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املتعلقة باإلفصاح والرقابة على التداوالت حماية للمساهمني وتعزيزا 
ملبدأ الش����فافية، إال أن بورصة نتائج الشركات عن النصف األول تثبت 
قصورا وعجزا لدى تلك اإلدارة مع قرب انتهاء املهلة القانونية للشركات، 
حيث متتلئ إعالنات الس����وق بنتائج تلك الش����ركات في ال� 48 ساعة 
األخيرة من تلك املهلة األمر الذي ال يعطي فرصة حقيقية أمام املستثمرين 
واملتداولني لدراس����ة وضع الشركة احلقيقي وحتديدا مؤشراتها املالية 
املتعلقة بالربحية واملوجودات والقيمة الدفترية للس����هم وغيرها من 
املؤشرات االقتصادية واملالية 

األخرى. 
وبس����بب غي����اب تلك 
البيانات أو تأخيرها يعيش 
السوق حاليا وضعا مأساويا 
بغياب تلك املؤشرات وبالتالي 
فتح املجال بشكل واسع أمام 
إطالق الش����ائعات وإعطاء 
أمامها للتحكم في  الفرصة 
مسار التداوالت لتخرج بذلك 
السوق من الطابع املؤسسي 

إلى الطابع االنفعالي. 
مالحظات عديدة ميكن 
من خالله����ا معرفة درجة 
القصور الرقابي الذي تعاني 
منه إدارة السوق وأول تلك 
املالحظات ما يتعلق بتعامل 

وتراجعت أسعار أسهم 31 شركة.
وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 92.8 

مليون سهم نفذت من خالل 700 صفقة قيمتها 3.4 ماليني دينار.
واحتل قطاع شركات االستثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 52.2 

مليون سهم نفذت من خالل 854 صفقة قيمتها 4.9 ماليني دينار.
وج����اء قطاع اخلدمات في املركز الثال����ث بكمية تداول حجمها 39.3 

مليون سهم نفذت من خالل 1055 صفقة قيمتها 15.6مليون دينار.
واحتل قطاع غير الكويتي 
الرابع بكمية تداول  املركز 
حجمها 31.68 مليون سهم 
نفذت من خالل 247 صفقة 

قيمتها 1.37 مليون دينار.
البنوك في  وجاء قطاع 
املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 22.9 مليون س����هم 
نفذت من خالل 515 صفقة 

قيمتها 9.2 ماليني دينار.

إدارة السوق وشفافية 
البيانات

ب����ني كل فت����رة وأخرى 
تخ����رج إدارة الس����وق عن 
صمته����ا لتطب����ق بحرفية 
ومهنية عالية قوانني السوق 

أسهم الخرافي تدفع سيولة السوق لالرتفاع
وترقب لتطورات صفقة »زين« و»اتصاالت« اإلماراتية

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
22.1 مليون دينار عل���ى 55.9% من إجمالي القيمة 
وهذه الش���ركات هي: »زين« و»الكوي���ت الدولي« 
و»بيتك« و»املستثمرون« و»اخلليج« وبيت التمويل 

اخلليجي.
 تصدرت قيمة تداوالت س��هم »زين« السوق، حيث 
بلغت قيمة تداوالتها 12.05 مليون دينار وبنسبة %30.5 

من إجمالي القيمة. 
 تصدر قطاع اخلدمات مؤشرات السوق من حيث 
االرتفاع بواقع 67.5 نقطة، تاله مؤشر قطاع البنوك 
بواقع 52 نقطة. وجاء مؤش���ر قطاع االستثمار في 
املرتبة الثالثة من حيث االرتفاع بواقع 15.5 نقطة. 

