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أسهم الشركات الرخيصة تقود البورصة للصعود القوي

ومعلومات عن قرب توصل »أجيليتي« لتسوية حول قضيتها
اسهم الشركات الرخيصة بشكل عام 
وفي قطاع االس����تثمار بشكل خاص، 
فيما انه رغم التداوالت املرتفعة على 
س����هم جلوبل اال انه سجل انخفاضا 
في س����عره، وفي تطور مفاجئ، شهد 
س����هم الصف����اة لالس����تثمار ارتفاعا 
باحلد االعلى مطلوبا دون عروض في 
تداوالت مرتفعة نسبيا. وحقق سهم 
االستثمارات الوطنية ارتفاعا ملحوظا 
في سعره في تداوالت محدودة، كذلك 
االمر لسهم مشاريع الكويت، وفي الوقت 
الذي حقق فيه سهم املدينة للتمويل 
ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 
محدودة نسبيا، شهد سهم اكتتاب استقرارا في سعره، وبدعم من صعود 
سهم اجيليتي، ارتفع س����هم بيان لالستثمار باحلد االعلى في تداوالت 
ضعيفة، وبشكل عام فانه باعتبار ان اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
اس����عارها رخيصة، فانه يتوقع ان تستمر هذه االسهم في قيادة نشاط 
السوق خاصة انه من الواضح ان االسهم الرخيصة بشكل عام ستقود 

النشاط في تداوالت تسيطر عليها عمليات املضاربة.
وحققت اغلب اس����هم الش����ركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نش����طة على بعض االس����هم خاصة عقارات الكويت وجيزان 
والدولية للمنتجعات واملس����تثمرون، فيما ان سهم الوطنية العقارية 
ارتفع باحلد االعلى مطلوبا دون عروض بعد ان كان متراجعا ملستويات 

قريبة من احلدود الدنيا.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية ومنا القابضة مع ارتفاع 
محدود في اسعارهما السوقية، وقد سجل سهم اسمنت بورتالند ارتفاعا 
باحلد االعلى في تداوالت نش����طة نسبيا نتيجة النتائج املالية اجليدة 
املتوقعة للشركة في نهاية العام خاصة انها حققت 170 فلسا ارباحا في 
التسعة اشهر، باالضافة الى انه يتوقع ان تعلن الشركة عن توزيعات 
اكثر من جيدة، لذلك فان السهم يتوقع ان يشهد املزيد من االرتفاع، وفي 
قطاع الشركات اخلدماتية، حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة على بعض االسهم، ففي بداية التداوالت تراجع سهم 
اجيليتي من 520 فلس����ا الى 500 فلس اال انه مع تزايد عمليات الشراء 
على السهم ارتفع باحلد االعلى مطلوبا دون عروض ملستوى 570 فلسا، 
فوفقا ملصادر فان الش����ركة اوشكت على التوصل التفاق ودي لتسوية 
اخلالفات اخلاصة بالقضية املرفوع����ة ضدها في اميركا، والتي يتوقع 
االعالن عنها قريبا، ويالحظ ان اس����هم الصفوة وصفاة طاقة وصفاتك 
ارتفعت باحلد االعلى دون عروض بيع في تداوالت مرتفعة، وفي حال 
استمرار عمليات الش����راء القوية على السهم الستيعاب عمليات البيع 

جلني االرباح فان هذه االسهم يتوقع ان تواصل االرتفاع.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء التداوالت النشطة على سهم التمويل 

اخلليجي الذي ارتفع باحلد االعلى مطلوبا دون عروض.

