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تبدأ؟ فهناك من يطالب بدخولها لشراء االصول، وهناك من يطالبها 
بض����خ املزيد من االموال في البورصة رغم انه����ا منذ بداية االزمة 
قامت بضخ اكثر من 2.5 مليار دينار وفقا لقول مصادر مطلعة اال 
ان الس����وق التهم هذا املبلغ ويحتاج الى املزيد، وهناك من يطرح 
الفكر العقالني الذي يجب ان تقوم احلكومة بسرعة تنفيذه واملتمثل 
في سرعة تنفيذ املشاريع 
التي مت اقرارها وفقا خلطة 
التنمية االقتصادية اال ان 
احلكومة حتى اآلن تقف 
العديد من املعوقات  امام 
او  التش����ريعية  س����واء 
املش����اكل املتالحق����ة مع 
مجلس األمة الذي بدوره 
يحمل احلكومة مسؤولية 
تردي الوضع االقتصادي 

وانتشار الفساد.

آلية التداول

اتسمت آلية تداول اسهم 
البنوك بالضعف مع صعود 
اسعار بعض االسهم خاصة 

دينار. وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 6.8 
ماليني سهم نفذت من خالل 235 صفقة قيمتها 4.1 ماليني دينار.

المبادرات

الس����وق يفتقر للمحفزات التي تولد املبادرات سواء كانت هذه 
املبادرات الهداف مضاربية 
او متوسطة وطويلة املدى، 
بل ان مبادرات االستحواذ 
اليد  غائبة لضي����ق ذات 
وصعوبة احلصول على 

متويالت من البنوك.
فاملجاميع االستثمارية 
بعضها مرش����ح لالنهيار 
ف����ي اي وقت، وما يحدث 
من استحوذات ال يخرج 
عن نطاق تبادل لالصول 
فقط، وفي ظل تفاقم االزمة 
لدى جميع شركات القطاع 
اخلاص، ف����إن احلكومة 
وحدها يفترض ان تقود 
املب����ادرات، ولكن من اين 

تحرك معظم المجاميع االستثمارية لتصعيد أسهم شركاتها 
يدفع البورصة لالرتفاع مع استمرار ضعف الشراء

  استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات البالغة 
10.2 ماليني دينار على 53.8% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: التجاري، املشاريع، املستثمرون، 
الصناعات، بنك اخلليج، زي��ن، بيتك، بنك بوبيان، 

بوبيان للبتروكيماويات.
  استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 2.2 

مليون دينار على 11.5% من القيمة اإلجمالية.
  باس��تثناء انخفاض مؤشر قطاع األغذية 3.5 
نقاط، ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات أعالها غير 
الكويتية مبقدار 87.9 نقطة، تاله البنوك مبقدار 60.2 

نقطة، تاله اخلدمات مبقدار 43.8 نقطة. ت
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البنك التج����اري الذي ارتفع باحلد 
األعلى في تداوالت تعتبر نش����طة 
قياسا مبعدالت تداوله املتواضعة 
وجاء صعود السهم في إطار عملية 
التصعيد من قب����ل بعض احملافظ 
والصناديق االس����تثمارية اخلاصة 
املالية  بالبنك ومجموع����ة األوراق 
اس����تعدادا إلغالق ميزاني����ة الربع 

الثاني.
وحققت اغلب اس����هم الشركات 
االس����تثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في اطار عمليات التصعيد التي قامت بها بعض املجاميع االستثمارية 
ألس����هم ش����ركات في القطاع، فرغم التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهم مشاريع الكويت اال انه حقق ارتفاعا محدودا في سعره، كذلك 
سجلت بعض اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي ارتفاعا في 
اس����عارها في تداوالت مرتفعة نسبيا خاصة اسهم املال لالستثمار 
والساحل للتنمية، كذلك ارتفعت نسبيا تداوالت سهمي ايفا والديرة 

القابضة مع ارتفاع محدود في اسعارهما السوقية.
وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم خاصة سهم املستثمرون الذي 
شهد تداوالت قياسية دفعت السهم لتحقيق مكاسب سوقية جيدة، 
كذلك ارتفعت تداوالت سهم التجارية العقارية الذي حقق مكاسب 
س����وقية ايضا ويالحظ في قطاع العقار انه يضم ش����ركات لديها 
اصول جيدة مدرة للدخل اال ان هذه الشركات اسهمها تتداول بأقل 

من قيمتها الدفترية بكثير.

