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أعلنت شركة برج هاجر العقارية ان مجلس إدارتها 
قرر تعيني م.عبداملجيد بنان خلفا ليوسف يعقوب العمر 
كرئيس في مجلس إدارة شركة برج هاجر العقارية، 
وذلك لالستفادة من جتربته الطويلة والناجحة في 
اململكة العربية السعودية وتزامنا لتوسع النشاط 
التشغيلي للشركة في 

اململكة.
املناس���بة،  وبه���ذه 
تسعد الشركة بانضمام 
ش���خصية متلك خبرة 
العقار  كبيرة في مجال 
واالس���تثمار، ويحظى 
بن���ان  م.عبداملجي���د 
بسجل باهر وطويل في 
عالم العقار واالستثمار 
ولديه خب���رة تفوق ال� 
27 سنة، حيث بدأ عمله 
بشركة بترومني/أرامكو 
السعودية وش���غل منصب مدير هندسة املرافق ثم 
انتقل إلى مجموعة البنك اإلس���المي للتنمية كمدير 
إدارة متابعة املشاريع في املؤسسة اإلسالمية لتنمية 
القطاع اخلاص ولديه اإلملام اجليد في املجال املالي من 
خالل متويل املشاريع في الشرق األوسط وأفريقيا، 
وقد ش���غل عضوية مجلس اإلدارة في عدة شركات 

محليه ودولية.

السوق تخطى مستوى 6200 نقطة 
بنشاط األسهم الرخيصة ودعم قطاع البنوك

شهدت جلسة تعامالت أمس 
الكويت لألوراق  في س���وق 
املالي���ة اس���تمرار ارتفاعات 
مؤش���ري الس���وق على وقع 
النشاط املضاربي القوي الذي 
يحظى به في الوقت الراهن، 
وعلى إثر ذلك تخطى املؤشر 
العام للسوق مستوى 6200 

نقطة.
وبدأت اجللسة على ارتفاع 
للمؤشر السعري ولكن سرعان 
ما ظه���رت عمليات بيع لعدد 
من االسهم الرخيصة في أكثر 
من قطاع بهدف جني األرباح 
منها، األمر الذي جنح مبؤشري 
السوق الى التراجع وخاصة 
املؤش���ر الوزني ال���ذي تأثر 
أكثر  البنوك  بتراجع قط���اع 
من غيره من القطاعات جراء 
انخفاض اسهم األهلي وبرقان 

وبوبيان خالل التعامالت.
وم���ع اخت���الف توجهات 
املضاربني تذبذب اداء السوق 
خاصة على مستوى املؤشر 
السعري الذي تأرجح ما بني 
ارتفاع وهبوط أكثر من مرة 
الى ان شهد قفزة قبل اإلغالق 
وحتديدا في الثواني األخيرة 
التي ش���هدت حتس���نا كبيرا 
خاصة على مس���توى قطاع 
البنوك الذي ارتفع كثير من 
أس���همه وفي مقدمتها سهما 
الوطني وبيتك بعد تداوالت 

جيدة.
وعلى مس���توى نش���اط 
املجاميع االستثمارية استمر 
األداء االيجاب���ي بالنس���بة 
ملجموع���ة املدينة وأس���همها 
التابعة باستثناء سهم اكتتاب، 
كما شهدت مجموعة اخلرافي 
حتس���نا في األداء وارتفاعا 
أما  ألغلب اس���هم املجموعة، 
ايفا فجنحت  اسهم مجموعة 
للتراج���ع على إث���ر عمليات 
جني األرب���اح التي تعرضت 
لها أغلب اسهم املجموعة عدا 
سهم عقارات الكويت الذي شهد 
ارتفاعا، فيما شهدت مجموعة 
الصفاة تباينا في األداء، حيث 
ارتفع سهم الشركة األم باحلد 
األعلى كلما ارتفع سهم صفاة 
للطاقة بعد ت���داوالت جيدة، 
فيما تراجعت اسهم الصفوة 
ودانة، فيما شهد سهم اجيليتي 
اس���تقرارا وهو م���ا انعكس 
على أداء األسهم املرتبطة به 
واستقرت ايضا بعد تداوالت 

