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حلول.
  وقتية، فمع دخول هذه االقتراحات حيز التنفيذ، فإن الكثير 
من الشركات ستعمل اداراتها على التصعيد ملستوى الـ ١٠٠ فلس 
واكثر وبالتالي سوف تتالفى شروط ادراجها في سوق آخر غير 
الرســــمي األمر الذي ال يبرر هذا االقتــــراح، بل إنه يجب ان يتم 
التركيز على وضع آلية للخروج من السوق الرسمي في حال عدم 
وفاء الشركات بها خاصة فيما يتعلق مبدى االلتزام باحلوكمة 
ونسبة النمو في االرباح 
والشفافية  التشغيلية، 
التي تتمتــــع بها ادارات 
الشركات ونسب محددة 
الخطاء الشركات في حال 
جتاوزهــا، وغيرهـــا من 
االجراءات املعمــــول بها 
فــــي االســــواق العاملية، 
فقـــــــد اظهرت االزمة ان 
االخطاء التي ارتكبتهـــا 
ادارات الشركات تداعياتها 
كانت اكثر مــن تداعيـــات 
االزمـــــــة العاملية، األمر 
الذي يفرض على ادارات 
اخلاصــــة  الشــــركات 
التي تديــــر امواال للغير 

قيمتها ٣٫١ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٠٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٣٠١ صفقة قيمتها ٢٫٩ 

مليون دينار.

  تطوير البورصة

  تســـعى إدارة البورصة لعمليات فصل تداول اســـهم الشركات 
التي اسعارها السوقية اقل 
من ١٠٠ فلس عن السوق 
الرسمي لكي يتم تداولها 
في ســـوق مواز للسوق 
الرسمي، إال ان هذا االجتاه 
قوبل من قبل املسؤولني في 
هذه الشركات بالرفض، كما 
ان مجلس مفوضي هيئة 
اســـواق املال اكد على ان 
هذا من اختصاصه، ويرى 
خبراء ان االجدى ان تكون 
هناك معايير واضحة يتم 
وضعها خلروج الشركات 
من الســـوق الرسمي كما 
يحدث في االسواق العاملية، 
وليس من خـــالل وضع 

 استمرار ضعف التداوالت سيدفع السوق لمزيد من التراجع 
وتجميع على أسهم الشركات التشغيلية خاصة البنوك 

والشركات االخرى ان حتفظ حقوق 
االقليــة.

  آلية التداول

  تباينت اسعار اسهم البنوك بني 
حتقيق اســـهم اربعة بنوك ارتفاعا 
واستقرار اسعار اسهم اربعة بنوك 
فيما شهد سهم البنك الدولي انخفاضا 
محدودا فرغم التداوالت الضعيفة التي 
شهدها سهم بيتك امس اال انه حقق 
مكاسب سوقية مرتفعة مقارنة بأول 
من امس ويالحظ انه لليوم الثالث 
على التوالي استمرار التباين على سهمي البنك الوطني وبيتك. فقد 
شهد سهم الوطني امس تداوالت مرتفعة وارتفاعا محدودا  فيما ان سهم 
بيتك شهد تداوالت ضعيفة وارتفاعا ملحوظا، وذلك عكس تداوالت 
اول من امس التي شهد فيها سهم بيتك تداوالت مرتفعة وانخفاضا 
محدودا في ســـعره، مقابل ضعف في تداوالت سهم البنك الوطني، 

وهذا يظهر ان هناك جهة واحدة وراء التداوالت على السهمني.
  وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم، 
فرغم التداوالت الضعيفة نســـبيا على سهم ايفا مقارنة بتداوالته 
القياسية الســـابقة اال انه حقق مكاسب سوقية كبيرة، فيما استقر 
ســـهم الصفاة لالستثمار على ســـعره في تداوالت مرتفعة نسبيا. 
وسجلت معظم اسهم الشركات االستثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي 
انخفاضا محدودا في اســـعارها في تداوالت ضعيفة، فمنذ ان اعلن 
عن عدم حتديد موعد المتام صفقة زين ـ اتصاالت واسهم الشركات 
املرتبطة بســـهم زين خاصة االســـتثمارات الوطنية تشهد تراجعا 
بوتيرة محدودة. واستمرت التداوالت الضعيفة  على اسهم الشركات 
العقارية مع انخفاض اســـعار اغلبها خاصة ســـهم مراكز العقارية 
الذي انخفض باحلد األدنى في تداوالت ضعيفة جدا، فيما ان ســـهم 
رمال العقارية الذي يعتبر االكثر تداوال في االســـهم العقارية سجل  

ارتفاعا محدودا في سعره.

