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اعتمد مجلس ادارة شركة أجيال العقارية  الترفيهية 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 
30 يونيو 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الش����ركة 
لتحقق خسارة بلغت 4 ماليني دينار ما يعادل خسارة 
بلغت 23.19 فلس����ا للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 4.9 
ماليني دينار ما يعادل 28.18 فلس����ا للس����هم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.

من جهة أخرى أعلنت ش����ركة الكويت للتأمني أن 
مجلس ادارة الشركة اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 2009 حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسارة بلغت 4.7 
ماليني دينار ما يعادل خسارة بلغت 24.35 فلسا للسهم، 
مقارنة مع ربح 7.4 ماليني دينار ما يعادل 38.24 فلسا 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

»أجيال العقارية« و»الكويت للتأمين« تحققان خسائر للنصف األول

أصولها بلغت 35.6 مليون دينار بمديونية 6.5 ماليين عن 2008

حقوق المساهمين بلغت 33.6 مليون دينار وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح

»كي جي إل لالستثمار« تقود »كونسورتيوم« 
لبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة

13.9 مليون دينار صافي أرباح 
»برج هاجر العقارية« لـ 2008

محمود فاروق
اك����دت الرئي����س التنفيذي لش����ركة كي جي إل 
لالس����تثمار مارش����ا الزاريفا أن الشركة قد جنحت 
في تطوير منوذج اس����تثماري يعمل بكفاءة عالية 
ومصمم خصوصا لالستثمار في رأسمال الشركات 
الواعدة في األسواق الناشئة. وينبثق هذا النجاح 
من قدرة الشركة على حتديد مخاطر االستثمار في 
هذه األسواق ووضع التدابير املناسبة للتعامل معها، 
وتشمل املخاطر السياسية واالئتمانية والتشغيلية 
التي تواجه الش����ركات مما حقق لها ميزة تنافسية 

كبيرة في التعامل مع هذه األسواق الصعبة.
وقالت الزاريفا خالل اجتماع اجلمعية العمومية 
للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت %60: 
انه على الرغم من االنعكاسات السلبية لألزمة املالية 
على معظم شركات االستثمار حول العالم التي وجدت 
نفسها عرضة لهزات قوية بسبب تداعي قيم األصول 
وجفاف منابع السيولة، اال ان كي جي ال لالستثمار 
قد جنحت في التصدي لألزمة بفضل استراتيجيتها 
التي اتبعتها منذ تأس����يس الشركة عام 2006 التي 
ترك����ز على تعظيم قيم الربحية ملس����تثمريها وفي 
نفس الوقت عدم التعرض لنس����بة مخاطرة عالية. 
كما ان الش����ركة كانت حريصة على احملافظة على 
نسب مديونية منخفضة للشركات التابعة لها جتنبا 
لتبع����ات األزمة املالية العاملية مع هيكلة الش����ركة 
بصورة ديناميكية وفعالة ملزاولة نشاطاتها حتت 

ظروف متغيرة.

األداء المالي

ووفقا لبيانات الدخل املجمعة حققت الش����ركة 
ربحا صافي����ا قدره 112.8 ألف دين����ار بنهاية العام 
2008 مقابل 2.401.436 دين����ارا بنهاية العام 2007 
ف����ي حني حققت بعض اس����تثماراتها مثل صندوق 
املوانئ عوائ����د وصلت الى 30% في الفترة املنتهية 

في 2008/12/31.
كما بلغ اجمالي ايرادات الشركة 6.5 ماليني دينار 
بنهاية الع����ام 2008 مقابل 5.7 ماليني دينار بنهاية 
الع����ام 2007 في حني بلغ اجمال����ي املصروفات عن 
نفس الفترة 6.4 ماليني دينار مقابل 3 ماليني دينار 

بنهاية العام 2007.
وبلغ اجمالي حقوق املساهمني للشركة وشركاتها 
التابعة كما في 31 ديسمبر 2008، 26.5 مليون دينار 

