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المف���روض بالبورص���ة ان تك���ون 
انعكاسا لالداء االقتصادي للدولة، فمتى 
كان االقتص���اد منتجا ويتصف بالرخاء 
والرفاهية، كانت البورصة كذلك، ويظهر 
ذلك على الشركات المنتجة باالقتصاد، 
حيث تتمتع أسهمها بالقبول من المتعاملين 
لما تقدمه من ارباح سنوية ولما تتمتع 

فيه أسهمها من االرتفاع.
وتكمن مش���كلة البورصة في ان من 
يؤدي هذا الدور هو المضاربون الجشعون 
الذين يقومون برفع االسعار بصورة كبيرة 
ثم يقومون بإسقاط السعر بعد االنسحاب، 
أو يقومون بإطالق الشائعات من اجل رفع 
أو اسقاط سعر سهم معين، أو يقومون 
برفع اسعار الش���ركات الورقية التي ال 
يكون له���ا أي دور انتاجي، وغيرها من 
األالعيب، ويكون هنا دور ادارة البورصة 
والتشريعيين وضع التشريعات والقوانين 
الت���ي تضم���ن أداء البورص���ة لدورها 
االقتصادي ومنع المتالعبين والمضاربين 
من استغالل البورصة لجشعهم وشفط 
أموال المتداولين، وبورصة الكويت كانت 
وما زال���ت تعاني من هؤالء المضاربين 
الجشعين، وعليها مرت الكويت واقتصادها 
بعدة نكسات اهمها أزمة المناخ التي كلفت 
الدولة عش���رات المليارات من الدنانير 
وأرجعتن���ا الى الخلف اكثر من عقد من 
الزمان، واليوم تعاني البورصة ايضا من 
االزمة االقتصادية العالمية في ظل غياب 
حكومي وانهيار شركات االستثمار وغياب 
صانع أو صانعي البورصة، ولتنشيط 
البورص���ة ولتمكينها م���ن أداء دورها 
اتباع االستراتيجية  االقتصادي يفضل 

التالية:
1 - يجب ان تكون لدينا رؤية واضحة 
البورص���ة االقتص���ادي في دعم  لدور 
الكويتي وجذب االستثمارات  االقتصاد 
االجنبية، وان تكون مصدرا استثماريا 

آمنا ألهل الكويت.
2 - يجب أن تكون لدينا استراتيجية 
اقتصادية معلنة لالقتصاد الكويتي ككل 
اهمها تحويل���ه من اقتصاد ريعي الى 
اقتصاد انتاجي، ومن اقتصاد يعتمد على 
االنفاق الحكومي الى اقتصاد يعتمد على 
انفاق القطاع الخاص ومساهمته في بناء 
الدولة، وايضا يجب جذب االستثمارات 
االجنبية لدعم اقتصادنا، وان نضع آلية 
تنفيذ واضحة ومحددة بجدول زمني 
لرؤية صاحب السمو األمير لتحويل 
الكويت الى مرك���ز اقتصادي واداري 
عالمي ولقد جاء وضع الخطة الخمسية 
للدولة وإقرارها بقانون مسيرة جيدة 
في هذا المجال ويتوقع ان تساهم في 
دفع عجلة االقتصاد الكويتي ان شاء 

اهلل لألمام.
3 � الهيئة العامة لالس���تثمار، هي 
الذراع االستثمارية للدولة، ولقد ساهمت 
الهيئة في كثير من الدول الغربية في دعم 
اقتصاداتها والشركات الكبيرة فيها من 
خالل المساهمة بعشرات المليارات من 
الدوالرات فيها، ويقدر ما تملكه الهيئة 
في الخارج بأكثر من 300 مليار دوالر، 
وان كانت ادارة الهيئة محل تساؤل في 
ادارتها لهذه االحتياطيات خصوصا بعد 
نجاح صندوق أبوظبي االستثماري في 
رفع ميزانيته الى ما يقارب تريليون 
دوالر، وعموما انا ادعو هنا الحكومة 
والهيئة العامة لالستثمار بوقف ضخ 
األموال للخارج ويكفي ما يوجد هناك 
وان توجه استثماراتها للداخل، ولقد 
حققت الكويت خالل السنوات الخمس 
الماضية فائضا قدره 44 مليار دينار 
أي بحدود 146 مليار دوالر )حس���ب 
االحصائيات المالية الواردة من وزارة 
التخطيط(، وأنا هنا ال أدعو لتوجيه هذه 
األموال لالستثمار لدعم األفراد والشركات 
الورقية ولرفع التضخم بالكويت، ولكن 

