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اإلحجام الواضح عن الشراء يدفع قيمة التداول ملستوى متدٍن
واستمرار املضاربات على بعض األسهم الرخيصة مع جني أرباح

استقرار أسعار أغلب 
األسهم القيادية
مع تدٍن ملحوظ

في تداوالتها

استمرار حالة الضعف الواضحة 
عل���ى أس���هم البن���وك فإنه ال 
يستبعد ان تشهد تراجعا وان 
كان بش���كل محدود، اال انه في 
ظل املخاوف جتاه النتائج املالية 
املدرجة في  الش���ركات  ألغلب 
الربع الثاني، فإن أسهم البنوك 
تع���د اخليار األفضل للش���راء 
االس���تثماري، وازدادت حركة 
التداول على أس���هم الشركات 
االس���تثمارية ضعفا مع تباين 
في أسعارها وان كانت عمليات 
الشراء محفوفة باملخاطر على 
أس���هم هذا القطاع باس���تثناء 
اس���هم بعض الش���ركات التي 
حقق���ت أرباحا جيدة في الربع 
األول من العام احلالي، اال انه 
يجب ترقب نتائجها في الربع 
الثاني. كذلك تراجعت تداوالت 
أسهم الشركات العقارية مقارنة 
بأول من امس مع استمرار سهم 
عق���ارات الكويت ف���ي صدارة 
التداوالت التي تراجعت بشكل 

كبير مقارنة بأول من أمس.

الصناعة واخلدمات
حققت أغلب أسهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
األسهم، فقد شهد سهم اسيكو 
عمليات بيع قوية ادت لتراجعه 
باحلد األدنى، فيما سجل سهم 
الصلبوخ ارتفاعا باحلد األعلى 

في تداوالت مرتفعة.
واستمرت التداوالت املرتفعة 
نسبيا على بعض أسهم الشركات 
الرخيصة في قطاع اخلدمات مع 
ارتفاع اسعار بعضها، خاصة 
سهم صفاتك الذي ارتفع باحلد 
األعلى، كما شهد سهم اجلزيرة 

ارتفاعا ايضا في سعره.
وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 10 شركات على 55.2% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
التداول والبالغ عددها  شملها 

96 شركة.
هشام ابو شادي  ٭

أسهم البنوك التي تراجعت مبا 
ال يقل عن 10% منذ بداية الشهر 
املاضي، اال انهم يأملون ان تشهد 
هذه األسهم املزيد من التراجع 
حتى تك���ون أكثر جاذبية وفي 
الوقت نفسه يترقبون نتائجها 
املالية في الربع الثاني ملعرفة 
مدى النمو احملقق مقارنة بالربع 
األول من العام احلالي، ولكن في 
ظل اخلسائر السوقية الضخمة 
منذ بداية العام والتي جتاوزت 
ال� 4.5 مليارات دينار فإن ذلك 
سينعكس على مجمل النتائج 

املالية للشركات.

آلية التداول

متثل تداوالت البنوك امس 
األدنى على اإلط���اق في يوم 
واحد، اال ان أغلبها حافظ على 
أسعاره مستقرة، ولكن في ظل 

من حيث القيمة، اذ مت تداول 4.8 
مايني سهم نفذت من خال 160 

صفقة قيمتها 823 ألف دينار.

تراجع األسعار

الرغم م���ن ان تراجع  على 
أسعار األسهم يشكل عامل إحباط 
املتداولني ويكبدهم  ألوس���اط 
خسائر إال انه ميثل في الوقت 
نفسه امليزة الوحيدة التي ميكن 
ف���ي وقت من األوقات ان تعمل 
على ج���ذب الس���يولة املالية. 
فهناك متداولون محترمون قاموا 
بعمليات تكييش بنسب كبيرة 
ملراكزهم املالية ولديهم السيولة 
املالية إال انهم يحتفظون بها الى 
ان تصل أسعار األسهم ملستويات 
مغرية بالش���راء، خاصة أسهم 
الش���ركات اجليدة ذات األرباح 
التشغيلية والتي في مقدمتها 

سهم نفذت من خال 706 صفقات 
قيمتها 6.9 مايني دينار.