مقابل 16.5 مليون دينار بنهاية العام 2007.
وكش����فت الزاريفا عن ان اجمالي ديون الشركة 
قد بلغ 6.5 ماليني دينار بنهاية العام املاضي مقابل 

8.2 ماليني دينار بنهاية العام 2007.
وكذلك بل����غ اجمالي األصول 35.6 مليون دينار 
بنهاية العام املاضي مقابل 28.4 مليون دينار بنهاية 

العام 2007.وأشارت الرئيس التنفيذي لشركة كي 
جي ال لالستثمار الى ان الشركة تؤمن بأن التركيز 
على قطاع اخلدمات اللوجستية والبنى التحتية يعد 

استثمارا مضمونا في جميع األحوال االقتصادية.
فخالل أوقات النمو االقتصادي السريع يستفيد 
قطاع اخلدمات اللوجستية والبنى التحتية من زيادة 
حجم التجارة العاملية التي يقودها االستهالك بشكل 

اساسي وارتباطه بإجمالي الناجت احمللي للبالد.
وأضاف����ت الزاريفا ان النمو ف����ي اجمالي الناجت 
احمللي يعد احملرك األساسي للتجارة العاملية مدعوما 
بعوامل ع����دة مثل: عوملة االنتاج وخفض احلواجز 

التجارية والتغييرات التكنولوجية.
وتابعت انه خالل فترات االنكماش االقتصادي 
العاملي وملواجهة شبح الركود تعمد احلكومات الى 
زيادة االنفاق على مشاريع البنية التحتية األمر الذي 

يعزز من فرص العمل وبالتالي االستهالك.
وعند س����ؤالها عن جديد كي جي ال لالستثمار 
قالت ان الشركة تقوم حاليا بتأسيس صندوق جديد 
لالستحواذ على بعض مشروعات البنية التحتية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، وان الشركة 
قد قامت بالفع����ل بتحديد بعض األصول املهمة في 
اململكة العربية السعودية بقيمة 850 مليون دوالر. 
باالضافة الى قيادة الشركة »كونسورتيوم« للحصول 
على حق امتياز تصميم وبناء ومتويل وتش����غيل 
ميناء العقبة اجلديد ملدة ثالثني عاما، وهو مشروع 

تبلغ قيمته نحو 770 مليون دوالر.
كما اشارت الى تنفيذ الشركة ملشروعني في الفلبني 
في مجال املرافئ واخلدمات اللوجستية بعائد متوقع 

على االستثمار %23.
وعن األرباح املتوقعة للشركة خالل النصف األول 
أفادت الزاريفا بان االداء خ����الل هذا العام متوازن 

وسينتج عنه حتقيق ارباح طفيفة للشركة.
وزادت: ان عمل الشركة تشغيلي 100% وال تعمد 

الى االستثمار في البورصة.

جمعية عمومية

جتدر االشارة الى ان اجلمعية العمومية قد وافقت 
على بنود جدول األعمال التي اهمها املوافقة على تقرير 
مجلس االدارة ومراقبي احلسابات في اعمال الشركة 

في الفترة املالية املنتهية في 2008/12/31.
كما أوصت العمومية بتفويض مجلس االدارة 
ف���ي صالحي���ات التعامل مع اط���راف ذات صلة 
وكذلك املوافقة على اقتطاع نس���بة 10% لصالح 
االحتياطي االختياري وتخوي���ل مجلس االدارة 
اتخ���اذ االجراءات الالزمة بتطبيق القانون رقم 2 
للعام 2009 بشأن تعزيز قانون االستقرار املالي 

للدولة عند احلاجة.