ادعو الى اتباع التالي:
� االستثمار في الش���ركات المنتجة، 
وش���راء األصول المدرة والرخيصة في 
البلد وتعلم الهيئة ان أغلب استثماراتها 
المدروس���ة في االقتصاد المحلي كانت 
منتجة أكثر من غيرها في الغرب، فمثال 
استثمارها في شركة زين كان بحدود 25 
مليون دينار في التأس���يس واآلن أكثر 
من ملياري���ن، وهكذا فبإمكان الهيئة ان 

الرخيصة والمنتجة  تشتري الشركات 
وتقوم بإدارتها ومن ثم بيعها بأس���عار 

مناسبة.
� يجب ان تلعب الهيئة دورا كصانع 
س���وق رئيس���ي في البورصة فتحافظ 
على سقف محدد من األسعار لألسهم في 
الشركات الرئيسية المنتجة في البورصة، 
وتوض���ح للمس���تثمرين ان البورصة 
الكويتية محل استثمار آمن لالستثمار 
المدروس والمنتج، ومن الغريب ان الدولة 
رصدت 1.200 مليار دينار لدعم البورصة 
ولم تق���م الحكومة أو الهيئة اال بصرف 
30% من هذه األموال المرصودة، باختصار 
دور الهيئة يجب ان يكون صانع سوق 
رئيسيا يهدف الى دعم الشركات المنتجة 
وان تكون البورصة مصدر استثمار آمنا 

للمتداولين.
� م���ن المه���م ان تلع���ب الهيئة دورا 
رئيسيا في دعم المش���اريع االنتاجية، 
وبناء الشركات التي تؤدي دورا رئيسيا 
في بناء االقتصاد الكويتي، فهناك فرص ال 
حصر لها في اقتصادنا وأهمها المشاريع 
البترولية والمصافي والبتروكيماويات 
وغيرها م���ن الصناعات المهمة، وأيضا 
المشاريع الس���ياحية مثل بناء جزيرة 

فيلكا واستغاللها سياحيا... إلخ.
4 � الجانب التشريعي مهم للبورصة، 
وصدور قانون هيئة المال خطوة في 
االتجاه الصحيح، ولكن هناك تخوف 
أصدره كثير م���ن المراقبين ألوضاع 
البورص���ة من الالئح���ة التنفيذية ان 
تصدر بحيث تفرغ القانون من محتواه، 
وتمتص الجوانب الحسنة في القانون، 
والمطلوب دعم الجانب الرقابي لحماية 
صغار المتداولين ف���ي البورصة من 
المضاربين، ومن القرارات غير الصائبة 
حتى للشركات التشغيلية، فلقد وقفت 
المتفرج من  البورصة لألسف موقف 
المشكلة التي حدثت لشركة اجيليتي 
مع الجيش االميركي والتي سقط خاللها 
سعر السهم الى النصف، وكان المفروض 
بالبورصة وقف السهم لحين االنتهاء 
من القضية، وأيضا شركة زين وشراء 
46% من الجانب الهندي والماليزي كان 
المفروض وقف السهم الى حين صدور 
قرار بذلك ألن السهم سقط اكثر من %50 
من قيمته من حي���ن اصدار تصاريح 

