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أعلن مدير إدارة إعادة التأمني 
التكافلي  لشركة »وثاق« للتأمني 
الصادق الطوالي أن وثيقة تأمني 
احلوادث الشخصية لطلبة املدارس 
اخلاصة والت����ي تعوض الطالب 
املشترك عن وقوع حادث خارجي 
ينتج عنه إصابة جسمانية تسبب 
عجزا دائما جزئيا أو كليا، مشيرا 
إل����ى أن الوثيق����ة تغطي الطالب 
على مدار 24 ساعة وتغطيجميع 
مصاريف العالج الطبي في حال 
وقوع أي حادث للطالب )ال سمح 

اهلل( .
وأكد أن »وثاق« حترص على 

طرح هذه الوثائق ملدى احلاجة لها وخاصة أن الكويت تأتي في أوائل 
الدول من حيث كثرة احلوادث بحيث تبلغ أربعة أضعاف مثيالتها 
من الدول الصناعية وبحس���ب اإلحصاءات الس���نوية الصادرة عن 
اإلدارة العامة لتنظيم املرور فإن ثالثة أشخاص يسقطون يوميا ما 
بني قتيل وجريح وه���ذا يفوق إحصاءات احلروب ومناطق النزاع. 
وق���د وصل معدل الوفيات في الكوي���ت بحوادث املرور خالل العام 
املاضي 480 حالة أغلبها من أعمار الش���باب، باإلضافة إلى اإلعاقات 
التي تقدر باآلالف سنويا وتقدر الدراسات أن إجمالي التكلفة الناجمة 
عن وفيات الطرق بلغت ما نسبته 1.8% في الناجت احمللي واإلجمالي 

الكويتي.
وقال ان إدارة الشركة قامت بعمل دراسة ملتطلبات السوق ومن خالل 
عمل قراءات لعدد من إدارات امل����دارس اخلاصة نتج عنه مدى احتياج 
تلك املدارس لالشتراك في مثل هذه الوثائق والتي تغطى كافة مصاريف 

واحتياجات الطالب عند حدوث أي من اإلصابات.
وحول قيمة االشتراك في الوثيقة ومبلغ التأمني املستحق يقول الطوالي 
ان اشتراك التأمني يدفع سنويا ويتم حتديده وفقا ألعداد هؤالء الطالب 

واملخاطر احملتملة ويختلف مبلغ التأمني وفقا ملا تطلبه املدرسة.
وأوضح أن »وثاق »للتأمني التكافلي حرصت منذ تأسيسها على تقدمي 
كل ما هو جديد للسوق الكويتي وقد قامت بطرح العديد من املنتجات 
التأمينية ألول مرة في الس����وق الكويتي وقد القت هذه املنتجات إقباال 
كبيرا من العمالء الراغبني في الدخول ضمن وثائق تأمينية تعمل طبقا 
ألحكام الشريعة اإلس����المية، مؤكدا على أن هذه الوثائق استطاعت أن 
جتذب عمالء جددا لم يدخل����وا ضمن أي وثائق تقليدية وبدأوا بقبول 

فكرة التأمني بعد وجود القنوات اإلسالمية التي تلبي احتياجاتهم.
وأكد الطوالي أن سوق التأمني التكافلي في الكويت شهد منوا ملحوظا 
خالل الفترة املاضي����ة وذلك بالرغم من تداعيات األزمة املالية العاملية، 
حيث شهد قطاع التأمني بشكل عام ودون القطاعات املالية األخرى تقدما 
ملموس����ا في ظل األزمات املالية املتالحقة وه����و القطاع املالي الوحيد 

النشط والنامي بنسب متفاوتة.
وقال على الرغم من زيادة عدد الشركات التكافلية العاملية في السوق 
واشتداد املنافسة بينهم والذي نتج عنه آثار سلبية وأخرى إيجابية إال 
أنه سوق خصب وقادر على حتقيق املزيد من النمو وسوف يكون البقاء 
فيه لألصلح وللش����ركات القادرة على طرح أفضل اخلدمات التأمينية 

التي تتناسب واحتياجات العمالء.

