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االقتصادية

 أحمد مغربي
نفى مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو( 
صحة األخبار التي انتشرت مؤخرا عن دخول احدى الشركات االستثمارية 
لالستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة، مشيرا الى ان هذا األمر عار متاما 
عن الصحة.ونفى املصدر املسؤول لـ »األنباء« صحة األخبار التي تناقلت 
كذلك عن االستحواذ على احلصة عبر التداوالت اليومية بالبورصة، حيث 
أشار الى انه ال يوجد أي جتميع على السهم خالل الفترة املاضية، حيث 

ان التداول على سهم الشركة طبيعي وفي نطاق محدود.
وذكر املصدر ان الشــــركة تقدمت ملناقصتني في سلطنة عمان مؤخرا 
ومتوقع الترسية خالل الفترة القليلة املقبلة، مشيرا الى ان الشركة مؤهلة 
للفوز مبثل هذه املناقصات خاصة بعد دخولها الى نشاط التسميت في 
اآلبار العميقة.وأوضح ان الشركة تستهدف التوسع في عمليات حفر اآلبار 
العميقة من خالل التعاون مع شركة هاملت اند بند، حيث مت توقيع مذكرة 

تفاهم معها للحصول على مناقصات من شركة نفط الكويت.

استحواذ شركة استثمارية على حصة مؤثرة  في »نابيسكو« عار عن الصحة

3 شركات استثمارية تنفذ عمليات تخارج 
واستحواذات بقيمة 60 مليون دينار

توقعات بزيادة أرباح  »أسمنت الهالل«  للربع الثاني
بنسة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من 2009

 أحمد يوسف
توقعت مصادر مقربة من شـــركة اســـمنت 
الهالل ان تحقق الشـــركة أرباحا وعوائد جيدة 
للمساهمين خالل الربع الثاني من العام الحالي. 
وقالت المصادر لـ »األنبـــاء« انه نظرا للطلب 
المتزايد علي المواد األساسية في البناء والتي 

منها االســـمنت خالل الفترة الماضية، فإنه من 
المتوقع ارتفاع أرباح الشـــركة بنسبة 10% عن 
نفس الفترة من العام الماضي. وأكدت المصادر 
على ان دخول خطة التنمية حيز التنفيذ ستحفز 
كل القطاعـــات االقتصاديـــة وتعمل على إعادة 

دوران االقتصاد مرة أخرى.

إلى متى تستمر الخسائر؟!

لتجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفى األمراض السارية

»التقدم التكنولوجي« تفوز بعقد 
مع »الصحة« بقيمة 1.7 مليون دينار

أحمد مغربي
أفــــادت مصــــادر ذات صلة 
لـ »األنباء« بأن شــــركة التقدم 
التكنولوجي فازت مبشروع تابع 
لوزارة الصحة بقيمة إجمالية 
للمشــــروع تقدر بـ 1.7 مليون 

دينار.
وقالت املصادر ان املشروع 
عبارة عن جتهيز وتأهيل وحدة 
العنايــــة املركزة مبستشــــفى 
إلى  السارية، مشيرة  األمراض 
أن الشركة سوف تقوم بالبدء في 
تنفيذ املشروع على الفور خالل 
الشهر املقبل بعد ترسية املناقصة 
عليها من قبــــل وزارة الصحة 

وجلنة املناقصات املركزية.

وبينت املصادر أن الشركة في 
طريقها للفوز بعدة مناقصات 
مع وزارة الصحة خالل الفترة 
املقبلة بعد تقدمي الشــــركة اقل 
العطاءات لهذه املناقصات والتي 
تقوم الوزارة بدراستها واإلعالن 

عنها قريبا.
وأشــــارت املصــــادر إلى أن 
الشركة تخصصت في مشاريع 
الرعاية الصحية املتكاملة مثل 
جتهيز املستشفيات واملختبرات 
واملراكز العلمية اجلامعية، مبينة 
ان الشركة تتمتع حاليا بالقدرة 
على توفير تشكيلة ممتازة من 
التجهيزات واملعدات الطبية إضافة 
إلى خدمات الرعاية الصحية وهي 

