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 أعلن ســــوق الكويت لألوراق املالية أنه سيتم تداول 
سهم شــــركة العقارات املتحدة من دون زيادة رأس املال 
اعتبارا من االحد املقبل، وذلك بناء على موافقة اجلمعية 
العمومية العادية للشركة املنعقدة بتاريخ ٢٩ يناير املاضي، 
وغير العادية املنعقدة بتاريخ ٢٠ مايو املاضي على زيادة 
رأسمال الشركة بواقع ٤٠ مليون دينار عن طريق اصدار 
٤٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠٠ فلس وعالوة اصدار 

قدرها ٣ فلوس للسهم الواحد وذلك للمساهمني املسجلني 
بسجل مساهمي الشركة في اليوم السابق لتاريخ استدعاء 
زيادة رأس املال على أن يتم ســــداد كامل مبلغ االكتتاب 
نقدا وفقا للقانون. جتدر االشارة الى انه مت حتديد فترة 
االكتتاب في تلك الزيــــادة لتكون خالل الفترة من االحد 
املقبل وحتى ٢٧ ديسمبر اجلاري وذلك للمساهمني املسجلني 

بتاريخ أمس اخلميس. 

 تداول سهم «العقارات المتحدة» من دون زيادة رأس المال اعتبارًا من األحد المقبل

 الحل في محاسبة 
أعضاء مجالس 
اإلدارات وتغريم تلك 
الشركات عن كل يوم 
إيقاف وإحالة البعض 
منها للنيابة

 المادة ٢٣١ من قانون 
الجزاء الكويتي واضحة 
وكثير من المستثمرين 
سيلجأون للقضاء 
  بعد سلسلة اجتماعات 
عقدت في عدة 
  أماكن متفرقة

 الشركات الموقوفة..  

 ماضي الهاجري
  مـــاذا يحدث في ســـوق الكويت لألوراق 
املالية الذي وقف حاله وُشلت سيولته وأخذ 
الصغار يصرخون بعد فقدهم أكثر من ٩٠٪ 

من مدخراتهم بسبب لعب الكبار!
  هناك اليوم طرق احترافية عديدة للبعض 
ممن ال يخاف اهللا وال يتقيه ويستحل أموال 
املســـتثمرين حتى ولو كانت بطرق مخالفة 
للقانون وهو مـــا ميكن ان نعتبره أمرا يقع 
حتت طائلة باب التدليس، حسب املادة ٢٣١ 
من قانون اجلزاء الكويتي التي تنص على: 
«يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع 
شخص في الغلط أو بإبقائه في الغلط الذي 
كان واقعا فيه، حلمله على تســـليم مال في 
حيازته وترتب عليه تسليم املال للفاعل او 
لغيره، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة 

او باإلشارة».
  وباختصار فـــإن التدليس هو عبارة عن 
استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس 
بوجود واقعة غير موجودة، او إخفاء واقعة 
موجودة، أو تشـــويه حقيقة الواقعة، وذلك 
كاإليهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة 
هذا املشروع او إخفاء وجوده، أو اإليهام بوجود 

ربح وهمي، أو إيجاد سند دين ال حقيقة له أو 
إخفاء سند دين موجود، او التصرف في مال 
ال ميلك املتصرف حق التصرف فيه، او اتخاذ 

اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة.
  وما يقصد بالتدليس والطرق االحترافية 
لعمليات النصب التي يقودها البعض ممن ال 
يضعون األمانة نصب أعينهم هي أن تسعى 
بعض مجالس اإلدارات خلفض رأس املال بعد 
ان يتم إيقاف تداول السهم أي ال يتم اإلعالن 
عن تخفيض رأس املال إال بعدما يتم إيقاف 
السهم مما يجعل املستثمرين وحتديدا الصغار 
منهم يتوهمون بعمليات شراء كبيرة تتم على 
السهم قبل إيقافه ومن ثم يتم اإلعالن عن قرار 
خفض رأس املال للشركة! ودون سابق إنذار 