اقتصاديون يطالبون بوضع معايير علمية للتقييم العقاري 
منعاً للتالعب في األسعار أو تجميل ميزانيات شركات

اوضحوا أن األزمة المالية أثرت في أداء االقتصاد بشكل واضح

البنك المركزي وإعادة هيكلة أسعار خدمات »سي نت« 
ساهمتا بشكل مباشر في رفع رأسمال الشركة الموسى: البنوك وشركات االستثمار مطالبة بوضع معايير محاسبية دقيقة للتقييم

الجري: التقييم العقاري تستخدمه شركات لتجميل ميزانياتها دون وجود معايير واضحة
الجراح: التقييم العقاري ال يتم على أسس علمية بل على أساس آخر صفقة تم بيعها في المنطقة

الغانم: مطلوب معادلة أو صيغة الحتساب متوسط قيمة العقار من خالل الجهات الرقابية 

الصادق الطوالي 

وليد اجلري توفيق اجلراح علي املوسى 

طالب خب���راء اقتصاد وعقار 
بضرورة وض���ع معايير حقيقية 
مبنية على اسس علمية وواقعية 
للتقييم العقاري في الكويت حتى 
ال يتم التالعب في اسعار العقارات 
الغراض تتعلق بأنشطة شركات 
خاصة تعاني ميزانيتها مشكالت 
فنية. وجاءت ه���ذه املطالب في 
حتقيق اجرت���ه وكال���ة االنباء 
الكويتية )كونا( مع اخلبراء حول 
م���دى تأثير التقييم العقاري في 
ميزانية الشركات والتي تستعد 
حاليا لتقدمي نتائجها املالية عن 
عام 2009 ف���ي ظل االزمة املالية 
العاملية التي اثرت في انشطة هذه 

الشركات.

تباين في التقييم 

وق���ال رئيس مجل���س ادارة 
ش���ركة مجموعة االوراق املالية 
علي املوسى ان هناك تباينا في 
االثر في تطبي���ق معايير تقييم 
االصول في ميزانيات الشركات 

املدرجة. 
وب���ني املوس���ى ان ش���ركات 
االستثمار والبنوك تخضع لرقابة 
بنك الكويت املركزي ولذلك فانها 
مطالبة اكثر م���ن غيرها بالتزام 
معايير احملاسبة الدولية ومعايير 
اكثر حتديدا من اجل  ش���اخرى 
اقرب للواقع  الى قيمة  الوصول 
تعكس قيم���ة العقارات اململوكة 

للشركة داخل ميزانيتها.
واضاف ان الغاية من امتالك 
االصل العقاري تؤثر بشكل مباشر 
في عملية التقييم فهناك معايير 
حلس���اب قيمة االص���ل اململوك 
من اجل االس���تثمار تختلف عن 
معايير االصل اململوك للمتاجرة 
او لالس���تخدام املباشر من قبل 

الشركة.
وضرب مثاال على ذلك بشركات 

رغبت في إع���ادة تقييم اصولها 
امليزانية بأسعار  املسجلة داخل 
الشراء قبل 20 عاما لكنها اصطدمت 
بحائط املعايير التي تشترط اعادة 
تقييم كل اصول الشركة لنفس 
الفت���رة املاضية وهي )20 عاما( 
واصفا ذلك بأنه امر صعب ومكلف.  
وثمن دور إدارة الضريبة في وزارة 
املالية التي من خالل تشديدها على 
حتصيل اكبر قدر ممكن من ضريبة 
دعم العمالة الوطنية وغيرها من 
الضرائب حترص على ضمان عدم 
اصطناع قيم غير واقعية لألصول 
حتى ال يتسنى للشركة تخفيض 
قيمة ايراداتها وبالتالي تخفيض 
قيمة الضريبة املفروضة عليها 

كنسبة مئوية من الربح.
واعرب املوسى عن تفاؤله بأن 
يكون لهيئة سوق املال )البورصة( 
مس���تقبال دور كبير في ترسيخ 
املتع���ددة على  الرقابة  مفه���وم 
ميزانيات الش���ركات املدرجة في 

البورصة.

