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 الشكل العام للمحطة

 عبداهللا اخلزام  مناف الهاجري 

 جميلة جمال الدين

 ٤ محافظ فقط تقدمها في السوق حالياً وبشكل غير منتظم 

 توقف ١٦ شركة استثمارية طواعية عن تقديم
  خدمات البيوع المستقبلية واآلجل إلى أجل غير مسمى

 شريف حمدي
  مع اســــتمرار توقــــف العديد 
من شركات االستثمار عن تقدمي 
خدمات البيوع املستقبلية واآلجل 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
نظرا لتدني الفائدة التي تعود على 
الشركات اقتصر عدد الشركات التي 
تقدم تلــــك اخلدمة اآلن من خالل 
محافظها على ٤ فقط وهي «وفرة» 
التابعة لشــــركة وفرة لالستثمار 
الدولي و«وعد» التابعة لشــــركة 
الكويت والشرق االوسط لالستثمار 
(كميفك) و«منافع» التابعة لشركة 
منافع لالستثمار و«نور» التابعة 
لشــــركة نور لالستثمار، في حني 
توقف عدد كبير من الشركات عن 

تقدمي اخلدمة بشكل مؤقت.
  ووفقا ملصــــادر «األنباء» فإن 
التي كانت تقدم  الشــــركات  عدد 
اخلدمة قبل ان تشــــهد عزوفا قد 
بلغ ٢٠ شركة حيث تقدمت شركة 
واحدة فقط بطلب رسمي للتوقف 
متاما عن تقــــدمي خدمات البيوع 
املستقبلية واآلجل، فيما استمرت 
١٩ شركة متارس هذا النشاط الى 
ان مت تعديل نســــبة الفوائد التي 
تعود على الشركات جراء تقدمي 
هــــذه اخلدمة وفقا للقــــرار الذي 
صدر في يوليــــو ٢٠٠٩ بتقليص 
تلك النسبة الى ٧٪ مما كان سببا 
رئيسيا في توقف ١٦ شركة طواعية 
عن تقدمي تلك اخلدمات في سوق 
الكويت لــــألوراق املالية الى اجل 

ـ   أعلن بيت التمويل الكويتي 
املاليزي (بيتكـ  ماليزيا) عن فوز 
إحدى شركات صندوق الفائز «١» 
االسالمي الذي أسسه ويديره البنك، 
مبشروع إنشــــاء محطة معاجلة 
النفايات الصلبة في بلدية كينج 
داو بالصني بقيمة ١٢٣ مليون دوالر 
«٣٨٠ مليون رينجت ماليزي»، من 
إنشــــائها بحلول  اكتمال  املتوقع 

أكتوبر املقبل.
  وفــــي هذا اخلصــــوص، قالت 
الرئيســــة التنفيذية لـــــ «بيتك ـ 
ماليزيــــا» جميلة جمال الدين في 
تصريــــح صحافي ان املشــــروع 
ســــيعالج نحــــو ٤ آالف طن من 
النفايات والفضالت الصلبة يوميا 
ويخدم ٥ ماليني نسمة باإلضافة 
إلى خدمة البيئة وهو هدف نبيل 
يحتاج الى تضافر جهود اجلميع 
من اجل احملافظة على بيئة نظيفة 
وحياة كرمية للجميع.  وأضافت: 
«نستهدف املشاركة في مشاريع 
ذات أهداف تنموية وخدمية واليوم 
يتحقق لنا بعض أهدافنا من خالل 
هذا املشروع الذي نعتبره تطورا 
مهما في إستراتيجية عمل شركاتنا 
في السوق الصيني من ناحية وفي 

اخرى قد حتصــــل على موافقات 
ادارة البورصــــة على تقدمي مثل 
هذه اخلدمات. واشار الى ان اوضاع 
السوق سيكون لها دور كبير في 
عودة عدد من الشركات املتوقفة 
الى تقدمي خدمات البيوع واآلجل. 
وأوضح ان اهم اســــباب التوقف 
هي تقلبات السوق بشكل مستمر 
ووجود خسائر لدى عدد كبير من 
الشركات فضال عن نقص التمويل 
التي تقدم اخلدمات،  للشــــركات 
مشــــيرا الى ان التمويل أمر مهم 
جدا الســــتمرارية الشركات التي 

تقدم خدمات البيوع واآلجل.
  من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة املركز املالي مناف الهاجري 
ان عزوف هذا العــــدد الكبير من 
الشركات عن تقدمي خدمات البيوع 
املستقبلة واآلجل امر طبيعي في 
ظل تدني الفائدة التي تعود عليها 
النشاط، الفتا  جراء ممارسة هذا 
الى صناعة ان السوق قائمة على 
االقتراض وبالتالي عندما تكون 
العوائد ضعيفــــة فإن ذلك يؤدي 
بشكل حتمي الى التوقف عن تقدمي 
مثل هذه اخلدمات التي تعتمد عليها 

اسواق املال بشكل كبير.
  واضــــاف الهاجــــري ان عودة 
الشركات املتوقفة لتقدمي مثل هذه 
اخلدمات مرهونة بارتفاع معدالت 
الفائدة الى ما كانت عليه قبل القرار 
االخير الذي قلصها الى حد لم يعد 

مجزيا بالنسبة للشركات. 

