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استمر التأرجح بالسوق األسبوع الماضي عاكسًا حالة »الحذر« المهيمنة على التداوالت 

مع استمرار ترقب المستثمرين لنتائج الشركات للربع الرابع

» بيان«: مطلوب جدول زمني لخطة التنمية لقياس اإلنجاز وتقييم األداء كل 3 أشهر

»المشورة«: االستفادة من خطة التنمية تتطلب تغيير نموذج 
أعمال كثير من الشركات المدرجة وخروجها من تعثرها 

»المتخصص«: قانون التمويل العقاري عنصر 
»دار الخبير«: توقعات باستقرار المؤشر األسبوع الجاريأساسي  في عمليات التنمية المستدامة

التقــريــر  قــــال 
األسبوعـي لشركة 
املتـخــصـــــــص 
العقارية ان عملية 
العقاري  التمويل 
سلسلة متصلة من احللقات تبدأ 
من عملية البناء والشراء للعقار 
وحتديد سعر البيع والذي يعتمد 
جانبني همـــا الطلب والعرض. 
وشرح التقرير ان جانب الطلب 
يعتمـــد بصورة مباشـــرة على 
مستوى الدخل وسعته والرغبة 
في االدخـــار، كذلك على حوافز 
االدخار )مثل معدل أسعار الفائدة 
على املدخرات، الضرائب املفروضة 
على املدخـــرات...( وقد يختلف 
الطلب الفعال بصورة كبيرة عن 
االحتياجات السكنية التي حتدد 
وقتا للتطلعات الثقافية الطبقية، 
وشكل األسرة، وإذا كان هذا هو 

الوضع السائد، فان هناك مجاال 
لتطوير نظام التمويل العقاري، 
كذلك القدرة الشرائية والتي تقيس 
مدى استطاعة األسرة شراء وحدة 
سكنية، وهناك مؤشر قوي لقياس 
تلك القدرة الشرائية يعتمد على 
نسبة السعر إلى الدخل ويقوم 
مبقارنة متوسط سعر العقار مع 

الدخل السنوي لألسرة.
التقريـــر أن جانب  وأضاف 
العرض يشـــكل حجم وطبيعة 
القرض العنصر األساســـي وما 
يشـــمله ذلك من طريقة السداد 
والتـــي متتد إلى فتـــرة زمنية 
محددة ويحصـــل فيه املقرض 
على فائدة، كذلك يشكل عنصر 
الدعم في توفير متويل بأسعار 
فائدة اقل من سعر السوق، أو اي 
شكل آخر من أشكال دعم النشاط 
مثل )تخفيض سعر األرض(، كما 

تشكل األســـواق املالية الدعامة 
الرئيســـية في جانـــب العرض 
وميكن تعريفها بأنها مصطلح 
عام يطلـــق على شـــراء وبيع 
األموال مجمعة في عدة أشكال 
من األوراق املالية. وبني التقرير 
أن قانون التمويل العقاري يجب 
أن يعتمد على استدامة التدفقات 
النقدية نتيجة عمليات متويل 
القـــروض خالل فتـــرة زمنية 
طويلة نسبيا وبالتالي ال ميكن 
وضع تصور مالي ثابت لفترة 
زمنية تصل إلى 20 عاما ولكن 
القانون  يتطلب األمر أن يكون 
إطـــار عمل عام يدعم مبجموعة 
من اإلجراءات املســـتمرة والتي 
حتافظ على استدامته، فعوامل 
التضخم والقدرة الشـــرائية ال 
ميكن القطع باستمراريتها خالل 

فترة التمويل. .

