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الشركات في االنضمام اليه.

آلية التداول

عل����ى الرغم من االنخفاض في تداوالت أس����هم البنوك مقارنة بأول 
من امس باس����تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم البنك الدولي 
الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداوالته، فإن حركة أسعار البنوك اتسمت 
بالتباين، حيث ُيعد س����هم البنك التجاري الوحيد الذي تكبد خس����ائر 
ملحوظة فيما حققت أسهم 3 بنوك ارتفاعا في أسعارها وحافظت باقي 

أسهم البنوك على أسعارها.
وس����تظل حركة التداول على أس����هم البنوك متواضعة خاصة انه 
اليزال هناك عدد من البنوك 
لم ترسل ميزانيتها الى البنك 
املركزي، وباستثناء انخفاض 
أسهم 3 ش����ركات في قطاع 
الشركات االستثمارية، فإن 
القطاع حققت  أغلب أسهم 
ارتفاع����ا في أس����عارها في 
تداوالت نشطة على بعض 
األسهم، فقد ارتفعت حركة 
التداول على س����هم ايفا مع 
ارتفاع في سعره السوقي، 
فيما انه رغم االرتفاع النسبي 
على سهم الديرة القابضة إال 
ان سعره السوقي ظل ثابتا، 
فيما سجل س����هم الصفاة 
لالستثمار ارتفاعا ملحوظا 

إلقرار مشروع التنمية االقتصادية وايضا قانون هيئة سوق املال، وهذان 
القانونان ميثالن جرعة نفسية في الوقت احلالي وفي الفترة املقبلة سيكون 
احملركان األساسيني للبورصة، لذلك فإنه رغم املخاوف التي تسود أوساط 
املتداولني جتاه النتائج املالية للشركات القيادية خاصة البنوك إال انه 
يجب ان ينظر لنتائج هذه الشركات خالل العام احلالي، فمن الطبيعي ان 
تستمر انعكاسات األزمة على النتائج املالية للشركات لعام 2009 إال ان 
عام 2010 ميثل بداية التعافي لهذه الشركات وستساعد مشاريع التنمية 
على قدرة الشركات في التعافي ولكن هذا التعافي يحتاج الى إجراءات من 
السياسة النقدية في البالد والتي يجب ان تكون اكثر مرونة حتى تنعكس 
مشاريع التنمية بشكل سريع على األوضاع االقتصادية، فهناك مطالب 

البن����ك املركزي  بأن يقوم 
بخفض سعر اخلصم نقطة 
واحدة، األمر الذي سيؤدي 
الى تخفيف أعباء املديونية 
على الشركات ويساعدها في 
سداد التزاماتها املالية، وفي 
الوقت نفسه تقليل تكلفة 
التمويل للمشاريع اجلديدة، 
والتي يجب ان تكون مقرونة 
مبرونة من البنوك في إقراض 
الشركات وفي الوقت نفسه 
تساعد البنوك الشركات في 
معاجلة مديونياتها خاصة 
املالي  ان قانون االستقرار 
ال����ذي لم يقر حتى اآلن من 
قبل مجلس األمة ال ترغب 

البورصة تعود للنشاط القوي مدعومًا بصعود األسهم الرخيصة 
ضعف التداوالت على البنوك بسبب ترقب نتائجها المالية

 استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 
32.7 مليون دينار على 52.9% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: ايفا، الديرة القابضة، الصفاة لالستثمار، 
الصناعات الوطنية، اجيليتي، هيتس، صفاتك، دانة 

الصفاة، التمويل اخلليجي، االهلي املتحد.
 اس��تحوذت قيمة تداول أسهم ايفا البالغة 5.1 ماليني 

دينار على 8.2% من القيمة االجمالية.
 باس����تثناء انخفاض مؤش����ر قطاع البنوك 18.6 
نقطة، فقد ارتفعت مؤش����رات باقي القطاعات أعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 88 نقطة، تاله قطاع الصناعة 
مبقدار 87.5 نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 60.6 

