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األسعار ستواصل الصعود بسبب تحول الودائع للقطاع 

صاهود: العقار إلى انتعاش 
ودراسة السوق  مّكنتنا من شغل مجمعاتنا بنسبة 90% خالل األزمة

السوق تعرض لضغوط من األسهم القيادية واألخبار المتعلقة بـ »أجيليتي«

»بيان«: قانون »التخصيص« بداية مرحلة  مهمة 
لتطوير هيكل االقتصاد الوطني

التقرير  ذكر 
األس���بوعي 
لشركة بيان 
لالستثمار ان 
مجلس األمة أقر في نهاية األسبوع 
املاضي مش���روع القانون املتعلق 
بتنظيم برامج وعمليات التخصيص 
وذلك في املداولة األولى للمشروع، 
إذ وافق 33 نائبا على املشروع من 
أصل 43 نائبا حضروا اجللس���ة. 
املبدئية للمجلس  املوافقة  وتأتي 
على املشروع بعد تعطيل للقانون 
استمر لس���نوات طويلة. وتعتبر 
هذه اخلطوة بداية ملرحلة مهمة جدا 
نأمل أن نشهد فيها تطويرا لهيكل 
االقتصاد الوطني، وذلك بالسماح 
للقطاع اخلاص باملساهمة الفعالة 
في املجاالت االقتصادية املختلفة في 
البلد. كما نأمل أن يتم إقرار القانون 
في مداولته الثانية بأس���رع وقت 
ممكن من أجل النهوض باالقتصاد 
من أزمته املزمنة. وقال التقرير ان 
عمليات البيع سيطرت على مجريات 
التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل األسبوع املاضي، ما 
أدى إلى تسجيل السوق خلسارة 
ملحوظة على املستوى األسبوعي. 
فقد تخلى املؤشر السعري عن كل 
ال� 7.500 و7.400  من مس���تويي 
نقطة وأنهى نشاط األسبوع على 
تراجع نسبته 2.44%، في حني سجل 
الوزني خسارة أسبوعية  املؤشر 
بلغت نسبتها 3.06%. وجاء التحرك 
اليومني األولني من  البيعي خالل 
األسبوع في سياق جني لألرباح 
التي حققها السوق  املكاسب  بعد 
الس���ابقة، وفي ظل  في األسابيع 
ترقب إلعالنات نتائج الش���ركات 
املدرجة، وخصوصا قطاع البنوك، 
لفترة الثالثة أش���هر املنتهية من 
العام احلالي. إال أن حدة عمليات 
البيع ازدادت في األيام التالية مع 
الت���ي تعرضت  بعض الضغوط 
لها مجموعة من األسهم القيادية، 
ومنها سهم شركة املخازن العمومية 
)أجيليتي(، متأثرا بأخبار قضية 
عقود الشركة مع اجليش األميركي 
والتي كان بعضها ذا وقع سلبي على 
حترك املتعاملني. وتفاقم أثر البيع 
مع انتشار مجموعة من اإلشاعات 
التي طالت عدة شركات  السلبية 
مدرجة، فساهمت في بث حالة من 
املتداولني، ما  اخلوف والذعر بني 
عمق من خسائر السوق املتكبدة. 
التداول،  وعلى صعي���د أحج���ام 
شهد األسبوع املاضي زيادة جلهة 
السيولة، إذ بلغ املتوسط اليومي 
لقيمة التداول 86.32 مليون د.ك. 
بنم���و نس���بته 13.21% عن معدل 
القيمة في األسبوع السابق، فيما 
تراجع متوسط عدد األسهم املتداولة 
بنسبة 4.93% ليصل إلى 358.03 
مليون س���هم. هذا وخالف سوق 
الكويت لألوراق املالية التوجه العام 
ملعظم أس���واق األسهم اخلليجية 
خالل األسبوع املاضي، إذ متكنت 
4 أسواق من حتقيق منو أسبوعي، 
على رأسها سوق دبي املالي، بينما 
تراجع الس���وقان الباقيان بنسب 
بس���يطة. وعلى الصعيد العاملي، 