تشمل توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانــــة األجهــــزة اخلاصــــة 

بالرعاية الصحية.
وأضافت أن الشــــركة توفر 
أيضا معدات املغاسل املركزية 
وصيانتهــــا وتتمتــــع بقاعدة 
عمالء واسعة في القطاعني العام 
واخلاص تتقدمها وزارة الصحة 
ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
واحلرس الوطني ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وشــــركات 
الكويت ومعهد  النفط وجامعة 
الكويت لألبحاث العلمية إضافة 
إلى معظم املستشفيات اخلاصة 
الطبية في  واملراكز والعيادات 

القطاع اخلاص.

»المركز« بصدد شراء ديون عقارية أميركية
أرباحها تصل إلى %25

»اإلنماء العقارية« تفوز بعقد
 قيمته 4.5 ماليين دينار

»مينا العقارية« تدرس التخارج 
من استثمارات بقطر والبحرين

 أحمد مغربي
كش��فت مصادر ذات صل��ة ل� »األنباء« أن ش��ركة اإلمناء 
العقارية فازت مبش��روع قيمته 4.5 مالي��ن دينار من الهيئة 
العامة لش��ؤون الزراعة والثروة السمكية. وأوضحت املصادر 
ان املش��روع يهدف الى تنفيذ وزراعة وصيانة بعض احلدائق 
التابعة للهيئة في عدد من األماكن في الكويت، مش��يرة الى ان 
العقد يعتبر باكورة املشاريع التي يتوقع ان تفوز بها »االمناء« 
من الهيئة خالل الفترة املقبلة. وأوضحت املصادر ان الش��ركة 
تقوم حاليا بدراس��ة عدد من املشاريع اجلديدة التابعة لعدد من 
الوزارات والهيئات احلكومية والتي تقع ضمن اخلطة التنموية 
للدولة، مش��يرة الى ان الشركة سيكون لها عدد ال بأس به من 

مشاريع اخلطة وسيكون لها دور فعال في هذه املشاريع.

 شريف حمدي
علم��ت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش��ركة مينا 
العقارية تدرس التخارج من عدة استثمارات اقربها في 
س��وقي قطر والبحرين، وذلك بعد انتهاء السنة المالية 

للشركة في 30 يونيو المقبل.
وقالت المصادر ان الشركة أتمت اتفاقا حول تخارج 
جزئي من مش��روع س��كني في مكة المكرم��ة، الفتة 
الى انه سيتم بش��كل نهائي بعد السنة المالية الخاصة 

بالشركة.
وأوضح��ت المص��ادر ان هذه التخارجات ليس��ت 
اضطرارية لسداد التزامات أو ما شابه مؤكدة على متانة 
الموقف المالي للش��ركة وان ه��ذه التخارجات ناضجة 

وستحقق الشركة من ورائها عوائد جيدة.
وحول المشروعات المستقبلية للشركة قالت المصادر 
ان الش��ركة في طور الدخول في مش��روعين جديدين 
في البحرين احدهما إنش��اء مركز سياحي ت���رفيهي 
بنظام ال� B.O.T س��تكون مدة االستفادة منه 35 سنة، 

اما المشروع الثاني فهو برج سكني تجاري. 

 عمر راشد
افادت مصادر »األنباء« بان 3 شركات استثمارية 
مدرجة تبدأ في تنفيذ عمليات تخارج واستحواذات 
بقيمة 60 مليون دينار خالل النصف االول من العام 
احلالي، ولفتت الى ان من بني الصفقات الثالث تخارجني 
تصل قيمة كل منهما الى ما بني 15 و20 مليون دينار، 
الفتة الى انه ســــيتم استخدام السيولة املتحققة في 
تعزيز وضع الشــــركتني وتعزيز استثماراتهما في 

املرحلة املقبلة.
ولفتت الى ان قيمة االستحواذ ستصل حلدود 20 
مليون دينار وسيتم تنفيذه من قبل احدى الشركات 
املدرجة على شركة تابعة لها مدرجة في سوق مالي 
آخر.ومن املتوقع ان تقوم احدى شــــركات الوساطة 
املالية بتنفيذ تلك الصفقات واحلصول على عمولة 
تعزز وضعها بني الشــــركات لتحقق مرتبة متقدمة 

بني الشركات العاملية.

