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جلسة االستجوابات تخيم على البورصة وتدفعها للهبوط

ونتائجها ستحدد اتجاه السوق في الفترة القادمة
الس���ام القابضة انخفاضا ملحوظا 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، وتراجع 
سهما الصيرفة والصينية لاستثمار 
انخفاضا باحلد األدنى دون طلبات 

شراء.
وبشكل عام، فإن قطاع االستثمار 
سيكون أكثر القطاعات تأثرا باألداء 
السلبي للسوق خال الربع األخير من 
العام احلالي، حيث يتوقع ان تك���ون 
خس��ائره في الرب����ع األخير أع��لى من 

خس���ائره في الرب��ع الث���الث.
وفي قطاع العقارات تراجعت اسعار اغلب أسهم الشركات العقارية 
في تداوالت ضعيفة بش����كل عام باس����تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا 
على بعض األس����هم، فقد شهد سهم عقارات الكويت انخفاضا ملحوظا 
في سعره في تداوالت ضعيفة، إال انها تعتبر األعلى في قطاع العقار، 
كما انخفض سهما جيزان والدولية للمنتجعات في تداوالت ضعيفة، 
ويعد سهم الوطنية العقارية الوحيد في قطاع العقار الذي حقق ارتفاعا 

محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة ايضا.

الصناعة والخدمات

حققت أغلب أسهم الش����ركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة، باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم الصناعات 
الوطنية الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداوالته وانخفاضا ملحوظا في 
س����عره بفعل عمليات البيع امللحوظة التي ش����هدها، فيما سجل سهم 
صناعات األنابيب انخفاضا باحلد األدنى، معروضا دون طلبات شراء، 
إال ان سهمي اخلليج للكابات وبناء السفن سجا ارتفاعا ملحوظا في 
أسعارهما في تداوالت ضعيفة جدا، وسجل سهم منا القابضة انخفاضا 

في سعره في تداوالت ضعيفة.
وتكبدت أغلب أس����هم الشركات اخلدماتية خسائر في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام، فقد سجل سهم أجيليتي انخفاضا ملحوظا 
في سعره في تداوالت ضعيفة، كما سجل سهم زين انخفاضا ملحوظا 
أيضا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا قياسا مبعدالت تداول أسهم 
قطاع اخلدمات ليستقر السهم عند مستوى الدينار، والذي ميثل حاجزا 
نفسيا قويا لدى أوساط املتداولني، وقد أدى انخفاضه الى تراجع اسعار 
بعض اس����هم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي، وواصل سهم أبراج 
القابضة االرتفاع باحلد األعل����ى في تداوالت مرتفعة مقارنة بأول من 
أمس مع توقعات بأن يواصل االرتفاع في ظل املس����اعي احلثيثة التي 
تقوم بها الشركة إلعادة هيكلة ديونها واستثمارات شركاتها التابعة، 
خاصة الدولية لإلجارة التي يتوقع ان تقدم تقريرا خال الفترة املقبلة 

حول إعادة هيكلة أصولها لتقدميه الى دائنيها.
س����جلت أيضا اغلب أسهم الش����ركات غير الكويتية انخفاضا في 
أسعارها في تداوالت متواضعة، خاصة سهم اسمنت اخلليج الذي تكبد 
خسائر ملحوظة، فيما ان سهم اسمنت الفجيرة سجل ارتفاعا ملحوظا 

في سعره في تداوالت متواضعة.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 54% من إجمالي 

قيمة األسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 126 شركة.

من الواضح ان اسهم البنوك تعرضت لضغوط خلفض اسعارها خاصة 
قبل االغاق األمر الذي أثر على االجتاه العام للسوق، وقد تكبد سهما 

البنك الوطني والتمويل الكويتي أعلى خسارة في قطاع البنوك.
وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام، فقد شهد سهم ايفا تداوالت مرتفعة 
نس���بيا قياسا مبعدالت تداول باقي اسهم القطاع مع حتقيقه ارتفاعا 
محدودا، فيما س���جل س���هم الديرة القابضة انخفاضا في سعره في 
تداوالت ضعيفة نسبيا ايضا، وشهد سهم االستثمارات الوطنية تداوالت 
مرتفعة نسبيا ادت الى وقف 
االجتاه النزولي للسهم الذي 
انخفض من 285 فلسا الى 
270 فلسا اال انه عاد ليغلق 
البالغ  السابق  على سعره 
285 فلسا، فيما سجل سهم 
الكويت انخفاضا  مشاريع 
في س���عره في ت���داوالت 