أسس غير علمية 

ومن جانبه قال رئيس احتاد 
ادارة  العقاريني ورئيس مجلس 
شركة مجمعات االسواق التجارية 

التبادل او تقييم أصول الشركات 
بغ���رض الدم���ج بني ش���ركتني 
عقاريتني او بغ���رض بيع عقار 

باملزاد العلني.
واوضح انه ميكن حتديد نوعني 
لتقييم العقار في الكويت االول هو 
الطريقة العادية التي تعتبر االكثر 
ش���يوعا وتعتمد على الوسيط 
العقاري )السمس���ار( اما الثاني 

فهو الطريقة العلمية احلديثة.

 تجميل الميزانيات

ومن جهته قال مدير ش���ركة 
اإلمن���اء العقاري���ة وليد اجلري 
ان تقيي���م العقارات في الكويت 
يستخدم أحيانا لتحسني امليزانيات 
استنادا الى انه من السهل تقييم 
العقار بأعلى من قيمته نظرا الى 
عدم وجود معايير لهذا التقييم 
مؤكدا ان هذا التقييم يظل مستندا 
الى الس���وق وليس الى معايير 
علمية واضحة. وبني أنه ال توجد 
قيمة ثابتة واضحة وعادلة لتحديد 
قيمة العقارات وبالتالي يظل االمر 

خاضعا للسوق. 

معادلة الحتساب قيمة العقار 

اما اخلبير املصرفي ثنيان 

توفيق اجلراح ان التقييم العقاري 
في الكويت ال يتم على اسس علمية 
بل يتم على اساس اخر بيع مت في 
املنطقة وهذا شيء غير مقبول الن 
البيع االخي���ر ميكن ان يكون له 
ظروف خاصة وبالتالي ال ميكن 

االعتماد عليه كمقياس.
وأضاف اجلراح انه يجب ان 
يتبع اسلوب التقييم العادل الذي 
يأخذ ف���ي االعتبار مجموعة من 
النقدية  التدفقات  العوامل اهمها 
واملوقع ومستقبل املنطقة وغيرها 
من العوامل التي ميكن ان تؤثر 

في قيمة العقار.
وحول تقييم العقار ودخوله 
ضمن امليزانية قال اجلراح ان ذلك 
يعتمد على السياسة احملاسبية 
للشركة والقيمة التي مت بها تقييم 
العقار والسياس���ة التي تتبعها 
الشركة هل هي سياسة التكلفة ام 

سياسة التقييم السنوية.
ان���ه عادة م���ا يتم  واضاف 
اج���راء التقييم العقاري بغرض 
اعداد امليزانية او احلصول على 
التس���هيالت االئتمانية من أحد 
البنوك او في حالة تصفية الشركة 
بني الورثة أو الشركاء فيما بينهم 
او معرفة قيمة العقارات في حالة 

الغامن فقد طالب بإيجاد معادلة 
او صيغة الحتساب متوسط 
قيمة العقار في الكويت من خالل 
اجلهات الرقابية املسؤولة عن 
الشركات والبنوك الن السوق 
احمللي مختلف عن بقية دول 
املنطق���ة حيث تبلغ نس���بة 
امللكي���ات اخلاصة اقل من %4 
البالد  من اجمال���ي مس���احة 
بينما توس���عت بعض الدول 
 اخلليجية في العقار حتى قامت
بالبن���اء داخل مي���اه اخلليج 

العربي. 
واش���ار ال���ى ان االس���عار 
احلالية ال متثل القيمة العادلة 
للعق���ار بس���بب املخاوف من 
االثار املستقبلية لالزمة املالية 
وبالتالي البد من وجود سعر 
تأش���يري يعطي »متوسطا« 
الس���عار العقار في كل منطقة 
ليتسنى للشركات تقييم اصولها 

