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التزال عند أدنى مستوى لها 
وهو 69.8 نقطة.

لألرب���اح  وبالنس���بة   �
واالس���تثمار،  واإلي���رادات 
فجميعها تظهر ارتفاعا طفيفا 

على أساس ربع سنوي.
� 35% ممن شملهم االستطالع 
أن  من قطاع األعم���ال يرون 
املب���ادالت واألعمال التجارية 

عبر املنطقة.
� 37% ممن شملهم االستطالع 
يقولون انهم سيعملون على 
العاملني  زيادة عدد املوظفني 
لديهم خالل عام 2010 )مقابل 

36% في الربع الثالث(.

بأن عام 2010 سيشهد حتسنا 
التوقعات«.  ف���ي  مع واقعية 
وأضاف: »إن مستويات الثقة 
متيل نحو االرتفاع في الدول 
املنتجة للنفط مثل السعودية 
وقط���ر والكويت، في حني أن 
مس���تويات الثقة ف���ي دولة 
اإلمارات قد تأثرت بشدة بقضايا 
ديون إم���ارة دبي.  ومن أبرز 
النتائج التي أظهرها االستطالع:  
اململكة  الثقة في  � مستويات 
العربية السعودية هي األعلى 
في املنطقة، حيث ارتفع املؤشر 
مسجال 91.6 نقطة، بينما في 
دولة اإلمارات فإن املستويات 

الش���رق األوسط  جونسون 
احملدود: »إننا نشهد انخفاضا 
طفيف���ا في مس���تويات الثقة 
من ربع سنوي آلخر، ولكننا 
ل���م نتراجع إلى املس���تويات 
املنخفضة التي كنا قد شهدناها 
س���ابقا خالل عام 2009. وفي 
توصيفي للحالة السائدة بني 
قطاع رجال األعمال في املنطقة، 
فإنني أقول ان توجهاتهم متيل 
نحو احلذر والواقعية. فقد كان 
عام 2009 عاما صعبا اتس���م 
بالكثير من التحديات بالنسبة 
القتصادات دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وهناك توجه سائد 

أوضح تقرير نش���ره بنك 
HSBC أن مس���تويات الثق���ة 
تراجعت بني مجتمع األعمال 
اخلليجي بشكل طفيف خالل 
الربع الرابع م���ن عام 2009، 
على الرغم م���ن بداية ظهور 
الثقة  تباينات في مستويات 
على املستوى اإلقليمي خالل 
العام، حيث  الرابع من  الربع 
سجلت املؤشرات ارتفاعا في كل 
من الكويت والسعودية، بينما 
انخفضت في كل من اإلمارات 

وسلطنة عمان والبحرين.
وأوضح التقرير أن مؤشر 
HSBC ربع السنوي انخفض 
ملس���تويات الثقة بني شركات 
األعمال اخلليجي���ة من 81.4 
نقطة إل���ى 80.2 نقطة وذلك 
الثالث والرابع  الربعني  خالل 

من عام 2009.
في حني أن هذا التباين كان 
طفيفا، إال أن���ه يخفي وراءه 
أكثر تعقيدا بالنسبة  صورة 
للمنطقة: حيث سجل مؤشر 
الثقة في الس���عودية ارتفاعا 
طفيف���ا م���ن 91.5 نقطة إلى 
91.6 نقط���ة، بينما ارتفع في 
الكويت من 83.1 نقطة إلى 84.6 
أما في دولة اإلمارات،  نقطة. 
فكان األمر على النقيض متاما، 
حيث انخفض مؤشر مستويات 
الثقة من 72.2 نقطة إلى 69.8 
في الربع الرابع. وكان املؤشر 
الرئيسي لتوجهات قطاع األعمال 
الثالثة األخيرة  خالل األرباع 
قد أصبح مييل نحو االرتفاع 
الرغم من  بشكل بطيء، على 
أن���ه اليزال بعي���دا كثيرا من 
مستويات االنتعاش واالزدهار 
التي شهدتها الشركات خالل 
عام 2007 وأوائل عام 2008. 
ففي الربع األول من عام 2009 
سجل مؤشر مستويات الثقة 
انخفاضا قياسيا له وصل إلى 
70.9 نقطة، ويكون املؤشر بذلك 
قد شهد ارتفاعا واضحا على 
مدار العام وصل إلى أكثر من 

