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 عاطف رمضان
  أكد رئيس مجلس ادارة جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
محمد الهاجري لــــ «األنباء» أن وزارة التجارة والصناعة تفتقر 
للكفاءات واخلبرات فيما يخص اجلوانب املتعلقة مبكاتب تدقيق 
احلسابات، مطالبا الوزارة بإعادة النظر في الكوادر املالية للموظفني 
بقسم مراقبة احلسابات أسوة بزمالئهم في بعض اجلهات األخرى 

في الدولة مثل ديوان احملاسبة ووزارة املالية.

  وأضـــاف الهاجري أن «التجارة» املســـؤولة عن مهنة مراقبة 
احلسابات تعاني نقصا حادا بالكفاءات واخلبرات املطلوبة للقيام 
بالدور املطلوب منها من متابعة جودة األداء والتدريب املستمر 
والرقابة على املكاتب ومراجعة أعمالها وميزانيات الشركات قبل 

اعتمادها.
  وأوضح أن الوزارة كونها جهازا رقابيا البد أن حتوي كفاءات 

وقدرات تفوق اخلبرات املتواجدة في مكاتب التدقيق.

 الهاجري لـ «األنباء»: «التجارة» تعاني نقصًا بالكفاءات والخبرات للرقابة على مكاتب تدقيق الحسابات

 اقتصاديون لـ «األنباء»: البورصة ستشهد انتعاشة 
بالربع األخير بفضل البنوك ..وبحاجة لمزيد من الرقابة

 محمود فاروق
ــا في تداوالت  ــنا ملموس ــهد حتس ــدأ الربع األخير من عام ٢٠١٠ بداية موفقة وش   ب
ــير  ــع خالل الربع الثالث حيث تش ــك بعد فترات جتميع على نطاق واس ــة، وذل البورص
ــوق إلى حتقيق نتائج جيدة مع نهاية العام احلالي وذلك بعد  ــية للس ــرات الرئيس املؤش
ــي عند ٦٩٠٠ نقطة في  ــتوى املقاومة الرئيس ــر مس ــر البورصة من كس أن متكن مؤش
ــهر سبتمبر املاضي، مما ساعد على الصعود احلالي ملؤشر البورصة، وذلك بعد  بداية ش

االنتهاء من فترات جتميع طويلة خالل األسابيع املاضية، مبا يدفع املتشائمني في السوق 
ــن االجتاه الصعود، وبصفة  ــهمهم، ومن ثم حتقيق املزيد م ــو االنتهاء من عرض أس نح
خاصة بعد كسر نقطة االجتاه الهبوطي عند ٧١٥٠ نقطة، لتكون النقلة التالية هي مستوى 

٧٥٠٠ نقطة في املدى القريب، وعند املستوى ٨٤٠٠ في املدى البعيد.
ــات اخلبراء االقتصاديني حول تداوالت الربع األخير من العام    «األنباء» رصدت توقع

احلالي، وكانت التفاصيل كالتالي:

 خالد الصالح نايف العنزي فهد الشريعان على النمش

 بدايـــة أكد رئيـــس مجلس 
االدارة شركة االستشارات املالية 
الدوليـــة هيرميس ـ ايفا خالد 
الصالح أن هناك عدة محفزات 
ســـتكون في صالح الســـوق 
خالل الفترة املقبلة تتمثل في 
زيادة املشروعات التي تطرحها 
احلكومـــة ضمن برنامج خطة 
الذي سيعيد للكويت  التنمية 
مكانتهـــا لتكون مركـــز ماليا 
اقليميـــا، األمر الذي يصب في 
الكويتية  الشـــركات  صالـــح 
املدرجـــة وبالتالي على القيمة 

السوقية للبورصة.
  وأضاف الصالـــح ان الربع 
األخير من العام احلالي سيشهد 
مفاجآت عدة خصوصا ان املناخ 
العام لالقتصـــاد واألداء الفني 
للسوق أصبح مواتيا للتفاؤل 
بفضل الصفقات التي تتم فيه 
خاصة فـــي حالة تنفيذ صفقة 
زين، موضحا ان السوق ينتظر 
ما مقـــداره ٣٫٢ مليارات دينار 
مـــن صفقة زين، مـــا يعني أن 
املستفيد األول شركات مجموعة 
االســـتثمارات التي ستعيد الى 
الســـوق اتزانه، إذ إن مثل هده 
اليها السوق  الصفقات يحتاج 
لزيادة الثقة في شـــركاته التي 
النجاح  أنها قادرة على  أثبتت 
وذكر أن كل شرائح املستثمرين 
أفرادا كانوا أو شركات ومؤسسات 
يترقبون االفصاح عن بيانات 
الربع األخير خصوصا من القطاع 
البنكـــي الذي دائما مـــا يبادر 

بدأت تنجلي ونتائج الشركات 
اصبحت جيدة.

