
 27  اقتصاد  الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٠٩   

 هبوط محدود للبورصة و«زين» تقود السيولة نحو االرتفاع
 انخفاض المؤشر ١١٫٩ نقطة وتداول ٢٨٣٫٦ مليون سهم بقيمة ٨٢ مليون دينار

 ومؤشرات  أرقام 

  اســـتحوذ ســـهم زين على ٢٥٪ من اجمالي القيمة 
املتداولة بالغا ٢٠٫٥ مليون دينار.

ــتحوذت اسهم زين وصناعات وايفا واجيليتي على     اس
٤٥٫٤ مليون دينار بنسبة ٥٥٫٣٦٪ من اجمالي القيمة.

   تصدر مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعات قطاعات السوق 
الثمانية، حيث ارتفع ٩٠٫٣ نقطة، فيما حل قطاع االغذية 
في املركز الثاني بارتفاع ٧٧٫٢ نقطة، وقد تراجعت مؤشرات 
٥ قطاعـــات تصدرها قطاع اخلدمات بـ ١٠٠٫١ نقطة تاله 

في التراجع قطاع غير الكويتي بـ ٦٣٫١ نقطة. 

 تراجع لمعظم األسـهم القيادية وتحركات علـى «إيفا» و«الصفوة» نشـاط ملحوظ على مجموعة الخرافي ومعظم أسـهمها بالحد األعلى

  (محمد ماهر) الترقب بديال عن التفاؤل سيد املوقف في النظرة إلى السوق

جني ارباح، اال ان السهم اغلق في 
الثواني االخيرة مرتفعا مبقدار 
فلسني ليســـتقر عند ١٥٠ فلسا 
للسهم بكمية تداول بلغت ٥٠٫٧ 
مليون ســـهم متثـــل ١٧٫٨٪ من 
اجمالي النشـــاط على مستوى 
املتداولة و٤٥٫٣٪ من  االســـهم 
املتداولة على  الكميـــة  اجمالي 

مستوى قطاع االستثمار.
  وقد تراجع سهم الصناعات 
التداول  بشـــكل ملحوظ خالل 
حيث اغلق السهم عند ٤٧٠ فلسا 
متراجعا باحلد األدنى على خلفية 
عدم حتقيق الشركة الرباح في 
النصف األول، اال ان قيمة تداول 
السهم بلغت ١١٫١٧ مليون دينار 
ليحتـــل بذلك املرتبـــة الثانية 
املتداولة  القيمة بني االسهم  في 
في الســـوق بكمية تداول ٢٣٫٤ 
مليون سهم. وشهد سهم مجموعة 
التابعة  الصفـــوة وشـــركاتها 
تداوالت نشطة مدعومة باألرباح 
التي اعلنتها الشركة عن النصف 
األول بقيمة ١٫٥ مليون دينار ما 

يعادل ١٫٢ فلس للسهم.
  وقد شهدت تداوالت «زين» 
نشاطا قياسيا منذ بدء التداول 
وذلك بدعم من االخبار اجليدة 
املعلنة من قبل الشـــركة لعقد 
العادية  عمومية الشـــركة غير 
في ٣١ اجلاري ملناقشـــة تعديل 
بعض املواد في النظام األساسي 
للشـــركة، مع تسريب شائعات 
غير مؤكدة بوجود مفاوضات مع 
اطراف خارجية لبيع حصة زين 
أفريقيا والتي لم تعلن الشركة 
عنها شيئا، اال ان الشركة دأبت 
على تعزيز مبدأ الشفافية على 
سهمها من خالل اصدار بيانات 
حول املعلومات املثارة على السهم 
سواء بالنفي أو التأكيد مما عزز 

من وضع السهم في السوق.
  هذا وقد تباين اداء اســـواق 
املال العربية بني اللونني االخضر 
واالحمـــر حيث شـــهد ســـوق 
البحرين ارتفاعا وللمرة األولى 
بعد تراجعات ملحوظة في األداء 

خالل اجللسات املاضية.
  وقد تصدر السوق السعودي 
ارتفاعات اســـواق املال العربية 

بنسبة ١٫٢٪. 

