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تقــارير

»بيان«: 5.6% تراجع في القيمة الرأسمالية 
للسوق بالغة 31.89 مليار دينار

أوضح التقرير األسبوعي الصادر 
عن شركة بيان لالستثمار أن سوق 
الكويت ل���أوراق املالية تراجع 
لأسبوع الثالث على التوالي ولكن 
بحدة أشد من األسبوعني السابقني 
مكبدا مؤشراته الرئيسية خسائر كبيرة، فقد شهد 
السوق خالل األسبوع املاضي عمليات بيع واسعة 
شملت أسهم من مختلف األوزان، إال أن مجموعة من 
األسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية أدت إلى 
تراجع أسعارها بشكل ملحوظ، ما انعكس على أداء 
املؤشر الوزني الذي سجل خسارة أسبوعية بلغت 
نسبتها 5.61% في حني تراجع املؤشر السعري بنسبة 
3.42%. وأش���ار التقرير إلى أن القيمة الرأسمالية 
لس���وق الكويت لأوراق املالية انخفضت بنسبة 
5.46% خالل األس���بوع املاض���ي لتصل إلى 31.85 
مليار دينار بنهاية تداوالت األسبوع، حيث تراجعت 
القيمة الرأسمالية جلميع قطاعات السوق باستثناء 
قطاع واحد فقط. وقد تصدر قطاع اخلدمات الئحة 
القطاعات اخلاسرة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية 
بنسبة بلغت 9.46% بعد أن وصلت إلى 8.88 مليارات 
دين���ار. جاء بعده قطاع االس���تثمار الذي وصلت 
قيمته الرأسمالية إلى 3.25 مليارات دينار. مسجال 
تراجعا نسبته 5.72%، وحل قطاع العقار ثالثا جلهة 
نسبة التراجع، والتي بلغت 5.49% لتصل قيمته 
الرأسمالية إلى 2.08 مليار دينار. هذا وكان قطاع 
األغذية أقل القطاعات انخفاضا حيث وصلت قيمته 
الرأسمالية إلى 859.27 مليون دينار. بعد أن تراجعت 
بنسبة 1.54%. في املقابل، كان قطاع الشركات غير 
الكويتية الرابح الوحيد بنهاية األسبوع املاضي، 
حيث منت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.45% لتصل 
إل���ى 3.24 مليارات دينار.  وأوض���ح التقرير أنه 
قد تضافرت مجموعة من العوامل التي اس���تمرت 
بالضغط على مجريات التداول في الس���وق، منها 
عدم توافر محفزات جديدة من أجل عودة النشاط 
وحتقيق النمو، وهو ما تسبب في ضعف السيولة 
املوجهة إلى الس���وق، وذلك بالرغ���م من االرتفاع 
النسبي في مؤشرات التداول في األسبوع املاضي. هذا 
باإلضافة إلى تأخر الشركات في اإلعالن عن نتائجها 
الفصلية، إذ لم يتبقى سوى أسبوعني على انتهاء 
مهلة اإلفصاح في حني لم يعلن ما يقارب 80% من 
الشركات املدرجة حتى اآلن عن نتاج أعمالها للتسعة 
أش���هر املنتهية من العام احلالي. كما كان لبعض 
األخبار املتعلقة بصفقة أس���هم شركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( وقعا س���لبيا على التداوالت خالل 
األس���بوع، ويضاف إلى ما سبق ترقب املتعاملني 
بالسوق لتطورات املشهد السياسي احمللي ومدى 

انعكاسها على الوضع االقتصادي، وخصوصا فيما 
يتعلق بإقرار القوانني االقتصادية املؤجلة واملضي 

مبشروعات التنمية املرتقبة.
وعلى صعيد التداوالت اليومية، تراجع السوق 
بشكل متواصل طوال جلسة يوم األحد متأثرا بعمليات 
بيع طالت الغالبية العظمى من األس���هم املتداولة، 
فأقفل املؤشر السعري متراجعا بنسبة 1.58% بينما 
خسر املؤشر الوزني ما نسبته 1.51%. واصل السوق 
انحداره احلاد في النصف األول من جلس���ة اليوم 
الثاني من األسبوع، غير أن عمليات شراء شهدها 
النصف الثاني من اجللسة ساهمت في التقليص من 
خسائر السوق الذي أنهى يوم االثنني على تراجع 
بنسبة 0.44% للمؤش���ر السعري و1.31% للمؤشر 
الوزني. ش���هد بعدها يوم الثالثاء جلسة متذبذبة 
ولكن متكن الس���وق في احملصلة من اإلغالق على 
ارتفاع محدود في مؤش���ره السعري في حني أغلق 
املؤش���ر الوزني متراجعا بنسبة طفيفة. وفي يوم 
األربعاء، كان أداء الس���وق مستقرا خالل النصف 
األول من اجللسة، إال أنه عاد بعد ذلك إلى الهبوط 
وتسجيل اخلسائر على صعيد مؤشريه السعري 
والوزني اللذين تراجعا بنهاية اجللس���ة بنس���بة 
0.55% و1.31% على التوالي. وواصل السوق انحداره 
احلاد في آخر جلسات األسبوع التي ساهمت فيها 
تداوالت الدقائق األخيرة بالتخفيف من اخلس���ائر 
اليومية للمؤشرين الرئيسيني، والتي بلغت %1.18 

