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البورصة متر بأزمة ثقة واستمرار تراجعها سيؤثر على نتائج الربع الثاني
والغياب الواضح للمحفظة الوطنية أثر سلباً على السيولة املالية

اتفاقية »أعيان 
لإلجارة واالستثمار« 

تدفع سهمي
»أعيان العقارية« 
و»مبرد« لالرتفاع 

باحلد األعلى

ألخ���ذ مخصص���ات اضافية 
خاصة ان البنوك اخذت حوالي 
112 مليون دينار مخصصات 

في الربع األول.
واصلت اس���هم الشركات 
االستثمارية اجتاهها النزولي 
مع ضعف واضح في تداوالتها. 
فرغم ان هناك شركات جيدة 
حقق���ت ارباح���ا جي���دة في 
الربع األول كش���ركة االمتياز 
لالستثمار اال ان الهبوط العام 
للسوق لم يفرق بني الشركات 
اجليدة والسيئة، خاصة في 
ظل الغياب الواضح للمجاميع 
االس���تثمارية في الدفاع عن 

اسهم شركاتها.
ورغم انخفاض اسعار اغلب 
اسهم الشركات العقارية اال ان 
معظمها شهد تداوالت مرتفعة 
كس���هم اعيان العقارية الذي 
شهد تداوالت قياسية وارتفاعا 
باحلد األعلى بدعم من االتفاقية 
التي وقعته���ا اعيان لإلجارة 
واالس���تثمار الع���ادة هيكلة 
ديونها، بي���نما ش���هد سهم 
االمن���اء العقاري���ة انخفاضا 
ملحوظ���ا في س���عره بفعل 

عمليات البيع.

الصناعة والخدمات

سجلت معظم اسهم الشركات 
الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهم بوبيان للبتروكيماويات، 
كما تراجعت اسعار اغلب اسهم 
الشركات اخلدماتية في تداوالت 
مرتفعة على بعض االس���هم 
الرخيصة التي حق�ق بعضها 
ارتفاعا في س��عرها كس��هم 
مبرد ال��ذي ش���ه���د تداوالت 
قياسية وارتفاعا باحلد األعلى، 
فيم���ا حافظ س���ه��م صف��اة 
طاقة على سعره في تداوالت 
مرتف��عة وش�هد سهم زين ادنى 
تداول له منذ أكثر من عامني مع 
انخفاض مح���دود في سعره 
وقد اس���تحوذت قيمة تداول 
اسه���م 10 ش���ركات على %57.8 
من اجمالي االس���هم املتداولة 

والبالغ عددها 100 شركة.
هشام ابو شادي  ٭

املالية لديها من جهة، ومن جهة 
امتالكها لالصول  أخرى عدم 
اجليدة التي تقدمها ضمانات 
جديدة للبنوك مقابل احلصول 

على تسهيالت ائتمانية.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا حركة التداول 
على اسهم بعض البنوك والتي 
غلبت عليها عمليات البيع األمر 
الذي أدى الى انخفاض اسعار 
اربعة بنوك واستقرار  اسهم 
باقي اسهم القطاع اال ان املؤشر 
غير املريح هو استقرار سهم 
»بيتك« على سعر الدينار رغم 
محاوالت الدعم السابقة اال انه 
في ظل املخ���اوف واالوضاع 
السيئة التي متر بها البورصة 
والوضع االقتصادي والسياسي 
بشكل عام، فإن ذلك قد يدفع 
س���هم »بيتك« للتراجع دون 
مستوى الدينار، وبشكل عام 
ف���إن قطاع البنوك س���يتأثر 
املتدهور  باس���تمرار الوضع 
للس���وق األمر الذي سيدفعه 

106 صفق���ات قيمتها مليون 
دينار.

