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 البنوك تواصل قيادة النشاط مع التركيز على «الوطني» 

  واستمرار تصعيد بعض المجاميع ألسهم شركاتها

 استحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات والبالغة 
٢٠٫٤ مليون دينار على ٦٢٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، البنك 
الدولي، بنك برقان، بيتك، بنك بوبيان، مشاريع 

الكويت، زين، االفكو.
  استحوذت قيمة تداول اسهم االفكو البالغة ٥٫٩ 

ماليني دينار على ١٧٫٩٪ من القيمة االجمالية.
  حققت مؤشرات ٦ قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار ٩٦٫٩ نقطة، تاله 
قطاع اخلدمات مبقـــدار ٨٩٫٩ نقطة، تاله قطاع 
االغذية مبقدار ٣٧٫٦ نقطة، فيما انخفض مؤشر 
قطاع الصناعة مبقـــدار ٥٣٫١ نقطة، تاله قطاع 

البنوك مبقدار ٢٤٫٤ نقطة. 

املمكنة خاصة انه ســـيكون افضل 
بنك من حيث االرباح والتوزيعات 
باالضافة الى املكاســـب الســـوقية 
التي يتوقـــع ان يحققها  امللحوظة 
في العام املقبل، واستمرت عمليات 
الشراء ايضا على سهم «بيتك» الذي 
سجل انخفاضا محدودا في سعره في 
تداوالت ضعيفة، وكما سبق ان اشرنا 
في تقارير سابقة، فان تزايد القوة 
الشرائية على اســـهم البنوك يأتي 
الســـباب عديدة ابرزها انها القطاع 
الوحيد تقريبا الذي شـــهد تعافيا من تداعيـــات االزمة خالل العام 
احلالي االمر الذي يشير الى انه سيدخل مرحلة االنتعاش القوي في 
العام املقبل رغم املخصصات التي ســـيأخذها القطاع والتي يتوقع 
ان تكـــون بحدود ٥٠٠ مليون دينار، باالضافة الى جاذبية اســـعار 
اسهم البنوك للشراء االستثماري في ظل ندرة الفرص االستثمارية 

البديلة في القطاع.
  واســـتمرت حركة التداول على اسهم الشركات االستثمارية في 
الضعف باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض االسهم، فرغم 
التداوالت املرتفعة على سهم الصفاة لالستثمار مقارنة بأول من امس 
اال انه حافظ على سعره، كما استمرت التداوالت النشطة على سهم 
االهلية لالســـتثمار الذي يعد ارخص االسهم في قطاع االستثمار، 
واستمرت التداوالت الضعيفة على اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي مع اســـتقرار اسعار بعضها خاصة ســـهمي االستثمارات 
الوطنية والســـاحل للتنمية، ويأتي ذلك الضعف في تداوالت هذه 
االسهم في اطار اجواء الترقب التي تسود اوساط املتداولني امال في 

ظهور تطورات ايجابية حول صفقة زين.
  ورغم التطورات االيجابية املتواصلة حول شركة عارف االستثمارية 
خاصة فيما يتعلق بتوقيـــع البنك الدولي على خطة جدولة ديون 
الشركة اال ان السهم لم يتفاعل بقوة مع هذه التطورات رغم ارتفاعه 
مبقدار وحدتني، ويعود الفضل الرئيســـي وراء جدولة ديون عارف 
الى بيت التمويل الذي ميتلك نحو ٥٣٪ من اسهم الشركة، لذلك فان 
شراء السهم واالســـتثمار فيه باالسعار احلالية ميثل فرصة جيدة 

خاصة انها متتلك اصوال جيدة.
  واســـتمرت التداوالت الضعيفة على اســـهم الشركات العقارية 
مع صعود اسعار بعضها بفضل عمليات تصعيد من قبل املجاميع 

التابعة لها.

  الصناعة والخدمات

  سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام، وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء استمرار 
التداوالت النشـــطة على سهم االفكو الذي ســـجل ارتفاعا ملحوظا 
في ســـعره خاصة انه ســـيتداول من دون ارباح اعتبارا من اليوم، 
واستمرت التداوالت الضعيفة على سهم زين الذي سجل انخفاضا 

محدودا في سعره.
  وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات على ٦٢٪ من القيمة 
االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٢٨ شركة. 

