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البن����وك الى ضمانات من احلكومة خاصة في ظل تاريخ غير مريح من 
جانب احلكومة بوقف مش����اريع يتم تنفيذها او الغاء مشاريع تنموية 
االمر الذي يرتب على البنوك اعباء كبيرة خاصة جتاه املش����اريع التي 
يتم تنفيذها ومن ثم يتم وقفها خالل مراحل التنفيذ والتي تكون اجلهات 
التي تنفذها قد حصلت على متويالت من البنوك، وملنع تكرار ذلك، فإن 
البنوك تتحرك بالتعاون مع 
البنك املركزي لتالفي حدوث 
ذلك في مش����اريع التنمية 
القادم����ة خاصة ان البنوك 
مثقلة مبخصصات كبيرة، 
لذلك فإن السوق استجاب 
بشكل ايجابي وان كان بحذر 

مع هذه التطورات.

آلية التداول

على الرغم من التداوالت 
املتواضعة ألسهم البنوك اال 
انها سجلت انخفاضا ملحوظا 
ج����راء الرغبة ف����ي تغيير 
املراكز املالية لالستفادة من 
اسهم الشركات النشطة، وفي 
افتقار قطاع  الوقت نفسه 

من خالل 2244 صفقة قيمتها 14.6 مليون دينار.

السيولة المالية

على مدى يومي التداول املاضيني شهدت السيولة املالية املوجهة للسوق 
ارتفاعا ملحوظا، االمر الذي يظهر ان الس����يولة املالية متوافرة ولكنها 

حتت����اج الى بيئ����ة صحية 
ومناخ ايجابي لزيادة حجمها 
نحو الس����وق، وعلى مدى 
االسبوعني املاضيني كانت 
هناك حتركات من السلطتني 
دعمت زيادة السيولة املالية 
للبورصة منها اقرار مشروع 
خطة التنمية وقانون هيئة 
املداولة  ف����ي  املال  س����وق 
االولى، وج����اء هذا متزامنا 
مع حتركات البنك املركزي 

والبنوك لوضع
البنوك  آلي����ات تدف����ع 
باخلروج من حالة احلذر في 
التمويالت خاصة ان مشاريع 
التنمية حتتاج الى عمليات 
متويل كبيرة حتتاج فيها 

استقرار المؤشر السعري 
ألول مرة منذ بداية األزمة

استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 
41.9 مليون دينار على 54.4% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: الصفاة لالستثمار، عقارات، 
جيزان، املنتجعات، ابيار، الصناعات، صفاة طاقة، 

هيتس، الصفوة، التمويل اخلليجي.
اس��تحوذت قيمة تداول س��هم جيزان القابضة 
البالغة 6.2 ماليني دينار على 8% من القيمة اإلجمالية.

سجلت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 38.9 نقطة، تاله قطاع الصناعة 
31.3 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 23.1 نقطة، 
فيما تراجعت مؤشرات ثالثة قطاعات اعالها قطاع 
البنوك مبقدار 114.7 نقطة، تاله قطاع االس����تثمار 

مبقدار 27.9 نقطة.
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البنوك لعوامل جاذبة في الوقت الراهن 
الذي تس����يطر فيه اس����هم الشركات 
الرخيصة على حركة النشاط وسيطرت 
عمليات جني االرباح على حركة تداوالت 
التي تراجعت  الشركات االستثمارية 
اسعار اغلبها مع انخفاض ملحوظ في 
تداوالت بعضها، فقد تراجعت تداوالت 
سهم ايفا بشكل ملحوظ مقارنة بأول 
من امس مع انخفاض في سعره بفعل 
عمليات جني االرباح، فيما تراجعت 
القابضة بشكل  الديرة  تداوالت سهم 
ملحوظ مع انخفاض محدود في سعره، 
واستمر االجتاه النزولي لسهم جلوبل 
بفعل استمرار عمليات البيع من قبل بعض املتداولني للدخول على اسهم 
اخرى اكثر نش����اطا فضال عن املخاوف من اعالن الش����ركة عن خسائر 
كبيرة لعام 2009 ورغم عمليات جني األرباح التي شهدها سهم الصفاة 
لالس����تثمار والتي ادت لتراجعه خالل مراحل التداول من 142 فلسا الى 
136 فلس����ا اال انه عاد ليغلق على سعره السابق البالغ 142 فلسا األمر 
الذي يشير الى ان الس����هم سيشهد املزيد من املكاسب االسبوع املقبل، 
ورغم التداوالت القياسية التي شهدها سهم صكوك وأدت الرتفاعه خالل 
التداوالت من 55 فلسا الى 59 فلسا اال ان عمليات جني االرباح قلصت 

