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أحمد مغربي
قامت مؤسسة البترول الكويتية بتخفيض سعر 
الطن املتري من مادة النفثا الى 17 دوالر للطن املتري 

الواحد للفترة من يناير الى نوفمبر 2010.
وذكرت نش���رة اخبار بلومب���رج ان عددا من 
التج���ار اليابانيني والكوريني اجلنوبيني ومنتجي 
البتروكيماويات قالوا ان عرض املؤسس���ة للنفثا 

خالل االسبوع املاضي كان على 19 دوالرا، في حني ان 
العطاءات كانت عند اقساط بأقل من 10 دوالرات.

جتدر االشارة الى ان مؤسسة البترول كانت تبيع 
مادة النفثا كمادة وسيطة في صناعة البتروكيماويات 
والبنزين مبوجب عقود مدتها سنة واحدة والتي 
ع���ادة ما تنتهي في م���ارس ويوليو ونوفمبر من 

كل عام.

»مؤسسة البترول« تخفض سعر النفثا إلى 17 دوالرًا للطن المتري

المساهمون في عهدة الجهات الرقابية بمواجهة الشركات المتالعبة

أحمد يوسف
في الوقت الذي قامت به العديد من الشركات بإعادة هيكلتها 

وتوفيق أوضاعها ملجابهة األزمة االقتصادية وتالشي 
آثارها، واصلت بعض ادارات الشركات غير اجلادة 

التالعب وايهام املساهمني خصوصا الصغار 
منهم بأن أوضاعهم جيدة وليس هناك ما 

يدعو الى القلق، مستغلة بذلك اإلعالم 
ملساعدتها في الوصول الى بغيتها.

ورغم ان وزارة التجارة والصناعة 
عقدت الع����زم على تفعيل قرارات 
كانت في السابق مهملة حملاسبة 
مجالس ادارات الشركات املتالعبة 
واملخالف����ة للقوانني، حفاظا على 
حقوق املساهمني، اال ان هناك من 

ي����رى أن هذ التفعيل لم يكن كافيا 
ولم يردع الشركات املخالفة.

ورأت املصادر ان هناك أبعادا كثيرة 
ملخالفات هذه الش����ركات قد تصل الى 

اإلضرار بسمعة الكويت خارجيا وهذا أكثرها 
خطورة فيما يكمن أقلها في احداث اضطرابات 

للعمالة وهو األمر الذي حدث أخيرا.
وفي السياق ذاته اشار اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور 

الى تفاقم املشاكل في الشركات املتخلفة عن إعادة الهيكلة وعدم 

اعتماد هذا املبدأ لديها حتى اليوم والذي نادى به املساهمون في 
معظم اجلمعيات العمومية، اال ان رؤس����اء مجالس االدارات لم 
يكترثوا لذلك ومتادوا الى ان أصبحت أوضاع املعاجلة 

لها شبه مستحيلة.
وتس����اءل بوخضور أين الدور الرقابي 
على الش����ركات املدرجة س����واء من قبل 
س����وق الكويت لألوراق املالية أو بنك 
الكويت املرك����زي أو وزارة التجارة 

والصناعة؟
وقال ان خسائر املساهمني فيها 
س����تكون كبيرة، غير انه لم يكن 
هناك محرك لألمور في ظل األوضاع 
املتردية سوى ما قام به مالك مقر 
الشركة املؤجر بعد إنصاف احملكمة 
باسترداد مقر الشركة والتي تراكمت 

عليها ديون اإليجار ألشهر عدة.
وق����ال بوخض����ور ان ح����ال هذه 
الش����ركات لم يخف علين����ا، وأصبح 
األمر حاليا لهذه الشركات يرسم الصورة 
جليا ملتخذي القرار بضرورة اتخاذ اجراءات 
عاجلة وتفعيل قوانني موجودة فعليا حلماية صغار 
املساهمني وس����معة الشركات الكويتية امللتزمة من السمعة 

السيئة التي قد تتعرض لها جراء ذلك.

اإلدارات  مجالس  رؤساء 
تقاعسوا في إعادة الهيكلة 
إلـى أن أصبحـت أوضاع 
مستحيلة شبه  المعالجة 

أين الـدور الرقابي على 
المدرجـة  الشركـات 
»المركـزي«  قبـل  مـن 
والبورصة؟ و»التجـارة« 

سهم »زين« يستحوذ على 1.3% من كميات 
التداول في البورصة خالل الشهر الجاري

استحوذ سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
»زين« على 1.3% من كميات االسهم املتداولة 
في البورصة خالل 15 جلسة هي مجموع 
جلس���ات التداول على السهم خالل شهر 
الطفيفة  املكاسب  أكتوبر اجلاري، وهذه 
لس���هم زين جاءت في الشهر اجلاري من 

خالل 50.9 مليون سهم.
 وذكر تقرير ملوقع مباشر االلكتروني أن 
سهم شركة االتصاالت املتنقلة »زين« أنهى 
جلسة أمس االول متراجعا بنسبة %1.47 
بخسائر بلغت 20 فلسا ليغلق عند مستوى 
1.340 دينار، ليعود إلى التراجع مرة أخرى 

