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الثقة في البورصة مفقودة رغم املكاسب احملدودة
80% من الشركات املدرجة لن توزع أرباحًا قبل 5 أعوام على األقل

عمليات شراء 
ملحوظة على 

»بيتك« و»زين«
من قبل بعض 

احملافظ
احلكومية

يتوقع أن يغلق في نهاية الربع 
الثاني ع ل���ى دينار و100 فلس، 
كما انه يعطي مؤش���را على ان 
الس���هم يحظى بدفاع قوي على 
س���عر الدينار، كذلك شهد سهم 
بنك برقان عمليات شراء وارتفاعا 
ملحوظا، االمر الذي يظهر أن هناك 
دفاعا قويا للسهم على سعر 500 

فلس.
وتباينت أسعار أسهم الشركات 
االستثمارية في تداوالت ضعيفة 
التداوالت املرتفعة  باس���تثناء 
نسبيا على سهمي االستثمارات 
الوطنية والساحل للتنمية، وذلك 
في اطار املكاس���ب التي شهدتها 
أغلب األس���هم التابعة ملجموعة 

اخلرافي.
وحققت أغلب األسهم العقارية 
ارتفاعا محدودا في أسعارها في 

تداوالت ضعيفة بشكل عام.

الصناعة والخدمات

استمرت التداوالت الضعيفة 
على أسهم الشركات الصناعية 
مع ارتفاع أسعار اغلبها، خاصة 
س���هم اخلليج للكاب���الت الذي 
حقق مكاسب جيدة في تداوالت 

ضعيفة.
كذل���ك حققت أغلب أس���هم 
الشركات اخلدماتية ارتفاعا في 
أسعارها في تداوالت مرتفعة ع لى 
بعض األسهم، خاصة سهم زين 
الذي شهد عمليات شراء ملحوظة 
دفعته لالرتفاع الى مستوى دينار 
و40 فلسا بعد أن كان متراجعا الى 
990 فلسا خالل مراحل التداول. 
وتعود عمليات الشراء الى محافظ 
مالية تابعة للحكومة. وواصل 
سهم باكو االرتفاع باحلد االعلى 
لليوم الثان���ي على التوالي في 

تداوالت مرتفعة نسبيا.
وقد استحوذت قيمة تداول 
أسهم خمس شركات على %62.2 
القيمة االجمالية للشركات  من 
التي شملها التداول والبالغ عددها 

101 شركة.
هشام ابو شادي  ٭

بشكل سريع خالفا ملشاريع خطة 
التنمية التي حتتاج لس���نوات 
حت���ى يس���تفيد منه���ا القطاع 
اخلاص. لذلك فإن حوالي %80 
من الش���ركات املدرجة ال متتلك 
القدرات الت���ي تؤهلها لتحقيق 
أرباح وتوزيعها على املساهمني 

قبل خمسة أعوام.

آلية التداول

تباينت أسعار أسهم البنوك 
بني االستقرار والهبوط واالرتفاع 
في تداوالت ضعيفة باس���تثناء 
الت���داوالت املرتفعة على بعض 
األسهم، خاصة سهم بيتك الذي 
شهد عمليات شراء قوية من قبل 
التابعة للجهات  املالية  احملافظ 
احلكومية، االمر الذي دفع السهم 
لالرتفاع الى دينار و40 فلس���ا، 
وهذا يعطي مؤشرا على أن السهم 

النتائج املالية للشركات في الربع 
االول من العام احلالي التي أظهرت 
حتقيق معظمها خسائر ملحوظة 
امتدادا للخسائر الكبيرة في عام 
2010، األمر الذي أعطى مؤشرات 
غير مريحة جتاه النتائج املالية 
املتوقعة خالل العام احلالي في 
ظل عدم استفادة الشركات من 
مشاريع اخلطة التنموية باستثناء 
ش���ركات املقاوالت. كذلك بروز 
التشابك الواضح في الصالحيات 
الرقابية على الشركات اثر بدء 
تنفيذ وتطبيق الالئحة التنفيذية 
لقانون هيئة أسواق املال. وأسوأ 
ما ظهر في هذا االمر ان املسؤولني 
العديد من الشركات ليسوا  في 
على القدر الكافي من معرفة قانون 
هيئة االسواق، كذلك عدم وجود 
بريق أمل في أي مبادرات حكومية 
القطاعات االقتصادية  إلنعاش 

461 صفق���ة قيمتها 12.7 مليون 
دينار.

وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الثاني من حي���ث القيمة، اذ مت 
تداول 38.9 مليون س���هم نفذت 
من خالل 634 صفقة قيمتها 6.4 

ماليني دينار.
واحت���ل قط���اع الش���ركات 
العقارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 28.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 511 صفقة 

قيمتها 2.7 مليون دينار.

الثقة بالسوق

هناك العديد من العوامل التي 
املتداولني ثقتهم  أفقدت أوساط 
بالس���وق، وهو ما انعكس على 
حجم السيولة املالية التي تراجعت 
بش���كل ملحوظ على مدى أكثر 
من شهر، ومن أبرز هذه العوامل 

18.3 نقطة ليغلق على 6374.5 
نقطة بارتفاع نس���بته %0.29 
مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع 
املؤشر الوزني 2.39 نقطة ليغلق 
على 441.22 نقطة بارتفاع نسبته 

0.54% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
115 مليون سهم نفذت من خالل 
2268 صفقة قيمتها 25.7 مليون 

دينار.
وجرى التداول على اسهم 101 
شركة من اصل 217 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 35 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 25 شركة، 
وحافظت اسهم 40 شركة على 
اسعارها و116 شركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط 
من حيث القيم���ة، اذ مت تداول 
14.8 مليون سهم نفذت من خالل 

على الرغم من املكاسب التي 
الكويت لالوراق  حققها س����وق 
املالية امس اال ان هذه املكاسب 
جاءت بفعل اقتراب نهاية الشهر 
اجل����اري وس����عي الصنادي����ق 
املالية  االس����تثمارية واحملافظ 
لتحسني اغالقات مراكزها املالية 
االساسية على مستويات مناسبة 
خاصة انه يالحظ ان بعض االسهم 
القيادية حققت مكاسب جيدة اال ان 
القوة الشرائية التي شهدها سهم 
»بيتك« تظهر ان هناك عمليات 
دفاع قوية على س����عر الدينار. 
ورغم ان املكاس����ب التي حققها 
مؤشرا السوق لها تأثير ايجابي 
على نفسية اوساط املتداولني اال 
ان الثقة في السوق ال تزال مفقودة 
خاصة ان����ه يفتقد الى احملفزات 
االيجابية التي تدعم الثقة فيه، 
باالضاف����ة الى اس����تمرار املناخ 
الصحي غير املشجع على جذب 
سيولة مالية للسوق في الوقت 
الذي يفضل فيه الكثير االحتفاظ 
بأموالهم كودائع رغم االنخفاض 
الكبير في عوائدها الثابتة. وحتى 
يشهد الس����وق زيادة في حجم 
املالية، وكذلك حتى  الس����يولة 
تتحسن النتائج املالية للشركات 
في الربع الثاني، البد ان يحافظ 
السوق على اجتاهه الصعودي 
الت����داوالت  على م����دى فت����رة 
املتبقية من الربع الثاني خاصة 
الس����وقية للسوق  ان اخلسائر 
منذ بداية العام تصل الكثر من 
اربعة مليارات دينار، وبالتالي فإن 
هذه اخلسائر ستظهر في نتائج 
الش����ركات كهبوط في االصول 
االستثمارية وبالتالي خسائر في 
مجمل النتائج املالية لذلك، وللحد 
من هذه اخلسائر فإنه يفترض 
على املجاميع االستثمارية ان تقوم 
بالتحرك على اسهم شركاتها حتى 
تشجع املضاربني على مساعدتها 

في تصعيد اسهمها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 16 مليون دينار على 62.2% من 
القيمة االجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة قدرها 
25.7 مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول سهم 
»بيتك« والتي متثل 38.1% من القيمة 
االجمالية.

قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا 
اعالها قطاع اخلدمات مبقدار 99 
نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 40.6 
نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 27.1 
نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

)كرم ذياب( تواجد ضعيف للمتداولني في قاعة التداول  

امنا يؤكد أن »معجزة الشفاء« هي 
من أقوى العالمات التجارية العاملة 
في انتاج وتسويق املواد الغذائية 
الصحية، مش����يرا الى أن عملية 
االختي����ار متت من خ����الل قائمة 
كبي����رة من العالم����ات التجارية 
عبر هيئة مس����تقلة ومحكمة في 
مجال العالمات التجارية يترأسها 
شخصيات رائدة اقليميا وعامليا في 
عالم الصناعة وجودة املنتجات، 
والتي أوكلت اليهم املهام لتقييم 
العالمات التجارية التي حازت والء 
ورضا العمالء م����ن خالل جودة 
املنتجات واخلدمات التي تقدمها 

هذه الشركات.