الشركات القيادية والرخيصة، إال 
ان السوق رغم التذبذب فإن ورود 
اعالنات الشركات قد يكون عامال 
رئيســـيا في دفع حركة السوق 

نحو االرتفاع مستقبال.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام ١١٫٩ 
نقطة ليغلق على ٧٧٦٩٫٧ نقطة 
مع انخفاض محدود للمؤشـــر 
الوزني بـ ٠٫٢٢ نقطة ليســـتقر 

عند ٤٤٧٫١٥ نقطة.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
٢٨٣٫٦ نقطة نفذت من خالل ٦٧١١ 
صفقة بقيمة ٨٢ مليون دينار. 
وجرى التداول على اســـهم ١٣٨ 
شـــركة من أصل ٢٠٣ شـــركات 
مدرجة، ارتفعت اســـعار اسهم 
٣٩ شركة وانخفضت ٧٦ شركة 
وحافظت اسعار ٢٣ شركة ولم 

يتم التداول على ٦٥ شركة.
  تصدر قطاع االستثمار النشاط 
بكمية تداول ١١١٫٧ مليون سهم 
نفذت من خالل ١٨٣٧ صفقة بقيمة 

١٧٫٢ مليون دينار.
  واحتل قطاع اخلدمات املرتبة 
الثانية بكمية تداول ٦٠٫٢ مليون 
سهم نفذت من خالل ١٨٨٢ صفقة 

بقيمة ٣٣٫١٩ مليون دينار.
  وجـــاء قطاع العقـــارات في 
املرتبة الثالثة بكمية تداول ٤٠٫٤ 
مليون سهم نفذت من خالل ٨٦٠ 
صفقة بقيمة ٤٫٩ ماليني دينار.

  وجاء قطاع الصناعة في املركز 
الرابع بكمية تداول ٣٤٫١٢ مليون 
سهم نفذت من خالل ٩٩٦ صفقة 

بقيمة ١٥٫٤ مليون دينار.
  واحتل قطـــاع غير الكويتي 
املركز اخلامس وفقا حلجم النشاط 
بكمية تداول ٢١٫١ مليون ســـهم 
نفذت من خالل ٥٥٦ صفقة بلغت 

قيمتها ٣٫٩٥ ماليني دينار.
  وجاء قطاع البنوك في املرتبة 
السادسة بكمية تداول ١٤٫١ مليون 

سهم بقيمة ٦٫٨ ماليني دينار.

  تجريم الشائعات وغياب الشفافية

الشائعات األثر    كان لتداول 
األكبر في أداء بعض األسهم، حيث 
تراجع سهم مجموعة الصناعات 
باحلد األدنى بعد تداول شائعة 

عدم حتقيق الشـــركة اي أرباح 
في النصف األول وهو ما عرض 
الســـهم لعمليات بيع عشوائية 
خالل التداول، ما أدى الى فقدان 
السهم معظم مكاسبه السوقية 
علـــى مدى اجللســـات املاضية 
ليستقر عند ٤٧٠ فلسا للسهم، 
نزوال من ٤٩٥ فلسا في اإلغالق 
السهم  السابق. وقد اســـتحوذ 
على ٧٠٪ من إجمالي النشـــاط 
في قطاع الصناعة بقيمة بلغت 
١١٫١٧ مليون دينار جعلته يحتل 
املرتبة الثانيـــة من حيث قيمة 
التداول على مســـتوى إجمالي 

األسهم التي مت تداولها.
  وألقت تلك الشـــائعات على 
بعض األسهم آثارا متباينة في 
جلسة التداول امس وأدارت دفة 
السوق للوراء بشكل متسارع، 
حيث تراجع املؤشر العام فوق 
حاجز الـ ٦٠ نقطة خالل اجللسة، 
الثواني األخيرة  ان إغالقات  إال 
قلصت من خسائر املؤشر لتستقر 
عند ١١٫٩ نقطة ليغلق عند ٧٧٦٩٫٧ 