وهذا تدليس يعاقب عليه القانون.
  وهناك اليوم شـــركات موقوفة باجلملة 
في البورصة وال عزاء لصغار املســـتثمرين 
بعد جتميد أموالهم وبدال من ان تكون هناك 
أوضاع جيدة للشركة ترسم البسمة على شفاه 
املستثمرين بها، يفاجأون بخفض رأس املال، 
وهو ما يعني انخفاض ما استثمره بنحو ٥٠٪ 
او اكثر ودون سبب مقنع ودون سابق إنذار، 

فهل يعقل هذا؟ ومن املسؤول عنه؟!

  والغريب ان هناك شركات عديدة واجهت 
عمليات نصب واحتيال واستيالء على أصولها 
من قبل «من ال يخاف اهللا» دون حســـيب او 
رقيب و«على عينك يا تاجر» واألغرب أن من 
ميلكون القرار يتفرجون، وهو ما ميكن تفسيره 
على انه مباركة لهذا العمل الشنيع الذي جعل 

أموال املواطنني واملستثمرين تتبخر.
  والكارثة ان تلك الظاهرة طالت أموال الشعب 
عبر اســــتثمارات الهيئة العامة لالستثمارات 
ومؤسســــة التأمينات ومؤسسة البترول التي 
اســــتثمرت أموال صغار املستثمرين في تلك 
الشركات التي مازالت حتى كتابة تلك األسطر 
موقوفة عن التداول بســــبب سوء إدارات تلك 
الشركات التي ولألسف «تغامر» كثيرا بأموال 
املستثمرين عبر مشاريع إن وجدت فهي «فاشلة»، 
وهو ما يجعل تلك الشــــركات تخسر أكثر من 
٧٠٪ الى ٩٠٪ من رأس املال االمر الذي يتطلب 
زيادة او خفض رأس املال على حساب اجلهات 
املستثمرة وأولها صغار املستثمرين الذين ذهبت 
أموالهم أمام أعينهم وهم ال يستطيعون عمل 

شيء غير الدعاء هللا او اللجوء الى القضاء.
  ولألســــف البورصة تعيش أسوأ مراحلها 
والسبب يعود لعدم الشفافية وتطبيق القوانني 

بشــــكلها الســــليم ألن «من أمن العقوبة أساء 
األدب»، وهذا ما يجعل بعض رؤساء الشركات 
أو مجالس إدارتها يســــيئون األدب من خالل 
التدليس مبعلومات جتعل املستثمرين يتوجهون 
لشركاتهم وبعدها بفترة قليلة يتم اإلعالن عن 
إيقاف الســــهم، وخفض رأسماله، ما يفقد تلك 
االدارات املصداقية ويزيد الفساد، الذي هز ثقة 

املستثمرين باالقتصاد الكويتي.
  ومن احللول التي ميكن ان حتد من مشكلة 
التدليس ان تباشــــر إدارة البورصة وبشــــكل 
حقيقي فتح التحقيق مع مجالس اإلدارات التي 
تالعبت على ان يتم حتويلها للنيابة ومن ثم 
تغرميها في كل يوم يكون السهم موقوفا فيه 

عن التداول.
  تلك اخلطوة قد تساهم بشكل مباشر في 
تنظيف الســـوق من الشركات «املتعفنة» - 
حســـب ما صرح وزير التجـــارة والصناعة 
- التي نهبت اموال املســـتثمرين خصوصا 
الصغار منهم الذين اتفقوا على اللجوء للقضاء 
إلنصافهم وإرجاع حقوقهم املسلوبة من قبل 
تلـــك اإلدارات التي مازالت متاطل دون وجه 
حق في عودة أسهم شركاتهم للتداول بحجج 

واهية ما أنزل اهللا بها من سلطان. 

 من يحاسب مجالس إداراتها؟ 
  وهل «التدليس» أصبح شعارها؟!

