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»األولى للوساطة«: انطالق قطار البيانات الفصلية
وتوصيات التوزيعات للبنوك ساهم في تماسكها

»المشورة«: أحداث مصر شغلت المتداولين بالبورصة

»بيان«: عوامل سياسية واقتصادية ألقت بظاللها على السوق
مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30%من 
األوراق املالية املتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة 
في البورصة، بأن يبادر بتقدمي عرض استحواذ على 
كل األوراق املالية املتبقية، ومن شأن ذلك أن يحد من 
عمليات االستحواذ املستقبلية، ألن املشتري سيتحتم 
عليه تبعا لذلك أن يتجهز بحجم التمويل الكافي لشراء 

أغلب أسهم الشركة إن لم يكن كلها. 
هذا، وقد وقع الس����وق حت����ت ضغوط من عمليات 
البيع التي طالت العديد من األسهم في قطاعات مختلفة، 
كما شهد السوق أيضا مضاربات سريعة على األسهم 
الصغي����رة أدت إلى تراجع عدد منه����ا باحلدود الدنيا 
في بعض اجللسات، غير أن النتائج التي بدأت تظهر 
وخاصة في قطاع البنوك قد وافقت توقعات س����ابقة 
إيجابي����ة لنتائج ذلك القطاع احليوي، ما أس����فر عن 
ظهور نشاط على أسهمه شمل عمليات شراء أعقبتها 
عمليات جني أرباح، ونتيجة لذلك االهتمام اس����تحوذ 
قطاع البنوك على احلصة الكبرى من السيولة في كل 

جلسات األسبوع.

املسودة، هو ذلك املتعلق باالستحواذ، والذي ينص على 
أن يلتزم أي شخص أو مجموعة من األطراف التابعة له 
أو املتحالفة معه خالل ثالثني يوما من حصوله بصورة 

ذكر تقرير شركة »بيان« لالستثمار أن سوق 
الكويت لألوراق املالية وقع حتت تأثير عوامل 
عدة، منها ما هو ذو طابع سياسي واقتصادي، 
ومنها ما نبع من داخل الس����وق، فقد استهل تداوالت 
األسبوع املاضي على أصداء األزمة السياسية املصرية، 
والتي أثرت سلبا بشكل متباين على أسواق املنطقة، 
حيث انتقل جزء من ذلك التأثير إلى س����وق الكويت 
لألوراق املالية، والذي أنهى أولى جلس����ات األسبوع 
بتراجع مؤثر لكال مؤشريه، إذ انخفض املؤشر السعري 
يومها بنسبة 1.76%، فيما تراجع املؤشر الوزني بنسبة 
1.95%، من ناحية أخرى شهد السوق حالة ملموسة من 
التحفظ بني املتداولني، وهي حالة كالسيكية تظهر قبل 

ظهور النتائج السنوية للشركات املدرجة.
واشار التقرير إلى ما نشرته هيئة سوق املال املتعلق 
بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 
هيئة سوق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، واشارت 
الهيئة الى أن املسودة هي إلبداء الرأي واملالحظات وليس 
للعم����ل بها، ولعل أهم البن����ود الالفتة للنظر في تلك 

ذكر تقرير ش���ركة املشورة والراية 
الشهري ان املشهد السياسي العربي 
خطف األضواء من العوامل االقتصادية 
املؤثرة على األسواق العربية خالل نهاية يناير 
وسيستمر خالل األشهر املقبلة، فالتغير كبير 
واالس���تقرار مفقود ومن املقدر أن يستمر وقتا 
حتى تعود األمور إلى االس���تقرار واالطمئنان، 
فهي املرة األولى، ومنذ عقود، التي تخرج خاللها 
اجلماهير العربية مطالبة بتغييرات سياسية على 
خلفيات اقتصادية. إذن السيطرة املقبلة للتطورات 
السياسية مع عمليات متاسك بني جلسة وأخرى 
قد تكون نتيجة ظهور أخبار اقتصادية محلية 
ايجابية تعيد اللون األخضر لبعض املؤشرات 

