
االثنين 24 مايو 2010   45اقتصاد

  غياب الشفافية وتعارض القوانين 

 رغم تأكيد القرار رقم 4 لسنة 2007 بشأن عقد اجلمعيات العمومية 
وتوزيع األرباح النقدية والعينية على املساهمني في مادته األولى بوجوب 
عقد اجلمعية العمومية للس����نة املالية خالل 45 يوما من تاريخ موافقة 
السوق على البيانات املالية، التزال عمومية »أجيليتي« التي مت اإلعالن 
عن بياناتها املالية السنوية في 12 أبريل املاضي مجهولة املوعد لدى الكثير 
من املتداولني وهي التي من 
املفترض ووفق����ا للقانون 
انعقاده����ا نهاية األس����بوع 
اجل����اري وهو م����ا أثر على 
أداء الس����هم الذي أغلق عند 
520 فلس����ا للسهم بتراجع 
قدره 20 فلسا عن اجللسة 

السابقة. 
 وعلى الرغم من األخبار 
الت����ي حتي����ط  اإليجابي����ة 
بتطورات صفقة بيع أصول 
»زين � أفريقيا« منذ األسبوع 
الش����ائعات  املاضي، التزال 
حتي����ط باملبال����غ الت����ي مت 
وصولها من الصفقة وكذلك 
نقل األصول وذلك في ظل عدم 
اعالن واضح من إدارة الشركة 
حول وضع تلك األموال حيث 

وفي حالة اخلوف التي تنتاب املتداولني من اتخاذ قرار بشأن البيع أو 
االحتفاظ باألسهم التي ميلكونها، التزال الضبابية بشأن حتقيقات إدارة 
السوق غير واضحة املعالم في ظل غياب واضح من قبل اإلدارة القانونية 
في السوق ملعرفة معايير تطبيق القانون اجلديد وكيفية التعامل معه من 
قبل املتعاملني في السوق باإلضافة إلى غياب ما يسمى بتدرج العقوبة على 
املتالعبني، من فترة اإلنذار إلى الغرامة ثم اإليقاف وهو ما يتيح لصغار 

املتداولني التصرف باألسهم 
أو اإلبقاء عليها وفقا ملا تسفر 

عنه نتائج التحقيقات. 
 ويبدو أن مسار السوق 
وأداءه س����يكون معلقا على 
نتائج تلك التحقيقات خالل 
جلسات التداول األربع املقبلة، 
فمراقبون في السوق أشاروا 
ل� »األنباء« الى أن العوامل 
اخلارجية توازي في مقدار 
الداخلية  العوام����ل  التأثير 
التي مير بها السوق حاليا، 
موضحني أن حتقيقات إدارة 
الرقابة احلالية ستعزز من 
اجتاه الترقب والعزوف عن 
الشراء لدى أوساط املتداولني 
وهو ما سينعكس على وضع 

السوق بشكل عام. 

تتوقع اوساط االفصاح عن تطورات الصفقة في عموميتها بنهاية االسبوع 
اجلاري، حيث ان السوق جتاهل العوامل اإليجابية في اجللسة األولى من 
التداول وأغلق متراجعا بواقع 40 فلسا ليستقر عند مستوى دينار و340 
فلسا للسهم مرورا مبستوى دينار و320 فلسا خالل جلسة التداول وهو 

ما أثر على الشركات املرتبطة بالسهم في االجتاه النزولي. 

  آلية التداول 

 قادت الضغوط البيعية على أسهم قطاع البنوك السوق في االجتاه 
النزولي للجلسة الثالثة على التوالي، لتغلق 5 أسهم على تراجعات بقيادة 
البنك التجاري الذي تراجع 30 فلسا ليستقر عند 820 فلسا للسهم، فيما 
تراجع سهما بنك اخلليج والكويت الدولي بواقع 5 و10 فلوس على الترتيب 
ليستقر األول عند 420 فلسا للسهم والثاني عند 234 فلسا للسهم وذلك 
استمرارا ملا يشهده السهمان من عمليات جني أرباح منذ جلسة األربعاء 
املاضي.  وجاءت تراجعات »زين« لتؤثر بشكل كبير على مسار التداوالت 
في جلس����ة أمس حيث تراجع الس����هم خالل اجللسة عند مستوى دينار 
و320 فلس����ا واستمر عند مستوى دينار و340 فلسا طوال فترة التداول 
وحتى فترة اإلغالق بنصف ساعة تقريبا ليرتد السهم عند مستوى دينار 
و360 فلسا للسهم، ليؤثر الس����هم بعد ذلك على أداء الشركات املرتبطة 
به حيث تراجع أداء س����هم االستثمارات الوطنية بواقع 15 فلسا ليستقر 
عند 365 فلسا، كما تراجع سهم الساحل 2 فلس ليستقر عند 164 فلسا، 
كما تراجع س����هم »املال« بواقع 4 فلوس للس����هم ليستقر عند 102 فلس 
للسهم، كما تراجع سهم »األنابيب« بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 
360 فلسا، وشهد سهم مشاريع الكويت تراجعات بواقع 10 فلوس للسهم 

