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طالب س���وق الكويت لألوراق املالية الش���ركات 
املدرجة  في السوق بضرورة التقيد مبا جاء في قرار 
جلنة السوق رقم »4«  لسنة 2007 واملتعلق مبواعيد 
انعقاد اجلمعيات العمومية للشركات املدرجة ومواعيد 

توزيعات االرباح.
مؤكدا الزام الشركات املدرجة ببنود القرار من حيث 
عقد اجلمعية العمومية التالية النتهاء السنة املالية 

للش���ركات خالل 45 يوما من تاريخ موافقة السوق 
على بياناتها املالية السنوية، وتوزيع االرباح النقدية 
والعينية املستحقة للمساهمني خالل عشرة ايام من 
تاريخ اقرارها واعتماد توزيعها من اجلمعية العامة 
للش���ركة، مشيرا الى ان ادارة السوق ستقوم بوقف 
التعامل في أسهم الشركات املدرجة في السوق اذا لم 

تلتزم باملواعيد احملددة أعاله.

»البورصة« تطالب الشركات المدرجة بالتقيد بمواعيد انعقاد جمعياتها العمومية

تعقيباً على إعالن البورصة انتهاء المهلة المحددة لإلعالن عن النتائج المالية للشركات غداً

إعالنات الش�ركات تضع مالم�ح واضحة للمتداولي�ن التخاذ قراراتهم االس�تثمارية
األس�بوع المقبل سيشهد مرحلة متسارعة لتداوالت أسهم الشركات غير المعلنة عن نتائجها

الصالح ل� »األنباء«: 20% من أسهم الشركات معرضة 
لإليقاف ومدققو الحسابات وراء تأخر إعالن النتائج

مثنى الصالح 

محمود فاروق 
أك���د رئيس مجل���س إدارة 
شركة الشامل الدولية القابضة 
مثنى الصالح أن غدًا اخلميس 
إيقاف  املتوقع أن يش���هد  من 
نحو 20% من أسهم الشركات 
املتداولة بسوق الكويت لألوراق 
املالية عن التداول بسبب عدم 
إعالن هذه الشركات عن نتائجها 
املالية للنصف األول من العام 

احلالي.
مبينا أن قرار اإليقاف سيكون 
له انعكاسات سلبية على حركة 
الت���داوالت في الس���وق، على 
الرغم من أن ذلك األمر سيدخل 
الس���وق في مرحلة متسارعة 
لت���داوالت االس���ب���وع املقبل 
حتى ال تتعرض الش���رك���ات 

لاليق��اف.
إثر  جاء تعقي���ب الصالح 
إع���الن ادارة س���وق الكويت 
لالوراق املالية ضرورة التزام 

الشركات املدرجة بقرار جلنة 
الس���وق التابعة لها واملتعلق 
مبواعي���د انعق���اد اجلمعيات 
العمومية للش���ركات املدرجة 
وتوزيعات األرباح حيث يتوجب 
على كل ش���ركة عقد جمعيتها 
العمومية التالية النتهاء السنة 
املالية خالل 45 يوما من تاريخ 
موافقة الس���وق على بياناتها 
املالية السنوية، حيث ستقوم 
ادارة الس���وق بوقف التعامل 
في اسهم الشركات املدرجة في 
السوق اذا لم تلتزم باملواعيد 
احملددة لالع���الن عن نتائجها 

املالية.
وش���دد ف���ي تصريح���ات 
ل�»األنباء« على ضرورة معاقبة 
الش���ركات املتأخرة في إعالن 

بياناتها املالية.
وأشار إلى أن وقف أسهمها 
عن الت���داول في البورصة في 
مصلحتها، حيث إن هذا سيساهم 

في وقف تراجع القيمة السوقية 
لهذه األسهم.

أسباب التأخر

وحول أسباب تأخر إعالن 
أغلب الش���ركات عن نتائجها 
املالية قال ان مدققي احلسابات 
من أب���رز العوامل التي دفعت 

إلى تأخ���ر إعالن  الش���ركات 
بياناته���ا املالية وذلك في ظل 
حالة التباين التي سيطرت على 
مجريات األداء العام للبورصة 

منذ مطلع العام.
 وأوض���ح أن االع���الن عن 
البيانات املالية ألي شركة مدرجة 
في السوق يضع مالمح واضحة 
أمام املتداولني التخاذ قراراتهم 
االستثمارية بدال من ترك احلركة 
حتت وطأة الشائعات التي قد 
تؤثر عل���ى القرارات وبالتالي 
على طبيعة حركة صناع السوق 
ومديري احملافظ والصناديق 

االستثمارية.