5.696.5 نقطة. أما أقل القطاعات 
تراجعا فكان قطاع الشركات غير 
الكويتية، والذي أغلق مؤشره عند 
7.585.8 نقطة بانخفاض نسبته 
0.08%. انخف���ض إجمال���ي كمية 
التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل األسبوع املاضي، فيما 
منا كل من إجمال���ي القيمة وعدد 
املنفذة، حيث تراجعت  الصفقات 
كمية األسهم املتداولة في السوق 
بنسبة بلغت 4.93% عن األسبوع 
السابق لتصل إلى 1.79 مليار سهم، 
بينما ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 
خالل األسبوع بنسبة 13.21% لتصل 
إلى 431.58 مليون دينار، فيما زاد 
عدد الصفقات املنفذة، حيث شهد 
األسبوع املاضي إبرام 39.123 صفقة 
بنمو نسبته 0.35% عن األسبوع 

قبل املاضي.
أما جلهة املتوسطات اليومية، 
فقد بلغ املعدل اليومي لقيمة التداول 
خالل األسبوع املاضي 86.32 مليون 
دينار مرتفعا من 76.25 مليون دينار 
في األسبوع السابق، في حني تراجع 
متوسط حجم التداول من 376.61 
مليون س���هم ليصل إلى 358.03 
مليون سهم، بينما بلغ املتوسط 
اليومي لعدد الصفقات املنفذة 7.825 
صفقة مقارنة ب� 7.798 صفقة في 

األسبوع قبل املاضي.
وش���غل قطاع اخلدمات املركز 
األول جلهة حج���م التداول خالل 
األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم 
املتداولة للقط���اع 552.97 مليون 
سهم ش���كلت 30.89% من إجمالي 
تداوالت السوق، فيما شغل قطاع 
االس���تثمار املرتبة الثانية، حيث 
بلغت نسبة حجم تداوالته %26.13 
من إجمالي الس���وق، إذ مت تداول 
467.83 مليون سهم من القطاع. أما 
من جهة قيمة التداول، فقد شغل 
إذ  املرتبة األولى،  قطاع اخلدمات 
إلى  بلغت نس���بة قيمة تداوالته 
الس���وق 39.23% بقيمة إجمالية 
بلغ���ت 169.31 مليون دينار، فيما 
شغل قطاع البنوك املرتبة الثانية، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
الس���وق 23.76% وبقيمة إجمالية 

102.56 مليون دينار.
الرأسمالية  القيمة  وانخفضت 
لس���وق الكويت ل���ألوراق املالية 
بنسبة 3.04% خالل األسبوع املاضي 
لتصل إلى 33.06 مليار دينار بنهاية 
تداوالت األسبوع، حيث تراجعت 
القيمة الرأسمالية جلميع قطاعات 
السوق دون استثناء. وكان قطاع 
األغذية األكثر تراجعا إذ انخفضت 
قيمته الرأس���مالية بنسبة بلغت 
6.89% بعد أن وصلت إلى 742.22 
مليون دين���ار جاء بع���ده قطاع 
اخلدم���ات، حيث وصل���ت قيمته 
الرأسمالية إلى 9.10 مليارات دينار 
مسجال تراجعا نسبته 4.32%، وحل 
قطاع االستثمار في املرتبة الثالثة 
بنسبة انخفاض بلغت 4.17% لتصل 
قيمته الرأسمالية إلى 3.20 مليارات 
دينار هذا وكان قطاع التأمني أقل 
القطاع���ات تراجعا، حيث وصلت 
قيمته الرأسمالية إلى 293.40 مليون 

دينار بتراجع نسبته %0.58.