ليستقر عند 375 فلسا للسهم. 

العزوف عن الشراء والترقب لعمومية »زين«
يدفعان السوق للهبوط الحاد وكسر حاجز الـ 7000 نقطة

اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغة 15.8 مليون دينار على 63.7% من إجمالي 
القيمة وهذه الشركات هي: »زين« وبنك بوبيان 
ومشاريع الكويت القابضة وبيت التمويل اخلليجي 

وبنك اخلليج وشركة االستثمارات الوطنية.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم »زين« والبالغة 
6.8 مالي��ن دينار على 27.4% م��ن إجمالي القيمة 

املتداولة على مستوى الشركات.
الثمانية  السوق  أغلقت مؤشرات قطاعات 
على تراجع جماعي، وتصدر التراجعات مؤشر 
قطاع اخلدمات بواق���ع 130.8 نقطة، تاله قطاع 
البنوك بواقع 91.8 نقطة، تاله قطاع االستثمار 

بواقع 74.7 نقطة، تاله.

عمر راشد 
العزوف عن الشراء والتخوف من 
وقف تداول أس����هم شركات أخرى كانا 
أبرز س����ببني وراء تسيد اللون األحمر 
على جميع قطاعات السوق التي أغلقت 
على تراجع جماعي لتفقد املؤشر العام 
للسوق 65.7 نقطة من مكاسبه مستقرا 

عند 6997.3 نقطة. 
وانعكست حالة الهلع لدى املتداولني 
في ضغوط بيعية قادتها أسهم قطاعي 
البنوك واخلدمات منذ بدء التداول وحتى 
نهايته، أمال في جني أرباح سريعة عبر 
الدخول واخلروج السريع، وهو ما عزز 

االجتاه النزولي لدى باقي قطاعات الس����وق التي لم تشهد دعما من قبل 
مجاميعها االستثمارية.

ومع دخول حتقيقات إدارة السوق بشأن التداوالت الوهمية مع وسطاء 
ومديري محافظ ورؤس����اء مجالس إدارات شركات على خط التأزمي بني 
السلطتني التش����ريعية والتنفيذية عبر تقدمي 28 سؤاال لوزير التجارة 
والصناعة ومدير عام الس����وق حول التالعبات التي تشهدها التداوالت 
والعقوبات التي طالت املتالعبني من إدارة السوق وكيفية مواجهتها خالل 
املرحل����ة املقبلة، زادت حدة اخلوف من قب����ل املتداولني في الدخول على 
ش����راء أس����هم معينة خوفا من وقفها في املرحلة املقبلة خاصة أن هناك 
ضبابية حول عدد الش����ركات التي حتقق معها إدارة الرقابة في السوق 

ونتائج تلك التحقيقات.

المؤشرات العامة

أنهى س����وق الكويت لألوراق املالية أول تداوالته األس����بوعية على 
انخفاض ملحوظ في مؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض املؤشر 
الس����عري 65.7 نقطة ليتراجع دون حاجز ال����� 7000 نقطة ويغلق على 
6997.3 نقطة، كما أغلق املؤش����ر الوزن����ي على انخفاض قدره 5.5 نقاط 
ليستقر عند 422.7 نقطة. وبلغ إجمالي كمية األسهم املتداولة 119 مليون 

سهم نفذت من خالل 2187 صفقة قيمتها 24.8 مليون دينار. 
وتصدر قطاع غير الكويتي النشاط بكمية تداول حجمها 39.7 مليون 
س����هم نفذت من خالل 309 صفقات قيمتها 1.9 مليون دينار. وجاء قطاع 
االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 25.7 مليون سهم نفذت 

من خالل 517 صفقة قيمتها 4.7 ماليني دينار.
وجرى التداول على أس����هم 111 شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ 
عددها 213 شركة، فقد شهدت أسهم 14 شركة ارتفاعا، فيما انخفضت أسهم 

79 شركة واستقرت أسعار 18 شركة دون تغيير. 

