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م.محمد الشهاب 

اجلو مع عروض فبراير حطمت 
األسعار اخلاصة بأجهزة الهواتف 
الذكية »بالك بيري«، موضحا أن 
الشركة س����تطرح أجهزة البالك 
بيري بأسعار غير مسبوقة، فسعر 
جهاز بالك بيري بولد 9700 مع 
االشتراك ملدة عام سيتم طرحه 
بس����عر 135 دينارا، وجهاز بالك 
بيري جافلني 8900 سيتم بطرحه 
بسعر 79 دينارا، فيما سيتم طرح 
جهاز بالك بيري كيرف 8520 بسعر 
49 دينارا وذلك مع مدة اشتراك 

سنة.
الش���هاب في قوله  ومضى 
»لقد اس���تهلت زي���ن حملتها 
الترويجية لش���هر فبراير مع 
خدمات البيانات ونقل املعلومات، 
نظ���را لإلقبال الكبير على هذه 
اخلدمات التي باتت سمة وعالمة 
إليقاع العصر«، مشيرا إلى أن 
البيان���ات واملعلومات  خدمات 
فرضت نفسها بقوة على صناعة 

االتصاالت املتنقلة.
وأكد الشهاب أن هذه العروض 
ما هي إال باكورة عروض الشركة 
خالل احتفاالت البالد بشهر فبراير، 
واعدا العمالء مبزيد من العروض 
املميزة إلتي تتقابل مع طموحاتهم 
ورغباتهم، خصوصا ان شركة زين 
دائما ما حترص على ان تتواجد 
بجانب عمالئها في جميع املناسبات 

واالنشطة.

وزين وبيتك واجيليتي وصناعات 
والتي كانت متماشية في ادائها مع 
نسق املؤشرات العامة املوزونة، 
فيما برز بشكل الفت حترك اسهم 
املجاميع االستثمارية املرتبطة 
ببعضها على مستوى امللكيات 
املتداخلة والتي تنوعت خلفيات 
التحرك عليها بني عمليات نقل 
ومحافظ مشتركة والتي تهدف 
في الوقت ذاته لتحسني اسعار 
اصولها ما أمكن، ومجاميع اخرى 
جاءت التداوالت احملمومة عليها 
بعد االنتباه إلى اسعارها املتدنية 
بالنظ���ر إلى أوضاعه���ا املالية 
املستقرة سواء من جانب اجنالء 
مخ���اوف تعثره���ا او من خالل 
تسريبات حتقيقها الرباح خالل 
الفترة اجلاري���ة، علما بأن ذلك 
التوجه قد سيطر على ما يقارب 
نسبة 80% من اجمالي تداوالت 
الشهر والتي يتضح أنها خليط 
بني توجه���ات مضاربية تراهن 
على ارتفاعات مجزية خالل فترة 
قصيرة، وتوجهات استثمارية 
تضع بعني االعتبار مستويات 
القاع لتلك االسهم مقابل فرص 
حتقيقها مكاسب قياسية في حال 
حتسن االوضاع بصفة عامة، هذا 
وقد انعكس ذلك النش���اط على 
االس���هم الفردية غير املرتبطة 
مبجاميع حيث حق���ق بعضها 

مكاسب جيدة خالل الفترة.
ومن ناحية أخرى وهو أمر 
مرتب���ط بعملية ضغوط البيع 
التي طالت بعض من اسهم قطاع 
البنوك خالل الشهر فقد جاءت 
وسط اعالنات رسمية لبعضها 
عن عزمها زيادة رؤوس اموالها 
بعالوات اصدار وانباء غير رسمية 
عن البعض اآلخر باجرائها نفس 
التوج���ه ولكن لي���س بصورة 
طواعية وإمنا ج���اءت  التزاما 
بتعليمات وتوجيهات السلطات 
الرقابية املختصة، وان كان هذا 
األمر في نهاية املطاف يصب في 
صالح قطاع املصارف ومالءتها 
وقدرتها على مواجهة التزامات 
وحتديات املرحلة املقبلة اال انه 
يظل من اجلان���ب الفني اآلخر 
عامل ضغط بالنسبة إلى السوق 
املالي خاصة باالوضاع احلالية 
التي تشهد شحا في  السيولة 
وضعف خطوط التمويل وهو ما 
سوف يخلق فجوة في سيولة 
السوق املتاحة وذلك لتوفير قيمة 
الزيادات التي تربو مبدئيا عن 

قيمة 500 مليون دينار.

