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»بيان«: تخّوف المتعاملين من عودة التأزيم 

بين السلطتين انعكس تردداً وحذراً على التداوالت

قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان األسبوع املاضي 
شهد عودة سوق الكويت لألوراق 
املالية إلى تسجيل املكاسب وسط 
حتس���ن محدود في مس���تويات 
التداول، إذ أنهى مؤش���ر السوق 
السعري تداوالت األسبوع محققا 
منوا بلغت نسبته 1.21% مقارنة 

بإغالق األسبوع الذي سبقه.
الس���وق  وق���د واك���ب منو 
ارتفاعات مس���جلة في أس���واق 
األسهم العاملية واإلقليمية خالل 
األس���بوع املاضي، بعد أن خالف 
س���وق الكويت في اجتاهه تلك 
األسواق في األسبوع الذي سبقه. 
وتأتي ارتفاعات األسواق العاملية 
على ضوء مؤشرات إيجابية فيما 
يتعلق بتط���ورات األزمة املالية، 
حيث أظهرت بيانات حديثة منو 
قطاع اخلدمات في كل من الواليات 
املتحدة األميركية وأوروبا، هذا 
باإلضافة إل���ى التفاؤل بتحقيق 
الشركات ألرباح جيدة عن الربع 
الثالث من السنة، وذلك في الوقت 
الذي حافظت فيه أس���عار النفط 
على مستويات حول ال�70 دوالرا 
بالتزامن مع توقع إدارة معلومات 
الطاقة األميركية بارتفاع الطلب 
العاملي على النفط في نهاية العام 
احلالي. من جه���ة أخرى، تفاعل 
س���وق الكويت ل���ألوراق املالية 

بذلك مكاسب املؤشرين الرئيسيني 
األسبوعية بعض الشيء، حيث 
أنهي السعري جلسة يوم اخلميس 
على خسارة نسبتها 0.43% فيما 

تراجع الوزني بنسبة %0.51.
أنهى املؤشر السعري  وبذلك 
تداوالت األس���بوع عند 7.848.6 
نقطة بنسبة منو بلغت 1.21% عن 
إغالق األسبوع الذي سبقه، بينما 
أقفل املؤشر الوزني يوم اخلميس 
عند 462.84 نقطة مرتفعا بنسبة 
2.43%. وعلى الصعيد السنوي، 
يكون املؤشر السعري قد جتاوز 
إقفال العام املاضي مبا نس���بته 
0.85%، فيما وصلت نس���بة منو 
املؤشر الوزني السنوية إلى %13.80 

مقارنة بإقفال العام 2008.
سجلت جميع قطاعات سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية منوا في 
مؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي، 
باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء 
قطاع التأمني في مقدمة القطاعات 
الرابحة، حيث أقفل مؤش���ره عند 
2.912.5 نقطة مرتفعا بنسبة %2.77، 
تبعه قطاع األغذية في املركز الثاني 
مع ارتفاع مؤشره بنسبة %2.44 
بعد أن أغلق عند 4.882.7 نقطة، 
ثم قطاع االستثمار ثالثا مع منو 
مؤشره بنسبة 2.26% مقفال عند 
6.623.5 نقطة. أما أقل القطاعات 
ارتفاعا فكان قطاع اخلدمات والذي 
أغلق مؤش���ره عند 15.965 نقطة 
بنمو نس���بته 0.45%. من ناحية 
أخرى، كان قطاع الش���ركات غير 
الكويتية اخلاس���ر الوحيد خالل 
األس���بوع املاضي، حيث انخفض 

بشكل إيجابي مع جملة من األخبار 
املتعلقة ببعض الشركات املدرجة، 
كما شهد عمليات شراء متنوعة 
شملت أسهما من أوزان مختلفة. 
هذا، وأشار التقرير الى ان صعود 
السوق خالل األسبوع اتسم باحلذر 
والتردد، حيث شهد عمليات جني 
أرباح س���ريعة خالل جلس���ات 
التداول حدت من منو مؤشراته 
الرئيسية. ويعود التردد واحلذر 
بشكل أساسي إلى استمرار حالة 
الترقب لنتائج الشركات املدرجة 
عن فترة االش���هر التسعة أشهر 

املنقضية من العام احلالي.
يض���اف إل���ى ذل���ك تخوف 
املتعامل���ني من عودة التأزمي إلى 
الساحة السياسية بني السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذية، ما قد 
ينعكس س���لبا عل���ى األوضاع 
االقتصادية احمللية. وذلك في وقت 
مير فيه االقتصاد الكويتي مبرحلة 