10 نقاط.
وق���ال الرئي���س اإلقليمي 
التجارية  للخدمات املصرفية 
في بنك HSBC ساميون ڤون 

سيتم االعالن عنها والتي ستكون مؤشرا ألداء العام احلالي، ومع ذلك فإن 
عامل االشاعات سيظل احملرك األساسي للسوق مع رغبة بعض املجاميع 
استغالل حالة الضبابية الراهنة للمضاربة على اسهمها وتصعيدها قبل 
ان تعلن النتائج املالية رسميا، فالتوقعات تشير الى ان اغلب الشركات 
لن تعلن اال في بدايات شهر مارس املقبل باستثناء قطاع البنوك الذي 

يتوقع ان يعلن في شهر فبراير املقبل.

آلية التداول

اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف النسبي مع تباين في 
اسعار اسهم القطاع ما بني 
ارتفاع سهم واحد وتراجع 
اسعار اس����هم اربعة بنوك 
فيما حافظت باقي اس����هم 
القطاع على اسعارها، وقد 
ارتفعت تداوالت سهم البنك 
الوطني مقارنة بأول من امس 
فيما تراجعت تداوالت سهم 
التمويل الكويتي الذي حافظ 
على س����عره، حيث هناك 
بعض املستثمرين يقومون 
بعمليات تغيير في املراكز 
املالية في قطاع البنوك من 
خالل البيع على سهم »بيتك« 
وشراء سهم البنك الوطني 
التوزيعات اجليدة  نتيجة 

املتوقعة للبنك الوطني.

بكمي���ة تداول حجمها 11.8 مليون س���هم نفذت من خالل 221 صفقة 
قيمتها 1.8 مليون دينار.

مزاجية المجاميع

تخضع حركة التداول في السوق الى مزاجية املجاميع االستثمارية، 
فعلى الرغم من ايجابية حترك مجموعة ايفا وش���ركاتها والصفاة 
وشركاتها خللق معدالت تداول مرتفعة ورفع قيم اسهمها، اال ان املزاجية 
العامة لباقي املجاميع االستثمارية يبدو انها غير متحمسة للتحرك 
على اسهمها السباب ابرزها ان اغلب املجاميع قد تفتقر الى السيولة 

الت���ي حتتاجها  املالي���ة 
لتحريك اس���همها نتيجة 
االلتزام���ات املالية، فضال 
عن انها تفتقر للمؤشرات 
التي  املالي���ة االيجابي���ة 
تشجع على نشاط اسهمها، 
ولكن هذه العوامل تعتبر 
سمة مشتركة لكل املجاميع 
االستثمارية، ويظل هناك 
عوامل أخرى اكثر سلبية 
املالية  النتائج  تتمثل في 
ان  فرغ���م  للش���ركات، 
هناك قناعة لدى اوساط 
املتداولني بأن النتائج املالية 
ألغلب الشركات سيئة اال 
ان املتداول���ني يفضل���ون 
التعامل م���ع االرقام التي 

الضغط الملحوظ على تداوالت شركات »إيفا« و»الصفاة«
يؤثر على مجمل أداء البورصة وشراء محدود على »الوطني«

 اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 10 شركات 
والبالغة 20.6 مليون دينار على 54% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، 
الديرة، الصفاة، عق���ارات، جيزان، املنتجعات، 

زين، الصفوة ودانة الصفاة.

 استحوذت قيمة تداول س��هم الديرة القابضة 
البالغة 3 ماليني دينار على 8% من القيمة.

