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املتبقية من تكلفة االستحواذ 
على شركة »س���حاب لتأجير 
الطائرات« اململوكة بالكامل من 
قبل مجموعة طيران اجلزيرة، 
والتي تقدر مببل���غ 15 مليون 
دينار بناء على البيانات املالية 
لنهاي���ة 2012، وبع���د أن أمتت 
طي���ران اجلزي���رة العمليات 
التمويلية الس���ابق ذكرها، زاد 
حساب النقد في الشركة إلى 48 
مليون دينار )28 مليون دينار في 
نهاية الربع الثالث(، وانخفضت 
نسبة الدين إلى حقوق املساهمني 
إلى 1.1، بعد أن كانت 2.2، ويرى 
محللو الوطني لالس���تثمار أن 
بيان املركز املال���ي )امليزانية( 
للشركة في وضع ممتاز اآلن، مع 
قدرتها على حتقيق تدفقات نقدية 
عالية، حيث بلغ���ت التدفقات 
النقدية احلرة 25 مليون دينار 
لفترة 12 ش���هرا، كما أن أعمار 
الديون املدروسة وفترات السداد 
املتباعدة، باإلضافة إلى حساب 
الكبير، يحميان الشركة  النقد 
من أي صدم���ات خارجية غير 

متوقعة.

توزيع أرباح

وال تواج���ه الش���ركة أي 
متطلب���ات متويلية في الوقت 
احلالي، ما عدا طلبية الطائرات 
الثالث، التي يعتقد احملللون أن 
ما يقارب ثلث تكاليفها اإلجمالية 
قد مت سداده، وفيما يخص القيمة 
املتبقية من التكلفة، من املرجح 
أن »طيران اجلزيرة« تستطيع 
احلصول على متويل من وكالة 
ائتمان الصادرات، ولهذا يعتقد 
احملللون أن قدرة الشركة على 
حتقيق التدفقات النقدية الكبيرة 
ستنعكس على املساهمني من 
خالل توزيعات األرباح، وبالرغم 
من عدم إعالن الش���ركة عن أي 
سياسة رسمية لتوزيع األرباح، 
تتوقع الوطني لالستثمار توزيع 
نسبة 60% من األرباح في 2013، 
مما يعني 5.2% عائد ربح للسهم، 
بناء على توقعات احملللني لألرباح 

الصافية.

القيمة العادلة

ويعود جزء كبير من تغيير 
تقييم الوطني لالستثمار للقيمة 
العادلة للسهم إلى ارتفاع نسبته 
23% في تقييم الشركات املنافسة، 
ومنذ آخر تقرير أعدته »الوطني 
لالستثمار« حول الشركة، ارتفع 
متوسط نسبة معامل السعر إلى 
الربح من 2013 للشركات املنافسة 
لطيران اجلزي���رة مبعدل %12، 
وباإلضافة إلى القيمة املرتفعة 
الت���ي حصلت عليها الش���ركة 
بتطبيق مبدأ التدفقات النقدية 
املخصومة، رفع احملللون القيمة 
العادلة لس���هم ش���ركة طيران 
اجلزيرة بنسبة 12% لتصل إلى 
425 فلسا للسهم، وفيما ارتفع 
سعر السهم بنسبة 26% منذ آخر 
تقرير أعدته »الوطني لالستثمار« 
للشركة، يرى احملللون أن السعر 
احلالي للسهم، واملقارب للقيمة 
العادلة التي توصلوا لها، يعكس 
بشكل جيد النمو املتوقع لربحية 
الشركة، ولهذا تواصل »الوطني 
لالستثمار« توصيتها باالحتفاظ 

بالسهم.

مثل املعدل العالي لاللتزام بالوقت 
والبال���غ 95%، وزيادة إجمالي 
الوزن الذي متنحه للمسافرين 
على درجة رجال األعمال والبالغ 
40 كيلوغراما، وتقدمي الطعام 
على م���ن الرح���الت، وبرامج 
مكافآت العمالء، والتس���جيل 
عبر اإلنترنت، وطرح تطبيقات 
الهواتف النقالة، باإلضافة إلى 
اإلدارة الفعالة والنش���طة من 
الش���ركة للطاقة االستيعابية، 
ويعتقد احملللون أن التركيز في 
2013 سيكون على احملافظة على 
معدل العائد على املقعد، وبالتالي 
يتوقعون ارتفاع العائد بنسبة 

