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الســـوق للهبوط مرة اخرى، اال ان أغلب السيولة املالية تركزت 
على أسهم الشركات التشغيلية والقادرة على توزيع أرباح. ورغم 
ان السوق يفتقر الى احملفزات القوية على املستوى االقتصادي 
واملالـــي، اال ان هناك محفزات ذاتية للشـــركات التي اعلنت عن 
أرباح وتوزيعات  جيدة 
والتي تتركز فيها السيولة 
املالية، حيث اعلنت بعض 
الشركات عن أرباح جيدة 
وتوزيعات حتقق عائدا 
مرتفعا قياسا بأسعارها 

السوقية.

  آلية التداول

  حققت أغلب أســـهم 
البنـــوك ارتفاعـــا فـــي 
أســـعارها فـــي تداوالت 
مرتفعـــة علـــى بعض 
االســـهم. فقد شهد سهم 
البنـــك الوطني عمليات 
شراء ملحوظة لوصول 

٥٫٧ ماليني دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٥٫٨ مليون ســـهم نفذت من 
خالل ٤٤٦ صفقة قيمتها ٣٫٦ ماليني دينار. وجاء قطاع الشركات 
االستثمارية في املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول ٤٠٫٣ 

مليون ســـهم نفذت من 
خالل ٦٠٤ صفقات قيمتها 

٢٫٨ مليون دينار.

  شراء حذر

  على الرغـــم االرتفاع 
احملدود ملؤشري السوق، 
اال ان قيمة التداول سجلت 
تراجعا ملحوظا مقارنة 
بأول من أمس التي وصلت 
فيه قيمة التداول ألعلى 
مستوى منذ بداية العام. 
حيث يالحظ ان عمليات 
الشراء التي شهدها السوق 
أمس يغلب عليها طابع 
احلذر خوفـــا من عودة 

 البورصة تستعيد بعض خسائرها في شراء حذر
  تركز على أسهم الشركات التشغيلية خاصة البنوك

 استحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات والبالغة 
١٩٫٦ مليون دينار على ٥٧٫٩٪ من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، الدولي، 

بيتك، اإلمناء، الصناعات الوطنية، زين، أالفكو.
  استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

٥٫٢ ماليني دينار على ١٥٫٣٪ من القيمة اإلجمالية.
   سجلت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها 
اخلدمات مبقدار ١٣١٫٣ نقطة، تاله البنوك مبقدار ٩٧ 
نقطة، فيما سجلت مؤشرات ٣ قطاعات انخفاضا 
اعالها قطاع االغذية مبقدار ٣٦٫٧ نقطة، تاله التأمني 

مبقدار ٢٩٫٢ نقطة.  ت 
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سعره ملســـتويات مغرية للشراء 
االســـتثماري، خاصة ان اجلمعية 
العمومية للبنك ستعقد في السادس 
من الشهر املقبل، االمر الذي يحفز 
الكثير من االوســـاط االستثمارية 
السهم واالستفادة من  على شراء 
توزيعات أرباحه، كذلك سجل سهم 
بيتك ارتفاعا في سعره في تداوالت 
مرتفعة نسبيا، اال انها أقل مقارنة 
بتداوالته النشطة أول من أمس، فيما 
ان سهم البنك الدولي حقق ارتفاعا 
في تداوالته وسعره السوقي الذي 

وصل ملستويات اكثر من مغرية للشراء.
  ورغم أن بعض االسهم االستثمارية شهدت ارتفاعا في تداوالتها، 
اال ان اغلب اسهم القطاع ســـجلت تراجعا في اسعارها، خاصة 
اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين. فقد واصل سهم االستثمارات 
الوطنية االنخفاض باحلد االدنى معروضا دون طلبات شراء في 
تداوالت ضعيفة، كما سهم الساحل للتنمية انخفاضا في سعره 
ملســـتوى قريب من احلد االدنى، فيما ان ســـهم املال لالستثمار 
سجل ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، أما 
ســـهم املركز املالي، فقد ارتفع باحلد االعلى من تداوالت ضعيفة 
نسبيا مدعوما باالرباح القوية التي اعلنت عنها والبالغة ١٨ فلسا 
للسهم، حيث تعد الشركة أولى الشركات االستثمارية التي تعلن 

