
الجمعة 21 اغسطس 2009 25اقتصاد
»الوساطة« استعرضت مالحظاتها حول نظام التداول 

والبيوع المستقبلية مع ممثلها في لجنة السوق
عمر راشد

اجتمع أمس ممثلو شركات الوساطة مع ممثل 
الوساطة في جلنة السوق وناقشوا مجموعة 
من القضايا تركزت في 3 موضوعات رئيسية، 
أولها املالحظات الفنية لشركات الوساطة على 
النظام اجلديد للتداول الذي تزمع إدارة السوق 
تطبيقه، زيادة رسوم بيع املعلومات التي فرضها 

قرار مدير السوق )رقم 2( لسنة 2009 والذي 
رفع الرسوم الى ما يقارب 100% سنويا على 
الشركات، كما ناقش ممثلو شركات الوساطة 
مع ممثلهم في جلنة السوق مالحظاتهم حول 
تفعيل خدمة البيوع املس����تقبلية لتطويرها 
وتنظيم أدائها بني شركات الوساطة. مصدر 
مطلع أوضح ل� »األنباء« ان النقاط الثالث مت 

مناقشتها مع ممثل الوساطة في جلنة السوق 
وذلك في أول لقاء يجمع ممثلي شركات الوساطة 
معه، مستدركا ان هناك موضوعات مت تأجيلها 
ستعرض الحقا بني اجلانبني. واضاف املصدر 
انه مت االتفاق على عقد اجتماع في األس����بوع 
األول من كل شهر بني ممثلي شركات الوساطة 

وممثل الوساطة في جلنة السوق.

الوقيان: إيرادات العقارات لدى
»الخليج العقارية« بلغت 71.3 ألف دينار

»المركز«: غياب محفزات جديدة وتراجع 
األسواق العالمية وراء تذبذب المؤشر

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع اخلليج العقارية طارق 
الوقيان أن صافي خسائر الشركة في السنة املالية 2008 بلغ نحو 
910 آالف دينار مقابل أرباح حققتها الشركة خالل عام 2007 بلغت 
نحو 415.7 الف دينار مرجعا ذلك إلى توجيه بعض السيولة الى 

محفظة استثمارية محلية والتي نتجت بتلك اخلسائر.
وبني الوقيان في تقرير مجلس االدارة خالل عمومية »مشاريع 
اخلليج العقاري���ة« التي عقدت أمس ان اي���رادات العقارات لدى 
الش���ركة بلغت نحو 71.3 الف دينار مبقابل 45 الف دينار في عام 
2007، موضحا أن نس���بة األرباح غير احملققة من تقييم عقارات 
استثمارية بلغت نحو 393 الف دينار مقابل 220.9 الف دينار في 
عام 2007، مشيرا إلى أن األرباح غير احملققة من تقييم استثمارات 
بالقيمة العادلة بلغت نحو 382 دينارا مقابل 4.38 آالف دينار في 

عام 2007.
 واشار الى ان خسائر الشركة احملققة من بيع استثمارات مالية 
بالقيم���ة العادلة إضافة الى املتاح للبيع بلغت نحو 1.549 مليون 
دينار مقابل ارباح حققتها الش���ركة بلغت نحو 24 ألف دينار في 
العام 2007. ولفت الوقيان الى أن خسارة السهم عن السنة املالية 

2008 قد بلغت 16.626 فلسا.
 واشار الى اجلمعيتني العموميتني العادية وغير العادية اللتني 
عقدتا في 25 يونيو من عام 2008 بخصوص تخفيض وزيادة رأس 
املال ليصبح رأس املال اجلديد 9 ماليني دينار موزعة على 90 مليون 
سهم مدفوعة بالكامل، فيما تنازل املساهمون احلاليون عن 60% من 
رأس املال اجلديد لصالح مستثمر جديد مقابل حصول املساهمني 
احلاليني على مبلغ 38.33 فلسا مقابل كل سهم بعد التخفيض. هذا 
وقد صادقت اجلمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول 

أعمال اجتماعها العادي.