على مستوى األسواق املالية.
وأضاف ان ش���هر يناير املاضي شهد مكاسب 
جيدة لألسهم اإلسالمية وقد أشار إلى ذلك مؤشر 
املشورة لألسهم اإلسالمية والذي ربح 4.3% بعد 
إضافته 20 نقطة ليقفل على مستوى 477.77 نقطة، 
بينما تراجع مؤشرا السوق الوزني العام ومؤشر 
املشورة لألس���هم املتوافقة مع الشريعة بنسبة 
0.7% و0.8% على التوالي، حيث استقر األول على 
مستوى 480.93 فاقدا 4 نقاط بينما خسر مؤشر 
املشورة لألسهم وفق الشريعة 4 نقاط ليقفل على 
مستوى 566.88 نقطة، وكانت خسائر املؤشرين 
نتيجة تراجع السوق خالل جلسته األخيرة والتي 

شهدت تأثرا كبيرا بفعل أحداث مصر السياسية 
والتي أطاحت بجميع مؤشرات اخلليج خالل أولى 

جلسات األسبوع املاضي.
وكانت أخب���ار صفقة زين هي اكبر العوامل 
املؤثرة والتي جاءت محايدة وأبقت على التقديرات 
املستقبلية إلجناز الصفقة على حالها والتي من 
املنتظر أن تستغرق وقتا أطول مما حدد من قبل 
أطراف الصفقة، وكان الترقب إلعالنات الشركات 
املدرجة عن بياناتها املالية الس���نوية مستمرا 
غير انه لم ينجح س���وى شركات محدودة جدا 
في اإلفصاح عن بياناتها لعام 2010 وكان منها 
بنكان فقط جاءت نتائجهما حول التقديرات، وكان 
التطور األكبر في العوامل املؤثرة على تداوالت 
الش���هر املاضي هو دخ���ول دول عربية مرحلة 
جديدة من التغيرات السياس���ية بعد استقرار 
أوضاعها لعقود، انتقل خاللها كثير من األموال 
العربية لالستثمار فيها بناء على نظرة استقرار 
سياس���ي مستقبلي، غير أن ما حصل في مصر 
وهي الدولة األكثر تأثيرا على شقيقاتها العربيات 
قد أثار اخلوف على هذه االستثمارات من جهة، 
كما أن له أثرا نفس���يا بليغا على املتداولني من 
جه���ة أخرى، مما زاد من احل���ذر والقلق خالل 
آخر جلستني خصوصا جلسة األحد والتي فقد 
بها الس���وق أكثر من 2% على مستوى املؤشر 

الوزني الكويتي.

قالت شركة 
األول��������ى 
للوس���اطة 
في  املالي���ة 
تقريرها االس���بوعي ان تداوالت 
االسبوع املاضي سجلت تراجعات 
على جميع املؤشرات، متاشيا مع 
تطور االحداث في جمهورية مصر 
العربية التي عكست النفس السلبي 

على جميع اسواق املنطقة.
ان املخاوف من  إلى  واشارت 
تصاع���د العنف ف���ي مصر دفع 
املستثمرين الى احلذر والتروي 
والتفكي���ر ف���ي االجت���اه نحو 
االصول االكثر امنا، وهو ما جلم 
إلى حد ملموس كمية التداوالت 

واحجامها.
 وقال التقرير ان االضطرابات 
السياس����ية التي ش����هدتها مصر 
عززت بشكل كبير املخاوف لدى 
املستثمرين، حيث دفعت التوقعات 
في ه����ذا اخلصوص إلى انعكاس 
»أحداث مصر« على النفس����يات 
سلبا، فجاءت التعامالت مدفوعة 
باحلذر وزيادة االستفسارات بشأن 
املتعاملون  اذ ينتظر  التطورات، 

التوزيع���ات انطلق م���ن قطاع 
املصارف، وهو ما ساهم إلى حد 
كبير في متاس���ك جدار البنوك، 
وحال بدرجة عالية دون تعرض 
القطاع ملزيد من هدر النقاط مقارنة 
بالقطاعات االخرى، السيما بعد 
التي اعلن  اإلعالنات االيجابي���ة 
عنها كل من البنك الوطني واالهلي 