  البنوك هي األفضل

  في ذات الســـياق قال احمللل 
املالي نايـــف العنزي ان وضع 
البنوك في الربع األخير سيكون 
أفضل بكثير عن الفترة املاضية 
وسط توقعات بأن حتقق نتائج 
إيجابية ومنوا في األرباح مقارنة 
باألعوام املاضية بينما ستستمر 
الشركات في حتقيق خسائرها 
أرباحها  فـــي  مع انخفاض عام 
نظرا للحالة املالية التي تعانى 
منها وعدم وجود حلول جوهرية 
للخروج من أزمتها التي مازالت 

عليها منذ أكثر من عامني.
  وأضاف ان السوق يتحرك 
املواقع بني األسهم  وفق تبادل 
واملجاميع، مبينـــا ان عمليات 
التي  التجميـــع املضاربية هي 

كبير على اثارة حالة القلق بني 
املتداولني وبصفة خاصة بني 
صفوف املضاربني ما أدى الى 
عزوف البعض عن التعامل مع 
السوق في ظل فورة األوضاع 

احلالية.
  وبلغ اجمالي كميات األسهم 
املتداولة خالل االســـبوع ١٫٢ 
مليـــار ســـهم، بانخفاض بلغ 
٤٧٪ عن االسبوع قبل املاضي، 
ومبتوسط تداوالت يومية بلغ 
٢٤٩ مليون سهم باملقارنة مع 
٤٧١ مليون سهم في االسبوع 

قبل املاضي.
  وفي نفس السياق، انخفضت 
املتداولـــة على  قيم األســـهم 
الى ٢٥٧  األساس االســـبوعي 
مليون دينار فقط باملقارنة مع 
٣١٩ مليون دينار االسبوع قبل 
املاضي بنســـبة ١٨٪ فقط، كما 
انخفض بطبيعة احلال متوسط 
قيم التداوالت اليومية الى ٥١٫٤ 
مليون دينار باملقارنة مع ٦٢٫٧ 

مليون دينار.
الى  الســـبب    وقد يرجـــع 
التفاوت امللحوظ في انخفاض 
معـــدالت التداول بـــني الكمية 
والقيمة الى التحرك شبه النشط 
لبعض األســـهم القيادية وكذا 
قطاع البنوك ما أضاف إلجمالي 
القيمـــة وخفض مـــن اجمالي 

كميات التداول.
  وعلـــى صعيـــد معـــدالت 
التـــداول القطاعية فقد تصدر 
قطاع االستثمار كميات التداول 
االسبوعية والتي بلغت ٤٢٥٫٦ 
مليون سهم بنسبة ٣٤٫٢٪ من 
اجمالي تداوالت السوق، بينما 
احتل قطـــاع اخلدمات املرتبة 
الثانية بإجمالي تداوالت بلغ 
٣٨٧ مليون سهم وبنسبة ٣١٫٢٪ 
الســـوق  من اجمالي تداوالت 
ليشـــكل القطاعان معا ٦٥٫٤٪ 

من اجمالي تداوالت السوق.
  وبالنسبة الى قيم التداول فقد 
تصدر قطاع اخلدمات التداوالت 
االسبوعية والتي بلغت ٩٩٫٦ 
مليون دينار بنسبة ٣٩٪ من 
اجمالي تداوالت السوق واحتل 
قطاع البنـــوك املرتبة الثانية 
بإجمالـــي تـــداوالت بلغ ٥٨٫٢ 
مليون دينار وبنسبة ٢٣٪ من 

اجمالي تداوالت السوق. 

(القمـــة األســـبوعية) مع أولى 
جلسات تداول االســـبوع لتبدأ 
بعدها مرحلـــة الهبوط املتوالي 
ليفقد خالل االسبوع املاضي فقط 
١٧٥ نقطة ويخسر ٢٫٥٪ ولتصل 
خسائره منذ بداية الشهر الى ١٫٦٪ 
و٠٫٨٪ منذ بداية العام، مع األخذ 
في االعتبار ان السوق قد حترك 
بشكل جيد للغاية اعلى مستوى 
الـ ٧٠٠٠ نقطة محققا منوا ملحوظا 
في التداوالت مبا أعطى االنطباعات 
بأن السوق يتجهز لعملية صعود 

