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التقــــريـــر   ذكـــــر 
االســـبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان 
االسبوع املاضي شهد 
صدور تقرير مؤشـــر احلرية 
االقتصادية السنوي من مؤسسة 
هيرتيج فاوندشن االميركية لعام 
٢٠١١، حيث أفاد بتراجع الكويت 
الى املرتبة احلادية والستني، بعد 
الثانية  املرتبة  أن كانت حتتل 
واالربعني في مؤشـــر ٢٠١٠، اذ 
تراجعت في خمســـة مجاالت 
من معايير احلرية االقتصادية 
العشـــرة، وهم حرية االعمال 

وحرية التجارة، وحجم االنفاق احلكومي وحرية العمالة، وحرية 
املؤسســـات، كما مت تصنيفها في املرتبة الثامنة بني ســـبعة عشر 
دولة من دول الشرق االوسط وشمال افريقيا، وكما هو واضح، فان 
الكويت مســـتمرة في التراجع سنة تلو االخرى في مؤشر احلرية 
االقتصادية، رغم امتالء البرامج احلكومية السنوية وغيرها بدعمها 
االنشائي للقطاع اخلاص، فضال عن التصريحات املتتالية من عدة 
وزراء وممن ميتلكون القرار في البيروقراطية احلكومية املتأخرة 
بأدائها، بأنها تعمل بشكل حثيث لتنفيذ رؤية صاحب السمو األمير، 
حفظه اهللا، بتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري، ومن املعلوم أنه 
ليـــس هناك منو اقتصادي دون حريـــة اقتصادية، فكلما ارتفعت 

احلرية االقتصادية زاد النمو االقتصادي والعكس صحيح.
  وعن ســـوق الكويت لالوراق املالية، قال التقرير ان السوق قد 
تراجع بنهاية االسبوع املاضي، مسجال خسارة ملؤشريه الرئيسيني 
بعد أن انخفض مؤشـــره السعري بنسبة ٠٫٥٦٪، فيما فقد املؤشر 
الوزني ٠٫٧٨٪ من قيمته التي كان عليها االســـبوع قبله، هذا وقد 

املتذبذب،  أداءه  واصل السوق 
والذي متيز بتحركات محدودة 
على املستوى اليومي، وان قل 
التركيـــز على قطـــاع البنوك 
نسبيا، ليفسح املجال لقطاعي 
االستثمار والعقار ليقودا دفة 
التداوالت في االسبوع املاضي، 
والـــذي لعبـــت فيه االســـهم 

الصغيرة دورا مهما.
  هذا وقد لفـــت التقرير الى 
ان بعض املجاميع االستثمارية 
شـــهدت حركة شرائية شملت 
أسهمها واالسهم املرتبطة بها، 
وهو االمر الذي ساهم في شغل 
هذه االســـهم املراكز االولى جلهة النشـــاط خالل بعض اجللسات 
اليومية من االسبوع، في املقابل، شهد السوق عمليات جني أرباح 
وتبديل مراكز خاصة على أسهم قطاعي البنوك واالستثمار، اللذان 
شـــهدا نشاطا شرائيا ملحوظا في جلسات سابقة، وهو االمر الذي 
انعكس في صورة أداء متذبذب للسوق كانت محصلته االسبوعية 
ســـلبية، هذا ومازال املتداولون بانتظار اعالنـــات النتائج املالية 

السنوية للشركات املدرجة، وبخاصة لقطاع البنوك.
  وعزى التقرير حالة الهدوء الكبيرة في السوق، الى غياب عوامل 
حتفيزية رئيســـية لتنشيط السوق، وخاصة فيما يخص اجلانب 
االقتصادي، اذ لـــم يظهر أثر واضح حتى اآلن خلطة التنمية على 
شـــركات القطاع اخلاص، وخاصة املدرجة منها، من ناحية أخرى، 
لم تظهر بعد أخبار مؤثرة عن الشـــركات املدرجة، من شـــأنها أن 
تعطي دفعة معنوية للمتداولني، ســـواء في شكل اعالنات ايجابية 
للنتائج السنوية للشركات املدرجة، أو أخبار تخص صفقات لتلك 

الشركات. 

حتى األسبوع املاضي منه مع 
اجنذاب نحو األسهم التي قامت 
بتوزيعات سابقة وخاصة في 

عمق سنوات األزمة املالية.

