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االقتصادية

أحمد يوسف
الرئيس  أعرب نائ���ب 
والعضو املنتدب لشركة 
نور لالستثمار املالي ناصر 
املري عن أملة في انتعاش 
االقتص���اد الكويتي خالل 
الرب���ع الرابع م���ن العام 

احلالي.
وتوقع املري في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان يشهد 
الربع الثالث حاليا مزيدا 
م���ن الهدوء عل���ى جميع 
األوضاع االقتصادية ملمحا 
الى ان الربع الثاني قد شهد 
تباطؤا ملحوظا في األداء 

االقتصادي وفي تداوالت سوق الكويت لألوراق املالية وبأقل 
من مثيله في العام املاضي.

وقال اذا كان هناك اعتقاد بان أداء الربع الثالث هو الفيصل 
واحلكم على أداء ونتائج الشركات خالل العام اال ان عام 2010 
يعد استثنائيا، فمازالت تداعيات األزمة االقتصادية العاملية 
مس���تمرة الى اآلن، باإلضافة الى العديد من التحديات التي 

تواجهه الشركات على رأسها يأتي شح السيولة.
وأشار الى ان ما يقوم به الشيخ احمد الفهد من مجهودات 
في سبيل تعزيز النهوض باالقتصاد عبر خطة التنمية ستؤتي 

ثماره خالل الربع الرابع من العام احلالي.
وأشاد املري بالتصريحات احلكومية الرامية الى تخليص 
الس���وق من عفن الش���ركات، قائال »كلم���ا زاد املعروض قل 

الطلب«.
وقال ان هيئة اسواق املال لن تكون مبنزلة العصا السحرية 
التي مبقتضاها ستحل جميع مشاكل سوق الكويت لألوراق 
املالية، إمنا هي مبنزلة احدى الركائز األساس���ية التي يرتكز 
عليها الس���وق في أداء وطبيعة عملية، ودورها الرئيس���ي 
يتلخ���ص في عمليات تنظيم الس���وق أكثر وإحكام عمليات 

الرقابة عليه بصورة عمله.
وأكد على ان سوق الكويت لألوراق املالية بطبعة منتظم 
ومن األسواق الديناميكية ووضعه كوضع اي سوق في العالم 
قابل للربح واخلسارة، وال يعني زيادة احلديث عن خسائره 
ان هناك مشاكل، ففي وقت األرباح لم نسمع أحدا يتحدث عن 
زيادة األرباح، وفي رده على سؤال يتعلق بعزوف عدد كبير 
من االقتصاديني عن قبول منصب رئيس هيئة أسواق املال، 

قال »املنصب مجهد وغير مجد ملن يقبل به«.
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 ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة  املركز 
املالي الكويتي  افادت بانه����ا حصلت على موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها املالية   املرحلية للفترة 
املنتهية في 2010/6/30. وقال بيان الشركة انها حققت 
أرباحا بقيمة 1.448 مليون دينار بواقع 3 فلوس للسهم 
الواحد مقابل خسائر بقيمة 2.273 مليون دينار بواقع 5 

فلوس للسهم الواحد لنفس الفترة من العام املاضي.

ذكر س����وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة 
ش����ركة منشآت للمش����اريع العقارية )منشآت( اعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 
2010/6/30. وقال بيان الشركة انها حققت خسائر بقيمة 
7.992.212 دينار بواقع 25 فلس����ا للسهم الواحد مقابل 
خسائر تقدر ب� 4.558.676 دينار بواقع 14 فلسا للسهم 

الواحد لنفس الفترة من العام املاضي.

