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شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان صندوق »نور العقاري« 
يتفاوض مع مالك عقارات محلية لشراء عقارات بقيمة 6 ماليني 
دينار خالل الربع األخير من العام احلالي، وذلك ضمن استثمارات 
الصندوق الذي طرحته الشركة لالستثمار في الفرص العقارية في 
السوق احمللية واخلليجي. وقالت املصادر ان الصندوق استثمر حتى 
اآلن نحو 30% من قيمة رأسماله الذي يقدر حاليا بـ 8 ماليني دينار، 

مشــــيرة الى ان الصندوق يركز في الوقت الراهن على االستثمار 
في الســــوق العقاري احمللي رغم ان نشــــاط الصندوق يتضمن 
االستثمار في االسواق اخلليجية الى جانب السوق احمللية، وذلك 
كون سوق العقارات في الكويت ينطوي على فرص عقارية واعدة 
خاصة بعد انخفاض قيم االصول العقارية خالل الفترة االخيرة. 
وذكــــرت املصادر ان الصندوق يعتزم توزيع ارباح نقدية بنهاية 

العام احلالي تترواح من 7 الى 8% من رأسماله.

صندوق »نور العقاري« بصدد شراء عقارات محلية بـ 6 ماليين دينار

محمد عبدالعزيز الشايع

محمد عبدالعزيز الشايع يفوز بجائزة  
»الرئيس التنفيذي لعام 2010 ـ قطاع التجزئة«

»وضوح«: تباطؤ وتيرة االرتفاعات بضغط من البنوك.. ودخول 
السوق في قفص التهدئة

تقرير  قـــال 
شركة وضوح 
لالستشارات 
ليـــــــــة  ملا ا
واالقتصادية 
ان الســـوق تعافى ســـريعا من 
عمليات جني األرباح التي شهدها 
في أول يوم من تعامالت األسبوع 
أقفلت املؤشرات  املاضي، حيث 
في بقية جلسات األسبوع على 
نحو إيجابي وإن كان طفيفا إال 
أنهـــا اســـتطاعت أن تعوض ما 
خســـارته في اجللســـة األولى، 
لتكون احملصلة النهائية لتعامالت 

األسبوع 6.840.1 نقطة.
وتابع: على الرغم من نطاق 
احلركة الضيق ســـواء ملؤشـــر 
السوق أو ألسهم الشركات إال أن 
معدالت السيولة األسبوعية كانت 
جيدة وإيجابية فقد بلغت مستوى 
231.7 مليـــون دينـــار، وإذا ما 
قورنت مع متوسط قيمة التداول 
األسبوعية آلخر ثالثة اشهر جند 
أنها تعتبر جيدة حيث بلغت 116 
مليون دينار. وأشار التقرير إلى 
أن سلوك املستثمرين بشكل عام 
جتاه حركة التداول متحفظ وليس 
اندفاعيا فهم لم يحســـموا بعد 
العظمى  الغالبية  قرارهم بشأن 
من الشـــركات، وهـــم يفضلون 
التريث واالنتظار وعدم استباق 
األحداث قبل إعالن نتائج أعمال 
تلك الشركات ومعرفة أوضاعها 
احلقيقية، وميكن مالحظة ذلك من 
خالل ثبات أسعار األسهم خالل 
جلســـات التداول لهذا األسبوع 
فعادة ما يكون عدد الشـــركات 
الثابتـــة أي التي لـــم يحدث أي 

الكويـــت لـــأوراق املالية أنهى 
تداوالت األسبوع الثالث من شهر 
سبتمبر على ارتفاع حيث أغلق 
املؤشر الســـعري عند مستوى 
6.840.1 نقطـــة مرتفعـــا بنحو 
0.02% عن إغالق األسبوع السابق 
الذي بلغ 6.838.7 نقطة، في حني 
أنهى املؤشر الوزني تداوالت هذا 
األســـبوع ليغلق عند مستوى 
452.3 نقطـــة منخفضـــا بواقع 
1.12% مقارنة بإغالق األســـبوع 
السابق عند 457.4 نقطة. ولفت 
الى انه مقارنة بتداوالت األسبوع 
القيمة  السابق فقد بلغ إجمالي 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
231.7 مليون دينار مقارنة بنحو 
174.9 مليون دينار خالل األسبوع 
السابق مرتفعة بنحو 32.4%، فيما 
ارتفعت كمية األســـهم املتداولة 
لهذا األسبوع بنحو 79.2% لتبلغ 
بنهاية هذا األسبوع 1.431 مليون 
ســـهم من خالل تنفيذ 22.365 
صفقة. وكشف ان متوسط قيمة 
التداول اليومي بلغ 64.3 مليون 
دينار من خالل متوسطات كمية 
متداولة تعادل 286.2 مليون سهم 
يوميا تقريبا على معدل 4.473 