  مرحلة االنتظار

التقرير  لفـــت  املقابل    وفي 
إلـــى ان عملية ترقب البيانات 
لم تقتصر فقط على الكيانات 
االســـتثمارية بل شملت أيضا 
قطاع البنوك، الذي زاد الترقب 
جتاهه بشكل ملموس، السيما ان 
احلديث عن مقارنتها باألخرى 
فـــي اخلليج والتي  املوجودة 
أعلنت أخيـــرا عن أدائها املالي 
عن العام املاضي قد بدأ، مبينا 
ان نظرة املستثمرين إلى قطاع 
املصارف تتميز بانها تفاؤلية، 
أكثر من أي قطاع أخر، وتعاظمت 
هذه النظرة أكثر بعد ان ارتفعت 
اآلمال حـــول البنوك بإمكانية 
الربع  تراجع مخصصاتها في 
األخير إلى احلدود التي تعلو 
فيها نسب الربحية إلى مستويات 
مشجعة على االستثمار في هذا 
القطاع، خصوصا بعد توقف 
بعض املصـــارف عن احلاجة 
لالســـتمرار في مرحلة البناء 

أصال.  

العـــام، ما اســـتوجب حترك 
املستثمرين بترقب يلفه احلذر، 
وهذا ما يفسر التباين الكبير في 
أسعار الكثير من األسهم، وعلى 
الرغم مـــن هذا التغير املفاجئ 
في بعض األحيان إال أن الكثير 
من املستثمرين باتوا يفرقون 
بني بيانات الشـــركات املدرجة 
من حيث اجليد منها وان كانت 
محملة بخســـائر وتلك التي ال 
جـــدوى من أرباحهـــا التي لن 
تذهب إلى اجلمعيات العمومية 
املقبلة للتوزيع، ومن ثم كان 
التركيز في االستثمار القصير 
العام  الفارقة لهذا  العالمة  هو 

  وأوضح التقرير ان مرحلة 
انتظار البيانات املالية السنوية 
أو على األقل إشارات ميكن من 
خاللها القياس على جودة القادم 
من إعالنات مكونات الســـوق، 
أبقت احلذر والترقب على حالهما 
في حسابات املســـتثمر، وان 
تراجعت حدتهما عن األسابيع 
املاضية، فرغم توقع املتداولني 
لعائدات إيجابية في الربع األخير 
من العام املنصرم مقابل معدالت 
العام نفسه،  الثالث من  الربع 
اال ان عدم جالء الغيوم بشأن 
العديد من الكيانات االستثمارية 
اليزال يفرض نفسه على املشهد 

األولى   قالت شركة 
املالية في  للوساطة 
تقريرها األسبوعي، 
اقفاالت األسبوع  ان 
الثاني في ٢٠١١ شـــهدت موجة 
جتميـــع مكثفة على األســـهم 
الصغيرة، فيما يشـــبه عودة 
التي  الشـــريحة،  الروح لهذه 
دعمت كميات تداوالتها نشاط 
األســـبوع الفائـــت مبزيد من 
املكاســـب، حيـــث ان التركيز 
الفعال لعمليات املضاربة خلف 
هذا االرتفاع الواضح للكميات 
املتداولة مع ارتفاع متوســـط 
قيمة التداول اليومي من ٤٣٫٤٢ 
مليون دينار يوميا إلى ٤٣٫٩٧ 
مليون دينار خالل األسبوع بعدد 

جلسات كاملة.
  وذكر التقريـــر أن مجاميع 
األسهم الصغيرة قادت تداوالت 
األسبوع الفائت، عبر عمليات 
البيع وجني األرباح، قابلها في 
الوقت نفسه عمليات شراء رفعت 
من حظوة األسهم الصغيرة خالل 
تداوالت األسبوع، مشيرة إلى ان 
التحرك على األسهم الصغيرة 
الزمه ثبـــات مؤقت لألســـهم 
التي تلمست عمليات  الكبيرة 

انتقائية بشأن تداوالتها.