مؤشره بنسبة 0.30% منهيا تداوالت 
األسبوع عند 8.113.3 نقطة.ارتفعت 
الثالثة للسوق  التداول  مؤشرات 
خالل األسبوع املاضي، حيث زادت 
كمية األسهم املتداولة في السوق 
بنسبة بلغت 4.14% عن األسبوع 
السابق لتصل إلى 1.61 مليار سهم، 
بينما ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 
خالل األسبوع بنسبة 12% لتصل 
إلى 326.13 مليون دينار. كما وزاد 
عدد الصفقات املنفذة، حيث شهد 
األس���بوع املاضي تنفيذ 31.585 
صفقة بنمو نس���بته 19.67% عن 
األسبوع ما قبل املاضي.أما جلهة 
املتوسطات اليومية، فقد بلغ املعدل 
اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع 
املاضي 65.23 مليون دينار. مرتفعا 
من 58.24 مليون دينار. في األسبوع 
الس���ابق، في حني ارتفع متوسط 
حجم الت���داول من 309.58 ماليني 
إلى 322.41 مليون  س���هم ليصل 

هو بأمس احلاجة فيها إلى توافق 
حكومي برملاني م���ن أجل إقرار 
العديد م���ن القوانني االقتصادية 
املؤجلة واملضي مبش���اريع ذات 
طابع تنموي من شأنها دفع عجلة 
الدوران،  إل���ى  البلد  األعمال في 
وبالتالي حل الكثير من املشاكل 
التي يعاني منها االقتصاد بشكل 
عام والعديد من الشركات احمللية 

على وجه اخلصوص.
وبالعودة إلى النشاط األسبوعي 
لس���وق الكويت لألوراق املالية، 
فق���د متكن الس���وق من حتقيق 
منو ملؤش���ريه الرئيس���يني بعد 
تأرجحه خالل جلسة يوم األحد 
وس���ط زيادة الفتة في مؤشرات 
التداول الثالثة، حيث سجل املؤشر 
السعري منوا نسبته 0.40% في 
حني ارتفع الوزني بنسبة %1.65. 
ثم تراجع السوق في اليوم التالي 
على وقع عمليات جني األرباح، إال 

قال التقرير 
ألسب�����وعي  ا
لش������ركة دار 
خلبي����������ر  ا
لالستثمارات االقتصادية ان سوق 
الكويت لألوراق املالية عاد خالل 
األس���بوع املاضي للنمو وحتقيق 
مكاس���ب ايجابية على مس���توى 
املؤش���رات الس���عرية مع تطور 
ملموس حلجم وقيمة التداول، حيث 
أقفل املؤشر السعري للسوق بنهاية 
االسبوع عند مستوى 7848.60 نقطة 
مرتفعا مبقدار 94 نقطة من إقفاله 
االسبوع السابق، كما ارتفع املؤشر 
الوزني بنسبة منو 2.4% ويتواكب 
هذا النمو مع منو ونشاط مماثل في 
األسواق العاملية، وقد عبر الرئيس 
األميركي باراك أوباما عن هذا النمو 
خالل قمة مجموعة العشرين الشهر 
املاضي في بطرسبورغ، قائال: أدى 
التحرك اجلريء واملنس���ق، الذي 
قمنا به إلى إنق���اذ وخلق ماليني 
الوظائ���ف، ومت وقف التراجع في 
حجم اإلنتاج، وعادت أسواق املال 
إلى احلياة، وق���ال بيان مجموعة 
العشرين قبل أن يعدد املشكالت 
الكثيرة املتبقية: تقوم مؤسساتنا 
املالية بتدبير رأس املال املطلوب، 

أموالها حلل مشكلة السيولة التي 
تعانيها الش���ركات في ظل إحجام 
البنوك احمللية عن ضخ اإلقراض 
لتلك الشركات خشية على أموال 
وودائع العمالء وانتظارا خلطوات 
جريئة من قبل احلكومة لم تظهر 
معاملها بعد ونحن بانتظار نتائج 
التي يتوقع أن تكون  الش���ركات 
ذات أداء ضعي���ف تأثرا بتداعيات 
األزمة املالية العاملية وهو ما يزيد 
من سيادة أجواء الترقب واحلذر 
وعدم الثقة في السوق احمللي وعدم 
وجود محف���زات واتخاذ إجراءات 
حلقن إنفاق حكومي جريء مواز 
للجهود اإلقليمية والعاملية لتخطي 
عتبات الركود والدخول في مرحلة 
الكويت  النمو. وقد شهد س���وق 
ل���ألوراق املالية خالل األس���بوع 
املاضي ارتفاعا محدودا في مؤشر 
األس���عار وامتد إلى كمية وقيمة 
التداوالت في ح���ني ارتفعت قيم 
التداوالت وكذل���ك عدد الصفقات 
ويعود ذل���ك بالدرجة األولى إلى 
انخفاض السيولة املوجهة للسوق 
ترقبا لصفقة زين وانتظارا ألداء 
الشركات املدرجة في الربع الثالث 