ضعيفة.
وتكبد س���هم الساحل 
للتنمية واالستثمار خسائر 
كبيرة في تداوالت ضعيفة 
سيطرت عليها عمليات البيع 
وانخفض سهم صكوك باحلد 
االدنى في تداوالت مرتفعة 
نس���بيا، كما س���جل سهم 

ورغم ان انخفاض اغلب اسواق الدول اخلليجية ليس له تأثير على 
الهبوط الذي حلق بالسوق الكويتي اال ان تزامن انخفاض هذه االسواق 
مع حالة الترقب السياسي جللسة االستجوابات التاريخية اليوم الثاثاء 
كان اكثر تأثيرا على البورصة، باالضافة الى انخفاض اس����عار اسهم 
الشركات القيادية خاصة البنوك ساهم في الهبوط العام للبورصة وأدى 
الى حالة شبه االحجام عن الشراء سواء على اسهم الشركات القيادية 
او اسهم الشركات الرخيصة، حيث يتوقع استمرار هذه االجواء مخيمة 
على آلي����ة التداول الى ان تظهر آثار هذه االس����تجوابات على الوضع 

السياسي في الباد اال انه في 
حال جناح احلكومة في هذه 
االستجوابات، فانه يتوقع ان 
ينعكس ذلك بشكل ايجابي 
على البورص����ة التي ُتعد 
في أمس احلاجة حملفزات 
تدفعه����ا للنش����اط خاصة 
في ظل مس����اعي املجاميع 
االس����تثمارية لرف����ع قيم 
استثماراتها في البورصة.

آلية التداول

باستثناء استقرار سهم 
بنك اخلليج، فقد تراجعت 
باقي اسهم قطاع البنوك في 
تداوالت متواضعة، حيث 

هشام أبو شادي
تراجعت املؤشرات العامة لسوق 
الكويت لاوراق املالية امس بشكل 
ملحوظ نتيجة اجواء الترقب التي 
س���ادت اوس���اط املتداولني لليوم 
احلافل باالستجوابات االربعة املقررة 

اليوم الثاثاء.
الس���وق  وتزامن م���ع تراجع 
الكويت���ي انخفاض اس���واق املال 
في دب���ي وابوظبي والس���عودية 
والبحرين، فيما ارتفع سوقا قطر 

ومسقط.
وجاءت تداوالت السوق امس مخيبة آلمال وتوقعات اوساط املتداولني 
الذين كانوا يتوقعون ان حتقق البورصة املزيد من االرتفاع في تداوالت 
امس بدعم من االرباح القوية التي حققتها الهيئة العامة لاس���تثمار 

والبالغة 1.1 مليار دوالر من بيع حصتها في سيتي غروب.
وعلى الرغم من الهبوط النسبي ملؤشري السوق اال ان هناك حالة 
ش���به احجام عن الشراء قابلها ايضا حالة ش���به احجام عن البيع، 
االمر الذي يظهر مدى حالة الترقب التي تس���ود اوس���اط املتداولني 
وسيطرة االوضاع السياسية على قرارات املتعاملني، وهذا يعني ان 
آلية التداوالت في البورصة اليوم الثاثاء ستتس���م بالضعف ايضا 
ترقبا لتطورات االستجوابات على مستوى الوضع السياسي وانعكاسها 
على البورصة التي تعتبر مرآة تعكس الواقع السياسي واالقتصادي 
في الباد، فرغم ان هناك وفرة في السيولة املالية اال ان هذه السيولة 
حتتاج الى مناخ صحي لدخول السوق واقتناص الفرص االستثمارية 
اجليدة املتوافرة في السوق خاصة اسهم الشركات القيادية التي تُعد 

مستويات اسعارها احلالية فرصة جيدة للشراء.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش���ر العام للبورصة 53.3 نقطة ليغلق على 6678.9 
نقطة، كذلك انخفض املؤش���ر الوزني 7.38 نقاط ليغلق على 371.90 

نقطة.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 172.5 مليون سهم نفذت من خال 

4543 صفقة قيمتها 28.1 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 126 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 77 شركة و79 

شركة لم يشملها النشاط و25 حافظت على اسعارها.

الوضع السياسي

خيم الوضع السياس���ي على مجريات التداول في البورصة امس 
التي س���جلت انخفاضا تزامن ايضا مع انخفاض معظم اسواق املال 

اخلليجية.
فقد انخفض سوق دبي أعلى انخفاض بنسبة 5.5%، كذلك انخفض 
سوق ابوظبي بنسبة 1.7%، والسوق السعودي بنسبة 0.58%، والبحرين 
بنس���بة 0.07%، فيما ارتفع سوق قطر بنسبة 1.06% وسوق مسقط 

بنسبة %0.32.

