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املضاربــــي على آلية تداوالتها ال تعد امــــرا طبيعيا، فمعظم الصناديق 
االستثمارية يسيطر على فكر مدرائها العمليات املضاربية التي تقودها 
مع حتالفات من بعض كبــــار املضاربني، بل ان بعض مدراء الصناديق 
يضاربون حلسابهم اخلاص لتحقيق مكاسب على ظهور املساهمني في 
الصناديق، االمر الذي يشكل 
مخالفات كبيــــرة ترتكبها 
بعض الصناديق دون وجود 
رقابة او ضعفها على االقل، 
وهو ما يلزم ادارة البورصة 
والبنك املركزي بضرورة ان 
يضع آلية شــــديدة للرقابة 
على الصناديق، كما انه البد 
من وضع معاييــــر مهنية 
واخالقية ملدراء الصناديق 

للحد من تالعباتهم.

  آلية التداول

  تباينت اســـعار اسهم 
البنوك في تداوالت ضعيفة 
لبعضهـــا، اال ان الالفـــت 

اذ مت تــــداول ٢٢ مليون ســــهم نفذت من خــــالل ٤٨٦ صفقة قيمتها ٢٫٨ 
مليون دينار.

  وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٦٫٨ مليون ســــهم نفذت مــــن خالل ٣٦٠ صفقة قيمتها ٢٫١ 

مليون دينار.

  الصناديق

  يالحظ من خالل وتيرة 
تداوالت السوق منذ بداية 
التدريجي للسوق  الهبوط 
وصوال التى الهبوط احلاد 
في بداية تعامالت االسبوع 
اجلاري ان هناك غيابا واضحا 
للصناديق االستثمارية في 
الســــوق خاصة الصناديق 
التي تساهم احلكومة فيها 
بشكل مؤثر، ورغم ان ادارات 
الصناديق تسعى لتحقيق 
مكاسب سوقية كأمر طبيعي 
إال ان ســــيطرة االجتــــاه 

 عمليات بيع على األسهم الرخيصة تدفع «السعري» للهبوط 
وارتفاع بعض األسهم القيادية يدفع الوزني لالرتفاع

  اســـتحوذت قدمية تداول أســـهم ٨ شركات 
والبالغة ١١٫٩ مليون دينار على ٥٥٫١٪ من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، 
برقان، االستثمارات الوطنية، مشاريع الكويت، 

بنك اخلليج، منا القابضة وزين.
   استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة  

٢٫٤ مليون دينار على ١١٫١٪ من القيمة االجمالية.
   تراجعت مؤشـــرات ٦ قطاعات أعالها قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار ٨١٫٢ نقطة، تاله 
االستثمار مبقدار ٤٨٫٥ نقطة، تاله البنوك مبقدار 
١٩ نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع اخلدمات مبقدار 