7.9 ماليين دينار خسارة »منشآت«1.4 مليون دينار ربح »المركز«

الشركات تلتزم باإلعالن تفصياًل عن أخبارها في األسواق الخليجية .. وتتجاهل إدارة السوق!
محمود فاروق ـ عمر راشد

استمرارا لنهج بعض الشركات املدرجة في جتاهل 
إدارة سوق الكويت لألوراق املالية بشأن اإليضاحات 
املطلوبة منها حول أوضاعها املالية والقضايا واالخبار 
اجلديدة التي تثار حولها، أعلنت شركة »أجيليتي« 
املوقوفة عن التداول منذ اخلميس املاضي على موقع 
بورصة دبي أنه ال عالقة لها مبا ذكرته مجلة »ميد« 
في عددها الصادر 3 اجلاري واخلاص بأن محكمة 
العدل االميركية بصدد اس���قاط التهم عن ش���ركة 
اجيليتي، وال معرفة به���ا مبا توصلت اليه املجلة 

من تلك االستنتاجات.
وجاء اإلعالن ليطرح وبقوة مرة أخرى مس���ألة 

اإلفصاح الذي تتبعه الشركات في األسواق املالية 
لدول مجاورة دون اكتراث لإلعالن على موقع السوق، 
فاحل���االت كثيرة وقد بدأت بإع���الن بيت التمويل 
اخلليجي منذ أسبوعني على موقع سوق البحرين 
املالي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع مدينة الطاقة التابع 
له في ليبيا بقيمة 20 مليار دوالر والذي رفع تداوالت 
الس���هم بشكل كبير دون أن تعلم إدارة السوق عن 
األمر ش���يئا ودون أن تتحرك إليقاف الس���هم عن 

التداول.
وفي األسبوع نفسه، أعلن بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( على موقع بورصة دبي أن مجلس اإلدارة 
اجتمع واعتمد البيانات املالية للنصف األول وأرسلها 

إلى بنك الكويت املركزي للموافقة عليه وفي انتظار 
املوافق���ة عليها لإلعالن عنها وذلك دون أن تتحرك 

إدارة السوق.
وقبل أيام قليلة نشر موقع بلومبيرغ االلكتروني 
خبرا مفاده أن ش���ركة »أمريكانا« تلقت عرضا من 
صندوق قطر االستثماري بشراء 50% من رأسمالها 
بواقع 4.2 دنانير للس���هم حيث شهد السهم خالل 
جلس���تني متتاليني ارتفاعا باحلد األعلى على مدى 
يومني متتاليني ليبلغ س���عر الس���هم دينارا و580 
فلسا دون أن تقوم إدارة السوق باستيضاح بيانات 
تفصيلية عن السر وراء ارتفاع السهم، وعلى الرغم 
من أن الش���ركة بادرت بايض���اح األمر إال أن إدارة 

السوق لم تتحرك جتاه السهم بعد مشاهدته مرتفعا 
باحلد األعلى.

من جانب آخر، وصف أحد املتداولني الشركات 
التي تتجاهل إعالناتها إلدارة السوق قائال: »يا فرعون 
إيش فرعنك.. قال ملقتش���ي حد يلمني«، مبينا أن 
ذل���ك التجاهل ما هو إال دليل على الضعف الرقابي 

واتباع سياسة الكيل مبكيالني.
في هذا السياق، قالت مصادر مسؤولة في سوق 
الكويت لألوراق املالية ل� »األنباء« ان هناك اسبابا 
وراء عدم قدرة ادارة السوق على ردع تلك الظاهرة 
التي تفشت خالل اآلونة األخيرة منها: ان موقع السوق 
غير مجهز لتحميل ملفات بنظام »البي.دي.اف« وان 

هناك العديد من الشركات تتأخر عن ارسال االعالن 
الذي تود ان تنش���ره، فضال عن عدم وجود لوائح 
أو قوانني تختص بهذا الشأن ولتضع عقوبات على 
الشركات املخالفة األمر الذي دفع الشركات إلى جتاهل 
سوق الكويت واالهتمام باالسواق اخلليجية التي 
تفرض عليهم عقوبات تصل إلى دفع غرامة تتراوح 

بني 5 آالف دينار و10 آالف دينار.
وأوضحت املصادر أن تلك املخالفات من املمكن 
ان تنتهي في حالة االنتهاء من ازمة اختيار رئيس 
هينة السوق ومجلس املفوضني حتى يكون هناك 
رادع ملثل هذه الش���ركات التي تس���تهني بالسوق 

واملتعاملني فيه.