 بعد بلوغها ٢٫١ مليار دينار وبدء تعافيه من األزمة

 «الشال»: توقعات باقتراب سيولة العقار في ٢٠١١ من مستوى ٢٠١٠

من سيولته في عام ٢٠١٠ ومن 
املتوقع متاسك أسعار السكن 
اخلاص ورمبا بعض االرتفاع 
ألسعار االستثماري، ألن بعض 
املستثمرين سيبحثون عن بديل 
للعائد الهابـــط على الودائع، 
والذي سيستمر هابطا ورمبا 
تتشـــجع املصارف في متويل 
صفقات الســـكن االستثماري، 
ولكن سيبقى نشاط التجاري 
وأهم مكوناته املكاتب ضعيفا، 
ألن عام ٢٠١١ سيشـــهد بعض 
املعروض اجلديد منها، إضافة 
الى بعـــض ما يتـــم إخالؤه، 
بســـبب تعثر بعض األعمال، 
ورمبا تتحسن أوضاعه بدءا من 
عام ٢٠١٢ اذا وفرت مشروعات 
اخلطة طلبا جديدا على وحداته 

الفائضة. 

للسكن اخلاص، الى ١٩٩٫٣ ألف 
الف  دينار من مستوى ٢١٧٫٩ 
دينار في عام ٢٠٠٩ وانخفض 
معدل الصفقة الواحدة للسكن 
االســـتثماري الى نحو ٤٥١٫٨ 
ألف دينار من نحو ٥٣٦٫٢ ألف 
دينار وتراجع معدل الصفقة 
الواحدة في التجاري الى نحو 
٢٫٥٨١ مليون دينار بعد ان كان 
٣٫٠١٦ ماليني دينار في عام ٢٠٠٩ 
وبالتالي انخفض املعدل العام 
للصفقة في تـــداوالت القطاع 
العقـــاري كلها فـــي عام ٢٠١٠ 
بنســـبة ١٩٫٤٪ مبا يعني انها 
حركة تصحيح على األسعار 
مدعومة بإقبال على الشراء مبا 

ادى الى ارتفاع السيولة.
  ونعتقد بأن سيولة السوق 
في عام ٢٠١١ ســـتكون قريبة 

ثانيا نشاط العقار االستثماري اذ 
بلغت نسبة مساهمته في سيولة 
السوق، نحو ٣٥٫١٪ بقيمة اجمالية 
قاربت ٧٥٠٫٥ مليون دينار وبلغت 
نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن 
االستثماري نحو ٥٫٦٪ مقارنة 
بعام ٢٠٠٩ بينما كانت نســـبة 
انخفاض سيولة هذا النوع من 
العقار االستثماري ٢٥٫٧٪ في عام 

٢٠٠٩ مقارنة بعام ٢٠٠٨.
  واستحوذ نشـــاط السكن 
اخلاص واالستثماري على ما 
نسبته ٨٧٫١٪ من سيولة سوق 
العقار في عام ٢٠١٠ تاركني نحو 
١١٫٨٪ مـــن الســـيولة للقطاع 
التجاري ونحو ١٫١٪ للمخازن 
ارتفاع سيولة تداوالت  ورغم 
العقار، في عـــام ٢٠١٠ تراجع 
معدل قيمـــة الصفقة الواحدة 

اسواق املال االقليمية والبورصة 
الكويتية واســـتمر حتى سجل 
مستوى سيولة قياسيا جديدا في 
عام ٢٠٠٧ ولكنه سرعان ما تراجع 
مرة اخرى في عام ٢٠٠٨ واستمر 
هذا التراجع في عام ٢٠٠٩ الذي 
حقق فيه رابع اضعف مستوى 
ســـيولة في احد عشر عاما، من 

دون احتساب اثر التضخم.
  وكان هناك ارتفاع واضح في 
سيولة نشاط السكن اخلاص في 
عام ٢٠١٠ وارتفع نصيب السكن 
اخلاص من سيولة السوق، وكاالت 
وعقودا، الى نحو ١١١٣٫٣ مليون 
دينار وهو ما ميثل نحو ٥٢٪ من 
االجمالي، فيما كان نصيبه في 
عام ٢٠٠٩ قد بلغ نحو ٤٣٫٧٪ من 
االجمالي، وزادت سيولة النشاط 
بني العامني بنحو ٣٥٫٦٪ وجاء 

