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الصفقات فارتفعت بنس���بة 8.3% حيث بلغت 6888 صفقة. وجرى 
التداول على أس���هم 132 س���هما من أصل 211 س���هم شركة مدرجة، 
وارتفعت أس���عار أسهم 24 شركة وتراجعت أسعار أسهم 81 شركة 
واس���تقرت قيمة أس���هم 27 ش���ركة عند معدالت االقفال في نهاية 

االسبوع املاضي. 
وتصدر قطاع االستثمار 
النشاط في جلسة تداوالت 
أمس بكمية تداول حجمها 
162.8 مليون سهم نفذت من 
خالل 2366 صفقة قيمتها 

16.8 مليون دينار.
العقارات  وجاء قطاع 
الثاني بكمية  املرك���ز  في 
تداول حجمها 98.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 1041 
صفقة قيمتها 6.07 ماليني 

دينار. 
وحل قطاع اخلدمات في 
املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 83.2 مليون سهم 
نفذت من خالل 1485 صفقة 

تشير مالمحها األولية الى انها ستشهد منوا ملحوظا مما سيكون له 
دور بارز في التحرك االيجابي للسوق خالل املرحلة املقبلة. 

مؤشرات السوق

مع تراجع اداء السوق أغلق املؤشر العام على انخفاض 0.92% بإقفاله 
عند مستوى 7.010.5 نقاط 
مرتفع���ا بواقع 65 نقطة، 
فيما اغلق املؤشر الوزني 
على انخفاض 1.50% بإقفاله 
عند مستوى 475.60 نقطة 
مرتفعا بواقع 7.25 نقاط. 
املتغي���رات  وش���هدت 
الثالثة تباينا في جلس���ة 
تعام���الت األم���س، حيث 
انخفضت قيمة االس���هم 
املتداولة بنس���بة %0.79 
ببلوغه���ا 73.956 مليون 
دينار، ف���ي حني ارتفعت 
كمي���ة االس���هم املتداولة 
بنسبة 24.2% حيث بلغت 
421.890 مليون سهم، أما 

شائعات سلبية حول صفقة »زين« تدفع السوق 
للهبوط الحاد ومصادر معنية تؤكد لـ »األنباء« عدم صحتها

اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغة 32.07 مليون دينار على 43.3% من إجمالي 
القيمة وهي زين وبيتك وبرقان واالستثمارات 

واجيليتي وايفا.
تص��درت قيم��ة تداول س��هم زين األس��هم 
املتداولة ب� 11.2 مليون دينار متثل 15.1% من إجمالي 

القيمة.
تصدر مؤشر قطاع البنوك قطاعات السوق 
املتراجعة بواقع 164.9 نقطة، تاله مؤشر قطاع 
غي���ر الكويتي بواقع 136.7 نقطة، تاله مؤش���ر 
قطاع اخلدمات بواقع 74.7 نقطة، تاله مؤش���ر 

قطاع التأمني بواقع 57.2 نقطة. ت
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قيمتها 20.3 مليون دينار. 
وجاء قطاع البنوك في املركز الرابع 
بكمية تداول حجمها 33.5 مليون سهم 
نفذت م���ن خالل 857 صفقة قيمتها 

20.5 مليون دينار.