وج����اء قط����اع الش����ركات 
الثاني من  املركز  العقارية في 
حيث القيمة، اذ مت تداول 30.7 
مليون س����هم نفذت من خال 
439 صفقة قيمتها 2.2 مليون 

دينار.
واحتل قطاع البنوك املركز 
الثالث من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 1.8 مليون س����هم نفذت 
من خال 84 صفقة قيمتها 1.2 

مليون دينار.
وحص����ل قطاع الش����ركات 
االستثمارية على املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 10.4 
مايني سهم نفذت من خال 187 

صفقة قيمتها مليون دينار.
الش���ركات  وج���اء قط���اع 
الصناعي���ة في املركز اخلامس 

ليغلق على 6314.1 نقطة بارتفاع 
نسبته 0.02% مقارنة بأول من 
امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
0.08 نقطة ليغلق على 438.17 
نقطة بارتفاع نس���بته %0.02 

مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
96.1 مليون سهم نفذت من خال 
1627 صفقة قيمتها 12.5 مليون 

دينار.
وجرى التداول على اس���هم 
96 ش���ركة من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 27 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 21 
شركة وحافظت اسهم 48 شركة 
على اس���عارها و121 شركة لم 

يشملها النشاط.
وتص���در قطاع الش���ركات 
اخلدماتية النش���اط من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 46.2 مليون 

عل���ى الرغم م���ن االرتفاع 
احملدود ملؤشري سوق الكويت 
لاوراق املالية اال ان قيمة التداول 
سجلت انخفاضا ملحوظا مقارنة 
ب���أول من ام���س نتيجة حالة 
االحجام الواضحة على الشراء 
من قبل اوساط املتداولني خاصة 
الصناديق واحملافظ املالية والتي 
تركز بشكل رئيسي على اسهم 
الشركات القيادية والتي شهدت 
ضعفا واضحا في تداوالتها مع 
استقرار اسعار اغلبها، وتظهر 
حالة الوهن الواضحة في السوق 
اج���واء املخاوف التي تس���ود 
اوس���اط املتداول���ني وتدفعهم 
لاحجام عن الشراء، ويأتي في 
مقدمة اسباب ذلك قناعة االوساط 
االستثمارية بأن السوق يفتقد 
للمحفزات االيجابية سواء على 
مستوى اداء الشركات اجليدة او 
على مستوى الوضع االقتصادي 
الذي يعتبر جيدا فقط في جانب 
الوف���رة املالي���ة للدولة والتي 
يقابلها شح كبير في السيولة 
املالي���ة لدى القط���اع اخلاص 
نتيجة ضعف املشاريع التنموية 
املالية  القدرة  احلكومية وعدم 
للعديد من الشركات للدخول في 
فرص استثمارية جديدة خارج 
الكويت الت���ي ال تتمتع مبناخ 
استثماري محفز للقطاع اخلاص، 
في الوقت الذي تقوم فيه معظم 
الدول اخلليجية بعمليات انفاق 
ضخمة على املشاريع التنموية، 
االمر الذي ساعد القطاع اخلاص 
فيها على التعافي من تداعيات 
االزمة العاملية، لذلك فأنه في ظل 
استمرار الوضع السياسي الراهن 
في الباد والذي ينعكس سلبا 
على بيئ���ة االعمال في الكويت 
فإن معاناة القطاع اخلاص سوف 
تزداد، وبالتالي سينعكس سلبا 
على البورصة التي متيل للهبوط 

اكثر من االرتفاع.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام 1.2 نقطة 

10

96.1

1.8

4

شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 6.9 ماليني دينار على %55.2 
من القيمة االجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 12.5 
مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول سهم 
»الفنادق« والتي متثل 14.4% من القيمة 
االجمالية.

قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا 
اعالها الشركات غير الكويتية مبقدار 
60.4 نقطة، تاله االستثمار مبقدار 
7 نقاط، فيما تراجعت مؤشرات 3 
قطاعات اعالها العقار مبقدار 11.1 
نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

»الصناعات الغذائية« تعاقدت مع شركة 
أميركية للتحول إلى نظام »فرنشايز«

املديرة التنفيذية لـ »الشامل« تنهي
رحلتها املثمرة مع الشركة بعد 12 عامًا

ترسية مناقصة على شركة تابعة لـ »عربي«

اعلنت ش���ركة الش���امل الدولي���ة القابضة 
المتخصصة في خدمات الس���ياحة والسفر ان 
المديرة التنفيذية والشريكة بالمؤسسة ديرين 
كاميرون ق���ررت، أن تتنحى عن منصبها الذي 
شغلته لفترة تجاوزت 12 عاما، وذلك بعد رحلة 
مثمرة من العمل والتفاني في خدمة الش���ركة 