الصناعة والخدمات

اتس����مت حركة التداول على معظم اس����هم الشركات الصناعية 
بالضعف الشديد مع صعود اسعار اغلبها، فيما انه رغم التداوالت 
املرتفعة على س����هم مجموع����ة الصناعات الوطنية اال انه س����جل 
انخفاضا محدودا في سعره، فيما ان األرباح القياسية التي حققتها 
شركة بوبيان للبتروكيماويات لم تنعكس ايجابا على سعر سهم 
الشركة، فقد حققت ارباحا تقدر بنحو 21.4 مليون دينار ما يعادل 
44.1 فلس����ا للس����هم وتوزيع ارباح نقدية قدرها 30 فلسا ما يعني 
انها قامت بترحيل 14 فلس����ا من األرباح الى الع����ام القادم لتقوية 

مركزها املالي.
وحققت اغلب اسهم الش����ركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة نس����بيا في إطار عمليات التصعيد، فقد شهد 
سهم زين ارتفاعا نسبيا في تداوالته مع ارتفاع محدود في سعره 
السوقي، وميثل سعر اغالق اجيليتي امس البالغ 335 فلسا حاجز 
املقاومة الذي في حال التراجع عنه، فإنه س����يتراجع عن حاجز ال� 

300 فلس.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، حيث واصل سهم بنك اخلليج املتحد االرتفاع 
في اط����ار تصعيده لتحميل ميزانية الربع الثاني للش����ركات التي 

متتلك فيه حصصا مؤثرة.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 53.8% من اجمالي 

االسهم التي شملها النشاط والبالغ عددها 113 شركة.

هشام ابو شادي
حققت املؤشرات العامة لسوق 
الكويت لالوراق املالية ارتفاعا امس 
وفقا لتوقعات »األنباء« في تقريرها 
اول من امس، حيث جاء هذا االرتفاع 
على استحياء نتيجة اغالق ميزانيات 
الربع الثاني للش����ركات مع نهاية 

تعامالت السوق اليوم.
فقد شهدت بعض االسهم التابعة 
الغل����ب املجامي����ع االس����تثمارية 
ارتفاعا خاصة االس����هم االساسية 

لهذه املجاميع لتجميل ميزانياتها العمومية اال ان القوة الش����رائية 
استمرت في الضعف نتيجة عدم قناعة اوساط املتداولني بالتصعيد 
الذي شهده السوق امس والذي يتوقع ان يستمر اليوم باعتبار انه 
االخير في تعامالت الربع الثاني من العام احلالي ليدخل الس����وق 
الترقب لنتائج الشركات في النصف االول من العام احلالي والتي 
لن متثل مفاجأة الوس����اط املتداولني باعتبار انها س����تكون سيئة 

الغلب الشركات.
املوقف العام الوس����اط املتداولني واملستثمرين جتاه السوق بل 
ومختلف القطاعات االقتصادية يسوده االحباط، وينتظرون املبادرات 
من احلكومة للخروج من حالة الضبابية س����واء جتاه الس����وق او 
االنفاق احلكومي االستثماري، فاملشاريع التي اعلنت عنها احلكومة 
التزال حبرا على ورق، والقطاع اخلاص او ما يسمى بالقطاع اخلاص 
في غرفة االنعاش وينتظر االوكسجني احلكومي حتى يستطيع ان 
يتنفس في ظل ضغوط االلتزامات املالية الضخمة، والتراجع احلاد 
ف����ي اصوله واالفتقار ملوارد جديدة، وفي مقابل ذلك، فإن احلكومة 
تعاني املشاكل مع السلطة التشريعية التي بدورها تتهم احلكومة 

بالتقصير في اجناز مشاريع التنمية.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 29.6نقطة ليغلق على 6587.4 نقطة 
بارتفاع نس����بته 0.45% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني 2.90 نقطة ليغلق على 401.44 نقطة بارتفاع نسبته %0.73 

مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 153.3 مليون سهم نفذت من خالل 

2577 صفقة قيمتها 19.1 مليون دينار.
وجرى التداول على  اسهم 113 شركة من اصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت اس����عار اسهم 52 شركة وتراجعت اسعار اسهم 33 شركة، 
وحافظت اس����هم 28 شركة على اسعارها و99 ش����ركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع العقار النش����اط بكمية تداول حجمها 68.7 مليون 

سهم نفذت من خالل 549 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 37.6 

مليون سهم نفذت من خالل 786 صفقة قيمتها 3.9 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 25.7 مليون 

سهم نفذت من خالل 606 صفقات قيمتها 4.6 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 8 ماليني سهم نفذت من خالل 229 صفقة قيمتها 2.4 مليون 