واصلت أسواق األسهم الرئيسية 
منوها خالل أيام عملها األولى من 
األسبوع املاضي فيما حافظت أسعار 
النفط على مستويات يومية فوق 
ال� 84 دوالرا. وبالعودة إلى النشاط 
اليومي لس���وق الكويت لألوراق 
املالية، فقد استهل تداوالت األسبوع 
على انخفاض دام طوال جلسة يوم 
األحد ليقفل على خس���ائر جلهة 
مؤشريه الرئيسيني، حيث تراجع 
املؤشر السعري بنسبة بلغت %0.23 
الوزني بنسبة  وانخفض املؤشر 
0.29%. وفي اليوم الثاني، تراجع 
السوق قليال في بداية اجللسة ثم 
حترك في مس���ار شبه أفقي دون 
مستوى إقفال اليوم السابق، ومتكن 
املؤشر السعري بنهاية التداوالت 
من تقليص خس���ائره مغلقا على 
انخفاض بنس���بة محدودة بلغت 
0.03%، بينما اس���تطاع املؤش���ر 
اليوم  الوزني تعويض خس���ارة 
السابق واإلقفال على مكسب يومي 
بلغت نس���بته 0.35% وسط منو 

متغيرات التداول ال� 3. أما في جلسة 
يوم الثالثاء، فازدادت حدة مسار 
الس���وق النزولي نتيجة عمليات 
البيع التي شملت طيفا واسعا من 
األس���هم، فتكبد املؤشر السعري 
املزيد من اخلسائر حيث انخفض 
بنس���بة 0.82%، كما عاد املؤش���ر 
الوزني مجددا إلى األداء الس���لبي 
بضغط من األسهم القيادية، مسجال 
تراجع���ا نس���بته 1.10%. وواصل 
الس���وق تراجعه احلاد في جلسة 
يوم األربعاء وس���ط منو ملحوظ 
لكل م���ن الكمي���ة والقيمة وعدد 
الصفقات، فأقفل كل من املؤشرين 
الس���عري والوزني على خسائر 
بلغت نسبتها 1.16% و1.61% على 
التوالي. وفي آخر جلسات األسبوع، 
تذبذب السوق خالل الساعة األولى 
من فترة التداول، ثم عاد للتحرك 
ضمن املنطقة احلمراء ليغلق على 
تراجع لكال مؤشريه بنسبة بلغت 
0.21% للسعري و0.43% للوزني. 
وبذلك أنهى املؤشر السعري تداوالت 

األسبوع منخفضا بنسبة %2.44 
بعد أن أغلق عند 7.384.5 نقاط، 
بينم���ا أقفل املؤش���ر الوزني يوم 
اخلمي���س املاضي عن���د 434.79 
نقطة بخس���ارة نس���بتها %3.06 
عن إغالق األس���بوع الذي سبقه. 
وعلى صعيد األداء منذ بداية العام، 
يكون املؤش���ر السعري قد قلص 
من مكاسبه مقارنة مبستوى إقفال 
العام املاضي لتصل إلى 5.41%، فيما 
تراجعت نسبة منو املؤشر الوزني 

من بداية العام إلى %12.71.
س���جلت جميع قطاعات سوق 
الكويت لألوراق املالية تراجعا في 
مؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي. 
وجاء قطاع الصناعة في الصدارة 
حيث انخفض مؤشره بنسبة %3.72 
منهيا تداوالت األسبوع عند 5.909.7 
نقاط، تبعه قط���اع األغذية الذي 
أقفل مؤش���ره عند 4.691.0 نقطة 
متراجع���ا بنس���بة 3.47%، وحل 
ثالثا قطاع االستثمار الذي نقص 
مؤشره بنسبة 3.26% مقفال عند 