صفقة يوميا. 
وتابع: على صعيد القطاعات 
فقد شهدت تداوالت السوق أداء 
متباينا حيث تصدر االرتفاعات 
قطاع التأمني والذي أغلق مؤشره 
الســـعري عند مستوى 2.641.1 
نقطة، مرتفعا بواقع 4.52% مقارنة 
باألسبوع السابق مستحوذا على 
قيمة تداول تعادل 1.26% من قيمة 
تداوالت السوق اإلجمالية، يليه 
ارتفاع  قطاع الصناعـــة بواقع 
مقداره 1.53% في مؤشره السعري.  
وأضاف: أما من حيث التراجعات 
فقد تصدرها قطاع البنوك ليغلق 
مؤشره الســـعري عند مستوى 
10.570.9 نقاط متخليا عن %1.86 
وبقيمة تداول تعادل 29.16% من 

إجمالي القيمة السوقية. 

خالل تـــداوالت آخر يوم تداول 
وفي حال تراجع املؤشـــر خالل 
الفترة املقبلة، فستكون منطقة 
الدعم األولى عند مستوى 6.800 
ـ 6.785 نقطة. وأشار التقرير الى 
انه على الرغـــم من التراجعات 
أنها ستكون ضمن  إال  املتوقعة 
املفهوم التصحيحي املؤقت، الذي 
سرعان ما ينتهي ويعاود املؤشر 
االرتفاع مرة أخرى، مســـتهدفا 
املقاومة  إلى منطقـــة  الوصول 
6.939ـ  6.965 نقطة، والتي متثل 
نسبة »فيبوناتشي« التصحيحية 
البالغة 50% للتراجعات الكبيرة 
السابقة من مستوى 7.597 نقطة 
إلى مستوى 6.280 نقطة.  وقال 
»تســـتند تلك الرؤيـــة في ذلك 
على العديد من الظواهر الفنية 
املهمة، يتمثل أبرزها في اإلغالق 
األســـبوعي االيجابي للمؤشر، 
إضافة إلى تخطي مستوى سيولة 
املؤشر خالل الفترة الراهنة معدل 
متوسط احلركة 100 يوم، للمرة 
األولى منذ تداوالت احلادي عشر 

من أغسطس املاضي.
التقرير بأن ســـوق  وأفـــاد 

السعري« يشهد حتركا تصاعديا 
خالل الفتـــرة الراهنة، وحتديدا 
منـــذ نهاية أغســـطس املاضي، 
حيث ارتقى خاللها املؤشـــر من 
مستوى 6.634 نقطة إلى مستوى 
6.871 نقطـــة، مســـجال ارتفاعا 
بنســـبة جاوزت 3.5%، ومحققا 
العام  أعلى مستوياته من مايو 
ارتفاعات  احلالي.وأضاف »تعد 
املؤشـــر احلاليـــة، اســـتكماال 
للموجات التصاعدية التي بدأها 
في اخلامس من يوليو املاضي، 
والتـــي ارتقى خاللها من 6.280 
نقطة »أدنى مستويات من نوفمبر 
2004« إلى مستوى 6.871 نقطة، 
ارتفاعا إجماليا بنسبة  مسجال 
قاربـــت 9.5%. وتابع »تنقســـم 
الرؤية الفنية قصيرة األجل إلى 
قســـمني متباينني متكاملني، أما 
األول وهو يرجح تراجع املؤشر 
ويســـتند في ذلك علـــى ولوج 
إلى نطاق »اإلشـــباع  املؤشـــر 
الشرائي«، طبقا لقراءات مؤشر 
»القوة النسبية« على الرسومات 
البيانيـــة اليوميـــة، إضافة إلى 
اإلغالق السلبي اليومي للمؤشر 

