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أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش���ركة 
التقدم التكنولوج���ي فازت بعقد قيمته 15 مليون 
دينار إلنشاء مستشفى للمسالك البولية مبنطقة 
الصباح الصحية، مشيرة الى ان مدة تنفيذ العقد 
10 شهور من تسلم الشركة كتابا بترسية املناقصة 

من جلنة املناقصات املركزية.

وأوضحت املصادر ان الشركة تنافست مع عدة 
ش���ركات محلية وعاملية على هذه املناقصة، اال ان 
عرض التقدم التكنولوجي كان االقل واالفضل من 

بني العروض التي تقدمت.
واشارت املصادر الى ان الشركة ستبدأ في تنفيذ 
املستش���فى طبقا للعروض الت���ي تقدمت بها في 

أقرب وقت.

»التقدم التكنولوجي« تفوز بمناقصة قيمتها 15 مليون دينار

 )كرم دياب(عمران حيات مجاوبا على استفسارات أحد املساهمني خالل اجلمعية العمومية للشركة

عمومية الشركة وافقت على توزيع 25% نقدًا وانتخبت مجلس إدارة لـ 3 سنوات

حيات: 90 مليون دينار قيمة عقود  »نابيسكو« 
وتترقب ترسية مناقصتين في ُعمان

سلوكيات خاطئة
لصغار المستثمرين

ضمن اخلطة اخلمسية للدولة. 
وفي مداخلة من أحد املساهمني 
حول مكافأة أعض����اء مجلس 
اإلدارة، حيث قدرت في امليزانية 
العمومية للشركة مببلغ 22 ألف 
دينار في حني مت ذكرها في جدول 
أعمال اجلمعية العمومية مببلغ 
32 ألف دينار، عقب حيات بأن 
هن����اك خطأ مطبعيا في جدول 
األعم����ال ومت����ت املوافقة على 
تخصيص مكاف����أة مببلغ 22 

ألف دينار.
وحول عدم توزيع الشركة 
أسهم منحة قال ان أسهم املنحة 
متث����ل عبئا عل����ى رأس املال، 
ومجلس اإلدارة بحث هذا األمر 
واستقر على توزيع أرباح نقدية 
على املس����اهمني نظرا لتوافر 

السيولة املالية لدى الشركة.
وع����ن دخول الش����ركة في 
محفظة عقارية بقيمة 3 ماليني 
دين����ار أفاد بأن الش����ركة كان 
لديها فائض في رأس املال وقرر 
مجل����س اإلدارة وقتها الدخول 
الفائض مبحفظة عقارية  بهذا 
الكويتي  التمويل  تابعة لبيت 

»بيتك« ملدة 5 سنوات.
وأشار حيات الى ان شركة 
نفط الكويت أس����ندت للشركة 
مناقصة لعمليات التسميت في 
برج حفر عميق وللمرة األولى 
في تاريخ الش����ركات احمللية، 
وكذل����ك وقعت الش����ركة عقدا 

لتحفيز اآلبار النفطية وعمليات 
األنبوب امللفوف مع شركة نفط 
الكويت بقيمة 30 مليون دينار 

وملدة 5 سنوات.
وبني ان الشركة فازت أيضا 
خالل العام املاضي بأول مناقصة 
توريد أنابيب نفطية لش����ركة 
نفط الكوي����ت وتوريد معدات 
فحص إنتاج لش����ركة عمليات 
الوفرة املش����تركة مع الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج وشركة 
شيفرون العربية � السعودية، 
مش����يرا الى أن الشركة أخذت 
خطوات ملموسة في تسويق 
خدماته����ا من خالل املش����اركة 
الفاعلة في مناقصات الشركات 
النفطي����ة العاملة ف����ي العراق 

وإيران وسلطنة عمان.
ولفت الى ان الشركة حققت 
إيرادات من املبيعات واخلدمات 
بلغ����ت 7.17 مالي����ني دين����ار، 
وانخفض����ت تكلف����ة املبيعات 
واخلدمات في عام 2009 مبقدار 
1% عن الع����ام 2008، وقد بلغ 
صافي الربح 2.17 مليون دينار 
في ع����ام 2009 بربحية 40.62 
فلسا للسهم، مشيرا إلى انه من 
ضمن األس����باب التي أثرت في 
العام مبلغ  زيادة األرباح لهذا 
التعويض القانوني الذي حصلت 
عليه الشركة بعد االنتهاء من 
جميع اإلجراءات القانونية من 
إحدى وكالئها السابقني والبالغ 

1.43 ملي����ون دينار، كما زادت 
حقوق امللكية إلى 11.82 مليون 
دينار مقارنة مع عام 9.92 ماليني 

دينار.

