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عمليات بيع جلني األرباح تدفع املؤشر
السعري للتراجع ألول مرة خالل 13 جلسة

أنهى سوق الكويت لألوراق املالية 
تعامالت االس���بوع على تباين اداء 
مؤش���راته بعد اداء اتسم بالتذبذب 
بشكل واضح، والول مرة على مدار 
13 جلسة يس���جل املؤشر السعري 
تراجعا مبقدار 2.8 نقطة امس لتتوقف 
مس���يرة الصعود املتتالي للمؤشر 
والتي مبوجبها جتاوز املؤشر العام 
للسوق مستوى 6700 نقطة، واستقر 
املؤشر عند مستوى 6732.9 نقطة، 
اما املؤش���ر الوزني فسجل ارتفاعا 
محدودا بلغ 0.14 نقطة ليحافظ على 
استقراره عند مستوى 433.6 نقطة، 
اما مؤشر كويت 15 فتراجع مبقدار 
محدود بلغ 0.11 نقطة ليستقر عند 

مستوى 1027.7 نقطة.
وش���هدت جلس���ة امس تذبذبا 
واضحا في حركة املؤشرات على مدار 
اجللس���ة حيث بدأت على استكمال 
حالة النشاط احلالية التي يشهدها 
الس���وق منذ فترة ليست بالقليلة 
خاصة على مستوى املؤشر السعري 
جراء استمرار الزخم املضاربي الذي 
حتظى به مجموعة كبيرة من األسهم 
الرخيصة في قطاعات متعددة، وبناء 
على ذلك اخذ املؤش���ر في الصعود 
وجنح خالل الساعة األولى من عمر 
اجللس���ة في الوصول الى مستوى 
الدخ���ول على  6770 نقط���ة جراء 
عدد كبير من االس���هم التي يتنقل 
املضاربون بينها بشكل واضح في 
هذه الفترة ومن ابرز هذه االس���هم 
»متويل اخلليج« و»املس���تثمرون« 
وهي من نوعية االس���هم التي يتم 
تداولها بكميات كبيرة نظرا لتدني 
اسعارها، هذا باالضافة الى مجموعة 
اخرى من األسهم في قطاعات متنوعة 
منها على سبيل املثال االثمار وأبيار 
ومنش���آت ومدينة االعم���ال ولكن 
عند حلول الس���اعة احلادية عشرة 
والنصف بدأت عمليات البيع تزداد 
بشكل واضح وش���ملت الى جانب 
اسهم مضاربية متراجعة من بداية 
اجللسة اسهما اخرى كانت مرتفعة 
في النصف االول من اجللسة، األمر 
انخف���اض مجموعة  الى  ادى  الذي 
كبيرة من األسهم منها متويل اخلليج 
واملستثمرون وأبيار وصفاة للطاقة 
وايفا وهيتس واخلليجي والساحل 
وامل���ال واملدينة واكتت���اب ومنازل 
واملع���دات والتخصي���ص وهي من 
األسهم التي تشهد تداوالت مضاربية 

قوية في هذه الفترة.
وعلى مستوى املؤشرين الوزني 
وكويت 15 فقد شهدا تباينا في األداء 
على مدار اجللس���ة حيث جنحا الى 
االرتفاع تارة والى االنخفاض تارة 
أخرى على اث���ر ارتفاع وانخفاض 
مجموعة من األسهم القيادية والبنكية 

ولوحظ قبل االقفال ان مكاسب هذين 
املؤشرين تقلصت بشكل

الفت، بل وحتول مس���ار مؤشر 
كويت 15 إلى االنخفاض بعد ان كان 
مرتفعا حتى الدقائق األخيرة بأكثر 
من 5 نقاط، ويعود السبب في ذلك 
النخفاض أسهم مؤثرة مثل الوطني 

وبيتك.
وشهدت الدقائق األخيرة تقليصا 
ملحوظا خلس���ائر املؤشر السعري 
والتي جت���اوزت 25 نقطة في هذه 
اللحظ���ات إلى 2.8 نقطة فقط جراء 
عمليات دخول على بعض األس���هم 