التنمية تصب في خانة مشروعات 
البنية األساسية والعقارية وبدورها 
تولـــد منوًا جديـــدًا في األنشـــطة 
القطاعات  احلقيقية وتنعكس على 
النقدية واالستثمارية بالبورصة ذكر 
التقرير األسبوعي لشركة دار اخلبير لالستشارات 
االقتصادية ان سوق الكويت لألوراق املالية تراجع 
بشكل طفيف مدفوعا بحالة من التشكك في أرباح 
البنـــوك للربع األخير من العـــام املاضي ويعود 
السبب الرئيســـي لهذه التراجعات إلى السياسة 
املتحفظة للبنوك من خالل زيادة حجم املخصصات 
التي يتوقع جتنيبها لالســـتمرار في دعم املراكز 
املالية لها حيث شـــهدت أســـهم القطاع املصرفي 
عمليات بيع مكثفة نالت من أســـهم القطاع كافة، 
على رغـــم االرتفاع الكبير الذي ســـجلته أحجام 
التداول في القطاع العقاري، بحيث سجل مؤشر 
السوق انخفاضا بواقع 25.3 نقطة نسبتها %0.36، 

مستقرا عند 6986.3 نقطة.
وشهدت السوق تداول 2.66 مليار سهم بقيمة 

290.6 مليون دينار بارتفاع نسبته 54.6% للكمية 
و37.9% للقيمة مقاربة باألسبوع السابق نفذت من 
خالل 32104 صفقات بنسبة ارتفاع 29%، وشهدت 
السوق ارتفاع أســـعار أسهم 63 شركة في مقابل 
انخفاض أسعار أسهم 69 شركة واستقرار أسعار 

أسهم 72 شركة.
وقال التقرير ان األداء األسبوعي للسوق كان 
قد اظهر تراجعا للمؤشر دون حاجز 7000 نقطة، 
ويأتي هذا التراجع رغم التطورات االيجابية والتي 
شـــهدها اليوم األخير من التداوالت ولم تنعكس 
عليه واملتمثلـــة في إقرار اخلطة اخلمســـية في 
مجلس األمة والتي تشتمل على مشروعات بنية 
أساســـية تقدر قيمتها بـ 37 مليـــار دينار، وهذه 
اخلطوة اجلريئة من شأنها أن تعيد احلياة لألسواق 
والتي غابت عنها احملفزات لفترة طويلة والشـــك 
أن معظم املشـــروعات تصب في خانة مشروعات 
البنية األساسية والعقارية والتي من شأنها توليد 
دورة منو جديدة في األنشطة احلقيقية والعقارية 
تنعكس على القطاعات النقدية واالستثمارية في 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املشورة والراية لالستشارات 
االقتصادية ان معظم مؤشرات 
املشورة الرئيسية أغلقت في 
ثاني أسابيع العام اجلديد على 
اللون األحمر وحالها حال املؤشــــر الوزنى 
العام للسوق والذي اقفل على تراجع بنسبة 
1.1% عند مستوى 382 نقطة بعد أن حذف 4 
نقاط، وكانت خسائر مؤشر املشورة لألسهم 
املتوافقة مع الشريعة مماثلة للمؤشر الوزنى 
وبخســــارة 6 نقاط هي 1.2% تراجع عندها 
املؤشــــر الى مســــتوى 486.3 نقطة، بينما 
سجل مؤشر املشورة لألسهم وفق الشريعة 
تراجعا واضحا بـ 3% ليقفل عند مســــتوى 

454 نقطة بعد أن خسر 14 نقطة.
وفي املقابل وبسبب املضاربات الكبيرة 
والتي طالت جلســـات األسبوع األولى، 
استمرت ســـيولة السوق وكمية أسهمه 
املتداولة باالرتفاع ولألسبوع الثاني على 
التوالي، حيث ارتفعت نســـبة السيولة 
بنسبة 10.5% على مستوى مؤشر السوق 
العام بينما زادت في تداوالت األسهم وفق 
الشريعة لتصل الى 28% و22% كانت نسبة 
زيادتها في تداوالت األسهم املتوافقة مع 

الشريعة.
ولفــــت التقرير الى ان لتداوالت ســــهم 
بيت التمويل الكويتي األثر األكبر في رفع 
قيمة تداوالت األسهم اإلسالمية حيث شكل 