  الصناعة والخدمات

  حافظت اغلب اسهم الشركات الصناعية على اسعارها ثابتة في 
تداوالت ضعيفة مع ارتفاع بعض االسهم خاصة سهم السفن الذي 
حقـــق ارتفاعا ملحوظا مدعوما بالعقد الذي فازت به شـــركة تابعة 
بقيمة ٢٤ مليون دينار استمرت حركة التداول على اسهم الشركات 
اخلدماتية في الضعف مع انخفاض اســـعار اغلبها. فقد اســـتمرت 
التداوالت الضعيفة على ســـهم زين الذي ســـجل انخفاضا محدودا 

في سعره.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم ٨ شـــركات على ٥٥٫٦٪ من 
القيمة االجمالية للشـــركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٤ 

شركــة. 

 هشام أبوشادي
  تباينت حركة مؤشـــري سوق 
الكويت لألوراق املالية امس ما بني 
انخفاض محدود للمؤشر السعري 
وارتفاع محدود للمؤشر الوزني في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام نتيجة 
افتقار السوق الى املبادرات من جهة 
وغياب احملفزات الدافعة للشراء من 
جهـــة اخرى، إال أن ذلك ال يعني ان 
السوق ال ميتلك مقومات االرتفاع، بل 
ان آلية التداول احلالية رغم ضعفها 
إال أنـــه يغلب عليها طابع التجميع 

سواء على اسهم الشركات التشغيلية خاصة البنوك أو على أسهم 
الشركات الرخيصة التي متتلك مقومات االرتفاع ففي العادة عندما 
يشهد السوق استقرارا في مؤشريه وضعفا نسبيا في تداوالته لفترة 
من الوقت، فإن ذلك يكون بهدف التجميع بأقل االسعار املمكنة استعدادا 
ملرحلة جديدة من النشـــاط خاصة ان السوق في أول اسبوعني من 
تداوالت الشهر اجلاري حقق مكاسب جيدة اعقبها نوع من التراجع 
بفعل جني األرباح ليدخل بشكل واضح منذ بداية االسبوع اجلاري 
في مرحلة االستقرار التي تسبق مرحلة االنتتعاش والتي يتوقع ان 
تبدأ مع مبادرة البنوك في االعالن عن نتائجها املالية لعام ٢٠١٠ والتي 
يتوقع ان تكون اكثر من جيدة، لذلك فإن آلية التداول في الســـوق 

خالل الفترة املقبلة سيغلب عليها طابع االنتقائية في الشراء.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام للبورصة ٢٫٥ نقطة ليغلق على ٦٩١٥٫٥ 
نقطة بانخفاض نســـبته ٠٫٠٤٪ مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع 
املؤشر الوزني مبقدار ١٫٥٤ نقطة ليغلق على ٤٨٦٫٢٢ نقطة بارتفاع 

نسبته ٠٫٣٢٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٤١٫٤ مليون سهم نفذت من خالل 
٢٢٥٧ صفقة قيمتها ٢٥٫٤ مليون دينار وجرى التداول على اســـهم 
١١٤ شـــركة من أصل ٢١٦ شـــركة مدرجة، وارتفعت أسعار اسهم ٣٥ 
شـــركة وتراجعت اسعار اسهم ٤٢ شركة وحافظت اسهم ٣٧ شركة 

على اسعارها و١٠٢ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ١١٫٨ 

مليون سهم نفذت من خالل ٢٨٦ صفقة قيمتها ٩٫٩ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشـــركات االســـتثمارية في املركز الثاني من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٦٤٫٤ مليون ســـهم نفذت من خالل ٨٠٢ صفقة 

قيمتها ٤٫٥ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣١٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ٥١٧ صفقة قيمتها ٤٫٤ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشـــركات الصناعية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ١١٫٧ مليون ســـهم نفـــذت من خالل ٢٨٣ صفقة 

 مضاربات حذرة 
على بعض األسهم 
الرخيصة وتراجع 
«زين» والشركات 
المرتبطة بها 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٨ شركات على 
٥٥٫٦٪ من 

القيمة اإلجمالية 

 المؤشر ٢٫٥ نقطة وتداول 
١٤١٫٤ مليون سهم قيمتها 

٢٥٫٤ مليون دينار 

 انخفاض 

 بوخضور لـ «األنباء»: «الدولية لإلجارة» تعتزم إنشاء شركة
  بنظام الـ «spp» بـ ٢٠٠ مليون دوالر لتطوير عقاراتها