٧٩ نقطة، تاله قطاع األغذية مبقدار ٦٦ نقطة. 
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لالنتباه هو هبوط سهم بنك برقان 
باحلد االدنى معروضا دون طلبات 
شـــراء، االمر الذي اثر على االجتاه 
الصعودي العام للسوق الذي كان قد 
حقق ارتفاعا، كما ان ذلك اثار تساؤالت 
حول اجلهة التي تقوم بالبيع وملاذا، 
وقد افادت مصادر بأن احد الصناديق 
االجنبيـــة وراء عمليات البيع على 
برقان وسهم مشاريع الكويت الذي 
انخفـــض ايضا باحلـــد االدنى في 
تداوالت ضعيفـــة. ورغم التداوالت 
الضعيفة على سهم البنك الوطني اال 
انه حقق مكاسب سوقية ملحوظة القتراب انعقاد اجلمعية العمومية 
للبنك، وسجل ســـهم البنك الدولي انخفاضا محدودا في سعره في 
تداوالت مرتفعة نســـبيا قياســـا بالتداوالت الضعيفة على اســـهم 
البنوك، فيما اعلن البنك التجاري عن ارباح وتوزيعات تعتبر اكثر 
من جيدة، حيث بلغت ربحية السهم ٣١ فلسا مع توزيع ارباح نقدية 
بنسبة ١٥٪. وســـجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا 
في اســـعارها باستثناء اسهم الشـــركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
التي حققت مكاســـب سوقية بدعم من املعلومات عن ان صفقة زين 
ـ اتصـــاالت يتوقع امتامها قريبا جدا، وخالل مراحل التداول شـــهد 
ســـهم االستثمارات الوطنية انخفاضا من ٣٥٠ الى ٣٣٠ فلسا، اال ان 
عمليات الشـــراء التي شهدها الســـهم ادت الرتفاعه الى ٣٥٥ فلسا، 
كذلك حقق سهما الساحل للتنمية واملال لالستثمار ارتفاعا ملحوظا 
في اســـعارهما، واتســـمت حركة التداول على باقي اسهم الشركات 
االستثمارية بالضعف امللحوظ مع انخفاض اسعار اغلبها، فيما اعلن 
مجلس ادارة املركز املالي عن توزيع ارباح نقدية بنسبة ١٠٪ واسهم 
منحة بنسبة ٥٪. واســـتمر االجتاه النزولي ملعظم اسهم الشركات 
العقاريـــة في تداوالت محدودة غلبت عليها عمليات البيع، وواصل 
سهم رمال العقارية اجتاهه الصعودي في الوقت الذي تراجعت فيه 

بعض االسهم باحلد االدنى معروضة دون طلبات شراء.

  الصناعة والخدمات

  سجلت اغلب اســـهم الشـــركات الصناعية التي شملها التداول 
انخفاضا في اســـعارها، في تداوالت ضعيفة باســـتثناء التداوالت 
املرتفعة التي شهدها سهم منا القابضة الذي واصل انخفاضه باحلد 
االدنـــى معروضا دون طلبات ومتأثرا بقـــرار النائب العام املصري 

باجراء حتقيقات في ارض العياط التي متتلكها الشركة.
  وانخفض ســـهم الصناعات املتحدة ملســـتويات قريبة من احلد 

االدنى بفعل عمليات البيع.
  وتباينت حركة اسعار اسهم الشـــركات اخلدماتية في تداوالت 
ضعيفة، فعلى الرغم من التداوالت الضعيفة على سهم زين اال انه 
حقق ارتفاعا ملحوظا في ســـعره مدفوعا مبعلومات ايجابية حول 

صفقة زين.
  وقد استحوذت قيمة تداوالت اسهم ٨ شركات على ٥٥٫١٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٤ شركة. 

 هشام ابو شادي
  سيطرت عمليات املضاربة وجني 
االربــــاح على حركة تداوالت ســــوق 
الكويت لالوراق املالية امس، االمر الذي 
ادى الى تباين حركة مؤشري السوق ما 
بني انخفاض املؤشر السعري وارتفاع 
املؤشر الوزني وسط حالة من العزوف 
الواضح عن الشــــراء بسبب شعور 
االوساط االستثمارية بأن السوق مير 
بأزمة ثقة من جهة، ومن جهة اخرى 
ضعف احملفزات االيجابية في ظل وجود 
حالة من التراخي احلكومي لالهتمام 