تدرج العقوبة 

مع تأكيد األخب����ار اخلاصة بإجراء حتقيقات واس����عة من قبل إدارة 
الرقابة مع املتعاملني في الس����وق من وسطاء ومديري محافظ ورؤساء 
مجالس إدارة بعض الشركات، تطل حقوق صغار املساهمني إلى الواجهة 
من جديد، حيث ان قرار إدارة السوق األخير بوقف سهم املدينة للتمويل 
واالستثمار وإن كان صائبا في ظاهره، إال أن جوهره يؤثر بشكل واضح 

على أداء السوق وكذلك مستوى السيولة. 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
15.8 مليون دينار 
على 63.7% من 
إجمالي القيمة 

المؤشر 65.7 نقطة وتداول 
119.02 مليون سهم

بقيمة 24.8 مليون دينار
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الشركة قّلصت التزاماتها المالية بنسبة 40% وتدرس عدة فرص استثمارية محلية وخارجية

»المسار« تدير أموااًل للغير تصل إلى 104 ماليين دينار

سلطان: شح السيولة وتراجع البورصة انعكسا على العقار 

التقهقر تسود السوق بشكل عام 
والسوق العقاري بشكل خاص، 
ما جعل االحجام عن االستثمار 
في هذا القطاع سيد املوقف في 
ظل زيادة حجم املعروض امام 

اخلاص والعق���ارات بوجه عام 
وكذلك انخفاض قيمة مواد البناء 
وذلك باملقارنة بني أسعار املواد 
في بداية عام 2008 والتي وصل 
فيها سعر طن احلديد إلى 450 
دينارا بينما انخفض في العام 
احلالي إلى 250 دينارا، بعد أن 
شهدت االسعار انهيارا حقيقا في 
عام 2009 إذ وصل سعر الطن 

الى نحو 140 دينارا.
واضاف بأنه وفقا لإلحصائيات 
املتوافرة فإن التداوالت العقارية 
شهدت استحواذ العقار اخلاص 
على نس���بة تخط���ت 75% من 
إجمالي ت���داوالت العقار خالل 
ابري���ل املاض���ي، بينما تخطت 
ت���داوالت العقار االس���تثماري 
20% من حج���م التداوالت فيما 

بلغ العقار التجاري 2% فقط.

ومحفظ���ة التمويل االس���المي 
وللتحوط من آثار االزمة املالية 
الش���ركة كغيرها من  وتأثرت 
الشركات باالزمة املالية العاملية 
القت  التي  السلبية  وتداعياتها 
بظاللها على جميع االس���واق 
فلقد كان العام 2009 استثنائيا 
ب���كل املقاييس على مس���توى 
العالم، حيث مازالت االس���واق 
العاملية تشهد واحدة من أسوأ 
االزمات في تاريخها، ولم تكن 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والسوق الكويتي حتديدا مبنأى 
عن ذلك، حيث أدت تلك األزمة 
إلى تراجع النشاط االقتصادي 

في مختلف القطاعات.

الجمعية العمومية

وافق���ت اجلمعية العمومية 
العادية للشركة على جميع بنود 
جدول االعمال حيث وافقت على 
عدم توزيع ارباح عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، 
وانتخب���ت اجلمعية العمومية 
كذلك عضوا مكمال ملجلس االدارة 
هو الشركة الكويتية لالستثمار 
بدال من شركة الصفاة لالستثمار 
التي تخارجت من حصتها في 

الشركة.

حتقي���ق منو وقيم���ة مالئمني 
لتطلعات املس���اهمني بتعزيز 
ربحية الشركة وسمعتها على 

الصعيدين احمللي واإلقليمي.

النتائج المالية

واس���تعرض السليم نتائج 
وأداء الش���ركة في العام 2009 
الش���ركة  قائال: »لق���د تكبدت 
خسائر بلغت 3.9 ماليني دينار 
ما يعادل 24.3 فلس���ا في 2009 
وجاءت هذه اخلس���ائر نتيجة 
الستقطاع الشركة ملخصصات 
احترازية بلغت 3.2 ماليني دينار 
مقابل هبوط في قيم االستثمار 

أموال مودعة في »دار االستثمار«
قال الس��ليم في مداخلة من احد املس��اهمن حول 
مصير األموال التي أودعتها الشركة قبل األزمة املالية 
في ش��ركة دار االس��تثمار، ان هذه األموال ال تخص 
ش��ركة املس��ار وامنا هي عبارة عن محفظة ملجموعة 
من العمالء مت ايداعها في »دار االستثمار«، مشيرا الى 
انه بدخول »الدار« حتت مظلة قانون االس��تقرار املالي 
فانها ستلتزم بدفع 20% سنويا من املبلغ يسدد بالكامل 

بعد 5 سنوات.