الرخيصة في الثواني األخيرة.
وم���ع نهاي���ة اجللس���ة ظهر ان 
املتغيرات الثالثة سجلت تراجعات، 
ولكن بنس���ب مقبولة أبرزها على 
مستوى القيمة النقدية وذلك بنسبة 
8.3% ببلوغ القيمة في جلسة أمس 
65.1 مليون دين���ار لتظل معدالت 

القيمة جيدة الى حد كبير.
ومن املتوقع ان يواصل السوق 
أداءه خالل األسبوع املقبل مبزيد من 
احلذر، خاصة ان فترة الكشف عن 
نتائج العام املاضي تقترب من النهاية 
وهو ما يدعو الى احلذر، خاصة عند 
الشراء لألسهم التي لم تعلن شركاتها 

عن نتائجها حتى اآلن.

مؤشرات السوق

تراجع املؤش���ر العام للبورصة 
مبقدار 2.8 نقطة ليصل الى مستوى 
6732.9 نقطة بنسبة انخفاض %0.03 
وارتفع املؤشر الوزني مبقدار 0.14 
نقطة ليستقر عند مستوى 433.6 
نقطة بنسبة ارتفاع 0.03% وتراجع 
مؤش���ر كويت 15 مبقدار 0.11 نقطة 
ليصل إلى مس���توى 1027.71 نقطة 

بانخفاض نسبته %0.01.
املتداولة  وبلغ اجمالي األس���هم 
944.2 مليون سهم نفذت من خالل 
11.799 صفقة بقيمة بلغت 65.1 مليون 
دينار، وتراجعت متغيرات السوق 
بشكل الفت، حيث انخفضت كميات 
التداول بنس���بة 7.8% كما تراجعت 
الصفقات بنسبة 13.9% وتراجعت 

قيمة التداول بنسبة %8.3.
واستحوذت أسهم 5 شركات على 
أغلب القيمة بواقع 25.5 مليون دينار 
بنس���بة تشكل 39.1% من االجمالي، 
تصدرها سهم متويل اخلليج من خالل 
7.5 ماليني دينار تشكل نحو 11.5% من 
اجمالي القيمة، كما استحوذت اسهم 5 
شركات على 58.4% من اجمالي كميات 
التداول تصدرها سهم متويل اخلليج 
بواقع 181.8 مليون سهم تشكل نحو 
19.2% من اجمالي األسهم املتداولة.

شريف حمدي  ٭
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نقطة تراجع املؤشر السعري 
بنسبة 0.03% وارتفاع املؤشر 
الوزني مبقدار 0.14 نقطة 
بنسبة 0.03% وتراجع مؤشر 
كويت 15 مبقدار 0.11 نقطة 
بنسبة %0.01.

مليون سهم مت تداولها 
بقيمة بلغت 65.1 مليون 
دينار.

من القيمة االجمالية استحوذت 
عليها أسهم 5 شركات 
تصدرها سهم متويل اخلليج 
باستحواذه على 11.5% من 
اجمالي القيمة.

قطاعات ارتفعت مؤشراتها 
بشكل متفاوت، تصدرها قطاع 
التكنولوجيا مبقدار 12.07 
نقطة، وتراجعت مؤشرات 5 
قطاعات تصدرها قطاع التأمني 
بواقع 9.05 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

ينطلق مؤمت����ر ومعرض 
الكويت للكهرب����اء واملاء، في 
الثالث م����ن ابريل املقبل حتت 
ش����عار »الترش����يد مسؤولية 
اجتماعية« برعاية وزير الكهرباء 
واملاء ووزير االش����غال العامة 
م.عبدالعزيز االبراهيم، وبتنظيم 
من »بروميديا العاملية« بالتعاون 

مع وزارة الكهرباء واملاء.
اللجنة  حيث اعلن رئيس 
املنظمة ملؤمتر ومعرض الكويت 
للماء والكهرباء في بروميديا، 
جمال عمران، عن االنتهاء من 
جميع التحضيرات والتجهيزات 
إلقامة هذا احلدث، والذي يقام 
س����نويا وتش����ارك فيه كبرى 
الش����ركات احمللي����ة والدولية 
واملؤسسات واملنظمات املهتمة 

