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 كونا: استقر سعر صرف الدينار في تعامالت أمس  32 
مقابل الدوالر عند مستوى ٠٫٢٨١ دينار، بينما انخفض 
ســـعر صرف اليورو أمام الدينار ليسجل ٠٫٣٦٨ دينار 

مقارنة بأسعار اول من أمس.
  وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على 
موقعه االلكتروني ان سعر صرف الدينار مقابل اجلنيه 
االسترليني انخفض ليستقر عند مستوى ٠٫٤٣٣ دينار 

في حني بقي مستوى ســـعر صرف الني الياباني دون 
تغيير عند سعر ٠٫٠٠٣ دينار وارتفع سعر صرف الفرنك 

السويسري ليسجل ٠٫٢٩٥ دينار.
  وارتفع سعر صرف الدوالر مقابل سلة من العمالت 
الرئيسية أمس وضمنها اليورو واجلنيه االسترليني 
والني الياباني بسبب إقبال املستثمرين في سوق العمالت 

على العمالت ذات العائد األدنى. 

 استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدوالر

 للمرة الثانية ورغبة من كبار المالك

 «الدولية للتمويل» تؤجل عموميتها

 ارتفاع صادرات الكويت من النفط الخام 
الى الصين للشهر السادس على التوالي

 طوكيو (كونا) - قفزت صادرات الكويت من النفط 
اخلام الى الصني بنســــبة ٣٢٪ خالل شهر نوفمبر 
املاضي مقارنة مع نفس الفتــــرة من العام املاضي 
لتصل الى ٩٥٢ ألف طن مبا يقارب ٢٣٣ ألف برميل 
يوميا. وقالت بيانات صينية رسمية ان هذا االرتفاع 
هو السادس من نوعه للشهر السادس على التوالي. 
وذكرت ادارة اجلمارك العامة ان الكويت زودت الصني 
مبا نسبته ٤٫٦٪ من اجمالي واردات الصني من النفط 
اخلام مقابل ٤٫٢٪ في نفس الشهر العام املاضي وما 

نسبته ٥٫١٪ في شهر اكتوبر املاضي.
  واضافت ان صادرات الكويت من النفط اخلام الى 
الصني خالل الشهور الـ ١١ للعام احلالي وصل اجماليها 
الى ٩٫٢٩ ماليني طن (٢٠٤ آالف برميل يوميا) بارتفاع 

قدره ٣٩٫٣٪ عن نفس الفترة العام املاضي.
  وســــجلت واردات الصــــني االجمالية من النفط 
اخلام خالل شــــهر نوفمبر املاضي ارتفاعا نسبته 
٢٢٫١٪ على املستوى السنوي ليصل الى ٥٫١١ ماليني 

برميل يوميا.
  يذكر ان الصني هي ثاني اكبر مســــتهلك للنفط 
اخلام بعد الواليات املتحدة. وتتصدر الســــعودية 
الدول املصدر للنفط اخلام الى الصني على الرغم من 
تقلص شحناتها بنسبة ١١٪ عن العام املاضي لتصل 
الى ٨٨٨ الف برميــــل يوميا تليها انغوال (٧٢٨ ألف 
برميل يوميا) بارتفاع نسبته ١٧٫١٪ واحتلت ايران 
املرتبة الثالثة اذ سجلت صادراتها الى الصني ارتفاعا 

بنسبة ٦٥٫٣٪ ليصل الى ٥٩١ الف برميل يوميا. 

 منى الدغيمي 
  أجلـــت شـــركة «الدولية 
للتمويل» انعقاد عموميتها غير 
العاديـــة للمرة الثانية والتي 
كان مقررا انعقادها أمس وذلك 
بطلب من كبار املالك لدراسة 
بعض بنود جـــدول األعمال 
والتوصل إلى توحيد وجهات 
النظر حول عملية دمج شركة 
جيزان القابضة وكويت انفست 
الدولية للتمويل  في شـــركة 
ومن املقـــرر انعقاد اجلمعية 
العمومية غير العادية للشركة 

