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سعود الصاهود

عمر راشد
كشف مصدر مصرفي لـ »األنباء« أن أحد املصارف 
احمللية قدم تسهيالت ائتمانية خالل النصف الثاني 
بواقع مليار دوالر لعدد من الشركات العاملة في السوق 
والتي قدمت دراسات جدوى ملشاريع تشغيلية ذات 

عوائد مضمونة في عدد من القطاعات االقتصادية.
وقالت املصادر إن التســـهيالت املقدمة من البنك 

وجهت جميعها إلى السوق احمللي ومت أخذ كل الضمانات 
اخلاصة باسترجاع أموال البنك وفق القواعد االئتمانية، 
مســـتدركا بأن إقراض تلك املبالغ يأتي خارج سياق 
مشاريع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك 
في ضـــوء الصالحيات التي منحهـــا البنك املركزي 
للبنوك احمللية لتقييم األداء االئتماني والقدرة املالية 

للمشروعات املقدمة للحصول على قروض.

مليار دوالر تسهيالت ائتمانية قدمها بنك محلي خالل النصف الثاني من العام

4 محافظ فقط تقدم الخدمة و6.05 ماليين دينار قيمة تداوالت اآلجل

81.9 مليون دينار قيمة تداوالت البيوع المستقبلية في الربع الثالث 
شريف حمدي

في ظل توقف العديد من شـــركات االستثمار عن 
تقدمي خدمات البيوع املســـتقبلية واآلجل في سوق 
الكويت لألوراق املالية، نظرا لتدني الفائدة التي تعود 
على الشـــركات التي تقدمها، تتراجع كميات االسهم 
املتداولة عبر هـــذه األدوات املالية املهمة التي تعتمد 

عليها أسواق املال في العالم.
ووفقا لدراسة أعدتها »األنباء«، فقد بلغ عدد كميات 
االسهم املتداولة عبر خدمة البيوع املستقبلية خالل 
الربع الثالث املنتهي في 30 سبتمبر املاضي 270.834 
مليون سهم نفذت من خالل 1983 صفقة بلغت قيمتها 
81.952 مليون دينار. ورغم العزوف عن تقدمي اخلدمة 
من عدد كبير من الشـــركات، اال انـــه ظهر من خالل 
عمليات التداول ان هناك حتسنا ملحوظا على مستوى 
تداوالت االســـهم وفقا لهذه اخلدمة، فحسبما أفادت 
مصادر »األنباء« بأن عدد الشركات التي تقدمها اآلن 
مـــن خالل محافظها بات مقصـــورا على 4 فقط وهي 

»وفرة« و»وعد« و»منافع« و»نور«.
وشهدت كميات االسهم املتداولة ارتفاعا تدريجيا 
خالل أشهر الربع الثالث، حيث بلغت في شهر يوليو 
51.5 مليون سهم نفذت من خالل 412 صفقة بلغت قيمتها 
15.1 مليون دينار، فـــي حني ارتفعت كمية التداوالت 
في شـــهر أغســـطس الى 75.3 مليون سهم نفذت من 
خـــالل 556 صفقة بلغت قيمتهـــا 22.1 مليون دينار، 
فيما شـــهدت قفزة في شهر ســـبتمبر املاضي لتصل 
كميات االسهم املتداولة وفق خدمة البيوع الى 143.8 
مليون سهم نفذت عبر 1015 صفقة بلغت قيمتها 44.6 

مليون دينار.
واتضح ان تعامالت شهر سبتمبر املاضي استحوذت 
على 53.1% من حجم تعامالت الســـوق بنظام البيوع 
املستقبلية، في حني استحوذت تعامالت شهر اغسطس 
على 27.8% من هذه البيوع، فيما استحوذت تعامالت 

ملحوظا في تداوالت سوق اآلجل، حيث بلغت كميات 
االسهم املتداولة 3.7 ماليني سهم نفذت عبر 77 صفقة 

بقيمة 1.9 مليون دينار.
ومن خالل االرقام يتضح ان تداوالت شهر اغسطس 
اســـتحوذت على 48.8% من تداوالت الربع الثالث في 
سوق اآلجل، فيما استحوذت تداوالت شهر يوليو على 
32.9% من هذه التداوالت، بينما اســـتحوذت تداوالت 

شهر سبتمبر على %17.9.
وعلى مستوى املدد الزمنية لتداوالت اآلجل ظهر 
ان فترة الـ 3 أشهر تشهد اكبر قدر من اقبال املتعاملني 
باخلدمة، وذلك خالل شهر يوليو، حيث بلغت كميات 
االسهم املتداولة خالل فترة الـ 3 اشهر 4.025 ماليني 
ســـهم بقيمة 890.3 ألف دينار، أما فترة الـ 6 أشـــهر 
فبلغت كميات االسهم املتداولة فيها 2.105 مليون سهم 
بقيمة 533.6 ألف دينار، أما فترة الـ 9 اشهر فشهدت 
تداول 150 ألف ســـهم فقط بقيمـــة 195.4 ألف دينار، 
فيما شـــهدت فترة السنة تداول 665 ألف سهم بقيمة 