منذ تأسيسها.
وقالت الش���ركة في بي���ان صحافي انه منذ 
تسلمها إدارة شركة الش���امل الدولية القابضة 
عام 1998، تمكنت كاميرون من لعب دور أساسي 
في إدارة وتطوير الشركة وصوبت دفتها نحو 
وجهة حفلت باإلنجازات والتميز وقادتها لتصبح 
الشركة الرائدة في مجال إدارة السياحة والسفر 

بالمنطقة.
وقد قامت خال هذه الفترة بتخطيط وتنفيذ 
الكثير من المشاريع الناجحة التي كان لها كبير 
األثر في توسيع آفاق الشركة، كما لعبت دورا 

بارزا في إنشاء وتطوير عاقات دولية مع أشهر 
األسماء العالمية في مجال السياحة والسفر منها 
CWT وSATO باإلضافة إلى تمثيل شركات طيران 

كبرى منها يونايتد ودلتا.
وتعليقا على هذا القرار، صرح رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو المنتدب لشركة الشامل الدولية 
القابضة خالد الغانم قائا »ان قرار تنحي السيدة 
دارين يشعرنا بالحزن كونها أحد مؤسسي هذه 
الشركة، حيث رافقتها منذ بداياتها وكانت حجر 
أساس في تمتين قواعدها وفي مسيرة توسعها 
الطموحة، لكننا لن نتوقف عند هذه النقطة، بل 
وعلى الرغم من ذلك، علينا أن نضع مس���تقبل 
الشركة نصب أعيننا وعلينا أن نكون جاهزين 
وعلى أتم االستعداد لنرتقي بها للمستوى التالي، 
وأمامنا العديد من التحديات التي س���نتخطاها 
بنجاح بإذن اهلل كما نجحنا في تحقيق إنجازات 

نوعية عظيمة من بدايات هذا العام«.

أعلنت شركة مجموعة عربي القابضة ان شركة »ايه.
بي.بي سبا« االيطالية أرست مناقصه على شركة  عربي 
للطاق����ة والتكنولوجيا )التي تمتلكها عربي القابضة 
بنسبة 73%( وذلك بقيمة مليوني دينار  ولمدة 9 أشهر، 
حيث تم توقيع العقد رقم 44727 باسم كا من شركة 

نفط الكويت  والمقاول الرئيس����ي شركة »ايه.بي.بي 
سبا« االيطالية وذلك للقيام بأعمال تركيبات ميكانيكية 
وتصنيع وتركيب  أنابيب وأعمال مدنية متعلقة بمراكز 
التجميع في مش����روع انشاء خط انابيب تدفق النفط 

الخام التابع لشركة نفط الكويت.

)كرم ذياب( د.جواد هاشم متحدثا خال اجلمعية العمومية 

الموجودات الثابتة حيث بلغت 
5.547 مايين دينار لعام 2010 
مقارنه ب� 5.409 مايين دينار 

لعام 2009.
واشار هاشم الى ان السوق 
المحلي يش���هد عاما بعد عام 
المزيد من المنافسة في سواق 
الصناعات الغذائية اضافة الى 
االرتفاع المستمر السعار المواد 
االولية المستخدمة في االنتاج 
والتقلبات الحادة في االسواق 
العالمية والتي  االقتصادي���ة 
انعكست س���لبا على السوق 

المحلي للكويت.
العم�ومية على  ووافق���ت 
جميع البن��ود الواردة في جدول 
االعمال والتي من أهمها الموافقة 
على توصي���ة مجلس االدارة 
بتوزيع ارباح نقدية بنس���بة 
5% لكل سهم على المساهمين 
المسجلين بسجات ال��شركة 
بتاريخ انعقاد الجمعية العامة 

العادية.
كما فوضت مجلس االدارة 
بش���راء 10% من أسهم الشركة 
وفقا للمادة 115 مضافا بالقانون 
رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير 
التج���ارة رق���م 87/10 الصادر 

تنفيذا له.
محمود فاروق  ٭

أكد رئي���س مجلس االدارة 
والعضو المنتدب في المجموعة 
الغذائية  المتحدة للصناعات 
د.ج���واد هاش���م ان الش���ركة 
تعاق���دت مع ش���ركة أميركية 
للتحول الى نظام »فرنشايز« 

لتك���ون بذلك عام���ة تجارية 
مسجلة س���عيا منها إلى فتح 
اسواق جديدة خارج الكويت، 
مبينا أن الشركة تعمل جاهدة 
للمحافظة على مكانتها وتقديم 
وتطوير منتجاتها بشكل متجدد 

في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف هاشم على هامش 
الجمعية العمومية للشركة التي 
عقدت امس، ان الشركة حافظت 
على مستوى حقوق المساهمين 
حيث بلغت 4.941 مايين دينار 
لع���ام 2010 مقارن���ة ب� 5.398 
مايين دينار لعام 2009 وكذلك 
حافظت الشركة على مستوى 

