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 دمشق ـ كونا: قالت شركة مراكز التجارة العقارية 
انها قامت بشـــراء ٦٢٠ الف متر مربع من االراضي في 
منطقة سعسع القريبة من دمشق لبناء مدينة سكنية 

فيها تتضمن ١٥٣ مجمعا سكنيا من ٨ طوابق.
  ونقلت صحيفة «البعث» عن مصادر في الشـــركة 
ان املدينة ستضم بعض املرافق االجتماعية ومدارس 
ومسجدا ومركزا للترفيه ومركزا رياضيا ومستشفى 

واصفة السوق في سورية بالواعدة والعوائد املتوقعة 
من االستثمار فيها بالرائعة جدا.

  ولفتت الى ان املستثمر الكويتي يحظى برعاية خاصة 
في سورية، مضيفة ان الشركة حصلت على ترخيص 
انشاء وتطوير وتشغيل مركز التجارة العاملي بارتفاع 
١٨ طابقا في سورية وسيبنى وفق احدث اساليب البناء 

العاملية املتطورة.

 «مراكز» تشتري ٦٢٠ ألف متر مربع لبناء مدينة سكنية جنوب دمشق

 عبداهللا أبو الهوس

 دعا عمالءه إلى الحصول على الرقم الخاص بهم

 «الوطني» أكمل االستعدادات
  لتطبيق نظام «آيبان» بداية يناير المقبل

إلى أنه مبقدورهم زيارة فروع 
الوطني فـــي بلدانهم املعنية 
بغية احلصول على املزيد من 
املعلومات بشأن أرقام اآليبان 
اخلاصة بالكويت، موضحا أن 
على العمالء تضمني تفاصيل 
اآليبان حتديث كل من قائمة 
املستفيدين احمللية والدولية، 
وعند انشاء أوامر االستقطاعات 
اجلديـــدة ابتداء من األول من 

يناير املقبل.
  وأوضح أبو الهوس أنه: «مع 
 IBAN «بدء تطبيق نظام «آيبان
العاملي اجلديد، لن يتم تنفيذ 
أي عمليات حتويل إلى البلدان 
 IBAN «التي تطبق نظام «آيبان
مثل لبنـــان واململكة العربية 
الســـعودية وموريشــيوس 
وتركيـــا وأوروبـــا ومناطق 
أخـــرى، التـــي ال حتمل رقم 
اآليبان مـــن قبل بنك الكويت 
الوطني وذلك تفاديا لرفض مثل 
هذه التحويالت من قبل بنك 
املستفيد من التحويل والتأخير 
الذي سينجم عن ذلك»، مشيرا 
إلى أن هذا النظام ســـيجري 
تطبيقه بصـــورة إلزامية في 
الكويت على مستوى القطاع 

املصرفي». 

الين» لألفـــراد، و«وطني أون 
الين» للشركات، أوعن طريق 
اخلـــدمة املصــرفية الهاتفية 
هــال وطــني، أوعـــن طريق 
زيـــارة أي من فـــروع البنك 
املنتشـــرة فـــي كافـــة أنحاء 
الكويت، الفتا الى انه بإمكان 
عمالء البنك الوطني احلصول 
على أرقـــام اآليبان من خالل 
املوقع االلكتروني للبنك عن 
طريق ادخال رقم احلســـاب 
املكون من ١٠ أرقام في اخلانة 

املطلوبة.
  أمـــا بالنســـبة للعمـــالء 
اإلقليميني، فأشار أبو الهوس 

 أعلن بنك الكويت الوطني 
مؤخرا عن امتام استعداداته 
للبدء بتطبيق نظام «آيبان» 
العاملي على جميع التحويالت 
املصرفية بـــدءا من األول من 
ينايـــر املقبل، داعيـــا جميع 
عمالئه إلى احلصول على رقم 
اآليبان اخلاص بهم من خالل 

