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ضخم����ة لدفعه الى الصعود. وعلى الرغم من اهمية صفقة زين 
في انتش����ال السوق من وضعه احلالي، اال ان السوق يعاني من 
امراض عديدة ابرزها املخاوف من ارتفاع عدد الشركات التي قد 
يتم وقف تداول اسهمها في الفترة املقبلة بسبب بياناتها املالية، 
وكذلك املخالفات التي يتم 
التحقيق فيها، باالضافة 
الى ذلكتوق����ف عدد من 
الشركات عن تقدمي خدمة 
البيع املستقبلية السباب 
منها شح السيولة املالية 
لديه����ا ومخاوفها من ان  
تتكبد خسائر خاصة ان 
عمالء هذه اخلدمة باتوا 
غير قادرين او ال يفضلون 
جتدي����د عقودهم لفترة 
اخ����رى، باالضاف����ة الى 

تراجع اسعار االسهم.

آلية التداول

حققت اغلب اس����هم 

قيمتها 1.6 مليون دينار.
وجاء قطاع العق����ار في املركز الرابع بكمي����ة تداول حجمها 
28.4 مليون سهم نفذت من خالل 483 صفقة قيمتها 2.1 مليون 

دينار.
وحصل قطاع البنوك 
على املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 10.1 ماليني 
سهم نفذت من خالل 450 
صفقة قيمتها 5.3 ماليني 

دينار.

الثواني األخيرة

على الرغم من حتول 
خسائر السوق في الثواني 
االخيرة من 14 نقطة الى 
ارتفاع 4.3 نقاط، اال ان 
ذلك ال يعد مؤشرا على 
النزولي  توقف االجتاه 
للس����وق ال����ذي يحتاج 
الى ضخ س����يولة مالية 

هشام أبوشادي
اتس����مت حركة مؤش����ري 
سوق الكويت لالوراق املالية 
امس بالتذبذب احملدود صعودا 
وهبوطا مع استمرار الضعف 
في عمليات الشراء في الوقت 
الذي يترق����ب فيه املتداولون 
واملس����تثمرون اي معلومات 
حول حتويل قيمة صفقة زين 

والتي يفترض ان يتم حتويلها خالل الوقت الراهن، حيث تعول 
اوساط السوق على هذه املعلومات النتشاله من الوضع الراهن 
ودفعه للنش����اط، خصوصا في ظل افتقاد السوق ألي محفزات 

ايجابية باستثناء قيمة صفقة زين.
وفي ظل استمرار انخفاض قيمة التداول ملستوياته احلالية، 
فإن الس����وق اليزال عرضة ملزيد من التقلبات النزولية، فهناك 
ش����به احجام عن ضخ س����يولة مالية جديدة، خاصة من جانب 
املؤسسات والهيئات احلكومية التي متتلك سيولة وافرة، االمر 
الذي دفع بالتبعية اوساط املتداولني ايضا لالحجام عن الشراء، 

خاصة الذين متكنوا في الفترة املاضية من تكييش اسهمهم.
ومع اس����تمرار الوضع الراهن للس����وق معظم فترة التداول 
خالل الشهر اجلاري، فإن النتائج املالية للشركات والصناديق 
االس����تثمارية في الربع الثاني ستتكبد خس����ائر، ومالمح هذه 
اخلس����ائر واضحة حاليا، فمستويات اسعار العديد من االسهم 
اقل بكثير مما كانت عليه في نهاية الربع االول من العام احلالي، 
لذلك فإن العديد من الشركات خاصة االستثمارية ستواجه مشكلة 
ف����ي بياناتها املالية في الربع الثاني، باالضافة الى تأثر احملافظ 

املالية التابعة للشركات غير االستثمارية.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 4.3 نقاط ليغلق على 6704 
نقاط، بارتفاع نسبته 0.06% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع 
املؤش����ر الوزني نقطة واحدة ليغلق على 407.82 نقطة بارتفاع 

