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بورصة الكويت 
تخسر %10.5 

من قيمتها السوقية 
مبا يعادل 

13.9 مليار دوالر

الهارون يستقبل رئيس جلنة السياسة 
االقتصادية في البرملان الروسي

استقبل وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون 
في مكتب���ه صباح امس رئيس جلنة السياس���ة 
االقتصادية واألعمال التجارية واملمتلكات ملجلس 
االحت���اد الفيدرالي لروس���يا االحتادية اوغانيس 
اوغانيان والوفد املرافق له. وتركزت احملادثات حول 
توثيق العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين 

الصديقني وآفاق تنميتها وتطويرها خالل السنوات 
القليلة القادمة، كما متت مناقشة املوضوعات ذات 
االهتمام املش���ترك. وقد حضر اللقاء وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز اخلالدي وس���فير 
روسيا لدى الكويت الكسندر كينشاك، ومدير ادارة 

مكتب الوزير عبدالرحمن احلساوي.

أحمد الهارون متسلما هدية تذكارية من اوغانيان

»العيبان والقطامي« تختتم دورة تسجيل 
العالمات التجارية ملوظفي »التجارة«

االقتصادية والتجارية التي حتدث 
والتي تتسارع وتيرتها مع مرور 
الوقت، وللحف���اظ على حقوق 

أصحاب العالمة التجارية.
من جانبها، أشارت احملاضرة 
في ال���دورة التدريبي���ة فاطمة 
عبدالكرمي الى ان���ه مت التركيز 
بش���كل أساس���ي على أن يقوم 
املتدرب بتعلم أسباب املعارضات 
التجارية  اخلاص���ة بالعالم���ة 
املطلوب تسجيلها حسب األصناف 
التسجيل  املثبتة بطلب  واملواد 
وبيان املالحظات عليها مبوجب 
تقرير الفح���ص وكيفية التأكد 
من عدم وجود عالمات مشابهة 
للعالمة املطلوب تسجيلها، كما 
اهتمت أيضا بأساسيات الرفض 
والقبول وبيان أس���بابهما تبعا 

لألسس العلمية املعتمدة.
 وقد اختتمت أنشطة الدورة 
التدريبي���ة بتوزيع ش���هادات 
الذين  التقدير على املش���اركني 
أشادوا بجهود الشركة في دعم 
حركة التط���ور والتقدم العلمي 
والتكنولوجي والرغبة في االرتقاء 
الكويتية  الك���وادر  مبس���توى 
ف���ي جميع املج���االت للنهوض 
الوطني على أساس  باالقتصاد 

علمي سليم.

وبهذه املناسبة، أوضح املدير 
العام والشريك املسؤول بالشركة 
طارق شعشاعة أن الشركة ارتأت 
تنظيم مثل هذه الدورات للتعريف 
املتبعة  القانونية  باإلج���راءات 
لتس���جيل العالم���ات التجارية 
ومس���اعدة الباحث على كيفية 
التجارية  العالمات  التعامل مع 
بحرفية ومهنية متطورة وتعريف 
مالك العالم���ة التجارية بجميع 
اإلجراءات القانونية ملنع التعدي 
على العالمة التجارية اخلاصة به 
أو استخدامها بشكل غير مصرح 
ب���ه، وذلك بالنظ���ر للتطورات 

العيب���ان  أعلن���ت ش���ركة 
� جرانت ثورنتون  والقطام���ي 
لالستشارات االقتصادية ووكالء 
امللكي���ة الفكرية، ع���ن اختتام 
دورة تدريبي���ة حول التعريف 
القانونية لتسجيل  باإلجراءات 
العالمات التجارية ملوظفي وزارة 

التجارة والصناعة.

لقطة جماعية للمتدربني

»معجزة الشفاء« تلقت عرضًا
من »مخازن جيان« لعقد شراكة إستراتيجية

في معارضه���ا، حيث تلقى هذه 
املنتجات إقباال كبيرا ويزداد عليها 

الطلب يوما بعد يوم.
انه انطالقا من ذلك  واضاف 
طلب���ت ش���ركة مخ���ازن جيان 
من »معجزة الش���فاء« تزويدها 
بطلبي���ات كبيرة م���ن منتجات 
الش���ركة وعلى رأسها منتجات 
عس���ل النحل الطبيعي���ة التي 
تتميز بها الشركة لتوزيع هذه 
املنتجات في أس���واق خارجية 
عدة، منها أسواق جنوب شرق 
آسيا وسنغافورة والفلبني، بهدف 
زيادة املبيعات في هذه االسواق، 
وانتش���ار مبيعات الشركة بعد 
الس���معة الطيبة الت���ي حققتها 
منتجاتنا في هذه االسواق منذ 

ان دخلتها.