2.2% خالل العام. 
وأثبت���ت طي���ران اجلزيرة 
س���ابقا أنها قادرة على حتقيق 
الربحية في الفترات التي وصل 
فيها سعر برميل الوقود )وسيط 
غرب تكساس( إلى 100 دوالر، 
بالرغم من أن مصروفات الوقود 
تشكل أكثر من ثلث املصروفات 
التشغيلية للشركة، وقد جنحت 
طيران اجلزيرة في حتميل ارتفاع 
املصروفات إلى العمالء عن طريق 
بند الرسوم اإلضافية، وهو ما 
تتيحه الدورة القصيرة للحجز 
في الش���ركة، وتشير توقعات 
وكالة بلومبيرغ إلى أن س���عر 
برميل الوقود )وس���يط غرب 
تكساس( سيكون 91 دوالرا في 
2013، وهو سعر مقارب ملتوسط 
سعر البرميل في 2012، ولهذا، 
ال يتوقع احملللون أن تش���كل 
التغي���رات في أس���عار النفط 
تهديدا كبيرا على هوامش األرباح 
التشغيلية في 2013، بل يعتقدون 
أن هذه الظروف ستساعد طيران 
اجلزيرة في العمل على حتسني 
الربحية، وخصوصا مع ارتفاع 
العوائد، وبالتالي، من املتوقع 
زيادة األرباح التشغيلية لطيران 

اجلزيرة بنسبة %7.
واتخذت مجموعة ش���ركة 
طيران اجلزيرة عمليتني كبيرتني 
للتمويل ف���ي أواخر 2012، مما 
أدى إلى حتسن كبير في بيان 
املركز املالي )امليزانية( للشركة، 
حيث زادت طيران اجلزيرة من 
رأسمالها مببلغ 17.8 مليون دينار 
عن طريق طرح اكتتاب خاص 
مت اس���تكماله في 31 ديسمبر، 
كما أعلنت طيران اجلزيرة في 
16 ديس���مبر عن اقتراضها 20 
مليون دينار من بنكني محليني، 
ومنذ نهاية 2012، لم تستخدم 
الش���ركة إال 10 مالي���ني دينار 
من هذه التس���هيالت، وقد علم 
محللو الوطني لالستثمار من 
إدارة الش���ركة أن تسلم باقي 
املبلغ املقترض سيتم هذا العام 
ليتم استخدامه في سداد القيمة 

انخفاض الطاقة االس���تيعابية 
بنسبة 9% على أساس سنوي 
)مقاسة بعدد املقاعد( في شركة 
طيران اجلزيرة، مقارنة بتوقعات 
محلل���ي الوطني لالس���تثمار 
بارتفاع نسبته 3% على أساس 
سنوي، وحققت املجموعة أرباحا 
تشغيلية بلغت 3.3 ماليني دينار، 
بزيادة نسبتها 18% على أساس 
سنوي في الربع الرابع، وتوافق 
هذا متاما مع التوقعات السابقة 
للوطني لالستثمار، وارتفعت 
األرباح الصافية بنس���بة %93 
على أساس سنوي لتصل إلى 
2.5 مليون دينار، متفوقة على 
توقعات الفريق بنسبة بلغت 
38%، وباإلضاف���ة إلى االرتفاع 
الكبير في األرباح التشغيلية، 
دعمت األرب���اح الصافية عدة 
عوامل، أولها: أرباح من فروق 
العمالت األجنبية، والتي قاربت 
ال� 15 ألف دينار، مقارنة بخسائر 
بلغت 0.5 مليون دينار في الربع 
الرابع من 2011، وثانيها: انخفاض 
مصروفات الفوائد بنسبة %13 
على أساس سنوي، بينما كانت 
األرباح الصافية مدعومة بشكل 
أساس���ي من اإليرادات األخرى 
البالغة 0.43 مليون دينار، والتي 

لم تتضمنها التوقعات.
ويعتبر أح���د أهم العوامل 
الواضحة في أداء شركة طيران 
اجلزي���رة في الربع���ني الثالث 
والرابع هي ارتفاع معدل إشغال 
املقاعد، على الرغم من عدم وجود 
تغييرات كبيرة في عدد الركاب 
على أساس سنوي، وهذا يعكس 
إدارة الش���ركة الفعالة للطاقة 
االستيعابية في شبكة وجهاتها، 
بهدف إلغاء الرحالت ذات األداء 
املالي الضعيف، والتركيز أكثر 
على حتسني العائد على املقعد، 
ومع���دل إش���غال املقاعد لدفع 
الربحية، وبحسب إدارة الشركة، 
تتيح هذه اخلطة لطيران اجلزيرة 
حتقي���ق ربحية أفضل في غير 
مواسم السفر، ويأخذ احملللون 
هذه االستراتيجية بعني االعتبار 
في حساب األرقام املتوقعة لعام 
2013، وذلك برفع النسبة التي 
فرضوها إلش���غال املقاعد من 
65.5% إلى 68%، وتخفيض الطاقة 
االستيعابية التي فرضوها بنسبة 

