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قال وزير النفط الش����يخ أحمد العبداهلل إن 
منظمة أوپيك ستضخ مزيدا من اخلام ملنع موجة 
صعود في أسعار النفط فوق 100 دوالر للبرميل 
من إحلاق الضرر بالتعافي االقتصادي العاملي.

واليزال سعر النفط أقل بكثير من مستوى 
ال� 100 دوالر حيث حتدد سعر التسوية فوق 85 
دوالرا للبرميل يوم اجلمعة. ويجري تداول النفط 
منذ شهر فوق مستوى السبعني إلى الثمانني دوالرا 

الذي يرى كثيرون في »أوپيك« أنه عادل.
لكن الوزير الش����يخ أحمد العب����داهلل أبلغ 
»رويترز« في مقابلة بأن هناك مجاال ملزيد من 
االرتفاع قبل أن تتدخل املنظمة. وقال »إذا ارتفع 
بش����كل مس����تدام فوق 100 دوالر فإنه سيلحق 
الضرر بالتعافي االقتص����ادي«. ورد باإليجاب 
عندما سئل إن كانت »أوپيك« ستعزز املعروض 

للحيلولة دون ذلك.

وقال إن أس����عار النفط احلالية مقبولة لكل 
من املنتجني واملستهلكني.

وأضاف ان سوق النفط متخمة باملعروض 
لكن الكويت تش����هد صعودا مفاجئا في الطلب 

من آسيا مما ميتص بعض الفائض.
وقال »اندهشت بعض الشيء أن أرى صعودا 
مفاجئا، كنت أتوقع رؤية الطلب لكن ليس باإليقاع 

الذي نراه في اآلونة األخيرة«.
وقال الشيخ أحمد العبداهلل إن الكويت تقبع 
فوق احتياطيات نفطية أكبر من التقديرات السابقة 
وإن هذا ال يقتصر على حقل برقان. لكنه أحجم 

عن إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان مس����ؤول كويتي قال األسبوع املاضي 
إن »برق����ان« الكبير ثاني أكب����ر حقل نفط في 
العالم يحوي احتياطي����ات تتجاوز التقديرات 

السابقة.

حيز التنفيذ لكن هل القانون بدأ تطبيقه بصرامة؟ الكثير من األوساط 
االس����تثمارية يرون ان هناك الكثير من األمور لم يكن فيها ش����فافية 
وحتتاج الى حتقيقات من إدارة السوق وتطبيق القانون إذا كان هناك 
جت����اوزات، ورغم ان هن����اك قناعة لدى الكثير من أوس����اط املتداولني 
بتجاوز القانون إال ان ادارة 
البورصة لم تعلن انها تقوم 
بالتحقيق ملعرفة ما إذا كانت 

هناك جتاوزات أم ال.
ومن شأن تطبيق القانون 
واتخ����اذ اإلج����راءات ضد 
املخالفني واإلعالن عنها كما 
يحدث في األسواق اخلليجية 
ان يدعم ذلك ثقة املستثمرين 
احمللي����ني قب����ل ان نبحث 
عن املس����تثمرين األجانب 
الذي����ن اليزالون متخوفني 
من الس����وق الكويتي رغم 
وجود شركات قوية جاذبة 

للمستثمرين األجانب.
وعلى مستوى الثقة في 
إدارات الشركات فإن األوساط 

وجاء قطاع العقار في املركز الرابع بكمية تداول حجمها 21.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 473 صفقة قيمتها 2.7 مليون دينار.

واحتل قطاع البنوك املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 18.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 662 صفقة قيمتها 10.8 ماليني دينار.

تع����د الثقة أح����د أبرز 
وأهم العناصر التي حترص 
احلكومات وإدارات األسواق 
املالية عليه����ا، والثقة في 
الس����وق الكويتي مهزوزة 
أو ش����به معدومة ألسباب 
البنية  كثيرة تنحصر بني 
التشريعية اخلاصة بالسوق 
الكويتي وصرامة اإلدارة في 
تطبيقها عل����ى الكبير قبل 
الصغير، والثقة في الشركات 

املدرجة.
فعلى مس����توى البنية 
التش����ريعية فإن الس����وق 
الكويتي اجتاز اهم مرحلة 
تدعم الثقة فيه بإقرار قانون 
هيئة اسواق املال ودخوله 