في التعافي من هذه األزمة وفي ظل استمرار تعافي االقتصادات العاملية 
فإن ذلك س����يؤدي الى تزايد الطلب على اسعار النفط التي وصلت الى 
مستوى 80 دوالرا للبرميل األمر الذي سيزيد من حجم الفوائض املالية 
للدولة، لذلك فإنه ليس هناك مبرر الستمرار ازمة القرارات التي تعاني 

منها البالد االمر الذي يزيد من تكلفة عمليات االصالح االقتصادي.
على الرغم من االرتفاع النس����بي لتداوالت قطاع البنوك اال ان اغلب 
اسهم القطاع حافظت على اسعارها فيما سجلت اسهم ثالثة بنوك ارتفاعا 
في اسعارها بوتيرة محدودة، وتترقب اوساط املتداولني النتائج املالية 
البنوك وتوزيعات  لقطاع 

االرباح، اال انه يتوقع ان 
يتأخر اعالن البنوك الى 
او  الش����هر اجلاري  اواخر 
الشهر املقبل بفعل عمليات 
التي  الش����ديدة  التدقي����ق 
سيقوم بها البنك املركزي، 
حيث سيتم مناقشة اهم بنود 
امليزانية مع كبار املسؤولني 

في البنوك.
وحقق����ت اغلب اس����هم 
الش����ركات االس����تثمارية 
ارتفاع����ا في اس����عارها في 
تداوالت نشطة، فقد استمر 
سهما ايفا والديرة القابضة 
في قيادة حركة التداول على 

حجمها 39.8 مليون سهم نفذت من خالل 444 صفقة قيمتها 3.4 ماليني 
دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 20.5 مليون سهم نفذت من خالل 815 صفقة قيمتها 6.9 ماليني 
دينار. على الرغم من أن الصعود امللحوظ للسوق يولد نوعا من االرتياح 
لدى اوساط املتداولني اال ان االهم هو ان يدخل السوق في مرحلة االستقرار 
اوال فالتذبذب احلاد صعودا وهبوطا يجعل السوق غير جاذب للسيولة 
املالية ويدعم عامل افتقاد الثقة فيه، فيما ان استقرار السوق يشجع على 
جذب السيولة وبناء املراكز املالية آلجال متوسطة على االقل، لذلك فإنه 

على صناع السوق خاصة 
واملجاميع االستثمارية عامة 
ان تتحرك جلعل السوق اكثر 
استقرارا خاصة ان االوضاع 
العاملية واالقليمية جيدة، 
فأسواق املال العاملية تأخذ 
منحى الصعود واس����عار 
النفط في ارتفاع، واالوضاع 
اقليميا خاصة  االقتصادية 
عل����ى املس����توى اخلليجي 
افضل م����ن الوضع احمللي 
الذي يعاني من ازمة قرارات 
اكثر من معاناة  ومبادرات 
تداعي����ات األزم����ة العاملية 
أولية  التي تظهر مؤشرات 
ان االقتصادات الكبرى بدأت 

هشام أبو شادي
قفزت املؤش����رات العامة لس����وق 
الكويت لألوراق املالية امس معوضة 
جزءا كبيرا من اخلسائر الضخمة التي 
تكبدتها البورصة أول من امس، حيث 
تظهر املكاس����ب الكبيرة التي حققتها 
البورصة ام����س انه ليس هناك مبرر 
للهبوط احلاد للس����وق اول من امس 
خاصة ان املخاوف من تداعيات قانون 
اسقاط الفوائد على البنوك وشركات 
االس����تثمار التي تقدم قروضا لالفراد 
يجب اال يتفاعل معها الس����وق بشكل 
سلبي اال بعد ان تنتهي املجادالت حول 

القانون خاصة ان احلكومة ستحوله إلى اللجنة الدستورية والتي بدورها 
يتوقع ان ترفض����ه باعتبار ان القانون فيه الكثي����ر من املواد املخالفة 
للدستور، س����واء في جانب العدالة االجتماعية او مشروعية استخدام 
املال العام السقاط الفوائد والتي رفضها الكثير من العلماء الشرعيني.