نسبته 0.25% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 161.4 مليون سهم نفذت من 
خالل 3342 صفقة قيمتها 19.6 مليون دينار، وجرى التداول على 
اسهم 99 شركة من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 
26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 43 شركة وحافظت اسهم 30 

شركة على اسعارها و113 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش����ركات االستثمارية النش����اط بكمية تداول 
حجمها 48.6 مليون س����هم نفذت من خالل 1027 صفقة قيمتها 

5.2 ماليني دينار.
وجاء قط����اع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
38.9 مليون سهم نفذت من خالل 799 صفقة قيمتها 3.9 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع الش����ركات غير الكويتي����ة املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 30.9 مليون س����هم نفذت م����ن خالل 345 صفقة 

البنوك ارتفاعا في اس����عارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام 
اال انه يالحظ ان هناك محاوالت 
لدعم اس����تقرار اسهم البنوك 
باعتبار انها متثل اهم املراكز 
املالية لدى الصناديق واحملافظ 
املالية، واالهم ان اسهم البنوك 
متثل حاجزا نفسيا كبيرا لدى 
اوساط املتداولني وتراجعها عن 
اسعارها احلالية ميثل مشكلة كبيرة، لذلك فإنه يتوقع ان تشهد 
دعما كبيرا سواء من احملفظة احلكومية او احملافظ والصناديق 
االستثمارية، وفي قطاع االستثمار، سجلت اغلب اسهم القطاع 
انخفاضا في اس����عارها في تداوالت ضعيفة نس����بيا باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض االسهم كسهم الصفاة لالستثمار 
الذي س����جل ارتفاعا مبقدار وحدة سعرية فوق القيمة االسمية 
بعد ان كان متراجعا الى 94 فلس����ا، ورغم التداوالت الضعيفة 
لس����هم ايفا اال انه س����جل انخفاضا ملحوظا في سعره، فيما ان 
س����هم الساحل بعد ان كان مرتفعا الى 144 فلسا تراجع الى 138 
فلس����ا بفعل املضاربات وعمليات جني االرباح وانخفاض سهم 
املدينة للتموي����ل باحلد االدنى في تداوالت ضعيفة س����يطرت 
عليها عمليات البيع، وذلك في اطار املخاوف التي تسود اوساط 

املتداولني جتاه السهم.
وفي قطاع العقار استمرت حركة التداول على اسهم القطاع 
في الضعف مع تراجع اسعار بعضها في تداوالت ضعيفة باحلد 
االدنى كس����هم جيزان القابضة، فيما انه رغم التداوالت النشطة 
على سهم ابيار للتطوير العقاري اال انه سجل انخفاضا ملحوظا 

في سعره.

الصناعة والخدمات

رغم التداوالت الضعيفة على اسهم الشركات الصناعية اال ان 
اغلبها حقق ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم اسمنت بورتالند، 
فيما انه رغم التداوالت الضعيفة على سهم صناعة االنابيب اال 
انه شهد تذبذبا ما بني 315 فلسا الى 340 فلسا ليغلق على 325 
فلسا، واستمرت التداوالت ضعيفة على سهم الصناعات الوطنية 

الذي حافظ على سعره.
واس����تردت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية بعض خسائرها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على 
بعض االسهم كسهم الصفوة الذي تراجع باحلد االدنى معروضا 
دون طلبات، فيما سجل سهما التنظيف والرابطة ارتفاعا ملحوظا 

في اسعارهما في تداوالت مرتفعة نسبيا على سهم الرابطة.
وارتفعت نس����بيا التداوالت على سهم اجيليتي اال انه سجل 

انخفاضا محدودا في سعره.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية استمرت التداوالت ضعيفة 
على اغلب اسهم القطاع باستثناء التدوالت املرتفعة على سهم 

التمويل اخلليجي الذي حافظ على سعره.

