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»جيزان« تخسر 1.5 مليون دينار 
للسنة المالية المنتهية

اعتــمد مجلــس ادارة شركة جيــزان القــابـــضة البـــيانات 
املالية الســـنوية للشركة للســـنة املالية املنتهية في 28 فبراير 

.2010
حيــث جـــاءت نتـــائج أعمـــال الشــــــركة لتحقق خســـائر 
قدرها 1.5 مليون دينار ما يعادل 11.57 فلســـا للسهم، مقارنة مع 
خســـارة بلغت 494.3 ألف دينار ما يعادل 6.82 فلوس للســـهم 

للفترة املقارنة من العام املاضي.

»الرابطة«: إحدى الشركات الزميلة
تقدمت لعقد  »دي دي كيه إس«

ذكرت شــــركة رابطة الكويت 
واخلليج للنقل في بيان نشــــر 
أمــــس على موقــــع البورصة ان 
هناك بعض اللبس فيما نشر في 
بعض الصحف احمللية أمس حول 
تصريحات رئيس مجلس االدارة 

والعضو املنتدب ســــعيد دشتي 
على هامــــش اجلمعية العمومية 
العادية حيث تقدمت الشركة من 
خالل شركة  زميلة وهي شركة »كي 
جي ال لوجستيك« نسبة ملكية 
الشــــركة بها 46% لعقد » دي دي 

كيه اس« وهو عقد تخزين متنوع 
األغراض للجيش األميركي ولم 
يعلن  نتيجته حتى اآلن، مشيرة 
الى انها تســــتعد لعقــــد املعدات 
الثقيلة السابع »هيفي ليفت 7« 

والذي لم يطرح بعد.

»بيان«: افتقاد السوق المحلي عوامل الدعم الداخلية كان له الدور األبرز في خسائر شهر مايو

الضغوط البيعية الشديدة في مايو قربت مؤشر السوق إلى أدنى مستوياته منذ بداية األزمة المالية العالمية 

خسائر السوق في مايو أفقدته جميع مكاسبه
في 2010 وأعادته إلى ما دون مستوى إغالق 2009

مؤشـــره ما نسبته 8.34% مقفال عند 14.723.1 نقطة، 
أما أقـــل القطاعات تراجعا فكان قطاع األغذية والذي 
أغلق مؤشره عند مســـتوى 4.686.1 نقطة بخسارة 

نسبتها %3.13. 

تغير أسعار األسهم خالل مايو

من جهة أخرى، أشـــار التقرير الى انه خالل شهر 
مايو شارك 180 سهما في التداول من أصل 212 سهما 
مدرجا في الســـوق الرســـمي، وتراجعت أسعار 143 
سهما منها، في حني ارتفعت أسعار 30 سهما وبقيت 
أســـعار 7 أسهم دون تغيير وذلك مقارنة مع اقفاالت 

شهر أبريل املاضي.
وبالنســـبة لقائمة األســـهم املرتفعة خالل الشهر 
نفسه جاء سهم شركة التقدم التكنولوجي في الصدارة 
بنسبة منو بلغت 35.71% إذ أقفل على سعر 760 فلسا 
باملقارنة مع 560 فلسا بنهاية أبريل، وجاء في املركز 
الثاني ســـهم مجموعة كوت الغذائية والذي ســـجل 
ارتفاعا بنســـبة 14.93% ليقفل على سعر 385 فلسا 
مقارنة مع 335 فلسا بنهاية الشهر السابق. وجاء في 
املركز الثالث سهم شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 
محققا منوا بنســـبة 10.67% خالل شهر مايو ليقفل 