وفي كل االحوال، فإنه إذا كان هناك انتقادات مختلفة لقانون اسقاط 
الفوائد، فإن انتقادات اكثر موجهة للسلطتني بسبب البطء الشديد في 
مشاريع التنمية االقتصادية التي تعتبر املنقذ االساسي للقطاع اخلاص. 
فهناك تناقض واضح ما بني تصريحات احلكومة حول مشاريع التنمية 
والقضايا الفرعية التي تستحوذ على اهتمام السلطتني، فمجلس االمة 
متكن من فرض اجندته اخلاصة بقانون اسقاط الفوائد، فيما ان احلكومة 
لم تتمكن من فرض اجندتها الص����الح الوضع االقتصادي، مبعنى انه 
كان هن����اك قوانني اقتصادية كان من املفترض اقرارها في العام املاضي 
في مقدمتها قانون هيئة سوق املال، واقرار مجلس األمة مرسوم قانون 
االستقرار املالي وكذلك تعديالت قانون الشركات التجارية، واالهم من 
ذلك وضع برنامج زمني ملشاريع التنمية باعتبار ان دخول هذه املشاريع 
حيز الطرح وعمل دراسات لدخول مناقصات لهذه املشاريع يستغرق وقتا 
طويال، االمر الذي اعطى ش����عورا للقطاع اخلاص بأن احلكومة تتحدث 

كثيرا عن مشاريع التنمية وال تفعل شيئا في هذا األمر.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 79.4 نقطة ليغلق على 6970.3 نقطة 
كذلك ارتفع املؤش����ر الوزني 5.38 نقاط ليغلق على 381.81 نقطة، وبلغ 
إجمالي االسهم املتداولة 531.9 مليون سهم نفذت من خالل 7729 صفقة 
قيمتها 67.8 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 131 شركة من اصل 
205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 88 شركة وتراجعت اسعار 

اسهم 23 شركة وحافظت اسهم 20 شركة على اسعارها.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 242.5 

مليون سهم نفذت من خالل 2384 صفقة قيمتها 22.6 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 107.2 ماليني 

سهم نفذت من خالل 1120 صفقة قيمتها 6.7 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 104.2 ماليني 

سهم نفذت من خالل 2350 صفقة قيمتها 19.8 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول 

تداوالت قياسية 
على »إيفا« وشركاتها 
وصعود »الصفوة« 
وشركاتها بالحد 
األعلى

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

7 شركات على 
50.5% من 

القيمة اإلجمالية

 استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 34.3 
مليون دينار على 50.5% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: التمويل الكويتي، ايفا، الديرة القابضة، 

منا القابضة، اجيليتي، زين، التمويل اخلليجي.

 استحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 7.8 ماليني 
دينار على 11.5% من القيمة االجمالية.

 باس���تثناء استقرار مؤش���ر قطاع التأمني، فقد 
ارتفعت مؤش���رات القطاعات االخرى اعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 189.3 نقطة، تاله قطاع االستثمار 
مبق���دار 93.6 نقطة، تاله قط���اع الصناعة مبقدار 

80.3 نقطة.
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المؤشر العام 79.4 نقطة 
وتداول 531.9 مليون سهم 

قيمتها 67.8 مليون دينار

ارت��ف��اع

)؟؟؟؟؟(ارتفاع ملحوظ ملؤشرات البورصة

»التجاري« أجرى سحبه الشهري
 ل� »حساب النجمة« و»اكتشف أوروبا«

جانب من عملية السحب 

أجرى البنك التجاري الكويتي عملية الس����حب 
الشهري على »حس����اب النجمة« وحملة »اكتشف 
أوروب����ا« بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
في أحمد احلمد وبحضور ع����دد من موظفي قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة اإلعالن والعالقات 
العامة وقطاع الدعم الفني وإدارة أمن نظم معلومات 
التكنولوجيا في البنك. وذكر البنك ان مشرف خان 
نور محمد قد فاز مببلغ 100 ألف دينار وكل من أنور 

نزال ومحمد الفضلي مببلغ ألف دينار، ونتائج حملة 
»اكتشف أوروبا« جاءت بفوز محسن العجمي.

