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7058.2
بتغير قدره

- 50.8 االقتصادية
بين سندان التطوير.. 

ومطرقة المتطلبات التشريعية
تغل���ق امللف حتى اآلن نتيجة ممارس���ات غير 
سليمة للمضاربني، حيث كانت ادارة البورصة 
تسمح بتسوية االسهم واملبالغ عند وجود أوامر 
خاطئة من قبل الوسيط مقابل دفع غرامة بقيمة 
تصل ال���ى 10 دنانير عن كل صفقة خاطئة تتم 
تسويتها مع ادارة السوق، وعلى الرغم من صدور 
قرار التسويات الصادر من 9 مواد رئيسية ليتم 
وضع حد مللف التسويات، اال ان هناك تزايدا في 
عدد التسويات التي تتم بشكل دوري، مما تسبب 

في احداث خلل في التداوالت.

أحداث بورصوية للـ 9 أشهر الماضية

رأى محللون ان اهم االحداث التي حدثت بسوق 
الكويت لالوراق املالية خالل االش���هر التسعة 
املاضية متثل في شهر مارس املاضي الذي يعد 
ش���هرا حافال باالحداث على الصعيد السياسي، 
حيث كان له تأثير بالغ على نشاط التداول في 
السوق عندما تفاعل السوق مع االنباء املتعلقة 
بتسوية مسألة الديون واعادة هيكلة الشركات 
االستثمارية الكبرى املتعثرة في الكويت، تال ذلك 
صدور قرار من صاحب السمو األمير بحل مجلس 
االمة، ومع بداية شهر ابريل تفاعل السوق مع قرار 
بنك الكويت املركزي عندما خفض سعر اخلصم 
القياس���ي مبقدار 25 نقطة ليصل الى 3.5 نقاط 
بهدف خفض تكلفة التمويل وتنشيط االقتصاد 
الوطني، وبالفعل واصل الس���وق صعوده في 
شهر مايو للش���هر الثالث على التوالي مدفوعا 

بالتوقعات االيجابية ازاء االقتصاد العاملي.
واستمر السوق في الصعود خالل شهر يونيو، 
مما أحدث انتفاخات لألس���هم بشكل غير مبرر 
لينعكس ذلك بالس���لب في يوليو واغس���طس 
وسبتمبر ليشهد الس���وق انخفاضات سريعة 
ومتتالية ليفقد 2.36% من قيمته خالل ذلك الشهر 
نظرا لالرتفاعات البالغة التي شهدها خالل االشهر 

املاضية.
وبعد االستعراض السريع ألداء السوق وأهم 
احداثه خالل ال� 9 اش���هر املاضية يبقى طموح 
املس���تثمرين لتجاوز أزمة عدم توازن السوق 
واملؤشرات العامة، خاصة بعد الدخول في الربع 
االخير من العام احلالي وس���ط االداء املتواضع 

للمؤشرات العامة للسوق.

بني بيع وشراء االسهم املدرجة وعواقب عمليات 
البيع والش����راء والغرامات التي تقع عليهم التي 
جتاوزت آالف الدنانير، فضال عن ملف جتربة السوق 
املوازي وحتول الشركات من السوق الرسمي الى 
املوازي والعكس، حيث اعتبر احملللون ان السوق 
مبنزلة جسر عبور الى السوق الرسمي، خاصة 
بعد القرارات التنظيمية التي وضعتها ادارة السوق 
اخي����را، ذلك امللف الذي مازال معلقا ويحتاج الى 
قرار حكيم وفاصل إلنهاء ملف حتوالت الس����وق 
املوازي ومجرياته وس����ط غياب املؤشر القياسي 

الذي ميكن من خالله تقييمه.
أيضا ملف التس���ويات، حيث سجلت ادارة 
السوق خطوة جيدة نحو التسويات والتعديالت 
املتعلقة باالس���هم واملبال���غ املالية الناجتة عن 
اخطاء الوس���طاء في ادخال االوامر، اال انها لم 

