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قبول رئيس الحكومة االستجواب يدفع البورصة لصعود قوي 

وتراجع ملحوظ لألسواق الخليجية خاصة سوقي دبي وأبوظبي
سيؤدي الى حتويل لرؤوس االموال 
من االس���واق اخلليجي���ة خاصة 
االماراتية الى السوق الكويتي االمر 
الذي يزيد من وقود نشاط السوق 

الكويتي.

آلية التداول

حققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا 
في اس���عارها في تداوالت ضعيفة 
البنوك اخلسائر  ايضا لتس���تعيد 
التي تكبدته���ا اول من امس، وفي 
ظل التطورات االيجابية الراهنة، فانه يتوقع ان تواصل اسهم البنوك 
الصعود. وحققت ايضا اغلب اس���هم الشركات االستثمارية ارتفاعا 
في اسعارها في تداوالت نشطة على بعض االسهم وان كانت وتيرة 
التداول غلبت عليها عمليات املضاربة بشكل عام، فقد شهد سهم ايفا 
تداوالت قياسية ادت الرتفاعه باحلد األعلى، فيما انه رغم التداوالت 
املرتفعة على سهم الديرة القابضة اال انه سجل ارتفاعا محدودا في 
سعره. وسجل سهم الصفاة لالستثمار ارتفاعا نسبيا في تداوالته 
وس���عره السوقي، ويالحظ ان اغلب اس���هم الشركات االستثمارية 
حققت مكاس���ب سوقية ملحوظة في تداوالت ضعيفة نسبيا، األمر 
الذي يشير الى ان عمليات الشراء أقوى من عمليات البيع، ما يعطي 
مؤش���رات على ان هذه االس���هم يتوقع ان تواصل االرتفاع في حال 
استمرار عوامل الزخم االيجابية. كذلك حققت اغلب اسهم الشركات 
العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، 
فقد شهد سهم عقارات الكويت تداوالت قياسية ادت الرتفاعه مبقدار 
وحدتني، كذلك األمر بالنسبة ألسهم جيزان والدولية للمنتجعات التي 
شهدت تداوالت نشطة وارتفاعا ملحوظا في اسعارها، وحقق سهم 
الوطنية العقارية ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت نش���طة نسبيا 

مدعوما بصعود سهم اجيليتي باحلد األعلى.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس���هم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باس���تثناء التداوالت املرتفعة نس���بيا على سهم 
الصناعات الوطنية الذي حقق مكاس���ب سوقية ملحوظة. وحققت 
اغلب اسهم الش���ركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم 
اجيليتي الذي ارتفع باحلد األعلى دون عروض بيع بدعم من معلومات 
انتشرت حول ان الشركة تقوم بعمل تسوية ودية لقضيتها في اميركا، 
وكذلك معلومات تتعلق بانها تلقت عرضا لشراء شركة االتصاالت 
اخلاصة بها والعاملة في منطقة كركوك العراق، االمر الذي دفع ايضا 
سهم مركز سلطان لالرتفاع باحلد األعلى. ورغم التداوالت املرتفعة 
نسبيا على سهم زين اال ان س���عره ظل مستقرا كذلك واصل سهم 
ابراج القابضة االرتفاع باحلد األعلى مع توقعات بأن يواصل االرتفاع 
ملستوى 50 فلسا كمرحلة اولى بدعم من اجلهود التي تبذلها ادارة 

الشركة ملعاجلة اوضاعها املالية واالستثمارية.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 56.2% من اجمالي 

قيمة االسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 124 سهما.

االستقالة حتما كان سيعقبها ايضا ازمات مع مجلس األمة وبالتالي 
الدفع الى حل املجلس.

ثالثا: مواجهة االستجوابات اعطت مؤشرا بأن احلكومة ستركز 
عل���ى امللفات االقتصادية ملعاجلة األزم���ة االقتصادية التي متر بها 
البالد خاصة ان اوضاع الش���ركات تزداد سوءا، ولن ينقذها سوى 

سرعة اقرار املشاريع التنموية في البالد.
رابعا: جاء صعود السوق الكويتي في الوقت الذي تراجعت فيه 
باقي اس���واق الدول اخلليجية امس بنس���ب متفاوتة، فقد انخفض 
السوق السعودي بنسبة 
2.4% وسوق دبي بنسبة 
ابوظب���ي  6.1%، وس���وق 
بنسبة 3.3%، وسوق مسقط 
بنسبة 1.3%، وسوق قطر 
بنسبة 2%، وسوق البحرين 
بنس���بة 0.30%، وفي هذا 
الشأن يجب اإلشارة إلى أن 
هذه االسواق حققت مكاسب 
س���وقية كبيرة منذ بداية 
العام مقابل هبوط السوق 
الكويتي من���ذ بداية العام 
بنسبة 13.5%، وبالتالي، فإن 
هناك فرص���ة ألن يواصل 
الكويتي االرتفاع  السوق 
خاصة ان استمرار صعوده 

