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في اجتماع مشترك لبحث التحسينات على نظام التداول الحالي

البنوان: تفعيل دور صانع السوق يتطلب 
وجود ممثل التحاد الشركات بإدارة السوق

..و»االتحاد« يستعد إلعداد
تصور كامل عن صانع السوق

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان احتاد الشركات 
سيعقد اجتماعا خالل الفترة املقبلة بهدف وضع 
تصور او مقترح محدد حول كيفية تفعيل دور 
صانع السوق، وذلك لتقدميه الى ادارة السوق 

خالل املرحلة املقبلة.
وفي الس���ياق نفس���ه، اوضحت املصادر ان 
حتدي���د موعد لق���اء مجل���س ادارة االحتاد مع 
محافظ املركزي سيتم حتديده اليوم، مستدركا 
بان اجتماعا ملجلس ادارة االحتاد س���يتم عقده 

لتحديد جدول األعمال.

ق���ال رئي���س احت���اد الش���ركات 
االستثمارية اسعد البنوان ان االحتاد 
بحث مع ادارة سوق الكويت لألوراق 
املالية التصورات الالزمة لصناع السوق 
والتحسينات على نظام التداول احلالي 

لتحقيق التوازن داخل السوق.
واضاف البنوان في بيان صحافي 
امس ان االعداد لهذا العمل يتطلب جهودا 
كبيرة م���ن كل اجلهات املعنية باألمر 
مبا فيها قطاع االستثمار مما يستدعي 
وجود ممثل لالحتاد مع ادارة السوق 
عند االعداد للمقترحات الكفيلة بتحقيق 

الهدف املنشود بأفضل الطرق.
واش���ار ال���ى انه مت االتف���اق على 
استمرار التواصل بني االحتاد وادارة 
السوق ملتابعة هذا املوضوع واليجاد 
كل الركائز التي تدعم س���وق الكويت 
ل���ألوراق املالية مبا يخ���دم االقتصاد 

بشكل عام.

كونا: اعلن س���وق الكويت 
ل���الوراق املالية ان الش���ركة 
الكويتي���ة لب���ن���اء املع�امل 
)معامل( تقدمت بأقل االسعار 
في مش���روع إنش���اء واجناز 
وصيانة تقاطعات بعض الطرق 
الرئيسية بقيمة 20.6 مليون 

دينار.
وقالت البورصة في موقعها 
الش���ركة  ان  عل���ى االنترنت 
ستوافيها بالتطورات في حال 

تسلم كتاب الترسية.
يذكر ان »معامل« تأسست في 
عام 1979 وادرجت في البورصة 
عام 2004 برأسمال مدفوع قدره 
5.2 ماليني دينار تكمن اغراضها 
في تنفيذ اعمال املقاوالت املدنية 

والكهربائية.

»معامل« تحوز أقل 
األسعار في مشروع

بـ 20.6 مليون دينار

عموميتها وافقت على زيادة رأس المال إلى 6.7 ماليين دينار وتوزيع أسهم منحة بنسبة %10.4

القرطاس: »مجموعة المشاريع المتحدة« لديها نقد 
يوازي 22% من رأس المال البالغ 4.5 ماليين دينار

القوان����ني اخلاصة  خاصة م����ع 
باألموال األجنبية ضعيفة، مضيفا 
أن القان����ون يحت����اج إلى الكثير 
التعديالت والتطويرات لكي  من 

يتعافى االقتصاد.

الجمعية العمومية

وافق����ت اجلمعي����ة العمومية 
للشركة على جميع بنود جدول 
األعمال حيث وافقت على زيادة 
رأسمال الش����ركة من 4.5 ماليني 
دينار ال����ى 6.7 ماليني دينار أي 
بزيادة قدرها 2.25 مليون دينار 
بقيمة اسمية للسهم الواحد 100 
فل����س عن طريق عدد 4.7 ماليني 
سهم ما يعادل 472.2 الف دينار عن 
طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 
املال تخصص  10.4% م����ن رأس 
للمساهمني املسجلني في سجالت 
الشركة من تاريخ انعقاد اجلمعية 