 ارتفاع أرباح الربع الثالث بمعدل ٤١٪ لتبلغ ٣٥٣ مليون دينار

 «الجمان»: طغيان الحالة النفسية السلبية سيؤدي إلى تذبذب أداء البورصة في المستقبل
وبواســــطة اإلنترنــــت، وأيضا 
الهاتــــف مع  التواصــــل عبــــر 
الوسطاء، كما قامت بعض مكاتب 
الوساطة بافتتاح مكاتب داخل 
وخارج الكويت لخدمة عمالئها 
دون الحاجة إلى التواجد في المقر 
الرئيسي للبورصة، كما يمكن 
لمكاتب الوســــاطة التوسع في 
افتتاح استراحات لتداول عمالئها 
وتقديم خدماتها مــــن خاللها، 
باإلضافة إلى خدمات «البوفيه» 
المناسبة، والتي تكون بمقابل 
أو دون مقابل حسب ظروف كل 
مكتب وساطة ونوعية عمالئه.

  إصالحات أهم

  ورغم أن إصـــالح موضوع 
قاعة التداول يعتبر أمرا مهما، 
إال أن هنـــاك ملفات أخرى أكثر 
أهميـــة، وذلـــك فيمـــا يتعلق 
إدارة  بواجبات ومســـؤوليات 
سوق الكويت لألوراق المالية، 
وهي كثيرة ومتعددة ومتنوعة، 
وقد تحدثنا عنها مرارا على مدى 
ســـنوات عديدة، كما طالب بها 
المعنيين، وذلك  الكثيرون من 
من حيـــث االهتمـــام بالجانب 
التنظيمـــي والرقابي لســـوق 
آلياته، وال شك  المال وتطوير 
أنه ال يســـعنا في هـــذا المقام 
تذكير إدارة السوق بأولوياتها 
المهمة والحساســـة وتعدادها، 
حيـــث نعتقد أنها على علم بها 
تماما، وربمـــا ينقصها الجدية 
والعزيمة الصلبة لتنفيذها، حيث 
المتعلقة  األمـــور  يجب ضبط 
المتداولين والمتمثلة  بصغار 
في الوضع الخاطئ المتمثل في 
«الديوانية العمالقة» والواضح 
للعيان، وذلك بالتوازي مع ضبط 
تجاوزات الكبار التي تتم على 
المأل ووراء الكواليس على حد 

سواء. 

لـــألوراق الماليـــة بخطـــوات 
تدريجية ـ فيمـــا يبدو ـ إلنهاء 
الوضع الخاطئ لتواجد جماهير 
المتداولين في قاعة التداول في 
البورصة، وكنا قد طالبنا منذ 
ســـنوات عديـــدة بإصالح ذلك 
السلبي، والذي تحول  الوضع 
إلى «ديوانية عمالقة»، وال شك 
بأن لهذا التجمهر البشري اليومي 
عدة سلبيات، أوالها: من الناحية 
الحضارية، حيث ان ذلك الوضع 
ال يليق بمنظر أقدم بورصة في 
المنطقة وثاني أكبر سوق مال 
في الخليج، كما أن التجمهر كان 
وسيلة لبث اإلشاعات واألخبار 
الكاذبة ألهداف مشبوهة، حيث 
تتفشى بين الجماهير المحتشدة 
كانتشار النار في الهشيم، ناهيك 
عن االزدحام المروري في محيط 
البورصة والتلوث البيئي وغيره 

من السلبيات والمخاطر.
  وال شــــك بوجود عدة بدائل 
لهذه «الديوانية العمالقة»، من 
حيث توافر التداول االلكتروني 

