
االثنين 14 سبتمبر 2009   35اقتصاد
انخفاض المؤشر 43.4 نقطة وتداول 228 مليون سهم قيمتها 70.1 مليون دينار

اإلحباط يسيطر على أوساط المتداولين والحيرة تسود المستثمرين حول صفقة »زين«
هشام أبوشادي

التداول في  اتسمت حركة 
املالية  الكويت لالوراق  سوق 
في بداية تعامالت االسبوع امس 
بالتذبذب م����ع احجام واضح 
عن الش����راء وميل نحو البيع 
املالية،  واالحتفاظ بالسيولة 
وهذا يعود الى اجواء الضبابية 
التي يعيشها اوساط املتداولني 
جتاه صفقة »زين«، خاصة ان 
الكثير من اوس����اط املتداولني 
قاموا بعمليات شراء واسعة 
للدخ����ول ضمن هذه الصفقة، 
االمر الذي قلص من حجم هذه 
الس����يولة املوجهة للبورصة، 
باالضافة الى ذلك ان الس����وق 
يفتق����د احملف����زات االيجابية 
ال����ذي تعيش فيه  في الوقت 
اغلب اسواق الدول اخلليجية 
النش����اط  والعاملية نوعا من 
فيما يواصل السوق الكويتي 
الرابع على  الهبوط لالسبوع 
التوالي والذي يعد االخير من 

شهر رمضان الكرمي.
وهناك اسباب تدفع اوساط 
املتداولني للشعور باالحباط 
اولها استمرار اجواء الضبابية 
حول صفقة زين، ثانيا املخاوف 
من ازمات سياس����ية حادة مع 
بدء ال����دورة اجلديدة ملجلس 
االمة في ظل وجود ملفات عدة 
ازمات عديدة  جاهزة الحداث 
بني احلكوم����ة ومجلس االمة، 
االمر الذي سيؤدي الى تراجع 
اولوي������ات الس����لطتني جتاه 
القضاي����ا االقتصادية، كذلك 
تظهر حركة التداول ان اغلب 
املجاميع االستثمارية غير قادرة 
على رفع قيم اس����عار اسهمها 
الى  السباب بعضها قد يعود 
ضعف الس����يولة املالية لدى 
بعض هذه املجاميع بس����بب 
االلتزام����ات املالي��������ة عليها 
البن����وك، والبعض  لبع��ض 
اآلخر السباب تعود الى ان هناك 
قناعة لدى بع����ض املجاميع 
االستثماري��ة مبس����توي��ات 

اصوله��ا املالية.
وفي كل االحوال فإن السوق 
مير مبرحلة اشبه بانعدام الثقة، 

االستثمارات الوطنية عمليات 
التداول  مضاربية في بدايات 
ادت الرتفاعه من 640 فلس����ا 
الى 670 فلس����ا اال ان عمليات 
جني االرباح ادت الى تراجعه 
ملستوى 630 فلسا، وباعتبار 
ان سهم االستثمارات الوطنية 
اكبر املس����تفيدين من صفقة 
زين ف����ي حال امتامه����ا، فانه 
ق����د وصل ال����ى املس����تويات 
السعرية احلالية، اما في حال 
عدم امتام ه����ذه الصفقة التي 
عادت الضبابية  حتيط بها مرة 
اخرى، فان سهم االستثمارات 
الوطنية سيشهد هبوطا كبيرا 
وواصل سهم الساحل للتنمية 
واالستثمار االنخفاض ايضا 
في تداوالت ضعيفة كذلك األمر 
بالنسبة لسهم املال لالستثمار، 
املرتفعة  التداوالت  واستمرت 
على سهم مجموعة السالم الذي 
س����جل انخفاضا محدودا في 
سعره وفي قطاع العقار حققت 
اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت متواضعة 
التداوالت املرتفعة  باستثناء 

وهذا يؤدي في مرحلة ما الى 
افتقاد ت����ام للثقة، االمر الذي 
س����يؤثر بش����دة على السوق 
الفترة املقبلة، ورغم هذه  في 
االجواء التي يسودها االحباط 
اال ان هناك آماال في حتسن اداء 
اغلب الشركات في نهاية الربع 
الثالث من العام احلالي، خاصة 
البنوك والشركات التشغيلية 
في القطاع����ات االخرى، ومن 
الواض����ح ان مجريات التداول 
الراهنة ستستمر حتى نهاية 