للسعري و1.57% للوزني.
وبذلك أنهى املؤشر السعري تداوالت األسبوع 
عن���د 7.347.5 نقطة بنس���بة تراجع بلغت %3.42 
عن إغالق األسبوع الذي سبقه، بينما أقفل املؤشر 
الوزني يوم اخلميس عند 422.78 نقطة منخفضا 
بنسبة 5.61%. وعلى الصعيد السنوي، يكون املؤشر 
السعري قد هبط دون مستوى إقفال العام املاضي 
مبا نسبته 5.59%، فيما تقلصت نسبة منو املؤشر 

الوزني السنوية إلى %3.95.
وحول مؤشر القطاعات، بني التقرير أن جميع 
قطاعات سوق الكويت لأوراق املالية شهدت تراجعا 
في مؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي. وجاء قطاع 
االستثمار في مقدمة القطاعات اخلاسرة حيث أقفل 
مؤشره عند 5.867.2 نقطة منخفضا بنسبة %5.76، 
تبعه قطاع العقار ف���ي املركز الثاني مع انخفاض 
مؤشره بنس���بة 4.25% بعد أن أغلق عند 2.884.4 
نقطة، ثم قطاع اخلدمات ثالثا مع تراجع مؤش���ره 
بنس���بة 3.33%، مقفال عند 15.064.9 نقطة. أما أقل 
القطاعات انخفاضا فكان قطاع الشركات غير الكويتية 
والذي أغلق مؤش���ره عند 7.903.9 نقطة بتراجع 

نسبته %0.34.

»الكويت الدولي«: 339.5 مليون دينار إجمالي
 الصفقات العقارية في الربع الثالث 

»المشورة«: شّح السيولة وتأخر نتائج الربع الثالث 
ألقيا  بظاللهما على السوق في أكتوبر

خسر مؤشر س���وق الكويت لالوراق 
المالي���ة الوزني نس���بة 7.1%، وكذلك 
تراجعت مؤش���رات المشورة بشقيها 
سواء لأسهم وفق الشريعة أو مؤشر 

األسهم المتوافقة مع الشريعة. 
وأشار التقرير إلى أن مؤشر المشورة حقق نسبة 
10.2% متراجعا الى مستوى 473 نقطة محققا خسارة 
ب� 54 نقطة، بعد ان حقق سهم بيتك خسارة واضحة 
بنسبة 10.6% وهو السهم االكبر تأثيرا على المؤشر 
االس���المي، بينما تراجع مؤش���ر االسهم المتوافقة 
بنسبة 8.2% فاقدا 50 نقطة ومستقرا عند مستوى 

553 نقطة.
وتراجعت قيمة وكمية االسهم المتداولة قياسا 
بشهر سبتمبر رغم أن بعض جلسات االخير تمت 
خالل شهر رمضان االقصر وقتا بأكثر من ساعة، إال 
أن فتور شهر اكتوبر حير المراقبين والقى بظالل 
سلبية على مستوى مؤشرات سوق الكويت لالوراق 
المالية بعد عدة اشهر سادها التفاؤل، وقاربت قيمة 
تداوالت األسهم وفق الش���ريعة ربع مليون دينار 

متراجعة بنس���بة 45.8%، بينما ل���م تتراجع كمية 
االسهم المتداولة اكثر من 12.5% وهو ما يشير الى 
تراجع نشاط االسهم القيادية بشكل كبير، واما على 
مس���توى االس���هم المتوافقة مع الشريعة فقد كان 
تراجع مؤش���راتها اقل من سابقتها حيث تراجعت 
كمية االسهم المتداولة بنسبة 4.5% وتراجعت القيمة 