العمومية.
وعدد 17.7 مليون سهم ما يعادل 
مبلغ 1.7 مليون دينار بقيمة اسمية 
100 فلس للسهم الواحد تدفع نقدا 
وعلى دفعات تخصص للمساهمني 
احلالي����ني على أن يج����وز تنازل 
املساهمني احلاليني عن حقهم في 
االكتتاب في زيادة رأس املال بعد 
مرور الفترة القانونية )15 يوما( 

لصالح املساهمني اجلدد.
هذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومية كذلك على توصية مجلس 
االدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 
10.4% من رأس املال عن الس����نة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008، 
وكذلك املوافقة على استقطاع نسبة 
من حساب االحتياطي االختياري 
الس����ماح  املوافقة على  وكذل����ك 
للشركة بالتعامل مع أطراف ذات 
صلة، وعينت اجلمعية العمومية 
عضوين من أعضاء مجلس االدارة 
احلالي وانتخاب عضوين مكملني 
الستكمال الفترة القانونية املتبقية 

للمجلس احلالي.

احتياطات تفوق ال�35% على بعض 
التعامالت التجارية.

واشار القرطاس الى أن العام 
احلالي سوف يكون عام الصمود 
املليئة والتي تتمتع  للش����ركات 
ب����إدارات جيدة نظ����را لصعوبة 
التعامالت التجارية وشح السيولة 
وصعوبة حتقيق األرباح، مضيفا أن 
العام 2009 كان عام زوال الشركات 
الهشة والورقية والتي بها إدارات 
تخصصت في املراوغة واملغامرات 

االستثمارية غير احملسوبة.

سنة الفرز

وقال انه بالنسبة للعام 2010 
فسوف يكون العام الفاصل والذي 
من املمكن أن نطلق عليه »س����نة 
الفرز« وال����ذي يتوقع أن تنتهي 
الشركات خالله من حتقيق معدالت 
منو جي����دة اال انه����ا متواضعة، 
وباملقابل سوف تواجه العديد من 
الشركات مصيرها من االضمحالل 
الديون  والتالش����ي نظرا لتراكم 
البنكية، واشار  الفوائد  وتعاظم 
إل����ى أن االقتصاد الكويتي مغلق 

هي التي فرضت على الشركة تأجيل 
املشروع وذلك كنتيجة للمستجدات 
التي طفت على السطح جراء االزمة 
املالية، مشيرا الى أن الشركة كان 
لديها بعض التعاقدات مع بعض 
الشركاء في عدد من الصفقات اال 
أن االزمة حالت دون التزام هذه 
اجلهات في السداد ولذا كان خيار 
تأجيل البدء في املشروع ال مفر 

منه.
وقال القرطاس ان العام 2008 
التي  الس����نوات  كان من أصعب 
مرت عل����ى االقتصاد العاملي ولم 
يكن االقتصاد اخلليجي واحمللي 
مبنأى عنه، وفيما يخص مجموعة 
املشاريع فقد دأبت املجموعة على 
مواجهة التحديات والظهور بأفضل 
الصور املمكنة وذلك مبا يتوافر 
م����ع معطيات االقتص����اد احمللي 
والعامل����ي، وقد متكنت املجموعة 
من حتقيق نتائج متميزة باملقارنة 
إلى نظيراتها من الشركات املساهمة 
وخاصة العقارية منها والقابضة 
وذلك باإلعالن عن أرباح تخطت 
نس����بتها الى 12% بالرغم من أخذ 

خالل العام 2010 و2011 البد وان 
تكون مختلفة متاما عن الفرص 
في األع����وام املاضية، مضيفا أن 
املضاربات التي حصلت في املاضي 
سوف تختفي بش����كل نهائي في 
املستقبل خاصة ان هبوط األسواق 
العاملي����ة وفر فرص����ا عديدة في 
األسواق املتقدمة مبا فيها األسواق 
األسيوية التي أعطت بالفعل فرصا 
جيدة للمستثمرين في األسواق 
الناش����ئة بحكم أن شفافية هذه 

األسواق أفضل.
وعن اهم مشاريع الشركة قال 
القرطاس ان لدى الشركة مشروع 
فندق اخليران والذي كانت قد أعلن 
عنه في العام املاضي إال أن ظروف 
السوق دفعت الشركة إلى التريث 
قليال في دراسة املشروع وإعادة 
هيكلته بشكل كامل، موضحا أن 
الشركة سوف تبدأ في هذا املشروع 
قريبا على أن تنتهي أعمال اإلنشاء 

فيه خالل العام 2011.

