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»المشتركة« توّقع عقدًا جديدًا

»األبراج« تتفاوض شفهيًا
مع بوبيان لهيكلة ديونها

»بوبيان ب« تربح 8.4 ماليين دينار

»الصفاة العقارية« تجتمع غدًا

أفادت املجموعة املش����تركة للمقاوالت عبر البورصة عن ترسية 
املناقصة رقم جي او/اس سي214/س����ي دي08 على الشركة خلدمات 
املشاريع واإلنش����اء التابعة للعمليات املش����تركة للشركة الكويتية 
لنفط اخلليج مع شيفرون العربية السعودية ملدة 4 سنوات وبقيمة 

9.983.992 دينار.

أعلن س���وق الكويت لالوراق املالية انه ورد اليه من شركة 
األب���راج القابضة ما يفيد بأنها قد ب���دأت في إجراء مفاوضات 
شفوية مع بنك بوبيان وبعض الشركات الدائنة للشركة وذلك 
إلعادة هيكلة ديون الشركة وتتضمن هذه املفاوضات دخول   
بعض الشركات الدائنة كشركاء استراتيجيني في الشركة حال 
تنفيذ شركة االبراج القابضة زيادة رأسمال الشركة املوافق عليها 
من اجلمعية العامة غير العادية واملنعقدة بتاريخ 2008/10/27 
واملؤشر بها في الس���جل التجاري بتاريخ 2008/12/16 وكانت 
الشركة قد قدمت تصورا مكتوبا لبنك بوبيان عن هذه التصورات 
وحتى تاريخه لم يتم توقيع اي اتفاق مبدئي او نهائي في هذا 
الشأن، هذا وستقوم الشركة مبوافاة ادارة السوق بأي تطورات 

في هذا املوضوع في   حينه. 

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس إدارة شركة بوبيان 
للبتروكيماويات قد اجتمع أمس واعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 2009/10/31 حيث حققت الشركة ارباحا 

بلغت 8.4 ماليني دينار بربحية بلغت 17.36 فلسا للسهم.

أفادت ش���ركة الصفاة العقارية في بيان لها على موقع سوق 
الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارتها سيجتمع في 15 اجلاري 
من أجل مناقش���ة البيانات املالية املرحلية للشركة للربع الثالث 

املنتهي في 2009/10/31. 

باستثناء املناخ السياسي اإليجابي الذي ساد البالد بعد جلسة االستجوابات 
التاريخية، فإنه ليس  هناك أي تطورات اخرى خاصة في الشأن االقتصادي 
اال ان هناك جوانب ايجابية على املستويني اخلليجي واحمللي كان لها 
تأثير إيجابي نفس����ي انعكس ذلك على زيادة التدفقات املالية املوجهة 
للسوق، فصعود اغلب اسواق املال اخلليجية امس خاصة سوقي دبي 
ابوظبي زاد من الشعور بانحسار ازمة ديون مجموعة دبي، فقد ارتفع 
سوق دبي امس 76.95 نقطة ما نسبته 4.69%، كذلك ارتفع مؤشر سوق 
أبوظبي 111.72 نقطة بارتفاع نسبته 4.46%، كذلك ارتفع سوق مسقط 
153.64 نقطة ما نس����بته 2.57%، كذلك سجل سوق قطر ارتفاعا، وان 
كان محدودا مبقدار 67.35 
نقطة ما نس����بته %0.97، 
فيما سجل سوق البحرين 
انخفاضا مبقدار 3.24 نقطة 
ما نس����بته 0.23% وكذلك 
الس����عودية مبقدار  سوق 
9.14 نقطة بانخفاض نسبته 

.%0.15
وكذلك من العوامل التي 
ساهمت في نشاط السوق 
اجواء التف����اؤل بان تخرج 
القمة اخلليجية  اجتماعات 
الكويت  التي س����تعقد في 
بق����رارات اقتصادية مهمة، 
ففي ظل الترابط الواضح بني 
اقتصادات الدول اخلليجية 

تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 196.3 
مليون سهم نفذت من خالل 2297 صفقة قيمتها 16.8 مليون دينار.

وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 163.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 1648 صفقات قيمتها 13.8 مليون دينار.

واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 84.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 1708 صفقة قيمتها 16.8 مليون دينار.

وحصل قطاع الش����ركات غي����ر الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 33 مليون س����هم نفذت من خالل 525 صفقة قيمتها 2.7 

مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في 
املركز  اخلامس بكمية تداول 
حجمها 18.7 مليون س����هم 
نفذت من خالل 569 صفقة 

قيمتها 6 ماليني دينار.