مكاسب السهم الى وحدة سعرية فقط. 
واستمرت التداوالت النشطة على اسهم الشركات العقارية مع تباين 
في اسعارها، حيث واصل س����هم عقارات الكويت االرتفاع في تداوالت 
نش����طة، فيما سجل سهم جيزان انخفاضا محدودا في تداوالت قياسية 
غلب عليها عمليات جني األرباح، كذلك االمر نفس����ه لسهم املنتجعات، 

وحقق سهم ابيار ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت قياسية.
كما استمرت حركة التداول على بعض اسهم الشركات الصناعية 
في االرتفاع مع تباين في اسعارها، فقد استمرت التداوالت النشطة 
على سهم الصناعات الوطنية مع ارتفاع محدود في سعره السوقي، 
واستمرت التداوالت مرتفعة على سهم اسمنت الكويت الذي سجل 
انخفاضا محدودا في سعره، وواصل سهم اخلليج للكابالت االرتفاع 
ف���ي تداوالت محدودة، كذلك واصل س���هم املعدات االرتفاع باحلد 

األعلى.
واس����تمرت التداوالت النشطة على اغلب اسهم الشركات الرخيصة 
في قطاع اخلدمات، حيث واصل سهم صفاة طاقة تداوالته القياسية مع 
ارتفاع س����عره وحدتني، فيما تراجعت اسعار سهمي الصفوة وصفاتك 
بشكل محدود، وواصل سهم ابراج القابضة االنخفاض متأثرا باملعلومات 
املنتش����رة حول قيام بن����ك بوبيان برفع قضية افالس هذه الش����ركة، 
واس����تمرت التداوالت ضعيفة على س����همي اجليتي وزين مع استقرار 

اسعارهما السوقية.

هشام أبوشادي
ألول مرة منذ بداية تداعيات األزمة 
الكويت لالوراق  العاملية على سوق 
املالية يغلق املؤشر العام على وضع 
مستقر دون اي تغيير رغم انه خالل 
مراحل التداول اتسمت حركته بالتذبذب 
احملدود صعودا وهبوطا اال ان قيمة 
تداوالت السوق سجلت انخفاضا نسبيا 
مقارنة بأول من امس. ويعد استقرار 
املؤشر السعري مرحلة جيدة الستمرار 
االجتاه الصعودي للسوق خاصة في 
ظل زيادة قاعدة اسهم الشركات التي 
حتقق مكاسب سوقية، واالهم ان هذه 

الشركات ذات اداء تشغيلي جيد ويتوقع ان توزع ارباحا اكثر من ممتازة، 
االمر الذي يبدد املخاوف من عودة الس����وق للتقلبات احلادة ويشجع 
على ضخ املزيد من الس����يولة املالية والتي زادت تدفقاتها في الس����وق 
بالفعل اليومني املاضيني، وبالتالي فإنه يتوقع ان يشهد السوق نشاطا 
اقوى االس����بوع املقبل خاصة بعد ان دخلت امللفات االقتصادية املهمة 
دائرة االهتمام من جانب الس����لطتني سواء ما يتعلق مبشاريع التنمية 
او التش����ريعات القانونية التي جتعل البنية التش����ريعية االقتصادية 
ف����ي الكويت اكثر وضوحا االمر الذي سيس����اعد مس����تقبال على جذب 
االستثمارات االجنبية املباشرة او غير املباشرة خاصة ان الكويت وفقا 
للتقارير الدولية في ادنى مراتب الدول من حيث جاذبية االستثمارات 
االجنبية، لذلك فانه اليزال امام الس����لطتني املزيد من اجلهود لتحسني 
البيئة االستثمارية وتطوير البنية التشريعية خاصة ما يتعلق بإقرار 
قانون التخصيص واقرار تعديالت قانون الش����ركات التجارية واعادة 
هيكل����ة االدارات احلكومية املعنية بالش����أن االقتص����ادي للقضاء على 

البيروقراطية وتكريس سيادة القانون على اجلميع.
وقد استقر املؤشر العام على نفس اغالق اول من امس البالغ 7061.9 
نقطة، فيما سجل املؤشر الوزني انخفاضا محدودا قدره 0.48 نقطة ليغلق 

