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 انتخبت اجلمعية العمومية العادية املؤجلة لشركة استراتيجيا لالستثمار 
أمس أعضاء جددا للثالث سنوات املقبلة واملشكلة من: سعود عبدالعزيز 
املنصور ، مشعل ناصر عبدالرضا حبيب ، عبداحملسن براك املطير، شركة 
الثقة املشـــتركة، شركة التخصيص العاملية، شركة املهن العاملية  وشركة 

فيرست الكويتية. 
  من جهة أخرى، أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة استراتيجيا 

أفادته بأنه قد مت تعيني تهاني مصلط العجمي كمدير عام للشركة.   

 انتخاب ٧ أعضاء لمجلس إدارة «إستراتيجيا»

 «وضوح»: ارتفاع وتيرة تدفق السيولة  وسط عمليات جني أرباح وغياب المحفزات 
السابق الذي بلغ ٦٫٨٩٦٫٢ نقطة، في 
حني أنهى املؤشر الوزني تداوالت 
هذا األسبوع ليغلق عند مستوى 
٤٨٨٫٠٧ نقطة مرتفعا بنحو ٠٫٦٨٪ 
مقارنة بإغالق األسبوع السابق عند 
٤٨٤٫٧٧ نقطة. وبلغ إجمالي القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
٢٣٠٫٩ مليون دينار مقارنة بنحو 
١٢٨٫٤ مليون دينار خالل األسبوع 
السابق مرتفعة بنحو ٧٩٫٨٪، كما 
ارتفعت كمية األسهم املتداولة لهذا 
األسبوع بنحو ١٥٠٫٧٪ لتبلغ بنهاية 
هذا األسبوع ١٫٨٧٦٫٠ مليون سهم 
من خالل تنفيــــذ ٢١٫٥٥٨ صفقة.  
وعلى صعيد القطاعات، فقد شهدت 
تداوالت السوق أداء إيجابيا حيث 
ارتفع إغالق جميع القطاعات ما عدا 
قطاع األغذية الذي انخفض وحيدا 
بنسبة ١٫٢٪ ليغلق مؤشره الوزني 

عند مستوى ٦١٦٫٢ نقطة.  

  وأشــــار التقرير الى انه على 
الرغم من االرتفاعات التي حققتها 
مؤشرات السوق بداية األسبوع إال 
أن عمليات جني األرباح التي متت 
في آخر جلســــتي تداول قد حدت 
من تلــــك االرتفاعات وقلصت من 
املكاسب التي حتققت في البداية، 
لتكون احملصلة النهائية من حيث 
األداء إيجابية ولكن بنسب طفيفة، 
وفي ظل استمرار التحرك العرضي 
ملؤشري السوق إذ لم يتجاوز نطاق 
احلركة خالل األســــبوع ٤٨ نقطة 
بالنسبة للســــعري حيث بلغت 
إليها املؤشــــر  أعلى نقطة وصل 
خالل األسبوع ٦٫٩٨٤ نقطة فيما 
كان مســــتوى ٦٫٨٩٤٫٨ نقطة هي 
األدنى خالل أيام التداول اخلمسة 
األخيرة، كما جاءت حتركات املؤشر 
الوزني أيضا ضمن نطاق عرضي 
وبتذبذب طفيف بني حديه األعلى 

واألدنى خالل تداوالت األسبوع إذ 
لم يتجاوز مدى احلركة ١٠ نقاط 
حيــــث بلغت أعلــــى نقطة خالل 
األســــبوع ٤٩٤٫٤ نقطة فيما كان 

مستوى ٤٨٢٫٧ نقطة هو األقل.
  وعزا التقرير اســــتمرار حالة 
التذبذب والتحرك العرضي ملؤشرات 

لـ «حتالــــف اخلير»، فعلى الرغم 
مــــن األخبار االيجابيــــة املتعلقة 
بالصفقة والتي تداولها مؤخرا حول 
حصول شركة اتصاالت اإلمارات 
على موافقة ١٨ بنكا لتمويل شراء 
٤٦٪ من مجموعة «زين» عبر تقدمي 
قروض على ثالث مراحل والذي 

السوق إلى استمرار غياب األخبار 
اجلوهرية املعلنة، فعلى الرغم من 
موجة التفاؤل التي سادت أوساط 
املتداولني بداية تعامالت األسبوع، 
إال أنه ســــرعان ما شاب التفاؤل 
بعض احلذر وذلك نتيجة تقدمي 
قرب انتهاء الفترة الزمنية احملددة 