عن نتائجها املالية.
  وحققت أغلب اسهم الشـــركات العقارية ارتفاعا في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم، فقد شهد سهم املباني ارتفاعا محدودا 
في سعره في الوقت الذي اعلنت فيه الشركة عن أرباح قياسية 
بلغت نحو ١٨٫٦ مليون دينار ما يعادل ٣٧٫١ فلســـا للسهم، االمر 
الذي يشـــير الى انه يتوقع ان يحقق مكاسب سوقية ملحوظة 
في تعامالت اليوم، خاصة ان الشـــركة اعلنت عن نتائجها بعد 

تداوالت أول من أمس.

  الصناعة والخدمات

  تباينت أسعار أسهم الشركات الصناعية في تداوالت ضعيفة، 
فقد سجل سهم الكابالت ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 
ضعيفة نسبيا، فيما شهد ســـهم بورتالند ارتفاعا في تداوالته 
دفعت ســـعره لالرتفاع مبقدار وحدتني. واســـتمرت التداوالت 
مرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الذي سجل ارتفاعا 

محدودا في سعره.
  وحققت معظم أسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها 
في تـــداوالت مرتفعة على بعض االســـهم الرخيصة. فقد حقق 
سهم زين ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة مقارنة 

بأول من أمس.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات على ٥٧٫٩٪ من 
القيمة االجمالية للشـــركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 

١١٠ شركات. 

 هشام أبوشادي
  استعاد سوق الكويت لألوراق 
املالية أمس بعض خسائره الضخمة 
التي تكبدها أول من أمس، حيث 
حققت أغلب أسهم الشركات التي 
شملها التداول ارتفاعا بفعل عمليات 
الشراء على بعض األسهم لالستفادة 
الهبوط احلاد في أســـعارها  من 
لتحقيق مكاسب سوقية سريعة في 
ظل األسعار املتدنية التي وصلت 
لها األسهم ألسباب سلبية عديدة 
تزامنت مع بعضها إال انها ال تبرر 

الهبوط احلاد للسوق، خاصة أمس األول الذي لعبت فيه الضغوط 
القوية من قبل بعض املجاميع دورا في تدهور األسعار، خاصة 
أسهم الشركات القيادية التي ستقوم بتوزيع أرباح لتجميع هذه 
األســـهم بأقل األسعار املمكنة. وفي ضوء التدهور احلاد ألسعار 
األسهم، فإنها أصبحت العامل اإليجابي القوي الذي سيدفع السوق 
ألن يشـــهد نشـــاطا تدريجيا يصل الى ذروته في أغلب مراحل 
التداول الشهر القادم على الرغم من انه اليزال هناك حوالي ٦٠٪ 
من الشـــركات لم تعلن نتائجها املالية السنوية حتى اآلن على 
الرغم من قرب نهاية الفترة القانونية والتي تنتهي بنهاية شهر 
مارس القادم ليدخل الســـوق في مرحلة الترقب للنتائج املالية 
لفترة الربع األول من العام احلالي، والتي متثل مؤشرا أساسيا 
لقياس أداء الشركات خالل العام احلالي خاصة اسهم البنوك التي 
تعد أكثر األسهم جاذبية للشراء االستثماري والتي يفترض ان 
يركز عليها أوســـاط املتداولني خاصة الصغار جتنبا للخسائر، 

وفي الوقت نفسه حتقيق مكاسب سوقية دون مخاطر.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشـــر العام للبورصة ٣١٫٨ نقطة ليغلق على ٦٤٢٦ 
نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٥٠٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع 
املؤشـــر الوزني ٣٫٧٥ نقاط ليغلق علـــى ٤٤٥٫٣٢ نقطة بارتفاع 