آلية التداول

استحوذ قطاع البنوك في جلسة 
امس عل���ى 27.8% من الس���يولة، 
وتراجع سهم »الوطني« الى مستوى 
دينار و400 فلس، وذلك بعد تداوالت 
متوسطة، اذ مت تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون دينار، في 
حني تراجع سهم »بيتك« الى مستوى دينار و220 فلسا، وذلك بعد 
تداوالت نش���طة بلغت كمياتها 4.5 ماليني سهم بقيمة 5.6 ماليني 
دينار، اما س���هم »اخلليج« فتراجع مبقدار 20 فلس���ا بعد تداول 
5.040 ماليني س���هم بقيمة 2.6 ماليني دينار، واستقر السهم عند 
مستوى 520 فلسا، اما سهم »املتحد« فانخفض مبقدار 10 فلوس 
بعد تداوالت محدودة بلغت كمياتها 565 الف سهم بقيمة 344 الف 
دينار، وتراجع سهم »الدولي« مبقدار 5 فلوس بعد تداول 9.2 ماليني 
س���هم بقيمة 2.8 ماليني دينار، فيما تراجع سهم »بوبيان« بواقع 
20 فلسا بعد تداوالت نشطة بلغت كمياتها 3.1 ماليني سهم بقيمة 
1.9 مليون دينار، واستقرت اسهم »التجاري« و»االهلي« و»برقان« 
عند مس���تويات اغالقها السابق.  واستحوذ قطاع االستثمار على 
22.8% من اجمالي السيولة في جلسة تعامالت امس، وشهد سهم 
»االستثمارات« تراجعا ملحوظا في جلسة امس وذلك مبقدار 35 
فلسا وذلك بعد تداوالت قوية بلغت كمياتها 8.8 ماليني سهم بقيمة 
4.3 ماليني دينار، فيما تراجع سهم »الساحل« مبقدار 6 فلوس بعد 
تداوالت نشطة بلغت كمياتها 6.1 ماليني سهم بقيمة 829 ألف دينار، 
اما سهم »املال« فانخفض بواقع 6 فلوس ليصل الى مستوى 122 
فلسا بعد تداوالت قوية بلغت كمياتها 10.7 ماليني سهم بقيمة 1.3 
مليون دينار، اما سهم »ايفا« فارتفع بواقع 5 فلوس بعد تصدره 
لألسهم من حيث الكميات املتداولة وذلك من خالل كمية بلغت 46.1 

مليون سهم بقيمة 3.03 ماليني دينار.

الصناعة والخدمات

استمر تراجع سهم »مجموعة الصناعات« مبقدار 5 فلوس اخرى 
ليهوي الى مستوى 385 فلسا بعد تداوالت بلغت كمياتها 3.7 ماليني 
س���هم بقيمة 1.46 مليون دينار، اما سهم »انابيب« فانخفض بواقع 
15 فلس���ا ليصل الى مس���توى 310 فلوس بعد تداوالت نشطة على 
السهم بلغت كمياتها 1.7 مليون سهم بقيمة 551 الف دينار، وتراجع 
س���هم الكابالت مبقدار 40 فلس بعد تداول 30 الف س���هم بقيمة 61 
الف دينار. وتراجع سهم »زين« الى مستوى دينار و400 فلس بعد 
تداوالت نش���طة نس���بيا بلغت كمياتها 7.9 ماليني سهم بقيمة 11.1 
مليون دينار، فيما تراجع س���هم اجيليتي الى مس���توى 540 فلسا 
مسجال خسائر مقدارها 30 فلسا بعد تداول 6.05 ماليني سهم بقيمة 

3.3 ماليني دينار.

شريف حمدي
 ش���هد س���وق الكويت لألوراق 
املالية في جلس���ة األمس تراجعات 
حادة على اثر شائعات سلبية حول 
صفقة »زين« رددها البعض داخل 
املتداولون  أروقة السوق وتناقلها 
فيما بينهم، مما كان له أثر س���لبي 
على سهم زين الذي تراجع مبقدار 
20 فلسا، وكذلك األسهم املرتبطة به 
والتي شهدت هي األخرى تراجعات 
حادة جتلت في سهم االستثمارات 

الوطنية الذي ش���هد عمليات بيع قوية انخفض على اثرها مبقدار 
35 فلس���ا، وكذلك أسهم الساحل واملال وأنابيب والكابالت واألغذية 
والتي تراجعت بشكل قوي اثر على املؤشر الوزني. وأكدت مصادر 
معنية بالصفقة ل� »األنباء« عدم صحة هذه الشائعات وان الصفقة 
تسير في اجتاهها الصحيح وال توجد اي عراقيل تعترضها، وأضافوا 
ان اجراءات احلصول على متويل الصفقة تس���ير بخطى س���ريعة، 
مش���يرين الى ان البنك الوطني الذي يقوم بدور مستش���ار شركة 
االتص���االت االماراتية يقوم بخطوات س���ريعة مع عدد من البنوك 
العاملية من أجل ترتيب قرض مجمع لسداد قيمة الصفقة التي تصل 