غير مسمى. والشركات املتوقفة 
حاليا هي: مشاريع الكويت الدارة 
االصول (كامكو)، واالستثمارات 
الوطنيــــة، ومجموعــــة االوراق 
املالية، واالولى لالستثمار، وبيت 
املالية، وبيت االستثمار  االوراق 

العاملــــي (جلوبــــل)، والســــاحل 
للتنميــــة واالســــتثمار، واملثنى 
لالستثمار، واملدار للتمويل، واألمان 
لالستثمار، والكويتية لالستثمار، 
واملركز املالي، والكويتية للتمويل 
واالســــتثمار(كفيك) والصفــــاة 

مشاريع البنية األساسية والصديقة 
للبيئة التي تخدم في الوقت نفسه 
ماليني البشــــر». من جانبه، قال 
التنفيذي لشركة «ويست  املدير 
سليوشنز»، االن تيو ان الشركة 
ســــتبرز من خالل هذا املشــــروع 
خبرتها العريقة في مجال تصميم 
وبناء وتصنيع وصيانة محطات 
إدارة ونقل النفايات واســــتغالله 
لتنفيذ مشاريع أخرى في الصني 
باعتباره خطوة مهمة للشركة في 
ســــوق كبير يحتاج إلى مشاريع 

كثيرة في هذا املجال. 

لالستثمار. وفي هذا السياق قال 
مدير عام شــــركة كويت انفست 
عبداهللا اخلــــزام ان حجم البيوع 
املســــتقبلية واآلجل في بورصة 
الكويت تأثر جراء توقف عدد كبير 
من الشركات التي كانت تقدم اخلدمة 
في وقت سابق، مشيرا الى ان تراجع 
معدالت السيولة وعدم قدرة اعداد 
كبيرة من املتعاملني بهذه اخلدمة 
في السوق على الوفاء بالتزاماتهم 
جتاه الشركات مقدمة اخلدمة يعدان 
من أهم اســــباب تراجع معدالت 
التداول عبر هــــذه االدوات املهمة 
في سوق الكويت لألوراق املالية. 
وأكد اخلزام ان التوقف مؤقت نظرا 
لتدني الفائدة وانه متى ما حتسنت 
االوضاع وارتفعت الفائدة الى ما 
كانت عليه قبل التعديل ستعود 
هذه الشركات لتقدمي هذه اخلدمات 
مرة اخرى، الفتا الى هناك شركة 

   الخزام: التوقف مؤقت والشركات ستعود لتقديم خدماتها مع تحسن األوضاع وارتفاع العائد
   الهاجري: صناعة السوق قائمة على االقتراض والعزوف أمر طبيعي في الوقت الحالي

 ٥ أسباب رئيسية وراء عزوف الشركات
 ١ تدني الفائدة التي تعود على الشركات جراء 

تقدمي خدمات البيوع املستقبلية واألجل.
ــكل  ــركات بش   ٢ نقص التمويل لدى هذه الش
ــركات االستثمار  ملحوظ خاصة وان اغلب ش

تعاني من نقص واضح في مصادر التمويل.
ــس بقليل من  ــائر التي طالت عدد لي   ٣ اخلس
ــوق  ــركات التي تقدم هذه اخلدمات في س الش

الكويت املالي.

ــر بها البورصة  ــتمرار التقلبات التي مت   ٤ اس
ــن النسبي الذي شهدته  الكويتية رغم التحس

مؤخرا.

  ٥ عدم قدرة عدد كبير من املتداولني عبر األجل 
والبيوع من الوفاء بالتزاماتهم جتاه الشركات. 