12.5% من قيمة املؤشــــر وفق الشريعة من 
حيث السيولة خالل األسبوع املاضي وسط 
تراجعه بنســــبة 5.3% وذلك قبل إعالنات 
نتائجه املالية الســــنوية والتي يرجح أن 

تكون على األبواب.
والحظ التقرير انه منذ شهر تقريبا وان 
املؤشر على وقع تداوالت أفقية بشكل عام 
حيث تراقص حول مســــتوى 7 آالف نقطة 
دون اختراق واضح أو حتى هبوط كبير، 

وماهية هذه التداوالت تشير الى عدم وضوح 
الرؤية بشأن مستقبل معظم الشركات املدرجة 
حيث ان الضبابية هي السائدة وما يحدث 
من حولها غير معــــروف التأثير على هذه 

الشركات.
وأكد التقرير على ان من اهم هذه العوامل 
أو األحداث املتوقعة خالل املدى القصير أو 
املتوسط هو إعالنات النتائج املالية السنوية، 
وبحسبة بسيطة من خالل قراءة ثالث فترات 

ســــابقة من العام املاضي ومبا استجد من 
التزامات لم تدفع مع انتهاء فترة استحقاقها 
بانتهاء العام املاضي يقدر أن تتطلب مزيدا 
من املخصصات تأكل من أرباح املصارف مما 
يقلل من إمكانية توزيعاتها السنوية والتي 
كان يعول عليها خالل سنوات ماضية بضخ 

سيولة جديدة الى السوق.
 ومن جهة أخرى سيطرت على السوق 
خالل األســـبوع املاضي أخبار جلســـات 
مجلس األمة فيمـــا يخص خطة التنمية 
والتي أقرت مؤخرا، غير أنها بشكلها احلالي 
ذات فائدة محدودة على قطاع الشركات 
املدرجة والسوق املالي بشكل عام، حيث 
ان منوذج أعمال معظم الشركات خصوصا 
املتعثرة وذات املشاكل املالية ال يتناسب 
ومع ما يطرح من مشاريع، إضافة الى ما 
يحيطها من مشـــاكل مالية يقلص فرص 
اســـتفادتها من هذه املشاريع، خصوصا 
إذا لم توجه هذه املشـــاريع الى القطاع 
اخلاص بشكل دقيق وعبر قرارات إلزامية 
للشركات الفائزة وذلك بعد تغيير مناذج 
أعمال كثير من الشركات والتي كثيرا ما 
تركز مناذج أعمالها على القطاعني املالي 
والعقاري اللذين يبدوان خالل هذه الفترة 
وبســـبب تداعيات األزمة املالية العاملية 
محدودي الفـــرص ويحتاجان الى وقت 
طويل للخروج من تبعات األزمة املالية 

العاملية التي أطاحت بهما.

ضرورة المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في عملية التنمية في الخطة ال تهميشه المتداولون يتابعون عن كثب التطورات السياسية واالقتصادية المتعلقة بخطة التنمية