شركة مينا العقارية من السوق 
املوازي الى السوق الرسمي حيث 
جرى التداول على س����همها )104 

فلوس(.
القيمة السوقية أشار  وحول 
التقرير إلى أنه بنهاية شهر يناير 
الرأس����مالية  القيمة  2010 بلغت 
للشركة املدرجة بالسوق الرسمي 
29.771.6 مليون دينار بانخفاض 
ق����دره 652.1 ملي����ون دينار وما 
نس����بته 2.1% مقارنة مع ش����هر 
ديسمبر 2009 والبالغة 30.423.7 

مليون دينار.
فقد ش���هدت تعامالت سوق 
الكويت لألوراق املالية تأرجحا 
ف���ي ادائه���ا خالل ش���هر يناير 
واتسمت بحدة عمليات املضاربة 
التي شملت االس���هم الصغيرة 
رأس���مال واملؤثرة في مكونات 
املؤشر السعري، وإن غلب عليها 
جان���ب االنخفاض في احملصلة 
النهائي���ة إذا ما مت الوضع بعني 
ارتفاع وهمي  االعتبار تسجيل 
خالل الثواني األخيرة من اقفال 
الشهر، اال انه يبقى تأثر املؤشرات 
املوزونة بنسبة اكبر بحد ذاته 
ق���راءة صريحة للرك���ود الذي 
اصاب التعامالت على االسهم ذات 
الرس���ملة الكبيرة مثل الوطني 

ذكر تقرير ش����ركة 
االستثمارات الوطنية 
الش����هري أن����ه خالل 
تداوالت شهر يناير 2010 
ارتفع مؤشر املعدل اليومي لكمية 
االسهم املتداولة وعدد الصفقات 
40.1% و%11.2  وقيمتها بنس����بة 
و9.6% عل����ى التوالي، ومن أصل 
ال� 206 شركات مدرجة بالسوق 
الرس����مي مت تداول اس����هم 179 
شركة بنسبة 88.2% من إجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
ارتفعت اس����عار اسهم 76 شركة 
بنسبة 42.5% من إجمالي اسهم 
املتداولة بالس����وق،  الش����ركات 
فيما انخفضت اس����عار اسهم 89 
شركة بنسبة 49.7% من اجمالي 
اسهم الشركات املتداولة بالسوق 
واستقرت اسعار اسهم 14 شركة 
بنس����بة 7.8% من اجمالي اسهم 
الشركات املتداولة بالسوق ولم يتم 
التعامل على اسهم 27 شركة بنسبة 
13.3% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي، كما مت 
بتاريخ 2010/1/18 نقل شركة ادارة 
االمالك العقارية من السوق املوازي 
الى السوق الرسمي حيث جرى 
التداول على سهمها بني )120 و122 
فلسا(، ومت بتاريخ 2010/1/31 نقل 

عروض زين في فبراير ستكون 
خاصة بخدم����ات البيانات ونقل 
املعلوم����ات، وهي اخلدمات التي 
القت رواجا كبيرا بني ش����رائح 
عديدة من الفئات العمرية املختلفة، 

وخصوصا من فئة الشباب.
وقال الش����هاب »ان الش����ركة 
ستطرح جهاز e- GO مجانا مع 
شهر مجانا لكل مشترك ملدة عام، 
بسرعة 21.6 ميغا بايت، وسرعة 
7.2 ميغا باي����ت«، باإلضافة الى 
عرض باقة االستخدام املتوسط 
 e-Goحيث سيكون ثمن اجلهاز
دينارا واحدا فقط عند االشتراك 
الس����نوي مبينا أن هذا العرض 
اليوم لشهر  ساري املفعول منذ 

فبراير.
وأض����اف »أن حمل����ة عيش 

كشفت زين الشركة الرائدة في 
تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة 
ف����ي الكويت النق����اب عن مالمح 
حملتها الترويجية اجلديدة لشهر 
فبراير شهر االحتفاالت واألعياد 
الوطنية، والتي ستطلقها بداية من 
اليوم حتت عنوان »عيش اجلو 

