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موجة االستجوابات واألوضاع السياسية في املنطقة
تدفع البورصة للهبوط بشدة

استمرار توقف سهم 
»زين« دفع أغلب 

أسهم شركات 
اخلرافي للتراجع 

بشدة

القط���اع والتي  ف���ي  اخلرافي 
تراجعت باحلد االدنى معروضة 
دون طلبات، كما تراجع س���هم 
الكويت باحلد االدنى  مشاريع 
معروض���ا ايض���ا دون طلبات 
في تداوالت مح���ددة، ومقابل 
ذلك سجل سهم الديرة ارتفاعا 
ملحوظا في سعره في تداوالت 
مرتفعة تعد األعلى في القطاع، 
ارتفاعا  كما حقق سهم اسكان 
محدودا في سعره في تداوالت 
مرتفعة نسبيا في ظل التراجع 
املتواصل للس���وق، فان قطاع 
الشركات االستثمارية سيكون 
االكثر تضررا، األمر الذي سيزيد 
الضغوط على هذه الش���ركات 
جتاه ع���دم قدرتها على الوفاء 
بالتزاماته���ا املالي���ة كم���ا ان 
انخفاض قيم أصولها املرهونة 
سيدفع البنوك للطلب منها زيادة 
التي حصلت عليها  الضمانات 

مقابل الديون.
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
العقارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا على 

بعض األسهم.

الصناعة والخدمات

هوت اسعار اسهم الشركات 
الصناعية بشدة خاصة الشركات 
التابع���ة ملجموعة اخلرافي في 
تداوالت ضعيفة كما س���جلت 
معظم اسهم الشركات اخلدماتية 
انخفاضا في اسعارها في تداوالت 
ضعيفة بش���كل عام باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على 
بعض االسهم الرخيصة، ورغم 
هذا التراجع اال ان هناك بعض 
االسهم التي سجلت ارتفاعا في 
الذي  البترولية  مقدمتها سهم 
ارتفع باحل���د االعلى من خالل 

تداول 10 آالف سهم فقط.
وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 9 شركات على 52.5% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
التداول والبالغ عددها  شملها 

111 شركة.
هشام أبوشادي  ٭

اس���هم البنوك بشدة امس في 
ت���داوالت غلبت عليها عمليات 
البيع للحد من اخلس���ائر التي 
املتداولني  قد تلحق بأوس���اط 
في ظل املخاوف من اس���تمرار 
االجتاه النزولي للس���وق رغم 
ان قطاع البنوك يعد االفضل في 
نظر االوساط االستثمارية اال ان 
االوضاع التي متر بها املنطقة 
املتداولني  البعض م���ن  دفعت 
للبي���ع للحد من خس���ائرهم، 
ويالحظ ان سهمي بنك بوبيان 
واملتحد سجال خسائر ملحوظة 
في تداوالت محدودة جدا، فيما 
ان سهم البنك الدولي رغم انه 
االكثر تداوال في قطاع البنوك 
اال ان خسائره تعتبر محدودة 

قياسا بخسائر باقي البنوك.
وهوت أس���عار اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية خاصة 
اسهم الشركات التابعة ملجموعة 

احداثا سياسية مفاجئة التزال 
السلبية على اسواق  تداعياتها 
املال متواصلة، وجاء زلزال اليابان 
العاملية مع  ليعصف باالسواق 
خسائر اقتصادية قدرت مبدئيا 
بأكثر من 100 مليار دوالر، ومحليا 
وعل���ى الرغم م���ن التحذيرات 
املتواصل���ة لصاح���ب الس���مو 
االمير للسلطتني بأهمية التعاون 
ملعاجلة القضايا االقتصادية في 
البالد ومساعدة القطاع اخلاص، 
اال ان اخلالفات متواصلة، خاصة 
مع االستجوابات التي اعلن عنها 
امس، االمر ال���ذي زاد من حالة 
االحباط لدى االوساط االقتصادية 
في البالد، وكان من الطبيعي ان 
تعكس البورصة هذه االوضاع 
والتي تأتي في ظل وجود وفرة 
مالية ضخمة ناجتة من ارتفاعات 

اسعار النفط.
وتراجع���ت اس���عار اغلب 

البنوك النش���اط بكمية تداول 
حجمها 12 مليون س���هم نفذت 
من خالل 573 صفق���ة قيمتها 
8.3 مالي���ني دينار. وجاء قطاع 
الشركات االستثمارية في املركز 
الثاني م���ن حيث القيمة، اذ مت 
تداول 54.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 830 صفق���ة قيمتها 
4.3 ماليني دينار. واحتل قطاع 
الشركات اخلدماتية املركز الثالث 
من حيث القيم���ة، اذ مت تداول 
45.3 مليون سهم نفذت من خالل 
905 صفقات قيمتها 4.2 ماليني 

دينار.

اإلحباط

يب���دو ان عام 2011 الذي كان 
املراقبون يتوقعون ان يكون عام 
التعافي وتعويض اخلسائر جاء 
عكس ما كان متوقعا، فعلى مدى 
اقل من شهرين شهدت املنطقة 

الشركات.

