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وضع ميثاق شرف بينها لتنظيم انتقال الوسطاء بين المكاتب

شركات الوساطة ناقشت نظام العقوبات
وتتجه لمطالبة إدارة السوق بمعرفة الالئحة لتطبيقها

> استحوذت تداوالت اسهم «زين» و«بيتك» و«اجيليتي» 
و«صناعــــات» و«وطني» و«حيات كــــوم» على ٧٤٫٤٪ من 

اجمالي القيمة.
> «زين» يستحوذ على ٢٣٫٥ مليون دينار من اجمالي 
القيمــــة بنســــبة ٣٥٫٢٪ من اجمالي قيمة االســــهم التي مت 

التداول عليها.
> شــــهدت ٥ قطاعات ارتفاعا في مؤشراتها من اجمالي 
القطاعات الثمانية التي يشملها السوق وجاء قطاع اخلدمات 
متصدرا االرتفاعات بـ ٦٢٫٦ نقطة، تاله قطاع البنوك ٥٩٫٥ 
نقطة فيما احتل قطاع الصناعة املرتبة الثالثة في االرتفاع 
بـ ٢٧ نقطة وجاء قطاع التأمــــني في املرتبة الرابعة بـ ٦٫١ 

نقاط والعقارات في املرتبة اخلامسة بـ ٣ نقاط.
> تصدر قطاع «غير الكويتي» التراجعات في القطاعات 

الثمانية بـ ٨٨٫٣ نقطة.

عمر راشد
أوضحت مصادر لـ «األنباء» ان ممثلني عن شركات 
الوســــاطة اجتمعوا أمس ملناقشــــة نظام العقوبات 
املفروض على الوسطاء من قبل إدارة السوق والذي 
مت تطبيقه بعد االنتهاء من تطبيق قرار مدير السوق 
رقم ٣ لســــنة ٢٠٠٩ بشــــأن متابعة تنفيذ وتسوية 
االلتزامات املترتبة على التداول في ســــوق الكويت 
لألوراق املالية، والذي مبوجبه مت إيقاف الكثير من 
الوســــطاء عن العمل مما ترتب عليــــه عمل املكاتب 
بأقل من املعدل الطبيعي لها. وأشــــارت املصادر إلى 
ان شركات الوساطة ســــتقوم برفع كتاب إلى إدارة 
الســــوق تطالب فيه مبعرفة نظام العقوبات املتبع 
حتى تقوم بتطبيقه وفقا للوائح والنصوص املقررة 
من قبل إدارة الســــوق. وقالت املصادر ان االجتماع 
ناقش وضع «ميثاق شــــرف» بني شركات الوساطة 

يتم مبوجبه تنظيم انتقال الوسطاء بني املكاتب حيث 
قامت بعض املكاتب بإغراء الوسطاء لدى مكاتب أخرى 
لتوظيفهم لديها برواتــــب أكبر، مما يعرض املكاتب 
لنقص في العمالة ويسبب لديهم ضغطا في العمل. 
وكانت إدارة السوق قد سمحت بانتقال الوسطاء بني 
املكاتب متجاوزة بذلك عن شرط الـ ٦ أشهر كضرورة 

لالنتقال بني مكتب وآخر إذا ترك الوسيط عمله.
يذكر ان قرار مدير السوق بشأن التسويات شركات 
الوســــاطة املقيدة في الســــوق من التأكد من ملكية 
املتعاملــــني لألوراق املالية التــــي يرغبون في بيعها 
ومن قدرتهم على الوفــــاء بثمن األوراق املالية التي 
يطلبون شراءها ولهذه الشركات ان متتنع عن تنفيذ 
األوامر التي تصدر إليها من متعاملني ال تســــتطيع 
التأكد من ملكيتهم أو قدرتهم على الوفاء بااللتزامات 

املترتبة عليها.