بناء عليه. 
وارجع الغامن اسباب التباين 
الكبير في اس���عار العقار في 
الكويت الى الف���ورة النفطية 
التي سبقت الركود الذي سببته 
املالي���ة عندما تفاءلت  االزمة 
الشركات العقارية وبنت االبراج 
بعد جتاوز سعر برميل النفط 
مستوى 135 دوالرا ومع تراجع 
االقتصاد كانت العواقب سلبية 
جدا على اس���عار العقار التي 

هوت بنسب متفاوتة.
 وأضاف ان اس���عار العقار 
التجاري ال ميكن ان تستقر اال 
بوجود التمويل الالزم والكافي 
من البنوك التي وجدت نفسها 
مضطرة لقطع خطوط التمويل 
م���ع الش���ركات العقارية بعد 
العاملية  املالية  وقوع االزم���ة 
التي انطلقت من سوق الرهن 

العقاري االميركي املسمى. 

العبيد: »المعلومات االئتمانية« ترفع 
رأسمالها لـ 2.28 مليون دينار

أحمد يوسف
قال رئيس مجلس اإلدارة لش���ركة ش���بكة 
املعلومات االئتمانية يوسف العبيد ان رأسمال 
الشركة قد ارتفع من 2 مليون دينار الى 2.280 
مليون دين���ار مع دخول بنك الكويت املركزي 
كمساهم بالشركة كذلك نتيجة لقيام مجلس ادارة 
شركة سي نت باعادة هيكلة االسعار اخلاصة 
باالستعالم عن طريق النظام اآللي لشركة سي 
نت وزيادة حجم االستعالم اآللي، الفتا الى ان 
االيرادات شهدت زيادة بلغ معدلها 19% لتصل 
الى 1.4 مليون دينار في العام املالي السابق وقد 
نتج عن ذلك زيادة في صافي ارباح الش���ركة 
بنس���بة 71% حيث بلغت 688.7 دينارا مقارنة 
مببلغ 402.8 دينار للس���نة املاضية، وبالتالي 
فقد أصبح رصيد األرباح املتراكمة 308.5 دنانير 
مقارنة بخس���ائر متراكمة في السنة السابقة 
قدرها 234.4 دينارا، ه���ذا وقد ارتفع مجموع 
حقوق املساهمني كما في نهاية سبتمبر 2009 

ليصبح 2.7 مليون دينار.
 واضاف العبيد في كلمته على هامش انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت 
امس، ان الش���ركة قامت خالل الس���نة املالية 
2009/2008 بتنفيذ العديد من املشاريع والتي 
يتمثل اهمها في مشروع حتديث وتطوير انظمة 
التشغيل وقاعدة البيانات بالتعاون مع احدى 
ش���ركات البرامج، وقد كان لهذا املش���روع اثر 
مباشر في حتسني اخلدمة املصرفية للمشتركني، 
وفي شهر مايو 2009 مت تنفيذ مشروع االصدار 
اآللي اجلديد للنظام اآللي للشركة والذي يتبنى 
تطبيق الضوابط االئتمانية اجلديدة بش���أن 

احلدود القصوى للقروض االستهالكية واملقسطة 
واقساطها الشهرية، مع استحداث محافظ جديدة 
للنظام استعدادا لتوس���يع قاعدة املشتركني، 
مضيف���ا ان املش���روع اخل���اص بتجهيز بيئة 
تشغيل احتياطية خاصة باالجهزة االحتياطية 
للنظام اآللي لشركة شبكة املعلومات االئتمانية 
وباالجهزة االحتياطية للنظام االلي لبنك الكويت 
املركزي مراحله النهائية، وكذلك بالنسبة ملشروع 
النظام اآللي اجلديد املربوط بقاعدة بيانات شركة 
ش���بكة املعلومات االئتمانية مع بنك الكويت 
املركزي، ومن املتوقع تسليمه في الربع االول 
من عام 2010، الفتا الى ان الشركة قامت ايضا 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
بتطوي���ر آلية جديدة خاص���ة بتزويد منوذج 
»تفويض العميل« وذلك من خالل عملية مسح 