الجمعية العمومية

هذا وقد وافق����ت اجلمعية 
العادية للش����ركة  العمومي����ة 
على جميع بنود جدول األعمال 
حيث مت اعتماد البيانات املالية 
للشركة للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 ووافقت 
على توزيع 25% نقدا، وتفويض 
مجلس اإلدارة بش����راء أس����هم 
الشركة مبا ال يتجاوز 10% من 
أس����همها وملدة 18 ش����هرا وفقا 
لنص املادة 155 مكررا من قانون 

الشركات التجارية.

مجلس إدارة جديد

وانتخبت اجلمعية العمومية 
إدارة  العادية للشركة مجلس 
جديد ملدة 3 سنوات مقبلة، حيث 
متت تزكية مجلس اإلدارة القدمي 
للش����ركة ليصبح على النحو 
التالي: عمران حيات رئيس����ا 
ملجلس اإلدارة، عدنان الشاهني 
نائبا لرئي����س مجلس اإلدارة، 
الس����يف عضوا منتدبا،  خالد 
باإلضاف����ة إلى عضوية كل من 
هاني املس����لم، مناور النوري، 
محمد الش����مري ومهيمن على 

بهبهاني.

أحمد مغربي
ق����ال رئيس مجل����س إدارة 
الوطني����ة للخدمات  الش����ركة 
البترولية »نابيس����كو« عمران 
حيات ان القيمة اإلجمالية لعقود 
الشركة احمللية تتراوح بني 80 
و90 مليون دينار، موضحا ان 
الشركة تقدمت للحصول على 
العماني  مناقصتني في السوق 
ويتوقع ان تتم ترسيتهما خالل 

الفترة القليلة املقبلة.
حديث حيات جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للشركة التي انعقدت أمس بنسبة 
حضور بلغت 78.31%، وأوضح 
ان السوق العراقي يشكل أهمية 
كبرى لدى الشركة حيث كانت 
باكورة املشاريع عقد بقيمة 2.5 
الش����ركة  مليون دينار وقعته 
مؤخرا لتقدمي خدمات األنبوب 
امللفوف وحتفيز اآلبار النفطية 
لشركة نفط اجلنوب بالعراق، 
مشددا على أن الشركة ستتوسع 
بحذر في العقود العراقية نظرا 
ألن هناك تخوفا من عدم االلتزام 

بعملية السداد.
واس����تبعد حي����ات الدخول 
إلى الس����وق الس����عودي نظرا 
للصعوبات التي حتيط باحلصول 
على عقود نفطية هناك، فضال 
عن تواجد العديد من الشركات 
احمللي����ة والعاملية العاملة فيه، 
مش����يرا إلى أن الشركة دخلت 
مؤخرا في نشاط التسميت في 
اآلبار العميق����ة، نتيجة لزيادة 
عدد أبراج احلفر التي أس����ندت 
إلى الش����ركة من 5 أبراج إلى 9 
أبراج، فضال عن خدمات حتفيز 
اآلبار بنسبة أكثر من 50% عن 

العام 2008.
وفيما يخص نش����اط احلفر 
أوضح حيات ان الشركة تستهدف 
التوسع في عمليات حفر اآلبار 
العميق����ة من خالل التعاون مع 
ش����ركة هاملت آن����د بند، حيث 
مت توقيع مذك����رة تفاهم معها 
للحصول عل����ى مناقصات مع 
الكويت، متوقعا  ش����ركة نفط 
حتقيق معدالت منو مرتفعة في 
أداء الشركة خالل العام احلالي 
النفطية  خاصة مع املش����اريع 
الكبرى التي من املتوقع طرحها 