أي من قنوات االتصال.
  وقـــال نائب مديـــــر عام 
مجموعـــة العملـــيـــات لدى 
البنـــك عبداهللا أبـــو الهوس 
ان: «البنـــك يوصي عمـــالءه 
بضرورة تضمـــني تفاصـــيل 
االيبـــان في تعليــــمات الدفـــع 
على جميع التحويالت الواردة 
والصادرة إلى كافة البلـــدان 
التـــي تطــــبق اآليبان، علما 
النظـــام ينطبـــق  بأن هـــذا 
علـــى عمالئنـــا مـــن األفراد 
والشـــركات حيث سيساعد 
النظام في اإلسراع من عملية 

التحويل». 
  وأضـــاف أبـــو الهوس في 
تصريح صحافي أن «الوطني» 
العمالء للحصول على  يحث 
أرقام اآليبان اخلاص بحساباتهم 
من خالل أي من قنوات االتصال، 
من ضمنها: خدمة «وطني أون 

 محمود فاروق 
  كشفت مصادر لـ «األنباء» عن 
التنفيذية بشركة  اللجنة  توصل 
الى  اعيان لإلجارة واالســـتثمار 
اتفاق مع البنوك الدائنة بشأن اعادة 
هيكلة مديونية الشركة التي تقدر 
بنحو ٣٦٠ مليـــون دينار يقضي 
بشطب ١٠٪ من إجمالي املديونية 
مقابل منحهم كمية من االسهم لم 
حتدد بعد بسعر ١٠٠ فلس للسهم 
فضال عـــن جدولة املديونية على 
مدار ٥ سنوات مقبلة، وبينت ان 
اللجنة املكونة من سليمان الوقيان 
ممثال عـــن التأمينات االجتماعية 
وفهد علي الغامن عن حصة مجموعة 
الغامن وعبدالعزيز املرزوق ممثال 
عن شـــركة املثنى لالستثمار قد 

جنحوا فـــي التوصل مع ٨٠٪ من 
اجلهات الدائنة لهذا االتفاق الذي 
يتوقع االعالن عنه رسميا في الربع 
األول من ٢٠١١. وأشارت املصادر الى 
أن أعيان قدمت الضمانات املطلوبة 
للجهـــات الدائنـــة والتي حظيت 

بنتائج إيجابية وفقا للتقييم الذي 
قامت به شركة ارنست اند يونغ. 
وافادت بأن اعيان تعمل على فصل 
بعض األنشطة ودمج جانب من 
االصول التابعـــة لها، األمر الذي 
قامت بتدشينه من خالل اعادة ضم 
اصول شـــركة اعيان كابيتال الى 
الشركة األم مرة اخرى، باالضافة 
الى مضي الشركة في عملية فصل 
قطاع التأجير كـــي يصبح كيانا 
مســـتقال يضم اصوال وشركات 
حجمها يقارب ١٧٠ مليون دينار.

  اجلدير بالذكر أن أعيان تتطلع 
الى توزيع استثماراتها بحيث تكون 
الكويتي،  الســــوق  ٤٠٪ منها في 
ومثيلها على الصعيد اخلليجي، 

بحلول ٢٠١٤. 

 مقابل كمية من األسهم بسعر ١٠٠ فلس للسهم

 اللجنة التنفيذية لـ «أعيان» تتوصل إلى اتفاق
  مع الجهات الدائنة يقضي بشطب ١٠٪ من مديونيتها

 بقيمة ٥ ماليين دينار

 «العربي لالستثمار» تتخارج
  من حصتها في «الراية»

 توقعات بارتفاع السوق في ٢٠١١

 «الصداع المزمن»... «أجيليتي» وأخواتها!