ما ميكن ان ينتهي إليه احلال في 
مصر، مضيفة ان تطورات »أحداث 
مصر« وضعت اجللسة األخيرة من 
تعامالت السوق الكويتي في حيز 
اخلس����ائر النفسية غير واضحة 

املستقبل.
 وبين���ت الش���ركة ان قطار 
الفصلي���ة وتوصيات  البيانات 

وبوبيان واخلليج، والتي عززت 
حالة التفاؤل لدى املستثمرين بشان 
جتاوزها مرحلة بناء املخصصات 
ذات الوزن الثقيل في ميزانيتها، 
ما يتبع من الناحية الفنية تفرد 
البنوك بزيادة رصيدها من األرباح 

في املرحلة املقبلة.
وأوضحت »األولى للوساطة« 

ان معدالت االداء املعلن عنها حتى 
اآلن في القطاع املصرفي ساهمت 
في تغطية املؤثرات النفسية التي 
خلفتها االحداث االمنية والسياسية، 
اال ان احلذر وترقب األحداث اعادا 
القيمة السوقية إلى املربع األول من 

نقطة االستجابة للتصحيح.
واش����ار التقرير إلى انه رغم 
تداول بيانات حول حجم االستثمار 
الكويتي في مصر تشير إلى انها 
عن���د 2.7 مليار دوالر تقريبا، اال 
ان عدم وجود أرقام موثقة حول 
حجم خسائر الشركات الكويتية 
التي تستثمر في مصر أجل احلكم 
على أسهم هذه الشركات، خصوصا 
ان غالبية االستثمارات الوطنية 
في مصر ليست مركزة على قطاع 
واحد، وغير موجهة في االساس 
إلى سوق االس���هم الذي تعرض 
خلس���ائر فادح���ة، اال ان وضع 
بعض هذه االس���هم يظل معلقا 
بيد االح���داث القريبة خصوصا 
اذا استمر تراجع تصنيف مصر 
التي قد  الس���يادي، إلى احلدود 
تترتب عليها مراجعة تصنيفات 

املؤسسات العاملة في مصر.

الحذر والتروي والتفكير واجهة المتداولين بعد تصاعد العنف في مصر

جلسة نهاية يناير أطاحت بكل مكاسب مؤشرات السوق

متسللون اخترقوا أجهزة كمبيوتر
بورصة ناسداك مرات عدة خالل 2010

أميركا تتراجع عن اتهام الصين 
بالتالعب بقيمة الدوالر

»دبي لصناعات الطيران«
 تلغي صفقة لشراء 32 طائرة بوينغ 

سعوديون: ال لزيادة المرتبات
.. نعم لخفض األسعار

القصير لكن يجب عليهم  األجل 
جميعا أن يفكروا كيف ميكن أن 
يستثمروا بفاعلية في اخلارج في 

الكثير من الدول الزراعية«.
وكان محافظ مؤسس����ة النقد 
العربي السعودي )البنك املركزي( 
محمد اجلاسر أعرب في وقت سابق 
عن قلق بالده إزاء تضخم أسعار 
الغذاء العاملي����ة وأكد من جانب 
آخر التزام الرياض بربط عملتها 

بالدوالر.
وتعد معدالت التضخم احلالية 
في اململكة مرتفع����ة ومقلقة إذا 
استمرت ملدة طويلة فوق مستوى 
5% وسجل التضخم في السعودية 
أعلى مستوى خالل 18 شهرا عند 
6.1% في أغسطس املاضي وتباطأ 

إلى 5.4% في ديسمبر املاضي.

ودعا املس����تهلكني مبمارسة 
س����لطتهم لضبط األسعار حيث 
بيده����م االمتن����اع عن الش����راء 
واملقاطعة. من ناحيته، قال تاجر 
جتزئة سعودي طلب عدم الكشف 
عن هويته »كل شيء ارتفع سعره 
من األرز إلى احلليب إلى السكر. 
حت����ى البصل تضاعف س����عره 
والثمن يدفعه املواطن واملقيم«.

