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كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.02 
دوالر ليستقر عند مستوى 77.38 دوالرا في تعامالت 

امس االول مقارنة بتعامالت الثالثاء املاضي.
وتشهد اسعار النفط حالة من االرتفاع يعزوها 
احملللون الى انخفاض سعر الدوالر في االسواق 
العاملية ودخول املضاربني الى اسواق النفط مرة 
اخرى، مؤكدين ان العوامل االساسية للسوق من 

عرض وطلب واحتياطيات ال تؤدي الى هذه املوجة 
اجلديدة من االسعار املرتفعة.

واعتبرت منظمة أوپيك أن »املسائل الساخنة« 
مثل ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات العاملية 
املعنية بالطاقة واضطراب السوق النفطي العاملي 
وتقلبات االسعار كانت السمة االساسية التي متيز 

بها فصل الصيف احلالي.

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي إلى 77.38 دوالرًا

»المركز« تربح 4.1 ماليين دينار
 لفترة الـ 9 أشهر الماضية

إجمالي الموجودات بلغ 78.8 مليون دينار »مرابحات االستثمارية« 
تحقق 23 ألف دينار أرباحًا

حققــــت شـــــركة 
الكويتي  املالي  املركز 
)املركز( أرباحا لفترة 
الـ 9 أشهر بلغت 4.155 
ماليني دينار بربحية 
سهم قدرها 9 فلوس 
مقارنة بخسائر قدرها 

973 ألف دينار أي خســـارة فلسني خالل نفس 
الفترة من العام املاضي.

وقد حققت الشركة أرباحا للربع الثالث بلغت 
1.94 مليون دينار بواقع 4 فلوس للسهم مقارنة 
بخسائر قدرها 10.06 آالف دينار أي خسارة 22 

فلسا خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وأضاف بيان للبورصة أن إجمالي املوجودات 
املتداولة لفترة الـ 9 أشهر بلغت 78.803.000  دينار 
مقارنة بـ 110.388.000  دينار لنفس الفترة من العام 

املاضي، وبلغت إجمالي 
املوجودات 121.812.000  
دينــــــــار مقارنـــــــة 
بـ 165.931.000 دينار، 
وبلغ إجمالي املطلوبات 
املتداولة 8.165.000    
دينــــــــار مقــــــارنة 
بـ 36.592.000  دينار، كما بلغ إجمالي املطلوبات 
36.825.000  دينار مقارنة بـ 63.222.000  دينار 
وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 84.927.000 دينار 
مقارنة بإجمالي حقوق املساهمني بـ 102.631.000  

دينار.
هذا وقد بلغ اجمالي االيرادات من التعامالت 
مع االطراف ذات الصلة مبلغ 4.975.000 دينار 
كما بلغ اجمالـــي املصروفات من التعامالت مع 

االطراف ذات الصلة مبلغ 372.000 دينار.

محمود فاروق 
كشفت مصادر ذات صلة لـ »األنباء« عن حتقيق 
شركة مرابحات االســــتثمارية أرباحا تصل إلى 
23 ألف دينار بإجمالــــي اصول بلغت نحو 16.1 
مليــــون دينار عن الســــنة املالية املنتهية في 31 

مارس 2009.
وأشارت املصادر الى ان الشركة بصدد تأسيس 
الذراع العقارية لها خالل العام املقبل بالشراكة 
مع عدد من الشركاء االستراتيجيني ذوي القيمة 

املضافة.
وأشــــارت املصادر إلى أن الشركة متكنت من 
احملافظة على الوضع املالي لها وسالمة اصولها، 
مبينا أنها ركزت على توزيع اصولها واستثماراتها 
على االســــواق والقطاعات االقتصادية التي لم 
تتأثر باالزمات املالية واالقتصادية مثل السوق 
السعودي واملصري والهندي حيث التزال تشهد 

اقتصادات هذه الدول منوا بني 7 و%10.
وقالت املصادر في تصريحات لـ »األنباء« ان 
الشــــركة ركزت امكانياتها على تأسيس شركة 

مرابحات للحلول العقارية وهى شــــركة تابعة 
ومتخصصة في تقدمي اخلدمات العقارية املتمثلة في 

بيع صكوك االنتفاع وبيع وتسويق العقارات.
وأفادت املصادر بأن الشركة ستعقد عموميتها 
الســــنوية يوم اخلميس املقبل ملناقشــــة تقرير 
مجلس االدارة واعتماد البيانات الســــنوية عن 
السنة املالية املنتهية في 31 مارس 2009 واملوافقة 

على التعامل مع أطراف ذات صلة. 
جتدر االشــــارة إلى أن الشركة قامت بعملية 
استحواذ عقاري مببلغ 21 مليون دوالر لعقار في 
املنطقة الشرقية في اململكة العربية السعودية 
مبســــاحة تزيد على 600 ألف متر مربع وســــط 
توقعات بعائد مجز للشــــركة، حيث سيخضع 
العقار لعملية تطوير شاملة، األمر الذي سيسهم 

في حتقيق العائد املستهدف من االستثمار. 
ومــــن اجلدير بالذكــــر أن شــــركة مرابحات 
االستثمارية تأسست في فبراير 2008 برأسمال 
15 مليون دينار وتندرج حتت مظلة الشــــركات 

االستثمارية اإلسالمية.