.%7.6
وخالل الس���نوات القليلة 
املاضية، كان معدل العائد على 
املقعد أحد األسباب الرئيسية 
وراء منو األرباح التش���غيلية 
لطيران اجلزي���رة، ففي 2012، 
متكنت الشركة من حتقيق ارتفاع 
مبعدل 12% على أساس سنوي، 
بسبب تنوع املبادرات التي تعزز 
جتربة السفر مع طيران اجلزيرة، 

أص���درت ش���ركة الوطني 
لالستثمار امس تقريرا حتليليا 
ألداء مجموعة طيران اجلزيرة، 
واملبني على نتائج املجموعة ل� 
2012، وعل���ى توقعات احملللني 
املاليني في »الوطني لالستثمار« 
الذي���ن قيموا الس���عر العادل 
للسهم هو 425 فلسا، وأوصوا 
في تقريرهم باالحتفاظ بسهم 
الشركة، وجاءت هذه التوصية 
بعد دراسة استراتيجية الشركة 
في التركيز على الربحية قبل 
النمو عن طري���ق إدارة الطاقة 

االستيعابية.
وكانت إدارة مجموعة طيران 
اجلزيرة للطاقة االس���تيعابية 
جي���دة، فأنتجت مس���تويات 
أعلى للعائد على املقعد ومعدل 
إشغال أكبر للمقاعد، مما حسن 
من هام���ش األرباح، الذي ألغى 
بدوره تأثير العوائد التي جاءت 
أقل من التوقعات في الربع الرابع 
م���ن 2012، ورأى احملللون أن 
قوة هامش األرباح قد تس���تمر 
ف���ي 2013 و2014، ومع ارتفاع 
األرباح الصافية املتوقعة، رفعوا 
من القيمة العادلة التي وضعوها 
لسهم املجموعة مبعدل 12% إلى 
0.425 دينار للس���هم الواحد، 
ويدعم توصيتهم هذا االرتفاع 
الكبير لسعر السهم، حيث ارتفع 
مبعدل 26% منذ آخر تقرير أعدته 
شركة الوطني لالستثمار حول 
طيران اجلزيرة في 17 ديسمبر، 
ولهذا تواصل توصيتها باالحتفاظ 

بالسهم.
وتواصل استراتيجية التركيز 
عل���ى الربحي���ة جناحها حيث 
يستمر هامش األرباح التشغيلية 
في التحسن على أساس سنوي، 
مما يؤكد فاعلية االستراتيجية 
احلالية التي تركز على الربحية 
ب���دال م���ن النم���و، ويتض���ح 
الت���زام إدارة املجموع���ة بهذه 
االستراتيجية من خالل اإلجراءات 
األخيرة الت���ي اتخذتها إلدارة 
الطاقة االستيعابية، وبالتالي، 
ارتفعت األرباح التشغيلية في 
الربع الرابع م���ن 2012 مبعدل 
18% على أساس سنوي، بالرغم 
من االرتفاع البس���يط في عدد 
الركاب، حيث بلغت الزيادة %2 
على أساس سنوي فقط، خالل 
نفس الربع، وقد ساعد انخفاض 
الطاقة االستيعابية الشركة على 
حتقيق مستويات أعلى للعائد 
عل���ى املقع���د، باإلضاف���ة إلى 
ارتفاع هوامش الربحية بسبب 
معدالت إشغال املقاعد، التي فاقت 

التوقعات. 
كم���ا أن هن���اك فرصا أكبر 
لتحس���ن اإلنتاجية في 2013، 
حيث يرى احملللون أن الشركة 
قادرة عل���ى حتقيق عائد أعلى 
للمقعد، مبواصلة شغل الطاقة 
االستيعابية ورفع معدل إشغال 
املقاعد إلى 68% في 2013، بعد أن 
بلغ 66% في 2012، ومبا أن التغير 
املتوقع في أسعار الوقود حول 
العالم بسيط جدا، ال يتوقع فريق 
الوطني لالستثمار أي ضغوط 
ناجتة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، 
والتي تشكل العبء األكبر على 
ش���ركات الطي���ران، ولهذا، من 
املتوقع أن تنمو كل من األرباح 
التش���غيلية واألرباح الصافية 

مبعدل 7% في 2013. 
ويش���ير بيان املركز املالي 
)امليزانية( للمجموعة ذات التدفق 
النقدي القوي، إلى احتمال ارتفاع 
األرباح املوزعة على املساهمني، 
فبعد عمليتني ناجحتني لزيادة 
رأسمال مجموعة طيران اجلزيرة، 
عن طريق االكتتاب واحلصول 
على قرض جديد كبير، أصبحت 
قائمة الدخل املجمع � امليزانية 
أكثر قوة، وتتمتع بنسب جيدة 
لرأس املال املقترض وفترات أطول 
لسداد الديون، ومبا أن املتطلبات 
النقدية للش���ركة في املستقبل 
محدودة، يعتقد محللو الوطني 
لالس���تثمار أن األرباح املوزعة 
من مجموع���ة طيران اجلزيرة 
ستكون مرتفعة، ومع عدم وجود 
سياسة رسمية لتوزيع األرباح، 
يستمر افتراض نسبة توزيع 
تبلغ 60% لعام 2013، مما يعني 
5.2% عائد ربح للسهم، بناء على 
توقعات فريق احملللني لألرباح 