المرتبطة بـ «زين» لثالثة أرباع 
العـــام ٢٠١٠، والتي توقعنا لها 
أداء أفضل مما تم اإلعالن عنه، 
حيث كانت تقديراتنا تشير إلى 
استفادتها الملحوظة من تداعيات 
بيع «زين أفريقيا»، وذلك على أثر 
تحسن أداء محافظ تلك الشركات 
بدفع من ارتفاع سهم «زين» خالل 
التوزيعات  الفترة، ناهيك عن 
النقدية عن العام ٢٠٠٩ والبالغة 
١٧٠ فلسا للسهم، وكذلك المتاجرة 
بالسهم المذكور، إال أن توقعاتنا 
تلك لـــم تصب فيما يبدو لعدة 
أسباب، منها: أنه ربما قد بالغنا 
في مدى تأثر تلك الشركات بسهم 
«زين»، أو أن تلك الشركات كان 
أداؤها المعتاد أقل بشكل ملحوظ 
عن توقعاتنا، بحيث لم تسعف 
تداعيات «زين» االســـتثنائية 
واإليجابية فـــي تحقيق نتائج 

إيجابية الفتة.

  تفكيك «الديوانية العمالقة»

  قامت إدارة ســـوق الكويت 

من ٣٩ إلى ٣٠٪، وكذلك نسبة عدد 
الشركات التي تراجعت نتائجها 
من ٧٥ إلى ٤٨٪، وال شـــك بأن 
تلك اإلحصائيات تعطي انطباعا 
مريحا لتطور ووضع الشركات 

المدرجة بشكل عام.

  توقعات «الجمان»

  من جهة أخـــرى، انخفضت 
النتائـــج الفعلية للربع الثالث 
التـــي  ٢٠١٠ عـــن توقعاتنـــا 
أصدرناهـــا بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٤، 
والتي قـــدرت أرباح ذلك الربع 
بمقـــدار ٥٠٠ مليون دينار، أي 
الفعلية انخفضت  أن األرقـــام 
٣٠٪ عن توقعاتنا، بينما كانت 
توقعاتنا ألرباح ثالثة أرباع العام 
٢٠١٠ نحو ١٫٠٧٨ مليون دينار، 
في حين كان الواقع ٩٤١ مليون 
دينار، وذلك بانخفاض ١٣٪ عن 
توقعاتنـــا، وإن كان لنا تبرير 
للفارق ما بين التوقعات والواقع، 
فإنه يرجع ـ من بين عدة أمور 
ـ إلى تواضع نتائج الشـــركات 

الربع الثاني ٢٠١٠.
   وقـــد كان ألربـــاح «زين» 
االســـتثنائية بالغ األثر لثالثة 
أرباع العام ٢٠١٠، حيث شكلت 
٨١٪ من أرباح «زين»، و٧١٪ من 
إجمالي أربـــاح قطاع الخدمات 
المدرج به ذلك الســـهم، و٤٦٪ 
مـــن إجمالي أربـــاح البورصة 
ككل، ورغم األرباح «العمالقة» 
لـ «زين»، إال أنها ربما توضح 
الوضـــع الهش ألربـــاح معظم 
أو نتائجها  الباقية  الشـــركات 

وعددها نحو ٢٢٥ شركة.
  ورغم تلك المؤشـــرات غير 
المريحة لثالثة أرباع العام ٢٠١٠ 
من حيث بعـــض اإلحصائيات 
المهمـــة، نجـــد أن الوضع في 
تحســـن ملحوظ بالمقارنة مع 
الفترة المناظـــرة ٢٠٠٩، حيث 
ارتفعت نسبة الشركات الرابحة 
من ٦١ إلـــى ٧٠٪، كما ارتفعت 
التي تحسنت  نسبة الشركات 
نتائجها من ٢٥ إلى ٥٢٪، وذلك 
مقابل انحسار الشركات الخاسرة 

على الوضع األساسي اإليجابي 
نســـبيا، والذي قد يؤدي إلى 
تذبـــذب أداء البورصـــة فـــي 

المستقبل القريب.