تغيير في أسعار أسهمها حوالي 
140 شركة أي بنسبة تفوق %60 
من إجمالي الشـــركات املدرجة، 
كما ميكننا مالحظة حالة الفرز 
املتعاملني وتركيزهم  وانتقائية 
على األســـهم الثقيلة من خالل 
املتميز بالنسبة للمؤشر  األداء 
الوزني والذي فاق أداؤه 17% منذ 
بداية العام مقارنة مع املؤشـــر 
الســـعري الذي اليزال قابعا في 
املنطقة احلمراء محققا تراجعا 
قدرة 2% عن الفترة نفسها. وبني 
التقرير أن مثل هذا السلوك يعد 
أمرا إيجابيا على الســـوق ككل، 
فكلما كان هناك حرص من قبل 
القرار  اتخاذ  املســـتثمرين عند 
االســـتثماري علـــى أن تكـــون 
قراراتهم االستثمارية تنطلق من 
منطلق موضوعي ومنطقي من 
خالل رصـــد النمو واألداء املالي 
للشـــركات، وعدم االندفاع وراء 
املضاربات العشوائية، عزز هذا 
السلوك من إيجابية السوق ودعم 
اســـتقراره وحد من تقلباته في 

املرحلة املقبلة.
وأفاد التقرير بأن أداء »املؤشر 

»برقان« يصدر سندات مساندة بقيمة 400 مليون دوالر

فاز رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة محمد حمود 
الشـــايع، محمد عبدالعزيز 
الشايع، هذا األسبوع بجائزة 
التنفيـــذي للعام  »الرئيس 
2010 ـ قطـــاع التجزئة« من 
مجلة CEO الشرق األوسط 
التي تصدرها مؤسسة »آي 

تي بي«.
وتهـــدف هـــذه اجلوائز، 
التي تعدهـــا جلنة من كبار 

احملررين في »آي تي بي«، إلى تكرمي النجاحات واالبتكارات 
وأخالقيات العمل املتميزة في عموم قطاع األعمال بالشرق 
 ITP Executive األوســـط. ولفت مدير التحرير في شركة
للنشـــر، أنيل بويرول، إلى أن ما حققه محمد عبدالعزيز 
الشايع من إجنازات الفتة خالل العام املاضي هو السبب 
الرئيســـي في فوزه وتفوقه ضمن فئـــة قطاع التجزئة 

الشديدة التنافسية.
وأضاف: »سنة رائعة جديدة تطل على محمد الشايع، 

أنه واحد  أثبت مجددا  الذي 
من أفضل جتار التجزئة في 
املنطقة، بـــل والعالم أيضا. 
ففي الوقت الذي تتراجع فيه 
العديد من الشركات،  أعمال 
يواصل الشايع االستثمار في 
توســـعة أعماله، السيما مع 
جذب 29 عالمة جتارية إلى 
مردف سيتي سنتر، أحد أهم 
مشاريع التجزئة في املنطقة 

هذا العام«.
وقال محمد الشايع »إنه لشرف لي أن أنال هذا التقدير، 
ويســـعدني أن يتم تكرمي جناح والتزام شـــركة الشايع 
بالنمو الـــذي هو ثمرة اجلهد اجلماعـــي والدؤوب الذي 
يبذله عشـــرون ألف موظف في الشركة«. وتابع »عقدنا 
العزم جميعا على أن يكون عام 2010 مذهال وناجحا بكل 
املقاييس، وخاصة مع طرح املزيد من العالمات التجارية 
العامليـــةـ  من مختلف القطاعـــاتـ  وهو ما ترك انطباعا 

إيجابيا وطيبا لدى املستهلكني في املنطقة«.

أثبت أنه واحد من أفضل تجار التجزئة في المنطقة وفي العالم

التراجعات المتوقعة للسوق ستكون ضمن المفهوم التصحيحي المؤقت

أعلن بنك برقان، أحد البنوك الرائدة واألكثر ديناميكية 
في الكويت والذراع املصرفية التجارية لشركة املشاريع 
الكويت )كيبكو( عن إصدار سندات مساندة بقيمة 400 

مليون دوالر لتعزيز رأسماله. 
وسيكون تاريخ االستحقاق للسندات بعد عشر سنوات في 
29 سبتمبر 2020، مع سعر الفائدة الثابتة على %7.875.