الصافية. 
والتزال أهم املخاطر تأثيرا 
على توقعات وتقييمات الوطني 
لالستثمار هي املخاطر السياسية، 
وخصوصا في الوجهات األساسية 
لطيران اجلزي���رة، مثل وجهة 
مصر التي يؤثر تدهور الوضع 
السياس���ي فيها على توقعات 
الوطني لالستثمار للمستقبل 
املالي للمجموعة، باإلضافة إلى 
أن أي تذبذب كبير في أس���عار 
الوقود قد يؤدي إلى تذبذب في 

هوامش األرباح التشغيلية.

أرباح تشغيلية قوية مرتفعة

وس���جلت مجموعة طيران 
اجلزي���رة ارتفاعا في اإليرادات 
بنسبة 5% على أساس سنوي في 
الربع الرابع، حيث بلغت اإليرادات 
13.9 مليون دينار، بالرغم من 
كون هذا املعدل أقل من توقعات 
الوطني لالستثمار بنسبة %7، 
وشهدت املجموعة ارتفاع إيرادات 
شركة طيران اجلزيرة، اململوكة 
بالكامل للمجموعة، مبعدل %7 
على أساس سنوي، لتبلغ 12.3 
ملي���ون دينار، مدفوعة مبعدل 
إش���غال املقاعد الذي بلغ %66، 
وبزيادة نسبتها 2% على أساس 
سنوي في عدد الركاب، وزيادة 
نسبتها 5% على أساس سنوي 
ف���ي العائد عل���ى املقعد خالل 
الرب���ع الراب���ع، إال أن إيرادات 
املجموعة من تأجير الطائرات 
انخفض بنسبة 5% على أساس 
س���نوي، و2% على أساس ربع 
سنوي، ليصل إلى 1.64 مليون 
دينار، وأرجع احملللون الفرق 
بني اإليرادات احملققة ومستوى 
اإليرادات الت���ي توقعوها إلى 

تغيير التوقعات: ارتفاع األرباح التشغيلية املتوقعة في 2013
نسبة التغيير % بنيتوقعات عام 2014نسبة التغيير % بنيتوقعات عام 2013ألف دينار كويتي

توقعات السابقةاجلديدة
 2013
السابقة

توقعات السابقةاجلديدة2012
 2014
السابقة

توقعات 
2013

7.6%-2.4%1.868.58070.251%-3.6%63.70766.080االيرادات
9.0%7.5%7.421.66120.154%4.5%19.87519.018االرباح التشغيلية

28.8bps 242bps 163%31.6%28.7bps 290bps 39%31.2%هامش األرباح التشغيلية
9.6%14.2%7.016.34114.310%10.1%14.91413.540االرباح الصافية

20.5bps 292bps 114%23.8%20.4bps 346bps 42%23.4%هامش االرباح الصافية
المصدر: الوطني لالستثمار

»الوطني«: حتسن املعطيات االقتصادية
 باملنطقة اآلسيوية يلقي بثقله على سعر الدوالر 

ذكر تقرير أسواق النقد األسبوعي للبنك الوطني 
ان الدوالر تراجع بعض الشيء مع نهاية األسبوع 
املاضي وذلك بعد ان سجل اعلى مستوى له مقابل 

اليورو واجلنيه االسترليني والني الياباني خالل 
األشهر األخيرة، هذا وأن االجتماع القريب الذي 

ستعقده اللجنة الفيدرالية للسوق املفتوحة يوم 20 
مارس باإلضافة الى املستويات القياسية التي بلغتها 

أسواق األسهم في الواليات املتحدة األميركية، 
باإلضافة الى حتسن املعطيات االقتصادية اخلاصة 

باملنطقة اآلسيوية والذي يساهم في زيادة إقبال 
املستثمرين على املخاطرة في السوق وهو االمر 
الذي يلقي بثقله بعض الشيء على سعر الدوالر.
أما على الساحة العاملية، شهدت استراليا بعض 

التحسن في عدد اليد العاملة وبشكل فاق 
التوقعات، كما جنح كورودا في احلصول على 

أكثرية االصوات في املجلس األعلى للبرملان 
الياباني، هذا وقد اتخذ بنك Norges قرارا باحملافظة 