  هشام أبوشادي
  سيطر االجتاه النزولي على اغلب 
مراحل التداول في ســـوق الكويت 
لألوراق املالية امس بفعل انخفاض 
اسعار اغلب اسهم الشركات القيادية 
اال  التعامالت  البنوك خالل  خاصة 
ان عمليات تصعيد بعض االســـهم 
الثواني االخيرة رفعت املؤشر  في 
السعري لالرتفاع فيما سجل املؤشر 
الوزني انخفاضا محدودا واستمرت 
عمليات التصعيد لبعض االســـهم 

الرخيصـــة مع اقتراب نهاية تداوالت العام احلالي لتنهي البورصة 
عاما حققت فيه االسهم القيادية مكاسب كبيرة خاصة البنوك التي 
ارتفعت اســـعارها مبا ال يقل عن ٤٠٪ فيما ان اغلب اسهم الشركات 
الرخيصة تراجعت اســـعارها مقارنـــة بنهاية العام املاضي في ظل 
اســـتمرار معاناتها من القروض وانعدام االيرادات اجلديدة خاصة 
الشركات االستثمارية التي يعتمد اغلبها على اداء السوق واملضاربات 
التي قاموا بها خالل تداوالت العام لتحقيق ارباح من السوق، فضال 
عن ان نتائج هذه الشـــركات مرتبط بشكل اساسي بارتفاع اصولها 
فـــي البورصة، وفي ظل االداء الضعيف للســـوق في الربع األخير 
من العام احلالي باســـتثناء اسهم الشركات القيادية، فإن اداء اغلب 
الشـــركات االســـتثمارية في الربع االخير يتوقع ان يكون اضعف 
مقارنة بالربع الثالث لتدخل هذه الشـــركات عام ٢٠١١ وهي تعاني 
من اســـتمرار تداعيات االزمة مـــع احتماالت بأن تتم تصفية بعض 
الشـــركات خاصة التي تكبدت ٧٥٪ من رأسمالها في حال عدم قدرة 

املساهمني على إعادة رسملة الشركة.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشـــر العام للبورصـــة ٢٢٫٩ نقطة ليغلق على ٦٩٦٢٫٢ 
نقطة بارتفاع نســـبته ٠٫٣٣٪ مقارنة بأول من امس، فيما انخفض 
املؤشر الوزني ١٫٨٤ نقطة ليغلق على ٤٨٥٫١١ نقطة بانخفاض نسبته 

٠٫٣٨٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٦٩٫٧ مليون سهم نفذت من خالل 
٢٩٧٠ صفقة قيمتها ٣٢٫٩ مليون دينار، وجرى التداول على اســـهم 
١٢٨ شـــركة من اصل ٢١٥ شـــركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٥٠ 
شـــركة وتراجعت اسعار اسهم ٣٥ شركة وحافظت اسهم ٤٣ شركة 

على اسعارها و٨٧ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٦٫١ 

مليون سهم نفذت من خالل ٥١١ صفقة قيمتها ١٢٫٧ مليون دينار.
  وجـــاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني مـــن حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٥٣٫٣ مليون ســـهم نفذت من خـــالل ٩٣٤ صفقة قيمتها ١١٫١ 

مليون دينار.
  وحصل قطاع الشركات االستثمارية على املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٤٤٫٥ مليون ســـهم نفذت من خالل ٧٠٤ صفقات 

قيمتها ٣٫٧ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الرابع من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ١٠٫٢ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٥٥ صفقة قيمتها ٢٫٢ 

مليون دينار.

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٩ شركات على 
٦٢٪ من القيمة 

اإلجمالية

(سعود سالم)  متداولون يتابعون األسعار عبر شاشة «سي ان بي سي عربية»     

 المؤشر ٢٢٫٩ نقطة وتداول 
١٦٩٫٧ مليون سهم قيمتها 

٣٢٫٩ مليون دينار

 ارتفاع 

 أعلنت شركة عارف االستثمارية في بيان نشر على موقع البورصة 
انها حصلت على موافقة بنك الكويت الدولي على االنضمام الى بقية 
الدائنني وقيامه بالتوقيع على االتفاقية بإعادة هيكلة ديون الشركة 

القائمة على مدى ٥ سنوات شاملة فترة سماح مدتها ١٨ شهرا.   
  ولفتت الشركة إلى أنها تكون بذلك قد حصلت على موافقة جميع 
الدائنني احملليني على اعادة هيكلة ديونها القائمة بفضل الدعم الكامل 

لبيت التمويل الكويتي بصفته البنك القائد خلطة اعادة الهيكلة. 