من العام احلالي.

املال تبدي استعدادها  وأس���واق 
لالستثمار واإلقراض، وحتسنت 
الثقة.  ولقيت عودة التفاؤل عقب 
الكساد املرير، وهو االنكماش العاملي 
األعمق منذ احلرب العاملية الثانية 
ترحيب االقتصاديني بقدر ما كانت 
مفاجئة لهم. ويقول احد اخلبراء 
نحن مستمرون في رفع توقعاتنا 
للنمو أكثر من تخفيضها، وهو ما 
يعكس مزيجا من حتسن األوضاع 
املالي���ة، وتغي���ر دورة املخزون، 
والتحفي���ز املالي والنقدي، فضال 
عن عالمات التحسن امللحوظ في 
االستطالعات األخيرة، واملكاسب في 
بيانات النشاط االقتصادي، وهو 
يتوقع منوا بالنسبة لالقتصادات 
الناش���ئة إجماال فهي أكثر تألقا، 
بتسجيل الصني معدل منو بلغ %8 
خالل النصف األول من عام 2009. 
وعلى الرغم من أن بعض األسواق 
الناشئة مازالت تكافح خاصة في 
وسط وشرق أوروبا وأفريقيا فقد 
أظهرت عودة النمو مرة أخرى في 
آس���يا وأميركا الالتينية، أن هذه 
املناط���ق تقود الغ���رب للخروج 
من الكس���اد.  وأمام تلك اجلهود 
الدولية العمالقة للخروج من دائرة 
األزمة املالية العاملية تبدو السياسة 

االقتصادية احمللية غاية في التردد، 
حيث مازال قانون االستقرار املالي 
طريح مكاتب مجلس األمة، فقد كان 
صدوره مبثابة اخلطوة الرئيسية 
حلل مشكالت الش���ركات احمللية 
والذي صدر بش���كل متعجل من 
جلنة متخصص���ة بقيادة محافظ 
بن���ك الكويت املرك���زي في بداية 
األزمة املالي���ة خوفا من مزيد من 
املشكالت احمليطة بالقطاع املصرفي 
وقطاع الشركات االستثمارية والتي 
باتت في وضع صعب أضاف إليه 
القان���ون مزيدا من  انتظار  وقت 
الصعوبات، وعلى الرغم من فتح 
املجال أمامها للدخول ضمن إطار 

مشروع قانون االستقرار املالي إال 
ان أيا من الشركات لم تتقدم بقوة 
نتيجة لبعد إطار القانون عن واقع 
الشركات احمللية من ناحية ورغبة 
الش���ركات احمللية في البحث عن 
حلول خاصة بها دون اللجوء إلى 
تدخل مباشر في إدارتها واحلقيقة 
أن أوضاع الشركات احمللية تتعمق 
في اجتاه سلبي مما يتطلب دخول 
احلكومة بشكل أكثر جراءة حلل 
مشكالت تلك الشركات عبر الدخول 
لشراء بعض الش���ركات املتعثرة 
والتي تتمت���ع بكفاءة وانخفضت 
أسعارها بش���كل يغري بالشراء 
أو عب���ر املس���اهمة ف���ي رؤوس 

سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
لعدد الصفقات املنفذة 6.317 صفقة 
مقارنة ب� 5.279 صفقة في األسبوع 
قبل املاضي. شغل قطاع االستثمار 
املركز األول جلهة حجم التداول خالل 
األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم 
املتداولة للقطاع 582.14 مليون سهم 
شكلت 36.11% من إجمالي تداوالت 
الس���وق، فيما شغل قطاع العقار 
املرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة 
حجم تداوالته 21.38% من إجمالي 
السوق، إذ مت تداول 344.72 مليون 
سهم من القطاع. أما من جهة قيمة 
التداول، فقد شغل قطاع اخلدمات 
املرتبة األولى، إذ بلغت نسبة قيمة 
تداوالته إلى السوق 25.43% بقيمة 
إجمالية 82.92 مليون دينار، فيما 
شغل قطاع البنوك املرتبة الثانية، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 23.46% وبقيمة إجمالية 
76.50 مليون دينار. ارتفعت القيمة 