كشف املدير اإلقليمي لشركة 
معجزة الشفاء محمد املجددي عن 
تلقي الش���ركة عرضا من شركة 
مخازن »جيان« العاملة في مجال 
املواد الغذائية في جنوب شرق 
آسيا، لعقد شراكة إستراتيجية 

معها.
وأوضح املجددي في تصريح 
صحافي ان السمعة الطيبة التي 
حققتها شركة عسل معجزة الشفاء 
الغذائية  في مجال الصناع���ات 
مبختلف أنواعها، وخصوصا ان 
عس���ل النحل الطبيعي بنكهاته 
الش���ركة موقع  املختلفة أعطى 
الريادة في هذه املجال، مما حدا 
الشركات الكبرى العاملة في مجال 
املواد الغذائية على التسابق الى 
عقد شركات معنا لعرض منتجاتنا  محمد املجددي

مبا نسبته 91% من إجمالي اخلسائر في القيمة السوقية ألسواق األسهم اخلليجية

»كامكو«: 42.6 مليار دوالر خسائر أسواق املال
السعودية والكويتية والقطرية منذ 25 يناير املاضي

قال تقرير لش����ركة مشاريع 
الكوي����ت االس����تثمارية إلدارة 
أداء  األص����ول )كامكو( ح����ول 
األسواق املالية العربية في ظل 
تطور األزمات التي متر بها املنطقة، 
انه على الرغم من النتائج املالية 
اجليدة التي أعلنت عنها معظم 
الش����ركات املدرجة في األسواق 
املالية العربية والتحسن امللحوظ 
في العودة إلى الربحية وتقليص 
اخلسائر، التزال املؤشرات املالية 
ملعظم أس����واق األسهم العربية 
تعاني من عدم استقرار وتراجع 
في األداء نتيجة آثار والتطورات 
السياس����ية التي متر بها بعض 
دول املنطقة منذ منتصف يناير 

العام احلالي.
وأشار التقرير الى انه مع بداية 
األزمة السياسية في مصر، شهدت 
معظم األس����واق املالية في دول 
اخلليج وشمال أفريقيا انخفاضا 
حادا حيث خسرت القيمة السوقية 
اإلجمالية لألسواق املالية العربية 
حوال����ي 61.6 مليار دوالر خالل 
الفترة نفسها وبنسبة انخفاض 
بلغت 6.2% لتصل إلى 929 مليار 
دوالر في 22 اجلاري مقارنة مع 
القيمة الس����وقية في تاريخ 25 

يناير املاضي.
وتعتب����ر هذه األزم����ة غير 
مس����بوقة في عمقها وتأثيرها 
احلاد عل����ى االقتصاد في الدول 
التي تش����هد تلك األزمات بشكل 
مباشر وعلى أس����واق املال في 
العربية  دول اخلليج واملنطقة 
حيث تأثرت حركة االستثمارات 
األجنبي����ة والعربية في بعض 
الدول العربية بشكل كبير بسبب 

تلك األحداث.
كما ش���هدت الفترة نفسها 
تخفي���ض وكاالت التصنيف 
العاملية للتصنيف السيادي 
االئتماني لبعض الدول العربية 
نتيجة األحداث التي متر بها، 
مما يؤثر عل���ى كلفة الديون 
السيادية وقدرة تلك الدول على 
االقتراض من األسواق اخلارجية 
وبالتالي التأثير السلبي على 
تصنيفات البنوك والشركات 
التي تتركز اس���تثماراتها في 
الدول التي تشهد تلك األزمات، 
كما أعلنت وكاالت التصنيف 
العاملية عن إمكانية تخفيضها 
أكثر نظرا لتفاق���م األوضاع 
وتس���ارع األحداث الس���لبية 

وانعدام احللول.
ومن أب����رز التصنيفات التي 
قام����ت بإعالنها منذ بداية العام 
احلالي كان تخفيض التصنيف 
الس����يادي االئتماني جلمهورية 
مصر من مستقر )Ba1( إلى سلبي 
التصنيف  )Ba3(، وتخفي����ض 
الس����يادي االئتماني جلمهورية 
 ،)-BBB( إلى )BBB( تونس من
وتخفيض التصنيف السيادي 
البحري����ن  االئتمان����ي ململك����ة 
إل����ى )BBB( وقال   )-A( م����ن
التقرير ان أداء أس����واق األسهم 
اخلليجية ارتبط تاريخيا بدرجة 
التي شهدتها  عالية بالتطورات 
أس����واق النفط وأسعارها حيث 
ان أداء اقتص����اد منطقة اخلليج 
وإيراداتها املالية يعتمد بالدرجة 
النفطية،  االولى على اإليرادات 
لكن تل����ك الصورة انقلبت كليا 
منذ بداية الع����ام احلالي حيث 
كان للتطورات السياسية تأثير 
البورصات  أداء  س����لبي عل����ى 
اخلليجي����ة بالرغم م����ن ارتفاع 
اس����عار النفط فوق مستوى ال� 
110 دوالرات للبرميل وما سينتج 
عنه م����ن فوائض مالية وفيرة، 
ومن ثم جاءت أهمية االستقرار 
بالتزامن مع  السياسي واألمني 
اتباع سياسات اقتصادية تنموية 
ومستدامة تنعكس إيجابا على 
أداء أسواق املال وتساعد في جذب 
رؤوس أموال أجنبية تساهم في 
تنمية االقتصاد وتطوير االسواق 