إدارة السوق مع األخبار الواردة 
عن الش����ركات املدرجة ففي حني 
تطالب بعضها عبر إيقاف تداولها 
بإيضاح حول خبر معني تتجاهل 
أخبار واردة على أخرى األمر الذي 
يضع عالمات استفهام حول مدى 
متابعة العاملني في إدارة الشركات 
الواردة  الس����وق لألخبار  بإدارة 
عل����ى تلك الش����ركات وثاني تلك 
املالحظات يعود وبشكل رئيسي 
إلى تهاون إدارة السوق في التعامل 
مع الش����ركات التي حترص على 
اإلعالن عن كل كبيرة وصغيرة عن 
أدائها املالي وجتاهل إدارة السوق 
وهن����اك وقائع كثيرة مت حصرها 
خالل املرحلة املاضية تثبت هذا 
األمر. أما ثالث تلك العوامل فهو إعالنات نتائج الش����ركات املالية على 
موقع الس����وق والتي تؤدي إلى نوع من اللغط لدى املتداولني في شراء 
تلك األسهم من خالل البيانات الواردة والتي عادة ال يتم تدقيقها. وتدفع 
تلك املالحظات إلى التساؤل: الى متى يظل السوق يعاني قصورا رقابيا 

على الشركات املدرجة فيه؟

آلية التداول

عاد س����هم »الوطني« لالرتفاع مرة أخرى إلى دينار و220 فلسا في 
تداوالت ضعيفة نسبيا بلغت قيمتها 348.5 ألف دينار، فيما تراجع سهم 
بوبيان بواقع 10 فلوس في عمليات مضاربية تأتي بعد ارتفاع الس����هم 

خالل اجللسة السابقة.
وفيما استقر سهم بيتك عند مستوى دينار و60 فلسا للسهم، ارتفع 
س����هم »التجاري« بواقع 20 فلس����ا ليس����تقر عند 900 فلس للسهم في 

تداوالت لم تتجاوز 10000 سهم.
وارتفع سهم مجموعة االستثمارات الوطنية ارتفاعا قدره 5 فلوس 
للسهم في تداوالت بلغت 3 ماليني سهم وذلك تأثرا بالنشاط الذي شهده 
س����هم »زين«، كما ربح سهم »الس����احل« فلسني ليستقر عند 126 فلسا 
للسهم، كما حققت »إيفا« ارتفاعا قدره فلس واحدا ليستقر عند 69 فلسا 

للسهم في تداوالت نشطة بلغت 5.9 ماليني سهم.

الصناعة والخدمات

ارتفع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 
305 فلوس للس����هم بكمية تداول حجمها 3.2 ماليني سهم بقيمة 959.6 
ألف دينار وارتفع سهم أنابيب بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 310 

فلوس للسهم تأثرا باألخبار الواردة على صفقة زين.
وفي عمليات جني أرباح محدودة تراجع س����هم »أجيليتي« بواقع 5 
فلوس للسهم ليستقر عند 435 فلسا للسهم، كما ارتفعت سيولة زين 
بش����كل ملحوظ لتحقق 12.05 مليون دينار، في تداوالت نشطة بلغت 

10 ماليني سهم.

عمر راشد
حتركت »زين« فتحركت سيولة 
السوق بارتفاع تفوق نسبته %50. 
فبعد تراجع مس����تويات سيولة 
السوق في جلسة، أول من أمس، 
املرتبطة  قادت زين والش����ركات 
بها الس����وق لالرتفاع مرة أخرى 
مستحوذة على ما يقارب من %40 

من إجمالي القيمة.
وعلى الرغم م����ن عدم وجود 
تأكي����دات م����ن إدارة »زي����ن« أو 
»اتصاالت« اإلماراتية عما إذا كان 
خبر اقتراب توقيع صفقة بيع كل 
أو جزء من حصة مجموعة اخلرافي 
في الشركة البالغة 14%، إال أن تفاعل 
املتداولني واملس����تثمرين مع أداء 

السهم كان قويا وذلك لثالثة عوامل أولها: صمت »اتصاالت« اإلماراتية 
عن نفي أو تأكيد اخلبر كما فعلت في ش����هر يونيو املاضي وهو ما دعا 
الكثير من املتداولني واملستثمرين إلى امليل نحو تصديق اخلبر ال نفيه، 
وثاني تلك العوامل تأكيد الرئيس التنفيذي للش����ركة نبيل بن سالمة 
وجود مس����تثمرين لديهم الرغبة في ش����راء حصة من »زين« أما ثالث 
تلك العوامل فهو أن السوق يعيش منذ األسبوع املاضي حالة شح في 
التصريحات احلكومية الداعمة ملسار تداوالته، حيث إن غياب تصريحات 
مؤثرة في تداوالت السوق منذ بداية الشهر اجلاري جعل السوق مهيأ 
أكثر من أي وقت مضى للتفاعل مع أي شائعات يتم إطالقها في السوق 