 «ارنست ويونغ»: ٢٥٪ من عمالء البنوك الخليجية 
سينقلون حساباتهم إلى بنوك أخرى خالل ٢٠١١ 

 كشفت دراســــة أجرتها شركة ارنست ويونغ، أن 
٢٥٪ من عمالء البنوك العاملة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي نقلوا بالفعل أو يخططون لنقل حساباتهم إلى 
بنوك أخرى خالل العام احلالي، كما اشارت الدراسة الى 
أن ١٠٪ آخرين قد قاموا بالفعل بعملية نقل حساباتهم 
إلى بنوك أخرى، ويرجع السبب إلى عدم الرضا عن 

اخلدمات املصرفية املقدمة لهم. 
  وتناولت الدراسة التي جاءت بعنوان «اخلدمات 
املصرفية لألفــــراد: التنافس على العمالء» مواضيع 
أخرى مثل عالقات العمالء مع البنوك التي يتعاملون 
معها حاليا واملنتجات املصرفية التي يتعاملون بها، 
ودوافعهم للتحول إلى بنوك أخرى ورأيهم في مختلف 
القنوات واخلدمات املتاحة لهــــم، والعوامل التي قد 
تعزز والءهم لبنوكهم احلالية وحتولهم إلى مسوقني 
لها، كما تناولت أيضا بعض اخلطوات التي يجب أن 
تتخذها البنوك لفهم ما يحتاجه العمالء، وللمحافظة 

على جودة اخلدمات املقدمة.
  وأشارت الدراسة إلى أن هناك عددا كبيرا من العمالء 
ال يظهرون والء لبنوكهم وسينقلون حساباتهم في 
حال تراجع جودة اخلدمات املقدمة لهم، داعية البنوك 
الى أن تدرك أن جودة اخلدمات املقدمة للعمالء تعتمد 

على الوقت الذي يحتاجه إجناز املعامالت.
  ولفتت دراسة «ارنست ويونغ» إلى ضرورة توفير 
التميز التشغيلي والثقة في كل معاملة مصرفية، لكي 
يســـتمتع العميل بتجربة مصرفيـــة متميزة تضمن 
اســـتمرار والئه للبنك، مشيرة الى انه بينما أكد ٧١٪ 

من املشاركني في االستبيان أنهم يعتبرون توافر الثقة 
أمرا في غاية األهمية بالنســـبة لعالقاتهم الشخصية 
مع بنوكهم الرئيسية، أكد ٧٠٪ منهم أن سرعة تنفيذ 
املعامالت تشكل أهم العوامل في نظرهم، في حني أشار 
٦٦٪ منهم إلى أن جودة اخلدمات تلعب الدور األهم في 
تلك العالقات، وقال ٧٪ فقط من املشاركني انهم يحصلون 
على اهتمام شخصي من قبل البنوك التي يتعاملون 
معها، بينما اعتبر ٤٥٪ منهم ذلك االهتمام أمرا في غاية 

األهمية لعالقاتهم الشخصية مع البنوك. 

  والء العمالء

  وبحسب الدراسة، فإن السبب الوحيد في حتول 
العمالء إلى بنوك أخرى يرجع إلى فشــــل البنك في 
تقدمي خدمة أو تلبيــــة حاجة معينة، وفيما وصلت 
نســــبة الذين حتولوا إلى بنوك أخرى نتيجة فشل 
بنوكهم في تقدمي خدمة معينة ٤٥٪، بلغت نســــبة 
الذين قاموا بذلك نتيجة بطء تنفيذ معامالتهم ٢٤٪، 
في حني عزا الباقون سبب حتولهم لبنوك أخرى إلى 
تردي جودة اخلدمات(٢٣٪) وغياب املنتجات املصرفية 

اإلسالمية (٢١٪).
  وقالت الدراسة ان حتقيق والء العمالء يحتاج إلى 
تلبية احتياجاتهم بدقة، مع ضرورة تفادي أي فشل 
في تلبية تلك االحتياجات، فعمالء البنوك العاملة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي باتوا يتعاملون مع عدد 
أكبر من البنوك وبدأ اعتمادهم على بنكهم الرئيسي 
يتراجع، حيث أكد نحو ٦٠٪ من املشاركني في استبيان 

الرأي أنهم يتعاملون مع أكثر من بنك.