الشهر اجلاري.
وفي كل االحوال، فإن السوق 
اليزال يخضع لتأثير سهم »زين« 
والشركات املرتبطة بها، سواء 
كان نفسيا او فعليا، ومعظم 
هذه الشركات سجلت انخفاضا 
في اسعارها في تداوالت امس 
جراء استمرار سيطرة عمليات 
البيع اكثر على هذه االس����هم، 
خاصة س����هم االس����تثمارات 
الوطنية الذي يعد اكثر االسهم 
في مجموعة اخلرافي حتقيقا 
ملكاس����ب س����وقية في الفترة 
املاضية بس����بب العوائد التي 

29.3 مليون دينار.
وحصل قطاع البنوك على 
املرك����ز الرابع بكمي����ة تداول 
حجمها 21.6 مليون سهم نفذت 
من خ����الل 760 صفقة قيمتها 

كان م����ن املفترض ان حتققها 
الشركة من الصفقة.

المؤشرات العامة

تقلصت خس����ائر املؤشر 
الوزني ف����ي الثواني االخيرة 
من 61.9 نقطة الى 43.4 نقطة 
7680.1 نقطة  ليغل����ق عل����ى 
بانخفاض نسبته 0.56%، فيما 
ارتفعت خسائر املؤشر الوزني 
في الثوان����ي االخيرة من 2.4 
نقطة ال����ى 2.65 نقطة ليغلق 
على 447.88 نقطة بانخفاض 

نسبته %0.59.
وبلغت كمية االسهم املتداولة 
228 مليون سهم نفذت من خالل 
5065 صفقة قيمتها 70.1 مليون 

دينار.
تص����در قطاع االس����تثمار 
النشاط بكمية تداول حجمها 
74.6 مليون س����هم نفذت من 
خالل 1414 صفقة قيمتها 12.1 

مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 59.9 
مليون سهم نفذت من خالل 661 

14.3 مليون دينار.
وج��اء قط���اع الشرك��ات 
غي����ر الكويتي����ة ف����ي املركز 
اخل���امس بكمية تداول حجمها 
16.1 مليون سهم نفذت من خالل 
430 صفقة قيمتها 2.6 مليون 

دينار.

آلية التداول

تباينت اسعار اسهم البنوك 
صعودا وهبوط����ا، في الوقت 
الذي اتسمت فيه حركة التداول 
على اس����هم القطاع باستثناء 
النشطة على سهم  التداوالت 
بنك بوبيان الذي ارتفع خالل 
التداول من 620 فلسا الى 650 
فلسا اال ان عمليات جني االرباح 
ادت الى تراجعه ملستوى 630 

فلسا.
وتراجع����ت اس����عار اغلب 
اسهم الش����ركات االستثمارية 
ت����داوالت ضعيف����ة على  في 
معظم اسهم القطاع باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض 
االس����هم والتي غلب����ت عليها 
عمليات البيع، فقد شهد سهم 

صفقة قيمتها 5 ماليني دينار، 
واحتل قطاع اخلدمات املركز 
الثالث بكمي����ة تداول حجمها 
42.3 مليون س����هم نفذت من 
خ�������الل 1345 صفقة قيمته��ا 

نسبيا على بعض االسهم مثل 
عقارات الكويت واملستثمرون 
وادنك وجتارة العقارية وابيار 

للتطوير العقاري.

الصناعة والخدمات

تكبدت اغلب اسهم الشركات 
الصناعي����ة خس����ائر خاصة 
سهم الس����كب الكويتية التي 
انخفض سهمها باحلد االدنى 
معروض����ا دون طلبات وفي 
ت����داوالت محدودة ج����دا فيما 
ان س����هم الصناعات الوطنية 
رغم تداوالته احملدودة نسبيا 
اال ان طابع البيع سيطر على 
طبيعة تداوالت السهم وانخفض 
سهم صناعات االنابيب باحلد 
االدنى معروضا دون طلبات 
في تداوالت مح����دودة، كذلك 
انخفض سهم اسمنت بورتالند 
بشكل ملحوظ ويالحظ ان اغلب 
التي لها  الشركات الصناعية 
ارتباط نفسي او فعلي بشركة 
»زين« س����جلت انخفاضا في 

اسعارها.
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهم زين الذي انخفض خالل 
مراحل التداول من دينار و280 
فلسا الى دينار و200 فلس اال 
انه ارتفع الى دينار و380 فلسا 
ليغلق على دينار و260 فلسا 
وسجل سهم اجيليتي انخفاضا 
محدودا في سعره في تداوالت 

ضعيفة.
واتسمت حركة التداول على 
اسهم الشركات الرخيصة في 
قط����اع اخلدمات بالضعف مع 
انخفاض ملحوظ في اسعارها 
الس����وقية خاص����ة الصفوة 
وشركاتها في القطاع، ويالحظ 
تزايد عدد اسهم الشركات التي 
اسعارها اقل من 50 فلسا كذلك 
ارتفعت اسعار اسهم الشركات 
التي اس����عارها اقل من القيمة 
االسمية في الوقت الذي حققت 
فيه اس����هم هذه الشركات اداء 

جيدا في النصف االول.