بترشيد الكهرباء واملاء.
وأوضح عم����ران ان هناك 
جلن����ة علمية على مس����توى 
املهنية برئاس����ة  ع����ال م����ن 
اللطيف بن  البروفيسور عبد 
نخي، من الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، ود.احمد 
املال من معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، وم.محمد عبد الرزاق 
من »هيونداي«، حيث يتضمن 
جدول االعمال مشاركة 20 خبيرا 
ومتخصصا في الكهرباء واملاء، 
التقنيات  يس����تعرضون اهم 
ووسائل التكنولوجيا احلديثة 

في الترشيد.
ان املعرض  ال����ى  وأش����ار 
يستعرض اخلطط والبرامج 
لتطوي����ر قط����اع الكهرباء في 
التولي����د والتوزيع  مج����االت 
والنقل وشبكات التوزيع الذكية 
واستقرار منظومة الطاقة ورفع 
كفاءتها والعم����ل على تأهيل 
وتطوير شبكات التوزيع احلالية 
ملواجهة التوسعات املستقبلية. 
وأشار الى ان املؤمتر سيتناول 
التي تواجه قطاع  الصعوبات 
املياه وإدارة املوارد املائية في 
املنطق����ة واحلل����ول املقترحة 
واالس����تراتيجيات واجلوانب 
املياه  االقتصادي����ة وم����وارد 
الطبيعي����ة البديلة، باإلضافة 
إلى تعزيز مفهوم الترشيد بني 

أفراد املجتمع.

انطالق مؤمتر 
الكويت للكهرباء 
واملاء في 3 أبريل

األسهم املتداولة والتي بلغت 
قيمته���ا 121.9 مليون دينار 
بنس���بة 37.5% من إجمالي 
املتداولة وذلك  قيمة األسهم 
من خالل تداول 1.967.5 مليون 
سهم بنس���بة 42.6% موزعة 
على 26.873 صفقة بنس���بة 
43.0% واستمر قطاع شركات 
العقار باملرتبة الثانية للتداول 
من حيث قيمة األسهم املتداولة 
والت���ي بلغ���ت قيمتها 83.5 
مليون د.ك بنسبة 25.7% من 
إجمالي قيمة األسهم املتداولة 
وذلك من خالل تداول 1.624.6 
مليون س���هم بنسبة %35.2 
موزعة عل���ى 17.175 صفقة 

بنسبة %27.5.
البنوك  كما استمر قطاع 
الثالثة للتداول من  باملرتبة 
املتداولة  حيث قيمة األسهم 
والت���ي بلغ���ت قيمتها 43.4 
مليون د.ك بنسبة 13.3% من 
إجمالي قيمة األسهم املتداولة 
وذلك من خالل تداول 283.5 
مليون س���هم بنس���بة %6.1 
موزعة عل���ى 4.779 صفقة 

بنسبة %7.7. 
أما الشركات األكثر نشاطا 
من حيث قيمة األسهم املتداولة 
فق���د تق���دم بي���ت التمويل 
املرتبة األولى  إلى  اخلليجي 
للتداول من حيث قيمة األسهم 
املتداولة والتي بلغت قيمتها 

األسهم املتدنية سعرياً استأثرت مبجمل حركة التداول

»االستثمارات«: البورصة في حاجة إلى حركة 
تصحيحية ليتناسق فيها تقييم األسهم وحركتها

24.9 مليون دينار. وذلك من 
خالل تداول 621.7 مليون سهم 

موزعة على 3.945 صفقة. 
كما تقدمت ش���ركة أبيار 
للتطوير العقاري إلى املرتبة 
الثانية للتداول من حيث قيمة 
األسهم املتداولة والتي بلغت 
قيمته���ا 19.3 ملي���ون دينار 
وذلك من خالل تداول 383.4 
مليون سهم موزعة على 030.2 

صفقة. 
وتقدمت شركة مجموعة 
املس���تثمرون القابض���ة إلى 
املرتبة الثالث���ة للتداول من 
املتداولة  حيث قيمة األسهم 
والتي بلغت قيمتها 15.2مليون 
دينار وذلك من خالل تداول 
608.3 ماليني سهم موزعة على 

4.044 صفقة.

