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حيث ارتفعت قيمة االسهم املتداولة بنسبة 10.1% حيث بلغت 48.723 
مليون دينار، في حني ارتفعت كمية االسهم املتداولة بنسبة 42.04% حيث 
بلغت 385.5 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت بنسبة 41.6% حيث 

بلغت 5503 صفقات.
 وجرى الت���داول على 
أس���هم 121 سهما من أصل 
211 سهم ش���ركة مدرجة، 
وارتفعت أسعار أسهم 44 
ش���ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 36 شركة واستقرت 
قيمة أسهم 41 شركة عند 
مع���دالت اإلقفال في نهاية 

االسبوع املاضي. 
وتصدر قطاع االستثمار 
النشاط في جلسة تداوالت 
األمس بكمية تداول حجمها 
140.3 مليون سهم نفذت من 
خالل 1588 صفقة قيمتها 

10.3 ماليني دينار. 

الى ارتفاع السهم مبقدار فلسني، ورغم ذلك لم تتفاعل أسهم املجموعة 
مع نشاط الشركة األم، حيث انخفض سهم جيزان الذي تعرض لعمليات 
جني أرباح، واستقرت أسهم عقارات الكويت واملنتجعات عند مستوى 

اإلغالق السابق.

مؤشرات السوق

الس���وق  ومع ع���ودة 
الى االرتفاع مجددا، أغلق 
ارتفاع  العام على  املؤشر 
0.36% بإقفاله عند مستوى 
6.845.3 نقطة مرتفعا 24.5 
ارتفع املؤشر  نقطة، فيما 
الوزن���ي بنس���بة %0.39، 
بإقفاله عند مستوى 455.25 
نقطة مرتفعا 1.75 نقطة. 

ارتفاعات  وانعكس���ت 
الس���وق على  مؤش���رات 
املتغي���رات الثالث���ة التي 
ارتفاعات باألمس،  شهدت 

تباين في أداء السوق بين الشراء وجني األرباح
و األسهم الكبيرة بقيادة »بيتك« و»أجيليتي« تقود االرتفاع

اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغ���ة 16.5 مليون دين���ار على 34.05% من 
إجمالي القيمة وهي ايف���ا واجيليتي والصفاة 

والوطني وبيتك والصناعات. 
تصدرت قيمة تداول ايفا األسهم املتداولة في 
الس��وق والبالغة 3.1 ماليني دين��ار متثل 6.5% من 

إجمالي القيمة. 
تصدر مؤشر قطاع اخلدمات قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 70.3 نقطة، تاله مؤش���ر قطاع 
الصناعة بواقع 50.4 نقطة، وتاله مؤشر قطاع 
البنوك بواقع 33.7 نقطة، اما مؤشر قطاع التأمني 

فتراجع بواقع 14.4 نقطة. ت
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وجاء قط���اع العقارات في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 82.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 754 صفقة قيمتها 

4.8 ماليني دينار. 
وحل قطاع اخلدم���ات في املركز 
الثالث بكمية تداول بلغت 77.6 مليون 
س���هم نفذت من خ���الل 1326 صفقة 

قيمتها 11.3 مليون دينار. 

آلية التداول

تصدر قطاع البنوك القطاعات من 
حيث قيمة التداول في جلس���ة تداوالت األمس، حيث ارتفعت نسبة 
استحواذه الى 24.8% من السيولة، وواصل سهم الوطني استقراره عند 
مستوى اإلغالق السابق عند دينار و480 فلسا بعد تداول 1.9 مليون 
س���هم بقيمة 2.9 مليون دينار، أما سهم بيتك فارتفع بشكل الفت في 
جلسة األمس وذلك مبقدار 40 فلسا بعد تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 
2.5 مليون دينار، وفي املقابل ش���هدت اسهم التجاري تراجعا مبقدار 
10 فلوس وبرقان مبقدار 5 فلوس فيما ارتفع سهم بوبيان مبقدار 10 
بعد تداول 2.6 مليون س���هم بقيمة 1.5 مليون دينار، أما سهم الدولي 
فاستقر عند مستوى إغالقه السابق بعد تداول 4.2 ماليني سهم بقيمة 

