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من العام احلالي. 
 وثاني العوامل احلاسمة ألداء السوق وضع املخصصات في نتائج 
البنوك للنصف األول والتي استنفذت معظم األرباح التشغيلية لها 
في الربع األول من العام احلالي والتزال تلك املخصصات أحد العوامل 
الرئيس���ية التي ستحسم مصير السوق في النصف الثاني من العام 
احلالي، حيث ان القطاع يعد تاريخيا أحد العوامل املؤثرة في حتديد 
كيان ووضع الس���وق والذي يتأثر سلبا أو إيجابا مبا يحدث له من 

تداعيات. 

آلية التداول

 مع إعالن البنك الوطني 
لنتائج النصف األول من 
الع���ام احلال���ي بصاف���ي 
أرباح قياسية بلغ منوها 
15% مقارنة بالفترة نفسها 
الع���ام املاضي جاءت  من 
ت���داوالت القطاع »هادئة« 
نسبيا حيث لم تشهد أسعار 
أسهم 6 بنوك محلية بقيادة 
»الوطن���ي« الذي اس���تقر 
سعره عند مستوى دينار 
و160 فلس���ا للسهم، فيما 
ارتفع سعر سهم »الدولي« 

37.37 مليون س���هم نفذت م���ن خالل 363 صفق���ة قيمتها 2 مليون 
دينار. 

وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 20.55 
ماليني سهم نفذت من خالل 645 صفقة قيمتها 4.46 ماليني دينار. 

مخصصات البنوك وتصفية شركات 

 رغم اإلقرار بوجود ش���ركات ورقية تقترب نس���بتها من نسبة 
ال���� 30% في الس���وق، إال 
أن مخاط���ر اجتاه بعضها 
إلعالن اإلفالس س���يكون 
له تداعي���ات كبيرة على 
بقية الشركات املدرجة في 
السوق ذات األداء التشغيلي 
اجليد، إال أن هاجس إعالن 
بعض تلك الش���ركات عن 
اإلفالس »طواعية« قد يدفع 
املتداولني إلى الترقب حلني 
اإلعالن عن نتائج النصف 
األول لتلك الشركات وهو 
م���ا قد يؤدي إلى س���يادة 
احلذر والعزوف عن الشراء 
األمر الذي سيؤثر على أداء 
السوق في النصف الثاني 

سيولة »التنمية« تقود سيولة السوق لنشاط ملحوظ 
وارتفاع مؤشري السوق مدفوعين بتنوع الشراء

  تصدر سهم زين األسهم التي مت التداول عليها 
وفقا ملعيار القيمة حيث بلغت قيمة تداوالته 3.58 

ماليني دينار متثل 9.33% من إجمالي القيمة. 
 اس��تحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
13.23 مليون دينار على 34.5% من القيمة اإلجمالية وهذه 
األسهم هي: »زين« و»بيتك« و»املستثمرون« و»مجموعة 

الصناعات« وبنك الكويت الدولي و»الرابطة«.
  تصدر مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعات قطاعات 
السوق بواقع 85 نقطة، تاله قطاع اخلدمات في املركز 
الثاني بواقع 52.4 نقطة وجاء قطاع غير الكويتي 
في املركز الثالث بواقع 40.4 نقطة وجاء قطاع غير 

الكويتي في املرتبة الرابعة بواقع 37.7 نقطة.  ت
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بواقع فلسني مستقرا عند 204 فلوس 
للسهم في تداوالت نشطة تصدرت 
القطاع بواقع 7.26 مليون سهم بلغت 
س���يولتها 1.48 مليون دينار والذي 
يأتي استمرارا للنشاط امللحوظ الذي 
يشهده سهم البنك منذ بداية تداوالت 