فهناك عدة مشاريع حتتاجها البورصة خاصة 
خالل الفترة احلالية والى سرعة في اقرارها والتي 
منها احملافظة على حقوق صغار املساهمني وعدم 
تع���ارض املصالح وااللت���زام باملعايير الدولية 
واملمارسات العاملية كمعايير احلوكمة، فجميعها 
مشاريع وقوانني البورصة في حاجة ماسة لها 
لتعديل مسارها وسط االسواق املتطورة باخلليج، 
واالبتعاد عن التركي���ز على العامل الفني فقط 
التي ستحكم  التش���ريعية  املتطلبات  ونسيان 

االطر الفنية املوضوعة.
من ناحية أخرى، ق����ال محللون اقتصاديون 
ل�»االنب����اء« ان هناك ملفات في البورصة مازالت 
معلقة وحتتاج الى غلقها كتطوير اعمال شركات 
الوساطة، اذ ان القوانني املوضوعة حاليا واملتعلقة 
بالوسيط مازالت تضع »الوسيط« في حيز محصور 

محمود فاروق
سجلت ادارة سوق الكويت لالوراق املالية 
خطوات جيدة ضمن اطار تطوير السوق، وهو 
االم���ر الذي بات اكثر احلاح���ا بعد التغييرات 
العاملية التي حدثت منذ منتصف العام املاضي 
اثر تداعيات االزمة املالية، وعلى الرغم من ذلك 
اال ان الش���ركات املدرجة في جميع القطاعات 
تتطلع الى املزيد من التطوير وسن التشريعات 
املناسبة التي أصبحت مبنزلة »حلم« للمتعاملني 

بالبورصة.
فبعد انتظار دام أكثر من 8 سنوات، وقعت 
ادارة الس���وق اتفاقية مع بورصة ناس���داك � 
أومكس تتعهد مبوجبها بتوفير التكنولوجيا 
ألغراض التداول والرقابة واملساعدة في توفير 
البيانات اخلاصة بالس���وق، فضال عن توفير 
برنامج للتدريب االرشادي وبرامج متخصصة 
في عمل البورصات بهدف نقل املعرفة واخلبرة 
الى موظفي الس���وق، وذلك بعد ان دخل نظام 
التداول في السوق الى مرحلة التطوير في فبراير 
املاضي، حيث مت رفع القدرة االستيعابية لنظام 
التداول اآللي لتنفيذ 40 ألف صفقة و160 ألف أمر 
خالل ساعات التداول بدال من 20 ألف صفقة و60 
ألف أمر للنظام احلالي، فضال عن رفع الطاقة 
االستيعابية للنظام بحيث ميكن ربط 700 جهاز 
للوسطاء العاملني في السوق بدال من 350 جهازا 
حاليا، تلك هي االمور الفنية التي سعت ادارة 
البورصة لتنفيذها وما زالت تسعى الستكمالها، 
اال انها تفتقر الى آلية للتنفيذ وتشريعات وقوانني 
لتضع لها أطرا للرقاب���ة عليها خالل التنفيذ، 
حيث تعد الكويت الوحيدة في منطقة اخلليج 
التي ما زالت تفتقر الى هيئة س���وق املال ليتم 

الفصل بني نشاط االدارة والرقابة.
وعل���ى الرغم من وجود حال���ة اجماع على 
ضرورة االسراع في تدشني واقرار هيئة سوق 
املال، خاصة في ظل ازدياد الشكاوى حول ضعف 
الرقاب���ة، اال ان العقبة كان���ت تتمثل في تعدد 
املش���اريع والتصورات املقترحة، حيث وصل 
عدد املش���اريع املقترحة حول ذلك االمر الى 7 
مشاريع، مما أفقد االمر توازنه واجتاهه وسط 
جتاذب بني العديد م���ن االطراف املعنية حول 

املشروع وتنفيذه.

الـبورصـة بعد انتظار 
8 سنوات 
تتطور تكنولوجيًا 
وتفتقر تشريعيًا

رفع الطاقة االستيعابية 
بربط 700 جهاز وسط 
ضعف الرقابة وتعدد 
الصالحيات

»الوسيط« و»السوق الموازي« 
و»التسويات« ثالثة ملفات
لم تغلق حتى اليوم!