نقطة. ت
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في سعره وتداوالته بفعل عودة عمليات 
الشراء على الس����هم بدعم من حترك 
احملافظ املالية التابعة والتي ش����ملت 
باقي أسهم الشركات التابعة ملجموعة 
الصفوة، وارتفعت نسبيا حركة التداول 
على سهمي املدينة للتمويل واكتتاب 
القابضة في اسعارهما السوقية خاصة 
على سهم اكتتاب، ويالحظ ان االجتاه 
الصعودي شمل أغلب أسهم الشركات 
االس����تثمارية فيما ان حركة التداول 
تركزت على أس����هم محدودة، فاليزال أغلب أسهم القطاع حتت أسعار 
القيمة االس����مية بنسب تتراوح بني 65 و20%، األمر الذي يشير الى انه 
اليزال هناك هامش كبير أمام استمرار االجتاه الصعودي لهذه األسهم مع 
األخذ في عني االعتبار ان طبيعة التداوالت يغلب عليها طابع املضاربات 

ولكن نسبة املخاطر محدودة.
وفي قطاع العقار، حققت أغلب أس����هم القطاع ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نش����طة نسبيا على بعض األسهم، فقد استمرت التداوالت 
مرتفعة نسبيا على سهم عقارات الكويت مع ارتفاع محدود في سعره 
الس����وقي، فيما ان س����هم جيزان حقق ارتفاعا ملحوظا في س����عره في 
ت����داوالت مرتفعة، إال ان س����هم املنتجعات حافظ على س����عره، ورغم 
التداوالت الضعيفة نسبيا على سهم أبيار إال انه حقق ارتفاعا ملحوظا 
في سعره السوقي، والالفت لالنتباه املكاسب السعرية امللحوظة التي 
حققها سهم الوطنية العقارية ألسباب، منها ان سعر السهم في االصل 
متدٍن، باالضافة ال����ى ان هناك معلومات عن توصل »اجيليتي« التفاق 
في شأن التس����ويات اخلاصة بقضيتها في اميركا االمر الذي دفع سهم 

اجيليتي لتحقيق مكاسب جيدة ايضا.

الصناعة والخدمات

حققت معظم اس����هم الش����ركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي 
شهد عمليات شراء ملحوظة بدعم من البيانات املالية التي اعلنت عنها 
الشركة والتي تتعلق بالتزامات الشركة املالية والقروض التي سددتها 
وحجم االلتزامات املالية املتبقية وقدرتها على سدادها في موعدها، وقد 
انعكس ذلك على اسهم الشركات املرتبطة والتابعة ملجموعة الصناعات 
التي حققت مكاسب سوقية ملحوظة خاصة في قطاع الصناعة، واستمرت 
التداوالت املرتفعة على س����هم الصناعات املتحدة الذي واصل اجتاهه 
الصعودي، وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة خاصة على اسهم الشركات الرخيصة التي ارتفعت 
تداوالت بعضها، فقد سجل سهم اجيليتي ارتفاعا في تداوالته وسعره 
السوقي بشكل ملحوظ فيما ان تداوالت سهم زين اتسمت بالضعف مع 
ارتفاع محدود في سعره، واستمرت التداوالت املرتفعة نسبيا على اسهم 
صفاة طاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك مع ارتفاع متباين في اسعارها 
السوقية. وفي قطاع االغذية استمرت التداوالت مرتفعة على سهم دانة 
الصفاة الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره، وفي قطاع الشركات غير 
الكويتية، حققت اغلب اس����هم القطاع ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت النشطة على سهم التمويل اخلليجي الذي 
حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره وسهم البنك األهلي املتحد الذي حقق 

ارتفاعا ملحوظا في سعره ايضا في تداوالت مرتفعة نسبيا.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 52.9% من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 125 شركة.