على 383.99 نقطة بانخفاض نسبته 0.12% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 769.9 مليون سهم نفذت من خالل 
8677 صفقة قيمتها 76.9 مليون دينار، وجرى التداول على اس���هم 
131 شركة من اصل 205 ش���ركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 38 
شركة وتراجعت اس���عار اسهم 61 شركة وحافظت اسهم 32 شركة 
على اسعارها و74 شركة لم يشملها النشاط. وتصدر قطاع الشركات 
اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 230.3 مليون سهم نفذت من 
خالل 2220 صفقة قيمتها 20.7 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات 
العقارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 282.9 مليون س���هم 
نفذت من خ���الل 1987 صفقة قيمتها 21 مليون دينار. واحتل قطاع 
االستثمار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 162.9 مليون سهم نفذت 

ارتفاع ملحوظ 
في السيولة 
المالية الموجهة 
للبورصة ولكن 
يغلب عليها طابع 
المضاربات

استحواذ قيمة 
تداول أسهم
 10 شركات 
على %54.4

 من القيمة 
اإلجمالية

)أحمد باكير(تفاؤل حذر يسود أوساط املتداولني

 2.1 مليون دينار أرباح »الفنادق الكويتية« في 2009
بنمو 90% عن 2008 بواقع 38.38 فلساً للسهم 

الفندقية في املنطقة وش���مال 
أفريقيا، حيث جنحت الشركة 
في التعاقد على إدارة عدة فنادق 
في املنطقة خالل عام 2009 مثل: 
فندق سفير معلوال في سورية، 
الوالي في كربالء  فندق هدى 
العراق وفندق سفير الفنطاس 
بالكويت. وذلك باإلضافة إلى 

العقود لبعض  جتديد بعض 
الفنادق منها جتديد عقد إدارة 
القاهرة، وسفير  فندق سفير 
املارين���ا بالكوي���ت ومؤخرا 
س���فير مزافران باجلزائر كما 
أوضح ان الشركة ماضية في 
توسعها من خالل التعاقد على 
إدارة فن���ادق في دول مجلس 
التع���اون اخلليجي مثل:قطر 

وعمان والكويت.
وأك���د أن ه���ذه النتائ���ج 
لم تك���ن لتتحقق ل���وال دعم 
ومساندة املس���اهمني ملجلس 
اإلدارة ومباركة جهوده لوضع 
إستراتيجية متكاملة للسنوات 
أن اعتماد  إلى  املقبلة، مشيرا 
إعادة هيكلة الش���ركة مت من 
خ���الل املرحلة األول���ى لهذه 
اإلستراتيجية التي تركز على 
التوس���ع اجلغرافي من خالل 
تلبية احتياجات دول املنطقة 
وخاص���ة في املج���االت التي 
تتخص���ص بها والقت جناحا 

في الفترة االخيرة.
وأوض���ح أن النتائج التي 
حققتها شركة الفنادق الكويتية 
ف���ي ع���ام 2009 ه���ي نتيجة 
مؤكدة للعمل املبدع واالهتمام 
الوطنية  البشرية  بالعناصر 
التي تب���ذل جهودا مميزة في 
إجناح عمل الشركة وتشغيل 

مشاريعها. 
واختت���م قائال: إن الفنادق 
الكويتي���ة س���تواصل العمل 
لتحقيق أهدافها التي تتضمنها 
خطة عملها احلالية املستقبلية 
التي ستتطابق مع إستراتيجية 
عملها، متوجها بالش���كر إلى 
رؤس���اء وأعض���اء مجل���س 
اإلدارة للش���ركة وللشركات 
التابعة والزميلة على جهودهم 
ودعمهم، مجددا احلرص على 
مواصل���ة العم���ل بجد ودون 
تهاون لتحقيق توجهات الشركة 
وخططها في التوسع واالنتشار 

اجلغرافي.

عق���دت ش���ركة الفن���ادق 
الكويتية اجتماعا ملجلس إدارتها 
ملناقشة بياناتها املالية اخلتامية 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، وكشفت في بيان لها عن 
حتقيق أرباح قياسية في العام 
2009، حي���ث بلغ صافى هذه 
األرباح 2.1 مليون دينار، بزيادة 
نسبتها 90% عن العام 2008، 
كما سجلت الشركة ارتفاعا في 
اجمالي الرب���ح يق��در ب� %97 
مقارن���ة بع���ام 2008، وحقق 
سهم شركة الفنادق الكويتية 
مع نهاي���ة العام 2009 ربحية 
مبقدار 38.38 فلس���ا للس���هم 
مقارنة ب� 20.16 فلس���ا للعام 
2008 أي بنس���بة منو بلغت 
90%، وتعتبر هذه النتائج غير 
املسبوقة للشركة نتيجة حتمية 
إلستراتيجية العمل املوضوعة 
من قبل مجلس إدارة الشركة 
وإدارتها التنفيذية ملبية بذلك 
طموحات مس���اهمي الشركة 