مع عروض فبراير«.
وذكرت الشركة في بيان امس، 
أنها ستحتفل مع عمالئها بطريقتها 
اخلاصة، طوال انشطة شهر فبراير، 
مش����يرة إلى أن حملتها اجلديدة 
ستحمل معها العديد من العروض 

واملفاجآت السارة لعمالئها.
وأوضحت أنها استقت عنوان 
حملتها »عيش اجلو مع عروض 
فبراير«، نظرا ملا ميثله هذا الشهر 
من مكانة عزيزة على قلوب كل 
الكويتيني، مشيرة إلى أنها حرصت 
على املش����اركة ف����ي االحتفاالت 
الذي يشهدها  الوطنية  واألعياد 
شهر فبراير من العام إلى العام. 
وق����ال الرئي����س التنفي����ذي 
للش����ؤون التجارية في الشركة 
محمد الشهاب »لقد وعدنا عمالء 
الش����ركة مبجموع����ة مميزة من 
العروض، فم����ن غير املعقول أال 
نقدم لعمالء زي����ن باقة متميزة 
من اخلدمات والعروض في شهر 
فبراير الكرنڤال الوطني األول في 

البالد«.
الش����هاب أن باكورة  وكشف 

الشركة تطلق حملة »عيش الجو مع عروض فبراير«

»زين« تطرح مجموعة من العروض 
وأجهزة بالك بيري خالل فبراير

مها مال حسين: »الكيماويات البترولية« تبحث 
إقامة مجمع أولفينات بـ 3 مليارات دوالر

رويترز: قالت العضو املنتدب لش����ركة صناعة 
الكيماويات البترولية الكويتية مها مال حسني التي 
تديرها الدولة إن الشركة تعتزم بناء مجمع لصناعة 
األولفينات باس����تثمارات تبلغ نحو ثالثة مليارات 
دوالر. ونقال عن عدد يناير 2010 من النشرة الفصلية 
لوزارة النفط عن مها مال حس����ني قولها »الش����ركة 
تخطط لبناء مجمع ثالث لألولفينات واملشروع ال 
يزال في مرحلة الدراسات التمهيدية ونتوقع أن تتم 

هذه الدراسة بحلول فبراير 2010«.
وفي وقت سابق هذا الشهر أبلغت شركة صناعة 
البترولية عم����الء مصنعها للمركبات  الكيماويات 
العطرية بأن االمدادات ستتأثر نتيجة ظروف قاهرة 
عق����ب انقطاع للتيار الكهربي أثر على كل صادرات 
املصنع. كان املصنع الذي يستخدم نحو 1.5 مليون 
طن من النفت����ا كمادة خام قد ب����دأ اإلنتاج حوالي 

نوفمبر املاضي.

في عرض ألداء قطاع البنوك في 
دول مجلس التعاون اخلليجي قامت 
إدارة بحوث االستثمار في شركة 
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة 
األصول )كامكو( بتحليل تفصيلي 
للبيانات املالية ل� 58 بنكا خليجيا 
بهدف إلقاء الضوء على تداعيات 
األزمة املالية العاملية على املركز 
املالي وربحية قطاع البنوك الذي 
يشكل العصب الرئيسي القتصادات 
الدول، حيث قال التقرير ان معدل 
الودائ����ع باملقارنة  إلى  القروض 
مع س����قف القروض إلى الودائع 
واحملدد من قبل البنوك املركزية 
اخلليجية لكل بلد يشكل عنصرا 
مهما في حتديد السياسة االئتمانية 
التي تتبعه����ا البنوك، وان معدل 
الق����روض إلى الودائع لدى قطاع 
البنوك في أبوظبي والبالغ %102 
قد تخطى السقف احملدد من قبل 
البن����ك املركزي في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وقد تخطت البنوك 
اإلماراتية السقف احملدد خالل عام 
2008 حيث سجل معدل القروض 
إلى الودائع 101% باملقارنة مع معدل 
92% عند نهاية عام 2007، ويعود 
السبب األساسي بذلك إلى عمليات 
متويل القط����اع العقاري والبنى 
التحتية بالتزامن مع التراجع في 
منو الودائع وذلك بسبب العوائد 
املجزية التي حققها القطاع العقاري 
والتي جذبت الس����يولة مما نتج 
عنه تف����اوت في مع����دالت النمو 
بني الق����روض والودائع إذ بلغت 
نس����بة منو القروض 38% مقابل 
26% للودائ����ع املصرفية في عام 

