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29 قال سوق الكويت لألوراق املالية انه استنادا 
الى قرار جلنة السوق بجلستها رقم 4/97 والذي 
يلزم جميع الش���ركات والصناديق املدرجة في 
السوق بتقدمي البيانات املالية املرحلية في موعد 

أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة.
لفت في بيان على موقعه االلكتروني الى ان 
الش���ركات املوقوفة عن التداول هي 6 شركات 

على النحو التالي:
شركة الدار لالستثمار )الدار( والشركة الدولية 
لالجارة واالستثمار )د لالجارة( وشركة لؤلؤة 
الكويت العقارية )لؤلؤة( وشركة الصفاة العاملية 
القابضة )صفاة عاملي( وشركة فيال مودا اليف 
س���تايل )فيال مودا( وش���ركة الشبكة القابضة 

)الشبكة(.

»البورصة« تحث الشركات على االلتزام بتقديم البيانات المالية في المواعيد المحددة

االقتصادية

األجواء الرمضانية تخيم على قاعات التداول وسط نشاط ضعيف لصغار املستثمرين

هدوء في التداوالت واتجاه في الغالب نحو الصعود

السوق في رمضان: ضعف نشاط األفراد وأداء جيد للمحافظ والصناديق
أحمد يوسف

الشك ان األجواء الرمضانية 
التي خيمت على تداوالت سوق 
الكويت لألوراق املالية أحدثت 
بعض التغيرات اجلوهرية في 
السوق الس����يما على صعيد 

صغار املتداولني.
واملع����روف انه����م اعتادوا 
الذهاب ايام التداوالت في االيام 
العادية قبيل افتتاح الس����وق 
للتداوالت كما اعتادت أعينهم 
على املتابعة اللحظية ألسهمهم 
عبر شاش����ات التداول وأذنهم 
على التقاط األخبار وس����رعة 
حتليلها مبا يخدم تداوالتهم، 
وان كانت شائعات، لم يتغير 
الوضع كثيرا في ظل األجواء 
الرمضانية الت����ي تخيم على 
الس����وق، غير انه من املالحظ 
ان أعدادهم في تناقص مستمر 

خالل شهر رمضان.
وبطبيعة احلال فإن نوعا 
الهدوء والتراخي ومنطق  من 
التأجيل غلب على األداء، ومع 
ذلك فالتداول يسير واملؤشر 
يواصل االجتاه في الغالب نحو 
الصعود وان كان بوتيرة اقل، 
حيث تراجعت كمية املبيعات 

وقيمتها، لكن ال ضير في ذلك 
فالبورصة حالها حال االقتصاد 
بش����كل عام في ظل األوضاع 

الراهنة.
وفي قاعة التداول الرئيسية 
مببنى سوق الكويت لألوراق 
التق����ت »األنباء« بأبو  املالية 
مش����عل وه����و أح����د صغار 
الذي����ن يحرصون  املتداولني 
دائما عل����ى التواجد في قاعة 
البورصة صيف ش����تاء، وفي 
االسبوع االول من التداوالت في 
رمضان، سألته »األنباء« عن سر 
غياب الكثير من األصدقاء الذين 
يتداولون في السوق، والذين 
اعتادوا احلضور فأجاب: هكذا 
رمضان فالناس فيه معذورون 
التراويح  ب����ني ص����الة  فم����ا 
والدواوين والغبقات وحفالت 
القرقيعان ومن ثم صالة الصبح 
في جماعة، بعده����ا يخلدون 
الى النوم، اما املوظفون فإنهم 
يضطرون لالستيقاظ للذهاب 
الى اشغالهم، فيما املتقاعدون 
وغير املوظفني يجدون متسعا 
من الوقت للنوم لساعات اطول، 
اما انا )يضيف بومشعل( فقد 
تعودت ان استيقظ مبكرا، حتى 