تراجع أسهم 
الشركات القيادية 
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تداوالت ضعيفة
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المؤشر العام 53.3 نقطة 
وتداول 172.5 مليون سهم 

قيمتها 28.1 مليون دينار

انخفاض

)محمد ماهر(آثار هبوط السوق بادية على وجوه املتداولني

 استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 
15.2 ملي���ون دينار على 54% م���ن القيمة االجمالية 
للتداول، وهذه الش���ركات هي: الوطني، بيتك، ايفا، 

الصناعات الوطنية، اجيليتي، زين واملباني.

 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 5.4 ماليني 
دينار على 19.2% من القيمة االجمالية.

 سجلت مؤشرات جميع القطاعات انخفاضا اعاها 
قطاع البنوك مبقدار 149.1 نقطة، تاه قطاع اخلدمات 
مبقدار 102.2 نقطة، تاه قطاع االستثمار مبقدار 62.6 

نقطة، تاه قطاع االغذية مبقدار 32.7 نقطة.

ترتكز بنودها على سداد جميع ديونها خالل خمس سنوات

»دار االستثمار« واللجنة التنسيقية 
تقدمان خطة متكاملة إلعادة الهيكلة المالية

أعلنت ش���ركة دار االستثمار أن الشركة 
واللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي متثل 
بنوك ومس���تثمري شركة دار االستثمار قد 
قدمتا عرضا متكام���ا خلطة إعادة الهيكلة 
املالية لبنوك ومستثمري الشركة وذلك إلعادة 
املالية لش���ركة  جدولة وهيكلة االلتزامات 
دار االس���تثمار في اجتماعني مت عقدهما في 
الكويت ودبي يومي 24 و25 من شهر نوفمبر 

على التوالي.
وقد توصلت كل من شركة دار االستثمار 
واللجنة التنس���يقية إلى اتفاق حول خطة 
إعادة الهيكل���ة املالية املقترحة بعد مرحلة 
من الدراسات واجلهود وهي خاصة العمل 
الدؤوب والنقاش املثمر بني الطرفني. وقد مت 
عرض خطة إعادة الهيكلة املالية املقترحة 
على البنوك واملس���تثمرين في ش���ركة دار 

االستثمار إلبداء تأييدهم لها. 

ترتكز بنود خط���ة إعادة الهيكلة املالية 
املقترحة على إعادة هيكلة االلتزامات املالية 
مع اإليفاء بإعادة جدولة الديون لفترة خمس 
سنوات. وقد شرحت إدارة شركة دار االستثمار 
بشكل موجز استراتيجيتها للسنوات اخلمس 
القادمة وذلك خال العرض الذي قدمته للبنوك 
واملستثمرين. وضمن األعمال التي تضمنتها 
خطة أعمال الشركة، فإن شركة دار االستثمار 
س���وف تفي بجميع التزاماتها املالية كاملة 
خال فترة اخلمس س���نوات. باإلضافة إلى 
ذلك فإن خطة إعادة الهيكلة املالية املقترحة 
سوف توفر للبنوك واملس���تثمرين حزمة 
من الضمانات ميكنهم التصرف بها في حال 
أخلت الشركة بالتزاماتها، هذا باإلضافة إلى 
احلضور الدائم ملنصب ضابط إعادة الهيكلة 
املالية )Chief Restructuring Officer( وذلك 
لإلفادة من خبرته الفعالة في إدارة ورس���م 

التزامات الشركة بكل شفافية خال عملية 
إعادة الهيكلة القادمة. 

وصرح، رئي���س مجلس اإلدارة العضو 
املنتدب في شركة دار االستثمار عدنان املسلم 
قائا: »ال يس���عنا في هذه املناس���بة إال أن 
نتقدم بخالص الش���كر والتقدير من جميع 
البنوك واملستثمرين ونخص بالشكر اللجنة 
التنسيقية ملا أبدوه من سعة صدر وتعاون 
والتزام. إن وقع األزمة املالية العاملية مازال 
يلوح في األفق ونشعر به في منطقتنا، األمر 
الذي ش���جعنا على املضي قدما في النقاش 
البناء مع البنوك واملستثمرين في اجتماعاتنا 
األخي���رة، ما حتم علينا العمل معا من أجل 
التوصل إل���ى خطة توافقية إلعادة الهيكلة 
املالية في أس���رع فرصة ممكن���ة، مؤكدين 
لك���م التزامنا التام بعملية إع���ادة الهيكلة 

التوافقية«.