عند 1.660 دينار.
أما بالنسبة لقائمة األسهم املتراجعة، فقد تصدرها 
سهم شركة القرين القابضة، إذ تراجع بنسبة %38.46 
لينهي تداوالت الشـــهر عند ســـعر 32 فلسا مقارنة 
مع إقفال شـــهر أبريل والبالغ 52 فلسا، في حني جاء 
سهم شركة الديرة القابضة في املركز الثاني متراجعا 
بنسبة 36.08% ليقفل عند 62 فلسا مقارنة مع 97 فلسا 
بنهاية الشهر ما قبل املاضي، أما املركز الثالث لألسهم 
املتراجعة فكان من نصيب شركة طيران اجلزيرة التي 
تراجع سهمها بنسبة 35.14% منهيا نشاطه في مايو 

عند 144 فلسا.
وعلى صعيد القيمة السوقية مع نهاية شهر مايو، 
بلغت القيمة الرأســـمالية إلجمالي الشركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 30.21 مليار دينار، 
منخفضة مبا يقارب 2.91 مليار دينار أي ما نســـبته 

8.79% باملقارنة مع أبريل املاضي.
وعلى الصعيد السنوي، سجلت القيمة الرأسمالية 
للسوق مع نهاية مايو منوا نسبته 3.39%، وذلك مقارنة 
مع إجمالي القيمة الرأســـمالية للسوق بنهاية العام 

2009 والتي بلغت حينها 29.22 مليار دينار.

السوق الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ بداية األزمة 
املالية العاملية، إذ ال يفصل إقفال الشهر عن القاع الذي 

بلغه املؤشر خالل األزمة سوى 300 نقطة تقريبا.

مؤشرات السوق

على صعيد املؤشرات الرئيسية، انخفض املؤشر 
الســـعري في 14 يوما من إجمالي 22 يوم تداول في 
مايو بينما ارتفع في 8 أيام، ومع نهاية الشهر بلغت 
نسبة خسارته في مايو 8.22%، حيث أنهى تداوالت 
الشـــهر عند 6.699.7 نقطة بعد تسجيل تراجع قدره 

599.7 نقطة.
من ناحية أخرى، سجل املؤشر الوزني خسائر في 
11 يوما من الشـــهر بينما ارتفع في الـ 11 يوم الباقية، 
وأنهى املؤشر تداوالت الشهر عند 406.82 نقاط بخسارة 
مقدارها 28.83 نقطة ونســـبتها 6.62% من إقفاله في 
أبريـــل. وعلى صعيد األداء منذ بداية العام، ســـجل 
املؤشر السعري تراجعا بنسبة 4.36%، بينما تآكلت 

مكاسب املؤشر الوزني لتصل إلى %5.46.
وعلى صعيد مؤشرات القطاعات، اشار التقرير إلى 
تسجيل جميع قطاعات السوق تراجعا في مؤشراتها 
بنهاية مايو، حيث كان قطاع االستثمار أكثر القطاعات 
تكبدا للخسائر حيث انخفض مؤشره بنسبة %11.24 
مقفال عند 5.011.1 نقطة، تبعه قطاع الشـــركات غير 
الكويتية الذي أقفل مؤشره عند 6.852.9 نقطة متراجعا 
بنسبة 9.38%، وحل ثالثا قطاع اخلدمات الذي خسر 

قال التقرير الشهري لشركة بيان لالستثمار 
عن اداء ســـوق الكويت لالوراق املالية ان 
السوق تكبد خسائر كبيرة في مايو املاضي، 
على النحو الذي أفقده جميع مكاسب السنة احلالية 

وأعاده إلى ما دون مستوى إغالق العام 2009.
فقد طالت عمليات البيع ما يقارب 80% من األسهم 
التـــي مت تداولها خالل مايـــو املـــاضي، وعليه تكبد 
مؤشـــر السوق السعري خســــــارة شهرية نسبتها 
8.22%، ليهبط دون إغالق العام املاضي مبا نســـتبه 
4.36%، فيما تراجع املؤشـــر الوزني في نهاية مايو 
بنسبة 6.62% مقلصا من مكاسبه للعام احلالي لتصل 