1.1 مليون دينار.
واس���تمر قطاع االستثمار في نش���اطه من خالل تصدره لكميات 
التداول واستحواذه على 21.2% من السيولة، واستقر سهم املشاريع 
عند مس���توى 470 فلس���ا بعد تداول 1.09مليون سهم بقيمة 511 الف 
دينار، وواصل سهم ايفا نشاطه امللحوظ الذي أدى الى ارتفاع السهم 

مبقدار فلسني وذلك لليوم الثاني على التوالي.

الصناعة والخدمات

واستقر س���هم مجموعة الصناعات عند مستوى إغالقه السابق، 
وذلك بعد ان شهد تداوالت نشطة باالمس، اذ مت تداول 5.3 ماليني سهم 
بلغت قيمتها 2.1 مليون دينار، اما سهم األنابيب فانخفض مبقدار 5 
فلوس بعد تداوالت متوسطة، حيث بلغت كمية االسهم املتداولة 1.2 

مليون سهم بقيمة 372 الف دينار. 
وخيم الهدوء على سهم زين مقارنة بالنشاط الذي شهده في جلسة 
اول من امس، واستقر الس���هم عند مستوى دينار و300 فلس وذلك 
بعد تداوالت نشطة شهدها السهم، اذ مت تداول 1.5مليون سهم بقيمة 
1.9 مليون دينار، اما س���هم »اجيليتي« فشهد نشاطا ملحوظا جتاوز 
على اثره مس���توى 500 فلس خالل التعامالت غير انه اقفل عند هذا 

املستوى بعد عمليات بيع جلني األرباح السريعة.

شريف حمدي
الكويت لألوراق  واصل س���وق 
املالية أداءه املتذبذب بني االرتفاع تارة 
واالنخفاض تارة اخرى، حيث أنهى 
السوق تعامالت األمس على ارتفاع 
بعد ان كان متراجعا في بداية اجللسة، 
وذلك نتيجة عمليات شراء لعدد من 
األسهم س���واء القيادية في مقدمتها 
بيتك في قط���اع البنوك وأجيليتي 
في قطاع اخلدم���ات، باالضافة الى 
العدي���د من األس���هم الرخيصة في 

باقي القطاعات.
وش���هدت اجللسة تباينا في األداء، حيث كانت عمليات البيع هي 
السائدة في النصف األول من اجللسة وشملت اغلب األسهم في جميع 
القطاعات وخاصة في قطاع البنوك الذي شهد انخفاض أسهم الوطني 
واخلليج والدولي وبرقان، باالضافة الى عدد من األسهم النشطة في 
الفترة االخيرة ومنها س���هم املش���اريع والرابطة وغيرها من األسهم 
املضاربية، غير ان النصف الثاني من عمر اجللس���ة ش���هد حتس���نا 
ملحوظا في األداء، حيث زادت عمليات الش���راء على بعض األس���هم 
الدينارية مثل بيتك والكابالت والوطني الذي قلص خس���ائره واقفل 
عند مستوى إغالقه الس���ابق وكذلك سهم زين رغم ضعف تداوالته 
مقارنة بجلس���ة أول من امس، وهو األمر الذي انعكس بشكل واضح 
على أداء مؤش���رات الس���وق وخاصة املؤش���ر الوزني، فيما حتسن 
أداء املؤش���ر السعري بفعل نشاط هذه األسهم، باإلضافة الى األسهم 
الرخيصة مثل مش���رف وعربي القابضة والبحرية والورقية والبناء 

واملدن وأركان رغم ضعف تداوالتها.
ويبدو ان التذبذب في أداء السوق سيظل السمة الغالبة إلى ان حتل 
اجللسات االخيرة من الشهر اجلاري والتي من املتوقع ان تشهد حتسنا 
في االداء على وقع محاوالت مالك االس���هم رفع مستوياتها السعرية 