تتفاوض للحصول على قرض إلعادة هيكلة التزاماتهاعموميتها تقر توزيع 5% نقداً

اعلنت ش���ركة التعمير لاستثمار العقاري انها 
وقعت مع البنك الشعبي املغربي عقد متويل بنسبة 
55% من قيمة مشروع تنفيذ فندق في مدينة طنجة 
حتت عام���ة »رمادا انكور« العاملية باملغرب والذي 

تقدر تكلفته بنحو 12 مليون دوالر.
وقال الرئيس التنفيذي للش���ركة فواز البدر ان 
الفندق يقع على مس���احة 5 آالف متر مربع ويتمتع 
مبوقع استراتيجي، حيث يبعد 100 متر تقريبا عن 
الشريط الساحلي و600 متر عن محطة قطار طنجة 
ويش���مل 195 غرفة، ويتكون املشروع من 5 طوابق 
ويشمل مطعما داخليا وآخر خارجيا وصالة متعددة 
االس���تخدامات لألفراح واالجتماع���ات واملؤمترات، 

باإلضافة إلى ناديا صحيا وحمامات سباحة.
وتوقع البدر في تصريح صحافي أن يتم تسليم 
املش���روع خال الربع األول من العام 2012، خاصة 
ان الش���ركة بدأت بالفعل في أعمال تشييده، مشيرا 
إلى أن املش���روع مملوك لش���ركة »بيرل وان« التي 
متتلكها »التعمير« بنسبة 100%، وأن هذا املشروع 
يأتي متماشيا مع استراتيجية الشركة للتوسع في 
مملكة املغرب والتي ترمي إلى متلك وإدارة عدد من 
الفنادق في املدن الرئيسية في اململكة، وكذلك وفقا 
للخطة الطموحة التي يتبناها ملك املغرب لتنشيط 

السياحة في قطاعاتها املختلفة.
وبني البدر أن الش���ركة متلك وتدير فندق رمادا 
في العاصمة الثقافية فاس في املغرب، وأن مشروع 
الشركة اجلديد فندق رمادا أنكور في طنجة يعتبر 

الثاني لها في املغرب.

)قاسم باشا( صالة التداول شبه خالية من املتداولني 

»التعمير« توقع عقد متويل 
مع البنك الشعبي املغربي

البصيري: أتوقع زيادة 
»أوپيك« إنتاجها اليوم 

ڤيينا � وكاالت: توقع وزير النفط د.محمد البصيري 
أن تقرر منظمة أوپي����ك زيادة االنتاج خال اجتماعها 
اليوم، قائا: »هناك حاجة ملزيد من اإلمدادات في السوق، 
أتوقع أن يكون الطلب قويا في الربعني الثالث والرابع 

وسيأتي باألساس من آسيا«.
واضاف »أتوق����ع أن ترفع أوپيك االنتاج خال هذا 
االجتماع لكنني لست متأكدا من حجم الزيادة، مشيرا 
إل����ى أنه بحاج����ة ملزيد من النفط بس����بب الوضع في 
ليبيا وبس����بب الوضع السياسي في الشرق األوسط 
بش����كل عام«. وقد عززت اخلافات بني الدول األعضاء 
مبنظمة األقطار املصدرة للنفط »أوپيك« بشأن زيادة 
املعروض النفطي املخاوف من احتمال تأثر الس����وق 
الدولية والنمو االقتصادي العاملي بالتداعيات الناجمة 

عن تلك اخلافات. 
ففي الوقت الذي أعلنت فيه دول اخلليج العربي ومن 
بينها السعودية والكويت واالمارات رغبتها في تبني 
قرار بشأن زيادة حجم االنتاج النفطي � خال اجتماع 
أوپيك بڤيينا االربعاء املقبل � عارضت ايران تلك اخلطوة 
ووصفتها بأنها غير ضروري����ة في ضوء تزايد حجم 

املخزون النفطي العاملي وتذبذب اسعار النفط.
وفي ذلك الصدد دعا ممثل ايران لدى أوپيك محمد 
علي اخلطيبي دول أوپيك الى حتديد سقف االنتاج بناء 
على احلقائق واالرقام بدال من الشائعات أو التوقعات 

من اجل دعم مصالح الدول االعضاء. 