إلى %5.46. 
وقد ترافق التراجع احلاد ملؤشري السوق الرئيسيني 
في مايو مع استمرار مستويات التداول باالنخفاض 
امللحوظ، وذلك للشـــهر الثاني على التوالي، إذ بلغ 
املتوسط اليومي لقيمة التداول خالل مايو 34.55 مليون 
دينار مقارنة بـ 70.29 مليون دينار في أبريل املاضي، 
كما تراجع متوسط عدد األسهم املتداولة من 309.17 

ماليني سهم ليصل إلى 185.57 مليون سهم.
واشـــار التقرير إلى ان تأخر العديد من الشركات 
املدرجة في اإلعالن عن نتائجها للربع األول من العام 
احلالي كان أحد عوامل الضغط التي أثرت على حركة 
الســـوق، وخصوصا في النصف األول من مايو، كما 
ساهمت التراجعات املسجلة في أسواق األسهم العاملية 
واإلقليمية بسبب أزمة ديون اليونان في تعميق خسائر 
السوق احمللي، وهو ما ترافق مع هبوط أسعار النفط 

إلى ما دون الـ 70 دوالرا خالل الشهر ذاته. 
ولفت التقرير إلى انه بالرغم من إقرار خطة دعم 
أوروبية تصل قيمتها إلى تريليون دوالر، فقد تزايدت 
املخاوف من اتســـاع رقعة األزمة إلى دول أخرى في 
االحتاد األوروبي، وهـــو األمر الذي أكده املدير العام 
لصندوق النقد الدولي حني صرح في األيام األخيرة 
من مايو بأن أزمة ديون أوروبا تعتبر خطرا رئيسيا 

على تعافي اقتصادات العالم.
وأشـــار التقرير إلى أنه رغم التأثير السلبي ألداء 
أسواق األسهم في املنطقة والعالم على سوق الكويت 
لألوراق املالية، إال أن افتقاد السوق احمللي عوامل الدعم 
الداخلية كان له الدور األبرز في خســـائر شهر مايو، 
فقد سادت حالة عامة من العزوف عن الشراء بسبب 
الضبابية التي حتيط بأوضاع السوق، وهو ما تزامن 
مع ضغوط بيعية شـــديدة، اقترب على أثرها مؤشر 

أداء مؤشرات 

القطاعات
التغيرمايوأبريل

-5.43%9.266.38.763.6البنوك
-11.24%5.645.85.011.1االستثمار
-6.21%2.597.22.435.8التأمني
-7.38%2.654.52.458.5العقار

-7.46%5.745.55.317.0الصناعة
-8.34%16.062.514.723.1اخلدمات
-3.13%4.837.74.686.1األغذية

-9.38%7.562.36.852.9غير كويتي

العديد من الدول األوروبية تلجأ
إلى إجراءات تقشف شديدة

أبريل املاضي، وباملقارنة شهد العام 
2009 إفالس ثالثة بنوك في والية 
واشنطن وثالثة في والية أوريغون 

وواحد في والية أيداهو.
وقالت صحيفة وول ستريت 
جورنال إن هناك 25 بنكا مرشحا 
فــــي والية واشــــنطن  لإلفالس 
وأوريغــــون وأيداهو أي ضعف 
الرقم الذي كان متوقعا قبل عام 

واحد.

أفلست في 2010 نحو 7% من عدد 
املصارف في والية واشنطن. وفي 
والية أوريغون أعلن بنك واحد 

إفالسه.
وكان أكبر مصرف أعلن إفالسه 
في والية واشنطن هو فرنتير بنك 
في إيفريــــت، وبلغ حجم أصوله 
3.5 مليــــارات دوالر بينما وصل 
عدد فروعه إلى 51 عندما استولت 
عليه السلطات الرقابية يوم 30 

تعتــــري البنــــوك األميركية 
أعراض متشابهة فقد تدفقت من 
البنوك القروض لإلنشاءات عندما 
كثر رأس املال في وقت حتدت فيه 
أسعار العقارات شروط اجلاذبية 
لترتفع بصــــورة كبيرة، واليوم 
تفشى الداء الذي أدى إلى انهيار 
أكثر من 200 مصرف أميركي، إلى 
منطقة أخرى بالواليات املتحدة 
وهي منطقة شمال غرب الهادي.