ترجمه البعض بأنه إشارة لقرب 
موعد تنفيذ الصفقة وحسمها، إال 
أن املستثمرين بانتظار أخبار تؤكد 
تلك التوقعات اذ يجب اتخاذ أطراف 
الصفقة إجراءات حاسمة في هذا 
الشــــأن قبل املوعد احملدد والذي 
سيكون في ٣١ من الشهر اجلاري، 

وبالتالي من املتوقع أن تكون هناك 
تطورات مهمة في هذا الشأن في 
اليومني املقبلني وستلقي بظاللها 
على مجريات التداول في األسبوع 
املقبل.  كما اليزال املتعاملون في 
حالة من الترقب وذلك انتظار نتائج 
أعمال القطاع املصرفي والتي يراهن 
عليها العديد بأنها ستكون إيجابية، 
إذ من املتوقع أن تكون أحد األسباب 
الداعمة ملؤشــــرات السوق لكسر 
احلاجز النفســــي عند املســــتوى 

٧٫٠٠٠ نقطة.

  مجريات التداول 

  أنهى ســــوق الكويت لألوراق 
الرابع  املالية تداوالت األســــبوع 
من شــــهر ينايــــر علــــى ارتفاع 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 
مســــتوى ٦٫٩٤٤٫٠ نقطة مرتفعا 
بنسبة ٠٫٦٩٪ عن إغالق األسبوع 

الـتقرير   قــــال 
عي  ســــبو أل ا
كــــة  لـــشــــر
وضــــــــــــوح 
لالستشارات املالية واالقتصادية 
املالية  الكويت لألوراق  ان سوق 
أنهى تعامالت هذا األسبوع بشكل 
إيجابي، حيث ارتفع مؤشر السوق 
السعري مبقدار ٤٧ نقطة ليقفل عند 
مستوى ٦٫٩٤٤ نقطة وبذلك يكون 
قد حقق أداء أسبوعيا بلغ ٠٫٦٩٪، 
وفي املقابل اقفل املؤشر الوزني عند 
مستوى ٤٨٨٫٠٧ نقطة ليحقق أيضا 

أداء إيجابيا بلغ ٠٫٦٨٪.
   من جانب آخر، شهدت أحجام 
التداول ارتفاعا ملحوظا باملقارنة 
مع األسبوع السابق حيث ارتفعت 
التداول األسبوعية بنسبة  قيمة 
٧٩٫٨٪ فــــي حني ارتفعــــت كمية 

التداول بنسبة ١٥٠٫٧٪.

 «مؤسسة البترول» توقف الترشح والمشاركة
  بالبرامج التدريبية في ٥ دول عربية 

 أحمد مغربي
  كشــــف مصدر مطلع لـ «األنباء» ان دائرة 
التخطيط والتطوير الوظيفي في مؤسســــة 
البترول الكويتية أوقفت باب الترشح واملشاركة 
في البرامج التدريبية اخلارجية لبعض الدول 
العربية التي انتشرت بها بعض االحتجاجات 
السياسية مؤخرا، مشيرا إلى أن قرار الوقف 

سيكون حتى إشعار آخر لم يتحدد.
  وبّني املصــــدر أن ٥ دول عربية هي مصر 
وتونس واألردن ولبنان واملغرب التي شملها 
تعميم وقف مشــــاركة املوظفــــني في البرامج 
التدريبية، مشيرا إلى أن املؤسسة طاملا حرصت 
على تدريب وتطوير قــــدرات العاملني لديها 
وتشجع املبادرات الشخصية للتعلم والتطوير 
في القطاع النفطي لكن الظروف الطارئة في 

هذه البلدان دفعتها إلى اتخاذ قرار الوقف.
  جتدر االشــــارة إلى أن قــــرار الوقف صدر 
بتاريــــخ ٢٦ ينايــــر اجلاري مــــن مدير دائرة 
التخطيط والتطوير الوظيفي إلى نواب األعضاء 

املنتدبني ومديري الدوائر ورؤساء الفرق. 