على معدل الفائدة ثابتا لفترة ستفوق التوقعات.
ومن املالحظ ان املعطيات االقتصادية االيجابية 

اخلاصة باالقتصاد األميركي تستمر في الهيمنة 
على األسواق خالل األسبوع اجلاري، وهو االمر 
الذي يظهر جليا في ارتفاع مبيعات التجزئة الى 

مستويات فاقت التوقعات وفي تراجع عدد مطالبات 
تعويضات البطالة، فضال عن حتسن مناخ االعمال 

الذي تشهده البالد مؤخرا.
جتدر االشارة الى ان أسواق االسهم في الواليات 

املتحدة األميركية تستمر في التحسن مع اقل 
قدر من التقلبات، حيث يسجل مؤشر Dow نسبة 

التحسن االكبر وذلك عند 11%، في حني بلغت 
هذه النسبة عند ما يقارب الـ 10% بحسب وكالة 

ستاندرد آند بورز للتصنيف، كما تستمر ايرادات 
السندات في الواليات املتحدة األميركية في 

االرتفاع لتصل ايرادات السندات ألجل 10 سنوات 
عند نسبة 2.03%، في حني بلغت ايرادات السندات 

االملانية ألجل 10 سنوات نسبة %1.71.
أما أسواق تداول العمالت االجنبية فقد شهدت 

ارتفاعا قويا في اجلنيه االسترليني مع نهاية 
األسبوع، هذا وان حتصيل االرباح قد تسبب 
في تراجع الدوالر وهو االمر الذي دفع بزوج 

العمالت اجلنيه االسترليني/ الدوالر للوصول الى 
مستويات متعددة، هذا وقد تراجع سعر اجلنيه 

يوم الثالثاء الى أدنى مستوى له عند 1.4832 
وليقفل األسبوع عند 1.5113. وقد ارتفع مؤشر 

الثقة لألعمال الصغيرة بشكل بسيط ليصل الى 
90.8 وذلك بالتزامن مع ارتفاع جيد في العمالة، 
وقد أظهر التقرير الصادر عن االحتاد الوطني 

لالعمال املستقلة واملتعلق مبؤشر الثقة باألعمال 
التجارية الصغيرة NFIB بأن عدد االقاالت قد بدأ 
في التراجع عما كان عليه خالل شهر يناير وذلك 
مع توفر املزيد من فرص العمل في السوق، هذا 

وقد اظهر االستبيان ان 73% من اجلهات تؤكد 
على انها لن تقوم باحداث أي تغيير على اعمال 

التعيني لديها خالل الربع الثاني من العام احلالي، 
كما أظهر االستبيان ان نسبة 18% من اجلهات 

تتطلع الى تعيني املزيد من املوظفني، مع العلم ان 
هذه النسبة كانت عند 17% قبل ذلك، كما أشار 

االستبيان الى ان نسبة 5% من اجلهات ستعمل 
على ايقاف عمليات التوظيف، مع العلم ان النسبة 
السابقة كانت عند 8%، وعلى العموم فإن التوقعات 

االقتصادية املتعلقة بعمليات التوظيف أتت 
ايجابية مبعظمها في القطاعات االقتصادية الـ 13 
في الواليات املتحدة األميركية. في حني تستمر 

فرنسا واسبانيا وايطاليا في الصراع جاهدة 
النقاذ اقتصادها، خاصة مع النقمة التي تواجهها 

احلكومات على طول املنطقة األوروبية بسبب 
تردي األوضاع االقتصادية، من املرجح ان يتم 

مواجهة اجنيال ميركل من اجل وضع حد لتدابير 
التقشف التي من االرجح انها تتسبب في احلاق 

الضرر باالقتصاد األوروبي بدال من حتقيق النمو 
االقتصادي املنشود. هذا ويعمل الرئيس الفرنسي 
هوالند جاهدا الستمالة االصوات في حني يستمر 
االقتصاد االملاني في حتقيق اداء استثنائي يفوق 

جميع الدول االخرى.
جتدر االشارة الى ان اجنيال ميركل ستواجه 

خالل شهر اكتوبر عملية اعادة انتخاب وبالتالي 
فهي ترزح حتت ضغوطات محلية عديدة للحفاظ 

على االصرار االملاني فيما يتعلق بالنمو طويل 
االجل، والذي ميكن احلصول عليه فقط من خالل 
تدابير التقشف وعمليات اعادة االصالح املالي. من 
ناحية اخرى، من املتوقع ان تقوم ميركل باملوافقة 

على اتفاق معني الرضاء فرنسا واسبانيا ومن 
اجل تخفيف حدة املأزق السياسي الذي وقعت 

فيه ايطاليا. كما وافق البرملان الياباني على تولي 
كورودا ملنصب احملافظ اجلديد للبنك املركزي 