يوليو اجلاري.
 وارتفع سهم مجموعة االستثمارات 
الوطنية بواقع 15 فلسا ليستقر عند 
315 فلسا للسهم مخالفا تراجعات سهم 
»زين« في نهاية التداول، كما ارتفع 
سهم الساحل بش���كل طفيف بواقع 
فلسني ليستقر عند 124 فلسا في تداوالت مضاربية نشطة بلغ حجمها 
7.3 ماليني س���هم.   وصعد سهم »إيفا« بواقع فلسني ليستقر عند 62 
فلسا في نش���اط ملحوظ لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ حجم 
النشاط 17 مليون سهم بس���يولة بلغت 1.02 مليون دينار، كما شهد 
سهم الصفاة نشاطا مضاربيا ملحوظا صعد بالسهم بواقع 4 فلوس 
ليستقر عند 89 فلسا للسهم في تداوالت نشطة بلغت 10.5 مليون سهم، 
كما شهدت »السالم« تداوالت نشطة تصدرت بها أداء أسهم الشركات 
االستثمارية من حيث حجم النشاط إذ بلغت 14.5 مليون سهم بلغت 
قيمتها 1.41 مليون دينار.   وتصدر سهم املستثمرون نشاط السوق 
وفقا ملعيار النشاط حيث بلغ 114.8 مليون سهم بسيولة بلغت 2.54 
مليون دينار واحتل س���هم أبيار املرتبة الثانية على مستوى األسهم 
التي مت تداولها وفقا ملعيار النشاط حيث بلغت تداوالتها 34.56 مليون 

سهم بسيولة بلغت 1.07 مليون دينار. 

الصناعة والخدمات 

ارتفع س���هم مجموعة الصناعات بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر 
عند 260 فلس���ا في تداوالت نش���طة بلغت 6.65 ماليني سهم بلغت 
قيمتها 1.72 مليون دينار، كما ش���هد سهم منا القابضة ارتفاعا بواقع 
10 فلوس للس���هم ليس���تقر عند 204 فلوس للسهم بعد اإلعالن عن 
حتويل أرض العياط اململوكة إلحدى ش���ركاتها التابعة في مصر إلى 

النشاط العمراني. 
 كما جاء ارتفاع سهمي »السكب الكويتية« و»الكابالت« بواقع 40 
فلسا و10 فلوس لكل منهما تأثرا باألجواء اإليجابية التي ستنعكس 
على أداء تلك الش���ركات خالل املرحلة املقبلة من خالل مشاركتها في 

تنفيذ مشاريع خطة التنمية املتوقع تنفيذها مستقبال. 
 وشهد سهم »أجيليتي« ارتفاعا ملحوظا منذ بداية التداول حيث 
ارتفع السهم بواقع 20 فلسا ليستقر عند 360 فلسا للسهم في تداوالت 
نشطة بلغت 3.3 ماليني سهم وبسيولة بلغت 1.16 مليون دينار وذلك 

مع ورود أخبار إيجابية عن نتائج الشركة في النصف األول. 
 وعلى الرغم من تراجع سهم »زين« مبقدار الوحدة ليستقر عند 
دينار و180 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 3.04 ماليني سهم وبقيمة 
بلغت 3.58 ماليني دينار. وعلى الرغم من س���يادة املوجة التفاؤلية 
أبدت أوس���اط املتداولني واملستثمرين تخوفاتها من أن يتسيد اللون 

األحمر أداء جلسة اليوم. 

عمر راشد 
 دفع���ت احلكومة الس���وق إلى 
مواصلة ارتفاعاته في ثالث جلسات 
التداول األس���بوعية عبر توقيعها 
عقودا تنموية بقيمة 2 مليار دينار 
في الس���نة األولى من خطة التنمية 
والتي رفعت بدورها سيولة السوق 
ملستويات تقترب من 40 مليون دينار 
كما توقعت »األنباء« في تقرير االثنني 
املاضي، حيث ارتفعت القيمة بنسبة 
منو 81.4% للمرة األولى في تداوالت 
السوق خالل ال� 9 جلسات املاضية. 

 وانعكست حالة التفاؤل على قطاعي الصناعة واخلدمات بشكل 
ملحوظ الستفادتهما بشكل مباشر من إقرار خطط التنمية، األمر الذي 
انعكس بشكل مباشر على املؤش���رين »السعري« و»الوزني« حيث 
ارتفع املؤش���ر السعري بواقع 37.1 نقطة ليستقر عند 6540.7 نقطة 
وبنسبة منو بلغت 2.01%، فيما استمر املؤشر الوزني فوق مستوى 

ال� 404.23 نقاط رابحا 2.01 نقطة وبنسبة منو %0.5. 
 وعلى الرغم من هدوء التداوالت على أسهم البنوك، شهدت بقية 
القطاعات تنوعا في الشراء مع استمرار الدخول على األسهم الرخيصة 
التي تدنت أسعارها دون نصف قيمتها االسمية، وزيادة تركيز املتداولني 

