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عاطف رمضان32
طالب رئيس جمعية املتداولني في سوق الكويت لألوراق 
املالية محمد الطراح ادارة البورصة بإيقاف القرار املتضمن 

تأخير بث املعلومات على موقع السوق ملدة 10 دقائق.
واضاف الطراح ل� »األنب���اء« ان تأخير بث املعلومات 
املتعلقة بالصفقات ملدة 10 دقائق سيتس���بب في خسائر 
لصغار املستثمرين. وقال: إذا كان سعر السهم، على سبيل 

املثال، باحلد األعلى فإنه بعد 10 دقائق من املمكن أن ينزل 
سعره للحد األدنى.

وأشار الى ان املتداولني من مصلحتهم متابعة املعلومات 
بشكل مباشر اثناء عمليات التداول.

وتساءل قائال: ما احلكمة من تأخير اإلعالن عن الصفقات؟ 
ولفت الى ان هناك مطالبات من داخل وخارج الكويت كانت 

تنادي بإيقاف هذا القرار حتى قبل صدوره.

الطراح لـ »األنباء«: تأخير اإلعالن عن الصفقات 10 دقائق يكبد المتداولين خسائر فادحة

المرزوق: »المثنى لالستثمار« تدرس فرصًا 
لالستحواذ على أصول أو شراء حصص مؤثرة

عمر راشد 
 كشف املدير العام في شركة املثنى لالستثمار عبدالعزيز 
املرزوق أن الشركة تدرس عددا من الفرص االستثمارية 
لتطوير استراتيجياتها في قطاع اخلدمات املالية الرامية 
لبناء منظومة مالية توفر خدمات متكاملة وقيمة مضافة 

ألعمال الشركة خالل املرحلة املقبلة.
وأضاف املرزوق في تصريح ل� »األنباء« ان الش����ركة 
تدرس فرصا في مجال االس����تحواذ أو إدارة األصول لها 
أو لعمالئها بشكل أسبوعي، مستدركا بأن تلك الفرص قد 
تكون للشركة أو لعمالئها. واوضح أن صعوبة الدخول 
في الفرص احلالية تكمن في صعوبة سوق التمويل الذي 
يشكل عائقا حقيقيا أمام املستثمرين للعمل وبشكل جدي 
في اقتناص الفرص االستثمارية احلالية. وكانت »املثنى« 
قد أكملت إجراءات االستحواذ على شركة األسواق الدولية 
للوساطة املالية في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون دينار، 
حيث هدفت من ورائها الكتمال دائرة أنشطتها في سوق 
الكويت لألوراق املالية من خالل العمل في أكثر من مجال، 
حيث تقدم الش����ركة خدمات تتعل����ق بأنواع من البيوع 
والتداوالت داخل البورصة مثل بيع اآلجل، كما تتعاون 
مع »بيتك« في توفير خدمات البيع والش����راء من خالل 

خدمة بيتك للتداول.

قال إن تحدياتها تكمن في صعوبات التمويل وبعد صفقة »األسواق للوساطة المالية«

عبدالعزيز املرزوق 

البورصة بدأت تسير وفق آليات العرض والطلب

توفيق اجلراح

أزمة صامتة بين »الكويتية للمقاصة« و»مجموعة األوراق«
أحمد مغربي 

أبلغ مص���در مطلع في مجموعة األوراق 
املالي���ة أن هناك أزمة صامتة بني الش���ركة 
الكويتية للمقاصة ومجموعة األوراق املالية 
حيث قامت »املقاصة« بتجميد 17 مليون دينار 
من شركة مجموعة األوراق املالية وذلك أثر 
أخطاء بسيطة ارتكبتها في تداوالت االسبوع 
املاض���ي، موضحا أنه على إثر ذلك مت وقف 
تداول الش���ركة في البورصة يوم اخلميس 
املاضي. وأوضح املصدر ل� »األنباء« أن مبلغ 

ال� 17 مليون دينار يعتبر مبالغا فيه مقارنة 
بنسبة األخطاء املرتبة، واشار املصدر الى انه 
وعلى الرغم من حسن العالقة بني مجموعة 
األوراق املالية والشركة الكويتية للمقاصة 
إال أن األساليب التي تتبعها شركة املقاصة 
ف���ي االحتفاظ مببالغ كبيرة لفترات طويلة 
اكبر من املدد املقررة هو أسلوب متعسف في 
التعامل وغير عادل، مشيرا الى أن هذا املوقف 
ال يقتصر بالضرورة على ش���ركة مجموعة 

األوراق املالية.