حجمها 12.4 مليون س���هم نفذت من خ���الل 480 صفقة قيمتها 3.9 
ماليني دينار. واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز اخلامس 
بكمي���ة تداول حجمها 10.1 ماليني س���هم نفذت من خالل 156 صفقة 

قيمتها مليون دينار.

تطورت إيجابية

عكست االرتفاعات اجليدة ملؤشرات البورصة امس مجموعة من 
التطورات اإليجابية التي يتوقع ان تدفع الس���وق ملواصلة نشاطه، 

أوال: قبول رئيس احلكومة 
مواجهة االس���تجواب في 
جلسة سرية امس، وكذلك 
الوزراء اآلخرين  مواجهة 
املقدم���ة  االس���تجوابات 
ضدهم وع���دم تأجيلها، 
اعطى مؤش���را قويا على 
مرحلة جديدة للحكومة.

ث���اني���ا: م����عاجل���ة 
االستجوابات مبواجهتها، 
التي  بددت االطروح���ات 
ال���ى دفع  كانت ته���دف 
احلكومة الى االس���تقالة، 
األمر الذي كان س���يدخل 
البالد في ازمات سياسية 
أخرى خاصة انه في حال 

هشام أبوشادي
قفزت املؤشرات العامة لسوق 
الكويت لالوراق املالية ملستويات 
كبي���رة امس مدعوم���ة باختيار 
احلكومة خيار مواجهة االستجوابات 
خاصة استجواب رئيس احلكومة 
الذي مت في جلس���ة سرية امس، 
وجاء الصعود امللحوظ للبورصة 
الكويتية في الوقت الذي تراجعت 
فيه باقي اس���واق املال اخلليجية 
االمر الذي يشير الى خروج السوق 

الكويتي من تأثير اسواق املال اخلليجية، وهذا امر معروف، ولكن 
الس���وق في اطار التطورات االيجابية اخلاصة باالستجوابات فانه 
يتوقع ان يشهد املزيد من النشاط خاصة ان املجاميع االستثمارية في 
حاجة الن يواصل السوق حتقيق املكاسب لتحسني اوضاع ميزانياتها 
بقدر االمان، فضال عن ان الكثير من االس���هم في مستويات سعرية 
متدنية س���واء االسهم القيادية او الرخيصة، باالضافة الى ان هناك 

سيولة مالية جاهزة لالستفادة من االجواء الراهنة.
ففي بداية تداوالت امس س���اد االجت���اه النزولي احملدود حركة 
التداول، مع ضعف ش���ديد في عمليات الشراء، حيث وصلت القيمة 
املتداولة حتى الساعة العاشرة والنصف نحو 9 ماليني دينار اال ان 
السوق سرعان ما غير من اجتاهه بفضل عمليات الشراء التي زادت 
وتيرتها اثر قبول رئيس احلكومة االستجواب في جلسة سرية االمر 
الذي اعطى مؤشرات ايجابية الوساط املتداولني على قدرة احلكومة 
على مواجهة االستجواب وبالتالي فشل اي محاوالت كانت ترمي الى 

دفع احلكومة لتقدمي استقاالتها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 86.7 نقطة ليغلق على 6765.6 نقطة 
بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 

6.89 نقاط ليغلق على 378.79 نقطة بارتفاع نسبته %1.85.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 329 مليون سهم نفذت من خالل 

5357 صفقة قيمتها 44.1 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 125 ش���ركة من أصل 205 ش���ركات 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 95 شركة وتراجعت اسعار اسهم 15 
شركة وحافظت أسهم 15 شركة على اسعارها و80 شركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
138.8 مليون س���هم نفذت من خالل 1737 صفقة قيمتها 11.3 مليون 

دينار.
وجاء  قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 102.7 مليون 

سهم نفذت من خالل 1209 صفقات قيمتها 8.3 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش���ركات اخلدماتية على املرك���ز الثالث بكمية 
تداول حجمها 54.2 مليون سهم نفذت من خالل 1332 صفقة قيمتها 

15 مليون دينار.
وجاء قطاع الش���ركات الصناعية في املركز الرابع بكمية تداولها 

ارتفاع »أجيليتي« 
وشركاتها بالحد 
األعلى وصعود أغلب 
األسهم القيادية

استحواذ قيمة تداول 
أسهم 8 شركات 

على 56.2% من 
القيمة اإلجمالية
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المؤشر العام 86.7 نقطة 
وتداول 329 مليون سهم 
قيمتها 44.1 مليون دينار

ارتفاع

)سعود سالم(تفاؤل حذر يسود املتداولني 

  استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 
24.8 مليون دينار على 56.2% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: بيتك، ايفا، الديرة القابضة، عقارات الكويت، 

جيزان، الصناعات الوطنية، اجيليتي وزين.
 