يوم االربعاء القادم.
  ولإلشارة فإن أهم محاور 
النقـــاش التي تضمنها جدول 

األعمال كالتالي:
  ١ـ  مشروع عقد االندماج بني 

الشركة وكل من شركة جيزان 
القابضة وشركة كويت انفست 

القابضة.
  ٢ ـ اعتماد التقرير اخلاص 
بتقييم أصول الشركة وخصومها 

املعد من قبل اخلبير.
  ٣ ـ اعتمـــاد تقرير مراقبي 
حسابات الشركة في البيانات 
التي مت على أساسها احتساب 
املقابل الذي ســـيحصل عليه 
مساهمو شركة جيزان القابضة 
وشركة كويت انفست القابضة 

في زيادة رأسمال الشركة.
  ٤ ـ زيادة رأسمال الشركة 
عن طريق إصدار أسهم جديدة 
بعـــدد ٣٧٧٫١٦٦٫٩٢٥ ســـهما 
بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ فلس 
الواحد تخصص هذه  للسهم 

الزيادة ملســـاهمي الشركتني 
املندمجتني.

  ٥ ـ تعديل املادة رقم ٥ في 
النظام األساسي واملادة رقم ٦ 

من عقد التأسيس.
  وجتدر اإلشارة الى أن صفقة 
الدمج ستتم عن طريق تصدير 
عدد ٣٣٧٫١٦ مليون ســـهم من 
أسهم الشركة الدولية للتمويل 
(شاملة أسهم اخلزينة) بقيمة 
٦٨٫٧ مليون دينار، أي بقيمة 
٢١٢ فلسا للســـهم. أما اجلزء 
النقدي فيبلغ ١٠٫٩ ماليني دينار. 
وقد جاء حتديد السعر العادل 
للسهم بناء على تقرير تقييم 
األصول املؤرخ في ١٣/١٠/٢٠١٠ 
املعد من قبل مقيم احلسابات 

املعني من احملكمة الكلية. 

 إنجاز الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال قبل موعدها الرسمي والمحدد في مارس القادم

 طالبوا بضرورة البحث عن صيغة تشريعية تجّرم تسريب المعلومات

 الهارون: تكليف إدارة السوق بتقديم خطة سنوية لـ ٢٠١١ 
لتطوير أداء وقطاعات البورصة في يناير المقبل

 اقتصاديون: كثرة الشائعات في ظل انعدام الشفافية 
تلتهم معظم أسهم صغار المتداولين في البورصة

هيئة أســـواق املال، خاصة انها 
تعمل حاليا على إجناز الالئحة 
التنفيذيـــة التي يعـــول كثيرا 
التنظيم  على دورها في عملية 
والتشـــريع، متوقعا ان يكون 
صدور هذه التشريعات من قبل 
هيئة أسواق املال دافعا للنهوض 
املالية،  الكويت لألوراق  بسوق 
نافيا فـــي الوقت ذاته ان تكون 
لديه مواعيد محددة لالنتهاء منها 
ولكنه قال «من املأمول أن تنجز 
قبل موعدها الرسمي واحملدد في 

مارس املقبل».
  ومتنى الهارون ان يكون العام 
اجلديد مباركا ويحتضن املزيد من 
الدعم القتصادنا الوطني والتنمية 
والتقدم عبر صدور قرارات جيدة 
من شأنها أن تدفع أداء السوق 
وجتعله من األســـواق املنافسة 

باملنطقة. 

ستقدمها إدارة السوق مطلع العام 
املقبل، قائال: «كلها أفكار، مجرد 

أفكار خاضعة للدراسة».
  وأضـــاف ان جلنة الســـوق 
حريصة كل احلرص على ان يكون 
هناك توافـــق وتعاون كامل مع 

إلقرارها واملصادقة عليها.
  وحـــول ما أثيـــر مؤخرا من 
عزم البورصة إنشاء سوق ثالث 
للشركات املوقوفة واملتعثرة أفاد 
الهارون بأن جميع هذه املقترحات 
وغيرها ستأتي ضمن اخلطة التي 

العمل في البورصة، مشيرا إلى 
أهمية القرار الذي ستتخذه ادارة 
السوق جراء تطوير العمل في 
البورصة، حيث ستتم مناقشتها 
من قبل اللجان املختصة واملعنية 
ومن ثم رفعها الى جلنة السوق 