 تراجعت مؤشرات كل القطاعات اعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 78.4 نقطة، تاله قطاع االستثمار 
مبق���دار 50.1 نقطة، تاله قط���اع البنوك مبقدار 

42.7 نقطة.

واس����تمرت اس����عار اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية في االنخفاض 
م����ع تراجع كبير في حرك����ة التداول 
خاصة على اسهم ايفا والديرة والصفاة 
لالستثمار االمر الذي دفع اسعار هذه 
االسهم لالنخفاض خاصة سهم الديرة 
القابضة الذي ش����هد انخفاضا كبيرا، 
وسجل سهم االس����تثمارات الوطنية 
انخفاضا كبيرا في سعره في تداوالت 
ضعيفة متأثرا باملخاوف جتاه النتائج 
املالية للشركة لعام 2009 خاصة انها 
تكبدت خسائر كبيرة في الربع الثالث 

من العام املاضي.
ورغم عدم التفاؤل جتاه النتائج املالية ملعظم الشركات االستثمارية 
إال انها س����تظل جاذبة لعمليات املضاربة املدعومة من مالكها وتكبدت 
اغلب اس����هم الشركات العقارية خس����ائر ملحوظة مع تراجع كبير في 
التداوالت خاصة على اسهم عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات 
التي انخفض س����همها باحلد االدنى معروضا دون طلبات ش����راء، فيما 
ارتفع سهما مزايا القابضة ودبي األولى باحلد االعلى دون عروض بيع 
واس����تمرت التداوالت ضعيفة على سهم الوطنية العقارية الذي سجل 

انخفاضا محدودا في سعره.

الصناعة والخدمات

استمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية مع انخفاض 
اسعار اغلب اسهم القطاع، حيث سجلت بعض االسهم انخفاضا باحلد 
األدنى معروضة دون طلبات كس����هم اصالح السفن واملعادن واسمنت 
الهالل والصلبوخ. وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا 
في اسعارها في تداوالت ضعيفة والتي غلب عليها عمليات البيع جلني 
االرباح فقد استمرت التداوالت الضعيفة على سهم اجيليتي مع انخفاض 
ملحوظ في س����عره فيما استقر سعر س����هم زين في تداوالت ضعيفة، 
ورغم التداوالت الضعيفة نسبيا على اسهم صفاة طاقة وصفاتك اال انهما 
حققا ارتفاعا محدودا في اسعارهما السوقية، فيما سجل سهم الصفوة 
انخفاضا في تداوالت مرتفعة نسبيا، اما سهم هيتس تليكوم فقد سجل 
انخفاضا ملحوظا في س����عره في تداوالت ضعيفة وذلك بفعل عمليات 
البيع مقابل الضعف الش����ديد في الشراء خاصة من قبل احدى احملافظ 
املالية التابعة إلحدى الش����ركات التي متتلك حصة مؤثرة في هيتس، 
وانخفض س����هم نفائس باحلد األدنى معروضا دون طلبات ويبدو ان 
املشاكل التي تواجهها اسهم الشركات القيادية في قطاع اخلدمات افقدت 
هذه االسهم جاذبيتها خاصة سهم شركة اجيليتي التي فجرت القضية 
املرفوعة ضدها في اميركا العديد من التس����اؤالت خاصة حول االرباح 
التي حتققها الشركة من العقود االميركية في ظل مطالب التعويضات 
الكبيرة التي تطال����ب بها احلكومة االميركية ش����ركة اجيليتي، حيث 

سنتناول هذه االمور قريبا.
وفي قطاع االغذية، فقد اس����تقرت اس����عار اغلب اس����هم القطاع في 
تداوالت ضعيفة باس����تثناء التداوالت املرتفعة على سهم دانة الصفاة، 
كذلك اس����تمرت التداوالت الضعيفة على اسهم الشركات غير الكويتية 
مع تراجع اس����عار اغلبها باستثناء سهم التمويل اخلليجي الذي سجل 
ارتفاعا محدودا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات 
والبالغة 20.6 مليون دينار على 54% من القيمة االجمالية للش����ركات 

التي شملها التداول والبالغ عددها 122 شركة.