«التجارية العقارية» تحّقق ١٫٨ مليون دينار 
من بيع عقار مملوك لها في الكويت

اجتماع مجلسي إدارتي «اجيليتي» و«مشاعر»

«العقارات المتحدة» تخسر ٧٢٩ ألف دينار

أعلنت الشركة التجارية العقارية أنها قامت ببيع احد العقارات 
اململوكـــة لها في الكويت وان القيـــــمة اإلجمالية للبيع بلغت 
٢٦٫٢ مليون ديــــنار وقد نتــــج عن ذلك حتقيق أرباح بواقع 
١٫٨ مليون دينار وســـيظهر أثرها خـــالل الربع الثالث من عام 

.٢٠٠٩

أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شـــركة 
املخازن العمومية (إجيليتي) ســـيجتمع في ٥ أغسطس اجلاري 
ملناقشـــة البيانات املالية املرحلية للربـــع الثاني للفترة املنتهية 
فـــي ٣٠ يونيو ٢٠٠٩، على صعيد متصل أعلنت مجموعة خدمات 
احلج والعمرة (مشاعر) أن مجلس ادارة الشركة سيجتمع اليوم 
ملناقشة البيانات املالية املرحلية للربع الثاني للفترة املنتهية في 

٣٠ يونيو ٢٠٠٩.

اعتمد مجلس ادارة شـــركة العقارات املتحدة البيانات املالية 
املرحليـــة للشـــركة للفترات املنتهية فـــي ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسارة بلغت ٧٢٩ ألف دينار 
ما يعادل خسارة للســـهم بلغت ٠٫٩٥ فلس للسهم، مقارنة بربح 
بلـــغ ٦ ماليني دينار ما يعادل ٨٫٧ فلوس للســـهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

> استحوذت تداوالت اسهم «زين» و«بيتك» و«اجيليتي» 
و«صناعــــات» و«وطني» و«حيات كــــوم» على ٧٤٫٤٪ من 

اجمالي القيمة.
> «زين» يستحوذ على ٢٣٫٥ مليون دينار من اجمالي 
٣٥٫٢٪ من اجمالي قيمة االســــهم التي مت  ٢القيمــــة بنســــبة

التداول عليها.
٥ قطاعات ارتفاعا في مؤشراتها من اجمالي  ٥> شــــهدت
القطاعات الثمانية التي يشملها السوق وجاء قطاع اخلدمات 
٥٩٫٥ ٦٢٫٦ نقطة، تاله قطاع البنوك متصدرا االرتفاعات بـ
نقطة فيما احتل قطاع الصناعة املرتبة الثالثة في االرتفاع 
٦٫١ بـ ٢٧ نقطة وجاء قطاع التأمــــني في املرتبة الرابعة بـ

نقاط والعقارات في املرتبة اخلامسة بـ ٣ نقاط.
> تصدر قطاع «غير الكويتي» التراجعات في القطاعات 

نقطة. ٨٨٫٣ الثمانية بـ

اقتصاديان: البورصة مازالت تنعم ببعض اإليجابيات
 تجعلها مركز اهتمام كثير من المستثمرين

أعربا عن أملهما في معاودة النشاط تزامنًا مع أرباح النصف األول

اسـتثمارات خارجية ترفع سـيولة السـوق وتعيـد الثقة لـدى المتداولين«زين» تسـتحوذ على ٣٥٪ من إجمالي القيمة و«بيتك» يتصدر تداوالت البنوك

 خالد الصالحمحمود حيدر 

أعرب اقتصاديان عن املهما 
الكويت  في معـــاودة ســـوق 
املاليـــة (البورصة)  لالوراق 
الســـابق تزامنا مع  نشـــاطه 
التي افصحت عنها  االعالنات 
شـــركات مدرجة والتي جاءت 
في مجملها مرضية للمتداولني 

رغم حتديات األزمة.
 وقاال لــــ «كونا»: أمس ان 
البورصة مازالت تنعم ببعض 
االيجابيات التي جتعلها مركز 
اهتمام الكثير من املستثمرين 
الســـيما احملليني اذا ما قورن 
اداؤها مع بعض اسواق املنطقة 
التي مازالت تنفض خســـائر 
العام  منيت بهـــا على مـــدار 

احلالي.
 فـــي البداية قـــال رئيس 
فـــي مجموعة  االدارة  مجلس 
الزمـــردة القابضـــة محمـــود 
حيدر أن توالي اعالنات ارباح 
الشـــركات املدرجة ســـيعيد 
الثقة مرة ثانية بني املتداولني 