كان لعدم إمت����ام صفقة »زين � 
اتصاالت« بنجاح األثر السلبي 
البورصة  في تزاي����د خس����ائر 
وتعميم االجواء الس����لبية على 
املستثمرين الذين كانوا يأملون 
خيرا من النتائج االيجابية إلمتام 
تلك الصفق����ة الكبيرة، ونتيجة 
لهذه األحداث خسر سوق الكويت 
لألوراق املالية 10.5% من قيمته 
السوقية أو ما يعادل 13.9 مليار 
دوالر وذل����ك من����ذ بداية األزمة 
السياسية في مصر لتصل القيمة 
السوقية إلى 118.5 مليار دوالر 

كما في 22 اجلاري.
كم����ا طغ����ت ه����ذه النتائج 
الس����لبية بشكل س����لبي على 
التحس����ن امللحوظ في النتائج 
املالي����ة للش����ركات املدرجة في 
س����وق الكويت لألوراق املالية 
حيث بلغت أرباح الشركات التي 
قامت بإعالن نتائجها املالية حتى 
تاريخ 22 اجلاري والبالغ عددها 
101 شركة من أصل 205 شركات 
مدرج����ة تنتهي س����نتها املالية 
في ديسمبر 2010 حوالي 7.45 
ملي����ارات دوالر خالل عام 2010 
مقارنة مع 2.44 مليار دوالر خالل 
عام 2009، وقد جاءت هذه النتائج 
اإليجابي����ة مدعوم����ة بالنتائج 
القطاعات وعلى  اجليدة ملعظم 
وجه اخلصوص قطاع البنوك، 
كما كان لألرب����اح التي حققتها 
شركة زين لالتصاالت نتيجة بيع 
جزء من أصولها خالل الربع األول 
من العام احلالي األثر اإليجابي 

على ربحية السوق.
أما عل����ى صعيد األس����واق 
املالية األكثر تراجعا في قيمتها 
السوقية منذ بداية هذه األزمة، 
فقد كان سوق األسهم السعودي 
وهو اكبر سوق مالي خليجي من 
حيث القيمة السوقية حيث خسر 
حوالي 20.3 مليار دوالر ليصل 
الى 340.3 مليار دوالر وبالتالي 
ش����كل حوالي 43% من إجمالي 
القيمة السوقية  اخلس����ارة في 

لألسهم اخلليجية.
كما ش����هدت بورص����ة قطر 
تراجعا حادا في قيمتها السوقية 
بنس����بة 6.8% أو ما يعادل 8.4 
ملي����ارات دوالر من����ذ 25 يناير 
املاضي بالرغم من النتائج املالية 
اجليدة للشركات القطرية والنمو 

االقتصادي املرتفع.
ولفت التقرير الى انه باملقارنة 
بني العائد على مؤشرات األسواق 
العربية والعاملية حتى 22 اجلاري 
وذلك منذ أعل����ى نقطة وصلت 
إليها تلك املؤش����رات خالل عام 
2008، جند أن معظم األس����واق 
املالية في الدول العربية لم تتمتع 
بالقدرة على تعويض اخلسائر 
التي تكبدتها مؤشراتها منذ بداية 
األزمة املالية العاملية في عام 2008 
على الرغم من الدعم احلكومي ولو 
بنسب متفاوتة والبنوك املركزية 
عبر ضخ السيولة وزيادة اإلنفاق 
الرأسمالي وذلك نتيجة الضرر 
الذي أصابها حاليا من األزمات 
السياسية التي تشهدها املنطقة 
العربية والتي عكست االجتاهات 
العربية  اإليجابي����ة لألس����واق 
نحو هبوط حاد في مؤشراتها 

املالية.
أما بالنسبة للمؤشرات املالية 
العاملية واألجنبية األخرى فقد 
متكنت من تقليص معظم اخلسائر 
على مدى العامني املاضيني، وذلك 
نتيجة تفاعل احلكومات والبنوك 
املركزية األجنبية بش����كل أكبر 
مع األزمة املالية عبر تنش����يط 
أسواق االئتمان وضخ السيولة 
الكافية لتفادي املزيد من اآلثار 
السلبية التي قد تؤثر بشكل كبير 
إلى  اقتصاداتها، باإلضافة  على 
االنتعاش الذي شهده االقتصاد 
العاملي والذي انعكس بش����كل 
ايجابي على أداء األسهم والشركات 

في األسواق األجنبية.