ذكر تقرير االس���تثمارات 
الوطنية األسبوعي أن سوق 
الكويت لألوراق املالية أنهى 
تعامالته االس���بوعية على 
ارتفاع في ادائه وذلك مقارنة 
مع أدائه خالل االسبوع املاضي 
حيث حققت مؤشرات السوق 
 )NIC50– السعري - الوزني(
مكاس���ب بنسب بلغت %2.4 
التوالي،  و0.7% و0.3% على 
في حني تراجع مؤشر كويت 
15 بنسبة بلغت 0.3% خالل 
االس���بوع وارتفع كذلك أداء 
املتغي���رات العام���ة )املعدل 
املتداولة –  اليومي للقيم���ة 
الكمي���ة – ع���دد الصفقات( 
بنس���ب كبيرة بلغت %37.9 
و41.6% و30.0% على التوالي، 
هذا وقد بل���غ املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة خالل االسبوع 
65.1 مليون دينار باملقارنة مع 
متوس���ط 47.2 مليون دينار 

لالسبوع املاضي.
وأضاف التقرير ان وتيرة 
تداوالت االسبوع ارتفعت الى 
اعلى مستوياتها على االطالق 
خالل العام 2013 بعد ان شهدنا 
ارتفاعات محمومة ملستويات 
الس���يولة بلغت 75 مليون 
دينار منتصف االسبوع وهو 
املستوى األعلى منذ فبراير 
لعام 2012 وصل فيها مؤشر 
السوق الى حاجز 6.735 نقطة 
حيث وهي نفس مستويات 
السوق في فبراير لعام 2011 
وال شك ان بلوغ السوق الى 
هذه املستويات يرتكز بصفة 
الى عامل املضاربة  رئيسية 
املتدنية سعريا  على االسهم 
والتي استأثرت على مجمل 
حركة التداول وس���ط تفاعل 
كبير من اوس���اط الس���وق 
مدعومة بعوامل اخرى مثل 
انخفاض تكلف���ة االقتراض 
العوائد  وضعف تنافس���ية 
على الودائع وهو ما يفس���ر 
التزايد املضطرد في مستويات 
السيولة اسبوعا بعد آخر في 
ظل جتاوب السوق مع السيولة 
الساخنة ووصول عائد السوق 
للمؤشر السعري منذ بداية 
العام نسبة 13.5% فيما بلغ 
الوزني %3.8  عائد املؤش���ر 
والفجوة هائلة بني العائدين 
وهو يدلل على حاجة السوق 
عاج���ال ام آجال إل���ى حركة 
تصحيحية تتناسق فيها تقييم 

األسهم وحركتها. 
وحول أداء القطاعات ذكر 
التقري���ر أن قطاع ش���ركات 
اخلدمات املالية استمر باملرتبة 
األولى للتداول من حيث قيمة 

عكاشة: خطة إستراتيجية لـ »املواد احلفازة« من 3 محاور للسنوات الـ 3 املقبلة
في اجتماع اجلمعية العمومية 
غير العادي���ة واملزمع عقدها 
في نف���س موع���د اجلمعية 

العادية.
وح���ول اجتماع اجلمعية 
العمومية غير العادية سيتم 
املتراكمة  اطف���اء اخلس���ائر 
حتى ديس���مبر 2012 والتي 
تع���ادل 2.072 مليون دينار 
مقابل عالوة اص���دار والتي 
تع���ادل 1.574 مليون دينار 
وتخفيض رأس املال باجلزء 
املتبقي من اخلسائر بقيمة 498 
الف دينار. وس���تتم املوافقة 
على تعديل نص املادة رقم 6 
من عقد التأس���يس واملادة 5 
من النظام االساسي للشركة 
عل���ى النحو التال���ي، النص 
قبل التعديل ينص على: حدد 
رأس املال مببلغ 6.685 مليون 
دينار مقس���مة على 66.852 
مليون سهم بقيمة 100 فلس 
الواحد لتصبح كل  للس���هم 
االسهم مكتتبا فيها ومدفوعة 

بالكامل.
والنص بعد التعديل حدد 
رأس املال مببلغ 6.186 مليون 
دينار مقس���مة على 61.865 
مليون سهم بقيمة اسمية 100 
فلس للسهم الواحد لتصبح كل 
االسهم مكتتبا فيها ومدفوعة 
بالكام���ل وذلك بع���د موافقة 