فقد انهارت ستة بنوك هذا العام 
في والية واشــــنطن بينما يعمل 
نحو ربع هذه البنوك ومؤسسات 
التوفير فيها طبقا لشروط رقابية 
مشددة حتمل في طياتها تهديدا 
من قبل املؤسسة االحتادية للتأمني 

على الودائع.
وباملقارنة، فإن نحو 19% من 
البنوك في جورجيا ـ التي يوجد 
بها أكبر عدد من البنوك املفلسة من 
بني الواليات األميركية منذ بداية 
2008 ـ تعمل حتت هذه الظروف 

املشددة.
وعــــادة ما توجه املؤسســــة 
االحتادية للبنوك الضعيفة أوامر 
من خالل رسالة تشير فيها إلى أنها 
تعاني من مشكالت مالية كبيرة. 
لكن مثل هذه الرســــالة ال تعني 
بالضرورة أن هذه البنوك ستواجه 
اإلفالس احملتوم. ويتناقض امتــداد 
املشــــكلة إلى البنوك في منطقة 
شمال غرب الهادي مع مؤشرات 
اســــتقرار الصناعة بشــــكل عام 

بالواليات املتحدة.
التي  الســــتة  البنوك  ومتثل 

قامــــت عــــدة دول أوروبيــــة 
بتطبيق إجراءات تقشف شديدة 
خلفض الديون والعجوزات بعد 
أن أشرفت اليونان على اإلفالس 
وهددت أزمتها أسواق املال، وفيما 
يلي إجراءات التقشف في الدول 

األوروبية:
بريطاني�ا: كانــــت بريطانيا من 
بني الدول التي أقدمت على تنفيذ 
إجراءات التقشف، فقد أعلنت عن 
تخفيضات وصلت إلى 6.25 مليارات 
جنيــــه )9.08 مليارات دوالر( مما 
أثار غضب االحتادات العمالية لكنه 
استحق االستحسان من املستثمرين، 
وتضمنــــت إجــــراءات احلكومــــة 
البريطانية جتميدا للوظائف اجلديدة 
في القطاع العام، وخفضا في عدة 
برامج ورثتهــــا حكومة احملافظني 
اجلديدة من حكومــــة العمال مثل 
مشروعات معلومات التكنولوجيا 

والعقود االستشارية.
 الدامن�ارك: أما الدامنارك التي 
تتمتع بواحد مــــن أفضل أنظمة 
الرعايــــة االجتماعية في العالم، 
فقالــــت إنها تعتزم خفض معدل 
البطالــــة وتقليــــص االمتيازات 
املمنوحة لألسر وخفض مرتبات 

الوزراء. والتزال اخلطة بانتظار 
املوافقة البرملانية.

 فرنس�ا: كما أعلنت فرنسا عن 
خطة لثالث سنوات لتجميد إنفاق 
القطــــاع احلكومي تبدأ في 2011، 
وقالت إنها تعتزم رفع سن التقاعد 

إلى 65 سنة.
 اليون�ان: مــــن جهتهــــا أعلنت 
احلكومة اليونانية عن تخفيضات 
تصل إلى 4.8 مليارات يورو )5.89 
مليارات دوالر( في مارس تبعتها 
تخفيضات أخرى في مايو وصلت 
إلى 30 مليار يورو )36.8 مليار 
دوالر( من أجل طمأنة األســــواق 

وخفض دين أثينا العام.
 إيرلن�دا: وأعلنــــت إيرلندا عن 
خطتني للتقشف في 2009 بقيمة 
سبعة مليارات يورو )8.6 مليارات 
دوالر( في مسعى يستهدف خفض 
عجز املوازنة إلى 11.5% من الناجت 
احمللي اإلجمالي في 2010 من %14.3 
في 2009، وهــــو أعلى معدل في 
منطقة اليورو، وتتضمن إجراءات 
التقشف خفض اإلنفاق على برامج 
الرعاية الصحية وخفض مرتبات 
العاملني بالقطــــاع العام مبا بني 

5 و%15.