ضوئي لكل منوذج.
وبني العبيد ان النتائج االحصائية للشركة 
تعكس حجم التطور الذي سجله اداء الشركة 
واملتمث���ل في زي���ادة عدد املش���تركني وعدد 
املس���تخدمني وزيادة قاعدة بيانات الش���ركة، 
وحجم القروض املمنوح���ة والزيادة في عدد 

عمليات االستعالم.
هذا وقد صادقت عمومية الش���ركة العادية 
على جميع البن���ود الواردة في جدول اعمالها 
عن السنة املالية املنتهية في 2009/9/30، وكان 
ابرزها املصادقة على بيانات الش���ركة املالية 
واملوافقة على اخالء طرف اعضاء مجلس االدارة 
 واب���راء ذمتهم من كل م���ا يتعلق بتصرفاتهم

القانوني���ة ع���ن الس���نة املالي���ة املنتهية في 
.2009/9/30

عموميتها وافقت على جدول األعمال 

)كرم دياب(يوسف العبيد في جانب من عمومية الشركة

متداول يتابع السوق واعالنات الشركات)أحمد باكير(فرانك دايلز وفيصل الشيخ خالل املؤمتر الصحافي

دايلز: 18 ألف »يخت« في الكويت
»العربية لالستثمار«: المستثمرون يعلقون 
آمااًل على تدخل حكومي النتشال السوق

االنبعاثات الكربونية والتعريف 
بترشيد استخدام موارد الطاقة 
غير القابلة للتجديد، إن التزامنا 
لتقليل آثار االنبعاث الكربوني 
ف���ي دورة العام احلالي ليس 
إال جزءا من مساهمة حكومة 
أبوظب���ي في بناء مس���تقبل 

مستدام للدولة«. 
من جانبه مدير االنش���طة 
في »هيئة أبوظبي للسياحة« 
فيصل الشيخ اكد أن أبوظبي 
استضافت العام املاضي نحو 
9.08 آالف ضيف من الكويت، 
مما جعلها ضمن أكثر 20 سوقا 
إنتاجية بالنسبة لنا، وجعل 
منها س���وقا واع���دة ومثالية 
نرغ���ب في تعزي���ز وصولنا 
إليها لتحقيق هدفنا هذا العام، 
واملتمثل في اس���تقطاب 1.65 
مليون م���ن نزالء الفنادق في 

اإلمارة«.
وأوضح أن معرض أبوظبي 
لليخوت ش���هد ف���ي دورته 
الع���ام املاضي  االفتتاحي���ة 
مشاركة يخوت تفوق قيمتها 
اإلجمالية 100 مليون دوالر )ما 
يعادل نحو 28 مليون دينار( ما 
يؤكد األهمية املتنامية للخليج 
العربي كسوق أساسي لليخوت 
من فئتي »سوبر يخت« و»ميغا 

يخت«. 

القطاعات خالل هذا الفصل، على 
الرغم من اس����تحواذه على اكبر 
حصة من اجمالي حجم التداول 
التي وصلت الى 35.5% في حني 
لم تتعد حصته من اجمالي قيمة 
التداوالت نسبة 21.7% وكان سهما 
ش����ركتي بيت االستثمار العاملي 
ونور لالس����تثمارات ب����ني اكبر 

اخلاسرين.
يبدو أن االقتصاد الكويتي شهد 
انكماشا بنس����بة 1.2% خالل عام 
2009، لك����ن من املتوقع ان ينمو 
بنسبة 2% سنة 2010 و4.5% سنة 
2011، فعام 2009 ش����كل اختبارا 
مفاجئا وقاسيا لقطاع الشركات في 
البالد، اذ مت اختبار قوة الشركات 
احمللية وقدرتها عل����ى مواجهة 
تقلبات األزمة املالية العاملية وعلى 
البقاء على قيد احلياة. وفي الوقت 
الذي ظهرت فيه تداعيات األزمة 
واضحة على القطاع املالي، اصابت 
التأثيرات السلبية ايضا االقتصاد 
برمته فأزمة الس����يولة اوصلت 
بعض الكيانات القيادية الى حافة 
االفالس كما دفعت بالبعض الى 
البحث عن مخرج من النفق القامت 
ولو بشروط مجحفة، ومازال عدد 
من هذه الشركات يبحث عن دعم 
مالي ما من احلكومة أو يفكر في 
االندم����اج او التخارج من بعض 

االصول.