توقع رجل األعم���ال واخلبير 
العقاري س���عود صاهود املطيري 
أن يش���هد قطاع العقار الس���يما 
العقار السكني والتجاري مزيدا من 
التعافي خالل الفترة املقبلة بفضل 
الطلب والذي  ف���ي  املتوقع  النمو 
بدأت تظه���ر مالمحه بوضوح في 
األوساط العقارية. وأوضح صاهود 
أن الواقع يشير إلى حتسن واضح 
في مؤشرات قطاعي العقار السكني 
والتجاري خالل الفترة األخيرة أما 
بالنس���بة للعقار االستثماري في 
منطقتي حولي والساملية فقد وصلت 
نسب اإلش���غال لبعض العقارات 
إلى 90% ف���ي الوقت احلالي وذلك 
على عكس م���ا يردده البعض من 
غي���ر املتخصصني في هذا املجال.  
وطالب س���عود صاه���ود مبزيد 
من الدق���ة عند وصف أداء القطاع 
العقاري من خ���الل االعتماد على 
بيانات دقيق���ة وحديثة وموثقة 
وواقعية متزج بني البيانات الرسمية 
واإلحصاءات واالستبيانات امليدانية 
وآراء أهل اخلب���رة واالختصاص 
واملالك واجلهات املعنية قبل إطالق 
أحكام ارجتالية ال تستند إلى أسس 

موضوعية وعلمية صحيحة. 

وحث صاهود الصحف ووسائل 
اإلعالم على مراقبة تطورات السوق 
عن قرب واس���تقاء املعلومات من 
مصادرها الصحيحة واملوثقة وأهل 
اخلبرة قبل إطالق أحكام قد تضر 
بهذا القطاع احليوي الذي ميثل واحدا 
من أهم وأكب���ر قطاعات االقتصاد 
الوطني وعدم االعتماد على بعض 
املنظرين من خارج القطاع. وشدد 
صاهود على أن هناك اختالفا واضحا 
فيما بني أداء الش���ركات العقارية 
احمللية من جه���ة تلبية متطلبات 
السوق وهو ما يؤدي إلى فروق في 
معدالت جناح املشاريع التي تقوم 
بتنفيذها تلك الشركات، مؤكدا أن 
الشركات التي تقوم بعمل دراسات 
واستبيانات واقعية لطبيعة الطلب 
العقاري تنجح في حتقيق معدالت 
إش���غال مرتفعة لعقاراتها وخالل 
زمن قياس���ي، مستش���هدا بنجاح 
مجمع مشاري سعود صاهود في 
الس���املية الكائن بشارع عمان في 
الوصول إلى نس���بة إشغال بلغت 
95% خالل ش���هر يوني���و 2009، 
أي أثناء استمرار تداعيات األزمة 
املالية العاملية على مختلف قطاعات 

االقتصاد الوطني.

السيما في الساملية وحولي.
وطالب سعود صاهود اجلهات 
احلكومية املعنية بالنشاط العقاري 
وفي مقدمتها وزارة البلدية مبزيد 
من املرونة في التعامل مع مؤسسات 
القطاع اخل���اص التي تقود النمو 
والتطور ف���ي هذا القط���اع الذي 
يعكس صورة الكويت احلضارية 
للعالم، مبينا أن العديد من املشاريع 
التنموي���ة العقارية التي تنفذ من 
قبل القطاع اخلاص تواجه بعوائق 
وبيروقراطية وروتني من قبل بعض 
مسؤولي البلدية وهو ما يؤثر سلبا 
على مسيرة التنمية والتطور في 
البالد. وش���دد صاهود على الدور 
احليوي الذي تلعبه قرارات البلدية 
في حتديد مصير املشاريع العقارية، 
معتبرا ان تخبط القرارات اإلدارية 
البلدية  التي تصدرها  والتنفيذية 
من آن آلخر متثل أحد أهم العوائق 
التي تؤخر تنفيذ املشروعات املهمة 
والكبرى، داعيا في الوقت نفس���ه 
إلى ضرورة االنتقال من املركزية 
إلى الالمركزية بشكل عام في عمل 
البلدي���ة، حتى تتح���ول إلى جهة 
حتفيز وتنشيط لالقتصاد بقطاعاته 
املختلفة وفي مقدمتها قطاع العقار 

وم���ن أجل إيجاد حلول س���ريعة 
وعملية للمشكلة اإلسكانية.