 عمر راشد
   كشف مصدر مطلع لـ «األنباء» ان الشركة العربية 
لالســـتثمار بصدد التخارج من مساهمتها في شركة 
الرايـــة خالل االســـبوع اجلاري، الفتا الـــى ان قيمة 
مســـاهمتها في رأســـمال شـــركة الراية تصل الى ٥ 

ماليني دينار.
   وقال ان التخارج يأتي في اطار ســـعي الشـــركة 
لتعزيـــز الســـيولة لديهـــا وتوجيهها فـــي عدد من 
املشاريع العمالقة خاصة ما يتعلق مبشاريع البنية 

التحتية.
   وبني ان الشركة لم تستفد من املساهمة في رأسمال 

«الراية» وان التخارج جاء بعد قرار مجلس االدارة.
   ومن جهة أخرى قالت املصادر ان الشـــركة بصدد 
الدخول في احد مشـــاريع البنيـــة التحتية العمالقة 
خالل املرحلـــة املقبلـــة وانها تدرس حاليـــا كيفية 
الدخول في املشروع من خالل دراسة العائد والتكلفة 

وكذلك آليات التمويل املتاحة لها حاليا. 

 جريا على عادة مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
ــات ألداء البورصة للعام  ــام في إطالق توقع نهاية كل ع
ــيحفل كالعادة مبفاجآت اقتصادية  املقبل ٢٠١١، والذي س
ــة، ناهيك عن مفاجآت  ــر اقتصادية محلية وخارجي وغي
ــتوى الشركات املدرجة سواء إيجابية أو سلبية،  على مس
ــتؤثر في أداء  ــروف واملتغيرات التي س وغيرها من الظ

سوق الكويت لألوراق املالية خالل العام املقبل ٢٠١١.
ــا املتواضع وباختصار  ــال التقرير انه في تقديرن   وق
شديد، فإن محصلة تلك املتغيرات ستدعم أداء البورصة 
ــاق التوقعات  ــي ٢٠١٠ بارتفاع ف ــي ٢٠١١، كما دعمته ف ف
ــر الوزني كما أسلفنا،  ــب بلغت ٢٦٪ على املؤش ومبكاس
حيث ال نستبعد ارتفاع ذلك املؤشر مبعدل ١٥٪ خالل ٢٠١١، 
ــعار النفط املرتفعة، واإلنفاق االستثماري  وذلك بدعم أس
الضخم للدولة خالل العام املذكور واألعوام املقبلة، والذي 
سينعكس على املشهد االقتصادي العام من حيث تنشيط 
ــركات املدرجة  ــة االقتصادية وفوز العديد من الش العجل
ــن العقود، وذلك  ــة في حصة ال بأس بها م وغير املدرج
ــني وعامليني لتنفيذ  ــني إقليمي ــوازي مع جذب مقاول بالت
مشاريع البنية التحتية والفوقية املعلن عنها ضمن خطة 
ــر اجلمان للثقة  ــا نتوقع أن يكون أداء مؤش التنمية، كم
ــوق الكويت لألوراق املالية إيجابيا بنحو ٣٪ للعام  في س
ــى معطيات جوهرية وحقيقية مبا  ٢٠١١، والذي يعتمد عل
يتعلق مبتغيرات أوضاع الشركات املدرجة عموما، والتي 
تكون بعضها كامنة، أي غير ظاهرة للمتابع العادي، حيث 
يهتم مؤشر الثقة باملعطيات اجلوهرية واحلقيقية وليس 
ــطح من متغيرات قد تكون مضللة في  ما يطفو على الس

جانب منها.