الياباني، مع العلم ان موعد االجتماع االول ملجلس 
السياسات ضمن جلسة اعتيادية وحتت القيادة 
اجلديدة قد تقرر يوم الثالث والرابع من أبريل، 

بالرغم من بعض التوقعات في السوق التي تشير 
الى امكانية عقد جلسة طارئة خالل وقت قريب 

وذلك للبحث في تدابير تيسير كمي جديدة، على 
غرار تعزيز عمليات بيع السندات احلكومية خاصة 

املستحقة آلجال طويلة االمد.
تبعا للتصريحات العلنية التي ادلى بها كورودا 

والتي انتقد فيها تقصير البنك املركزي الياباني 
بقلة التدابير التي اتخذها لتحسني اقتصاد البالد، 

تعهد كورودا بالقيام بكل ما في وسعه النهاء 
الركود االقتصادي املزمن الذي تتخبط فيه اليابان، 
كما صرح بأنه سيحرص على العمل عن قرب مع 

حكومة رئيس الوزراء آبي لغرض تنفيذ السياسات 
االقتصادية التي تهدف الى التطرق ملسألة الركود 

االقتصادي الياباني الذي جتاوز مدة العشر 
سنوات. هذا وتظل األسواق غير واثقة بامكانية 
البنك املركزي الياباني من بلوغ نسبة التضخم 

املستهدفة عند 2% والتي اعتمدها البنك خالل شهر 
يناير، وبالتالي ال تزال مترددة باتخاذ أي خطوة 
في هذا الصدد والتي من شأنها ان تتسبب في 

حصول ارتفاع في االسعار.
املعطيات االقتصادية لسوق العمل أتت مبهرة 

بالرغم من احتمال وجود بعض االخطاء 
االحصائية.  ومن املالحظ ان املعطيات االقتصادية 

القوية األخيرة التي تشهدها الواليات املتحدة 
األميركية قد لعبت دورا مهما في رفع سعر 

الدوالر مقابل غيره من العمالت، وهو االمر الذي 
اثر بقوة على اسعار الذهب، فبعد ان بلغ مؤشر 

الدوالر اعلى مستوى له خالل فترة األشهر الستة 
األخيرة، تسبب الدوالر في عدد من الضغوطات 

على أسواق السلع بشكل كامل، وبالتالي فان عدد 
عمليات البيع املفرط الذي شهدته األسواق خالل 
الشهرين االخيرين قد وصل الى نهايته. وبالرغم 

من ان األوضاع لم تتغير كثيرا من الناحية الفعلية، 
اال انها قد بدأت حاليا في الدخول مجددا الى 

مواقع جديدة فيما يتعلق بأسواق الذهب وذلك في 
األسواق األوروبية واألميركية على حد سواء، كما 
انه من املرجح أال حتدث اللجنة الفيدرالية للسوق 
املفتوحة أي تغيير على السياسات املتعلقة بايقاف 

العمل ببرنامج التيسير الكمي. 
باإلضافة الى ذلك، فان نتائج االنتخابات االيطالية 
تشير الى احتمال معاودة بعض املخاطر من جديد 
واملتعلقة باألوضاع السياسية في املنطقة، وهو ما 
ميثل كذلك انتهاء فترة اإلقبال الكبير على شراء 
السندات في بعض الدول األوروبية، مع العلم ان 

استمرار األوضاع التي تشهدها املنطقة باحلال التي 
هي عليه من شأنه ان يشكل احملفز ليعاود الذهب 
الى املطالبة مبكانته اآلمنة من السوق، وهو االمر 
الذي من شأنه ان يشجع السوق على اإلقبال من 

جديد على شراء الذهب في أوروبا. 

»أمل الكويت« ترعى معرض 
العطور وأدوات التجميل

»إيكويت« ترعى الشهر البيئي

أعلنت ش���ركة عطورات أمل الكويت العاملية رعايتها 
ملعرض العطور وأدوات التجميل في دورته اجلديدة لهذا 
املوسم والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي 
في الفترة من 20 الى 30 مارس اجلاري، في الصاالت 5، 6، 
و7 على ارض املعارض مبشرف. وحول اهمية اقامة معرض 
العطور وأدوات التجميل 
في الكويت، قال املدير 
العام مكي حميد القالف 
ان شركة أمل الكويت 
العاملية تس���عى دائما 
لتوسيع دائرة املشاركة 
ف���ي املع���رض حيث 
تأتي في اطار اهتمامنا 
بأهمية املعارض والتي 
تعد وسيلة للتسويق 
والتعريف باالمكانات 
واخلدمات املميزة التي 
نقدمها لعمالئنا الكرام 
حيث تس���تقطب هذه 
املعارض من اخلليج أع���دادا كبيرة من املهتمني بالعطور 
وعشاقها باإلضافة الى احلشد الكبير من زوار املعرض من 
املواطنني واملقيمني، إذ نلمس تزايد اعداد الزوار كل س���نة 
وفي كل موس���م تصاعديا مما حدا بشركتنا الى املشاركة 