دون التفكير في مدى صحة تلك الشائعات من عدمها. 
وقادت التداوالت النشطة على أسهم مجموعة اخلرافي مؤشري السوق 
لالس����تقرار على اللون األخضر، كما عادت مؤشرات حركة التداول إلى 
االرتفاع مرة أخرى حيث ارتفعت الكميات بنسبة 20% وتخطت ارتفاعات 
سيولة الس����وق حاجز ال� 50% كما استقرت الصفقات على ارتفاع بلغ 

17.1% مقارنة باجللسة السابقة.
كما انعكس خبر »زين« على مؤشري السوق في ثالث جلسات التداول 
األس����بوعية، ففيما أغلق املؤشر السعري على ارتفاع قدره 13.9 نقطة 
ليستقر عند 6637.8 نقطة بنسبة منو 0.21%، أنهى املؤشر الوزني التداوالت 

على ارتفاع طفيف بلغ 0.29 نقطة ليستقر عند 418.77 نقطة. 

المؤشرات العامة

 أنهى الس����وق ثالث جلسات تداوالته األس����بوعية على ارتفاع في 
مؤشريه السعري والوزني، ففيما ارتفع املؤشر العام بواقع 13.9 نقطة 
مس����تقرا عند 6637.8 نقطة بارتفاع نس����بته 0.21% مقارنة باجللس����ة 
الس����ابقة، ارتفع املؤشر الوزني بشكل طفيف بواقع 0.29 نقطة ليغلق 

عند 418.77 نقطة وبارتفاع نسبته %0.07. 
 وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 257.7 ماليني سهم نفذت من خالل 
4025 صفقة قيمتها 39.5 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 108 
ش����ركات من أصل 212 ش����ركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم
 6 شركات والبالغة 
22.1 مليون دينار 
على %55.9 
من إجمالي
القيمة المتداولة

غياب الوضوح 
حول التصريحات 

الحكومية جعل 
السوق مهيأ للتفاعل 

مع أي أخبار حول أداء 
الشركات المدرجة 
خاصة القيادية منها

»زين« تعيد الثقة إلى السوق مرة أخرى  )قاسم باشا(

المؤشر العام 13.9 نقطة 
وتداول 257.7 مليون سهم 

بقيمة 39.5 مليون دينار

ارتفاع

»منازل« تخسر 1.2 مليون دينار 

9.5 ماليين دينار
خسائر »اللؤلؤة« في 2009

»النوادي القابضة« تربح
429.6 ألف دينار للنصف األول

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة ش���ركة 
منازل القابضة )منازل( اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 2010/6/30، حيث حققت الشركة خسائر 1.2 

مليون دينار مبا يعادل 1.7 فلس للسهم.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة 
لؤلؤة الكويت العقارية )لؤلؤة( اعتمد البيانات املالية السنوية 
للش���ركة للسنة املنتهية في 2009/12/31، حيث حققت الشركة 
خس���ائر 9.5 ماليني دينار مبا يعادل 37.9 فلسا للسهم مقارنة 
مع خس���ائر 7.9 ماليني دينار مبا يعادل 31.5 فلسا للسهم في 
عام 2008، علما بان تقرير مراقب احلس���ابات للشركة يحتوي 

على أساس عدم إبداء الرأي في التالي: 
1- قامت شركة لؤلؤة الكويت العقارية بالدخول في معامالت 
مش���تقات مالية مع إحدى البنوك احمللية، وقد قام البنك برفع 
دعوى قضائية على الش���ركة للمطالب���ة مببلغ 539.200.000 
دوالر مع الفوائد، علما بان أس���اس احتس���اب هذا املبلغ غير 
متاح لنا، وحتى تاريخ إصدار البيانات املالية املجمعة املرفقة 
 مازالت القضية منظورة أم���ام القضاء وال ميكن حاليا حتديد 

نتيجة هذه القضية .
2- بس���بب األثر اجلوهري لألمر املذكور في فقرة أس���اس 
عدم إبداء الرأي، لم نتمكن  من احلصول على أدلة تدقيق كافية 
ومالئمة إلبداء رأي التدقيق، ولذا فإننا  ال نبدي رأي حول هذه 

البيانات املالية املجمعة. 

