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تزايد عمليات الشراء على األسهم الرخيصة يدفع السوق ملواصلة النشاط

الرخيصة في كثير  األسهم 
من القطاعات، إال أن تراجع 
املؤش����ر السعري لم يتخط 
ال� 10 نق����اط، وقبل اإلغالق 
شهد املؤشر حتوال ملحوظا 
من االنخفاض إلى االرتفاع 
على وقع عمليات دخول على 
مجموعة من األسهم الرخيصة 
منها اجلزي����رة واخلليجي 
واملغاربية واملس����تثمرون 
والرابطة وبتروغلف، فضال 
عن أسهم عقارية منها عقارات 
الكويت وسنام وأدنك، هذا 
باإلضافة إلى أس����هم تابعة 

ملجاميع اخلرافي وايفا.
خس����ائر  وتقلص����ت 
املؤشرين الوزني وكويت 15 
قبل اإلغالق وحتولت لالرتفاع 
بعد ان تقلصت خسائر كثير 
التي  القيادية  من األس����هم 
كانت متراجعة أغلب فترات 
التداول مثل بيتك وبوبيان 
وبرق����ان واجيليتي وزين، 
وكان الرتفاع أسهم الوطني 
واخلليج واملتحد والدولي 
في القطاع البنكي وتقليص 
خس����ائر زين أثر كبير في 
ارتفاع هذين املؤشرين قبل 

نهاية اجللسة.
التداول  وش����هدت قيمة 
تراجعا بنس����بة 9.4% على 
التداول  وقع تراجع كميات 
على األس����هم الكبيرة، ومن 
املتوقع ان تش����هد تداوالت 
األس����بوع املقب����ل عمليات 
تصحيح مرتقبة خاصة في 
ظل االرتفاع����ات املتواصلة 
للمؤشرات وخاصة السعري 
ارتفاعاته 7  الذي جتاوزت 
جلسات متتالية، حيث يتوقع 

الكويت  أنه����ى س����وق 
ل����أوراق املالي����ة تعامالت 
الذي أقتصر على  األسبوع 
4 جلس����ات بس����بب عطلة 
املول����د النبوي الش����ريف، 
على مواصلة االرتفاع جلميع 
مؤشراته خاصة على مستوى 
الذي شهد  املؤشر السعري 
االرتفاع السابع على التوالي 
في جلسة أمس محققا 11.4 
نقط����ة تخطى عل����ى اثرها 
ملستوى 6200 نقطة بإقفاله 
عند مستوى 6202.6 نقطة، 
وبذلك يكون املؤشر قد وصل 
ألعلى مستوياته منذ شهر 

مايو من العام املاضي.
الوزني  وشهد املؤش����ر 
نش����اطا ايجابيا هو اآلخر 
عل����ى وقع عودة النش����اط 
بشكل نس����بي على األسهم 
القيادية وخاصة في القطاع 
البنكي، وحقق املؤشر 1.36 
نقطة ليرتفع إلى مس����توى 
432.67 نقط����ة، كما واصل 
مؤش����ر كويت 15 ارتفاعاته 
ليصل إلى مستوى 1045.97 
نقطة بعد ارتفاع طفيف بلغ 

0.84 نقطة.
واتسم أداء جلسة أمس 
بالتذبذب الواضح مع جنوح 
لالنخفاض في أغلب فترات 
التداول، حيث بدأت التداوالت 
على تراجع املؤشرات بشكل 
مح����دود، على وقع عمليات 
بي����ع لعدد من األس����هم في 
كل القطاعات ولكن بكميات 
قليلة، وكانت عمليات البيع 
أكثر تركيزا على األس����هم 
الصغيرة التي نش����طت في 
الفترة األخي����رة، ومن هذه 
األسهم أعيان واألمان، فضال 
ع����ن مجموعة من األس����هم 
العقارية مثل منشآت ومدينة 
األعمال ورمال وصفاة عقار، 
كما تراجعت أس����هم حققت 
ارتفاعات سعرية كبيرة في 
اجللس����ات األخيرة ومنها 
مب����رد وأس����واق واملعدات 
إلى  ومينا، ه����ذا باإلضافة 
أسهم مجموعة املدينة التي 
تراجعت بشكل ملحوظ بهدف 
جني األرباح، ورغم تراجع 
ه����ذه املجموعة الكبيرة من 