ورعاية مثل هذه املعارض بشكل دوري.
وحول الهدف من املش���اركة قال القالف »ان شركة أمل 
الكويت العاملية تشارك ومنذ 28 سنة في أكثر من 4 معارض 
سنويا، وان الهدف الرئيسي يكمن في الترويج ألحدث وأرقى 
ما توصلنا له من خلطات العطور الشرقية والبخور وتقدميها 

للمستهلك حيث ان التنافس بات كبيرا وهذا دافع لنا.
واختتم القالف حديثه كاشفا عن جديد عطورات أمل 
الكويت العاملية في هذا املعرض بأن شركة عطورات 
أمل الكويت حرصت في هذا املعرض على جلب كمية 
ضخمة وراقية جدا من البخور وأجود أنواع الطيب من 
دهن العود من مصانعها مباشرة اضافة الى مجموعة 
مميزة من أرقى العطور الشرقية التي تتناسب مع جميع 
األذواق باإلضافة الى تش���كيلة كبيرة من الصناديق 
اخلش���بية واجللدية مع خصومات عالية جدا تصل 

الى %50.

أعلنت ش����ركة ايكويت للبتروكيماوي����ات عن رعايتها 
للشهر البيئي الثالث 2013 حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك من تنظيم الهيئة العامة للبيئة 
ومجموعة ادارة في الفترة من 24 مارس إلى 24 أب��ريل م�ن 

الع�ام 2013.
املناس����بة،  وبهذه 
قال نائب رئيس شركة 
ايكويت للشؤون الفنية 
محمد آل بن علي: »من 
منطلق ملكيتها وكذلك 
توليها لدور املش����غل 
الوحي����د ألح����د اكثر 
املجمع����ات الصناعية 
العاملي����ة متي����زا م����ن 
ناحية سالمة العمليات 
الصناعي����ة مبختلف 
أنواعها، ف����إن معايير 
وممارسات وأداء شركة 
ايكويت ف����ي مجاالت 

الصحة والس����المة والبيئة جتسيد اللتزامها الدائم بأفضل 
األساليب الصناعية واالبتكار في مجاالت العمل«.

وأضاف آل بن علي »متتلك شركة ايكويت سجال حافال فيما 
يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة، حيث انها قامت بإطالق 
اول مشروع في الشرق األوسط لترشيد وإعادة واستخدام 
مياه املصانع وأول مش����روع في الكويت العادة اس����تخدام 
ثاني أكسيد الكربون، اضافة الى نيلها للعديد من اجلوائز 
املرموقة في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة من اجلهات 
احمللية واإلقليمية والعاملية«. وأوضح آل بن علي الذي يتولى 
كذلك رئاسة فريق ايكويت للمسؤولية املجتمعية »وتقديرا 
لدورها التنموي املتميز، حصدت شركة ايكويت العديد من 
اجلوائز مثل جائزة صاحب الس����مو األمير ألفضل مصنع 
في الكوي����ت، وجائزة االمتياز الذهبية في البيئة والصحة 
والسالمة ملؤسس����ات القطاع اخلاص اخلليجية، وجائزة 
أفضل شركة خليجية في مجال توظيف العمالة الوطنية، 
وجائزة »ارابيان بيزنس« كأفضل شركة كويتية في مجال 
املسؤولية املجتمعية للمؤسسات، وجائزة أويل أند غاز ميدل 
ايست للمسؤولية املجتمعية للمؤسسات، وجائزة أويل أند 
غاز ميدل ايست الفضل برنامج بيئي مطبق، وجائزة اسبوع 
الشرق األوسط للكيماويات ألفضل مصنع، وجائزة الكويت 

للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في قطاع الصناعة.