النتائج املالية للش����ركة عن السنة املالية املنتهية 
والت����ي بلغ اجمالي قيمة االصول فيها 77.4 مليون 
دينار مقارنة ب� 77.6 مليون في 2007 وبانخفاض 
بلغت قيمته 240 الف دينار وهو ما ميثل االنخفاض 

في قيمة العملة لبعض االصول.
اما حقوق املس����اهمني في الشركة فبلغت 33.6 
ملي����ون دينار في 2008 مقارن����ة ب� 19.7 مليون في 
2007 بارتفاع بلغت قيمته 13.9 مليون دينار وبنسبة 

ارتفاع بلغت %70.
وحققت شركة برج هاجر ايرادات تشغيلية بلغت 
47.3 مليون دينار في 2008 مقارنة ب� 18.7 مليون في 
2007 بنسبة ارتفاع بلغت 153%، وذلك نتيجة لصفقة 

بيع االدوار اخلمسة وحتقيق املبيعات املستهدفة.
اما صافي ارباح الشركة عن السنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2008 فقد بلغ 13.9 مليون دينار مقارنة 
ب� 4.8 مليون في 2007 بارتفاع بلغت قيمته نحو 9 
ماليني دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 188%، فيما بلغت 
ربحية السهم في 2008 نحو 105.4 فلوس مقارنة ب� 

36.5 فلسا في 2007.

عاطف رمضان
توقع رئي����س مجلس ادارة 
شركة هاجر العقارية م.يوسف 
العمر ان حتقق الش����ركة زيادة 
في مبيعاتها خالل السنة املالية 
2009 مقارنة بعام 2008 وذلك 
نظ����را لبداية تس����ليم االدوار 
والوح����دات الى العمالء وبداية 
التشغيل في برج هاجر الكائن 

في مكة املكرمة.
واضاف م.العمر خالل عمومية 
الشركة التي عقدت امس بنسبة 
حضور بلغت 100% ان الشركة 
حققت خالل العام 2008 عوائد 

جيدة من خالل تس����ويق باق����ي وحدات الطابق 24 
والطابق 25 ببرج هاجر، االمر الذي ساهم في مضاعفة 
ارباح الش����ركة في ذلك العام، خاصة ان الشركة قد 

متكنت من بيع اغلب وحدات الدورين.
واوضح م.العمر ان الشركة ابرمت اكبر صفقة بيع 
خلمسة ادوار من برج هاجر في اوائل العام 2008.

ولفت الى انه ومع بداية تشغيل الفندق سيزداد بيع 
الوحدات املتبقية وااليرادات املتوقعة من الفندق.

اجلدير ذكره ان شركة هاجر العقارية متتلك عدد 
31 طابقا من برج هاجر الذي يش����يد في رحاب مكة 
املكرمة على بعد خطوات من البيت العتيق، حيث 
خصصت الطوابق االول����ى من البرج لتكون فندقا 
عامليا »4 جنوم« مؤلفا من 410 غرف، والذي يتوقع 
افتتاحه خالل الربع الثالث من العام احلالي، علما 
ان نسبة االجناز في البرج قد بلغت 100% في نهاية 

الربع االول من سنة 2009.
واقرت عمومية الشركة جميع بنود جدول االعمال 
مبا فيها عدم توزيع ارباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2008، فيما وافقت العمومية على 

)أسامة البطراوي(طالب حاجية مترئسا اجلمعية العمومية للشركة متوسطا خليل العبدهلل وبدر الشمري 

)محمد ماهر(متداول يفكر في أداء مستقبل السوق خالل الفترة املقبلة

»غلف إنفست«: شح السيولة وغياب دور صناع السوق يدفعان السوق لالنخفاض

ليطال الفنادق والمرافق السياحية وتقديم الدراسات العقارية

»االستثمارات الوطنية«: تراجع القيمة الرأسمالية
للشركات 2.9% لتسجل 35.57 مليار دينار

»الوطنية العقارية« تعدل نظامها األساسي بإضافة أعمال جديدة 
الشركات العقارية داخل الكويت 
وخارجه���ا، وقيامه���ا بإع���داد 
الدراسات وتقدمي االستشارات 
في املجاالت العقارية بكل أنواعها 
على ان تتوافر الشروط املطلوبة 

فيمن يزاول تقدمي هذه املهنة.
والسماح ل� »الوطنية العقارية« 
بإقامة املزادات العقارية وتنظيم 
املع���ارض اخلاصة مبش���اريع 
الشركة والقيام بأعمال الصيانة 
املتعلق���ة باملبان���ي والعقارات 
اململوكة لها وللغير مبا في ذلك 
اعمال الصيانة وتنفيذ االعمال 
املدنية وامليكانيكية والكهربائية 

ما يكفل املباني وسالمتها.
واجلدي���ر بالذكر ان مجموع 
االصول اخلاصة بالش���ركة قد 
منا بنسبة 35% ليصل الى 533 
مليون دينار بنهاية العام املاضي 
كما حافظت الشركة على القيمة 
السوقية لرأسمالها بواقع 200 

مليون دينار.