باملشــــاكل التي متر بها البورصة جتاه آلية ملعاجلة الشركات املتدنية 
اسعارها، والشركات املتوقفة عن التداول، خاصة ان هناك اضرارا كبيرة 
حلقت باوساط املتداولني نتيجة هذه االوضاع، وفاقم من هذه االضرار 
جتاهــــل احلكومة ملعاجلة ازمة املديونيــــات وتدهور اصول العديد من 
الشركات، االمر الذي اثر على تعافي السوق قياسا باالسواف اخلليجية 
والعاملية التي حققت مكاسب ملحوظة مقارنة باملستويات التي وصلت 
اليها في بدايات االزمة العاملية، فيما ان الســــوق الكويتي اليزال قريبا 
من املســــتويات التي وصل اليها منذ بدايــــة االزمة رغم مرور اكثر من 
عامني وان كان خالل هذه الفترة حقق مكاسب اال انه سرعان ما يفقدها، 
ورغم عدم اتخاذ احلكومة اجراءات حقيقية ملعاجلة ازمة الشركات اال ان 
االوساط االستثمارية كانت تعول كثيرا على ان مشاريع خطة التنمية 
االقتصادية ستعمل على حتريك حالة الركود التي يعاني منها القطاع 

اخلاص، اال ان ذلك لم يحدث، ما زاد من حدة ازمته.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٨٫٣ نقاط ليغلق على ٦٤١٧٫٧ نقطة 
بانخفــــاض نســــبته ٠٫١٣٪ مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع املؤشــــر 
الوزنــــي ٣٫٢٨ نقاط ليغلق على ٤٤٨٫٦٠ نقطة بارتفاع نســــبته ٠٫٧٤٪ 

مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االســــهم املتداولة ١٣٦٫٢ مليون ســــهم نفذت من خالل 

٢٥٩٠ صفقة قيمتها ٢١٫٦ مليون دينار.
  وجرى التداول على اســــهم ١١٤ شــــركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٣٥ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٤٩ شركة وحافظت 
اسهم ٣٥ شــــركة وتراجعت اسعار اسهم ٤٩ شركة وحافظت اسهم ٣٠ 

شركة على اسعارها و١٠٢ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٤٫٥ مليون 

سهم نفذت من خالل ٣٦٨ صفقة قيمتها ٧٫٨ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣٩٫٣ مليون ســــهم نفذت مــــن خالل ٧٨٣ صفقة قيمتها ٥٫١ 

ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٢٩٫٩ مليون ســــهم نفذت من خــــالل ٥٠٣ صفقات قيمتها ٣٫٢ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع من حيث القيمة، 

 ارتفاع «زين» ومعظم 
األسهم المرتبطة 
بها وانخفاض 
«برقان» و«المشاريع» 
بالحد األدنى
 

 غياب واضح 
للصناديق وأغلبها 

يقود المضاربات 
بالتعاون مع بعض 

المضاربين
 

  (محمد ماهر) بعض املتداولني يتابعون العروض والطلبات عبر شاشة الكمبيوتر 

 المؤشر ٨٫٣ نقاط وتداول 
١٣٦٫٢ مليون سهم قيمتها 

٢١٫٦ مليون دينار

 انخفاض 

 النعيمي: السعودية تزيد طاقتها 
اإلنتاجية إلى ١٢٫٥ مليون برميل يوميًا

ــي. يو.ب ـ  ــاض   الري
ــر النفط  ــن وزي آي: أعل
السعودي م.علي النعيمي 
عن زيادة الطاقة اإلنتاجية 
في اململكة لتصل إلى ١٢٫٥ 

مليون برميل يوميا.
ــي  م.النعيم ــال    وق
ــبة  ــة له مبناس ــي كلم ف
ــداهللا بن  ــودة امللك عب ع
ــز املنتظرة إلى  عبدالعزي
ــادة الطاقة  اململكة ان زي

ــب العاملي املتزايد على  ــة جاءت «ملواجهة الطل اإلنتاجي
النفط ومن ثم زيادة دخل اململكة واملساهمة في نفس 

الوقت في تعويض أي نقص في اإلمدادات العاملية».
ــروع  ــي ان اململكة قامت بدعم مش   وقال م.النعيم
ــرق  ــاج الزيت اخلام في منطقة خريص ش ــادة إنت زي
ــذي يضيف ١٫٢  ــدأ في العام ٢٠٠٩ وال ــة الذي ب اململك
ــام العربي اخلفيف ويعد األكبر  مليون برميل من اخل

