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اما عن النتائج املالية للبنك التجاري الكويتي في 
2009، فقال التقرير: اعلن البنك التجاري الكويتي 
نتائجه املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
والتي تشير الى تراجع ارباحه الصافية عن تلك 
التي حققها في عام 2008، حيث بلغ صافي ارباح 
البنك في نهاية الع��ام املاضي بعد خصم حصة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وحقوق 
االقلي��ة نحو 146 الف دينار مقابل 100.7 مليون 
دينار في عام 2008 وبتراجع قدره 100.5 مليون 
دينار اي بنس��بة تراجع بلغت 99.9% وانخفض 
هامش صافي الربح من نحو 29.7% في عام 2008 

الى نحو 0.1% في نهاية عام 2009.
والحظ التقرير من خالل حتليل البيانات املالية 
للبنك ان املصادر الرئيس��ية لهذا املس��توى من 
التراجع هي االرتفاع الكبير في بند هبوط القيمة 
ومخصصات اخرى بنحو 126.8%، اي ما قيمته 73.1 
ملي��ون دينار، ارتفاعا من 57.7 مليون دينار في 
نهاية عام 2008 الى نحو 130.8 مليون دينار في 
نهاية العام 2009، ومتثل النسبة الكبرى من هذا 
االرتفاع بند مخصصات قروض وسلفيات العمالء 
)محدد( بنحو 86.5% من اجمالي بند املخصصات، 
مقارنة بنسبة 11.3% من اجمالي املخصصات في 
عام 2008 وتراجع بند صافي ربح من استثمارات 
ف��ي اوراق مالية بنس��بة 46.3%، اي ما يعادل 16 
مليون دينار، من 34.6 مليون دينار في نهاية عام  
2008 الى 18.6 مليون دينار في نهاية عام 2009، 
وانخف��ض بند صافي رب��ح التعامالت بالعمالت 
االجنبية بنسبة 58% اي ما يعادل 3.4 ماليني دينار 
متراجعا الى 2.5 مليون دينار في العام، كما تراجعت 
ايضا ايرادات اتعاب وعموالت بنس��بة 4.9% عن 
العام 2008 بنحو 1.5 مليون دينار متراجعا الى 30 
مليون دينار في عام 2009، وتراجع صافي ايرادات 
الفوائد بنسبة 10.7%، ويعود السبب في ذلك الى 
تراجع ايرادات الفوائ��د بوتيرة اعلى من تراجع 
مصروفات الفوائ��د، اذ تراجعت ايرادات الفوائد 
بنس��بة 32.5% اي بنح��و 83.5 مليون دينار عن 
العام 2008 الى 173.7 مليون دينار، بينما تراجعت 
مصروفات الفوائد بنسبة 50.5% اي بنحو 70.9 

ملي��ون دينار عن العام 2008 متراجعة الى 69.6 
مليون دينار في الع��ام 2009، وبالتالي تراجعت 
نس��بة هامش الفائدة من املعدل 3.2% خالل العام 

2008 الى نحو 3.1% خالل العام 2009.
وتراجعت املصروفات التش��غيلية للبنك مبا 
قيمته 8.5 ماليني دينار، وهو ما ميثل نسبة %24.3 
لتبلغ نحو 26.3 مليون دينار وذلك نتيجة تراجع 
مصروف��ات عمومية وادارية مبا نس��بته %58.5 
اي نح��و 7.8 ماليني دينار، ام��ا البنود االخرى 
فتراجعت، لكن بنحو طفي��ف، حيث تراجع بند 
االستهالك بنسبة 7.5% وبند مصاريف املوظفني 

بنحو %2.6.
واضاف التقرير ان االرقام تشير الى ان مستوى 
مخاطر السيولة قد تراجع، فقد بلغت نسبته نحو 
91.3% في عام 2009 تراجعا من نحو 97.7% خالل 
عام 2008، سجل معدل مخاطر الفائدة انخفاضا 
طفيفا بهبوطه الى نحو 0.907 مرة في عام 2009 