  استحوذت قيمة تداول سهم زين والبالغة 6.5 ماليني 
دينار على 14.7% من القيمة االجمالية.

 
  حققت جميع مؤشرات القطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 206.9 نقاط، تاله قطاع البنوك 
مبق���دار 171 نقطة، تاله قط���اع االغذية مبقدار 124.6 

نقطة.

سوقا اإلمارات تواصالن الهبوط
مؤشر دبي يخسر 6% وأبوظبي %3

دبي � أ.ف.پ: تابعت بورصتا اإلمارات امس، 
الهبوط لليوم الثاني على التوالي، اذ خسر مؤشر 
دبي أكثر من 6% بينما خس���ر مؤشر العاصمة 

أبوظبي أكثر من %3.
 وأنهى مؤش���ر دبي التداوالت عند 1638.05 

متراجعا ب� 6.12% مقارنة بإغالق امس االول.
 أما مؤش���ر ابوظبي فقد اغل���ق متراجعا ب� 

3.36% عند 2538.73 نقطة.
وتراجع س���هم اعمار القيادي في دبي باحلد 
االقصى تقريبا اذ خسر 9.84% من قيمته. وكان 
الس���هم نفسه خسر 10% من قيمته في تداوالت 

امس االول.
 وأتت هذه التراجعات بعد تصريحات حول 
امكانية بيع اصول تابعة ملجموعة دبي العاملية 

من اجل الوفاء بااللتزامات املالية للمجموعة.
وقال اخلبير املالي همام الش���ماع من شركة 
الفجر لالوراق املالية تعليقا على اداء س���وقي 
االمارات ان »قيمة التداول تش���ير الى ان حجم 
التعامالت صغير«. واضاف الشماع انه »ال توجد 
اسباب خلف هبوط السوق سوى أسباب نفسية، 
فاالجتاه هو نحو البيع واعتقد انه سيستمر بني 

االفراد املواطنني«.

البورصتان القطرية والعمانية
تغلقان على تراجع

وسط تداوالت ضعيفة

الدوحة - كونا: أغلقت البورصة القطرية تداوالت 
امس، على تراجع بلغ 148 نقطة ليصل املؤشر عند 

مستوى 6983 نقطة.
ومت تداول ما قيمته 332 مليون ريال موزعة على 
5867 صفقة شملت أسهم 39 شركة ارتفعت منها 
اسهم خمس شركات وانخفضت اسهم 34 أخرى.

 وبالنظر الى اداء الشركات في البورصة القطرية 
كانت أكثر الش���ركات ارتفاعا السالم وازدان وزاد 
القابضة بينما كانت شركات االولى للتمويل واخلليج 

القابضة والناقالت االكثر انخفاضا.
كما انخفض املؤشر العام لسوق مسقط لألوراق 

املالية 84.2 نقطة.

 وبلغت قيمة التداول بس���وق مسقط لألوراق 
املالية أمس 5 ماليني و202 الف و648 رياال عمانيا 

بينما بلغ عدد الصفقات 4.589 صفقة.
 وبالنظر الى أداء الشركات في السوق العماني، فإن 
اكبر الشركات ارتفاعا بالسوق هي العاملية القابضة 

وسندات بنك مسقط واحلسن الهندسية.
بينما الش���ركات األكثر انخفاضا بالسوق هي 
املواد الكاشطة وعمان للكيماويات واملياه املعدنية 
واملتحدة للتأمني واجلزيرة للخدمات. ومت التداول 
بأسهم 54 شركة ارتفعت أسعار 3 شركات وانخفضت 
اس���عار ش���ركة واحدة واحتفظت بقية الشركات 

بأسعار إقفاالتها السابقة.