هشام أبوشادي
الكويت لالوراق  استعاد س����وق 
املالية نش����اطه القوي مرة اخرى في 
ختام تعامالت االسبوع امس معوضا 
اكثر من 60% من اخلسائر التي تكبدها 
اول من امس، حيث حققت اغلب اسهم 
الشركات الرخيصة ومعظم الشركات 
القيادية ارتفاعا في اسعارها ليعود 
املؤشر فوق حاجز ال� 7000 نقطة مرة 
اخرى، األمر الذي يشير الى ان السوق 

سيواصل اجتاهه الصعودي اغلب مراحل التداول االسبوع املقبل. وكما 
سبق ان اشرنا في تقارير سابقة ل� »األنباء« فان الفترة الراهنة والتي 
يتوقع ان تس����تمر اغلب مراحل التداول خالل شهر فبراير متثل فرصا 
جيدة الس����تمرار املجاميع االستثمارية في تصعيد اسهمها، األمر الذي 
يوفر مناخا محفزا للمضاربني الس����تقالل هذه االجواء، ففي ظل اجواء 
الضبابية حول النتائج املالية للش����ركات والتي يتوقع ان يغلب عليها 
طابع االداء السلبي ملعظمها، فان املضاربات ستزداد خاصة على اسهم 
الش����ركات الرخيصة فوفقا لطبيعة تداوالت امس فان هناك زيادة في 
قاعدة الش����ركات التي حققت اس����همها ارتفاعا في اسعارها مع تفاوت 
في حجم التداوالت على هذه االس����هم اال ان الهدف واحد وهو الصعود 
العام الس����هم الشركات الرخيصة حتى تتمكن هذه الشركات من اغالق 
ميزانيات الربع االول من العام احلالي على مس����تويات سعرية افضل 
قياسا باغالقات نهاية العام، فحسب اغالق املؤشر في نهاية العام على 
7005 نقاط واغ����الق امس البالغ 7034 فان الفارق في االرتفاع والبالغ 
نحو 29 نقطة يعتبر محدودا ولكن نسب االرتفاع في العديد من االسهم 

الرخيصة تتراوح بني 20 و %30.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 59.6 نقطة ليغلق على 7034.7 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.85% مقارنة بأول من امس، كما ارتفع املؤشر الوزني 
2.88 نقط����ة ليغلق على 375.88 نقطة بارتفاع نس����بته 0.77% مقارنة 
بأول من امس. وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 522.1 مليون سهم نفذت 
من خالل 7493 صفقة قيمته����ا 61.8 مليون دينار وجرى التداول على 
اسهم 125 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 83 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 17 شركة وحافظت اسهم 25 شركة على 

اسعارها و80 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 179.2 
مليون سهم نفذت من خالل 2469 صفقة قيمتها 20 مليون دينار. وجاء 
قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 159.4 
مليون سهم نفذت من خالل 1881 صفقة قيمتها 15.9 مليون دينار. واحتل 
قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 83.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 1065 صفقة قيمتها 6.8 ماليني دينار. وحصل قطاع 
الش����ركات غير الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية تداول حجمها 48.5 
مليون سهم نفذت من خالل 643 صفقة قيمتها 5.2 ماليني دينار. وجاء 
قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 27.6 

مليون سهم نفذت من خالل 880 صفقة قيمتها 7.6 ماليني دينار.

جرعات تفاؤل نفسي

عودة السوق للنشاط القوي أمس متثل جرعة تفاؤل نفسي ايجابي 
تضاف الى اجلرعات النفسية املتمثلة في التحرك امللحوظ من السلطتني 

شراء ملحوظ 
على »الصناعات« 
وارتفاع »أجيليتي« 
وشركاتها

استحواذ قيمة تداول 
أسهم 10 شركات 

على 52.9% من 
القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 59.6 نقطة وتداول 
522.1 مليون سهم قيمتها 61.8 

مليون دينار

ارتفاع

)محمد ماهر(عودة مؤشرات البورصة للصعود

إعالنات البورصة

عمومية »الكويتية ـ السورية« 
في 18 فبراير القادم

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية العادية 
للشركة الكويتية السورية القابضة ستنعقد في 18 فبراير القادم حيث 

سيتم خاللها انتخاب 6 اعضاء مكملني ملجلس ادارة الشركة. 

»البريق« انتخبت مجلس إدارتها الجديد
أكدت ش���ركة البريق القابضة أنه بناء على اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية املنعقدة أول م���ن أمس فقد مت انتخاب اعضاء 
مجلس ادارة الشركة للثالث سنوات املقبلة حيث مت انتخاب حسني 
احلمدان رئيس مجلس االدارة وفواز الشطي نائب الرئيس وفجر 

الذربان عضو في مجلس اإلدارة.