وال عجب في ان أحد التقارير 
التي صدرت أخيرا تشير إلى 
ان 75% من الش����ركات حققت 

خسائر.
اتس����عت دائ����رة احل����وار 
التلقائ����ي لتش����هد مزيدا من 
اآلراء، واحلديث اآلن البوعمر 
وه����و احد صغ����ار املتداولني 
الذي قرر اخلروج من السوق 
واالستثمار في القطاع العقاري، 
يقول: ان����ا قررت اخلروج من 
البورصة بعد ان حتول االداء 
الى املضاربة واصبح السوق 
غاية في اخلطورة، فهناك الكثير 
من الشركات التي حققت خسائر 
كبي����رة ورمبا بات����ت عرضة 
للتصفي����ة، وكثير منها يعلن 
عن عدم رغبة في االس����تفادة 
من قانون االس����تقرار � يعني 
خس����ارة وكبر في وقت واحد 
� ويقول متس����ائال: ماذا يعني 
االستثمار في السوق في ظل 

هذه األوضاع الصعبة؟
ابوفهد م����رة اخرى يقول: 
العق����ار بعد حك����م التمييز ل� 
»بيتك« زين لكنه بطيء احلركة 
ومن يستهويه االستثمار املالي 
ال ميكن ان يجذبه االس����تثمار 

العقاري، فنحن هنا نتكلم عن 
نوعني من االستثمار، بل عن 
عامل����ني مختلفني، وبرأيي فان 
اسعار العقار التي قد تضخمت 
كثيرا في الفت����رة املاضية آن 
األوان لتعود للتداوالت باألسعار 
الطبيعية، لكن اين هي السيولة 
التي ميكن من خاللها اقتناص 

الفرص؟
كانت الس����اعة ف����ي إحدى 
لوح����ات التداول تش����ير الى 
الواحدة اال الربع موعد انتهاء 
التداول، استأذنت »األنباء« من 
مرافقيها، وهممت باالنصراف 
بع����د ع����دة خط����وات قليلة 
اس����توقفني اح����د األصدقاء 
بومشاري فس����ألته عن حال 
الس����وق في رمضان فأجابني 
قائال: ال شك في ان السوق هو 
الس����وق لكن لرمضان أجواء 
خاصة من التداوالت وال مجال 
ف����ي املضاربات، فرغم  كبيرا 
تأث����ره اال ان اقفاالت الثواني 
األخيرة انتهت هذا من جانب 
اليومني  ومن جانب آخر ففي 
األولني من التداوالت ش����هدت 
النصف ساعة األولى تداوالت 

بأحجام وكميات كبيرة. 

وان آويت الى فراشي متأخرا، 
فهذه عادتي.

وفي الس����ياق ذاته يلتقط 
طرف احلديث بوطالل اجلالس 
بجوار بومش����عل ليقول: ان 
كثيرا من املتداولني يتداولون 

في رمضان من خالل محافظ 
وصناديق استثمارية او حتى 
من خالل مستشار خاص، أنا 
افعل ذل����ك وارتاح فال احضر 
الى الس����وق اال مرات معدودة 
امتم فيها بعض االمور املهمة 

مثل توقيع الشيكات او الذهاب 
للمقاصة او مراجعة البنك الذي 

يتم التداول من خالله.
بوفهد وهو مت����داول آخر 
دأب على احلض����ور املتقطع 
للبورصة السيما في رمضان، 

التقط طرف احلديث ليؤيد كالم 
بوطالل: كالم اخوي أبوفهد عدل 
فالسوق اليوم أصبح مؤسسيا 
فالكثير من األموال التي تتداول 
فيه تعود لصناديق ومحافظ 
استثمارية وشركات استثمارية، 

زيادة رأس المال على مرحلتين األولى بنسبة 50% لتفادي المادة 171 من قانون الشركات

اليحيى لـ »األنباء«: عمومية »الصفاة العالمية« خالل 3 أسابيع
ونملك خطة مرحلية لعودة الشركة إلى مزاولة نشاطها