ال���ى ان اجمال���ي  وأش���ار 
العام  املوجودات حت���ى نهاية 
2009 يصل إلى نحو 36 مليون 
دينار تقريبا فيما يصل اجمالي 
املطلوبات الى 15 مليون دينار كما 
تبلغ القيمة الدفترية للسهم 113 
فلسا فيما بلغت حقوق املساهمني 

نحو 18.1 مليون دينار.
السليم ان الشركة  وأضاف 
تهدف الى ان تتبوأ مكانة جيدة 
وفق فلسفة استثمارية تهدف إلى 
حتقيق عائد مميز للمستثمرين 
مع االهتمام باجلدوى االقتصادية 
للمشاريع املراد االستثمار فيها، 
مؤك���دا ان الش���ركة تركز على 

وبني ان الشركة تعمل خالل 
العام احلالي على إجناز عمليات 
تخارج من استثمارات مختلفة 
الالزمة  الس���يولة  له���ا  تخلق 
التزاماتها املستقبلية،  ملواجهة 
حيث تعكف الشركة حاليا على 
فتح قنوات استثمارية جديدة 

خالل املرحلة املقبلة.
واكد على أن الشركة جنحت 
خالل العام املاضي في تخفيض 
التزاماتها بنس���بة %40  حجم 
لتصب���ح 15.02 ملي���ون دينار 
مقارنة ب� 25.6 مليون دينار في 
2008، مبينا ان الش���ركة قامت 

بجدولة مديونياتها احلالية.

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة املسار لإلجارة واالستثمار 
ان الشركة تدير  السليم  جمال 
حاليا امواال للغير تصل الى نحو 
104 مالي���ني دينار، الفتا الى ان 
الش���ركة حترص على تفعيل 
استراتيجية االستثمار املباشر 
القطاعات االقتصادية ذات  في 
القيمة املضافة وخاصة في قطاعي 

االجارة وادارة االصول.
واوضح السليم في تصريحات 
انعقاد  صحافية على هام���ش 
العادية  العمومي���ة  اجلمعي���ة 
للشركة التي انعقدت امس في 
وزارة التجارة والصناعة بنسبة 
حضور بلغت 82.7%، ان الشركة 
تعمل حاليا على تغيير هيكلة 
اعمالها من اجل حتقيق افضل 
النتائج التي تعود على الشركة 

واملساهمني.
وذك���ر ان املس���ار لالجارة 
واالستثمار تدرس حاليا اكثر من 
فرصة استثمارية داخل السوق 
احمللي او خارجه حيث تسعى 
الشركة الى اقتناص اي فرصة 
تراها مالئمة سواء بشكل مباشر 
او من خالل ش���ركاتها التابعة 

والزميلة.

الطلب الشحيح.
على الصعيد نفسه، لفت إلى 
انه م����ن اس����باب الركود ضعف 
الطلب على العقار االس����تثماري 
والتجاري وكذلك الصناعي، وهدوء 
احلركة االقتصادية ولكنه الهدوء 
الذي يس����بق العاصفة فالوضع 
االقتصادي العام للدولة والفائض 
في امليزانية واس����راع الدولة في 
اجناز املش����ارع يبشر بزيادة في 
حجم الطلب على هذه االنواع من 

العقارات في املستقبل القريب.
وبالنسبة للسكن اخلاص، 
قال سلطان ان التعامالت التي 
متت في ش���هر ابريل 2010 تدل 
على مؤشر جيد، فاملواطن يتجه 
حاليا نحو الطلب على السكن 
اخلاص وذلك بسبب االنخفاض 
النسبي في سعر عقارات السكن 

الش���ركات، مشيرا إلى ان حالة 
الس���وق  الترقب املوجودة في 
الكويت���ي واله���دوء النس���بي 
احلالي في احلركة االقتصادية 
س���اهمت ايض���ا ف���ي تكريس 
الت���داول على  انخفاض حجم 
العقار وخصوصا االستثماري 