نقطة.
  وعلى خلفية تلك الشائعات 

سوى ٥ أيام فقط لم تعلن سوى 
نصف الشركات عن بياناتها وهو 
ما يعنـــي ان حالة العزوف عن 
الشراء هي السر وراء استمرار 
سيولة السوق في التراجع، فهناك 
قطاعات تتمتع مبعدل دوران عال 
في التداول وال تشهد حركة على 
معظم أســـهمها بسبب ضبابية 
أوضاعها، فالشركات االستثمارية 
لم يعلن منها ســـوى ما يقارب 
الـ ١٤ شـــركة، حتى يوم امس، 
من إجمالي ٤٦ شركة استثمارية 
مدرجة في السوق، وفقا للبيانات 
املعلنة على موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية وهو رقم يجعل 
الترقـــب لنتائج بيانـــات تلك 
الشركات ومعرفة أوضاعها من بني 
األمور املهمة الواجب على اجلهات 
الرقابية توضيحها لعموم صغار 
املتداولني الذين متثل شريحتهم 
ما يفوق نسبة الـ ٥٠٪ من حركة 

تداول السوق.

  «زين» وشركاتها التابعة

  شهد ســـهم «زين» حتركات 
التـــداول في  نشـــطة منذ بدء 

فقـــد طالب عدد مـــن املتداولني 
واملســـتثمرين بضرورة تدخل 
إدارة السوق لتفعيل دورها في 
احلد من الشـــائعات وجترميها 
والتحقـــق من كل شـــائعة، من 
خالل ادارة الســـوق او خروج 
بيانات عن الشركات تفيد بنفي 
او تأكيد تلك الشائعات لضمان 
حقوق املساهمني الذين تتضرر 
أموالهم بشكل كبير بسبب هذه 

الشائعات.
  وفـــي املقابـــل، جـــاء غياب 
الشـــفافية عن بيانات النصف 
األول ملعظـــم الشـــركات ليزيد 
من حالة الضبابية لدى الكثير 
املتداولني واملستثمرين في  من 
الترقب لديهم  الســـوق وجعل 
هو ســـيد املوقف. فرغم اقتراب 
املهلة القانونية احملددة لإلعالن 
من النفـــاد والتي لم يتبق منها 

جلسة امس حتى نهايتها، وذلك 
الشركة عقد  على خلفية إعالن 
عموميتها في نهاية الشهر اجلاري 
لتعديل بعض املواد على نظامها 
األساسي، حيث بلغ السهم حاجز 
الدينـــار و٣٠٠ فلس كحد أعلى 
خالل اجللسة، ودينار و٢٦٠ فلسا 
كحد أدنى ليســـتقر السهم عند 
دينار و٢٨٠ فلسا، بكمية تداول 
١٦ مليون ســـهم بقيمة إجمالية 
٢٠٫٥ مليون دينار مثلت ٢٥٪ من 

إجمالي القيمة املتداولة.
  وجاء التحرك النشـــط على 
السهم ليرفع أداء معظم شركات 
مجموعة اخلرافي، خاصة سهم 
االستثمارات الوطنية الذي ارتفع 
باحلد األعلى للجلسة اخلامسة 
علـــى التوالي محققا مكاســـب 
سوقية بلغت ١٢٥ فلسا للسهم 
ليســـتقر عند ٤١٥ فلسا، بكمية 
تداول ٨٫٧ ماليني سهم، وكذلك 
شهد سهم «املال» زيادة في حجم 
التداول من حيث النشاط بكمية 
تداول ٧٫٤ ماليني ســـهم ليغلق 
مرتفعا بـ ٤ فلوس للســـهم في 

نهاية التداول.
  وارتفع سهم «الكابالت» باحلد 
األعلى ليستقر عند دينار و٥٠٠ 
فلس، وواصلت «اغذية» ارتفاعها 
باحلد األعلى لليوم الثاني على 
التوالي لتستقر عند دينار و٤٤٠ 

فلسا للسهم.