م.بدر اليحيى 

فواز كرامي
كشف رئيس مجلس اإلدارة 
اجلديد لشركة الصفاة العاملية 
م.بدر اليحيى عن اخلطة التي 
اإلدارة اجلديد  وضعها مجلس 
للش���ركة للخروج م���ن األزمة 
التي عصفت بالشركة وأدت إلى 
دعوة وزارة التجارة والصناعة 
لعقد جمعيتها العمومية مرتني 
متتاليتني بغياب مجلس اإلدارة 
الس���ابق مع زي���ادة التكهنات 
بخروج الش���ركة من الس���وق 
وإعالن إفالسها، إال أن تصميم 
املس���اهمني على موصلة عمل 
الش���ركة والقيام بنش���اطاتها 
املختلف���ة كان املفاجئة الكبرى 
التي حصلت خ���الل اجلمعية 
العمومي���ة الثانية التي عقدت 
برئاسة وزارة التجارة والصناعة 
ووصل النص���اب فيها إلى %71 
من املساهمني، فيما اقتصر في 
العمومية األولى على 35% مع 
امتناع العديد من املساهمني عن 
تسجيل نصابهم في العمومية 

األولى رغم حضورهم
ولم تقتصر املفاجأة الوحيدة 
لشركة الصفاة العاملية على قرار 
املساهمني باستمرارية الشركة 
رغم التحدي���ات الصعبة التي 
تق���ف أمامها بل زادت ووصلت 
إلى إن املساهمني عينوا مجلس 
إدارة لوض���ع خطوط عريضة 

الش���ركة وبقائها  الستمرارية 
ف���ي عملها أفضل مم���ا كان��ت 

علي��ه.
ورئيس مجلس اإلدارة اجلديد 
م.ب���در اليحيى احململ بتجربة 
غنية في إدارة الشركات من خالل 
ش���غله ملنصب رئيس مجلس 
ادارة ش���ركة بترو جلف ألكثر 
من س���نتني ورئي���س مجلس 
االدارة والعضو املنتدب للشركة 
الكويتية العاملية للنفط ألكثر من 
التنفيذي  5 سنوات والرئيس 
وعضو مجلس اإلدارة لشركة 
طاق���ات القابضة وضع النقاط 
على احلروف خ���الل تصريح 
صحافي خص به »األنباء« الطالع 
مساهمي الش���ركة على اخلطة 
التي من شأنها أن تعيد الشركة 

إلى سابق عهدها.
وكش���ف م.اليحي���ى عن ان 
اجتماع اجلمعية العمومية املقبل 
لشركة الصفاة العاملية سيكون 
بعد 3 أسابيع من اليوم، مشيرا 
إلى أن االلتزام���ات املالية على 
الش���ركة مرتبطة بجهة واحدة 
فقط ومؤكدا عدم وجود التزامات 
مالية على الشركة ألي من البنوك 
احمللية أو اخلارجية بل على جهة 

واحدة رفض تسميتها.
مشيرا إلى أن الشركة ستقدم 
املالية خالل اجلمعية  بياناتها 
املقبلة دون اإلشارة  العمومية 

إلى هذه االلتزامات.

زيادة رأس المال

وبالنسبة لزيادة رأس املال 
قال اليحيى إن الشركة ولتفاديها 
املادة 171 من قانون الش���ركات 
ستقوم بزيادة رأسمالها على ان 
تتم زيادة رأس املال على مرحلتني 
متتاليتني األولى من خالل زيادة 
بنسبة 50% لتفادي املادة 171 من 
قانون الشركات وقدرة الشركة 
على االس���تمرارية واملواصلة 
وذلك من خالل دخول مستثمر 
اس���تراتيجي على الشركة. اما 
املرحلة الثانية فستتم من خالل 
زيادة ثانية لرأس املال لتتمكن 
الش���ركة من مواصلة نشاطها 
وأعمالها. مشيرا الى ان العمل 

ومحمد الغامن واحمد املطيري 
وخالد العبد اجلادر ويوسف 
املطير. وشركة الصفاة العاملية 
التي يبلغ رأسمالها 3 ماليني 
دين���ار تتمث���ل أغراضها في 
متلك أسهم شركات مساهمة 
كويتية او اجنبية وكذلك متلك 
حصصا واسهما في شركات ذات 
مسؤولية محدودة كويتية او 
اجنبية او االشتراك في تأسيس 
هذه الشركات بنوعيها وإداراتها 
الغير وإقراض  وكفالتها لدى 