مقابل 1.016 مرة لعام 2008.
ومن جانب آخر، تراجع اجمالي اصول البنك 
بنحو 711.4 مليون دينار، اي انه تراجع بنس��بة 
16.5% ليتراجع الى نحو 3595.3 مليون دينار مقابل 
4306.7 ماليني دينار في ع��ام 2006، وارتفعت 
االصول احلكومية بنحو 43.5% لتصل نس��بتها 
من جملة اصول البنك الى 10.1% اي ما يس��اوي 
361.3 ملي��ون دينار، بعد ان كانت النس��بة من 
اجمالي االصول نح��و 5.8%، او ما يعادل 251.8 

مليون دينار في 2008.

 إطالق برنامج »المرأة في االقتصاد«
سلسلة توثيقية على مستوى العالم العربي

بيروت ـ اتحاد درويش
ألن للمرأة دورا أساس����يا في 
تق����دم املجتمع وتنميته، فهي في 
سعي دؤوب لتعزيز هذا الدور في 
كل املجاالت، وقد سجلت حضورا 
متميزا في احلياة السياسية على 
امتداد الوطن العربي وتقوم بجهود 
حثيثة نحو تفعيل هذا الدور على 
القرار السياسي،  صعيد صناعة 
ورغم التقدم الذي أحرزته، السيما 
في السنوات املاضية، اال أن املشاركة 
االقتصادي����ة للمرأة ف����ي البلدان 
العربية مازالت من أدنى النسب في 
العالم. ووفقا لالحصائيات الرسمية 
في لبنان مثال وصل معدل إسهام 
املرأة في النشاط االقتصادي الى 
32.4% في حني ان نسبة إسهام املرأة 
الكويتي����ة 49% واالمارات %38.2 

واالردن %22.7.
انطالقا من هذه االرقام والنسب 
املئوية ملساهمة املرأة في التنمية 
االقتصادية، فإن املطلوب مأسسة 
اجلهود وازالة العوائق التي تقف 
مانع����ا أم����ام اس����تغالل طاقاتها 
االنتاجية وتوظيفها بصورة كاملة، 
وفي مقدمة ذلك زيادة الوعي حول 
اهمية دوره����ا كعنصر فعال في 
التنمية االقتصادية، وجاء اطالق 
العربي����ة للبرنامج  امل����رأة  قناة 
االقتصادي املتخصص »املرأة في 
االقتصاد« تعبيرا صريحا عن أهمية 
دور املرأة في التنمية البش����رية 
املس����تدامة، وأقامت باملناس����بة 
احتفاال في بيروت رعته رئيسة 

اللجنة العلمية للبرنامج السيدة 
رندة عاصي بري التي حتدثت عن 
أهداف البرنامج في عملية التكامل 
والتأسيس نحو ملتقى اقتصادي 
سنوي يتناول مشاكل وقضايا املرأة 

كقوة اقتصادية وسياسية.
وأكدت أن درجة مشاركة املرأة 
في النشاط االقتصادي واالجتماعي 
تعتبر أحد أهم املعايير املستخدمة 
لقياس م����دى تق����دم املجتمعات 
وتطورها، خاصة في اطار االهتمام 
بالتنمية البشرية املستدامة التي 
تقوم على تنمية قدرات االفراد الى 

أقصى حد ممكن.
وأشارت الى أن البرنامج يهدف 
الى خل����ق وعي حيال أهمية دور 
املرأة احمل����وري في بناء وتطوير 
اقتصادات مجتمعاتنا وتس����ليط 
الض����وء عل����ى أال تنمية من دون 
اقتصاد وأال اقتصاد وتنمية مبعزل 

عن املرأة.