  آلية التداول

  فيما ارتفع سهم بنك الكويت 
والشرق األوسط مبقدار ١٥ فلسا 
للسهم ليستقر عند ٤٩٥ فلسا في 
نهاية التداول، شهدت معظم اسهم 
البنوك عمليات جني ارباح لتشهد 
تراجعات ملحوظة خالل التداول 
باستثناء سهم البنك الوطني الذي 
شهد عمليات شـــراء في نهاية 
التداول مكنته من احلفاظ على 
مستواه الســـعري عند اإلغالق 
السابق، ليستقر عند دينار و٢٤٠ 
فلسا للسهم فيما شهد سهم بيتك 
تراجعا بوحدة سعرية ليستقر 

عند دينار و٢٦٠ فلسا للسهم.
  وقد شهد سهم ايفا وشركاتها 
التابعة تداوالت نشـــطة خالل 
اجللسة اتسمت معظمها بعمليات 

 عمر راشد
  تباين أداء مؤشـــري السوق 
مع قيمة وكمية التداول في ثاني 
جلســـات تداول االسبوع، فقد 
العام ١١٫٩ نقطة  تراجع املؤشر 
ليستقر عند ٧٧٦٩٫٧ نقطة فيما 
اغلق الوزني على تراجع طفيف 
مقداره ٠٫٢ نقطة ليســـتقر عند 

٤٤٧٫١ نقطة.
  وفيما تراجع مؤشرا السوق، 
زادت كميـــة وقيمـــة التـــداول 
السابق، حيث  مقارنة باالغالق 
ارتفعت القيمـــة الى ٨٢ مليون 
دينار والكمية الى ٢٨٣٫٦ مليون 
سهم مدفوعة بتداوالت «زين» 
املرتبطة بها وكذلك  والشركات 
النشاط امللحوظ على سهم ايفا 
وشركاتها التابعة لليوم الثاني 

على التوالي.
  وكان خلبـــر انعقاد عمومية 
«زين» غير العادية األثر األكبر في 
متاسك أداء السوق خالل التداول 
حيث تصدر السهم قيمة التداول 
بـ ٢٠٫٥ مليون دينار مبا نسبته 

٢٥٪ من اجمالي القيمة.
  وقد شـــهدت اســـهم «ايفا» 
وشركاتها التابعة تداوالت نشطة 
لليوم الثاني على التوالي بدعم  
توقع حتقيق أرباح جيدة للنصف 
األول. وفيما تعزز سهم «زين» 
و«اجيليتي» بتداوالت نشطة، 
الى اســـهم الشركات  باإلضافة 
املرتبطة بهما، تراجع أداء معظم 
األسهم القيادية في عمليات جني 
أرباح مع عزوف في الشراء على 

أسهم الشركات الرخيصة.
  وقد كان لتداول الشائعات على 
سهم شركة مجموعة الصناعات 
الوطنية أثر واضح في عمليات 
بيع عشـــوائية على السهم ادت 
الى تراجـــع ادائه باحلد األدنى، 
األمر الذي جعل ادارة الســـوق 
مطالبة بتفعيل حتركها في احلد 
من الشائعات وجترميها حفاظا 

على حقوق املساهمني.
  وكان لغياب الشفافية وعدم 
وضـــوح الرؤى حـــول بيانات 
معظم الشركات للنصف األول 
األثر في عزوف معظم املتداولني 
عن الشراء بعد ان شهدت جلسة 
أول من أمس تنوعا في الشراء بني 

 «بيان» تقلّص خسائرها  لـ ١٫٦ مليون دينار 

 فيصل املطوع 

 أعلنت شركة بيان لالستثمار 
عن نتائجها املالية للنصف األول 
من العــــام ٢٠٠٩ والتي أظهرت 
حتقيق أرباح خالل الربع الثاني 
بلغــــت قيمتهــــا ٤٫٦٨ ماليــــني 
دينار، أي ما يعادل ١٣٫١٨ فلسا 
للسهم الواحد، حيث متكنت من 
إطفاء اجلزء األكبر من خسائر 
الربع األول وتقليص اخلسارة 
اإلجمالية للنصف األول من سنة 
٢٠٠٩ إلى ١٫٦٥ مليون دينار، أي 
ما يعادل ٤٫٦٥ فلوس للســــهم 
الواحــــد. وفي إطار ذلك، صرح 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب للشركة فيصل املطوع 
بأنه على الرغــــم من الظروف 
االقتصاديــــة الصعبــــة وندرة 

 «السورية» تخسر ٣١١ ألف دينار
  

  اعتمد مجلس ادارة الشركة الكويتيةـ  السورية القابضة 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٠٩ بخسارة بلغت ٣١١ ألف دينار. 