أزمة ثقة

67% م���ن الش���ركات التي 
شملت التداول امس تراجعت 
اس���عارها نتيجة ازمة الثقة 
البورصة  الت���ي مت���ر به���ا 
السباب عديدة في الوقت الذي 
جتاهد فيه بعض الش���ركات 
إلعادة جدولة ديونها والتي 
آخرها ش���ركة اعيان لالجارة 
واالستثمار التي وّقعت امس 
بعد مفاوضات عسيرة وطويلة 
البن���وك احمللية  اتفاقية مع 
وبعض الشركات جلدولة نحو 
205 ماليني دينار والتي متثل 
نحو 67% م���ن إجمالي ديون 
الشركة وتعود ازمة الثقة في 
عدم قدرة العديد من الشركات 
على جدولة ديونها االمر الذي 
يهدد بعضها باالفالس. كذلك 
الش���ركات على  ق���درة  عدم 
الدخول في قنوات استثمارية 
جديدة بس���بب عدم السيولة 

تصدر قطاع البنوك النشاط 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 
11.1 مليون سهم نفذت من خالل 
267 صفقة قيمتها 5.1 ماليني 

دينار.
وجاء قط���اع اخلدمات في 
املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 46.2 مليون سهم 
نفذت من خ���الل 814 صفقة 

قيمتها 4.6 ماليني دينار.
واحتل قطاع العقار املركز 
الثالث من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 56.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 694 صفقة قيمتها 

3.6 ماليني دينار.
الش���ركات  وحصل قطاع 
االستثمارية على املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 
21.7 مليون س���هم نفذت من 
خ���الل 313 صفقة قيمتها 1.4 

مليون دينار.
الش���ركات  وجاء قط���اع 
الصناعية في املركز اخلامس 
من حيث القيمة، إذ مت تداول 
2.6 مليون سهم نفذت من خالل 

كانت االس���عار متضخمة اال 
انه كان هناك مناخ مش���جع 

على الشراء.

المؤشرات العامة

العام  انخف���ض املؤش���ر 
للبورصة 47.8 نقطة ليغلق 
على 6443.4 نقطة بانخفاض 
نسبته 0.74% مق����ارنة بأول 
م���ن امس، كذل���ك انخ���فض 
الوزني 4.09 نقاط  املؤش���ر 
ليغل���ق عل���ى 447.74 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.91% مقارنة 

بأول من امس.
وبل���غ اجمال���ي االس���هم 
املتداولة 143.6 مليون س���هم 
نفذت من خالل 2326 صفقة 

قيمتها 16.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 
100 شركة من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 9 
شركات وتراجعت اسعار اسهم 
67 شركة وحافظت اسهم 24 
شركة على اسعارها و117 شركة 

لم يشملها النشاط.

هوت اس���عار اسهم اغلب 
الشركات التي شملها التداول 
الكويت لالوراق  في س���وق 
املالية امس بفعل عمليات البيع 
الواضحة مقابل االحجام عن 
الش���راء، االمر الذي اثر على 
الس���يولة املالي���ة املتراجعة 
الس���وق بش���كل واضح  في 
للي���وم الثاني عل���ى التوالي 
ما يظه���ر الغي���اب الواضح 
للمحفظ���ة الوطنية عن دعم 
السوق الذي يبدو انه خارج 
اهتمامات احلكومة التي ال تعير 
اهتماما ملعاجلة االزمات التي 
مير بها القطاع اخلاص سواء 
بشكل مباشر او غير مباشر 
عبر س���رعة طرح املزيد من 
املشاريع التنموية اليجاد فرص 
استثمارية امام القطاع اخلاص 
اعادة  الذي يقوم بعملي���ات 
هيكل���ة للموظفني الكويتيني 
سواء من خالل خفض رواتبهم 
او تفنيش البعض منهم لتقليل 
املصروفات االمر الذي سيخلق 
مش���اكل اجتماعية كبيرة لن 
تس���تطيع احلكوم���ة حتمل 
تداعياتها مس���تقبال في ظل 
ارتفاع البطال���ة املقنعة لدى 