نقي

وألن للهيئات الداعمة للبرنامج 
دورا أساس����يا في مؤازرة العمل 
إلجنازه وتوفير كل وسائل الدعم، 
السيما احتاد غرف مجلس التعاون 
اخلليج����ي، فقد أك����د أمينه العام 
عبدالرحيم نقي ان التش����ريعات 
القانونية اخلليجية املتعلقة باملرأة 
شهدت الكثير من التطورات خالل 
العقدين املاضيني، ولفت الى انه 
بالنسبة للتشريعات اخلاصة بعمل 
املرأة فقد أفردت قوانني العمل في 

القطاع األهلي أبوابا مستقلة في 
تشغيل النس����اء حيث استجابت 
للعديد م����ن اتفاقيات وتوصيات 
منظمة العمل الدولية التي تكفل 
ح����ق املرأة في العم����ل واحلقوق 

والواجبات.
وأش����ار ال����ى ان دول املجلس 
تتبنى مبدأ املساواة بني اجلنسني 
ف����ي التعلي����م من خ����الل إتاحة 
الفرص املتس����اوية لكل من املرأة 
والرجل إلمتام تعليمهما. واعتبر 
ان التعليم هو الركيزة األساسية 
بعد التشريعات لضمان متكني املرأة 
اقتصاديا. وأوضح ان معدل مساهمة 
املرأة في النش����اط االقتصادي قد 
ازداد م����ن 14.2% ع����ام 2000 إلى 
27.3% عام 2004 ثم نحو 31% عام 
2008، على ان هذه املساهمة التزال 
منخفضة نس����بيا بل تعد من أقل 
النسب في العالم، وشدد على دور 
وسائل اإلعالم املختلفة في إحداث 
التغيير املهم واملطلوب عبر تكثيف 
عرض برامج اخلدمات التعليمية 
والتدريبية اخلاص����ة باملرأة مبا 
يعزز مكانتها ويدعم مش����اركتها 
في مج����االت التنمية االقتصادية 

واالجتماعية املختلفة.

الدفع

كما كان ل�»االسكوا« مساهمتها 
ف����ي اط����الق برنامج »امل����رأة في 
االقتص����اد« كم����ا أوض����ح وكيل 
األمني العام لألمم املتحدة واألمني 
التنفيذي د.بدر الدفع حيث أكد ان 

موضوع مشاركة املرأة في احلياة 
االقتصادية يشكل محورا هاما لألمم 
املتحدة وهو يبرز من خالل األحداث 
املتتالية التي دعت إليها املنظمة 
الدولية بدءا بقمة بكني عام 1995 
وصوال الى القمة العاملية عام 2005 
التي أعاد من خاللها زعماء العالم 
تأكيدهم على القيام بخطوات بارزة 
في إيجاد حلول ملعضالت شائكة 
كالسالم واألمن والتنمية وحقوق 
اإلنسان واإلرهاب والبيئة والصحة 

وغيرها من القضايا امللحة.
وأعلن ان املشاركة االقتصادية 
للمرأة في الدول العربية مازالت 
من أدنى النسب في العالم، معددا 
العوائق التي حتول دون انخراطها 
بشكل كبير في التنمية االقتصادية، 
وأش����ار الى ان »االس����كوا« تركز 
بشكل أساسي على موضوع تعزيز 
املش����اركة االقتصادية للمرأة في 
الدول العربية، الفتا الى ان الدورة 
الرابعة للجنة املرأة في »االسكوا« 
اعتمدت قرارا يتضمن مش����روع 
إنشاء مرصد للمرأة العربية وأجهزة 
لإلن����ذار املبك����ر ملتابعة وحتليل 
الظواهر االجتماعية اخلاصة بوضع 
املرأة بحيث ميكن تدارك املشاكل 
املجتمعية قبل تفاقمها وحاليا يتم 
درس امكانية استضافة لبنان لهذا 
املرصد بالتعاون مع مؤسس����ات 