 .2008
ويتض����ح لنا كذل����ك أن بنوك 
اململكة العربية السعودية وبنوك 
إمارة دبي والكويت لديها هامش 
يكفي ب����ان متنح قروض إضافية 
تص����ل قيمتها إل����ى 33.18 مليار 
دوالر و9.96 مليارات دوالر و7.88 
مليارات دوالر على التوالي وذلك 
دون تخطي السقف احملدد لها من 

قبل البنوك املركزية.
التقري����ر ان بنوك دول  وبني 

342 مليار دوالر و260 مليار دوالر 
في نهاية عامي 2005 و2006 على 
التوالي. وقد س����اهم االرتفاع في 
القروض املمنوحة من قبل بنوك 
دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل 
ع����ام 2007 في اجل����زء األكبر من 
إجمالي االرتفاع في صافي القروض 
املمنوحة من قبل البنوك اخلليجية، 
حيث بلغت حصة البنوك اإلماراتية 
من تلك الزيادة 43% أو ما يعادل 

54 مليار دوالر.
وبني التقرير انه على الرغم من 
اجلهود املبذولة من قبل البنوك 
املركزية في دول مجلس التعاون 
عبر تخفيض أسعار الفائدة بشكل 
متت���ال خوفا من تدهور الوضع 
االقتصادي نتيجة شح السيولة 
في األسواق اخلليجية وعدم توافر 
الس���يولة الكافية لدى الشركات 
لغرض س���داد ديونها ومتابعة 
مشاريعها، إال أن البنوك اخلليجية 
تشددت في منح القروض نتيجة 
عوام���ل متعددة أهما أزمة ديون 
مجموعتي سعد والقصيبي وأزمة 
ديون مجموعة دبي العاملية وتوقع 
األسوأ بالنس���بة لديون بعض 
املجموعات االستثمارية. ونتيجة 
لذلك شهدت نسبة النمو في صافي 
البنوك اخلليجية خالل  قروض 
فترة التسعة اش���هر األولى من 
عام 2009 تباطؤا ش���ديدا حيث 
س���جلت معدل منو نسبته %2.1 
لتصل بذلك قيمة القروض نحو 
622 مليار دوالر في نهاية سبتمبر 
2009 مقابل 609 مليارات دوالر 
في نهاية عام 2008. وقد شكلت 
التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
من قبل البنوك اإلماراتية اجلزء 
األكبر من إجمالي قروض البنوك 
اخلليجية حيث بلغت 213 مليار 
دوالر وبنسبة 34% من إجمالي 
صاف���ي الق���روض، تلتها بنوك 
اململكة العربية السعودية بإجمالي 
قروض بلغت 207 مليارات دوالر 
وبنس���بة 33% من اإلجمالي. أما 
حصة البنوك الكويتية من إجمالي 
القروض في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وبلغت نحو 97.8 مليار 
دوالر أو ما يعادل 16% من إجمالي 
التس���هيالت االئتماني���ة لقطاع 

البنوك اخلليجية.