بنسبة %32.1.
تراجع السيولة

وكان واضحا بشكل عام تراجع السيولة وتقهقرها 
لعدة اسباب لعل اهمها تراجع تداوالت زين انتظارا 
لما تؤول إليه صفقة بيع نسبة 46%، والتي حّيدت 
سيولة مؤثرة بالسوق كانت تدفع بالسهم الى قيمة 
تداوالت كبيرة تتجاوز قيمتها خالل ش���هر أكتوبر 

بنسب مرتفعة جدا.
 كذل���ك كان لق���رارات خاصة باآلج���ل أو رفض 
التس���ويات تأثيرا واضحا على مستوى السيولة 
في تداوالت الشهر حيث شكلت تداوالت اآلجل وقود 
االسهم الصغرى خالل فترة النشاط السابقة ومع 

تش���ديد بعض القرارات الخاصة بها احجم مقدمو 
الخدمة عن االس���تمرار في تقديمها على مس���توى 
االسهم غير القيادية، كذلك رفض التسويات والتشديد 
على صفقات المضاربين حّيد من تداوالت المضاربة 

اليومية.
تأخر االعالنات

وجاء تأخر االعالنات ليزيد الطين بلة ويتراجع 
بس���ببه الجميع عن الدخ���ول دون بيانات مؤكدة 
خصوصا وان بعض الشركات مازالت متعثرة ونتائج 
ه���ذا التعثر النهائية غي���ر معلومة ان كانت ايجاد 

حلول او عدمها مثل التصفية او االفالس.
وكان الس���وق ذا أداء سيئ خالل فترة نمت بها 
األسواق الخليجية والعالمية بشدة ولم يؤثر نموها 
على أداء السوق فيما هي تستعد اآلن لعمليات جني 
ارب���اح كبيرة كالتي حصلت في أس���واق الواليات 
المتحدة األسبوع الماضي فماذا ينتظر أن يكون األداء 
في سوق الكويت وأسواق العالم يطغى عليها اللون 

األحمر كما هو في آخر جلسات الشهر المنصرم.

استمر األداء الضعيف لسوق 
العقار بالكويت في الربع الثالث 
التقرير  لسنة 2009، وأوضح 
الصادر عن بنك الكويت الدولي 
ح����ول حالة العق����ار في الربع 
الثالث، أن وضع العقار اليزال 
ضعيفا، مستندا إلى نشرات إدارة 
التس����جيل العقاري والتوثيق 
ب����وزارة العدل التي أظهرت أن 
التي  العقارية  قيمة الصفقات 
متت، من خالل العقود املسجلة 
والوكاالت العقارية، قد سجلت 
تراجعا طفيفا في عدد الصفقات 
التي متت خ����الل الربع الثالث 
لهذه السنة حيث مت عقد 1174 
صفقة في الربع الثالث ملختلف 
أنواع العقارات منخفضة بنسبة 
1% عن عددها في الربع الثاني 
والتي كانت 1185 صفقة، بينما 
انخفضت قيم����ة الصفقات في 
الربع الثالث إلى 339.5 مليون 
دينار وبنس����بة 21.2% مقارنة 
بقيمتها في الربع السابق والتي 
كانت قيمتها 430.7 مليون دينار، 
ومن املالحظ انخفاض املتوسط 
السعري لصفقات للربع الثاني 
لسنة 2009 بنسبة 20.4%، حيث 
بلغت 289.2 ألف دينار مقابل 
363.5 أل����ف دينار ف����ي الربع 

السابق. 
وأش����ار التقري����ر إل����ى أنه 
مبقارنة أداء الربع الثالث لسنة 

2009 بنظيره من سنة 2008، 
جند أن إجمالي قيمة الصفقات 
قد انخفض في الربع الثالث في 
سنة 2009 عنه في سنة 2008 
بنس����بة 37.8%، الذي متت به 
صفقات بقيم����ة 545.8 مليون 
دينار ومبتوسط سعري 390.4 
ألف دينار لعدد 1398 صفقة في 

الربع الثالث من سنة 2008. 
وحول مس����اهمة القطاعات 
املختلفة لسوق العقار الكويتي 
في الصفق����ات العقارية خالل 
الثالث لس����نة 2009،  الرب����ع 
أوضح التقرير أن عقار السكن 
اخلاص هو األكبر في أداء سوق 
العقار خالل الربع الثالث، حيث 
بلغت نسبته 50.8% من إجمالي 
الصفقات التي متت في هذا الربع، 
بقيمة صفق����ات 172.4 مليون 
دينار. مرتفعة عن مس����اهمته 
السابق والتي كانت  الربع  في 
41.9% وبقيم����ة صفقات 180.5 
مليون دينار. بينما كان نصيب 
قطاع العقار االس����تثماري من 
تداوالت الربع الثالث ما نسبته 
44.4% بقيم����ة صفقات بلغت 
150.8 مليون دينار، مرتفعة عن 
مساهمته في الربع السابق والتي 
كانت 34.6% بقيمة صفقات 149 
مليون دينار. بينما انخفضت 
مس����اهمة القطاع التجاري في 
صفقات الربع الثالث إلى %13.5 
وبصفقات قيمتها 4 ماليني دينار، 
بعد أن كانت مساهمته في الربع 
السابق بنسبة 19%، وبصفقات 

قيمتها 81.7 مليون دينار.