 محمود فاروق
  كشف وزير التجارة والصناعة 
الكويت  رئيس جلنـــة ســـوق 
الهارون  املاليـــة أحمد  لألوراق 
عن تكليف إدارة السوق بتقدمي 
خطة سنوية للعام ٢٠١١ متعلقة 
بتطوير أداء البورصة مبختلف 
القطاعات في يناير املقبل، مضيفا 
ان اللجنة قد ناقشـــت عددا من 
النقاط الفنية املرفوعة من قبل 
إدارة السوق واملتعلقة باألمور 
التنظيمية واملالية واحلسابية 

واالدارية في البورصة.
  وقال الهارون في تصريحات 
صحافية علـــى هامش اجتماع 
جلنة السوق أمس والذي يعتبر 
األخير خالل العـــام احلالي ان 
املقبلة  اخلطة السنوية للسنة 
تشمل رؤية ادارة السوق جلميع 
القرارات التي من شأنها تطوير 

 ردًا على إنشاء سوق ثالث للشركات الموقوفة والمتعثرة: كلها مجرد أفكار خاضعة للدراسة

 النقي: الشائعات في البورصة مصدرها قياديون في شركات بهدف التأثير على أسعار األسهم
 الهاجري: من يطلق الشائعة له عالقة بمصالح بهدف تجميع أو تصريف بعض األسهم

 الطراح: صغار المتداولين ينجرفون وراء أي أخبار ويأخذون قراراتهم ويعرضون أنفسهم للخسارة

 أحمد الهارون

وبالتالي البد مـــن البحث عن 
توافر املعلومات بالطرق السليمة 

املتعارف عليها دوليا.
  وقـــال مديـــر عام شـــركة 
الصناعـــات الكويتية القابضة 
محمد النقي ان الشـــائعات في 
البورصة مصدرهـــا اجتاهان: 
قياديون في الشركات ومن ميثلهم 
أو قياديون آخرون في شركات 
منافســـة بهـــدف التأثير على 
أسعار األسهم وهذا األمر يضع 
ادارة البورصة في مآزق بسبب 
فقدان املستثمرين للمعلومات 

الصحيحة أوال بأول.
  وأضاف النقـــي انه البد من 
أن تتدخـــل ادارة البورصة من 

تصدر من جهـــة ما ذات عالقة 
بأســـهم شـــركة ما وتطلق من 
مجالـــس االدارات أو صنـــاع 
أو  املتداولني  السوق أو صغار 
بعض وسائل االعالم املرئية أو 
املقروءة أو املسموعة وهنا يكمن 
اخلطر في أهمية التدقيق على 
املعلومة سواء كانت صحيحة 

أو غير ذلك.
  وأضـــاف الهاجـــري ان من 
يطلق الشائعة له عالقة مبصالح 
جتارية بهدف القيام بالتجميع 
أو التصريف لبعض األسهم قبل 
خروج اخلبر من مصدره األصلي 
لالستفادة بأقصى شيء ممكن 

أن يحصده.

اجل كبح جمـــاح هذه الظاهرة 
التي تنتشـــر كلمـــا كان هناك 
حاالت الترقب لقـــرارات ما أو 
امتام احـــدى الصفقات، مؤكدا 
فـــي  األمـــوال املســـتثمرة  أن 
ثـــروة قومية يجب  البورصة 
احملافظة عليها واال تترك ملثل 
هذه الشائعات وهي أصال أموال 
شركات كويتية وأفراد كويتيني 
ما يحتم اســـتحداث تشريعات 
حتوطية من اجل احلفاظ عليها 
واستثمارها بالطرق االقتصادية 

السليمة.
  من جهته قال رئيس فريق 
الفني محمد  دريال للتحليـــل 
الشـــائعات دائما  ان  الهاجري 

 كونـــا: اجمـــع اقتصاديون 
كويتيون امـــس على أن كثرة 
الشـــائعات التي تطلقها بعض 
التـــي لها مصالح  املجموعات 
خاصة من انتشارها في أوساط 
السوق في ظل انعدام الشفافية 
لها مآرب كثيـــرة وخطيرة بل 
أصبحـــت تلتهم معظم أســـهم 
املتداولني في ســـوق  صغـــار 