»أركان« لم تتخارج 
من استثماراتها بالسعودية

أكدت شركة اركان الكويت العقارية انه لم يتم حتى تاريخة 
اي عملية تخارج من استثماراتها باململكة العربية السعودية 
بقيمة 4 مالي����ني دينار، كما تفيد الش����ركة بأن لديها اخلطط 
لعمليات تخارج داخل الكويت وخارجها وهي   تقديرية وتعتمد 
على االوضاع االقتصادية للعام احلالي وال متثل اس����تثمارات 

  محددة.  

»كي جي إل« تفوز بمناقصة
بـ 44.7 ماليين دينار

أوضح سوق الكويت لالوراق املالية عطفا على اعالنه السابق 
بتاريخ 24 أغسطس 2009 واخلاص بشركة رابطة الكويت واخلليج 
للنقل وحصول شركة زميلة على اقل االسعار في مناقصة تابعة 
ملؤسسة املوانئ الكويتية ملدة سنتني، تفيد شركة رابطة الكويت 
واخلليج والنقل )الرابطة( بأن شركة كي جي ال الدولية للموانئ 
والتخزي���ن والنقل نس���بة ملكية »الرابطة« به���ا 41.7% قد فازت 
مبناقصة توريد وتصنيع وتركيب وتش���غيل وصيانة الرافعات 
اجلسرية مبيناء الش���ويخ التابع ملؤسسة املوانئ الكويتية ملدة 

سنتني مببلغ 44.72 ماليني دينار.  

مجلس إدارة »أسمنت أبيض« يجتمع غدًا
أكدت شركة رأس اخليمة لصناعة   االسمنت )اسمنت ابيض( 
أن مجلس إدارتها سيجتمع غدا ملناقشة البيانات املالية السنوية 

للشركة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009. 

إعداد: عاطف رمضان
قطاع الصناعة األكثر نشاطاً بفعل نية الحكومة ضخ أموال لمشاريع صناعية

محللون: تراجع معدالت السيولة وراء تذبذب البورصة 
كونا: أجمع محللون ماليون 
على ان عوامل متباينة سيطرت 
عل���ى مجريات تداوالت س���وق 
الكوي���ت ل���ألوراق املالية خالل 
االسبوع مما زاد من حالة احليرة 
بني املتداولني نتيجة لتأخر إعالنات 

األرباح عن عام 2009.
وفي لقاءات متفرقة استطلعت 
»كون���ا« آراء محلل���ني مالي���ني 
ع���ن العوامل التي اث���رت على 
أداء البورص���ة خالل االس���بوع 
وتوقعاتهم للمرحلة املقبلة وذلك 
مع إسدال الستار على التداوالت 

أمس.
من جهته ق���ال رئيس فريق 
»دريال للتحلي���ل الفني« محمد 

الهاجري ان التذبذبات التي شهدتها البورصة خالل 
االسبوع املاضي كان أبرزها حال الترقب عن البيانات 

املالية للشركات عن العام املاضي.
واض���اف الهاجري »كم���ا كان خلبر تخفيض 
تصني���ف احدى الش���ركات الصناعية من جانب 
وكالة موديز العاملية اثر عل���ى منوال األداء لهذا 
القطاع الذي يش���هد منذ فترة ضغوطا من جانب 

املضاربني«.
واشار الى ان حالة التباين التي مرت بها السوق 
طوال ايام التداوالت غلب عليها نقص السيولة من 
جانب بعض املجاميع االستثمارية التي ترى في 

نقصها عامال مؤثرا على نفسيات املتداولني.
وقال الهاجري انه على الرغم من التذبذب الذي 
غلب على اداء السوق اال انه استطاع أن يغلق فوق 
مس���توى الدعم بسبب عمليات شرائية متت على 

بعض األسهم املنتقاة.
وتوقع أن يشهد السوق في بداية االسبوع املقبل 
حالة من النشاط وزيادة في السيولة بسبب حالة 
التفاؤل التي ستعم البورصة نتيجة إلعالنات بعض 

البنوك عن أعمالها في العام املاضي.
من جانبه قال مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع 
التخطيط واملتابعة في شركة »منا القابضة« محمد 

عبدالس���الم ان حالة من انع���دام الثقة اثرت على 
تداوالت البورصة ما حدا ببعض مديري احملافظ على 
تصريف ما لديهم من أسهم خوفا من اخلسائر«.