حث المصارف على إعادة التمويل وتهيئة بيئة األعمال وإقرار القوانين المنظمة لنشاطه 

ذكر التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية استمر في التأرجح 
خالل األسبوع املاضي عاكسا حالة 
املهيمنة علــــى حتركات  احلــــذر 
الذين يجدون صعوبة  املتداولني 
في استشراف توجه نشاط السوق 
في املــــدى املنظور، خصوصا في 
ظل غيــــاب محفزات تدفع باجتاه 
االرتفاع وحتقيق النمو. وقد شهد 
األسبوع سيطرة املضاربات على 
مجريات التــــداول، باإلضافة إلى 
عمليات جني األرباح السريعة التي 
كان لها دور بارز في نشاط السوق. 
فبعد أن ســــجل منوا في أول أيام 
األســــبوع، اتسمت حركة السوق 
في األيام التالية بالتذبذب وامليل 
نحو االنخفاض، لينهي األسبوع 
على تراجع بنسبة 0.36% جلهة 
مؤشره السعري، فيما أقفل املؤشر 
الوزني على انخفاض أســــبوعي 
نســــبته 1.08%. من جهة أخرى، 
اســــتمرت مؤشــــرات التداول في 
االرتفاع خالل األســــبوع املاضي، 
حيث منا املتوسط اليومي للقيمة 
بنســــبة 10.36% ليصل إلى 58.13 
مليون دينار.، كما ارتفع متوسط 
عدد األسهم املتداولة إلى 533.45 
مليون سهم، بنمو نسبته %23.73 
عن مستويات األسبوع الذي سبقه. 
هذا ويعيش املتعاملون بالسوق 
حالة من الترقب لنتائج الشركات 
املدرجة عن العام 2009 بشكل عام 
ونتائج قطاع البنوك بشكل خاص، 
فيما يتابعون عن كثب التطورات 
السياسية واالقتصادية احمللية، 
وبالذات فيما يتعلق بخطة التنمية 
اقرارها يوم  التــــي مت  املطروحة 
اخلميس املاضي في املداولة األولى 

مبجلس األمة.
التقريــــر ترحيبه بهذه  وأكد 

اخلطة، الطمــــوح جدا، ونرى أن 
التوافــــق املبدئي بني الســــلطتني 
التشــــريعية والتنفيذيــــة علــــى 
موضــــوع التنمية الــــذي هو أمر 
محمود ويحدث للمرة األولى منذ 
فترة طويلة اشتدت فيه الصراعات 
السياسية بني احلكومة واملجلس 
النيابي، مما كان له األثر الســــيئ 
على الوضع االقتصادي بشــــكل 
عام وعلى قطاع األعمال وســــوق 
الكويــــت لألوراق املالية بشــــكل 
خاص، لكننــــا نطالب بأن يكون 
لهذه اخلطة جــــدول زمني محدد 
تقاس فيه نسبة اإلجناز ويقيم أداء 
العمل لينشر في تقرير كل ثالثة 
أشهر. كما نريد أن نشير الى أنه 
إذا ما أريد للقطاع اخلاص أن يقوم 
بدوره ويساهم مساهمة فعالة في 
عملية التنمية كما هو مرسوم له 
في اخلطة، فمن الواجب على الدولة 
ليس فقط التوقــــف عن تهميش 
دوره، بل ودعمه من خالل تخليص 
القطاع املصرفي من الديون املتعثرة 
وحث املصارف احمللية على إعادة 
دورها التمويلي الشــــبه متوقف 
للقطاع اخلاص. هذا باإلضافة إلى 
تهيئة البيئــــة الرحبة لعمله بأن 
يتم تعديل وإقرار بعض القوانني 
والتشريعات املنظمة لنشاطه حتى 
يتمكن من القيام بالدور املنوط به 

على أمت وجه.
وبالعودة إلى التداوالت اليومية، 
قال التقرير ان السوق استهل نشاط 
األســــبوع بتحقيق منو في اليوم 
األول بعد أن ارتفع بشكل تدريجي 
على مدى جلسة يوم األحد بدعم 
من عمليات شــــراء طالت أسهما 
من مختلــــف األوزان، فأغلق على 
مكاسب جلهة مؤشريه الرئيسيني، 
حيث ارتفع املؤشر السعري بنسبة 
0.67% في حني حقق الوزني منوا 
بلغت نســــبته 0.52%. وفي يوم 
االثنني، ووسط انخفاض ملحوظ 
في متغيرات التداول الثالثة، حترك 
السوق في املنطقة احلمراء طوال 

