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قال س����وق الكويت لألوراق املالية ان البنك األهلي الكويتي حصل على موافقة بنك الكويت 
املركزي لزيادة رأسماله 25% من خالل إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية 100 فلس وعالوة إصدار 
250 فلسا. وأضاف السوق عبر موقعه على االنترنت ان مجلس إدارة البنك األهلي قرر التوصية 
الى اجلمعية العمومية بزيادة رأسماله للمساهمني املقيدين في سجالته بتاريخ انعقاد اجلمعية 
التي سيتقرر الحقا موعد انعقادها. يذكر ان البنك األهلي حقق أرباحا صافية خالل النصف األول 
م����ن العام احلالي بلغت حوالي 20.1 مليون دينار مقارنة بنحو 45.2 مليون دينار لنفس الفترة 

من العام املاضي فيما بلغت ربحية السهم 18 فلسا مقارنة مع 39 فلسا.

»األهلي« يحصل على موافقة »المركزي« لزيادة رأسماله %25

الستعراض نظام العقوبات والتسويات المخالفة

»الوساطة« تجتمع مع ممثلها بإدارة السوق األسبوع الجاري
عمر راشد

علمت »األنباء« ان اجتماعا سيعقد األسبوع اجلاري بني ممثلني عن شركات الوساطة وممثل 
الوساطة في إدارة السوق وذلك بغرض تبادل وجهات نظر الشركات في عدد من امللفات املتعلقة 
بها والتي من ابرزها عقوبات إدارة السوق على الوسطاء على خلفية الوقوع في بعض املخالفات 
اخلاصة بالتسويات. ولفتت املصادر الى ان االجتماع سيتطرق الى وضع تصور يتم نقله عبر 
ممثل شركات الوساطة في إدارة السوق إليجاد مرونة في تطبيق العقوبات على الوسطاء خالل 
املرحلة املقبلة منعا حلدوث ربكة في عمل تلك الش����ركات. وأفادت املصادر بأن ادارة السوق قد 
ابدت تفهما حيال تلك املطالب في السابق على ان يتم عرض التصور على إدارة السوق والوصول 
الى منطقة وسط بخصوص امللفات العالقة بني الطرفني. كما اقرت املصادر بأهمية وجود ميثاق 

شرف حول نقل الوسيط من مكتب آلخر يتم االتفاق عليه بني الشركات.

أكد أن السوق سيشهد أداء إيجابيًا خالل الصيف مع استقرار ارتفاع النفط

الدويسان لـ »األنباء«: البورصة تفتقد »اإلفصاحات الصحيحة« للصفقات 
وعلى إدارة السوق إيقاف الشائعات بالمطالبة الدورية بـ »اإليضاحات«

الفترة  البورصة خالل  تشهد 
املقبل���ة اداء ايجابي���ا ومزيدا 
من االستقرار نظرا لعدة امور 
منها فترة الصيف التي تشهد 
هدوءا نس���بيا في التداوالت، 
باالضافة الى استمرار التناغم 
ب���ني الس���لطتني التنفيذي���ة 
والتشريعية فضال عن استمرار 
النفط محافظة على  أس���عار 
مستوياتها السعرية ومكاسبها 

محمود فاروق
أكد مدير عام شركة الرباعية 
للوساطة املالية احمد الدويسان 
ان سوق الكويت لألوراق املالية 
يعيش حاليا حالة من انعدام 
الش���فافية وغي���اب املعلومة 
الصحيح���ة بالس���وق نظرا 
النتشار الشائعات بني املتداولني 
الى تعامالت وهمية  لتتحول 
غير حقيقية عبر عمليات شراء 
واس���عة النطاق ملجموعة من 
االسهم القيادية بغرض جذب 
املستثمرين الى هذه االسهم على 
الرغم من ان البائع واملشتري 
في تلك الصفقات يكون طرفا 
واحدا وبالتالي يتم رفع قيمة 

السهم بشكل غير مشروع.
وأش�ار ف���ي تصري�������ح 
ل� »األنباء« الى غياب املعلومة 
التي  او الصحيحة  االساسية 
ادارة  يجب ان حترص عليها 
الفترة  السوق وخاصة خالل 
احلالية حتى ال يتحول التذبذب 
الذي تشهده البورصة حاليا الى 

هبوط حاد في املؤشرات.
البورصة مازالت  وذكر ان 
حتتاج الى املزيد من دفع الثقة 
لدى املس���تثمرين وأوس���اط 
املتعاملني بالس���وق من خالل 
طرح اإليضاحات املتعلقة بأخبار 
جميع الشركات املدرجة، سواء 
التي تنش���ر يوميا بالصحف 
او التي يتم تداولها بالسوق، 
ليسهل القدرة على املتداولني 
على فرز األسهم وتصنيفها بني 