اجلهات املختصة.
وقد وافقت عمومية الشركة 
على جميع البنود الواردة في 
جدول االعمال، كما وافقت على 
ادارة جديدا  انتخاب مجلس 
للثالث سنوات القادمة وهم: 
عبداهلل حمد الصقر وإخوانه 
والتكنولوجي���ا املتط���ورة 
النجوم  للتكري���ر وش���ركة 
القابضة  العقاري���ة ومين���ا 
الدولي وعبداهلل  واملستثمر 
السيد رجب الرفاعي واوالده 
العام���ة واملقاوالت  للتجارة 
ود.سعد الدين عكاشة وعضوا 
احتياط البنك التجاري وامكو 

للهندسة واالنشاءات.
عبدالرحمن خالد  ٭

جتديد ه���ذه االتفاقية قامت 
شركة دورف كيتال بإضافة 
شروط تس���عير جديدة من 
ش���أنها ان تصبح عبئا ماليا 
الش���ركة  ثقيال عل���ى عاتق 
مستقبال، وعليه فقد فضلت 
الشركة عدم جتديد االتفاقية 
معها. وبني عكاشة انه خالل 
اجتماع مجلس اإلدارة رقم 99 
بتاريخ 23 أكتوبر 2012 قرر 
أعضاء مجلس اإلدارة بالتوقف 
عن فكرة استكمال مصنع املواد 
الكيماوية واالحتفاظ مبساحة 
البناء املقررة له الستخدامها 
التوس���ع مس���تقبال في  في 
الش���ركة، كما قرر  نشاطات 
األعضاء في االجتماع نفسه 
التوقف عن مزاولة األنشطة 
التجارية والتركيز على نشاط 
الشركة الرئيسي وهو صناعة 

املواد احلفازة.
وقال عكاش���ة ان مميزات 
نشاط الشركة جعلها متر بأكثر 
من اختبار يثب���ت صالبتها 
ومقاومته���ا للصع���اب ف���ي 
الست عش���رة سنة املاضية، 
الش���ركة تق���ف على  واآلن 
أرض صلب���ة تؤهلها للعمل 
أرب���اح نقدية  عل���ى توزيع 
على مساهميها في السنوات 
القادمة، فقد مت اعطاء الشركة 
نصيحة من مدقق حساباتنا 
BDO النصف وشركاهم، وأيضا 
وزارة التج���ارة والصناع���ة 
املوافقة  الكويتي���ة بإمكانية 
على اج���راء توزيعات نقدية 
ملساهمي الشركة، ولكن بعد 
اطفاء اخلسائر املتبقية على 
الشركة، وعليه فقد قرر اعضاء 
ف���ي اجتماع  مجلس اإلدارة 
رقم 100 واملنعقد بتاريخ 18 
ديس���مبر 2012 املوافقة على 
اطفاء اخلسائر املتراكمة والتي 
تعادل 2.073 مليون دينار من 
قيمة عالوة االصدار احملتفظ 
بها لدى الشركة وتخفيض عدد 
أسهم الشركة باجلزء الطفيف 
املتبقي، هذا احلل سيطرح على 
املساهمني إلبداء املوافقة عليه 

التعاون م���ن خالل االتفاقية 
املبرمة والتي حققت نس���بة 
تشغيل للمصنع تعادل %79 
ف���ي العام���ني املنقضيني مع 
املزيد من  التمنيات بتحقيق 

التعاون في املستقبل.
واوضح عكاشة انه جدير 
باملالحظ���ة ان 69% من حجم 
التصدير ملنتجات الشركة )%61 
س���ابقا( يتم تصديره خارج 
أس���واق الكويت وخاصة في 
أسواق ش���ركة التكنولوجيا 
املتطورة )ART(، وان املستخدم 
محليا فقط يعادل %31 )%39 
س���ابقا( من االنت���اج، ورغم 
التي تتعرض  املنافسة  شدة 
لها الشركة فقد وجب عليها 
ان تبقى دائما على استعداد 
ملواجهة التطور التكنولوجي 
ع���ن طريق التطوي���ر الدائم 