وكذلك املساهمة املباشرة لوضع 
البني���ة األساس���ية للمناطق 
واملشاريع السكنية والتجارية 
والصناعية، باإلضافة الى شراء 
ومتلك وبيع اس���هم وسندات 

شاملة جميع اخلدمات األصلية 
واملساعدة واملرافق امللحقة بها، 
الس���ماح  التعديل  كما تضمن 
للشركة بتملك االسواق التجارية 
واملجمعات السكنية وادارتها، 

واس���تئجارها وكذل���ك بيوت 
الضيافة واملنتزهات واحلدائق 
واملعارض واملجمعات السكنية 
الس���ياحية من  واملنتجع���ات 
الدرجات واملستويات  مختلف 

فواز كرامي 
قال عضو مجلس اإلدارة في 
العقارية طالب  الوطنية  شركة 
حاجية ان الشركة قطعت شوطا 
كبيرا في تنفيذ استراتيجيتها 
التي متتد خلمس سنوات للتوسع 
دوليا مبا فيها مش���روع غراند 
هايتس في جمهورية مصر الذي 
يعتبر مدينة صغيرة قادرة على 

دمج حوالي 25 الف شخص.
حدي���ث حاجية ج���اء على 
هامش اجلمعية العمومية غير 
العادية للش���ركة التي انعقدت 
أمس بحضور 70% من املساهمني 
ووافقت على تعديل نص املادة 
رقم 5 من عقد التأسيس واملادة 
رقم 4 م���ن النظام األساس���ي 
الش���ركة،  واملتعلقة بأغراض 
وذلك بإضاف���ة اغراض جديدة 
ألعمالها كالسماح للشركة بتملك 
وإدارة الفنادق والنوادي الصحية 
واملرافق الس���ياحية وايجارها 

)أسامة البطراوي(جانب من عمومية شركة برج هاجر العقارية

)أسامة البطراوي(مارشا الزاريفا مترئسة اجلمعية العمومية للشركة

بواقع 11.7 نقطة وبنسبة 3%، كما 
شهد املؤشر الس����عري انخفاضا 
الوزني  بنس����بة 1.20% واملؤشر 
ارتفاعا بنس����بة 7.5% منذ بداية 
الس����نة حيث أقفل املؤش����ر عند 
7.689.5 نقطة، وذلك لعدة عوامل 
أهمه����ا، انخفاض القيم والكميات 
املتداولة وش����ح السيولة بسبب 
وقف التسويات وغياب دور صناع 
سوق البيوع املستقبلية واآلجل 
بعد التعديالت التي أدخلتها إدارة 

البورصة على تلك اخلدمة.
وذكر التقرير أن قطاع اخلدمات 
تصدر أعلى تداول من حيث قيمة 
املتداولة بنسبة %44.8  األس����هم 
من إجمالي القيمة املتداولة خالل 
شهر يوليو حيث شهد سهم زين 
تداوال ب� 428.6 مليون سهم بقيمة 
503 ماليني دينار، وأيضا ش����هد 
سهم أجيليتي تداوال ب� 112 مليون 
سهم بقيمة 120 مليون دينار وحل 
قطاع البنوك ثانيا بنسبة %23.1 
من إجمالي القيمة املتداولة للشهر 
حيث شهد سهم بيتك تداوال ب� 113 
مليون سهم بقيمة 132.4 مليون 
دينار، وأيضا ش����هد سهم وطني 
تداوال ب� 80 مليون سهم بقيمة 97 
مليون دينار، وجاء قطاع االستثمار 
ثالثا بنسبة 11.5% من إجمالي القيمة 
املتداولة للشهر حيث شهد سهم 
مشاريع تداوال ب� 51.4 مليون سهم 
بقيمة 26.4 مليون دينار، وأيضا 
شهد س����هم الصفاة تداوال ب� 179 
مليون س����هم بقيمة 26.3 مليون 