 ذكرت الشركة الوطنية للتنظيف في بيان نشر على موقع البورصة 
انها انه قد متت ترســـية املناقصة اخلاصة بتقدمي خدمات النظافة 
واملناولة لشركة ناقالت النفط الكويتية علي الشركة، بإجمالي قيمة  

العقد ٩٧٩٫٩٨٠ دينارا، وذلك ملدة خمس سنوات.  

 أعلنت شــــركة مجموعة اخلصوصية القابضــــة (اخلصوصية) أن 
شركة اخلصوصية العقارية احدى شركاتها التابعة بنسبة ملكية ٩٩٪، 
قامت بتوقيع عقد ابتدائي لعقارين مبنطقة الساملية مببلغ ٢٫٥٥ مليون 
دينار.وذكر بيان نشــــر على موقع البورصة أنه ســــوف يتنج عن ذلك 
حتقيق ربح مببلغ ٣١٦٫٢٥٠ دينار حيث ســــتظهر نتائجها خالل نهاية 

السنة املالية لعام ٢٠١٠.   

 قالت مصادر مطلعة ان الشـــركة العربية لالســـتثمار قد أمتت 
  تخارجها من شركة الراية وذلك بعد ان وّقعت عقدا مع احدى اجلهات 

لشراء مساهمتها في الشركة البالغة قيمتها ٥ ماليني دينار. 

 «عارف االستثمارية» توقع اتفاقية 
   إعادة هيكلة ديونها مع «الدولي»

 ترسية مناقصة على «تنظيف»
 

 ٣١٦ ألف دينار ربح «الخصوصية» من بيع عقارين

 «العربية لالستثمار» تبيع حصتها في «الراية»

مقارنة بالعام املاضي، وهذا االرتفاع جاء بفعل املكاسب التي حققتها 
اغلب الشـــركات القيادية خاصة اسهم البنوك التي حققت مكاسب 
كبيرة ال تقل عن ٤٠٪ االمر الذي يشير الى ان االداء املالي للصناديق 
واحملافظ املالية ســـيكون جيدا، فيما ان اداء الشركات االستثمارية 
والعقاريـــة املتداخلة في ملكياتها لن يكون افضل من العام املاضي 
باســـتثناء الشركات ذات 
االداء التشغيلي، ورغم ذلك 
فان هناك تفاؤال بان تعمل 
مشاريع خطة التنمية التي 
يتوقع ان تزداد وتيرتها 
على حتسني اداء الشركات 

خالل العام ٢٠١١.

  آلية التداول

  تباينت اســـعار اسهم 
البنوك في تداوالت مرتفعة 
مقارنة بأول من امس خاصة 
الذي  الوطني  البنك  سهم 
استمرت عمليات الشراء 
عليه بشـــكل ملحوظ مع 
الضغـــط علـــى ســـعره 
لتجميعه بأقل االســـعار 

  وجـــاء قطاع الشـــركات العقارية في املركـــز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٣٥٫٨ مليون ســـهم نفذت من خالل ٣٦٣ صفقة 

قيمتها ٢ مليون دينار.

  نهاية العام

  مـــع نهاية تـــداوالت 
امـــس تنتهي تـــداوالت 
العام ٢٠١٠ بـــكل ما فيها 
مـــن احـــداث سياســـية 
واقتصادية وخالفات بني 
مجاميع استثمارية اال انه 
يستوجب ان يتم تصعيد 
املؤشر السعري في نهاية 

تعامالت
  اليوم مبقدار ٤٣٫٢ نقطة 
ليصل لنفس مستوى اغالق 
العام املاضي البالغ ٧٠٠٥٫٤ 
نقاط، ورغم اهمية اغالق 
املؤشر السعري على ارتفاع 
مقارنة بالعام املاضي اال ان 
االهم هو ان املؤشر الوزني 
محقق ارتفاعا بنسبة ٢٤٪ 
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 «أالفكو» تقود 
النشاط 
وتستحوذ على 
نسبة ١٧٫٩٪ 
  من القيمة