عمر راشد
واصل سوق الكويت لألوراق 
املاليـــة االرتفاع في مؤشـــريه 
الســـعري والوزنـــي وذلك في 
أولى جلسات تداوالت األسبوع، 
حيث شـــهدت تداوالت اجللسة 
تذبذبا في أداء املؤشر السعري 
منذ بدايتها ليستقر عند اللون 
األحمر متراجعا بـ ٢٤ نقطة حتى 
قبل اإلغالق بثوان قليلة، اال ان 
تداوالت تلك الثواني قلبت اللون 
األحمر إلى أخضر بارتفاع محدود 
بلغ ٢٫٦ نقطة في املؤشر السعري 
و٢٫١ نقطة في املؤشـــر الوزني 
وذلك بعد عمليات ضغط وجتميع 
شـــهدها الســـوق على االسهم 
القيادية، خاصة سهم «زين» الذي 
عاد مجددا للتأثير في مجريات 
التداول من حيث الكمية والقيمة، 
التداول ١٨٫٥  حيث بلغت كمية 
مليون سهم بقيمة ٢٣٫٥ مليون 
دينار، ليستحوذ بذلك على ٣٥٪ 

من إجمالي القيمة.
وقد شهد سهم «بيتك» تداوالت 
نشطة منذ بدايات اجللسة مدفوعا 
بشـــائعات اجتاه الهيئة العامة 
لالستثمار للتفكير في بيع حصتها 
بالبنك، وقد خلت تداوالت السوق 
من حتركات ملموسة على األسهم 
الرخيصة وذلـــك ترقبا لنتائج 
بيانات النصف األول والتي التزال 
عائقا أمام املتداولني لتحفيزهم 

على الشراء.
ورغم ارتفاع سيولة السوق 
بنسبة ١٨٪ عن اإلغالق السابق، 
إال أن حجم السيولة اليزال دون 
املستوى املطلوب بسبب غياب 
املتداولني  الشراء لدى  محفزات 
ترقبـــا للنتائـــج وتخوفـــا من 
الدخول فـــي مغامرات قد تكون 
غير محســـوبة وفقا لتوقعات 

احملللني.
ومن املتوقع ان تشهد تداوالت 
الشركات القيادية اداء نشطا خالل 
االسبوع بسبب دخول سيولة 
خارجية بالشراء عليها، وان كانت 
محدودة، إال أنها تعيد الثقة لدى 
عموم املتداولني وبشكل يدفعها 
للتأثير بقـــوة على التداول من 

البنوك بـ ٥٫٧ ماليني سهم بقيمة 
اجمالية بلغت ٧٫٢ ماليني دينار.

ورغـــم ان ســـهم الوطني لم 
يشـــهد تغييرا يذكر في السعر 
عند نهاية التداول، اال ان السهم 
احتل املرتبة الثانية من حيث كمية 
وقيمة التداول على مستوى قطاع 
البنوك حيـــث بلغت الكمية ٣٫٨ 
ماليني سهم فيما استقرت القيمة 

عند ٤٫٧ ماليني دينار.
ولم يشـــهد «التجـــاري» اي 
تداوالت عليه خالل اجللسة حيث 
اغلق مطلوبا في االغالق السابق 
عند ٩٩٠ فلسا للسهم، وقد ارتفع 
ســـهم برقان بـ ٥ فلوس مدعوما 
بأرباح البنك اجليدة للنصف االول 

والتي بلغت ١٢٫٥ مليون دينار.
وقد خال قطاع االستثمار من 
حتـــركات ملحوظـــة للمجاميع 
ايفا وشركاتها وكذلك  باستثناء 
مجموعـــة املدينة التي شـــهدت 
اسهمها تداوالت نشطة معظمها 
مضاربي، وجاء التداول على ايفا 
وشركاتها على خلفية توقع حتقيق 
نتائج مالية جيـــدة في النصف 