قوية على املدى القصير.
  من جهة أخـــرى لم يختلف 
الوضع كثيرا بالنسبة للمؤشر 
الوزنـــي الـــذي أنهى تـــداوالت 
االسبوع عند مستوى ٤٧١ نقطة 
محققا انخفاضا على املســـتوى 
االســـبوعي بلـــغ ١٠ نقاط فقط 
وخسارة بلغت ٢٪ وبذلك بلغت 
خسارته منذ بداية الشهر ٠٫٦٪ 
وتقلصت مكاسبه منذ بداية العام 
احلالـــي الى ٢٢٫٢٪ وعلى الرغم 
من حاالت الهبـــوط احلاد التي 
شهدها الســـوق خالل االسبوع 
فإنها كانت مرشحة للزيادة بشكل 
كبير لوال االداء االيجابي لقطاع 
البنوك الذي ســـاهم في إحداث 
حالة من التماسك بصورة نسبية 
أداء السوق ككل باإلضافة  على 
التي شهدتها  التوازن  الى حالة 
االســـهم القيادية مما خفف من 

حدة عمليات الهبوط.
البنوك    وباســـتثناء قطـــاع 
الذي حقق مكاسب على املستوى 
االسبوعي بلغت ١٫٢٪ فقد حققت 
جميع قطاعات الســـوق خسائر 
متباينة، وان كان األكثر دقة ان 
قطاعات السوق كانت في سباق 
محموم لنـــزف النقاط وحتقيق 

اخلســـائر، وقد تصـــدر قطاع 
الصناعة اخلســـائر االسبوعية 
محققا هبوطا بلغ ٥٫٢٪ اذ حققت 
شركتان فقط (ورقيةـ  الصناعات 
املتحدة) مكاسب اسبوعية خجولة 
بلغت ٤٪ و٢٪ على الترتيب بينما 
انخفضت اغالقات ١٧ شركة من 
اصل ٢٨ شركة مدرجة في القطاع، 
واحتل قطاع التأمني املرتبة الثانية 
في اخلسارة محققا ٥٪ حيث لم 
حتقق أي من شركات القطاع اي 
مكاسب على املستوى االسبوعي 
الذي شهد استقرارا ألسهم ثالث 
شـــركات مقابل هبـــوط لألربع 
األخرى بقيـــادة الكويت للتأمني 

بنسبة ١٦٪.
الرغم مـــن الضغوط    وعلى 
الكبيرة  العنيفـــة واخلســـائر 
الســـوق  التي حققتها قطاعات 
خالل االســـبوع املاضي، اال انها 
لم تؤثر بشكل كبير على نتائج 
ادائها من بدايـــة العام الى اآلن، 
اذ اليزال قطاع البنوك متصدرا 
الســـوق بإجمالي  اداء قطاعات 
مكاســـب بلـــغ ٤٠٫٣٪، كمـــا ان 
قطاع االســـتثمار اليزال يتحرك 
في مستوى اخلسارة ١٠٫٥٪ بينما 
شهد قطاع التأمني ارتفاعا طفيفا 
في اجمالي خسائره ليبلغ ٩٫٨٪ 
وعلى عكس املتوقع جنح قطاع 
العقارات في تقليص خســـائره 
لتصل الـــى ١٣٫٧٪ باملقارنة مع 

١٦٫٤٪ منتصف أكتوبر املاضي.

  معدالت التداول

  شـــهدت معـــدالت التـــداول 
انخفاضا ملحوظا خالل االسبوع 
املاضي نتيجة التراجعات القوية 
التي شهدها الســـوق وعمليات 
البيع الواسعة التي كان لها أثر 

التقـرير   قــــال 
االســـبـوعــي 
لشركـة املدينة 
للــتـمــويــــل 
واالســـتثمار ان ســـوق الكويت 
لـــألوراق املالية انهـــى تداوالت 
االسبوع الثاني من نوفمبر اجلاري 
وسط موجات بيع عنيفة هوت 
باملؤشرات الرئيسية والقطاعية 
وغالبية االسهم، لتحقق خسائر 
قويـــة نســـبيا على املســـتوى 