االس����تثمارية ال تثق في إدارات 
العديد من الشركات خاصة بعد 
ان كشفت األزمة املالية عن أمور 
لم تكن واردة في احلسبان، ولن 
تعود الثقة في إدارات الشركات إال 
بعد ان يكون هناك التزام بتطبيق 
قانون هيئة أسواق املال والقوانني 
الش����ركات  األخرى، فالكثير من 
ربحت أمواال من السوق على أكتاف 
صغار املتداولني بسبب التالعب في 
أسهم شركاتهم والتضخيم املتعمد 

في أرباح وأصول الشركات بوسائل عديدة.
حافظت أغلب أسهم البنوك على أسعارها الثابتة في تداوالت مرتفعة 
على بعض األسهم، فقد شهد سهم بنك اخلليج ارتفاعا نسبيا في تداوالته 
نتيجة بعض صفقات املبادلة، فيما ان س����هم التمويل الكويتي ش����هد 
انخفاضا في س����عره في تداوالت مرتفعة نسبيا غلبت عليها عمليات 
البيع، وُيعد سهم بنك بوبيان الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في 

سعره في تداوالت تعتبر محدودة.
وسجلت أغلب أسهم الشركات االستثمارية انخفاضا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة باس����تثناء التداوالت املرتفعة على بعض األسهم 
كسهم مجموعة عارف االستثمارية الذي شهد عمليات بيع أدت لتراجع 
سعره السوقي. ويعود الضعف الواضح على تداوالت أسهم الشركات 
االستثمارية الى ترقب أوساط املتداولني للنتائج املالية للربع األول من 
العام احلالي ومدى تعافي هذه الش����ركات من اخلسائر الضخمة التي 

تكبدتها في العام املاضي.
واستمرت التداوالت ضعيفة على أسهم الشركات العقارية مع تباين 
في أس����عارها، فقد شهد س����هم الوطنية العقارية ارتفاعا في تداوالته 

وسعره السوقي بدعم من الصعود الذي شهده سهم أجيليتي.

الصناعة والخدمات

تباينت أسعار أسهم الشركات الصناعية في تداوالت ضعيفة على 
أغلبها باستثناء بعض األسهم التي شهدت ارتفاعا في تداوالتها كسهم 
الصناعات املتحدة الذي واص����ل هبوطه باحلد األدنى معروضا بفعل 
عمليات البيع القوية املتواصلة على السهم، فيما واصل سهم صناعة 
األنابيب االرتفاع في تداوالت مرتفعة نسبيا، كذلك حقق سهم اسمنت 

بورتالند ارتفاعا ملحوظا في سعره وتداوالته.
وحققت أغلب أسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها خاصة 
اسهم اجيليتي والرابطة والتنظيف وكي جي ال في تداوالت نشطة، فقد 
شهد سهم اجيليتي تداوالت نشطة دفعت السهم لالرتفاع باحلد األعلى 
البالغ 610 فلوس إال ان عمليات البيع جلني األرباح قلصت مكاس����ب 
السهم الى 590 فلسا واستمرت التداوالت ضعيفة على سهم زين الذي 

حافظ على سعره مستقرا.
وش����هد س����هم األولى للوقود عمليات مبادلة وان كانت أقل مقارنة 

باملبادالت التي شهدها األسبوع املاضي.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 58.5% من اجمالي 

األسهم املتداولة والبالغ عددها 133 شركة.

هشام أبوشادي
النزول����ي  س����يطر االجت����اه 
احملدود على حرك����ة التداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية في 
بداية تعامالت االسبوع امس مع 
تركيز عمليات الشراء على اسهم 
محدودة في قطاع اخلدمات وبعض 
اسهم البنوك فيما استمرت حركة 
التداول على اغلب اسهم الشركات 
القطاعات  الرخيصة في مختلف 
ضعيفة، في الوق����ت الذي واجه 

فيه نظام التداول عطال بعد مرور س����اعة من التداول ومع الدخول في 
االس����بوع الرابع من الفترة القانونية إلعالنات الشركات للربع األول، 
اعلنت امس بعض الش����ركات نتائجها املالية اال ان ابرزها بنك اخلليج 
والبن����ك الدولي، فق����د اعلن بنك اخلليج انه حق����ق ارباحا قدرها 524 
الف دينار مقارنة بأرباح قدره����ا 1.5 مليون دينار فيما بلغت األرباح 
التش����غيلية للبنك 44.3 مليون دينار مقارنة بنحو 15.6 مليون دينار 
في الفترة نفس����ها من العام احلالي، األمر ال����ذي يظهر ان البنك يأخذ 
منحن����ى إيجابيا في التعافي من األزم����ة التي مر بها في بدايات األزمة 
العاملي����ة، أما بنك الكويت الدولي فق����د اعلن عن حتقيق ارباح صافية 
بلغت نحو 291 الف دينار مقارنة بخسائر قدرها 2.2 مليون دينار في 
الفترة نفسها من العام املاضي، ومع إعالن بنك اخلليج والبنك الدولي 
عن نتائج اعمالهما لفترة الربع األول فإنه التزال هناك خمسة بنوك لم 
تعلن نتائجها املالية في الوقت الذي اليزال فيه عدد كبير من الشركات 