قبل نهاية الشهر اجلاري والذي ميثل نهاية للربع الثالث.
وش���هدت تعامالت االمس نشاطا ملحوظا لشركة اجيليتي، حيث 
ارتفع س���عر السهم الى مستوى 500 فلس���ا مع نهاية اجللسة رغم 
انه جتاوز هذا املستوى ووصل الى 510 فلوس خالل التعامالت قبل 
ان يتعرض لعمليات جني أرباح س���ريعة، االمر الذي انعكس إيجابا 
على أس���هم الشركات املرتبطة، حيث ارتفع سهم بيان مبقدار فلسني 

والوطنية 4 فلوس ومركز سلطان 6 فلوس.
أما مجموعة املشاريع فشهدت عمليات جني أرباح أدت الى تراجع 
السهم مبقدار 10 فلوس قبل ان يشهد عمليات جتميع جديدة أدت الى 
ارتفاعه السابق، فيما واصلت مجموعة ايفا نشاطها الالفت وهو ما أدى 

استحواذ أسهم 
6 شركات على 
16.5 مليون دينار 
تمثل 34.03% من 
إجمالي القيمة

سهم »إيفا« 
يواصل نشاطه 

المضاربي 
بتداول 47 

مليون سهم 

)سعود سالم(السوق يواصل أداءه املتذبذب بني االرتفاع واالنخفاض

المؤشر العام 24.5 نقطة 
وتداول 385.5 مليون سهم 

قيمتها 48.7 مليون دينار

ارتفـاع

»مكاسب القابضة« تنتهي من بناء مجمع طبي 
في حولي مؤلف من 16 طابقاً

العمر: الشركة عازمة على تنفيذ مشاريع سياحية 
إلى جانب نشاطها في بناء الفلل وشقق التمليك

ادارة  قال رئيس مجلس 
ش���ركة مكاس���ب الكويتية 
العمر ان  القابضة فيص���ل 
األزمة املالي���ة واالقتصادية 
احلالية اثبتت حاجة االقتصاد 
الى تنويع مصادر  الكويتي 
الدخل، وعدم االعتماد على 
النفط كمصدر وحيد وأساسي 
الى جانب  الدولة،  إليرادات 
ض���رورة إط���الق املزيد من 
برامج االصالح االقتصادي 
التي ميكن ان تساعد االقتصاد 
الكويتي عل���ى اخلروج من 
االزمة احلالية بأقل خسائر 

ممكنة.
وأوضح ان الشركة انتهت من املجمع الطبي 
الذي سيخدم منطقة حولي واملؤلف من 16 دورا 
ومشتمال على جميع املرافق اخلدمية الضرورية 

بتكلفة للمجمع جتاوزت املليون دينار ايضا.
إدارة الش���ركة ستس���تعني  وأض���اف ان 
بالتكنولوجي���ا األملانية في املجال الطبي الدارة 
هذا املجمع خلبرتها العريقة في اجناز مثل هذه 
املراكز الطبية وتوقع العمر ان يحقق هذا املشروع 
عائدا تبلغ نس���بته نح���و 40% على رأس املال 

جلودة األرض وموقعها املتميز.
وعلى صعيد آخر، قال العمر ان الشركة وضمن 
سياستها التوسعية عازمة على املباشرة مبشاريع 
سياحية متمثلة بإنشاء فنادق بدرجات مختلفة 
بني النجمتني و3 جن���وم مت طرحها للبيع، إلى 
جانب نشاطها في بناء الڤلل وشقق التمليك في 

مناطق حطني والعقيلة واجلابرية.