المؤشرات العامة

الع���ام  انخف���ض املؤش���ر 
للبورص���ة 82.6 نقطة ليغلق 
عل���ى 6324.3 نقطة بانخفاض 
نسبته 1.29% مقارنة بأول من 
امس، كذلك انخفض املؤش���ر 
الوزني 7.67 نقاط ليغلق على 
445.49 نقطة بانخفاض نسبته 
1.69% مقارن���ة بأول من امس. 
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 
152.4 مليون سهم نفذت من خالل 
3212 صفقة قيمتها 22.4 مليون 
دينار وجرى التداول على اسهم 
111 ش���ركة من أصل 216 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 14 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 82 
شركة وحافظت اسهم 15 شركة 
على اسعارها و105 شركات لم 
يشملها النش���اط تصدر قطاع 

هوت مؤشرات سوق الكويت 
لألوراق املالية بشدة أمس متأثرة 
بجملة من العوامل السلبية يأتي 
في مقدمته���ا التباين في اآلراء 
الس���عودية  حول صفقة زين 
خاصة حول قيمتها الفعلية وما 
إذا كانت ستتم أم ال، وما زاد من 
التداعيات السلبية تأخر  هذه 
شركة زين في امداد البورصة 
التفاصي���ل اخلاصة  بجمي���ع 
بالصفقة، والتي اعلن عنها عقب 
تداوالت ام���س األمر الذي ادى 
لوقف تداول س���هم زين لليوم 
الثاني على التوالي، باإلضافة الى 
موجة االستجوابات التي اعلن 
عنها بعض اعضاء مجلس األمة 
ضد رئي���س احلكومة وبعض 
الوزراء األمر الذي يدخل البالد 
في ازمات سياسية جديدة سوف 
تؤثر سلبا على امور اخرى أكثر 
أهمية خاصة ما يتعلق بحالة 
الركود االقتصادي التي تشهدها 
مختلف القطاعات االقتصادية، 
فض���ال عن تط���ورات االحداث 
السياسية في املنطقة خاصة ما 
يتعلق بالتطورات في البحرين. 
فكل هذه العوامل ضغطت بشكل 
سلبي على نفسية املتداولني األمر 
الذي دفعهم لعمليات بيع للحد 
من اخلسائر اال انه قابلها ضعف 
شديد في الشراء األمر الذي دفع 
اسعار العديد من االسهم للتراجع 
ملس���تويات قريبة م���ن احلد 
األدن���ى وبعضها تراجع باحلد 
األدنى، وفي ظل هذه التطورات  
السلبية، فإن استمرار االجتاه 
النزولي للسوق سيؤدي بطبيعة 
احلال الى خسائر كبيرة سوف 
تتكبدها العديد من الش���ركات 
ف���ي الرب���ع األول م���ن العام 
احلالي، وبالتبعية س���يضغط 
ذل���ك على املزيد م���ن التراجع 
السعار االسهم، وهذا يأتي في 
الواضح العضاء  التجاهل  ظل 
مجلس األمة واحلكومة لالثار 
السلبية االجتماعية الناجتة عن 
النزيف املتواصل الموال صغار 
املتداولني وانخفاض قيم اصول 
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13.8%

شركات استحوذت قيمة تداوالتها 
البالغة 11.7 مليون دينار على 
52.5% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: الوطني، الدولي، 
بيتك، االستثمارات، االفكو، برقان، 
اجيليتي، عربي قابضة وبوبيان 
للبتروكيماويات.

نسبة استحواذ قيمة تداول الوطني 
من اجمالي القيمة.

قطاعات تراجعت مؤشراتها اعالها 
البنوك مبقدار 266.8 نقطة تاله قطاع 
الصناعة مبقدار 117.9 نقطة تاله قطاع 
االستثمار مبقدار 106 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

هيئة أسواق املال تعلن دخول
الالئحة التنفيذية حيز التنفيذ

املال  أعلنت هيئة أس���واق 
التنفيذية للقانون  الالئحة  ان 
رقم 7 لسنة 2010 قد مت نشرها 
في اجلريدة الرسمية »الكويت 
الي���وم« في عدده���ا رقم 1018 
الص���ادر يوم األح���د املاضي، 
وعليه تكون الالئحة التنفيذية 
قد دخلت حيز  النفاذ اعتبارا من 

ذلك التاريخ. 
وذكرت الهيئة في بيان نشر 
عل���ى موقع البورصة أمس أن 

املهل القانونية احملددة في قانون 
إنشائها لتسوية أوضاع  اجلهات 
القانون  املرخ���ص لها وف���ق 

والئحته التنفيذية وهي: 
٭ بورصة األوراق املالية:خالل 
س���نة من تاريخ نشر الالئحة 
ف���ي  اجلري���دة  التنفيذي���ة 

الرسمية. 
٭ وكالة املقاصة: خالل سنة من 
تاريخ نشر الالئحة التنفيذية 

في اجلريدة  الرسمية. 