اتجاه لالحتفاظ بالس�يولة المالية بس�بب المخاوف من أزمات سياس�يةتداوالت ضعيفة على الش�ركات القيادية وس�هم »بوبيان« يواصل نشاطه

تصدرت تداوالت س����هم زين قائمة األس����هم املتداولة 
وفقا للقيمة محققا 22.8 مليون دينار بلغت نسبتها %32.5 

من اجمالي القيمة.
استحوذت أسهم 6 شركات على 45.72 مليون دينار من 

اجمالي القيمة املتداولة ومبا نسبته 65.2% من إجمالي القيمة.
تصدرت أسهم »الس����الم« و»جيزان« و»زين« و»بنك 
بوبيان« و»متويل اخلليج« و»أدنك« تداوالت السوق وفقا 

حلجم التداول.
تصدر مؤشر قطاع اخلدمات تراجعات قطاعات السوق 
الثماني��ة ب� 116.6 نقطة، وجاء قطاع االس��تثمار في املرتبة 
الثانية في قائمة التراجع��ات ب� 70.2 نقطة، فيما جاء قطاع 
الصناع��ة في املركز الثالث بتراجع ق��دره 42.5 نقطة وجاء 
قطاع العقارات في املرتبة الرابعة بتراجع قدره 13.3% نقطة، 
وفي حني لم يتغير مؤش��ر قط��اع التأمني، ارتفع قطاع غير 

الكويتي ب� 8 نقاط فقط.

ومؤشراتأرقام

)محمد ماهر(مؤشرات السوق تواصل تراجعها

أكدت أن مركزها المالي متين ولديها يقين من تحصيل مستحقاتها

المجموعة البترولية تلجأ إلى التحكيم في لندن 
لتحصيل مستحقات بقيمة 19 مليون دينار

»التجارة« تصدر قرارًا بشأن تحويل الكيان القانوني 
لشركات األشخاص إلى شركة مساهمة

عاطف رمضان
علمت »األنباء« ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اصدر 
قرارا وزاريا بشأن شروط واجراءات حتويل الكيان القانوني لشركات 

االشخاص الى شركة مساهمة.
 وتضم����ن القرار تطبيق االجراءات التالي����ة عند تقدمي طلبات 
التحويل من كيان قانوني لشركات االشخاص الى شركة مساهمة 

وهي كالتالي:
1- االنتهاء من جميع االجراءات اخلاصة بكيان الشركة السابق 

واخذ موافقة التحويل من قبل االدارة املختصة بذلك.
2- تعبئة منوذج طلب التعديل بتحويل الكيان القانوني والتقيد 
بالشروط املطلوبة مع االخذ بعني االعتبار مبدأ الوحدة والتخصص 

في نشاط الشركة.
3- تقدمي محضر اجتماع اجلمعية العامة للش����ركاء واملوافقة 
عل����ى التحويل وفقا لالغلبية املطلوبة )حس����ب كل كيان قانوني( 

املنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
4- تقدمي آخر ميزانيتني ماليتني موقعتني من مراقب احلسابات 

والشركاء على ان تستوفي الشركة ما يلي:
أ – ان يكون قد مضى على تأس����يس الشركة الراغبة في حتويل 

كيانها القانوني سنتان ماليتان.
ب- ان تكون محققة عائد ربح على حقوق الش����ركاء بنسبة ال 
تقل عن 10% من رأس املال املدفوع في السنتني املاليتني االخيرتني 

من االرباح التشغيلية.
ج – أال يقل رأس املال املدفوع عند التحويل عن 250 ألف دينار 

كحد ادنى.
د- ان يكون اجمالي صافي االصول ال يقل عن 500 ألف دينار.

