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أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة ان 
شركة خف للتجارة العامة واملقاوالت فازت بعقد 
املجموعة األولى من توريد انابيب تبطني قياس 5 
إنشات وأنابيب حفر نصف إنش التابعة لشركة 
نفط الكويت مببلغ اجمالي وقدره 6 ماليني دينار. 
وافادت املصادر بأن املجموعة الثانية من عقود 

التوريد ستقوم نفط الكويت بدراسة عطاءاتها مرة 
اخرى من قبل الش���ركات التي تقدمت للمناقصة 
وذلك بعد ان اعتذرت مؤسسة برقان واحد التجارية 
التي كانت قد تقدمت لعطاء قدره 2.8 مليون دينار 
لعقود التوريد للمجموعة الثانية، مشيرة الى ان 
»نفط الكويت« ستعلن عن الفائز بهذه املجموعة 

خالل االيام القليلة املقبلة.

»نفط الكويت« ترسي عقد توريد أنابيب تبطين وحفر بقيمة 6 ماليين دينار املؤشر 
السعري 

6699.7
بتغير قدره
-114.1

»أبيار« تدرس تنفيذ مشروع عقاري بالسعودية
بقيمة 350 مليون ريال

وفد من إدارة البورصة
في السويد لمعاينة »أومكس«

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وفدا من إدارة البورصة يزور 
السويد حاليا وذلك بهدف االطالع على منوذج شركة ناسداك اومكس 
وبحث نظم وتش���ريعات نظام التداول اجلديد في إطار اس���تعدادات 
بورصة الكويت لتطبيق جانب الرقابة اآللي بداية من النصف الثاني 
من العام احلالي. وذكرت املصادر ان هناك اجتماعات ستعقد بني ادارة 
البورصة ومسؤولي ناسداك اومكس وشركات الوساطة املالية العاملة 
في س���وق الكويت لألوراق املالية بعد عودة الوفد من السويد وإعداد 
تقريره الفني الذي سيرفعه إلدارة السوق، وذلك بهدف اطالع شركات 
الوس���اطة على آخر التطورات في إطار اس���تعداداتها لتطبيق النظام 

اجلديد ومحاولة تذليل العقبات قبل الشروع في تنفيذه.

إدارة البورصة توافق لـ »األولى« و»المدار«
على إيقاف تقديم خدمة البيوع

عمر راشد
كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« ان شركة 
ابيار للتطوير العقاري تدرس املشاركة في 
تنفيذ مشروع عقاري مبدينة جدة السعودية 
بقيمة 350 مليون ريال في الربع االول من 2011. 
وقالت املصادر ان التفكير في تنفيذ املشروع 
سيكون مع عدد من الش���ركاء السعوديني 
ويضم مشروعا جتاريا واستثماريا متكامال، 
متوقعا ان حتقق الش���ركة عوائد جيدة في 
السوق العقاري خالل املرحلة املقبلة، مشيرا 
ال���ى ان العقار في الس���عودية يحقق أعلى 

العوائد املوجودة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي.

وبينت ان تنفيذ املش���روع يأتي في ظل 
اس���تقرار الس���وق العقاري في السعودية 

وارتفاع األصول اململوكة للشركة.
يذكر ان الش���ركة وقعت اتفاقية عقد مع 
شركة »كولدويل بانكر« خالل فبراير املاضي 
لتأجير مركز اعمال »أبيار« في االمارات خالل 
شهر فبراير املاضي كما قامت الشركة ببناء 
16 دورا خ���الل الفترة املاضية إال ان عملية 

البناء توقفت السباب تتعلق باألزمة.

شريف حمدي
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« بان إدارة 
سوق الكويت لألوراق املالية وافقت رسميا 
لشركتي األولى لالستثمار واملدار للتمويل 
على طلبات تقدمت بها الش����ركتان إليقاف 

تقدمي خدمة البيوع املستقبلية.
وقالت املصادر ان هناك 3 شركات فقط هي 
التي تقدم اخلدمة حاليا من أصل 22 شركة 
وهي صندوق »وعد« التابع لشركة الكويت 
والشرق األوسط لالستثمار املالي وشركة 
منافع لالس����تثمار وشركة نور لالستثمار، 

مشيرة الى ان حجم البيوع املستقبلية في 
ابريل املاضي بلغ نح����و 28 مليون دينار، 
وان هذا املبلغ س����ينخفض في مايو نظرا 
إلحجام عدد كبير من الش����ركات عن تقدمي 
اخلدمة في ظل التدهور املتواصل للس����وق 
وعدم توافر السيولة والشك في قدرة العمالء 

على السداد.
وأفادت املصادر بأن عودة صناع السوق 
لتقدمي اخلدمات مرهون بتحس����ن أوضاع 
الس����وق وعودة الس����يولة الى مستوياتها 

الطبيعية.

