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االقتصادية121.6-
»الصفاة القابضة« تدرس تأسيس 

شركات عقارية لخدمة مشاريعها 

لجنة اندماج »إنفست« و»جيزان« 
و»الدولية للتمويل« تختار مقيّمها

محمود فاروق  
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة أن ش���ركة الصفاة العاملية 
القابضة تدرس حاليا تأسيس ش���ركات عقارية خلدمة مشاريعها 
وتوسعاتها في الدول االفريقية. ولفتت املصادر إلى أن الشركة حصلت 
 »B.O.T«�على موافقات حكومية لتنفيذ مش���اريع عقارية بنظام ال
خ���ال الفترة املقبلة، مؤكدا أن مجلس ادارة الش���ركة يعكف حاليا 
على وضع خطة الشركة املستقبلية التي من أولوياتها العمل على 
عودة الس���هم مجددا الى التداوالت باجناز امليزانية املالية، واعطاء 
الفرص لدخول شركاء جدد، مشيرا إلى أن زيادة رأس مال الشركة 

من ضمن أولويات اخلطة املستقبلية للشركة.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها أن حسم اختيار املقّيم اخلاص بامتام 
اندماج »الدولية للتمويل« و»كويت انفست« و»جيزان« االسبوع اجلاري. 
وأفادت املصادر أن اللجنة املشكلة من مجالس إدارات الشركات الثاث 
س����تجتمع االس����بوع اجلاري مع أكثر من 5 مكات����ب محلية وخارجية 
الختيار املقي����م من بني تلك املكاتب وفقا للعروض املقدمة من كل منها 
وعلى أساس إجراءات عملية التقييم. ونوهت أن اجتماع اللجنة االسبوع 
املاضي لم يتمكن من حس����م االختيار لطلب بع����ض املكاتب مزيدا من 
الوقت للدراسة. ونفت املصادر وجود أي نية لتأجيل االجراءات اخلاصة 
باالندماج، موضحة أن النية مؤكدة لدى الش����ركات الثاث لانتهاء من 
عملي����ة االندماج وذلك في إطار إعادة الهيكلة التي تنتهجها الش����ركات 

الثاث خال املرحلة املقبلة.

تعافي األسواق ووصول النفط قرب 80 دوالرًا لم يؤثرا في أدائه 

تراجع السوق »المبرمج« في انتظار سيولة »الهيئة« المباشرة 
مليونا االسبوع قبل املاضي إلى 
275 مليونا األس���بوع املاضي 
مبتوس���ط تداول 55 مليونا، 
باملقارن���ة مع 36 مليون دينار 

األسبوع قبل املاضي.
احليرة الت���ي عجز محللو 
السوق عن تفس���يرها جعلت 
السوق يغرد منفردا في انتظار 
تراجع يجره تراجع جديد، مع 
أمني���ات تتلمس االنتعاش من 
خال سيولة جديدة تضخ في 
السوق س���واء من خال إمتام 
صفق���ة زين أو من خال طرح 
البنية  العديد م���ن مش���اريع 
التحتية والتي ميكن ان يعود 
تنفيذها بأرباح على الشركات، 
أو من خال الضخ املباشر من 
قبل الهيئة العامة لاس���تثمار 
في الس���وق، خاصة أن العديد 
من الشركات أصبحت أسعارها 
السوقية مغرية للشراء، بل إن 
معظم دول العالم، انتهجت هذا 
االسلوب وأنقذت اسواقها املالية 
انهيارات حادة ومش���اكل  من 
اقتصادية صعبة تفوق ما يعانيه 
س���وق الكويت لاوارق املالية 
مبراحل، وسيحقق هذا الدخول 
للهيئة اضافة الى انعاشه للسوق 
ارباح���ا جيدة من اس���تغالها 
للعديد من الفرص االستثمارية 

داخل السوق حاليا.
 وأوضح الويز أن التحسن 
امللموس في السوق من تلقاء 
نفسه لم يعد باإلمكان، فاملعوقات 
كثيرة ل���ذا يجب وجود حزمة 
التي  من املقومات واإلجراءات 
يجب تدخلها معا إلنقاذ السوق 
وهي التدخل املباشر من الهيئة 
لدعم السيولة، تفعيل مشروع 
قانون االستقرار املالي وإخراج 
مشاريع البنية التحتية التي كثر 
احلديث عنها منذ فترات بعيدة 

إلى حيز التنفيذ.