كم���ا أكد صاهود عل���ى أهمية 
العقاري  حتسني مناخ االستثمار 
في البالد بش���كل ع���ام وأن تكون 
هناك خطة تنموية تستفيد منها 
جميع القطاعات االقتصادية داخل 
البالد ومتثل منظومة وإطارا عاما 
للتطور والنمو في املستقبل وفق 
أسس وسياسات واضحة ومدروسة 
بعيدة عن االرجتالية والتخبط في 

القرارات.
وطالب صاهود اجلهات املعنية 
واملسؤولني بأن يكونوا على مستوى 
التحدي الذي يجابه البالد والرغبة 
األميرية السامية بتحويل الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري إقليمي مبزيد 
من التشريعات والقرارات املشجعة 
للقطاع اخل���اص حتى يتمكن من 
مساعدة احلكومة على حتقيق هذا 
الهدف. وكان سعود صاهود املطيري 
قد أعلن في السابق عن مالمح خطة 
شاملة حلل املشكلة اإلسكانية في 
الكويت، ومتعهدا في الوقت ذاته بأنه 
سيتم البدء بتنفيذ تلك اخلطة على 
أرض الواقع مبجرد إقرارها رسميا 

وخالل عام واحد فقط.

وأوضح صاهود الذي مت تعيينه 
مؤخرا رئيسا فخريا ملكتب االحتاد 
العربي للتنمية العقارية في الكويت 
التابع للجامعة العربية أن املؤشرات 
تؤكد وجود اجتاه تصاعدي ألسعار 
العقار بدأ منذ فت���رة وذلك لعدة 
أس���باب أهمها: انخفاض أس���عار 
الفائدة واجتاه نسب متزايدة من 
الودائع املصرفية إلى االس���تثمار 
املباش���ر في قطاع العقار وهو ما 
أدى إل���ى ارتفاع مع���دالت الطلب 
على األراضي والعقارات القدمية، 
خصوص���ا مع ع���دم توافر أراض 

 سعود صاهود املطيري 

د.سعود الفرحان

قام���ت ش���ركة الصناعات 
الوطنية بتسديد مبلغ 25 مليون 
دوالر ايفاء للقسط االول لصكوك 
مشاركة اسالمية كانت الشركة 
قد حصلت عليها مبساعدة من 
البنوك االسالمية احمللية  احد 
والت���ي متثل ف���ي مجملها 100 
ملي���ون دوالر. وف���ي تصريح 
للمدير العام د.سعود الفرحان، 
ذكر ان الش���ركة قامت بتسديد 
كامل القسط االول املتفق عليه 
من موارد الشركة املالية الذاتية 
دون اللجوء الى االقتراض من اي 
جهة مالية اخرى بالرغم من ان 
الشركة حتظى بثقة كبيرة من 
قبل القطاع املصرفي واملؤسسات 
املالية واس���تعداد هذه اجلهات 
لتقدمي تس���هيالت مالية اذا ما 

املالي���ة، واضاف ان الش���ركة 
قادرة ذاتيا على تسديد جميع 
التزاماتها املالية حسب اجلدول 
الزمني املوضوع دومنا حاجة 
الى اعادة جدول���ة او مواجهة 
التشغيلية  عقبات، فااليرادات 
للشركة كفيلة بالوفاء بجميع 
املالي���ة مؤكدا على  االلتزامات 
املالي للش���ركة  متانة الوضع 
وحجم السيولة املتوافرة لديها. 
واش���ار الى ان الشركة ماضية 
التوسع مبصانعها لتلبية  في 
تنامي الطلب على مواد البناء في 
ظل خطة الدولة التنموية وانها 
بصدد تشغيل مصنع السيراميك 
والبورس���الن كإضافة جديدة 
ضمن مبدأ التنوع والتكامل في 

مواد البناء.