بذلك.
الحكوم���ة  5 � يحت���وي برنام���ج 
المعلن على مشاريع رائدة في تطوير 
البورصة نتمنى ان يكون لها نصيبها 
من التطبيق مثل: مشروع تحديث سوق 
الكويت لألوراق المالية بهدف خلق بيئة 
جاذبة لالستثمارات األجنبية، وتطوير 
المالية ودعم قطاع سوق  المش���تقات 
المال، ومش���روع اعداد مركز التدريب 
االقتصادي التابع لصندوق النقد الدولي، 
ومش���روع تطوير الخدمات المصرفية 
لقطاع التجزئة الذي يهدف الى تطوير 
العقاري���ة، وتثقيف  القروض  س���وق 
المستهلكين والعمالء، وتفعيل المشاركة 
بين القطاعين العام والخاص من خالل 
تطوير قطاع الخدمات المالية وتحسين 
مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين 
وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتوفير 
بيئة أعم���ال تواكب المعايير العالمية، 
السيما معايير منظمات هيئات األسواق 
العالمية، وعلى جه���ة الخصوص في 
مجال حماية المستثمرين وتقرير قواعد 

االفصاح والشفافية والعدالة.

الشيخة فادية السعد مع األمير تشالز

علي الشطي

ورشة عمل بدأت نشاطها بأجنحة المشاركين بأرض المعارض

التقرير األسبوعي لـ »المثنى لالستثمار« الخاص بـ »األنباء«:

فادية السعد: إنشاء شركة مساهمة تضم األمير تشالز 
تهتم بالبناء بطريقة التنمية المستدامة

الشطي: شركات أميركية وإيطالية متخصصة أكدت 
مشاركتها في معرض الذهب والمجوهرات العالمي الثامن

1.49% أرباحًا لمؤشر »المثنى« مقابل 1.09% للمؤشر الوزني
التقرير  أوض����ح 
األسبوعي لشركة 
املثنى لالستثمار 
اخلاص ب� »األنباء« 
ان التصريح����ات القليلة عن ربحية بعض 
الشركات باإلضافة الى الترقب لنتائج عام 
2009 للشركات األخرى أدى( إلقفال السوق 
األسبوع املاضي على ارتفاع وبذلك سجلت كل 
املؤشرات تقدما وكان النصيب األكبر ملؤشر 
املثنى اإلسالمي حيث سجل زيادة بنسبة 
1.49%، أما كل من مؤش����ر السوق السعري 
ومؤش����ر الس����وق الوزني وتقدما بنسبة 
التقرير  التوالي.وقال  0.43% و1.09% على 
ان نسب احلساسية ملؤشرات السوق حتسنت 
بشكل كبير وخاصة مؤشر السوق السعري 
حيث حل في الصدارة من حيث األقل تقلبا 
بنسبة 4.09%، وتاله مؤشر السوق الوزني 
بنسبه 7.59% وأما مؤشر املثنى االسالمي 
فكان األكثر تقلبا بنسبة 18.82%. واضاف 

ان التحركات اجليدة لألسهم الثقيلة باإلضافة 
الى اإلدراج اجلديد بالسوق ساهمت في زيادة 
القيمة السوقية حيث سجلت ارتفاعا يقدر 
ب� 1.1% متثل في نهاية هذا االسبوع بقيمة 
29.95 مليار دينار مقارنة ب� 29.63 مليار 
لألسبوع السابق.وقال ان إعالنات السوق 
ألرباح بعض الشركات ساهمت في توليد 
نوع من الراحة بالنسبة الى توقعات أرباح 
الشركات األخرى حيث ازداد عدد الشركات 
التي سجلت تقدما مقارنة باألسبوع السابق، 
فقد سجلت 71 شركة منوا في القيمة السوقية 
لها، في حني أن 67 ش����ركة سجلت خسائر 
في القيمة السوقية لها، أما األسهم الباقية 
فلم تس����جل أي تغيير. وانعكس ذلك على 
أداء الشركات اإلسالمية حيث ان 21 شركات 
أنهت هذا األسبوع مسجلة منوا في القيمة 
السوقية لها، في حني أن 17 شركة )من أصل 
57( سجلت خسائر في القيمة السوقية. أما 

األسهم الباقية فلم تسجل اي تغيير.