املتداولني خوفا من املستقبل، 
ونتيجة لذلك جند ان املؤش���ر 
الس���عري انخفض 260 نقطة 
متثل 3.4% من���ه كما انخفض 
»الوزني« 25 نقطة متثل %5.5، 
وارتفعت قيمة التداول من 179 

التزال دون إجابة ومن الطبيعي 
أن ينتاب الكثير من املستثمرين 
حالة م���ن الهلع خاصة صغار 
املس���تثمرين، األمر الذي جعل 
البيع والتخلص من العديد من 
أمام  االس���هم هو احلل األمثل 

الس���وق مع جمي���ع املعطيات 
االيجابية السابق ذكرها؟ وهل 
لعدم املصداقية في صفقة بيع 
أسهم زين دور رئيسي في تراجع 

السوق بهذه احلدة؟
وقال: هناك أس���ئلة كثيرة 

جاء جيدا قياس���ا مبا آلت اليه 
االسعار السوقية لهذه الشركات، 
اال ان الس���وق واصل تراجعه 
وبشكل حاد واضعا العديد من 
عامات االستفهام أهمها ملاذا هذا 
التراجع املبرمج؟ ومتى يتفاعل 

 عمر راشد 
استمر أداء السوق بشكل عام 
مخيبا لآلمال، حيث واصل عدم 
تفاعله مع االحداث واملتغيرات 
والتي ال يجب أال ينفصل عنها 
سوق مالي على اعتبار ان العالم 
اآلن يعيش ف���ي بوتقة واحدة 
تؤثر في���ه كل دول���ة وتتأثر 

باألخرى.
فاس���تمرارا لتعافي معظم 
االسواق املالية العاملية، إن لم 
تكن جميعها تقريبا، لم حترك 
البورصة ساكنا جتاهها، بالرغم 
من االرتباط الكبير بني بعض 
شركاتها وبني االسواق العاملية، 
ثم انتعشت االسواق اخلليجية 
والعربية احمليطة وحقق البعض 
منها أداء جتاوز ال� 50% منذ بداية 
الع���ام، إال أن البورصة التزال 
تعيش مبعزل عن هذه االسواق 
احمليطة التي طاملا تعلقت بها 

خاصة في تراجعها.
وفي تعليقه على األسباب 
التي تقف وراء عدم تأثر السوق 
العاملية  باألحداث االقتصادية 
واإلقليمية، أشار احمللل املالي في 
شركة املصالح رزق الويز إلى 
أنه وبعيدا عن االرتباط العاملي 
واإلقليمي بأسواق املال العاملية 
واإلقليمية، فإن السوق لم يتأثر 
أيض���ا بوصول النفط قرب 80 
دوالرا للبرميل في دولة يعتمد 
فيها االقتصاد بشكل رئيسي على 
النفط ويتأثر بشكل مباشر به 

السوق املالي ألي دولة.
إع���ان بقي���ة  وي���رى أن 
النتائج الفصلية للشركات هو 
أم���ام املضاربني  املتبقي  األمل 
واملستثمرين والتي من املفترض 
ان حتدد وجه أداء تلك الشركات 

لعام 2009.
وقال إنه على الرغم من أن 
أداء الكثير من تلك الش���ركات 

عمر راشد
في احصائية جديدة عن عدد الذين انهوا اصدار سندات 
تخصيص بنك وربة، اش����ار نائ����ب رئيس العمليات في 
ش����ركة اخلليجية حلفظ االوراق املالية عمر محمود في 
تصريح خاص ل� »األنب����اء« الى ان عدد املواطنني الذين 
اصدروا سندات بلغ 375 ألف مواطن بواقع 187 الفا و500 
س����ند في 5 أيام. وقال ان نسبة من مت التخصيص لهم 

بلغت 34% من اجمالي 1.11 مليون مواطن يحق لهم اصدار 
سندات االسهم.

وحول تعامل الشركة مع املشكات التي ترد اليها من 
املساهمني، قال ان معظمها يتعلق مبشاكل في »السيستم« 

ويتم التعامل معها على الفور من قبل الشركة.
واشار عمر الى ان عدد زوار املوقع حتى الساعة الثامنة 

من صباح اليوم اخلامس بلغ 332 ألف زائر.

375 ألف مواطن مساهمون في »وربة« في 5 أيام