 و»التجاري« ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع 
الفائزين في س����حب النجمة، علما بأنه سيتم قيد 
اجلوائز النقدية إلى حسابهم في البنك.كما نتوجه 
بالش����كر لوزارة التجارة والصناعة على تعاونهم 
الدائم وإشرافهم الفعال على عمليات السحب التي 

متت بسالسة ونظام.

خالد األحمد

القابضة«  أعلنت »مشاعر 
ع���ن مش���اركتها ورعايتها 
العاش���ر  الدولي  للمؤمت���ر 
للمؤسسات املالية اإلسالمية 
الذي ينظمه شركة املشورة 
املالية  والراية لالستشارات 
اإلسالمية بالتعاون مع مركز 
الصناعة املالية اإلسالمية من 
اململكة املتحدة )IFIC( وسينعقد 
املؤمت���ر بحضور جمع غفير 
من املاليني واملصرفيني ورجال 
األعمال املختصني بالعمل املالي 
اإلسالمي أو املهتمني به، وذلك 
في 12 و13 يناير اجلاري حتت 
ش���عار »أبرز إفرازات األزمة 
العاملية على الصناعة املالية 

اإلسالمية«.
وبهذه املناسبة أكد رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة مشاعر القابضة خالد 
األحمد حرص الش���ركة على 
رعاي���ة مثل ه���ذه املؤمترات 

وأصولها حول العالم، وتضمن 
ش���عار املؤمتر أبرز إفرازات 
األزمة العاملية على الصناعة 
املالية اإلسالمية الذي سيناقش 
محوري���ن أساس���يني، األول 
إدارة  »احلوك��م���ة« والثاني 

املوج���ودات واملط���لوبات.
وهذان احملوران سيحددان 
التطور املستقبلي لصناعة املال 
اإلسالمية بدءا مبسار احلوكمة 
وأثرها على أداء املؤسس���ات 
املالية اإلسالمية، يناقش فيها 
املؤمتر أمورا متعددة ترتبط 
باحلوكم���ة ومنه���ا: مجالس 
اإلدارات واألدوار املنوطة بها 
التنفيذية،  وعالقتها باإلدارة 
ودور الهيئات الشرعية املأمول 
الفنية،  في احلد من املشاكل 
واإلفص���اح والش���فافية بني 
املتطلبات الفنية والشرعية، 
والشركات التابعة وتعارض 

املصالح.

املتخصصة واملشاركة فيها.
ويرى األحمد أن ش���عار 
املؤمتر يعكس حرص القائمني 
عليه على مواكب���ة صناعة 
املال اإلس���المية وفي مقدمة 
ذلك تذليل م���ا قد يعترضها 
من معوق���ات وحتديات على 
ضوء اتساع رقعتها وحجمها 

»مشاعر« ترعى المؤتمر ال� 10 
للمؤسسات المالية اإلسالمية

»األوسط« في المركز األول لتقديم 
خدمات مضافة لبطاقات السحب اآللي الذكية

»الجمان«: 40% يتوقعون تفوق بورصات الخليج على بورصة الكويت

أعلن بنك الكويت والشرق األوسط أنه مازال يتصدر املركز األول 
والوحيد في الكويت والشرق األوسط في مجال تقدمي خدمات ذات 
قيمة مضافة جلميع عمالئه من خالل عملية اإلصدار الفوري لبطاقات 
الس���حب اآللي الذكية EMV. وذكر البنك في بيان صحافي أمس انه 
باس���تطاعة العمالء تسلم بطاقاتهم الذكية للسحب اآللي وتنشيط 
البطاقات بسرعة قياسية خالل دقائق قليلة سواء كان إصدار هذه 
البطاقات ألول مرة أو اس���تبدال القدمية أو استخراج بطاقة جديدة 
بدل فاقد أو تالف. وميكن القيام بهذه العملية في أي فرع من شبكة 