 فـــي حتليلـه 
القطـاع  ألداء 
العقــــــــاري 
خـــالل ٢٠١٠، 
قـــال التقرير 
الشـــال  االســـبوعي لشـــركة 
لالستشـــارات انه بانتهاء شهر 
ديسمبر انتهى عام ٢٠١٠ وكانت 
ارتفعت  اذ  ايجابيـــة  حصيلته 
ســـيولة الســـوق بنحو ١٣٫٩٪ 
مقارنـــة بســـيولة عـــام ٢٠٠٩ 
البالغـــة ١٨٧٧٫٩ مليون دينار، 
بينما حققت السيولة مستوى 
٢١٣٩٫٨ مليـــون دينـــار في عام 
٢٠١٠، وجاءت سيولة عام ٢٠١٠ 
وسطا وبالترتيب الثامن، خالل 
الـ ١٢ سنة الفائتة، بدءا من عام 
١٩٩٩ وانتهاء بعام ٢٠١٠ وألنها 
الســـنة الثانية بعد ازمة العالم 
املاليـــة، يعتبر التطور املوجب 
في ســـيولتها امرا طيبا، ورمبا 
اول الطريق الى تعافي ســـوق 
العقـــار احمللي، اذا اســـتثنينا 
نشـــاط املكاتب الذي استمر في 
وفـــرة فائضة، وال نســـتطيع 
اجلزم باســـتمرار هذا التحسن 
في السيولة، ألن سيولة النصف 
الثاني من عام ٢٠١٠ البالغة نحو 
٩٥٦٫٣ مليون دينار كانت ادنى 
من سيولة النصف األول البالغة 
نحو ١١٨٣٫٥ مليون دينار، وعادة 
ما تكون االحتماالت افضل، لو 

كان العكس صحيحا.
  ومن خالل الرســـم البياني، 
ميكن معرفة دورات سوق العقار 
احمللي فقد بدأ هذا الســـوق بعد 
عام ١٩٩٩ بفقدان جزء من سيولته 
لعام واحد او عام ٢٠٠٠ ثم اخذ في 
التعافي عام ٢٠٠١ وظل كذلك حتى 
نهاية عام ٢٠٠٣ لتعود مؤشرات 
ضعفه الى الظهور في عام ٢٠٠٤ 
ولتســـتمر هذه املؤشرات حتى 
نهاية عام ٢٠٠٥ اما عام ٢٠٠٦ فقد 
شهد حتسنا واضحا في مؤشراته 
رغم انـــه كان عام تصحيح في 

 التشدد في منح االئتمان من قبل البنوك
  أمر «مبالغ فيه» في ظل تراجع قيم األصول

ــه ملعدل االئتمان في ٢٠١٠ وتوقعاته   تناوال من
للعام احلالي، قال التقرير ان اإلحصاءات النقدية 
املنشورة أشارت الى ان االئتمان املصرفي، احمللي، 
كان ساكنا، تقريبا، في عام ٢٠١٠، إذ بلغ منوه -٠٫٣١٪ 
ــر ٢٠١٠»، وكان أدنى  ــر ٢٠٠٩ الى نوفمب «نوفمب
بكثير من النمو احلقيقي للناجت احمللي اإلجمالي، 
في عام ٢٠١٠، والذي يفترض ان يراوح ما بني ٢٫٣٪، 
طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، و٣٫٢٪، طبقا 
لتقديرات وحدة املعلومات االقتصادية (E.I.U) ملجلة 
اإليكونومست. والقطاع املصرفي الكويتي قطاع 
متفوق، على مستوى الشرق األوسط الكبير، ما بني 
ماليزيا وتركيا، وأحد األهداف اإليجابية الرئيسية، 
للخطة اخلمسية، حتويل الكويت الى مركز مالي، 
ــتحق كل الدعم لتولي مهمة متويل  وهو بذلك يس

مشروعات خطة التنمية.
  وتشير بيانات األداء املالي، حتى الربع الثالث 
من عام ٢٠١٠، الى ارتفاع في ربحيته بنحو ٢٠٫٤٪، 
ــبب االرتفاع في إيرادات التشغيل، التي  ليس بس
ــاض الكبير في  ــا نتيجة لالنخف ــت، إمن انخفض
ــتعزز نتائج الربع  ــة الى املخصصات، وس احلاج
الرابع هذا االجتاه، لعام ٢٠١٠، بكامله. وانخفاض 
ــغيل، التي مت تعويضها، وأكثر من  إيرادات التش
انخفاض أكثر في تكوين املخصصات، يعنيان ان 
ــة  املصارف، من جانب، مازالت عازفة عن ممارس
مهمتها الرئيسية وهي اإلقراض، ما أدى الى انخفاض 
إيرادات التشغيل، وان ذلك يحدث رغم االنحسار 
الكبير في مستوى املخاطر الذي عكسه انحسار 
احلاجة الى أخذ املزيد من املخصصات. ولن يكون 
االعتداد بانخفاض أسعار الفائدة مبررا النخفاض 