تماسك هّش للسوق.. واآلمال معّلقة على تطورات »زين«
دعم ألسهم البنوك.. والشركات الرخيصة تواصل تراجعها

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 11 شركة 
والبالغة 10.5 ماليني دينار على 53.8% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الش���ركات هي: الوطني، بنك 
اخلليج، الصف���اة، الرابطة، التمويل اخلليجي، 
بنك برقان، بيتك، التمدين لالستثمار، أجيليتي، 

أبيار، والساحل.
  استحوذت قيمة تداول سهم زين والبالغة 1.7 

مليون دينار على 8.6% من القيمة.
     حققت مؤش���رات 3 قطاعات ارتفاعا أعالها 
البنوك مبقدار 85.8 نقطة، تاله اخلدمات مبقدار 
69.2 نقطة، وتراجعت مؤشرات 4 قطاعات أعالها 
48.2 نقطة، تاله االستثمار مبقدار 34.4 نقطة.

ضعف السيولة 
المالية من األذرع 
االستثمارية للحكومة 
شبه متعمد

استحواذ قيمة تداول 
أسهم 11 شركة 

على %53.8
 من القيمة اإلجمالية

المؤشر 4.3 نقاط 
وتداول 161.4 مليون سهم 

قيمتها 19.6 مليون دينار
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قال تقرير مركز اجلمان لالستش����ارات 
االقتصادية عن أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل مايو املاضي ان املؤشر الوزني 
للسوق تراجع خالل الشهر بنس����بة 6.6% بينما انخفض 
املؤشر السعري بنسبة أكبر بلغت 8.2%، وبذلك يكون أداؤه 
الس����عري سالبا، ألول مرة منذ بداية عام 2010 وفقا إلقفال 
نهاية مايو مبعدل 4.4%، بينما ظل املؤشر الوزني صامدا في 
املنطقة املوجبة ومبعدل 5.5%، بالرغم من توالي الضربات 
عليه على خلفية متغيرات سلبية محلية في معظمها، حيث 
تقهقر من قمته نهاية مارس املاضي عند مستوى 441 نقطة 
إلى مستوى 407 نقاط نهاية مايو بنسبة تراجع بلغت %8. 
من جهة أخرى، انخفض متوس����ط التداول اليومي مبعدل 
51% لشهر مايو ليبلغ 34.6 مليون دينار مقابل 70.3 مليون 
دينار لشهر ابريل، ويرجع ذلك التراجع احلاد في التداول 
إلى عاملني، األول: تكثيف عملية مراقبة التداول من جانب 
إدارة السوق، حيث مت اس����تدعاء العشرات من مسؤولي 
التداول واحملافظ والصناديق، وكذلك الوس����طاء وبعض 
املضاربني، وذلك للتحقيق معهم بش����أن تداوالت الفتة أو 
مش����بوهة، مما جعل هؤالء يعيدون منهجهم السابق في 
التداول لعلهم يخترعون أو يبتكرون وسائل أخرى للتالعب 
والتضليل، وهذا ما ينطبق على بعض من مت استدعاؤهم، 
حيث ال يستبعد أن البعض اآلخر من الذين مت استدعاؤهم 
للتحقيق بعيدون عن حلبة التالعب والتدليس، حيث كان 

استدعاؤهم للتوضيح واالستفسار.

نسمع جعجعة وال نرى طحنا!