الدورة االقتصادية

وأشار إلى أن الدورة االقتصادية 

أحمد مغربي
قال نائب رئيس مجلس ادارة 
والعضو املنتدب في شركة مجموعة 
املش����اريع املتحدة القابضة نزار 
القرطاس ان الشركة لديها سيولة 
ونقد ي����وازي 22% من رأس املال 
البالغ 4.5 ماليني دينار، موضحا 
الش����ركة بس����يطة  أن مديونية 
للغاية خاصة ان األصول ضعف 

املديونية.
وأوض����ح القرط����اس خ����الل 
اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية للشركة والتي عقدت أمس 
ف����ي وزارة التج����ارة والصناعة 
بنس����بة حضور بلغت 100% أن 
معظم أصول الشركة نقدية خاصة 
ان الش����ركة قامت خالل الشهور 
القليلة املاضية بتقييم كامل ملعظم 
العقارية وأخذت بعض  أصولها 

االحتياطات املالية والتجارية.
وب����ني القرطاس أن الش����ركة 
قامت كذلك بإعادة هيكلة شاملة 
التأجير  ملشاريعها مثل مشاريع 
التش����غيلية ليصب����ح البيع كله 
بالتفاوض، موضح����ا أن عملية 
التخارج في الوق����ت احلالي من 
بعض االستثمارات أصبحت في 
غاية الصعوبة ولذلك لم تتوصل 
الشركة الى عملية تخارج نهائية إال 
أن الشركة تقوم بعمليات تفاوض 

نتوقع أن تنتهي قريبا.

وضع السوق

وذكر أن وضع السوق احمللي 
وبس����بب تداعيات االزمة املالية 
أصبح بطيئا جدا وانعكس بالسلب 
كذلك على املفاوضات التي جنريها 
لبعض التخارجات، مشيرا الى أن 
الشركة الناجحة هي التي تستطيع 
أن تخ����رج من العام احلالي بأقل 
اخلسائر وان تعيد هيكلتها بشكل 
كامل وذلك لتجهيز نفسها للنمو 

خالل السنوات املقبلة.
 وأشار الى أن نوعية الفرص 

التدفقات املالية تدفع مؤشرات البورصة ملواصلة االرتفاع

نزار القرطاس األول من اليمني خالل اجلمعية العمومية للشركة

ارتفاع المؤشر 49.5 نقطة وتداول 448.9 مليون سهم قيمتها 91.1 مليون دينار

تزايد القوة الشرائية وتنوعها.. واألسهم الرخيصة تقود النشاط
على توزيعات كبيرة من ارباح 

اجيليتي.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في اس���عارها 
في تداوالت ضعيفة باس���تثناء 
النش���طة على بعض  التداوالت 
التداوالت  االسهم، فقد استمرت 
النش���طة على سهم منا القابضة 
الذي واصل االرتفاع رغم عمليات 
جني االرباح التي ش���هدها، فيما 
االنابيب  ارتفع س���هم صناعات 
باحلد األعلى مطلوبا دون عروض 
ت���داوالت مرتفعة نس���بيا،  في 
التداوالت الضعيفة  واس���تمرت 
على س���هم مجموعة الصناعات 
الوطنية الذي يتماسك على اسعار 
ما بني 450 و455 فلسا للسهم في 
اطار ترقب النتائج املالية للشركة 
في الربع الثالث من العام احلالي 
والتي يتوقع ان يعلن عنها رسميا 
االس���بوع قبل االخير من الفترة 
القانونية إلعالنات الشركات والتي 