ــازن العمومية (أجيليتي)  ــركة املخ  ذكر التقرير أن ش
ــد أتعبت  ــدور في فلكها ق ــرى التي ت ــركات األخ والش
ــهمها، سواء كانوا مستثمرين  وأنهكت املتداولني في أس
ــدة، وذلك كاحلالة املرضية  ــنوات عدي أو مضاربني، ولس
ــهم  ــن»، حيث تتقاذف س ــداع املزم ــة بـ «الص املعروف
ــار واملضاربات واألحداث  ــائعات واألخب «أجيليتي» الش
ــل الوضع إلى  ــت آلخر، حتى وص ــة من وق الدراماتيكي
تصويره بالسير في الظالم واملجهول، نظرا لعدم حسم 
النزاع مع احلكومة األميركية، والذي قد ينطوي على آثار 
ــيمة، وكذلك يفتقر الوضع للشفافية املطلوبة  مادية جس
من حيث العقود التي مت جتديدها مؤقتا مع «أجيليتي» ـ 
ــتعداد الكامل للشركة األخرى  كما يروج له ـ حلني االس
التي فازت بالعقد الرئيسي، وذلك من حيث الفترة الزمنية 
ــع «أجيليتي»  ــة بها، حيث يبدو أن وض واملبالغ املرتبط
ــديد كما بدأ  ــينتهي بغموض ش مع اجليش األميركي س

واستمر على مدى عدة سنوات.
   وال شك أن املسؤول األول عن هذا «الصداع املزمن» 
ــة، والتي كانت  ــألوراق املالي ــوق الكويت ل هو إدارة س
ــم معظم امللفات العالقة وليس  ومازالت متراخية في حس
ــا، وذلك من حيث عدم إصرارها على  بالضرورة جميعه
ــب «أجيليتي»  ــافية وكافية من جان ــدمي إيضاحات ش تق
بشأن العديد من املواضيع «الرمادية»، ويرى البعض أن 
ــبوهة، إال  ــاك تعمدا لتكون األمور ضبابية ملآرب مش هن
ــكل تام  ــا نتمنى ـ بعد أن عجزت إدارة البورصة بش أنن
وكامل عن حل «األلغاز األجيليتية» ـ من هيئة سوق املال 
العتيدة فك شفرة تلك «األلغاز»، والتي نتمنى أال تتحول 

إلى «ألغام». 

 ٩٣٥ مليون دينار األرباح المتوقعة للشركات في ٢٠١٠
ــت لألوراق املالية  ــوق الكوي ــركات املدرجة في س ــّني التقرير أن عملية التوقعات لنتائج الش  ب
ــريحة كبيرة من  تعتبر من أصعب املهمات التي تواجه احملللني واملهتمني بالبورصة، وذلك كون ش
ــتقبلي، والذي ينعكس على نتائج مجمل  ــركات غير تشغيلية، أي ال ميكن التنبؤ بأدائها املس الش
ــام تقريبية ولو في إطار  ــب أن جنتهد للوصول إلى أرق ــي نهاية املطاف، إال أننا يج ــركات ف الش
متحفظ، حتى ميكن وضع سيناريو لتبعات تلك النتائج للتعامل معها كل وفقا لرؤيته ومصاحله.
  وتتأثر مجمل نتائج الشركات املدرجة بأداء البورصة ذاتها، وذلك نظرا للترابط الوثيق والتأثر 
ــعار أسهمها، والذي  ــركات املدرجة بعضها ببعض من حيث النتائج، وبالتبعية أس البالغ ما بني الش
ــر البورصة يؤثر في نتائج الشركات، كما تتأثر نتائج  ــار مؤشر البورصة، أي أن مؤش يحدد مس

الشركات باملؤشر، ما يعني أن أداء الشركات وأداء البورصة يدوران في حلقة شبه مفرغة.
  وقد ارتفع املؤشر الوزني للربع الرابع ٢٠١٠ مبعدل ٤٫٦٪، بينما انخفض السعري ١٫٠٪، ونظرا 
ملجموعة املتغيرات التي حدثت خالل الربع الرابع ٢٠١٠، فإننا نتوقع أن يكون صافي نتائج جميع 
الشركات املدرجة أرباحا صافية مبقدار ٢٠٠ مليون دينار لنحو ٢٢٦ شركة مدرجة، ورغم تواضع 
ــركات  ــع ٢٠٠٩، حيث كانت النتائج املجمعة للش ــة، إال أنها أفضل من الربع الراب ــج املتوقع النتائ
ــائر مبقدار ٩١٨ مليون دينار، أي أن التحسن املفترض ما بني الربعني يبلغ أكثر من ١٫١ مليار  خس
دينار، وإن صحت توقعاتنا للربع الرابع ٢٠١٠، فإن صافي أرباح جميع الشركات املدرجة ستكون 
نحو ٩٣٥ مليون دينار باملقارنة مع خسائر مجمعة للعام ٢٠٠٩ مبقدار ١٨٦ مليون دينار، أي بنمو 