جميع املتابعني للسوق عملية 
تصحيح فني خالل اجللسات 

القليلة املقبلة.
العام  ارتف����ع املؤش����ر 
للبورصة مبقدار 11.4 نقطة 
ليستقر عند مستوى 6202.65 
ارتفاع بلغت  نقطة بنسبة 
0.18%، وارتفع املؤشر الوزني 
مبقدار 1.36 نقطة ليرتفع إلى 
مستوى 432.67 نقطة بنسبة 
0.32%، وارتفع مؤشر كويت 
15 مبقدار 0.84 نقطة ليغلق 
عند مستوى 1045.97 نقطة 

ارتفاع نسبته %0.08. 
وبل����غ إجمالي األس����هم 
املتداولة 365.3 مليون سهم 
نفذت من خالل 6668 صفقة 
قيمتها 35.4 مليون دينار، 
وتراجع أداء متغيرات السوق، 
حيث انخفضت كميات التداول 
بنسبة بلغت 26.1%، كذلك 
انخفضت الصفقات بنسبة 
القيمة  15.8%، وتراجع����ت 

اإلجمالية بنسبة %9.4. 
واس����تحوذت أس����هم 5 
ش����ركات على أغلب القيمة 
بواق����ع 10.4 مالي����ني دينار 
بنسبة تش����كل 29.3% من 
اإلجمالي، تصدرها س����هم 
اجلزيرة وذلك من خالل 4.2 
ماليني دينار بنسبة 11.8% من 
إجمالي القيمة، كما استحوذت 
أسهم 5 شركات على %29.6 
من إجمالي الكميات املتداولة 
تصدرها س����هم صفاة عقار 
من خالل تداول 26.6 مليون 
سهم تشكل 7.2% من إجمالي 

التداوالت.
وارتفعت مؤش����رات 9 
قطاعات في جلسة أمس وهي 
النفط والغاز، والصناعية، 
االس����تهالكية،  والس����لع 
والرعاية الصحية، واخلدمات 
االس����تهالكية، والبن����وك، 
املالية،  والعقار، واخلدمات 
والتكنولوجي����ا، وتراج����ع 
مؤشر قطاع واحد فقط وهو 
املواد األساسية، واستقرت 
مؤشرات قطاعي االتصاالت، 
والتأم����ني، ولم يتم التداول 
على أس����هم قطاعي املنافع 

واألدوات املالية.
شريف حمدي  ٭
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نقطة ارتفاع املؤشر السعري 
بنسبة 0.18%، وارتفع املؤشر 
الوزني مبقدار 1.36 نقطة 
بنسبة 0.32%، وارتفع مؤشر 
كويت 15 مبقدار 0.84 نقطة 
بنسبة %0.08.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
35.4 مليون دينار. 

شركات استحوذت أسهمها 
على 29.3% من القيمة 
اإلجمالية واستحوذ سهم 
اجلزيرة على 11.8% من القيمة 
اإلجمالية للتداول. 

قطاعات ارتفعت مؤشراتها 
في جلسة أمس، تصدرها 
قطاع السلع االستهالكية 
مبقدار 5.9 نقاط، وانخفض 
مؤشر قطاع واحد وهو 
قطاع املواد األساسية مبقدار 
0.59 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

حتول مسار املؤشرات إلى اللون األخضر قبل اإلقفال  )اسامة أبو عطية(

»أعيان العقارية«: تسليم ڤلل مشروع »ديار جدة 2« على مراحل

اجليماز: الوقود البيئي يضع »البترول الوطنية«
ضمن املربع األول لشركات التكرير عاملياً