االسبوعي.
  وأشـــار التقرير الـــى انه قد 
يكون مـــن البديهي واملتوقع أن 
يلجأ بعض املستثمرين لبعض 
عمليات البيع والتســـييل قبيل 
العطالت الطويلة نسبيا، كنوع 
مـــن الطمأنينـــة أو خوفـــا من 
حدوث انخفاضات في االسواق 
العاملية مبا يؤثر في االســـواق 
احمللية هذه واحدة، واالخرى ان 
اعالنات الشركات لنتائج اعمالها 
الفصلية قد تشكل ضغوطا على 
بعض الشـــركات التي ال ترضي 
نتائجها مجمع املســـتثمرين او 
التي تقل ارباحها عن املتوقع فهي 
ايضا تشكل بعض الضغوط على 
مجموعة اخرى من االســـهم مع 
العلم ان النتائج املعلنة لنهاية 
يوم اخلميس ١١ نوفمبر اجلاري 
اعطت انطباعا مبدئيا عن بوادر 
للتعافـــي وان النزيف احلاد قد 
بدأ في اجلفـــاف وان العديد من 
الشركات اصبحت قابضة على 

زمام امورها بشكل محكم.
  ولفت التقرير الى ان السوق 
كان قد حتمـــل الضغوط األولى 
الناجتة عن العطالت وقد امتص 
الثانية الناجتة عن نتائج االعمال، 
ولكن ما لم يتحمله الســـوق هو 
املشاكل التي اثيرت خالل االسبوع 
بشـــأن صفقة زين والتي يعول 
البعض عليها ســـواء لتأثيراتها 
املباشرة على السوق أو األخرى 
غير املباشرة وهو ما جعل العديد 
من املستثمرين يلجأون لعمليات 
البيع العنيفـــة واالنتظار حلني 
الوصول الى القرار النهائي اخلاص 
بشـــأن الصفقـــة وحتديد هوية 

السوق في املرحلة املقبلة.
  وانهى املؤشر السعري تداوالت 
االسبوع عند مستوى ٦٫٩٥٠ بعد 
مالمسته ملســـتوى ٧٫١٥٢ نقطة 

باإلعالن، األمر الذي يحرك منوال 
األداء خالل تداوالت الربع الرابع 
وتظهر مؤشرات التوزيعات لدى 

الغالبية.

  استقرار السوق

  من جانبه يرى نائب مدير عام 
شركة االحتاد للوساطة املالية 
واحمللل املالي فهد الشريعان ان 
نتائج البنوك في الربع الثالث 
أعطت ضوءا اخضر الستقرار 
السوق ومنعطفا ايجابيا ستكون 
له آثار جيـــدة بالربع األخير 
من العام احلالي، الفتا الى ان 
نتائج البنوك اجليدة تعود الى 
التي  انتهاء أزمة املخصصات 
«قصمت وسط» البنوك خالل 
الفترة املاضيـــة، الفتا الى ان 
قطاع االستثمار مازال يبحث 
عن خارطـــة طريق خاصة ان 
الســـلبية  العوامل واملؤثرات 

تســـتحوذ على السوق بشكل 
عام خالل الفترة املاضية، الفتا 
الى ان السوق يحتاج الى مبادرة 
ودخول لالستثمار والبد من إيجاد 
صناع سوق حقيقيني لتعزيز 
السوق واالرتقاء مبستوى االداء 
ومواجهة عمليات جني األرباح 
واملضاربات التي تؤثر ســـلبا 
على الســـوق. وزاد: ان السوق 
يحتاج الى مزيد من الرقابة على 
التـــداوالت حتى ال يتحول الى 
املضاربة خاصة من يتعمد إطالق 
اإلشاعات واستغاللها لالستفادة 
من آثارهـــا، موضحا ان اجتاه 
السوق خالل الفترة املقبلة غير 
واضح خصوصا ان كالم الوزير 
عن الشركات «العفنة» وكذلك 
كالم مدير الســـوق عن انه البد 
من التفريق بني البصل والتفاح 
ســـيؤدي الى إشكاليات عديدة 
خاصة ان هناك شركات تبحث 

عن حلول ملشاكلها.

  ترقب للشركات

  من جانبـــه رأى االقتصادي 
علي النمـــش ان الوضع الراهن 
في البورصة عبارة عن حالة من 
الترقب ملا ستؤول إليه بيانات 
الشركات املدرجة في السوق للربع 
األخير من العام احلالي، والتي من 
املتوقع أن تكون أفضل من ذات 
الفترة للعام املاضي على اعتبار 
أن السوق شهد حاالت تعاف منذ 
بداية العام احلالي. واضاف: ان 
املتابع حلركة السوق خالل فترة 
الربع الثالث يلحظ وجود طفرات 
لبعض األسهم التشغيلية التي 
تعتمد في أدائها على نشاط فعلي 
ألقى بظالله االيجابية على سمعة 
املدرجة وهي  الشركة وأسهمها 
أسهم جيدة وأداؤها يرضي كل 

املتداولني. 