دينار.
توقع التقرير للفترة املقبلة: 
املؤشر يجب عليه أن يتجاوز 
نقطة املقاومة األولى عند 7.768 
نقطة ليستمر في االرتفاع متجها 
نح���و نقطة املقاوم���ة الثانية 
والنفسية عند 8.000 نقطة مع 
ضرورة ارتفاع القيم والكميات 
املتداولة، وان لم يحصل ذلك 
فمن املمكن نزول املؤش���ر عن 
نقطة الدعم األولى عند 7.500 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

7.358 نقطة.

ذكر تقرير شركة االستثمارات 
الوطني����ة الش����هري ان القيم����ة 
املدرجة قد  الرأسمالية للشركات 
انخفضت بنس����بة 2.9% لتسجل 
35.57 مليار دينار بنهاية تداوالت 
شهر يوليو، موضحا ان البورصة 
شهدت خالل شهر يوليو انخفاضا 
باملقارنة مع اقفال شهر يونيو وذلك 
بالنس����بة الى املؤش����رات العامة 
)السعري � الوزني � NIC50( والتي 
تراجعت بنسب بلغت 5.0% و%2.6 
و1.7% على التوالي، وكذلك االمر مبا 
يتعلق باملتغيرات العامة )املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة � الكمية � 
عدد الصفقات( والتي شهد تراجعا 
كبيرا ومؤثرا بنس����ب بلغت %49 
و52% و51% على التوالي، حيث بلغ 
املتوسط اليومي للقيمة املتداولة 
85 مليون دينار مقابل 167 مليونا 

للشهر قبله.
وعلى الرغم من تشابه شهري 
ابريل ويوليو من حيث تبعيتهما 
املباشرة لشهري مارس ويونيو 
حيث نهاية الفترة الربع سنوية 
للبيانات املالية للشركات املدرجة، 
اال انه يالحظ االختالف الكبير الذي 
طرأ على منط وطبيعة التداوالت 
من خالل املقارن����ة بني الفترتني، 
ففي ابريل مت اعالن اس����وأ نتائج 
مالية ربع سنوية للشركات املالية 
املدرجة لم يش����هدها السوق منذ 
عشر سنوات منذ العام 1999، وعلى 
الرغم من ذلك اال ان اسعار االسهم 
كانت تتفاعل بطريقة غريبة حيث 
مع اعالن خسائر قياسية ترتفع 
اسعار تلك االسهم باحلدود القصوى 
احيان����ا، على عكس ما حصل في 
ش����هر يوليو، فاعالن����ات االرباح 
افضل منها مبعدالت ملحوظة مع 
وجود اريحية اكبر جتاه الوضع 
االقتصادي العاملي واحمللي، اال ان 
اسعار االس����هم خالل تلك الفترة 
تفاعلت بطريقة خجولة مع اعالنات 
االرباح، بل تتفاعل سلبا في كثير 
من احلاالت، ولعل هذا ما يقودنا 
نحو مالحظ����ة التأثير اجلوهري 
حلركة اس����عار النفط وانعكاسه 

وصوال الى مستوى ال� 60 دوالرا قد 
لعب دورا مهما بوقعه على السوق 
احمللي، اال ان الدور احملوري يرجع 
الى مأخذ ومثلب رئيسي حتدثنا 
عنه من قبل وهو عدم وجود عمق 
لس����يولة الس����وق، اذ ان قنوات 
التمويل التزال مغلقة امام الراغبني 
في  االس����تثمار في س����وق املال، 
فاملصارف التزال عازفة عن التمويل 
بهذا اخلصوص مقابل انعدام الواقع 
الرديفة  املالية  ل����الدوات  العملي 
واملس����اندة، وكذلك استمرار عدم 
تفعيل قانون االستقرار االقتصادي 
في اجلزء املتعلق بالباب الثالث، 
كما ان افتقاد السوق عمق السيولة 
مرتبط بجزئية اساسية ادت الى 
التركيز في التعامالت على اسهم 
له����ا محركاتها وظروفها اخلاصة 
دون سواها، وهو ما يعني ان حركة 
تلك االسهم باتت تؤثر على مجمل 

السوق بشكل واضح.