وأش����ار التقرير إلى أنه بالرغم من استدعاء العشرات 
من مسؤولي تداول الصناديق والوسطاء وغيرهم، لم يكن 
هناك عقابا صارما للمشبوهني يتناسب مع حجم التالعب 
املستمر واملتفشي بشكل لم يسبق له مثيل، بل إن العقاب 
عندما جاء للمتالعبني في شركة املدينة للتمويل واالستثمار 
جاء جماعيا جلميع املساهمني، وذلك بتعليق التداول ملدة 
أس����بوع، حيث يجب أن ينصب العقاب على األش����خاص 
املنفذين لعمليات التالعب، وكذلك املسؤولني عنهم، وهذا 
مم����ا ال يصعب تطبيقه، حيث إن أوامر التالعب ال تنطلق 
لوحدها، وال يطلقها جميع املساهمني، بل إنها محصورة في 
عدد محدود جدا ومعروف جيدا من املوظفني أو املسؤولني، 
والذين يجب أن يحاسبوا بعينهم، كما أن تطبيق العقوبة � 
إذا سلمنا جدال بأنها عقوبة � جاء متأخرا للغاية، حيث إن 
التالعب حدث في 2009/12/28 بينما مت إقرار »العقاب« في 
2010/5/20، أي بعدما يقارب 5 أشهر من التدقيق والتحقيق 

لتالعب واضح وسافر. وأشار التقرير إلى أنه رمبا كان هذا 
النوع من العقاب الذي وصفه ب� »األضحوكة«، متماشيا مع 
رغبة من اسماهم ب� »املتالعبني«، وذلك من حيث إن إيقاف 
تداول السهم املشبوه أثناء انهياره وبدء انكشاف التالعب 
في الش����ركة املعنية يعتبر فرصة إلعادة ترتيب األوراق 
وتأخير املساءلة اجلادة قدر اإلمكان، مبعنى أنه نعمة وليس 
نقمة، فمع االنهيار ينكش����ف حجم وحقيقة اإلجرام بحق 
أموال املساهمني األبرياء والذي اختصر كامل مقومات إحدى 

الشركات املدرجة مبجرد »كرتون« ال أكثر وال أقل.
ومع بوادر تش����كيل هيئة س����وق املال وتشكيل نيابة 
ومحكمة سوق املال، ترددت أخبار شبه موثوقة عن تهامس 
»املتالعب����ني« من خالل ش����ركاتهم -لتكوين عامل ضغط 
إلجهاض هيئة سوق املال، أو لتعديل بعض موادها خاصة 
املرتب����ط منها بالعقوبات، على طريق����ة املثل القائل: »إذا 
لم تستح... فاصنع ما ش����ئت«، وذلك حتى يكون قانون 
هيئة س����وق املال الوليد مبنزل����ة حبر على ورق، وتكون 
اجلهة التنظيمية والرقابية اجلديدة ش����اهدة و»بصامة« 
على عبثهم السافر، كما هو احلال لفترة تقارب عقدين من 
الزمن، حيث إن تطبيق قانون هيئة سوق املال عند إجناز 
الئحته التنفيذية، والتي نتمنى أن ترقى لطموح املخلصني 
لهذا البلد ستقضي على أحالم »سّراق البورصة« مبواصلة 
عملية النهب املنظم واملتقن، وال ش����ك في أن إيقاف هؤالء 
»املخربني« عند حدهم يس����تلزم تعيني أمناء وأكفاء على 
سدة هيئة سوق املال، وهو مربط الفرس في هذا املوضوع 

املفصلي واملصيري.

أعضاء مجلس إدارة... أم »دمى«!

سلط التقرير الضوء على تفاقم االستقاالت من مجالس 
إدارات الشركات املدرجة في اآلونة األخيرة وهو األمر الذي 
عزاه التقرير لعدة أسباب جوهرية، منها: القفز من القوارب 
املثقوبة، أي الهروب من املسؤولية قبل انهيار الشركات، 
وتبديل الوجوه من جانب الالعبني األساس����يني من خلف 
الكواليس، حيث شاع في اآلونة األخيرة أن يكون أعضاء 
مجلس اإلدارة شركات ال أشخاصا، والتي بدورها تعني أفرادا 
ميثلونها، ويس����يطر على تلك الشركات شخص واحد، أو 
مجموعة صغيرة جدا من األشخاص، وهم العقول املدبرة 
»للتالعب واإلجرام« في كثير من احلاالت، حيث يقومون 
بوضع أعضاء مجلس إدارة كدم����ى ويحركونهم عن بعد 
بواسطة »رميوت كنترول«، وعندما تنتهي صالحيتهم أو 
يحيدون عن دورهم املرسوم، يتم طردهم فورا واستبدالهم 
بآخرين، بينما يظه����ر للعموم أن املوضوع مجرد »تقدمي 

