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اعلنت جلنة املناقصات املركزية التابعة ملجلس 
الوزراء عن 13 مناقصة لعدة جهات حكومية تضمنت 
مناقصة ل����وزارة الكهرباء واملاء وذلك الجراء اعمال 
حراسة وأمن ملواقع الوزارة املهمة بالكويت ومناقصة 
لالدارة العامة للجمارك شملت اعمال صيانة وترميم 
املباني وأعماال انشائية مبرافق االدارة العامة للجمارك 
في منفذ العبدلي احلدودي وخبارى العوازم وجمرك 

ام املرادم ومواقع مختلفة للجمارك، ومناقصة اخرى 
لوزارة الداخلية ومناقصة اخ����رى لوزارة االوقاف 
والش����ؤون االس����المية ومناقصتني لوزارة االعالم 
ومناقصة جلامعة الكويت ومناقصتني لبلدية الكويت، 
وشركة نفط الكويت كان لها ايضا مناقصتان متعلقتان 
فض����ال عن مناقصة واحدة ل����كل من املجلس االعلى 

للتخطيط والهيئة العامة لشؤون الزراعة.

لجنة المناقصات المركزية تعلن عن طرح 13 مناقصة جديدة

قال إن تخّوف البنوك المحلية من اإلقراض ليس له ما يبرره

الزلزلة: »االستقرار المالي« أمام مجلس األمة 
نوفمبر المقبل بتعديالت »فنية« أقرتها الحكومة

ان اللجنة لم تتلق ردودا بعد من احتاد املصارف 
حول كتابها املرسل اليه ملعرفة رأي البنوك احمللية 
في مقترحات النواب حول القروض االستهالكية 

واملقسطة.

عمر راشد
قال وزير التجارة والصناعة االسبق والنائب 
د.يوسف الزلزلة ان قانون االستقرار املالي سيكون 
جاهزا للتصويت عليه من قبل مجلس االمة خالل 

شهر نوفمبر املقبل.
وكشف د.الزلزلة، في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان اللجنة املالية واالقتصادية في املجلس ناقشت 
كل املقترح���ات التي تقدم بها النواب ومت عرضها 
على احلكومة، مستدركا ان هناك نقاطا مت االتفاق 

عليها وسيتم تضمينها في القانون.
واشار الى ان تلك النقاط فنية ولم متس جوهر 
القانون وال مواده، مشيرا الى ان هناك اتفاقا بني 

احلكومة واللجنة املالية على تلك النقاط.
وبني ان اللجنة س���تعرض تقريرها في نهاية 
ش���هر اكتوبر املقبل بعد االنتهاء منه واحالته الى 

مجلس االمة في موعد اقصاه شهر نوفمبر.
وحول تأثير النقاط الفنية على اقراض البنوك 
احمللية للشركات، قال ان تخوف البنوك من عدم 
االقراض ليس له ما يبرره ولن يؤثر على ما قامت 

به من عمليات اقراض لشركات.
وبس���ؤاله عن تطور ملف دراسة آراء النواب 
في القروض االستهالكية واملقسطة، قال د.الزلزلة 

رويترز: قالت شركة زين الكويتية لالتصاالت 
امس انها ليس لديها علم بإجراء مفاوضات بني 
مساهمني في الشركة ومجموعة آسيوية وذلك 
بعد ان اش���ارت معلومات صحافية الى اجراء 

مفاوضات لبيع حص����ة في زين.
وقالت اإلدارة التنفيذية للش���ركة في بيان 
لها انها ليس لديها اي علم حول قيام مجموعة 

آسيوية كبرى مبفاوضات مع مالك الشركة.
وقد ارتفع سهم الشركة في تداوالت أمس مبقدار 
وحدة سعرية ليس���تقر عند دينار و280 فلسا 
للسهم وهو ما اثر ايجابا على باقي أسهم مجموعة 
اخلرافي التي ش���هدت بدورها تداوالت نشطة 

خاصة سهم شركة االستثمارات الوطنية.