جدول االسواق املالية

االسواق املالية اخلليجية والعربية
القيمة السوقية )مليار دوالر(

مؤشرات التقييم
مضاعف السعر 

للربحية
مضاعف السعر للقيمة 
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املصدر: بحوث كامكو

بالنتائج املالية اجليدة عن عام 
2010 وحتسن مؤشرات التقييم 
لألسهم الرائدة في تلك األسواق، 
خسرت األسواق اخلليجية منذ 
ذلك التاري����خ حوالي 47 مليار 
دوالر )6% من قيمتها السوقية(، 
حيث جاءت معظم هذه اخلسائر 
من الس����وق املالي الس����عودي 
املالية  الكويت لألوراق  وسوق 
وبورصة قطر بخسائر إجمالية 
بلغت 42.6 مليار دوالر وبالتالي 
ش����كلت حوالي 91% من إجمالي 
القيمة السوقية  اخلس����ائر في 
ألسواق األسهم اخلليجية، بينما 
خسرت األسواق العربية األخرى 
حوال����ي 14.7 مليار دوالر خالل 
الفترة نفس����ها جاءت مبعظمها 
نتيجة خسائر البورصة املصرية 
والتي بلغت حوال����ي 13 مليار 

دوالر.
ولم يس����تثن سوق الكويت 
ل����ألوراق املالي����ة م����ن تبعات 
التطورات السياسية واالجواء 
الواضحة  االس����تثمارية غي����ر 
حيث تأثر سلبا كباقي األسواق 
اخلليجي����ة، إضاف����ة ال����ى ذلك 

املالي����ة وفاعليتها وتضعها في 
خدمة االقتصاد احلقيقي.

وعل����ى الرغم م����ن االعتماد 
الكبي����ر ل����دول اخللي����ج ف����ي 
اقتصاداتها على اإليرادات النفطية 
التي تعتبر العصب األساس����ي 
لسياساتها املالية واالقتصادية، 
إال أن االرتفاع الكبير في أسعار 
النفط نتيجة املخاوف من عمق 
األزمة السياس����ية في املنطقة 
لم ينعكس إيجاب����ا على املناخ 
االستثماري وأسواق األسهم حيث 
كان للتوتر احلاصل في املنطقة 
وتس����ارع األحداث السياس����ية 
األثر الس����لبي على البورصات 
اخلليجية حيث منيت بخسائر 
كبيرة قاربت في حجمها اخلسائر 
التي نتجت عن األزمة املالية في 
عامي 2008 و2009 وذلك نتيجة 
هلع املستثمرين وعدم وضوح 

الرؤية لتدفق رؤوس األموال.
وبعد األرب����اح اجليدة التي 
حققتها معظم أس����واق األسهم 
اخلليجية منذ بداية العام احلالي 
وحتى 25 يناير املاضي، حيث 
بلغت 9 مليارات دوالر مدفوعة 

يــود جملــ�س ادارة ال�ســركة الكويتيــة ل�سناعــة املــواد احلفــازة - �سركــــة م�ساهمــة كويتيـــة 

العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  انعقاد  مبوعد  امل�ساهمني  ال�سادة  تذكري  )مقفلة( 

لل�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31 املقرر انعقاده يوم اخلمي�س املوافق 2011/3/31 

مبقر وزارة التجارة وال�سناعة مبنى رقم )2( الدور االأول قاعة )ب( ، حيث يبداأ االجتماع 

يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا وذلك ملناق�سة البنود الواردة على جدول االأعمال.

وا�ستمارات  احل�سور  بطاقات  بعد  يت�سلموا  الذين مل  امل�ساهمني  ال�سادة  من  يرجى  لذا 

التوكيل مراجعة مكتب بدر البزيع لال�ست�سارات االإدارية واملاليـــة - مــركــز تاأ�سـي�س ال�سركــات  

البـ�ســـر  اأبــراج  الكويتية - مدخل  املهند�سني  القار خلف جمعية  الكائن يف منطقة بنيد 

والكاظمي - برج الـدروازة - الــدور االأول - هــاتــف رقــم 22445458 ورقــم 22418849  

فاك�س: 22469838

خالل �ساعات الدوام الر�سمي للمكتب املذكور

واهلل ويل التوفيق،،،

ال�صركة الكويتية ل�صناعة املواد احلفازة
�سركة م�ساهمة كويتية )مقفلة(

�إعـالن تـذكــيـري

جمل�س االإدارة

حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

لل�صنة املالية املنتهية يف 2010/12/31