االول.
وفي القطاع العقاري شهد سهم 
«التجاريـــة» ارتفاعا بـ ٤ فلوس 
وذلك بعد اعالن الشركة عن حتقيق 
ارباح بقيمة ١٫٨ مليون دينار من 
تخارجها من احد العقارات اململوكة 
لها بقيمة ٢٦٫٢ مليون دينار والتي 
ســـتنعكس في الربع الثالث من 

العام احلالي.
كما شهد سهم «املباني» ارتفاعا 
ملحوظا بـ ١٠ فلوس ليستقر عند 
٧٤٠ فلسا للسهم، مدعوما بتوقع 
حتقيق نتائج جيدة عن النصف 
االول مـــن العـــام احلالي واغلق 

السهم مطلوبا عند ٧٣٠ فلسا.
وقد شهد سهما «املستثمرون» 
و«جراند» تداوالت نشـــطة من 
اجمالي كمية التداول على مستوى 
القطاع وذلك اســـتمرارا لطبيعة 
التـــداول على اســـهم املجموعة 

الدولية وشركاتها التابعة.

الصناعة والخدمات

شهد سهم «صناعات» تداوالت 

ليستقر عند دينار و٢٦٠ فلسا، 
كما شهد سهم «األهلي» ارتفاعا بـ 
٢٠ فلسا ليستقر عند ٥١٠ فلوس 

في نهاية التداول.
وعود على بدء عادت تداوالت 
سهم زين مرة اخرى لتنعش اداء 
الســـوق وفقا ملؤشـــري القيمة 
والكمية حيث اســـتحوذ السهم 
على ٣٥٫٢٪ من االجمالي بكمية 
تداول ١٨٫٥ مليون سهم وهو ما 
يعكس وجود اخبار جيدة على 
السهم سيتم االعالن عنها خالل 

الفترة املقبلة.

آليات التداول

ارتفعت اســـعار معظم اسهم 
البنوك في نهاية تداول اجللسة 
مدفوعة بعمليات ضغوط وجتميع 
على تلك االسهم حيث ارتفع سهم 
«بيتك» ٢٠ فلسا ليستقر في نهاية 
التداول عند دينار و٢٦٠ فلســـا 
في عمليات شراء واسعة شهدها 
السهم، مدفوعا بشـــائعات بيع 
الهيئة العامة لالستثمار حصتها 

في البنك.
الســـهم تداوالت  وقد تصدر 

عن احتمال اجتاه الهيئة العامة 
لالستثمار للتفكير في بيع حصتها 
في بيت التمويل الكويتي حيث 
بلغ سعر السهم خالل اجللسة 
دينارا و٢٨٠ للســـهم كحد أعلى 

ليغلق السوق على ارتفاع محدود 
مدفوعا بسيولة موجهة للشراء 
القياديـــة وكان  على االســـهم 
«بيتك» هو األكثر استحواذا وفقا 
ملؤشر القيمة مدفوعا بشائعات 

اسهم قيادية، والذي تركز وبشكل 
رئيسي على «زين» و«اجيليتي» 
و«بيتك» و«صناعات» والتي جاء 
معظمها في شكل استثماري اكثر 
منـــه «مضاربـــي» اذ ان معظم 
املستثمرين كانوا يركزون على 
الســـهم وكذلـــك مضاعف  اداء 

الربحية له.
وقد انعكست تلك السيولة 
على اجمالي القيمة التي ارتفعت 
الى ٦٦٫٨ مليون دينار بنســـبة 
منو بلغت ١٩٫٣٪ مقارنة باالغالق 
السابق، ورغم ارتفاع السيولة 
اال ان حجم النشاط تراجع بشكل 
ملحوظ من ٢١٠ ماليني سهم في 
آخر تداوالت االسبوع املاضي الى 
١٧٣٫٤ مليونا في اولى جلسات 
تداول االســـبوع بنسبة تراجع 
١٨٪، ومنذ بـــدء التداول تذبذب 
السوق بشكل واضح بني الصعود 
والهبوط، وظل السوق عند تراجع 
حتى الثواني االخيرة بـ ٢٤ نقطة 
الســـعري، وزيادة  في مؤشره 
محدودة في املؤشر الوزني، اال 
ان االقفاالت األخيـــرة ادت الى 
حتول اللون االحمر الى االخضر 

حيث الكمية والقيمة.