التوقعات السلبية 
للنتائج المالية 
ألغلب الشركات 
تحد من تحركات 
المضاربين

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 9 

 شركات
 على %53.8

من القيمة اإلجمالية

)سعود سالم(تصعيد ألسهم املجاميع 

المؤشر 29.6 نقطة وتداول 
 153.3 مليون سهم

قيمتها 19.1 مليون دينار

ارتفاع

 شركة »الصناعات المتحدة«
تحقق 2.8 مليون دينار  

من االستحواذ على 50% في شركة غير مدرجة

أعلنت ش���ركة الصناعات المتح���دة )ص متحدة( أنها قامت 
باالستحواذ على نسبة 50% من أسهم الشركة الكويتية الوطنية 
للمش���روعات الصناعية � شركة مساهمة كويتية مقفلة � تمتلك 
بدورها نسبة 18.46% من أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات 

البترولية.
وقد تم االستحواذ مقابل مبلغ وقدره 8.2 ماليين دينار، وبذلك 
ترتفع حصة ملكية شركة الصناعات المتحدة في الشركة الكويتية 

الوطنية للمشروعات الصناعية الى %99.9.
وذكرت الش����ركة في بيان صح�افي ام��س انه س����ينتج عن 
عملية االس���تحواذ تحقيق ربح لمرة واحدة بقيمة 2.86 مليون 
دين���ار، علما ان تلك األرباح س���تظهر ضمن نتائج الربع الثاني 

لهذا العام.
واشارت الى ان تلك األرباح قد تم تحقيقها من الفرق في القيمة 
العادلة لألسهم المستحوذ عليها بقيمة 300 ألف دينار باالضافة 
الى اعادة تصنيف احتياطيات القيمة العادلة الخاصة بنس���بة 
49.9% األخرى المملوكة بالفعل للش���ركة من خالل بيان الدخل 
لتس���جل أرباحا بقيمة 2.5 مليون دينار ليصبح إجمالي األرباح 

المحققة 2.8 مليون دينار.
علما ان الشركة الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية قد 

أصبحت شركة تابعة لشركة الصناعات المتحدة.

شركات االستثمار هربت من رقابة »المركزي« بتحولها لـ »قابضة«
بني التقرير أن بنك الكوي��ت املركزي قام بإصدار معايير حوكمة 
تفرض على شركات االس��تثمار خاصة فيما يتعلق بالقروض، وذلك 
على خلفية الكارثة التي حلت بشريحة عريضة من شركات االستثمار 
إثر حالة الفلتان، والتي اس��تمرت لعقد من الزمان، وتتلخص معايير 
احلوكمة في نسبة االقتراض إلى حقوق املساهمني ونسبة االقتراض 
األجنبي م��ن اإلجمالي، واحلد األدنى من األرصدة النقدية الس��ائلة، 
وقد منح البنك املركزي فرصة مناسبة حتى منتصف 2012 كي تلتزم 
جميع الشركات االس��تثمارية اخلاضعة لرقابته بتلك املعايير، وإال مت 
اتخ��اذ إجراءات جدية جتاهها. وبالرغم م��ن تأخر تلك املعايير، حيث 
إنها لو كانت مطبقة منذ بداية فورة تأسيس شركات االستثمار ابتداء 
من العام 2003، ملا حدثت كارثة شركات االستثمار، وعلى كل حال، أن 
نصل متأخرين خير من أال نصل، ورغم انتقادنا للبنك املركزي لتأخره 

في وضع اإلجراءات االحترازية، إال أنه ال يقارن إطالقا باملؤسس��ات 
احلكومية األخرى مثل س��وق الكويت لألوراق املالية ووزارة التجارة 
والصناع��ة، والذي أدى تراخيهما في أداء واجباتهما إلى زعزعة الثقة 
في االقتصاد الوطني وتدمير س��معة الدولة اقتصاديا، والتسبب في 
تخلف غير مسبوق. من جهة أخرى، تبقى مالحظات مهمة حول قرارات 
البنك املركزي األخيرة، حيث يبدو أنها ال تش��مل الشركات القابضة، 
حيث حتولت بعض الشركات االستثمارية إلى شركات قابضة لتفادي 
رقابة البنك املركزي فيما س��بق، وبالتالي، نتوقع أنها غير مش��مولة 
بالقرارات اجلديدة، وإذا ما صح ذلك، فإن الرقابة ناقصة، وهناك فجوة 
يجب ردمها من اآلن حتى ال تتس��ع، وذلك من حيث حتول الشركات 
االستثمارية إلى قابضة، وبالتالي الهروب من رقابة البنك املركزي إلى 

رقابة وزارة التجارة الضعيفة.