على أسهم قطاعي الصناعة واخلدمات.
 وبالرغم من أن احملفزات احلكومية باتت هي املسيطرة على أداء 
تداوالت السوق خالل املرحلة املقبلة، التزال نتائج النصف األول هي 
العامل احلاس���م في حتديد اجتاه السوق بجانب احملفزات اإليجابية 
األخرى وعلى رأسها تنفيذ مشاريع خطة التنمية واإلسراع بتطبيق 
قانون هيئة أس���واق املال الذي يعد طوق النجاة لضبط أداء السوق 

خالل الفترة املقبلة.

 المؤشرات العامة 

 ارتفع املؤشر العام للبورصة 37.1 نقطة، مستقرا فوق مستوى ال� 
6500 نقطة ليغلق على 6540.7 نقاط بارتفاع نسبته 0.57% مقارنة 
بتداوالت، أول من أمس، كما ارتفع املؤش���ر الوزني بواقع 2.01 نقطة 

ليغلق على 404.23 نقاط بارتفاع نسبته %0.5
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 415.69 مليون سهم نفذت من خالل 

5476 صفقة قيمتها 38.33 مليون دينار. 
وجرى التداول على أسهم 193 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أس���عار أسهم 110 شركات وتراجعت أسعار أسهم 37 شركة، 

وحافظت أسهم 46 شركة على أسعارها. 
وتصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 177.86 مليون 

سهم نفذت من خالل 1131 صفقة قيمتها 5.3 ماليني دينار. 
واحتل قطاع االستثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 84.94 
مليون سهم نفذت من خالل 1316 صفقة قيمتها 7 ماليني دينار. وجاء 
قط���اع اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 75.95 مليون 

سهم نفذت من خالل 1500 صفقة قيمتها 11.16 مليون دينار. 
وحصل قطاع غير الكويتي على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 

استحواذ قيمة 
تداول 6 أسهم 
على %34.5 
من القيمة 
اإلجمالية

ترقب لنتائج 
البنوك 

والشركات 
للنصف األول 

لمواصلة االرتفاع

اللون األخضر اليزال سيد املوقف في أداء السوق

المؤشر 37.1 نقطة وتداول 
415.6 مليون سهم بقيمة 

38.33 مليون دينار

ارتفاع

»الجمان«: 1.96 مليار دينار إجمالي قروض 36 شركة عقارية بنهاية الربع األول
قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في حتليل مختصر 
لقروض الش���ركات العقارية املدرجة كما ف���ي نهاية الربع األول 
2010 ومقارنته���ا بأرصدتها في نهاية النص���ف األول 2009، أن 
إجمالي عدد الشركات العقارية املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية يبلغ 38 ش���ركة، أعلنت 36 منها بياناتها املالية عن الربع 
األول 2010، وقد بلغ مجموع قروضها 1.963 مليار دينار. كما في 
2010/03/31، وفاقت قروض 6 شركات 100 مليون دينار للشركة 
الواحدة مبا مجموع���ه 895 مليون دينار، والذي يعادل 46% من 
إجمالي ق���روض القطاع، علما ب���أن البيان���ات املالية لم تتوفر 
لش���ركتني هما »لؤلؤة« و»صفاة عاملي« كونهم��ا موقوفت��ني عن 

الت���داول حت��ى تاريخ��ه.
وق���د تصدرت »متدي���ن ع« قائمة الش���ركات العقارية األكثر 
اقتراضا باملعيار املطلق مببلغ 219 مليون دينار، تلتها مباش���رة 
»وطنية« مببل���غ 210 ماليني دينار، ث���م »التجارية« مببلغ 160 
مليون دينار، أما أقل الشركات العقارية اقتراضا فكان من نصيب 
»جيزان« مببلغ 293 ألف دين���ار، تلتها »املنتجعات« مببلغ 813 
ألف دينار، ثم »سنام« مببلغ 895 ألف دينار، فيما لم تتحمل كل 
من »االحتاد ع« و»املستثمرون« و»رمي« و»املدن« أي قروض كما 