في مجملها جيدة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
بواقع 14.4 نقطة ليغلق عند 
مستوى 6200.8 نقطة بارتفاع 
نس���بته 0.23% مقارنة بآخر 
جلسة تداول، وارتفع املؤشر 
الوزني مبق���دار 2.29 نقطة 
ليغلق عند مس���توى 415.9 
نقطة بارتفاع نسبته %0.55 

مقارنة باجللسة األخيرة.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
799.4 مليون سهم نفذت من 
خ���الل 9622 صفق���ة قيمتها 
69.5 مليون دينار، وشهدت 
ارتفاعا في  متغيرات السوق 
األداء، حي���ث ارتفعت كميات 
التداول بنسبة 7.5%، وارتفعت 
الصفقات بنسبة 18.4%، وكذلك 
ارتفعت القيمة اإلجمالية بنسبة 

18.9%، وتصدر قطاع اخلدمات 
النشاط من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 240.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 2858 صفقة قيمتها 
21.1 مليون دينار، وجاء قطاع 
االس���تثمار في املركز الثاني 
من حيث القيمة، إذ مت تداول 
241.05 مليون سهم نفذت من 
خالل 2870 صفقة قيمتها 16.2 
مليون دينار، وحل ثالثا قطاع 
العقار من خالل تداول 193.9 
مليون سهم نفذت من خالل 
1929 صفقة بقيمة 12.2 ماليني 

دينار.

آلية التداول

قفز قطاع البنوك في جلسة 
أمس واستحوذ على 15.3% من 
إجمالي القيمة، وارتفعت اسهم 
الثاني  الوطني وبيتك لليوم 
عل���ى التوالي وذل���ك مبقدار 
وحدة سعرية، وارتفعت اسهم 
اخلليج والتجاري والدولي بعد 
تداوالت جيدة خاصة بالنسبة 
للدولي الذي جتاوزت كميات 
تداوله 12.4 مليون سهم، فيما 
استقرت اسهم بوبيان وبرقان 
واألهلي، ام���ا املتحد فتراجع 
مبقدار 10 فلوس بعد تداوالت 

محدودة.
ش���هد قط���اع الش���ركات 
االس���تثمارية اداء قوي���ا في 
جلس���ة ام���س، واس���تحوذ 
القطاع على 23.4% من إجمالي 
التداول، واستمر سهم  قيمة 
النشطة  املدينة في تداوالته 
التي بلغت 59 مليون س���هم 
وارتفع باحلد األعلى مبقدار 
فلسني، فيما انخفض سهم ايفا 
مبقدار فلسني بعد تداول 31.7 

مليون سهم.
الش���ركات  حقق قط���اع 
العقارية تراجعا محدودا في 
جلسة أمس، واستحوذ القطاع 
على 17.6% من إجمالي القيمة، 
الكويت  وشهد سهم عقارات 
تداوالت قوية بلغت 11.8 مليون 
س���هم غلب عليه���ا التجميع 
الس���هم بواقع فلس  ليرتفع 
إلى مستوى 61  واحد ليصل 
فلسا، وشهد سهم ابيار تداوال 
أكثر من 66 مليون سهم وحقق 

ارتفاعا بواقع فلسني.
ش���هد قط���اع الش���ركات 
الصناعي���ة تراجع���ا ج���راء 
انخفاض س���هم الصناعات، 
ارباح  حيث تعرض جلن���ي 
وتراجع السهم مبقدار 6 فلوس 
بعد تداول 9.8 ماليني س���هم، 
اما س���هم الصلبوخ فواصل 
تداوالته القوية والتي جتاوزت 
5.2 ماليني سهم ولكنه استقر 

عند مستوى 51 فلسا.
الش���ركات  ج���اء قط���اع 
اخلدماتية في صدارة القطاعات 
النش���اط، وذلك  من حي���ث 
باس���تحواذه على 30.3% من 
القيمة، وش���هد سهم اجيلتي 
استقرارا بعد تداول اكثر من 
مليوني س���هم، وارتفع سهم 
صفاة للطاقة بواقع فلس���ني 
بعد تداول 19.3مليون سهم، 
الرابطة مبقدار  وارتفع سهم 
10 فلوس بعد تداول أكثر من 
18 مليون سهم، وارتفع سهم 
هيت���س مبقدار 4 فلوس بعد 