الى 11 مليار دوالر. 
وأنهى الس���وق تعامالت االس���بوع على انخفاض كبير نتيجة 
تراجع العديد من االسهم سواء القيادية او الرخيصة جراء عمليات 
بيع قوية جلني األرباح، مما اثر بشدة على مؤشري السوق خاصة 
املؤشر العام الذي كاد ان يفقد مستوى 7 آالف نقطة بعد ان جتاوزت 
خسائره اكثر من 80 نقطة ليهوي الى مستوى 6990 نقطة، قبل ان 
حتل اقفاالت الثواني األخيرة لتقلص خسائره الى 65 نقطة ليغلق 
املؤشر العام مستقرا فوق مستوى ال� 7 آالف نقطة بفارق 10 نقاط 
فقط. وظهر جليا منذ بداية تعامالت اجللس���ة ان هناك توجها قويا 
للبيع بهدف جني األرباح، حيث وضح هذا التوجه بشدة على اسهم 
القطاع املصرفي من خالل تراجع الوطني وبيتك واخلليج وبوبيان 
رغ���م اعالن الوطني وبوبيان عن نتائ���ج مالية جيدة للربع الثالث 
والتسعة اشهر بشكل عام، ومع استمرار حدة البيع السهم القطاع 
انضم الى قافلة االسهم اخلاسرة سهما التجاري واملتحد. فيما شهدت 
مجموعة ايفا نشاطا قويا مخالفا الجتاه السوق العام، حيث نشطت 
اسهم هذه املجموعة وش���هدت ارتفاعات ملحوظة على مدار فترات 
اجللسة ولكنها زادت قبل االغالق، كما شهدت مجموعة املدينة نشاطا 
مضاربيا ملحوظا من خالل ارتفاع اس���هم املدينة واكتتاب والسالم 
قبل تراجعها عند االغالق عدا س���هم املدينة الذي اغلق عند مستواه 
السابق وذلك بعد حتقيق ارباح سريعة، وكان لنشاط بعض االسهم 
الرخيصة بشكل عام دور في احلد من خسائر مؤشرات السوق وعودة 
السوق لالستقرار فوق مستوى 7 آالف نقطة مجددا، ويبدو ان صّناع 
السوق كان لديهم اصرار على رفع املؤشر فوق هذا املستوى كنوع من 
الدعم النفسي للمتداولني في بداية االسبوع املقبل، خاصة ان السوق 
رغم االنخفاض اليزال يتمتع بعوامل زخم كثيرة أهمها نتائج الربع 
الثالث التي بدأت بعض البنوك والشركات في االعالن عنها، والتي 

)محمد ماهر( الهبوط احلاد للسوق آثاره واضحة على أحد املتداولني 

المؤشر العام 65 نقطة 
وتداول 421.8 مليون سهم 

قيمتها 73.9 مليون دينار

انخفاض

استحواذ أسهم 
6 شركات على 
32.07 مليون 
دينار تمثل%43.3 
من إجمالي القيمة

مجموعة »إيفا« 
شهدت نشاطًا 
ملحوظًا ساهم 

في الحّد من خسائر 
المؤشرات 

»االستثمارات«: الفترة المقبلة ستشهد ثقة أكبر في السوق 
الرتفاع حجم ونمو أرباح الشركات المدرجة

 4.7 ماليين دينار خسائر »األهلية القابضة« لـ 6 أشهر
 أعلن س����وق الكويت لألوراق أنه تقرر إعادة التداول 
على سهم الشركة األهلية القابضة يوم األحد القادم وفقا 

ملا يلي: 
 1- يتداول سهم الشركة في اليوم األول من دون حدود 
س����عرية ال����ى أن تتم أول صفقة ومن ث����م تطبق احلدود 

السعرية املتبعة في السوق.
2- تبقى أسعار التداول لسهم الشركة خارج معادالت 

حساب مؤشرات السوق ملدة 14 يوما.
3- تسوى العقود اآلجلة التي لم يتم تسويتها في تاريخ 
وقف تداول السهم خالل أسبوعني من تاريخ إعادة تداوله، 