مقداره ١٫١٢٠ مليون دينار، وذلك باستبعاد األرباح االستثنائية لبيع «زين أفريقيا».

 «الجمان»: عملية الغربلة اإليجابية والشاملة في أسعار األسهم 
صاحبها انخفاض صحي في التداول خالل ٢٠١٠

بداية العام ٢٠١٠ بناء على ٥٠ نقطة أســــاس، وكان 
أداؤه مناصفة ما بني أشهر العام ٢٠١٠، حيث استقر 
عند مســــتوى ٥٠٫٠٨ نقطة كما في ٢٠١٠/١٢/٢٧، أي 
بارتفاع ٠٫١٦٪ فقط منذ بداية ٢٠١٠، أي أن مســــتوى 
الثقة في بورصة الكويت نهاية العام ٢٠١٠ ثبت على 

ما هو عليه منذ بداية العام.
  ونظرا لكون مؤشــــر اجلمان للثقــــة يعتبر أداة 
الستشراف املستقبل كونه مبنيا على أساس الثقة، 
فإن أداءه للعام ٢٠١٠ ينبئ باستقرار نسبي للبورصة 
في األسابيع األولى من عام ٢٠١١، وذلك ما لم حتدث 
تطورات مفصلية، ســــواء إيجابية أو سلبية، والتي 
من شأنها حتديد مسار البورصة صعودا أو هبوطا، 
وجتدر اإلشارة إلى أن أداء مؤشر اجلمان للثقة خالل 
٢٠١٠ قد كان إيجابيا لســــتة شــــهور وسلبيا للستة 
األخرى كما أســــلفنا، وهو ما أفرز حالة التعادل في 
أدائه نهاية العام املذكور، كما نشير إلى أن البيانات 
واإلحصــــاءات الوراده هي حتــــى نهاية يوم االثنني 

املوافق ٢٠١٠/١٢/٢٧.

  عقوبات في محلها

  وذكر التقرير أن احدى الصحف احمللية نشــــرت 
في عددها الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٣ خبرا عن إيقاع 
بنــــك الكويت املركزي جزاء على شــــركة «العقيلة» 
مببلغ ٢٩٠ ألف دينار عن ٧ مخالفات، «انتهى اخلبر»، 
وال شــــك في أن شــــركة العقيلة لإلجارة والتمويل 
واالستثمار قد تعرضت لسوء إدارة بشكل مؤسف، 
حالها كحال بعض الشركات املدرجة وغير املدرجة، 
خاصة االســــتثمارية منها، ونعتقد أن خطوة البنك 
املركزي هي غاية في اإليجابية، وذلك من حيث التعامل 
احلازم مع التجاوزات على أسس مهنية وموضوعية، 
ورمبــــا ينتقد البعض تأخر البنك املركزي في اتخاذ 
مثل تلك اإلجراءات الصارمة، والذي هو محل تفهمنا، 
إال أننا نعتقد أن معظم العقوبات التي يفرضها البنك 
املركزي ال يتم نشــــرها، وبالتالي، هي غير معروفة 

للعامة، هذا من جانب.

