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للحص���ول على حقوقهم بقوة القانون؟ فهناك ما ال يقل عن 20% من 
ش���ركات السوق تعاني اختبارات صعبة للخروج من أزمتها الراهنة 
والتي باتت على محك التصفية واخلروج من اللعبة برمتها بس���بب 
األخطاء الفادحة التي وقعت فيها إدارات تلك الش���ركات خالل فترات 
الرواج والتي كان���ت مفرطة في التفاؤل لدرج���ة أن موجودات تلك 
الشركات أصبحت في خبر »كان«، فهناك شركات ال متلك حتى األثاث 

للخروج من ورطتها.
فاحللول احلكومية املتمثلة في قوة التشريعات وسرعة تطبيقها 
بقوة القانون باتت ضرورة 
وه���ي تعاني م���ن طول 
اإلجراءات القضائية، األمر 
الذي يضع أمام املساهمني 
فرصة لتحويل عموميات 
الشركات التي يستثمرون 
فيها إلى عود كبريت يحاسب 
املتسببني واملتسيبني الذين 
أدت قراراتهم اخلاطئة إلى 

ضياع حقوق املساهمني.
املادة »171« من  وباتت 
قانون الشركات هي طوق 
الش���ركات  أمام  النج���اة 
للخ���روج م���ن أزمته���ا 
واحلصول على حقوقها، فقد 
آن للمساهمني ان يتحركوا 
للحصول عل���ى موافقتها 
حيث أن املادة تنص على أنه 

وتصدر قطاع شركات الش���ركات العقارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 108.5 ماليني س���هم نفذت من خ���الل 797 صفقة قيمتها 4.13 

ماليني دينار.
واحتل قطاع شركات االستثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 41.8 

مليون سهم نفذت من خالل 751 صفقة قيمتها 3.4 ماليني دينار.
 وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 35.5 

مليون سهم نفذت من خالل 770 صفقة قيمتها 6.13 ماليني دينار.
واحتل قطاع غير الكويتي املركز الرابع بكمية تداول حجمها 24.5 

مليون سهم نفذت من خالل 
248 صفقة قيمتها مليون 

دينار.
واحتل قطاع الصناعة 
املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 22.1 مليون س���هم 
نفذت من خالل 684 صفقة 

قيمتها 4.7 ماليني دينار.

المساهمون أمام تطبيق 
المادة »171« أو عدالة 

القضاء

مع الش���كوك املتزايدة 
حول قدرة اجلهات الرقابية 
حملاسبة مسؤولي الشركات 
املتس���ببة في حرق أموال 
املس���اهمني، هل ينتفض 
مس���اهمو تلك الش���ركات 

هدوء على األسهم »الرخيصة« و»القيادية« يدفع السيولة للتراجع
ومؤشرا السوق يستقران على »األخضر« بارتفاعات محدودة

 اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
15.1 مليون دين����ار على 50% من إجمالي القيمة وهذه 
الش����ركات هي: بيتك وزين واخلليج والكويت الدولي 

واملستثمرون ومنا القابضة.
 استحوذت قيمة تداول سهم »بيتك« والبالغة 5 ماليني 

دينار على 16.5% من إجمالي القيمة املتداولة.
 تصدر قطاع اخلدمات ارتفاعات مؤش����رات السوق، 
حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 27.8 نقطة تاله قطاع 
البنوك من حيث االرتفاع حيث ارتفع مؤشره بواقع 26.8 
نقطة، فيما جاء قطاع األغذية في املركز الثالث بواقع 20.4 
نقطة، وتصدر قطاع »غير الكويتي« مؤشرات قطاعات 
الس����وق الثالثة املتراجعة بواقع 17.7 نقطة تاله قطاع 
االس����تثمار بواقع 10.5 نقاط في املركز الثاني من حيث 

التراجعات على مستوى قطاعات السوق املتراجعة.