 عمومية «زين» نهاية الجاري
  

  أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية 
غير العادية لشركة االتصاالت املتنقلة «زين» ستنعقد 
في ٣١ أغســـطس اجلاري في متام الساعة ١١ صباحا في 
مقر الشـــركة الكائن في منطقة الشـــويخ حيث سيتم 
خاللها مناقشة تعديل بعض املواد في النظام األساسي 

للشركة.

 استبدال عضو في مجلس إدارة «مساكن»
  

  أعلن ســـــوق الكويت لألوراق املــالية أن شركة 
مســـاكن الدولية للتطوير العقاري أفادته بأنه قد مت 
تعيني بدر مفرج الســـراهيد عضوا في مجلس ادارة 
الشركة بدال من العضو املستقيل ابراهيم عبدالرحمن 

الصقعبي.

 ٥٤ مليون دوالر خسائر
  «التمويل الخليجي» بالربع الثاني

  
   املنامة ـ كونا: ســــجل بيت التمويــــل اخلليجي صافي 
خســــائر بلغت ٥٤ مليون دوالر في الربع الثاني من العام 
احلالي مقارنة بأرباح بلغت ١٠٤ ماليني في الفترة ذاتها من 
العام املاضــــي. وعزا بيان أصدره البنك أمس هذه النتائج 
بشكل جزئي الى التحديات املستمرة التي تشهدها أنشطة 
جذب االســــتثمار اإلقليمية والتي بلغ إجمالي الدخل منها 
١٨ مليون دوالر في الربع الثانــــي مقارنة بإجمالي الدخل 
بلغ ١٩٩ مليــــون دوالر في الربع الثاني مــــن العام ٢٠٠٨. 
وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل اخلليجي د.عصام 
جناحي: «متفائلون بأن البنك سيحقق في النصف الثاني 
من العام ٢٠٠٩ نتائج متعادلة بل أفضل من ذلك». وأضاف: 
«لقد عمدنا خالل هذه الفترة الى تفعيل اإلجراءات احلصيفة 
التي تعزز من موقع البنك في األسواق وإعداده ملرحلة مقبلة 
من النمو املتصل واالزدهار في األعوام املقبلة فلم يقتصر 
تركيزنــــا في الربع الثاني لهذا العام على إيجاد مشــــاريع 
جديدة بل قمنا بالتركيز بشكل أكبر على اإلدارة واإلشراف 

على املبادرات القائمة». 

 «جيزان» تخسر ٢٦٧ ألف دينار
  

  اعتمد مجلس ادارة شركة جيزان القابضة البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في ٣٠ يونيو 

٢٠٠٩ بخسارة بلغت ٢٦٧ ألف دينار. 

 النشمي: «شورى لالستشارات الشرعية»
  تنظم المؤتمر الثالث للمؤسسات المالية

 أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤمتر الفقهي الثالث للمؤسسات 
املالية اإلســــالمية د.عجيل النشمي ان شركة شــــورى لالستشارات 
الشرعية بصدد عقد املؤمتر الفقهي الثالث للمؤسسات املالية اإلسالمية 
في الكويت يومي ٤ و ٥ نوفمبر ٢٠٠٩. وأضاف النشمي ان احلاجة الى 
مثل هذا املؤمتر اجلامع تنبع من حقيقة التطور املســــتمر للمعامالت 
املالية واملستجدات التي تطرأ على أعمال املؤسسات، األمر الذي يبرز 
احلاجة املاسة الى مواكبة هذا التطور من الناحية الفقهية واستنباط 
االحكام التي تصلح لهذا الزمن، وتســــاهم في إبراز صالحية النظام 

