في الوقت الذي تشهد فيه االســــواق اخلليجية صعودا 
كبيرا الضغوط التي تقوم بها بعض اجلهات على السوق لدفعه للهبوط 
اليصال رسالة الى اجلهات احلكومية وان كانت التجارب السابقة اثبتت 
ان احلكومة ال تعير اهتماما للســــوق بشــــكل مباشر اال انه بشكل غير 
مباشر لم تفعل شيئا ايضا لتنشيط احلركة االقتصادية في البالد في 
الوقت الذي قامت فيه باقي الدول اخلليجية بدعم البورصة بشكل مباشر 
والتي اخرها قيام احلكومة الســــعودية بضخ اموال ضخمة على مدى 
االسبوع املاضي ومنذ بداية تداوالت االسبوع اجلاري، األمر الذي دفع 

  وجاء قطاع الشــــركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٥٫٥ مليون ســــهم نفذت من خالل ٥٢٧ صفقة قيمتها ٥٫٢ 
ماليني دينار. واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٦٫٨ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٤٦ صفقة قيمتها 
٢٫٤ مليون دينار. وحصل قطاع الشــــركات االســــتثمارية على املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٠٫٨ مليون ســــهم نفذت من خالل 
٤٢٧ صفقة قيمتها ٢٫٣ مليون دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في 
املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٨٫٥ مليون سهم نفذت من 

خالل ٢٤٥ صفقة قيمتها ١٫١ مليون دينار.

  ضعف المجاميع

  عودة البورصة للهبوط بشدة امس خاصة اسهم الشركات القيادية 
تعكــــس الضعف الواضح ملعظم املجاميع االســــتثمارية في الدفاع عن 
اسهم شــــركاتها والوضع االقتصادي الذي يزداد ترديا وغيابا حكوميا 

 دعم الحكومة السعودية لبورصتها يدفعها للصعود القوي 
والبورصة الكويتية تعود لمسلسل الهبوط بقوة

البورصة السعودية ملستويات قياسية 
والتي اخرها امس.

  آلية التداول

  تكبدت معظم اسهم البنوك خسائر 
في تداوالت محدودة، األمر الذي يشير 
الــــى ان الضغط واضح على اســــهم 
البنوك. وتراجعت اغلب اسهم الشركات 
االســــتثمارية خاصة اسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي في القطاع والتي تراجع اغلبها باحلد األدنى، 
خاصة ســــهم االســــتثمارات الوطنية الذي انخفض باحلد األدنى تأثرا 
بفشــــل صفقة زين واالداء املالي الضعيف للشركة في عام ٢٠١٠ خاصة 
ان الســــيولة املالية التي كانت متوافرة لدى الشــــركة قد استغلتها في 
شراء زين وان كان ذلك سيوفر لها سيولة من التوزيعات التي ستحصل 
عليها، وفي ظل اســــتمرار االجتاه النزولي للسوق واخلسائر السوقية 
للبورصة منذ بداية العام والتي بلغت نحو اربعة مليارات دينار، فان 
النتائج املالية للشــــركات االستثمارية في الربع االول من العام احلالي 
ســــتكون صعبة. وتباينت حركة اسعار اســــهم الشركات العقارية في 

تداوالت ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع.

  الصناعة والخدمات

  هوت اغلب اســــهم الشــــركات الصناعية خاصة الشــــركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي التي تراجع بعضها باحلد االدنى في تداوالت ضعيفة، 
فقد انخفض سهم الصناعات الوطنية ٨ فلوس معروضا دون طلبات، 
كما انخفض سهم صناعات االنابيب ايضا باحلد االدنى معروضا دون 
طلبات شــــراء، فيما اقترب سهم اســــمنت الكويت من الهبوط ملستوى 
احلد األدنى، ورغم عمليات الشــــراء على سهم اسمنت بورتالند اال انه 
سجل هبوطا مبقدار وحدتني ليستقر عند حاجز الدينار ونصف الدينار 
كما واصل ســــهم بوبيان للبتروكيماويات اجتاهه النزولي، وتراجعت 
ايضا اغلب اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت ضعيفة غلبت عليها 
عمليات البيع خاصة على سهم زين الذي تراجع مبقدار وحدتني ليغلق 

على دينار و٣٠٠ فلس.
  وفي قطاع االغذية سجل سهم امريكانا انخفاضا بانخفاض وحدتني 
في تداوالت ضعيفة، وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ٦ شركات على 
٥٢٫٨٪ من القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 

١١٠ شركات. 