تّم على أثرها تجميد 17 مليون دينار ووقف الشركة عن التداول الخميس الماضي

»السعري« يكسر حاجز الـ 9 آالف نقطة نهاية العام الجاري

الجراح: البورصة تمر بحالة نقاهة بعد مرور األسوأ من األزمة المالية 

عاطف رمضان
توقعت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن يكسر 
املؤشر العام لسوق الكويت لألوراق املالية حاجز 
ال� 8 آالف نقطة خالل األسبوع اجلاري، مشيرة 
الى ان املؤش���ر العام يتجه الى حاجز ال� 9 آالف 

نقطة مع نهاية العام احلالي.
واضافت املصادر ان املؤشر العام »السعري« 
الذي حقق في نهاية التداوالت مكاس���ب قدرها 
40.3 نقطة، حيث اس���تقر عن���د 7964.3 نقطة 
يوم اخلميس املاضي إذا كس���ر ال� 8 آالف نقطة 
»سيكسر احلاجز النفسي« للمتداولني وستكون 
املقاوم���ة الثانية عن���د 8.500 نقطة خالل ال� 3 

أشهر املقبلة.
واس���تندت املصادر للمعطيات واملؤش���رات 
العاملية خاصة األميركية واألوروبية  لألسواق 
التي انتعشت بدرجات ملحوظة الى جانب أسعار 

النفط العاملية واألوضاع السياسية املستقرة.

وكما توقعت »األنباء« ان شهر رمضان الكرمي 
لن يؤثر سلبا على قيمة التداوالت في السوق فقد 
زادت كمية وقيمة التداوالت خالل الشهر الكرمي، 
كما ان أس���هم مجموعة اخلرافي كانت متصدرة 
السوق بارتفاعها وان سهم »زين« قاد تداوالت 
السوق وكذلك الشركات التابعة للمجموعة، وكذلك 
بعض املجاميع األخرى مثل »اجيليتي« وقطاع 
البنوك الذي بدأ بالنهوض بالسوق بشكل عام.

والحظت املصادر ان سوق الكويت لألوراق 
املالية بدأ يسير وفق آليات العرض والطلب وبدأ 
يتخذ إجراءات أو خطوات جادة لتحقيق الشفافية 

واحلد من العروض الوهمية »نوعا ما«.
وذكرت املصادر ان املؤشر السعري للسوق ال 
يعطي صورة واضحة أو حقيقية للسوق »حاليا« 
واستندت املصادر الى أنه يرتفع المتام صفقات 
ب� 20 ألف دينار على سبيل املثال بالدرجة نفسها 

التي تتم فيها صفقات ب� 200 ألف دينار.

أحمد مغربي 
كشف الرئيس التنفيذي لشركة مجمعات األسواق التجارية 
توفيق اجلراح أن البورصة متر حاليا مبرحلة من النقاهة بعد 
مرور األسوأ من االزمة املالية، موضحا أن مرحلة النقاهة التي 
مير بها السوق ستستمر لعدة شهور خاصة ان هناك حالة من 

العزوف التام عانت منها البورصة خالل شهور الصيف.
وأوضح اجلراح في تصريح خاص ل� »األنباء« أن هذه الفترة 
تعتبر مواتية لتكوين عدد من احملافظ وتكوين اصول جيدة 
بعد شهور عانت منها الشركات، موضحا ان وضع الشركات 
االستثمارية يعد افضل خاصة بعد ظهور ارباح النصف االول 
والتي جاءت مبشرة بخروج هذه الشركات من عنق زجاجة 
االزمة املالية العاملية. وبني اجلراح ان الشركات االستثمارية 
اخطأت تقدي����ر عمق االزمة املالية ولكنه����ا عرفت االن مدى 
عمق االزمة من خالل تقليص النفقات بشكل كامل واحليطة 
واحلذر في دخول اي اس����تثمارات جديدة رغم توافر العديد 
من الفرص االستثمارية املتاحة حاليا وعن قانون االستقرار 
املالي قال اجلراح ان القانون هدفه في االساس مساعدة شركات 

االستثمار ولكننا حلظنا عزوفا كامال عن هذا والسبب في ذلك 
هو عدم رغبة الش����ركات في اظهار حجم خسائرها ووضعها 
املتعث����ر امام اجلميع، مضيفا ان حالة العزوف قد ترجع الى 
ان القانون يحتاج من الشركات الى اعداد دراسات واجراءات 
الزمة لتصويب اوضاع الش����ركات وما يتطلب من مناقشات 
ومفاوضات مع اجلهات الدائنة وكذلك دراسة الشركات للبدائل 
املعروضة امامها في هذا اخلصوص والذي يس����تغرق بعض 
الوقت. وطالب اجلراح احلكوم����ة بتنفيذ خططها التنموية 
وتنفيذ ما هو مطروح ضم����ن أجندتها، وذلك ضمن مرحلة 
مشاركة القطاع اخلاص في العجلة التنموية للبالد، مؤكدا ان 
تناقص اإلنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية في امليزانية 
اجلدي����دة للدولة قد يكون ذا تأثير س����لبي على هذا التوجه 
ولكن األهم من ذلك هو طرح ما هو مجدول من مشاريع حتى 
تتحقق األهداف املنشودة. 1وأشار الى ان االقتصاد الكويتي 
يعان����ي من ضعف اخلطط طويلة االم����د وكذلك االفتقار الى 
التشريعات املناسبة التي من ش����أنها دعم االقتصاد احمللي 

وخلق حالة من الشفافية في الوضع االقتصادي.

مدعومًا بمؤشرات إيجابية محلية وعالمية 

قد تستمر لعدة شهور وتعتبر مواتية للشركات لتكوين عدد من المحافظ وتكوين أصول جيدة 