الكويت تعهدت  وأضاف »ان 
ملواطنيها بتأمني احتياجاتهم من 
الغذائي����ة مجانا ملدة عام  املواد 
ومنحهم فوق ذلك ما يعادل 12000 
ريال )3200 دوالر( كهبة. ال نريد 

ذلك فقط خفضوا األسعار«.
وقال جون ساكياناكيس رئيس 
االقتصاديني لدى البنك السعودي 
� الفرنسي »يعتبر الدعم حال في 

السعودية � يو.بي.آي: أجمع 
عدد من خبراء االقتصاد السعوديني 
على رفض زيادة مرتبات املوظفني 
السعوديني ألنها ستسهم بشكل 
كبير في زيادة األسعار وبالتالي 
ارتفاع معدالت التضخم في البالد 
فضال عن أن املس����تفيدين منها 
ش����ريحة ال تتجاوز نسبة %20 

من سكان البالد.
وش����اعت أنب����اء مؤخ����را أن 
احلكومة السعودية قد تعمد إلى 
رف����ع مرتبات موظفي الدولة من 
مدنيني وعسكريني عند عودة امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز من املغرب 
حيث يقضي هناك فترة نقاهة بعد 
العملي����ة اجلراحية التي أجراها 
مؤخرا في نيويورك نتيجة انزالق 

غضروفي.
وقال اخلبير االقتصادي عادل 
سعيد ليونايتد برس انترناشونال 
»ان عل����ى احلكومة بدال من رفع 
املرتب����ات أن تعمد إلى تخفيض 
الغذائي����ة ومواد  املواد  أس����عار 
البناء وأس����عار الكهرباء واملياه 
واالتصاالت كي يعم نفعها اجلميع 
وبالذات قطاعي الغذاء والبناء«.

وأضاف »سعر كيس األرز عبوة 
45 كيلو غرام وهو الطبق الرئيس 
جلميع سكان السعودية كان منذ 
نحو عامني 120 رياال )32 دوالرا( 
أما اآلن فسعره بلغ 260 رياال )70 
أن  الدولة  دوالرا(، وكانت حجة 
هذه األسعار نتيجة ارتفاع السعر 
العاملي، بينما ميكن للدولة أن تدفع 
الفرق للتجار لإلبقاء على سعره 
السابق وهو أمر لن يكلف الدولة 
مبالغ طائلة مقارنة مبا تقدمه من 

مساعدات للخارج«.
ومن املعروف أن الغذاء ميثل 
نحو ربع إنفاق األسر السعودية 

املعيشية.
ف����ي احلكومة  ونصح وزير 
الس����عودية باس����تخدام طريقة 
»املقاطع����ة« كأس����لوب للتعبير 
عن حالة عدم الرضا من ارتفاع 
أس����عار بعض الس����لع الغذائية 

والزراعية.
وق����ال د.فهد بلغني����م وزير 
الزراعة الس����عودي للصحافيني 
األربعاء الفائت ان ارتفاع األسعار 
»أمر يتعلق باملنتجني واملستهلكني 
وهو موض����وع يخضع للعرض 
والطل����ب وأن الدولة ال ميكن أن 

تتدخل لضبطه«.

نيويورك � رويترز: قالت صحيفة »وول ستريت« 
جورنال إن متسللني اخترقوا مرارا شبكة كمبيوتر 
الشركة التي تدير بورصة ناسداك خالل العام املنصرم 

إال أن التعامالت لم تتعرض خلطر.
ونقل تقرير الصحيفة الذي نش����ر اول من أمس 
عن أش����خاص مطلعني على األمر قولهم إن محققني 
يدرسون مجموعة من الدوافع ملثل هذا التسلل من 
تربح مالي إلى سرقة أسرار جتارية إلى تهديد لألمن 

القومي إلحلاق الضرر بالبورصة املهمة.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة واملخابرات اخلاصة 
األميركي����ة بدأت التحقيق في التس����لل إلى أجهزة 
كمبيوتر مجموعة »ناسداك« ومقرها نيويورك وأن 