الشائعات
تطيح بصغار المتداولين أواًل..

أحمد يوسف
صغار املتداولني في سوق الكويت لألوراق 
املالية، هم وقود الســــوق، الذي يتغذى عليه 
كبار السوق، من خاللهم ترتفع أسهم وتنخفض 
أخرى، وبأموالهم يتالعب مجموعة من رؤساء 
مجالس إدارات الشركات، غير أنهم دائما تراهم 
منقادين على غير هدى الى الشــــائعات التي 
ال يخلو الســــوق أبدا منها، مرددين لها تارة، 

وسائرين وراءها تارة أخرى.
ويتشــــكل معظم صغــــار املتداولني ممن 
انهوا خدماتهم في شركات ومؤسسات ورأوا 
ان االســــتثمار واملضاربة في السوق يأتيان 
بأضعاف مضاعفة، وأمــــوال طائلة أكثر مما 
كانوا يحصلون عليها في أعمالهم الســــابقة 
دون عناء يذكر، فاألمر لم يكلفه سوى الذهاب 

يوميا الى ديوانية السوق.
في ديوانية الســــوق يلتقي أبومحمد مع 
أبومشــــعل وغيرهما الكثيرين، ينظرون إلى 
مؤشرات التداول والى ألوان الشركات اخلضراء 
قبل احلمــــراء ويعرضون أخبار الشــــركات، 
ويبــــدون اآلراء حول الشــــركات التي ميكن 
الدخول على خطها، واملضاربة عليها وجني 

األرباح سريعا.
ال خبرة لديهم، نعم ال توجد أي خبرة لديهم 
عن الشــــركات التي يتم االستثمار بها سوى 
الســــمعة، وما يتوارد عن الشركة من أخبار، 

بل رمبا شائعات، والبعض اآلخر يعتمد على 
قليل من التحليل الفني لألســــهم قبل اإلقدام 

على عملية الشراء.
بعضهم سمع ان أبوفالن جنى أرباحا خالل 
ثالثة أشــــهر رمبا تفوق رأس املال الذي دخل 
به، ففعل مثله، طبعــــا هذا احلديث كان قبل 
األزمــــة، اال انه لم يختلــــف كثيرا بعد األزمة 
سوى مزيد من التحفظات، ومزيد من األسئلة 
على املالك االستراتيجيني في الشركة، وما اذا 
كانت تشغيلية ام أنشطتها غير ذلك، ويبقى 
قرار الشراء مرتبطا بحجم السيولة، الذي هو 

بالقطع صغير.
واذا كنا نتحدث عــــن صغار املتداولني او 
املســــتثمرين في السوق، فهذا يعني ان حجم 
استثماراتهم قد أتت عليها األزمة، وبالفعل قد 
أفلس البعض منهم، والبعض اآلخر قد اضطر 
لبيع سيارته أو منزله املرهون للبنك، واحلديث 
عن هذه األمور يطول، لكن مغزى الكالم واضح، 

فهو وضع يعاني منه الكثيرون.
لكن بعض صغار املتداولني يتســــاءلون: 
اذا كانــــت بوادر االنتعاش قد جابت أســــواق 
العالم، وأســــعار األسهم التشغيلية قد قربت 
من مستوياتها الطبيعة، فلماذا ينفر االنتعاش 

من سوق الكويت لألوراق املالية؟!
وإذا كان اجلواب ال يخفى على احد، فلماذا 
تقف احلكومة في صفوف اجلماهير متفرجة، 

وكأنه ال ناقة لها وال جمل، أو ان األمر ال يعنيها، 
أليست احلكومة معنية في املقام األول مبصلحة 
الشعب وأولوياتها من أولويات الشعب، أم أننا 

كمواطنني في واد واحلكومة في واد آخر؟!
وبعيدا عن تلك األقاويل فإن املواطنني أحرار 
في حتريك اســــتثماراتهم، وانهم وقت جني 
األربــــاح، ال حاجة لهم إلى احلكومة، اذن ملاذا 
تدخلت حكومات العالم اجمع في عمليات اإلنقاذ 
مبختلف مستوياتها من تشريعات وقرارات 
وضخ رؤوس أموال ضخمة ملعاجلة األزمة؟ 
جميع األسواق اخلليجية قد مت التدخل فيها 
وإنقاذها اال الكويت، فلماذا؟ وملصلحة من؟!