يجتمع نهاية األسبوع اجلاري لبلورة موقف موحد بخصوص تعميم »املركزي« األخير 

»احتاد الشركات« يلتقي مفوضي هيئة أسواق املال اليوم 
 لتفسير غموض الئحتها التنفيذية بشأن شركات االستثمار

املجددي: »معجزة الشفاء« أول شركة كويتية 
حتصل على جائزة اجلودة العاملية

كش����فت مص����ادر مطلع����ة ل� 
»األنب����اء« ع����ن أن ممثل����ني عن 
الش����ركات  إدارة احتاد  مجل����س 
االستثمارية سيعقدون اجتماعا 
اليوم مع مفوضي هيئة أس����واق 
املال لبح����ث النقاط الغامضة في 
الالئحة التنفيذية لهيئة أس����واق 
املال، الفتة الى أن اللقاء س����يركز 
على املس����ائل القانونية اخلاصة 
بتراخي����ص الش����ركات وتوقيت 
التنفيذ وم����دى مالءمته ألوضاع 

الشركات االستثمارية احلالية. 
وبين����ت أن ممثل����ي االحت����اد 
اللقاء عددا من  س����يطرحون في 
التي  الفنية األخرى  املوضوعات 
تتعلق بعمل الشركات في الفترة 
املقبلة م����ن حيث فك التش����ابك 
الرقابي بني الهيئة وبنك الكويت 

املركزي. 

واستدركت املصادر أن االحتاد 
بصدد عقد لق����اء مع محافظ بنك 
الكويت املركزي لوضع التصورات 
والرؤى حول تعميم البنك املركزي 
األخير القاض����ي بفصل التمويل 
ع����ن إدارة األص����ول واحملاف����ظ 
للشركات االستثمارية، مبينا أن 
االحتاد س����يطلب فرض التعميم 
على الالعب����ني اجلدد وليس على 

الشركات القائمة. 
وفي السياق ذاته لفتت املصادر 
الى أن مجلس إدارة االحتاد سيعقد 
اجتماعا نهاية األسبوع اجلاري أو 
أوائل األسبوع املقبل لبحث نتائج 
حتركاته مع بنك الكويت املركزي 
وهيئة أسواق املال لبلورة موقف 
موحد بشأن التعامل مع تعميم بنك 
الكويت األخير وحماية الشركات 

االستثمارية. 

أعلنت ش����ركة عسل معجزة 
الش����فاء املتخصصة في تصنيع 
امل����واد الغذائية داخ����ل الكويت، 
عن حصولها على جائزة اجلودة 
العاملية من شركة BID الفرنسية، 
كم����ا مت اختيار الش����ركة من بني 
جميع شركات املواد الغذائية في 
الكويت، وذلك تقديرا السهاماتها 
في مجال صناعة االغذية وتطورها 

املتميز.
 وتقوم شركة BID الفرنسية 
سنويا بتكرمي الشركات املتميزة في 
مجاالت متخصصة مختلفة، وقد 
وقع االختيار على شركة »معجزة 
الشفاء« في فئة الشركات العاملة 
في مجال تصنيع املواد الغذائية 
الصحية، وخصوصا صناعة عسل 
النح����ل الطبيعي، وقد أقيم حفل 
التكرمي في العاصمة الفرنس����ية 
باريس، كما أقيم على هامش حفل 
التكرمي ملتقى شاركت فيه شركة 
معجزة الشفاء مع نخبة الشركات 
االوروبي����ة والعاملي����ة املنتج����ة 
واملس����وقة للمنتج����ات الغذائية 

الطبيعية والصحية.
وفي تعليقه على هذه املناسبة، 
قال املدير االقليمي لشركة معجزة 
الش����فاء محمد قاسم املجددي ان 
حصول الشركة على هذه اجلائزة 

محمد املجددي
مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية يعلق أنشطته الرئيسية ملدة 3 شهور

اعتباراً من بداية يونيو املقبل 

الشركات تواجه معضلة االختيار بني التمويل واالستثمار

اعل���ن مرك���ز اجلم���ان 
لالستش���ارات االقتصادي���ة 
ق���رر تعليق انش���طته  أنه 
الرئيس���ية اعتبارا من بداية 
يونيو 2011. وقال »اجلمان« 
في بي���ان صحافي انه: »بعد 
نحو شهرين تقريبا من اآلن، 
وحتديدا ف���ي 26 من يوليو 
املركز ربيعه  املقبل، يكم���ل 
احلادي عشر، حيث تأسس في 
يوليو 2000، وبعد طول تفكير 
ومراجعة للظروف والواقع 
الذي نعيش حت���ت رزحه، 