ه� - اذا كانت الشركة املتقدمة لطلب التحويل تابعة لشركة اخرى 
فانه يجب ان تكون مس����تقلة بعد حتويلها في اداراتها ورأسمالها 

عن الشركة االم.
5- ان يكون ترخيص الشركة الراغبة في التحويل ساري املفعول 

ملدة ال تقل عن 6 أشهر.
6- خضوع طلب تقييم احلصص العينية ملوافقة االدارة املختصة 

وفقا للضوابط والشروط اخلاصة بهذا الشأن.
7- ال يس����مح باعتماد رأس املال العيني للشركات القابضة اال 
اذا كانت االصول املراد تقييمها مكونة من اسهم او عقارات ملباشرة 

اعمال الشركة.
8- تقدمي دراسة جدوى اقتصادية للمشروع )اذا كان رأس املال 

ال يقل عن 5 ماليني دينار(.
9- أال يقل احل����د االدنى من رأس املال املدفوع النقدي عن %20 

من اجمالي رأس املال املصرح به.
10- تلغى طلب����ات حتويل الكيان القانوني التي لم تس����تكمل 
اجراءاتها او مس����تنداتها بعد مضي ستة ش����هور من تاريخ تقدمي 
الطلب او بعد مضي تلك املدة دون استيفاء االجراءات املكملة للطلب 
وتعتبر كأن لم تكن وال يحق للشركة تقدمي طلب حتويل جديد اال 

بعد مضي عام من تاريخ الغاء طلب التحويل السابق.

تود شركة املجموعة البترولية املستقلة ان تعلم 
مساهميها الكرام انها بصدد التوجه الى محكمة التحكيم 
في لندن واخلاضعة لقواع����د حتكيم غرفة التجارة 

العاملية.
 Rules of Conciliation and Arbitration of The

International Chamber of Commerce – ICC Rules
وذلك إلصدار قرار حتكيمي يقضي بأن تقوم دولة 
اريتريا ومؤسسة البترول االريترية PCE وهي الشركة 
الوطنية للبترول واململوكة بالكامل من دولة اريتريا 
بالتسديد الفوري لقيمة منتجات بترولية مت تسليمها 
بقيمة 19 مليون دينار كويتي، واجلدير بالذكر بأن كال 
من مؤسسة البترول االريترية ودولة اريتريا تقران 
بالدي����ن كامال ولكن تعتذران ع����ن التأخير في الدفع 
بس����بب األزمة املالية العاملية. واجلدير بالذكر أيضا 
ان ش����ركتنا تزود مؤسسة البترول االريترية باملواد 

البترولية منذ أكثر من 11 عاما.
وبالرغم من التأكيدات التي حصلت عليها الشركة 
من أعلى املصادر احلكومية بتسديد املبالغ املستحقة، 
فإن املجموعة البترولية املستقلة قررت اللجوء الى 
التحكيم وهي علي يقني من انه س����يتم حتصيل هذه 
املبالغ بالكامل وذلك من خالل التحكيم املنّوه اليه آنفا، 
ويهدف قرار الشركة الى احلصول على قرار حتكيمي من 

محكمة التحكيم في لندن )والذي يثق محامو الشركة 
ف����ي اجنلترا من صدوره بالتأكيد لصاحلنا لكون كل 
من مؤسس����ة البترول االريترية ودولة اريتريا تقر 
بالدين كام����ال وال تنازعان فيه(، وذلك حلفظ حقوق 
شركتنا وإلزام مؤسسة البترول االريترية ودولة اريتريا 
بتسديد املبالغ املستحقة فورا ومتكيننا من حتصيلها 

من موجوداتهما في جميع أنحاء العالم.
وتود املجموعة ان تطمئن مس����اهميها الكرام بأن 
مركز الش����ركة املالي متني حيث بلغ إجمالي حقوق 
املس����اهمني في 2009/6/30 حوالي 57.5 مليون دينار 
والقيمة الدفترية حوالي 378 فلسا للسهم  وبأن جميع 
أعمالها تسير بصورة طبيعية وتفي بجميع التزاماتها 
جتاه العمالء والبنوك دون أي تأخير، ولن تتأثر بهذه 
القضية، كذلك لن تقوم الشركة بإعادة تقييم أصولها 
والتي حدد املستشار العاملي القيمة العادلة للشركة 
بحوالي 80.3 مليون دينار أي حوالي 551 فلسا للسهم 
)مت اإلعالن عن ذلك في سوق الكويت لألوراق املالية 
بتاري����خ 2009/5/14(. وتود الش����ركة أيضا ان تؤكد 
ملس����اهميها بأنها على ثقة من تطبيق قرار اجلمعية 
العامة التي عقدت بتاريخ 2009/2/22 وذلك بأن توزع 
الشركة أرباحا نقدية تعادل 30 فلسا للسهم أو %60 

من األرباح الصافية لعام 2009 أيهما أكثر.