مجدية وأقل جدوى وعائد.
وبني الدويسان انه ال توجد 
اي إفصاحات كافية بالبورصة 
متعلق���ة مبصي���ر العديد من 
الشركات وخاصة التي فقدت 
90% من قيمتها السوقية، على 
الرغ���م من تعرضه���ا الكبير 
لفقدان كامل حلقوق مساهميها، 
متسائال: ملاذا لم يتم إيقاف تلك 
الشركات حتى ورود إيضاحات 
وافية عن املركز املالي للشركة 

وخطتها خالل العام.
ان  الدويس���ان  وتوق���ع 

منذ بداية العام احلالي. وشدد 
على ضرورة إقرار قانون هيئة 
س���وق املال في دور االنعقاد 
املقبل، نظرا ملا سيعكسه على 
السوق من الناحية التنظيمية 
في التداوالت سواء بشكل فني 
او اداري، مشيرا الى ان السوق 
لن يصعد الى مستوى 10 آالف 
نقطة مرة اخرى إال اذا توافرت 
جميع األجواء اإليجابية التي 
تساعده على الصعود الى ذلك 
املستوى، والتي من أهمها إقرار 

هيئة سوق املال.
وحول تطوير آلية التداول 
بالبورصة قال الدويس���ان ان 
ادارة البورصة وضعت معايير 
التداول اآللي  عديدة لتطوير 
في البورصة وبالفعل مت اجناز 
أغلبها، مبينا انه ال ش���ك ان 
تطوير التداول سيخدم جميع 
شركات الوساطة والوسطاء 
ايضا على حد سواء، باالضافة 
الى خدمته لشريحة كبيرة من 
املتعامل���ني بالبورصة، نظرا 

إلمكانياته تقليل األخطاء التي 
تعقد في الصفقات، ما يقلل من 
حجم اخلس���ائر الواقعة على 
شركات الوساطة واملستثمر 
فضال عن تقليل الوقت واجلهد 
ومسؤولية ادارة التسويات في 

السوق.

اجتماع مرتقب

وأكد الدويسان على تعاون 
البورصة مع الوسطاء،  ادارة 
خاصة خ���الل فت���رة األزمة 
املاضية بهدف ع���الج وإنهاء 
جمي���ع املش���اكل العالقة بني 
اجلانبني، ما ينعكس باإليجاب 
على آلية العمل داخل س���وق 

الكويت لألوراق املالية.
الى عدم  الدويسان  وأشار 
ادارة  وجود اي مش���اكل بني 
الوساطة  البورصة وشركات 
ف���ي الوقت احلال���ي، نافيا ما 
تردد خالل الفترة املاضية عن 
تعارض اجلانبني بشأن تعامالت 

اآلجل والبيوع املستقبلية.

أحمد الدويسان

األولى تعمل بالقطاع النفطي والثانية بالصناعة

تأسيس شركتين مقفلتين
 برأسمال يبلغ 5 ماليين دينار 

كونا: قالت جريدة الكويت اليوم الرس��مية انه مت تأس��يس 
شركتني مساهمتني مقفلتني برأس��مال إجمالي يبلغ 5 ماليني 
دينار. وأضافت اجلريدة في عددها األخير ان الش��ركة االولى 
هي »كي.آي.س��ي« للبتروكيماويات تأسست كشركة مساهمة 
كويتية مقفلة برأس��مال يبلغ 3 مالي��ني دينار موزعة على 30 

مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
ومن اغراضها القيام بأعمال الصيانة واخلدمات العامة املختلفة 
جلميع األعمال النفطية والقيام باملساهمة او املشاركة في املنشآت 
واملعدات واآلالت وجميع األجهزة املستعملة في القطاع النفطي 

حلسابها او باالشتراك مع الدول والعمالء والشركات املماثلة.
وميكنها متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها 
ف��ي احلدود املس��موح بها وفقا للقانون إضافة الى اس��تغالل 
الفوائض املالية املتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ 

مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
اما الشركة الثانية فهي العربية لصناعات اإلسفنج وتأسست 
كشركة مس��اهمة كويتية مقفلة أيضا برأسمال يبلغ 2 مليون 
دينار موزعة على 20 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم 
الواحد، ومن اغراضها إدارة وتصنيع وبيع وش��راء اإلس��فنج 

واألثاث واملفروشات وشراء األجهزة واملعدات الالزمة.
وتستطيع الشركة التنظيم واالشتراك في املعارض اخلاصة 
بأنشطتها ومتلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها 
في احلدود املس��موح بها وفقا للقانون، ويجوز للشركتني ان 
تكون لها مصلحة أو تش��ترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول 
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على حتقيق اغراضها 

في الكويت وخارجها.

عادل الصقعبي

أعل����ن العضو املنتدب في 
ش����ركة مجموع����ة الصفوة 
القابضة ع����ادل الصقعبي ان 
الشركة قد حققت ارباحا بالربع 
الثاني املنتهي في 2009/6/30 
مببلغ وقدره 4 ماليني دينار، 
ومبا انه قد مت حتقيق خسارة 
في الربع األول من هذا العام 
مببلغ وقدره 2.5 مليون دينار 
ليصبح صافي االرباح للنصف 
األول من العام احلالي مبلغا 
وقدره 1.5 مليون دينار حيث 
بلغ����ت ربحية الس����هم 1.20 
فلس للس����هم الواح����د، وقد 
ادى التحس����ن الطفي����ف في 
سوق الكويت لألوراق املالية 
ال����ى انعكاس ذلك على أرباح 
الثاني  الربع  املجموعة خالل 

من العام احلالي.