لم تعلن نتائجها ايضا.
وهذا ُيعد اهم سبب وراء ضعف القوة الشرائية في السوق خاصة 
انه في ظل الثقة املهزوزة أو شبه املفقودة في السوق، فإنه من الطبيعي 

ان يكون هناك شبه احجام عن الشراء.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 3.6 نقاط ليغلق على 7251.2 نقطة 
بارتفاع نس����بته 0.05%، فيما ارتفع املؤشر الوزني مبقدار 27% نقطة 

ليغلق على 432.80 نقطة بارتفاع نسبته %0.06.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 220 مليون سهم نفذت من خالل 5296 
صفقة قيمتها 53.1 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 133 شركة 
من اصل 211 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 39 شركة وتراجعت 
اسعار اسهم 50 شركة وحافظت اس����هم 44 شركة على اسعارها و78 

شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 78.4 

مليون سهم نفذت من خالل 1968 صفقة قيمتها 24.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االس����تثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 58.8 مليون س����هم نفذت من خالل 1176 صفقة قيمتها 8 ماليني 

دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 24.7 مليون سهم نفذت من خالل 716 صفقة قيمتها 4.9 ماليني 

دينار.

تعامالت انتقائية على أسهم محدودة في قطاعي البنوك والخدمات
.. وتعّطل نظام التداول يؤّثر على مجريات التعامالت
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المؤشر 3.6 نقاط وتداول 
220 مليون سهم قيمتها 

53.1 مليون دينار

انخفاض

ضعف الثقة 
في البورصة يتطلب 
الصرامة في تطبيق 
قانون هيئة 
أسواق المال

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
58.5% من القيمة 

اإلجمالية

  اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 9 شركات 
والبالغة 31.1 مليون دينار على 58.5% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: بنك اخلليج، بيتك، 
املشاريع، اجيليتي، زين، الرابطة، تنظيف، اولى 

وقود، اجلزيرة.
   اس��تحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 

6.9 ماليني دينار على 12.9% من القيمة اإلجمالية.
  حققت مؤش���رات 3 قطاعات ارتفاعا أعالها 
اخلدمات مبق���دار 54.8 نقطة، تاله قطاع البنوك 
مبقدار 18.2 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 5 قطاعات 
انخفاضا أعالها االستثمار مبقدار 31.6 نقطة، تاله 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 12.8 نقطة.

العبداهلل: »أوپيك« ستتدخل »المجموعة الدولية لالستثمار« تقوم بتشكيل لجنة لمفاوضة دائنيها
إذا تجاوز النفط 100 دوالر للبرميل

1.3 مليون دينار أرباح »السور«
 في الربع األول

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس إدارة شركة 
السور لتس��ويق الوقود )الس��ور( قد اجتمع أمس واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 31 مارس 
املاضي حيث حققت الشركة ارباحا صافية بلغت 1.3 مليون 
دينار بربحية للس��هم الواحد مقارنة بأرباح بلغت 523 ألف 
دينار في الفترة ذاتها من العام السابق بربحية للسهم بلغت 

حينها 1.75 فلس.

استقالة المباركي من »منا القابضة«
ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة منا القابضة افادته 
بقبول استقالة صالح منصور مبارك املباركي نائب رئيس مجلس 

االدارة من عضوية مجلس ادارة الشركة.

»العيد لألغذية« تربح 123 ألف دينار
أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة شركة 
العي��د لألغذية )العيد( قد اجتم��ع اخلميس املاضي، واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 31 مارس 
املاضي، حيث حققت الش��ركة أرباح��ا بلغت 123 ألف دينار 

بربحية للسهم الواحد بلغت 2.15 فلس.

