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أعلنت ش���ركة املجموعة املتح���دة للصناعات الغذائي���ة »الغذائية« بانها 
 قامت ببيع حصتها بالكامل في كل من:  شركة ماستر فود سوليوشن لالغذية 
والبالغة 52.075% . وش���ركة مطاعم الديك الرومي والبالغة 75% وذلك مببلغ 
1.864.116 دينار، يس���تبعد منها السداد نقدا للحساب اجلاري  مبلغ 223.753 

دينارا ليصبح صافي قيمة العقد مبلغ 1.640.363 دينارا.
وافادت الشركة بان الربح الناجت من عملية البيع هذه يقارب مبلغ 600 الف 

دينار، وقالت البورصة ان السهم سوف يعود للتداول اليوم.

»الغذائية« تربح 600 ألف دينار من بيع حصصها في شركتين 

عمر راشد 
»الندم« كانت الكلمة األكثر ترددا بني املتعاملني في أسواق 
املال العاملية واخلليجية، أمس، حيث أكد وسطاء ومتداولون 
ل� »األنباء« أن عمليات البيع املكثفة أول من أمس كان مبالغا 
فيها وغير مبررة، مع توجه املستثمرين واملضاربني الصطياد 
الصفقات في ظل التراجع احلاد لألسهم الذي وصل إلى درجة 

االنهيار في بعض األسواق مثل السعودية. 
وبينما اجنرف الس���وق هبوطا بسرعة األرنب، أول من 
أمس، تأثرا بتراجعات أس���واق امل���ال العاملية واإلقليمية، 
كانت استجابة السوق كالس���لحفاة في االرتداد إلى اللون 
األخضر مرة أخرى حيث أغلق السوق على تراجع محدود 
وسط تداوالت ضعيفة تركزت على أسهم البنوك والشركات 

القيادية. 
وأدى ارتداد أس���عار النفط فوق مس���توى ال� 70 دوالرا 
للبرميل في العقود اآلجلة أمس إلى أن تتنفس األس���واق 
العاملية واإلقليمية الصعداء، حيث شهدت بورصة باريس 

ارتفاعا بواقع 2.69% وبورص���ة لندن 1.86% وفرانكفورت 
1.68% ومدريد 2.15% وميالنو 2.59% وفي آس���يا وبعد يوم 
شهد تقلبات وبعد خمسة أيام متتالية من التراجع، كسبت 
بورصة طوكيو 0.66%، كما اس���تعاد اليورو خسائره أمام 

الدوالر بعد أن عاد ليال إلى مستوى 1.23 دوالر.
وجاء حتس���ن البورصات من الوالي���ات املتحدة، حيث 
جنحت بورصة وول ستريت في التعافي بنهاية التعامالت 
وحدت من خسائرها لتبلغ 0.23% بالنسبة ملؤشر داو جونز 

و0.12% بالنسبة ملؤشر ناسداك.
وفي الوقت الذي استجاب فيه السوق الكويتي الرتدادات 
األس���واق املالية العاملية بشكل يكاد يكون معدوما بارتفاع 
بسيط في املؤش���ر العام بنس���بة 0.08%، تفاعلت أسواق 
املال اخلليجية بشكل إيجابي حيث ارتفع سوق دبي املالي 
بنسبة 1.3% وارتفع السوق السعودي بواقع 2.12% والسوق 
القطري بواقع 0.74%، كما أغلق السوق البحريني مرتفعا 

بواقع %1.2. 

ووفق مصادر متابعة فإن 3 عوامل حدت تفاعل السوق: 
اولها التخوف من إيقاف عدد آخر من أسهم الشركات، حيث 
بدأت إدارة الرقابة حتقيقات مع شركات استثمارية وخدمية 
خالل األيام املاضية، بلغ عددها 6 شركات وهو ما أدى إلى 
سيادة حالة العزوف وتفضيل »الكاش« عن »املغامرة«، وثانيها 
افتقاد الدور املطلوب للمحفظ���ة الوطنية التي كان أداؤها 
مضاربيا بعيدا عن االستثمارات طويلة األجل، فاحملفظة التي 
لم يتعد دخولها أكثر من 300 مليون دينار بقليل ال تتدخل 
إال في التراجعات احلادة للسوق الصطياد فرص في السوق 
على حس���اب صغار املساهمني الذين يفتقدون للمعلومات 
الصحيحة عن أداء األسهم،  وثالث هذه العوامل هي: غياب 
السيولة احمللية التي حترك األسواق املالية واإلقليمية، وعلى 
الرغم من تعدد مالك السيولة في السوق، إال أن السوق بات 
يترقب أداء ش���ركة واحدة وعمومية واحدة دون االلتفات 
ألداء ما يقارب من 210 ش���ركات في السوق جميعها باتت 

لدى املضاربني واملستثمرين بال معنى!