وفي هذه املناســـبة، أفاد رئيـــس مجلس إدارة بنك 
برقان ماجد عيســـى العجيل بالقـــول »إن قرار البنك 
إلصدار الســـندات هدفه تعزيز رأس املال ودعم النمو 

املتواصل ألعماله«.
وتابع »ان حصيلة إصدار السندات ستستخدم لتعزيز 
أعمال البنك محليا ودعم استراجتية البنك التوسعية 
التي تستهدف في املقام األول األسواق النامية في منطقة 
الشـــرق األوســـط«.ولقد فوض البنك كل من جي بي 
مورغان ومورغان ستانلي وستاندرد تشارترد للقيام 

بشكل مشترك بإدارة وتنسيق اصدار السندات.
هذا ويحظى بنك برقان على تصنيف A2 من موديز 
وBB + من ستاندرد آند بورز في حني ستحظى اصدار 
الســـندات على تصنيف A3 موديز BBB من ستاندرد 

آند بورز.

تقـرير

»مفوضي هيئة أسواق المال« ناقشو نماذج 
اللوائح التنفيذية لبعض األسواق الخليجية

محمود فاروق
اجتمع  مجلس مفوضي هيئة اسواق املال أجتمع 
أمس في مقر البورصة برئاســـة وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون ورئيس هيئة اســـواق 
املال صالح الفالح، وبحضور كامل االعضاء االربعة 
اآلخرين، وهم نائب الرئيس د.مهدي اجلزاف وكل 
من صالح اليوسف ود.نايف احلجرف ود.يوسف 

العلي.
وقالت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن االجتماع 
ناقش آلية إجناز الالئحة التنفيذية للقانون، قبل 
املهلة احملددة، والتي تبلغ ســـتة اشـــهر بحسب 
القانون، مبينه أنه مت مناقشة بعض مناذج اللوائح 
التنفيذية لبعض األسواق املالية العاملية واخلليجية 
كالسعودية وقطر واالمارات سعيا للخروج بالئحة 

شاملة تتناسب مع السوق الكويتي. 

وأشارت إلى أن االجتماعات املقبلة ستستمر 
بشكل يومي لتحديد ورسم سياسات عمل املفوضني، 
التي تنقســـم إلى مرحلتني، االولـــى تتمثل في 
االولويـــات املطروحة إلجناز الالئحة التنفيذية، 
أما املرحلة الثانيـــة فتتمثل في وضع آلية لنقل 
االصول اخلاصة بالبورصة الى الهيئة تدريجيا 
مرورا بوضع خطة وآلية لتأسيس الشركة التي 
سينضوي حتتها كيان البورصة متهيدا لتحويلها 

الى شركة.
ولفتت املصادر إلى أن الهيئة تستعد إلصدار قرار 
بتشكيل جلنة من اإلدارة القانونية في البورصة 
ملساندة املجلس في وضع الالئحة التنفيذية، بهدف 
اخلروج بالئحة تنفيذية متكاملة وواضحة، فضال 
عن استحداث هيكل اداري فني معاون للمفوضني 

يتم انتقاؤه وفقا ألسس فنية.

»التجارة«: 40 شركة تعقد جمعياتها العمومية 
في الفترة بين 26 و30 سبتمبر

»دانة الصفاة« تدرس استحواذات 
في القطاع الصناعي خالل 2010

تعكف على دراسة إجراء توسعات في قطاعي المطاعم واالستثمار في األوراق المالية

 قالت وزارة التجارة والصناعة ان 40 شركة 
تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة ســـتعقد 
اجتماعات جمعياتهـــا العمومية العادية وغير 

العادية في الفترة بني 26 و30 اجلاري.
وذكرت الوزارة على موقعها االلكتروني أمس 
ان بعض هذه اجلمعيات ستعقد في مبنى الوزارة 
مبجمع الوزارات وبعضها اآلخر في مقار الشركات 
ذاتها مضيفة انها ستعلن اسبوعيا عن اجلمعيات 
املقررة لكل شركة في االسبوع الذي يسبق موعد 

انعقاد جمعيتها العمومية.
واوضحت ان 10 شـــركات ستعقد جمعياتها 
العمومية في 26 ســـبتمبر اجلـــاري وهي بيت 
املالية واملنتهى للعقـــارات واملقاوالت  األوراق 
االنشائية وصبحان للخدمات التخزينية والتنمية 
اخلليجية العقارية ومحمد عبداحملسن اخلرافي 
والدليـــل القابضة ومهند القابضة وتكنولوجيا 
النتاج الغازات والسرة العاملية ومجموعة تبارك 

القابضة.
وافادت الوزارة بأن شركات االولى القابضة 
ورويال أفيشـــن ومجموعة الراشد للمشاريع 
وجمان الوطنيـــة العقارية والكويتية لتنظيم 
املزادات وأدفانتج النشـــاء االســـواق املركزية 
ويونايتد القابضة وطيران اجلزيرة وام ام سي 
الغذائية ورودل الشـــرق االوسط لالستشارات 

ســـتعقد جمعياتها العمومية يـــوم االثنني 27 
سبتمبر.