  قطر... وكأس العالم

  وقال التقرير انه مت في أوائل شهر ديسمبر ٢٠١٠، 
اإلعالن عن فوز دولة قطــــر بتنظيم مونديال كأس 
العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢، وال شــــك، فإننا نبارك 
لقطر الشقيقة على هذا اإلجناز العاملي غير املسبوق 
خليجيا وعربيا ورمبا إســــالميا أيضا وقد ارتفعت 
بورصة قطر بشكل ملحوظ في أول يوم تداول بعد 
اإلعــــالن املذكور، أي يوم األحــــد املوافق ٢٠١٠/١٢/٥، 
واستمر االرتفاع طيلة األسبوع تقريبا، إلى أن عادت 
األمور الى سياقها املعتاد، وذلك كوضع طبيعي في 

مثل تلك الظروف واألحداث.
  وال شك أن دولة قطر تعول على استضافة املونديال 
إلحداث ثورة تنموية شاملة وفقا لبرنامج زمني واضح، 
وبناء على خطة محكمة، حيث ســــتغدو هذه الدولة 
الناشئة بشكل مختلف متاما عند استضافة احلدث 
بعد أحد عشر عاما تقريبا، وسينتهي املونديال وتبقى 
تداعياته اإليجابية ومكتسباته اإلستراتيجية، حيث 
ستنفق الدولة حينها ما بني ٦٠ إلى ١٠٠ مليار دوالر 
بشكل تنموي مدروس، كما أن من املؤكد انتعاش الوضع 
االقتصادي في قطر تبعا لهذا احلدث التاريخي، وذلك 
ملصلحة الوطن واملواطن، وال يستبعد أيضا أن ميتد 
هذا االنتعاش إلى منطقة اخلليج، ولو بدرجات متفاوته 
من دولة ألخرى، وبتباين في القطاعات االقتصادية، 
كما نتوقع استفادة بعض الشركات الكويتية املدرجة 
وغير املدرجة من هذا احلدث العمالق، وذلك على قدر 
جديتها واستعدادها للتعاطي مع الفرص الهائلة التي 
ستقدمها عملية تطوير دولة بالكامل خالل فترة رمبا 

تكون قياسية.

 قال تقرير ملركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
ان املؤشر الوزني لسوق الكويت لألوراق املالية ارتفع 
خالل ديسمبر ٢٠١٠ مبعدل ٤٫٤٪، بينما كانت مكاسب 
املؤشر السعري متواضعة مبعدل ٠٫٤٪، في حني كان 
التباين سائدا خالل الربع الرابع من العام احلالي، وذلك 
بأداء موجب للوزني مبعدل ٤٫٦٪ مقابل أداء ســــلبي 
للسعري مبعدل ١٫٠٪، وكذلك هو احلال أيضا للعام 
٢٠١٠ ككل، حيث ارتفع الوزني مبعدل ٢٦٫٣٪ مقابل 
تراجع مبعدل ١٫٢٪ للســــعري، ويرجع ذلك التباين 
امللحوظ فيما بني املؤشرين إلى ارتفاع األسهم الكبيرة 
واملؤثرة على املؤشر الوزني بشكل ملحوظ، في مقابل 
انخفاض شريحة كبيرة من األسهم الصغيرة بشكل 

عام، وهي املسيطرة على املؤشر السعري.

  مجموعتان من األسهم تدفعان النشاط

  وبــــني التقرير أن من أبرز املؤثــــرات في التباين 
فيما بني املؤشرين الوزني والسعري خالل عام ٢٠١٠ 
هو ارتفاع أســــهم قطاع البنوك، وكذلك سهم «زين» 
واألسهم املتأثرة به، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية 
للمجموعة األولى (٩ أسهم) مبقدار ٤٫٢ مليارات دينار، 
بينما ارتفعت للمجموعة الثانية (١١ ســــهما) مبقدار 
٢٫٦ مليــــار دينار، وذلك مبــــا مجموعه ٦٫٨ مليارات 
دينار، أي ما يفوق ارتفاع القيمة الرأسمالية لسوق 
الكويت لألوراق املالية للعام ٢٠١٠ ككل، والذي بلغ 
٦٫٢ مليارات دينــــار من ٣٠٫٢ إلى ٣٦٫٤ مليار دينار، 
حيث إن الفارق الســــالب ما بني القيمتني هو صافي 
انخفاض األســــهم املتبقية، وذلك مبقدار ٦٠٠ مليون 
دينــــار (٦٫٢ ـ ٦٫٨ مليارات دينار)، وهو ما عكســــه 