حكومية وغير حكومية.
العبداهلل 

من ناحيته أكد وزير الشباب 
والرياضة علي العبداهلل على أهمية 

دور اإلعالم في نقل صورة املرأة 
مل����ا له من تأثير فّعال، واعتبر ان 
املرأة اخترقت جميع املجاالت لكن 
دورها بقي خجوال في مجال االعمال 
واالقتصاد، ولفت الى ان االعالم لم 
يركز على دور املرأة في هذا املجال، 
وال جن����د فيه ما يحفز املرأة على 
اخلوض في ه����ذا املضمار، وقال 
ليس املطل����وب من االعالم اعطاء 
نواح ايجابية، امنا يكفي ان يوقف 
حملة املرأة بصورتها الس����لعية 
وعدم إبراز قدراتها، خصوصا في 

املجال االقتصادي.
وكانت معدة البرنامج االعالمية 
غادة بلوط زيتون قد عّرفت بالغاية 
املنشودة من خالل البرنامج الذي 
هو عمل اعالمي يقدم أول سلسلة 
توثيقي����ة اقتصادية ملؤسس����ات 
رائدات في التنمية على مستوى 
العالم العربي بالتعاون والتنسيق 
مع فعاليات املجتمع املدني والقطاع 
اخلاص والهيئات الراعية للبرنامج. 
وقالت ان البرنامج ينفرد بتقدمي 
دورات تدريبية ضمن فقرة »أسواق 
امل����ال« تتناول املفاهي����م التقنية 
وكيفي����ة توجيه االس����تثمارات 
املناس����ب  باالجت����اه  العربي����ة 
بالتنس����يق مع املصارف العربية 
وهيئات أسواق املال، وأوضحت ان 
للبرنامج جلنة علمية ضمت األمناء 
العامني للهيئات الراعية ونخبة من 
الفعاليات االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية على مستوى لبنان 

والعالم العربي.
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..وتتسلم درعا تذكارية باملناسبة رندة بري تتوسط احلضور في انطالق املؤمتر

من اليمني: مازن الناهض وخالد الهاجري وعبداهلل التويجري عقب توقيع االتفاقية

»الوطني« يكافئ عمالء حساب »المستقبل« و»لِك«
بباقات »زين« الخاصة بقطاع الموظفين

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
تخصيص مكافأة لعمالء حسابي 
»املس���تقبل« و»لِك« اجلدد ممن 
يقومون بتحوي���ل رواتبهم إلى 
بنك الكويت الوطني وتزويدهم 
بجملة من العروض احلصرية، 
حيث تتيح زين حصرا لعمالء 
بنك الكويت الوطني اجلدد فرصة 
االستفادة من اخلدمات اخلاصة 
بقطاع املوظف���ني باإلضافة إلى 
املزايا واألس���عار  مجموعة من 
املخفضة واالشتراكات املجانية.

وق���ال مدير ع���ام املجموعة 
املصرفي���ة للش���ركات في بنك 
الناهض  الوطني مازن  الكويت 
عقب توقيع العقد إن طرح بنك 
العرض  الوطن���ي لهذا  الكويت 
املجزي يأتي في إطار سعيه الدائم 
ملكاف���أة عمالئه وإتاحة الفرصة 
لهم لالستفادة من شبكة عالقات 
البنك الوطني وشراكاته الراسخة 

مع كبريات الشركات.
وأش���اد الناه���ض بالتعاون 
الوطيدة  الوثي���ق والعالق���ات 
التي تربط ش���ركة زين بالبنك 
الوطني والت���ي تبرز من خالل 
ش���راكة الوطني في العديد من 
املجاالت وفي مختلف الدول التي 
يتواجد فيه���ا، مؤكدا أن »زين« 
تعد من أفضل وأكبر ش���ركات 
االتص���االت املتنقلة ليس فقط 

على مستوى املنطقة ولكن على 
مستوى العالم.