فقد تقرر تعليق األنش���طة 
الرئيس���ية ملرك���ز اجلمان 
لالستش���ارات االقتصادي���ة 
اعتبارا من بداية شهر يونيو 
2011«. وأرجع »اجلمان« هذا 
بالق���ول: »يرجع هذا  القرار 
الذي قد يكون مفاجئا ملعظم 
املتابعني لنش���اطنا ملا يزيد 
على عق���د من الزم���ان، إلى 
عدم حتقيق أي مردود مادي 
النم���وذج احلالي لعمل  في 
مركز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادية، بل إن س���لبية 

اجلدوى االقتصادية الواقعية 
تأكدت وتزايدت مع مرور هذه 
السنوات منذ التأسيس وحتى 
اآلن«. واضاف: »بناء عليه، 
فإنه سيتم تعليق األنشطة 
الرئيس���ية ملرك���ز اجلمان 
لالستش���ارات االقتصادي���ة 
ملدة 3 ش���هور كحد أقصى، 
وخالل هذه الفترة املفصلية، 
س���تتضح مالم���ح اخلي���ار 
املستقبلي األجنع، فقد نعمد 
إلى اإلعالن عن توقف جميع 
أعمال »اجلمان« بشكل كامل، 

وقد نصل � بش���كل أو بآخر 
� إل���ى إع���ادة هيكلة منوذج 
أعمالنا االعتي���ادي احلالي، 
كما أن من اخليارات املطروحة 
إعادة هيكلة ملكية »اجلمان« 
بشكل أو بآخر، مع احتمالية 
تفعيل أكثر من حل مما سلف 
ذكره في وقت واحد«. واختتم 
»اجلمان« بيانه بالقول: »انه 
بهذه املناسبة، ورغم أن جتربة 
مركز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادية كانت مكلفة ماديا 
وغير مجدية اقتصاديا، ناهيك 

عن األعباء اجلسيمة األخرى 
املنظورة وغي���ر املنظورة، 
إال أنها كان���ت جتربة مفيدة 
جدا وثرية للغاية ملؤس���س 
أفراد  »اجلمان« وللعديد من 
طاقم العمل، أما مدى إفادتها 
للمجتمع االقتصادي الكويتي، 
وخصوصا ما يرتبط بسوق 
الكويت لألوراق املالية، فإننا 
نترك الفصل في ذلك لآلخرين، 
كما نترك احلكم أيضا للتاريخ، 
وهلل احلم���د م���ن قبل ومن 

بعد«.

الكوي���ت � رويترز: تواجه 
شركات االستثمار الكويتية في 
الفترة احلالية معضلة االختيار 
بني القيام باألنشطة التمويلية 
املتعلقة باألوراق  أو األنشطة 
املالية التي تش���مل االستثمار 
املال���ي وإدارة األصول مع عدم 
إمكاني���ة اجلمع بينهما في ظل 
تعليمات بنك الكويت املركزي 

اجلديدة.
وطبقا لتعمي����م وجهه بنك 
املرك����زي لش����ركات  الكوي����ت 
االستثمار الكويتية في 23 مايو 
اجلاري وحصلت رويترز على 
نسخة منه فإن على هذه الشركات 
االختيار بني أحد النشاطني خالل 

شهر من تاريخ التعميم.
وقال صالح الس����لمي نائب 
رئي����س مجل����س إدارة احت����اد 
الشركات االستثمارية لرويترز 
»فترة الشهر قليلة لتحديد مصير 

الشركات«.
وأشار السلمي عقب خروجه 
من اجتماع عقده احتاد الشركات 
االس����تثمارية أم����س االول إلى 
أن هناك حاالت س����ابقة لبنوك 
وشركات أعطاها البنك املركزي 
مه����ال طويلة تص����ل إلى ثالث 

سنوات.
الرباح عضو  وقال ض����رار 
الش����ركات  إدارة احتاد  مجلس 
االستثمارية لرويترز إن القرار 
يشمل ما يقرب من 105 شركات 
اس����تثمار وجه لها بنك الكويت 

املركزي خطابه.
الس����عدون  وتوقع جاس����م 
مدير مركز الشال لالستشارات 
االقتصادية أن تختار 85% من هذه 

الشركات النشاط االستثماري.