مكتب التحقيقات االحتادي يحقق اآلن أيضا في األمر. 
ولم يصدر تعليق فوري على تقرير الصحيفة من 
متحدث باسم الشركة، وأفادت الصحيفة بأن احملققني 
عجزوا حتى اآلن عن ربط التسلل بجهة معينة أو 

دولة بعينها.
ونقلت الصحيفة عن ش����خص طلب عدم نشر 
اسمه على صلة بالقضية قوله »حتى اآلن يبدو أنهم 

)املتسللني( اخترقوا فقط الشبكة«.
وقالت نقال عن ش����خص آخ����ر مضلع باألمر ان 
احلوادث أشبه بشخص يتسلل إلى منزل ويجوبه 
ولك����ن حتى اآلن لم يأخذ أي ش����يء أو يعبث بأي 

شيء.

واش���نطن � د.ب.أ: تراجع���ت وزارة اخلزانة 
األميركية عن اتهام الصني بالتالعب بقيمة عملتها 
احمللية، في تقرير نصف سنوي قدم للكونغرس، 
غير أنها حذرت أمس اجلمعة من أن التقدم الذي 
حتققه تلك القوة اآلسيوية الصاعدة على طريق 

تقييم عملتها، اليوان، اليزال »غير كاف«.
مت تأجيل إصدار التقرير الذي توقعته دوائر 
عدة، مرتني العام املاضي، حيث قدرت إدارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما اإلشارات اجلديدة من الصني 
والتي أعلنت في يونيو املاضي بأنها سترفع قيمة 

اليوان مقابل الدوالر.
كان عدد من الن���واب األميركيني دعوا وزارة 

اخلزانة لوصف الصني رسميا بأنها دولة تتالعب 
بقيمة عملتها، وهو ما كان س���يدفع الكونغرس 
الى بحث ف���رض غرامات عقابية ضد بكني جراء 

ذلك التالعب.
ولطاملا اتهمت الواليات املتحدة وأوروبا الصني 
بتعمد اإلبقاء على قيمة اليوان منخفضة كي تعزز 

صادراتها للخارج.
وقالت الصني إنها مستعدة للسماح برفع بطيء 
للقيمة، لكنها حذرت من أن أي تغييرات سريعة 
من شأنها تدمير اقتصادها، وقالت وزارة اخلزانة 
األميركية إن قيمة الي���وان الصيني تقدر بنحو 

3.7% مقابل الدوالر منذ يونيو املاضي.

نيوي���ورك � أ.ف.پ: أعلنت مجموعة »بوينغ« 
األميركية للصناعات اجلوية أمس ان مؤسسة دبي 
لصناعات الطيران ألغت صفقة لشراء 32 طائرة 

من طراز »بوينغ 737«.
وأكد املتحدث باسم »بوينغ داغ الدر« ل� »فرانس 
برس« ان األمر يتعلق بدبي لصناعات الطيران بعد 
ان كانت املجموعة أعلنت عن إلغاء صفقة من دون 

كشف اسم اجلهة التي أقدمت على هذه اخلطوة.
وأضاف في املقابل ان »دي ايه اي« وحدة تأجير 
ومتويل الطائرات التابعة ملجموعة »دبي لصناعات 

الطيران« أبقت على صفقة لش���راء 35 طائرة من 
طراز 737 و15 طائرة »بوينغ 747« وست طائرات 

»بوينغ 777«.
وأعلنت بوينغ انها حصلت على طلبيات لشراء 
32 طائرة منها 15 لش���ركة طيران »االسكا« وست 
للبحرية األميركية و10 لزبون لم تكش���ف اسمه 

وطائرة جلهة ليست شركة طيران.
كما حصلت »بوينغ« على طلبية من شركة 
»أميركان ايرالينز« لش�������راء ط����ائرتني من 

طراز 777.