»إذا خسرت الشركة 75% من رأسمالها 
يجب على مجل���س اإلدارة ان يعقد 
جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا 
كانت احلالة تستوجب حل الشركة قبل 
اآلجل أو تخفيض رأسمالها أو اتخاذ 

غير ذلك من التدابير املناسبة«.
وإذا أهمل مجلس اإلدارة في عقد 
اجلمعي���ة العمومية غير العادية أو 
لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر 
النصاب القانوني أو رفضت الهيئة حل 
الشركة جاز لكل من اجلهة احلكومية 
املختصة ولكل مساهم أن يطلب إلى 
القضاء حل الشركة وألي منهما طلب 

اتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة.
وفي حال عدم حترك مجالس اإلدارات لتنفيذ تلك اخليارات يكون أمام 
اإلدارات حالن ال ثالث لهما، إما محاولة امتصاص غضب املساهمني عبر 
رفع سعر األسهم والتي لن تتطلب كميات كبيرة لرفعها فيكفي شراء 

10% من أسهم اخلزينة وإما اخلضوع طوعا الى عدالة القضاء.

آلية التداول

باس���تثناء بيت التمويل الكويتي الذي تصدرت تداوالته مكاسب 
األسهم البنكية، بواقع 40 فلسا للسهم مستقرا عند دينار و80 فلسا 
للس���هم مدعوما بالدخول املنظم من قبل احملفظة الوطنية ومواصلة 
ارتفاعات جلسات األسبوع املاضي ليعزز السهم بذلك من مكانته بني 
األسهم الدينارية. وتراجع سهم »الوطني« بواقع 20 فلسا في عمليات 
جني أرباح محدودة في أس���عار تراوحت بني دينار و220 فلسا كحد 

أعلى ودينار و200 فلس كحد أدنى.
وفيما ارتفعت استثمارات بواقع 5 فلوس للسهم لتستقر عند 350 
فلسا للسهم، استقر سهم املال عند 77 فلسا للسهم مع استمرار سهم 
»السالم« في تصدر نشاط السهم عند 89 فلسا للسهم في تداوالت بلغت 
10.6 ماليني سهم. وتصدر سهم املستثمرون نشاط الشركات العقارية 
من حيث الكمية والقيمة، في تداوالت حقق فيها السهم ارتفاعا بواقع 
1.5 فلس للسهم ليستقر عند مستوى 26.5 فلسا للسهم بكمية تداول 
بلغت 69.3 مليون س���هم وذلك على الرغم من تكبد الشركة خسارة 

قدرها 370 ألف دينار عن النصف األول.

الصناعة والخدمات

حقق سهم الصناعات ارتفاعا بلغ 10 فلوس ليستقر عند 305 فلوس 
للسهم، في تداوالت بلغت قيمتها 1.14 مليون دينار، مدعوما بالشراء 

من قبل االستثمارات الوطنية مع استمرار جاذبية السهم للشراء.
وواصل سهم »أجيليتي« ارتفاعاته في أولى جلسات تداول األسبوع 
احلالي رابحا 5 فلوس للسهم ليستقر السهم عند 440 فلسا للسهم في 
تداوالت ضعيفة نسبيا بلغت مليوني سهم بقيمة لم تتجاوز املليون 

دينار في ظل حالة الهدوء الذي انتابت حركة تداوالت السوق.
وتخلى سهم »زين« عن س���كونه عند مستوى دينار و180 فلسا 
للس���هم ليستقر عند دينار و200 فلس الذي أغلق عنده السهم نهاية 
جلسات األسبوع املاضي في حدود سعرية تراوحت بني دينار و200 

فلسا كحد أعلى ودينار و180 فلسا كحد أدنى.