وأضاف عبدالسالم ان قطاع الصناعة كان األكثر 
نشاطا بسبب نية احلكومة ضخ اموال لتنفيذ مزيد 
من املشاريع الصناعية األمر الذي دعم اسهم القطاع 

وجعلها محط انظار املستثمرين«.
واعرب الوس���يط املالي في ش���ركة الوسيط 
للوساطة املالية يحيى مرعي عن تخوفه من استمرار 
حالة السوق املتراجعة التي انعكست سلبا على 

حتركات صغار وكبار املستثمرين.
واضاف ان املشكلة التي مرت بها السوق خالل 
االسبوع املنصرم تكمن في ان احملافظ تركت نشاطها 
األساسي املتعلق باالستثمار واجتهت الى املضاربات 

على معظم االسهم في جميع القطاعات املدرجة.
واشار مرعي الى ان املستثمرين بلغوا مرحلة من 
التخبط االمر الذي جعلهم يخرجون من العمليات 
الشرائية أو البيعية بأي اسعار حتى يتم توفير 
»الكاش« وان كان اقل من قيمة االسهم الشرائية.

يذكر أن سوق الكويت لألوراق املالية ثاني أنشط 
أسواق املال في املنطقة بقيمة رأسمالية تتخطى 

ال� 26 مليار دينار كما تضم 214 شركة. 

كونا: أك����د رجل األعمال 
د.عبداهلل معرفي أن القطاع 
اخلاص قادر على مشاركة 
احلكومة في تنفيذ املشروعات 
التنموية الكبرى بشرط إتاحة 
الفرصة كاملة امامه وتذليل 
كل العقب����ات التي تعترض 
طريقه.  واضاف معرفي في 
لقاء م����ع »كونا« أن القطاع 
املصرفي اليستطيع حتمل 
متويل املشروعات املليارية 
التي يعلن عنها من وقت الى 
آخر اال بزيادة رؤوس اموالها 
او تأس����يس بنك ميول مثل 

هذه املشروعات الكبرى. وذكر أن مشاركة القطاع 
اخلاص في الفكر احلكومي واردة ولكن محدودية 
الفرص دعت بعض الشركات الكويتية لالستثمار 
خ����ارج الكويت »وال نلومه����ا في ذلك« كما أن 
هناك قوانني ومعوقات تعترض عمل القطاع 
اخلاص.  وقال ان من ضمن املعوقات بطء الدورة 
املستندية لتنفيذ املشروعات وهو األمر الذي 
حدا بهذه الشركات االستثمار في دول مجاورة 
»وال نستطيع االن ان نستقطبها ألن التنوع في 
خارطة االستثمار امر ضروري للمستثمرين«.  
واضاف معرفي »لو ان االمور اخلاصة بتنفيذ 
املشروعات ميسرة الستطاعت هذه الشركات 
تنفيذ جرعة أكبر من مشروعاتها في الكويت 
ولذا يجب ان تكون هناك رؤية واضحة للحكومة 
كي جتتذب مزيدا من االس����تثمارات الكويتية 

في الديرة«.
 ودلل على امكانية ان يقوم القطاع اخلاص 
مبشروعات كبرى »كالذي نفذته في مشروع 
برج احلمراء رغم انه اجتهاد فردي ولكننا نثني 
عليه حتى اصبح عالمة بارزة للمش���روعات 
التي تنفذها احدى ش���ركات القطاع«.  وقال 
»على الرغم من ق���وة بنوكنا احمللية اال انها 
تصطدم بسقف التمويل وهذا السقف لن يتاح 
اال بزيادة رؤوس أموالها وبعضها يستطيع 
ان يزيد والبعض اآلخر ال يستطيع االمر الذي 
يحتم تأسيس ميغا بنك«.  وأشار معرفي الى أن 
عنصر الوقت مهم جدا حني يتم االعالن عن أي 
مشروعات تنموية حيث ان التأخير تكون كلفته 
مضاعفة بل باهظة وقد يكون االلتزام بتوقيت 
العقود اخلاصة باملقاوالت متوافرا او موجودا 