نسبته ٠٫٨٥٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٢١٣٫٩ مليون سهم نفذت من خالل 
٣٤١٤ صفقة قيمتها ٣٣٫٨ مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 
١١٠ شركات من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٦٣ 
شركة وتراجعت أسعار أسهم ٣١ شركة وحافظت أسهم ١٦ شركة 

على أسعارها و١٠٦ شركات لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيـــث القيمة، اذ مت تداول 
١٨٫٨ مليون سهم نفذت من خالل ٥٤٢ صفقة قيمتها ١٣٫١ مليون 

دينار.
  وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٤٩٫٤ مليون ســـهم نفذت من خالل ٨٣٥ صفقة قيمتها ٦٫٧ 

ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٨٠٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٨٣٨ صفقة قيمتها 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
٨ شركات على 
٥٧٫٩٪ من 
القيمة اإلجمالية
 

 ضرورة التركيز 
على أسهم 

الشركات التي 
أعلنت عن أرباح 
وتوزيعات جيدة

 

  (محمد ماهر) البورصة تستعيد بعض خسائرها 

 المؤشر ٣١٫٨ نقطة وتداول 
٢١٣٫٩ مليون سهم قيمتها 

٣٣٫٨ مليون دينار

 ارتفاع 

 عمان تعلن اكتشاف ٤ حقول نفطية وحقل غاز جديد  

 أرامكو: حقل خريص السعودي يضخ نحو مليون برميل يوميًا

 العراق يعلق العمل بقانون زيادة الرسوم الجمركية  

 رويترز: قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية 
أمس إن حقل نفط خريص الســــعودي يضخ نحو مليون 
برميل يوميا. ومشروع خريص هو األكبر في تاريخ اململكة 
كما أنه أضخم إضافة منفردة على اإلطالق إلمدادات النفط 
العاملية. وقال مدير إنتاج للصحافيني في احلقل «مبقدور 
احلقــــل إنتاج أكثر من ١٫٢ مليون برميل يوميا... ميكن أن 
نصل إلى ١٫٤-١٫٥ مليون برميل يوميا إذا كان علينا ذلك.. 
أنتجنا ١٫٢ مليون برميل يوميا من اليوم األول ثم خفضنا 
بناء على الطلب». وساهم خريص بنصيب األسد عندما زادت 
اململكة طاقتها اإلنتاجية أكثر من مليوني برميل يوميا في 
٢٠٠٩. والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي ميلك 
طاقة كبيرة غير مستغلة ميكن تشغيلها سريعا إذا اقتضت 
الضرورة. وبحسب مسح لرويترز ضخ أكبر أعضاء أوپيك 

٨٫٣٣ ماليني برميل يوميا في يناير املاضي.
  من ناحية اخرى، رأى اقتصاديون خليجيون ان ارتفاع 
أسعار النفط ال يصب في مصلحة الدول املنتجة الن ذلك 

سيؤدي الى ارتفاع اسعار املواد الغذائية فيها.
  وقال املدير العام ملركز اجلمان للدراسات االقتصادية 
ناصر النفيسي ان ارتفاع أسعار النفط ليس في صالح الدول 
املنتجة ألنه سيسبب لهذه الدول ارتفاع مستويات التضخم. 
واضاف ان ذلك ســــيدفع الدول املستهلكة الى البحث عن 
بدائل اخرى غير النفط كاستخدام الطاقة النووية وفرض 

ضريبة الكربون على الدول املنتجة للنفط.
  وقال ان عددا من دول العالم تستغل ارتفاع النفط لزيادة 
أســــعار الغذاء مما يوجب التنســــيق والتعاون بني الدول 
املنتجة للنفط في توحيد اجراءات استيراد املواد الغذائية. 