املالي اإلسالمي في كل زمان ومكان.
  وأشار النشمي الى ان املؤمترين الفقهيني األول والثاني حققا جناحا 
كبيرا في حجم املشــــاركة ونوعيتها وطبيعــــة القضايا التي طرحت 
للنقاش والتوصيات الصادرة عنهما، ويأتي املؤمتر الثالث ليواصل 
هذه املسيرة، وليعالج عددا من املوضوعات الفقهية املستجدة مبشاركة 

 د.عجيل النشميثلة من خيرة علماء األمة اإلسالمية وفقهائها. 

 «المركزي» يطرح سندات خزانة
بقيمة ٣٤٧٫٦ مليون دوالر

 رويترز: قال بنك الكويت املركزي إنه سيصدر يوم 
١٢ أغسطس اجلاري سندات خزانة ألجل عام واحد 
بقيمة ٣٤٧٫٦ مليــــون دوالر وفائدة ١٫٥٪، وأظهرت 
بيانات البنك املركزي أن قيمة العروض على السندات 

بلغت ٢٥٠ مليون دينار.

  وبدأ بنك الكويت املركزي في زيادة عدد إصدارات 
الســــندات هذا العام الســــتيعاب فائض السيولة، 
وجرى أحدث إصدار للســــندات يــــوم اخلامس من 
أغســــطس وبلغت قيمة اإلصدار ١٠٠ مليون دينار 

بفائدة ١٫٥٪. 

 جانب من اجلمعية العمومية للشركة  (أسامة البطراوي) 

 الكعبي رئيساً لمجلس إدارة «خدمات البترول»  

 منى الدغيمي 
  انتخبت عمومية شركة خدمات بترول والبيئة 
أمس أعضاء جددًا ملجلس إدارتها بعد موافقة األغلبية 
من املساهمني وهم كالتالي: عبدالعزيز الكعبي وهو 
مساهم بنسبة ٧٪ ونورية كرمي ١٥٪ والشركة الوطنية 
للخدمات البترولية ٢٠٪ وشركة شالتر (شركة كندية) 
١٥٪ وشركة أهل اخلليج للتجارة العامة واملقاوالت ١٪.  
وعقب انتهاء العمومية اختار أعضاء مجلس اإلدارة 
عبدالعزيز الكعبي رئيسا وسامي النحاس نائبا. هذا 
وقد سجل يوسف طالل أحد مساهمي شركة خدمات 
البترول والبيئة املالك لنسبة ١٢٪ من أسهم الشركة 
حتفظه ضد انعقاد عمومية الشركة اضافة إلى كل 
بنود اجلمعية العمومية الســــيما منها بند انتخاب 
مجلس إدارة جديد، مشيرا إلى أن اجلمعية العمومية 
التي دعت إلى عقدها وزارة التجارة في ٢ أغسطس 
املاضي ليس فيها نصاب قانوني قائال: «ما بني على 
باطل فهو باطل».  وســــجل املساهم اعتراضه كذلك 
على نصاب اجلمعية احلالية، الفتا إلى انه ال ميكن 
احتســــاب نسبة احد أطراف النزاع والطرف املشار 
إليه سامي النحاس وهو عضو من أعضاء الشركة 

وميتلك نسبة ٢٠٪من أسهمها.
  وردا على اعتراض يوســــف طالل أوضح سامي 
النحاس الذي ترأس عمومية الشركة أمس بنسبة 
حضــــور ٧٠٪ أن طلب عقد عمومية الشــــركة في ٢ 
أغســــطس اجلاري كان بناء علــــى طلب من وزارة 

التجارة، مؤكدا على صحة نسبة احلضور التي كانت 
نحو ٥٨٪. وأوضح بدوره رئيس قســــم اجلمعيات 
العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري 

أن الوزارة قامت بدعوة املساهمني طبقا للقانون.
  وقال الشــــمري: «إن دعوة وزارة التجارة تأتي 
وفقا للقانون رقم ١٧٨ واخلاص بتنظيم الشــــركات 