 محللون: تركيز «أجيليتي» على العقود المدنية 
قد يعيد لها بعض النشاط

ـ رويتـــرز: قال   الكويت 
ان بإمكان شـــركة  محللون 
أجيليتي اســـتعادة نشاطها 
في ســـوق النقل والتخزين 
على مستوى املنطقة والعالم 
إذا ركزت بشـــكل كبير على 
الفترة  املدنية خالل  العقود 
املقبلة السيما أن عقودها التي 
أبرمتها مع اجليش األميركي 
في العراق قد شـــارفت على 

االنتهاء.
  وأعلنت أجيليتي في بيان أنها حققت أرباحا 
صافية بلغت ١٣٫٨٩ مليون دينار في الربع الثالث 
من ٢٠١٠ وهو ما يقل بنسبة ٦٥٫٧٪ عن أرباحها 
للفترة املقابلة مـــن ٢٠٠٩ والتي بلغت ٤٠٫٥٦ 

مليون دينار طبقا حلسابات رويترز.
  وعزت الشركة «هذا االنخفاض املتوقع في 
األرباح والعائدات» إلى ما وصفته بالتحديات 
التي تواجه الشركة فيما يختص بأعمال اخلدمات 
احلكومية والدفاع مشيرة إلى أن هذه األعمال 
قلت «بســـبب انتهاء بعض العقود احلكومية 
الكبرى فيما ال تستطيع الشركة احاللها بعقود 
جديدة نتيجة القضيـــة القانونية القائمة مع 

احلكومة األميركية».
  وقالت في البيان إن النمو االيجابي ألعمال 
أجيليتي للخدمات اللوجيستية العاملية املتكاملة 
وهو الذراع التجارية ألجيليتي قد عوض جزء 

من هذا التراجع.
  في هذا السياق قال مدير عام مركز اجلمان 
للدراسات االقتصادية، ناصر النفيسي، إن نتائج 
الشركة تأثرت بشكل كبير بقرب انتهاء عقدها 
الرئيسي مع اجليش األميركي متوقعا أن تكون 
الفترة املمتدة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١١ هي فترة انتقالية 
للشركة من العمل في املجال العسكري للعمل 

في املجال املدني.
  وكانـــت أجيليتي قد نحيت عن عقد املورد 
الرئيسي للجيش االميركي في العراق والكويت 
واالردن بعد اتهامها بتضخيم األسعار لإلمدادات 
الغذائية التي تقدمهـــا للجنود االميركيني في 
العقد الضخم البالغة مدته ٣ سنوات، علما ان 
عقود الشركة مع اجليش االميركي تبلغ نحو 
٨٫٥ مليارات دوالر، وتقول الشركة إن موقفها 

القانوني قوي جدا في هذه القضية وانها تبذل 
أقصى جهودها حلل هذه املسألة وديا.

  وحول املجاالت والبلدان التي ينبغي للشركة 
أن تركـــز عليها بعد انتهاء عقدها  مع اجليش 
األميركي قال النفيســـي «الكويت فيها شـــغل 
ألن بها خطة تنمية وفيها عمليات اســـتيراد 
عمالقة وأعمال لوجســـتية ميكن أن تستفيد 

منها الشركة».
  وأعرب النفيســـي عن اعتقاده بأن الشركة 
ميكنها االستفادة من أســـعار النفط املرتفعة 
وما سيصاحبها من مشاريع ضخمة في املنطقة 
السيما في ظل املبالغ املرتفعة املرصودة لالنفاق 

على هذه املشاريع في ميزانيات هذه الدول.
  وأضاف النفيسي أن الشركة لديها وجود عاملي 
أيضا في آسيا وأوروبا وميكنها االستفادة من 
االنتعاش االقتصادي احلذر في هذه املناطق.

  وعزا رئيس جمعية املتداولني في ســـوق 
الكويت لألوراق املالية محمد الطراح في  تراجع 
أرباح الشركة في الربع الثالث من ٢٠١٠ إلى عدم 
حصولها على عقود  جديدة تعوض من خاللها 
ما فقدته من أعمال بانتهاء عقدها مع اجليش 
األميركي. وقـــال «لم يكن هناك مجال للعقود 

امللياردية كما كان في السابق».
  مبينا أن الشركة كانت تركز في نشاطاتها 
التوســـعية خالل الفترة املاضية على اجلانب 
العسكري في املقام األول مع عدم اهمال اجلانب 

املدني.
  وأكد أن الشركة «لها باع طويل في النشاط 
املدني» وميكنها من خـــالل التركيز على هذا 
النشاط في املستقبل أن تعوض شيئا مما فاتها 

من أرباح خالل الفترة املاضية. 
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