تداول 48.5 مليون سهم.
 ٭شريف حمدي

تقرير البورصة اليومي
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٭ نقطة ارتفاع املؤشر 
السعري بنسبة %0.23، 
وارتفاع املؤشر الوزني 2.29 
نقطة بنسبة %0.55.

٭ مليون سهم مت تداولها 
بقيمة 69.5 مليون دينار.

٭ شركات استحوذت 
أسهمها على 26.3% من القيمة 
اإلجمالية للتداول.

٭ قطاعات سجلت مؤشراتها 
ارتفاعات في جلسة أمس 
تصدرها قطاع اخلدمات 
بواقع 97.43 نقطة، تاله قطاع 
البنوك بواقع 97.2 نقطة.

أرقام ومؤشرات

أقرت العمومية غير العادية لشركة بيت املال 
القابضة أمس تغيير اسم الشركة ليصبح »ثمار 
العاملية القابضة«، كما انتخبت العمومية العادية 
للشركة للعام 2010 مجلس إدارة جديدا مكونا من 
شركة املستثمر الدولي )مقعدان( وشركة كابيتال 
العربية للتمويل واالستثمار )مقعد واحد( وعدنان 
البحر وعدنان ابراهيم وسعد العثمان وسليمان 

القمالس.
وأقرت عمومية الشركة العادية وغير العادية 
للفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2010 بنود جدول 
أعمالها التي تضمنت توصية مجلس االدارة بعدم 
توزيع أرباح للمس����اهمني املسجلني في سجالت 
الشركة في تاريخ انعقاد العمومية وعدم مكافأة 

أعضاء مجلس االدارة.
كما أقرت عمومية الشركة العادية للفترة املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2009 بنود جدول االعمال التي 
تضمنت عدم توزيع ارباح للمساهمني وعدم مكافأة 

االعضاء.
وأكد رئيس مجلس ادارة شركة بيت املال القابضة 
سليمان القمالس أن الشركة واجهت خالل العام 
2010 العديد من التحديات في أداء أعمالها كانخفاض 
قيمة املوجودات املالية التي متتلكها الشركة مبعدل 
11.5% م����ن قيمتها حيث بلغ����ت قيمة االنخفاض 

964.1 الف دينار.
واضاف القم����الس أن املجموعة تقوم بتدعيم 
شركاتها التابعة بالسعودية، مشيرا الى ان البورصة 

قالت ش���ركة املثنى لالستثمار في تقريرها 
االسبوعي اخلاص ل� »األنباء« أن املؤشر السعري 
لسوق الكويت لألوراق املالية حافظ على رحلته 
التصاعدية لألس���بوع الثالث على التوالي مع 
مراقبة أرباح الس���نة املالية 2011، مضيفا بذلك 
41.80 نقطة ليغلق األسبوع املاضي على مستوى 
6133.60، حيث عم هذا االرتفاع معظم مؤشرات 

القطاعات.
 )MUDX( وكذلك واكب مؤشر املثنى اإلسالمي
هذا االرتفاع ليضي���ف ما يقارب 1% مقارنة مع 
أدائه في األسبوع املاضي، ويصبح األفضل خالل 
األسبوع، أما املؤشر الوزني للسوق فقد حقق 
ارتفاعا بنسبة 0.48% ليغلق نشاطه على مستوى 

410.59 نقاط.
واشار التقرير الى ان السوق تنفس الصعداء 
بعدما شهد حركة تصاعدية على مدى أسبوعني، 
حيث كانت أيام التداول قليلة خالل األس���بوع 