المؤشرات العامة

العام  ارتفـــع املؤشـــر  وقد 
للبورصة ٢٫٦ نقطة ليغلق على 
٧٦٨٢٫١ نقطة، وارتفع املؤشـــر 
الوزني ٢٫١ نقطـــة ليغلق على 

٤٣٩٫٣ نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
١٧٣٫٤ مليون ســـهم بقيمة ٦٦٫٨ 
مليـــون دينار نفـــذت من خالل 

٤٥٣٩ صفقة.
وقد جـــرى التداول على ١٣٠ 
ســـهما من اجمالي ٢٠٣ شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار ٤٧ شركة 
وتراجعت اسعار ٤٤ شركة، فيما 
لم تتغير اسعار ٣٩ شركة و٧٣ 

شركة لم يشملها التداول.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط 
بكمية تداول ٥٦٫٩ مليون سهم 
نفذت من خالل ١٧١٠ صفقات بقيمة 
٣٥٫١ مليون دينار، وجاء قطاع 
االستثمار في املرتبة الثانية بكمية 
تداول ٤١٫٥ مليون ســـهم نفذت 
من خالل ٩٠٩ صفقات بقيمة ٤٫٣ 
ماليني دينار، وجاء قطاع العقار 
في املرتبة الثالثة بكمية تداول 
٣٣ مليون دينار بقيمة ٤٫٨ ماليني 

دينار.
وجاءت الصناعة في املرتبة 
الرابعة بكمية تداول ١٥٫٧ مليون 
سهم بقيمة ٦٫٥ ماليني دينار نفذت 

من خالل ٣٧١ صفقة.
وفي املرتبة اخلامسة جاء قطاع 
البنـــوك بكمية تداول ١٥ مليون 
سهم نفذت من خالل ٥٦٨ صفقة 

بقيمة ١٣٫٦ مليون دينار.
وجاء قطاع غير الكويتي في 
املرتبة السادســـة بكمية تداول 
١٠٫٣ ماليني سهم نفذت من خالل 
٢٧٧ صفقـــة قيمتها ٢٫٢ مليون 

دينار.

سيولة خارجية

من أكثر االمور الالفتة لالنتباه 
في اداء السوق في أولى جلسات 
التداول لشهر اغسطس دخول 
ســـيولة خارجية وحتديدا من 
مستثمرين خليجيني بالشراء على 

نشـــطة خالل اجللســـة بسبب 
عمليات شـــراء واسعة شهدها 
الســـهم خالل اجللســـة، حيث 
شهد السهم ارتفاعا بـ ١٠ فلوس 
ليســـتقر عند ٤٧٥ فلسا وذلك 
بسبب التوقعات اجليدة لنتائج 
الشركة املالية عن النصف االول 
واطفاء الشـــركة خلسائر الربع 

االول.
وقد شهد سهم «زين» هدوءا 
على التداوالت في بداية اجللسة، 
ســـرعان ما حتول الى عمليات 
ضغـــط على الســـهم وجتميع، 
الى دينار  الســـهم  ارتفع  حيث 
و٣٠٠ فلس وبلـــغ احلد االدنى 
عند دينار و٢٤٠ فلســـا للسهم 
بكمية تداول ٢٣٫٥ مليون سهم 
بقيمة ١٨٫٦ مليون دينار، ليتصدر 
بذلك كمية وقيمة االسهم التي مت 
عليها التداول، بنسبة ٣٥٫٢٪ من 

اجمالي القيمة.
وقد شهدت تداوالت اجيليتي 
ارتفاعا ملحوظا من حيث النشاط 
بكمية تداول ٤٫٨ ماليني ســـهم 
بقيمة ٥٫٧ ماليني دينار، وتأتي 
تداوالت «اجيليتي» النشطة من 
حيث القيمة والكمية على خلفية 
توقعات حتقيق ارباح جيدة عن 
النصف االول واملتوقع االعالن 
عنها بعد اجتماع مجلس االدارة 
في ٥ اغسطس اجلاري، بارتفاع 
قدره ٢٠ فلســـا للسهم، ليستقر 
عند دينار و٢٨٠ فلسا للسهم، وقد 
السهم مطلوبا عند دينار  اغلق 
و٢٤٠ فلســـا، وقد شهدت اسهم 
الشركات القيادية تداوالت نشطة 
في الوقـــت الذي غابت محفزات 
الشراء على الشركات الرخيصة 