  تأييد العمالء

  من جانب آخر، أكدت الدراسة أن ٤١٪ ممن استطلعت 
آراؤهم يقومون بالترويج للبنوك التي يتعاملون معها، 
واختلفت معدالت الوالء بني دولة وأخرى، حيث كانت 
أعلى نسبة في اململكة العربية السعودية والكويت وأقلها 

في قطر والبحرين. 
  وفي حني قال ٤٠٪ من املشـــاركني إن ســـرعة تنفيذ 
املعامالت تشـــكل أحد املجـــاالت املهمة التي حتتاج إلى 
قدر أكبر من التحسني في البنوك التي يتعاملون معها، 
اعتبر ٣٤٪ منهم أن توفير املزيد من اخلدمات املصرفية 
اإلســـالمية، يشـــكل أحد أبرز املجاالت التي حتتاج إلى 
أكبر قدر من التحســـني. ورجح التقرير قيام املشاركني 
املهتمني بالشريعة اإلســـالمية بالترويج لبنوكهم أكثر 

من غيرهم.
  وفي سياق آخر، نبهت الدراسة الى ان عمالء اخلدمات 
املصرفية اإلسالمية ال يحصلون على ما يكفي من سرعة 
فـــي اجناز املعامالت، ونوعية اخلدمـــات، واالبتكار من 
مصارفهم. إن هذه الثغرات في تقدمي اخلدمات هي أكثر أو 
أقل في القطاعات سريعة النمو، ولكنها متثل أيضا فرصة 
للمصارف اإلسالمية على التكيف ورفع مستوى تلبية 
متطلبات العمالء املتزايدة. وأشار ٨٣٪ من املتعاملني مع 
املصارف اإلسالمية إلى أن سرعة اجناز املعامالت مهمة 
للغاية، مقارنة مع ٧٠٪ من مجموع املستطلعني، بينما 

أشار ٧٨٪ منهم إلى أهمية خدمة العمالء بالنسبة لهم. 

 أحمد يوسف
  قال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في الشــــركة الدولية لالجارة واالستثمار 
حجاج بوخضور ان الشركة الدولية لإلجارة 
 «spp» تعتزم إنشاء شركة مستقلة بنظام الـ
برأســــمال تقدر قيمته بنحــــو ٢٠٠ مليون 
دوالر، تختص بتطوير العقارات اململوكة 

للشركة.
  وأضاف لـ «األنباء» ان هناك مفاوضات 
قد متت مع عدد من الشركاء االستراتيجيني 

في الكويت وعدد من دول مجلس التعاون، 
وذلك بغرض اســــتكمال رأسمال الشركة 
اجلديدة، والتي من املتوقع ان تتم موافقة 
املساهمني على إنشاءها من خالل بند خاص 
في جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية 

للشركة املقررة عقدها اليوم.
  وأشــــار الي ان جــــدول أعمال اجلمعية 
العمومية يتضمن تــــالوة املخالفات التي 
قام بها مجلس االدارة السابق، والتي قامت 
الشــــركة بتحريك دعــــوى قضائية ضده، 

مســــتندة في ذلك الى العديد من الوثائق 
التــــي تدينه في قرارات وتصرفات قام بها 

خالل فترة تولية مجلس ادارة الشركة.
  وأكد على ان اهم البنود التي يتضمنها 
جدول األعمال هــــي عدم إبراء ذمة مجلس 
اإلدارة السابق، باإلضافة الى تالوة تقرير 
مجلس اإلدارة، مراقبو احلسابات ومناقشة 
البيانات املالية، باإلضافة الى تفويض مجلس 
اإلدارة باستكمال اتخاذ االجراءات الكفيلة 

بخطة اعادة هيكلة الشركة. 

 الشركة رفعت دعوى قضائية ضد المجلس السابق لحفظ حقوق المساهمين

 تعقد عموميتها اليوم وجدول األعمال يتضمن عدم إبراء ذمة المجلس السابق

 ١٠٪ منهم أكدوا أنهم نقلوا حساباتهم بالفعل إلى بنوك أخرى 

 (سعود سالم) تباين مؤشرات السوق

  استحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات والبالغة 
١٤٫١ مليون دينار على ٥٥٫٦٪ من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، برقان، رمال 
العقارية، بوبيان للبتروكيماويات، االفكو، بيتك، 

والصفاة لالستثمار.
  استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

٥٫٧ ماليني دينار على ٢٢٫٤٪ من القيمة اإلجمالية.
  حققت مؤشرات ٤ قطاعات ارتفاعا أعالها البنوك 
مبقدار ١٢٣ نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار ٣٥٫٧ 
نقطة، فيما سجلت مؤشرات ٤ قطاعات انخفاضا 
أعالها قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار ١٠٨٫٥ 

نقاط، تاله قطاع التأمني مبقدار ٢٢٫١ نقطة.  ت 
را

ش
ؤ

م
و

 

 إلياس مارون يتوسط فريق العمل

 حجاج بوخضور 

 «المركزي» يوافق لـ «برقان» و«كفيك» 
  على شراء  أو بيع ماال يتجاوز ١٠٪ من أسهمهما

 إطالق «السارا» اللبنانية للطيران الخاص 

املتحدة العربية، شـــمال أفريقيا 
والدول االوروبية. 