كونا - رويترز: قال نائب 
العضو املنتدب ملصفاة ميناء 
عبداهلل في ش����ركة البترول 
الكويتية املهندس  الوطنية 
أحمد اجليماز ان مش����روع 
الوق����ود البيئ����ي س����يضع 
الش����ركة ضمن املربع األول 
في التصنيف العاملي لشركات 

التكرير.
وأوضح اجليماز في لقاء 
مع مجلة »عالم املؤسس����ة« 
في ع����دد يناي����ر اجلاري أن 
املش����روع يهدف إلى تطوير 
الطاق����ة التحولي����ة ملصافي 

الش����ركة من خ����الل زيادة 
نس����بة املنتجات ذات القيمة 
العالي����ة مثل  االقتصادي����ة 
الكيروسني والديزل مبحتوى 
كبريت يبلغ عشرة أجزاء في 
التقليل  املقابل  املليون وفي 
من إنتاج زيت الوقود الثقيل 
لتصبح نس����بة ما ينتج %5 
مقارنة ب� 21% النسبة املنتجة 
حاليا. وأش����ار ال����ى ان هذه 
النسبة ستكون بعد التشغيل 
الكلي للوحدات اجلديدة، الفتا 
إلى وجود توجه لدى شركة 
البت����رول الوطنية الكويتية 

امل����ردود االقتصادي  لزيادة 
للمصافي ع����ن طريق زيادة 
قدرة انتاج الهيدروجني الالزم 
لتنقية النفط ومشتقاته، ما 
سيزيد من القدرة على املعاجلة 
الهيدروجينية للزيت الثقيل 
لتصبح 234 ألف برميل في 
اليوم مقارنة ب� 119 ألف برميل 
في الي����وم. وأضاف اجليماز 
الش����ركة  ان م����ن توجهات 
زيادة قدرة عمليات التكسير 
الهيدروجيني في مصفاة ميناء 
عبداهلل من 42 ألف برميل في 
اليوم إلى 162 ألف برميل في 

اليوم، مشيرا إلى أن مصفاة 
ميناء عبداهلل تستعد إلنتاج 
وقود اجلازولني للمرة األولى 
في تاريخها وذلك بعد تشغيل 
إنت����اج جديدة تعمل  وحدة 
بتقنية إعادة التكوين احلفزي 
مبعدل 21 ألف برميل في اليوم 
ويعد وق����ود اجلازولني من 
املنتجات املهمة التي ستزيد 
من املرونة التشغيلية ملصفاة 
ميناء عبداهلل. من جهة أخرى، 
قال مصدران بصناعة تكرير 
النف����ط ان ش����ركة البترول 
الوطنية ستقوم بإغالق أجزاء 

من مصفاة مين����اء عبداهلل 
البالغة طاقتها اإلنتاجية 270 
ألف برميل يوميا من ابريل إلى 
مايو إلجراء صيانة مقررة. 
وقال أحد املصادر إن وحدات 
الفراغي والتكويك  التقطير 
والنفتا والكيروسني ستغلق 
من منتصف ابريل إلى منتصف 

مايو.
وأضاف ان وحدات أخرى 
من بينها وحدتا الهيدروجني 
والكبريت ستغلقان أيضا بدءا 
من األسبوع الثاني من مايو 

إلى منتصف يونيو.

ويتوسط أهم شوارع جدة، 
امللك  املدينة وطريق  طريق 
عبدالعزيز، مش����يرا إلى أن 
موقع هذا املش����روع يتميز 
بأهمية إس����تراتيجية نظرا 
ملوقعه املميز من جهة، وألن 
هذه املنطقة تش����هد توسعا 
عمرانيا كبيرا من جهة أخرى، 
حيث يت����م حاليا بناء مطار 
امللك عبدالعزيز الدولي اجلديد 
امللك عبداهلل على  وس����تاد 
بعد 5-10 دقائق، كما يحيط 
بالعلي����ا العديد من املناطق 
اجلاذبة لكل أسرة، مشيرا الى 
أن مخطط العليا في ش����مال 
جدة من املخططات احلديثة 
واملخدومة بجميع اخلدمات 