اس����تقاالت« أو »تغيير« ممثل شركة ما في مجلس اإلدارة 
من ش����خص إلى ش����خص آخر، وذلك كما ح����دث مؤخرا، 
حيث مت تعيني ممثل لش����ركة ما، ومت استبداله خالل 48 
س����اعة فقط بآخر، »دون إبداء األسباب بكل تأكيد كما هو 
معتمد في بورصة الكويت«، علما أن تلك الش����ركة تتبع 
كتلة معروفة بتعيني »الدمى« ولديها مخزون هائل منهم 
يتم استخدامه وقت احلاجة، وقد جنحت في إستراتيجية 

»الدمى« ملدة طويلة جدا.
وقال التقرير انه مما ساعد في تفشي ظاهرة »الدمى« 
تراخ����ي إدارة البورصة وعدم مباالتها بهذا األمر اخلطير، 
الفتا الى انه يجب عليها البحث في حقيقة تلك الشركات 
املمثلة في مجالس اإلدارات، هل هي وهمية؟ أم حقيقية؟ 
وكذل����ك من يديرها؟ ومن مدققها؟ وم����ا موجوداتها؟ وما 
حقيقة ملكيتها في الشركات املدرجة؟ وغيرها من األسئلة 
الضرورية واملشروعة، حيث إنه في بعض احلاالت يقوم 
أحد أو بعض أعضاء مجلس »اإلدارة« بالتالعب أو بتنفيذ 
قرارات مشبوهة وعندما يتم مساءلته، يزعم أن تلك القرارات 
جاءت بناء على »إستراتيجية« الشركة التي ميثلها، وعندما 
يتم االس����تقصاء عن تلك الش����ركات يتب����ني أنه ال وجود 
فعلي لها، وبالتالي تضيع أو تذوب املس����ؤولية في كثير 
من احلاالت، كما تتبخر أموال املس����اهمني بالتبعية، حيث 
ال يظهر مالك رئيس����ي ومس����ؤول حقيقي لتلك الشركات 
عندما تتعرض للسلب والنهب وبعد تصريف أسهمها على 

الضعفاء واملساكني من املتداولني.
على صعيد نتائج الربع األول، اشار التقرير إلى إعالن 
معظم الشركات املدرجة التي يتوافق عامها املالي مع السنة 
امليالدية، نتائجها عن الربع األول 2010 بأرباح مجمعة بلغت 
393 مليون دينار، باملقارنة مع 135 مليون دينار للربع املناظر 
في 2009، وبنسبة منو بلغت 192%، واعتبر التقرير أن النمو 
في األرباح البالغ 259 مليون دينار يعتبر إيجابيا للوهلة 
األولى، لكنه غير إيجابي من حيث مصدرها ومنشئها، والذي 
كان معظمه من إعادة تقييم االستثمارات، ويتجلى ذلك في 
قطاع االستثمار، الذي وصفه بقطاع »املتاعب والفواجع«، 
حيث حقق زي����ادة مطلقة مبقدار 188 مليون دينار، وذلك 
من خس����ارة 186 مليون دينار إلى ربح مليوني دينار، أي 
ما يعادل 73% من مقدار الزيادة الكلية املطلقة، بينما حقق 
قطاع الصناعة، وهو غير تشغيلي في معظمه زيادة مبقدار 
80 مليون دينار ليرتفع إلى أرباح مبقدار 40 مليون دينار 
باملقارنة مع خسارة باملقدار نفسه، وفي املقابل نرى منوا 
متواضع����ا لقطاع البنوك مبعدل 1%، وأيضا تراجع نتائج 
قطاع اخلدمات مبعدل 16%، وهو ثاني أكبر قطاع تشغيلي 

بعد قطاع البنوك، أي أن النمو كان إيجابيا من حيث الكم، 
بينما كان سلبيا من حيث الكيف.