 أفادت شركة املجموعة الدولية لالستثمار  بأنها 
قامت بإخطار شركة اي اي جي فاندجن ليمتد بأنها لم 
تقم بسداد التوزيعات الدورية البالغة 3.3 ماليني دوالر 
التي اس����تحق دفعها   في 12 ابريل اجلاري واملتعلقة 
بصكوك املضاربة اإلسالمية البالغ قيمتها 200 مليون 
دوالر واملس����تحقة في ع����ام 2012. وأكدت املجموعة 
في بيان على موقع س����وق الكوي����ت لألوراق املالية 
االلكتروني ان اعمالها واعمال شركاتها التابعة تسير 
بشكل طبيعي وان املعامالت اليومية واملعتادة لهذه 
الش����ركات لم تتأثر بهذه اخلطوة. وتعمل املجموعة 

حاليا على تشكيل جلنة متكنها من البدء مبفاوضات 
بناءة مع دائنيها مبا يضمن استمرار ممارستها العمالها 
بشكل طبيعي. وقامت املجموعة بتكليف شركة كي 
بي ام جي لالستش����ارات ومكتب الوقيان والعوضي 
والسيف للمحاماة بالتعاون مع مكتب دي ال ايه بيبر 
العاملي بهدف املساعدة في   تقدمي اخليارات املطروحة 
خلط����ة اعادة الهيكلة. وبدأت ش����ركة كي بي أم جي 
مبراجعة مس����تقلة العمال املجموعة، ويشمل نطاق 
  املراجعة إع����داد تقييم مبدئي للوضع املالي احلالي 

للشركة واخليارات املطروحة امامها.

»المركزي« يوافق لـ »بيت األوراق«  على بيع 10% من أسهمها

البنك الدولي يوافق على تعديل حقوق التصويت»بورتالند« تحقق 1.3 مليون  دينار من بيع جزء من استثماراتها

ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالية أن بنك الكويت املركزي 
وافق بتاريخ 22 اجلاري على 
طلب شركة بيت االوراق املالية 

بيع ما ال يتجاوز 10% من اسهمها 
املصدرة ملدة ستة اشهر اعتبارا 

من تاريخ املوافقة.
وذلك م���ع ضرورة االلتزام 

مبا وضعه البنك املركزي من 
ضوابط وش���روط في ش���أن 
الش���ركة املس�����اهم��ة  متلك 

ألسهم��ها.

قال س���وق الكويت لألوراق املالية ان ش���ركة 
اسمنت بورتالند كويت افادت بأنه مت بيع جزء من 
استثمارات الشركة في شركة التمدين االستثمارية 
مببلغ  2 مليون دينار وقد نتج عن ذلك البيع صافي 

ربح قدره 1.3 مليون دينار اى ما يعادل 15.8 فلسا 
للس���هم الواحد، حيث ستقوم الشركة باحتساب 
هذه االرباح  من ضمن النتائج املالية للشركة للربع 

الثاني من العام احلالي.

واش���نطن � رويترز: وافق 
الدولي أمس على منح  البنك 
الناش���ئة نفوذا  االقتصادات 
أكبر داخل املؤسسة وذلك في 
حتول يرفع حقوق التصويت 

الصينية إل���ى املرتبة الثالثة 
بعد الواليات املتحدة واليابان. 
ويرفع االتفاق أصوات الدول 
النامية بنسبة 3.13% لتسهم 
مبا قيمته 1.6 مليار دوالر من 

موارد البنك الدولي، كما اتفق 
األعضاء على زيادة رأس���مال 
البنك 3.5 مليارات دوالر في 
خطوة ه���ي األولى من نوعها 

منذ أكثر من 20 عاما.

يتصدرهم رجل األعمال الهندي الكشمي ميتال بثروة قدرها 22.4 مليارًا

أغنى ألف شخص في المملكة المتحدة يمتلكون 335.5 مليار جنيه إسترليني
ايالف: أصدرت صحيفة »صنداي تاميز« البريطانية القائمة 
السنوية ألغنى أغنياء اململكة املتحدة، لتظهر أن الثروة املجتمعة 
ألغنى ألف شخص قد ارتفعت هذا العام بنسبة 30%، حتى في ظل 
استمرار مساعي قطاعات كثيرة في اململكة املتحدة للتعافي من 

موجة الركود وشبه االنهيار احلاصل في النظام املصرفي. 
وأضحت قيم���ة الثروة اإلجمالية مللياردي���رات ومليونيرات 
بريطانيا تقدر ب� 335.5 مليار إسترليني، بحسب ما أوردته الصحيفة 
البريطانية، أي بزيادة وصلت إلى 77.256 مليار إسترليني )أو ما 
يعادل نسبة قدرها 29.9%( على مدار العام املنقضي، مشيرة إلى 
أن تلك الزيادة هي األكبر في الثروات منذ أن بدأت في نشر تلك 
الالئحة قبل 22 عاما. وعزت هذا االرتفاع إلى االنتعاش في أسواق 
األسهم وقيمة املمتلكات، بعدما ضخت احلكومة مئات املليارات 
من اجلنيهات اإلس���ترلينية في املصارف واالقتصاد األوسع في 

النطاق، للحيلولة دون حدوث انهيار.
 وقد حل عل���ى رأس الالئحة، رجل األعمال الهندي املقيم في 
لندن، الكشمي ميتال، الذي يعمل في إنتاج احلديد والصلب، بثروة 
بلغت قيمتها على مدار العام املاضي 22 مليارا و450 مليون جنيه 

إس���ترليني، أي بزيادة قدرها 108% عن الثروة 
التي كان ميتلكها العام قبل املاضي.

