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االقتصادية

محمود فاروق 
أكد رئيس مجلس 
ادارة بنك اخلليج 
علي رشيد البدر، أن 
حتول الشركات من 
السوق الرسمي إلى 
املوازي يعتبر من 
ضمن السياس���ات 
والتوجهات اجليدة 
التي ستتخذها ادارة 
للشركات  السوق 
التي ال يتم التداول 
على أسهمها بشكل 
دوري، مبينا ان ذلك 

األمر في مصلحة املساهمني وليس 
فيه أثر سلبي على استثماراتهم في 
البورص���ة فضال عن ح���رص ادارة 
السوق على أموال املساهمني، مستندا 
في ذلك إلى بورصة نيويورك التي 
تقوم بإخراج األس���هم املدرجة من 
الس���وق في حالة عدم تداولها ملدة 

5 أيام.

العامل الرئيسي

وقال البدر ف���ي تصريح خاص 
ل� »األنباء« أن اث���ر عمليات حتول 
الس���وقني وتخفيض  الشركات من 
رؤوس أموالهم سيكون بسيطا على 
حركة التداوالت خالل شهر رمضان، 
نظ���را لعمليات التداول البس���يطة 
البورصة خالل فترة  التي تشهدها 

الصيف.
وأضاف البدر أن العامل الرئيسي 
دائما في حترك الس���وق سواء على 
املدى القصير أو امل���دى البعيد هو 
العامل النفس���ي، وذلك إذا صلحت 

جية  لو س���يكو
املستثمرين وشاع 
التف���اؤل بينه���م 
اقبلوا على استثمار 
أموالهم الس���ائلة 

ونهض السوق.
موضح������ا أن 
االقتص��اد الوطن�ي 
الي���زال يعاني من 
عدي���دة  مش���اكل 
تستلزم املعاجلة، 
وإذا لم تتم معاجلتها 
املناسب،  بالشكل 
فان البورصة ستظل 
تداوالتها ضعيفة وعرضه للتقلبات 

والتذبذبات.

حالة التذبذب

وتوق���ع البدر أن تس���تمر حالة 
التذبذب التي يشهدها سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل الفترة القادمة، 
موضحا أن زيادة االنفاق احلكومي 
التنموية وانتهاء  وتنفيذ املشاريع 
نقاط التوتر السياسي بني احلكومة 
واملجل���س، وزي���ادة دور املواطنني 
في النشاط االقتصادي وهو احملور 
االساس���ي للتنمي���ة االقتصادي���ة 
في الس���نوات املقبل���ة، وأن تعتمد 
احلكومة عل���ى خطة تنموية جيدة 
ويقتنع بها مجل���س االمة لتصبح 
احملرك االساس���ي لتنمي�����ة البل��د 
وتطويره عل���ى مختلف االصع��دة 
خالل الس���نوات املقبل��ة ستنعكس 
جميع ه���ذه العوامل باإليجاب على 
البورصة بصورة خاصة واالقتصاد 

الوطني بشكل عام.

املؤشر 
السعري 

7914.3
بتغير قدره
 - 43.6 

افادت شركة مجموعة  اخلصوصية القابضة )اخلصوصية( 
بتسلمها خطاب ترسية من جلنة املناقصات املركزية بتاريخ 
27 أغسطس 2009 يفيد بفوز إحدى شركات املجموعة )شركة 
اخلصوصية  للطاقة(، شركة مملوكة بنسبة 70%، باملجموعة 
السادس���ة من املناقصة رقم آر إف كيو � 1038222 بخصوص 
توريد أنابيب حفر بقياس���ات مختلفة لش���ركة نفط الكويت 

مببلغ إجمالي 974 ألف دينار وملدة 34 اسبوعا. 