وتطلعاتها.
إدارة  وأوص���ى مجل���س 
الشرك��ة بتوزيع أرباح نقدي��ة 
ب� 10% وأس���هم منح��ة  تقدر 
تق���در ب���� 5% والذي يخضع 
ملوافق�����ة اجلمعية العمومية 

للشركة.
وقد ص���رح رئيس مجلس 
اإلدارة الش���يخ فاض���ل خالد 
اجلابر بأن الشركة تسير قدما 
وبثقة ف���ي إعادة هيكلتها من 
خالل املرحل���ة األولى خلطة 
عملها اإلس���تراتيجية والتي 
تعتمد على ض���رورة التنوع 
في مجاالت االستثمار بقطاع 
الضيافة«، مشيرا إلى بدء تنفيذ 
مش���اريع الش���ركة في مجال 
املطاعم والوجبات السريعة، 
باإلضافة إلى جناح جتربتها 

في »كيك آند بيك«.
وأضاف: أن الشركة ماضية 
في تنفيذ إستراتيجيتها وتعمل 
على التوسع في مجال التعاقدات 

مجلس اإلدارة أوصى بـ 10% نقدًا و5%منحة

الشيخ فاضل اجلابر

تداول »بنك بوبيان« دون زيادة
رأس المال اعتبارًا من 24 الجاري

عمومية »اإلنماء العقارية« 31 الجاري 
لمناقشة عدم توزيع أرباح

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية انه بناء على موافقة اجلمعية 
العمومية غير العادية لبنك بوبيان على زيادة رأس املال بنسبة 
50% م���ن رأس املال املدفوع عن طريق إصدار 583 مليون س���هم 
بقيمة اس���ميه 100 فلس وعالوة اصدار ومصاريف اكتتاب قدرها 

155 فلسا.
وبعد حتديد فترة االكتتاب في تلك الزيادة لتكون خالل الفترة 
من 24 اجلاري الى 7 فبراير املقبل للمساهمني املسجلني في سجالت 

البنك بتاريخ 21 اجلاري.
وعليه سيتم تداول سهم البنك بدون زيادة رأس املال  اعتبارا 

من 24 اجلاري.

أكد س���وق الكويت لألوراق املالي���ة ان اجلمعية العمومية 
العادية لش���ركة االمناء العقارية س���تنعقد في 31 يناير 2010  
ملناقش���ة توصية مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة 

املالية املنتهية في 31 أكتوبر 2009.
كما س���تتم مناقش���ة بنود اخرى على جدول االعمال، علما 
بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات 

املختصة.

»أبراج« : لم يصلنا أي 
إخطار لدعوى إفالس 

من بنك بوبيان
ذكر بيان صادر عن البورصة 
ان شركة األبراج القابضة أفادت 
بأنه لم يصل إليها حتى تاريخه 
أي إخط���ار من بنك بوبيان أو 
من قبل احملكمة بشكل رسمي 
يتعلق بقيام البنك برفع دعوى 

إفالس ضد الشركة.
وأضاف البيان ان مديونيتها 
لبنك بوبيان ناجتة عن شراء 
الش���ركة حلص���ة األكثري���ة 
الدولية لإلجارة  بالش���رك���ة 
واالس���تثم���ار وقد كانت هذه 
املديونية قد مت���ت تغطيتها 
بشهادة أس���هم تغطي الكفالة 
البنكية مقابل القرض وبسبب 
 انخفاض اسعار األسهم مت كشف 
التغطية الى ما دون املتفق عليه 
وبس���بب توقف الشركة عن 
سداد أقساط القرض فقد جلأ 
القضاء لتحصيل  الى  البن��ك 

الق���رض.
ب���أن  الش���رك���ة  وتفي���د 
الق���رض كان 51  إجمال������ي 
مليون دينار تقريبا وصل بعد 
التسديدات الى 39 مليون دينار 

تقريبا.

