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االقتصادية

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان احدى الش����ركات التابعة 
لشركة املس����اكن الدولية للتطوير العقاري »مساكن« تدرس انشاء 
مشروع ڤلل بالس����عودية خالل العام احلالي، الفتة الى ان الشركة 
انته����ت من اعداد دراس����ات اجلدوى اخلاصة باملش����روع وجار أخذ 

املوافقات الالزمة للبدء في التنفيذ.
وبينت املصادر ان املشروع في اطار دراسة تقوم بها الشركة لبناء 

4 مشاريع سكنية جديدة في منطقتي العقيلة والفروانية، باالضافة 
الى دراسة أخرى تتعلق بتنفيذ مشاريع شقق متليك مطابقة لشروط 

بنك التسليف واالدخار.
واشارت الى ان الشركة تبحث دائما عن حلول سكنية للمواطنني 
الكويتيني تقوم على مبدأ خفض التكلفة وتوفير بيت بسعر معتدل، 
الفتة الى ان الشركة بصدد حتقيق أرباح عن 2009 وذلك بعد إعالنها 
أرباحا صافية لل� 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 248.030 دينارا.

شركة تابعة لـ »مساكن« تنفذ مشروع ڤلل بالسعودية

ارتفاع ملحوظ في تصنيع السيارات العاملية

صالح السلمي

محمد الطراح

الطراح لـ»األنباء«: السوق على خطى االنتعاش 
أحمد يوسف

قال رئيس جمعية املتداولني حتت 
التأس���يس محمد الطراح ان س���وق 
الكويت لألوراق املالية يشهد حاليا 
جتميعا على بعض األس���هم املنتقاة 

واألسهم التشغيلية.
وأض���اف في تصري���ح خاص ب� 
»األنباء« ان الس���وق ش���هد انطالق 
قوية منذ اإلعالن عن صفقة بيع »زين 

أفريقيا« األمر الذي يشير الى انطالقة 
جديدة للسوق في حال إمتام الصفقة 

الى حاجز ال� 8 آالف نقطة.
وأشار الى ان األخبار االيجابية من 
شأنها املس���اعدة في متاسك السوق 
وتذبذب���ه ح���ول 7600 نقطة وكلما 
اقتربنا من حي���ز تنفيذ الصفقة زاد 
مؤش���ر السوق مقتربا من ال� 8 آالف 
نقطة، الفتا الى وجود بعض حركات 

التصحيح وجني األرباح معتبرا انها 
شيء متوقع والبد منها، مشيرا الى ان 
من شأنها حتريك الدورة االقتصادية 

مرة أخرى.
وبني انه ال داعي للقلق من انخفاض 
مؤشر السوق في اليومني االخيرين 
قبل اجازات العيد الوطني، حيث ان 
الس���وق قد اعتاد على جني األرباح 

خصوصا في مثل هذه اإلجازات.

127 ألف سيارة جديدة ستباع محليًا 
خالل 2010 بنسبة نمو %3.5

فواز كرامي 
توقعت مصادر مطلعة في صناعة السيارات أن 
ترتفع نسبة واردات الكويت من السيارات خالل العام 
احلالي بنس����بة تتجاوز 20%، مشيرة إلى التحسن 
الكبير الذي طرأ على شراء السيارات اجلديدة خالل 
الشهرين املاضيني. متوقعة أن يكون حجم مبيعات 
الس����يارات احلديثة مبا يتجاوز ال� 127 ألف سيارة 

خالل هذه السنة.
وبينت املصادر ان التحسن األخير جاء بسبب 
احلمالت التس����ويقية التي قام بها وكالء السيارات 
في السوق احمللي إضافة إلى العروض املغرية التي 
رافقت شراء الس����يارات اجلديدة السيما ان األزمة 
املالية العاملية ساهمت بصورة كبيرة في انخفاض 
الطلب على السيارات اجلديدة بسبب افتقار العمالء 
للس����يولة من جهة وعدم تقدمي البنوك واملصارف 
التس����هيالت االئتمانية الالزمة لشراء سيارات من 

جهة اخرى.
أما على املدى الطوي����ل فبينت املصادر أن منو 
مبيعات السيارات سيكون ضعيفا في السنتني املقبلتني 
مقارنة بالعام 2008 والذي بلغت فيه نس����بة منو 
مبيعات السيارات اجلديدة ما يقارب ال� 8.5% وهي 
اعلى نس����بة حققها هذا القطاع. مشيرة الى نسبة 
النمو املتوقع في الس����نتني املقبلتني ستتراوح بني 