وأش���ار إلى ان الش���ركة 
تقيم � في الوق���ت الراهن � 
حتالفات مع شركات خارجية 
خصوصا ف���ي منطقة دول 
التعاون اخلليجية،  مجلس 

ولبنان واألردن ومصر.
وأشار إلى أن االقتصادات 
ف���ي مختلف أنح���اء العالم 
ش���هدت من دون شك أسوأ 
أداء لها في العام املاضي. لكن 
حاليا، ومع استعادة الثقة إلى 
حد ما وعودة االقتصاد العاملي 
إلى مسار النمو مجددا، فقد 
أخذت الكويت وبلدان مجلس 
التعاون اخلليجي تتعافى هي 
األخرى. ويتوقع بالتالي لإلنفاق االس���تهالكي 
بشقيه العام واخلاص أن يشهد منوا هذا العام. كما 
يتوقع للصادرات )النفطية( أن تنمو هي األخرى 
بينما يتوقع أن يتعافى اإلنفاق االستثماري في 
العامني 2010 و2011، وذلك مبؤازرة اخلطة اخلمسية 
وامليزانية احلالية. وعلى صعيد امليزانية، فقد 
ارتفعت املصروفات احملفزة للطلب املعتمدة فيها 
بواقع 15% )يستثنى من هذه بعض التحويالت 
والبنود األخرى التي ليس لها تأثير كبير على 
النشاط االقتصادي(. وفيما تبرز العالقة املباشرة 
بني منو الناجت غير النفطي وحجم املصروفات 
احملفزة، يحمل حجم هذه املصروفات في امليزانية 
اجلديدة مؤشرات طيبة لألعوام املقبلة. ومن هذا 
املنطلق، رأى أنه بات من الضروري أن تترجم 
املشاريع الواردة في امليزانية وفي خطة التنمية 

على أرض الواقع من دون تأخير.

متوقعاً تحقيق عائد يبلغ 40% على رأس المال

فيصل العمر

جانب من االفتتاح

»جلوبل«: توقعات بنمو الناتج المحلي
لإلمارات 1.3% خالل 2010 

العام 2008. ونتيجة لالنخفاض امللحوظ 
في أسعار النفط خالل العام 2009، يتوقع 
أن ينخفض الن����اجت احمللي اإلجمالي لعام 
2009 حيث يكم����ن معظم النفط اإلماراتي 
في إمارة أبوظبي. ونظرا الستمرار أسعار 
النفط في االرتفاع خالل العام 2010 احلالي 
وحتى العام 2011، نتوقع أن تعود مساهمة 
إمارة أبوظبي في الناجت احمللي اإلجمالي إلى 

مستوياتها السابقة.
وذك����ر التقرير ان إجمالي تكوين رأس 
املال الثابت الذي يتضمن مكونات خاصة 
وحكومية، ش����هد منوا مبع����دل 6% ليصل 
إلى 318 مليار درهم إماراتي. وبلغت حصة 
القطاع اخلاص من إجمالي تكوين رأس املال 
الثابت حوالي 72% في العام 2009، مما يبني 
سيطرة القطاع اخلاص في اإلمارات. يقيس 
التكوين اإلجمالي لرأس املال الثابت قيمة 
ممتلكات احلكومة أو قطاع األعمال التجارية 
من األصول احلالي����ة أو األصول اجلديدة 
الثابتة. وهو ميثل املقدار املستثمر املضاف 
إلى االقتصاد وليس املس����تهلك. وعادة ما 
تنخفض االستثمارات التجارية في األصول 
الثابتة خالل فترات الركود االقتصادي أو 
االضطراب املالي، إذ انها تقيد رأس املال الالزم 
لفترة طويلة كما أن املخاطر التي تنطوي 
عليها األصول غير املدرة لألرباح تش����كل 
دائما مصدرا للقلق. يعتبر التكوين اإلجمالي 
لرأس املال الثابت بصفة عامة، مؤشرا جيدا 
على النمو االقتصادي، وثقة أصحاب األعمال 
واألنشطة التجارية املستقبلية. وبناء على 
توقعات صندوق النقد الدولي، من املتوقع 
أن ينخفض التكوين اإلجمالي لرأس املال 

الثابت مبعدل 12.7% في العام 2010.

