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 كونا: أكد نائب رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في شركة «السور» لتسويق الوقود احمد 
تقي ان الكويت حتتاج الى بناء ١٨٠ محطة وقود 
جديدة، مشيرا الى ان عدد احملطات احلالية والبالغ 
١٢٠ محطة ال يتناسب والزيادة في عدد السكان.

  وقال تقي ان الدراسات األخيرة أثبتت احتياج 
الكويت لعدد ٣٠٠ محطة وقود، مؤكدا ان النقص 
في عدد احملطات هو السبب الرئيس في االزدحام 

احلاصل من املستهلكني على تعبئة الوقود.
  وأضاف ان التوسع العمراني والزيادة الكبيرة 
في عدد السكان لم يقابلها في ذات الوقت زيادة في 
عدد محطات الوقود بنسبة معقولة في اشارة الى 
ان السنوات الست املاضية لم تشهد بناء سوى ٨ 

محطات جديدة فقط.
  وأوضح تقي ان «الســـور» لتســـويق الوقود متتلك حصة من 
محطات البنزين تقدر بـ ٣٣٫٣٪ من احلصة الســـوقية البالغة ١٢٠ 
محطة حيث متتلك «السور» منها االن ٤٠ محطة فيما متتلك شركة 
البترول الوطنية ٤٠ محطة وشـــركة األولى للوقود الـ ٤٠ محطة 

املتبقية.
  ولفت الى ان «الســـور» حققت اكبر نســـبة في املبيعات خالل 
العام ٢٠١٠ معلنا أن الشـــركة ســـتقوم ببناء ثالث محطات جديدة 
في العقيلة والســـاملي واملسيلة موضحا أن األولى سيتم افتتاحها 
خالل الشـــهر املقبل في حني مازالت اجراءات التراخيص مستمرة 

للمحطتني األخريني.
  وبّني ان هناك اربع محطات من ضمن الـ ٤٠ اململوكة للشـــركة 
يتـــم تطويرها حاليا وجتهيزها مبضخات جديدة مســـتوردة من 
أملانيا وبناء ســـوق مركزي صغير ووحدة غســـيل آلي للسيارات 

ومركز صيانة.
  وذكر تقي ان «السور» لديها خطة استراتيجية خمسية لتطوير 
كافـــة احملطات التابعة لها تنتهي في ٢٠١٣ ويتم خاللها تطوير كل 
احملطات وإدخال التعديالت وبناء املنشآت اجلديدة فيها وجتهيزها 

على أعلى مستوى.
  وحول خصخصة محطات البنزين أشار تقي الى ضرورة تخصيص 

جميـــع محطات البنزين، مؤكـــدا اهتمام القطاع 
اخلاص ببعض التفاصيل الداعمة للمستهلك ومنها 

الكفاءة في التشغيل.
  وعن ارباح الشركة خالل الثالثة أرباع األخيرة 
من السنة املالية احلالية أوضح تقي ان «السور» 
حققت أرباحـــا صافية تقدر بــــ ٣ ماليني دينار 
متوقعا حتقيق أرباح اكبـــر خالل الربع األخير 

من العام احلالي.
  وقال ان «الســـور» كان مـــن املمكن ان حتقق 
املزيد مـــن األرباح لوال اســـتثمارها احلالي في 
تطويـــر احملطـــات املوجودة وانشـــاء محطات 
جديدة ما سيحقق نقلة نوعية وأرباحا قياسية 

في املستقبل.
  وأشار الى سعي «السور» لالستحواذ على اكبر 
حصص في السوق، موضحا ان الشركة حصلت على شهادة االيزو 
(١٤٠٠) في ٢٠١٠ في مجال البيئة وهو ما يؤكد حرصها على الوصول 

الى مصاف الشركات العاملية املتخصصة في هذا املجال.
  وقال ان «السور» تهتم بالعنصر البشري بشكل كبيرا موضحا 
ان نسبة الكويتيني في الوظائف االشرافية تبلغ ١٠٠٪، مبينا اهتمام 
الشركة بتدريب العاملني لديها وتطويرهم من خالل البرامج التدريبية 

داخل الكويت وخارجها.
  وأوضح تقي ان اخلصم املمنوح من البترول الوطنية على أسعار 
الوقود لشركات التسويق والبالغ ٧ فلوس على الليتر الواحد يحتاج 
إلعادة نظر نظرا للمصاريف التشغيلية الكبيرة والتي ترتفع سنة 