 استمرار تنفيذ خطة التنمية سيكون له بالغ األثر 

 «كولدويل بانكر»: تفاؤل وتحسن منتظر للعقار في ٢٠١١

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يرعى معرض «انفو كونكت»
 أعلنت شـــركة «انفوسنتر» لتنظيم املعارض 
واالستشـــارت التســـويقية أن اجلهـــاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات ســـيكون الراعي الرسمي 
ملعـــرض «انفو كونكت» في دورته اجلديدة التي 
تنظمها الشـــركة ويقام في نهايـــة يناير املقبل 
مبشـــاركة أكثر من ١٢٠ شركة حكومية وخاصة 

محلية وعربية.
  وقال رئيس مجلس إدارة الشركة منصور حسن 
املوسى ان هذه هي املرة اخلامسة على التوالي التي 
يرعى فيها اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
رسميا معرض «انفو كونكت»، وذلك ملا لهذا املعرض 
من أهمية تصب وتدعم خطة التنمية للدولة، مشيرا 
الى حرص اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
على دعم وتشجيع القطاع اخلاص على املشاركة 
في املعـــرض لتعريف الزوار بـــكل ما هو جديد 

ومتطور، مضيفا ان من شـــأن 
ذلك دعم خطة التنمية من خالل 
االستفادة من مشاركة شركات 
عاملية ستعرض آخر ما توصلت 
التكنولوجيـــا والتقنيات  اليه 
احلديثة تفيد السوق واملجتمع 
الكويتي، إلى جانب كون املعرض 
وسيلة لتتعرف احلكومة على 
جديـــد الشـــركات العاملية وما 
ســـتعرضه من تقنيات حديثة 
إمكانية اســـتفادة  وبيان مدى 
اجلهات احلكومية املشاركة في 

املعرض.
  ولفت املوسى في تصريح صحافي إلى ان الشركات 
العاملية واحمللية حرصت من جانبها على املشاركة 

في املعرض، خصوصا انها تعمل 
في قطـــاع األعمال االلكترونية 
وتصنيعهـــا وتقـــدمي احللول 
االلكترونية املتكاملة، مشـــيرا 
إلى ان أهم الشركات املشاركة، 
هي: شـــركة «مايكروسوفت» 
وشركة «H.P» وشركة «اميز» 
وشركة «كانون الساير» وشركة 
«تواصل» وغيرها من الشركات 
املتخصصة التي تشارك مباشرة 
أو عن طريق الوكالء املعتمدين 
لديها في الدولة، مشيدا بالفائدة 
الكبرى لهذه املشاركات مبا يعود 
بالنفـــع على القطاعني العـــام واخلاص ليتعرف 
املشاركون والزوار على آخر ما توصلت إليه هذه 

الصناعة االلكترونية التي أصبحت اليوم مطلبا 
لكل من ينشـــد التطور وال ميكن العمل مبواكبة 

العصر من دون هذا التقنية.
  وأضـــاف ان املعـــرض يحظى برعايـــة كبار 
املســـؤولني بالدولة تقديرا وقناعة منهم بأهمية 
املعرض واملعروضات وعلى رأسهم سمو رئيس 
مجلس الوزراء الذي رعى املعرض بدورته التاسعة 
والعشرين ومت دعوة سموه ليكون الراعي الرسمي 
للمعرض املقبل تزامنا مع مرور ٣٠ عاما على إقامته 
ومبشاركة الشركة املنظمة بهذه االنشطة ومتاشيا 
ليكون عام ٢٠١١ هو عام متميز لتزامنه مع مناسبة 
مرور ٥٠ عاما على االستقالل وعشرون عاما على 
التحرير وخمس سنوات على تقلد صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 

سدة احلكم. 

 تنــــاول التقريــــر 
العقاري لشــــركة 
كولدويــــل بانكر 
فــــرع  ـ  العامليــــة 
الكويــــت أوجه التفاؤل التي تســــيطر 
على السوق العقاري احمللي خالل العام 
٢٠١١ والتي من املنتظر أن تنعكس إيجابا 
على حركة التداول في مختلف القطاعات 
السكنية واالستثمارية والتجارية مبا فيها 
القطاع التجاري اإلداري الذي لم يتنفس 

الصعداء منذ فترة طويلة.
  وبني التقرير انه على صعيد العقارات 
الســــكنية فهناك حترك منتظر للسوق 
بسبب تراجع األســــعار بنسب مقبولة 
متاشيا مع زيادة حجم املعروض، في ظل 
انتهاء املهلة التي حددها املشرع لتملك 
الشركات للعقارات السكنية واستمرار 
التمويلية للقطــــاع، في مقابل  الفرص 