»زين« تنفي علمها بمفاوضات
 بيع حصة لمجموعة آسيوية

د.يوسف الزلزلة

متداول يتابع اداء السوق 

عبداللطيف األستاذ

نزول أسعار أسهم بعض الشركات وقت إعالنها عن تحقيق أرباح أمر يدعو للدهشة

احتكار المعلومات واستغاللها قبل انعقاد عموميات الشركات يعرض صغار المستثمرين للخسائر

التداول في البورصة يجري بصورة غير جماعية 
وتكثيف الرقابة على عمليات التداول يعيد الثقة مجددًا للسوق

ينتج عنه »فقدان الثقة بالسوق« 
حي����ث اصب����ح املس����تثمرون 
او  باملنطقي����ة  يؤمن����ون  ال 
العقالنية فيما يتعلق بالقرارات 

االستثمارية.
واش����ارت املص����ادر الى ان 
احللول اجلذرية في هذه احلالة 
تكمن في تطبيق القوانني على 
الشركات بصفة عامة وعدم القاء 
احلبل على الغارب وان يكون 
هن����اك مزيد م����ن الرقابة على 
عملي����ات التداول وان تتعاون 
جميع االطراف على عودة الثقة 
والش����فافية مرة اخرى لسوق 

الكويت لالوراق املالية.
وذكرت املصادر ان البعض 
اصبح حريصا عل����ى تكوين 
عالقات اجتماعية مع املتنفذين 
بهذه الشركات للحصول على 
االخب����ار التي يتم تس����ريبها 
بشكل غير قانوني وذلك ملواكبة 
االحداث ولتحقيق االرباح وعدم 
التعرض للخس����ائر، مشيرة 
الى ان هذه السمة باتت سائدة 
بالرغم م����ن كونها تتنافى مع 

االخالق او القوانني.
وحذر البعض من تداعيات 
مثل هذه االمور التي تقلل من 
وجود الشفافية التي ينادي بها 

البعض.
واستدلت املصادر على ذلك 
بعدم تفاعل السوق مع العوامل 
االيجابية املعترف بها كارتفاع 
اسعار النفط وحتسن االسواق 

اخلليجية والعاملية.

جلأت بعض ش���ركات تصنيع 
الى  امل���واد االنش���ائية  بعض 
الطاق���ة االنتاجية  تخفي���ض 
ملصانعها في ظل توافر فائض 
من املواد املصنعة التي حتتاج 
الى فترة من الزمن لطرح مشاريع 

ضخمة لتصريفه.
وأوضح األس���تاذ ان طرح 
املشاريع احلكومية امام القطاع 
اخلاص من شأنه اجتثاث مشكلة 
العقار من جذورها، مشيرا الى 
 »B.O.T« �ال ان فتح مش���اريع 
أمام القطاع اخلاص سيسهم في 
حلحلة املشكالت التي يعاني منها 
سوق املواد االنشائية الرتباطه 
بش���كل وثيق بقط���اع العقار، 
متوقعا ان فترة ما بعد رمضان 
ستشهد بداية اخلروج من األزمة 
بعد اتضاح ص���ورة العمليات 
التنموية واخلطوات احلكومية 

املتخذة في هذا الطريق.

املالكة لهذه االسهم  للشركات 
او تزامنا مع نشر اخبار لهذه 
الشركات تفيد باستحواذها او 
دخولها في مش����اريع جديدة 
او اب����رام عق����ود او غيرها من 

االخبار.
واضافت املصادر قائلة: من 
الواضح ان����ه يتم جتميع هذه 
االسهم قبل االعالن عن االرباح 
او قبل موعد اجتماع اجلمعية 
العمومية للشركة، األمر الذي 

التي مت تعليقه���ا أو تأخيرها، 
وقاد انكماش املبيعات أس���عار 
األسمنت الى التراجع لتنخفض 

أحيانا عن األسعار احملددة.
وتاب���ع: ان اجت���اه كثي���ر 
م���ن الش���ركات العقاري���ة في 
السوق احمللي الى الغاء بعض 
مشروعاتها انعكس على زيادة 
املخزون، اضافة الى تزامن ذلك 
التي تش���هد  مع فترة الصيف 
تباطؤا ف���ي أعمال البناء بوجه 
عام، ورغم وجود عوامل اخرى 
تساهم في خفض انتاج شركات 
الفترة احلالية  االسمنت خالل 
مثل انقط���اع الكهرباء وخفض 
ساعات العمل، ولذلك فإن تراجع 
املبيعات يظل السبب األول في 

خفض االنتاج.
وفي السياق ذاته أكد األستاذ 
ان بني 80 و90% من مش���اريع 
القط���اع اخلاص توقفت، بينما 

االرباح او قبل انعقاد اجلمعية 
العمومية للشركة.