مختلف اجهزة الدولة.
وتكمن مخاطر اس���تمرار 
االجتاه النزولي للس���وق في 
ان ذلك س���وف يؤث���ر على 
املالية للشركات في  النتائج 
الربع الثاني االمر الذي سيزيد 
السلبية عليها  من الضغوط 
خاصة ان معظمها تكبد خسائر 
كبيرة في الربع االول بسبب 
هبوط الس������وق احل���اد في 
تلك الفترة، فم��ن الواض���ح ان 
العام احلالي سيكون اسوأ على 
اغلب الشركات مقارنة بالعام 
املاض���ي االمر الذي س���يؤثر 
بالتبعية على البنوك خاصة 
في تزايد عدد الشركات غير 
القادرة على الوفاء بالتزاماتها 

املالية.
لذلك ف���إن تدني اس���عار 
االسهم اجليدة ال يعد محفزا 
في ظل مناخ غير صحي وبيئة 
غير مشجعة على االستثمار، 
وهذا عكس م���ا كان موجودا 
قب���ل االزمة العاملي���ة عندما 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 9.7 ماليني دينار على %57.8 
من القيمة االجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 16.8 
مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداوالت سهم البنك 
الدولي التي متثل 10.1% من القيمة 
االجمالية.

قطاعات تراجعت مؤشراتها أعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 106.8 نقاط، 
تاله قطاع البنوك مبقدار 94.5 نقطة، 
تاله االغذية مبقدار 47 نقطة، تاله 
الصناعة مبقدار 46.3 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

)كرم ذياب( االحباط يسود اوساط املتداولني 

»اجلمان«: 168.1 مليون دينار قيمة 
احلصص التي متتلكها كتلة »الشايع«

قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
في تقرير له حول حركة امللكيات املعلنة لكتلة 
»الش����ايع« في الش����ركات املدرجة في سوق 
الكويت ل����أوراق املالية، ان الكتلة تراجعت 
مبقدار 3.6 ماليني دينار مبا يعادل 2.1% خالل 
فترة من 2010/3/31 إلى 2011/3/31، حيث بلغت 
قيمة احلصص التي متتلكه����ا الكتلة 168.1 
مليون دينار في 2011/03/31 باملقارنة مع 171.8 

مليون دينار في 2010/03/31.
وتشكل قيمة كتلة »الش����ايع« 2.5% من 
املعلنة للكتل االستثمارية  امللكيات  إجمالي 
الناشطة في بورصة الكويت والبالغ عددها 
26 كتلة بقيمة إجمالية تبلغ 6.653 مليارات 
دينار، كما متثل قيم����ة الكتلة املذكورة %1.1 
من إجمالي امللكيات املعلنة في س����وق املال 
الكويت����ي والبالغ����ة 15.132 مليار دينار في 
2011/3/31، وتدير عائلة الش����ايع تلك الكتلة 

بشكل رئيسي.
وحتتل كتلة »الشايع« الترتيب التاسع من 
حيث احلجم كأكبر الكتل االستثمارية الناشطة 
في سوق الكويت لأوراق املالية، ومتتلك 4 
حصص رئيسية في الشركات املدرجة من خالل 
3 أذرع استثمارية، وتتركز في معظمها بشركة 
الشايع املتحدة كأكبر ذراع استثمارية للكتلة 
مبلكيات معلنة قيمتها 131 مليون دينار مبا 
يعادل 78% من إجمالي قيمة الكتلة، ويليها 
� بفارق واسع � الشركة الشرقية لالستثمار 
والشركة الشرقية لالستثمار العقاري � كطرف 
واحد � مبلكيات معلنة تبلغ 23 مليون دينار 
مبا يعادل 14% من إجماليها، ثم أحمد صالح 
الشايع مبلكيات معلنة تبلغ 14 مليون دينار 