قالت شركة النوادي القابضة ان صافي ارباحها في نهاية النصف 
االول م���ن العام احلالي قدره 429.613 دين���ارا بربحية قدرها 4.08 
فلوس للس���هم، حيث بلغ العائد على املوجودات ما نسبته %2.41 
والعائد على حقوق مس���اهميها بلغ ما نسبته 3.18%، في حني بلغ 
إجمال���ي املوجودات 17.8 مليون دينار وإجمالي حقوق املس���اهمني 

13.5 مليون دينار.

 

" "

»بي پي« تأمل في طي صفحة البقعة 
النفطية  في غضون الساعات القادمة

نيو اورلينز � أ.ف.پ ورويترز: أعلنت مجموعة 
بريتش پتروليوم امس ان عمليتها لس����د البئر 
املسببة للبقعة النفطية نهائيا وطي صفحة الكارثة، 
أحرزت تقدما كبيرا، وقال نائب رئيس املجموعة 
كينت ويلز: »نقوم بتجارب ضخ وسنقيم النتائج 

ونقوم بالتعديالت الضرورية«.
وأض����اف: »بعد ذلك س����نقوم بعملية س����د 
البئر )س����تاتيك كيل( وقد يستغرق ذلك طوال 

يومني«.
 وتقض����ي ه����ذه العملية الت����ي يطلق عليها 
)ستاتيك كيل(، ، بضخ سوائل ومواد صلبة ثم 
س����د البئر التي تضررت بانفجار وغرق املنصة 
النفطية ديبووتر هورايزن نهاية ابريل املاضي، 
وإذا جنحت العملية، فستتمكن فرق »بي پي« من 
ان تغلق نهائيا البئر التي لم يعد يسجل تسرب 
للنف����ط منها منذ منتصف يوليو املاضي بفضل 
غطاء، لكن لم يتقرر وضعها بش����كل دائم، إال ان 

هذه اإلجراءات لم تختبر بعد بينما فشلت مبادرة 
مماثلة في نهاية مايو املاضي.

عل����ى صعيد آخر، قالت ش����ركة السمس����رة 
اليابانية »ميتس����وي اند كو« التي متلك وحدة 
لها حصة في بئر النفط املنفجرة لش����ركة »بي.

پي« في خليج املكس����يك إنها تسلمت حتى اآلن 
فات����ورة مطالبات بقيم����ة 480 مليون دوالر من 

الشركة البريطانية.
وحتوز »ميتس����وي« حصة نسبتها 10% في 
البئر التي متت تغطيتها وذلك عن طريق وحدتها 

»ميتسوي« للتنقيب عن النفط.
وتس����عى »بي.پ����ي« إلى جعل »ميتس����وي« 
و»أنادارك����و بتروليوم« الكندية التي متلك %25 
في البئ����ر تدفعان جزءا م����ن تكاليف التنظيف 
بعدما أسفر حادث التسرب النفطي عن مقتل 11 
شخصا وتسبب في أسوأ كارثة بيئية في تاريخ 

الواليات املتحدة.