وولفغانغ هوليرمان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي في جنوب شرق آسيا )يسارا( متسلما »جائزة 
اللوجيستية« من مذيع اي إس بي إن ديكس في لويدز لست آسيا في سنغافورة

السبيعي: سعداء باالنضمام إلى تحالف المستثمرين في المشروع 

»إنستراتا كابيتال« تستثمر 26.4 مليون دوالر 
في محطة الدور لتحلية المياه

»دبي األولى« تخسر 9.19 ماليين دينار

الطاق����ة واملياه حيث هناك نقص 
كبير في إمدادات الكهرباء واملياه، 
إذ ال يتوافر في الش����رق األوسط 
سوى 1% من موارد العالم من املياه 
العذبة املتج����ددة كما أن املنطقة 
كثيرا ما تعاني من انقطاع الكهرباء 
خالل فترات الطل����ب املتزايد. إن 
انس����تراتا كابيتال في موقع جيد 
يؤهلها لالستفادة من هذا الوضع 
من خالل االستثمار في قطاع البنى 

التحتية اخلاصة الناشئ«.
وأضاف السبيعي: »نحن سعداء 
باالنضمام إلى حتالف املستثمرين 
في مشروع محطة الدور املستقلة 
للماء والكهرب����اء. إن رؤيتنا في 
إنس����تراتا كابيت����ال تتلخص في 
تنمية األصول التي نديرها وفي 
نفس الوقت دعم النمو االقتصادي 
واملساهمة في حتسني نوعية احلياة 
في البحري����ن واملنطقة. ويعتبر 
استثمارنا في هذا املشروع إضافة 
هامة إلى محفظتنا االستثمارية، 
حيث تعتبر محطة الدور أحد أهم 
مشاريع الطاقة في البحرين والتي 
ستلبي الطلب املتزايد على الكهرباء 

واملاء في اململكة«.

اعلن مجلس ادارة ش����ركة دبي االولى للتطوير 
العق����اري بعد اجتماعه ظهر ام����س بحضور رئيس 
مجلس االدارة سراج البكر عن النتائج املالية للشركة 
لألشهر التسعة املاضية، حيث سجلت الشركة خسائر 
بواقع 9.19 ماليني دينار عن االشهر التسعة االولى من 
العام، وقد بلغت خسارة السهم عن األشهر التسعة 
من عام 2009 نحو 9.21 فلوس. وقال رئيس مجلس 
االدارة سراج البكر في تصريح صحافي عقب انتهاء 
االجتماع ان »دبي األولى« ماضية بخطى ثابتة نحو 
تنفيذ مشاريعها في كل من دبي وابوظبي وان الشركة 
حاليا تستمد ارباحها من عملياتها التشغيلية البحتة، 
في حني انها قد اضطرت إلدراج خس����ائر استثنائية 
غير محققة في الربع الثالث من العام احلالي بقيمة 
16.28 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض في قيمة 
استثماراتها. علما بأن اجمالي حقوق مساهمي الشركة 
لم يتاثر حيث كانت هذه اخلس����ائر مسجلة في بند 
التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 
ضمن اجمالي حقوق مس����اهمي الشركة، واألن بعد 
احتساب اخلس����ائر في بيان الدخل مت حتويلها الى 
بند االرباح )اخلسائر( املرحلة ضمن اجمالي حقوق 

مساهمي الشركة. واضاف البكر ان لدى »دبي األولى« 
خطة عمل لالعوام اخلمسة املقبلة، بدأت فعليا مع مطلع 
العام احلالي 2009 والذي استهلت به الشركة بانهاء 
تسليم مشاريعها في دبي والتي تتضمن مشروع »الڤيال 
السكني« في دبي الند، والذي بلغت نسبة االجناز فيه 
نحو 50%، عالوة على مشروع »كيوبوينت« السكني 
والواقع ضمن منظومة الليوان في دبي الند، والذي 
يضم خمس����ة مبان سكنية مت بيعها بالكامل، والذي 
بلغت نسبة االجناز فيه نحو 20%، هذا باالضافة الى 
مشروع »س����كاي جاردنز« الذي مت بيع نسبة %60 
منه في فترة ماضية واملزمع استثمار اجلزء املتبقي 
منه. وقال ان اجمالي اصول الش����ركة بلغ مع نهاية 
االشهر التسعة من العام 2009 نحو 141 مليون دينار، 
مقارنة ب� 140 مليون دينار في ديسمبر 2008، في حني 
ان اجمالي التزامات الش����ركة جتاه البنوك مع نهاية 
االشهر التسعة من العام 2009 بلغ 15 مليون دينار 
مقارنة ب� 15 مليون دينار في ديس����مبر 2008، االمر 
الذي يؤكد على املالءة املالية للش����ركة وحصانتها، 
مع االخذ بعني االعتبار جودة االصول العقارية التي 

متتلكها الشركة في ذات الوقت.