أعلنت شركة اميركية وايطالية 
متخصصة عن انضمامها للمشاركة 
في مع����رض الذهب واملجوهرات 
العاملي الثامن الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي على 
الدولية مبشرف  أرض املعارض 
خالل الفترة من 15 إلى 21 فبراير 
اجلاري مبش����اركة عدد كبير من 

الشركات احمللية والدولية.
ه����ذا وقد ب����ادرت العديد من 
الشركات املشاركة في املعرض الى 
بناء ديكورات اجنحتها املتميزة، 
حيث تالحظ عل����ى مدى دورات 
املعرض السابقة تسابق الشركات 
املشاركة نحو بناء ديكورات مميزة 
وفخمة تعكس أهمية املعروضات 

وقيمتها املالية والفنية العالية.
ويقول مدي����ر املعارض لدى 
الدولي  الكويت  ش����ركة معرض 
علي الشطي ان الصالة رقم 8 قد 
حتولت إلى ورش����ة عمل معظم 
ساعات النهار استعدادا لالنطالق 
املرتقب للدورة الثامنة من معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي الثامن 
حي����ث توظ����ف ش����ركة معرض 
الكويت الدولي جميع امكانياتها 
خلدمة املعارضني، وتوفير جميع 
احتياجاتهم خ����الل فترة ما قبل 
انطالق املعرض م����ن جتهيزات 

ولوازم وتسهيالت البد منها.
ويتابع الش����طي تصريحاته، 
مشيرا إلى أن املعرض في دورته 

احلالي����ة يقام مبش����اركة دولية 
عالي����ة، حي����ث جاءت ش����ركات 
من الواليات املتح����دة االميركية 
وايطالي����ا وس����نغافورة والهند 
وتايلند واململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة ولبنان 
وجمهورية مصر العربية، هذا الى 
جانب مجموعة كبيرة من كبرى 
وأعرق شركات الذهب واملجوهرات 
احمللية التي متثل اعرق وكبرى 
الشركات العاملة في هذا القطاع 

بالكويت.
الش����طي ان خبراء  ويق����ول 
التس����ويق واملبيعات يتوقعون 
جناحات غير مسبوقة للمعرض 

في دورته الثامنة قياسا بالنجاحات 
الكبيرة التي حققها املعرض في 
دورته الس����ابقة سواء من حيث 
حجم املشاركة او عدد الزوار او 
قيمة املبيع����ات رغم ان املعرض 
قد اقيم في ظل التداعيات األولى 
لالزمة املالية العاملية ووسط تأثر 
كل القطاعات االقتصادية والتجارية 
في البالد ولكن الس����مات املميزة 
التي يتفرد بها املجتمع الكويتي 
حالت دون تأث����ر املعرض الذي 
ينتظره اآلالف من عمالء وزوار 

أرض املعارض الدولية.
هذا وقد كشفت بعض الشركات 
املشاركة في املعرض عن استعدادها 

لطرح منتجات وتصاميم جديدة 
يتم عرضها وطرحها بالس����وق 
احمللي ألول مرة مبناس����بة اقامة 
املعرض العاملي للذهب واملجوهرات 
باعتباره حدث����ا جتاريا مميزا ال 
يقل عدد زواره عن 50 ألف زائر 

ورمبا أكثر.
وتستعد الش����ركات املشاركة 
لطرح اكبر تش����كيلة من شبكات 
االعراس واطقم االملاس والساعات 
املرصع����ة واالق����راط واخلوامت 

املميزة.
ه����ذا وتض����م قائم����ة الرعاة 
الش����ركات  للمعرض كوكبة من 
واملؤسسات العريقة تضم كال من: 

اجلوهرة للمجوهرات ومجوهرات 
الماركيز وحبيب����ة للمجوهرات 
وبنك برقان ومصور فوتوجيت 
ودار الوطن للصحافة والنش����ر 

)راع إعالمي(.
هذا وستنطلق انشطة املعرض 
حتت رعاي����ة وبحض����ور وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
وبحضور حشد من رجال االعمال 

املهتمني بالقطاع.
ويحظى املعرض بدعم وتشجيع 
وزارات التجارة والصناعة واملالية 
والداخلية حيث يقدم التسهيالت 
الالزمة للمش����اركني في املعرض 

ولزواره ايضا.