ترقبا العالنات النصف االول.
وواصل ســـهم حيـــات كوم 
تداوالته النشـــطة ليستقر عند 
٣٦٥ فلسا للسهم، بكمية تداول 

٨٫٩ ماليني سهم.
وقد استحوذت اسهم ٦ شركات 
هي «زين» و«بيتك» و«اجيليتي» 
و«الصناعات» و«وطني» و«حيات 
كوم» علـــى ٧٤٫٤٪ من اجمالي 
قيمة التداول البالغة ٦٦٫٨ مليون 

دينار.

 واضـــاف ان املتابـــع الداء 
السوق منذ منتصف شهر يوليو 
يجد ان منحنى السيولة املالية 
في تصاعـــد تدريجي نتيجة 
اعالنـــات ارباح الشـــركات ما 
يدل على ان كثيرا من االسهم 
ستشهد ارتفاعات تؤثر بشكل 
عام في مجريات التداوالت في 

كل القطاعات املدرجة.

ان تداعيات   وقال حيـــدر 
االزمة املالية العاملية بدأت في 
التالشي كما انها ستنتهي متاما 
مع نهاية العام ووقتها ستعود 
االمور في البورصة الكويتية 
الى وضعها الطبيعي خصوصا 
ان كثيرا من اســـعار االســـهم 
وصلت الى مرحلة متشـــبعة 

من النزول.

األداء  الصالح: 
الجيــد لألسـواق 
األوروبية يعد مؤشرًا 
البورصـة  أن  علـى 
ارتـفاعًا ستشـهد 

ولكن بطريقة تدريجية ومعها 
ستعود املؤشرات الرئيسية الى 
تسجيل ارقامها احلقيقية التي 
تعبر عن مدى متانة الشركات 
التشغيلية  املدرجة خصوصا 
التي مازالت تسير وفق خطط 
مدروســـة في السوق احمللية 
البعض  عالوة على توسعات 

في االسواق املجاورة.

 ومـــن جانبه قال رئيس 
ادارة شركة اخلليج  مجلس 
للوساطة املالية خالد الصالح 
ان االداء اجليـــد لالســـواق 
االوروبية واالميركية خالل 
الفترة املاضية يعد مؤشـــرا 
علـــى أن الســـوق الكويتي 
سيشهد ارتفاعا معقوال نظرا 
الى االرتباط الوثيق لبعض 
املستثمرين والشركات بهذه 

االسواق.
 ومتنى الصالح أن تنعكس 
املوجات التفاؤلية في االسواق 
العاملية على السوق الكويتي 
الســـيما ان االيجابيات التي 
تعكـــســـها اربـــاح بعـــض 
الشركات ستزيد من وتيرة 
الثقة بني املتداولني كما انها 
ستــــشهد انتــــعاشا كبيرا 
الى  بعد عـــودة املصطافني 
البالد ومعهم سيعود السوق 
الى ما كان عليه قبل االزمة 

املالية.

١٫٦ مليون دينار 
أرباح «أعيان»

«إعمار» تتسلم حكمًا 
قضائيًا نهائيًا

إدارة  اعتمد مجلــــس 
شــــركة أعيان العقارية 
البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية 
في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا بلغ ١٫٦ مليون 
دينار ما يعادل ٤٫٦ فلوس 
للسهم مقارنة بربح بلغ ٤٫٣ 
ماليني دينار ما يعادل ١٢٫٥ 
فلسا للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

الريــــاض ـ رويترز: 
ذكرت صحيفة أن شركة 
إعمار العقارية تســــلمت 
حكما قضائيا في قضية 
النزاع مع شركة جداول 
العاملية حــــول تعويض 
قيمته ١٫٢ مليار دوالر مما 
ميهد الطريق أمام الشركة 
اإلماراتية لتقدمي طلب من 
اجل استئناف احلكم خالل 

٣٠ يوما.