 هي مصر وتونس واألردن ولبنان والمغرب 

 ضمن خدمات قسم محاسبة الزكاة 

 صورة للمذكرة الداخلية لوقف البرامج التدريبية في ٥ بلدان عربية

 هيفاء السابج

 ٣١٨ شركة تم احتساب مبلغ زكاتها 
الواجبة في بيت الزكاة في ٢٠١٠ 

 إحالة دعوى «الوطنية العقارية»
  ضد وزير التجارة إلى إدارة الخبراء  

فريق محاسبي بالتعاون مع املكتب 
الشرعي، الحتساب زكاة جميع 
الشركات املســــاهمة املدرجة في 
ســــوق األوراق املالية، من خالل 
اســــتخراج ميزانيتها من موقع 
البورصــــة اإللكترونــــي، وقام 
بتحليلها الحتساب الزكاة الواجبة 
على االسهم. واكدت السابج أنه 
نتيجة لهذه اجلهود املكثفة، فقد مت 
تسجيل زكاة ١٢٠ شركة وجمعية 
التمويل بلغ  تعاونيــــة وبيــــت 
مجموعها ٧٫٠١٨ ماليني دينار وقد 
قام فريق محاسبة الزكاة بتزويد 
املتبرعني ومقدمي الزكاة بإصدارات 
البيت االعالمية، وبتوجيه كتب 
الشــــكر لهم لتعاونهــــم مع بيت 
الزكاة. وفي ختام تصريحها أكدت 
مراقب خدمات املتبرعني انه سيتم 
صرف الزكاة احملصلة في القنوات 
الشرعية واالعمال اخليرية العديدة 
التي يتبناها بيت الزكاة ملساعدة 
احملتاجني ولتنمية املجتمع داخل 
الكويت وذلــــك تطبيقا  وخارج 

لشرع اهللا. 

القسم قد راسل ٢٠٠ شركة وجمعية 
تعاونية حلضور دورتي محاسبة 
زكاة الشركات ـ التي نظمها قسم 
التدريــــب والتطويــــر االداري ـ 
خالل شهري مايو وأكتوبر ٢٠١٠ 
وشارك فيها، حيث حضرها العديد 
من محاسبي الشركات املختلفة 
واجلمعيات التعاونية، والبعض 
من محاسبي وموظفي بيت الزكاة. 
كما أوضحت أن القسم قام بتشكيل 

 صرحت مراقب خدمات املتبرعني 
في بيت الزكاة هيفاء السابج، بأن 
قسم محاسبة الشركات التابع لبيت 
الزكاة يعتبر أحد االقسام املهمة 
واحليوية في بيت الزكاة، وبينت 
ان فريق احملاسبة قام باحتساب 
زكاة ٣١٨ شركة وجمعية تعاونية 
وبيت التمويل، عن طريق زيارة 
محاسبي قسم الشركات الى مقر 
القيام باستقبالهم  أو  الشــــركة، 
في مقر البيت الرئيسي مبنطقة 
الســــرة.  الــــوزارات في جنوب 
واشــــارت الى ان فريق احملاسبة 
قد قام بالرد على ١٢٠ استفسارا 
من قبل االفراد فيما يخص زكاة 
االسهم للشركات املساهمة سواء 
بغرض املضاربة أو االســــتثمار، 
اما هاتفيا أو باحلضور شخصيا 
لدى القسم، وحتويل اسئلتهم إلى 
املكتب الشرعي للرد عليهم، كما قام 
باستقبال ٣٥٠٠ استفسار هاتفي 
الحتساب الزكاةـ  سواء كانت زكاة 
أسهم أو ذهب أو أموالـ  وذلك خالل 
العام ٢٠١٠. واضافت السابج ان 

 أفـــادت الشـــركة الوطنيـــة 
العقارية بأن احملكمة قد قضت 
في جلستها بتاريخ ٢٦ اجلاري 
بخصوص الدعوى رقم ٩٣٩ لسنه 
٢٠٠٦ اداري ١١ املقامة من الشركة 
ضد وزير التجـــارة والصناعة 
بصفته بشأن طلب الغاء القرار 
القاضـــي بفســـخ عقد  اإلداري 
املنطقة  احلـــرة، بإعادة الدعوى 
الى ادارة اخلبراء بوزارة العدل 
مرة أخرى لتندب بدورها جلنة 
من خارج االدارة من اساتذة كلية 
الهندســـة والبترول في جامعه 

الكويـــت وخبراء مختصون في 
شؤون البيئة فضال عن اخلبراء 
احملاسبني من ادارة اخلبراء غير 
الذين سبق ان اشتركوا في وضع 
السابقة  إلعادة  التقارير  اي من 
بحث املأموريـــة.   إحالة دعوى 
العقارية» ضد وزير  «الوطنية 
التجارة إلى ادارة اخلبراء  أفادت 
الشـــركة الوطنية العقارية بأن 
احملكمة قد قضت في جلســـتها 
بتاريـــخ ٢٦ اجلاري بخصوص 
الدعوى رقم ٩٣٩ لسنه ٢٠٠٦ اداري 
١١ املقامة من الشركة ضد وزير 

التجارة والصناعة بصفته بشأن 
طلب الغاء القرار اإلداري القاضي 
بفسخ عقد املنطقة  احلرة، بإعادة 
الدعوى الى ادارة اخلبراء بوزارة 
العدل مرة أخرى لتندب بدورها 
جلنة من خارج االدارة من اساتذة 
كلية الهندسة والبترول في جامعه 
الكويـــت وخبراء مختصون في 
شؤون البيئة فضال عن اخلبراء 
احملاسبني من ادارة اخلبراء غير 
الذين سبق ان اشتركوا في وضع 
السابقة  إلعادة  التقارير  اي من 

بحث املأمورية.  