 إيطالي�ا: وأعلنــــت احلكومــــة 
اإليطالية عن إجراءات تقشــــف 
خلفض اإلنفاق بـ24 مليار يورو 
)29.4 مليار دوالر( خالل عامي 
2011 و2012 مبــــا في ذلك جتميد 
مرتبــــات العاملني بالقطاع العام 
ملدة ثالث سنوات، وخفض مرتبات 
الــــوزراء وفــــرض ضرائب على 

األسهم والعالوات.
 البرتغال: وتتضمن خطة تقشف 
أعلنتها البرتغال زيادة في ضريبة 
املبيعــــات بنســــبة 1% إلى %21، 
وخفضا في مرتبات املســــؤولني 
بالقطاع العام وزيادة ضريبية على 
العالية،، وتضاف  الدخول  ذوي 
إلى إجراءات أعلنت  هذه اخلطة 
احلكومة عــــن تنفيذها في وقت 
سابق من هذا العام تتضمن تأخير 
االستثمارات العامة وبيع أصول 
متتلكها الدولة، وخفض مرتبات 

العاملني بالقطاع العام.
 إس�بانيا: وفي إســــبانيا وافق 
يــــوم اخلميس املاضي  البرملان 
على خطة تقشف خلفض النفقات 
مبقدار 15 مليار دوالر )18.4 مليار 
دوالر( تتضمن تقليص مرتبات 

العاملني في القطاع احلكومي.

تق��رير

وزير المالية اليوناني يتوقع فترة 
عميقة من الركود في 2010

أ.ف.پ: قال وزير املالية اليوناني جورج باباكونستانتينو 
إن بـــالده لن تلجأ إلى هيكلة ديونها، وإنها لن حتتاج إلى 
تخفيضات إضافية من أجـــل حتقيق األهداف املالية التي 
تضمنتها حزمة اإلنقـــاذ األوروبية بالتعاون مع صندوق 

النقد الدولي.
وقال باباكونستانتينو إنه يتوقع أن حتقق بالده أهداف 
حزمة اإلنقاذ كما يجب، يشار إلى أن أوروبا وصندوق النقد 
الدولي وافقا على خطة دعم قوامها 110 مليارات يورو )134 
مليار دوالر( تنفذ على ثالث ســـنوات إلنهاء أزمة اليونان 
املالية. وفي املقابل على اليونان خفض عجز موازنتها بنسبة 

11% من الناجت احمللي اإلجمالي لتصل إلى 3% في 2013.
لكن األسواق تخشى أن تؤدي إجراءات التقشف إلى ركود 
اقتصادي أعمـــق، وأن تعوق حتقيق أهداف خطة اإلنقاذ، 

مما يؤدي بالتالي إلى مد فترة أزمة الديون.
ويتوقع أن يبقـــى االقتصاد اليوناني الذي ميثل %2.5 
مـــن مجمل اقتصاد منطقة اليورو في الركود للعام الثاني 

هذا العام بعد انكماش وصل إلى 2% في 2009.