إيرادات التشغيل، ألن الهامش، ما بني تكلفة األموال 
على البنوك والفائدة على اإلقراض، لم ينخفض، 
ــبب التفاوت في املوقف  ورمبا ارتفع، قليال، بس

التفاوضي، لصالح املصارف.
  ونعتقد ان هناك مسؤولية على قطاع املصارف 
احمللي، احملترف واملتفوق، في ان يسهم في خفض 
التكاليف، غير الضرورية، ألزمة العالم املالية على 
االقتصاد احمللي، فهو من يفترض ان يقرأ املؤشرات، 
بشكل استباقي، ويتعامل معها، مبكرا وبإيجابية. 
ــرض االعتداد بصرامة رقابة بنك الكويت  وال يفت
ــوة بالبنوك  املركزي، فبنك الكويت املركزي، أس
املركزية املتقدمة، ال يرغب في أن ينمو االئتمان ٤ 
أضعاف النمو احلقيقي لالقتصاد، مثال، في أحوال 
ــاكنا، رغم منو  الرواج، وال يرغب في ان يظل س
االقتصاد. وليس املطلوب هنا التهور واإلقراض، 
ــة وبأضعاف حقوق  ــى البيانات املالي ــتنادا ال اس
ــا كان احلال قبل  ــاهمني املنفوخة، أصال، كم املس
األزمة املالية، ولكن النقيض، أيضا، ال يقل ضررا. 
والنقيض هناك هو اإلصرار على ضمانات بنحو 
ضعفي قيمة القرض، رغم االنخفاض الشديد في 
ــديد على نوعية تلك  قيم األصول، بعد تدقيق ش
األصول، وموقعها واإلصرار على هوامش مرتفعة 
فوق سعر اخلصم، وأخذ وقت طويل وغير مستحق 
ــاذ القرار، ورمبا بعد فوات األوان. هذه  حتى اتخ
الثقافة، او ثقافة أعلى العوائد بأقل املخاطر، ثقافة، 
ــد كل أزمة، إال ان  ــت حتصيل حاصل بع وإن كان
املبالغة فيها أمر نقيض، أيضا، لدرجة االحتراف، 
وضحاياها عمالء محتملون يفترض ان يسهموا 

في استعادة قطاع املصارف لعافيته، سريعا. 

 فاتورة االستجواب بداية النهاية
  ألي أمل في إصالح اقتصادي

 ربط التقرير بني االستجواب وتنافسية االقتصاد 
احمللي بالقول اننا لسنا بصدد مناقشة استجواب 
رئيس مجلس الوزراء الكويتي، فهو شأن سياسي 
وممارسة مستحقة، مادامت حتت مظلة الدستور، 
ولكننا ال نريد ان تدفع البلد من تنافسيتها، ورمبا 
فرصها في احلد األدنى من االستقرار الضروري 
ثمنا لالســـتجواب أو أي استجواب أو ما يسبقه 
ويليه. فاحلرب القادمة فـــي عالم ما بعد األزمة 
املالية العاملية هـــي بالدرجة األولى حرب حول 
التفوق االقتصادي، وهذا التفوق لن يتحقق ما لم 
يستطع أي اقتصاد ان ينتج سلعا وخدمات بأسعار 
منافسة ونوعية متفوقة، وذلك لن يحدث ما لم 

يكن االنسان املتفوق وسيلة التنمية وهدفها.
  وفي تصريح أخير لوزيـــر املالية البرازيلي 
وهـــي دولة من اجلنوب تســـعى قريبا الحتالل 
اقتصادهـــا املركز اخلامس، بعد كل من الواليات 
املتحدة األميركية والصني واليابان وأملانيا ينتقد 
فيه كال مـــن الواليات املتحدة األميركية والصني 
الستخدام اسعار صرف عمالتهاـ  حرب العمالتـ  
لدعم تنافسية اقتصادهما اصطناعيا ويهدد باتخاذ 
إجراءات مماثلة. والعدو األول للتنمية لدى البنوك 
املركزية في الدول املتقدمة هو التضخم حتى ال 
يؤدي الى ارتفاع األجور ومعها تكاليف االنتاج، 