تنتهي منتصف الشهر املقبل.
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة نسبيا خاصة على 
بعض اسهم الشركات الرخيصة في 
القطاع، فيما استمرت التداوالت 
ضعيفة على اس���هم الش���ركات 
القيادية في القطاع واملتمثلة في 
اسهم اجيليتي وزين التي استقر 
سهمها على مستوى الدينار و400 
فلس، فيما حقق س���هم اجيليتي 
ارتفاعا محدودا في سعره وقادت 
اس���هم الصفوة وصف���اة طاقة 
وصفاتك حركة تداوالت اس���هم 
القطاع،  الرخيصة في  الشركات 
وامتد نش���اط هذه االسهم لسهم 
دانة الصفاة ف���ي قطاع االغذية. 
وتباينت اسعار اسهم الشركات 
غير الكويتية مع ارتفاع نسبي في 
تداوالت اسهم هذا القطاع خاصة 
سهم التمويل اخلليجي الذي حافظ 
على س���عره في تداوالت نشطة 
نس���بيا، فيما حققت اغلب اسهم 
شركات االسمنت االماراتية ارتفاعا 
في اس���عارها. وقد اس���تحوذت 
قيمة تداوالت اس���هم 9 شركات 
على 53.4% من القيمة االجمالية 
التداول  التي ش���ملها  للشركات 

والبالغ عددها 143 شركة.

جتاوز حاجز ال� 106 فلوس اال 
ان عمليات البيع جلني االرباح 
الى 97 فلس����ا. فيما  تراجعت 
القابضة  سجل س����هم االهلية 
انخفاضا باحلد األدنى معروضا 
دون طلب����ات ش����راء وواصل 
الكويت اجتاهه  سهم مشاريع 
الصعودي للي����وم الثاني على 
التوالي في تداوالت محدودة. 
وبعد فترة هدوء طويلة نسبيا، 
شهد س����هم الصفاة لالستثمار 
تداوالت قياسية ادت الرتفاعه 
باحل����د االعلى مطلوب����ا دون 
عروض في اطار النشاط العام 
الذي شهدته اس����هم الشركات 
التابعة ملجموعة الصفوة، ورغم 
التداوالت القياسية لسهم الديرة 
اال انه س����جل ارتفاعا محدودا 
في س����عره، فيما استقر سعر 
سهم ايفا، وواصل سهم الساحل 
للتنمية واالس����تثمار اجتاهه 
الصعودي في تداوالت مرتفعة 
نسبيا في اطار االرتفاع العام 
التابعة  ألغلب اسهم الشركات 

ملجموعة اخلرافي.
واستمر االجتاه الصعودي 
ألغلب اسهم الشركات العقارية 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
االسهم، اال ان مكاسبها السوقية 
كانت محدودة كس����هم عقارات 
الكويت الذي شهد تداوالت نشطة 
وارتفاعا محدودا في سعره، كذلك 
رغم التداوالت القياسية نسبيا 
على سهم الوطنية العقارية اال 
ان مكاسبه محدودة وهذا يأتي 
في اطار الضغوط التي يشهدها 
السهم لتجميعه بأقل االسعار 
املمكنة خاصة ان الشركة يتوقع 
ان حتقق اداء جيدا كما ان حتصل 

املرتفعة  التداوالت  واس���تمرت 
الدولي  البنك  نسبيا على سهم 
الذي حقق مكاس���ب محدودة، 
وبش���كل عام فإن اسهم البنوك 
خاصة اسهم البنك الوطني وبيت 
التمويل الكويت���ي متثل اهدافا 
استثمارية جيدة، خاصة ان قطاع 
البنوك ميثل أهم القطاعات في 

السوق.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
مع تزايد حركة النش����اط على 
بعض االسهم التي كانت في حالة 
ركود ف����ي الفترة املاضية فيما 
ش����هدت بعض االسهم عمليات 
التي  املكاسب  ارباح بعد  جني 
حققتها كس����هم اص����ول الذي 

استثماراتها في البورصة.