ورأى النفيســــي ان الكويت ستدفع ضريبة رفع الرواتب 
دون اجراء مزيد من الدراســــات االقتصادية، وأشاد بتقدم 
ترتيب السعودية في مركز الشفافية الدولي من املرتبة الـ 
١٤٣ الى املرتبة الـ ١١ في ســــنوات قليلة مما يعطي مؤشرا 
واضحا على جناح سياســــة اململكــــة املالية واالقتصادية 

واالستثمارية.
  من جانبه دعا أمني عام جلنة التجارة الدولية مبجلس 
الغرف الســــعودية م.عمر باحليوه فــــي نفس الندوة الى 
تهدئة سوق النفط العاملي التي متيل الى االرتفاع، الن أي 

ارتفاع سيؤثر على ارتفاع الغذاء.
  وأشاد بعقد امللتقيات بأنواعها بني الكويت والسعودية 
مشيرا الى ان ذلك هو افضل وسيلة للتعاون االقتصادي 

واالستثماري واملالي بني البلدان. 

 بغدادـ  أ.ف.پ: قررت احلكومة 
العراقية تعليق بدء العمل بقانون 
الرسوم اجلمركية على البضائع 
املستوردة والذي كان مقررا في 
السادس من مارس املقبل، حسبما 
الناطق باســــم احلكومة  اعلــــن 
العراقية امس، في خطوة لتفادي 

االحتجاجات في البالد.
  وجاء في بيان صادر عن وزير 
الدولة الناطق باسم احلكومة علي 
الدباغ ان االخيرة قررت «تخويل 
األمانة العامة ملجلس الوزراء اعداد 
مشــــروع قانون يقضي بتعليق 

العمل بقانون التعرفة اجلمركية 
رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ وحتى اشعار 
آخر». وصدر قانون التعرفة في 
ديســــمبر املاضي قبل انتفاضتي 
تونــــس ومصــــر اللتــــني اثارتا 
احتجاجات في انحاء املنطقة مبا في 
ذلك العراق حيث انطلقت تظاهرات 
ضد الفســــاد وارتفاع مستويات 
البطالة وسوء اخلدمات االساسية 

مثل الغذاء واملاء.
  وتكشف الوثائق التي حصلت 
عليها وكالة فرانس برس تفاصيل 
القانون رقم ٢٢ الصادر عن وزارة 

املالية وفيها انه تقرر البدء بتطبيقه 
في السادس من مارس املقبل بعد 

نشره في اجلريدة الرسمية.
  وتؤكد الوثائق ان الغرض من 
الزيادة حماية املنتجات احمللية 
واالقتصاد الذي عانى كثيرا بسبب 
احلظر واعمال العنف التي اعقبت 

اجتياح البالد.
  وزيــــادة الرســــوم اجلمركية 

تترواح من صفر الى ٨٠٪.
  وعلى سبيل املثال، ستفرض 
ضريبة ٥٪ على االرز والســــكر 
لكنها تبلغ ٨٠٪ على املشروبات 

الكحولية ومياه الشرب املعدنية 
و١٥٪ على السيارات.

  وكان يفتــــرض ان يحــــل هذا 
القانون محل سلسلة من االحكام 
الســــابقة، ومنها تلك التي اقرتها 
سلطة االئتالف املؤقت بعد سقوط 
الســــابق. وكانت سلطة  النظام 
االئتــــالف املؤقت امــــرت بالغاء 
جميع الرســــوم اجلمركية في ١٢ 
القرار  يونيــــو ٢٠٠٣، وادى هذا 
الى ادخال مئات آالف الســــيارات 
املستعملة من دول اجلوار واوروبا 
وحتى مــــن الواليات املتحدة، ما 

اســــفر عن اختناقــــات مرورية 
في شــــوارع بغداد. وكان احلاكم 
العــــراق بول برمير  املدني على 
فرض في سبتمبر ٢٠٠٣ «رسوم 
اعادة االعمار» بنســــبة ٥٪ على 
جميع املواد املستوردة باستثناء 
االغذية واالدوية واملالبس والكتب 
واملساعدات االنسانية وما يستخدم 
في اعــــادة االعمار. ولم تشــــمل 
الرسوم القدمية املواد املستوردة 
لصالح ســــلطة االئتالف وقوات 
التحالف واملتعاقدين معها او الدول 

االجنبية االخرى العاملة معها. 