لندن � كونا: كشفت رئيسة مجلس ادارة شركة »جنى« 
العقارية الش����يخة فادية سعد العبداهلل عن انشاء شركة 
مس����اهمة دولية تضم ولي العهد البريطاني األمير تشالز 

تهتم بالبناء بطريقة التنمية املستدامة.
وقالت الشيخة فادية في تصريح ل� »كونا« على هامش 
مش����اركتها في املؤمتر الذي تنظمة مؤسسة األمير تشالز 
للبيئة العمرانية ان الشركة التي أطلق عليها اسم )اربان 
اف بي( وهي شراكة بني مؤسس����ة األمير تشالز النفعية 
غير الربحية وبني مستثمر من جمهورية التفيا وهو فالري 

بلكون إضافة الى شركة جنى العقارية الكويتية.
واضافت »اننا نتفهم اجتاه شركات العقار قبل االزمة 
املالي����ة العاملية الى البناء بالطرق التقليدية القدمية التي 
كانت تسبب اضرارا كبيرة على املجتمع والبيئة«، وبينت 
ان املباني تستهلك طاقة كبيرة في عمليات التبريد والتدفئة 
واالضاءة السيما ما ينبعث من اجهزة التدفئة من مخلفات 

غاز ثاني اكسيد الكربون.
بيد ان الشيخة فادية اشارت الى ان الوضع اختلف االن 
بعد االزمة املالية العاملي����ة وتأثيراتها حيث ان انخفاض 
اس����عار العقار ومواد البناء جعل تكلف����ة البناء بطريقة 

التنمية املستدامة غير مكلفة كما كان في السابق.
وذكرت ان شركة جنى العقارية ستقوم بالعمل بالطريقة 
احلديث����ة وبناء العقارات بأقل اثار س����لبية على املجتمع 
والبيئة دون اغفال الفائدة املادية التي سيجنيها املستثمر 
ايضا، وقالت ان مؤسس����ة االمير تشالز للبيئة العمرانية 
ومقرها لندن تهدف الى اعتماد مفاهيم التطوير احلضري 

واالستدامة البيئية ضمن مشروعات البنية التحتية.
واضافت انها تعتبر مؤسس����ة تعليمي����ة غير ربحية 
تسعى الى حتسني نوعية حياة الناس عن طريق التعليم 
وممارسة الطرق االيكولوجية للتخطيط والتصميم والبناء، 
وقالت الش����يخة فادية ان االس����تدامة ترتبط مبشروعات 
التطوي����ر العقاري الكبيرة بطريقت����ني اوالهما من خالل 
تشجيع االس����تخدام احلكيم للموارد املتجددة واحملدودة 

والتقليل من تأثيراتها على البيئة.
واضافت ان االستدامة ترتبط كذلك بقدرة البيئة العمرانية 
على مواجهة الزيادة املتسارعة للمتطلبات واالحتياجات 
البش����رية معربة عن اعجابها بالتفكير املس����تقبلي سواء 

من حيث املفاهيم او االستراتيجيات التي تسعى مؤسسة 
األمير تشالز للبيئة العمرانية الى تعزيزها.