  تلعب السارا للطيران اخلاص 
دور الوسيط الرائد في مجال تقدمي 
خدمات الطيـــران اخلاص، وهي 
خدمات مميزة وفريدة مخصصة 
بحســـب طلب الزبائـــن وقابلة 
للتعديل وفقا ملا يناسب كال من 
رجال األعمال، الشركات، األفراد، 
العائـــالت، والقطـــاع احلكومي 
واملؤمترات إضافـــة الى رحالت 

.VIPsكبار الشخصيات
الفريـــق  «أمـــا    واضـــاف: 

املتخصص فهو ذات خبرة عالية 
يشـــرف علـــى توفيـــر املعايير 
العاملية الفائقـــة اجلودة لألمان 
والســـالمة واخلصوصية على 

مدار الساعة.
  جتدر االشـــارة الى أن السارا 
للطيران اخلـــاص تؤمن احجاما 
متنوعـــة للطائرات اخلاصة بني 
اخلفيفة، املتوســـطة، والثقيلة، 
لتغطي رحالت تســـتغرق من ٣ 
الى ١٢ ســـاعة طيران متواصلة، 
وتستقبل على متنها عدد ركاب 

يتراوح بني ٢ و٤٩ راكبا 

 بيروت: شهدت أجواء بيروت 
امس حركة إقالع شـــركة جديدة 
في مجال تقدمي خدمات الطيران 
اخلاص، حيث مت اطالق الســـارا 
للطيران اخلاص في مؤمتر صحافي 
في فندق املوڤنبيك، ضم عددا من 
الوجوه االعالمية من جميع وسائل 

االعالم احمللية والعربية.
  حيث تتنوع هـــذه اخلدمات 
الوساطة لتأمني طائرات  لتضم: 
مستأجرة جلميع أنواع الزبائن، 
املســـاعدة االستشارية لعمليات 
بيع وشـــراء الطائرات اخلاصة، 
إضافة الـــى ادارة الطائرات التي 

ميلكها الغير وصيانتها. 
  وفي هذه املناسبة، القى املدير 
التنفيذي لشركة السارا للطيران 
د.الياس مارون كلمة رحب فيها 
باحلضور وأوضح فيها أن هذه 
اخلطوة نتيجة طموح حمله طيلة 
مسيرته املهنية وهو يحققه في 
هذا الوقت بالذات املليء بالهزات 
االقتصادية والسياســـية لشدة 

اميانه مبستقبل هذا البلد.
  واوضـــح مارون ان الســـارا 
للطيران اخلاص هي وليدة رؤية 
كونتها للبنان وللشرق األوسط، 
وتتشعب براعمها لتصل الى البلدان 
املجاورة والبعيدة كاململكة العربية 
السعودية، البحرين، تركيا، مصر، 
العراق، االمارات  الكويت، قطر، 

 وافق بنك الكويت املركزي امس على طلب بنك 
برقان بتمديد شـــراء او بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ من 
اسهمه املصدرة ملدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 

انتهاء املوافقة احلالية في ٥ فبراير.
  كما اوضحـــت الشـــركة الكويتيـــة للتمويل 
واالســـتثمار (كفيك) على موقع ســـوق الكويت 
لـــألوراق املالية أن املركزي وافق ايضا على طلب 
جتديد سريان املوافقة للشركة ببيع ما ال يتجاوز 

١٠٪ من اســـهمها املصدرة ملدة   ستة اشهر اعتبارا 
من تاريخ ٢١ يناير، وذلك مع ضرورة االلتزام مبا 
وضعه البنك املركزي من ضوابط وشـــروط في 
شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها، اضافة الى 
ضرورة االلتزام بأحكام املادة ١١٥ مكرر من قانون 
الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم ١٠  
لسنة ١٩٨٧ وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني 

رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ ورقم٢٧٣ لسنة ١٩٩٩.  