 شركة تابعة لـ «بيتك ـ ماليزيا» تفوز بعقد محطة 
معالجة نفايات في الصين بـ ١٢٣ مليون دوالر 

  «المثنى»: السوق يعاني من شح المستثمرين
 قال التقرير األســـبوعي لشركة 
املثنى لالستثمار ان سوق الكويت 
لالوراق املالية يعاني من شـــح 
املستثمرين بعد عطلة العيد الطويلة، مشيرا 
الى أنه بعد افتتاح األســـبوع بجلسة تداول 
مشجعة أغلق املؤشر السعري لسوق الكويت 
لألوراق املالية تداوالت األسبوع على خسارة 
بلغت ٢٢ نقطة مقارنة مع األسبوع املنتهي في 
١١ من نوفمبر اجلاري، وبقي املؤشر الوزني 
للسوق «مكبوتا» حيث شهد ارتفاعا طفيفا 
بلغ ٠٫٠١٪، أما مؤشر املثنى MUDX فقد شهد 
ارتفاعا هامشيا بلغ ١٫٧٤ نقطة خالل الفترة 

نفسها. 
   وشهدت معظم مؤشرات السوق انخفاضا 
في مســـتويات التقلب، حيث استمر املؤشر 
السعري لسوق الكويت لألوراق املالية ليكون 
األقل تقلبا وبنسبة ٥٫٩٤٪ مقارنة مع ٨٫٢٦٪ 
خالل األسبوع السابق، ومازال مؤشر املثنى 
MUDX األكثـــر تقلبا بنســـبة ٩٫٤٣٪ بعد أن 
كان ١٤٫٢٨٪ في األسبوع السابق، بينما سجل 
املؤشر الوزني لسوق الكويت لألوراق املالية 

نسبة تقلب بلغت ٩٫١٧٪.

   وتابعت مؤشـــرات التداول رحلتها نحو 
الهبـــوط منخفضة بنســـبة ٤٠٪ مقارنة مع 
األسبوع املنتهي في ١١ من نوفمبر، وانخفض 
حجم جميع مؤشرات التداول الرئيسية ماعدا 
مؤشر قطاعي البنوك وغير الكويتي حيث شهدا 
ارتفاعا في حجـــم التداول بلغ ٣٤٫١٪ و٧٫٨٪ 
بالترتيب، كما انخفـــض حجم تداول قطاع 
االستثمار بنسبة ٥٢٫٨٪، أما قطاع اخلدمات 
وهو أيضا أحـــد القطاعات املؤثرة في حجم 
السوق فقد شهد انخفاضا بلغ ٤٧٫٤٪ وانخفض 
حجم تداول قطاع العقارات بنســـبة ٤٠٫٨٪ 

خالل املدة نفسها. 
  أما من حيث القيمة، فقد شـــهد الســـوق 
انخفاضـــا بلغ ٤٠٫٢٪ مقارنة مع األســـبوع 
املنتهي فـــي ١١ نوفمبر اجلاري، ما عدا قطاع 
األغذية الذي شـــهد ارتفاعا طفيفا في القيمة 
بلغ ٧٫٨٦٪ بينما شهدت باقي القطاعات تآكال 
في القيمة خالل األسبوع، ومن بني القطاعات 
األكثر تأثيرا في القيمة ٣٣٪ حيث شهد قطاع 
اخلدمـــات انخفاضا بنســـبة ٤٩٪، أما قطاع 
البنـــوك الذي يعتبر مـــن القطاعات املؤثرة 
من حيث القيمة ٣٢٫٤١٪ فقد شهد أيضا تآكال 

في القيمة بنسبة ١٤٫٣٢٪ خالل املدة نفسها، 
وانخفض سقف رأسمال السوق بنسبة طفيفة 
بلغت٠٫١٪ بينمـــا هبط معدل عدد الصفقات 

بنسبة ٣٣٫٤٪. 
   أما من ناحية اتساع السوق، فقد حققت 
٤٥ شركة متثل ٢١٫٢٣٪ من الشركات املدرجة 
بالسوق ارتفاعا، وتراجعت ٧٠ شركة متثل 
٣٣٫٠٢٪ من الشركات املدرجة، بينما ظلت ٩٧ 
شركة، متثل ٤٥٫٧٥٪ مقارنة بنسبة ٣٠٫١٩٪ من 
العدد الكلي للشركات املدرجة بالسوق خالل 
األسبوع املاضي، دون تغيير مما يدل على أن 
السوق يعاني من شح مشاركة املستثمرين. 
  وبالنسبة للشركات اإلسالمية فقد حققت 
١٣ شـــركة من أصل ٦٢ تقدما في أدائها بينما 

تراجع أداء ٢٠ شركة خالل املدة نفسها. 
  واســـتطاع قطاع اخلدمات احتالل املركز 
األول كأكثر القطاعات نشاطا خالل األسبوع، 
وتبعه قطاع االستثمار والذي اثبت كونه األكثر 
نشاطا بالرغم من أن سهم االتصاالت املتنقلة 
«زين» والذي يعد من أكثر األسهم تأثيرا في 
نشاط هذا القطاع فقد ٥٥٪ من حجم تداوله 

خالل املدة نفسها. 