وأضاف أن مس���اهمة قطاع 
العقار الصناعي غابت في الربع 
الثالث 2009. فمنذ أكثر من سنة 
لم يسجل بها أي تداول بهذا القطاع 
سوى تسجيل صفقتني لعقاريني 
صناعيني بقيم���ة إجمالية 18.8 
مليون دينار في الربع السابق، 
ليعود وض���ع العقار الصناعي 
لعهده ولم تس���جل أي تداوالت 
في الربع الثالث . بينما سجلت 
صفقة واحدة فقط لقطاع املخازن 
في هذا الربع بقيمة 2.8 مليون 
دينار ومتثل 0.8% من صفقات 

هذا الربع. 
وبشكل عام فان سوق العقار 
بالكويت خالل الربع الثالث من 
هذا العام مازال يعاني بش����كل 
كبير من التفاوت بأدائه بسبب 
القرارات املتذبذبة وعدم تبلور 
إجراءات الدولة في حل األزمة 
املالية واالقتصادية رغم صدور 
قانون االستقرار املالي، الذي لم 
يقره مجلس األمة حتى نهاية 
هذا الربع. واليزال التركيز في 
التداول في مناطق شرق القرين 
)الفنيطيس وأبو فطيرة( والذي 
بدأ في الربع الس����ابق مستمرا 
القسائم بها  مع ارتفاع أسعار 
بنسب تراوحت بني 5% و %15 
عن أسعارها في الربع السابق 
وهذا االجتاه كان مواكبا للحكم 
الص����ادر لصالح بيتك وإلقرار 
مجلس الوزراء مؤخرا السماح 
بالبناء في عدد من املناطق، ومنها 
هذه املناطق، مما أعطى قوة دفع 
إضافية الرتفاع األسعار. وميكن 

مالحظة االرتفاع بالرجوع إلى 
قيمة تداوالت السكن اخلاص 

خالل أشهر الربع الثالث. 
وبنظرة أكثر تفصيال ألداء 
الربع الثالث لسنة 2009 جند 
أنه ق����د مت عقد 478 صفقة في 
شهر يوليو 2009 بلغت قيمتها 
157.9 مليون دينار مبتوس����ط 
سعري 330.3 ألف دينار، وقد 
كان 40.7% من قيمة الصفقات 
في هذا الشهر لقطاع عقار السكن 
اخلاص منها 44% لقطاع العقار 
االستثماري ومنها 3.3% لقطاع 
العقار التجاري، كما أن قيمتها 
اإلجمالية قد ارتفعت بنس����بة 
3.3% عن قيمة صفقات ش����هر 
يونيو 2009، والتي كانت 152.8 
مليون دينار موزعة على 467 
صفقة ومبتوسط سعري 327.2 
أل����ف دينار، أي أن املتوس����ط 
السعري لش����هر يوليو 2009 
ارتفع عنه لشهر يونيو 2009 

بنسبة %1. 
ومبقارنة أداء ش����هر يوليو 
لس����نة 2009 مع نفس الشهر 
من السنة املاضية جند أن قيمة 
الصفقات لشهر يوليو 2009 قد 
انخفضت بنسبة 28.3% مقارنة 
بقيمة صفقات شهر يوليو 2008، 
والتي كانت 220.3 مليون دينار 
من خالل 726 صفقة مبتوسط 
سعري 303 آالف دينار، أي أن 
االنخفاض ف����ي قيمة صفقات 
ارتفاع  الش����هر صاحب����ه  هذا 
في املتوس����ط السعري لشهر 
يوليو من هذه الس����نة بنسبة 

8.9% مقارنة باملتوسط السعري 
للشهر نفسه من السنة املاضية.  
بالنسبة ألداء السوق في شهر 
أغسطس 2009 فقد تراجع نشاط 
الس����وق في هذا الشهر بشكل 
واضح، في جميع قطاعاته بال 
اس����تثناء، حي����ث مت عقد 406 
صفقات في ش����هر اغس����طس 
2009 بقيمة 111.5 مليون دينار 
ومبتوسط سعري 283.7 ألف 
دينار، وقد كان 57.4% من قيمة 
الصفقات في هذا الشهر تخص 
عقار الس����كن اخلاص و%35.4 
للعقار االستثماري و4.8% للعقار 
التجاري. وقد انخفضت قيمة 
صفقات هذا الشهر بنسبة %70.6 
عن قيمتها في شهر يوليو 2009، 
كما انخفض املتوسط السعري 
للعقارات في ش����هر أغسطس 
بنسبة 14% مقارنة باملتوسط 