العمرانية  االقتصادي والطف����رة 
باإلضاف����ة إلى مواكب����ة التطور 
االقتصادي وغالء املعيش����ة التي 
ش����هدتها دول مجل����س التعاون 
اخلليجي خالل السنوات املاضية 
شكل العنصر األساسي في نسبة 
منو حجم القروض املمنوحة من 
قبل جميع البنوك إلى املقترضني 
أو  أنواعهم ش����ركات  مبختل����ف 
أفراد، وقد لعبت ثقة البنوك في 
الشركات واملؤسسات احمللية خالل 
تلك الفترة دورا أساسيا في دعم 
الشركات العقارية عن طريق متويل 
مشاريعها العقارية ومشاريع البنى 
التحتية، وأيضا في توفير السيولة 
الالزمة للش����ركات االستثمارية 
واملستثمرين األفراد حيث مت حتقيق 
عوائد قياس����ية خالل تلك الفترة 
نتيجة األداء اإليجابي ألسواق املال 
اخلليجية والعاملية وذلك قبل بدء 
األزمة املالية العاملية. وقد شهدت 
البن����وك اخلليجية أعلى نس����بة 
منو ف����ي إجمالي صافي القروض 
املمنوحة من قبلها خالل عام 2007 
حيث سجلت منوا قياسيا بنسبة 
37% أو ما يعادل زيادة بقيمة 125 
مليار دوالر لتسجل نهاية عام 2007 
حوالي 467 مليار دوالر مقارنة مع 

البنوك اخلليجية  املصرفية لدى 
إلى عدة أسباب، منها:

وبالرغم من وتيرة تراجع حصة 
الودائع املصرفية لدى بنوك اململكة 
العربية السعودية من إجمالي ودائع 
البنوك إال أنها شكلت النسبة األكبر 
خالل السنوات املاضية من إجمالي 
ودائ����ع البنوك ف����ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث بلغ معدل 
تلك النسبة من اإلجمالي منذ عام 
2004 وحتى التسعة أشهر األولى 
من عام 2009 نح����و 40%، تلتها 
بنوك دولة اإلمارات العربية املتحدة 
في املرتبة الثانية من حيث حجم 
الودائع وبأعلى وتيرة في نسبة 
منو حجم الودائع التي سجلت %42، 
وقد بلغ معدل حصة ودائعها من 
إجمالي الودائع املصرفية للبنوك 
اخلليجي����ة منذ عام 2004 وحتى 
التسعة أشهر األولى من عام 2009 
نحو 29%، أما البنوك الكويتية فقال 
التقرير انها متكنت من احملافظة 
على املرتبة الثالثة مبعدل 23% من 
إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك 

اخلليجية.

إجمالي القروض الممنوحة

النمو  ان  التقري����ر  وأض����اف 

مجلس التعاون اخلليجي شهدت 
خالل السنوات املاضية منوا ملحوظا 
في إجمالي ودائعها املصرفية حيث 
بلغ معدل النمو املركب 27% منذ 
عام 2004 وحتى نهاية عام 2008، 
وقد كانت نسبة النمو األكبر منها 
قد سجلتها البنوك اخلليجية خالل 
عام 2007 حيث سجلت منوا قياسيا 
بنس����بة 38.6% أو ما يعادل 168 
مليار دوالر لتسجل نهاية عام 2007 

حوالي 604 مليارات دوالر.
التقرير بعد مرور عام  وتابع 
وثالثة أشهر على بدء األزمة املالية 
العاملية اس����تطاعت معظم بنوك 
التع����اون اخلليجي  دول مجلس 
املالية وقدرتها  أن تثبت متانتها 
على مواجهة األزمات املالية حيث 
سجلت القيمة اإلجمالية للودائع 
املصرفية لدى بنوك دول مجلس 
التعاون منوا طفيفا حوالي %2.1 
لتص����ل إلى 740 مليار دوالر عند 
نهاية فترة التسعة أشهر املنتهية 
في 30 سبتمبر 2009 مقارنة مع 
725 مليار دوالر ف����ي نهاية عام 
2008 وذلك بعد تسجيل نسب منو 
قياس����ية خالل السنوات اخلمس 
املاضية بلغ معدله����ا نحو %27. 
ويعود سبب تراجع منو الودائع 