192.4 ألف دينار.
وفي شهر أغسطس شهدت فترة الـ 3 اشهر تداول 
1.9 مليون سهم بقيمة 808.9 آالف دينار، فيما بلغت 
كميات التداول في فترة الـ 6 اشـــهر 6.5 ماليني سهم 
بقيمة 808.7 آالف دينار، أما فترة الـ 9 أشهر فشهدت 
تداول 1.01 مليون ســـهم بقيمة 424 ألف دينار، وفي 
فترة الســـنة بلغت كميات االسهم املتداولة 815 ألف 

سهم بقيمة 290 ألف دينار.
وعلى مستوى شهر سبتمبر بلغت كميات االسهم 
املتداولة في فترة الـ 3 أشـــهر 937 ألف ســـهم بقيمة 
571 ألف دينار، أما فترة الـ 6 أشهر فشهدت تداول 1.2 
مليون ســـهم بقيمة 612.7 ألـــف دينار، أما فترة الـ 9 
أشهر فشهدت تداول 450 ألف سهم بقيمة 228.4 ألف 
دينار، فيما شهدت فترة السنة تداول 1.1 مليون سهم 

بقيمة 504 آالف دينار.

شهر يوليو على 19% من حجم التداوالت.
وفيما يتعلق باملدد الزمنية املتعلقة بخدمة البيوع 
املســـتقبلية، لوحظ انه خالل شـــهر يوليو لم يشهد 
الســـوق تدوالت وفق البيوع املستقبلية اال في فترة 
الـ 3 أشهر فقط، حيث بلغت كميات االسهم املتداولة 
51.5 مليون ســـهم بقيمة 15.1 مليون دينار، أما باقي 
الفترات سواء الـ 6 أشهر أو الـ 9 اشهر، او السنة فلم 
تشهد أي معامالت. وخالل شهر اغسطس شهدت فترة 
الـ 3 أشهر تداول 75.3 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون 

دينار، فيما شـــهدت فترة الـ 6 أشـــهر تداول 50 ألف 
سهم بقيمة 14.2 ألف دينار، ولم تشهد باقي الفترات 
أي تداوالت. وفي شهر سبتمبر مت تداول 143.8 مليون 
سهم في فترة الـ 3 أشهر بقيمة 44.6 مليون دينار، أما 
فترة الـ 6 أشـــهر فشهدت تداول 330 ألف سهم بقيمة 

259.2 ألف دينار.

سوق  اآلجل

فيما بلغ عدد كميات االسهم املتداولة خالل الربع 

الثالث في سوق اآلجل 21.079 مليون سهم نفذت من 
خالل 272 صفقة بلغت قيمتها 6.05 ماليني دينار.

وظهر من خالل عمليات التداول ان شهر اغسطس 
شهد نشاطا ملحوظا على مستوى تداوالت اآلجل في 
سوق الكويت لالوراق املالية، وذلك من خالل تداول 
10.3 ماليني ســـهم نفذت من خالل 108 صفقات بقيمة 
2.3 مليون دينار، في حني شـــهد شهر يوليو تداول 
6.9 ماليني سهم نفذت عبر 87 صفقة بقيمة اجمالية 
بلغت 1.8 مليون دينار، وشهد شهر سبتمبر تراجعا 

 تحسن تدريجي في تداوالت البيوع وشهر سبتمبر يستحوذ على 53% من إجمالي التعامالت
 48% من تعامالت سوق اآلجل تمت في شهر أغسطس وفترة الـ 3 أشهر األكثر نشاطًا

كميات وقيم وعدد صفقات تداوالت البيوع المستقبلية 
في الربع الثالث

عدد الصفقاتالقيمة بالمليون دينارالكمية بالمليون سهمالشهر

51.515.2412يوليو

75.422.1556اغسطس

143.944.61015سبتمبر

270.881.91983اإلجمالي

كميات وقيم وعدد صفقات تداوالت اآلجل 
في الربع الثالث

عدد الصفقاتالقيمة بالمليون دينارالكمية بالمليون سهمالشهر

6.91.887يوليو

10.42.3108اغسطس

3.81.977سبتمبر

21.16.05272اإلجمالي

تشمل مبادالت بين محافظ عقارية وشراء متنوع على »الخاص« و»االستثماري« و»التجاري«

بعد الكشف عن 38 عملية تزوير وتحايل خالل الشهرين الماضيين

الصاهود لـ »األنباء«: صفقتان عقاريتان 
»جامبو« يعلن عنهما نوفمبر المقبل

إدارة البورصة تدعو شركات الوساطة للتعاون 
مع »العدل« للتأكد من توكيالت العمالء

عمر راشد
كشف رجل األعمال سعود 
الصاهود عـــن إعالن صفقتني 
عقاريتـــني »جامبـــو« بقيمة 
تتجاوز مئات املاليني من الدنانير 
خالل نوفمبر املقبل، الفتا الى أن 
الصفقتني معظمهما في السوق 
احمللـــي وتتضمنـــان مبادالت 
عقارات استثمارية واألراضي 
والســـكن اخلاص فـــي مدينة 