مبا تعنيه من تدهور لتنافسية االقتصاد.
  وما نسمعه عن فاتورة االستجواب هو بداية 
النهاية ألي أمل في موقع مقبول لتنافسية االقتصاد 
احمللي، وقنبلة موقوتة في استقراره، فهناك سيل 
من الرشـــى العامة واخلاصة. فمن جانب، هناك 
دعوات لزيادات في الرواتب واألجور للقطاع العام 
من دون أي ربط باإلنتاجية ومن دون أدنى شعور 

باملسؤولية بأن هناك نصف مليون شاب وشابة 
مواطنني قادمون الى ســـوق العمل في العشرين 
ســـنة القادمة. وهناك قانون يناقش في مجلس 
األمة وفي مراحله النهائية حول امتيازات املرأة 
املواطنة العاملة، سوف يؤدي اذا أقرت امتيازاته 
حتما الى شبه استحالة لتوظيف املرأة في القطاع 
اخلاص، وهو مخالف لقانون اخلطة املقر باالجماع. 
وفي تقرير حول رواتب القطاع العام قدمه البنك 
الدولي للحكومة في صيـــف عام ٢٠٠٨ ويغطي 
الفترة حتى منتصف عام ٢٠٠٧. يذكر ان املوظف 
العـــام يزيد راتبه خالل عمـــره االنتاجي بني ٢١ 
و٦٠ ســـنة مبعدل ٢٠٨٪ بينما للنرويجي ١٢٦٪ 
وشـــتان بني انتاجية االثنـــني والنرويج خامس 
أفضل بلد في العالم فـــي نوعية احلياة. وهناك 
تخريب على مستوى القيادات مبنح مراكز قيادية 
ملن ال يستحقها حتى في القطاع النفطي، عرفانا 
للجميل وسدادا غير مستحق لدعم مشروط وغير 

مبدئي ورمبا فاسد.
  ان ادارة البلـــد أمانة، قبل ان تكون منصبا أو 
مكسبا شخصيا واألمانة متتد الى ضمان تسليمها 
بحال أفضل الى من يلينا، وما يحدث غير ذلك متاما، 
والبد من وقف مشروع االقتسام والتخريب، بأي 
ثمن. وحتى يقترب التشبيه من الواقع ان البلد تدار 
بالعقلية نفسها التي تدار وفقها مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية املتفوقة سابقا، حتى أصبحت 
تخمة في العمالة وندرة في الطائرات، وما تبقى من 
طائرات من دون صيانة مناسبة حتى بات يشاع 
أن الشـــركة املصنعة للطائرات تدخلت ملنع ثلث 
اسطولها الصغير والقدمي من الطيران حفاظا على 

أرواح الناس وسمعة الشركة املصنعة. 

 سيولة السوق العقاري مستمرة في االنتعاش خالل ٢٠١١ 

 األفراد استحوذوا على ٤٩٫١٪ من األسهم المبيعة 
و٤٥٫٦٪ من األسهم المشتراة في ٢٠١٠

 في رصده خلصائص التـــداول في بورصة الكويت 
لعام ٢٠١٠، بني التقرير أن الشـــركة الكويتية للمقاصة 
أصدرت تقريرها، «حجم التداول في الســـوق الرسمي 
طبقا جلنســـية املتداولني»، عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ الى 
٢٠١٠/١٢/٣١ واملنشـــور على املوقع االلكتروني لســـوق 
الكويت لـــالوراق املالية، وافاد التقريـــر بأن االفراد ال 
يزالـــون اكبر املتعاملني اذ اســـتحوذوا على ٤٩٫١٪ من 
اجمالي قيمة االســـهم املبيعة و٤٥٫٦٪ من اجمالي قيمة 
االسهم املشـــتراة، فقد باع املســـتثمرون االفراد اسهما 
بقيمة ٦٫٢٠١٥ مليارات دينار، كما اشتروا اسهما بقيمة 
٥٫٧٦١٩ مليار دينار ليصبحوا بذلك املستثمرين االكثر 