ملسافات طويلة حول العالم.
وأضاف دايلز قائال: »لطاملا 
كانت السوق الكويتية جذابة 
ضمن قطاع األنشطة البحرية 
في املنطقة بشكل عام، وتتمتع 
الكوي���ت مبوق���ع جغراف���ي 
استراتيجي وبسوق لليخوت 
يعد األقوى في املنطقة، حيث 
ان عدد اليخوت التي تباع في 
الكويت يف���وق عددها في أي 
سوق أخرى في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، والشك في 
أن ذلك باإلضافة إلى مش���هد 
األنش���طة البحري���ة اآلخ���ذ 
بالتوسع يوفر فرصا متعددة 
الزده���ار عال���م اليخوت في 
الكويت إلى جانب دول اخلليج 

األخرى«.
وتأتي هذه املساعي لدعم 
معرض أبوظبي لليخوت عبر 
استقطاب الزوار القادمني من 
الكويت، حيث كش���فت هيئة 
أبوظب���ي للس���ياحة، الراعي 
الرئيس���ي ملع���رض أبوظبي 
لليخوت، ان الكويت في العام 
املاضي دخلت قائمة األسواق 
العش���رين األولى بالنس���بة 

للفنادق في أبوظبي. 
وأوضح دايلز »يدعم معرض 
أبوظبي لليخوت كل املبادرات 
التقليل من  التي من ش���أنها 

اداء في السوق خالل الربع األخير 
مرتفعا 30.30% يليه سهما العربية 
القابضة وأجيال العقارية اللذان 
صعدا 25% و20.83% على التوالي 
في حني سجل سهم اجيليتي اسوأ 
اداء في البورصة آخر 3 أش����هر 
من العام، عندما انخفض %54.76 
الدولية  ليتبعه سهما املجموعة 
لالس����تثمار ومجموع����ة عارف 
االستثمارية اللذان هبطا %45.26 
و42.11% على التوالي، اما بالنسبة 
ألداء س����هم أكبر شركة من حيث 
القيمة السوقية، فقد انخفض سهم 
الربع االخير  زين 21.54% خالل 
ليغلق عن����د 1.020 دينار بعد ان 
حقق مكاسب وصلت 10% خالل 
الربع الثالث، وبذلك يكون سهم 
زين قد سجل ارتفاعا بنسبة %21 

كامل عام 2009.
إل����ى ذل����ك ق����ال التقرير ان 
القطاعات –  مؤش����رات جمي����ع 
باستثناء التأمني – الربع األخير 
انتهت مرتدية اللون االحمر وقد 
انخفض مؤشر قطاع البنوك %8.6 
بقيادة بيت التمويل الكويتي وبنك 
الكويت الوطني، بعد أن هبط %1.9 
في الربع الثاني واس����تحوذ هذا 
القطاع على 4.6% من إجمالي حجم 
التداوالت وعلى 19.3% من إجمالي 
القيمة، أما قطاع االستثمار فهبط 
14.6% ليسجل بذلك أسوأ أداء بني 

أحمد مغربي
قال مدير مجموعة إنفورما 
لليخوت فرانك دايلز أن الكويت 
بها 18 ألف يخت مسجل، يرسو 
منها 2000 يخت في املراسي، 
في حني أن الباقي محمل على 
عربات، مما يشير إلى احلجم 
اآللية  اليخوت  الكبير لقطاع 
الترفيهي���ة التي يصل طولها 