الحالة النفسية

ومع����روف ان احلال����ة 
دورا  تلع����ب  النفس����ية 
أساسيا في اس����واق املال. 
فإذا كان هناك مناخ نفسي 
املال  سلبي تأثرت أسواق 
املن����اخ، وبالعكس،  به����ذا 
إذا كان هناك مناخ نفس����ي 
ايجابي انعكس ذلك ايجابا 
املال، ومحليا  على اسواق 

سيولة جديدة واألخبار اإليجابية عن »جلوبل« ترفعان البورصة 
واآلمال على القمة الخليجية التخاذ قرارات محفزة لألسواق

واس����واقها املالي����ة، ف����إن اي قرارات 
اقتصادية من القمة اخلليجية ستنعكس 

ايجابا على اسواق املال اخلليجية.

آلية التداول

وقد حققت أسهم ستة بنوك ارتفاعا 
في اسعارها مع تداوالت مرتفعة على 
سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي، 
حيث استقر سعر السهمني على دينار 
و100 فلس. وحققت اس����هم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نش����طة على بعض االسهم، 
فقد شهد سهم ايفا تداوالت نشطة ادت 
الرتفاعه باحلد األعلى، كذلك االمر بالنسبة لسهم الديرة القابضة الذي 
حق����ق ارتفاعا باحلد األعلى ايضا، كذلك واصل س����هم جلوبل االرتفاع 
مسجال صعودا باحلد األعلى في تداوالت نشطة مع توقعات بأن يواصل 
النش����اط بدعم من جناح الش����ركة باالتفاق مع دائنيها العادة جدولة 
ديونها، وقد أعطى جناح جلوبل ش����عورا باالرتياح في امكانية جناح 
ش����ركات الري في اعادة هيكلة ديونها االمر الذي يتطلب تعاونا من 
البنوك النقاذ هذه الش���ركات ودعم االقتصاد الوطني. وعلى الرغم 
من ان معظم الس���يولة املالية املوجهة ألسهم الشركات االستثمارية 
يغل���ب عليها طابع املضاربات اال ان ه���ذه املضاربات كانت متحفزة 
من سعي املجاميع االس���تثمارية لرفع قيم استثماراتها في السوق، 
حيث تظهر تداوالت اغلب الشركات االستثمارية انها كانت ضعيفة 
مقابل االرتفاع امللحوظ في اسعارها السوقية، واالمر نفسه ينطبق 
على الشركات العقارية التي حقق اغلبها مكاسب سوقية في تداوالت 
ضعيفة باس���تثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم كعقارات 

الكويت واملستثمرون وابيار والعربية العقارية.
الصناعة والخدمات

كما حققت اغلب اس����هم الش����ركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت النشطة على سهم 
الصناعات الوطنية الذي لم يحقق ارتفاعا في سعره السوقي، فيما انه 
رغم التداوالت الضعيفة على س����هم منا القابضة اال انه حقق مكاس����ب 
سوقية جيدة. كذلك حققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت نشطة خاصة على بعض اسهم الشركات الرخيصة، 
فرغم التداوالت النش����طة على سهم اجيليتي اال ان سعره ظل مستقرا 
دون تغيير وان كان الس����هم ارتفع خالل التداول الى 850 فلسا اال انه 
اغلق على 830 فلسا، فيما ان سهم زين حقق ارتفاعا جيدا في تداوالت 
ضعيفة، وواصلت اسهم الوطنية للتنظيف والرابطة للنقل ولوجستيك 

االرتفاع باحلد األعلى.
واس���تمرت التداوالت ضعيفة على اغلب اس���هم الشركات غير 
الكويتية باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم التمويل اخلليجي 
الذي واصل االنخفاض. وبشكل عام، يتوقع ان يواصل السوق تداوالته 
النش���طة اال ان وتيرة عمليات جن���ي األرباح قد تزداد في تعامالت 
اليوم، وقد تؤثر على االجتاه الصعودي للسوق ما لم تزدد عمليات 
الشراء الستيعاب عمليات البيع. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 
9 ش���ركات على 54.9% من القيمة االجمالية للشركات التي شملها 

التداول والبالغ عددها 128 شركة.