2.5% و%3.5.
وأش����ارت املصادر إلى االتفاقيات العديدة التي 
قام بتوقيعها وكالء مبيعات الس����يارات مع البنوك 
واملصارف لتقدمي تسهيالت ائتمانية لتمويل شراء 
س����يارات جديدة للعمالء. الفتة إلى ان الش����ركات 
املصنعة األم قدمت كل التسهيالت لوكالئها في جميع 
دول العالم لرفع نسبة مبيعاتها بسبب الصعوبات 
التي تعرضت لها هذه املصانع وكادت تتسبب في 
إعالن إفالس����ها لوال التدخالت احلكومية في بعض 
ال����دول وتقدمي دعم مالي وتنظيمي لها س����اهم في 

بقائها في العمل.
وتوقعت املصادر ان تشهد السيارات األميركية 
بشكل خاص حتسنا كبيرا في املبيعات وذلك بسبب 
انخفاض قيمة الدوالر من جهة وللحمالت الكبيرة 
والتسهيالت الضخمة التي تقدمها في منطقة الشرق 
االوسط بشكل عام وفي منطقة اخلليج بشكل خاص 
الفت����ة الى توقيع الش����ركات األميركية للعديد من 
االتفاقيات مع البنوك العامل����ة في املنطقة لتقدمي 
تسهيالت ائتمانية لشراء منتجاتها، األمر الذي سيكون 
له دور ايجابي في تعزيز مبيعات هذه الشركات. كما 
تقوم الشركات بتقدمي دعم مماثل للمنتجات املكملة 
لصناعة سياراتها من ناحية قطع التبديل وغيرها 

من خالل تقدميها إياها بأسعار تنافسية. 

الحمالت الترويجية والتسهيالت االئتمانية عامالن لتحسن المبيعات

السلمي لـ »األنباء«: البورصة ستشهد استقرارًا
بعد العطلة عبر سيولة صفقة »زين ـ أفريقيا«

محمود فاروق
توقع نائب الرئيس ونائب 
العض���و املنتدب في ش���ركة 
الدولية  املالية  االستش���ارات 
»إيفا« صالح السلمي أن يشهد 
السوق املزيد من االستقرار بعد 
عطلة األعياد الوطنية مستن��دا 
إلى عودة السيول��ة املالية إلى 
البورصة عب���ر صفق��ة زي��ن 
افريقي��ا األمر ال��ذي سينعك��س 
بااليج��اب على تداوالت السوق 
املزيد من االستقرار  لتش���هد 
اس���تعدادا لقفزة تصحيحية 
إيجابية لكس���ر حاجز 7500 

نقطة.
واضاف السلمي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« أن الس���وق 
يس���ير في اجتاه ايجابي وفق 
دورة اقتصادية طبيعية اذ ان 
السوق ش���هد خالل السنوات 

ان السوق لن يعود الى وضعه 
الس���ابق اال اذا حتس���ن االداء 
التشغيلي للشركات املسجلة 

في السوق. 

هيئة سوق المال

وش�����دد عل�����ى ض��رورة 
تفعيل هيئة سوق املال كما هو 
متبع في اسواق املال االخرى 
في املنطقة حيث يعتبر السوق 
الكويتي األقدم خليجيا حيث 
ش���رع العمل به منذ اكثر من 
20 س���نة اال انه مازال بصدد 

انشائها. 
وكان السوق قد أنهى مؤشراته 
الرئيسية على انخفاض للجلسة 
الثالثة على التوالي مع نهاية 
االسبوع املاضي، ليغلق دون 
مس���توى 7400 نقطة، متأثرا 
البيع على  باستمرار عمليات 

لش���ركات جديدة في الكويت 
ودول خليجي���ة، مش���يرا إلى 
ان كثرة ادراج الش���ركات في 
البورصة والت���ي بلغت نحو 
160 شركة ساهمت في خفض 
مستوى سيولة السوق، مضيفا 

االربع املاضية منوا كبيرا في 
الوقت  اسعار اس���همه وحان 
ليمر بحالة تذبذب فني السعار 
أسهم بعض الشركات املسجلة 
ف���ي الس���وق والتي ش���هدت 
بعضها ارتفاعات قياسية غير 

مسبوقة.
وقال ان اهم اسباب تذبذب 
اداء الس���وق وعدم استقراره 
يعود الى الزيادات املبالغ بها 
في رؤوس االموال مستشهدا 
اموال الشركات  برفع رؤوس 
من 5 ماليني الى 100 مليون مما 
يعني سحب 95 مليون دينار 
من سيولة السوق وليس من 