»ميتسوي« اليابانية تتسلم فاتورة مطالبات بقيمة 480 مليون دوالر

بنوك االستثمار الخليجية مرشحة للتحول إلى »بنوك متخصصة«
دبي � رويترز: باتت بنوك االستثمار 
احمللية وشركات الوساطة في اخلليج 
مجبرة على البحث عن نشاطات جديدة 
لتحل محل مصادر الدخل التقليدية التي 
تضررت بسبب التباطؤ في الوقت الذي 
تدخل فيه البنوك العاملية السوق بقوة 

مما يزيد من احتماالت االندماج.
ويدفع الهبوط احلاد في قيم العقارات 
باخللي����ج وندرة عمليات الطرح العام 
األولي التي متثل نشاطا أساسيا لبنوك 
االس����تثمار عالوة على املنافس����ة من 
قبل بنوك عاملية إلى اللجوء ألس����واق 
متخصصة مثل متويل مشروعات البنية 
األساسية والصرف األجنبي لكي تواصل 

مسيرتها.
وفي هذه املنطق����ة التي تندر فيها 
عملي����ات االس����تحواذ الكامل����ة يقول 
محللون إنها أصبحت اآلن محتملة في 
األجل املتوسط. ومن املرجح أن تصبح 
بنوك االستثمار اخلليجية التي تتحول 
بنجاح إلى بنوك متخصصة أهدافا جذابة 
لعمليات استحواذ أو مشروعات مشتركة 
للبنوك العاملية مثل كريدي س����ويس 

ومورجان ستانلي وسيتي جروب.
ومن جهة أخرى قد تضطر البنوك 
احمللية التي ال تتمكن من تنشيط أعمالها 

املصرفية االستثمارية إلى االندماج مع 
بنوك أخرى لتبقى على قيد احلياة.

وهوى سهم ش���عاع كابيتال أكبر 
بنك اس���تثمار في دب���ي حوالي %90 
منذ انهيار الطف���رة العقارية في عام 
2008 مما أثار أزمة اقتصادية عاملية. 
ويعلق البنك آماله على توجيه مزيد 
من التركيز إلى إدارة األصول بعد أن 
تراجع دخله األساس���ي من عمليات 

الطرح العام األولي.
وقالت ناتالي بوي���د املتخصصة 
في األسواق املالية في مكتب احملاماة 
سيمونز آند سيمونز »قروض الشركات 
وأس���واق رأس املال مازالت متراجعة 

نسبيا«.
»البنوك احمللية تستفيد استفادة 
كبيرة من الفرص الناش���ئة من تزايد 
مشروعات البنية األساسية في أنحاء 
املنطق���ة والص���رف األجنبي وتقدمي 

االستشارات للصناديق السيادية«.
وتعه���دت احلكومات باس���تثمار 
ملي���ارات في الطرق واملستش���فيات 
ومشروعات أخرى للبنية األساسية 
جلذب مزيد من االس���تثمار األجنبي 
في الوقت الذي ينمو تعداد س���كانها 

بصورة متسارعة.

وتتطلع البنوك احمللية الكبرى في 
اإلمارات وقطر إل����ى عمليات التجزئة 

لكي تنمو.
وتواجه شركات االستثمار في الكويت 
مثل دار االستثمار واملجموعة الدولية 
لالستثمار أيضا صعوبة كبيرة بسبب 
الهبوط احلاد في قيم العقارات في حني 
تسلط مشكالت الدين التي يواجهها بيت 
التمويل اخلليج����ي وبنك اركابيتا في 
البحرين الضوء على التعرض الكثيف 
في املنطقة لس����وق العقارات. وتظهر 
جداول القطاع املصرفي االستثماري أن 
البنوك العاملية تهيمن على كل القطاعات 
التقليدية مثل القروض املجمعة وعمليات 
االندماج واالستحواذ وإصدارات األسهم 
والسندات وهو ما يظهر جليا في دخل 

هذه البنوك من رسوم هذه األنشطة.
وقال تقرير ملؤسسة ايه.تي كيرني 
لالستش����ارات إن الس����وق املصرف����ي 
االستثماري في اخلليج منا 17% سنويا 
في كل قطاعاته ما عدا السمس����رة في 
الفترة من 2005 حتى 2007 لكن إيرادات 
القطاع املصرفي االستثماري تراجعت 
إلى 4.2 ملي����ارات دوالر في 2009 بعد 
أن وصلت إلى الذروة عند 5.5 مليارات 

دوالر في 2007.

ضمن رحلتها في البحث عن مصادر دخل ونشاطات جديدة
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