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رابطة الطيران: 50 مليار دوالر القيمة املتوقعة لتكلفة الوقود خالل 2011

دشتي لـ »األنباء«: ارتفاع تذاكر الطيران يرجع 
إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسبة %69 

النصار: »رمال العقارية« بصدد االستحواذ
على فندقني في شرم الشيخ مبعدل عائد يفوق %16

»االتصاالت السعودية« رعت امللتقى العربي
لالتصاالت واإلنترنت في بيروت

كافة البنود ال���واردة على جدول 
األعمال وم���ن أهمها املوافقة على 
زيادة رأسمال الشركة من 20 مليون 
دينار إلى 32 مليون دينار أي بنسبة 
زيادة 60%، تقس���م كالتالي: %10 
أسهم منحة، و50% من خالل عملية 

االكتتاب.
عاطف رمضان  ٭

في ذلك مجال االستثمار، وتطور 
العريض، ودور اجلهات  النطاق 
التنظيمية، وحاجات املس���تهلك 
الرقمي  الرقمي احلديث، واألمن 
وقضايا أخ���رى مهمة في مجال 

االتصاالت وتقنية املعلومات.

بالتعاون مع مؤسسة مالية كبيرة 
تعد من كبرى املؤسسات العاملية 
الدراس���ات  املتخصصة في عمل 
والتصميمات في هذا املجال، وذلك 
من خالل املشاركة مع »رمال الكويت 
العقارية« في هذا املشروع. وأشار 
إلى أن الشركة بصدد الدخول كذلك 
في مشاريع جديدة بالقطاع العقاري 
من خالل االستثمار في بناء املدن 
التحتية مبنطقة أوروبا  والبنية 
الشرقية بنظام ال� »BOT« وملدة 40 
عاما باستثمارات تبلغ 100مليون 
يورو. من جانبها وافقت اجلمعية 
العمومية العادية للش���ركة على 

املنطق���ة. وقد تضمن���ت أجندة 
امللتقى التغيرات التي شهدها قطاع 
االتصاالت وتقنية املعلومات فيما 
يتعلق باحلاجة املتزايدة خلدمات 
جديدة مبا ف���ي ذلك حتليل تلك 
احلاجات وآفاق ومناذج االستهالك 
الهاتف  لإلنترنت ومس���تخدمي 
املتنقل على املستويات القاعدية، 
وناقش أعض���اء امللتقى طبيعة 
وفرص طرائق صناعة االتصاالت 
املعاصرة، وحتليل التطورات في 
املجاالت التي تشهد تغيرات مبا 

أكد رئي���س مجل���س اإلدارة 
والعض���و املنتدب لش���ركة رمال 
الكويت العقاري���ة محمد النصار 
إقرار الش���ركة خطة استراتيجية 
طموحة تعتمد معاملها على عملية 
ضخ استثمارات في مناطق متعددة 
من العالم خصوصا في جمهورية 
مصر العربية وأوروبا الش���رقية 
وذلك القتناص الفرص االقتصادية 
الواعدة، الفتا إلى أن الشركة تسعى 
إلى استغالل الوضع االقتصادي 
إن  العال���م، حيث  ف���ي  احلال���ي 
الفرصة تعد سانحة للحصول على 
استثمارات جيدة وبكلفة معقولة 
نسبيا ويكون مردودها عاليا نسبيا 
في املس���تقبل. واض���اف النصار 
في تصريح���ات للصحافيني على 
هامش اجلمعية العمومية للشركة 
والتي عقدت أمس بنسبة حضور 
بلغت 93.6%، أن الش���ركة بصدد 
االس���تحواذ على مشاريع جديدة 
في قطاع السياحة والعقار بشرم 
الشيخ متمثلة في فندقني من أكبر 
الفنادق القائمة والتي حتقق ايرادات 
كبيرة بقيمة استثمارات تبلغ 600 
مليون جنيه مصري، متوقعا أن 
يدر االستحواذ عوائد على الشركة 
تبلغ 110 ماليني جنيه مصري سنويا 
ومبع���دل عائد يف���وق 16% وذلك 