بعد أخرى ولطموح الشركات الى تطوير خدماتها.
  وعن اخلدمـــات اجلديدة املقدمة في محطات الوقود قال تقي ان 
البلدية سمحت بإدخال خدمات جديدة كغسيل السيارات والصيانة 
والسوق مركزي الصغير ومطاعم الوجبات السريعة لكنه طالب في 

الوقت ذاته بإعادة النظر في التراخيص لهذه اخلدمات.
  ودعا املجلس البلدي الى السماح لهذه اخلدمات بان تقدم بشكل 
أرحب، مشيرا الى وجود مســـاحات كبيرة في احملطات املوجودة 
حاليا غير مستغلة في اشارة الى ان الترخيص يسمح ببناء سوق 

مركزي على مساحة ٨٠ مترا مربعا فقط. 

جعلـــت الكويت في مؤخرة الـــدول اخلليجية من حيث التنمية 
واجلاذبية لرؤوس األموال األجنبية، فاألزمات التي متر بها العديد 
من الشركات كان يفترض ان حتظى باهتمام السلطتني التشريعية 
والتنفيذيـــة، خاصة انها متثل قلب القطاع اخلاص الذي ينبض 
بصعوبة شديدة بعد ان أحجمت احلكومة عن تقدمي األوكسجني 
الالزم خلروجه من تداعيات األزمة العاملية، كما فعلت العديد من 
دول العالم التي  أنفقت املليارات ملساعدة الشركات على اخلروج من 
أزمتها باستثناء الكويت التي خشيت احلكومة من مساعدة القطاع 
اخلاص خشية االتهامات 
التي يوجهها بعض أعضاء 
مجلس األمة بالتفريط في 
املال العام، فيما ان القطاع 
اخلاص خسر أكثر من ٣٠ 
مليار دينار نتيجة هذه 

األزمة.
  

  آلية التداول
  على الرغم من تراجع 
القوة الشرائية على اسهم 
البنوك امس مقارنة بأول 
من امس اال انها ُتعد األعلى 
مقارنـــة بقيمة تداوالت 
القطاعات األخرى، وقد 
استمرت القوة الشرائية 
على سهم البنك الوطني 

ماليني دينار.
  وجـــاء قطاع العقار في املركـــز الثالث من حيث القيمة، إذ مت 
تداول ٨٢٫٢ مليون ســـهم نفذت من خالل ٦٢٧ صفقة قيمتها ٤٫٣ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ١٨٫١ مليون ســـهم نفذت من خالل ٤٨١ صفقة 

قيمتها ٣٫٦ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات االســـتثمارية املركز الرابع من حيث 

القيمة، إذ مت تداول ٥٢٫٩ 
مليون ســـهم نفذت من 
خالل ٧٢٣ صفقة قيمتها 

٣٫٢ ماليني دينار.

  األزمات السياسية

  على الرغم من أجواء 
التي ســـادت  الترقـــب 
األوســـاط االقتصاديـــة 
والسياسية الستجواب 
رئيـــس احلكومة أمس 
والذي يأتي اســـتمرارا 
لألزمات السياســـية، إال 
ان األداء العام للســـوق 
اتســـم بعـــدم االكتراث 
بهذه األزمـــات واثارها 
االقتصادية السلبية التي 

 البورصة تواصل االرتفاع.. و«الوطني» يستحوذ
   على ٣٠٫١٪ من قيمة التداول في اليومين الماضيين 

  استحوذت قيمة تداول أسهم ٧ شركات البالغة 
١٩٫٩ مليون دينـــار من القيمة اإلجمالية، وهذه 
الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، البنك الدولي، 

بيتك، جيزان، بوبيان القابضة واالفكو.
ــتحوذت قيمة تداوالت سهم البنك الوطني      اس
ــى ١٨٫٦٪ من القيمة  ــني دينار عل ــة ٦٫٥ مالي البالغ

اإلجمالية.
   حققت مؤشـــرات ٦ قطاعات ارتفاعا أعالها 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار ٥٧٫٩ نقطة، 
تاله البنوك مبقدار ٤٩٫٣ نقطة، تاله اخلدمات 
مبقدار ٤٤٫٣ نقطة، فيما تراجع مؤشـــر قطاع 
التأمـــني مبقدار ١٠ نقاط، تـــاله األغذية مبقدار 

٣٫٥ نقاط. 