من نوعه في العالم.
ــانية الذي بدأ في    كما أقامت اململكة برنامج اخلرس
في العام ٢٠٠٨ والذي يشتمل على مرافق ملعاجلة ٥٠٠ 
ألف برميل من مزيج اخلام العربي اخلفيف من حقول 
أبو حدرية والفاضلي واخلرسانية ومعمل للغاز ملعاجلة 

مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز املرافق في اليوم.
ــاريع الرئيسة توسعة حقل الشيبة    كما شملت املش
ــن ٥٠٠ إلى ٧٥٠ ألف برميل في اليوم ومعمال جديدا  م

لفرز الغاز من البترول.
ــاريع أيضا طبقا للنعيمي مشروع    واشتملت املش
ــى زيادة إنتاج البترول  الزيت اخلام في النعيم أدى إل
ــت العربي املمتاز و٩٠  ــف برميل يوميا من الزي ١٠٠ أل
ــية مكعبة من الغاز املرافق في اليوم  مليون قدم قياس
ــة وكذلك معامل اإلنتاج في  ــركة اإلنتاجي إلى طاقة الش
القطيف ملعاجلة ونقل ٨٠٠ ألف برميل يوميا و٣٧٠ ألف 

قدم مكعبة من الغاز في اليوم.

 االنتفاضات قد تدفع المستثمرين
  لتغيير اتجاه البوصلة في دول الخليج

 دبــــيـ  رويتــــرز: قــــد تدفــــع 
العالم  التي يشهدها  االنتفاضات 
إلى تقليص  العربي املستثمرين 
مراكزهم في دول اخلليج الغنية 
واملنتجة للنفط في  األجل القصير 
لكن دوال أكثر استقرارا مثل اإلمارات 
العربية املتحدة وقطر قد تستفيد 
من حتول في تدفقات رأس املال.

  وجتتاح احتجاجات حاشــــدة 
دوال عربيــــة تعاني فقــــرا مدقعا 
وبطالة حيث أطاحت برئيســــي 
مصر وتونس وباتت تهدد الزعيم 
الليبي معمر القذافي الذي يحكم منذ 
أكثر من ٤٠ عاما كما أوقدت شرارة 
احتجاجات لألغلبية الشيعية في 

البحرين على حكامهم السنة.
  وتســــببت أســــابيع من عدم 
التيقــــن اآلخذ في االتســــاع في 
ارتفاع تكاليف التأمني على الديون 

وعوائد الســــندات احلكومية في 
أنحاء اخلليج أكبر منطقة مصدرة 
للنفط في العالم في حني تشــــهد 
األسهم والعمالتـ  ومعظمها مربوط 
بالدوالر األميركيـ   تقلبات. وقالت 
دينا أحمد محللة وســــط وشرق 
أوروبا والشرق األوسط وافريقيا 
لدى بي.ان.بــــي باريبا «تتعرض 
املنطقة ككل لدرجة من التدفقات 
الرأسمالية إلى اخلارج، من الصعب 
تقدير حجمها، ألن البيانات تأتي 

متأخرة جدا».
االضطرابــــات  ذروة    وفــــي 
السياســــية في مصر قدر سيتي 
حجم التدفقات الرأسمالية اخلارجة 
من أكبر بلد عربي من حيث عدد 
الســــكان في حــــدود ٥٠٠ مليون 
إلى مليــــار دوالر يوميا. لكن في 
الذي يستفيد من أسعار  اخلليج 