مبا يعادل 8% من اإلجمالي. 
أما أعلى حصة من حصص كتلة »الشايع« 
من حيث القيمة كما في 2011/03/31، فقد تصدرت 
القائمة حصة الكتلة في »املباني« مببلغ 146 
مليون دينار مبا يعادل 87% من قيمة امللكيات 
املعلنة للكتلة، تلتها حصتها في »البيت« مببلغ 
14 مليون دينار مبا يعادل 8% من اإلجمالي، 
ثم حصة الكتلة في »إجنازات« مببلغ 8 ماليني 
دين����ار مبا يعادل 5% من اإلجمالي، علما بأن 
س����هم »البيت« موقوف عن التداول اعتبارا 

من 2010/4/1.
وقد شهدت كتلة »الشايع« متغيرات طفيفة 
مبلكياتها املعلنة خالل فترة املقارنة بواقع 
3 حصص في شركتني مدرجتني، وقد ثبتت 
احلصة في »البيت« مبقدار 15.8% من رأسمالها، 
بينما خفضت الكتلة حصتها في »املباني« من 
36.14 إلى 35.79% خالل فترة املقارنة بواسطة 
الذراع االستثمارية شركة الشايع املتحدة في 
مقابل رفع الكتلة مللكياتها في حصتني، في حني 
لم تشهد الكتلة عمليات دخول أو خروج في 
أو من قوائم كبار املالك في الشركات املدرجة 

خالل فترة املقارنة.
أما عن رفع ملكيات كتلة »الشايع« خالل 
فترة املقارنة، فقد رفعت الكتلة حصتها في 
»إجنازات« مبقدار 0.14 نقطة مئوية من 24.88 
إلى 25.02% بواسطة الذراع االستثمارية شركة 
الشايع املتحدة، وكذلك رفع حصتها أيضا في 
»املباني« � بشكل طفيف للغاية � مبقدار 0.01 
نقطة مئوية من 6.73 إلى 6.74% بواس����طة 
الذراع االستثمارية الشركة الشرقية لالستثمار 

والشركة الشرقية لالستثمار العقاري. 

ترتيب قيمة امللكيات املعلنة لكتلة الشايع في الشركات املدرجة كما في 2011/3/31
احلصة من االجماليقيمة امللكية )مليون د.ك(نسبة امللكيةالشركةالترتيب

87%42.53146.1املباني1
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مقارنة امللكيات املعلنة لكتلة الشايع خالل الفترة من 2010/3/31 إلى 2011/3/31
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جميع املبالغ باملليون د.ك

جميع املبالغ باملليون د.ك

أقام مكتب »ك���ي بي ام جي 
الكويت« عض���و في »كي بي ام 
جي العاملية« للخدمات الضريبية 
ومراجعة احلسابات واخلدمات 
االستشارية حلقة نقاشية بعنوان 
»كفاي���ة رأس امل���ال وبازل 3«، 
حضرها أكثر من 80 مشاركا من 
القطاع املصرفي احمللي باإلضافة 
الى مش���اركني من بنك الكويت 

املركزي.
وتناولت احللقة النقاش���ية 
الرؤية الش���املة عن »بازل 3« 
املرتبة  والتي أصبح���ت حتتل 
األولى في التطورات احلالية في 
السوق املالية العاملية باعتبارها 
الرقابي على  حزمة لإلص���الح 
املؤسسات املالية العاملية والتي 
تعالج جوانب الضعف املوجودة 
البن���وك قبل حدوث  في قطاع 
األزمة املالية العاملية، وتطرقت 
احللقة ملناقشة اخلطوط العريضة 
ملجموعة اإلجراءات التي تهدف 
الى زيادة مقاومة البنوك والنظام 
املصرفي العاملي لأزمات املالية 

املستقبلية.
وترك���زت احللق���ة بش���كل 
جوهري ح���ول التأثيرات على 
املالية  مناذج أعمال املؤسسات 
وإس���تراتيجيات املخاطر حيث 
سلطت الضوء على آخر التطورات 
واملستجدات في معايير »بازل 
التعريف  3« والتي من أهمه���ا 
املعدل لكفاية رأس املال والسيولة 
وعرض كيفية تعامل األسواق 
األوروبية مع قواعد اتفاقية »بازل 
3« وتوضيح مدى تأثير »بازل 
3« على النظام املصرفي ومناذج 
أعمال املؤسسات املالية باإلضافة 
إلى معرفة تأثير هذه املعايير على 
إستراتيجيات املخاطر والنظم 
واإلجراءات ودور إدارة التدقيق 

الداخلي في البنوك.