ورغم ان من عاصر أزمة املناخ يشيد بدور 
احلكومة بتعويض املتضررين وتدخلها إلنقاذ 
االقتصاد من هذه االزمة، ومع اختالف األزمتني، 

اال انه ال دور يذكر للحكومة في هذه االزمة.
نقطة أخرى، اذا كان هناك من يوجه اللوم 
الصريح للجهات الرقابية في تقصيرها املباشر 
على مجريات األحداث، فان هناك من يرى ان 
العالج ال ميكــــن ان يكون من نفس اجلهة او 
على االقل بإشــــرافها في إيجاد حلول فعلية 

لالقتصاد عامة.
التفاؤل بتفاهم احلكومة واملجلس  ورغم 
والوعود املنتظرة بإطالق العصا الســــحرية 
حلل مشــــاكل عفى عليها الزمان، اال انه يبقى 
هناك امل في ضرورة استثمار احملاوالت اجلادة 

لعبور األزمــــة، وااللتحاق باالنتعاش العاملي 
الذي يجوب أسواق العالم. 

نقطة ثانية، خســــارة كبيرة على املديني 
القريب واملتوسط يتحملها صغار املساهمني 
من االندماجات وخفض رؤوس اموال الشركات، 
الذيــــن هم بالطبع قد فقــــدوا جزءا كبيرا من 
مدخراتهــــم خالل أكثر من عــــام على االزمة، 

وليس ثمة بوادر لالنفراج القريب.
وعلــــى الرغم مــــن تعدد األســــباب اال ان 
النتيجة تظل واحدة، وهي استمرار التراجع 
في البورصة، وهو ما ينذر بتزايد اخلســــائر 
لدى اجلميع، خصوصا صغار املتداولني، ورغم 
ان الســــنة املالية احلالية لم يبق منها سوى 
شهرين فقط، لكن يبدو ان اإلحجام الواضح 
عن الشراء بالسوق ناجت عن ظن البعض ان 
زمن قانون االســــتقرار املالي الذي لم تستفد 
منه الشــــركات التي تعاني من ازمة ســــيولة 
وأصول متعثرة يصعب تسييلها قد ولى، ولم 

تعد منه فائدة مرجوة.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فان املطالبات 
بإسقاط القروض او الفوائد مرفوضة من قبل 
احلكومة، وعلى هذا فــــإن تلبية أي من هذه 
املطالب تعد من املستحيالت، األمر الذي سيعمل 
على إطاللة بوادر االنتعاش ببطء على الكويت، 
ويؤجل صعود السوق املرتقب ليواكب على 

األقل األسواق اخلليجية.

»تأسيسية الوساطة« لتكوين موقف 
موحد وطرح مشاكل الوسطاء 

عمر راشد
لقاءات مكثفة يجريها اعضاء اللجنة التأسيسية مع مسؤولي 
شركات الوساطة املالية بشكل منفرد للتعرف على املشكالت 
التي تواجه تلك الشركات وذلك لتكوين وجهة نظر موحدة 
جتاه طـــرح تلك القضايا امام اجلهـــات املعنية بحلول تلك 

املشكالت خالل املرحلة املقبلة.
وبينت املصادر ان من بني تلك امللفات ملف التسويات وايقاف 
الوسطاء بسبب تلك االخطاء وكذلك رؤية تلك الشركات في 
مسألة تطوير نظام التداول اجلديد واملقترحات الفنية التي 

تقدم بها للتعامل بها.
وفي الســـياق ذاته، كشـــفت املصـــادر ان اعضاء اللجنة 
التأسيسية الـ 5 لم يقوموا بانتخابات رئيس اللجنة او مقررها 
وامنا تعمل اللجنة وفق رؤية موحدة من اجل النهوض بأداء 

شركات الوساطة خالل الفترة املقبلة.
واشـــارت املصـــــــــادر الـــى ان انتخــــــــاب اللجنـــــة 
التأسيــــســـية مت مبوافقة ممثلي شركات الوســـاطة الـ 14 
وبعد عرض االســـماء عليــــها، الفتـــــة الـــى ان ما أثيــــر 
حول تشكيل اللجنة ونزاهة االنتخابـــات التي متت ال ميكن 
ان تصنف اال في زاوية املســـائل الشـــخصية التي ال ميكن 

االعتداد بها.