ترسية مناقصة على »الخصوصية« بقيمة 974 ألف دينار

علي رشيد البدر
د.يوسف الزلزلة

البدر لـ »األنباء«: تحول الشركات المدرجة من»الرسمي« 
لـ »الموازي« توجه جيد وفي مصلحة المساهمين

االقتصاد الوطني اليزال يعاني من مشاكل عديدة تستلزم  المعالجة السريعة إلنهاء حالة »التقلبات« 

أكد أن زيادة اإلنفاق الحكومي وانتهاء التوتر السياسي بين السلطتين سينعكس باإليجاب على البورصة

)محمد ماهر(حتول الشركات املدرجة من السوق الرسمي الى املوازي توجه جيد

الزلزلة: تسييل بعض األصول أمر »طبيعي«
وعلى »المركزي« دراسة كل شركة على حدة

تأسيس »الجون الطبية« بـ 5 ماليين دينار
مت االعالن عن تأسيس شركة 
»اجلون الدولية الطبية« برأسمال 

يبلغ 5 ماليني دينار.
وقالت جريدة »الكويت اليوم« 
في عددها االخير ان اجلون الدولية 
الطبية تأسست كشركة مساهمة 
كويتية مقفلة وفقا للش����ريعة 
االس����المية برأسمال موزع على 
50 مليون س����هم نق����دي بقيمة 
100 فلس للس����هم الواحد، ومن 
اغراضها انشاء وادارة املستشفيات 
والتعاقد مع االطباء واملمرضني 

والفنيني للعمل لديها ولدى الغير، 
سواء من خارج البالد او داخلها 
اضافة الى تقدمي اخلدمات الطبية 

املنزلية.
وميكن للشركة تقدمي جميع 
انواع اخلدمات الطبية للمؤسسات 
احلكومية واالهلية حسب العقود 
املبرمة معهم وانشاء الورش الفنية 

املتخصصة املتعلقة بأغراضها.
وميكنها ايضا تقدمي اخلدمات 
الطبية العامة واملتخصصة وطب 
االسنان الى جميع اجلهات التي 

تطلبها وامتالك العقارات ووسائل 
النقل الالزمة لتحقيق اغراضها.

وتستطيع الشركة استغالل 
املتوافرة لديها  املالية  الفوائض 
عن طريق استثمارها في محافظ 
مالية تدار من قبل شركات وجهات 
متخصصة. ويجوز لها ان تكون 
لها مصلحة او تشترك بأي وجه 
مع الهيئات الت����ي تزاول اعماال 
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها 
على حتقيق اغراضها في الكويت 

وخارجها.

عمر راشد
كشف عضو مجلس األمة د.يوسف الزلزلة عن 
اجتماع تعقده اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس 
األمة ملناقشة مجموعة من اإلضافات واالقتراحات 
التي تقدم بها عددا من النواب على قانون االستقرار 
املالي، مستدركا ان هذه االقتراحات سوف تدرسها 
اللجنة وستتم إضافتها على مواد القانون وتقدميها 

إلى مجلس األمة للتصويت عليها.
وأوض���ح الزلزلة أن قانون االس���تقرار عالج 
تداعيات األزمة املالية مبهنية عالية، وعدم تقدم 
الشركات االستثمارية لالستفادة منه ليس معناه 
أن القانون لم يكن على املستوى املطلوب، مستدركا 
أن توجيه االنتقادات للقانون بشكل جزافي ليس 

أمرا صحيا.
واشار الزلزلة الى ان قانون االستقرار استطاع 
حماية املال العام من خالل دفع الشركات االستثمارية 
للبحث عن حلول ملعاجلة أوضاعها بشكل سليم، 
موضحا ان عالج األزم���ة ال يكون بتوزيع املنح 
وإمنا بتقسيم املسؤوليات بني الشركات والبنوك، 

فالعالج يجب أال يكون مجانيا.
وتعليقا منه على ما أثير حول ملف التسييل، 
قال الزلزلة ان تس���ييل بعض أصول الشركات 
لس���داد التزاماتها املالية جتاه البنوك أمر وارد 
ولن يضر األداء االقتص���ادي، موضحا انه على 

بنك الكويت املركزي النظر في ملفات الش���ركات 
املتعثرة بش���كل مس���تقل ليدرس كل حالة على 
حدة ملعرفة أوضاعها احلقيقية ومالءتها املالية 
ومعرفة مدى إمكانية تلك الشركات على السداد 

التخاذ قرارات محددة بشأنها.

اللجنة المالية تعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة مقترحات النواب بشأن قانون االستقرار