ممثلو 60 شركة اجتمعوا لتأسيس
شركة مساهمة مقفلة برأسمال 50 مليون دينار

»صفاة طاقة« و»المصالح العقارية«: ليس لدينا أي 
حقوق أو التزامات تجاه ديون دبي 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة الصفاة 
للطاقة )صفاة طاقة( واملصالح العقارية أفادتا بأنهما 
ليس لهما او عليهما اي حقوق او ديون فيما يتعلق 

بشركة دبي العاملية وشركتها التابعة النخيل، وبالتالي 
لن تتأثر الشركة او تنكشف بصوره مباشرة أو غير 

مباشرة بسبب االزمة املالية التي تتعرض لها. 

»الجمان«: قمنا بتطبيق 
معايير المحاسبة 

الدولية
اجلم����ان  مرك����ز  عق����ب 
لاستشارات االقتصادية على 
ما نشرته وسائل اإلعام امس 
واملتضمن ردا من الهيئة العامة 
لشؤون القّصر على تقرير املركز 
املنشور اخلميس 3 اجلاري حتت 
عنوان »حتليل أولي ومختصر 
خلسائر الهيئة العامة لشؤون 
القّصر في سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة م����ن 2008/7/1 حت����ى 
2009/11/30«، وذل����ك لتوضيح 
ما يلي: أوال: ان خسارة »القّصر« 
التي ذكرها »اجلمان« هي بناء 
الدولية  على معايير احملاسبة 
الواجبة التطبيق بشكل عام في 

الكويت.
ل����م يق����م »اجلمان«  ثانيا: 
أداء  بالتقييم والتعلي����ق على 
»القّصر« من حيث مدى كفاءتها 
في إدارة استثماراتها سواء كان 
باإليجاب او السلب، حيث لم يكن 
ذلك من نطاق تقرير »اجلمان« 
املشار إليه، والذي كان يعكس 
أرقاما وحقائق مستقاة من مصادر 
رسمية، ووفقا للمعايير الدولية 
الواجب تطبيقها بشكل عام في 

الكويت كما ورد آنفا.

محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة عن مبادرة مجموعة من 
شركات مدرجة وغير مدرجة لتأسيس شركة مساهمة 
مقفلة برأسمال 50 مليون دينار لتقوم بدور صانع 
سوق بالبورصة عبر محفظة استثمارية أو صندوق 
برأسمال مبدئي 600 مليون دينار للقيام بعمليات 
بيع وشراء االسهم بالبورصة. وعلمت »األنباء« من 
مصادر مقرب����ة بالبورصة ان ممثلني من البورصة 
ووزارة التجارة ومجموعة من الش����ركات اجتمعوا 
صب����اح امس لوضع تص����ورات مبدئية حول آلية 
تفعيل وتأسيس الشركة متهيدا لتأسيس محفظة 
أو صندوق اس����تثماري للعب دور صانع سوق في 
البورصة، مبينة ان االتفاق املبدئي شمل مساهمة 60 
شركة فضا عن املفاوضات التي جتريها الشركات 
ملساهمة املؤسس����ات احلكومية بالشركة. واشارت 

املصادر الى ان الهدف من تأسيس الشركة اجلديدة هو 
تكوين كيان مستقل برأسمال ضخم يساهم في عملية 
دعم السيولة املالية بالسوق، خاصة بعد عدم قدرة 
احملفظة الوطنية على القيام بدور صانع سوق عبر 
االزمات التي مرت على السوق خال اآلونة االخيرة 
� حسب قول املصدر. وفي ذات السياق، أفاد مصدر 
مطلع بأن االجتماع ناقش عدة مقترحات مقدمة من 
الشركات من ضمنها تفعيل أحقية الشركات في شراء 
10% أس����هم خزينة التي لديها، بحيث تقوم الشركة 
بدور صانع سوق على اسهمها بالتنسيق مع اجلهات 
الرقابية للتأكد ومراقبة ذلك االمر بشكل جيد ووفق 
ضوابط ومعايير واضحة وثابتة، اال ان ذلك املقترح 
لم يلق قبوال لدى البعض كون تأثيره فرديا وليس 
جماعيا على الشركات املدرجة والسوق ايضا، االمر 

الذي دفع مبقترح تأسيس شركة مساهمة مقفلة.