استمرار الطلب على شراء السكن الذي 
ميثل حاجة أساسية وملحة لدى املواطنني، 
حيث يتوقع التقرير أن تتراجع أسعار 
العقارات السكنية (قسائم وبيوت) بنسب 
تتراوح ما بني ٥ و١٥٪، خاصة في املناطق 
اجلديدة، وهو األمر الذي سيساهم في 
حترك الطلب على الشراء من قبل الشباب 
والعائالت الباحثة عن سكن، مؤكدا أن 
الســــوق قادر على استيعاب ما متتلكه 
الشركات من عقارات سكنية، خاصة في 
ظل صغر حجــــم احملفظة التي متتلكها 

الشركات من السكن اخلاص.
  وتوقع التقرير أن يكون نشاط قطاع 
العقار االســــتثماري أفضل خالل العام 
٢٠١١، خاصة انه بدأ في التعافي بشــــكل 
تدريجي من األزمة، الفتا إلى أن السوق 
يشــــهد حاليا طلبا على شراء البنايات 
االستثمارية التي تعرض للبيع بأسعار 

مناسبة وغير مبالغ فيها، أما األراضي فإن 
الطلب عليها اليزال محدودا، ومبينا أن 
العوائد التي حتققها البنايات االستثمارية 
تعتبر أفضل عند مقارنتها بعوائد الودائع 
املصرفية، حيث يتركز الطلب الذي يشهده 
السوق االستثماري على العقارات املدرة 

واملؤجرة.
  وعــــن قطاع العقار التجاري أشــــار 
التقرير إلى أنه سيشهد مزيدا من العرض 
في الســــوق خالل العــــام ٢٠١١ لكنه مع 
توقف تنفيذ عدد من املشاريع التي كان 
يتوقع تنفيذها خالل العامني ٢٠١٠ و٢٠١١ 
ولم تنفذ نتيجة نقص السيولة نتوقع 
أن يتمكــــن الطلب املتوافر في الســــوق 
من تغطية املساحات املتوافرة تدريجيا 
إلى أن تصل نسب الشواغر إلى معدالت 

مقبولة.
  وتنــــاول التقريــــر موقــــف اجلهات 

احلكوميــــة التي اجتهت خــــالل الفترة 
األخيرة إلى االســــتفادة من املســــاحات 
الشاغرة التي حتتويها األبراج التجارية 
في العاصمة، السيما أن أغلب الوزارات 
لديها طلبات عدة إلنشــــاء مبان جديدة 
ملؤسســــاتها ومقراتها املتهالكة لم تنفذ 
خالل السنوات القادمة، الفتا إلى أنه على 
احلكومة تأجير تلك األبراج لتأمني مبان 
حديثة للــــوزارات واجلهات احلكومية، 
وتفادي الكلفة الضخمة التي من املمكن 
أن تتحملها في حال بنائها ملباني حديثة 

جلهاتها ومؤسساتها احلكومية.
  وبــــني التقرير أن هنــــاك أمورا عدة 
ستتضح خالل العام ٢٠١١ ستكون أثارها 
إيجابية على القطاع العقاري، خاصة في 
ظل املؤشرات االقتصادية التي تؤكد أن 
العام اجلديد سيشــــهد حتركا من قبل 
البنوك لفتح مجــــال التمويل للتطوير 

العقاري من جديد، الســــيما أنها أقبلت 
بالفعل على بعض عمليات التمويل خالل 
العام ٢٠١٠، ملا في ذلك من أثار إيجابية 
تصب في اجتاه حتريك السوق، مشيرا 
إلى أن القطــــاع العقاري كان مقيدا ملدة 

طويلة بسبب نقص السيولة.
  وأكد التقرير أن استمرار تنفيذ خطة 
التنمية سيكون له بالغ األثر اإليجابي على 
السوق العقاري خالل ٢٠١١، وأن اإلنفاق 
احلكومي يعتبر احلل الوحيد لنمو غالبية 
القطاعات ومن بينهــــا القطاع العقاري 
خالل الفترة املقبلة، داعيا القائمني على 
تنفيذ اخلطة إلى جتاوز كل املعوقات التي 
حتول دون حتقيق األهداف املرجوة منها، 
كونها باتت السبيل الوحيد اآلن إلنعاش 
االقتصاد احمللي ككل، مشيرا إلى أن كل 
هذه العوامل تدفع في اجتاه حترك السوق 

بشكل إيجابي خالل العام املقبل. 
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