على أن تنتهي في موعد أقصاه 31 اكتوبر اجلاري.
وقد اعتمد مجلس ادارة الشركة البيانات املالية املرحلية 
لفت����رات ال� 6 أش����هر املنتهية ف����ي 30 يونيو 2010، خالل 
اجتماعه أمس وأظهرت النتائج حتقيقها خسائر قدرها 4.7 
ماليني دينار مبا يعادل 5.8 فلوس للسهم مقارنة بخسائر 
قدرها 7.9 ماليني دينار مبا يعادل 9.7 فلوس للسهم للفترة 
املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 24.8 

مليون دينار مقارنة ب� 90.5 مليون دينار للفترة املقارنة 
من 2009 وبل����غ اجمالي املوج����ودات 161.6 مليون دينار 
مقارنة ب� 216.7 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
اجمالي املطلوب����ات املتداولة 52.4 مليون دينار مقارنة ب� 
52.7 ملي����ون دينار وبلغ اجمالي املطلوبات 102.6 مليون 
دينار مقارنة ب� 105.4 ماليني دينار للفترة املقارنة من 2009 
وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 49 مليون دينار مقارنة ب� 
100 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 علما ان تقرير 
مراقبي احلس����ابات يحتوي على التأكي����د على أمر اآلتي:  
بدون التحفظ في رأينا نلفت االنتباه الى اإليضاح 2.1 ان 
األم����ر املوضح   في ذلك املوضوع يقدم افصاحا عن التزام 

املجموعة باملادة 171 من قانون الشركات التجارية.
إيضاح 2.1 خسائر متراكمة:  بلغت اخلسائر املتراكمة 
للشركة األم كما في تاريخ املركز املالي 102.1 مليون دينار 
مبا ميثل 123.36% من رأسمال الشركة. وفقا للمادة 171 من 
قانون الش����ركات التجارية، إذا جتاوزت خسائر الشركة 
75% من رأسمالها، يتعني على مجلس إدارتها الدعوة الى 

عقد جمعية عامة غير عادية ملناقش����ة اإلجراءات الواجب 
اتخاذها. تدرس املجموعة إعادة هيكلة رأس����مال الشركة 
بناء على حقوق امللكية املوجب املتوافر البالغ 49 مليون 
دينار كما ف����ي 30 يونيو 2010.   تزيد املطلوبات املتداولة 
للمجموعة عن موجوداته����ا املتداولة مببلغ 27.6 مليون 
دينار كما في 30 يونيو 2010، وقد قامت املجموعة بإعادة 
هيكلة بعض ديونها في الفترة الالحقة، وتعمل على اعادة 
الهيكلة بالنسبة لباقي الدائنني. ايضاح 21 اجلمعية العامة 
الس����نوية:  انعقدت اجلمعية العامة السنوية بتاريخ 20 
س����بتمبر 2010 واعتمدت البيانات   املالية املجمعة للسنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 كما وافقت على إطفاء جزء من 
اخلسائر املرحلة باستخدام االحتياطيات وعالوة اإلصدار 
حيث يبلغ رصيد اخلسائر املرحلة كما في 31 ديسمبر 2009 
نحو 97.3 مليون دينار ويقدر االحتياطي االختياري بنحو 
16.469.832  دينارا واالحتياطي اإلجباري بنحو 16.513.832 
دينارا وعالوة اإلصدار بنحو 27.734.335 دينارا فيما أن 

الرصيد غير املطفأ 36.665.840  دينارا.

خصوصا في حال إمتام صفقات 
االس����تحواذ املرتقبة واستفادة 
القطاع املصرفي مباشرة من جهة، 
ومن جهة اخرى عودة جزء كبير 
من ريعها الى هيئة استثمار مباشر 
في السوق سواء من املستثمرين 
االستراتيجيني او صغار املساهمني 
وهو ما س����يعمل على حتس����ني 
معدالت الس����يولة ويس����اهم في 
الس����يولة  حلحلة معضلة عمق 
التي يعاني منها سوق رأس املال، 
وهو ما ينعكس بافتراض ثبات 
العوامل األخرى الى رواج فرص 
االستثمار على املستويني القصير 
ومتوس����ط األجل، باالضافة الى 
تعزيز مواقع االس����تثمار طويلة 
األجل في بعض األصول التشغيلية 
املهمة لدى العديد من صناع السوق 

واملستثمرين اإلستراتيجيني.