اعلن���ت ش���ركة االتصاالت 
السعودية عن رعايتها النشطة 
العرب���ي لالتص���االت  امللتق���ى 
واإلنترنت املنعقد في بيروت خالل 
الفترة بني 2 - 3 يونيو اجلاري، 
وذل���ك في إطار إس���تراتيجيتها 
الرامية إلى دعم صناعة االتصاالت 
على مستوى املنطقة، ومبشاركة 
وزراء ومس���ؤولي االتص���االت 
واملعلومات العربية وحشد من قادة 
الشركات واخلبراء واملعنيني في 
القطاع. وأوضح الرئيس التنفيذي 
للعملي���ات الدولية في مجموعة 
الس���عودية غس���ان  االتصاالت 
حصباني ان »رعاية االتصاالت 
السعودية لهذا امللتقى جاءت من 
كون تقنية املعلومات تكتس���ب 
أهمية خاصة في منطقة الشرق 
األوسط، وأضاف أن االتصاالت 
السعودية لعبت دورا رياديا في 
مجال تقنية املعلومات، وأولتها 
اهتماما كبيرا ضمن أجندتها في 
عالم االتصاالت، بل ومتيزت في 
هذا املجال بتقدمي كل جديد لعمالئها 
على مستوى العالم مما أهلها بأن 
حتتل الريادية واملقدمة بني شركات 
االتصاالت املنافسة على مستوى 

)سعود سالم( محمد النصار مترئسا عمومية »رمال العقارية«  

وفد شركة االتصاالت السعودية املشارك في امللتقى 

العاملية 65 مليار دوالر خالل العام 
احلالي. وفي السياق ذاته، قالت 
رابطة الطيران في آسيا واحمليط 
الهادي أمس ان شركات الطيران 
تبذل جهودها للتغلب على ارتفاع 
يقدر أن يصل إلى 50 مليار دوالر 
في تكلفة الوقود هذا العام، حيث 
قال املدير الع���ام للرابطة أندرو 
هيردمان ان هناك حاجة إلى رفع 
األسعار 10% لتعويض الزيادة في 
أسعار النفط، لكن محللني شككوا 
في قدرة ش���ركات الطيران على 

مواجهة التكاليف بالكامل. 
انه »في  وأضاف هيردم���ان 
العام املاضي اعتدنا تقريبا على 
سعر نفط عند 80 دوالرا للبرميل 
وحظينا بعام رائع، لكن مع بلوغ 
أس���عار النفط 100 دوالر وأكثر، 
يتمثل التحدي في كيفية مواجهة 
هذه التكاليف املرتفعة«. واستطرد 
»تتوقع الصناعة حاليا زيادة في 
التكلفة مبق���دار 50 مليار دوالر 
س���نويا، ومن املتوقع أن يرفع 
هذا أسعار التذاكر، وعندما تكون 
اإليرادات في ح���دود 500 مليار 
دوالر يجب أن ترتفع التذاكر %10«، 
ومن املتوقع أن تخفض شركات 
الطيران العاملية توقعاتها لألرباح 

بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
محمود فاروق  ٭

تصريح ل� »األنباء« ان االرتفاع 
الكبير ألسعار الوقود حول العالم 
آثارا تضخمية على جميع  ترك 
الناقلة، األمر  تكاليف تش���غيل 
الذي أجبرها على زيادة أسعار 
تذاكرها، مشيرا الى ان الشركات 
تبذل ما بوسعها دائما للحد من 
مخاطر هذا االرتفاع وجعل عمالئها 
يستمتعون بتجربة سفر ال مثيل 
لها من خ���الل اخلدمات اجلوية 
الفري���دة الت���ي تقدمها على منت 
رحالتها إال أن تكاليف التشغيل 
التي أصبحت عالية تدفع جميع 
إلى رفع تذاكر  الطيران  شركات 

الطيران. 
من جانب آخر، قال مسؤول 
في اخلط���وط اجلوية الكويتية 
فضل عدم ذكر اسمه ان التوترات 
السياس���ية التي تشهدها بعض 
البالد العربية دفعت بعض شركات 
الطيران إلى رفع تذاكر الطيران 
وذلك بعد ان مت رفع قيمة التأمني 
على الطائرات خالل الفترة املاضية، 
والس���يما أيضا أن اسعار وقود 
الطائرات قفزت خالل العام احلالي 
بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي بينما س���جلت 
ارتفاعا بنسبة 9.6% الشهر اجلاري 
وسط توقعات ان تتجاوز قيمة 
فاتورة الوقود لشركات الطيران 

قال العضو املنتدب في شركة 
ايفا للطيران فؤاد دشتي ان ارتفاع 
تذاكر الطيران يرجع إلى ارتفاع 
أسعار وقود الطائرات األمر الذي 
يش���كل ضغوطا على ش���ركات 
الطيران العربية والعاملية ما يدفع 
الغالبية العظمى منها لرفع اسعار 
تذاكرها للحد من زيادة التكاليف 
التش���غيلية. وأضاف دشتي في 