فروع األوسط املنتشرة في الكويت.
كما ميكن للعمالء اختيار أو تغيير أرقامهم السرية لهذه البطاقات 
من خالل خدمة مضافة ميكن إجراؤها وطلبها في فرع البنك كجزء 

من عملية اإلصدار والتنشيط السريعة للبطاقات الذكية.
وعن هذه اخلدمة قالت مدي���رة مركز البطاقات في البنك كيران 
جعفري انه من خالل وجود هذه اخلدمة املبتكرة واحلصرية، ميكن 
جلميع عمالء بنك الكويت والشرق األوسط أن يزورا أيا من فروعنا 

البالغ���ة 23 فرعا ويطلبوا إص���دار البطاقة الذكية احلديثة خالل 5 
دقائق تقريبا.

وأضاف ان البنك اس���تطاع من خالل تقدمي هذه اخلدمة أن يقلل 
وبشكل كبير من وقت االنتظار الذي يحتاجه العميل للحصول على 
بطاقته اجلديدة حيث مت تقليص املدة من 3 أيام إلى مجرد 5 دقائق 

ليستطيع العميل استخدامها فور خروجه من فرع البنك.
وأوضحت جعفري قائلة لقد كان بنك الكويت والشرق األوسط في 
املقدمة على الدوام مبا يقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة باستخدام 
وتطبيق أحدث تطبيقات التكنولوجيا املصرفية، األمر الذي يعزز 

التزامنا بتقدمي خدمات عالية اجلودة لعمالئنا الذين نعتز بهم.
وانطالقا من رؤيتنا في جعل احلياة أس���هل مع األوس���ط، فإن 
اإلصدار السريع لبطاقات السحب اآللي الذكية يوفر لعمالئنا احلل 
املالئم والفعال والس���رعة املناسبة سواء من خالل هذه البطاقة أو 
باستخدام خدماتنا املصرفية على اإلنترنت أو عمليات حتويل األموال 

كيران جعفريوغيرها الكثير من اخلدمات.

للسعري( وأيضا التباين ما بني 
أداء أس���واق اخللي���ج األخرى، 
ارتأين���ا اس���تطالع األداء حول 
توقع���ات أداء بورصة الكويت 
مقارنة مع أسواق اخلليج األخرى، 
وذلك فيما يتعلق بالربع الرابع 
2009 حتدي���دا. وكان التعقيب 
انه كانت إجابة معظم املشاركني 
في االستطالعات مخالفة للواقع 
الفعل���ي حيث تفوق أداء جميع 
بورصات اخلليج على أداء بورصة 
الكويت خالل الربع الرابع 2009 
عدا بورصة دبي، والتي تراجعت 
مبع���دل 18% مقارنة مع تراجع 
بورصة الكويت مبعدل 15%، بينما 
كان أداء البورصات األخرى � رغم 
كونه سالبا جلميعها � أفضل من 

بورصة الكويت.
 وفي استطالع شهر نوفمبر 

2009 كان السؤال هل تؤيد العملة 
اخلليجية املوحدة؟ وكانت اإلجابة 
نعم 56% وال )44%( حيث كان 
مب���رر االس���تطالع: كثر اجلدل 
والنقاش حول العملة اخلليجية 
املوحدة، سواء ما بني بعض دول 

مجلس التعاون.
 وكان التعقيب انه بالرغم من 
الرجحان الطفيف لكفة املؤيدين 
للعمل���ة اخلليجية املوحدة، إال 
أن نتيج���ة التصوي���ت أبرزت 
االنقسام في وجهات النظر حيث 
أيد 56% من الذين ش���اركوا في 
االستطالعات، العملة اخلليجية، 

بينما عارضها 44% منهم.
وفي استطالع شهر ديسمبر 
2009 كان السؤال هل ستؤثر أزمة 
دبي بقوة على بورصة الكويت؟ 
وكانت اإلجابة: نعم 28% وال %72، 