القرار االستثماري الى مخاطر غير 
محسوبة وبالتالي فإن االجتاه في 
هذا الصدد البد ان يكون من خالل 
القواعد األساسية لعملية التداول 
م����ن التحليل األساس����ي والفني 
وبالتالي فإنه م����ن الضرورة ان 
يكون هناك عمق أكبر في اعتماد 
تلك التوجهات وهو شأن مرتبط 
ارتباطا وثيقا بنس����بة الشفافية 
املتاحة واملفروضة على س����وق 
األوراق املالية بشكل عام وهو ما 
نأمل ان يتم إجنازه من خالل قيام 
هيئة السوق املالية مؤخرا وإثبات 

دورها بذلك االجتاه.
وبش����كل عام فإننا نعتقد ان 
الفترة املقبلة ستشهد ثقة أكبر في 
السوق، خاصة ان املؤشرات األولية 
حلجم أرباح الش����ركات ومنوها 
ستدفع بعجلة السوق الى األمام، 

من ضمن أكثر الشركات املرتفعة 
خالل األسبوع والذي سيطرت عليه 
5 شركات مبكاسب سوقية تراوحت 
بني 13% و29% جميعها شركات في 
قطاع االستثمار وقطاع العقار. هذا 
وقد شهد السوق في يومه األخير 
تصحيحا جزئيا بلغ 88 نقطة أثناء 
التداوالت، إال انه قلص من خسائره 
وقت إقفال السوق واستقر على 
انخفاض مبعدل 65 نقطة وجنح 
في احملافظة على مس����تواه فوق 
احلاجز النفسي 7 آالف نقطة الذي 
لم يبلغه منذ أواخر مايو املاضي. 
وبالتأكيد فإن للشائعات دورا كبيرا 
في توجيه حركة السوق من خالل 
تأثير احلركة اجلماعية من صغار 
املستثمرين، إال ان االعتماد عليها 
سواء كانت ش����ائعات سلبية او 
ف����ي مضمونها يعرض  إيجابية 

المس املؤشر العام قاعه ومن ثم 
تكوي����ن الفجوة الكبيرة بني أداء 
الذي حقق عائدا  الوزني  املؤشر 
يفوق نسبة 23% منذ بداية العام 
مقابل اس����تقرار املؤشر السعري 
عند نفس مستواه، وال شك ان ذلك 
الرواج قد كان مشموال باحلركة 
الذي ش����هدته أسهم  والنش����اط 
مجموعة زين والشركات األخرى 
املرتبط����ة طوال أيام األس����بوع، 
والالفت هو حتقيق قطاع االستثمار 
املركز الثالث من بعد قطاع البنوك 
وقطاع اخلدمات، وذلك بالنسبة 
ألكث����ر القطاعات م����ن حيث قيم 
التداول خالل األسبوع، وتاله قطاع 
الصناعة وم����ن ثم قطاع العقار، 
هذا النش����اط الذي شهدناه خالل 
األسبوع قد نتجت عنه مكاسب 
استثنائية حققتها بعض األسهم 

أوضح تقرير 
ك��������ة  ش����ر
االستثمارات 
الوطني����ة ان 
الس����وقية بنهاية تداول  القيمة 
األسبوع املاضي للشركات املدرجة 
الرس����مي 35.676.9  في السوق 
مليون دينار بارتفاع قدره 186.1 
مليون دينار، وما نس����بته %0.5 
مقارنة مع نهاية األس����بوع قبل 
املاضي والبالغة 35.490.7 مليون 
دينار وارتفاع قدره 4.992.0 مليون 
دينار وما نسبته 16.3% عن نهاية 