خالل الربع األول من 2011 28 مليون دينار حجم البيوع المستقبلية في ابريل

زكي عثمان
ماذا يحدث في السوق؟ عبارة رددها الكثير من املتداولني أمس عقب يوم جديد من احلزن املمزوج 

بالدهشة مما يحدث في السوق وذلك بعد التراجع احلاد الذي ألم به من جديد.
الس���وق ورغم متاسكه احملدود في 3 جلس���ات متتالية اعتبارا من يوم االربعاء املاضي وحتى 
أمس األول، هبط بش���دة ومن جديد أمس وسط عالمات اس���تفهام مستمرة عما يدور في جنبات 
السوق ورغم أن كل املؤشرات كانت تدل على ان السوق في طريق استعادة العافية من جديد بعد 
إق���رار اجلمعية العمومية ل� »زين« توزيع 170% نقدا واقتراب االنتهاء من إمتام صفقة بيع أصول 
»زين � أفريقيا« إال أن القرار املفاجئ إلدارة زين بوقف تداول السهم قد القى بظالله السلبية على 

السوق وبش���كل كبير مما أدى إلى تراجع املؤشر العام ملا دون ال� 6700 نقطة 
ومقربا بشدة من ادنى مستوياته منذ يناير 2009.

تداوالت األمس عكست من جديد حالة االرتباك الكبيرة التي مير 
بها السوق وسط غياب قوي لصانع السوق وهو ما يعرضه 

دائما للتقلبات واملزاجية في القرارات كما يؤكد من جديد 
أن السوق وتداوالته مرتبط مبجموعة قليلة جدا من 

األسهم ال تتعدى أصابع اليد الواحدة وهو ما جعله 
عرضة للتقلبات احلادة مبجرد تأثر تلك األسهم 

بأي معلومة أو خبر سواء باإليجاب أو السلب.
ما يحدث حاليا في السوق يؤكد أن سلبيات 
املاضي مازالت قائمة وتبحث عن حلول وتؤكد 

أن السوق يسير في الطريق »الالصحيح«.
ولم ال.. والسوق حتكمه قوى خفية تساهم في 
حتريكه وقتما تشاء في حني أن عموم املتداولني 

يقفون موقف »املتفرج«... نعم موقف »املتفرج« 
وهو ما ميكن تلمسه بوضوح وبشكل جلي من خالل 

مجموعة من االتصاالت التي تنهال يوميا على قسم 
االقتصاد في »األنباء« ورمبا في العديد من الصحف الزميلة 

من مجموعة من املتداولني يتس���اءلون عن أمور في منتهي 
»البساطة« ومبا ينم عن طبيعة شريحة كبيرة ممن يستثمرون 

في البورصة، فأحد االتصاالت ش���به اليومية من احد »املستثمرين«، 
ان صح التعبير، يستفسر فيه عن إغالق السوق وما إذا ارتفع او انخفض وما 

كمية التداول والقيمة؟ في حني يتصل مستثمر آخر ليستفسر عن سعر إغالق سهم زين وما السعر 
املتوقع له؟ بل إن احد املستفسرين تساءل »كم سعر إغالق سهم زين اليوم؟«. هذا إلى جانب العديد 

من االتصاالت التي تتوالى يوميا حول أمور أخرى أكثر غرابة ال يسع املجال لذكرها.
والش���ك أن تلك التساؤالت تعكس ما يدور في السوق وطبيعة شريحة كبيرة من املستثمرين 
ممن حتركهم قوى أخرى س���واء كانت إعالمية أو شائعات تتناثر بني احلني واآلخر وهو ما يؤكد 
أن التداوالت ليست قائمة على فكر استثماري صحيح وان هناك من يتابع أخبار الشركات ويحدد 
طريقة االس���تثمار في األسهم أضف إلى ذلك أن السلبية في توقيت اختيار القرار سواء بالبيع أو 

الشراء مما يؤكد أن سوق الكويت من األسواق التي حتكمها العشوائية في االستثمار وهو ما يجعل 
من ضحاياها الكثيرين وبشكل يومي.

أوس���اط مراقبة أكدت أن تداوالت األمس تأثرت بش���كل كبير بق���رار ادارة زين املفاجئ بوقف 
السهم عن التداوالت وهو األمر الذي انعكس بشكل كبير على السوق ودفعه للتخبط موضحة أن 
وقف س���هم زين عن التداول بناء على طلب من إدارة الشركة كان أمرا مستغربا، خاصة بعد إقرار 
التوزيعات من قبل اجلمعية العمومية للشركة، حيث إن هذا اإلجراء املفاجئ من قبل إدارة شركة 
زين بوقف الس���هم عن التداول قد أثار نوعا من الشك حول مصداقية تاريخ إجراء التوزيعات أو 
على القرارات التي مت أقرارها بوجه عام، وهو ما نتج عنه نوع من اإلحباط لدى املتداولني مما أدى 

إلى تدني قيم التداوالت إلى أدنى مستوياتها. 
وأضافوا أن قيمة التداول احلالية بالس���وق والتي س���جلت امس 
21.7 مليون دينار و16 مليونا امس االول، تثير عالمات استفهام 
كثيرة، خاصة ان الس���وق لم يش���هد مثل تل���ك القيم منذ 
سنوات وال ندري هل هو راجع إلى عدم وجود سيولة 
لدى احملافظ والصنادي���ق، أم أنه يعود إلى عزوف 