الشركات التي متلك فيها. 
وكانت النتائج املالية لشركة 
القابضة عن  العاملية  الصفاة 
املاضي خرجت محملة بخسائر 
قدرها 17.7 مليون دينار الرقم 
الذي شكك فيه مجلس اإلدارة 
اجلدي���د الس���يما ان نس���بة 
اخلسائر في هذه احلالة تصل 
الى 591.3% من رأس املال، كما 
لفت تقرير مراقبي احلسابات 
االنتباه الى ان قدرة الش���ركة 
على متابعة أعمالها وفقا ملبدأ 
االستمرارية يستند الى توافر 
الدعم املستمر من مساهميها. 
وهذا ما أكده اليحيى في نهاية 
تصريحه حي���ث قال اننا في 
مجلس االدارة اجلديد سنعمل 
كل ما في وسعنا حتى تعود 
»الصفاة العاملية القابضة« الى 

سابق عهدها.

س���يكون على خير ما يرام في 
الشركة السيما بعد تسلم مجلس 
اإلدارة اجلديد ملهامه ومتوقعا ان 

حتقق الشركة خطوات جيدة.

جهة واحدة

وبني اليحي���ى ان مديونيات 
املالية  الش���ركة وااللتزام���ات 
على الشركة تقتصر على جهة 
واحدة فقط الفتا إلى ان مجلس 
إدارة الش���ركة يعمل وفق إلية 
محددة للتعامل مع هذا املوضوع 
والتعامل مع هذه اجلهة رافضا 
الكش���ف عن اسم هذه اجلهة او 
املزيد م���ن التفاصيل حول هذا 
املوضوع تاركا إياها حتى انعقاد 
اجلمعية العمومية املقبلة للشركة 
حتى يتم الكشف عن املزيد من 

التفاصيل.
واجلدير بالذكر ان اجلمعية 
العمومية لشركة الصفاة العاملية 
تأجلت مرتني متتاليتني بعد ان 
دعت وزارة التجارة والصناعة 
لعقدها حيث ترأس���تها في كال 
االجتماعني إلى أن خرج املساهمون 
الذي���ن طالبوا مجل���س اإلدارة 
السابق بعقد عمومية أكثر من مرة 
عن صمتهم وأقالوا مجلس اإلدارة 
السابق في سابقة في الشركات 
املساهمة الكويتية وعينوا مجلس 
إدارة جدي���دة يتك���ون من بدر 
اليحيى رئيس���ا ملجلس اإلدارة 

علي العنزي

منى الدغيمي
صدر مؤخرا قرار رسمي بوقف 
ادراج اسهم بنك الكويت والبحرين 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
اعتبارا من 19 اكتوبر 2009 ليصبح 
بذلك رابع ش����ركة تقدم على هذه 
اخلطوة خالل عامني. وذلك بعد أن 
انسحبت كل من شركة سوليدير 
اللبناني����ة بفئتيها )س����وليديرأ، 
وس����وليدير ب(، وشركة شعاع 
كابيتال اإلماراتية. وتعليقا على 
ه����ذا االنس����حاب لبن����ك الكويت 
والبحرين من الس����وق الكويتي، 
أك����د اخلبير املال����ي علي العنزي 
أن السبب الرئيس����ي في اعتزام 
بن����ك الكويت والبحرين اخلروج 
من الس����وق الكويتي هو ضعف 
التداوالت على السهم في السوق 

العنزي  ال يقابلها عائد. واضاف 
ل����� »األنباء«  في تصريح خاص 
ان عملية وقف ادراج اس����هم بنك 
الكوي����ت والبحرين وانس����حاب 
الشركات غير الكويتية من السوق 
مجرد اجراء طبيعي متعلق بعدم 
تداول االسهم وتقليص املصروفات. 
مشيرا الى ان هذا االجراء لن يؤثر 
على البورص����ة الكويتية. وتابع 
»البورص����ة الكويتي����ة تبقى لها 
ركائزها« وإجراء انسحاب الشركات 
من البورصة سواء محليا أو على 
املستوى اخلليجي طبيعي في ظل 
األزمة الراهن����ة«.  ولفت العنزي 
إلى أن عملية ادراج ش����ركات في 
بورصات غير محلية الهدف منها 
التسويق لهذه الشركات واستقطاب 

استثمارات جديدة.