آلية التداول

التداول  اس���تمرت حرك���ة 
مرتفعة على اس���هم البنوك مع 
محافظة اغلبها على اسعارها فيما 
ارتفعت اسعار اسهم ثالثة بنوك. 
واستمرت القوة الشرائية مركزة 
على سهم البنك الوطني والتي 
بلغت نحو 11.7% من اجمالي قيمة 
التداول اال ان السهم حافظ على 
س���عره دون تغيير االمر الذي 
يشير الى ان هناك ضغوطا على 
سعر السهم بتجميعه باالسعار 
الراهنة، ورغم التداوالت الضعيفة 
على سهم التمويل الكويتي اال انه 
سجل ارتفاعا محدودا في سعره، 

الش���ركات مغرية لبناء مراكز 
مالية، فضال عن انه من صالح 
املجاميع االستثمارية رفع قيم 
اصولها في السوق مع اقتراب 
نهاية العام. ومن شأن رفع قيم 
اصول الشركات التي متثل احدى 
املشاكل االساس���ية لها، تقليل 
الضغوط املالية التي تواجهها، 
وكذل���ك تقليل ضغوط البنوك 
االمر الذي من شأنه ايضا تقليل 
الضغ���وط على البنوك خاصة 
في جانب املخصصات س���واء 
اخلاصة باالسهم املرهونة لديها 
او الق���روض االخرى اخلاصة 
بالشركات، لذلك فإن جزءا كبيرا 
من معاجلة االزمات التي متر بها 
الش���ركات يتمثل في رفع قيم 

الكويت���ي حيث اش���ارت اغلب 
املؤسسات العاملية الى ان البنوك 
الكويتي���ة اقوى م���ن مثيالتها 

اخلليجية.
املالية  التدفق���ات  وتزاي���د 
للبورصة الكويتية امس مقارنة 
بأول من امس يعد مؤشرا على 
ان هذه االموال س���تزداد، ومن 
أول هذه املؤشرات دخول اسهم 
بعض املجاميع االستثمارية دائرة 
القوي بعد مجموعتي  النشاط 
اخلرافي وايفا، وهذه املجموعة 
الصفوة وشركاتها، وهذا سيدفع 
املجاميع االستثمارية األخرى 
إلى الدخول، األمر الذي سيزيد 
من قوة النش���اط في السوق، 
خاصة ان اس���عار اغلب اسهم 

املؤشر الوزني 4.93 نقاط ليغلق 
على 465.20 نقطة بارتفاع نسبته 

1% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
448.9 مليون سهم نفذت من خالل 
8575 صفقة قيمتها 91.1 مليون 
دينار، وجرى التداول على اسهم 
143 شركة من اصل 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 61 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 37 
شركة وحافظت اسهم 45 شركة 
على اس���عارها و60 ش���ركة لم 

يشملها النشاط.
الش���ركات  تص���در قط���اع 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجها 172.6 مليون سهم نفذت من 
خ���الل 3088 صفقة قيمتها 22.3 

مليون دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 94.6 
مليون س���هم نف���ذت من خالل 
1938 صفقة قيمتها20.5 مليون 

دينار.
املركز  العقار  واحتل قط���اع 
ت���داول حجمها  الثال���ث بكمية 
85.9 مليون سهم نفذت من خالل 
1105 صفقات قيمتها 10.7 ماليني 

دينار.

القوة الشرائية

على الرغم من تأخر البورصة 
الكويتية في مواكبة ركب حركة 
النشاط التي سادت اسواق املال 
اخلليجية والعاملية، اال ان تأخرها 
في النشاط افضل من عدم نشاطها 
خاصة ان الش���ركات الكويتية 
رغم املشاكل املالية التي تعاني 
منها افضل من معظم الشركات 
اخلليجية خاصة قطاع البنوك 