م���ن ناحيته، ق���ال الرئيس 
التنفيذي في شركة زين الكويت 
الهاجري »هذه ليس���ت  م.خالد 
املرة األول���ى التي نتعاون فيها 
الوطني افضل  الكويت  مع بنك 
بنك في الكويت والشرق األوسط، 
فعالقتنا م���ع »الوطني« عالقة 
شراكة إستراتيجية، وهذه اخلدمة 

تأتي حتت هذا العنوان«.
وأوضح الهاجري أن شركة زين 
مهتمة كثيرا بقطاع املوظفني، وهو 
ما انعكس على تنوع العروض 
الش���ركة مؤخرا  التي طرحتها 
في السوق، وخصوصا خدمات 
تكنولوجيا نقل املعلومات، مبينا 
أن الشركة ستقدم مع بنك الكويت 
الوطني عروضا حصرية لعمالء 
البنك الوطني من فئة املوظفني.

وأفاد الهاجري بأن شركة زين 
أرقام مميزة،  س���تقوم بتوفير 
باإلضاف���ة إلى عروض حصرية 
على خدمات زين لقطاع املوظفني، 
مؤك���دا أن »زين« س���عيدة بهذا 
التع���اون، وتتطلع إل���ى املزيد 
من التعاون والتكامل بني عمالء 
»الوطني« و»زين« للفترة املقبلة 
خصوص���ا أن اجلهتني بخالف 
ريادتهما فإنهما ميلكان احلصة 

األكبر في السوق الكويتية.

وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الش���خصية 
لدى بنك الكويت الوطني عبداهلل 
النجران التويجري: »إن العمالء 
الذين يحصل���ون على العرض 
سيكون لديهم احلق في اختيار 
إحدى باقات »زين« اخلاصة بقطاع 
املوظفني واالستفادة من اشتراكات 
مجانية ف���ي اخلدمات الصوتية 
واالستفادة من االنترنت املتنقل 
فائق السرعة بأس���عار خاصة 
واملزيد من املزايا خالل فترة هذا 

العرض«.
وأض���اف »ميك���ن لعمالئنا 
االستفادة بشكل كبير من املزايا 
التي تتيحها ش���راكتنا الوثيقة 
مع شركة زين لالتصاالت، والتي 
حترص دائما على تقدمي أفضل 
العروض واخلدمات احلصرية 
لعمالء البنك الوطني«، كاش���فا 
عن مدى سعادته بتوفير أفضل 
املزيد  التي حتم���ل  الع���روض 
م���ن القيم���ة املضاف���ة لعمالء 

»الوطني«.
ودعا التويج���ري جميع من 
ليس لديهم حس���ابات مصرفية 
لدى بنك الكوي���ت الوطني إلى 
املبادرة إلى حتويل رواتبهم وفتح 
حسابات جديدة من أجل االستفادة 
من هذه املزايا واخلدمات املجزية 

بصورة فورية ومباشرة.

..وتقرير للبنك: 3.9% النمو المتوقع 
لالقتصاد السعودي في 2010

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته االقتصادية 
ل���دول اخلليج إلى ان تط���ورات العام ونصف 
العام املاضيني جاءت لتعزز من ريادة االقتصاد 
السعودي وآفاقه الرحبة على صعيد دول املنطقة، ليس 
فقط بسبب ضخامة حجمه نسبيا، بل أيضا بفضل متانته 
إزاء الصدمات اخلارجية وقدرته على مواجهة التحديات. 
وقد استطاع االقتصاد السعودي ان يواجه بنجاح أسوأ 
ما جنم عن األزمة االقتصادية العاملية بخسائر محدودة 
نس���بيا، الس���يما عند املقارنة مع اقتصادات أخرى ذات 
هيكلية مش���ابهة. وهناك إجماع متزايد على أن اململكة 
العربية السعودية ستستفيد أكثر من التحول اإلضافي 
الذي طرأ في توجهات املس���تثمرين، بعدما برزت نقاط 
ضعف لدى عدد من االقتصادات اخلليجية األخرى. وعلى 
الرغ���م من كونه اقتصادا منفتحا ويعتمد بش���كل كبير 
على النفط، ف���إن أثار هبوط أس���عار النفط إثر األزمة 
االقتصادية العاملية على االقتصاد السعودي ستتالشى 
مع الوقت. وبش���كل عام، يدعم هذا الواقع وجهة النظر 
القائلة إن السياسات االقتصادية التي اتخذتها السلطات 
السعودية بداية العقد املاضي تثبت فعاليتها، على األقل 