 تشكيل مجلس إدارة
»المزايا القابضة«

أعلنت ش���ركة املزاي���ا القابضة أنه بناء عل���ى اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية املنعقدة في 26 مايو املاضي والذي مت فيه انتخاب 
اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد مت تشكيل مجلس اإلدارة ليصبح 

على النحو التالي:
رشيد النفيسي رئيسا ملجلس اإلدارة وفهد سامي فهد اإلبراهيم 
نائبا للرئيس وكل من عبدالعزيز باس���م عيسى اللوغاني ومحمد 
خالد عثمان العثمان أعضاء ومحمد عماد محمد العتيقي عضو ممثل 

الشركة الوطنية للميادين.

583 مليون دينار األرباح المتوقعة للشركات للنصف األول
»الجمان«: الوضع المتردي المستمر للبورصة يعود لعنوان كبير هو »أزمة الثقة«

»اليأس« من وضع السوق أدى النخفاض متوسط التداول اليومي إلى 26.6 مليون دينار خالل يونيو

الوضع املتردي للبورصة يعود لعنوان كبير هو أزمة الثقة

مجهود كبير وعمل مكثف بانتظار 
رئيس وأعضاء هيئة أسواق المال 

ذكر التقرير أن من أسباب ضعف الثقة ببورصة الكويت، عدم 
تسمية رئيس وأعضاء هيئة أسواق املال، والتي اعتذر عن رئاستها 
عدة شخصيات، ويرجع اعتذار أحد أو بعض الشخصيات إلى عدم 
وضوح باقي أعضاء هيئة املفوضني ومعايير تعيينهم، وهل هي 
وفقا ملقاييس مهنية؟ أم ألهواء معينة؟ أم لترضية هذا الطرف أو 
ذاك؟ فاملفترض أن يكون أعضاء هيئة أسواق املال فريقا متجانسا 
ومتفاهما، حيث ينتظرهم مجهود كبير وعمل مكثف إلجناز اللوائح 
التنفيذية والقرارات اإلجرائية، وهي تفصيلية ومتشعبة بشكل 
كبير جدا، أما ان كان الفريق غير متجانس، فإن ذلك مدعاة لفشل 

مبكر لهيئة سوق املال، وهو ما يجب تفاديه بكل تأكيد.

الصحيحة 33% إلحدى الصحف، 
بينما بلغت 15% في الصحيفة 
الثاني���ة، في حني كانت صفرا 

في الثالثة.
 ورمبا تعذر بعض الصحف 
للتوقعات غير املوفقة نتيجة 
الضط���راب وضع الش���ركات 
املدرجة، وبالتال���ي نتائجها، 
والتي تك���ون محل التوقعات، 
وق���د لوحظ عزوف ش���ريحة 
كبيرة من الصحف عن إصدار 
التوقعات، وهو وضع إيجابي 
لتجنب التضليل والبلبلة، كما 
الت���ي أصدرتها  التوقعات  أن 
الصحف كانت منخفضة عدديا، 
حيث بلغ���ت إجمالي توقعات 
الثالث صحف األوسع انتشارا 

24 توقعا فقط.
أم���ا توقعاتن���ا، فقد كانت 
عن إجمال���ي النتائج كالعادة، 
حيث توقعنا من خالل تقريرنا 
الصادر في 2010/5/2 أن ترتفع 
األرب���اح املجمعة للش���ركات 
املدرجة مبعدل 25% كحد أدنى 
للربع األول 2010، وقد أعلنت 
33 شركة عن نتائجها الفعلية 
وقت إص���دار توقعاتنا، وذلك 
من أصل 205 شركة، وقد جاءت 
توقعاتنا في محلها من جانب، 
حيث حتققت من حيث ارتفاع 
النتائج عن احلد األدنى املتوقع 

والبالغ %25.

حتقق توقعاتنا للربع األول 2010، 
فإن األرباح املتوقعة للنصف األول 
2010 س���تبلغ نحو 583 مليون 
دينار، مما يفوق أرباح النصف 
األول 2009 مبع���دل 7%، حي���ث 
بلغت وقتها 546 مليون دينار، 
وال ش���ك أننا نتمنى أن تتحقق 
توقعاتنا كحد أدنى، حيث يكون 
أداء النصف األول 2010 أفضل من 
النصف األول 2009، وال شك أن 
توقعاتنا للربع الثاني والنصف 
األول 2010 لم تأخذ في االعتبار 
األرباح االستثنائية لصفقة زين 
أفريقيا والبالغة 2.7 مليار دوالر 