 تقرير 

 منذ بداية عام ٢٠٠٩ يتم إدراج إعالن يومي 
بأسماء الشركات املوقوفة عن التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية وذلك ألحد األســــباب 

التالية:
  ١ ـ امتنــــاع الشــــركة عن تقــــدمي بياناتها 

املالية.
  ٢ـ  شركات جتاوزت قيمة خسارتها الـ ٧٥٪ 

من إجمالي رأسمالها.
  ٣ ـ عدم سداد رسوم االشتراك.

  ومنذ ذلك احلني فإن عدد الشركات املدرجة 
في هذا اإلعالن في ازدياد مستمر، فما الهدف 
من عملية إيقاف الشــــركة عن التداول؟ أهو 

عقاب وإن كان كذلك فمن املعاقب؟
  الهدف واضح وهو أنــــه من املفروض أن 
تكون عقوبة إيقاف الشركة عن التداول مبثابة 
رادع قوي مينع إدارة الشركة من عدم االلتزام 
مبتطلبات ونظم التداول في ســــوق الكويت 
لألوراق املالية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 

هل هذا اإلجراء أو العقاب مجد أم ال؟
  بناء على النمو املســــتمر لعدد الشركات 
املنتســــبة لهذه القائمــــة. فاإلجابة برأينا هي 

«طبعا ال».
  وبالتالــــي فما احلل؟ إننا نؤمن بأن درجة 
ونوع أي عقوبة يجب أن ينسجم مع نوعية 
املخالفة، كما أنها يجب أن تستهدف العقوبة 
اجلهة املسؤولة عن تلك املخالفة بشكل واضح 
وصريح، وبالتالي فإننا نود أن نقترح بعض 
العقوبات البديلة املمكــــن تطبيقها على تلك 
الشــــركات كل على حســــب نوعيــــة املخالفة 

املرتكبة.
  ١ ـ االمتناع عن تقدمي البيانات املالية: تقع 
هذه املسؤولية على عاتق إدارة الشركة وليس 

على مساهميها، والنظام احلالي الذي ينص على 
إيقاف الشركة عن التداول ال يعاقب اإلدارة بل 

هو مبثابة عقاب للمساهمني.
  وبالتالي فإننا نقترح تطبيق غرامات مالية 
شخصية على أعضاء مجالس اإلدارات واملديرين 
التنفيذيني وذلك ألن مسؤوليتهم تقدمي البيانات 

املالية بشكل منتظم إلدارة السوق.
  ٢ ـ عند جتاوز قيمة اخلسارة الـ ٧٥٪ من 
إجمالي رأسمال أي شركة تغيب صفة املالءة 
املالية لتلك الشركة ويتوجب على مالك الشركة 
إما توفير رأسمال بديل أو «تفليسة»، وميكن 
إلدارة الســــوق تعليق التداول بالشركة ملدة 
زمنية محددة (٦ أشــــهر مثال) وذلك للسماح 
للمساهمني بتحديد املســــار الذي سيقومون 
بإتباعه، ويتم التعامل مع الشــــركة في نهاية 
تلك املدة إما باإلعادة للتداول بعد أن يتم توفير 
رأسمال بديل أو بالشــــطب من السوق إن مت 

اختيار «التفليسة».
  ٣ـ  عدم ســــداد رسوم االشتراك يعني أمرا 
واحدا فقط ال غير وهو أن الشركة وإدارتها ال 
ترغب في استمرار إدراج أسهمها في السوق 
وبالتالي فإنه يتعني على املسؤولني في سوق 
الكويت لألوراق املالية احترام رغبة الشركة 
وشطبها من السوق، وذلك طبعا بعد أن تعطى 
إنذارا بذلك للسماح إلدارة الشركة بسداد املبلغ 
واإلبقاء على إدراج الشــــركة في السوق، أما 
في حال عدم قدرة الشركة على السداد رسوم 

االشتراك «فذنبهم على جنبهم».

  وفي النهاية:

  دعوة من ايديليتي للتذكير «اضرب احلطب 
باحلطب ضعيف احلطب ينكسر». 

 زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها. 

 * 

 ضعيف الحطب

Info@idealiti.com 
 www.idealiti.com  

 البريد اإللكتروني:
  الموقع : 

 «المصالح العقارية» تتلقى عرضًا لشراء عقار مملوك لها
  

  أعلنت شركة املصالح العقارية انها قد تلقت عرضا لشراء عقار السرور 
اململوك لها والكائن مبنطقة الشرق وذلك بقيمة ٤٫٣٥ ماليني دينار وانه 

جار التفاوض بخصوص هذا العرض من جانب الشركة.
  وافادت الشركة في بيان لها على موقع سوق الكويت لالوراق املالية 
بأنه وفي حال امتام الصفقة واالنتهاء من االجراءات الرسمية والقانونية 
المتام الصفقة، فإن شركة املصالح العقارية ستحقق ربحا اجماليا وقدره 

٢٫٥٧٠٫٩٢٧ دينارا. 