تدريجيا لتصل إلى 80 دوالرا بنهاية العام 
2009 )حيث بلغ متوسط سعر البرميل 
61.76 دوالرا ف���ي عام 2009 مقابل 93.78 
دوالرا للبرمي���ل في عام 2008(. ونتيجة 
لالنخفاض الش���ديد في أس���عار النفط، 
أصدرت منظمة األقطار العربية املصدرة 
للنف���ط أمرا بخفض مس���تويات اإلنتاج 
بنهاية الع���ام 2008 للحد من املعروض 
من النفط ورفع أسعاره. حققت مساهمة 
النفط والغاز في الناجت احمللي اإلجمالي 
من���وا جتاوز 32% في الفترة ما بني العام 
2005 والع���ام 2008، لكنها انخفضت إلى 
29% في العام 2009 )مسجلة 264 مليار 
دوالر(. منت مساهمة النفط اخلام والغاز 
في الناجت احمللي اإلجمالي مبعدل سنوي 
مركب مقداره 24% في الفترة ما بني 2005 
و2008، في حني شهد العام 2009 انخفاضا 
مقداره 15.6% لتصل مساهمته إلى 264.2 

مليار درهم إماراتي.
وكما جتلى في خطط التنمية االقتصادية 
إلماراتي أبوظبي ودبي، ميثل تنويع النشاط 
االقتصادي بعيدا عن االعتماد على النفط 
إستراتيجية تنمية االقتصاد اإلماراتي على 
املدى الطوي����ل، ومن ضمن القطاعات غير 
النفطية التي تتطلع اإلمارات إلى تنميتها، 
اخلدمات اللوجسيتة، والسياحة، والتجارة، 
والتمويل، والصناعات التحويلية. منذ عام 
2005، كانت أكبر نسبة مساهمة للقطاعات 
غير النفطية في الن����اجت احمللي اإلجمالي 
متأتية من قطاع الصناعات التحويلية حيث 

بلغ معدل مساهمتها في %15.4.
س����اهمت إمارة أبوظب����ي بحوالي %56 
م����ن الناجت احمللي اإلجمال����ي لإلمارات في 

 وارتفع���ت مس���اهمة القطاعات غير 
النفطية في الناجت احمللي اإلجمالي مبعدل 
4.6%، ليصل إلى 650.1 مليار درهم إماراتي 
خ���الل العام 2009 بعد منوه مبعدل %22 
خالل العام األسبق. وبلغت نسبة مساهمة 
القطاع غير النفطي في منو الناجت احمللي 
اإلجمالي 71.1% في العام 2009 باملقارنة مع 
66.4%، وفقا لغرفة جتارة وصناعة دبي، 
بدأت أس���عار النفط ومعدالت إنتاجه في 
االنخفاض، ونتيجة لذلك، ارتفعت معدالت 
اإلنفاق احلكومي على القطاع غير النفطي 
بهدف دعم اقتصاد البالد. وعلى الرغم من 
أن الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي قد شهد 
منوا مبعدل 1.3% في العام 2009 فإن منو 
الناجت احمللي االسمي قد انخفض مبعدل 

2.1% 20 مليار درهم إماراتي. 
وقال التقرير ان السبب األساسي للعالقة 
العكسية بني التقديرات احلقيقية واالسمية 
لنمو الناجت احمللي في العام 2009 يعزى 
إلى االنخفاض الكبير في أس���عار النفط. 
وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع 
معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي االسمي 
في ح���ني بقيت معدالت منو إنتاج النفط 
على حالها معظم العام. وكان ثبات معدالت 
إنتاج النفط الس���بب ال���ذي جعل الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي لعام 2009 يشهد 

منوا طفيفا.
وأشار التقرير الى انه منذ ان بلغ سعر 
برميل النفط 137 دوالرا في يوليو 2008، 
بدأت أسعار النفط في االنخفاض ووصلت 
إلى 44 دوالرا بنهاية العام 2008. وفي بداية 
العام 2009، تذبذت أسعار النفط بني 40 
و50 دوالرا للبرميل ثم بدأت في االرتفاع 

ذكر بيت االستثمار 
العامل���ي »جلوب���ل« 
ف���ي تقري���ر ح���ول 
تيجية  ا س���ت��ر إل ا
االقتصادية والرؤية املس���تقبلية لدولة 
اإلمارات انها قد ش���هدت سنوات عديدة 
من النمو، لكن االقتصاد اإلماراتي سجل 
تباطؤا ملحوظا منذ الربع الرابع من العام 