املؤشر السعري بشكل أو بآخر.
   وال شــــك في أن التحليل املبسط يعطي صورة 
واضحة للحالة االنتقائية التي سادت املشهد البورصوي 
الكويتي خالل ٢٠١٠، حيث ربحت أسهم البنوك وسهم 
«زين» واألسهم املرتبطة بها، وذلك ملعطيات معروفة ال 
مجال لتفصيلها في هذا املقام، بينما كانت هناك حالة 
غربلة شاملة لباقي األسهم والتي يقارب عددها ٢٠٠ 
سهم، وذلك صعودا وهبوطا وفقا جلوهر وحقيقة تلك 
األسهم في الغالب، والذي أفرز حالة من التعادل إلى 
الهبوط الطفيف للمؤشر السعري كمحصلة لعملية 

الغربلة، والتي كانت عنيفة في جانب منها.

  تداوالت ٢٠١٠ والمتالعبين

  وأشــــار التقرير الى أن عملية الغربلة اإليجابية 
والشاملة في أسعار األسهم خالل العام ٢٠١٠ صاحبها 
انخفاض صحي في التداول، حيث تراجع متوســــط 
التداول اليومي مــــن ٨٨٫٤ مليون دينار خالل العام 
٢٠٠٩ إلى ٥١٫١ مليون دينار خالل العام ٢٠١٠، وذلك 
مبعدل تراجع بلــــغ ٤٢٪، ولهذا التراجع في التداول 
عدة أســــباب، منها: تراجع أسعار األسهم الصغيرة، 
وبالتالي، تراجع التداول املرتبط بها بالتبعية، كما 
تراجعت عمليات التداول املصطنع بشــــكل ملحوظ 
خالل ٢٠١٠ باملقارنة مع ٢٠٠٩، وذلك لعدة أسباب منها: 
نقص السيولة لدى املتالعبني، وكذلك افتضاح تالعبهم 
على املأل، حيث أصبحوا محال للسخرية واالستهزاء 
بعدما كانوا محال لإلعجاب أثناء العصر الذهبي الغابر، 
ناهيك عن نشوب مجموعة من االشكاالت القانونية 
التي وضعت املشــــبوهني في عمليات التدوير حتت 

املراقبة والتعقب من جانب أكثر من طرف.
   ورغم ضمور التالعب فــــي التداول خالل العام 
احلالي، إال أننا نرصد استمرار بعض األطراف بامتهان 
هذا السلوك الشاذ ولو على استحياء، من جهة أخرى، 
فقد تراجع متوســــط التداول اليومي لشهر ديسمبر 
٢٠١٠ إلى ٣٣٫٧ مليون دينار باملقارنة مع ٤٤٫٥ مليون 
دينار لشهر نوفمبر ٢٠١٠ مبعدل انخفاض بلغ ٢٤٪، 
والذي يرجع في جانب منه إلى حالة الترقب والقلق 

عن نوايا بيع «زين» لـ«اتصاالت اإلماراتية»، والتي 
عززت مكاسب املؤشر، كما أن وجهة نظر أخرى تقول 
بأنه يجب أخذ متوسط املؤشرين الوزني والسعري 
لقياس أداء البورصة بشكل موضوعي، حيث يجب 
أخذ املؤشــــر السعري الذي خسر ١٫٢٪، والذي مييل 
أكثر إلى قياس األسهم الصغيرة، جنبا إلى جنب مع 
املؤشر الوزني، والذي انحاز لألسهم الكبيرة مبكاسب 
٢٦٫٣٪، وبالتالي، يكون متوســــطهما ١٢٫٦٪ (٢٦٫٣ ـ 

١٫٢)، والذي يقارب التوقع البالغ ١٠٪.