أن اخلسارة اليومية للمؤشرين 
السعري والوزني كانت محدودة، 
إذ أقفل األول على تراجع بنسبة 
0.19% فيما انخفض الثاني بنسبة 
0.39%. عاد السوق بعدها مجددا 
إلى تسجيل املكاسب خالل يومي 
الثالثاء واألربعاء، حيث ش���هد 
صعودا متذبذبا، بدعم من عمليات 
شراء ش���ملت أسهما من مختلف 
األوزان، م���ا انعكس إيجابا على 
أداء املؤشرين الرئيسيني للسوق، 
فوصلت مكاسب املؤشر السعري 
األسبوعية مع نهاية جلسة يوم 
األربعاء إلى 1.65% وسجل املؤشر 
الوزن���ي ارتفاعا بلغت نس���بته 
2.95% مقارنة بإغالق األس���بوع 

السابق.
وفي اليوم األخير من األسبوع، 
سجل السوق تراجعا على مدى 
جلس���ة التداول إذ كانت الغلبة 
لعمليات جني األرباح، فتقلصت 

الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق 
املالية بنسبة 2.31% خالل األسبوع 
املاضي لتصل إل���ى 34.96 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األس���بوع، 
حيث منت القيمة الرأسمالية جلميع 
قطاعات السوق دون استثناء. وجاء 
قطاع اخلدمات في املركز األول، إذ 
ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 
بلغ���ت 5.22% بعد أن وصلت إلى 
10.14 مليارات دين���ار، جاء بعده 
قطاع التأمني الذي وصلت قيمته 
إلى 349.79 مليون  الرأس���مالية 
دينار مسجال منوا نسبته %3.63، 
وحل قطاع العقار ثالثا جلهة نسبة 
النمو، والتي بلغت 2.85% لتصل 
قيمته الرأسمالية إلى 2.28 مليار 
دينار. هذا وكان قطاع الصناعة 
أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت 
قيمته الرأسمالية إلى 2.95 مليار 
دينار. بعد أن ارتفعت بنس���بة 

.%0.61

»المتخصص«: فكرة طرح صناديق عقارية
أحد الحلول الذكية لتمويل القطاع 

تساعد على دعم مش���اريع اإلسكان كما ستوفر 
وعاء استثماريا يحقق طموحات ورغبات صغار 
املستثمرين وتكون أكثر أمانا من االستثمار في 
أي قطاع اس���تثماري آخر. وأشار التقرير إلى أن 
فك���رة الصناديق العقارية لم ت���أت من فراغ بل 
دعت لها الضرورة واحلاجة امللحتان لطرح شيء 
مشابه لهذه الصناديق لضخ أفكار جديدة للسوق 
العقاري لتحريكه ودفعه إلى األمام وإدخال عناصر 
ذات أفكار مميزة لتنمية السوق العقاري الكويتي 
بشكل عام وإنقاذه مما هو عليه حاليا، كما أن تلك 
الفكرة ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ فترة 
وقد جلأت إليها بعض الدول وأثبتت جناحها مما 
يعني إمكانية استفادتنا من جتارب دول خليجية 
مجاورة لنا استطاعت جتربة الصناديق العقارية 

فيها احلد من تأثيرات األزمة املالية العاملية.

أكد التقرير األسبوعي لشركة 
املتخصص العقارية ان احلديث 
عن دعم القطاع العقاري هو في 
غاية األهمية ألنه احد أهم أعمدة 
االقتصاد الكويتي حيث انه قطاع 
ترتكز عليه كل القطاعات األخرى بال اس���تثناء 
حيث ميثل األراضي التي هي األس���اس والقاعدة 