 هشام أبوشادي
  سيطر االجتاه النزولي على حركة 
التداول في سوق الكويت لألوراق املالية 
امس مع تراجع ملحوظ في السيولة 
املالية مخالفا بذلك التوقعات بان مير 
الســــوق مبرحلة من االستقرار اال ان 
بروز مطالب سياسية حول احلكومة 
لعب دورا في احجام اوساط املتداولني 
عن الشراء، فضال عن انخفاض العديد 

من اسهم شركات باحلد األدنى ادى الى توتر األوساط االستثمارية.
  وتظهر آلية التداول ان هناك افتقادا واضحا في الســــوق، واستمرار 
االجتاه النزولي اغلب فترات التداول في الشــــهر اجلاري، سيؤدي الى 
خسائر كبيرة للعديد من الشــــركات في الربع األول من العام احلالي، 
األمر الذي دفع مسؤولني في بعض الشركات الى تكرار مطالبهم بايجاد 
حلول جذرية من احلكومة ملعاجلة اوضاع الشركات املتعثرة من جهة، 
ومن جهة اخرى ضخ ســــيولة مالية في السوق من قبل اذرع احلكومة 
االستثمارية، مشيرين في هذا الصدد الى قيام احلكومة السعودية بضخ 
املليارات من الرياالت في الســــوق الســــعودي االسبوع املاضي، والذي 
جاء متزامنا مع اجراءات اقتصادية ومالية اتخذتها احلكومة السعودية 
ملســــاعدة القطاع اخلاص في الوقت الذي التــــزال فيه احلكومة تدرس 
منذ اكثر من عام آليات متويل مشاريع التنمية، األمر الذي ولد شعورا 
باالحباط لدى القطاع اخلاص الكويتي نتيجة البطء الواضح في تنفيذ 
املشاريع التنموية والصراعات السياسية التي انعكست سلبا على الوضع 

االقتصادي في البالد، وهو ما تعكسه البورصة من تدهور.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام ٥٥٫٣ نقطة ليغلق على ٦١٣٤٫٨ نقطة بانخفاض 
نسبته ٠٫٨٩٪ مقارنة باول من امس كذلك انخفض املؤشر الوزني ٧٫٧٦ 

نقاط ليغلق على ٤٢٣٫٧٣ نقطة.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٨١٫٩ مليون سهم نفذت من خالل ١٨٩٢ 

صفقة قيمتها ١٧٫٤ مليون دينار.
  وجرى التداول على اســــهم ١١٠ شركات من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ١٤ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٧٤ شركة وحافظت 

اسهم ٢٢ شركة على اسعارها و١٠٦ شركات لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٩٫٤ ماليني 

سهم نفذت من خالل ٤١٧ صفقة قيمتها ٦ ماليني دينار.

 المجاميع االستثمارية 
غير قادرة على الدفاع 
عن أسهمها بسبب 
أوضاعها المالية الصعبة

 استحواذ قيمة تداول 
أسهم ٦ شركات 

  على ٥٢٫٨٪ من القيمة 
اإلجمالية

 (قاسم باشا) خسائر ضخمة تلحق بصغار املتداولني

 المؤشر ٥٥٫٣ نقطة وتداول 
٨١٫٩ مليون سهم قيمتها 

١٧٫٤ مليون دينار

 انخفاض 

 «النخيل المتحدة العقارية» التابعة لـ «بيتك» 
  تربح ٣٫٩ ماليين دينار بواقع ٧٫٧ فلوس لـ ٢٠١٠

 «غايتهاوس» يدعم وضع جدول أشمل للتجارة
   بين بريطانيا والشركات الكويتية 

  مـــن جانبه، قـــال الرئيس 
التنفيـــذي لبنـــك غايتهاوس 
ريتشارد توماس، هو حاليا املمثل 
اخلاص للكويت في جلنة ترويج 
التجارة اخلارجية بهيئة سيتي 
يوكاي: «ان بنك غايتهاوس ميتاز 
بروابط عميقة في دولة الكويت، 
وهو ملتزم بتنمية هذا السوق 
الهام لنشاط عمالئه وإيجاد فرص 
أعمال جديـــدة في منطقة دول 

مجلس التعاون اخلليجي».
البعثة    وقد شـــارك رئيس 
التجارية واالستثمارية بالسفارة 
الكويت دانكان  البريطانية في 
هويالند في هذه املباحثات الهامة، 
وأعرب عن «سرور البعثة بدعم 
جدول األعمال هذا واملساعدة على 
تشجيع أفضل املتخصصني في 
املؤسسات التجارية واملالية في 
اململكة املتحدة الذين يســـعون 
إلـــى احلصول على فرص عمل 

أفضل في هذه املنطقة». 

العالقات  مبواصلـــة تعزيـــز 
التجاريـــة املمتـــازة من خالل 
خبراتنا االستثمارية املتخصصة 
املبتكـــرة لتلبية  ومنتجاتنـــا 
احتياجات عمالئنـــا في املركز 

املالي املزدهر في الكويت».
  واضـــاف: «لقـــد كان مـــن 
دواعي سرور بنك غايتهاوس، 
بعد مشـــاركته فـــي احتفاالت 
يـــوم االســـتقالل اخلمســـني 
لدولـــة الكويـــت، اســـتضافة 
كبار املسؤولني في املؤسسات 
املالية في لندن واململكة املتحدة 
عموما، واملسؤولني احلكوميني 
والشـــركات  البريطانيـــني، 
الكويتية املعنية،  واملؤسسات 
كما ترأس البنك مناقشات ملتابعة 
الشـــؤون الرئيســـية لتطوير 
األعمال في املنطقة والنشـــاط 
التجاري من خالل زيارات وفود 
جتارية وحكوميـــة بريطانية 