 تشكيل لجنة للرقابة على المؤشر الجديد لها صالحية استبدال أي سهم
  يفقد أحد المعايير الموضوعة والمطلوبة والتقييم دوري كل ٣ أو ٦ شهور

 يصدر نتائجه بناءً على ١٥ شركة تم اختيارها وفقاً لمعايير حجم القيمة السوقية وحركة ومعدل دورانها 

«OMX فنية البورصة» توافق على مقترح «ناسداك» 
  باستحداث مؤشر جديد للسوق 

 البورصة شاهد عيان على النهضة االقتصادية الحديثة  

البينة  الوســـيط  كونها تعطي 
الكاملـــة من حيث توافر الكاش 

قبل تنفيذ الصفقة.
  واســـتدرك قائـــال: «ان هذه 
االجـــراءات ســـتخضع للبحث 
والنقاش مـــن قبل اللجنة التي 
ستشكلها السوق ومن املمكن ان 
تخرج اللجنة مبقترح آخر بخالف 
مقترح ناسداك مبا يتماشى مع 

معايير املؤسسات العاملية. 
   واشار إلى ان فنية البورصة 
ستدرس قريبا سوق خيار البيع 
ليكون موازيا مع النظام احلالي 
«كوول اوبشن» الذي يعمل منذ 
عـــام ٢٠٠٥، كما تلقـــت اللجنة 
مقترحا بتطبيـــق آلية التداول 
العربون خالل  اإلســـالمي عبر 

احد االجتماعيني القريبني. 

حالة تراجع القيمة السوقية ألي 
من األســـهم املوضوعة للقياس 

بشكل كبير.

  لجنة مشتركة

  وأكد الرقبة ان اللجنة الفنية 
أقرت تشـــكيل جلنة مشـــتركة 
البورصة والشركة  ادارتي  بني 
الكويتية املقاصة لتشكيل جلنة 
لدراسة مقترح ناسداك مبا يخص 
اجراءات ما بعد التداول وعرضت 
ناسداك رؤيتها من اجل إفراز بيئة 
جيدة يثق فيها املستثمر سواء 
احمللي او األجنبي في البورصة 
الكويتية، مبينا ان وجهة نظر 
ناسداك تتمثل في ضرورة وجود 
الكاش واألسهم  جهتني لتقاص 
مبا يحقق الطمأنينة والشفافية 

احد املعايير املوضوعة واملطلوبة 
وســـيكون التقييم دوريا كل ٣ 
او ٦ شهور كما ميكن للجنة في 
احلاالت االستثنائية التدخل في 

صحافي عقـــب اجتماع اللجنة 
انه ســـيتم رفع  امـــس  الفنية 
الى جلنة  املقتـــرح كتوصيـــة 
السوق التخاذ قرار بشأن اعتماد 
املؤشر اجلديد، الفتا الى ان معيار 
القيمة السوقية ومعدل الدوران 
يستهدفان الوصول الى الشركات 
التي تتميز مبعدل دوران مستقر، 
ومبينا أن االسهم املكونة للمؤشر 
ســـتخضع للرقابة الدورية من 
قبل ادارة الرقابة التي ستكون 
لها الصالحية الكاملة التخاذ أي 
قرار متعلق بأي مشاكل قد حتدث 
خالل التعامالت اليومية على أن 
تعقد اجتماعاتها بصورة دورية 
ما لم يحدث اي طارئ خالل فترة 
التداول ملتابعة الشركات، علما 
أنه سيتم استبدال اي سهم يفقد 

 محمود فاروق
  أعلن نائب مدير عام السوق 
لقطاع التداول في البورصة فالح 
الرقبة عن موافقة اللجنة الفنية 
لســـوق الكويت لألوراق املالية 
 OMX على مقترح شركة ناسداك
باستحداث مؤشر جديد للبورصة 
يعمل بجانب املؤشرين السعري 
والوزني والذي ستصدر نتائجه 
بناء على ١٥ شـــركة سوف يتم 
اختيارها من «ناســـداك» وذلك 
وفقا ملعايير حجم القيمة السوقية 
وحركة ومعدل دوران الســـهم، 
موضحا انه متت تسمية الشركات 
الـ ١٥ التي سيضمها املؤشر الثالث 
رافضا االفصاح عن أسماء تلك 