.2008
وقال التقري���ر انه بدءا من الفترة بني 
العام���ني 2005 و2008، منا الناجت احمللي 
اإلجمالي االس���مي مبعدل سنوي مركب 

مقداره %21.9.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن يرتفع 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في اإلمارات 

مبعد 1.3% خالل العام 2010 احلالي.
واس���تند التقرير الى تقارير صادرة 
عن املركز الوطني لإلحصاء، مشيرا الى 
انخفاض الناجت احمللي اإلجمالي االسمي 
لعام 2009 مبعدل 2.1% ليصل إلى 914.3 
مليار درهم إماراتي، في حني شهد في العام 
األسبق منوا مبعدل 23.3%، وارتفع الناجت 
احمللي اإلجمالي غير النفطي مبعدل %4.6 
في العام 2009 في حني سجل منوا كبيرا 

مقداره 22.1% خالل العام األسبق.
وأشار التقرير الي تراجع الناجت اإلجمالي 
احمللي النفطي مبعدل 15.6% في العام 2009 
في حني سجل ارتفاعا مبعدل 25.5% خالل 
العام 2008. ويرجع االنخفاض امللحوظ في 
معدالت منو قطاع الهيدروكربون بشكل 

مباشر إلى تراجع أسعار النفط.
ولف���ت التقرير ال���ى ان توقف النمو 
االقتصادي اإلماراتي يعزى بصفة أساسية 
إلى الركود االقتصادي العاملي، وانخفاض 

أسعار العقارات، وأزمة ديون دبي. 
وقال ان الناجت احمللي احلقيقي سجل 
من���وا مبعدل 1.3% في الع���ام 2009 )كما 
يتبني من التقديرات األولية( ليصل إلى 
514.5 مليار دره���م إماراتي باملقارنة مع 
7.5% في الع���ام 2008. ويعزى انخفاض 
معدالت النمو إلى أدنى مس���توياتها في 
العام 2009 مقارنة باألعوام السابقة إلى 
االنخفاض الهائل في أسعار النفط ومعدالت 
إنتاجه نتيجة لقيام منظمة األقطار املصدرة 
للنفط )األوپيك( بتخفيض معدالت اإلنتاج 
)بواقع 2.26 مليون برميل يوميا في العام 
2009 باملقارنة مع 2.56 مليون برميل في 

العام 2008(. 
وأكد التقرير على ان نصيب الفرد من 
الناجت احمللي اإلجمالي شهد انخفاضا مبعدل 
13% ف���ي العام 2009 ليص���ل إلى 49.150 
دوالرا باملقارن���ة م���ع 56.530 دوالرا في 
العام األسبق. وعلى الرغم من االنخفاض 
املسجل في العام 2009، فإن معدل نصيب 
الفرد اإلماراتي من الناجت احمللي اإلجمالي 
يعتبر ثاني أعلى املعدالت املسجلة على 
مس���توى دول مجلس التعاون اخلليجي 

بعد قطر.

914.3 مليار درهم الناتج االسمي في عام 2009

الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنفاقتقـرير
20052006200720082009االنفاق )بالمليار درهم إماراتي(

303.5370.7426.1511.6521.5االنفاق االستهالكي

51.458.076.086.688.1االنفاق احلكومي

252.1312.7350.1425.0433.4االنفاق اخلاص

93.9121.1248.5300.2318.2التكوين االجمالي لرأس املال الثابت

46.654.764.282.988.1التكوين االجمالي لرأس املال الثابت احلكومي

47.366.4184.2217.3230.1التكوين االجمالي لرأس املال الثابت اخلاص

448.1559.3685.2913.1769.2الصادرات من السلع واخلدمات

202.2257.3270.8374.7256.5هيدروكربونية

245.9302.0414.3538.4512.7غير هيدروكبرونية

344.6414.3609.6806.3710.1الواردات من السلع واخلدمات

103.5145.075.6106.859.1صافي الصادرات

5.96.67.315.015.0التغيير في املخزون