هشام أبوشادي
قفزت املؤش����رات العامة لس����وق 
املالية ملس����تويات  الكويت لألوراق 
قياسية في بداية تعامالت األسبوع امس 
خاصة قيمة التداول التي شهدت نقلة 
كبيرة مقارنة بتداوالت نهاية االسبوع 
قبل املاضي، وذلك بفعل عمليات الشراء 
القوية التي ش����ملت مختلف االسهم 
القيادية والرخيصة، وذلك في اطار 
سعي املجاميع االستثمارية لرفع قيم 
استثماراتها بقدر االمكان مع اقتراب 
نهاية العام احلالي فضال عن االخبار 
االيجابية بخصوص انتهاء »جلوبل« 

من اعادة جدولة ديونها البالغة 1.73 مليار دوالر.
وجاء الصعود القوي للسوق الكويتي في اطار الصعود الذي شهدته 
اس���واق املال اخلليجية امس باستثناء االنخفاض احملدود لسوقي 
االسهم السعودي والبحريني، فضال عن ان هناك عوامل ايجابية وان 
كانت نفسية منها استقرار الوضع السياسي بني السلطتني وتصريح 
وزير املالية مصطفى الشمالي بأن املرحلة املقبلة ستشهد تطورات 
ايجابية كبيرة على املس���توى االقتصادي كما ان جناح جلوبل في 
اخلروج من ازمتها اعطى شعورا ايجابيا خاصة ان االقاويل السلبية 

كانت كثيرة حول مصير جلوبل في بداية االزمة.
وعلى الرغم من اجواء االرتياح والتفاؤل التي س���ادت اوساط 
املتداولني من الصعود امللحوظ للبورصة امس اال ان املؤشر االيجابي 
اجلي���د يكمن في وصول قيمة التداول ملس���توى 66 مليون دينار 
والتي تعادل نحو 130 مليون دينار حسب مستويات اسعار ما قبل 
االزمة، وهذا الرقم كان ميثل نقلة قوية للسوق، وبالتالي فإن هذا 
يظهر بأن هناك س���يولة مالية كبيرة ومستعدة لدخول السوق اال 
انها حتتاج الى محفزات ايجابية اولها ان يكون هناك شعور نفسي 
باس���تقرار الوضع السياس���ي وتركيز من قبل السلطتني ملعاجلة 
االوضاع االقتصادية املتردية التي متر بها البالد رغم تأكيد وزير 
املالي���ة أن الوضع االقتصادي في البالد افضل اال ان الوضع العام 
للش���ركات الكويتية التي تئن من األزمة يتنافى مع تصريح وزير 
املالية الذي يب���دو انه يرى الوضع االقتصادي من منظور الوفرة 
املالية الناجتة من ارتفاع اس���عار النفط والت���ي من املفترض ان 
تضخ في مختلف القطاعات االقتصادية النقاذ الشركات الكويتية 
من حالة التدهور الت���ي تعاني منها ودفعت غالبيتها الى تفنيش 
الكثي���ر من العمالة الوطنية بعد ان تخلصت من العمالة األجنبية 

لتقليل املصروفات. 

المؤشرات العامة
وقد ارتفع املؤش����ر العام للبورص����ة 90.1 نقطة ليغلق على 6848.1 
نقطة بارتفاع نسبته 1.33% مقارنة بنهاية االسبوع املاضي، كذلك ارتفع 
املؤشر الوزني 6.53 نقاط ليغلق على 384.28 نقطة بارتفاع نسبته %1.73 
مقارنة بنهاية االسبوع قبل املاضي وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 512.2 
مليون سهم نفذت من خالل 7175 صفقة قيمتها 66.1 مليون دينار، وجرى 
التداول على اسهم 128 ش����ركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت 
اسعار اسهم 97 شركة وتراجعت اسعار اسهم 12 شركة وحافظت اسهم 

19 شركة على اسعارها و77 شركة لم يشملها النشاط.

صعود أغلب 
أسواق المال 
الخليجية خاصة 
سوقي دبي 
وأبوظبي

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
54.9% من 

القيمة اإلجمالية

)سعود سالم(ارتفاع ملحوظ ملؤشرات البورصة

المؤشر العام 90.1 نقطة 
وتداول 512.2 مليون سهم 

قيمتها 66.1 مليون دينار

ارتفاع

»تعمير« سّيلت 80% من محافظها االستثمارية
لتوفير سيولة تتجاوز 10% من رأسمالها

منى الدغيمي
ادارة  كش���ف رئيس مجلس 
شركة التعمير لالستثمار العقاري 
الهارون عن موافقة  عبدالوهاب 
اجلمعية العمومية للشركة على 
استقالة شركة املصالح العقارية 
من عضويته���ا في مجلس ادارة 
الش���ركة، مش���يرا الى ان حصة 

املصالح في التعمير نحو %53.
وق���ال الهارون ف���ي تصريح 
خ���اص للصحافيني على هامش 
عق���د عمومية الش���ركة امس ان 
االستقالة جاءت ألسباب خاصة 
ب���� »املصالح« وهي عدم امكانية 