ودائع او عقارات الشركة.
الس���وق  وب���ني ان هبوط 
جاء بس���بب ع���دة عوامل من 
التي مت  السيولة  اهمها نقص 
استخدامها في عمليات االكتتاب 

غالبية قطاعات السوق، خاصة 
أسهم شركات اخلدمات بقيادة 
سهم »زين«، اضافة إلى أسهم 
قطاع املصارف، فيما حاولت 
التأمني  بعض أس���هم قطاعي 
والصناعة تقدمي بعض الدعم 
للمؤشر الذي استطاع تقليص 
بعض خس���ائره عند االغالق، 
فيما س���جلت تداوالت السوق 
قيمة متدنية وصلت إلى نحو 
48 مليون دينار، وأغلق املؤشر 
السعري على انخفاض بنحو 
22 نقطة فيما اغلق املؤش���ر 
»الوزني« فاق���داي 3.9 نقاط 
ليغلق عند مستوى 425 نقطة، 
وبلغت كمية األسهم املتداولة 
268.8 مليون سهم تقريبا، من 
خالل تنفيذ نحو 5883 صفقة، 
بلغت قيمتها حوالي 48.6 مليون 

دينار.

أرجع تذبذب أداء السوق إلى الزيادات المبالغ فيها لرؤوس أموال الشركات

»بيان«: أداء السوق »متماسك« رغم التراجع بسبب جني األرباح
أظهر التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية متاسك في أدائه 
خالل األسبوع املاضي على الرغم 
من تراجعه متأثرا بعمليات جني 
األرباح الت���ي حققتها مجموعة 
كبيرة من األس���هم املدرجة في 
األس���بوع الس���ابق. فقد سجل 
املؤشر السعري انخفاضا محدودا 
بلغت نس���بته 0.24%، في حني 
ارتفع املؤش���ر الوزني بنس���بة 
بسيطة بلغت 0.13% عن إغالق 
األس���بوع ما قبل املاضي. وكان 
الس���وق قد قدم أداء مستقرا في 
بداية األسبوع استطاع من خالله 
أن يحقق مزيدا من املكاسب، إذ 
تنوعت التداوالت في أول يومني 
من األسبوع بني النشاط البيعي 
وعمليات الشراء االنتقائي، وهو ما 
تسبب في تذبذب مؤشرات السوق 
خالل جلستي األحد واالثنني. إال أن 
عمليات جني األرباح أخذت بزمام 
األمور في اجللستني األخيرتني، 
حيث ارتفعت وتيرة عمليات البيع 
مع اقتراب إجازة العيدين الوطني 

والتحرير. 
وقال التقرير انه على الرغم 
من تراجع مؤشرات التداول في 
األسبوع املاضي مقارنة بالنشاط 
الذي شهده السوق في األسبوع 
السابق، إال أن املتغيرات الثالثة 
للتداول حافظت على مستويات 
جيدة بشكل عام. فقد بلغ املتوسط 
اليومي لقيمة التداول في األسبوع 
املاض���ي 75.21 ملي���ون دينار 
بانخفاض نس���بته 45.55% عن 
مستويات األسبوع الذي سبقه، 
بينما تراجع متوسط عدد األسهم 
املتداولة بنسبة 42.03% ليصل 

الثالثة. وخ���الل تداوالت اليوم 
الثاني، استمر السوق بالتذبذب 
لكنه أنهي اجللسة على مزيد من 
األرباح اليومية ملؤشريه السعري 
والوزني، حيث أقفل األول على 
منو بنسبة 0.30%، في حني ارتفع 
الثاني بنسبة بلغت 0.91% نتيجة 
عمليات الشراء التي تركزت على 
أسهم قيادية. أما في جلسة يوم 
الثالثاء،فقد شهد السوق ارتفاعا 
للحظات، ثم عكس اجتاهه نزوال 
نتيج���ة تعرضه ملوجة عمليات 
بيعية بهدف جني األرباح، ما دفع 
باملؤشر الس���عري إلى التراجع 
بنس���بة 0.54%، بينما انخفض 
املؤش���ر الوزني بنسبة %0.32. 
الس���وق انخفاضه في  وواصل 
آخر أيام األسبوع، وسط تراجع 
ملحوظ في مس���تويات التداول 
ليتكبد مزيدا من اخلسائر، حيث 
أقفل كل من املؤشرين السعري 
والوزني على انخفاض بنسبة 