من ماء وكهرباء وهواتف.
وب����ني أن ش����ركة أعيان 

للتطوير العقاري توفر الضمان 
عل����ى العديد م����ن اخلدمات 
واملرافق للمش����ترين، حيث 
توفر لهم ضمان 10 سنوات 
على هيكل اخلرسانة ونظام 
العزل، وضمان 5 سنوات على 
نظام التبريد، وضمان سنة 
على باقي مكونات الڤيال مثل 
األنظمة الصحية والكهربائية. 
وأكد أن مشروع »ديار جدة 2« 
هو نتاج للتخطيط الناجح، 
حيث جاء بعد دراسات كاملة 
ومستوفية الحتياجات املنطقة 
بش����كل خاص ومدينة جدة 
بش����كل عام، ويأتي تنفيذه 
بع����د النجاح ال����ذي حتقق 
في »مش����روع ديار جدة 1«، 
ونفاد بيع )35( ڤيال سكنية 

راقية.
ولفت العمر الى أن شركة 
أعي����ان للتطوي����ر العقاري 
جنحت في إكمال وتس����ليم 
جميع الڤلل السكنية ملشروع 
)ديار جدة 1( للعمالء، موضحا 
أنها تراوحت مساحة أراضي 
هذا املش����روع ما بني )375 
و530م²(، ومتتعت كل ڤيال 
بخصوصية تامة وتشطيبات 
من أفضل املواد ذات اجلودة 
واملواصفات العالية، مضيفا 
أن اختيار موقع مخطط العليا 
بشمال جدة كان من أسباب 
جن����اح )ديار ج����دة 1(، وأن 
ش����ريحة الطبقة املتوسطة 
كانت حاضرة وبقوة في هذا 

املشروع.

إضافة ملطبخ حتضيري، كما 
حتتوي كل ڤيال على ملحق 
علوي فيه غرفة للمربية مع 
حمام وغرفة غسيل، ولكل ڤيال 

كراج يتسع لسيارتني.
الش����ركة  واك����د حرص 
عل����ى حتقيق الت����وازن بني 
الرقي املعماري واحتياجات 
الس����اكن، حيث  ومتطلبات 
قامت بتوفير تصاميم مختلفة 
الڤلل تلبي جميع  لواجهات 
األذواق، منوه����ا ال����ى متتع 
كل ڤي����ال بخصوصية تامة 
وبتش����طيبات ذات ج����ودة 

ومواصفات عالية.
وبني العمر أن مش����روع 
»ديار جدة 2« يقع مبخطط 
العليا القريب من خليج أبحر 
»من����ارة جدة الس����ياحية«، 

توقع����ت ش����ركة أعيان 
العقارية أن تقوم شركة أعيان 
للتطوير العقاري السعودية 
التابعة لها بإنهاء وتس����ليم 
وحدات مش����روعها السكني 
اخلاص بڤلل مشروع »ديار 
جدة 2« على مراحل تبدأ من 
ش����هر إبريل 2013. وأوضح 
املنت����دب والرئيس  العضو 
التنفي����ذي لش����ركة أعيان 
العقارية م.يوس����ف يعقوب 
العمر أنه سيتم االنتهاء من 
املش����روع بالكامل في نهاية 

.2013
وأشار العمر في تصريح 
صحافي إلى أن شركة أعيان 
العق����اري بدأت  للتطوي����ر 
مؤخرا بأعمال التش����طيبات 
النهائية لهذا املشروع والذي 
يتكون من )39( ڤيال منفصلة 
وبتصاميم عصرية متنوعة 
الڤيالت مساحات  وتش����غل 
أراض مختلفة تبدأ من 360 
مترا مربعا وحتى 465 مترا 
مربعا في حني أن مساحات 
البناء تتراوح ما بني 465م2 
و516م²، حي����ث تتكون كل 
ڤيال من دورين يشمل الدور 
األرضي مجلس رجال وصالة 
طعام ومطبخ ومجلس نساء 
و2 حمام ومدخلني منفصلني 
للڤيال إضافة لغرفة س����ائق 
مع حمام، وبالنس����بة للدور 
األول فإنه يحتوي على غرفة 
معيشة وأربع غرف نوم مع 
حمام خاص لكل غرفة منها 