في املدى املتوسط.
ومع استمرار التعافي االقتصادي في العالم واملنطقة، 
رأى التقرير أن آفاق االقتصاد السعودي تبدو مشجعة. 
وتوقع أن يحقق منوا في العام احلالي بواقع 3.9%، وأن 
ينمو بوتيرة أسرع في املدى املتوسط، مبا متوسطه %4.6 
خالل العامني املقبلني. وفي الوقت نفسه، توقع التقرير 
أن يبقى معدل التضخم في املدى املتوسط في نطاق %5 
إلى 6%. وأوضح التقرير أن تقديراته تستند إلى عدد من 
العوامل الداعمة مثل ارتفاع أسعار النفط، والسياسات 
االقتصادية الرشيدة، ومتانة البنوك السعودية، باإلضافة 
إلى التحسن املتزايد في بيئة األعمال. لكن التقرير يرى في 
الوقت نفسه ان أداء االقتصاد السعودي ميكن أن يكون 
أفضل إذا ما وجهت املزيد من اجلهود إلى النواحي التي 
شهدت جناحا بدرجة أقل، مثل تنويع االقتصاد، ومعدل 
البطالة املرتفع نسبيا، ونوعية التعليم، واخلصخصة.

ورغم األداء الضعيف لالقتصاد العاملي عموما في العام 
املاضي، إال أن التقرير أش���ار إلى أن االقتصاد السعودي 
استطاع أن يتجنب الركود ويسجل منوا في الناجت احمللي 
اإلجمالي باألسعار الثابتة بواقع 0.2%، وذلك وفقا للتقديرات 
األولية الصادرة عن مؤسس���ة النقد العربي السعودي. 
وللمقارن���ة، يقدر أن يكون كل م���ن االقتصاد اإلماراتي 
والكويت���ي، األكبر خليجيا بعد الس���عودي، قد انكمش 

بواقع 3.9% و3.3% على التوالي.

»الشال«: ارتفاع صافي أرباح 181 شركة 
مدرجة بنسبة 156.2% في 2009

التقرير  ق����ال 
عي  س����بو أل ا
لشركة الشال ان 
األداء السنوي 
للشركات املدرجة في السوق والتي 
أعلنت عن نتائجها في املهلة احملددة 
كان أفضل م����ن نتائجها في عام 

.2008
وأض����اف التقرير انه قامت 
181 شركة من أصل 202 شركة 
مدرجة في البورصة في نهاية 
31 م����ارس املاضي نحو %89.6 
بااللتزام باملهلة احملددة لنشر 
بياناته����ا املالية عن عام 2009، 

ورمبا يكون العدد أعلى.
وكان معدل أدائها في نهاية 
2009 أعلى من معدل أدائها في 
عام 2008. حيث بلغت نس����بة 
االرتفاع في صافي أرباحها نحو 

.%156.2
وبلغت جملة األرباح الصافية 
لهذه الشركات بعد خصم حصة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
نحو 79.6 مليون دينار، مقابل 
خسارة بلغت 141.5 مليون دينار 
في عام 2008، أي بارتفاع قدره 
221.1 مليون دينار، وس����جلت 
نحو 96 شركة زيادة في صافي 
أرباحها، فيما سجلت 85 شركة 