0.30% و0.92% على التوالي.
وبذلك أنهى املؤشر السعري 

إلى 450.52 مليون سهم. 
ولف���ت التقرير ال���ى انه مع 
اقفاالت يوم األربع���اء املاضي، 
يكون السوق قد اختتم تداوالت 
ش���هر فبراير عل���ى ارتفاع في 
مؤشره السعري بنسبة %5.03 
عن إغالق ش���هر يناير السابق، 
بينما حقق املؤشر الوزني منوا 
الفتا بلغت نسبته 13.50%. وعلى 
صعيد األداء منذ بداية العام، سجل 
املؤشران السعري والوزني منوا 
إجماليا بنسبة 5.33% و%10.21 

على التوالي.
وبالعودة إلى النشاط اليومي 
للسوق خالل األسبوع، قال التقرير 
ان السوق بدأ تداوالت يوم األحد 
على ارتفاع في الساعة األولى من 
اجللسة ثم أخذ بالتذبذب ضمن 
نطاق محدود مقفال على مكاسب 
جلهة املؤشرين الرئيسيني، حيث 
أغلق السعري على منو بنسبة 
0.30% كم���ا متك���ن الوزني من 
حتقيق زيادة نس���بتها %0.47، 
التداول  وسط تراجع متغيرات 

300.85 مليون دينار، هذا وبلغ 
املتوسط اليومي لقيمة التداول 
خالل األس���بوع املاض���ي 75.21 
مليون دينار منخفضا من 138.12 
مليون دينار في األسبوع الذي 
س���بقه، في حني نقص متوسط 
حجم التداول من 777.21 مليون 
سهم ليصل إلى 450.52 مليون 
سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
املنفذة 7.890  لعدد الصفق���ات 
صفقة مقارنة ب���� 11.201 صفقة 

في األسبوع قبل املاضي.

تداوالت القطاعات

شغل قطاع االستثمار املركز 
األول جلهة حجم التداول خالل 
األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم 
املتداولة للقطاع 560.20 مليون 
سهم شكلت 31.09% من إجمالي 
تداوالت السوق، فيما شغل قطاع 
اخلدم���ات املرتبة الثانية، حيث 
بلغت نسبة حجم تداوالته %29.32 
من إجمالي السوق، إذ مت تداول 
528.38 مليون سهم للقطاع. أما 

انخفاض مؤشره بنسبة %0.96 
بع���د أن أغلق عند عند 2.806.6 
نقطة، ثم قطاع الش���ركات غير 
الكويتية ثالثا مع تراجع مؤشره 
بنسبة 0.65%، مقفال عند 7.473.0 
نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا 
فكان قطاع التأمني والذي أغلق 
مؤشره عند 2.744.8 نقطة بتراجع 
نسبته 0.11%. من ناحية أخرى، 
تصدر قطاع الصناعة القطاعات 
الرابحة خالل األسبوع املاضي، 
ارتفع مؤش���ره بنس���بة  حيث 
1.23% منهيا تداوالت األس���بوع 
عند 5.966.0 نقطة، تبعه قطاع 
البنوك الذي أقفل مؤش���ره عند 
8.811.2 نقطة مرتفعا بنسبة %1.15، 
وحل ثالثا قطاع االستثمار الذي 
منا مؤشره بنسبة 0.08% مقفال 

عند 5.704.3 نقطة.

مؤشرات التداول

مت خالل األسبوع املاضي تداول 
1.80 مليار سهم من خالل تنفيذ 
31.561 صفق���ة بقيم���ة إجمالية 

الكويت لألوراق  قطاعات سوق 
املالي���ة تراجعا في مؤش���راتها 
بنهاية األس���بوع املاضي، فيما 
منت مؤشرات القطاعات الثالثة 
الباقية. وجاء قطاع األغذية في 
مقدمة القطاعات اخلاسرة حيث 
أقفل مؤشره عند 4.762.0 نقطة 
منخفضا بنس���بة 3.33%، تبعه 
قطاع العقار في املركز الثاني مع 

تداوالت األس���بوع على نسبة 
تراجع بلغت 0.24% بعد أن أغلق 
أقفل  عند 7.378.8 نقطة، بينما 
املؤشر الوزني يوم اخلميس عند 
425.15 نقطة مرتفعا بنسبة %0.13 
عن إغالق األسبوع الذي سبقه.