املالي: خالل ستة  الوسيط  ٭ 
أشهر من تاريخ نشر الالئحة 

التنفيذية. 
٭ الصنادي���ق االس���تثمارية: 
خالل ستة أشهر من تاريخ نشر 

الالئحة التنفيذية. 
٭ شركات االس���تثمار: خالل 
س���نة من تاريخ نشر الالئحة 

التنفيذية. 
وأش���ارت الهيئ���ة إلى انه 
يجب على األشخاص واجلهات 

املرخص لهم س���لفا للعمل في 
أنشطة األوراق املالية تسوية 
أوضاعهم وفق القانون والئحته 
املهلة  احملددة  التنفيذية خالل 
لكل منهم حسب نوع النشاط، 
اما األشخاص الذين لم يحصلوا 
بعد على ترخيص فال تشملهم 
امل���دة املذكورة وإمنا يلتزمون 
بالتقدم بطل���ب ترخيص من 
الهيئة وفق الشروط املنصوص 

عليها في الالئحة التنفيذية.

مصر تدرس زيادة الدعم
لصغار املستثمرين بالهامش في البورصة 

القاه���رة � رويت���رز: ق���ال 
مسؤول ان احلكومة املصرية 
تدرس مقترح���ا بزيادة حجم 
صندوق تأسس ملساعدة صغار 
املستثمرين الذين اشتروا اسهما 
بالهامش او باالئتمان قبل اندالع 
االضطرابات السياسية التي ادت 

الغالق البورصة.
ويقول محللون ان احلكومة 
مترددة بشأن استئناف التداول 
بالبورصة بسبب مخاوف من 
التداعيات االقتصادية لتهاوي 
االس���هم ون���زوح رأس امل���ال 

للخارج.
ووضعت احلكومة بالفعل 
قواعد تقيد حد التراجع املسموح 
به للسهم خالل اجللسة الواحدة 
وطلب كثير من املس���تثمرين 
خاصة الصغار املس���اعدة من 

املسؤولني.
ومت تأسيس صندوق بالفعل 
بقيم���ة 250 مليون جنيه )42 
مليون دوالر( القراض صغار 
املستثمرين الذين قاموا بالتداول 

بالهامش أو جلأوا لالئتمان.
وقال محمد عبد السالم رئيس 

شركة مصر للمقاصة وااليداع 
والقيد املركزي املس���ؤولة عن 
تسوية التعامالت على االسهم 
في البورصة: ان الشركة تناقش 
حاليا مع وزارة املالية خيارات 
لزيادة هذا املبلغ لكنها لم تنجح 

في ذلك حتى اآلن.
وواف���ق رئي���س ال���وزراء 
د.عصام شرف أمس االحد على 
تعديل قواعد في قانون سوق 
املال لتقليل مطالبة ش���ركات 
الوساطة لعمالئها بخفض نسبة 
الديون وذلك للحد من التقلب 

عند استئناف التداول.
وقالت الهيئة العامة للرقابة 
املالية على موقعها االلكتروني 
انه مت تعديل نسبة املديونية 
التي تقوم ش���ركة الوس���اطة 
املدين  العميل  عندها مبطالبة 
بخفضها سواء بالسداد النقدي 
او بتق���دمي ضمان���ات اضافية 
الى 70% من قيمة االسهم محل 
الشراء بالهامش في نهاية كل 
يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية 

بدال من %60.
وجرى تعديل نسبة املديونية 
التي تستطيع شركات الوساطة 
عندها بيع أس���هم العميل الى 
80% من قيمة االس�هم بدال من 

.%70
البورصة  ومبوجب قواعد 
يستطيع املستثمرون بالسوق 
ام���وال بالهامش من  اقتراض 
خالل شركات الوساطة بضمان 

حيازتهم من األسهم.

قطر: ارتفاع 
متوقع للميزانية 

اجلديدة
الدوحة ـ كونا: كشف وزير 

االقتصاد واملالية القطري 
يوسف كمال امس ان األرقام 

األولية ملوازنة دولة قطر للسنة 
املالية اجلديدة التي ستبدأ 

ابريل املقبل تشير الى أن هناك 
زيادة على موازنة السنة املالية 
احلالية. وأضاف أن حجم تلك 

الزيادة لم يتحدد بعد ألن 
األمر حتى اآلن مازال في طور 
النقاش بني وزارات االقتصاد 
واملالية وبقية وزارات الدولة 

لكن املؤكد اليوم أن هناك زيادة 
مقارنة بالسنة املاضية.

واشار الى ان نسبة 40% من 
امليزانية اجلديدة ستوجه 

للبنية التحتية.
واعتبر في رده على سؤال عن 
االساس الذي اعتمدته امليزانية 
اجلديدة لسعر برميل النفط أن 
من املبكر احلديث عن ذلك لكنه 

استبعد ان يكون مختلفا عن 
السعر املعتمد في ميزانية العام 

املالي احلالي.

)سعود سالم( تراجع حاد ملؤشرات البورصة  