  مؤشر «الجمان» للثقة

  وذكر التقرير أن مركز اجلمان قد طرح في بداية 
أكتوبر ٢٠١٠ مؤشرا مبتكرا يحمل اسم «مؤشر اجلمان 
للثقة»، وذلك لقياس ثقة املتداولني في سوق الكويت 
لألوراق املالية على أساس علمي وموضوعي، حيث 
يرصــــد املعطيات احلقيقيــــة واجلوهرية بعيدا عن 
املؤثرات النفسية والعاطفية التي تعكسها املؤشرات 
األخرى، ومنها املؤشران الرسميان الوزني والسعري، 
ناهيك عن تأثر معظم املؤشرات املتداولة بالصفقات 
املصطنعة والتالعب باألســــعار، وهذا ما يشتهر به 

سوق الكويت لألوراق املالية لألسف الشديد.
  وقد مت البدء في احتساب مؤشر اجلمان للثقة منذ 

من تطورات صفقة «زينـ  اتصاالت» الشهيرة، ناهيك 
عن حال الهدوء املعتادة لشــــهر ديسمبر من كل عام 
لدراسة الوضع والنتائج، وكذلك املراكز االستثمارية 
واملضاربية إلجراء تعديالت عليها من جانب العديد من 
األطراف الرئيسية الفاعلة بالبورصة، وذلك بالتزامن 
مع وضع اخلطط للتعاطي مع العام املقبل ٢٠١١ مبا 

يحمل من توقعات ومفاجآت.

  التوقعات والواقع

  كنا قد توقعنا أداء إيجابيا للبورصة مبعدل ١٠٪ لعام 
٢٠١٠، وذلك من خالل تقريرنا الصادر في ٢٠٠٩/١٢/٢٩، 
وقد كان ذاك التوقع في ظروف صعبة للغاية، حيث 
لم يجرؤ أحد من املؤسســــات املهنية املعروفة على 
إصدار توقعات واضحة للعام ٢٠١٠ على حد علمنا، 
وذلك لضبابية الوضع نهاية العام ٢٠٠٩، وقد ارتفع 
املؤشر الوزني بأكثر من ضعف توقعاتنا، أي مبعدل 
٢٦٫٣٪ كما أسلفنا، وبالتالي، وافق الواقع توقعاتنا من 

حيث االجتاه املوجب، ولم يوافقها في النسبة.
  وميكن تبرير الفارق فيما بني التوقعات والواقع، 
بحدوث متغير رئيسي وهو إمتام صفقة بيع «زين ـ 
أفريقيا» التي كانت استثنائية وغير متوقعة، والتي 
دفعت املؤشر الوزني الى الصعود بشكل ملحوظ، ناهيك 

 «التمدين االستثمارية» تبيع جزءًا من حصتها في «األهلي المتحد»
 أعلن سوق البحرين لألوراق املالية امس تنفيذ 
صفقة بيع على أسهم البنك األهلي املتحد، وجاء 
في موقع الســـوق ان شركة التمدين االستثمارية 
قد قامـــت ببيع جزء من حصتها في البنك األهلي 

املتحد، وبلغت كمية الصفقة التي مت بيعها ١٠ ماليني 
ســـهم بقيمة اجمالية ٢٫٧ مليـــون دينار بحريني 
بســـعر ٠٫٧٢٥ دوالر وذلك لصالح مساهم رئيس 

لم يذكر اسمه. 

 (كرم ذياب)  غربلة شاملة لـ ٢٠٠ سهم عدا أسهم البنوك و«زين» واألسهم املرتبطة بهما 