بسبب األعياد الوطنية.
وبلغ حجم السوق 1.9 مليار سهم مقارنة مع 
تداول 4.3 مليارات س���هم في األسبوع السابق، 
حيث تضائل التداول بنسبة 55.4% مع العلم أن 
معدل التداول اليومي لهذا األسبوع 639 مليون 
س���هم مقارنة مع 845 مليون سهم في األسبوع 
السابق، ومبا أن عدد أيام التداول كانت أقل خالل 
األسبوع فقد انخفض معدل تقلب املؤشرات لتظل 

في مجال خانة مئوية واحدة.
وانخفضت القيمة االجمالية للسوق بنسبة 
51.9% ساحبة القيمة االجمالية جلميع املؤشرات 
إل���ى األس���فل، وكان االنخفاض بقي���ادة قطاع 
االستثمار الذي خس���ر 52.75% والذي تسبب 
بانخفاض القيمة االجمالية للسوق مبقدار 50 

نقطة أساس.
أم���ا قطاع اخلدمات )والذي س���اهم بارتفاع 
القيمة االجمالية للس���وق بنسبة 30.75%( فقد 
ش���هد انخفاضا بالقيمة بنسبة 46% مقارنة مع 

السعودية لم تتأثر من تداعيات االزمة كالبورصة 
الكويتية، مش����يرا الى انه متت مباشرة عمليات 
االس����تثمار في شركة املس����تثمر لالوراق املالية 
وتأسيس احملافظ والصناديق االستثمارية لكي 
حتسن وضعها املالي واالستراتيجي بني الشركات 

املنافسة في السوق السعودي.
وتطرق القمالس الى تقرير مجلس االدارة للعام 
2009، مشيرا الى استمرار تداعيات االزمة املالية 
خالل هذا العام، حيث واجهت الشركة أيضا حتديات 
في اداء اعمالها كانخفاض قيمة املوجودات املالية 
التي متتلكها الشركة مبعدل 11.7% من قيمتها حيث 

بلغت قيمة االنخفاض 1.11 مليون دينار.
وأشار القمالس الى انه نظرا للفترة الصعبة 
التي مرت بها الش����ركة والبورصة الكويتية فقد 
تأثرت قيمة الش����هرة للش����ركات التابعة لشركة 
بيت املال القابضة، حيث انخفضت بنسبة %100 

اي مببلغ 702.6 الف دينار.
وق����ال ان املجموعة تقوم بتدعيم ش����ركاتها 
بالس����عودية تدعيم����ا كامال لعدم تأثر الس����وق 
الس����عودي كنظيره الكويتي من جراء تداعيات 
االزم����ة ومتت مباش����رة عمليات االس����تثمار في 
شركة املستثمر لالوراق املالية وتأسيس احملافظ 
والصناديق االستثمارية لكي حتسن وضعها املالي 
واالستراتيجي بني الشركات املنافسة في السوق 

السعودي.
عاطف رمضان  ٭

األسبوع املاضي، وكذلك احلال جلميع املؤشرات 
األخرى والتي شهدت انخفاضات أكبر.

وشهد السقف الكلي لقيمة رأس مال السوق 
ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5%، بينما انخفض عدد 

الصفقات بنسبة 0.5% خالل األسبوع.
ومن ناحية اتساع واجهة السوق االجمالية، 
وكان معدل الش���ركات التي حقق���ت تقدما إلى 
الشركات ذات األداء املتراجع 3:5، حيث حققت 75 

شركة تقدما مقارنة مع 45 شركة متراجعة.
وكانت أغلب الش���ركات الت���ي حققت تقدما 
تابعة لقطاع االستثمار واخلدمات، حيث تقدمت 

19 شركة لكل منهما.
أما في قطاع البنوك فقد حققت 3 بنوك تقدما 
بينما تراجعت قيمة 4 بنوك، اما بالنسبة للشركات 
االسالمية املدرجة بالسوق فقد أحرزت 29 شركة 
من مجموع 62 شركة أسالمية تقدما خالل األسبوع، 

بينما شهدت 14 شركة إسالمية تراجعا.
وحافظ قطاع االس���تثمار على مركز القطاع 
األكثر نشاطا بالرغم من انخفاض حجم التداول 
والذي بلغ 581 صفقة، ث���م تبعه قطاع العقار 
وقطاع اخلدمات اللذان شهدا تداول 526 و573 