النفط القوية يقول متعاملون في 
السوق إنه حتى البحرين الصغيرة 
التي متر باضطرابات لم تشــــهد 
تدفقات كبيرة إلى اخلارج منذ تفجر 
املناوئة للحكومة  االحتجاجــــات 
قبل أســــبوع وذلك ألسباب منها 
تدني حضور املستثمرين. وقفز 
عائد السندات اإلسالمية للبحرين 
استحقاق ٢٠١٤ إلى ٣٫٩ ٪ وهو أعلى 
مستوياته منذ مايو املاضي في حني 
يقول مصرفيون إن من املرجح أن 
تؤجل اململكة إصدار سندات سيادية 
مزمعا بقيمة مليار دوالر. وقالت 
ماركت إن تكاليف التأمني على ديون 
البحرين وهي مركز مالي إقليمي 
ومقر صناديق مشتركة بنحو ١٠ 
مليارات دوالر قد سجلت مستويات 
مرتفعة جديدة في ١٨ شــــهرا عند 

٣٠٠ نقطة أمس األول.

 «المركزي» يوافق لـ «بيان لالستثمار»
  على شراء أو بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ من أسهمها

ــة ان بنك  ــألوراق املالي ــوق الكويت ل ــن س  أعل
ــركة بيان  ــق   على طلب ش ــت املركزي واف الكوي
ــراء او بيع ما ال يتجاوز ١٠٪  لالستثمار بتمديد ش
من أسهمها املصدرة ملدة ستة أشهر اخرى تبدأ من 

٢٠١١/٢/١٨ لتنتهي في ٢٠١١/٨/١٨.
ــا وضعه البنك  ــرورة االلتزام مب ــك مع ض   وذل

ــأن متلك  ــروط في ش ــن ضوابط وش ــزي م املرك
ــهمها اضافة الى ضرورة  ــاهمة ألس ــركة املس الش
ــن قانون  ــرر م ــادة (١١٥) مك ــكام امل ــزام بأح االلت
الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم (١٠) 
ــنة ١٩٨٧ وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني  لس

رقم (١١)  لسنة ١٩٨٨ ورقم (٢٧٣) لسنة ١٩٩٩. 

 خالل مشاركته في أنشطة منتدى الطاقة الدولي في الرياض بمشاركة ٨٧ دولة

 العبداهللا: «أوپيك» قد تدعو الجتماع طارئ إذا تطلب األمر

 الشيخ أحمد العبداهللا

 م.علي النعيمي 

واملستهلكني وما يرتبط بذلك من 
مصالح بهدف إيجاد سوق طاقة 
دولية تتسم باالستقرار والشفافية 
وباإلضافة إلى مهامها املتمثلة في 
تسهيل التبادل املستمر لوجهات 
النظر تعد األمانة العامة ملنتدى 
الطاقة الدولـــي حاضنة ملبادرة 
املنظمـــات املشـــتركة للبيانات 

(جودي)».
إلى أن  البترول    وأشار وزير 
االجتماعني الوزاريني غير العاديني 
اللذين عقدا في كل من جدة ولندن 
عام ٢٠٠٨ أظهرا احلاجة إلى تكوين 
فريق من اخلبراء يقدم توصياته 
إلى االجتماع الوزاري الثاني عشر 
ملنتدى الطاقـــة الدولي من أجل 
تعزيز هيكل احلوار العاملي الذي 
يتبناه املنتدى واحلد من التقلبات 
في سوق النفط كما تقرر أن تقوم 
وكالة الطاقـــة الدولية ومنظمة 
الدول املصـــدرة للبترول بتقدمي 
ما حتتاجه األمانة العامة ملنتدى 
الطاقة الدولي من مساندة فنية.

  هذا وقد قال وزراء سعوديون 
ومن دول أخرى على هامش املنتدى 
إنـــه ال حاجة حتـــى اآلن لزيادة 
إمدادات اخلام إلى أسواق النفط 
حيث انها تتلقى إمدادات جيدة، 
لكن ممثلني عن الدول املستهلكة 
يقولون إن األسعار التي جتاوزت 
الـ ١٠٠ دوالر تشـــكل خطرا على 

النمو االقتصادي.
  من جانبه قـــال وزير النفط 
اإلماراتي محمد بن ظاعن الهاملي 
إن منظمة البلدان املصدرة للبترول 
«أوپيك» ستتدخل إذا دعت احلاجة 
إلى السوق  لكن اإلمدادات تصل 
حتى اآلن، وأضـــاف أن األحداث 
اجلارية في الشـــرق األوسط لم 
حتل دون تسليم النفط اخلام في 

موعده إلى السوق.