الشركات في الوقت الراهن. 
  وقـــال الرقبة فـــي تصريح 

 كونا: يعتبر ســـوق الكويت لألوراق املالية الذي تأسس في ١٤ أغسطس من 
عام ١٩٨٣ من أهم أســـواق املنطقة العربية وشـــاهدا علـــى النهضة االقتصادية 
احلديثة للكويت. ويعمل ســـوق األوراق املالية من خالل نشـــاطه على ترشيد 

األوراق املالية ويتخذ كل االجراءات الالزمة في نطاق صالحياته 
لتنمية واستقرار التعامل في األوراق املالية مبا يكفل 

سالمة املعامالت ودقتها ومييزها لتفادي حدوث 
أي اضطراب في املعامالت.

  ويقوم الســــوق بناء علــــى ما يجريه 
من بحوث ودراسات ومتابعة حلركة 

التعامل في األوراق املالية بتقدمي الرأي 
واملشــــورة الى اجلهات احلكومية 
املختصة بشــــأن املراكــــز املالية 
للشــــركات األعضاء في السوق 
وزيــــادة مقدرتهــــا على حتقيق 
أغراضها ويســــاهم السوق مع 
اجلهــــات املختصــــة في حتقيق 
التنسيق والتكامل بني النشاطات 

املالية واالقتصادية وحركة رؤوس 
األموال مبا يســــاعد على حتقيق 

التنمية االقتصادية واالستقرار املالي 
واالقتصادي في الدولة، ويتولى فريق 

عمل السوق تطوير النظم وأساليب التعامل 
في األوراق املالية واالســــتعانة باألســــاليب 

احلديثة املعمول بها في الســــوق املالية املتقدمة 
وذلك من أجل حتقيق مكانة مالية جيدة لسوق الكويت 

لألوراق املالية على املستوى اإلقليمي والدولي. ويعمل السوق على 
تشجيع االدخار وتنمية الوعي االستثماري بني املواطنني وحماية املدخرين وتهيئة 

السبل أمام توظيف األموال في األوراق املالية مبا تعود بالنفع على االقتصاد.
  ومن املهام التي يقوم بها الســـوق الرقابة الفعالة على الشركات املدرجة في 

اــلبــورصة وتزويد املســـتثمرين باملعلومات الصحيحة والســـريعة عن هذه 
الشـــركات مما يساعد املستثمرين على اتخاذ قراراتهم االستثمارية حيث يقوم 
مبهمة ومسؤوليات السوق كادر وظيفي يتمتع بالكفاءة والصالحيات الالزمة.

  وحترص ادارة السوق على تطوير األنــظمة املطــبقة فيه وكـــذلك القواعد 
والتشـــريعات ومبا يتماشـــى مع كل التطورات العاملية وتتطلع 
من خالل خــططها ومشـروعاتهــا املستقبــلية الطــموحة 
التي تســـــعى الى تنفيذها جلعل الســـوق مركزا ماليا 

متطورا.
  ويتمتع سوق الكويت لألوراق املالية بالشخصية 
االعتبارية املســـتقلة وله أهلية التصرف في 
أموالها وادارتها وحق التقاضي مبا يساعده 
علـــى تســـيير أعماله لتحقيـــق الهدف من 
تنظيمه على الوجه األمثل وذلك في نطاق

األنظمـــة والقوانني ذات العالقـــة بأعمال 
السوق.

  وتعد التجربة الكويتية في مجال التداول 
النســـائي غير مسبوقة اذ مت افتتاح قاعدة 
تداول نسائية في البورصة في ٢٨ يناير ٢٠٠٤ 
في خطوة تدل على رغبة ادارة السوق في توفير 
األجواء املناسبة لقطاع مهم من املتعاملني وهو 
القطاع النسائي السيما أن عدد املتداوالت يشكل 
جزءا مهما من االستثمارات املتداولة في السوق مما 
يعكس مدى رغبة النساء في دخول عالم االستثمار في 
البورصة بشـــكل فعلي وليس عن طريق االتصال الهاتفي 

بالوسطاء.
  وقامت شـــركات الوساطة بتعيني وســـيطات من النساء ميثلن مكاتب 
الوســـاطة املالية في قاعة تداول الســـيدات في خطوة تتيـــح للمرأة احلق في

ادارة اســـتثماراتها بنفســـها وتســـاوي بينها وبني الرجل في التـــداول داخل 
البورصة. 

 فالح الرقبة 

 تقـرير 