اجللســــة لينهيها على تباين في 
األداء اليومي للمؤشرين السعري 
والوزني، حيــــث انخفض األول 
بنسبة 0.15%، بينما متكن الثاني، 
بدعم من األسهم القيادية، من النمو 
بنســــبة ضئيلة بلغت 0.08%. ثم 
شهد الســــوق تذبذبا محدودا في 
حركته خالل معظم فترة التداول 
ليوم الثالثاء قبل أن يتراجع في 
آخرها ويقفل على خسائر إضافية 
ملؤشره السعري بنسبة %0.33، 
في حني أغلق الوزني على تراجع 
بلغت نسبته 1.13% وذلك بضغط 
من أسهم قيادية، وسط منو ملحوظ 
الثالثة. سيطر  التداول  ملؤشرات 
اللون األحمــــر بعدها على حركة 
السوق خالل جلسة يوم األربعاء 
وســــط تراجع الفت في متغيرات 
التداول، ما كبد مؤشــــري السوق 
الرئيســــيني املزيد من اخلســــائر 

نتيجة عمليات البيع التي طالت 
شريحة واسعة من األسهم املتداولة، 
حيث تراجع السعري بنسبة بلغت 
0.59%، فيما بلغت نسبة انخفاض 

الوزني 0.45%. وفي يوم اخلميس، 
عاد الســــوق مجددا إلى التذبذب 
ضمن نطاق ضيــــق جدا، فكانت 
حركته أفقية طوال اجللسة التي 

أنهاهــــا على ارتفــــاع محدود في 
املؤشر الســــعري نسبته %0.04 
بينما تراجع املؤشر الوزني بنسبة 

بسيطة بلغت %0.09.
وبذلك أنهى املؤشــــر السعري 
تداوالت األسبوع على نسبة تراجع 
بلغت 0.36% بعــــد أن أغلق عند 
6.986.3 نقطة، بينما أقفل املؤشر 
الوزني يوم اخلميس عند 382.14 
نقطة منخفضا بنسبة 1.08% عن 

إغالق األسبوع الذي سبقه.

مؤشرات القطاعات

وسجلت خمسة من قطاعات 
ســــوق الكويت لــــألوراق املالية 
فــــي مؤشــــراتها بنهاية  تراجعا 
األسبوع املاضي، فيما منت مؤشرات 
القطاعــــات الثالثة الباقية. وجاء 
قطاع البنوك في مقدمة القطاعات 
اخلاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 

8.198.7 نقطة منخفضا بنســــبة 
3.01%، تبعه قطاع التأمني في املركز 
الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 
2.95% بعد أن أغلق عند 2.805.6 
نقطة، ثم قطاع االســــتثمار ثالثا 
مع تراجع مؤشره بنسبة %1.39، 
مقفال عند 5.476.2 نقطة. أما أقل 
القطاعات انخفاضــــا فكان قطاع 
الكويتية والذي  الشــــركات غير 
أغلق مؤشره عند 7.280.7 نقطة 

بتراجع نسبته %0.06.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع 
األغذيــــة القطاعات الرابحة خالل 
األســــبوع املاضي، حيــــث ارتفع 
مؤشره بنسبة 3.38% منهيا تداوالت 
األسبوع عند 4.412.0 نقطة، تبعه 
قطاع اخلدمات الذي أقفل مؤشره 
عند 14.915.7 نقطة مرتفعا بنسبة 
0.88%، وحــــل ثالثا قطاع العقار 
الذي منا مؤشــــره بنسبة %0.32 

مقفال عند 2.799.7 نقطة.

مؤشرات التداول

مت خالل األسبوع املاضي تداول 
2.67 مليار سهم من خالل تنفيذ 
32.104 صفقــــة بقيمــــة إجمالية 
290.62 مليــــون دينار. هذا وبلغ 
املتوســــط اليومي لقيمة التداول 
خالل األسبوع املاضي 58.13 مليون 
دينار مرتفعا مــــن 52.67 مليون 
دينار في األســــبوع الذي سبقه، 
في حني زاد متوسط حجم التداول 
من 431.12 مليون سهم ليصل إلى 
533.45 مليون ســــهم، بينما بلغ 
اليومي لعدد الصفقات  املتوسط 
املنفذة 6.421 صفقة مقارنة بـ 6.222 

صفقة في األسبوع قبل املاضي.