مكي القالف

محمد آل بن علي

مؤشر السوق على أعتاب مستوى 6750 نقطة
استهل سوق الكويت لألوراق املالية تعامالت 
االس����بوع على ارتفاع على مس����توى جميع 
مؤشراته جراء استمرار عمليات الشراء القوية 
التي تس����تهدف العديد من األسهم الرخيصة 
في كثي����ر من القطاعات، فض����ال عن عمليات 
الشراء لعدد من األس����هم القيادية خاصة في 

القطاع البنكي.
وارتفع املؤشر السعري مبقدار 11.4 نقطة 
ليستكمل صعوده نحو بلوغ مستويات دعم 
جديدة، حيث بات املؤش����ر العام على أعتاب 
مستوى 6750 نقطة باستقرار املؤشر السعري 
عند مستوى 6744.3 نقطة، فيما حقق املؤشر 
الوزني ارتفاعا مبقدار 1.66 نقطة ليرتفع الى 
مس����توى 435.34 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر 
كويت 15 مبقدار 5.5 نقاط ليصل الى مستوى 

1033.2 نقطة.
وش����هدت اجللس����ة تذبذب����ا ملحوظا، بني 
ارتفاع وهبوط بشكل الفت على مستوى جميع 
املؤشرات جراء وجود عمليات بيع في مقابل 
عمليات الشراء في ظل استمرار النهج املضاربي 
للسوق، وكانت أكثر أوقات النشاط االيجابي 
للسوق من الساعة العاشرة الى احلادية عشرة 
والنصف تقريبا، حيث لوحظت زيادة كميات 
الشراء على أس����هم قيادية وخاصة في قطاع 
البنوك مثل الوطني وبيت����ك واخلليج، وفي 
آخر ساعة من التداول نشطت أسهم أخرى مثل 
الدولي وبيتك وهو ما عزز من مكاسب املؤشرين 

الوزني وكويت 15 وخاصة األخير.
وشهد املؤشر السعري ارتفاعا محدودا ثم 
اجته ال����ى االنخفاض في ظل وضوح عمليات 
بيع بهدف جني األرباح من مجموعة كبيرة من 
األسهم املضاربية، غير ان النشاط االيجابي عاد 
للمؤشر في منتصف اجللسة في ظل عمليات 
جتميع قوية على اسهم كثيرة تصدرها سهم 
أبيار بتداوالت فاقت ال� 100 مليون سهم، كما 

نشطت أسهم أخرى مثل صكوك ومنشآت ورمال 
وصفاة للطاقة واجلزيرة، ولكن املؤشر تأثر 
سلبا بعد ذلك جراء عمليات بيع سبقت اغالق 
اجللسة اثرت على مكاسبه، ومن األسهم التي 
تعرضت للبيع بشكل واضح اسهم متويل اخلليج 
واالثمار وامليادين والتخصيص واألس����واق 
ومنازل واملستثمرون وبعض األسهم التابعة 

ملجموعتي املدينة وايفا.
ولوحظ في جلسة أمس انخفاض متغيرات 
السوق بشكل الفت، وخاصة على مستوى القيمة 
النقدية التي انخفضت بنسبة تقترب من %30 
جراء انخفاض كميات األسهم املتداولة سواء 
على مستوى األسهم الكبيرة أو الصغيرة، وذلك 

باملقارنة مع اجللسات األخيرة.
وارتفع املؤشر العام للبورصة مبقدار 11.4 
نقطة ليرتفع الى مستوى 6744.3 نقطة بنسبة 
0.16% كما ارتفع املؤش����ر الوزني مبقدار 1.66 
نقطة ليرتفع الى مستوى 435.3 نقطة بنسبة 
0.38% وارتفع مؤش����ر كوي����ت 15 مبقدار 5.5 
نقاط ليصل الى مستوى 1033.2 نقطة بنسبة 
ارتفاع 0.54% وبلغ اجمال����ي كميات التداول 
613.5 مليون سهم نفذت من خالل 8572 صفقة 
بقيمة 45.7 مليون دينار، وش����هدت متغيرات 
الس����وق تراجعات ملحوظة، حيث انخفضت 
كميات التداول بنسبة 35% وانخفضت الصفقات 
بنسبة 27.4% وانخفضت قيمة التداول بنسبة 

.%29.8
واستحوذت اسهم 5 شركات على 16.4 مليون 
دينار متثل 35.8% من اجمالي القيمة، تصدرها 
سهم ابيار باستحواذه على 5.4 ماليني دينار 
تشكل 11.8% من اجمالي القيمة، واستحوذت اسهم 
5 شركات على 54.4% من اجمالي كميات التداول 
تصدرها سهم ابيار من خالل تداول 109 ماليني 

سهم تشكل 17.7% من اجمالي التداوالت.
شريف حمدي  ٭

11.4
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نقطة ارتفاعا للمؤشر السعري 
بنسبة 0.16% وارتفع املؤشر 
الوزني مبقدار 1.66 نقطة 
بنسبة 0.38% كما ارتفع مؤشر 
كويت 15 مبقدار 5.5 نقاط 
بنسبة %0.54.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
اجمالية 45.7 مليون دينار.

شركات استحوذت على %35.8 
من اجمالي قيمة التداول 
تصدرها سهم ابيار من خالل 
استحواذه على %11.8.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

»الوطني لالستثمار«: 425 فلساً القيمة العادلة لسهم »اجلزيرة« 