الكويت لألوراق املالية.
  ودعا هـــؤالء االقتصاديون 
في لقـــاءات متفرقة مع «كونا» 
الى ضرورة البحث عن صيغة 
تشـــريعية جتـــرم تســـريب 
املعلومـــات التي أصبحت دون 
ضوابط ويقع في شركها شرائح 
تفتقد الوعي االستثماري السليم 
وغالبيتهم من صغار املتداولني 
الذين يدخلون في أوامر شراء أو 
بيع دون التريث ملعرفة حقائق 
األخبار املســـربة داخل أروقة 

البورصة.
  وقالـــوا ان املرحلـــة املقبلة 
تتطلب من هيئة أســـواق املال 
ضرورة اعادة النظر في كثير من 
اللوائح املنظمة لعمل البورصة 
التي من املفتـــرض انها وجهة 
الكويت  مهمة ملساعدة حتويل 
الى مركز مالي وجتاري يستقطب 
اليها  املســـتثمرين األجانـــب 

  وأشار الى أن هناك تكتيكات 
يعمل بها مطلقو الشائعات حيث 
التوقيت في  يعتمدون عنصر 
نشر شـــائعاتهم من أجل خلق 
بلبلة تفيدهم وتضر آخرين وهذا 
األمر يتضح جليـــا أثناء ابرام 
العقود أو الصفقات حيث يهدفون 
الى اطالق شائعة بقصد تخفيض 
قيمة سهم ما أو احباط املتداولني 

أو على العكس متاما.
  وأوضح الهاجري أن الشائعات 
كلها مبطنة كما أن هناك شائعات 
تبدأ من بني املتداولني أنفسهم 
وتسير كالهشـــيم في السوق 

والبعض يؤمن بها ويصدقها.
  وقال رئيس جمعية املتداولني 
ان  الطـــراح  الكويتيـــة محمد 
الشائعات لها تأثير كبير على 
صغار املتداولني وأكثر من يطلقها 
بعض الشركات وبعض أصحاب 
القرار الذين يعرفون خبايا األمور 

في كثير من األحيان.
  وأضاف الطـــراح ان صغار 
املتداولني لالسف ينجرفون وراء 
أي أخبار ويأخـــذون قراراتهم 
االستثمارية بالشراء ويشترون 
بأعلى من املطلوب ويعرضون 
أنفسهم للخسارة وحني يحاولون 
التخلص منها بعد اتضاح الرؤية 

مينون باخلسائر الفادحة. 

 محمد الهاجري  محمد الطراح محمد  النقي 

 الهارون ينعى عضو لجنة السوق 
طارق األيوب

 قال أحمد الهارون ان اللجنة قد تلقت نبأ وفاة املرحوم بإذن 
اهللا طارق األيوب عضو جلنة السوق سائال اهللا ان يسكنه فسيح 
جناته وان يلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرا الى ان اللجنة قد 
فقدت أحد أهم أركانها ملا كان له من دور أساسي في القرارات 
املتخذة في جلنة السوق بحكم خبرته املتراكمة وموقعه كممثل 

للوسطاء وفريق غرفة التجارة والصناعة. 

 بدء التشغيل التجاري التجريبي للمرحلة األولى في ٢٠١١

 «كي جي ال الدولية للموانئ» تنجز األعمال 
اإلنشائية لمحطة الحاويات الجديدة في مصر 

 عاطف رمضان
  أكـــد رئيس مجلـــس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة كي 
جي ال الدولية للموانئ والتخزين 
والنقل فاضل البغلي ان الشركة 
فازت خالل ٢٠٠٩ مبناقصتني مع 
مؤسسة املوانئ الكويتية، مشيرا 
إلى ان املناقصة االولى هي صيانة 
وتشغيل رافعات جسرية مبيناء 
الشـــعيبة بقمية تزيد على ٢٫٥ 
مليون دينار، وان املناقصة الثانية 
لتوريد وصيانة وتشغيل رافعات 
جسرية في ميناء الشويخ وتزيد 