بعد أن أغلق أمس دون تغيير.
 وأوضح أن تراجع الس���هم أمس جاء 
مصاحبا لتداوالت ضعيفة، حيث بلغت 
كمية التداول عليه بنهاية اجللسة 432.5 
ألف سهم فقط، حققت ما قيمته 579.5 ألف 
دينار من خالل 32 صفقة، ليصل متوسط 
كميات التداول على السهم إلى 13.5 ألف 
سهم في الصفقة الواحدة، باجمالي عروض 
بلغ 1.4 مليون سهم في حني وصل إجمالي 
املعروض منه 6.9 ماليني س���هم بنهاية 

التداوالت.
 وذكر انه إذا انتقلنا إلى تداوالت السهم 
منذ بداية ش���هر أكتوبر اجلاري جند أنه 
تعرض إل���ى حالة من التذبذب على مدار 

جلسات هذا الشهر، حيث إن تراجع أمس 
هو التراجع السادس للسهم خالل الشهر 
اجلاري مقابل خمس جلسات من االرتفاع 
وأربع جلسات أغلق فيها السهم دون تغيير، 
لتكون محصلة أداء السهم خالل الشهر هي 
مكاسب بلغت 40 فلسا متثل 3% تقريبا 
من قيمته، وذلك مقارنة مبستوى إغالقه 
بنهاية الش���هر املاضي الذي كان عند 1.3 

دينار.
 أما عن إجمالي قيمة تداوالت الس���هم 
خالل شهر أكتوبر اجلاري فقد بلغت حتى 
نهاية جلسة أمس 69.5 مليون دينار تصل 
نسبتها إلى 8.7% تقريبا من إجمالي قيم 
تداوالت السوق البالغة 802 مليون دينار 
خالل تلك الفترة، في حني بلغ إجمالي عدد 
الصفقات املنفذة على سهم زين خالل الشهر 
اجلاري 2.615 صفقة متثل حوالي %3.3 
من إجمالي عدد صفقات السوق الذي بلغ 

80.298 صفقة.
 وذكر أن أنشط تداوالت للسهم خالل 
الشهر اجلاري حتققت في جلسة الرابع من 
أكتوبر اجلاري، حيث بلغت كمية التداول 
على السهم بنهاية ذلك اليوم 14.88 مليون 
سهم بلغت قيمتها 20.14 مليون دينار من 
خالل 527 صفقة وأغلق الس���هم في تلك 
اجللسة مرتفعا بنسبة 7.8% مضيفا 100 

فلس إلى رصيده وصل بها إلى حده األعلى 
عند مستوى 1.380 دينار.

 أما أقل تداوالت للس���هم خالل ش���هر 
أكتوب���ر اجلاري فكان���ت أمس، حيث لم 
تتجاوز كمية تداول السهم بنهاية اجللسة 
432.5 ألف س���هم حققت ما قيمته 579.5 
ألف دينار من خالل 32 صفقة، كما سبقت 
اإلش���ارة إلى ذلك عن���د احلديث عن أداء 

السهم أمس.
 وحقق السهم أعلى مستوى إغالق له 
خالل الشهر اجلاري عند 1.4 دينار والذي 
بلغه بنهاية جلسة الس���ابع من أكتوبر 
اجلاري وأغلق في ذلك اليوم مرتفعا بنسبة 
2.9% مبكاس���ب بلغت 40 فلسا وقد ظل 
عنده على مدار 3 جلسات متتالية، أما أدنى 
مستوى إغالق للسهم خالل الشهر اجلاري 
ف���كان عند 1.28 دينار، والذي أغلق عنده 
بنهاية اجللسة األولى من الشهر، وأنهى 
السهم تداوالته في ذلك اليوم بتراجع بلغت 

نسبته 1.5% بخسائر بلغت 20 فلسا.
 أما عن أداء السهم خالل العام احلالي 
فإننا جند أنه استطاع أن يحقق مكاسب 
س���وقية تصل إلى 69.6% منذ بداية عام 
2009 وحتى نهاية جلس���ة أمس، بفارق 
550 فلسا عن مستوى إغالقه بنهاية العام 

املاضي والذي كان عند 790 فلسا.

اداء سهم زين خالل جلسات الشهر الجاري
الصفقاتالقيمةالكميةالتغير%التغيراالغالقالتاريخ
09/10/11.28020-1.5-1.405.0001.798.450111
09/10/41.3801007.814.885.00020.145.100527
09/10/51.34040-2.9-2.625.0003.561.200180
09/10/61.360201.52.170.0002.969.250176
09/10/71.400402.95.882.5008.199.450237
09/10/81.400003.705.0005.165.100199
09/10/111.400005.655.0007.967.150322
09/10/121.34060-4.3-3.270.0004.366.400184
09/10/131.360201.51.397.5001.869.20094
09/10/141.34020-1.5-2.227.5002.964.800123
09/10/151.34000587.500790.20059
09/10/181.3804032.642.5003.608.200136
09/10/191.36020-1.4-2.262.5003.077.150127
09/10/201.360001.777.5002.410.750108
09/10/211.34020-1.5-432.500579.55032

50.925.00069.471.9502.615اجمالي تداوالت السهم
3.867.650.000802.014.90580.298اجمالي تداوالت السوق

1.328.663.26نسبة تداوالت السهم من السوق