فؤاد دشتي

التدهور املتواصل للبورصة يعكس فشل السلطتني في معاجلة تداعيات األزمة والصراعات بينهما

شركات االستثمار 
حتت مقصلة تدهور 

األصول والرقابة 
املزدوجة وشح 
السيولة املالية

منذ بداي����ة العام والذي فقد فيه 
حوالي 4.5 مليارات دينار خالل 
تلك الفترة يعكس الفشل الذريع 
للحكومة ف����ي معاجلة األوضاع 
االقتصادي����ة في الب����الد، كما ان 
مجلس األمة يتحمل مناصفة مع 
احلكومة هذا الفش����ل الذي أدى 
الى تآكل حوالي 34 مليار دينار 
من مدخرات املستثمرين وأصول 

الشركات منذ بداية األزمة.

آلية التداول

تراجعت أسعار أسهم 4 بنوك 
بسبب تزايد عمليات البيع مقابل 
الضع����ف الواضح في الش����راء، 
كذلك تراجعت أسعار أغلب أسهم 
الشركات االستثمارية في تداوالت 
ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع 
مع توقعات باس����تمرار االجتاه 
النزولي لقطاع االستثمار باعتباره 
اكثر القطاعات املتضررة من هبوط 
الس����وق، فيما تباينت أس����عار 
التي  العقارية  الش����ركات  اسهم 
حقق أغلبها مكاسب في تداوالت 
محدودة، خاصة سهم الصاحلية 
العقارية وادن����ك ومنازل، حيث 
شهد سهما الشركتني األخيرتني 
الذي  القرار  مضاربات بدعم من 

صدر لصالح دار االستثمار.

الصناعة والخدمات

سجلت أغلب أسهم الشركات 
الصناعية انخفاضا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة غلبت عليها 
البيع، خاصة مجموعة  عمليات 
الصناعات الوطنية، وهوت أسعار 
اسهم الشركات اخلدماتية بشدة 
ايض����ا في ت����داوالت غلب عليها 
عمليات البيع. وقد اس����تحوذت 
قيمة تداول اس����هم 8 ش����ركات 
على 55.9% من القيمة اإلجمالية 
التداول  التي ش����ملها  للشركات 

والبالغ عددها 96 شركة.
هشام أبو شادي  ٭

بعض القوانني التي أبرزها قانون 
االستقرار املالي الذي لم تستفد 
منه اي شركة، وذلك كونه وضع 
على ان تس����تفيد منه الشركات، 
كما ان احملفظة الوطنية لم حتقق 

أهدافها أيضا.
كذلك استبشر القطاع اخلاص 
خيرا باخلط����ة التنموية، إال انه 
اكتش����ف انها خطة بخيلة ليس 
فيها ما يحقق طموحاته، باالضافة 
الى املش����اكل التي تواجهها منذ 
إقرارها بقانون سواء على مستوى 
البيروقراطية احلكومية او على 
مستوى التش����ريعات التي كان 
يجب إقرارها لدعم وتيرة تنفيذ 
ما جاء فيها من مشاريع، وبالتالي 
فإن التدهور املتواصل للس����وق 

في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 2.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 88 صفقة قيمتها 730 

ألف دينار.

تراكم فشل الحكومة

على الرغم من ان األوس����اط 
االس����تثمارية واملس����ؤولني في 
الشركات املدرجة وغير املدرجة 
كانوا يعولون على ان عام 2011 
سيكون بداية التعافي الكلي من 
تداعيات األزمة، إال انه اتضح انه 
أسوأ من عام 2010، وهذا يرجع 
الى أس����باب عدي����دة أبرزها بدء 
التي  انعكاس فش����ل اإلجراءات 
اتخذتها احلكومة ملعاجلة تداعيات 
األزمة والتي لم تخرج عن إقرار 

قيمتها 6.6 ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثان����ي من حي����ث القيمة، اذ مت 
ت����داول 9.3 ماليني س����هم نفذت 
من خالل 214 صفقة قيمتها 5.3 

ماليني دينار.
الش����ركات  واحت����ل قط����اع 
االستثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 18.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 327 صفقة 

قيمتها 1.4 مليون دينار.
وحص����ل قط����اع العقار على 
املركز الرابع م����ن حيث القيمة، 
اذ مت تداول 27.5 مليون س����هم 
نفذت من خالل 309 صفقات قيمتها 

مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية 

نقطة بانخفاض نس����بته %0.76 
الوزني  كذلك انخفض املؤش����ر 
3.71 نق����اط ليغلق على 435.39 
نقطة بانخفاض نسبته %0.84، 
املتداولة  وبلغ اجمالي االس����هم 
101.4 مليون سهم نفذت من خالل 
1747 صفقة قيمتها 16.8 مليون 
دينار، وجرى التداول على اسهم 
96 ش����ركة من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 7 
شركات وتراجعت اسعار اسم 70 
شركة، وحافظت اسهم 19 شركة 