صفقة على التوالي.
واحتل س���هم شركة أبيار للتطوير العقاري 
مركز السهم األكثر نشاطا، وتبعه سهم مجموعة 
الصفوة. وشهد سهم شركة أبيار للتطوير العقاري 
حركة شراء مكثفة، حيث ارتفعت قيمته السوقية 
بنسبة 17.3% خالل األسبوع، وأحتل سهم شركة 
االمتيازات اخلليجية القابضة مركز السهم األكثر 
ربحية لألس���بوع مضيف���ا 17.24% إلى قيمته 
السوقية، وتبعه سهم شركة املعدات القابضة 
بربحية بلغت 16.67% خالل األسبوع، كما احتل 
سهم شركة هيتس تيلكوم القابضة مركز السهم 
األكثر خسارة لهذا األسبوع مسجال خسارة بنسبة 
11.11%، وتبعه سهم الش���ركة الدولية الوطنية 

بخسارة بلغت 10.64% من قيمته السوقية.

)محمد ماهر( سليمان القمالس وممدوح البرديسي خالل عمومية »بيت املال القابضة«  

عقدت عموميتني للعامني 2009 و2010 وأقرت عدم توزيع أرباح

»بيت املال« تتحول إلى »ثمار العاملية القابضة« 
وتنتخب مجلس إدارة جديدًا للسنوات املقبلة

»املثنى لالستثمار«: استمرار األداء اإليجابي 
للسوق وسط ترقب ألرباح الشركات في 2011

9 ماليني دينار أرباح »لوجستيك« 

»املواشي«: 14 اجلاري النطق 
باحلكم في قضية  »املجد«

ترسية مناقصة على »نابيسكو« 
بقيمة 417 ألف دينار

»حيات لالتصاالت« 
تؤسس شركة في مصر

تأسيس شركة أنفال اخلليج 
العقارية برأسمال مليون دينار 

»برج هاجر« تعني بنان رئيسًا 
جديدًا ملجلس إدارتها

اعلنت شركة كي جي ال لوجستيك عن بياناتها 
املالية للسنة املنتهية في 2011/12/31 التي حققت فيها 
ارباحا بقيمة 9 ماليني دينار بواقع 32.75 فلسا للسهم 
مقارنة ب� 7.4 ماليني دينار بواقع 27.14 فلسا للسهم 
عن الفترة ذاتها من 2010. وافادت الشركة على موقع 
البورصة االلكتروني بأن اجمالي موجودات الشركة 
بلغ 68.3 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي املطلوبات 
15.7 مليون دينار واجمالي حقوق املس���اهمني بلغ 
52.6 مليون دينار. كما اوصى مجلس ادارة الشركة 
بتوزيع 20% نقدا بواقع 20 فلسا لكل سهم وتوزيع 
10% منحة من رأس املال املدفوع بواقع 10 اسهم لكل 

100 سهم.
وذكرت الشركة ان شركة رابطة الكويت واخلليج 
القابضة قامت بتعيني سام ماثيو خطيب ممثال لها 
في مجلس ادارة الش���ركة بدال من العضو ميش���يل 

سليم صعب.

افادت ش���ركة نقل وجتارة املواشي بأنه حتددت 
جلس���ة يوم 14 اجلاري للنطق باحلكم فيما يتعلق 
باس���تئناف احلكم الصادر في االستشكال املقام من 

شركة املجد للمواشي بسلطنة عمان.
وذكرت الشركة على موقع سوق الكويت لالوراق 
املالية ان احلكم املستشكل في تنفيذه والسابق صدوره 
لصالح الشركة بالزام اخلصم بأداء مبلغ 3.500.000 
دوالر ص���ار نهائيا وباتا واالش���كال املذكور خاص 

باجراءات التنفيذ وال صلة له بدعوى املوضوع.