الكويتي، ما يعني ان االستمرار في 
ادراج السهم في السوق أصبح غير 
ذي جدوى، وخاصة في ظل دفع 
رسوم س����نوية مما يعتبر تكلفة 

رابع شركة غير كويتية تنسحب من السوق الكويتي لألوراق المالية

العنزي: وقف إدراج أسهم »الكويت والبحرين« 
إجراء طبيعي لتقليص المصروفات

خـروج بعـض الشـركات لن يؤثـر على السـوق

خالد الصالح

محمود فاروق
حتدث اخلبير االقتصادي 
ورئيس مجلس ادارة ش���ركة 
الدولية للمنتجعات سابقا خالد 
الصالح عن توجه الش���ركات 
االستثمارية املدرجة لتقليص 
استثماراتها في سوق الكويت 
ل���الوراق املالية وذلك لتعزيز 
وضعها النقدي عبر ترش���يد 
محافظه���ا االس���تثمارية في 
البورص���ة وتركي���ز جهودها 
على ع���دد اقل من الش���ركات 
املستهدفة لالستثمار في اسهمها 
او االستثمار التشغيلي من خالل 
تنفيذ مش���روعات ذات عوائد 
جيدة، واالبتعاد عن املضاربات 

ذات املخاطر املرتفعة.
وش���دد على اهمية حتسني 

االدارة النقدية في الش���ركات 
واملؤسسات لتيس���ير جميع 
االم���ور مع املقرض���ني ملرونة 
التعامالت بالسندات الضامنة 

للديون الراهنة.
واض���اف الصال���ح � ف���ي 
تصري���ح ل���� »األنب���اء« � انه 
الش���ركات االستثمارية  على 
وضع استراتيجي��ة واضحة 
الستثماراتها سواء في السوق 
احمللى أو اخلارجي، فضال عن 
وضع آلية للممارسات اخلاصة 
بادارة املخاط���ر لدعم عملية 
تطبيق ه��ذه االستراتيجي��ة.

ضغوط االسترداد

وذكر ان نحو 75% من ديون 
املتداولة  شركات االس���تثمار 

في ح���الة ممارس���ة املصارف 
الضغوط السترداد الدين قريب 

االجل.
وقال ان على الشركات إيجاد 
النقدي  التدفق  آلية لتثبي���ت 
لديها، وإعادة هيكلتها الرأسمالية 
إلى حجمه���ا املثالي، وب�����ناء 
ق�����اعدة أساس لتحقيق النمو 
املستدام في األرباح، حيث ميكن 
للشركات اتخاذ ع������دة إجراءات 
قصيرة األجل للتخ������فيف من 
انحسار التدفق النقدي والسماح 
لها بالتفكير في أهداف بعيدة 

املدى.
وب���ني ضرورة الش���فافية 
املالية  الت���عامالت  في جميع 
للشركات مع املساهمني وذلك 
باطالعهم على مجموع عائدات 

في البورصة قريبة االجل، ما 
يزيد من حدة املشكلة نظرا إلى 
الطبيعة طويلة االجل الصولها، 
مبينا ان ذلك قد يكون خطيرا 

املس���اهمني والتخفيف من 
املف���روض على  الض����غط 
ادارات  مجال���س  رؤس���اء 
الشركات لدفع ارباح االسهم 

بانتظام.
واوضح اهمية التركيز على 
حتديد االستثمارات الضعيفة 
واملناسبة ملس���تويات ادنى 
من االس���تثمار او التصفية 
امللكية،  أو خصخ������ص���ة 
مش���يرا ال���ى ان العائ���دات 
الب���يع ميكن  الناجتة ع���ن 
الدين  استخدامها لتس���ديد 
او لدعم االستثمارات االكثر 
قيمة، مبينا ان هناك حاجة إلى 
التركيز على املوارد البشرية 
والرأسمالية لدى الشركات 

االستثمارية.
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