»األولى لالستثمار« تنتظر موعدًا 
من البنك القائد لتوقيع عقود إعادة الهيكلة

»المدينة لالستثمار« تتقدم بتظلم 
إلى البورصة بشأن قرار إيقافها عن التداول

التعامالت التي ترتبت عليها المخالفة لم ينتج عنها أي استفادة

التداول هو عرض وطلب ولم يقصد به اإلضرار بأي طرف آخر

أكدت التزامها باألطر المتبعة

شريف حمدي
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« أن ش���ركة 
األولى لالستثمار تنتظر حتديد موعد من البنك 
القائد للدين لتوقي���ع عقود إعادة الهيكلة مع 
البنوك احمللية وذلك بعد أن حصلت الش���ركة 

على موافقات نهائية من كل البنوك.
وأفادت املصادر بأن توقيع عقود الهيكلة لن 
تؤثر على خطة تخارجات الش���ركة من بعض 
اس���تثماراتها، خاصة احملفظة العقارية التي 
أعلنت عنها في اجلمعي���ة العمومية األخيرة 

للشركة.
وعلى صعيد آخر كشفت املصادر عن أخر 
املستجدات على مستوى الدمج مع شركة بيت 
االستثمار اخلليجي، مبينة أنه مت االنتهاء فعليا 

من عمليات تقييم األصول االستثمارية الداخلية 
واخلارجية للش���ركتني خاصة العقارية التي 

أخذت وقتا طويال من جهود التقييم.
وذكرت املصادر أن القرار اآلن بيد املالك، حيث 
ان لهم مطلق احلرية في اتخاذ القرار النهائي، 
وانه في حال املوافقة فإنه ستبدأ إجراءات التنفيذ 
الفعلية من احلصول على موافقة اجلمعيتني 
العموميتني في الش���ركتني ثم احلصول على 

موافقات اجلهات املعنية.
وتوقعت املص���ادر أن تنتهي عملية الدمج 
في الربع األخير من العام احلالي، مشيرة الى 
أن كل السيناريوهات مفتوحة بالنسبة للكيان 
الذي سيستمر، حيث ان احتماالت سيطرة أي 

من الشركتني على األخرى متساوية.

افادت شركة املدينة للتمويل 
واالستثمار في بيان صحافي 
بأنها تود أن توضح ملساهميها 
التي أوقعها  العقوبة  حيثيات 
عليها س���وق الكويت لألوراق 
املالية بشأن وقف تداول أسهم 
»املدينة« ملدة 5 أيام، وذلك بسبب 
»قيام الشركة بتنفيذ صفقات 
على سهم شركة املدينة للتمويل 
واالستثمار بالتبادل بني حساب 
عمالئها رقم )1( وحساب عمالئها 
رقم )2( بفوارق زمنية بسيطة 
مبا ميس حسن س���ير العمل 
بالسوق كما استعملت الشركة 
أحد حساب عمالئها بهدف حتديد 
سعر اقفال سهم شركة املدينة 

للتمويل واالستثمار«.
وأوضحت الشركة أنها تود 
بهذا اخلص���وص توضيح ما 

يلي:

� أن األس���هم التي مت بيعها 
وشراؤها بني حسابات العمالء 
لدى الش���ركة كانت بناء على 
تعليمات من العميل وألغراض 

نظامية في سجالته.
� أن األسهم التي مت تداولها 
بني حساب عمالء )1( وحساب 
عمالء )2( يبلغ إجماليها 440 
ألف سهم فقط بقيمة إجمالية 
قدره���ا 34 ألف دينار وقد بلغ 
املدينة  إجمالي تداول أس���هم 
للتمويل واالس���تثمار في ذلك 
اليوم 3.6 ماليني س���هم وترى 
الشركة أن الكمية التي تداولتها 
بني حس���ابات العمالء ال متثل 
نسبة مؤثرة في حجم التداول 
خالل هذا اليوم وبالتالي ال يوجد 
أي شبهة حملاولة التأثير على 
حجم الت���داول أو نظام العمل 

بالسوق.