على اسعارها.
الش����ركات  تص����در قط����اع 
اخلدماتي����ة النش����اط من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 37.8 مليون 
سهم نفذت من خالل 678 صفقة 

هوت اسعار االسهم في سوق 
الكويت لالوراق املالية في بداية 
تعامالت االسبوع امس بشكل لم 
يكن مفاجئا لالوساط االستثمارية 
في الس����وق، بل ان هذا الهبوط 
جاء ليعكس االوضاع السياسية 
املتردية في البالد، وكذلك يعكس 
املخاوف التي تس����ود اوس����اط 
املتداولني جت����اه النتائج املالية 
النص����ف االول  للش����ركات في 
من الع����ام احلالي، وفي ظل هذه 
االوضاع الصعبة، فإنه يتوقع ان 
يواصل السوق االنخفاض جراء 
استمرار انسحاب السيولة املالية 
والتي بدأت بش����كل واضح من 
خالل عمليات البيع على العديد 
من االسهم خاصة اسهم الشركات 
القيادية التي تتراجع اس����عارها 
بشكل تدريجي، فعلى مدى اكثر من 
شهر خسرت اسعار البنوك اكثر 
من 10% السباب ابرزها املخاوف 
من ضعف منو ارباحها في الفترة 
القادمة جراء ضعف التسهيالت 
االئتمانية للبنوك والتي تعد البند 
االول في قائمة بن����ود ارباحها، 
وهذا يعكس مدى صعوبة البيئة 
التش����غيلية في الكويت واملناخ 
االس����تثماري املتردي في البالد، 
واالهم من ذلك ان هذا ميثل فشل 
اآلليات الت����ي اتبعتها احلكومة 
ملعاجلة تداعيات االزمة العاملية 
في بداياتها والتي لم تخرج عن 
بعض التشريعات والتي ابرزها 
قانون االستقرار املالي الذي وضع 
بهدف عدم استفادة اي شركة اال 
من خالل رفع قضايا للدخول حتت 
مظلة هذا القانون كما فعلت دار 
االس����تثمار التي صدر لصاحلها 
الدخول مظلة  ف����ي  حكم بحقها 

القانون.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 
48.3 نقطة ليغلق على 6290.4 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 9.4 ماليني دينار على %55.9 
من القيمة اإلجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 16.8 
مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول سهم 
املجموعة املشتركة والتي متثل %11.9 
من القيمة اإلجمالية.

قطاعات تراجعت مؤشراتها اعالها 
اخلدمات مبقدار 156.1 نقطة، تاله 
البنوك مبقدار 117.2 نقطة، تاله 
الشركات غير الكويتية مبقدار 64 
نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

)كرم ذياب( بعض املتداولني يتابعون العروض والطلبات عبر شاشات الكمبيوتر  

الكواري: قطر تصل ألقصى طاقة 
إنتاج للغاز املسال بنهاية 2011

مدينة سكنية جديدة قرب 
بغداد للتخفيف عن العاصمة

كواالملبور � رويتر: قال الرئيس التنفيذي لش����ركة 
قطر العاملية لتسويق البترول سعد عبداهلل الكواري 
امس إن قطر أكبر دول مصدرة للغاز الطبيعي املسال 
في العالم س����تصل لطاقة التصدير الكاملة وتبلغ 77 

مليون طن كل عام بنهاية 2011.
ومتتلك قطر بالفعل أكبر طاقة لتصدير الغاز الطبيعي 
املسال وصدرت أول شحنة من أحدث محطة بدأ تشغيلها 
في فبراير. والوحدة الس����ابعة لشركة قطر للغاز هي 
األحدث في خطة توس����ع للوصول لطاقة تصدير 77 

مليون طن من الغاز الطبيعي املسال كل عام.
وقال الكوراي في مقابلة مع »رويترز« إن الوحدة 

السابعة مازالت في مرحلة تعزيز االنتاج.
واضاف: »استقر انتاج الوحدة السابعة تقريبا وهي 
اآلن في مرحلة زيادة االنتاج. بحلول نهاية العام سننتج 
77 مليون طن«. وتابع: إن من املقرر أن يبدأ مش����روع 
بيرل لتحويل الغاز إلى وقود س����ائل � وهو مش����روع 
مشترك بني رويال داتش شل وقطر للبترول ينتج 140 
الف برميل يوميا - العمل بحلول نهاية العام وأن يصل 

ألقصى طاقة في الربع األول من عام 2012.
واشار قائال: »سيكون مش����روع بيرل أكبر منشأة 
لتحويل الغاز لوقود س����ائل في العالم ومن املقرر أن 

تتراوح تكلفته بني 18 و19 مليار دوالر«.
وفي مارس قالت ش����ل التي تدير املنشأة إنها بدأت 
االنتاج من آبار غاز طبيعي بحرية مما يتيح أول تدفق 
للغاز الذي يحتوى على نسبة عالية من الكبريت عبر 

أنابيب حتت املياه للمحطة العمالقة على االرض.