ألي مشروع في مختلف القطاعات.
وأك���د التقرير أيضا أي حت���رك يدفع باجتاه 
تطوير القطاع العقاري فإن املستثمرين في هذا 
القطاع س���يكونون على أهبة االستعداد لدعمه 
خاصة أن القط���اع العقاري الكويتي يحتاج إلى 
الكثير من احملفزات لدفعه إلى األمام وإلعادة ثقة 
املستثمرين واملواطنني فيه بعد فترة الركود التي 
استمرت فترة طويلة كان من أهم أسبابها انعدام 
ثقة املس���تثمرين في بعض العاملني في القطاع 
والتي أثرت على القطاع ككل بالرغم من أن كثيرا 
من العاملني في قطاع العقار هم من املشهود لهم 
بالنزاهة. وأيد التقرير فكرة إرس���اء نظام جديد 
للتعامل في السوق العقاري تكون فيه إجراءات 
واضحة حتد من أعمال التالعب باألنظمة والقوانني 
وتفرض عقوبات مشددة على املتالعبني ليكونوا 
عبرة ألمثالهم. ودعا التقرير احلكومة الكويتية إلى 
فكرة إنشاء صناديق عقارية أي أوعية استثمارية 
جديدة حتقق رغبات املستثمر الكويتي، مضيفا 
انه يجب أن يقام الصندوق على أس���س وقواعد 
سليمة وش���فافة تكون سببا في إتاحة مزيد من 

األوعية االستثمارية.
وبني التقرير أن فكرة إنشاء صناديق عقارية 

انتظار إقرار قانون االستقرار المالي زاد األمور سوءاً

»الخبير« : الشركات االستثمارية في وضع صعب

أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية انخفاضا خالل األسبوع المنتهي في 2009/10/8

الكمية المتداولة خالل تغير أسبوعي )نسبة(تغير أسبوعي )فلس(اإلقفال األخيرالسهمالترتيب
األسبوع )سهم(

القيمة المتداولة خالل 
عدد الصفقاتاألسبوع )دينار(

13.660.0006.3603%-10216جيران ق1

60.00021.5006-12.5%-35050وطنية م ب2

6.680.0001.179.440176-9.8%-16618عارف3

300.00034.8808-8.1%-11410تعليمية4

400.00068.88014-6.9%-16212أسواق5

7.500.0001.311.060207--894املجموع

1.1%0.6%0.8%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ارتفاعا خالل األسبوع المنتهي في 2009/10/8

تغير أسبوعي اإلقفال األخيرالسهمالترتيب
)فلس(

تغير أسبوعي 
)نسبة(

الكمية المتداولة 
خالل األسبوع 

)سهم(

القيمة المتداولة 
خالل األسبوع 

)دينار(
عدد الصفقات

18.1360.00033.4409%9815مدار1

13.621.960.0002.764.320577%13416األولى2

443 13.617.920.0002.348.960%13416دانة3

10.6120.00040.55012%36535أولى وقود4

10.148.260.0007.017.600820%15214الصفاة5

88.620.00012.204.8701.861��883املجموع

9.8%6.0%9.0%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

»المشورة«:  إيجابية األسواق العالمية لم تُخرج بورصة الكويت من سلبيتها

قال التقرير 
عي  س���بو أل ا
لشركة املشورة 
والراي���������ة 
اإلس���الم����ي 
ان مؤش���رات س���وق الكويت 
لألوراق املالي���ة تذبذبت خالل 
األسبوع املاضي، ولم تستطع 
ايجابية أداء األس���واق العاملية 
واملدفوع���ة بارتف���اع وتي���رة 
التف���اؤل االقتص���ادي العاملي 
الكويت من  ان تخرج بورصة 
سلبيتها، وبقيت رهينة األخبار 
أو التس���ريبات وترقب نتائج 
الربع الثالث والتي ستكتمل بعد 
ان تنتهي معظم شركات املنطقة 
م���ن إعالناته���ا، ودون اقتناع 
بتسريبات بان هناك مستقبال 
جيدا على مستوى بيانات بعض 
الشركات في الربع الثالث، فبعد 
أن تراجعت نتائ���ج كثير من 
الشركات خالل الفترة املاضية 
واستمرت أصولها الرأسمالية في 
التراجع خالل الربع الثالث ولم 
تسجل ارتفاعات كما كان خالل 
الربعني األول والثاني مقارنة 
التي سبقتهما، فان  الفترة  مع 
احلذر أصبح سمة املستثمرين 
وال ش���راء دون أخبار مؤكدة 
رسمية أو إعالنات رسمية على 
البورصة  التداول في  شاش���ة 