تراجعا في صافي ارباحها.
وطبقا لبيانات آخر 12 شهرا 
متوافرا، ارتفع مؤشر معدل العائد 
على حقوق املساهمني )ROE( الى 
نحو 0.3% مقابل سالب 0.6% في 
عام 2008، بينما حقق مؤش����ر 
العائد على األصول )ROA( نحو 
0.1% مقابل نحو سالب 0.1% في 

عام 2008.
وقد حقق مؤش����ر مضاعف 
 )P/E( السعر الى ربحية السهم
طبقا ألرباح آخر 12 شهرا متوافرا 
نحو 446.5 ضعفا نتيجة حتقيق 
أرباح موجب����ة ضئيلة في عام 
2009، مقابل صافي خسارة ملجمل 

السوق في عام 2008.
وتبدو هذه النتائج متفاوتة 
بش����دة وبعضها غير منطقي، 
ألن األس����عار تتأث����ر بتقدي����ر 
احتماالت الربحية في املستقبل 
وليس التاريخية بافتراض بدء 
اخلروج من تبعات األزمة لغالبية 
الشركات ورمبا يتالشى البعض 

اآلخر.
من جهة اخ����رى، أعلنت 67 
شركة من أصل 181 شركة مدرجة 
أرباح وميثل  عن نيتها توزيع 
ذلك العدد نح����و 37% من عدد 
الشركات التي أعلنت عن بياناتها 

املالية.
وضم����ن تلك الش����ركات 11 
شركة أعلنت عن توزيع أرباح 
نقدية فقط، و40 شركة أعلنت 
عن توزيع أس����هم منحة فقط، 
و16 شركة أعلنت نيتها توزيعا 
مختلط����ا ما بني أرب����اح نقدية 
وأس����هم منحة، وبلغ مجموع 
التوزيعات النقدية نحو 1190.1 
مليون دينار، فيما بلغت القيمة 
االفتراضي����ة لتوزيعات املنحة 
نحو 109.3 ماليني دينار، ولكنها 
ال تعني شيئا، ألنها حتويل من 

حقوق املساهمني بتعريفها الواسع 
الى حقوقهم بالتعريف الضيق أو 

رأس املال.
وعن أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية في الرب���ع األول من 2010 
قال التقرير: ارتفع مؤش���ر الشال 
خالل الربع األول من العام احلالي 
بنحو 75 نقطة، أي ما نسبته %17 
وللوص���ول الى العائ���د الصافي 
ألداء البورصة احمللية، خالل هذه 
الفترة مع األخذ باحلسبان نسبة 
التوزيعات النقدية الفعلية، والتي 
بلغت 1.4% وعليه فإن االرتفاع خالل 
الربع األول، طبقا ملؤش���ر الشال 
قد قارب 18.4%، أما مؤش���ر سوق 
الكويت لألوراق املالية، وهو مؤشر 
سعري، فقد ارتفع بنسبة 7.5% علما 
ان مؤشر السوق يأخذ التوزيعات 

النقدية، ضمنا، في االعتبار.
او  وارتفعت س���يولة السوق 
قيمة األسهم املتداولة، التي بلغت 
نحو 4555.9 مليون دينار، مقارنة 
بنحو 3446.1 مليون دينار للربع 
األول من عام 2009، وارتفع ايضا 
معدل قيمة التداول اليومي بنسبة 
كبيرة قاربت 32.2%، وصوال الى 
75.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 
57.4 مليون دينار، للربع األول من 