استدعت احلاجة لذلك.
الفرحان بأن الشركة  وافاد 
ماضي���ة ف���ي ادارة الس���يولة 
لديها بطريق���ة متوازنة لدعم 
بالتزاماتها  عملياتها والوف���اء 

تمثل القسط األول والحاصلة عليه من أحد البنوك اإلسالمية المحلية

»الصناعات الوطنية« تسدد 25 مليون دوالر 
من صكوك مشاركة إسالمية بـ 100 مليون

هاتف أندرويد الجديد من » LG « يضع
مواقع الشبكات االجتماعية في راحة اليد

ميثل هاتف LG GW620 الذي يعد أول هاتف ذكي 
عامل بنظام تشغيل أندرويد من LG رؤية الشركة 
املس����تقبلية للهواتف الذكية التي تدعم وظائف 
شبكات التواصل االجتماعي، وذلك في ظل تنامي 
شعبية الش����بكات االجتماعية املتواصل وتزايد 
الطلب من قبل املس����تخدمني على احلصول على 
األدوات الداعمة لهذه املواقع في هواتفهم املتحركة. 
ووفقا لشركة األبحاث فروست آند سوليفان فإن 
»زيادة مبيعات الهواتف الذكية والشعبية املتعاظمة 
للشبكات االجتماعية توفر فرصة مثالية للهواتف 
الذكية الداعمة لوظائف الشبكات االجتماعية للنجاح 
في األسواق«. وميكن للمستخدم مع برنامج إدارة 
 LG GW620 الشبكات االجتماعية املوجود في هاتف
تفقد حالة األصدقاء وكتابة التعليقات أو حتديث 
حالة املستخدم على مواقع الشبكات االجتماعية عن 
بعد، حيث يدمج برنامج إدارة الشبكات االجتماعية 
جميع املتطلبات التي يحتاجها املستخدم من هذه 
املواقع في منصة واحدة مالئمة إلدارة حس����ابات 
متعددة في وقت واحد وإجراء التحديثات في وقت 
واحد دون أي تأخير. وميكن للمستخدم مع هذا 
التحديثات اخلاصة باألصدقاء  البرنامج متابعة 
حت����ى عندما يقوم بالبحث عن أحد العناوين في 

قائمة االتصال اخلاصة بالهاتف.
كما يتميز هاتف LG GW620 بتقنية الوس����م 
التلقائي واملهام عبر الوجوه التي تتيح للمستخدم 
وسم صور األصدقاء والعائلة بلمسة واحدة ومن 
ثم القيام مبهام عديدة عن بعد مثل حتميل الصور 

إلى أحد املواقع املفضلة أو التواصل عبر الرسائل 
النصية القصيرة ورسائل الوسائط املتعددة أو 
املكاملات الصوتية وذل����ك عن طريق ملس الوجه 

املطلوب على الشاشة بكل بساطة.
ويوفر هاتف LG GW620 باعتباره أحد الهواتف 
الذكية الداعمة للشبكات االجتماعية، بيئة شبيهة 
بالكمبيوتر للحصول على جتربة مستخدم مريحة 
أثناء التواصل على الشبكات االجتماعية. فعلى 
سبيل املثال، توفر لوحة املفاتيح االنزالقية السهلة 
االستخدام واملؤلفة من 5 أسطر راحة تامة في الكتابة 
إلى جانب تضمن الهاتف ألحد أسرع متصفحات 
الويب الذي يتيح إمكانية التصفح السريع للمواقع 
ودفق الڤيديو بشكل سلس فضال عن وضع جميع 