»غلف إنفست«

من جهة اخ����رى ذكر التقرير 
الشهري لشركة غلف انفست حول 
أداء سوق الكويت لألوراق املالية 
أنه ش����هد انخفاضا في مؤشراته 
الرئيسية خالل شهر يوليو فقد 
شهد املؤشر الس����عري انخفاضا 
بواقع 400.8 نقطة وبنسبة 5%، أما 
املؤشر الوزني فقد شهد انخفاضا 

تصحيحية طفيفة بالنس����بة الى 
املؤشرات وحركة تصحيحية اكبر 
منها بالنسبة الى احجام التداول 
وهي طبيعة الس����وق الذي يقبع 
في منتصف مرحلته الثانية ضمن 
دورته االقتصادية، وهي مرحلة 
حترك فيها اس����عار االس����هم الى 
اجتاهات غي����ر مترابطة وبعض 
االحيان غير منطقية، وهو ما يترجم 
الى تذبذب السوق، وهذا السلوك 
هو انعكاس للحقيقة التي تفيد بأن 
تأثير االزمة املالية مختلف في أثره 
التشغيلية  على قطاعات السوق 
املختلفة، فحتى الشركات العاملة 
في القطاع نفس����ه متغايرة، اوال 
من حيث من����وذج اعمالها وثانيا 
في طبيعة هيكلتها املالية ومدى 
حجم اصولها بالنسبة الى حقوق 
مساهميها والتفاصيل املالية الفنية 
املختلف����ة، ولعل هذا ما يفس����ر 
التذبذب����ات واالجتاهات املختلفة 
التي تطرأ على مسار اسعار االسهم 
في السوق في هذه املرحلة بخالف 
املرحلة االولى التي يسودها الذعر 
وحتكمها قرارات البيع العشوائية، 
وال يوجد هناك ادنى ش����ك من ان 
التذبذب احلالي الذي يسود تداوالت 
الذي  العاملية والضعف  االسواق 
تبديه االسواق اخلليجية باالضافة 
الى تراجع اسعار النفط العاملية 
من مس����توى يفوق ال� 70 دوالرا 

على حركة السوق العامة، حيث 
ان حركة االولى خالل تلك الفترة 
املمتدة ارتفعت فيها اسعار النفط 
من مس����تويات 36 دوالرا وصوال 
الى حاجز ال����� 70 دوالرا ومن ثم 
ركودها واس����تقرارها عند حاجز 
ال����� 60 دوالرا، وهو ما يتماش����ى 
بش����كل كبير مع حركة الس����وق 
خالل الفترة املقارنة، ان مالحظة 
ذلك التأثير تأتي جنبا الى جنب 
مع مالحظة تأثير توجه السوق 
بشكل عام في عالقته مع قوة او 
ضعف اعالن����ات البيانات املالية 
للشركة، حيث يفرض هذا الواقع 
� اي توقيت الس����وق في صعوده 
ونزوله � طبيعة تفاعل االسهم مع 

اعالنات ارباحها.
هذا وقد شهدت تداوالت الشهر 
احداثا مهمة ومتغيرات افضت الى 
كسر مؤشر السوق العام مستوى 
ال� 8.000 نزوال، حيث كانت سمة 
التذب����ذب وعدم اليق����ني ابرز ما 
صاحب عملية التصحيح التي لم 
تخل من ايام ش����هد فيها السوق 
ارتفاعات، سواء كانت في اوائل: 
او اواخر الشهر، مع بروز واضح 
القفاالت الثواني االخيرة التي بدأ 
تأثيرها يعظم بسبب وهن السيولة 
املتداولة في السوق، هذا والظاهر 
من ارقام املؤش����رات واملتغيرات 
الصرفة هو دخول السوق في حركة 