الذي بلغت قيمة تداوالته في اليومني 
املاضيني ٣٢٫٦ مليون دينار والتي 
متثل نحو ٣٠٫١٪ من إجمالي القيمة 
التي بلغت نحو ١٠٨٫٣ ماليني دينار، 
فيما استحوذت قيمة تداوله على 
١٨٫٦٪ وذلك ألســـباب عدة أبرزها 
ثقة األوساط االستثمارية في قدرة 
ادارة البنك على حتقيق منو افضل 
في أرباحه وتوزيعاته للعام احلالي 
مقارنة بالعام املاضي، باالضافة الى 
ان األزمة أظهرت انه افضل البنوك 
محليا وعربيا. واســـتمرت التداوالت النشـــطة ايضا على سهم 
بنك اخلليج الذي حقق مكاســـب سوقية ملحوظة، كما استمرت 
عمليات الشـــراء امللحوظة على سهم البنك الدولي الذي يتوقع 

ان يواصل االرتفاع.
  وتراجعت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
مع انخفاض اســـعار بعضها، فقد تراجعت التداوالت على اسهم 
الشـــركات االســـتثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي مع استقرار 
اســـعار أغلبها، وذلك في اطار اجواء الترقب التي تسود اوساط 
املتداولني ألي معلومات ايجابية حـــول صفقة زين، خاصة مع 
اقتراب املوعد املتفق عليه المتامها في منتصف يناير املقبل، وشهد 
ســـهم األهلية القابضة تداوالت نشطة وارتفاعا في سعره، فيما 
انه رغم التداوالت الضعيفة نسبيا على سهم الصفاة لالستثمار 

اال انه حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره.
  وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض األسهم خاصة سهم جيزان القابضة 

الذي شهد تداوالت قياسية وارتفاعا محدودا في سعره.

  الصناعة والخدمات

  تباينت حركة اســـعار اسهم الشركات الصناعية في تداوالت 
ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض األسهم 
كسهم بوبيان القابضة الذي واصل تداوالته املرتفعة اال انه تكبد 
خســـائر كبيرة بفعل عمليات جني األرباح، وحققت اغلب اسهم 
الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها خاصة اسهم الشركات 
الرخيصة، وقد شـــهد سهم زين ضعفا ملحوظا في تداوالته مع 
انخفاض ملحوظ في ســـعره، األمر الذي أثر على تداوالت أسهم 
الشركات املرتبطة به، ورغم صدور حكم لصالح شركة أجيليتي 
في عقودها اخلاصة مبيناء عبداهللا اال ان الســـهم لم يتفاعل مع 
ذلك احلكم الذي يقضي بعودة العقود التي قامت الدولة بفسخها 

الى الشركة مرة أخرى.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول أسهم ٧ شركات على ٥٧٫١٪ من 
القيمة االجمالية للشركات التي شـــملها التداول والبالغ عددها 

١٢٧ شركة. 

 هشام أبوشادي
  على الرغم من التراجع امللحوظ 
في قيمة تداوالت ســـوق الكويت 
لألوراق املالية أمس مقارنة بأول من 
امس، إال ان القوة الشرائية استمرت 
مركزة على أسهم البنوك، وإن كانت 
بوتيرة أقل، ولكـــن هذا يأتي في 
إطار قناعة األوساط االستثمارية 
والصناديق االستثمارية واحملافظ 
املالية بأن األسعار احلالية ألسهم 
البنوك أكثر من مغرية للشراء في 

ظل ندرة الفرص االستثمارية البديلة وضعف العائد الثابت على 
الودائع، فعلى مستوى الفرص االستثمارية في البورصة، فهي 
محدودة جدا، وبالتالي اخليار لشراء البنوك ُيعد اخليار األفضل، 
وعلى مستوى الفرص االستثمارية في االقتصاد الكلي، فإن هناك 
بطئا شديدا في املشاريع التنموية املعروضة على القطاع اخلاص، 
فضال عن ان اخلالفات السياسية املتواصلة ساهمت بشكل كبير 
في حالة الركود االقتصادي في البالد في ظل العالجات احملدودة 
من جانب احلكومة لتداعيات األزمة العاملية على القطاع اخلاص 
الذي اليزال يعاني من وطأتها، رغم مرور أكثر من عامني، لذلك فإنه 
ليس أمام السيولة املالية املتوافرة سوى اسهم البنوك املرشحة 