توقعات بتوسع سوق العقارات بالسعودية وخاصة »السكني« 

»مايكروسوفت الكويت« تشارك
في معرض »إنفوبيز 2013«

أعلنت شركة مايكروسوفت الكويت عن 
مشاركتها في معرض »إنفوبيز 2013« الذي 
يقام حتت رعاية اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم���ات على أرض املع���ارض الدولية 
مبش���رف. وبهذه املناس���بة، قال مدير عام 
مايكروسوفت في الكويت إيهاب مصطفى: 
»نعتقد أن هذا احلدث يش���كل منصة هامة 
من شأنها أن متنحنا الفرصة لعرض أحدث 
احللول العملية التي ابتكرناها والتي ستعمل 
التكاليف،  على حتسني اإلنتاجية وخفض 

كما سيتيح لنا املعرض االطالع على أحدث 
ما مت التوصل إلي���ه في عالم التكنولوجيا 
واحلوسبة السحابية والذي من شأنه أن يعزز 
جناح وكفاءة املؤسسات والشركات العاملة 
في الكويت، وباعتبار هذا املعرض أحد أبرز 
املعارض الكويتية لتكنولوجيا املعلومات، 
تؤكد مشاركة مايكروس���وفت برعاية هذا 
احلدث املتميز على املستوى الرفيع للشركات 
املشاركة فيه، ونحن نتشرف بهذه الرعاية 

التي تدخل اآلن عامها الرابع«.

»السالم القابضة« راعيًا ملؤمتر »اإلبداع األسرية«

أعلنت مجموعة السالم القابضة عن رعايتها 
للمؤمتر الثاني عشر لشركة االبداع االسرية 
ال���ذي يقام حاليا بصالة القصر بحولي بارك 

حتت عنوان »ميزان واحسان«.
وفي ه���ذا الصدد، قال عضو مجلس ادارة 
مجموعة السالم القابضة حسن الشمالي ان 
املجموعة )الس���الم( تدعم مثل هذه االنشطة 
االيجابية التي تثري املجتمع الكويتي، وذلك 
وفقا ملس���اهماتها الفاعلة التي اعتادت عليها 
منذ فترة طويلة، الفتا الى ان املؤمتر سيناقش 
ملفات من شأنها ان تعالج الكثير من اجلوانب 

احلياتية ونشر الثقافة الشرعية.

واش���ار الشمالي في تصريح صحافي الى 
ان مثل هذه االنشطة تساعد على نشر الثقافة 
والوعي ملعرفة ما يتعلق بفهم احلياة وحتقيق 
التوازن والوس���طية في التعامل بني اطياف 
املجتمع، منوها الى ان مجموعة السالم القابضة 
حترص على الش���راكة مع املؤسسات العامة 
والقطاع اخلاص وكذلك مؤسس���ات املجتمع 
املدني ملا فيه مصلحة املجتمع، داعيا الى تكرار 
مث���ل هذه الفعاليات املهمة مل���ا لها من تأثير 
كبير على ش���رائح مختلفة م���ن املجتمع في 
ظل ما تتناوله من ندوات ومحاضرات فعالة 

في هذا الصدد.