السعري لشهر أبريل 2009.
بينما انخفضت قيمة صفقات 
شهر أغس����طس 2009 بنسبة 
4.5% عن قيمتها للشهر نفسه 
من س����نة 2008، والتي كانت 
116.7 مليون دينار موزعة على 
365 صفقة مبتوس����ط سعري 
319.7 ألف دينار. مما يش����ير 
إلى انخفاض املتوسط السعري 
لشهر أغس����طس 2009 بنسبة 
11.3% مقارنة بالشهر نفسه في 

سنة 2008. 
وقال التقرير إن أداء ش����هر 
سبتمبر 2009 كان األسوأ في 
الربع الثالث، حيث مت به تسجيل 

288 صفقة.

أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
 ارتفاعا خالل شهر أكتوبر 2009

ب
تي

تر
ال

اإلقفال السهم
االخير

تغير 
شهري 
)فلس(

تغير 
شهري 
)نسبة(

الكمية 
املتداولة خالل 
الشهر )سهم(

القيمة 
املتداولة خالل 
الشهر )دينار(

عدد 
الصفقات

30.8800.00077.64029%10224مدار1

6.63.300.000403.640134%1308أعيان ع2

6.1570.000193.25052%35020أولى وقود3

5.9100.00051.80017%45030بحرية4

5.511.760.0001.372.720262%1166إيكاروس5

16.530.0002.099.050494---املجموع
نسبة مجموع الشركات اخلمس من 

0.7%0.3%0.5%إجمالي السوق

الهاجري: الرعاية الماسية لـ »مؤسسة البترول« 
في »الفرص الوظيفية« السادس

أكد »العضو املنتدب للش���ؤون املالي���ة واالدارية« 
مبؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري أن املؤسسة 
تسعى للمشاركة في جميع االنشة الوظيفية انطالقا من 
مس���ؤوليتها في الدور التنموي جتاه املجتمع الكويتي 

بإيجاد فرص عمل للكويتيني.
جاء ذلك مبناسبة مشاركة املؤسسة »بالرعاية املاسية« 
في انشطة مؤمتر ومعرض الفرص الوظيفية السادس 
)وظائف 2009( والذي »س���يقام برعاية إس���تراتيجية 
لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة خ���الل الفترة من 27 ديس���مبر 2009 حتى 30 

ديسمبر 2009.

وأشار الى أن املؤسسة حترص في كل عام على املشاركة 
في املع���رض إميانا منها بان هذه النوعية من املعارض 
تعم���ل على تقليص الفجوة بني اخلريجني واحتياجات 

القطاع النفطي من سوق العمل.
وأضاف ان املؤسس���ة تأخذ على عاتقها املسؤولية 
الكبرى في اس���تقطاب العمالة الوطني���ة، الفتا إلى أن 
مؤسس���ة البترول الكويتية تعتمد في املقام األول على 
الكفاءات الكويتية وفقا للقناعة التامة لدى مس���ؤولي 

القطاع بان الدول ال تبنى إال بسواعد أبنائها.
وأش���ار إلى أن املؤسسة تتبنى إستراتيجية تطوير 
القدرات واملهارات لدى الشباب الكويتي في إطار التخطيط 

الس���ليم للتعاقب 
الوظيف���ي، وذلك 
برص���د ميزاني���ة 
ضخم���ة لتطوير 
البش���رية  املوارد 
في كل سنة مالية، 
التدريب  لتحقيق 
املتواصل والفعال 
على أحدث األساليب 
العلمية احلديثة واملتطورة في املجاالت الفنية واالدارية 

الدارة وتشغيل جميع العمليات التشغيلية للقطاع.

قيمة / عدد الصفقات العقارية من الربع الثالث 2008 إلى الربع الثالث 2009
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قيمة المبيعات عدد الصفقات

قيمة ومساهمة قطاعات سوق العقار المختلفة في اجمالي
 قيمة صفقات الربع الثالث 2009 )مليون دينار كويتي(

السكني 172.4
%50.8

االستثماري 150.8
%44.4

التجاري 13.5
%4.0

الصناعي 0.0
%0.0 المخازن 2.8

%0.8

علي الهاجري