مبيعات الشركات

وأوض���ح الصقعب���ي في 
بي���ان صحافي أم���س انه قد 
بلغ اجمالي مبيعات الشركات 

دينار مقارنة بالفترة نفسها 
من الع���ام املاضي 2.6 مليون 
دينار وبنسبة منو 55% حيث 
الزيادة من خالل  نتجت هذه 
زيادة في االنتاجية وتخفيض 
تكلفة االنتاج للشركات املذكورة 

اعاله.

التزامات مالية

التزامات  إلى  اما بالنسبة 
الشركة فقد قامت االدارة بإعادة 
هيكلة وجدولة التزاماتها املالية 
قصيرة األجل الى ما بعد عام 
2009 من سنة الى 3 سنوات 
األمر الذي يعكس جودة اصول 
الش���ركة ومتانة املركز املالي 

للشركة.
في حني بلغ اجمالي اصول 
املجموعة حت���ى 2009/6/30 
مبلغا وق���دره 217.19 مليون 
دينار وبلغت حقوق املساهمني 
72.52 ملي���ون دين���ار بقيمة 
دفترية للسهم تعادل 56 فلسا 

للسهم الواحد.

التابعة )ش���ركة دانة الصفاة 
الغذائية وش���ركة الش���عيبة 
الصناعية وشركة رعد للتجارة 
والتسويق( حتى 2009/6/30 
مبلغ 13.6 مليون دينار مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي 
11.4 مليون دينار بنسبة منو 
تعادل 19% اما بالنسبة لألرباح 
التشغيلية للفترة املنتهية في 
2009/6/30 فبلغ���ت 4 ماليني 

217.2 مليون دينار إجمالي أصول المجموعة

»الصفوة القابضة« تربح 1.5 مليون دينار 
في النصف األول بواقع 1.2 فلس للسهم

وجود هيئة لتنظيم قطاع االتصاالت أصبح ضرورة

مة لالتصاالت في الكويت ضرورة لتنظيم القطاع وجود هيئة منظِّ

احتكار »المواصالت« لبوابة المكالمات الدولية منع شركات االتصال 
من تقديم عروض عليها باعتبار الرسوم تعود للوزارة

فواز كرامي 
أك���د خبراء في قطاع االتصاالت احمللي ما ذهبت إليه 
توقعات شركة االتصاالت ڤيڤا من أن حصتها من سوق 
االتصاالت احملمولة في الكويت جتاوزت 10% في نهاية 

مارس املاضي.
وأوضحوا  ان حترير قطاع االتصاالت في الكويت رهن 
إنشاء هيئة منظمة لالتصاالت تشرف على عمل شركات 
االتصاالت الس���يما أن وزارة املواصالت مازالت تسيطر 
على قطاع االتصاالت الثابت وتقوم بالدور الرقابي وفي  
الوقت ذاته تقوم بتشغيل اخلطوط الثابتة في الكويت 
باإلضافة إلى رقابتها على املعبر الدولي »املكاملات الدولية« 
ومتنع ش���ركات االتصاالت احملمولة من تقدمي عروض 
على املكاملات اخلارجية كونها تتقاضى جميع تكاليفها 
مبينيني الى أن جهود إنش���اء الهيئة املنظمة لالتصاالت 
في الكويت والتي بدأت منذ عام 2007 لم ينتج عنها أي 

شيء حتى وقتنا احلالي. 
توسيع شبكة زين

وذكروا أن الس���ماح لشركة زين من توسيع شبكتها 
املوحدة التي ستسمح باالنتقال احلر للبيانات واملكاملات 
الصوتية انطالقا من مقر املجموعة الرئيسي في الكويت 
ستكون له آثار ايجابية على قطاع االتصال احمللي واإلقليمي 
على حد س���واء باإلضافة الى انعكاساتها االيجابية على 
الش���ركة اما بالنس���بة لقطاع االنترنت فبنينّ اخلبراء أن 
املنافسة موجودة نوعا ما بني املقدمني األربعة خلدمات 

االنترنت في الكويت.
 وكشفوا عن تقدمي وزارة املواصالت ملناقصات لتراخيص 
خدمات انترنت في شهر يوليو املاضي مبا فيها الشركات 
التي تقدم خدمات واي ماكس التي تتضمن خدمات انترنت 
من دون احلاجة الى توصيل أجهزة ملحقة بعملية الربط 
بالش���بكة العاملية باإلضافة الى طرح الوزارة لعطاءات 

للعديد من اخلدمات املتقدمة املتعلقة باالنترنت.