إلى 35 مترا في الكويت.
حديث دايلز جاء في مؤمتر 
صحافي عقد أمس للتعريف 
مبعرض ابوظبي لليخوت في 
الثانية والذي سيعقد  دورته 
خالل الفترة م���ن 25 إلى 27 
فبراير اجلاري في مرسى ياس 
في إمارة ابوظبي، وهو احلدث 
األبرز من نوع���ه في املنطقة 
الذي يركز على قطاع اليخوت 
الفاخرة من فئتي »سوبر يخت« 
و»ميغا يخت«، وينظم احلدث 
حتت رعاية ولي عهد أبوظبي 
ونائ���ب القائد األعلى للقوات 
املس���لحة الفريق أول الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضح دايل���ز ان الزوار 
القادمني من الكويت من ضمن 
الذين يحظون بأكبر قدر من 
العارضة،  الش���ركات  اهتمام 
وأنهم شكلوا أحد أكبر األسواق 
خ���الل ال���دورة االفتتاحي���ة 
للمعرض العام املاضي، مشيرا 
إلى أن الس���وق الكويتي يعد 
األكبر في منطقة اخلليج من 
حيث عدد اليخ���وت، وتولي 
الشركات اإلقليمية والدولية 
العارضة في معرض أبوظبي 
لليخوت اهتماما كبيرا مبشتري 
اليخوت ومستأجريها القادمني 
من الكويت وتصنفهم على أنهم 

من أكثر العمالء احملتملني.
وب���ني أن املع���رض يوفر 
القادمني من  اليخوت  لعشاق 
الكويت فرصة فريدة لالطالع 
على أحدث م���ا توصلت إليه 
صناعة اليخوت على املستوى 
العامل���ي في م���كان قريب من 
بلدهم، مما يغنيهم عن السفر 

قال تقرير الش����ركة العربية 
لالستثمار عن نشاط سوق الكويت 
لألوراق املالي����ة ان االضطرابات 
استمرت خالل الربع االخير من عام 
2009 متأثرا مبوجات البيع وسط 
شعور سلبي انتاب املتداولني، وقد 
انخفض املؤشر السعري للسوق 
آخر ثالثة أشهر من السنة بنسبة 
10.39% مقارنة مع الربع الثالث، 
ليقفل عند مستوى 7005.3 نقاط 
بعد اجتيازه جلس����ات ش����ديدة 
التقلب. وميك����ن القول إن قاعة 
التداول قد غرقت مبس����تنقع من 
العوامل السلبية خالل هذا الفصل، 
مما اثبط شهية املستثمرين على 
التداول، فالفزع مازال يس����يطر 
على املتعاملني عندما يتعلق األمر 
بآفاق وتوقعات السوق على املديني 
القصير واملتوسط، وذلك في غياب 
مؤشرات إيجابية ملموسة تعزز 

الثقة املتهاودة.
وقد انخفض املؤشر السعري 
لكامل عام 2009 نحو 9.9% بعد أن 
شهد تقلبات حادة بلغت نسبتها 
على اساس سنوي 15.5% خالل 
الربع الرابع، وفي ظل هذه االجواء 
الغائمة مازال املستثمرون يعلقون 
آمالهم على تدخل محتمل للحكومة 
النتشال السوق من احلفرة التي 
وقع فيها، وكان املؤشر الوزني، 
الذي يعبر اكثر عن اداء اسهم كبار 
الالعبني في البورصة، قد انزلق 
15.21% ليخسر جميع مكاسبه التي 
حققها خالل الربعني السابقني، كما 
انخفضت قيمة التداوالت بنسبة 
23.1% بني إقفال ش����هر سبتمبر 
ونهاية ديسمبر 2009، وقد شهد 
السوق خالل جلسة اول اكتوبر 
تداوالت بقيمة 27.39 مليون دينار 
فقط، وهي أدن����ى قيمة تداوالت 
يس����جلها خالل الربع االخير من 
العام املاضي، لتتأرجح هذه القيمة 
ف����ي االجتاهني خالل االس����ابيع 

التالية.
وفي نظرة س����ريعة على أداء 
التقرير ان  بعض االس����هم، قال 
سهم األولى للوقود سجل افضل 

»وثاق للتأمين التكافلي« تطرح وثيقةخالل اإلعالن عن انطالق معرض أبوظبي لليخوت 25 الجاري
تأمين الحوادث الشخصية للطلبة 