واشار التقرير إلى أنه مما يؤكد ضعف جودة األرباح 
رغم ارتفاعها، انخفاض نتائج ش����ركات تشغيلية كبرى 
مثل زين وأجيليتي ومشاريع بنسبة 32 و52 و49% على 
التوالي، بينما حققت نتائج ش����ركات غير تشغيلية منوا 
ملحوظا مثل جلوبل والصناعات والس����احل ونور مبقدار 
55.3 و41.3 و18.2 و17.5 ملي����ون دينار على التوالي، وقد 
جاءت معظم النتائج غير التشغيلية أو الناجمة عن إعادة 
تقييم املوجودات على خلفية ارتفاع املؤشر الوزني مبعدل 
14.3% خالل الربع األول 2010 باملقارنة مع أداء سلبي لذات 

املؤشر للربع املناظر 2009 مبعدل %11.9.

األسهم والرهونات 

أفاد التقرير بتركز الرهونات املصرفية في معظمها في 
العقار واألسهم، حيث شهدت تلك الرهونات تراجعا ال يقل 
عن 50% من قيمتها باملتوسط منذ بداية األزمة االقتصادية، 
أي منذ بداية النصف الثاني من عام 2008 حتى اآلن، الفتا 
إلى أن تبعات تراجع قيمة الرهونات كانت جس����يمة على 
البنوك، والذي كبدها مخصصات كبيرة، وذلك جراء امتناع 
ش����ريحة عريضة من املدينني عن تقدمي ضمانات إضافية 
تغطي قروضهم، أو سداد جزء من قروضهم لتتناسب مع 
ضماناتهم. من جانب آخر، فإن نس����بة كبيرة من األسهم 
املدرجة � خاص����ة القيادية منها � مرهون����ة لدى البنوك، 
واملرتبطة بالكتل االستثمارية حتديدا، والتي توسعت بشكل 
غير مدروس خالل األعوام ال� 5 املاضية، وبالتالي وقعت � 
أو تكاد تقع � في دوامة القروض والضمانات، وقد اضطر 
بعض املدينني � ومنهم أقطاب في كتل استثمارية رئيسية � 
إلى محاولة تثبيت أسهمهم املرهونة عند مستويات معينة 
حتى ال تنخفض بحدة، وبالتالي التعرض لضغوط البنوك 
والشك في أن هذا التصرف يعتبر مبنزلة »اللعب بالنار«، 
حيث إن دعم أسعار األسهم يتطلب سيولة كبيرة في هذه 
الظروف، مما قد يتطلب اقتراضا جديدا والذي يعني املزيد 
من املخاطرة، كما يضط����ر الوضع احلرج بعض ضعاف 
النفوس، وما أكثرهم هذه األيام، إلى القيام بعمليات تالعب 
كبيرة وغاية في اخلطورة في األسهم لتدبير سيولة بأي 

طريقة ممكنة، فالغاية عند هؤالء تبرر الوسيلة.
ولف����ت التقرير إلى أن إبقاء بعض األس����هم � ولو أنها 
قليلة عددي����ا لكنها قد تكون مؤثرة � فوق قيمتها العادلة 
وفقا للظروف السائدة يعد أمرا خطيرا للغاية، حيث إنها 
من املمكن أن تنهار في أي حلظة وبشكل دراماتيكي، وذلك 

عند استنفاذ وسائل التمويل املتاحة، وبالتالي يترتب على 
ذلك آثار جسيمة وسريعة، علما بأن تلك األسهم »اخلطرة« 
موزعة على الش����رائح الس����عرية املختلفة، أي أن بعضها 
فوق الدينار ومعظمها حتته، كما أن بعضها تش����غيلية، 
والبعض اآلخر غير تشغيلي أو أنها ورقية، والتي تعتبر 

قنبلة موقوتة، لكنها مجهولة توقيت االنفجار.