رفيعة املستوى»

والسنة اخلامســـة على تولي 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم في 
هذا البلد املعطاء، كما أود نيابة 
عن بنك غايتهاوس أن أشـــكر 
املشاركني الرئيسيني في الكويت 
الذين أسهموا في النجاح الذي 
حققه بنك غايتهاوس، ونتعهد 

 أعلن بنك غايتهاوس بي أل 
سي في اجتماع عقدته مجموعة 
عمل مهمة في مكاتب البنك في 
لنــــدن، عن دعمه ومســــاعدته 
على وضع جدول أعمال أشمل 
للتجارة مع الشركات واملؤسسات 

الكويتية.
  حيث شاركت في املناقشات 
أيضا هيئة «ســــيتي يوكاي»، 
التجارة  وهي هيئة تشــــجيع 
املاليــــة واملهنية في  للخدمات 
اململكــــة املتحــــدة، وطرح بنك 
غايتهاوس خالل االجتماع عددا 
التي ركزت على  من املواضيع 
تشــــجيع النشاط التجاري مع 

الكويت.
  وقال رئيس مجلس إدارة بنك 
غايتهاوس فهد بودي: «نود أوال 
أن نتقدم بالتهنئة لدولة الكويت 
حكومة وشـــعبا مبناسبة يوم 
االستقالل اخلمسني، والذكرى 
السنوية العشـــرين للتحرير، 

 أعلنــــت الشــــركة الوطنية 
التكنولوجيا إحدى  ملشــــاريع 
الشركات اململوكة للهيئة العامة 
لالستثمار عن تدشينها البرنامج 
التدريبــــي األول في مشــــروع 
العاملي ويستمر ملدة ٣  اجلسر 
أشهر مبشــــاركة ١٨ كويتيا من 
عدة جهات تشمل معهد الكويت 
لألبحــــاث العلمية ومؤسســــة 
العلمي من  الكويــــت للتقــــدم 

الفائزين بجائزة صباح األحمد 
االلكترونيــــة وجامعة الكويت 
الى جانــــب املبادرين من ذوي 
االهتمــــام بتســــويق وتطوير 
التكنولوجيا احلديثة. وأوضح 
الوطنية  الشــــركة  مدير عــــام 
ملشــــاريع التكنولوجيا م.أنس 
ميرزا أن جميع البرامج التدريبية 
في إطار مبادرة اجلسر العاملي 
والذي تنفذه الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيا بالتعاون مع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية وجامعة 
الكويت ممولة بالكامل وتهدف 
الى نقل وتسويق التكنولوجيا 
مــــن العالم الــــى الكويت ومن 

الكويت الى العالم.
  واشــــار ميرزا في تصريح 
أنه سيحاضر في  الى  صحافي 
البرنامج التدريبي األول احملاضر 
العاملــــي األســــتاذ فــــي جامعة 
تكساس األميركية د.براد زينر 
الــــذي ميتلك خبرة تتجاوز ٣٥ 
عاما في مجال تسويق وتطوير 
ونقل التكنولوجيا وعمال في عدد 
كبير من املؤسسات والشركات 
حــــول العالم كأوروبا واســــيا 
الالتينية. وأضاف أن  وأميركا 
مشروع اجلسر العاملي سيسهم 
في استقطاب وتوطني االبتكارات 
العاملية لصالح قطاعات العمل 
احملليــــة واإلقليمية وترخيص 
مخرجاتها لطرحها في األسواق، 
وإنشاء مشاريع جديدة ترتكز 
على االبتكارات املنقولة متابعا 
انه ســــيتم في نطاقها إنشــــاء 
وجتهيز مراكز متيز لتســــويق 

التكنولوجيات. 

 فهد بودي عصام امليلم 

 «الوطنية لمشاريع التكنولوجيا» 
  تدشن البرنامج التدريبي األول 

 «فنية البورصة» ناقشت 
إستراتيجيات تطوير السوق

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان اللجنة الفنية بسوق الكويت 
لألوراق املالية اجتمعت أمس ملناقشة استراتيجيات تطوير البورصة 
وفق منظور ادارة السوق. ولفتت املصادر الى ان االجتماع تطرق الى 
العديد من األمور التي تتعلق باملرحلة املقبلة والتي من بينها املؤشر 
اجلديد الذي ســـتتم اضافته الى جانب املؤشرين املعمول بهما حاليا، 
مشـــيرة الى ان االجتماع ناقش ايضا اجراءات ما بعد التداول خاصة 

فيما يتعلق بالفصل بني التسويات النقدية وتسويات املنحة.
  وأشارت املصادر الى ان اللجنة سترفع توصيات بهذا الشأن للجنة 

السوق التي من املنتظر ان تنعقد خالل األيام القليلة املقبلة. 