انتعاش السوق

وتوقع ان يش���هد السوق 
حال���ة م���ن االنتع���اش خالل 
النصف الثاني من العام احلالي 
السيما على الشركات ذات املالءة 
القوي���ة أو التي لم تلق األزمة 

االقتصادية بظاللها الس���لبية 
عليها او التي قامت بتس���وية 
ديونها بطريقة غلب عليها طابع 

الشفافي��ة.
وفى ذات السياق ذكر الصالح 
ان الشركات التي لم تعلن عن 
املالي���ة لديها بعض  نتائجها 
املشاكل بالنس���بة لشركاتها 
الزميلة حيث ان بعضها مازال 
إعادة ترتي���ب أوراقه  يدرس 
من جديد على أس���اس واضح 

املعالم.
إلى حس���ن  ودعا الصالح 
استثمار األس���هم بالبورصة 
واالبتعاد عن التداوالت الوهمية 
خاصة خالل فترة االس���تقرار 
النسبي للسوق، فضال عن اتخاذ 
قرارات فاعلة تساهم في معاجلة 
األوضاع اخلاطئة التي متارس 
خالل التداوالت الوهمي���ة التي 
قد تؤثر سلب��ا على الت��داوالت 

اليومية.

بهدف خلق أكبر شركة للتلفزة الفضائية المدفوعة بالمنطقة

»مشاريع الكويت« تعلن إنجاز صفقة »شوتايم« و»أوربت«
اعلنت شركة مشاريع 
انه قد مت  ام���س  الكويت 
بنجاح اجناز عملية الدمج 
بني ش���ركتها املتخصصة 
الفضائية  التلف���زة  ف���ي 
الرقمية املدفوعة »شوتامي« 
والوحدة املتخصصة في 
التلفزة الفضائية املدفوعة 

لدى مجموعة أوربت.
وقد اشتملت الصفقة، 
الت���ي مت االعالن عنها في 
شهر يوليو املاضي، على 

االندم���اج ب���ني ش���ركتي 
ش���وتامي وأوربت اعتبارا 
من 31 يوليو املاضي. بهدف 
اكبر شركة للتلفزة  خلق 
الفضائي���ة املدفوع���ة في 

املنطقة.

وجاءت صفقة الدمج في 
اعقاب دع���وات من جانب 
الكويت  شركة مش���اريع 
ال���ى توحيد صناعة البث 
الفضائي في  التلفزيوني 

املنطقة.

استطاعت توفير سيولة قدرها 3.7 ماليين دينار لميزانيتها

6.6 ماليين دينار أرباح »مجموعة األوراق« عن الربع األول

340 ألف دينار أرباح »الغذائية« في النصف األول

»أجوان الخليج« تنجح في اكتتاب زيادة رأسمالها
 بنسبة 100% رغم الظروف االقتصادية الصعبة

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
مجموعة األوراق املالية أفادت بأنها حصلت على 
موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها املالية 
املرحلية للربع األول املنتهي في 30 يونيو من 

العام احلالي، حيث حققت الشركة ارباحا بلغت 
6.6 ماليني دينار بواقع 26.19 فلسا للسهم وبلغ 

اجمالي حقوق املساهمني 107.6 ماليني دينار.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس 
ادارة شركة املجموعة املتحدة للصناعات الغذائية 
)الغذائي���ة( قد اجتمع ام���س واعتمد البيانات 
املالية املرحلية للش���ركة للفترات املنتهية في 
النصف األول، حيث حققت الش���ركة 340 الف 

دينار ارباحا بواقع 10.26 فلوس للسهم الواحد 
وبلغ اجمالي املوج���ودات املتداولة 3.4 ماليني 
دينار فيما بل���غ اجمالي املطلوبات املتداولة 2 
مليون دينار وبلغ اجمالي حقوق املس���اهمني 

5.5 ماليني دينار.