قال إن »نفط الكويت« تضع إنتاج منطقة الشمال نصب عينيها

الرشيد: تطوير حقول العراق الجنوبية
ال يشكل قلقًا على حقلي »الرتقة« و»العبدلي«

لتطوير حقول الغاز قال الرشيد 
ان االتفاقية تنــــص على وجود 
مهندسني مختصني من »شل« وهم 
يعملون اآلن واالتفاقية دخلت حيز 
التنفيذ. وأوضح الرشيد في كلمته 
امام احلفــــل ان قواعد وإجراءات 
الصحة والسالمة والبيئة تعتبر 
جزءا أساسيا وأصيال من منظومة 
العمل في شركة نفط الكويت، حيث 
تولي هذا اجلانب جل اهتماماتها، 
ودائما ما نحرص على أن يتمثل 
موظفونا هذه القواعد في سلوكهم 

اليومي بكل حرص ودقة.
وأضاف انه لم يعد احلديث عن 
اشتراطات السالمة بذلك احلديث الروتيني الشكلي 
كما كان منذ سنوات مضت، بل أصبح اليوم جزءا ال 
يتجزأ من بنية وأساس أي مشروع يهدف إلى حتقيق 
أعلى درجات النجاح والتميز، مشيرا الى ان األمر ال 
يقتصر على منظومة من القواعد واللوائح فحسب، 
وإمنا يتعدى ذلك إلى هدف ال يقل أهمية، يتمثل في 
ترسيخ هذه املفاهيم لتستقر في قناعة وضمير كل 
فرد. من جانبه قال مدير مجموعة العمليات )جنوب 
الكويت( في شركة نفط الكويت شاكر فرس إن شركة 
نفط الكويت مستمرة في سعيها لضمان توفير مكان 
عمل آمن للموظفني واملقاولني. مضيفا ان الشركة نفذت 
هذا العام برنامج زيارات ميدانية للتدقيق قامت بها 
اإلدارة العليا وجميع املوظفني املعينني بتعميم لضمان 
تنفيذ جميع إجراءات الســــالمة وااللتزام بالشروط 
التعاقدية من جانب شركة نفط الكويت واملقاولني على 
حد ســــواء. وأضاف انه كجزء من التنمية املستدامة 
واملسؤولية االجتماعية لدى شــــركة نفط الكويت، 
وقعت الشركة اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للبيئة 
ملراجعة النظم احلالية ووضع النظم ذات الصلة بهذه 
الصناعة وبرنامج مراقبة الهواء لتحسني جودة الهواء 

في جنوب الكويت.

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس إدارة شركة 
نفط الكويت ســــامي الرشيد ان 
مشــــاريع الشــــركة التــــي تقوم 
بها ليســــت وليدة اللحظة حيث 
تكون وفق اســــتراتيجية طويلة 
األمــــد والشــــركة مازالــــت تنفذ 
الى  استراتيجية 2020 وحتولت 
خطة خمسية ومتت برمجتها الى 
مشاريع سنوية، فاملشاريع القريبة 
عبارة عن محطات لتعزيز الغاز 
باإلضافة الــــى تقليل حرق الغاز 
واحلد منها بشــــكل كبير مشيرا 
إلى ان في نهاية عام 2009 حيث 

كانت النسبة املستهدفة حلرق الغاز بإجمالي مواقع 
الشــــركة 3.4% من إجمالي إنتاجــــه من الغاز وما مت 
حتقيقه 2.6% كما تسعى الشركة خالل عامني للوصول 

الى نسبة اقل من %1.
وذكر الرشيد في تصريح للصحافيني على هامش 
حفل جائزة رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للصحة والســــالمة والبيئة ان منطقة جنوب شرق 
الكويت والتي يتواجد فيها حقل برقان مت فيها حتقيق 
نسبة حرق الغاز اقل من 1% حيث مت التركيز عليها 
لقربها من املناطق الســــكنية. وفي رده على ســــؤال 
حول تطوير حقول العراق اجلنوبية وهل ســــتؤثر 
على انســــيابية النفط وباألخص للحقول الكويتية 
الشمالية قال الرشيد ان »نفط الكويت« تعي جيدا هذا 
األمر وتضع منطقة الشمال نصب عينيها، مشيرا ان 
احلقول احلدودية بني البلدين تتمثل في حقلي »الرتقة« 
و»العبدلي« وهما حقالن صغيران ال يشــــكالن قلقا. 
وأضاف قائال: »في املســــتقبل القريب ستكون هناك 
اتفاقيــــات بني البلدين حتكم هذه احلقول«، موضحا 
ان من بني احللول والبدائل املقترحة في اللجنة إيجاد 
طرف ثالث لتنظيم عملية استخراج النفط في احلقول 
املشتركة. وعن آخر تطورات اتفاقية الشركة مع »شل« 