تداوالت القطاعات

وشــــغل قطاع العقــــار املركز 
األول جلهة حجــــم التداول خالل 
األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم 
املتداولة للقطاع 991.69 مليون سهم 
شكلت 37.18% من إجمالي تداوالت 
السوق، فيما شغل قطاع االستثمار 

املرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة 
حجم تداوالته 25.71% من إجمالي 
السوق، إذ مت تداول 685.78 مليون 
ســــهم للقطاع. أما من جهة قيمة 
التداول، فقد شغل قطاع اخلدمات 
املرتبة األولى، إذ بلغت نسبة قيمة 
تداوالته إلى السوق 28.70% بقيمة 
إجمالية 83.41 مليون دينار. فيما 
شغل قطاع العقار املرتبة الثانية، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 25% وبقيمة إجمالية 72.67 

مليون دينار.

القيمة الرأسمالية

وانخفضت القيمة الرأسمالية 
لســــوق الكويت لــــألوراق املالية 
بنســــبة 1.01% خــــالل األســــبوع 
املاضي لتصل إلــــى 28.99 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األســــبوع، 
حيث تراجعت القيمة الرأسمالية 
ألربعة قطاعات من السوق مقابل 
منوها للقطاعات األربعة الباقية. 
وكان قطاع التأمني أكثر القطاعات 
تراجعا، حيــــث انخفضت قيمته 
الرأسمالية خالل األسبوع املاضي 
بنسبة 3.76% لتصل إلى 334.86 
مليون دينار.، تبعه قطاع البنوك 
في املرتبة الثانية الذي تراجعت 
الرأسمالية بنسبة %2.85  قيمته 
لتصل إلــــى 9.66 مليارات دينار. 
فيما جاء قطاع االستثمار ثالثا مع 
الرأسمالية بنسبة  تراجع قيمته 
2.32% بعــــد أن وصلت إلى 3.08 
مليارات دينار. وفي املقابل، تصدر 
قطاع الشركات غير الكويتية الئحة 
القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته 
الرأسمالية بنســــبة بلغت %1.68 
بعد أن وصلت إلــــى 2.93 مليار 
دينار. جاء بعده قطاع اخلدمات 
الذي وصلت قيمته الرأســــمالية 
إلى 7.83 مليارات دينار. مسجال 
منوا نســــبته 0.70%، وحل قطاع 
األغذية ثالثا بنســــبة منو بلغت 
0.56% لتصل قيمته الرأســــمالية 

إلى 739.81 مليون دينار.

اجناز املشروعات التنموية ضروري للخروج من أزمة السيولة في السوق

ملخص التداوالت لألسبوع المنتهي في 2010/1/14

المؤشراالسبوع
الكمية المتداولة 

خالل االسبوع 
)سهم(

القيمة المتداولة خالل 
األسبوع )دينار(

عدد 
الصفقات

المؤشر 
الوزني

2010/1/7
)معدل أربع جلسات تداول(

العام
1.718.597.500205.847.42024.574386.30

2010/1/14
2.127.942.000227.485.77625.448382.14)معدل أربع جلسات تداول(

الفرق
التغير

409.344.50021.638.356874-4

%23.8%10.5%3.6%1.1-

2010/1/7
)معدل أربع جلسات تداول(

املتوافق
1.017.822.500128.447.99016.192492.09

2010/1/14
1.453.846.000156.661.96018.274486.37)معدل أربع جلسات تداول(

الفرق
التغير

436.023.50028.213.9702.082-6

%42.8%22.0%12.9%1.2-

2010/1/7
)معدل أربع جلسات تداول(

الوفق
773.560.00072.495.87010.846468.16

2010/1/14
915.956.00093.005.12812.058454.21)معدل أربع جلسات تداول(

الفرق
التغير

142.396.00020.509.2581.212-14

%18.4%28.3%11.2%3.0-

تقــارير

مقارنة نمو مؤشرات السوق العام والمتوافق مع الشريعة ووفق الشريعة 
اإلسالمية خالل األسبوع المنتهي في 2010/1/14
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