جوهر: »أدنك« تطرح خطة بديلة
على »اخلليج« لهيكلة مديونياتها

)كرم ذياب( حسني جوهر مترئسا اجلمعية العمومية للشركة 

في عام 2009.
ووافقت العمومية على جميع 
البنود الواردة في جدول االعمال 
والتي من اهمها عدم توزيع ارباح 
على املساهمني عن السنة املالية 
املنتهية في 2010/12/31، ووافقت 
عل���ى تفويض مجل���س االدارة 
بش���راء وبيع ما ال يتجاوز %10 
من أسهم الش���ركة ملدة ثمانية 
عش���ر ش���هرا، كما وافقت على 
تقريري مجلس االدارة ومراقبي 
احلس���ابات عن السنة املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2010. ووافقت 
اجلمعية غير العادية على اطفاء 
جزء من اخلسائر املتراكمة بقيمة 
قدرها 4.6 مايني دينار باستخدام 
االحتياطي االختياري 776.5 الف 
دين���ار واالحتياط���ي القانوني 
بقيمة 2.11 مليون دينار وعاوة 
االصدار بقيمة قدرها 1.75 مليون 

دينار.
 ٭ محمود فاروق

كش���ف رئيس مجلس إدارة 
الوطنية للعقارات  الدار  شركة 
)ادن���ك( حس���ني جوه���ر عن 
الترتيبات التي جتريها الشركة 
حاليا للحصول على قرض إلعادة 
هيكل���ة التزاماتها واس���تكمال 
مشاريعها خال الفترة املقبلة، 
مبينا ان الق���رض قد يكون من 

بنوك محلية أو خارجية.
وق���ال جوهر، عل���ى هامش 
اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية التي عقدت امس بنسبة 
حضور بلغت 75.43% حول خطط 
الشركة البديلة لتوفير السيولة 
الازمة لاس���تكمال املش���اريع 
القائمة، ان الشركة قدمت خطة 
لبن���ك اخلليج الع���ادة هيكلة 
التزاماته���ا وانها تأمل خيرا في 
رد البنك، خاصة انها استكملت 
ثلثي االلتزامات، معربا عن ادراك 
الش���ركة ملدى تخ���وف البنوك 
وترددها في اقرار اخلطة املقدمة 
العادة هيكل���ة التمويل في ظل 
الظروف الراهنة، اال ان الشركة 
ترتب بدائ���ل متويلية داخلية 
التزاماتها  وخارجية لتس���وية 

واعادة هيكلتها.

أوضاع مالية

وأوجز جوهر اوضاع الشركة 
خال العام املاضي التي انحصرت 
ف���ي انخف���اض قي���م االصول 
االستثمارية الرئيسية في الشركة 
وعدم توزي���ع عوائد فضا عن 
صعوبة تسييلها، مشيرا إلى ان 
الشركة قامت خال العام املاضي 
بالبدء في خطة الطوارئ ملشروع 
برج العاصم���ة والتي بدأت في 
مارس 2010 وحتى نهاية اكتوبر 
2010 وذلك من منطلق احلفاظ 
على مق���درات املش���روع وفقا 
للظروف التي مرت بها الشركة، 
الى جانب وجود صعوبات في 
احلصول على متويل رأس املال 
العامل وكذلك التمويل العقاري 

املطلوبني خال تلك الفترة وفق 
السياس���ات االئتمانية للبنوك 

احمللية.

نتائج مالية

املالية احملققة  النتائج  وعن 
املنتهي���ة في  املالي���ة  للس���نة 
2010/12/31، فقد حققت الشركة 
صافي أرباح بلغ 129.3 الف دينار 
متثل في 0.31 فلس للسهم مقابلة 
بخسائر بلغت 14.2 مليون دينار 
متثل 34 فلسا للسهم في العام 
2009، وبلغ اجمالي االصول مبلغ 
81.7 مليون دينار مقابلة مببلغ 
80 مليون دينار في 2009 بنسبة 

ارتفاع بلغت %2.06.
وع���ن االلتزام���ات والهيكل 
الى أن اجمالي  التمويلي، اشار 
التزامات الشركة بلغ 66.1 مليون 
دينار مقارنة مببلغ 64.4 مليون 
دينار في عام 2009 بنسبة ارتفاع 
بلغت 2.53%، اما صافي حقوق 
امللكية فقد بلغ 15.6 مليون دينار 
مقارنة مع 15.6 مليون دينار في 
عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 
0.15%، مبينا ان الشركة تعتمد 
عل���ى املصادر الذاتية بنس���بة 
19.12% واملص���ادر اخلارجي���ة 
بنس���بة 80.87% مقارنة بنسبة 
19.49% و80.51% عل���ى التوالي 