عمر راشد
هدوء في التداوالت على األس���هم 
»الرخيصة« و»القيادية«، قاد السوق 
في أولى جلسات تداوالته األسبوعية 
إلى تراجع في حركة التداوالت مقارنة 
باجللسة السابقة، مع متاسك مؤشريه 
السعري والوزني عند اللون األخضر 

وبارتفاعات »محدودة«.
وقد دفعت حالة الترقب وتخوفات 
املتداولني من إعالنات نتائج النصف 
األول للشركات التي يتجاوز عددها 
162 مع دخول الش���ركات في الثلث 
األخي���ر من املهل���ة القانونية والتي 
يعززه���ا تخوفات من اجتاه اجلهات 

الرقابية، إلى تصفية بعضها بعد أن تآكل 75% من رأسمالها، وهو أمر 
يجعل تلك الشركات عرضة لإليقاف، وبالتالي فإن قرار العزوف عن 
الش���راء عنها سيكون سيد املوقف حلني اتضاح الرؤية حول أوضاع 

تلك الشركات املالية.
ومن بني العوامل األخرى التي دفعت س���يولة الس���وق للتراجع 
غياب التصريحات احلكومية التي كانت وقودا للس���وق خالل شهر 
يولي���و املاضي، فالس���وق بات يتحرك على وقع تل���ك التصريحات 
ويص���اب باخلمول مع تراجعها على اعتبار أن الش���ائعات باتت هي 
احملرك الرئيسي لتحركات السوق بعد أن غابت عنه احملفزات األخرى 
اإليجابية التي تعزز وضعه على أس���اس مؤسس���ي والتي يأتي في 
مقدمتها اإلنفاق احلكومي وتطبيق هيبة القانون ومواجهة التالعب 

في تداوالت السوق.
وم���ع عودة احلديث عن االفالس���ات والتوقع���ات بعجز أكثر من 
30% من الشركات املدرجة عن الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل جتاه 
دائنيها وكذلك انس���داد قنوات التمويل أمام تلك الشركات، انكمشت 
حركة املضاربات على األسهم الرخيصة والقيادية تأثرا بالعزوف عن 
الشراء الذي سيطر على سلوك املتداولني، األمر الذي أدى إلى تراجع 
في حركة التداول على الرغم من متاسك املؤشرين السعري والوزني 
وإغالقهم���ا على اللون األخضر بارتفاع���ات محدودة بفضل تداوالت 
الثواني األخيرة، إال أن مؤشرات حركة التداول شهدت تراجعا حيث 
تراجع حجم النش���اط بنس���بة 19.3%، فيما تراجعت سيولة السوق 

بنسبة 24.5% كما تراجع عدد الصفقات بنسبة %24.3.

المؤشرات العامة

أنهى مؤشرا الس���وق أولى جلسات تداوالته األسبوعية، بارتفاع 
املؤش���ر العام بواقع 3.4 نقاط مستقرا عند 6658.3 نقطة بانخفاض 
نس���بته 0.05% مقارنة باجللسة السابقة، فيما ارتفع املؤشر الوزني 
بشكل طفيف ال يتجاوز 0.98% نقطة ليغلق عند 420.2 نقطة وبارتفاع 

نسبته %0.23.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 255.03 مليون سهم نفذت من خالل 
3982 صفقة قيمتها 30.2 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 103 
ش���ركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة 
وتراجعت أس���عار أسهم 27 شركة وحافظت أس���هم 36 شركة على 

أسعارها دون تغيير.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم
6 شركات والبالغة 
15.1 مليون دينار 
على %50 
من إجمالي القيمة

المطالبة بتنفيذ 
المادة 171

من قانون الشركات 
أو اللجوء للقضاء 

خيارات المساهمين 
للمطالبة بحقوقهم 

خمول وترقب ألوضاع الشركات سيطرا على مجريات التداول في أولى جلسات السوق  )سعود سالم(

المؤشر العام 3.4 نقاط 
وتداول 255 مليون سهم 

بقيمة 30.2 مليون دينار

ارتفاع

نادر احلبيب

تنظمه »المسار« ويفتتحه الشيخ أحمد الفهد 21 أغسطس الجاري

»تساهيل« تطرح أراضي سكنية وتجارية
وصناعية في عمان بمعرض العقار الرمضاني

»جاب كورب« و»نيسان جلف« توقعان اتفاقية 
تحالف للعالمة التجارية »نيسان وإنفينيتي«

بنسبة 5% من إجمالي االئتمان 
املصرفي بجانب تقدمي 40% من 
القروض الشخصية للمواطنني 
شجع األفراد على التوجه نحو 
اس���تثمار جزء من مدخراتهم 
في شراء العقار كما شجع ذلك 
الشركات على التوجه نحو بناء 
مجمعات س���ياحية وجتارية 
وبيعها للمواطن���ني واملقيمني 