األسباب األخرى للتراجع احلالي 
ألسعار األسهم، هو توقع نتائج 
غير مشجعة للربع الثاني، وهذا 
ش���به مؤكد، حي���ث يتوقع أن 
تنخفض النتائج املجملة للشركات 
املدرجة بشكل ملحوظ عن الربع 
أرباحا  األول 2010، والتي كانت 
صافية مبقدار 383 مليون دينار، 
وقد كانت إيجابية بشكل ملحوظ 
باملقارنة مع الربع املناظر من العام 
2009، حيث دعم ارتفاع املؤشرين 
الوزني والسعري مبعدل 14 و%8 
النتائج خالل  التوالي تلك  على 
الرب���ع األول، بينم���ا يتوقع أن 

وفقا للبيان الرس���مي للشركة، 
والتي تعادل نح���و 788 مليون 

دينار.
مت رصد توقع���ات ثالث من 
أوسع الصحف الكويتية انتشارا 
فيما يتعلق باألخبار التي تنشرها 
ع���ن نتائج الش���ركات املدرجة، 
وذلك قبل إعالنها رسميا، والتي 
ميكن اعتبارها »مجازا« توقعات 
الصح���ف، وقد ج���اءت نتيجة 
توقع���ات الصح���ف متواضعة 
للغاية للربع األول 2010، حيث 
بلغ متوسط صحتها 13%، وبلغت 
القص���وى للتوقعات  النس���بة 

يضغط أداء ذات املؤشرين على 
النتائج س���لبا في الربع الثاني، 
حيث انخفض الوزني مبعدل %9 
وكذلك السعري مبعدل 13% خالل 

الربع املذكور.
ونظرا للمعطيات السلبية أعاله 
لنتائج الربع الثاني 2010، فإننا 
نتوقع أال تفوق األرباح املجمعة 
للشركات املدرجة مستوى ال� 200 
مليون دينار، أي بانخفاض %48 
عن الربع األول 2010، وبانخفاض 
55% عن أرباح الربع املناظر من 
العام املاضي 2009، والتي بلغت 
442 مليون دين���ار، وبافتراض 

ق���ال تقري���ر 
مركز اجلمان 
لالستشارات 
االقتصادية أن 
املؤش���ر الوزني لسوق الكويت 
ل���ألوراق املالية انخفض مبعدل 
1.3% خالل شهر يونيو 2010، كما 
انخفض املؤشر السعري بنسبة 
مقاربة بلغ���ت 1.7%، مما يعني 
أن هبوط األس���عار خالل الشهر 
املذكور كان عاما جلميع شرائح 
الش���ركات املدرجة، سواء كانت 
أو متوسطة أو صغيرة،  كبيرة 
والذي يعتبر مؤشرا غير مريح 
لغياب عمليات الشراء االنتقائية 
املعه���ودة، مما يجع���ل التباين 
واضحا بني املؤشرين السعري 

والوزني في كثير من احلاالت.
وأوض���ح التقري���ر أن غياب 
عمليات الشراء االنتقائي ميكن 
تفس���يرها باليأس م���ن وضع 
سوق املال الكويتي واالستسالم 
النحداره املس���تمر، ويدعم ذلك 
التوجه السلبي، انخفاض متوسط 
التداول اليومي إلى 26.6 مليون 
دينار خ���الل يونيو مقابل 34.6 
مليون دينار خالل الشهر السابق 
له وهو مايو، أي مبعدل تراجع 

بلغ %23. 

أزمة الثقة

أن الوضع  التقري���ر  واعتقد 
املتردي املستمر للبورصة يعود 
لعن���وان كبير هو »أزمة الثقة«، 
العنوان  حيث تتفرع من ذل���ك 
الكبير عناوين فرعية متعددة، 
منها أزمة الثقة في إدارة البورصة 
من حيث الرقابة والتنظيم، وأزمة 
إدارات الشركات املدرجة من حيث 
ضعف األمان���ة والكفاءة، وأزمة 
املالية، والتي  بالبيان���ات  الثقة 
ال تعكس حقيقة أوضاع بعض 
الش���ركات، والذي يرجع جانب 
منه إلى س���لوكيات غير سوية 
لبعض مدققي احلسابات، وغيرها 
من العناوين املتعددة ألزمة الثقة 
السائدة حاليا، والتي أدخلت سوق 
املال في نفق مظلم نتمنى أن نرى 

بصيص أمل لنهايته قريبا.
انه من  إلى  التقرير  واش���ار 

برئاسة رشيد النفيسي

تقـرير