حالة من الهلع تسيطر على أسواق المال األوروبية وتنتقل إلى أسواق العالم

»المدينة لالستثمار«: عدم الوضوح سمة تداوالت مايو
فبالنسبة للمؤشر السعري، 
فقد أغلقت تـــداوالت مايو عند 
مســـتوى 6.699 نقطـــة وهي 
مستويات ديسمبر 2009 املاضي، 
وقد فقد املؤشـــر خالل الشـــهر 
نفسه 599.7 نقطة ليخسر %8.2، 
ويتحول املؤشر الى حتقيق نتائج 
سلبية من أول العام بلغت %4.36، 
وقد مت التداول خالل مايو في 22 
جلسة سجل املؤشر خسارة في 
14 مقابل 8 جلسات فقط سجل 

املؤشر فيها مكاسب.
اما املؤشـــر الوزني فقد كان 
احلال أفضل بشكل طفيف، حيث 
أغلق املؤشر جلسات شهر مايو 
املاضي عند مستوى 406.8 نقطة 
متراجعا 28.83 نقطة وليخسر 
6.6% على أساس شهري ولتتراجع 
أرباحه من أول العام الى %5.46 
فقط، وقد تقاسم املؤشر املكسب 
واخلسارة خالل جلسات الشهر 
حيث سجل هبوط في 11 جلسة 

مقابل صعودا في 11 أخرى.
وكما شهد السوق تراجعا في 
مؤشراته الرسمية، فقد عكست 
أيضـــا معدالت التـــداول وضع 
الســـوق، حيث تراجعت جميع 
املعدالت بشكل ملحوظ، حيث مت 
التداول خالل شهر مايو على 4.1 
مليارات سهم باملقارنة مع 6.5 
مليارات سهم خالل أبريل املاضي 
وبانخفاض 37.1% ومبتوســـط 
تداول يومي 185 مليون سهم، كما 
بلغت قيمة التداول خالل الشهر 
بالكامل 759 مليون دينار باملقارنة 
مع 1.5 مليار دينار كويتي خالل 
أبريل املاضي وبانخفاض %48.5 
ومبتوســـط 34.5 مليون دينار 
للجلسة، كما تراجع عدد الصفقات 
املنفذة خالل مايو بنسبة 41% من 
144 ألفا خالل أبريل الى 85 ألفا 

خالل مايو.

التقرير  قـــال 
الشهري لشركة 
املدينة للتمويل 
واالستثمار عن اداء سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل مايو املاضي، 
ان العنوان الرئيسي الذي يصف 
أحوال البورصات على مستوى 
العالم خالل الشـــهر هو »حالة 
من الهلع تســـيطر على أسواق 
املال األوروبية وتنتقل الى جميع 
أســـواق العالم«، واشار إلى انه 
وإن كانت هذه احلالة ليســـت 
هي السبب الوحيد في موجات 
الهبوط لكنها العامل املشـــترك 
إلى  جلميع األسواق، باالضافة 
العوامل الداخلية التي حتكم كل 