والتجاري والصناعي.
وأشار إلى ان االنخفاض العام 
في سوق الكويت لالوراق املالية 
لعب دورا بارزا ايضا في سيادة 
حالة الترهل في س���وق العقار 
بش���كل عام، اذ ل���م يعد هناك 
مجال للتفاؤل بأن ارباحا ينتظر 
احلصول عليها من االستثمار في 

سوق االسهم.
واضاف أن عدم االعالن عن 
مش���اريع جديدة كبيرة حترك 
العجلة االقتصادية جعل حالة من 

ع���زا رئيس مجل���س ادارة 
الكويتية التخصصية  الشركة 
لالستشارات االقتصادية محمد 
سلطان انخفاض حجم التداول 
على العقار االستثماري والتجاري 
والصناعي الى جملة من األسباب 
أبرزها شح السيولة في السوق 
العقاري، والذي بدوره ارجعها 
الى رفض البن���وك العاملة في 
السوق احمللي اعطاء تسهيالت 
لهذه الشركات في الوقت الراهن 
ترقبا ملا ستس���فر عنه املرحلة 
احلالية من امور التزال مبهمة 

وغير واضحة املعالم.
واوضح انه من اسباب ضعف 
التداول ايض���ا انخفاض ارباح 
الكثير من الش���ركات العقارية 
واالس���تثمارية في ع���ام 2009 
مع انخف���اض قيمة اصول هذه 

محمد سلطان

جمال السليم

»الوساطة« تجتمع اليوم لبحث مالحظاتها 
حول تطبيق عقد تداول جديد بينها وبين عمالئها

 إدارة السوق: وقف شريط التداول 5 دقائق لم يؤثر على حركة التداوالت 

عمر راشد 
 تأكيدا ملا نشرته »األنباء«، أول من أمس، يجتمع اليوم ممثلو 
14 ش��ركة وس��اطة مالية لبحث املالحظات اخلاصة بعقد التداول 
اجلديد الذي عممته اللجنة التأسيس��ية في ش��ركات الوس��اطة 
املالية منذ 10 أيام ملناقشة بنوده ووضع املالحظات عليه.   وقالت 
مصادر إن العقد يأتي استعدادا من قبل شركات الوساطة لتطبيق 
نظام التداول اآللي اجلديد والذي من املتوقع أن يغير من الوظائف 

التي تقوم بها شركات الوساطة لتضم كافة أعمال الوساطة املالية 
مبا فيها إصدار الش��يكات.   ولفتت الى أن العقد يأتي كذلك في 
إطار االستعدادات ملا ميكن أن يحدث مستقبال واخلاص بانضمام 
ش��ركات الوساطة حتت رقابة بنك الكويت املركزي خالل املرحلة 
املقبلة.   ومن بن املوضوعات التي سيتم مناقشتها مسألة حسم 
نسبة العمولة والتي شهدت نسبا عالية بلغت 65% و70% من قبل 

بعض املكاتب في السوق. 

عمر راشد 
أوضحت مصادر في إدارة السوق أن السبب في وقف شريط 
التداول ملدة 5 دقائق، أمس، من الس��اعة 10 والنصف إلى الساعة 
العاشرة و35 دقيقة لم يؤثر على أداء التداوالت في السوق، الفتة 

الى أن ما حدث كان بفعل خطأ فني مت إصالحه بشكل سريع. 

 وبينت أن كافة الصفقات التي لم تظهرها شاش��ة التداول لم 
يشعر بها املتداولون خارج الصالة والذين يتابعون السوق إلكترونيا.  
ولفتت الى أن حادث وقف شريط التداول أمس ليس املرة األولى 
غي��ر أن تغيير النظام املعمول به حاليا يحدث فيه بعض األخطاء 

غير املقصودة ويتم تداركها سريعا. 

عمومية »المستثمر الدولي« بداية الشهر المقبل
إلطفاء خسائر متراكمة بـ 28.1 مليون دينار

قال سوق الكويت لألوراق املالية إن اجلمعية 
العمومية العادية لشركة املستثمر الدولي سوف 
تنعقد في االول من يونيو القادم حيث س���تتم 
خاللها مناقش���ة توصية مجلس اإلدارة بعدم 
توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في نهاية 

ديس���مبر املاضي واستخدام رصيد االحتياطي 
القانوني مببلغ 1.18 مليون دينار ورصيد   عالوة 
اإلصدار مببل���غ 26.9مليون دينار إلطفاء مبلغ 
28.1مليون دينار من اخلسائر املتراكمة كما في 

31 ديسمبر 2009.