تكرمي »السالم القابضة« خالل املؤمتر 

»الوطنية لالتصاالت« تطرح باقة »واصل«

أعلنت الش���ركة الوطنية لالتصاالت عن 
طرحها باقة متنوعة أطلقت عليها اسم »واصل« 
صممتها خصيصا لتعود بالفائدة على عمالء 
الدفع املسبق بيسر ومرونة، وذلك انطالقا من 
إستراجتية الشركة نحو تقدمي أفضل خدمة 

لعمالئها بشكل يتناسب مع تطلعاتهم.
وتتميز الباقة بالتنوع الغني من حيث زمن 
املكاملات وقيمة الرسائل القصيرة وألول مرة 
في الكويت، ستحتوي الباقات على االنترنت 
عل���ى املوبايل في الوقت ذاته، فابتداء من 24 
اجلاري ستكون اخليارات متاحة لعمالء التعبئة 
اختيار الباقة التي طرحتها »الوطنية« تبعا 

الحتياجاتهم ومقدرتهم الشرائية.
وتتن���وع اختيارات باقة واصل لتش���مل: 
واصل Full، واصل Basic، واصل Small، واصل 

.International وواصل Favorites
وتأتي مبادرة »الوطنية« هذه تأكيدا حلرصها 
على منح عمالئها اختيارات متنوعة تناسب 

قدراتهم وتلبي تطلعاتهم، ويستطيع عمالء 
التعبئة احلصول على اكثر من اشتراك واحد 
من الباقة في الوقت ذاته والتي تدوم صالحيتها 
حتى 30 يوما، كما س���تمنح الش���ركة عرضا 
خاصا صاحلا لغاية 2013/2/21 وملرة واحدة 
فقط وهو 50% خصما على عملية االش���تراك 

األولى ألي اشتراك من باقة واصل.
وح���ول طرح ه���ذه الباقة، أك���د الرئيس 
التنفيذي في الشركة الوطنية د.بسام حنون 
حرص الوطنية على تقدمي خدمات مرنة وفعالة 
لعمالئها مما يسهل لهم عملية االختيار تبعا 

الحتياجاتهم ومقدرتهم املادية.
وأضاف قائال: »للمرة األولى سيكون بإمكان 
عمالء التعبئة االس���تمتاع بخدمات االنترنت 
على املوبايل ممزوجة مع املكاملات والرسائل 
النصي���ة القصيرة كما نع���د عمالءنا بتقدمي 
املزيد من الباقات املمي���زة لنكون دائما عند 

حسن ظنهم«.

د.بسام حنون

31.1% زيادة في أرباح »ساي-نت« في 2012

قالت رئيسة مجلس اإلدارة لشركة شبكة 
املعلوم���ات االئتماني���ة »س���اي – نت« هناء 
عبدالرزاق الرزوقي ان ايرادات الشركة شهدت 
زيادة بواقع 15% لتصل إلى 1.985 مليون دينار 
مقارنة مع العام املالي السابق وقد نتج عن ذلك 
زيادة في صافي أرباح الشركة بنسبة %31.1 
حيث بلغت 1.288 مليون دينار 2012 مقارنة 

مببلغ 982 الف للعام السابق.
الرزوقي على هام���ش اجلمعية  وقال���ت 
العمومية للشركة التي عقدت امس ان رصيد 
االرباح املتراكمة اصبح 2.766 مليون دينار 
بعد حتويل 1.015 مليون دينار إلى االحتياطي 
القانوني واالختياري وقد ارتفع مجموع حقوق 

املساهمني كما في نهاية سبتمبر 2012 ليصبح 
6.061 ماليني دينار ومبعدل منو بلغ %27.

وقد وافقت عمومية الشركة العادية على 
جميع البنود الواردة في جدول اعمالها وابرزها 
املصادقة على بيانات الشركة املالية املنتهية في 
2012/9/30 واملوافقة على اخالء طرف اعضاء 
مجلس اإلدارة وابراء ذمتهم من كل ما يتعلق 
بتصرفاتهم القانونية عن السنة املالية املنتهية 
في 2012/9/30 واقرار صرف مكافآت ألعضاء 
مجلس اإلدارة وتعيني هيئة رقابة ش���رعية 

للسنة املالية املنتهية في 2013.

عبدالرحمن خالد  ٭
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