جودة رأس المال

ف���ي البداي���ة س���لط عضو 
»كي بي أم ج���ي هولندا« مراد 
بوزدميي���ر الضوء على قرارات 
جلنة »ب���ازل 3« وتأثيرها على 
البنوك احمللية والعاملية، حيث 
بني األهداف املوضوعة للبنوك 
من قبل اللجنة بخصوص معدالت 
كفاية رأس املال ونس���بة الرفع 

املالي والسيولة.

في اآلون���ة األخي���رة، ولعبت 
دورا مهما في مساعدة مجموعة 
واسعة من الشركات واملؤسسات 
املالية القتناص الفرص ومواجهة 
التحديات الراهنة، وتقدمي قيمة 
مضاف���ة لهم. ويعت���زم املكتب 
مواصلة جهوده في مجال تعميق 
الوعي بشأن أفضل املمارسات في 
مجال إدارة املخاطر واحلوكمة، 
فضال عن رفع كفاءات املديرين 
املصرفيني واجله���ات الرقابية، 
وذلك من خالل تنظيم البرامج 
التدريبية والدورات وورش العمل 

وإصدار منشورات مهنية.
العبداجلادر أن رئيس  وبنّي 
ورش���ة العمل، مراد بوزدمير � 
كي بي ام جي هولندا � يش���ارك 
في عدة مشاريع تتعلق بتطبيق 
اتفاقية »ب���ازل 3« في مختلف 
بنوك أوربا، بإلقاء الضوء على 
اإلجراءات الرئيسية حول قواعد 

»بازل 3«.
وأوض���ح أن بوزدمي���ر في 
ص���دارة املطلعني على تطورات 
»بازل 3«. حيث شارك بالفعل في 
العديد من مشاريع تأثير »بازل 
3« على بن���وك أوروبا، مبا في 
ذلك مراجعة تأثير »بازل 3« على 
أسعار الرهون العقارية ورؤية 
األعمال اإلس���تراتيجية لإلدارة 
والتأثي���ر على مع���دالت »بازل 
3« وتأثي���ر هيكل التمويل على 

معدالت »بازل 3«.
وأشار إلى أن بوزدمير يقوم 
حاليا بتقدمي االستش���ارات إلى 
البن���وك الهولندي���ة في وضع 
خطط االنتقال إلى »بازل 3« وفقا 
ملتطلبات البنك املركزي الهولندي، 
على أن يتم تسليمها في نهاية 
2011. تقدم هذه اخلطط  يونيو 
حتليل فج���وات تفصيلي حول 
»بازل 3« والتدابير املتخذة حاليا 
من قبل اإلدارة لتلبية متطلبات 

»بازل 3« في الوقت املناسب.
من جهته، صرح عارف جودة 
من »كي بي ام جي الكويت« بأن 
»اتفاقية »بازل 3« ستؤثر مباشرة 
في املنتجات واخلدمات املصرفية 
وفي هياكل املؤسس���ات، ومن 
املرجح أن تؤثر على إستراتيجية 
ومن���اذج أعمال ع���دد كبير من 

البنوك«.
أحمد مغربي  ٭

فترة 5 سنوات على األقل، مضيفا 
ان الشريحة الثالثة من رأس املال 

ستلغى كليا.