بيعا وبحصيلة قاربت ٤٣٩٫٦ مليون دينار.
  واستحوذ قطاع املؤسسات والشركات على ٢٣٫٣٪ من 
اجمالي قيمة االسهم املشتراة، و٢١٫٣٪ من اجمالي قيمة 
االسهم املبيعة وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة ٢٫٩٤٣ 
مليار دينار في حني باع اسهما بقيمة ٢٫٦٩٤٤ مليار دينار 
ليصبح صافي تداوالته االكثر شراء وبحصيلة قاربت 

٢٤٨٫٦ مليون دينار.
  وثالث املساهمني في سيولة السوق هو قطاع حسابات 
العمالء (احملافظ)، فقد استحوذ على ٢٢٫٢٪ من اجمالي 

قيمة االسهم املشتراة و٢٠٫٨٪ من اجمالي قيمة االسهم 
املبيعة، وقد اشـــترى هذا القطاع اسهما بقيمة ٢٫٨٠٢٦ 
مليـــار دينار، في حني باع اســـهما بقيمة ٢٫٦٣٠٩ مليار 
دينار ليصبح صافي تداوالته شراء، وبحصيلة قاربت 

١٧١٫٧ مليون دينار.
  وآخر املساهمني في السيولة قطاع صناديق االستثمار، 
فقد استحوذ على ٨٫٩٪ من اجمالي قيمة االسهم املشتراة 
و٨٫٧٥٪ من اجمالي قيمة االســـهم املبيعة، وقد اشترى 
هذا القطاع اسهما بقيمة ١٫١٢٥٣ مليار دينار، في حني باع 
اسهما بقيمة ١٫١٠٦ مليار دينار ليصبح صافي تداوالته 

شراء وبحصيلة قاربت ١٩٫٣ مليون دينار.
  ومن خصائص سوق الكويت لالوراق املالية استمرار 
كونها بورصة محلية فقد كان املستثمرون الكويتيون 
اكثر املتعاملني فيها، اذ اشتروا اسهما بقيمة ١١٫٥٨١ مليار 
دينار مســـتحوذين بذلك علـــى ٩١٫٧٪ من اجمالي قيمة 
االسهم املشتراة في حني باعوا اسهما بقيمة ١١٫٥٦٥١ مليار 
دينار مســـتحوذين بذلك على ٩١٫٥٥٪ من اجمالي قيمة 
االسهم املبيعة ليصبح صافي تداوالتهم شراء وبحصيلة 

قاربت ١٥٫٩ مليون دينار.
  وبلغت نسبة حصة املستثمرين اآلخرين من اجمالي 

قيمة االســـهم املشـــتراة نحو ٥٫٧٪ اي ما قيمته ٧٢٤٫٢ 
مليون دينار، في حني بلغت قيمة اسهمهم املبيعة نحو 
٦٨٦٫٥ مليون دينار اي ما نسبته ٥٫٤٪ من اجمالي قيمة 
االسهم املبيعة، ليصبح صافي تداوالتهم شراء وبحصيلة 

قاربت ٣٧٫٧ مليون دينار.
  وبلغت نســـبة حصة املســـتثمرين من دول مجلس 
التعاون اخلليجي من اجمالي قيمة االسهم املبيعة نحو 
٣٪ اي ما قيمته ٣٨١٫٣ مليون دينار في حني بلغت نسبة 
اسهمهم املشتراة نحو ٢٫٦٪، اي ما قيمته ٣٢٧٫٦ مليون 
دينار ليصبح صافي تداوالتهم بيعا وبحصيلة قاربت 

٥٣٫٧ مليون دينار.
  ومبقارنة خصائص التداول ما بني االشهر االثني عشر 
ـ من يناير الى ديسمبر ٢٠١٠ ـ ظل التوزيع النسبي بني 
اجلنســـيات كما هو وبحدود ٩١٫٦٪ للكويتيني، ونحو 
٥٫٦٪ للمتداولني من اجلنســـيات األخرى، ونحو ٢٫٨٪ 
للمتداولـــني من دول مجلس التعـــاون اخلليجي اي ان 
بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب 
مســـتثمرين من خارج دول مجلس التعاون اخلليجي 
يفوق اقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون اخلليجي 

وغلبة التداول فيها لالفراد ال للمؤسسات. 

 «بيان»: السوق في حالة هدوء 
  ويعاني غياب العوامل التحفيزية لتنشيطه

 «األولى للوساطة»: تحّرك على األسهم الصغيرة 
وعمليات انتقائية في تداوالت «الكبيرة»
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