ألن تشهد مستويات سعرية كبيرة في العام املقبل.
  وعلى مستوى أسهم الشركات الرخيصة، فقد استمرت أغلب 
املجاميع االســـتثمارية في تصعيد أسهمها في تداوالت ضعيفة 
على أغلب األســـهم باستثناء بعض األسهم التي شهدت تداوالت 

مرتفعة.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٢٠٫٨ نقطة ليغلق على ٦٩٣٩٫٣ 
نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٣٠٪، فيما سجل املؤشر الوزني انخفاضا 
مبقدار ٠٫٣٠٪ نقطة ليغلق على ٤٨٦٫٩٥ نقطة بانخفاض نسبته 

٠٫٠٦٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ إجمالي األســـهم املتداولة ٢٤٣٫٩ مليون سهم نفذت من 

خالل ٣٦٧١ صفقة قيمتها ٣٤٫٨ مليون دينار.
  وجرى التداول على أســـهم ٢٧ شـــركة من أصل ٢١٥ شـــركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٤٦ شركة وتراجعت أسعار أسهم 
٣٣ شركة، وحافظت أســـهم ٤٨ شركة على أسعارها و٨٨ شركة 

لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع العقار النشـــاط من حيـــث القيمة، إذ مت تداول 
٢٦٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٧٤٩ صفقة قيمتها ١٦٫٦ مليون 

دينار.
  وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني من حيث القيمة، إذ مت 
تداول ٤٤٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٨٠٣ صفقات قيمتها ٥٫٣ 

 تداوالت ضعيفة 
على «زين» وأسهم 
الشركات المرتبطة 
بها وتصعيد بعض 
األسهم الرخيصة

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٧ شركات على 
٥٧٫١٪ من 

القيمة اإلجمالية

 (كرم ذياب) الترقب يسود أوساط املتداولني

 المؤشر ٢٠٫٨ نقطة وتداول 
٢٤٣٫٩ مليون سهم قيمتها 

٣٤٫٨ مليون دينار
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 للربع الثالث ووسط مؤشرات على استعادة البنوك اإلسالمية تفوقها في ٢٠١١

 «المشورة»: ٩٪ نموًا في موجودات البنوك الخليجية 
 حققت البنوك اخلليجية التجارية 
نتائج إيجابية في الربع الثالث من 
العـــام احلالي حيث منـــت األرباح 
الصافيـــة بواقع ١٣٪ مقارنة بالربع 
الثالث من العام املاضي، في حني منت املوجودات بواقع 
٩٪ ما قد يرســـل مؤشرات مفادها أن نتائج العام ٢٠١٠ 

ستكون أفضل من العام الذي سبقه.
  وتفيد قاعدة بيانات شركة املشورة والراية لالستشارات 
املالية اإلسالمية بأن ثقة املستثمرين في البنوك اخلليجية 
بشكل عام بدأت بالتعاظم منذ نهاية العام ٢٠٠٩. وطبقا 
لبيانات عينة من البنوك التجارية اخلليجية شملت أكبر 
بنكني تقليديني ومثلهما إسالميان في كل من السعودية 
واإلمارات والكويت وقطر والبحرين، فإن القيمة السوقية 
لتلك البنوك قد تعاظمت عما كانت عليه في ٣١ ديسمبر 
٢٠٠٨ لتنمو مبا هو ٢٩٪ وفقا ألسعار إغالق ٢٠ ديسمبر 

.٢٠١٠
  وتشير البيانات إلى أن القيمة السوقية لعينة البنوك 
اإلسالمية املنتقاة كانت هي األكبر واألكثر منوا واألكثر 
تأثيرا في ارتفاع القيمة السوقية للقطاع املصرفي اخلليجي 