وفي الس����ياق نفسه افادت 
املص����ادر بأن الس����وق اصبح 
يس����ير على وتي����رة غامضة 
وبات املستثمرون يبحثون عن 
االدوات احلقيقية التي من خاللها 
يتخذون قرارات البيع والشراء، 
خاصة انه من املتعارف عليه ان 
االقبال على شراء االسهم يكون 
وقت االعالن عن حتقيق ارباح 

الى 70 ألف طن سابقا.
وشدد األستاذ على ضرورة 
مواجهة السوق احمللي مخاطر 
زيادة املعروض من األسمنت، 
مقاب���ل تباطؤ الطل���ب في ظل 
الكبيرة من املش���اريع  الكمية 

جلهة معينة من املس����تثمرين 
او تسريب املعلومات الشخاص 
متنفذي����ن في هذه الش����ركات 
ويكون الضحاي����ا في النهاية 
هم صغار املس����تثمرين الذين 
القانونية او  الطرق  يسلكون 
يعملون مبا يشير اليه العقل 
واملنطق في الوقت الذي يتكسب 
فيه البعض من خالل »السباحة 
عك����س التيار« اي اس����تغالل 
املعلومات املسربة قبل اعالن 

بشكل عام مما يشكل نهضة قوية، 
في الوقت الذي توقف فيه كثير 
من املستثمرين عن البناء نتيجة 
ارتفاع األسعار املبالغ فيه خالل 
الفترة املاضية، مش���يرا الى ان 
طلب السوق احمللي مازال يشهد 
انخفاضا، مبينا ان املياه ستعود 
ملجاريها بع���د ان ظهرت بوادر 

انتهاء األزمة.
وقال األستاذ ان تراجع الطلب 
على االسمنت خالل شهر يونيو 
املاضي دفع الكثير من املصانع 
والش���ركات الى خفض االنتاج 
بعد امتالء مخازنها وصوامعها، 
مبينا ان مصانع االسمنت شهدت 
تراجع���ا في مبيعاتها بنس���بة 
28.5% لتص���ل الى 1.35 مليون 
طن خالل الشهر املاضي مقابل 
العام احلالي،  1.7 مليون بداية 
ويتراوح حجم املبيعات اليومي 
بني 48 و25 ألف طن، مقابل 65 

عاطف رمضان
وصفت مصادر استثمارية 
التداوالت التي جتري حاليا في 
البورصة بانها تداوالت فردية 
وان السوق ال يتحرك بصورة 
جماعية لكونها ترتكز على اسهم 
شركات معينة في ظل عدم تفاعل 
االسهم االخرى التي ترتبط بتلك 
االس����هم »املرتفعة« مما يشير 
ال����ى ان التداول او التحرك في 

السوق اصبح احاديا.
واضاف���ت املص���ادر ف���ي 
تصريحات ل� »األنباء«، ان هناك 
ظاهرة غريبة مالحظة خالل 
اآلونة االخيرة، مشيرة الى ان 
سوق الكويت لالوراق املالية 
اصب���ح ال ميثل »مرآة تعكس 
الصورة احلقيقية لالقتصاد«، 
مس���ت���دلة على ذلك بنزول 
اسعار اسهم بعض الشركات 
وقت اعالن����ها عن حتقي����ق 
ال���ذي يدع���و  االرباح، األمر 

للدهشة.
واوضحت ان املستثمرين 
اصبحوا ال يقبلون على شراء 
اسهم الشركات التي تعلن عن 
حتقيق ارباح، األمر الذي يخالف 

املنطق او القاعدة.
وارجعت عزوف املستثمرين 
عن شراء هذه االسهم التي قد 
تكون تش����غيلية ف����ي بعض 
االحيان الى قيام بعض املالك في 
هذه الشركات ببيع االسهم وقت 
االعالن ع����ن االخبار، واصفني 
ذل����ك بانه احت����كار للمعلومة 