التطبيقات املفضلة من غوغل في متناول اليد.
كما تس����اهم تطبيقات وتقنيات الهاتف مثل 
برنامج احملادثة الفوري والرسائل النصية املترابطة 
والبريد اإللكتروني الفوري في إبقاء املس����تخدم 
على تواصل دائم أكثر من أي وقت مضى. وميكن 
للمستخدم إجراء الدردشة الفورية مع هذا اجلهاز 
عبر ملس أحد األسماء على الشاشة ملرة واحدة لرؤية 
من قام بتسجيل الدخول ثم البدء في الدردشة عبر 
 LG GW620 القيام بلمسة أخرى. ويتضمن هاتف
أحدث املميزات املتطورة على صعيد الترفيه املتعدد 
والتي تتيح للمستخدم إنشاء احملتوى اخلاص به 
ومشاركته بشكل فوري. ويتضمن اجلهاز كاميرا 
فالش تلقائي بدقة 5 ميغابيكسل إضافة إلى مسجل 

ڤيديو عالي الدقة

أوضح التقرير األس��بوعي لش��ركة دار 
اخلبير لالستشارات االقتصادية ان أجواء 
احلذر خيمت على سوق الكويت لألوراق 
املالية نتيجة لإلشاعات التي طالت العديد من األسهم 
القيادية وهو ما أدى إلى عرض الكثير من األسهم 
املدرجة باحلد األدنى، وبالتالي التأثير سلبا على 
املؤشرين السعري والوزني، وقد تنوعت اإلشاعات 
لتشمل قطاع البنوك احمللية التي لم يعلن أي منها 
عن نتائج الربع األول وتناولت اإلشاعات صفقتي 
زين واألهلي املتحد، ووقف سهم شركة اجيليتي 
ليعلن عن اختيار شركة بديلة لها وهو ما أدى إلى 
انخفاض سعر سهمها بشكل حاد، وقد انعكست كل 
هذه اإلشاعات في ظل عدم تدخل إدارة البورصة 
لوقف تلك االش��اعات التي تؤش��ر على ضعف 
الشفافية في السوق واحلاجة املاسة الى تطبيق 
قانون هيئة سوق املال الذي يسعى إلى حتسني 
الشفافية وانسياب املعلومات في سوق الكويت 
لألوراق املالية وقال التقرير ان موجة االنخفاض 
تأتى لتعارض املؤشرات االيجابية التي يشهدها 
االقتصاد الكويتي واملتمثلة في استقرار أسعار 

النفط وجتاوز البنوك احمللية لالزمة املالية على 
الرغم من انخفاض ارباحها نتيجة سياسة التحفظ 
التي تنتهجها والتوسع في جتنيب املخصصات إال 
أنها مازالت متتلك سيولة جيدة في ظل انخفاض 
غير مسبوق ملستويات وأسعار الفائدة إذا وجهت 
إل��ى القطاعات اإلنتاجي��ة فإنها ميكن أن حتدث 
دورة تنشيطية في الس��وق ومما يؤكد ذلك ان 
معدل تغطية الس��ندات التي طرحها بنك الكويت 
املركزي والذي بلغ 50 مليون دينار وصل إلى 6 
اضعاف املبلغ املعروض، كما أن حالة من الهدوء 
النس��بي على الصعيد السياسي متثل بعدا آخر 
لالستقرار، وإقرار جملة من القوانني كان آخرها 
قانون اخلصخصة والذي ميكن أن يس��اعد في 
تنشيط سوق الكويت لألوراق املالية، إال أن األمر 
الذي ينبغي أخذه في االعتبار هو ضرورة العمل 
على اتخاذ مجموعة سياسات تستهدف املساندة 
واملساعدة في خروج الشركات من عثرتها لضمان 
تداول حقيقي وفعال في السوق يعكس أوضاعا 
سليمة للشركات واإلسراع بطرح عدد من الشركات 

عبر قنوات سوق الكويت لألوراق املالية.

»دار الخبير«: أجواء الحذر تخّيم على السوق

تقارير

تراجع القيمة السوقية للشركات 3.04 ٪ وسط انخفاض في قيمة التداوالت