أفاد تقرير ش����ركة املركز املالي بأن سوق الكويت لألوراق املالية 
ش����هد تذبذبا في مؤشريه خال األس����بوع وأقفل قريبا من مستويات 
األس����بوع الس����ابق في غياب أي محفزات جديدة وهبوط األس����واق 
العاملية، فبلغ املؤشر الوزني 453.21 نقطة بارتفاع قدره 0.4%، بينما 
انخفض املؤش����ر السعري بنس����بة 1% ببلوغه 7844.4 نقطة، لتبلغ 
أرباح املؤشرين الوزني والسعري منذ بداية السنة 11.4% و0.8% على 
التوالي، وعادت قيمة التداول إلى االنخفاض بعكس األسبوع املاضي، 
فانخفضت القيمة بنسبة 14.5% لتصل إلى 590.3 مليون دينار فيما 

ارتفعت الكمية بنسبة 16% لتبلغ 2.4 مليار سهم.
وأضاف أنه مازالت »زين« حتدد مس����ار السوق وكانت السيولة 
موجهة إليها إذ شكلت التداوالت على زين 32% من إجمالي التداوالت 
على أثر استمرار مفاوضات لبيع حصة في الشركة األم بجانب أصول 
»زين أفريقيا« ودخول شركة هندية على اخلط، إضافة إلى التداوالت 
على كل من أجيليتي وبيت التمويل خصوصا بعد صدور احلكم لصالح 
األخير من محكمة التمييز إذ شكلت تداوالت األسهم مجتمعة ما نسبته 
45% من تداوالت السوق، كما نشطت التداوالت على بعض األسهم في 
قطاع العقار أبرزها »املستثمرون« و»عقارات الكويت« وعلى بعض 
األس����هم الصغيرة متسببا في ارتفاع كمية التداول في ظل انخفاض 
القيم����ة. وحول أداء القطاعات ذك����ر التقرير أن قطاع اخلدمات احتل 
املرتبة األولى لهذا األسبوع من حيث قيمة التداول األسبوعية بنسبة 
48.9% مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم زين وأجيليتي بنسبة %39 
من إجمالي تداوالت السوق، وجاء قطاع العقار باملركز الثاني بنسبة 
14.7% مدفوعا بارتفاع التداول على سهم »املستثمرون«. ومن الناحية 
الفنية، يحظى املؤشر السعري بدعم عند مستوى 7700 و7750 نقطة 
بينما يواجه مقاومة عند مس����توى 7900 و8000 نقطة، بينما يحظى 
املؤشر الوزني بدعم عند مستوى 442 و448 فيما يواجه مقاومة عند 

مستوى 455 و460 نقطة.

توجيه بعض السيولة لمحفظة استثمارية محلية

قيمة التداول عادت إلى االنخفاض

برامج شهر رمضان 

إعداد : عبد اجمليد العنزي  . 

ات من ذهب » يار برنامج « ز

ياضي  برنامج ر

تقدمي : بطل العا� الالعب / طارق القالف .

ال�نامج يهتم باجلانب الرياضي اخلاص بذوي ا�عاقة الذي يعت� من ا�برز وا�جنح 
عاملي� و �لي�.

  يستضديف العديد من الرياضني من ذوي االعاقه وغ�هم من بقية الرياضيني .

يومي� الساعة 7 مساًء

برنامج « من الواقع»

برنامج إجتماعي

ال�نامج يطرح العديد من القضايا ا�جتماعية التي تهم احملتمع وال�كيز على 
احللول. 

ال�نامج ييستضديف العديد من الشخصيات املهمة.  

تقدمي : أ / أحمد الفارسي . 
إعداد : عبد اجمليد العنزي  . 

 إعادة الساعة ٢ونصف ظهر�
يومي� الساعة 10 مساًء

Nile Sat:V.11595 علي قناة العطاء

د. سعد البراك

مصادر في »زين« لـ »األنباء«: خبر استقالة البراك
ٍ عن الصحة من »المجموعة« عار

عمر راشد
نفت مصادر مطلعة في ش���ركة زين ل� »األنباء« ما تردد عن اس���تقالة رئيس املجموعة 
التنفيذي د.س���عد البراك، مستدركة بالقول ان الرئيس التنفيذي للمجموعة موجود حاليا 

مع وفد في فلسطني بشأن تغيير اسم الشركة الى »زين فلسطني«.
وكان د.البراك قد نفى في وقت سابق، وبقوة، نبأ استقالته كرئيس تنفيذي للمجموعة. 
يذكر ان الشركة قد دعت الجتماع عموميتها غير العادية نهاية الشهر اجلاري لتغيير بنود 
في نظامها األساس���ي وذلك لتتالءم مع الطبيعة التنافس���ية لالقتصاد الكويتي والسماح 

بدخول مساهمني استراتيجيني في الشركة.

أكدت وجوده بمهمة رسمية في فلسطين