ما هو مخطط له، حيث من املتوقع 
أن تصل احملطة إلى كامل طاقاتها 

اإلنتاجية في صيف عام 2011.
اإلدارة  وقال رئيس مجل����س 
بدر السبيعي: »إن أبحاث اجلدوى 
التي قام به����ا فريقنا قبل إطالق 
صندوق »بنية« بينت أن معدالت 
النمو السكاني في الشرق األوسط 
خالل العقدين املاضيني كانت األكثر 
ارتفاعا في العالم، وهو ما يعني 
زيادة كبيرة في احلاجة الى البنية 
التحتية وبشكل خاص مشاريع 

أنها  أعلنت إنستراتا كابيتال 
انضمت إلى حتالف بني مستثمرين 
من ش����ركة جي دي إف س����ويز( 
ومؤسس����ة اخلليج لالس����تثمار 
وغيرهما في مشروع محطة الدور 
املياه وتوليد  املس����تقلة لتحلية 
الكهرباء في مملكة البحرين، حيث 
ضخت مبل����غ 26.4 مليون دوالر 
في املشروع )أي ما يعادل حصة 
مقدارها 5%(. وقد قامت إنستراتا 
كابيتال بهذا االستثمار من خالل 
صندوق »بنية« الذي يوفر محفظة 
متنوعة من الشركات وأصول البنية 
التحتية الرئيسية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ومنطقة الشرق 
األوسط وش����مال أفريقيا. وتبلغ 
الطاقة اإلنتاجية حملطة الدور 1.234 
ميغاواط، حيث يتم متويلها عن 
طريق دين بنس����بة 75% وملكية 
خاصة بنسبة 25%. وتقدر القيمة 
اإلجمالية للمش����روع ب� 22 مليار 
دوالر، وهو يعتبر إجنازا ضخما 
بالنظر إلى الوضع احلالي لالقتصاد 
العاملي. وقد بدأ العمل في مشروع 
محطة الدور في س����بتمبر 2008 
والعمل مستمر فيه حاليا حسب 

بدر السبيعي

آندرو كان

تعكس الوجود المتنامي في مشاريع نقل البضائع والنفط والغاز والكيماويات

في بث حي عبر اإلنترنت من البحرين خالل الشهر المقبل

»لويدز لست آسيا«: »أجيليتي« أفضل شركة
للخدمات اللوجيستية للعام الثاني 

أعلنت شركة أجيليتي املتخصصة عامليا 
في تقدمي اخلدمات اللوجيستية أنها فازت 
للسنة الثانية على التوالي بجائزة صحيفة 
»لويدز لست آسيا« اليومية كأفضل شركة 

للخدمات اللوجيستية. 
وأضاف بيان صحافي أن أجيليتي حصلت 
على تلك اجلائزة في احتفال كبير أقامته املجلة 
في س���نغافورة، حيث مت اختيار أجيليتي 
للحصول على تلك اجلائزة من قبل نخبة من 
األكادمييني وكبار رجال الصناعة من جميع 
أنحاء جنوب شرق آسيا، مبا في ذلك اليابان 
وكوريا وسنغافورة وماليزيا وسنغافورة 

وهونغ كونغ والفلبني. 
وشدد البيان على أن تلك اجلائزة تعكس 
الوجود املتنامي ل� »أجيليتي« في مجموعة 
من قطاعات اخلدمات اللوجيستية في املنطقة 
مبا في ذلك مش���اريع نقل البضائع والنفط 

والغاز والكيماويات.
وتعليقا على هذا احلدث قال وولفغانغ 
هوليرمان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي 

في جنوب شرق آسيا، »إن فوز أجيليتي بهذه 
اجلائ���زة لعامني متتاليني يعد إجنازا رائعا 
وشرفا عظيما، مشيدا بقراء صحيفة لويدز 
لس���ت الذين قاموا بترشيح أجيليتي لتلك 
اجلائزة ومبينا أن تلك اجلائزة تعكس العمل 
الدؤوب ل� »أجيليتي« في منطقة جنوب شرق 