فالشائعات أو التسريبات باتت 
ال حتفز املس���تثمرين او حتى 

املضاربني.
وذكر التقري���ر ان تداوالت 
األسبوع املاضي انتهت ملصلحة 
اللون األحمر حيث تراجع املؤشر 
الس���عري خالل ثالث جلسات 
وارتفع بجلس���تني فقط، اقرب 
ما يفس���ر خاللهم���ا انها حالة 
ارتداد بعد تراجعات مستمرة 
خ���الل فترة س���بع جلس���ات 
ضعيفة ماضية واكبتها بعض 
األخبار التي دعمت أداء شركتني 
متوسطتي األسعار هما املشاريع 
ومنا القابضة واللتان تتداوالن 
بحوالي نصف دينار، فكان تأثير 
مكاس���بهما بادي���ا على حركة 

املؤشر السعري.
أما على مس���توى مؤشرات 
املشورة واملتوافقة مع الشريعة 
اشار التقرير الى تناقض أدائهما 
الوزني  أداء املؤشر  إلى  قياسا 
حيث كانت مكاس���ب مؤش���ر 
املشورة لألس���هم املتوافقة مع 
الش���ريعة أفضل من املؤش���ر 
الوزني ب� 3.5% بينما اس���تقر 
مؤشر املشورة لألسهم اإلسالمية 
على ارتفاع محدود بنصف نقطة 
مئوية مس���تقرا عند مستوى 
527 نقطة وتراجعت س���يولة 
األسهم اإلسالمية بشكل الفت 

وبنس���بة 23% متأثرة بتراجع 
قيمة تداوالت بنك بوبيان، بينما 
ارتفعت قيمة تداوالت األسهم 
املتوافقة مع الشريعة بعد نشاط 
متوازن بني كثير من األس���هم 
املتوافقة مع الشريعة وبزيادة 

قدرها %14.
الى استمرار  التقرير  ولفت 
النشاط وان كان بالفتور الذي 
سجله األسبوع ما قبل املاضي 
ولم تزد كمية األسهم املتداولة 
أكثر من 4% على مستوى األسهم 
املتوافق���ة مع الش���ريعة و%2 
على مستوى األسهم اإلسالمية 
وهو ما يفس���ر بتراجع شهية 
املس���تثمرين حي���ال األس���هم 
الصغرى. فارتفاع القيمة مقابل 
استقرار الكمية بسبب تداوالت 
القيادية والتي شكلت  األسهم 
مح���ور اهتمام املتداولني خالل 

الفترة املاضية.
ومبا أن أغلبية األسهم املدرجة 
من األسهم الصغرى بدأ بقطاع 
االستثمار الذي الزال يؤثر بشكل 
س���لبي على مجريات التداول، 
فان السوق بانتظار تصريحات 
مجالس اإلدارات كما كانت في 
السابق تعلن عن استثمار جديد 
أو خروج من مأزق الس���يولة 
والذي ب���دأ ي���ؤرق كثيرا من 
الشركات منذ اندالع األزمة املالية 

العاملية وبع���د تراجع أصولها 
لتصبح معدومة أو مسمومة، 
أعطت شركاتها ائتمانا مرتفعا 
خالل فترة االنتعاش االقتصادي 
لتحملها ما ال تطيق من التزامات 
مالية خالل فترة ركود اقتصادي، 
تراهن على اخل���روج منه مع 
م���رور الوقت ولك���ن الزمن ال 
يرحم وصبر الدائنني لن يتسمر 
طويال، وهذه األصول املسمومة 
ال حل لها زمنيا إمنا حلها بدعم 
مباشر سواء حكوميا أو حتى 
خاصا عبر ضخ سيولة جديدة 
في الشركات أو دمجها أو بترها 
وهو األقرب بعد مرور سنة من 
األزمة املالية العاملية دون وجود 
حلول ناجعة، ولم تستطع الدول 
املتقدمة ان جتد حلوال غير ضخ 
األموال في مؤسس���ات تعانى 
ولكنها توظ���ف عمالة وطنية 
كبيرة كما أنه���ا تدفع ضرائب 
تعتبر احد روافد خزينة الدولة 
وتدعم االقتصاد إضافة إلى ما 
تنتجه من منتجات أو خدمات 
ذات قيمة مضافة الى اقتصادياتها 
الكبيرة، بينما مؤسساتنا بعضها 
ال يتجاوز أعداد موظفيها أصابع 
اليد فمس���اهماتها االقتصادية 
محدودة ج���دا وال يوجد لديها 
نشاط تشغيلي واضح يعطى 

عذرا لدعمها حكوميا.

تقــارير
نسبة القيمة السوقية لكل قطاع إلى السوق

البنوك %31

غير الكويت %10

األغذية %3

االستثمار %11

الصناعة 8%العقار 7%التأمني %1

اخلدمات %29