»كامكو«: أعلى نسبة نمو في اإلقراض إلى الودائع سجلتها البنوك في 2007 بنسبة %37 

622 مليار دوالر إجمالي قروض بنوك الخليج في 2009
تقــارير

»االستثمارات الوطنية«: تأرجح المؤشر
بسبب عمليات المضاربة على األسهم الصغيرة

قال التقرير الش��هري للشركة اخلليجية الدولية 
لالستثمار »غلف انفست« ان سوق الكويت لألوراق 
املالية ش��هد تذبذبا في جميع مؤشراته الرئيسية 
خالل ش��هر يناير فقد شهد املؤشر السعري ارتفاعا 
بواقع 20 نقطة وبنسبة 0.3%، أما املؤشر الوزني فقد شهد 
انخفاضا بواقع 11.18- نقطة وبنس��بة -3%، حيث أقفل املؤشر 
عند 7025.3 نقطة. وذلك لعدة عوامل أهمها، ترقب صدور حكم 
قضية أجيليتي املرفوعة من قبل احلكومة األميركية ضد الشركة 
وتأجلت إلى تاريخ 2010/2/8 مما دفع املستثمرين إلى املضاربة 
على سهم شركة أجيليتي وش��ركاتها التابعة والزميلة، األمر 
الذي أثر سلبا على مؤشرات السوق الرئيسية. وعلى الرغم من 
تذبذب السوق خالل الشهر إال أن هناك عوامل ايجابية ساعدت 
على متاسك السوق ومنها، التفاعل االيجابي مع إقرار مجلس 
األمة خلطة التنمية املتوقع أن تصل قيمتها إلى 37 مليار دينار 
خالل اخلمس سنوات املقبلة، باإلضافة إلى إقرار قانون هيئة 
س��وق املال ما أدى إلى تفاؤل املستثمرين بجدية مجلس األمة 
واحلكومة على اإلصالح االقتصادي. كما كان للتحرك املكثف 
والنشط على معظم املجاميع االستثمارية واألسهم الرخيصة 
وخاصة مجموعتي ايفا والصفاة األثر االيجابي على أسهم هذه 

املجاميع وعلى السوق.

»غلف إنفست«: عوامل إيجابية 
ساهمت في تماسك السوق

»المركز«: 180 مليار دوالر استثمارات متوقعة في االتصاالت

»الُجمان«: استمرار الشركات الورقية يهدد السوق

أصدرت ش���ركة املركز املالي الكويتي »املركز« تقريرا 
 )ICT( مؤخرا عن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

كجزء من أبحاثها في مجال البنية التحتية. 
وقال التقرير انه في حني أصبح العالم يتحول بش���كل 
متزايد نحو النظام الرقمي، أخذت دول التعاون تركز مساعيها 
ملواكبة التطورات العاملية في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وتتراوح هذه اجلهود من االس���تثمار احلكومي املباش���ر في البنية 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل ش���بكات االتصال 
عبر االنترنت والهواتف النقالة والثابتة إلى حترير قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بهدف حتفيز نشاط القطاع اخلاص.
وتوقع التقرير أن يصل اإلنفاق على قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في دول التعاون إلى نحو 180 مليار دوالر خالل األعوام 
الثالثة املقبلة. وكانت سرعة منو اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات 
قد تباطأت منذ عام 2004. ويتوقع أن ينمو اإلنفاق على تكنولوجيا 
املعلومات في دول التعاون عند معدل يتراوح ما بني 8-10% تقوده 
كبرى البلدان مثل الس���عودية واإلمارات، التي تستحوذ على %50 
و25% على التوالي من إجمالي اإلنفاق على هذه الشريحة بني دول 

التعاون.

ق����ال تقري����ر مركز 
اجلمان الستشارات 
االقتصادي����ة أن أداء 
الرس����ميني  املؤش����رين 
لس����وق الكوي����ت لألوراق 
املالية تباين خالل ش����هر يناير، 
حيث ارتفع السعري مبعدل %0.3 
بينما انخفض الوزني مبعدل %2.9، 
ويرجع ذلك التباين إلى تغير في 
خارطة طريق املتداولني من األسهم 
الكبيرة والقيادية املؤثرة في املؤشر 
الوزني لصالح األسهم املتوسطة 
والصغيرة، واملؤثرة بدورها على 
املؤشر السعري. وعزا التقرير هذا 
االنحس����ار إلى االهتمام باألسهم 
الكبيرة والقيادي����ة إلى معاناتها 
من عدة سلبيات، فقطاع البنوك � 
الذي يشمل كبرى الشركات املدرجة 
� مثخن باملخصصات التي بلغت 
نحو 500 مليون دينار حتى نهاية 
الربع الثالث من العام املاضي، وهي 
مرشحة � أي املخصصات � لالرتفاع 
بكل تأكيد في الربع الرابع من العام 