العدد األكبر من شركات االستثمار 
التي ال تتعامل واقعيا في النشاط 

التمويلي.
وتوق����ع أن تنتهي النزاعات 
الرقابية بني هيئة أس����واق املال 
والبنك املركزي خالل سنتني وذلك 
في حالة وجود تعاون من جميع 

األطراف.
وقال الس����لمي الذي يشغل 
أيضا موقع نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في شركة 
االستشارات املالية الدولية )إيفا( 
إن االحتاد لم يتنب القول بوجود 
حسنات أو سيئات للقرار اجلديد 
مشيرا إلى أن ما يتم حاليا هو فقط 
»تدارس لوضع جديد يطلبه البنك 
املركزي«. واستبعد أن تتضرر 

شركات من جراء القرار.
واعتب����ر الس����عدون أن هذا 
التعميم سيكون له تأثير مزدوج 
على الشركات. وقال »كل شركات 
االستثمار بدون استثناء نظريا 
ستخسر جزءا من أغراضها. فإذا 
اخترت التمويل س����وف أخسر 
كل األغراض االس����تثمارية وإذا 
اخترت االستثمار فسوف أخسر 
كل األغراض التمويلية. صحيح 
أنني أخسر جزءا من أغراضي.. 
لك����ن هذا يخفف ع����بء الرقابة 

عني«.
وقال »أنا أخس����ر أغراضي 
التمويلية ولكن في نفس الوقت 
أتخفف م����ن الرقابة وقد يكون 
هذا في مصلحتى. بينما يكون 
التركيز في الرقابة على شركات 
التمويل.. ال بأس.. ألن حكمها في 
النهاية حكم البنوك وهي تتحمل 
مثل هذه الضوابط ألن عليها أن 

تتجنب املخاطر«.

وقت طويل.
وأضاف »يفترض أن يكون 
االختيار خالل ش����هر. لكن لكي 
أقوم باستكمال االجراءات يفترض 
أن تكون هناك مهلة قد متتد بني 

ستة شهور إلى سنة«.
وقال ناصر النفيس����ي مدير 
مركز اجلم����ان لالستش����ارات 
االقتصادي����ة إن »هذه اجراءات 
جديدة نعتقد أنها مفيدة. هذا شيء 

متوقع..رمبا يكون صحيا«.
وقال البنك املركزي في تعميمه 
إن تطبيق قانون هيئة أسواق 
املال الذي بدأ في مارس املاضي 
مينح الهيئ����ة احلق في الرقابة 
على األنشطة املتعلقة باألوراق 
املالية لشركات االستثمار بينما 
تخضع نفس هذه الشركات لرقابة 
بنك الكويت املركزي ألنها تقوم 
بنشاطات متويلية وهو ما يجعل 
هناك »رقابة مزدوجة« على هذه 

الشركات.
وأكد البن����ك املركزي أنه »ال 
يؤيد عملية الرقابة املزدوجة على 
شركات االستثمار ويرى أهمية 
جتنبها بالقدر املمكن ملا لها من 
تأثيرات محتملة على مستوى 

حتقيق أهداف الرقابة«.
وأش����ار التعميم إلى أن هذه 
الرقابة املزدوج����ة ترتب أعباء 
كبيرة على الشركات اخلاضعة 
للرقابة فضال عن اجلهات الرقابية 

ذاتها.
وأكد السعدون أن القرار من 
ش����أنه أن يتيح للبنك املركزي 
لف����رض رقابته  التفرغ  فرصة 
الصارمة على البنوك والشركات 
التي ستختار النشاط التمويلي 
دون أن يشغل نفسه بالرقابة على 

وأكد السعدون أن مهلة الشهر 
قد تكون كافية ألخذ القرار على 
مس����توى قيادات الشركة لكن 
تأكيده من خ����الل عقد جمعية 
عمومية لتغيير أغراض الشركة 
ف����ي نظامه����ا األساس����ي وعقد 
التأسيس وإنهاء تعامالتها في 
النش����اط التمويلي إذا اختارت 
االس����تثمار س����وف يحتاج إلى 

صالح السلمي

ضرار الرباح

جاسم السعدون

ناصر النفيسي

عمر راشد  ٭

يجتمع مع محافظ 
»املركزي« ملد 

مهلة تنفيذ تعميمه 
األخير على الشركات 

القائمة وتطبيقه 
على الالعبني 

اجلدد فقط بقطاع 
االستثمار