سوق على حدة. 
وقال التقرير ان حركة السوق 
تتسم بالضعف والتردد وعدم 
وضوح الرؤية بشـــكل كبير أو 
مـــا يطلق عليـــه  Blind Areaأو 
املنطقة العميـــاء، وهي املرحلة 
التي يفشـــل فيهـــا العديد من 
املتعاملني في السوق على حتديد 
حقيقة وضعيته وكذلك مستقبل 
استثماراتهم فيه، وما يترتب على 
ذلك من عدم القدرة على حتديد 
أو وضع إستراتيجية واضحة 
املعالم إلدارة هذه االستثمارات 
وبالتالي الفشل في اتخاذ القرارات 

االستثمارية السليمة.
التقرير عدة عوامل  وحصر 
التي تشكل  رئيسية باعتبارها 
ضغطـــا كبيـــرا على الســـوق 
الكويتـــي، والتي منهـــا: غياب 
احملفزات اإليجابية للسوق ومن 
أمثلتها األخبار اإليجابية للشركات 
من نتائج أعمال أو مشـــروعات 
توسعية، حيث اقتصرت األخبار 
املعلنة للعديد من الشركات منذ 
اندالع األزمة عن عمليات إعادة 
هيكلـــة وعمليات جدولة ديون 

حصتها في أسهم شركة زين وهو 
ما مت نفيه الحقا، باإلضافة الى 
طلب الشركة إيقاف أسهمها عن 
التداول مما أتاح الفرصة لنشاط 
مروجي الشائعات السلبية والتي 
كان لها أسوا األثر على تداوالت 

السوق.

المؤشرات الرسمية

وعلـــى صعيـــد املؤشـــرات 
الرســـمية، أشـــار التقرير إلى 
غلبة حالة من الهبوط الشـــديد 
على مؤشرات السوق الرسمية 
بشـــكل كبير وسط موجات من 
البيع والتراجع احلاد في أسعار 
الشهر، حيث  األسهم على مدار 
الرسميان  هبط مؤشرا السوق 
)السعري والوزني( محقيني أكبر 
خسارة شـــهرية لهما من بداية 

العام.

وبالتالي تراجعات مستمرة في 
األســـعار نتيجة اجتاه السوق 
للبيع مما يشـــكل ضغطا على 

أسعار األسهم.
ومن االسباب االخرى التي نوه 
اليها التقرير، موجة الهبوط في 
أسواق املال العاملية والتي نتجت 
عن املشاكل املالية في اليونان، ما 
لها من تبعات على االقتصاديات 
أمام  اليورو  األوروبية وضعف 
الدوالر، واخلوف من جتدد األزمة 
املالية العاملية مرة أخرى، ولفت 
التقرير إلى ان السوق الكويتي 
يتجاوب دوما مع موجات الهبوط 
في األسواق العاملية وال يتجاوب 
بشكل ملحوظ مع موجات الصعود 
كتلك التي شهدتها األسواق خالل 

العام املاضي 2009.
فضال عن تناثر الشـــائعات 
بخصـــوص نية الهيئة عن بيع 

أو تخارجات من اســـتثمارات، 
ولم تعد أخبار االستحواذات أو 
التوسعات اجلديدة أو املشروعات 
املستقبلية أو التوزيعات املجزية 
هي املتداولة في السوقـ  باستثناء 
توزيعات زيـــن املتوقعة، وهو 
مـــا ال ميكن تعميمه على جميع 
املدرجة وإمنا غالبية  الشركات 

أو معظم الشركات.
باالضافة إلى انحسار السيولة 
في السوق بكل عام، وهو ما تشهد 
به معدالت التداول اليومية التي 
تتراجـــع بصـــورة يومية غير 
مســـبوقة وعدم دخول العبني 
جدد للســـوق منذ اندالع األزمة 
بل على العكس يشـــهد السوق 
بصورة دوريـــة خروج بعض 
املستثمرين من البورصة حلني 
استقرار األوضاع، وهو ما ينتج 
عنه انحسار تدريجي في السيولة 

سامي الرشيد

أدت األزمة المالية إلى انهيار أكثر من 200 مصرف أميركي

إفالس البنوك األميركية يتفشى