قرار اقتصادي أم سياسي؟

وحول التحفظ الذي قدمته الهيئة العامة لالس����تثمار 
جتاه التوزيع����ات النقدية التي أقرتها اجلمعية العمومية 
لش����ركة »زين« والتي انعقدت بتاريخ 2010/5/27، حيث 
أبدت هيئة االستثمار أسبابا موضوعية لتحفظها، ورغم 
أن األغلبية كانت مؤيدة إلقرار التوزيعات وبحماس شديد، 
وهذا ما يجب احترامه ب����كل تأكيد، اعتبر التقرير حتفظ 
الهيئة موقفا إيجابيا يحس����ب لها، مشيرا إلى أنه قد فات 
الهيئة أن تأخذ مواق����ف واضحة جتاه مواضيع مفصلية 
أخرى تغافلت عنها، مثل جدوى زيادة رأس املال الكبيرة 
خالل 2008، وذلك بنسبة 75% باإلضافة إلى األسهم املجانية 
مبعدل 50%، وقد بلغت قيمة الزيادة النقدية املدفوعة في 
رأس املال نحو 1.2 مليار دينار، والتي مت توظيف جزء مهم 
منها في شراء أسهم اخلزانة، وبأسعار مرتفعة، مببلغ 552 
مليون دينار، عوضا عن استخدام تلك األموال في متويل 
التوسعات التشغيلية وقتها، أو لسداد القروض من باب 
أولى.  وأوضح »اجلمان« في تقريره تقديره ملوقف هيئة 
االس����تثمار األخير، لكنه عبر عن اعتقاده بأنه ذو صبغة 
سياسية أكثر من اقتصادية، حيث إن هيئة االستثمار متتلك 
أكثر من النسبة املعلنة في رأسمال »زين« والبالغة %24، 
وذلك من خالل ملكيتها في الصناديق واحملافظ، والتي لم 
يتم ضمها لنسبة الهيئة عند تسجيل النصاب أو التحفظ 
على قرار التوزيعات، ناهيك عن ملكيات الهيئات احلكومية 
أو ش����به احلكومية مثل مؤسسة التأمينات، والتي ميكن 
التنسيق معها لرفع نسبة املساهمني املتحفظني، باإلضافة 
للهيئات الرسمية األخرى التي قد متلك أسهما في »زين«، 
كما لم تبذل هيئة االستثمار جهدا في حشد التأييد لتحفظها 
على التوزيعات ما بني املساهمني املترددين في قرارهم.  وأكد 
التقري����ر انه إن كان اعتقاده صحيحا وفي محله من حيث 
البعد السياسي وليس االقتصادي لقرار هيئة االستثمار 
بالتحف����ظ، ويرجح أنه كان ملجرد تس����جيل موقف جتاه 
مجلس األمة حتديدا، وذلك في حال أي مساءلة مبا يتعلق 
بشركة »زين«، خاصة إذا ما ترتب على قرار التوزيع � أو 

ألي موضوع آخر � تبعات سلبية جسيمة.

المؤشر السعري تراجع 4.4% وارتفاع »الوزني« 5.5% منذ بداية العام 

»الجمان«: القفز من القوارب المثقوبة والهروب 
من المسؤولية وراء تفاقم استقاالت مجالس إدارات الشركات

تحفظ »هيئة االستثمار« على توزيعات »زين« سياسي أكثر منه اقتصادي 
وقف تداول سهم »المدينة« عقاب للمساهمين وليس للمسؤولين

تقــرير