ذكر س���وق الكويت لالوراق املالية عطفا على 
اعالنه السابق اخلاص بشركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت وترسية املناقصة رقم جي او/اش سي 
073/ام بي 07 واخلاص بتحديث 3 خزانات مببلغ 

1.539.000 دين���ار وملدة تنفيذ 450 يوما، والتابع 
للعمليات املشتركة للشركة الكويتية لنفط اخلليج 
مع شيفرون العربية السعودية، تفيد الشركة بانه 

مت توقيع العقد.

عاطف رمضان
علمت »األنباء« ان وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون اصدر قرارا وزاريا بشأن جلنتي القيد والتأديب 
اخلاصتني مبراقبي احلس����ابات وقد تضمنت املادة 
االولى تشكيل جلنة القيد برئاسة وكيل وزارة التجارة 
والصناعة رشيد الطبطبائي او من يقوم مقامه وكل 
من د.نادر اجليران عضوا، ود.محمود فخرا عضوا، 
وعن جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية نعيمة 
العنزي � امينا للسر. وتختص هذه اللجنة بالنظر 
في طلبات القيد املقدمة من اصحاب الشأن للقيد في 
سجل مراقبي احلسابات وتلتزم اللجنة بأحكام املواد 
الثانية والسابعة والثامنة من املرسوم بقانون رقم 

5 لسنة 1981. وتشكل جلنة التأديب برئاسة الوكيل 
املساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية وبذات 
العضوية املنصوص عليها في املادة االولى من هذا 
القرار، وتختص هذه اللجنة بالتحقيق والتصرف في 
املخالفات املنسوبة ملراقبي احلسابات تطبيقا لنص 
املادة 22 من القانون والتي حتال اليها مبوجب قرار 

من وكيل وزارة التجارة والصناعة.
ومدة العضوية في هاتني اللجنتني سنتان قابلة 
للتجديد، ويلغى العم����ل بالقرار الوزاري رقم 570 
لسنة 2006 بشأن جلنتي القيد والتأديب اخلاصتني 
مبراقبي احلسابات والقرار الوزاري رقم 102 لسنة 

2008 املعدل له.

افاد س���وق الكويت لالوراق املالية بأنه سيتم يوم الثالثاء 
املوافق 15 س���بتمبر 2009 بقاعة التداول في متام الساعة 12.45 

ظهرا وحتى الساعة 1.15 تنفيذ عمليات بيع السهم:
الشركة الكويتية الصينية االستثمارية 109.747 سهما وهي 

شركة مساهمة كويتية عامة »غير مدرجة«.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة 
الوطنية للخدمات البترولية »نابيسكو« تفيد بأنها 
وّقعت عقدا مع شركة نفط الكويت بقيمة اجمالية 

قدرها 103 ماليني دوالر أي ما يعادل 29.5 مليون 
دينار ملدة أربع سنوات وسنة جتديد اختياري وذلك 

لتقدمي خدمات مساندة لعمليات احلفر.

أعلنت جلنة املناقصات املركزية التابعة ملجلس 
الوزراء عن 23 مناقص���ة متنوعة لبعض اجلهات 
احلكومي���ة بالدولة تضمن���ت 3 مناقصات لوزارة 
الكهرباء واملاء ومناقصتني جلامعة الكويت ومثيلها 
لوزارة األشغال العامة، كما طرحت 3 مناقصات لوزارة 

الصحة ووزارة الدفاع ووزارة اإلعالم واإلدارة العامة 
للطيران املدني وشركة نفط الكويت. وطرحت الهيئة 
العامة لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة 
التعليم العالي مناقص���ة واحدة لكل منهما، فضال 

عن 3 مناقصات للهيئة العامة للبيئة.

»المشتركة« توّقع عقدًا بقيمة 1.5 مليون دينار

الهارون يصدر قرارًا بتشكيل لجنة القيد لمراقبي الحسابات

إعالن عن بيع أسهم بالمزاد العلني الثالثاء 

»نابيسكو« توّقع عقدًا مع »نفط الكويت« بقيمة 29 مليون دينار

لجنة المناقصات المركزية تطرح 23 مناقصة جديدة