� متت عمليات البيع والشراء 
في 28 ديسمبر 2009 وبالتالي 
لم يكن الغرض حتديد أسعار 
اقفاالت حيث يتضح من تاريخ 
ل���م يكن الغرض  أنه  التداول 

اقفاالت الشهر أو السنة.
الش���ركة أن هذه  � تؤك���د 
املعامالت لم يترتب عليها ربح أو 

منفعة أو خسارة ألي طرف.
واضافت الشركة في بيانها، 
أنه بناء على ذلك وحفاظا على 
حقوق املس���اهمني فإنها قامت 
بتقدمي تظلم إلى مجلس التأديب 
االستئنافي بشأن القرار الصادر 
عن جلنة النظر في املخالفات 

بشأن ايقافها عن التداول.
وشددت في هذا الصدد على 
التزامها بكافة القواعد والقوانني 
املعمول بها والقرارات املنظمة 

للسوق والتعامالت فيه.

تراوحت حصة استثماراتها في أوروبا بين 76 و%86

»الهيئة« لخفض استثماراتها  في دول منطقة اليورو
محمود فاروق

كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن توجه الهيئة العامة لالستثمار 
بخفض اس���تثماراتها في دول منطقة اليورو بع���د ان تأكدت عبر 
تقاريرها االقتصادية من ازدياد حدة األزمة في اليونان وسط مخاوف 

من ظهور أزمة مديونية جديدة في البرتغال وإسبانيا.
وأفادت املصادر بأن حصة استثمارات الهيئة في أوروبا تتراوح بني 
76 و86% وذلك بعد أن قامت بإعادة ترتيب استراتيجية استثماراتها 
ووضعها ضمن االس���تثمارات طويلة األجل، مبينة ان تلك اخلطوة 
تأتي ضمن خطة »الهيئة« الس���تثمارها بطريقة مش���تركة لتقاسم 
املخاطر مع احلفاظ على التعرض ملجموعة متنوعة من فئات األصول 
والقطاعات في األس���واق. ومن جانب آخر، قالت مصادر ان اصول 
الهيئة قدرت بنحو 295 مليار دوالر بنهاية العام املاضي لتنقس���م 
الى: من 8 إلى 12% سندات، ومن 55 الى 65% اسهم، ومن 8 إلى %12 
عقارات ومن 3 إلى 7% استثمارات بديلة ومثلها استثمارات نقدية، 
موضحة ان قيمة االصول بدأت تشهد منوا ملحوظا منذ بداية العام 
احلالي نظرا لتنفيذها برنامجا متعلقا باملخاطر وآلية تقاسم املخاطر 
باألسواق األوروبية واألميركية، واتباعا لهذا النهج رأت »الهيئة« أن 
خفض استثماراتها في دول منطقة اليورو قد يجنبها أي خسائر قد 
حتدث في املستقبل نظير التقرير واألبحاث التي تنشر بشكل يومي 

عن توقعات بظهور أزمة مالية في بعض الدول األوروبية.

توقف خدمة البيوع المستقبلية في البورصة
بسبب الخسائر التي تكبدتها منذ بداية األسبوع الجاري

محمود فاروق
علم��ت »األنباء« من مص��ادر ذات صلة ان 
الش��ركات التي تقدم خدمة البيوع املستقبلية 
توقفت عن تقدميها بدءا من أمس نظرا للخسائر 

التي تكبدتها منذ بداية االسبوع اجلاري.
وأفادت املصادر بأن الشركات أبلغت ادارة 
الس��وق بذلك بشكل غير رس��مي، وذلك عبر 
مكاملات هاتفية تلقتها ادارة الوسطاء لترفع االمر 

الى مدير عام السوق.
وبينت املصادر ان اخلس��ائر التي تكبدتها 
الش��ركات جاءت نتيجة خلل في نظام التداول 
وقطع التي��ار الكهربائي، فضال عن بطء تنفيذ 

أوامر البيع والشراء عبر نظام التداول وظهورها 
على شاشات التداول.