املذكور.
وبني التقرير أن تدهور أوضاع 
الشركات القيادية دعا إلى توجه 
املتداولني شطر الشركات املتوسطة 
والصغيرة، والتي تتمتع مبراكز 
مالية جيدة وأداء تشغيلي ملحوظ، 
بالرغم من ك����ون ذلك التوجه لم 
التداول على  يخطف األنظار عن 
الشركات الورقية واملتعثرة، وذلك 
باملضاربة احلذرة عليها أحيانا، 

بحق العديد من الشركات املتعثرة، 
ناهي����ك عن الورقي����ة والوهمية، 
واملدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية لألسف البالغ، حيث نعتقد أن 
طلب إفالس تلك الشركات من جانب 
األطراف املقرضة لها سيغربل سوق 
املال جذريا من شريحة الشركات 
التي تع����وق نهوضه، وفوق ذلك 
إعادة الثقة به، وبالتالي، حتسن 
أدائ����ه بخط����ى ثابت����ة بعيدا عن 
املفاجآت السلبية، والتي هي مبثابة 
ألغام ال يعلم أح����د زمان ومكان 
انفجاره����ا. وق����د كان من األجدر 
بإدارة السوق اتخاذ إجراءات جدية 
جتاه تلك الشريحة من الشركات 
سواء بإيقافها مؤقتا حتى تصحح 
أوضاعها أو شطبها نهائيا، أو حتى 
حتويلها للسوق املوازي كأضعف 
اإلميان كما يقال، لكنها � أي إدارة 
الس����وق � يبدو أنها غير مكترثة 
إطالقا باملخاطر اجلسيمة املترتبة 
على استمرار إدراج شركات ورقية 
ووهمية، وتداعيات ذلك على سوق 
الكويت لألوراق املالية واالقتصاد 
الوطني ككل. ولم يسلم االقتصاد 
الكويتي من نزعة الطمع واجلشع 
التي أججها الوجه املظلم والسلبي 
الرأس����مالي، فقد غامرت  للنظام 
بنوك وشركات استثمارية كويتية 
بأموالها وأموال عمالئها طمعا في 
املكاف����آت واجلوائز الكبرى، وقد 
حصلوا عليها فعال خالل األعوام 

2003 حتى 2007.

تعتبر أول طلب إلش����هار إفالس 
ش����ركة مدرج����ة بع����د مضي ما 
يقارب س����نة ونصف السنة على 
بداية تدهور املراكز املالية لبعض 
الشركات بشكل حاد إثر انكشافها 
على األزمة االقتصادية، والش����ك 
في أننا نستغرب تأخر العديد من 
املصارف باتخاذ إجراءات مماثلة 

الى ان بنك بوبيان اتخذ إجراءات 
املدينة له  قانونية جتاه الشركة 
شركة األبراج القابضة، وذلك بطلب 
إحالتها لإلفالس، بعدما اس����تنفد 
القروض  جميع السبل لتحصيل 
الكبيرة التي منحتها إدارة البنك 

السابقة للشركة املذكورة.
وقال التقري����ر ان هذه احلالة 

والعشوائية أحيانا أخرى، وقد كان 
االهتمام بشريحة عديدة واسعة من 
الشركات، قد دفع متوسط التداول 
اليومي إل����ى االرتفاع مبعدل %10 
ليبلغ 60.3 ملي����ون دينار خالل 
يناي����ر 2010 باملقارن����ة مع 55.0 
مليون دينار خالل الشهر السابق 
)ديسمبر 2009(. وأشار التقرير 

أعلى 11 شركة من حيث معدل الدوران خالل شهر يناير 2010
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االستثمارات المتوقعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دول التعاون

االستثمارات المتوقعة )بالمليون دوالر(البلد

االتصاالتتكنولوجيا المعلومات
قطاع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
21.90867.62789.536السعودية
9.38136.41145.792اإلمارات
3.73912.77916.518الكويت

3.59811.45115.049قطر
9346.7127.646عُمان

2.1092.9725.081البحرين
41.668137.952179.621دول التعاون