مجلس إدارة »إستراتيجيا لالستثمار «
ناقش زيادة رأس المال

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة استراتيجيا لالستثمار 
أفادت بأن مجلس ادارة الش����ركة قد اجتمع وناقش املذكرة املقدمة 
الى اعضاء مجل����س اإلدارة واخلاصة بتفاصيل عملية زيادة رأس 

املال، ومتت املوافقة على االقتراح اآلتي:
� خفض رأس املال: من املزمع أوال ان يتم خفض رأسمال شركة 
اس����تراتيجيا لالس����تثمار مبقدار 13.3 مليون دينار وذلك بخفض 
نحو 131.3 مليون س����هم من االسهم املصدرة وذلك إلطفاء اخلسائر 

املتراكمة حتى 31 ديسمبر 2009.
� زيادة رأس املال: من املزمع كذلك زيادة رأسمال شركة استراتيجيا 
بقيمة 11 مليون دينار بإصدار 110 ماليني سهم جديد ومن املتوقع ان 
تصدر االسهم اجلديدة بسعر 102 فلس للسهم الواحد بحيث تكون 

القيمة االسمية 100 فلس، وعالوة اإلصدار 2 فلس.
� توصية اجلمعية العمومية للش����ركة بتفويض مجلس اإلدارة 
بعرض فائض االسهم غير املكتتب فيها للمساهمني احلاليني ومساهمني 
جدد بس����عر 100 فلس للسهم وعالوة إصدار تتراوح قيمتها ما بني 
2% الى 15% حسبما يحدده مجلس االدارة بالتفاوض مع املساهمني 

احلاليني واجلدد الراغبني في االكتتاب في فائض االسهم.
� ال تقل فترة االكتتاب عن أسبوعني ليتم االكتتاب فيها من قبل 

املساهمني احلاليني للشركة كل بنسبة ملكيته.
� املوافقة باإلجماع على تعيني املركز املالي الكويتي كمدير اصدار 

إلدارة عملية زيادة رأس املال.
� تعديل بند رقم )6( من عقد التأسيس وبند رقم)5( من النظام 

كأساس للشركة.
علما بأن هذه القرارات خاضعة ملوافقة البنك املركزي واجلهات املختصة. 
ومن جانب آخر قبل مجلس إدارة الشركة استقالة محمد غلوم ندوم من 

منصبه كعضو مجلس ادارة ممثال عن البنك األهلي الكويتي.

»نابيسكو« حازت عقد تقديم خدمات 
األنبوب الملفوف بـ 2.5 مليون دوالر

مع شركة خط الجنوب بالعراق »بترو جلف«: توقيع اتفاقيات 
تسوية 78% من المديونيات

اعلنت الش����ركة الوطني����ة للخدم����ات البترولية 
)NAPESCO( انها حازت عقدا من شركة نفط اجلنوب 
بالعراق لتقدمي خدمات االنبوب امللفوف وحتفيز اآلبار 

بقيمة اجمالية تبلغ 2.5 مليون دوالر.
وقد ابدى رئيس مجلس ادارة شركة نابيسكو عمران 
حبيب جوهر حيات حتمس����ه فيما يتعلق بالتوسع 
املستمر في عمليات الشركة داخل العراق ويعتبر بهذا 
العقد نقطة انطالق مهمة في احلفاظ على عالقة عمل 

طويلة االمد في هذا البلد الشقيق.
كما قال العضو املنتدب للش����ركة خالد السيف ان 
الشركة تتطلع الى بناء ش����راكة استراتيجية لتقدمي 
خدمات عالية اجلودة للش����ركات النفطية العاملة في 
العراق. يذكر ان الشركة الوطنية للخدمات البترولية، 
هي ش����ركة مس����اهمة كويتية مدرجة بسوق الكويت 
لألوراق املالية وتش����ارك في تق����دمي خدمات احلقول 
النفطية مثل تدعيم اآلبار والتحفيز وعمليات االنبوب 
امللفوف والنيتروج����ني وخدمات الضغط العالي، كما 
انها احدى الشركات الرائدة في اخلدمات البيئية داخل 
الكويت ومعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة لالستشارات 

البيئية وعمل دراسات املردود البيئي.