 الريـــاضـ  وكاالت: قال وزير 
النفط الشيخ أحمد العبداهللا إن 
منظمـــة الدول املصـــدرة للنفط 
«أوپيك» قد تدعو الجتماع طارئ 
إذا تطلب األمر ملواجهة أي تعطل 
في اإلمدادات بسبب االضطرابات 

التي جتتاح الشرق األوسط.
  وقال الوزيـــر إنه ليس هناك 
من أعضاء «أوپيك» من ينتج من 
تلقاء نفسه وإمنا يلتزم اجلميع 
املقررة،  في أوپيك باحلصـــص 
مضيفا انه إذا تعطلت اإلمدادات 
فســـتعقد أوپيك اجتماعا طارئا 
وتقرر فيه زيادة حصة كل دولة 

وفقا إلمكانياتها.
  حديـــث العبـــداهللا جاء على 
هامش مشـــاركته في االجتماع 
الوزاري اخلـــاص بإقرار ميثاق 
منتدى الطاقة الدولي في العاصمة 
السعودية الرياض، حيث يشارك 
العبداهللا ونظراؤه وزراء النفط 
والبترول والطاقة في االحتفال 
مبـــرور ٢٠ عاما على بدء احلوار 
املنتجة واملســـتهلكة  الدول  بني 
للنفط املقرر ان يقام برعاية خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 

بن عبدالعزيز.
  من جانبه أكد وزير البترول 
والثروة املعدنية السعودي علي 
التنســـيق  النعيمي على أهمية 
الطاقة واملستهلكني  بني منتجي 
من أجل تعزيز اســـتقرار سوق 
النفط ومواصلة احلوار املفتوح 
والصريح مبا يخص مصالح جميع 

األطراف. 
  وأوضـــح النعيمي في كلمته 
مبنتدى الطاقة الدولي «أن منتدى 
الطاقة الدولي بـــدأ قبل ٢٠ عاما 
جهـــوده املهمـــة لتغيير طبيعة 
العالقـــة بـــني منتجـــي الطاقة 
ومســـتهلكيها من خالل تعزيز 

التعاون بني الطرفني، مؤكدا دور 
مكانـــة اململكـــة كمنتج ومصدر 
الداعية  أساسي للنفط مببادئها 
لالعتدال والتوازن والتي جتعلها 
من أكثر املتحمسني إلقامة حوار 

مفتوح وصريح في هذا املجال.
النعيمي في املؤمتر    واضاف 
«أنه من أجل الوصول إلى إقامة 
احلوار املستمر وحتقيق املزيد من 
االستقرار في سوق الطاقة العاملية 
قدم خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز في كلمته 
االفتتاحية أمام االجتماع السابع 
ملنتدى الطاقة الدولي الذي انعقد 
في الرياض في شهر نوفمبر من 
عام ٢٠٠٠ مبادرته بإنشاء أمانة 

دائمة لهذا املنتدى».
  وذكر «لقـــد أيد وزراء الطاقة 
في اجتماعهم الثامن في أوساكا 
باليابان عام ٢٠٠٢ مبادرة اململكة 
العربية السعودية بعد أن قامت 
اململكة بترتيب جميع املســـائل 
القانونية والتنظيمية ذات الصلة 
ومت إنشاء األمانة العامة للمنتدى 
وبدأت عملها في ديسمبر ٢٠٠٣ وها 
هي اليوم تضطلع بدور محوري 
في تســـهيل احلوار بني املنتجني 