عام 2009.
ه����ذا ومن خالل ع����رض أداء 
متغيرات الس����وق العامة والتي 
يتض����ح من خالله����ا التباين في 
اجتاه مكوناتها، حيث ارتفعت كمية 
األس����هم املتداولة مقابل استقرار 
وثبات نسبي لقيمها وعدد صفقاتها 
وهو ما يشرح توجه السوق هذا 
األسبوع الذي تركز نشاطه على 
األس����هم املتدنية س����عريا وفيما 
يبدو ان ذلك التوجه الذي فرض 
نفسه على حركة التداول وسلوك 
املستثمرين قد كان مدعوما بعامل 
توقيت فرص اس����تفادة شريحة 
واسعة من األسهم لم يطلها رواج 
السوق ولم تتأثر به منذ انطالقته 
في الثاني من يوليو املاضي عندما 

تقـرير

مجلسا إدارة »كويت إنفست« و»جيزان«
أقّرا دمجهما مع »الدولية للتمويل«

حادث تصادم باخرة »الخليجية للصخور«
ُينظر بالقضاء في 2 ديسمبر المقبل

أفادت الش��ركة اخلليجية للصخور في بيان نشر على موقع 
البورصة بش��أن ح��ادث تصادم باخ��رة مملوكة للش��ركة بأنه 
بخصوص احلادث الذي وقع في تاريخ 7 أغسطس املاضي مبيناء 
مومباي بالهند بني الباخرة »خليجية 3« اململوكة للشركة اخلليجية 
للصخور والسفينة »ام.اس.سي شيترا« اململوكة لشركة كومبانيا 
نافيرا س��تيرا اس.ايه  ومقرها جمهورية بنما مما نتج عنه حدوث 
اضرار كبيرة، وعليه فقد قامت  الش��ركة املالكة للس��فينة شيترا 
بتقدمي طلب اس��تصدار امر حجز حتفظي لقاضي األمور الوقتية 
بالكويت عل��ى الباخرة خليجية »4« اململوكة للش��ركة اخلليجية 
للصخور مس��تندة الى تقرير من شركة خاصة عن احلادث وقد 

قوبل الطلب بالرفض.  
وذكر البيان أن الش��ركة املالكة للس��فينة ش��يترا قامت برفع 
دع��وى موضوعي��ة بالكويت بندب خبير لتقدي��ر قيمة األضرار 
الناجمة عن احلادث، وقد حدد لنظرها جلس��ة 2 ديس��مبر املقبل 
امام الدائرة جتاري كلي ومن املتوقع ان تس��تغرق تلك الدعوى 3 
س��نوات امام القضاء حتى يصدر فيها حك��م قضائي، علما بأنه 
حتى تاريخه لم يصدر تقرير رس��مي من جمهورية الهند بشأن 

احلادث.

أفاد بيان صادر عن سوق 
املالية بأن  ل���ألوراق  الكويت 
مجالس إدارات شركات كويت 
القابض���ة وجيزان  إنفس���ت 
القابضة والدولية للتمويل قد 
اجتمعوا يوم األربعاء املاضي 
اندماج شركتي  آلية  وناقشوا 
كويت انفست وجيزان القابضة 
في كيان واحد حتت مس���مى 
ش���ركة الدولية للتمويل وقد 
أس���فر االجتماع األول لشركة 
كويت انفس���ت ع���ن النتائج 
التالي���ة، أوال: اطل���ع املجلس 
على التقري���ر املعد من مكتب 
هنادي حمود البدر املعني من 
قبل احملكمة الكلية، بشأن حل 
الشركة وشركة جيزان القابضة 
الدولية  إلى الشركة  وضمهما 
للتمويل، وق���د وافق املجلس 
 على ه���ذا التقرير وما خلص 
إليه م���ن نتائج وهي كاآلتي:   
بلغ إجمالي أصول شركة كويت 
انفس���ت القابضة 71.392.837 
دين���ارا  وإجمال���ي خصومها 
14.888.529 دينارا مما يعادل 
الواحد وبلغ  181 فلسا للسهم 
إجمالي أصول ش���ركة جيزان 
القابض���ة 27.283.092 دينارا 
وإجمالي خصومها 4.124.745 
دين���ارا مما يعادل 85 فلس���ا 
للس���هم الواحد، وبلغ اجمالي 
اصول الشركة الدولية للتمويل 
149.046.754 دينارا واجمالي 
خصومها 50.407.870 دينارا 
مما يعادل 212 فلس���ا للسهم 

