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االقتصادية

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادرها ان شركة املجموعة املشتركة حققت أرباحا 
صافية عن التسعة أش����هر املنتهية من العام احلالي بلغت 6.796 ماليني 
دينار بواقع 85.98 فلسا للسهم الواحد مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام 

املاضي والبالغة 6.688 ماليني دينار بواقع 84.12 فلسا للسهم الواحد.
وقالت املصادر ان إجمالي أرباح الربع الثالث بلغ 1.969 مليون دينار 
بواقع 24.91 فلس����ا للس����هم الواحد مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام 

املاضي والبالغة 1.694 مليون دينار بواقع 21.31 فلسا للسهم الواحد.
وأضافت ان إجمالي موجودات الشركة املتداولة بلغت 103.869 ماليني 
دين����ار بينما بلغت املوج����ودات 117.887 مليون دين����ار مقابل املطلوبات 
املتداول����ة 83.121 مليون دينار في حني بلغت حقوق املس����اهمني 30.263 

مليون دينار.
بينم����ا بلغ إجمالي اإليرادات العامة م����ن األطراف ذات الصلة 105.183 

ماليني دينار مقابل إجمالي املصروفات بلغ 119.882 دينارا.

6.796 ماليين دينار أرباح »المجموعة المشتركة« للتسعة أشهر

»اتحاد الشركات« يلتقي جهات 
حكومية نهاية األسبوع الجاري

تدني قيم التداول 
يؤجل زيادة رؤوس أموال »الوساطة«

عمر راشد
توقعت مصادر ل� »األنباء« قيام احتاد الش���ركات االستثمارية 
بعقد اجتماعات مع جهات حكومية وصفتها باملس���ؤولة تبدأ من 

نهاية االسبوع اجلاري.
ولفتت الى ان تلك اللقاءات تأتي في ظل س���عي االحتاد لطرح 
رؤيته حول احللول العاجلة واملطلوبة حلل مش���اكل الش���ركات 
االستثمارية واملتمثلة في شح السيولة ومتديد آجال سداد مديونيات 

تلك الشركات خالل الفترة املقبلة.
وبينت ان من بني تلك االجتماعات لقاء مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لش���ؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد وكذلك لقاء مع وزير 

املالية ولقاءات اخرى لم حتددها مع مسؤولني حكوميني.
وقالت ان تلك اللقاءات ستتضمن كذلك التطرق للتعريف بأنشطة 
االحتاد ودوره في عمل الشركات االستثمارية العاملة في الكويت 
وأهمية دور تلك الش���ركات في االقتصاد وجهوده في حل االزمة 

االقتصادية بشكل عام والشركات االستثمارية بشكل خاص.

عمر أبو الفتوح
توقعت مصادر مطلع���ة ل� »األنباء« تأجي���ل زيادات رؤوس 
اموال ش���ركات الوساطة املالية وفق ما مت طلبه من ادارة السوق 
في اجتماعاتها االخيرة مع شركات الوساطة الى مستويات ال� 20 
مليون دينار. ورغم اهمية زيادة رؤوس اموال شركات الوساطة 
ملواكبة متطلبات نظام تطوير آليات تداول »ناس���داك أوماكس«، 
اال انها رأت ان وقت الزيادة ليس مالئما مستندة في ذلك الى قيم 
التداول التي تعد أقل من املعتاد وغير مش���جعة على اتخاذ مثل 

تلك اخلطوة خالل الفترة الراهنة.
وبينت ان من العوامل االخ���رى التي تقف أمام زيادة رؤوس 
اموال شركات الوساطة هي أوضاع مالكها من شركات االستثمار 

والبنوك التي تعاني أوضاعا مالية صعبة.

الذين  واخلبراء 
اتفق����وا عل����ى ان 
العاملني الرئيس����يني ف����ي ازدياد 
الطلب على الذهب هما ضعف الدوالر 
االميركي والقلق حول آفاق اخلروج من 

األزمة االقتصادية العاملية اخلانقة.
ويتوقع جيم روجرز رئيس شركة روجرز 
القابضة في س����نغافورة ان يصل سعر الذهب في 
العقد املقبل الى 2000 دوالر لألونصة، مش����يرا الى 
انه الس����عر الذي يفترض ان يكون عليه في الوقت 
احلاضر اذا ما أخذنا في حس����ابنا التضخم منذ أن 
بلغ أعلى مستوى له في 1980. ويعارض هذا الرأي 
البروفيسور نورييل روبيني من جامعة نيويورك 
الذي ي����رى ان هناك إمكانيتني فقط حلدوث ارتفاع 
كبير في األس����عار وهما احلرب الكونية والتضخم 
وكالهما مس����تبعد، وهو يعتقد ان الذين يتحدثون 

عن 2000 دوالر لألونصة واهمون.
أما اخلبير ديڤيد ليفنس����تني فيتوقع اس����تمرار 
االرتفاع مع استمرار ضعف الدوالر وهو ال يرى أي 
مبرر لالعتقاد أن وضع الدوالر سيشهد أي حتسن 

في قيمته.
ويجد اليسون تشو من بنك ستاندرد آسيا ان خطوة 
البنك املركزي الهندي كان لها تأثير نفسي قوي على 
املستثمرين في الذهب الذين باتوا يعتقدون ان بنوكا 

مركزية اخرى ستشتري الذهب كاحتياطي.
ولكن بيل داوني يعتقد ان السعر سيصل الى خط 
املقاومة عند 1150 دوالرا لألونصة مع احتمال قوي 
بحدوث تصحيح في السعر هذا اخلريف وهو ينصح 

املستثمرين بأن يتوخوا احلذر في توقعاتهم.

مع استمرار صعود 
سعر الذهب وجتاوزه 1100 
دوالر لألونصة أصبح الس����ؤال 
املطروح م����ن املختصني وعامة الناس 
على السواء هو: الى متى سيتواصل هذا االرتفاع؟ 
فخالل عام حقق الذهب ارباحا بنس����بة تقارب %20 
ومن الطبيعي انه كلما اس����تم���ر هذا املنحى ازداد 
قلق املس����تثمرين في املع����دن الثمني من احتم��ال 

حدوث انتك���اسة مؤملة في املستقبل.
وتقول صحيفة »ديلي تلغراف« ان الطلب على 
الذهب اليزال قويا وهذا ما انعكس في شراء البن��ك 
املركزي الهندي اخيرا ل����� 200 طن من الذه���ب، 
وحتى متاجر هارودز املش����هورة في لندن ضمت 
السبائك والنقود الذهبية الى السلع التي تبيع��ها 

لعم��الئها من األثرياء.
واستطلعت الصحيفة آراء عدد من املستثمرين 

متى سيتوقف 
ارتفاع أسعار 

الذهب