التداول على س���هم »تعمير« في 
ظل عضويته���ا مبجلس االدارة، 
موضحا ان اخلروج من املجلس 
سيمنحها حرية التداول على سهم 

الشركة.
م���ن جانب���ه، اك���د الرئيس 
التنفيذي للش���ركة ف���واز ماجد 
البدر ان تعاطي ادارة الشركة مع 
االزمة املالية العاملية الراهنة كان 
سليما، مش���يرا الى ان »تعمير« 
قامت بتسييل ما يقارب 80% من 
محافظها االس���تثمارية لتوفير 
سيولة تتجاوز نسبة 10% من رأس 
املال البالغ 24 مليون دينار. وافاد 

اغلبية  التخارج شمل  البدر بأن 
احملافظ التي كانت في اسهم مدرجة 
وضمن صناديق استثمارية، مؤكدا 
توظيف تلك السيولة في مشاريع 

الشركة التشغيلية خالل 2010.
وح���ول مش���اريع الش���ركة 
املستقبلية، أفاد البدر بأن تعمير 
بص���دد الدخول في مش���روعني 
س���ياحيني احدهما ف���ي مدينة 
طنجة املغربية بتكلفة 14 مليون 
دوالر متتلكه الش���ركة بنس���بة 
100% واآلخر ف���ي مدينة صحار 
بسلطنة عمان، ومت توقيع مذكرة 
تفاهم المتالك 50% من املشروع 

بتكلفة 12 مليون دوالر. وكشفت 
ان تعمير قامت باالستحواذ على 
فن���دق في لبن���ان وحتويله الى 
Ramada Lebanon وفندق آخر في 
مدينة فاس املغربية، باالضافة الى 
امتالك الشركة لنادي الكورنيش 
في الكويت وقطعة ارض سكنية 
مساحتها 12 الف متر مربع مطلة 

على شارع اخلليج العربي.
وكش���فت ان التزامات تعمير 
ضمن احلدود اآلمنة وهي مديونية 
ال تتجاوز 40% م���ن رأس املال، 
مشيرا الى انها نسبة جيدة ومتنح 
الكافية ملواجهة  القوة  الش���ركة 

تداعيات االزمة ومواصلة الشركة 
ملشاريعها خالل املرحلة املقبلة.

من جانب آخر، وافقت اجلمعية 
العمومية امس على استقالة شركة 
العقارية من عضويتها  املصالح 
في مجل���س االدارة والتي كانت 
تتمثل في العضوين جمال علي 
الهزمي ويوسف عبداحلميد وقامت 
العمومي���ة بتزكية كل من محمد 
ياسني احلساوي ومشعل جنيب 
صالح عضوين جديدين بدال من 
العضوين املستقيلني وابراء ذمتهما 
فيما يتعلق بتصرفاتهما القانونية 

عن اعمال الشركة.

تستعد لدخول مشروعين في المغرب وعمان بـ 26 مليون دوالر

عبدالوهاب الهارون

اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
36.3 مليون دينار على 54.9% من اجمالي القيمة، وهذه 
الشركات هي: الوطني، بيتك، ايفا، الديرة القابضة، املباني، 

جيزان، الصناعات الوطنية، اجيليتي، زين.
استحوذت قيمة تداول اسهم اجيليتي البالغة 

5.8 ماليني دينار على 8.7% من القيمة اإلجمالية.
باستثناء انخفاض مؤشر الشركات غير الكويتية 
مبقدار 5.8 نقاط، فقد حققت مؤش���رات باقي القطاعات 
ارتفاعا اعالها 188.4 نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 

121.6 نقطة، تاله قطاع األغذية مبقدار 101.7 نقطة. ت
را
ش

ؤ
م
و

»برقان« يحصل على موافقة 
المركزي لزيادة رأسماله

ذك���ر بنك برق���ان أن بنك 
الكوي���ت املركزي   ق���د وافق 
بتاريخ 12ديسمبر على زيادة 
رأسمال البنك مببلغ 36 مليون 
دينار موزعة على 360 مليون 
سهم، بقيمة اسميه بواقع مائة 
فلس للسهم الواحد باإلضافة 
  الى عالوة اصدار بواقع مائه 
وثمانني فلس���ا لكل سهم، مبا 
القيم���ة االجمالية  تبلغ معه 
ملقابل االكتتاب في أسهم زيادة 
رأس املال وس���يبدأ البنك في 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة 

رأس املال. 