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن بعض شركات الوساطة 
العاملة في السوق ال تستطيع تغطية مصاريفها الشهرية نظرا 

الرتفاع نسبة اخلصومات لديها للعمالء لتصل إلى %70.
وبينت أن هناك 4 ش���ركات فقط تلت���زم بالعمولة احملددة 
من قبل ادارة البورصة والبعض اآلخر يقدم خصومات كبيرة 
وأصبحت على مرأى ومسمع من اجلميع ولكن ادارة البورصة 
ال تعاقب املخالف، وفي نفس الوقت لم حتسم االمر مع الوسطاء 

حتى اآلن.
وأش���ارت إلى أن اخلصومات التي تقدمها شركات الوساطة 
العاملة ف���ي البورصة اصبحت تؤرقها حاليا، متوقعة ان يتم 

احلد منها على ضوء قانون هيئة أسواق املال.
ووصفت عملية تقدمي خصومات من قبل شركات الوساطة 
للعمالء بأنها وصلت لدرجة تكس���ير العظ���ام، وذلك بعد ان 
فشلت كل احملاوالت للحد من هذه الظاهرة غير املبررة، مبينا 
أن الشركات اضطرت لتقدمي مثل هذه اخلصومات، بعد تقسيم 
العمالء إلى شرائح، بحيث يقدم لكل عميل نسبة معينة تبعا 

حلجم تداوالته، ونشاطه في السوق.
ولفتت الى أن املوافقة على إيقاف اخلصم بني الشركات مازالت 
موافقة مبدئية وش���فهية وهناك ضرورة لتفعيلها والوصول 
مليثاق ش���رف لعمل شركات الوساطة يتضمن عقوبات رادعة 
للمخالفني والوصول الى تقييمات وتدقيقات حسابية تضمن 
التزام جميع الش���ركات بالغاء نسبة اخلصم واقعيا بعيدا عن 

التحايالت عبر التجميالت احلسابية التي تظهر فيما بعد.
وأف���ادت املصادر بأنه متت موافاة ادارة البورصة مع نهاية 
العام املاضي مبوافقات الش���ركات التي لديها استعداد اليقاف 
نسبة اخلصم متهيدا لصدور قرار من البورصة بالغاء نسبة 
اخلصم بشكل رس���مي على أن تلتزم جميع شركات الوساطة 
بالقرار إال أن ذلك األمر أصبح حبيس األدراج املكتبية ولم تتطرق 
له ادارة البورصة او حتى الشركات التي طالتها اخلسارة على 
أمل أن تعوض خسائرها من صندوق الضمان، ومن الشركات 
التي وافقت مبدئيا على إيقاف نسب اخلصم: الوطنية للوساطة 
املالية واالحتاد لوساطة األوراق املالية واخلليج للوساطة املالية 

والرباعية للوساطة املالية.
على صعيد متصل استغرب احد الوسطاء مما يحدث حاليا، 
متس���ائال عن السبب في عدم تقدمي شركات الوساطة عروضا 
لفترات معينة لعمالئها على غرار ش���ركات الوساطة العاملية 
التي استقطبت عمالء جددا من خالل عروض لفترة تصل إلى 

3 أشهر بتداوالت بال عمولة. 

الشركات قسّمت العمالء إلى شرائح حسب الوضع المالي

مجهودات الشيخ أحمد الفهد ستؤتي ثمارها في الربع الرابع

ارتفاع نسبة الخصم لعمولة التداول
 في شركات الوساطة إلى %70

المري لـ »األنباء«: »هيئة المال« 
لن تكون العصا السحرية لمشاكل السوق

ناصر املري