أعلنت ش���ركة أجوان اخلليج العقارية عن 
جناح عملية االكتتاب في زيادة رأس���مالها من 
نحو 6.2 ماليني إلى 10 ماليني دينار أي بزيادة 
بلغت 3.78 ماليني دين���ار، حيث متت تغطية 
مبلغ االكتتاب بالكامل وبنس���بة 100% من قبل 
املساهمني احلاليني بالشركة بتاريخ 29 يوليو 

املاضي.
أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة شركة أجوان 
اخلليج العقارية ل���ؤي القطامي الذي قال انه 
على الرغم من الظ���روف االقتصادية الصعبة 
التي شهدها العالم اجمع في ظل األزمة املالية 
العاملية، إال أن الشركة استطاعت وبنجاح زيادة 
رأسمالها بشكل كبير، األمر الذي يدلل على مدى 
ثقة املساهمني احلاليني في أداء الشركة احلالي 

واملستقبلي.
وأشار القطامي إلى أن شركة أجوان اخلليج 
ستقوم باستثمار السيولة النقدية التي تدفقت 
على الشركة جراء تلك الزيادة في مشاريع جديدة 
تتم دراسة جدواها االقتصادية داخل الكويت، 
ومنها على سبيل املثال تنفيذ مشاريع لشقق 

التمليك وشراء عقارات مدرة للدخل.
وأضاف أن الشركة تدرس كذلك الدخول في 
مش���اريع جديدة خارج الكويت، والتوسع في 
مجال التطوير، باإلضافة إلى فتح أسواق جديدة 

وتوفير منتجات عقارية تتماشى مع الظروف 
االقتصادية احلالية.

وتوقع القطامي أن تشهد الفترة املقبلة انتعاشا 
على الصعيد العقاري، خاصة بعد أن شهد القطاع 
العقاري ركودا في تداوالته خالل السنة املاضية، 
وذلك ألسباب عديدة منها ظروف األزمة املالية 
العاملية، وعزوف البنوك عن التمويل العقاري، 
وكذلك في ظل ظروف الترقب واحلذر التي اتبعها 

الكثير من املستثمرين خالل تلك الفترة.
وأضاف أنه بعد مرور نحو عام على تداعيات 
األزمة العاملية، فإنه ميكن القول أن الصورة قد 
بدأت تتضح بش���كل أكبر على الصعيد العاملي 
واحمللي، حيث بدأ االس���تقرار يعود من جديد 

إلى أسواق الكثير من دول العالم.
جدير بالذكر أن شركة أجوان اخلليج العقارية 
هي شركة مدرجة في السوق املوازي ويساهم 
فيها مجموعة من الشركات احمللية هي شركة 
اخلليج لالس���تثمارات العقارية بنسبة %5.71 ، 
وشركة مكاسب القابضة بنسبة 7.5% ، وشركة 
وربة لالستثمار بنسبة 15.26% ، وشركة نوف 
العقارية بنسبة 10.2% ، وشركة االمتياز لالستثمار 
بنسبة 19.9% ، وشركة الكويت وآسيا القابضة 
بنسبة 6.522% ، وشركة الفوز لالستثمار بنسبة 

.%20.061

عمومية »نفائس القابضة« تنتخب
السبيعي عضواً مكمالً لمجلس إدارتها

عاطف رمضان
وافقت اجلمعية العمومية العادية لش���ركة 
نفائس القابضة على انتخاب عضو مكمل ملجلس 

االدارة عبدالعزيز السبيعي.
العمومية امس بنس���بة حضور  وانعقدت 
بلغت 77.48% بحضور رئي���س مجلس ادارة 

الشركة سعد الوزان.
يذك���ر ان من اغراض نفائس القابضة متلك 
اسهم او حصص شركات كويتية او اجنبية او 
االشتراك في تأس���يس هذه الشركات بنوعيها 
وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير، ومتلك 
حقوق امللكية الصناعية من براءات اختراع او 
عالمات جتارية صناعية او رس���وم صناعية 

او اي حق���وق اخرى تتعلق بذل���ك وتأجيرها 
لشركات اخرى الستغاللها، سواء داخل الكويت 
او خارجها، ومتلك العقارات واملنقوالت الالزمة 
ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح بها وفقا 

للقانون.
هذا ال���ى جانب اس���تغالل الفوائض املالية 
املتوافرة لدى الش���ركة عن طريق استثمارها 
في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات 
خاصة، ويجوز للشركة ان تكون لها مساهمة 
او ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول 
اعماال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 
حتقيق اغراضها داخل وخارج الكويت ولها ان 

تشتري هذه الهيئات او ان تلحق بها.

)أسامة البطراوي(جانب من عمومية »نفائس القابضة«