ـ د.ب.أ: قالت شركة   مسقط 
تنمية نفط عمان أنها اكتشفت 
أربعة حقول نفط جديدة يحتوي 
أحدها على كميـــات كبيرة من 
النفط كما أعلنت عن اكتشـــاف 

حقل غاز ذي احتماالت كبيرة.
التي متلك  الشـــركة    وقالت 
احلكومة العمانية منها ٦٠٪، إن 
الشركة حققت في حقل أمل جنوب 
شرق اكتشافا كبيرا للنفط، ويقع 
احلقل على مقربة من حقلي أمل 

وأمل شرق القائمني.
  وحفـــرت الشـــركة بئريـــن 
استكشـــافيتني خالل عام ٢٠١٠ 
لتأكيد جدوى االكتشاف وتقوم 
حاليا بحفـــر آبار أخرى ملعرفة 
حـــدود احلقل، وتقـــدر الكمية 
املوجـــودة في املكمن من النفط 
بأكثـــر من ٣٠٠ مليـــون برميل 
ممـــا يعزز مـــن أهميـــة احلقل 

املكتشف.

  ويعتبـــر النفط الذي عثرت 
عليه الشركة في فاصلني بينيني 
في املكمن نفطا لزجا إال أن الشركة 
أجرت عليه االختبارات الالزمة 
بنجاح، ويتوقع أن يبدأ اإلنتاج 
املبدئي من احلقـــل خالل العام 

احلالي.
  وكانت الشركة قد حققت خالل 
العام املاضي ثالثة اكتشـــافات 
إضافية للنفط في حقل ســـياح 
في شمال منطقة االمتياز وحقلي 
الغبار شـــرق وعقيق في وسط 
عمان. واتبعت الشركة في اكتشاف 
حقل عقيق الذي يقع على مقربة 
من حقل سداد القائم، نفس منط 
احلفر املبتكر والذي تبنته خالل 
عام ٢٠٠٩ ليســـفر عن اكتشاف 
حقـــل آخر بجـــوار حقل عنبر، 
وســـتقوم الشركة بربط احلقل 
بخط اإلنتاج املجاور خالل العام 
احلالي، وجاء اكتشاف حقل الغبار 

شرق كمتابعة مباشرة لالكتشاف 
الهام الذي حققته الشركة خالل 
عام ٢٠٠٩ في حقل الغبار جنوب، 
وأكدت بئر االستكشاف وجود 
النفط في نفس املكمن املوجود 
في تكوين شعيبة اجليولوجي 
وتدفق النفط من البئر مبعدالت 
عالية عند اختبارها، وتستهدف 
خطـــط اإلنتاج من هـــذا احلقل 
اإلنتاج املبكر من بئر االستكشاف 
ويعقبه تطوير الحق مع حقل 

الغبار الرئيسي.
  وقال مدير عام الشركة راؤول 
ريستوشي إن اجلهود التي تبذلها 
الشـــركة في مجال االستكشاف 
تتواصل فوائدهـــا املتمثلة في 
اكتشافات هامة للنفط والغاز، 
مضيفا ان هذه االكتشافات مقرونة 
مع جهود الشركة في حتسني أداء 
احلقول املوجودة تؤكد االستدامة 

ألنشطة الشركة. 