للخبرات داخل الشركة.
وقال عكاشة انه على الرغم 
ان الشركة ستستمر في  من 
تنفس الصعداء حتى عام 2015 
فإنها ستناقش وتتعاون مع 
شركة التكنولوجيا املتطورة 
)ART( للعم���ل على حتقيق 
أهداف من ش���أنها احلصول 
عل���ى عائدات أكبر متتد فيما 
بعد ع���ام 2015 مع األخذ في 
االعتب���ار النمو املتزايد على 
أسواق صناعة املواد احلفازة 

محليا وعامليا.
القسم  وقال عكاش���ة ان 
التجاري قد حق���ق مبيعات 
تع���ادل 0.664 مليون دينار 
)0.498 سابقا( بصافي ربح في 
عام 2012 يعادل 0.0094 مليون 

دينار )0.092 سابقا(.
أما بخصوص مصنع املواد 
الكيماوية الذي لم يستغل بعد، 
فقال عكاشة ان الهدف الرئيسي 
منه كان تنشيط جتارة مصنع 
الهيالم���ني والذي لم يقدر له 
االس���تمرار، وبناء عليه فإن 
وكالتن���ا احلصرية واتفاقية 
التصنيع املبرمة مع ش���ركة 
دورف كيتال )DK( قد انتهت 
في أكتوبر 2012، وفي موعد 

احلفازة مب���ا يعادل 79% من 
الطاقة االنتاجي���ة للمصنع 
)وفي الع���ام املنصرم 3.949 
طنا أي مبا يع���ادل 79% من 
الطاق���ة االنتاجية( وبجودة 
انتاج تطابق معايير اجلودة 
ان الشركة  العاملية. وأضاف 
حققت معدل عائد على املبيعات 
وصل الى 6.016 ماليني دينار 
)في العام املاضي كانت تعادل 
7.710 ماليني دينار( مبجمل 
رب���ح يع���ادل 1.223 مليون 
دينار )العام الس���ابق 1.639 
مليون دين���ار( وبعد خصم 
حقوق االنتفاع التكنولوجي 
التمويلي���ة  واملصاري���ف 
والتش���غيلية والتي تعادل 
1.045 مليون دين���ار )العام 
السابق 1.184 مليون دينار( 
الربح احملقق  يصبح صافي 
لهذا العام ه���و 0.178 مليون 
دينار )العام الس���ابق 0.455 

مليون دينار(.
ان���ه رغم  وقال عكاش���ة 
تواض���ع هام���ش الربح هذا 
الع���ام فقد وف���رت االتفاقية 
نسبة سيولة نقدية تشغيلية 
مرتفعة ساعدت الشركة على 
التخلص م���ن جميع ديونها 
املالية لدى الغير وعليه فقد 
مت سداد القرض املمنوح من 
البنك التجاري الكويتي بالكامل 
كما وعدنا مسبقا في اجتماع 
العمومية اخلامسة  اجلمعية 
الى سداد  عش���رة باإلضافة 
القرض املتعل���ق برأس املال 
العامل في العام املنصرم، وهذا 
جعل الشركة فخورة بأن تكون 
حرة من اي مستحقات مالية 

او ديون لدى الغير.
واشار عكاشة الى انه في 
العمومية اخلامسة  اجلمعية 
عشرة مت عرض االتفاقية مع 
شركة التكنولوجيا املتطورة 
)ART( صاحل���ة ملدة خمس 
س���نوات وحتى 31 ديسمبر 
2015، وعلي���ه فإن الش���ركة 
التكنولوجيا  تشكر ش���ركة 
املتط���ورة )ART( على ذلك 

في بيئة األعم���ال خالل عام 
2012 فقد قاومت الشركة هذه 
الظروف والتحديات وأكملت 
أهدافها  مسيرتها في حتقيق 
التي استعرضتها في اجتماع 
العمومية اخلامسة  اجلمعية 
امتدادا  عش���رة والتي كانت 
ألزمة عام 2010، واس���تمرارا 
للمنافسة العاملية والتأخر في 
النمو االقتصادي على املستوى 
االقليم���ي وخاصة في قطاع 
صناعة النفط اخلام مع الطلب 
املتزايد لتطوير صناعة املواد 
احلفازة، الفتا الى ان الشركة 
قد وقعت اتفاقية تصنيع مواد 
حف���ازة واتفاقيات أخرى مع 
شركة التكنولوجيا املتطورة 
)ART( وترتب عليها تخفيض 
مس���تويات اخلطر السوقي 
والتكنولوجي وأخطار األداء 
التي تؤثر على  والس���يولة 
شركتكم، حيث ساعدت هذه 
االتفاقيات في اخلروج بنتائج 
مبش���رة في جميع أنش���طة 