آسيا املمتد في مختلف أنحاء العالم. 
ومن جهته أضاف ماركوس هاند الصحافي 
بصحيفة لويدز لست آسيا: »صنفت جلنة 
التحكيم أجيليتي كشركة دولية متخصصة 
في تقدمي اخلدمات اللوجيستية منت بسرعة 
في الس���وق العاملي لتقدمي خدمات مستقلة 
متاما، وباستخدام األساليب املبتكرة في إدارة 

عملية التوريد على الصعيد العاملي«.
وتأتي أهمية تصوي���ت صحيفة لويدز 
لست آس���يا باعتبارها متخصصة في نشر 
الدوريات املتخصصة في قطاعي الش���حن 
واخلدمات اللوجيستية، كما تعد هي األقدم 
بني الدوريات في العالم التي التزال تنش���ر 

حتى اآلن.

هيئة التجارة واالستثمار البريطانية تناقش تأثير
 األزمة االقتصادية على الخدمات المالية اإلسالمية

البريطاني���ة للتجارة  الهيئ���ة  تنظ���م 
واالستثمار حوارا فريدا حول املائدة املستديرة 
عن تأثير األزمة االقتصادية على اخلدمات 
املالية اإلسالمية وذلك خالل املؤمتر العاملي 
السنوي ال� 16 للخدمات املصرفية اإلسالمية، 
والذي يعقد في مملكة البحرين خالل الشهر 

املقبل. 
ويشارك في النقاش، الذي سيبث حيا عبر 
اإلنترنت في 7 ديسمبر، الرئيس التنفيذي 
لبنك لندن والشرق األوسط همفري بيرسي، 
مدير التمويل واالستثمار اإلسالمي لدى شركة 
كي بي إم جي دارشان بيجور، مديرة سندات 
الدين والس���ندات اخلاصة في سوق لندن 
لألوراق املالية جيليان ووملسلي، الرئيس 

التنفيذي ملصرف غيتهاوس ريتشارد توماس 
وشريك ورئيس اخلدمات املالية اإلسالمية في 
مؤسسة سيمونز أند سيمونز منير خان. 

وبهذه املناس���بة قال الرئيس التنفيذي 
لهيئة التجارة واالستثمار آندرو كان: »إن 
مكانة اململكة املتحدة كمركز غربي للخدمات 
املالية اإلسالمية ال يضاهيها مكانة. ومنو 
ه���ذا القطاع في لندن يب���ني التزام اململكة 
املتحدة بتطوير ش���راكات عاملية قوية مع 
الدول اإلقليمية املتجاورة، من مراكز اخلدمات 
املالية اإلسالمية في منطقة اخلليج وحتى 

تلك التي في جنوب شرق آسيا«.
وهناك 22 مصرفا تقدم اخلدمات املالية 
اإلسالمية في لندن، وخمسة مصارف خدماتها 

متوافقة متاما مع الشريعة اإلسالمية، وهذا 
أكث���ر مما يوجد في أي دولة غربية أخرى، 
ويوج���د حاليا 18 مؤسس���ة قانونية تقدم 
خدماتها في قطاع التمويل اإلس���المي، إلى 
جانب 55 مؤسسة تقدم منتجات تعليمية 

وتدريبية خاصة في هذا القطاع. 
وس���يتناول املتحدثون خالل املؤمتر 
كيفية نهوض اخلدمات املالية اإلسالمية من 
األزمة االقتصادية العاملية، وكيف تتطلع 
اململكة املتحدة لتشجيع الترويج للخدمات 
املالية اإلسالمية كحل بديل للتمويل. تدير 
هذه اجللسة نعمة أبو وردة، مقدمة تقرير 
األعمال في الش���رق األوسط في ال� »بي.

بي.سي«.

أعلنت شركة اسمنت الهالل أن مجلس ادارة 
الشركة اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2009 حيث جاءت 
نتائج اعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 315 ألف 
دينار ما يعادل 5 فلوس للسهم مقارنة مع ربح 
بلغ 1.2 مليون دينار ما يعادل 20 فلس���ا للسهم 

للفترة املقارنة من العام املاضي.

315 ألف دينار أرباح »أسمنت الهالل«