هشام أبو شادي
القوة الش���رائية في  ازدادت 
سوق الكويت لالوراق املالية امس 
اال انها قياسا باالسواق اخلليجية 
مازالت ضعيف���ة، ولكنها متثل 
نقلة في حركة تداوالت السوق 
الكويتي مقارنة باالسبوع املاضي، 
ومن اب���رز ايجابي���ات تداوالت 
امس التنوع في عمليات الشراء 
القيادية  بني اس���هم الش���ركات 
خاصة في قطاع البنوك واسهم 
الشركات الرخيصة التي واصل 
اغلبها االرتفاع مع دخول اسهم 
مجموعة الصفوة وشركاتها حيز 
النشاط امللحوظ، ويأتي النشاط 
العام للس���وق في اطار توقعات 
»األنباء« في تقاريرها الس���ابقة 
والتي اشرنا فيها الى ان السوق 
سيشهد نشاطا وحتقيق مكاسب 
سوقية كبيرة في ظل االنخفاض 
امللحوظ لقيم االسهم، فأغلب اسهم 
الشركات س���واء القيادية متثل 
فرصا استثمارية اكثر من جيدة 
للشراء آلجال متوسطة وبعيدة 
املدى خاصة اسهم الشركات التي 
اسعارها السوقية اقل من قيمتها 
االسمية، فهذه االسهم يتوقع ان 
يرتفع اغلبها ملستويات اسعارها 
االسمية مع نهاية العام احلالي، 
االمر الذي يش���ير الى ان هناك 
مكاسب س���وقية ميكن حتقيقها 
خالل تلك الفترة تتراوح الغلب 
هذه االسهم ما بني 10 و30% على 

االقل.
ويالح���ظ انه للي���وم الثاني 
عل���ى التوال���ي يتراج���ع تأثير 
سهم زين على مجريات التداول 
في البورص���ة، فعلى مدى اكثر 
من ش���هرين تقريبا كانت قيمة 
تداوالت سهم زين متثل نحو 30 
الى 35% م���ن القيمة االجمالية، 
فيما بلغت نحو 8.8% من اجمالي 
قيمة تداوالت امس، وهذا مؤشر 
ايجابي لصالح السوق على الرغم 
مما متثله القيمة السوقية لشركة 
زين من ثقل في القيمة السوقية 

االجمالية للسوق.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
49.5 نقطة ليغلق على 7882.6 
نقط���ة بارتفاع نس���بته %0.63 
مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع 

استحواذ قيمة تداوالت أسهم 9 شركات على 53.4% من القيمة اإلجماليةضغوط تجميع على »الوطني« وتحرك قوي على »الصفوة« وشركاتها

291.1 مليون دوالر صافي أرباح »الوطني القطري« في الربع الثالث
دبي � رويترز: قال مسؤول ببنك قطر الوطني أمس إن صافي أرباح البنك خالل الربع الثالث 

من العام بلغ 291.1 مليون دوالر اي بانخفاض 7.5% عن الربع نفسه من العام السابق.
وقال املسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن صافي األرباح خالل األشهر التسعة األولى 
م���ن العام ارتفع 4.1% إلى 3.13 مليارات ريال. وخالل الربع الثالث من عام 2008 بلغ صافي 
أرباح البنك 1.15 مليار ريال. وتراوحت تقديرات احملللني بني 978 مليون ريال و1.08 مليار 

ريال في استطالع أجرته »رويترز« في وقت سابق من هذا الشهر.

اس���تحوذت قيمة تداوالت سهم البنك 
الوطني البالغة 10.7 ماليني دينار على 

11.7% من القيمة اإلجمالية.
باستثناء انخفاض مؤشر الشركات غير 
الكويتية، فقد ارتفعت مؤشرات القطاعات 
االخرى، اعالها قطاع االستثمار مبقدار 99.8 
نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 98 نقطة، تاله 

قطاع اخلدمات مبقدار 78 نقطة.
استحوذت قيمة تداوالت أسهم 9 شركات 
البالغة 48.7 مليون دينار على %53.4 
من القيمة اإلجمالية وهذه الش���ركات هي: 
البنك الوطني، البنك الدولي، الديرة، الصفاة 
لالستثمار، الوطنية العقارية، منا القابضة، 

اجيليتي، زين، التمويل اخلليجي.

ومؤشرات أرقام

)متين غوزال(