محمود فاروق
أرج���ع اخلبي���ر العق���اري 
ومستشار املكتب الفني لرئيس 
املجلس البلدي عبداللطيف ناصر 
األس���تاذ انخفاض أسعار مواد 
البناء في السوق احمللي بنسبة 
25% منذ بداية العام احلالي الى 
الدورة االقتصادية التي تعتبر 
السبب الرئيس���ي وراء تراجع 
األسعار، مبينا انه ال يوجد ارتفاع 
في س���عر أي سلعة إال ويعقبه 
تراجع، فضال عن األزمة املالية 
العاملية التي ألقت بظاللها على 

جميع اقتصادات العالم.
وذكر األستاذ ان الركود الذي 
تعاني منه معظ���م دول العالم 
ادى الى جتمد الطلب وتخوف 
املستثمرين مما سيحدث مستقبال، 
وبالتالي أدى اإلحجام عن شراء 
ال���ى انخفاض في  البناء  مواد 
الطلب عليها وشرائها فانعكس 
ذلك على اس���عارها لتعود الى 
أسعارها الطبيعية، كما أثر تراجع 
أس���عار النفط أثرا ملموسا في 

انخفاض أسعار مواد البناء.
وأك���د األس���تاذ ان تراج���ع 
أس���عار مواد البناء سينعكس 
مستقبال على نش���اط احلركة 
العقارية بشكل إيجابي السيما 
املستثمرين والشركات الراغبة 
في بناء العقارات سواء جتارية أو 
سكنية. واعتبر حالة شبه الركود 
البناء  الواقعة في أسعار مواد 
طبيعية، خصوصا ان السوق 
وصل في مرحلة سابقة كان فيها 
الطلب اكثر من العرض، ما نتج 

عنه التضخم.
وتوقع األستاذ ان تشهد أسعار 
مواد البناء تراجعا في نهاية العام 
احلالي بعد ان سجلت اسعارها 
في السوق احمللي تراجعا بنسبة 
25% في الوقت الذي توقع فيه 
مراقبون ان تصل النس���بة الى 
الضعف خالل الفترة املقبلة من 
الع���ام احلالي، فضال عن قطاع 
التش���ييد والبناء الذي يتوقع 
له ان يشهد تراجعا في اسعاره 

شدد على ضرورة مواجهة مخاطر زيادة المعروض على السوق المحلي بعد تباطؤ الطلب

األستاذ لـ »األنباء«: 25% نسبة تراجع أسعار مواد البناء 
منذ بداية العام وسط خفض مبيعات مصانع األسمنت

اتجاه الشركات العقارية إلى إلغاء بعض مشروعاتها انعكس سلبًا على زيادة المخزون بالمصانع المحلية

طرح المشاريع الحكومية أمام القطاع الخاص وفتح مشاريع الـ »B.O.T«  سيسهمان في اجتثاث مشكلة العقار من جذورها

تراجع ملحوظ في مبيعات مصانع االسمنت

الزيد: »الخليجية المغاربية القابضة« 
تقدمت بطلب اإلدراج في البورصة

أكد أنها خطوة إستراتيجية تعكس التوسع المستمر للشركة 

النفيسي: تداوالت الثواني األخيرة تمثل %20 
من قيمة المؤشر السعري منذ بداية العام

ذكر نائب الرئيس التنفيذي 
في الشركة اخلليجية املغاربية 
القابضة م.سعد الزيد أن الشركة 
تقدمت رسميا بطلب إلى سوق 
الكويت لألوراق املالية لإلدراج 
في السوق. يأتي ذلك بعد إعالن 
»اخلليجية املغاربية« في بداية 
العام احلال����ي عن نيتها التقدم 
لإلدراج في البورصة بعد استيفاء 
الالزمة  الش����روط واملتطلبات 

وموافقة هيئة السوق. 
إلى أن »اخلليجية  وأش����ار 
املغاربية« قام����ت بعد موافقة 
مجلس اإلدارة على التوجه إلى 

ادراج الش����ركة بالبورصة، باالستعداد لذلك من 
خالل اختيار شركة األمان لالستثمار كمستشار 
ل����إلدراج. وأضاف الزيد »لقد عملنا بالتعاون مع 
شركة األمان على استكمال واستيفاء كل متطلبات 
اإلدراج ومتكنا م����ن حتقيق ذلك في فترة زمنية 