في البالد.
إلى أن »تس����اهيل«  وأش����ار 
جتاوزت التداعيات السلبية لألزمة 
الفترة  املالية واستطاعت خالل 
املاضية االحتفاظ بأصولها والوفاء 
بالتزاماتها كما أنها تباشر تنفيذ 
إستراتيجيتها اجلديدة للعام 2010 
والتي تس����تهدف إنشاء احملافظ 
العقارية الصغيرة واملتوس����طة 
والت����ي بإمكان األس����ر واألفراد 

تأسيسها عبر الشركة.
ارتياحه للوضع  وأعرب عن 
العام وتفاؤله بأن األزمة العقارية 
تتجه نحو االنفراج، وأن األسعار 
لن تتدهور أكثر مما كانت عليه 
عام 2009، مضيفا: »املستثمر الذي 
لم يستطع أن يبادر بالشراء قبل 
األزمة بسبب املبالغة في األسعار، 
وميكنه الش����راء اآلن وبأس����عار 

مناسبة«.

السعرية للعقار في عمان عززت 
اجلاذبية االستثمارية للعقار وبهذا 
فإن الشراء وإنشاء احملافظ ميكن 
أن يأتيا بأرباح س����ريعة وبأقل 
رأسمال وبنسبة تصل إلى أكثر 

من 22% خالل 3 أشهر.
وأفاد بأن صدور املرس���وم 
الس���لطاني في فبراير املاضي 
بالسماح لألجانب بشراء العقار 
في املناطق السياحية العمانية 
أدى إلى زيادة اإلقبال على شراء 
األراضي ومختلف أنواع العقار 
في عمان، كما أن السماح للبنوك 
التجارية مؤخرا بتمويل وتقدمي 
القروض للمشاريع اإلسكانية 

أعلنت شركة تساهيل العقارية 
عن مشاركتها في معرض العقار 
الرمضاني الذي تنظمه مجموعة 
املسار لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة من 21 إلى 24 أغسطس 
اجلاري، والذي يقام حتت رعاية 
نائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون اإلس����كان ووزير الدولة 
لش����ؤون التنمية الش����يخ أحمد 
الفهد، وذلك مبش����اركة أكثر من 
25 شركة عقارية محلية وخليجية 

وعربية.
وأوضح املدير العام في الشركة 
نادر احلبيب في تصريح صحافي 
أن الشركة ستطرح خالل مشاركتها 
في املعرض مجموعة من األراضي 
السكنية والتجارية والصناعية في 
مواقع مميزة بسلطنة عمان، مشيرا 
إلى أن األزمة املالية العاملية دفعت 
األسعار في عمان إلى مستويات 
مغرية بالشراء حيث ان األسعار 
هوت في بعض الواليات إلى %84 
مشيرا إلى أن هذا الهبوط يجعل 
األسعار مغرية، الفتا إلى أن عام 
2010 تعد أنس����ب وقت للشراء 
والدخول السوق سواء بالطريقة 

الفردية أو عبر إنشاء احملافظ.
أن املس����تويات  إلى  وأش����ار 

اعلنت شركة جاب كورب أنها وقعت حتالفا 
مع املكتب الرئيس���ي اإلقليمي لنيسان جلف، 
ومينح هذا التحالف احلق لشركة جاب كورب 
لتكون املزود احلصري خلدمات الضمان املمتد 
اخلاصة بالعالمة التجارية »نيسان وإنفنيتي« 

في الشرق األوسط وشمال افريقيا.
واوضحت الشركة انه مبوجب هذه االتفاقية 
ستقوم »جاب كورب« بإدارة منتجات وخدمات 
الضمان املمتد في منطقة اخلليج لتشمل جميع 
منتجات نيس���ان وإنفنيتي، حيث استطاعت 
جاب كورب أن تبني قاعدة من الثقة مع عمالئها 
عبر إدارة خدمات ومنتجات موثوقة ومبعايير 
عاملية، مما جعل جاب كورب حتتل الصدارة في 

املنطقة وحول العالم في مجال إدارة املطالبات 
لهذه اخلدمات.