وعبرت الش����يخة فادية عن اعجابها مبؤسسة االمير 
تش����الز للبيئة العمرانية لكونها كيانا ق����ادرا على الهام 
اآلخرين بس����بب دمجها ملفهوم االس����تدامة في التخطيط 
احلضري وقدرتها على تطوير مش����روعات عمرانية من 
شأنها ان حتس����ن على املدى الطويل الصحة االجتماعية 

وااليكولوجية للمجتمع.
وعلى صعيد متصل بحثت الشيخة فادية سعد العبداهلل 
الصب����اح أمس مع ولي العهد البريطاني الرئيس الفخري 
ملؤسسة االمير تشالز للبيئة العمرانية االمير تشالز كيفية 
تفعيل فكرة التنمية املستدامة في البنى التحتية واملعمارية. 
وقالت عقب اللقاء انها عرضت على االمير تشالز استضافة 
اعمال مؤمت����ر البيئة املعمارية الذي يقام للعام الس����ابع 
على التوالي في بريطانيا ليكون في الكويت العام املقبل، 
مش����يرة الى ان االمير تشالز رحب بالفكرة واملشاركة في 
فعاليات املؤمتر. وأعربت الش����يخة فادية عن املها في ان 
يحظى املؤمتر برعاية س����امية من لدن القيادة السياسية 
في الكويت السيما ان مؤسسة االمير تشالز مؤسسة غير 
ربحية تهدف الى تش����جيع االس����تخدام احلكيم للموارد 

الطبيعية املتجددة.
وأكدت ان استضافة الكويت ملؤمتر يعنى باحلفاظ على 
البيئة مبثابة »انطالقة فكرية للكويت« كونه يحمل فكرا 
يركز على قدرة االنسان في التعامل مع الطبيعة واستغاللها 

بالطريقة املثلى.

تسابق الشركات نحو بناء الديكورات
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إستراتيجية تطوير البورصة

التقرير ان الكمية املتداولة تقلصت متأثرة 
بترقب إعالن نتائج الش����ركات، ولكن كان 
إلعالنات ارباح كل من بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل أثر ملحوظ على متاس����كها 
حيث بلغت 2.172 مليار سهم مسجلة بذلك 

تراجعا بنسبة 20.1% وكذلك بالنسبة لقيمة 
التداول والصفقات فقد تراجعا بنسبة بلغت 
7.43%، 22.64% عل����ى التوالي حيث بلغت 
القيم����ة املتداولة والصفقات 293.9 مليون 
و28.36 ألف على التوالي.ولفت التقرير الى 

ذكر التقرير ان قطاع اخلدمات تصدر جميع 
القطاعات األكثر نشاطا وبلغ إجمالي الكمية املتداولة 
للقطاع 872 مليون سهم مقابل 688 مليون سهم 
في األسبوع السابق في حني حل قطاع االستثمار 
في املركز الثاني بكمية متداولة بلغت 561 مليون 
سهم يليه قطاع العقار كمية تداول تقدر بـ 545 
مليون سهم.وقال ان قطاع اخلدمات تكبد خسائر 
سوقية بنسبة 1.29% بالرغم من منو شركة الوطنية 
لالتصاالت بنسبة 1.32% وكان السبب الرئيسي لهذا 
النزول شركة زين باإلضافة الى استقالة الرئيس 
التنفيذي لها، وعلى جانب آخر فإن قطاع البنوك 

ــجل كل من البنك الوطني  كان األفضل حيث س
وبيت التمويل وبوبيان والتجاري نسبة منو %7.55 
و1.85% و6.17% و2.15% على التوالي ساعد ذلك في 
زيادة القيمة السوقية للقطاع بـ 382 مليونا.واشار 
التقرير الى انه بالنسبة ألكثر الرابحني فإن شركة 
ــتك تصدرت القائمة بنسبة  كي.جي. إل. لوجس
20.2% تلتها كل من شركة املشاريع املتحدة ورمي 
بنسبة 19.61% و16.67 على التوالي وعلى اجلانب 
األكثر نزوال كانت شركة املدار بنسبة 12% تلتها 
كل من شركة السينما وعقارات الكويت بنسبه 

11% و10.10% على التوالي.

الخدمات تصدرت قطاعات السوق