الواحد. 
ثانيا: واف���ق املجلس على 
مع���دالت التب���ادل التالية: أن 
مينح كل سهم من اسهم شركة 
كويت انفست القابضة 0.695 
سهم  فى اسهم الشركة الدولية 
للتمويل باإلضافة الى مبلغ 33.5 
عن كل س���هم علما ان التبادل 
سوف يتم للمساهمني املقيدين 
في سجالت الشركة وقت نفاذ 
االندماج قانونا، أي بعد 3 اشهر 
من قيد االندماج في الس���جل 
التجاري، وذلك  تطبيقا لنص 
املادة 225 من قانون الشركات، 
وال  يجوز تنفيذ قرار االندماج 
اال بع���د انقضاء 3 اش���هر من 
تاريخ إشهاره في القيد بالسجل 

التجاري. 
ثالثا: اعتمد مجلس اإلدارة 
مشروع عقد االندماج، وخول 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنت���دب بالتوقيع على العقد 

واتخاذ جمي���ع اإلج����راءات 
الالزمة الس���تكمال  االندماج، 
علم�������ا أن ه���ذه الق���رارات 
خاضع��������ة ملوافقة اجلمعية 
العمومية للش���ركة واجلهات 

 املختصة.

الدولية للتمويل

كما وافق مجلس ادارة شركة 
الدولية للتمويل على معدالت 

التبادل التالية:
أن مينح كل سهم من اسهم 
شركة كويت انفست القابضة 
0.695 سهم   في اسهم الشركة 
الدولية للتمويل باإلضافة الى 
مبلغ 33.5 فلسا عن كل سهم. 

أن مينح كل سهم من اسهم 
القابضة 0.403  شركة جيزان 
سهم   في اسهم الشركة الدولية 
للتمويل، ليزيد راس مال الشركة 
الدولية للتمويل من 46.571.564 
دينارا الى 80.288.257 دينارا 
 وذلك بإص���دار 337.166.925 
س���هما جديدا بقيمة اس���مية 
 مقدارها 100 فلس وعالوة اصدار 
مقدارها 112 فلسا، واملخصص 
منها ملساهمي  ش���ركة كويت 
انفست القابضة 227.826.762 
سهما، وملساهمي شركة جيزان 
القابضة 109.340.164 سهما، 
كذلك س���يحصل كل سهم من 

اسهم شركة كويت  انفست على 
33.5 فلسا نقدا، علما ان التبادل 
سوف يتم للمساهمني املقيدين 
في سجالت الشركة وقت نفاذ   
االندماج قانونا، اى بعد 3 اشهر 
من قيد االندماج في الس���جل 
التجاري، وذلك   تطبيقا لنص 
املادة 225 من قانون الشركات، 
وال   يجوز تنفيذ قرار االندماج 
اال بعد انقضاء 3 اشهر من تاريخ 
اش���هاره في القيد   في السجل 
التجاري وسوف يكون ملكية 
رأس املال اجلديد للشركة الدولية 
للتمويل بع���د االندماج على 
التالي:  نسبة مساهمي  النحو 
الشركة الدولي���ة للتمويل %58  ، 
نسب������ة مساهمي شركة كويت 
انفست القابضة 28.4% ، نسبة 
مساهمي شركة جيزان القابضة 

  %13.6
كما اعتم���د مجلس اإلدارة 
مش���روع عقد االندم���اج مع 
شركة كويت انفست القابضة   
وشركة جيزان القابضة وخول 
نائب رئي���س مجلس اإلدارة   
بالتوقيع عل���ى العقد واتخاذ 
جمي���ع اإلج���راءات الالزم���ة 
الس���تكمال االندماج، علما أن 
هذه القرارات خاضعة ملوافقة 
العمومية للش���ركة  اجلمعية 

واجلهات   املختصة. 