واشارت الى أن هذه االتفاقية جاءت للتأكيد 
على الثقة العميقة بأداء ش���ركة جاب كورب، 
وحيث س���يتمكن عمالء نيسان وإنفنيتي من 
االستفادة من منتجات ذات قيمة مضافة والتي 
من ش���أنها أن توفر للعمي���ل قيمة أفضل عند 

إعادة البيع.
وفي تعليق لنائب رئيس مجلس إدارة جاب 
كورب مارت���ن واربرتن، قال »إن هذا التحالف 
يأتي ليؤكد على مصداقية الشركة ووعيها جتاه 
عمالئه���ا، كما أنه يضيف عالمة جتارية بارزة 

إلى قائمة الشركات التي نتعامل معها«.

اإلبراهيم: »ضمان االستثمار« تؤيد توحيد منهجيات عمل 
وكاالت التقييم االئتماني العالمية وإنشاء جهة دولية لمراقبتها

من اإلجمالي العاملي البالغ 5629 
اتفاقية منها نحو 749 اتفاقية 
ثنائية لتش����جيع االس����تثمار 
BITs منه����ا 25% بينية عربية 
م����ن إجمالي عامل����ي بلغ 2754 
اتفاقية ونحو 498 اتفاقية جتنب 
االزدواج الضريبي DTTs، منها 
32% بيني����ة عربية من إجمالي 

عاملي بلغ 2875 اتفاقية.
وتراكميا حلت مصر ضمن 
قائم����ة أكث����ر 10 دول إبرام����ا 
التفاقيات تش����جيع االستثمار 
الثنائية الدولية على املستوى 
العاملي والعربي، حيث جاءت في 
الترتيب اخلامس عامليا واألول 
عربيا بإبرامها 101 اتفاقية بنهاية 

عام 2008.
الدول  كما ج����اءت كأكث����ر 
العربي����ة إبرام����ا لالتفاقي����ات 
الثنائية البينية العربية، سواء 
لتشجيع االس����تثمار بإبرامها 
18 اتفاقية م����ع دول عربية أو 
لتجنب االزدواج الضريبي بعدد 
16 اتفاقية تشاركها تونس بنفس 
اتفاقيات جتنب االزدواج  عدد 
الضريبي، بينما تليها سورية 
ف����ي الترتيب من حي����ث إبرام 
العربية  الثنائي����ة  االتفاقيات 
البينية لتش����جيع االستثمار 
 بع����دد 16 اتفاقي����ة، ثم املغرب

ب� 15 اتفاقية، تونس )14 اتفاقية(، 
ولكل م����ن اجلزائر واليمن )13 
اتفاقية(، ولبنان واألردن )12 

اتفاقية(.
وأش����ارت النش����رة إلى أنه 
وخ����الل الرب����ع األول من عام 
2010، مت إبرام 37 اتفاقية ثنائية 
فيما بني 73 دولة حول العالم 
منها 5 اتفاقيات ثنائية للدول 
العربية، لتعكس تسارع معدل 
إبرام اتفاقيات جتنب االزدواج 
الضريبي في الدول العربية مع 
بعض دول االحت����اد األوروبي 
واليابان كجزء من االستجابة 
للجهود العاملية بش����أن زيادة 
التعاون من اجل مكافحة التهرب 

الضريبي.