احملافظ والصناديق عن الشراء؟ 
وأكدوا أن السيولة جيدة في السوق واألموال 
متكدسة في البنوك احمللية غير أن التخوف من 
االس���تثمار أضف إلى ذلك قرار البنوك بوقف 
منح التمويالت اجلديدة قد أدى إلى شح نسبي 
للسيولة بالسوق أضف إلى ذلك أن عددا كبيرا 
من املستثمرين أموالهم معلقة أو شبة متوقفة 
بسبب توقف عدد كبير من األسهم عن التداول 
ألسباب متفاوتة او بسبب تراجع قيمة استثماراتهم 
بشكل كبير وهو ما يدفعهم لعدم البيع لعدم زيادة 

فجوة اخلسائر.
وبينوا أن السوق كان يعول كثيرا على دخول أموال 
صفقة زين إلى السوق 2009، وكان الكل يأمل في أن تؤدي 
هذه األموال الكبيرة لتحريك املياه الراكدة، ولكن يبدو أن قرار 
إيقاف الس���هم قد أدى إلى اإلحباط والعزوف ع���ن التداوالت انتظارا 
التضاح الرؤية بالنس���بة لتلك الصفقة الكبيرة، مش���يرين إلى أن صفقة زين 
كانت ومازالت »بادرة األمل« الوحيدة في السوق، وهو ما تسبب في حالة إلحباط الكبيرة لعموم 

السوق بعد إيقاف السهم. 
وعن مستقبل السوق خالل الفترة املقبلة قالوا ان احملافظ والصناديق الكبيرة في السوق تنتظر 
حتركا من احملافظ والصناديق احلكومية وهو ما يؤكد أن اجلميع خائف من السوق، موضحني ان 
احملافظ والصناديق احلكومية لن تتحرك في الوقت الراهن، وهو ما يشير الى احتماالت استمرار 
وضع الس���وق على ما هو عليه حتى يتم البدء في دخ���ول أموال زين أو ظهور أي بادرة إيجابية 

أخرى.

»موديز«: 2012 عام الذروة للديون المستحقة
على شركات العقار في الخليج مع احتماالت تصفية أصول غير رئيسية

إعداد: محمد البدري
رجحت وكالة »موديز« خلدمات املستثمرين 
أن تشهد أس���واق العقارات في دول اخلليج 
معدالت تراجع خالل األشهر املقبلة، وارجعت 
ذلك إلى التوقعات باس���تمرار العرض أكبر 
من الطلب في هذه االسواق، في حني اليزال 

اإلقراض شحيحا. 
وقال احمللل املخت���ص في الوكالة مارتن 
كوهلهاس: »نتوقع نظرة سلبية بخصوص 
قطاع العقار في املنطقة خالل األش���هر ال� 12 
أو ال� 18 املقبلة، وهذا التقييم ينسحب على 
جميع الشركات العاملة في هذا القطاع داخل 

مجلس التعاون اخلليجي«.

وأضاف: »من املرجح أن يستمر عدم التوازن 
بني الع���رض والطلب خاصة ف���ي العقارات 
التجارية، وإلى حد ما في الوحدات السكنية 
والعقار السكني، كما يتوقع أن املرجح يزداد 
األمر س���وءا طاملا بقي العرض كبيرا وهناك 

ركود في الطلب«. 
ولف���ت إلى أن���ه »تبقى محف���زات أخرى 
للتوقعات الس���لبية على حالها باملقارنة مع 
العام 2009، وتش���مل التموي���ل والرغبةفي 
باالحتفاظ بالس���يولة التي قد تنطوي على 
إمكانية تصفية أصول غير رئيس���ية وجمع 

السيولة وجتميد اتفاقات دين«.
وتوقع أن يكون عام 2012 هو عام الذروة 

بالنسبة للديون املستحقة على شركات العقار 
اخلليجية، مما يعني أن هذه الشركات يتوجب 
عليها اسراع اخلطى من اجل التصدي لعمليات 

اعادة التمويل خالل األشهر ال� 18 املقبلة.
ونوهت »موديز« في تقريرها إلى ان شركات 
العقارات في اخلليج ظلت تكافح في اعقاب 
األزمة املالية العاملية ضد تبعات التوسع في 
االقتراض، مما يجعل من الصعب عليها االجتاه 
لتمويل وتطوير مشاريع جديدة في السوق 
العقاري باملنطقة، الفتة إلى أن متوسط تصنيف 
 ،B1 الديون طويلة األجل لهذه الشركات أصبح
متقهقرا خطوة اخرى أقل من درجة االستثمار 

اآلمن بعدما كان A2 في أبريل 2009.

في السـوق؟
مــاذا يحــدث

التراجع الحاد 
لقيمة التداوالت 
يثير عالمات 
استفهام كثيرة

الوقف المفاجئ 
لتداول »زين« 
انعكس سلبًا
ودفع السوق 
إلى التخبط