تداوالت نشطة على «القيادية» تغلق السوق على ارتفاع محدود
ارتفاع المؤشر ٢٫٦ نقطة بكمية تداول ١٧٣٫٤ مليون سهم بقيمة ٦٦٫٨ مليون دينار

(محمد ماهر)الترقب اليزال سيد املوقف رغم االرتفاع «احملدود»

ومؤشراتأرقام

«بيت السيولة» تدير إصدار صكوك
 بـ ٤٠٠ مليون دوالر لحكومة رأس الخيمة

وّقعت حكومة إمارة رأس اخليمة على اإلصدار الثاني 
للصكــــوك مبوجب برنامج لتطوير شــــبكة الطرق وذلك 
بإدارة شركة بيت السيولة إحدى الشركات التابعة لبيت 
التمويل الكويتي (بيتك) وبنكي ستاندارد تشارترد وبي 
ان بي باريبا وذلــــك بقيمة ٤٠٠ مليون دوالر على خمس 

سنوات.
وقد حظيت «بيت السيولة» بتصنيف من «ستاندارد 
آنــــد بورز» و«فيتش» بدرجة A، وهذا هو اإلصدار الثاني 
الــــذي يتم مبوجب البرنامج احلكومــــي للصكوك البالغ 
قيمته ملياري دوالر، حيث مت اإلصدار األول للصكوك في 

منتصف العام املاضي.
وأشاد ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس اخليمة الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي بتعاون املؤسسات والشركات التي 
ساهمت في الصفقة والبالغ عددها ١٠٠ مؤسسة وشركة 

من مختلف دول العالم، مبينا أن تعاون «بيت السيولة» 
والبنكني املديرين ســــاهم في تغطيــــة الصكوك املطلوب 
تغطيتها مبا يقارب ٤ أضعاف قيمة هذا اإلصدار، حيث يعد 
هــــذا اإلصدار األول من نوعه للصكوك بالدوالر األميركي 
الذي تصدره جهة سيادية مبوجب برنامج، وهو أول إصدار 

تقوم به إمارة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأضاف أن توقيت الصفقة كان حرجا في الوقت الذي 
تراجع فيه الشعور اإليجابي لدى املستثمر جتاه مصدري 
الصكوك احلكومية ذات املستوى املتميز وقلة املعروض 
مــــن أوراق الصكوك بالدوالر األميركي في أســــواق املال 

العاملية.
من جانبه، بني نائب رئيس مجلس إدارة شــــركة بيت 
السيولة عبدالوهاب عيسى الرشود أن الشركة تسعى ملد 
جسور التعاون من خالل العالقات التي تكونها مع كبرى 

الشركات واملؤسسات املالية حول العالم مبا فيه من مصلحة 
مشتركة للطرفني ومبا يحقق العائد الربحي اجليد، مشيرا 
إلى أن الصفقة تأتي في وقت يحتاج فيه املستثمرون إلى 
بث روح التفاؤل بعد التأثيرات التي التزال تســــتمر على 

األسواق العاملية جراء األزمة املالية.
وتابع: إن الصفقة هي سلســــلة للنجاحات التي قامة 
بها الشركة من خالل الصفقات املهمة التي أبرمتها «بيت 
السيولة» والتي بدأت بتمويل مجمع Syndication للشركة 
التجارية العقارية بقيمة ١٥٥ مليون دوالر في أواخر عام 
٢٠٠٨، وكذلك متويل مجمع ملصلحة بيتك تركيا مببلغ ١١٥ 
مليون دوالر خالل هذا العام، باإلضافة إلى ترتيب صفقة 
إجارة ملصلحة شركة برقان حلفر اآلبار بقيمة ١٢٥ مليون 
دوالر مؤخرا، وجميعها بالتعاون مع جهات ومؤسســــات 

مالية عريقة من مختلف دول العالم.

إلى جانب بنكي «ستاندارد تشارترد» و«بي إن بي باريبا»