بشكل عام على الرغم من أن إجمالي موجودات تلك البنوك 
ال يشـــكل إال ٣٧٪ من إجمالي عينة البنوك املنتقاة في 
حني يشـــكل إجمالي حقوق مساهميها ٤٢٪ فقط. ولعل 
هذه املؤشرات تعكس ثقة املستثمرين في أسهم البنوك 
اإلسالمية ورؤيتهم املستقبلية ألداء أفضل لتلك البنوك 
علـــى الرغم مما واجهها من انخفاض في األداء بســـبب 
تدني قيم األصول والتعثر في سداد الديون منذ نهاية 
عـــام ٢٠٠٨. إال أن هذا ال يعنـــي أن البنوك التقليدية لم 
تؤد أداء جيدا مقارنة بنظيراتها اإلسالمية. فقد تعاظمت 
قيمتها السوقية لترتفع بواقع ١١٪ عما كانت عليه نهاية 
ديسمبر ٢٠٠٨. ومنت موجودات البنوك اإلسالمية بواقع 
١٢٪ مقابل ٧٪ للبنوك التقليدية خالل األشـــهر التسعة 

األولى من العام احلالي. 
  وتظهـــر البيانات أن البنوك اإلســـالمية تباينت في 
أدائها بحســـب الدول التي تعمل بها. فقد سجلت منوا 
موجبـــا في كل من قطر واإلمارات والكويت بواقع ٣٥٪ 
و٨٪ و٥٪ على التوالي، في حني سجلت منوا سالبا في 
كل من البحرين والســـعودية في صافـــي أرباح الربع 
الثالث ٢٠١٠ مقارنة بالربع الثالث ٢٠٠٩ وبواقع -٢١٨٪ 

و-١١٪ على التوالي.
  أما بالنسبة لنمو صافي الربح املتراكم خالل األرباع 
الثالثة األولى من العام احلالي مقارنة بذات الفترة من 
العام املاضي، فقد ســـجلت كل البنوك اإلسالمية في كل 
من قطر والكويت منوا موجبا وبواقع ١٥٪ و٨٪، في حني 
سجلت بنوك السعودية واإلمارات والبحرين منوا سالبا 

بواقع -٨٪ و-٨٪ و-١٥٤٪ على التوالي.
  وبشكل عام فإن نتائج البنوك التقليدية اخلليجية 
جاءت أفضل من نظيراتها اإلسالمية حيث سجلت منوا 
في صافي ربحها للربع الثالـــث من العام ٢٠١٠ مقارنة 
بالعام ٢٠٠٩ بواقع ٢٢٪ بينما كان هذا النمو في البنوك 
اإلسالمية ١٪ فقط. وعلى صعيد األرباح الصافية املتراكمة 
(٣ أرباع) ٢٠١٠ مقارنة بـ ٢٠٠٩، سجلت البنوك التقليدية 
املشمولة بالدراسة منوا قدره في ٤٪ فيما بلغ هذا النمو 
لعينة البنوك اإلسالمية -٢٪. كما سجلت البنوك التقليدية 
منوا فـــي إجمالي الدخل (٣ أرباع) وفـــي الربع الثالث 
مقارنة بذات الفترات من العام ٢٠٠٩ بواقع ٢٪ و٦٪ على 
التوالي، بينما تناقص منو هذين املؤشرين في البنوك 

اإلسالمية بواقع -٦٪ و-١١٪ على التوالي.

 تقـرير 

 أحمد تقي

 تأجيل دعوى
   لـ «مواشي»  

  إلى يناير المقبل

 وقف تداول
   أسهم «عارف» 

  اعتبارًا من اليوم

 أعلنت شركة نقل وجتارة 
املواشـــي في بيان نشـــر على 
موقع ســـوق الكويت لألوراق 
املالية أمس ان الدعوى املقامة 
من الشركة ضد مكتب عقاري 
في اإلمارات قد مت تأجيلها الى 
جلســـة ٢٤ يناير املقبل وذلك 

لظروف خاصة باحملكمة. 

 أفاد بيان نشـــر على موقع 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
أمس بأنه سيتم وقف التداول 
علـــى أســـهم شـــركة عارف 
االستثمارية اعتبارا من اليوم 
في حال عدم تسليم البيانات 
املالية في املوعد النهائي احملدد 
صباح اليوم في متام الساعة 

٨٫٣٠ صباحا.
   وذكر البيان ان شركة عارف 
لم تلتزم بتســـليم نســـخ من 
البيانات املالية خالل ٧ أيام عمل 

من إعالن نتائجها املالية. 

 تقي: الكويت تحتاج إلى بناء ١٨٠ محطة وقود جديدة