واشارت الى ان 7 شركات ستعقد جمعياتها 
العموميـــة الثالثاء 28 ســـبتمبر وهي العملية 
العقارية واملسباح الكويتية ألعمال األملنيوم وكي 
جي إل للخدمات العامة وأركان للصخور والوطنية 
التكنولوجيا  الوطنية وعالم  للحفر واخلدمات 

للتجهيزات وياكو الطبية.
وقالت الوزارة ان عموميات شركات املجموعة 
الدولية لالستثمار واملتحدة للمسارح واملشاريع 
واالولى ملورد الطاقة واملشتركة العاملية العقارية 
ودانة الصفاة العقارية والعديلية للتخزين والتبريد 

ستعقد يوم االربعاء املوافق 29 سبتمبر.
وذكرت ان 7 شركات ستعقد جمعياتها العمومية 
في 30 سبتمبر وهي االمتيازات اخلليجية ولؤلؤة 
الكويت العقارية وغرب اخلليج العقارية ومينا 
كابيتال القابضة والزامل الدولية العقارية وآسيا 

املتحدة وأنظمة البناء للمقاوالت اإلنشائية.
ودعت الوزارة الشركات املعنية الى االلتزام 
مبواعيد اجلمعيات العمومية اخلاصة بها والزام 
املوظف املختص من قبلها بكتابة احملضر ووضعه 
في ملف خاص بالشـــركة ليســـلم مع التقرير 
واحملضر لقســـم اجلمعيات العمومية بالوزارة 

فور انتهاء اعمال اجلمعية.

محمود فاروق
كشـــف مصادر ذات صلة عن أن شركة »دانة 
الصفاة« تدرس إجراء عدة استحواذات في القطاع 
الصناعي خالل العام احلالي، مبينة أن الشـــركة 
تعكف حاليا على دراسة اجراء توسعات في قطاع 
املطاعم واالستثمار في األوراق املالية خالل الفترة 

املقبلة.
وافادت بأن قطاع العمليات بالشركة قام باعادة 
تنظيم قطاع املبيعات لزيادة الدخل، وتعزيز تواجد 
الشركة خارج السوق احمللي عبر ضخ املزيد من 
االستثمارات في األنشطة اخلارجية لتنويع مصادر 

الدخل.

اجلدير بالذكر أن الشـــركة حققت صافي ربح 
قـــدره 1.44 مليون دينار مقابل ربح قدره 383.94 
ألف دينار للفترة نفسها من العام السابق، وبلغت 
حقوق املســـاهمني حتـــى 2010/6/30 مبلغا قدره 
42.95 مليـــون دينار مقارنة مببلغ 44.29 مليون 

دينار للفترة نفسها من العام السابق.
 كما بلغت ربحية السهم مبلغا قدره 5.11 فلوس 
للسهم مقارنة بربح قدره 1.36 فلس للسهم للفترة 
نفسها من العام السابق، وبلغت القيمة الدفترية 
للسهم حتى نهاية الربع األول من عام 2010 مبلغا 
قدره 149.5 فلسا للسهم مقارنة مببلغ 154.2 فلسا 

للعام السابق.

في اجتماع برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون

صالح الفالح

ماجد العجيل

أحمد الهارون

»كيبكو« تشتري %11.8
 من »الصناعات المتحدة«

ذكرت شركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( انه 
قد مت االتفاق مع شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
الدارة االصول )كامكو( لشراء عدد وقدره 58.700.000 
سهم من اسهم شركة الصناعات املتحدة، اي نسبة تصل 
الى 11.85% من أسمال شركة الصناعات املتحدة وبسعر 
اجمالي وقدره 10.918.200 دينار بواقع 186 فلسا للسهم 
الواحد.وافادت الشركة على موقع البورصة بأن مشاريع 
الكويت االستثمارية الدارة االصول هي شركة تابعة لذلك 
وان اي ربح او خسارة قد ينتج عن عملية البيع سيتم 
استبعاده وذلك حسب املعايير الدولية للتقارير املالية. 
من جهة اخرى، افادت كامكو بأن عملية البيع س��تتم 
من خالل القوانني واالنظمة املعمول بها في البورصة 

لصفقات بيع اكثر من %5.