تعديالت تشريعية

أضاف بوزدميير ان »بازل 3« 
دعت الى التعديالت التشريعية، 
إذ انه���ا تختلف حاليا باختالف 
املشرعني والقوانني اخلاصة بكل 
دولة، وس���يؤمن اإلطار اجلديد 
تعديالت متناسقة تطبق لأسهم 
الش���ريحة  العادية املكونة من 
األولى لرأس املال، وستبدأ هذه 
التعديالت التشريعية في يناير 
2014 بنس���بة 20% من اخلصم 
املطلوب من األسهم العادية، ومن 
ثم نس���بة 40% في يناير 2015 
و60% في يناير 2015 لتصل الى 

100% في 2019.
وأفاد بأن التعديالت ستشمل 
حق���وق األقلية الت���ي قد حتفز 
البن���وك للتخلص من حصص 
األقلية في الشركات التابعة أو 
شراء الشركات التابعة بصراحة، 
مبين���ا أن األص���ول الضريبية 
املؤجلة سيكون لها تأثير كبير 
في الواليات املتحدة األميركية.

وعن نسب الرفع املالي، قال 
بوزدميير انها تهدف لوضع حد 
أقصى لتزايد نسبة الديون في 
النظام املصرفي، وهي بسيطة، 
كما أن املخاطر التي ال تس���تند 
الى نسبة الرفع املالي تستكمل 
متطلبات رأس املال على أساس 
املخاطر، وهي تق���دم ضمانات 
إضافية في وجه مناذج املخاطر 
ومعايير اخلطأ وتخدم كمعيار 
إضافي موثوق ملتطلبات املخاطر 

األساسية.

التعريف بـ »بازل 3«

من جانبه، قال املدير الرئيسي 
لدى قسم التدقيق في »كي بي ام 
جي الكويت« بدر العبداجلادر ان 
الندوة هو التعريف  الهدف من 
بآلي���ات »ب���ازل 3« التي تهدف 
الى تقوية البنوك والتقليل من 
املخاطر، الفتا ال���ى ان التقليل 
م���ن املخاطر ميثل ح���زام أمان 
حتتاجها املصارف والش���ركات 

االستثمارية.
وأوض���ح أن »كي بي ام جي 
الكوي���ت« نّظم ن���دوات مماثلة 

وأوضح بوزدميير أن »بازل 
3« ركزت على جودة وشفافية 
رأس املال، مشيرا إلى أن الشريحة 
األولى من رأس املال تتجه نحو 
حتديد حقوق املساهمني امللموسة، 
باإلضافة الى أن االقتراح يتضمن 
الئحة من 14 معيارا يجب توافرها 
في النظام بهدف إدراج احلصص 
العادية كأس���هم عادية وتتألف 
الشريحة األولى من رأس املال من 
األسهم العادية واألرباح احملتجزة 

والتعديالت التنظيمية.
وأشار الى ان الشريحة األولى 
من رأس املال »غير األسهم« يجب 
أن تخضع لهذه املعايير وأن تكون 
لها أرباح تقديرية وقس���ائم مع 
عدم وجود أي حوافز للتخلص 
منها في أوقات الشدة مع حتديد 
احلد األدنى لنسبة األسهم العادية 

ملخاطر املوجودات املوزونة.
وأوضح أن القرارات اجلديدة 
الثانية عن  الش���ريحة  بسطت 
طريق انش���اء مجموعة واحدة 
من معايير األهلية للش���ريحة 
الثاني���ة من رأس امل���ال وإلغاء 
الشريحة الثانية العليا والسفلى، 
ولتحديد رأس املال على أنه من 
الشريحة الثانية، البد أن تخضع 
هذه الشريحة الثانية للمودعني 
والدائن���ني العام���ني، وهي غير 
مؤمنة وغي���ر مضمونة ويجب 
أن يكون لديها استحقاق أصلي 
5 س���نوات على األقل، وان يتم 
استدعاؤه من املصدر فقط بعد 

)محمد ماهر( جانب من احللقة النقاشية 

خالل إقامة »كي بي ام جي الكويت« حلقة نقاشية حول »كفاية رأس املال وبازل 3«

العبداجلادر: »بازل 3« تهدف إلى تقوية البنوك وتقليل املخاطر

اتفاقية »بازل« 
ستؤثر في املنتجات 
واخلدمات املصرفية 
وهياكل املؤسسات 
وإستراتيجية ومناذج 

أعمال عدد كبير
من البنوك