 ماضي الهاجري
أسهم تنهار ويتم تداولها بأقل 
من قيمتها الدفترية في البورصة، 
ومســــتثمرون يتلقون الصدمة 
تلو األخــــرى، خاصــــة الصغار 
منهم نتيجة الشائعات والتالعب 
والشركات الورقية واقتصار التأثير 
في الســــوق على جهات معدودة 
يبتســــم اذا ابتسمت ويضيق به 

احلال اذا شعرت بالضيق!
أمام هذا الواقع الذي تبخرت 
معه مدخرات األسر يدور في خاطر 
اجلميع الســــؤال: أين احلكومة؟ 
وأين هيئة االستثمار مما يجري 
في السوق؟ وملاذا تعمد إلى دعم 
األسواق العاملية وتتناسى سوقها 

احمللي؟!
وبينما يفترض باملؤسســــات 
احلكومية املستثمرة في البورصة 
ان تكون جهات استثمارية على 
املدى البعيد تساهم في استقرار 
الســــوق، الحظنا مؤخرا ان تلك 
املؤسســــات أصبحت العبا جيدا 
أو  باملضاربات، فمــــع أول فلس 
فلســــني تربحهما نتيجة دخولها 
على ســــهم تبيعه تترك األسهم 

تتهاوى وتنسى دورها احلقيقي 
في االستثمار في السوق لتقويته 
العالم. ودعمه مثل بقية أسواق 
نعــــرف جيدا مــــاذا قدمت الدول 
العربية واألجنبية لدعم أسواقها، 
مــــن برامج حتفيزيــــة، ولكن ما 
يبقى ان نعرفه هــــو ماذا قدمت 
حكومتنــــا ومؤسســــاتها املالية 

لدعــــم االقتصاد والبورصة التي 
تعتبر واجهة االقتصاد الكويتي؟! 
احملللــــون واملراقبــــون يؤكدون 
انها لم تفعل إال القليل مما يجب 
فعله وكل ما قامت به كان إنشاء 
محفظــــة مليارية لــــم يضخ في 
السوق منها إال 200 مليون دينار 
للمضاربة وليس لدعم االستقرار، 

وقد قامت بترويع املســــتثمرين 
بتصريحاتهــــا املتناقضة، كما ان 
مرسوم االستقرار املالي لم يحقق 
الهدف من إعداده وهو أقل بكثير 
مما قدمته دول العالم من خطط 

حتفيزية القتصاداتها.
واحللــــول التــــي يطالب بها 
املستثمرون خاصة الصغار منهم 

هي ان تكون احلكومة ومؤسساتها 
املالية جادة في ضخ السيولة في 
السوق وفي ضمان الشفافية ومنع 
التالعب، وان تكون رؤية هيئاتها 
أكثر منها  ومحافظها استثمارية 
مضاربيــــة وان تعمل على إعادة 
الثقة التي فقدها السوق الكويتي، 
خصوصا بعــــد ان أصبح عرض 
األسهم باحلد األدنى دون وجود 
طلبات شراء بسبب انعدام الثقة 

مشهدا اعتياديا.
فلو قامت احلكومة بدعم األسهم 
القيادية في السوق لرأينا املؤشر 
يعود إلــــى التعافي علــــى غرار 
بورصات العالــــم واملنطقة، ولو 
قامت باخلطوات املطلوبة حملاسبة 
الشــــركات الورقية بحزم لكانت 

ستحل جزءا من األزمة.
وما ورد في هذه السطور ليس 
رأيا شــــخصيا بل ما رصدته من 
خالل أحاديث مع املســــتثمرين 
فــــي بورصة الكويــــت من خالل 
الزيارة امليدانية في آخر جلســــة 
الكويت لألوراق  تداول لســــوق 
املالية، والهدف من نقلها ان تصل 

الرسالة!