وكاالت التصني����ف العاملي����ة، 
وتعريف احلكومات واملؤسسات 
العربية بآليات حتسني ترتيبها 

ووضعها في تلك املؤشرات.
الدعوات  اإلبراهي����م  وأي����د 
التي شهدها العالم أخيرا بشأن 
توحي����د منهجي����ات عمل تلك 
الوكاالت وإنش����اء جهة دولية 
تضطل����ع مبراقبتها خصوصا 
بعد وق����وع بعضها في أخطاء 
إضافة إلى االختالفات الواضحة 
ف����ي تقييماتها بس����بب الدور 
الكبير لتقديرات خبراء حتليل 
القطري����ة في وكاالت  املخاطر 
التصني����ف العاملية في تقييم 
بعض املتغيرات غير الكمية مثل 
تقييم درجة االستقرار السياسي، 
وكذلك في حتديد وتوزيع األوزان 
النس����بية ملختلف  واألهمي����ة 
املتغي����رات الداخلة في تكوين 

نظام التصنيف املطبق.

اتفاقيات تشجيع االستثمار

كما أشارت النشرة إلى الدور 
املكمل ال����ذي تلعبه االتفاقيات 
الثنائي����ة حلماية وتش����جيع 
االس����تثمار ومن����ع االزدواج 
ف����ي حركة رؤوس  الضريبي 
العالم خصوصا  األموال حول 
ان ال����دول العربية أبرمت وفق 
بيانات املؤسسة ومصادر دولية 
على أساس تراكمي بنهاية عام 
2009، نحو 1250 اتفاقية ثنائية 
لتشجيع االس����تثمار وجتنب 
االزدواج الضريبي بنسبة %22 

أكد مدي����ر عام املؤسس����ة 
العربي����ة لضمان االس����تثمار 
وائتمان الصادرات فهد اإلبراهيم 
السيادي  التقييم االئتماني  أن 
العوامل  للدول أصبح من أهم 
املؤثرة في قرارات االس����تثمار 
والتج����ارة واألعمال إلنش����اء 
املش����اريع وتنفي����ذ املعامالت 
الدولية من قبل املس����تثمرين 
واملصدري����ن ورج����ال األعمال 
والش����ركات وخاصة الشركات 

متعددة اجلنسيات.
وأشار اإلبراهيم في افتتاحية 
النشرة ربع السنوية »ضمان 
الت����ي تصدرها  االس����تثمار« 
إلى أن جميع دول  املؤسس����ة 
العالم وخاصة الناشئة والنامية 
مبا فيها الدول العربية تسعى 
إلى احلص����ول على تصنيفات 
ائتماني����ة س����يادية مرتفعة، 
حده����ا األدنى تصنيف »درجة 
االستثمار«، مع محاولة جتنب 
احلصول على تصنيفات متدنية 
تبدأ من »درجة املضاربة« فأقل، 
التصنيفات  وذلك بسبب دور 
الكبير في حتديد قدرة الدولة 
ومؤسساتها احلكومية واخلاصة 
ف����ي احلصول عل����ى القروض 
ب����ل وإجراء  ورؤوس األموال 

التعامالت التجارية واملالية.
وش����دد اإلبراهي����م على أن 
املؤسسة تدرك األهمية البالغة 
للتقييمات السيادية ودورها ولذا 
أنش����أت وحدة خاصة لتحليل 
املخاطر القطرية وطورت مؤخرا 
النموذج املستخدم في إصدار 
التصنيف االئتماني السيادي 
التي تتعامل معها، كما  للدول 
قامت ف����ي 20 أبري����ل املاضي 
بتنظيم أول مؤمتر إقليمي في 
الكويت ع����ن املخاطر القطرية 
مبش����اركة ممثلني عن نحو 30 
دولة عربية وأجنبية، فضال عن 
الدورية  املتابعة  حرصها على 
عبر مطبوعاته����ا وإصداراتها 
املختلفة لوضع الدول العربية في 
التصنيفات السيادية للمخاطر 
القطرية الصادرة عن مختلف 

أكد في افتتاحية النشرة الفصلية للمؤسسة على أهميتها في تحديد وضع الدول في المعامالت الدولية

فهد اإلبراهيم

التقويم االئتماني السيادي للدول العربية وفق أهم وكاالت التصنيف الدولية
يوليو 2010
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