 النفط يقفز بأكثر من ٣٫٥٪ 
  والذهب فوق ١٤٠٠ دوالر 

 «سيمنز» تبرم عقدًا ضخمًا لبناء محطة 
لتوليد الكهرباء في السعودية

 واصلت عقود النفط اخلام اخلفيف تسليم مارس قفزاتها 
السعرية خالل تعامالت أمس، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها 
ــابيع قرب ٩٠ دوالرا إلى ٨٩٫٧٧ دوالرا قبل ان  في ثالثة أس
ــداول عند ٨٩٫٣٥ دوالرا مضيفة ٣٫٦٥٪ أو ٣٫١٥ دوالرات  تت
ــع تصاعد وتيرة العنف في ليبيا وتعليق بعض  لرصيدها م

الشركات النفط ألعمالها هناك نتيجة خطورة الوضع.
  هذا وقد ساهمت االضطرابات احلالية التي تشهدها ليبيا 
ــن في دفع املعادن الثمينة إلى  باإلضافة إلى اليمن والبحري
ــهم األوروبية،  ــرات األس االرتفاع بالتزامن مع تراجع مؤش
ــليم أبريل فوق مستوى ١٤٠٠  حيث قفزت عقود الذهب تس
ــتوى لها منذ الرابع  دوالر إلى ١٤٠٢٫٧ دوالر وهو أعلى مس

من يناير.
  أما الفضة تسليم مارس فأضافت ٣٫٥٪ لرصيدها مقتربة 

من مستوى ٣٣٫٥٠ دوالرا عند ٣٣٫٤٤ دوالرا لألوقية. 

 برلني ـ أ.ف.پ: أعلنت املجموعة الصناعية األملانية «سيمنز» امس 
ــار دوالر لبناء محطة لتوليد الكهرباء  عن ابرام عقد تفوق قيمته ملي
ــعودية. ويعد هذا  ومصنع لتحلية مياه البحر في اململكة العربية الس
العقد احد أضخم العقود التي وقعتها «سيمنز» على االطالق في هذه 
ــطة في قطاع  املنطقة. والعقد يتضمن قيام املجموعة الباڤارية الناش
الطاقة واملعدات الطبية ووسائل النقل، بتسليم ١٢ توربينة تعمل على 
ــاز و٥ توربينات تعمل على البخار ومركبات أخرى مختلفة حملطة  الغ
رأس الزور التي يفترض ان تدخل حيز اخلدمة في بداية العام ٢٠١٤. 

 «واشنطن بوست»: الدين األميركي سيرتفع في ٢٠١١ 
  إلى المستويات التي تلت الحرب العالمية الثانية

 واشــــنطن ـ يو.بي.آي: ذكرت 
صحيفة «واشــــنطن بوست» أن 
التقديرات احلكومية تشير إلى أن 
حجم الدين األميركي قد يرتفع هذا 
العام ليصل إلى املعدالت التي تلت 
احلرب العاملية الثانية بعدما جتاوز 

الدين حجم االقتصاد اإلجمالي.
  وقالت الصحيفــــة في عددها 
الصــــادر امــــس إن حجــــم الدين 
الفيدرالي ودين الواليات األميركية 
تراجــــع بعد انتهــــاء احلرب عام 
١٩٤٦ ولكن في هذه احلقبة اليزال 
يتصاعد حتى ان تخفيض اإلنفاق 
بشكل كبير لن يؤدي إلى تغيير ذلك 

خالل السنوات القليلة املقبلة.
أنه بعد    وأوضحت الصحيفة 
احلرب العاملية الثانية بلغ حجم 
الدين الفيدرالي مبا فيه الدين الذي 
اشتراه صندوق سندات الضمان 
االجتماعي حوالي ١٢٢٪ من الناجت 

احمللي اإلجمالي فيما كان حجم دين 
الواليات ضئيال وبعد ٦ سنوات 
تراجع الدين إلى ثالثة أرباع الناجت 

اإلجمالي احمللي.

  ويقول الباحث في جامعة هارفرد 
كنيث روغوف إن النمو االقتصادي 
السريع كان العامل األساسي في 

تراجع الدين املدعوم. 