»اتحاد المصارف« يرّحب بانضمام
فرع بنك المشرق لعضويته

رّحب رئيس مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت عبداملجيد 
الشطي بانضمام فرع بنك املشرق في الكويت لعضوية االحتاد 
كعضو منتسب ليصبح اجمالي عدد أعضاء االحتاد 18 عضوا منهم 
8 أعضاء منتسبني ميثلون فروع البنوك األجنبية واخلليجية 
العاملة بالكويت واملسجلة في سجل البنوك لدى بنك الكويت 

املركزي.
وأشار األمني العام لالحتاد بالوكالة نبيل الصقعبي الى أن 
انضمام فرع بنك املشرق لالحتاد سيتيح له املجال للمشاركة 
الكاملة في اجتماعات جلن���ة املديرين العامني وجميع اللجان 
التابعة لالحتاد والتي تناق���ش مختلف املوضوعات املتصلة 
بالقطاع املصرفي احملل���ي، األمر الذي يعزز الدور الذي يلعبه 
احتاد مصارف الكويت في خدمة القطاع املصرفي احمللي، فضال 
عن تدعيم العالقات بني البنوك الكويتية واألجنبية واخلليجية 
العاملة في الكويت والت���ي تتنافس جميعها في تقدمي أفضل 

اخلدمات املصرفية لعمالئها.

»فرونت الينرز« للخدمات الهاتفية تنطلق في تغطية 
قطاع الخدمات العقارية بالتعاون مع »زيان«

إضاف����ة إل����ى تفردها ف����ي تقدمي 
االستشارات التسويقية إميانا منها 
البشرية في مختلف  القوة  لدور 

األصعدة واملجاالت.
ومن اجلدير بالذكر أن كال من 
محمد البحر وحسني اليوسفي من 
ش����ركة »زيان للحلول العقارية« 
صرح����ا بأن التعاون مع ش����ركة 
»فرونت الينرز« لتطوير املوقع 
واخلدمات����ي  اإلداري  وال����كادر 
املتخصص الذي س����يقوم مبهام 
تشغيله مدعوم باستشاريني في 
مجال اخلدمات العقارية ذوي كفاءة 
وخبرة عاليتني، إلى جانب الكادر 
الذي  املعلوماتي عمي����ق اخلبرة 
سينظم طريقة العمل املعلوماتي 
لضمان حتقيق الغرض األساسي 
من العقد، وهو حتويل موقع شركة 
»www.zyan.com.kw« إلى محرك 
بحث أكثر شمولية واتساعا وقدرة 
على تقدمي خيارات البيع والشراء 
واإليجار للعقارات في الكويت أوال 

واملنطقة ثانيا.

وذل����ك عبر املوقع مباش����رة، مع 
سهولة استخدامه واستعماله ملن 
لديهم املعلومات األولية والبسيطة 
فقط الستخدام الكمبيوتر وشبكة 

االنترنت.
واش����ار خاجة إلى أن ش����ركة 
»فرونت الينرز« التي انطلقت منذ 
عدة أعوام، تعتبر من الش����ركات 
السباقة في مجال مراكز االتصال، 

خدمة العمالء الباحثني عن عقارات 
داخل الكويت أو خارجها، هذا الى 
جانب اخلدمات املضافة للعمالء 
مثل خدمات إدارة املخاطر العقارية 
والتقييم العقاري وحسابات العوائد 

على االستثمارات العقارية.
مشيرا الى ان املوقع يقدم أيضا 
العقارية  خدمة ش����ريط األخبار 
اليومي����ة في الكوي����ت واملنطقة 

وقعت شركة »فرونت الينرز« 
املتخصص����ة ف����ي تق����دمي خدمة 
مراك����ز االتصال عق����د تعاون مع 
العقارية«،  شركة »زيان للحلول 
ويس����تمر العقد الذي يهدف الى 
تغطية قط����اع اخلدمات العقارية 
في الكويت واملنطقة ملدة س����نة. 
وصرح م.صاحب خاجة املدير العام 
لشركة »فرونت الينرز« املتخصصة 
في تقدمي خدمة ال� »Call Center« أو 
ما يسمى عمليا في سوق اخلدمات 
»مبراكز االتص����ال« أن »فرونت 
الينرز« وقع����ت عقد التعاون مع 
كل من املدير العام لشركة »زيان 
للحلول العقاري����ة« محمد البحر 
ومدير املشروع حسني اليوسفي، 
متاشيا مع اخلطة الطموحة التي 
تتبناها ش����ركته لتغطية قطاع 
اخلدمات العقارية في العام 2009 
وهو ما ميثل أحد الركائز األساسية 

لشركة »فرونت الينرز«.
كما يشمل املوقع خدمات بيع 
وشراء وإيجار العقارات وبالتالي 

جانب من توقيع اتفاقية التعاون