انه  حيث كان مبرر االستطالع 
بعد اندالع أزمة تأجيل قروض 
ش���ركتي دبي العاملية، ونخيل 
اململوكتني بشكل رئيسي حلكومة 
إمارة دبي، وذلك في 2009/11/25، 
أي قبيل عطلة الوقوف بعرفات 
وعي���د األضح���ى، مت طرح هذا 
االستبيان ملعرفة أثر ذلك على 
الكويت، وذلك في ظل  بورصة 
الس���لبي احلاد لهذا  االنعكاس 
احلدث على العديد من األسواق 

اإلقليمية والعاملية أيضا.
وكان التعقيب: كانت إجابة 
االس����تطالع في محله����ا فعال، 
الوزني  حيث انخفض املؤشر 
الكويتي مبعدل 0.3% بينما ارتفع 
السعري 1% خالل شهر ديسمبر 
2009، وهو الش����هر الذي شهد 
التداعيات املباشرة إلعالن أزمة 

شركات دبي.
وقد كانت معظم املشاركات 
باجتاه ع���دم تأثي���ر ازمة دبي 
الكوي���ت نظرا  على بورص���ة 
لعدم االرتباط املباشر والوثيق 
الكويتي عموما  بني االقتص���اد 
والش���ركات املدرجة خصوصا، 
وذلك مبا حدث في دبي، وهو ما 
يتطابق م���ع وجهة نظرنا التي 
عبرنا عنها مبوج���ب تقريرنا 

الصادر في 2009/12/1.
والبد لنا ان نش���ير الى انه 
وكما ه���و معلوم، ف���إن نتائج 
التصويت تعكس آراء املشاركني 
فقط، وليس قياسا للرأي العام، 
من جهة اخرى، يجدر الذكر ان 
استطالع الشهر اجلاري )يناير 
2010( يسأل: هل سيرتفع مؤشر 

البورصة خالل العام 2010؟

ق���ال تقرير مرك���ز اجلمان 
لالستش���ارات االقتصادية في 
عرض الستطالعات الرأي اخلاصة 
بس���وق الكويت لألوراق املالية 
خالل الربع الرابع 2009 ان املركز 
يقوم بطرح سؤال شهري على 
إتاحة  ش���كل اس���تطالع بغية 
ل���زوار موقع���ه على  الفرصة 
اإلنترنت في التفاعل مع بعض 
املواضيع احليوية واحلساسة 
فيم���ا يتعلق بس���وق الكويت 

لألوراق املالية.
ان���ه لتعميم  التقرير  وذكر 
الفائ���دة يواصل نش���ر نتائج 
االستطالعات التي يجريها املوقع، 
حيث سننش���ر في ه���ذه املرة 
الربع  التي غطت  االستطالعات 
الرابع للعام 2009 خالل أش���هر 
)أكتوبر، نوفمبر، وديس���مبر( 
مع إيضاح مبرر االس���تطالع، 
وكذلك إب���داء التعقيب اخلاص 
باجلمان فيما يتعلق باملواضيع 

املطروحة.
انه في  التقري���ر  وأوض���ح 
استطالع شهر أكتوبر 2009 كان 
السؤال هل سيتفوق أداء بورصات 
دول اخلليج على بورصة الكويت 
خالل الربع الرابع 2009؟ وكانت 
اإلجاب���ة نعم )40%( وال )%60( 
وكان مبرر االس���تطالع انه في 
ظل األداء اإليجابي احملدود جدا 
الكوي���ت حتى نهاية  لبورصة 
الربع الثالث )12% للوزني و%0.4 

هل سيتفوق أداء بورصات الخليج 
على بورصة الكويت خالل الربع الرابع 2009؟

40% نعم

60% ال

هل ستؤثر بقوة
 أزمة دبي على بورصة الكويت؟

28% نعم

72% ال


