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املؤشر 
السعري  أحمد يوسف

قالت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان هناك اجتماعا دوريا 
مزمعا ملجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة رئيس 
مجلس ادارة الهيئة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 

واملدير العام للهيئة العامة للصناعة د.علي املضف.
من جهة أخرى قال مصدر من الهيئة العامة للصناعة 
انه يتوقع ان يتم إقرار توزيع بعض القسائم الصناعية 

منتصف نوفمبر في منطقة الشعيبة الصناعية. وقال ان 
الهيئة تعمل على تأهيل عدد من املناطق الصناعية مثل 
»الشدادية، الشــــعيبة الغربية، ميناء عبداهلل، صبحان، 
باالضافة الى تطوير منطقة النعامي التي تقع غرب البالد.. 
متهيدا لتوزيعها على املواطنني اصحاب الطلبات الصناعية.. 
مشيرة الي ان جميع أصحاب الطلبات سيحصلون على 

مبتغاهم، وفقا لالقدمية، او أهمية املشروع.

توقعات بتوزيع قسائم في الشعيبة الصناعية منتصف نوفمبر

زيادات رؤوس أموال شركات الوساطة 
بين الرفض والقبول 

عمر راشد 
لم يترك نظام »ناسداك أوماكس« 
خيارا أمام شركات الوساطة إال بلوغ 
حتقيق مفهوم شـــركات الوساطة 
املتكاملة والتي باستطاعتها تقدمي 
خدمات متكاملة للعميل في 2011 عند 

االنتهاء من النظام بشكل كامل. 
 غيـــر أن هـــذا التحـــدي يأتي 
ومعظم تلك الشـــركات كلها حتت 
الـ 10 ماليني دينار عدا 3 شـــركات 

فقط هي »املثنى« و»كي آي سي« 
و»الشرق« من بني 14 شركة عاملة 

في السوق. 
 املؤيدون لفكرة الزيادة يرون أنه 
ال خيار أمام إدارات تلك الشركات 
إال العمل على زيادة رؤوس أموالها 
ملواكبة حتديات ناســـداك وتقدمي 
خدمـــة متكاملة أمام العميل مثلها 
مثل كل شـــركات الوساطة املالية 
املوجودة في دول املنطقة وهو ما 

يحتاج إليه النظام اجلديد.
 غير أن تأييـــد الفكرة تقابلها 
صعوبات عدة ليس أقلها ارتباط 12 
شركة بشركات االستثمار والبنوك 
والتي تعاني من صعوبات مالية قد 
جتعل زيـــادة رؤوس األموال أمرا 

صعبا. 
 ومن ثم فإن اخليار بات العمل 
على التدرج في زيادة رؤوس أموال 
الشركات على أن تكون في مستوى 

التحدي املطلوب ملواكبة تطورات 
النظام في 2011. 

 ويـــرى املوافقـــون علـــى هذا 
االجتـــاه أن خيار زيادة رأس املال 
»املتدرج« أمـــر جيد لكن طريقته 
ستكون صعبة في ظل األزمة املالية 
احلالية، مستدركني أن الزيادة من 
خالل أســـهم املنحة، على أن يتم 
الوصول لزيادات رؤوس األموال إلى 

مستويات الـ 10 ماليني دينار.

الرافضون

المؤيدون

ال�زي�ادة  أي��ن ت�أت�ي  م��ن 
ش��رك���ات  وأوض�����اع 
»صعبة«؟ والب�ن�وك  االس�تثمار 

وس�اطة  ش�ركات  مطل��وب 
م���ع  للت�واف��ق  متكام�ل�ة 
متط�لب�ات النظ��ام الجدي�د 
المس�تثمرين واحتي�اج���ات 

)أحمد باكير(الرأي والرأي االخر حول زيادة رؤوس اموال شركات الوساطة

9 فلوس أرباح »المركز« 
المتوقعة في 9 أشهر

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها 
أن املركز املالي باجتاه حتقيق 4 
فلوس عن الربع الثالث وذلك في 
ضوء املكاسب التي حققتها معظم 
الصناديق العامل فيها والتي ال 
تقل نسبة ملكيته فيه عن %5.

 واستدرك املصدر بأن أرباح 
الشركة في 9 اشهر ستكون في 
حدود 9 فلوس للسهم وذلك بعد 
حتقيق 5 فلوس في النصف األول 

بواقع 2.2 مليون دينار.
 يذكر أن املركز املالي استطاع 
حتقيق أرباح بواقع 20 فلســـا 
للســـهم عن 2008 بواقع 9.09 
ماليني دينـــار وذلك رغم األزمة 
الشـــركات  التي واجهت  املالية 
االستثمارية في الربع الرابع من 

العام املاضي.

11 فلسًا ربحية »كويتية« 
المتوقعة في 9 أشهر

عمر  راشد
توقعت مصادر اجتاه الشركة 
الكويتية لالســــتثمار )كويتية( 
لتحقيق 3 فلوس للسهم عن الربع 
الثالث وذلك لتحقيق الشركة أرباحا 
جيدة في اقفاالت 30 سبتمبر على 
خلفية تركيز معظم اســــتثمارات 
الشــــركة في أســــهم قيادية ذات 
أداء تشغيلي والتي حققت نتائج 
إيجابية في 9/30 مقارنة باقفاالت 
6/30 املاضي.   وأضافت أن الشركة 
تتجه لتحقيق 11 فلســــا عن الـ 9 
شهور املاضية، وذلك بعد حتقيقها 
4.1 ماليني دينار بواقع 7.45 فلوس 
للسهم.   يذكر أن الشركة تصدرت 
الربع  الرابحني من إعصار  قائمة 
الرابع في 2008 حيث استطاعت 
حتقيق 21.3 فلسا للسهم عن بيانات 

 .2008

.. وانتفاضة لمواجهة استحقاقات »ناسداك« غدًا
عمر راشد

كشــــف مصدر مطلع لـ »األنباء« انه مت االتفاق على تشــــكيل 
»جلنة تنســــيقية« تتكون من 5 مرشــــحني من بني الـ 14 شركة 
وســــاطة اجتمعت امس على ان يتم انتخابهم من قبل الوسطاء 

في اجتماع الثالثاء املقبل.
وتهدف اللجنة الى التواصل بني شركات الوساطة والعضوين 
املمثلني للشركات في اللجنة االشرافية على تطوير نظام التداول 

والرقابة.
وقال املصدر ان من بني مهام اللجنة االخرى اجراء اختيارات 

للوسطاء اجلدد وتدريبهم على النظام اجلديد.

وأفادت بأنه متت تســــمية 4 مرشــــحني الختيار 2 من بينهم 
لتمثيل شركات الوساطة في جلنة التطوير في اجتماع غد الثالثاء، 
مستدركة بان االختيار سيكون بالتزكية وليس باالنتخاب سواء 
على مستوى اللجنة التنسيقية أو العضوين املمثلني في اللجنة 

االشرافية على تطوير نظام التداول والرقابة.
الى ذلك، من املقرر انعقاد اجتماع الوسطاء في مسرح اخلرافي 
في ادارة السوق غدا الثالثاء الساعة الثانية الختيار اللجنة وكذلك 

اختيار العضوين املمثلني لها في ادارة السوق.
وقد متت احالة طلب شركات الوساطة بتغيير ساعات التداول 

الى اللجنة التنسيقية ملناقشته.
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