قيمتها على ٤٤ مليون دينار.
   وأضاف البغلي خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية للشركة امس 
والتي بلغ نصاب حضورها ٥٦٪ 
ان الشركة تعمل ملواصلة تنفيذ 
خططهـــا ومتابعة نشـــاطاتها 
التشغيلي فيما  وحتسني األداء 
يتعلق بأنشطة مناولة احلاويات 
في ميناء صقـــر في إمارة رأس 

اخليمة باإلمارات.
  وأشـــار إلى ان الشركة تقوم 

مبتابعة تنفيذ أعمال بناء محطة 
احلاويات اجلديدة في ميناء دمياط 
في مصر، موضحـــا ان االنتهاء 
من االعمال اإلنشـــائية سيكون 
في الوقت احملدد وبدء التشغيل 
التجـــاري التجريبـــي للمرحلة 
االولى في نهاية عام ٢٠١١ بسعة 
٢٫٥ مليـــون حاوية منطية على 
ان ترتفع الى ٤٫٥ ماليني حاوية 
منطية مع انتهاء املرحلة الثانية 
في عام ٢٠١٥، مؤكدا أنها ستصبح 
من ابـــرز محطات احلاويات في 
منطقة الشـــرق األوسط خلدمة 
اخلطوط املالحية العاملية وتسهيل 
الشـــرق  الشـــحن بني  عمليات 

وأوروبا وأميركا الشمالية.
  ولفت إلى أن الشـــركة تقوم 
بأعمال اإلنشاء والبناء واإلدارة 
حملطة احلاويات اجلديدة مبوجب 
عقد االلتزام املوقع مع هيئة ميناء 
دمياط وعقـــد اإلدارة املوقع مع 
شـــركة دمياط الدولية للموانئ 
املالكة للمشـــروع في عام ٢٠٠٦ 
وملـــدة ٤٠ عاما وكذلـــك القيام 

مبراجعة جميع أوجه املشروع 
بغـــرض زيادة كفـــاءة االجناز 
ودعم اقتصاديات املشروع سواء 
في مرحلة اإلنشاء والتي تقوم 
الشركة فيها بدور املراقب وصوال 
الى مرحلة التشـــغيل التجاري 
حيث تقوم الشركة بدور املدير 

جلميع االعمال.
  ولفت البغلي الى ان الشركة 
تعمـــل بالتعـــاون مع شـــركاء 
اســـتراتيجيني في املنطقة وهم 
شـــركة املالحة العربية املتحدة 
والشركة الصينية للشحن وشركة 
اخلط املالحي الفرنســـي عالوة 

على شركات اخرى.
  وأوضح تقرير مجلس اإلدارة 
ان إيرادات الشركة انخفضت من 
٤٫٢١٠ ماليني دينار في ٢٠٠٨ الى 
٣٫٧٩٥ ماليني دينـــار في ٢٠٠٩ 
وانه من املتوقع حتسني إيرادات 
الشركة خالل ٢٠١٠ و٢٠١٢ بزيادة 
متوقعة في حركـــة املوانئ في 
الكويت بسبب املشاريع التنموية 

املتوقعة في الفترة املقبلة. 

 الشركة فازت خالل ٢٠٠٩ بمناقصتين مع مؤسسة 
الموانئ الكويتية بقيمة ٤٦٫٥ مليون دينار تقريبًا

 (محمد ماهر)  جانب من عمومية «كي جي ال الدولية للموانئ»

 ٢٦٤ ألف دينار ربح «ثريا» 
  من بيع عقار بقيمة ١٫٤٨ مليون

 اعلنت شــــركة الثريا العقارية (ثريا) في بيان 
نشر على موقع البورصة انها قد قامت ببيع عقار 
استثماري مبنطقة اجلهراء بقيمة ١٫٤٨ مليون دينار 

مما نتج عنه صافي ربح مقداره ٢٦٤٫٥ ألف دينار، 
وذكرت الشركة أنه ســــيتم ادراج هذا الربح ضمن 

بيانات الربع الرابع املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠. 