أفادت الشركة الوطنية للخدمات البترولية »نابيسكو« 
انها تسلمت ما يفيد بترسية املناقصة رقم )ار اف كيو 
3954 � ار 1« لتوريد جه����از اختبار فحص آبار النفط 
لشركة العمليات املش����تركة )الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج وشركة ش����يفرون العربية السعودية( مببلغ 

إجمالي وقدره 417.342 دينارا وملدة 40 أسبوعا.

أعلنت شركة حيات لالتصاالت انها قامت بتأسيس 
شركة مس���اهمة في جمهورية مصر العربية بذات 
األغراض التجارية، باسم جتاري وهو شركة حيات 
لالتصاالت املصرية وبرأسمال قدره 250 الف جنيه 
مصري على ان تكون كامل ملكية األس���هم لشركة 

حيات لالتصاالت  � الكويت.

قالت اجلريدة الرس���مية »الكويت اليوم« انه مت 
تأسيس شركة أنفال اخلليج العقارية برأسمال قدره 

مليون دينار.
وأضافت اجلريدة في عددها األخير ان الش���ركة 
تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 
مليون دينار موزعة على 10 ماليني سهم نقدي وعيني 
وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد على ان تكون قيمة 
االس���هم النقدية ب� 200 الف دينار واألسهم العينية 

بقيمة 800 الف دينار.
ومن أغراض الشركة متلك وبيع وشراء العقارات 
واألراضي وتطويرها حلسابها داخل وخارج الكويت 
وكذل���ك ادارة ام���الك الغير مب���ا ال يخالف األحكام 

والقوانني.
وتستطيع الشركة متلك وبيع وشراء أسهم وسندات 
الش���ركات العقارية حلسابها في الكويت وخارجها 
اضافة الى اعداد الدراسات وتقدمي االستشارات في 
املجاالت العقارية بكل أنواعها على ان تتوافر الشروط 

املطلوبة فيمن يزاول تقدمي هذه اخلدمة.
وميكن للشركة القيام بأعمال الصيانة املتعلقة 
باملباني والعق���ارات اململوكة له���ا وللغير وكذلك 
القيام بتنظيم املعارض العقارية اخلاصة مبشاريع 

الشركة.

م.عبد املجيد بنان 

الذي �صيعقد يوم االربعاء املوافق 2012/3/21 يف متام ال�صاعة الثالثة والن�صف بعد 

الظهر مبقر اجلمعية الكائن مبنطقة ال�صويخ ال�صمايل)قطعة 7 - �صارع 71 - مبنى 12(.

علمًا باأن جدول االأعمال �صيت�صمن املو�صوعات التالية:

1- �سماع التقرير االداري لعام 2011.

2-  �سماع تقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2011/12/31.

3- امل�سادقة على البيانات اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية يف 2011/12/31.

4- مناق�سة م�سروع امليزانية التقديرية لل�سنة املالية 2012.

5- تعيني مراقب احل�سابات.

و بهذه املنا�صبة نود االفادة مبا يلي: 

- اأن م��ن لهم ح��ق ح�سور اج��ت��م��اع  اجلمعية العمومية ه��م االأع�����س��اء ال��ذي��ن اأم�����س��وا يف 

اأ�سهر على االأق��ل �سابقة على تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية  ع�سوية اجلمعية �ستة 

وب�سرط اأن يكونوا قد �سددوا ا�سرتاكاتهم لعام 2012.

- يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحًا اإذا ح�سره اأكرث من ن�سف االأع�ساء الذين لهم 

حق ح�سور االجتماع  فاإذا مل يكتمل العدد القانوين يف املوعد املحدد يوؤجل االجتماع 

ملدة ن�سف �ساعة ويكون االجتماع بعدها �سحيحًا مهما كان عدد االأع�ساء احلا�سرين 

على اأال يقل عددهم عن ع�سرة اأع�ساء.

واهلل ويل التوفيق
اأمني ال�صر

ي�صر جمعية املحا�صبني واملراجعني الكويتية دعوة ال�صادة اأع�صاء اجلمعية 

جمعية املحا�صبني واملراجعني الكويتية 

دعوة ر�صمية

حل�صـور  اجتمـاع اجلمعـيـة العمـومـيـة الـعــاديـة