تراجع بورصتي االمارات

منذ بداية األزمة حتى نهاية الشهر الماضي حيث تراجعت قيمة ملكياتها المعلنة بمعدل %37

قال تقرير مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية ان مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية تكبدت خسائر بلغت 14.7 مليون دينار مقابل استثماراتها في الشركات 
املدرجة بسوق الكويت لألوراق املالية منذ بداية األزمة االقتصادية حتى نهاية 
الشهر املاضي، أي من 2008/7/1 حتى 2009/11/30، حيث تراجعت قيمة ملكياتها 
املعلنة مبعدل 37% لتبلغ 25.4 ملي���ون دينار كما في 2009/11/30 باملقارنة مع 

40.1 مليون دينار في 2008/7/1.
وذكر التقرير انه كانت أعلى نس���بة للخس���ارة ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية في »مشاعر« مبعدل 59% خالل الفترة من 2008/07/01 حتى 2009/11/30 
مبا يع���ادل 3.4 ماليني دينار، تلتها كل من »األنظمة« و»أالفكو« مبا يعادل 6.6 
و4.7 ماليني دينار على التوالي وبنس���بة خسارة 48 و23% على التوالي أيضا، 
أما على صعيد تركز اخلس���ائر خالل الفترة املذكورة، فقد تصدرت »األنظمة« 
القائمة بنس���بة تركز بلغت 45%، تلتها كل من »أالفكو« و»مشاعر« بنسبة 32 

و23% على التوالي.
وقد كانت نس���بة التركز في استثمارات مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
لصالح االس���تثمار في »»االفكو« مببل���غ 15.9 مليون دينار مبا يعادل 63% من 
اإلجمالي، وبفارق واسع، كانت نسبة التركز التالية في »األنظمة« مبعدل 28% من 
اإلجمالي مبا يعادل 7.1 ماليني دينار، بينما كانت نسبة التركز في »مشاعر« األقل 

مبعدل 9% مبا يشكل 2.4 مليون دينار، وذلك كما في نهاية نوفمبر 2009.
من جهة أخرى، استقرت حصص ملكية مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
في الشركات املدرجة بسوق الكويت لألوراق املالية خالل الفترة من 2008/07/01 
حت���ى 2009/11/30، وذلك في »األنظمة« مبعدل 68.5%، و»أالفكو« مبعدل %11.5، 

و»مشاعر« مبعدل 5.8%، وذلك كما في 2009/11/30.
جتدر اإلش���ارة إلى أن البيانات األساس���ية لنس���ب امللكية مصدرها املوقع 

اإللكتروني لسوق الكويت لألوراق املالية.
من جهة أخرى، فإن امللكيات أعاله ال تشمل ما يقل عن 5% من رساميل الشركات 
املدرجة، كما ال تشمل أيضا املساهمات غير املباشرة ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية في الش���ركات املدرجة من خالل الصناديق واحملافظ املدارة بواسطة 
اجلهات املتخصصة إن وجدت، من جهة أخرى، فإن اخلسائر أعاله هي بافتراض 
تطبيق املؤسسة ملعايير احملاسبة الدولية الواجبة التطبيق في الكويت، حيث 
إنه قد تختلف تلك اخلس���ائر عما هو مثبت في دفاتر املؤسس���ة في حالة عدم 

تطبيقها للمعايير الدولية واعتماد معايير أخرى خاصة بها.

»الجمان«: 14.7 مليون دينار خسائر استثمارات »الكويتية« في البورصة

مقارنة الملكيات المعلنة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في سوق الكويت لألوراق المالية
خالل الفترة من 2008/7/1 حتى 2008/11/30

رمز 

الشركة

الملكية المعلنة كما في 

2008/7/1

الملكية المعلنة كما في 

2009/11/30

 الخسارة

)ألف د.ك(

الفرق في نسبة 

الملكية %

نسبة 

الخسارة

وزن 

االستثمار

حصة 

الخسارة
القيمة )ألف د.ك(نسبة امللكيةالقيمة )ألف د.ك(نسبة امللكية

45%28%-48%0.00-68.513.71468.57.1316.583األنظمة

32%63%-23%0.00-11.4720.65711.4715.9324.725أالفكو

23%9%-59%0.00-5.795.7515.792.3653.386مشاعر

100%100%---25.42814.693-40.121اإلجمالي 

مقارنة حصص االستثمار في الشركات المستثمر بها من جانب الخطوط 
الجوية الكويتية خالل الفترة من 2008/7/1 إلى 2009/11/30

توزيع الخسائر على الشركات المستثمر بها من جانب الخطوط الكويتية 
خالل الفترة من 2008/7/1 الى 2009/11/30

األنظمة
%28

مشاعر
%9

االفكو
%63

االفكو
%32

مشاعر
%23

االنظمة
%45