»الجمان«: تراجع طفيف 
لمؤشر الثقة في البورصة 

1705 مليارات ريال 
موجودات »ساما« السعودية 

ق��ال تقري��ر مركز اجلم��ان لالستش��ارات 
االقتصادية ان مؤش��ر اجلم��ان للثقة تراجع 
بش��كل طفيف مبعدل 0.06% خالل األسبوع 
املنتهي في 2011/2/3، وذلك بانخفاض مقداره 0.03 نقطة 
الى 52.30 نقطة باملقارنة مع 52.33 نقطة لألسبوع املنتهي 

في 2011/1/27.
ولفت التقرير ان اجتاه املؤش��رين الوزني والسعري 
كان س��لبيا أيضا خالل األس��بوع املنتهي في 2011/2/3، 
ولكن مبا يزيد وبشكل ملحوظ عن األداء السلبي ملؤشر 
الثقة، حيث انخفض املؤشران املذكوران بشكل متقارب 
بلغ 2.34% للوزني و2.44% للس��عري، وذلك على خلفية 
حالة القلق الس��ائدة للتطورات السياس��ية واألمنية في 

جمهورية مصر العربية.
وأشار التقرير الى انه ميكن االستنتاج من التحليل أن 
هناك مبالغة في الشعور السلبي في أداء البورصة، والذي 
عكس��ه أداء املؤشرين الوزني والسعري كما أسلفنا، في 
حني يعكس مؤشر اجلمان للثقة ضعف الثقة بالبورصة، 

ولكن بدرجة طفيفة للغاية.
وأضاف التقرير انه ال شك في أن مجريات الوضع في 
مصر ستجذب اهتمام املتداولني في بورصة الكويت وسائر 
البورص��ات العربية في املس��تقبل املنظور، اال أننا نرى 
أهمية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتداول في البورصة 
على أسس علمية وموضوعية، وليس على أسس عاطفية 
ونفس��ية، والتي قد تؤدي الى تدهور اضافي غير مبرر 

لسوق املال الكويتي وأسواق املال العربية األخرى.

السعودية � يو.بي.آي: يكشف تقرير ملؤسسة النقد العربي 
السعودي »ساما« أن موجودات املؤسسة خارجيا زادت مبقدار 
134 ملي��ار ريال في عام 2010 مقارنة مع عام 2009 الذي كانت 
موجودات املؤسسة فيه 1571 مليار ريال لتصل مع نهاية شهر 

ديسمبر من العام املاضي إلى 1705 مليارات ريال.
وذكر تقرير امس ان موجودات املؤسسة اخلارجية ارتفعت 
خالل شهر ديس��مبر 24 مليار ريال مقارنة مع نهاية نوفمبر 

الذي سجلت املوجودات فيه ما يقارب ال� 1681 مليار ريال.
وحول اس��تثمارات املؤسس��ة في أوراق مالية في اخلارج 
أوضح التقرير ارتفاع هذه االس��تثمارات التي متثل نحو %70 
من إجمالي موجودات املؤسس��ة إلى 1182 مليار ريال في شهر 
ديسمبر املاضي بنسبة 10% مقارنة بشهر ديسمبر 2009 مواصلة 

بذلك ارتفاعها للشهر العاشر.

أكثر عشرة أسهم إسالمية انخفاضا خالل شهر يناير 2011

الكمية املتداولة التغير )نسبة(التغير )فلس(اإلقفال االخيرالسهمالترتيب 
)سهم(

القيمة املتداولة 
عدد الصفقات)دينار(

140.00025.3207-41.5%-158112 حتصيالت1
880.00029.16010-22.1%-308.5العقارية2
240.0007.9202-18.5%-337.5صفاة عقار3
280.00021.2007-16.7%-7515أولى تكافل4
27.440.0002.101.880441-16%-6813هيتس تلكوم5
1.480.000248.72063-12.2%-15822عارف طاقة6
8.280.000398.08090-12%-446منتزهات7
46.880.0002.099.160479-11.7%-41.55.5املدينة8
29.720.0003.654.520807-10.6%-11814بوبيان د ق9
13.360.000454.160145-9.9%-323.5اكتتاب10

128.700.0009.040.1202.051املجموع

5.4%2.5%4.3%نسبة مجموع الشركات العشر من إجمالي السوق

تقــارير