بغداد � أ.ف.پ: باشرت شركة استثمارية عراقية 
� لبنانية بناء مدينة س���كنية متكاملة في ضواحي 
بغداد تضم اكثر من الف وحدة س���كنية في خطوة 
من ش���أنها تخفيف الضغط احلاصل في العاصمة، 
كما قال مسؤول في الشركة. وسيضع رئيس الوزراء 
نوري املالكي في الساعات املقبلة حجر االساس في 
املجمع الس���كني الكبير الذي يقع على بعد نحو 30 
كلم جنوب ش���رق بغداد. وبدأت مجموعة شركات 
الفاحت بأعمال التعدي���ل وتبطني االرض التي تبلغ 

مساحتها 127 دومنا منذ نحو شهر.

ملك البحرين يوافق على إنفاق
 16.4 مليار دوالر في عامني

املنامة � رويترز: قال متحدث باس����م وزارة املالية 
البحرينية ام����س إن ملك البحرين وافق على ميزانية 
بقيمة 16.44 مليار دوالر على مدى عامني تتضمن زيادة 
اإلنفاق 44% في اململكة التي تضررت بفعل احتجاجات 

سياسية في وقت سابق هذا العام.
وق����ال املتحدث لرويترز »واف����ق امللك على قانون 
امليزانية لعامي 2011 و2012.. مبا يتضمن إنفاق 6.198 
مليارات دينار بحريني«. ويعد الوضع املالي للبحرين 
وهي منتج صغير للنفط وليس����ت عضوا في منظمة 
أوپيك هو األضعف ب����ني دول اخلليج العربية في ظل 
ارتفاع فاتورة الدعم وصعوبات تواجه القطاع املصرفي. 
وتوقع محللون استطلعت »رويترز« آراءهم أن تسجل 
البحرين عج����زا يبلغ 1.4% من الناجت احمللي اإلجمالي 

في 2011 و1.7% من الناجت في 2012.

»بيتك« يشارك في املؤمتر العاشر 
للهيئات الشرعية للمؤسسات اإلسالمية

من جهته أوضح مدير التطوير 
والبحوث وأمانة الهيئة عدنان املال، 
الذي مثل »بيتك«، أن املؤمتر الذي 
تنظمه هيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسس����ات املالية اإلس����المية، 
تناول العديد من احملاور والبحوث 
أبرزها: واقع التدقيق الشرعي في 
التي  املالية ومهامه  املؤسس����ات 
يجب أن توكل إليه، عقود وكاالت 
االستثمار املطبقة لدى املؤسسات 
املالية اإلسالمية، واقع عقود اإلجارة 
املطبقة لدى هذه املؤسسات، واقع 
الصكوك اإلسالمية، معاجلة الديون، 
باإلضافة إلى أثر تعدد الشروط في 

العقد.
وأشار املال الى أنه من املنتظر 
أن تؤدي هذه املشاركة الى إثراء 
اجلانب املهني والتطبيقي الشرعي 
في »بيتك« في ظل القيمة العلمية 
والتطبيقية العالية لألوراق التي 
قدمها نخبة من علماء الش����ريعة 
الباحثني املش����هود لهم  وكب����ار 
باخلب����رة والكف����اءة ف����ي العمل 

املصرفي اإلسالمي. 

الشرعية للمؤسسات املالية، الذي 
استضافته مملكة البحرين مؤخرا 
وتط����رق للعديد من املوضوعات 
واحملاور الهامة ذات العالقة املباشرة 
بالعمل املصرفي اإلسالمي، وذلك 
انطالقا من ح����رص »بيتك« على 
املساهمة الفاعلة في كافة التجمعات 
التي تثري مسيرة  والنقاش����ات 

املؤسسات املالية اإلسالمية.

أعلن بي����ت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن مش����اركته في أعمال 
املؤمتر السنوي العاشر للهيئات 

عدنان املال )األول من اليسار( مشاركا في املؤمتر