العام الفائت.
وبل���غ إجمال���ي عدد األس���هم 
املتداولة، نح���و 30351.2 مليون 
سهم، مبعدل يومي بلغ ما يقارب 
505.9 ماليني س���هم، مقابل نحو 
17078.2 مليون سهم ومبعدل يومي 
بلغ 284.6 مليون سهم، في الربع 
األول من العام الفائت، اي بنسبة 
ارتفاع قاربت 77.7%، وارتفع املعدل 
اليومي للصفقات من 5934 صفقة، 
في الربع االول من عام 2009، الى 
حوالي 7568 صفقة، في هذا الربع، 
وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 
454.1 ألف صفقة، مقابل نحو 356.1 
ألف صفقة، في الربع األول من عام 
2009. وج����اء قطاع اخلدمات في 
مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ 
على ما قيمته 1494.3 مليون دينار، 
اي م����ا نس����بته 32.8% من جملة 
قيمة تداوالت السوق، تاله قطاع 
االستثمار بنسبة 22.5%، ثم قطاع 
البنوك بنس����بة 12.5%، ثم قطاع 
الشركات العقارية بنسبة %12.4، 
ثم قطاع الصناعة بنس����بة %12، 
وبعده قطاع الشركات غير الكويتية 
بنحو 5.6%، فقطاع األغذية بنحو 

2%، وقط����اع التأمني بنحو %0.2، 
وضعف السيولة مشكلة مزمنة 

لقطاع التأمني.
الرأس����مالية  القيمة  وبلغ����ت 
للش����ركات املدرجة والتي وصل 
عددها الى 210 شركات نحو 34.6 
ملي����ار دينار، ولو مت احتس����اب 
قيمة الشركات املش����تركة )204 
ش����ركات(، ما بني الفترة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 ونهاية الربع 
الع����ام احلالي، لبلغت  األول من 
نح����و 34.5 مليار دينار، مرتفعة 
مبا يقارب 4.5 ملي����ارات دينار، 
اي ما نسبته 15.1% عن مثيلتها، 
نهاية العام 2009، وارتفاع القيمة 
الرأسمالية للسوق مبستوى قريب 
من ارتفاع مؤشر الشال وبعيد جدا، 
عن مستوى ارتفاع مؤشر البورصة 
الس����عري، يدلل على خطأ مؤشر 
البورصة السعري، وبلغت قيمة 
األسهم املتداولة،\ خالل الربع نحو 
13.2% من تلك القيمة الرأسمالية، 
اي مبعدل س����نوي افتراضي في 
حدود 52.7%، وكانت قيمة التداول،\ 
كنسبة من القيمة الرأسمالية في 
السوق،\ قد بلغت نحو 72.8% في 
التقرير ان عدد  عام 2009.وتابع 
التي ارتفعت قيمتها  الش����ركات 
الرأسمالية بلغ خالل الربع األول 
من العام احلالي، نحو 116 شركة، 
من أصل 204 ش����ركات مشتركة، 
مقابل هبوط 68 ش����ركة، في حني 
لم تتغير قيمة 20 ش����ركة اخرى 
وباس����تثناء الشركات التي قامت 
بزيادة رأسمالها سجلت شركة كي 
جي ال لوجستيك اكبر ارتفاع في 
القيمة الرأسمالية في قائمة األسهم 
املرتفعة، حيث بلغت نسبة ذلك 
االرتفاع 136.3%، تلتها شركة رابطة 
الكويت واخلليج للنقل بنس����بة 
قاربت 112%، بينما سجلت شركة 
نفائ����س القابضة اكبر خس����ارة 
في قيمتها، ضمن قائمة األس����هم 
املنخفضة، قاربت نسبتها %50.9، 
تالها في التراجع الشركة اخلليجية 
الدولية لالس����تثمار بخسارة في 
قيمتها بنسبة 50.6%، وارتفعت 
ل� 7  الس����وقية  القيمة  مع����دالت 
قطاعات، وانخفضت في قطاع واحد 
وهو قطاع التأمني بنس����بة بلغت 
8.7%، بينما سجل قطاع اخلدمات 
اكبر ارتفاع في قيمته الس����وقية 
بنسبة قاربت 20.9%، تاله قطاع 

الصناعة بنحو %20.2.

37% منها أعلنت عن توزيع أرباح والمؤشر واصل االرتفاع في الربع األول

تراجع ارباح الشركات انعكس على املتداولني في السوق

تراجع المصروفات التشغيلية لـ »التجاري« %24.3

تقـرير