 أحمد يوسف
كشفــت مصــــادر مطلعــة لـ 
»األنباء« ان شــــركة املركز املالي 
الكويتــــي »املركز« بصدد شــــراء 
ديون متعثرة على عقارات أميركية 
ستحقق منها بني 20% و 25% أرباحا 

للمساهمني.
وأكدت املصادر ان الدراسات التي 
أجرتها الشركة على هذه العقارات 
بينت انها متميز، وأنها ميكن ان 

حتقق عوائد جيدة للمساهمني.
وقالت املصادر ان الشـــركة 
من خالل برامج االســـتثمار بها 
تعتزم اقتنـــاص فرص عقارية 
جيدة في أسواق كل من اإلمارات 
والســـعودية، مؤكـــدة على ان 
الشـــركة ترى بعـــض الفرص 
في االستثمار العقاري في هذه 
األسواق، وهو ما يجعلها تركز 

عليها خالل الفترة املقبلة.

عوامل حددت اتجاه السوق 
بين االنهيار الحاد

 واالرتفاع المحدود

 زكي عثمان
متاسك السوق من جديد في نهاية جلسات التداول 
لالســــبوع املاضي بعد االنهيار احلاد الذي ألم به 
الثالثاء املاضي، في اشارة واضحة الى ان تداوالت 
الثالثاء كانت استثنائية نتيجة لظروف وعوامل 
محلية وخارجية تكاتفت لتقود تداوالت السوق في 
هذا اليوم الى هذا التراجع احلاد والذي دفع باملؤشر 

العام ملستويات ما قبل االزمة املالية.
عودة السوق التدريجية للتماسك في تداوالت 
االربعاء واخلميس، اوضحت بشكل جلي ان هناك 
ازمة ثقة في البورصة، حيث تتفاعل بشكل سريع 
مع اي مشكلة تظهر سواء كانت محلية او خارجية 
وهو ما جعلها عرضة للتقلبات التي »تأكل« االرباح 

املتحققة على مدار ايام واسابيع.
ومــــا بني االنخفاض احلــــاد او كما اطلق عليه 
»انهيار الثالثاء« والتماســــك احملدود للغاية في 
جلستي تداول االربعاء واخلميس، يقف متداولو 
السوق في موقف »املتفرج«، فصغار املستثمرين 
يقفون فــــي مفترق طرق خطير خالل تلك الفترة 
متمثلة في اخلوف من عودة التداوالت الى سابق 
ما كانت عليه خالل االزمــــة املالية وبني االرتفاع 
احملدود الذي يظهر »هشاشة« السوق ومدى جاذبيته 
االستثمارية خالل املرحلة املقبلة السيما ان نصف 
العام قد انقضى تقريبا ومازالت التداوالت تراوح 

مكانها واملؤشر السعري يتأرجح بني مستويات 
الـ 7 آالف نقطة سواء بالصعود أو الهبوط وهو ما 
ميثل تراجعا بنسبة تصل الى 45% كما كان عليه 
قبل اندالع االزمة.ورغم غياب املعلومات التي ميكن 
االستناد اليها في تفسير حقيقة ما يدور في السوق 
خالل تلك الفترة، اال ان املؤشرات دائما ما تقودنا 
الى مجموعة من العوامل التي حتكم او توضح ما 

يدور في جنبات السوق ومن ابرزها:
1- الترقب غير الطبيعي لقطار صفقة »زين 
ـ أفريقيا«، هذا القطار الذي انطلق منذ اشهر ولم 
يتوقف حتى اآلن، وان اقترب من محطته االخيرة 
بوجــــود معلومات عن تســــلم مبالغ الصفقة مع 
بداية الشــــهر املقبل وهو االمر الذي القى بظالله 
خالل االيام املاضية على عموم الســــوق وبشكل 
خاص على تداوالت ســــهم زين ومجموعة اسهم 
اخلرافي، بل وهدد بشــــكل خفــــي امكانية انعقاد 
اجلمعية العموميــــة لـ »زين« في موعدها، ورغم 
ان االمور تســــير في طريقهــــا الصحيح وتقترب 
العملية من االنتهاء وتسلم القسط االكبر من قيمة 
الصفقة وهو االمر الذي ســــيمثل توفير سيولة 
كبيرة في ايدي املساهمني سواء من قيمة الصفقة 
او من خالل اقرار التوزيعات النقدية البالغة 170 