التابعة لها».
  وللتذكير فإن اجلمعية العمومية العادية للشركة 
املنعقدة بتاريخ ٢ أغسطس املاضي دعت إلى عقدها 
وزارة التجارة والصناعة وفقا للمادة ١٧٨ من القانون 
اخلاص بتنظيم الشركات التابعة لها، حيث رأت وزارة 
التجارة والصناعة أن شركة «خدمات البترول والبيئة» 
قد ارتكبت أخطاء أساســــية عدة وردت في الكتب 
التي أرسلتها الوزارة للشركة بتاريخي ٢٠٠٩/٤/٥، 
و٢٠٠٩/٦/١٦ ومنها عدم تقدمي الشركة بياناتها املالية 
عن عام ٢٠٠٨ في موعــــد أقصاه ٢٠٠٩/٧/١٩، وعدم 
انتخاب مجلس إدارة جديد بدال من املجلس السابق 
الذي استقال منذ عام تقريبا، وعدم استجابة لرغبات 
املساهمني في عقد اجلمعية العمومية للشركة. وقد 
تال هذه األخطاء، رئيس قسم اجلمعيات العمومية في 
وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري أمام اجلمعية 
العمومية لشركة «خدمات البترول والبيئة التي عقدت 
بتاريخ ٢ اغسطس ٢٠٠٩ بنسبة حضور ٥٨٫٥٪ من 
عدد املســــاهمني بناء على دعوة وزارة التجارة بعد 

رفض مجلس إدارة الشركة للدعوة. 

 عقدت عموميتها بنسبة ٧٠٪ وانتخبت مجلس إدارة جديد 

عام، استمرت شركة بيان لالستثمار 
الدءوب للبحث عن  في ســــعيها 
قنــــوات جديــــدة لتنويع مصادر 
إيراداتهــــا في ظل بيئة تعاني من 
شح مصادر التمويل الذي أثر على 
أداء أغلب الشركات االستثمارية في 
املنطقة. وأفاد املطوع بأن حتقيق 
مثل هذه النتائج في هذه الظروف 
ما هــــو إال دليل على متانة املركز 
املالي لشركة بيان لالستثمار الذي 
يعود إلى سياستها االحترازية في 
انتقاء استثماراتها مع احملافظة على 
أصولها وحقوق مساهميها، آملني 
حتسن أداء الشركة في املستقبل 
القريب ليعود النمو في أنشطتها 
ولتعزيز حضورها على الصعيدين 

احمللي واإلقليمي. 

الفرص االستثمارية الواعدة واملناخ 
االقتصادي املتردي الذي يســــود 
الكويت بشكل خاص والعالم بشكل 

 هيئة االستثمار تنفي توقيع مذكرة تفاهم
  مع شركة محلية لشراء ٢٠٪ من أصولها

 نفت الهيئة العامة لالســـتثمار أمس توقيعها 
مذكرة تفاهم مع إحدى الشـــركات احمللية لشراء 

٢٠٪ من أصولها املتعثرة.
  وقالت «الهيئة» في بيان صحافي لـ «كونا» ان 
ما مت نشره في إحدى الصحف احمللية أمس حول 
قيام الهيئة «بتوقيع مذكرة تفاهم لشراء ٢٠٪ من 
أصول شركة (غلوبل)» خبر عار من الصحة، مؤكدة 
انها لم تقم بتوقيع مذكرات تفاهم مع الشـــركات 

االستثمارية او غيرها.

الشـــركات االستثمارية    وأوضحت ان بعض 
وغيرها تتقدم للهيئة بني احلني واآلخر بعروض 
للمساهمة في صناديق استثمارية أو بيع عقارات 
أو مشـــاريع اســـتثمارية أخرى داخـــل الكويت 

وخارجها.
  وذكرت الهيئة انها تقوم بدراسة كل العروض 
املقدمة لها وفق الضوابط احملددة وتبحثها حسب 
املعايير املهنية التي تقوم على أســـاس حســـاب 

العائد واملخاطر.