  نتائج الربع الثالث وثالثة أرباع 
٢٠١٠

  ارتفعت أرباح الربع الثالث 
٢٠١٠ بمعدل ٤١٪ لتبلغ ٣٥٣ مليون 
دينار مقابل ٢٥٠ مليون دينار 
ألرباح الربع الثالث ٢٠٠٩، وذلك 
كصافي نتائج جميع الشركات 
المدرجة، ويعتبر ذلك مؤشرا 
إيجابيا كون معظم النتائج للربع 
الثالث تشغيلية، أي ذات جودة 
مرتفعة، كما ارتفعت أرباح ثالثة 
أرباع العام ٢٠١٠ إلى ٩٤١ مليون 
دينار بنمو ٧٪ عن نتائج ذات 
الفترة للعام الماضي التي بلغت 
٨٧٦ مليون دينـــار، وذلك بعد 
استبعاد األرباح االستثنائية من 
صفقة بيع «زين أفريقيا» التي 
بلغت نحو ٧٨٨ مليون دينار، 
والتي تم االعتـــراف بها خالل 

المقبل  العـــام  للتحرك خالل 
.٢٠١١

  مؤشر «الجمان» للثقة

  وأوضح التقرير انه وعلى 
الرغم من تراجع المؤشـــرين 
الوزني والسعري خالل نوفمبر 
الماضي، إال أن مؤشـــر الثقة 
ارتفع بمعدل ١٫٦٪ خالل نفس 
الشهر، والذي ربما يعطي إشارة 
إلى أن الوضع ليس بالغ السوء 
كما يتصوره البعض، خاصة 
على خلفية انخفاض نســـبة 
نجاح صفقة «زينـ  اتصاالت»، 
الفعلية  المعطيـــات  إن  حيث 
والجوهريـــة للبورصة تفوق 
المؤثرات النفسية والسطحية، 
والتي أدت إلى تراجع المؤشرات 
الرسمية، ورغم ارتفاع مؤشر 
الجمان للثقة خالل نوفمبر إال 
أن نسب االرتفاع قد تقلصت 
الشهر  تدريجيا خالل أسابيع 
المذكور، مما قـــد يوحي ببدأ 
طغيان الحالة النفسية السلبية 

تقريـر   قـــال 
مركز الجمان 
لالستشارات 
االقتصاديـــة 
إن مؤشـــرات ســـوق الكويت 
لـــألوراق الماليـــة تراجعـــت 
خالل شـــهر نوفمبر ٢٠١٠ من 
حيث األسعار والمبالغ، حيث 
تراجع المؤشر الوزني بمعدل 
١٫٦٪، فـــي مقابل تراجع أعلى 
للسعري بمعدل ٢٫٤٪، ورغم 
ذلك التراجع، إال أن الوزني حقق 
مكاسب منذ بداية العام بمعدل 
الســـعري  ٢٠٫٩٪، بينما كان 
خاسرا بمعدل ١٫٦٪، كما تراجع 
متوسط التداول اليومي خالل 
نوفمبـــر بمعـــدل ٢٣٪ ليصل 
إلـــى ٤٤٫٥ مليون دينار مقابل 
٥٧٫٧ مليون دينار خالل أكتوبر 

.٢٠١٠
  ويرجع انخفاض المؤشرات 
أعاله خالل نوفمبر ٢٠١٠ إلى عدة 
معطيات ظاهرة على السطح، 
منها: تفاقم الجدل حول محاولة 
بيع ٤٦٪ من شركة االتصاالت 
المتنقلـــة «زين» إلى شـــركة 
االتصـــاالت اإلماراتية، إال أننا 
نرى أسبابا موضوعية للتراجع، 
منها: حاجة البورصة الكويتية 
لفترة هدوء بعد االرتفاع الذي 
فاق التوقعات خالل عام ٢٠١٠، 
والذي شمل ستة أشهر مقابل 
انخفاض في خمسة أشهر، ناهيك 
عن اكتمال إعالن نتائج الشركات 
لثالثة أرباع العام، والتي تشكل 
العام  المالمح األولية لنتائج 
٢٠١٠ ككل، حيث ال يســـتبعد 
الســـوق  حاجة معظم صناع 
للتأمل في مراكزهم االستثمارية 
والتفكير في إعادة ترتيبها ولو 
جزئيا، وذلك للتعاطي المناسب 
مع نتائج العام ٢٠١٠، باإلضافة 
إلى وضع الخطوط العريضة 

 تـقرير 