في 2010/03/31.
أما وفقا ملعيار نس���بة القروض إلى املوجودات كما في نهاية 
الرب���ع األول 2010، فقد كانت »أدنك« األعلى بنس���بة 69%، تلتها 
»إجنازات« بنس���بة 60%، ثم »ع عقاري���ة« مبعدل 53%، في حني 
كانت »جيزان« هي األقل في هذا املعيار وذلك مبعدل 1%، تالها كل 
من »املنتجعات« و»س���نام« بنسبة 3 و4% على التوالي، وقد بلغ 
متوسط نسبة القروض إلى املوجودات 34% لقطاع العقار ككل، 
وسجلت 17 ش���ركة عقارية ارتفاعا فاق متوسط نسبة القروض 
إلى املوجودات للقطاع ككل، وذلك مبا يعادل 47% من الش���ركات 
العقارية، بينما ش���كلت الشركات التي سجلت نسبة قروض إلى 

إل���ى 1.963 مليار دينار كما في نهاية الربع األول 2010، وارتفعت 
قروض 21 شركة عقارية، مقابل انخفاضها في 10 شركات، وذلك 
بنس���بة 28% حلاالت التراجع مقابل 58% حلاالت االرتفاع، بينما 
لم تتغير قروض 5 شركات عقارية، وذلك مبا يعادل 14% من عدد 

شركات العقار املدرجة.
وقد تصدرت »م األعمال« أعلى الشركات من حيث الزيادة املطلقة 
في القروض منذ 2009/06/30 حتى 2010/03/31 مببلغ 51 مليون 
دين���ار، تلتها كل من »وطنية« و»أجيال« مببلغ 30 مليون دينار 
لكل منهما، ثم »متحدة« مببلغ 7 ماليني دينار، أما أعلى الشركات 
منوا بأرصدة القروض خالل الفترة املذكورة على األساس النسبي، 
فتصدرت القائمة »م األعمال« مبعدل 2708%، تالها – بفارق شاسع 

– كل من »مينا« و»سنام« مبعدل 65 و%51. 
أما من حيث االنخفاض في أرصدة القروض ما بني نهاية النصف 
األول 2009 ونهاية الرب���ع األول 2010، فقد تصدرت »صاحلية« 
القائمة من حيث االنخفاض املطلق مبقدار 13 مليون دينار، تلتها 
»منازل« مبقدار 3 ماليني دينار، ثم »عقارات ك« مبقدار 2.9 مليون 
دينار، أما من حيث التراجع النسبي، فكانت »جراند« في املقدمة 
مبع���دل 15%، تلتها كل من »صاحلي���ة« و»عقار« مبعدل 11% لكل 

منهما، ثم »عقارات ك« مبعدل %8.
ومبا يتعلق بتحليل قروض الشركات العقارية املدرجة التي لم 
تتوفر بياناتها املالية عن الربع األول 2010، وهي »لؤلؤة« و»صفاة 
عامل���ي«، فقد بلغت قروضهما 40 و15 مليون دينار على التوالي، 
وذلك وفقا آلخر بيانات مالية متوفرة لهما وهي عن بيانات ثالثة 
أرباع العام 2009 للشركة األولى وعن بيانات العام 2008 للشركة 
الثانية، مع العلم بأن س���همي »لؤلؤة« و»صفاة عاملي« موقوفان 
ع���ن التداول. من جانب آخر، يش���مل التقرير أعاله بيانات ثالث 
ش���ركات عقارية مت إدراجها في قطاع العقار خالل فترة املقارنة 

)رمي، مينا، املدن(.

املوجودات مبا يقل عن املتوس���ط ما نس���بته 53% من الشركات 
العقارية وعددها 19 شركة.

ووفقا ملعيار نس���بة القروض إلى حقوق املس���اهمني كما في 
2010/03/31، فقد كانت النسبة األعلى في حالة »أدنك« مبعدل %381، 
تلتها – بفارق واس���ع – »متدين ع« بنسبة 209%، ثم »اجنازات« 
مبعدل 186%، بينما كان األقل ف���ي هذا املقياس »جيزان« مبعدل 
1%، تالها كل من »املنتجعات« و»سنام« مبعدل 5% لكل منهما، ثم 
»عقار« مبعدل 16%، وذلك كما في 2010/03/31، وقد بلغ متوس���ط 
نس���بة القروض إلى حقوق املس���اهمني 77% لقطاع العقار ككل 
بالتاريخ املذكور، كما ارتفعت نسبة القروض إلى حقوق املساهمني 
في حالة 15 شركة عقارية عن املتوسط لقطاع العقار، وقد شكلت 
تلك الش���ركات 42% من إجمالي الش���ركات العقارية، وباملقابل، 

انخفضت تلك النسبة في حالة 21 شركة عقارية مبا يعادل %58 
من عدد الشركات العقارية املدرجة.