هشام أبوشادي
تراجعت املؤشرات العامة لسوق 
الكويت لالوراق املالية امس بفعل 
استمرار وتيرة عمليات جني االرباح، 
اال ان القوة الشرائية سجلت انخفاضا 
محدودا، خاصة على اسهم مجموعتي 
شركات ايفا والصفاة، االمر الذي ادى 

الى تراجع االداء العام للسوق.
الس���وق  افتق���ار  وف���ي ظ���ل 
للمحفزات االيجابية، فإن مجريات 
التداول تخضع لتحركات املجاميع 
االستثمارية على اسهمها. وقد بدا 
ذلك واضح���ا من مجريات تداوالت 

السوق امس الذي تراجعت فيه حركة التداول بشكل ملحوظ، خاصة 
على اسهم الش���ركات الرخيصة، اثر حالة الضعف على اسهم ايفا 
وشركاتها والصفاة وشركاتها قياسا بتداوالت اسهم هذه الشركات 
اول من امس. وعلى الرغم من ان السوق يفتقر للمحفزات االيجابية 
ذات اآلج���ال القصيرة، اال ان هناك محف���زات وان كانت في بداياتها 
لها ابعاد طويلة املدى، وفي مقدمتها التحرك الس���ريع الذي يقوده 
البنك املركزي اليجاد آليات لتمويل املشاريع احلكومية الكبيرة من 
خالل مطالبته البنوك بوضع رؤية مش���تركة اس���تعدادا لبدء هذه 
املشاريع التي تعتبر عمليات متويلها اهم العوامل الدافعة لها، فنظام 
التمويل في البنوك الكويتية قائم على عمليات التمويل قصيرة املدى 
ومتوسطة املدى، فيما ان املشاريع احلكومية حتتاج لعمليات حتويل 
طويلة املدى وبفائدة منخفضة، فإنه البد على البنوك ان توجد آلية 
للتعامل مع هذه املشاريع التي تعتبر احلراك الفعلي والوحيد للقطاع 
اخلاص في الكويت، وبالتالي البورصة، كذلك تعاط ى البنك املركزي 
مع رؤس���اء البنوك ملف الشركات التي التزال تعاني من صعوبات 
في معاجلة اوضاعها املالية، االمر الذي يشير الى ان البنوك يتوقع 

ان تكون اكثر مرونة في هذا الشأن.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 41.4 نقطة ليغلق على 6983.4 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.59% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 1.74 نقطة ليغلق على 382.49 نقطة بانخفاض نسبته %0.45 
مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 337.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 4697 صفقة قيمتها 38.1 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 122 ش���ركة من اصل 204 ش���ركات 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 17 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
76 ش���ركة وحافظت اسهم 29 ش���ركة على اسعارها و82 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع العقار النش���اط بكمية تداول حجمها 114.3 مليون 

سهم نفذت من خالل 1050 صفقة قيمتها 8 ماليني دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 103.5 
ماليني سهم نفذت من خالل 1551 صفقة قيمتها 12.4 مليون دينار.

واحتل قطاع االس���تثمار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 81.1 
مليون سهم نفذت من خالل 1179 صفقة قيمتها 7.8 ماليني دينار.

وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 14.1 مليون س���هم نفذت من خالل 194 صفقة قيمتها 
1.2 ملي���ون دينار. وجاء قطاع ش���ركات االغذية في املركز اخلامس 

اهتمام »المركزي« 
والبنوك بدراسة 
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ناقشت تطبيق آليات نظام التداول الجديد

العنيزي رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة 
الشؤون الفنية في »التجارية العقارية«

مجلسا إدارتي »تعليمية« و»جيران« 
يناقشان بيانات الربع األول

78 ألف دينار أرباح »آفاق« عن الربع األول
وعموميتها ستوصي بعدم توزيع أرباح

إدارة السوق تجتمع اليوم مع الفنيين
 من ممثلي »الوساطة« لشرح  األجهزة الجديدة

مت تعي����ني م.خلي����ل س����امي 
الرئيس  العنيزي لتولي منصب 
التنفيذي ملجموعة الشؤون الفنية 
CEO Technical Affairs Group في 

الشركة التجارية العقارية.
ال����ى أن  وجت����در اإلش����ارة 
م.العنيزي قد ش����غل في السابق 
منصب مدير إدارة املشاريع الدولية 
لدى مجموعة االستثمار في الشركة 
التجارية العقارية منذ بداية عام 
2008 وتولى فيما بعد مهام مدير 
ادارة املشاريع بالوكالة عام 2009 
باالضافة الى منصبه مدير إدارة 

املشاريع الدولية.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلسي إدارتي شركة 
املجموع����ة التعليمية  القابضة »تعليمي����ة« وجيران القابضة 
يجتمعان اليوم ملناقشة البيانات املالية املرحلية للربع   األول 

للفترة املنتهية في 2009/11/30. 

أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شركة 
آفاق للخدمات التربوية )آفاق( قد اجتمع أمس واعتمد البيانات 
 املالية املرحلية للش����ركة للرب����ع األول املنتهي في 30 نوفمبر 
املاضي، حيث س����جلت الشركة أرباحا بقيمة 78 ألف دينار مبا 
يعادل 1.4 فلس للسهم مقابل خسارة قدرت ب� 138.5 ألف دينار 
خالل الفترة نفس����ها من س����نة 2008، فيما بلغ إجمالي حقوق 
املس����اهمني 5.6 ماليني دينار مقارنة ب� 6.4 ماليني دينار خالل 

األشهر الثالثة املنتهية في 30 نوفمبر 2008.
كما ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية 
 العادية لشركة آفاق للخدمات التربوية ستنعقد في 31 اجلاري 

في مقر الشركة.

عمر راشد 
أفادت مصادر مطلعة ل� »األنباء« بأن إدارة السوق عقدت اجتماعا 
اليوم مع ممثلي شركات الوساطة واالستثمار واستعرضت معهم 

إجراء وآليات تطبيق النظام اجلديد مع الشركات. 
ولفتت الى أن االجتماع ناقش كيفية تطبيق نظام الرقابة اجلديد 
Smart والذي يعني بالرقابة على آليات التداول في السوق والذي 

سيبدأ تطبيقه في يونيو من العام احلالي. 
وأوضحت املصادر أن االجتماع ناقش كذلك كيفية إعداد الوسطاء 
للتعام����ل مع آليات النظام اجلديد، عل����ى أن يتم عمل االختبارات 
الالزمة لذلك في املرحلة املقبلة. وتوقعت املصادر تدش����ني نظام 

التداول اجلديد في الربع األول من العام املقبل. 
ولفتت الى أن إدارة السوق ستجتمع اليوم مع الفنيني في كل من 
شركات الوساطة وشركات االستثمار لشرح آليات تركيب األجهزة 
اجلديدة والتعامل معها فنيا على أن تتم متابعة التنفيذ مع اللجنة 

املشكلة لتركيب النظام اجلديد في السوق خالل املرحلة املقبلة.
يذكر أن االجتماعات احلالي����ة تأتي في إطار االجتماعات التي 
جتريها إدارة الس����وق مع اجلهات املعنية في شركات االستثمار 

وشركات الوساطة املالية لإلعداد النطالق عمل النظام اجلديد.

HSBC: ارتفاع مستويات مؤشر ثقة شركات األعمال 
في الكويت خالل الربع األخير في 2009

أوضح في تقريره أن مستوياته انخفضت في اإلمارات وسلطنة عمان 
إعداد: منى الدغيميإعالنات البورصة

م.خليل سامي العنيزي