»بيان«: السوق فقد قوته الدافعة على إثر وتيرة عمليات البيع المستمرة
أوضح تقرير شركة بيان لالستثمار تراجع سوق 
الكويت لألوراق املالية في يوليو على إثر تكبده خلسائر 
كبيرة خالل األسابيع االولى من الشهر ما أفقده جميع 
املكاس����ب التي حققها على مدى شهري مايو ويونيو 
املاضيني وأعاده إلى ما دون مستوى إغالق العام 2008. 
غير أن السوق متكن الحقا خالل الشهر من تعويض جزء 
من تلك اخلسائر وسط تداوالت ضعيفة عكست إحجاما 
واضحا عن الش����راء وتراجع في مستويات السيولة، 
حيث وصلت مؤشرات التداول اليومية إلى مستويات 
تعتبر األدنى منذ أن بدأ أداء السوق بالتحسن في شهر 

مارس املاضي.
وأضاف التقرير أن الس����وق فقد قوته الدافعة في 
شهر يونيو املاضي، ففي البدء أخذ بالتذبذب ومن ثم 
شهد ارتفاعا واضحا في وتيرة عمليات البيع ما أدى إلى 
تكبد مؤشرات السوق الرئيسية خلسائر يومية كبيرة 
في يونيو أفقدته جزءا من مكاسبه السنوية. وهو ما 
استمر في شهر يوليو، إذ عانى السوق من غياب محفزات 

جديدة للنمو، منها على سبيل املثال عدم تفعيل قانون 
تعزيز االستقرار املالي، وندرة الفرص االستثمارية التي 
تس����تطيع الشركات استغاللها لالستفادة من التمويل 
املمنوح وفقا للقانون واحملصور في القطاعات اإلنتاجية. 
هذا باإلضافة إلى غياب رؤية حكومية واضحة ملعاجلة 
األزمة التي مير بها االقتصاد الكويتي، وتعثر املشروعات 
التنموية التي مرت على العديد منها سنوات دون البدء 
في تنفيذها. هذا وبدا سوق الكويت لألوراق املالية خالل 
شهر يوليو أكثر ارتباطا بأداء أسواق األسهم العاملية، إذ 
ترافق تراجعه في بداية الشهر مع االنخفاضات املسجلة 
في تلك األسواق، ومن ثم شهد حتسنا في أدائه بالتزامن 

مع عودة األسواق العاملية لالرتفاع.
وأشار التقرير الى أنه خالل النصف االول من الشهر 
شهد سوق الكويت لألوراق املالية تراجعات حادة هبطت 
مبؤشر السوق السعري إلى ما دون مستوى ال� 8000 
نقطة واستمر باالنحدار حتى جتاوز مستوى ال�7400 
نقطة نزوال، على إثر حالة من الذعر انتابت املتعاملني 

واعادت الس����وق إلى أجواء بداية األزمة املالية. وعلى 
الرغم من أن السوق كان مهيأ لتسجيل بعض التراجع 
بعد املكاسب التي حققها في األشهر السابقة، إال أن ما 
شهده من تراجعات حادة جتاوز احلركة التصحيحية 

الطبيعية.
وقد تضافرت مجموعة من العوامل أسهمت في تكبد 
السوق لتلك اخلسائر، منها ما هو مرتبط بالتعديالت 
االخيرة التي أجرتها جلنة السوق على تعامالت اآلجل 
والبيوع املستقبلية، والتي تسببت بدورها في عزوف 
العديد من صناع الس����وق عن تق����دمي تلك اخلدمات، 
ويضاف إلى ذلك القرارات االخيرة املتعلقة مبوضوع 
التسويات. كما كان لعدم وضوح الصورة جلهة مدى 
انكشاف املصارف احمللية على مجموعتي سعد والقصيبي 
الس����عوديتني دور في تراجع السوق خصوصا قطاع 
البنوك. هذا باإلضافة إلى االنخفاضات املس����جلة في 
أسواق األسهم العاملية واإلقليمية بالتزامن مع التراجع 

في أسعار النفط دون مستوى ال� 60 دوالر.