ومن احملتمل أن تثير تلك النتيجة حالة من 
اجلدل خالل األيام املقبلة، نظرا إلى إعالنها قبيل 
االنتخابات العامة، التي ستجري في السادس 
من مايو املقبل، وسط توقعات بأن يقوم احلزب 

الفائز بخفض اإلنفاق وزيادة الضرائب.
وفي املرتبة الثانية، جاء امللياردير الروسي، 
روم���ان أبراموفيتش، الذي يعمل في الصناعة 
والنفط، وميلك نادي تشيلسي اللندني، بثروة 
قدرها 7 مليارات و400 مليون جنيه إسترليني، 
)بزيادة 6%(. ثم ح���ل في املرتبة الثالثة دوق 
وستمنس���تر، الذي يعمل في مجال العقارات، 
ب���� 6 مليارات و750 مليون جنيه إس���ترليني 

)4%(، فعمالقا صناعة الصيدلة إرنس���تو وكيرستي بيرتاريلي 
في املرتبة الرابعة ب� 5 مليارات و950 مليون جنيه إس���ترليني 

)بزيادة قدرها %19(.

واحتل املرتبة اخلامسة الشقيقان سيمون 
وديڤيد روبن، بثروة بلغت قيمتها 5 مليارات 
و532 مليون جنيه إسترليني. وكانت املرتبة 
السادسة من نصيب امللياردير الروسي، اليشر 
عثمانوف، بثروة بلغت قيمتها 4 مليارات و700 
مليون إس���ترليني. في حني حل ف���ي املرتبة 
السابعة، الش���قيقان الكنديان، غالن وجورج 
وس���ن وعائلتاهما، بثروة قدره���ا 4 مليارات 

و500 مليون إسترليني.
وجاء ثامنا الزوجان الهولنديان، ش���ارلني 
وميشال دي كارفاليو، بثروة قدرها 4 مليارات 
و400 مليون إسترليني. وفي املرتبة التاسعة، 
حل الزوجان البريطانيان، السير فيليب وعقيلته 
الليدي غرين، بثروة بلغت 4 مليارات و105 ماليني 
إسترليني. وتبوأ املرتبة العاش���رة، رجل األعمال الهندي، آنيل 

أغروال، إذ بلغت ثروته 4 مليارات و100 مليون إسترليني.
وفي س���ياق متصل، ارتفع عدد املليارديرات في بريطانيا من 

43 إلى 53، بحسب الصحيفة، في الوقت الذي ارتفعت فيه ثروات 
تسعة أش���خاص مبقدار مليار إس���ترليني أو أكثر خالل اإلثني 
عش���ر ش���هرا املاضية. من جانبه، أكد فيليب بيريسفورد، معد 
الالئحة أن »األثرياء متكنوا من امل���رور عبر موجة الركود. كما 
ارتفع سوق األس���هم. ويقدم األثرياء أداء جيدا للغاية. أما بقية 
البالد فسيتعني عليها الدخول في مواجهة مع تخفيضات اإلنفاق 
العام، لكن لذلك أثره الضئيل على األثرياء، ألنهم ال يستهلكون 

اخلدمات العامة«.
في املقابل، تكش���ف الصحيفة عن أن العديد ممن أدرجوا في 
الئحته���ا، هم إما يغ���ادرون البالد أو يه���ددون بفعل ذلك، حتى 
يتجنبوا املعدل اجلديد املفروض على ضريبة الدخل بقيمة %50 
على أصحاب الدخول العليا. وتنقل عن بيريسفورد، قوله »يحب 
الروس العمل في اململكة املتحدة ألنها آمنة، وينخفض فيها مستوى 
الفساد، وميكنهم احلصول فيها على خدمات الئقة. كما ترى النخبة 
الثرية في الهند أن بريطانيا قاعدة مغرية. فهنا يتم التحدث باللغة 
اإلجنليزي���ة، ويوجد نظام قانوني جيد، وميكن ألبنائهم الذهاب 

ملدارس مميزة، ويحظون بترحيب في املؤسسة«.

الكشمي ميتال