زكي عثمان
رغم العوامل االيجابية التي حتيط بالبورصة خالل تلك 
الفترة التي اعقبت امتام صفقة بيع أصول زين اإلفريقية 
الى شركة بهارتي الهندية في صفقة هي األضخم بتاريخ 
الكويت والتي أعقبتها ش���ركة التمدين االستثمارية بأيام 
قليلة لإلعالن عن صفقة بيع اس���هم مملوكة لها وآلخرين 
في البنك األهلي املتحد البحريني في صفقة تتجاوز قيمتها 
املبدئية حتى اآلن حاجز ال� 300 مليون دينار محققة ربحا 
يصل الى 98 مليون دينار مبفردها، اال ان البورصة الزالت 
تشهد مرحلة تذبذب بسبب تأخر 20 شركة عن إعالن نتائجها 
املالية اضف الى ذلك ان اغلب النتائج املالية للشركات التي 
اعلنت قد حققت خس���ائر عن 2009 وهو االمر الذي ألقى 

بظالله السلبية على السوق حتى اآلن.
وأب���رز محللون ل� »األنباء« مجموعة من الس���لوكيات 
اخلاطئة للمستثمرين في البورصة خالل تلك الفترة تتمثل 

في 9 سلوكيات خاطئة تتمثل في:
االندفاع نحو املضاربة الس���ريعة غير املدروسة وهو 
االمر ال���ذي افرزته األزمة املالية وتس���ببت في رغبة 
املستثمرين في حتقيق الربح السريع على حساب االستثمار 

متوسط وطويل األمد.

عدم توقع اخلسارة بقدر توقع الربح، ما يؤدي الى احباطات 
وتداعيات نفسية مؤملة، تؤثر سلبا على القرار االستثماري، 
وذل��ك كما بدا واضحا خالل العام 2006، حيث خس��ر معظم 
املتداولني الصغار ما يقارب 25% من أموالهم في البورصة � في 

املتوسط � نتيجة توالي األحداث العاصفة حينها.
االنسياق وراء ما تنشره وسائل اإلعالم، سواء كانت 
مقروءة أو مرئية أو مس���موعة، ناهيك عن االنترنت، 

وذلك دون متحيص أو تدقيق.
انقسام األغلبية الكبرى لصغار املتداولني ما بني مصدق 
لكل أو معظم األخبار والشائعات اليومية، وما بني من يتبنى 
نظرية املؤامرة، أي عدم تصديق أي شيء، بل اتخاذ القرارات 

مبا يعاكس تلك األخبار والشائعات.
العزوف عن قراءة ومتابعة اإلصدارات الرسمية للشركات 
املدرجة، مثل التقارير السنوية والبيانات الصحافية 
والنشرات الدورية، والذي يرجع إلى الكسل واإلهمال املرتبط 
بش���ريحة معينة، وانخفاض مستوى الثقافة االقتصادية 

واالستثمارية لشريحة أخرى.
عدم التمحيص في تصريحات املس��ؤولني عن الشركات 

املدرجة، خاصة البراق منها والرنان.

العزوف عن حضور اجلمعيات العمومية السنوية، وان مت 
هناك حضور ومساءلة، فإنها تكون عادة دون إعداد جيد.

عدم اإلقبال على التعليم والتثقيف الذاتي، من خالل قراءة الكتب 
املتخصصة، أو املواقع االلكترونية املوثوقة.

عدم اإلنفاق على حضور ال����دورات املتخصصة واملهنية، 
واإلقبال على الدورات الرخيصة غالبا، والتي ال تزيد منافعها 

عن املبالغ املتواضعة املدفوعة حلضورها.
وبالرغ����م من نقاط الضعف العدي����دة لدى صغار املتداولني، 
اال أن هنال����ك قصورا من جانب ادارة الس����وق، والتي تزيد من 
مواطن الضعف لدى الصغار، ما يعتبر أمرا مقلقا للغاية. ومنها 

ما يتعلق بالتداول.
وهنا اوضح مراقبون ان املالحظات التي تتعلق بالتداول هي 

اوجه قصور تشوب التداول اليومي ومنها:
1 � التداوالت املصطنعة.

2 � االقفاالت اليومية املفتعلة.
3 � عدم وجود تداول يذكر على مجموعة من األسهم وبشكل 

مستمر.
4 � عيوب الوحدات الكمية، وأيضا سوق الكسور.

5 � عدم العدالة في االرتفاعات واالنخفاضات القصوى ما بني 
مختلف شرائح أسعار األسهم.
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