الشركة.
وزاد عكاش���ة انه في عام 
2012 قامت الشركة بتصنيع 
ما يعادل 3.938 طنا من املواد 

سلبا على عمليتانا في الكويت، 
الى االهتم���ام باملنتج  داعيا 
احمللي وإعطائه األولوية في 
التوري���د للمصافي  عمليات 

الكويتية.
وبني أن إستراتيجية الشركة 
تهتم بتحسني جودة املنتجات 
في الوق���ت احلالي، مبينا ان 
الشركات العاملية تقوم بطرح 
اسعارها بش���كل انتقائي في 
االسواق التي تعمل فيها وتلجأ 
في بعض االحيان الى تخفيض 
بعض اس���عار املنتجات لكي 
حتدث اغراقا للسوق واملتضرر 
الوحيد من هذه املنافسة هو 

الشركات احمللية.
وكشف عكاشة ان احلصة 
السوقية للش���ركة الكويتية 
لصناعة املواد احلفازة تبلغ 
حوالي ثلث السوق الكويتي 
من االحتياج���ات واملنتجات 
البترول  التي تطلبها شركة 
الوطني���ة، مبين���ا ان فائض 
االنتاج تقوم الشركة بتصديره 
الى اخلارج بالتعاون مع شركة 

ارت.
وقال عكاش���ة ان���ه على 
الركود  الرغم من اس���تمرار 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
في الشركة الكويتية لصناعة 
املواد احلفازة د.س���عد الدين 
الش���ركة  عكاش���ة ان خطة 
اإلستراتيجية خالل األعوام 
املقبلة تتك���ون من 3 محاور 
رئيس���ية أولها إنشاء آمونيا 
تانك الستقبال كميات كبيرة 
من االمونيا وتقليل االعتماد 
على نقل االمونيا عن طريق 
السيارات، واحملور الثاني هو 
استيراد بعض املواد الكيماوية 
في كونترات ضخمة بدال من 
األكياس، والثالث هو تطوير 
اخلطوط اإلنتاجية واستبدال 
بع���ض املع���دات القدمية في 

املصانع التابعة للشركة.
وأضاف عكاشة على هامش 
اجتم���اع اجلمعية العمومية 
للشركة امس بنسبة حضور 
املالية  بلغت 90.84% للسنة 
املنتهية في ديس���مبر 2012 
ان الشركة تعمل حاليا على 
إنشاء خط إنتاجي جديد ينتج 
الكميات املطلوبة للتوسعات 
القائمة في املصافي واملتبقي 
سوف يستخدم في التصدير، 
مشيرا الى ان الشركة سوف 
تضطر الى توسعة املساحات 
التخزيني���ة للمنتجات نظرا 

للتوسع.
أن  عكاش���ة  وأوض���ح 
الش���ركة لديها خطط لزيادة 
عدد الكويتيني العاملني لديها 
وحتسني نوعية العمالة، مبينا 
ان الشركة سوف تعلن قريبا 
عن تعيني رئيس تنفيذي جديد 
وذلك تنفيذا ملتطلبات قانون 

الشركات اجلديد.
وحول العقبات التي تواجه 
عمل الشركة في السوق احمللي، 
ق���ال عكاش���ة ان مش���كلتنا 
األساسية تتلخص في املنافسة 
غي���ر العادلة مع الش���ركات 
الكبرى التي تلجأ إلى إغراق 
السوق، مش���يرا إلى أن هذه 
إلى تخفيض  الشركات تلجأ 
الكيماوية  املنتجات  أس���عار 
بشكل كبير للغاية وهو يوثر 

)أسامة أبوعطية( د.سعد الدين عكاشة خالل العمومية 
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