مؤشرات القطاعات

هذا وقد س���جلت خمسة من 

من جهة قيمة التداول، فقد شغل 
قطاع اخلدمات املرتبة األولى، إذ 
بلغت نس���بة قيمة تداوالته إلى 
السوق 37.40% بقيمة إجمالية 
112.50 مليون دينار فيما شغل 
قطاع االستثمار املرتبة الثانية، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 19.97% وبقيمة إجمالية 

60.08 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأس���مالية 
لس���وق الكويت لألوراق املالية 
بنس���بة 0.16% خالل األس���بوع 
املاضي لتصل إلى 32.36 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، 
الرأس���مالية  القيمة  حيث منت 
الس���وق  ألربع���ة قطاعات من 
مقابل تراجعها للقطاعات األربعة 
الباقية. وتصدر قطاع الصناعة 
الئح���ة القطاع���ات الرابحة، إذ 
ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 
بلغت 1.77% بعد أن وصلت إلى 
2.96 ملي���ار دينار ج���اء بعده 
قطاع البنوك الذي وصلت قيمته 
الرأس���مالية إلى 10.80 مليارات 
دينار مسجال منوا نسبته %1.06، 
وحل قطاع الشركات غير الكويتية 
ثالثا بنس���بة منو بلغت %0.79 
لتص���ل قيمته الرأس���مالية إلى 
3.13 مليارات دينار، في املقابل، 
كان قطاع األغذية أكثر القطاعات 
تراجعا، حيث انخفضت قيمته 
الرأسمالية خالل األسبوع املاضي 
بنسبة 4.13% لتصل إلى 798.51 
مليون دينار، تبعه قطاع اخلدمات 
في املرتبة الثانية الذي تراجعت 
الرأسمالية بنسبة %1.01  قيمته 
إلى 9.07 مليارات دينار  لتصل 
فيما جاء قطاع العقار ثالثا مع 
تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 
0.96% بعد أن وصلت إلى 2.04 

مليار دينار.

0.24% انخفاضًا بالمؤشر السعري في تداوالت األسبوع الماضي

تقـــرير

األسهم األكثر تداوالً )من حيث القيمة(
التغير في اإلقفالإقفالالنسبة إلى السوقالقيمة )مليون د.ك(الرمز
0.00%14.481.280.0%43.57زين

-10.14%5.65620.0%17.00أجيليتي

3.92%4.14530.0%12.47بوبيان ب

7.94%3.60340.0%10.83خليج ب

1.33%3.22380.0%9.68صناعات

التداوالت األسبوعية لمختلف القطاعات*
النسبة إلى السوققيمة التداول )مليون د.ك(النسبة إلى السوقكمية التداول )مليون سهم(القطاع
11.09%3.9133.37%70.40البنوك

19.97%31.0960.08%560.20االستثمار

0.15%0.060.45%1.11التأمني

10.14%19.9330.50%359.24العقار

13.72%5.3541.28%96.41الصناعة

37.40%29.32112.50%528.38اخلدمات

1.23%0.893.69%16.10األغذية

6.31%9.4518.98%170.26غير الكويتي

1802.08300.85إجمالي السوق
* )باستثناء قطاع الصناديق(

األسهم األكثر تداوالً )من حيث الكمية(
التغير في اإلقفالإقفالالنسبة إلى السوقالكمية )مليون سهم(الرمز

8.33%5.5539.0%100.00ميادين

-7.46%5.5062.0%99.08الصفوة

1.23%5.1982.0%93.52عقارات ك

-8.86%4.5372.0%81.68متويل خليج

-6.86%3.4995.0%62.98الديرة

األسهم األكثر ارتفاعاً
التغير %التغير )فلس(إقفال )أسبوع حالي(إقفال )أسبوع سابق(الرمز

31.75%126.0166.040.0عربي قابضة

24.14%87.0108.021.0مبرد

18.00%250.0295.045.0الصخور

15.49%355.0410.055.0األنظمة

14.29%126.0144.018.0شارقة أ

القيمة الرأسمالية لمختلف القطاعات )التغير خالل األسبوع(
%التغير )مليون دينار(القيمة الحالية )مليون دينار(القيمة السابقة )مليون دينار(القطاع
1.06%10.680.7210.794.47113.75البنوك

0.29%3.236.563.245.839.28االستثمار

-0.19%-324.87324.250.62التأمني

-0.96%-2.057.622.037.8619.76العقار

1.77%2.907.632.959.1851.54الصناعة

-1.01%-9.163.869.071.1692.71اخلدمات

-4.13%-832.93798.5134.42األغذية

0.79%3.107.303.131.9224.62غير الكويتي

0.16%32.311.5032.363.1851.68اإلجمالي