فلسا للسهم الواحد.
وال شك ان انعقاد عمومية »زين« واقرار جميع 

البنــــود وفي مقدمتها التوزيعات النقدية قد القى 
بظالله على عموم السوق ودفعه للتماسك واالرتفاع 
بشــــكل حذر، وليؤكد من جديد ان السهم »وقود« 
السوق خالل الفترة املقبلة والعامل االول في حتريك 

التداوالت.
2- اآلمال الكبيرة املعلقة على »احملفظة الوطنية« 
باعتبارها »الفارس« الذي سينتشــــل السوق من 
كبواتــــه وباالخص في وقــــت التراجع وهو االمر 
الذي يفسر حجم الضغوط الكبيرة على مسؤولي 
تلك احملفظة علما ان رأسمالها احملدود يجعل منها 
مستثمرا عاديا في الســــوق ودوره ال يرتقي الى 
كونه »صانع ســــوق حقيقيا« وتبقى كلمة السر 
دائما في آلية عملها »االســــتثمار« فقط وبالتالي 
فطبيعة عملها هو الشــــراء وقت احلاجة والبيع 

وفق آلية الربح وعدم اخلسارة.
3- التخوف املستقبلي على سهم اجيليتي بعد 
دخوله في مرحلة التقاضي مع السلطات االميركية 
وهو االمر الذي القى بظالله على هذا السهم احليوي 
الذي طاملا كان احملرك الرئيســــي للســــوق وقائد 
القطاع اللوجستي محليا واقليميا، وليس هناك 
ابلغ من حالة القلق التي تنتاب املســــتثمرين في 
هذا الســــهم والترقب املنتظر ايضا ملوعد انعقاد 
اجلمعية العمومية للشــــركة والذي لم يعلن عنه 
رسميا حتى اآلن رغم وجود تسريبات بأنها ستكون 

في االسبوعني االولني من الشهر املقبل.
4- الترقب العالنات الشركات عن النتائج املالية 
نصف الســــنوية، وهو امر يقلق املتداولني بشكل 
دوري مع اقتراب نهاية كل ربع سنوي، السيما ان 
العديد من الشركات لم تكشف عن ارقامها املالية 
ونتائجها ربع الســــنوية للربع االول حتى اآلن، 
ولقد درجت العادة على هذا الترقب الذي ميكن ان 
تكون اثارة وقتيــــة حيث انه ومبجرد بدء توالي 
تلك االعالنات وحتديدا من قبل البنوك احمللية فإن 

املؤشرات العامة للسوق تتحسن وتتعافى.
وقد اجمع مراقبون استطلعت »األنباء« آراءهم 
حول حقيقــــة ما يحدث بالســــوق حاليا على ان 
التداوالت متــــر مبرحلة تقلب حادة ومزاجية في 
القرارات دون وجود ثقة في مســــتقبل حتســــن 
االوضــــاع العامة، ويبقى األمل الوحيد قائما على 
كيفية االستفادة من حتســــن املناخ االستثماري 
احمللي خالل الفترة املقبلة واملستند بالدرجة االولى 
الــــى خطة التنمية، علما ان الهواجس الكامنة في 
نفوس املتداولني ان تلك اخلطة ســــتأخذ اشــــهرا 
حتى ترى النور، اضف لذلك الترقب لالعالن عن 
هيئة مفوضي هيئة اسواق املال التي سيكون لها 
دور كبير باملرحلة املقبلة في ضبط ايقاع السوق 
والتصدي للعديد مــــن املخالفات التي تصدر عن 

الشركات وكبار املتداولني دون رقيب.

السوق يمر حاليًا  بمرحلة 
تقلب حادة ومزاجية 
في القرارات دون وجود 
ثقة في مستقبل تحسن 
األوضاع العامة

متداوالن  يفكران في مستقبل التداوالت بالسوق خالل املرحلة املقبلة