وقد أستأثرت 6 شركات عقارية على 46% من إجمالي قروض 
قطاع العقار مبا يعادل 895 مليون دينار، وهي الش���ركات التي 
تزيد قروضها عن 100 مليون دينار للش���ركة الواحدة، في حني 
كان املتبق���ي والبالغ 1.068 مليار دينار موزعا على 30 ش���ركة، 
وذلك مبا يعادل 54% من إجمالي ش���ركات العقار، وهي الشركات 
التي قروضها تقل عن 100 مليون دينار للش���ركة الواحدة، وذلك 

كما في 2010/03/31.
وفي مجال متابعة منو القروض لقطاع العقار، فقد مت مقارنتها 
كما في 2010/03/31 م���ع وضعها في 2009/06/30، حيث ارتفعت 
مبعدل 7% من 1.838 مليار دينار كما في نهاية النصف األول 2009 

بيانات قروض قطاع العقار كما في 2010/3/31 وتحليلها
الشركة 

القروض المطلقة )ألف دينار( 
التغيرالفرق )ألف دينار( 

كما في 2010/03/31
نسبة القروض إلى حقوق المساهمين نسبة القروض إلى الموجودات كما في 2009/6/30كما في 2010/3/31

%24%18%8-2.892-33.30536.197عقارات ك
%68%32%99.68692.6617.0258متحدة
%81%33%209.692179.40630.28617وطنية

%86%41%11-13.109-104.140117.249صاحلية
%209%45%1-2.847-219.021221.868متدين ع
%167%50%100.91270.69630.21643أجيال

%132%39%52.90049.8233.0776املصالح ع
%146%53%95.99894.5911.4071ع عقارية
%0%0%0000االحتاد ع
%27%19%14.03213.8621701اإلمناء*
%79%38%89.51883.2096.3098املباني

%186%60%101.615100.3331.2821إجنازات
%1%1%293270239جيزان

%0%0%0000املستثمرون
%5%3%1-11-813824املنتجعات
%66%38%159.854159.0847700التجارية

%5%4%89559330251سنام
%90%46%61.97860.7001.2782أعيان ع

%16%14%11-458-3.7724.230عقار

بيانات قروض قطاع العقار كما في 2010/3/31 وتحليلها
الشركة 

القروض المطلقة )ألف دينار( 
التغيرالفرق )ألف دينار( 

كما في 2010/03/31
نسبة القروض إلى حقوق المساهمين نسبة القروض إلى الموجودات كما في 2009/6/30كما في 2010/3/31

%122%52%5-1.669-34.00335.672العقارية
%45%16%58.47754.9643.5136مزايا
%381%69%55.18853.5511.6373أدنك

%59%37%60.00060.00000الثمار*
%79%43%1-369-34.02634.395جتارة

%56%32%14.21913.6245954التعمير ك
%21%8%15-2.099-11.73713.836جراند
%40%28%9.9238.3841.53918أركان*
%61%35%35.70430.9354.76915أرجان
%80%32%86.63983.2683.3714أبيار

%150%37%3-2.499-84.59387.092منشآت
%22%14%18.50015.0003.50023دبي األولى
%69%40%53.0071.88851.1192708م األعمال
%94%41%5-3.045-54.16157.206منازل 

%0%0%0000.00رمي
%17%12%4.6672.8291.83864.97مينا*
%0%0%0000.00املدن

%77%34%1.963.2681.838.240125.0287اإلجمالي )المتوسط(

عامها املالي ال يتفق مع السنة امليالدية

 أعلى 10 شركات عقارية اقتراضا 
من حيث المبالغ المطلقة كما في 2010/3/31

أعلى 10 شركات عقارية اقتراضا من حيث نسبة 
القروض الى الموجودات كما في 2010/3/31

)محمد ماهر( 