قياسية«.
وكانت »اخلليجية املغاربي����ة« قد أعلنت في 
وقت سابق أن التوجه لإلدراج في سوق الكويت 
لألوراق املالية يعد توجها اس����تراتيجيا يعكس 
رؤية مجلس اإلدارة في التوسع املستمر وتوسيع 
قاع����دة املس����تثمرين وتوفير خي����ارات تخارج 
استراتيجية متنوعة للمستثمرين تشجعهم على 

االس����تثمار في أنشطة الشركة 
التي متتد  الكبرى  ومشاريعها 
على مساحة واس����عة في دول 

املغرب العربي. 
 يذكر أن الشركة اخلليجية 
املغاربية القابضة تشكل حتالفا 
لعدد من كبرى الشركات الكويتية 
هي بي����ت التموي����ل اخلليجي 
ومجموع����ة اخلرافي وش����ركة 
العقارية وشركة االمتياز  مينا 
لالستثمار وبيت األوراق املالية 
وش����ركة عقار لالس����تثمارات 

العقارية وآخرون.
وتتخص����ص »اخلليجي����ة 
املغاربية القابضة« في االستثمار العقاري والصناعي 
والس����ياحي والصحي واخلدمي في دول املغرب 
العربي، وتهدف عبر سلسلة مشاريعها في املنطقة 
إل����ى أن تتبوأ مكانة عالية وتكون إحدى كبريات 
شركات االس����تثمار العاملة وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية في املغرب العربي. تعمل الشركة اخلليجية 
املغاربية القابضة وفق فلسفة استثمارية تهدف 
إلى حتقيق عائد مميز للمستثمرين، مع االهتمام 
باجلدوى االقتصادية للبلد املراد االس����تثمار به، 
حيث تسعى إلى حتقيق عائد مباشر للمجتمع عن 
طريق فتح مجاالت االستثمار وفرص العمل في 

مشاريع الشركة لألفراد واملؤسسات احمللية.

عمر راشد
قال املدير العام ملركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية ناصر 
النفيسي إنه من املؤسف تأكيد 
املسؤولني في البورصة على أن 
تداوالت اللحظات األخيرة طبيعية 
وال غبار عليها، مس���تدركا بأن 
هذه التداوالت قد تكون طبيعية 
الناحية  ظاهري���ا ولكنها م���ن 
ارتفاعات  الواقعية عبارة ع���ن 
وهمية أدت إلى حتويل السوق 

إلى أضحوكة.
وأض���اف النفيس���ي أن هذه 
الظاهرة التي ينفرد بها السوق 

ه���ي إحدى العوامل التي أدت إلى ضعف الثقة في 
السوق مما كان له أكبر األثر في ضعف التداوالت 

خاصة في الفترة األخيرة. 
وأش����ار النفيسي في حديثه لقناة العربية، أمس 
الى أنه أصبح من العادة أن يصعد املؤشر السعري 
للسوق من 20 إلى 30 نقطة في نصف الدقيقة األخيرة 

من اجللسة، مستدركا بأنه إذا أردنا 
أن نوضح تأثير هذه العملية على 
السوق فإننا جند أنه لو اعتبرنا أن 
السوق يرتفع 10 نقاط فقط يوميا 
بفعل هذه التداوالت فإن حصيلة 
هذه العملي����ة تكون حوالي 1500 
نقطة منذ بداية العام وحتى اآلن مبا 
ميثل 20% تقريبا من قيمة املؤشر ما 
يعني أن السوق قد ينخفض بهذه 

النسبة مع أقل تصحيح.
وعن عالج هذه املش����كلة التي 
أصبحت عادة ثابتة في السوق، قال 
إنه البد من أخذ متوسط لألسعار 
وحساب املؤش����ر بناء عليه بدال 
من حس����ابه على س����عر اإلغالق، حتى ميكن تفادي 

مثل هذه الظاهرة. 
وعن العوامل األخرى التي س����اهمت في ضعف 
الثقة في السوق الكويتي قال النفيسي إن من أهم هذه 
العوامل هو عدم وجود هيئة سوق مال تقوم بتنظيم 

عمليات التداول في السوق ومنع التالعب.

سعد الزيد

ناصر النفيسي