الكويت واملناطق اخلارجية.
وقال الصاهود في تصريح 
خـــاص لـ »األنبـــاء« ان قيامه 
التابعة  العقارات  بتأجير أحد 

له بنظام دفع شهر وإعطاء شهر مجاني ال أساس 
له من الصحة وكله كالم خرابيط وأن هناك نسب 
إشغال عالية في مناطق الساملية وحولي واملناطق 
اخلارجية. وبني الصاهود أن الســـوق العقاري 
ستشهد أسعاره طفرة حقيقية خالل املرحلة املقبلة 
على وقع توقعات النمو االقتصادي العالية املعززة 
بتنفيذ خطـــة التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
إضافة الســـتمرار حتقيق فوائـــض في ميزانية 

الدولة.
وقال كيف ميكن احلديث عن ركود في األسعار 

في ظل بدء مؤشرات التعافي في 
احلركة االقتصادية على مستوى 
كل القطاعات االقتصادية، قائال 
من لم يقم بشراء عقار هذه األيام 
ســـيعض أنامل احلسرة خالل 
املرحلة املقبلـــة. وقال إن أهم 
معوق يقف ضد تعافي العقار 
الســـلوك البيروقراطي لبلدية 
الكويـــت والتي مـــن املتوقع 
اســـتمرارها مع التجديد ملدير 
العام السابق أحمد الصبيح مرة 
أخرى والذي لم يقم بعمل أي 
شيء للمطورين العقاريني الذين 
قاموا برفع قضايا جتاوزت 1000 
قضيـــة، كما أن هنـــاك 300 حكم صادر ملصلحة 
مطورين عقاريني ضد البلدية التي أدت إجراءاتها 
الروتينية إلى هدر املاليـــني من املال العام دون 

رقيب أو حسيب.
وحول أزمة تسييل الرهونات العقارية على وقع 
عجز أصحابها عن دفع ديونها للبنوك احمللية، لفت 
الصاهود الى أن هناك تعاونا كامال بني اجلانبني 
في هذا األمر وقامت البنوك بإعطاء أكثر من مهلة 
لعمالئها لســـداد مستحقاتها بعيدا عن استخدام 

تسييل الرهونات.

إدارة السوق تسعى للتأكد من توكيالت العمالء

محمود فاروق 
الكويت  ادارة ســـوق  دعت 
لألوراق املالية شركات الوساطة 
العاملة في السوق الى ضرورة 
التعاون مع وزارة العدل وذلك 
عبر آلية معينة تتيح للوسطاء 
التأكد على وجه الســـرعة من 
صحة وسالمة التوكيل الذي يتم 
التعامل به، وذلك بعد الكشف 
عن 38 عمليـــة تزوير وحتايل 
خالل الشهرين املاضيني من خالل 
توكيالت يتم التعامل بها وهى 

غير مرقمة من وزارة العدل.
وأكدت البورصة في تعميم 
الوساطة ان  الى شـــركات  لها 
للوســـطاء مطلق الصالحيات 
للتأكد من بيانات العميل واتخاذ 
أي إجـــراء في ســـبيل حماية 
العمـــالء ومصاحلهم كما يحق 
ملكاتب الوساطة رفض أي صفقة 
أو قبولها في حال كانت لديها 

شكوك فيها.
وأفادت املصادر بأن البورصة 
طالبت الوسطاء بتشكيل جلنة 
من الطرفني ملتابعة آليات العمل 
بـــني الوســـطاء ووزارة العدل 
بهدف حمايـــة العمالء والتأكد 
من التوكيالت التي تقدم إضافة 

الـــى النظر في بعض مشـــاكل 
التســـويات، كما حثـــت أيضا 
البورصة شركات الوسطاء على 
ضرورة تأهيل وتدريب الوسطاء 
بشكل مســـتمر ورفع كفاءتهم 
الفنيـــة، ومواكبـــة التطورات 
املستمرة واالستعداد لتطبيقات 
املـــال، وتثقيف  هيئة ســـوق 
الوسطاء بالقانون اجلديد ملعرفة 

واجباتهم القانونية.
اجلديـــر بالذكـــر أن نائب 
املدير العام في ســـوق الكويت 

الرقبة  املاليـــة، فالح  لألوراق 
التقى خالل الفترة املاضية مدير 
البورصة  الوســـطاء في  ادارة 
املـــرزوق، وجميع  عبدالعزيز 
الوسطاء العاملني في البورصة 
في اجتمـــاع خاص ملناقشـــة 
أكثر من ملف، وعلـــم أن ابرز 
الطروحات والنقاشات تركزت 
حول مســـؤولية الوسطاء عن 
العمالء، وآليات توخي  حماية 
احلذر في شـــأن التعامالت مع 

الوكاالت.

  كلي شي 