م��ن جانب آخ��ر، قالت مص��ادر متابعة ان 
الشركات ستستمر في التوقف عن عملها بنظام 
البيوع املستقبلية حتى إشعار آخر أو أن تقوم 
ادارة السوق مبعاجلة تلك املشاكل اليومية التي 
تكبد الش��ركات املزيد من اخلسائر، في اشارة 
من املص��ادر الى صندوق الضمان الذي ترجع 
اليه بعض الش��ركات إلطفاء خسائرها فإنه ال 
يستطيع أن يطفئ تلك املبالغ الهائلة � على حد 
قول املصدر � مبينا ان االمر أصبح ميثل أزمة 

كبيرة في السوق.

عوامل رئيسية وراء 3
استجابة السوق »الهشة« 

الرتفاعات أسواق المنطقة 

»فنية البورصة« تقدم مقترحات إلى لجنة السوق 
بشأن تطوير سوق الكسور ونظام التداول األسبوع المقبل 

عمر راشد 
أكد مدير عام سوق الكويت لألوراق 
املالية صالح الفالح أن اللجنة الفنية 
للسوق ناقشت تطورات نظام التداول 
اجلديد، مش���يرا إلى أن اللجنة راعت 
أن يك���ون النظام مطابقا ألي تغيرات 
قد حتدث في املس���تقبل وقادرا على 
اس���تيعاب أي تطور من خالل العمل 
على تطوير النظام القائم ليتماش���ى 
مع النظم العاملية في طبيعة التداول 
اليومي وفنياته ف���ي الفترات الثالث 
املتمثلة في فترة إعطاء األوامر وفترة 
التداول وما يتعلق بإغالقات الثواني 
األخيرة، حيث ان النظام اجلديد يتطلب 
تزوي���ده بتلك املعلومات حتى يعطي 

أفضل النتائج.
وقال في تصريح أمس، إن اللجنة 
استعرضت بعض التوصيات التي سيتم 
رفعها للجنة السوق التي ستعقد نهاية 

األسبوع املقبل، حيث 
س���يتم عرض شامل 
للنواحي الفنية وكذلك 
عرض بعض التجارب 
العاملية، الفتا الى أن 
السوق الكويتي يسعى 
لوضع النظام األفضل 
الذي يعمل على حل أي 
مشاكل وإن كان لكل 

سوق خصوصيته.
وبني انه مت التطرق 
إل���ى وضع الس���وق 
وس���وق  الرس���مي 
الكسور وكان محور 
احلديث »هل سيكون 

س���وق الكسور نش���طا أثناء السوق 
الرس���مي ومعه، أما ال؟« كما تطرقت 
اللجنة بدق���ة إلى التعامل مع اقفاالت 
الثواني األخيرة في الس���وق، مشيرا 

الى أنه سيتم عرض 
مقترح بهذا الش���أن، 
الس���وق  على جلنة 
في اجتماعها مع علمنا 
بأنه ليس هناك سوق 
يخلو من املش���اكل، 
مش���يرا إلى ما حدث 
في س���وق نيويورك 
األسبوع املاضي من 
اقفاالت  أخطاء ف���ي 

اللحظات األخيرة. 
واوضح أن اللجنة 
تناول���ت أيضا نظام 
حي���ث  األوبش���ن، 
تطرقت ل���ه بصورة 
مختصرة، وه���ل الوقت احلاضر هو 
املناسب إلجراء تعديالت عليه أما ال، 
على أن جتري مناقشته في االجتماعات 
املقبلة، موضحا أن اللجنة لم تناقش أي 

أمور أخرى سوى تلك التي مت التطرق 
إليها والتي اس���تغرقت أكثر من ثالث 

ساعات متتالية.
واش���ار الى أن كل ه���ذه األمور مت 
اس���تعراضها ومت وض���ع املالحظات 
بشأنها وجار وضع اللمسات األخيرة 
ملا سيطبق فعليا في السوق بعد عام 
ونصف العام من اآلن، واضعني خيارات 
متثل حلوال جلميع هذه املشاكل، كل 
حل على حدة، رافضا احلديث عن هذه 
اخليارات قبل مناقش���تها من اللجنة 

األسبوع املقبل.
وكان���ت اللجنة الفني���ة قد عقدت 
اجتماعه���ا، أمس، بحض���ور كل من 
صالح الفالح وهشام العتيبي ود.محمد 
الهاش���ل وابراهي���م القاضي وعصام 
العصيمي ورش���يد الطبطائي وممثال 
عن ناسداك مستشار البورصة ماجد 

جمال الدين. 

صالح الفالح 