ولكن هناك مشروعات تطول 
اوقاتها كي تنفذ.  ودعا الى 
ضرورة البت في تنفيذ تلك 
املشروعات حتى تصب في 
الى  الكويت  صالح حتويل 
اقليمي  مركز مالي جتاري 
»خاص���ة ان بلدانا اقليمية 
بدأت بعدنا وسبقتنا على 
الرغم من وجود فرص لدى 
الكوي���ت تفتقده���ا بعض 
الدول املجاورة ومنها الوفرة 
املالية«. واض���اف معرفي 
»كما ان الظ���روف احلالية 
مواتي���ة للتنفي���ذ الفوري 
للمشروعات الس���يما مع توافر التكنولوجيا 
واجور العمالة واالس���عار املناسبة »خاصة 
اننا مقبلون على الدخول في مشروع العملة 
اخلليجي���ة املوحدة لبع���ض اخلامات وهذا 
االمر يتطلب تكات���ف اجلميع واالطراف ذات 
الصلة الننا سنكون سوقا واحدة«. واوضح 
أن عل���ى اجلهات احلكومي���ة ان متهد ملرحلة 
مقبلة ستشهدها بدخول جتار من شتى انحاء 
املنطقة لالستثمار خاصة املنتجات التي ستأتي 
من بلدان خليجية وحتديدا السعودية حيث 
متتلك صناعة قوية س���تغرق اسواقنا. ودعا 
معرفي املنتجني الكويتيني الى ضرورة االهتمام 
باملنتج الكويتي حتى يستطيع منافسة نظيره 
اخلليجي واالجنبي كي يجد له متنفسا خاصة 
انه منتج »خجول« مقارنة بالسعودي »الشامخ« 
والبد من االهتمام بجودته كي يضاهي غيره في 
االسواق احمللية. وحذر من وجود مشكالت قد 
تعترض تسويق املنتج الكويتي في االسواق 
املجاورة نظرا لعدم اهتمام البعض بالنوعية 
أو اجلودة أو حتى االسعار ما يقلل ترويجه.  
وقال معرفي »دعونا من اطالق عناوين براقة 
في شان املركز املالي اال اذا متت ترجمته على 
ارض الواقع« مش���يرا الى ان االمر يس���تلزم 
وجود تناغم بني اعضاء السلطتني التنفيذية 
والتشريعية حتى تدور عجلة التنمية. واكد 
ان املرحلة احلالية »ال نس���تطيع فيها فصل 
السياس���ة عن االقتصاد النهم���ا مرتبطان ما 
يعني أن االجواء املناسبة بينهما ستوفر فرص 
التوسع في تنفيذ مشروعات كبرى في شتى 

املجاالت التي تخدم املواطنني«.

معرفي: القطاع الخاص قادر على مشاركة 
الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى

البورصة توقف أسهم »أبراج« في حال تأخر بياناتها المالية
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية واستنادا 
الى قرار جلنة السوق رقم )16(  لسنة 1987، 
والذي يلزم كل الشركات والصناديق املدرجة 
بتقدمي البيانات املالية الس���نوية في موعد 
أقصاه ثالثة أش���هر من تاريخ انتهاء السنة 
املالية، إنه وفقا للقرار املذكور على كل شركة 
مدرجة في السوق االلتزام   بتقدمي بياناتها 
خالل املدة املذكورة اعاله، وحيث ان شركة 

االبراج القابضة   )ابراج( تنتهي السنة املالية 
لها بتاريخ 31 أكتوبر 2009 واستنادا للمهلة 
املذكورة   اعاله فإن آخر يوم لالعالن عن هذه 

البيانات املالية هو 31 يناير اجلاري.
وبناء عليه فإن إدارة الس���وق س���تقوم 
بوقف التعامل في أس���هم هذه الشركة في   
حال عدم تقدميها البيانات املالية السنوية 

في املوعد احملدد.

بعض املتداولني يتابعون العروض والطلبات عبر شاشات الكمبيوترر

د.عبداهلل معرفي