أفادت الشركة اخلليجية لالستثمار البترولي 
 »بترو جلف« بأنه مت توقي����ع اتفاقيات مع عدة 
أطراف ذات صلة وذلك بعد اعتمادها من املستشار 
املالي للش����ركة ومبوجبها يتم تسوية 78% من 
املديونيات املعلقة منذ سنتني تقريبا، واسترجاع 
أصول الشركة املباعة وبيع استثمار الشركة في 
أسهم إحدى ش����ركات طرف ذات صلة وستظهر 
اآلث����ار التالية على ميزانية الش����ركة كما في 31 

ديسمبر 2009: 
� تخفيض املديونية املستحقة على األطراف ذات 

الصلة مببلغ وقدره 9 ماليني دينار تقريبا.
� استرجاع حصة الشركة املباعة في مجموعة 
شركات سوبريور وبالتالي زيادة أصول الشركة 

بقيمتها والتي تقدر ب� 8 ماليني دينار تقريبا.
� حتقيق خسارة قدرها 1.6 مليون دينار تقريبا. 
وأفادت الش����ركة بأن جميع االتفاقيات مشروطة 
مبوافقة مجلس ادارة الشركة اخلليجية لالستثمار 
البترولي وستعرض على مجلس االدارة في اجتماعه 
القادم بتاريخ 25 اجلاري، وأفادت الش����ركة بأن 
استرجاع شركة سوبريور سيؤثر تأثيرا ايجابيا 
على التدفقات النقدية للشركة خالل 2010. وستقوم 
الش����ركة مبوافاة ادارة الشركة بآخر املستجدات 

في حينه.

»فنية البورصة« توافق على إدراج »منافع« 
و»المتحدة للخدمات الطبية« و»نوادي القابضة«
االنتهاء من نظام الرقابة الجديد للتداول بالربع الثاني 
من 2010 و تدشين مؤشر التداول الجديد 30 يونيو

عمر راشد
وافقت اللجنة الفنية لسوق الكويت لألوراق 
املالية أمس على إدراج »منافع« و»املتحدة للخدمات 
الطبية« و»نوادي القابضة« في السوق الرسمي، 
كما أقرت رفع املدن العاملية العقارية من السوق 

املوازي إلى الرسمي.
 ولم يتم التطرق في اجتماع اللجنة الفنية 
ملا مت اإلش���ارة إليه قبل ذلك عن فلترة السوق 
أو تخفيض بعض الشركات من »الرسمي« إلى 
»املوازي«، حيث أكدت مصادر أن إدارة السوق 

أجلت املوضوع ملزيد من الدراسة. 
 ولفتت الى أن مجموعة »أوماكس ناسداك« 
تواصل اجتماعاتها مع إدارة السوق بخصوص 
تطبيق نظام التداول اجلديد الذي سيتم تطبيقه 
على مراحل تنتهي خالل 3 س���نوات قد تزيد أو 

تقل عن ذلك. 
 وردا على ما أثير مؤخرا عن مسألة االستقاالت، 
أش���ارت الى أنه ال توجد استقاالت متت خالل 

االيام القليلة املاضية. 
 وأوضحت أن هناك اختالف���ا كامال للنظام 
الرقابي اجلديد عما هو متبع في أس���واق املال 
اخلليجية األخرى والتي منها سوق دبي والسوق 
السعودي، الفتا الى أن البنوك والوسطاء وشركات 
االستثمار تتعاون بش���كل كامل لتدشني نظام 

الرقابة اجلديد في السوق في الربع الثاني من 
العام احلالي. 

 ولفتت الى أن النظام اجلديد سيراعي األنظمة 
املتبعة عامليا وسيتم تطبيقه على مراحل وبشكل 
تدريجي، حيث سيتم تطبيق نظام الرقابة اجلديد 
للتداول في الربع الثاني ونظام التداول اآللي في 
الربع الثالث على أن يكتمل النظام بشكل كامل 

بعد 3 سنوات. 
 وحول مؤشر التداول اجلديد املزمع تدشينه، 
بينت املصادر أن إدارة السوق كلفت »أوماكس 
ناسداك« بوضع اآلليات الفنية لتدشني املؤشر، 
على أن يتم االنتهاء من معايير اختيار الشركات 
وتدشني املؤشر اجلديد في 30 يونيو من العام 

احلالي.
 وقالت إن مؤشر السوق سيكون على أساس 
50 شركة أو 40 أو 30 شركة والتي تراعي معايير 
التداول العالي أو القيمة السوقية، على أن تكون 

موزعة قطاعيا. 
 وقالت ان موعد االنتهاء من نظام التداول اآللي 
في الربع األول من 2011، وأن النظام الرقابي اجلديد 
والتداول اآللي اجلديد س���يكون متكامال ولديه 
القدرة على متابعة أي مضاربات وهمية في السوق 
من خالل التنس���يق بني ادارة السوق وشركات 

الوساطة والبنوك وكذلك منع املشتقات.

رفعت »المدن العقارية« إلى السوق الرسمي من »الموازي«

ال أحمر .. 
وال أخضر!


