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 بيروت ـ رشيد سنو 28 
  أظهر تقرير شهري لوزارة املال ان قيمة صادرات لبنان 
الى الكويت في الشهر األول من ٢٠١١ سجلت ٥ ماليني دوالر 
بينما لم يستورد منها اي سلعة. وتشير االحصاءات الى ان 
قيمة صادرات لبنان الى الكويت بلغت عام ٢٠١٠ بحدود ٧٢ 

مليون دوالر وفي عام ٢٠٠٩ بحدود ٧٧ مليون دوالر.
  وبلغت قيمة صادرات لبنان الى الكويت عام ٢٠٠٨ بحدود 

٩٦ مليون دوالر وفي عام ٢٠٠٧ بحدود ١٠٦ ماليني دوالر.
  وجاءت االمارات العربية املتحدة في املرتبة األولى من 
حجم التصدير اللبناني بقيمة ٣٣ مليون دوالر بينما بلغت 

قيمة ما استورده منها بحدود ٤٠ مليون دوالر.
  وحلت سويســـرا في املرتبة الثانية من حجم التصدير 
اللبناني بقيمة ٢٨ مليون دوالر بينما بلغت قيمة ما استورده 

منها ٧٤ مليون دوالر. 

 ٥ ماليين دوالر صادرات لبنان للكويت في يناير

 «بيتك» يرعى إصدار موسوعة
  «أسماء شوارع الكويت وتاريخها»

 «الجودة»: توقعات بتأثر السوق بارتفاع 
أسعار النفط عالميًا  مع استمرار األزمة الليبية 

 قال التقرير االسبوعي لشركة بيان 
لالستثمار ان سوق الكويت لألوراق 
املالية استمر في تسجيل اخلسائر لألسبوع 
الرابع على التوالي، إذ أنهى تداوالت األسبوع 
املاضي على تراجع ملؤشريه الرئيسيني، حيث 
انخفض املؤشر السعري بنسبة ١٫٢٠٪، فيما 
تراجع املؤشــــر الوزني بنسبة ١٫٢٣٪، وقد 
واصل الســــوق، كغيره من أسواق املنطقة، 
تأثره باألحداث السياسية السريعة واملتالحقة 
واملتتابعة التي تشهدها بعض الدول العربية 
فــــي الوقت الراهــــن، والتي امتــــد تأثيرها 
ليشمل عددا من أســــواق األسهم الرئيسية 

في العالم.
  علــــى صعيد آخر، لفــــت التقرير الى ان 
اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس األمة 
ناقشــــت اخلطة الســــنوية التي تقدمت بها 
احلكومة في األسبوع ما قبل السابق، حيث 
أكد رئيس اللجنة أن اخلطة لم تكن متزامنة 
مع اخلطة التنموية اإلستراتيجية ذات األربع 
سنوات من حيث األرقام والتنفيذ، مشيرا إلى 
وجود تقصير حكومي في إعطاء املعلومات 
الدقيقة بشأن ما مت إجنازه على أرض الواقع 
من اخلطة التنموية خالل العام املاضي، وقد 
أكدت احلكومة ذلك بالفعل حني أشار نائب 
رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس األمة 
إلــــى أنه لم يتم إجناز كل ما هو متطلب في 
السنة األولى من اخلطة، مضيفا في الوقت 
ذاته أن املناقشة في مراحلها األولية لتلقي 
املالحظات عليها قبل إنهائها، متهيدا لتعديلها 
وتقدميهــــا إلى مجلس األمة بشــــكل نهائي، 
مشيرا إلى وجود تعاون بني السلطتني في 

هذا الشأن.
  وقد اســــتهل الســــوق تداوالت األسبوع 
بتراجع حاد على اثر عمليات بيع تركزت على 
األسهم القيادية، وذلك في ظل استمرار حالة 
احلذر وعدم الثقة التي يعاني منها العديد من 

والتي لم يعلن منها حتى اآلن سوى ما نسبته 
٢٧٪ تقريبا من إجمالي عدد الشركات، وذلك 
على الرغم من مرور ثلثي الفترة القانونية 

احملددة لإلفصاح. 
  وأنهى السوق تداوالت األسبوع املاضي 
على تراجع جلهة مؤشريه الرئيسيني، حيث 
أغلق املؤشر السعري عند مستوى ٦٫٤٨١٫١ 
نقطــــة، بانخفاض نســــبته ١٫٢٠٪، في حني 
سجل املؤشر الوزني خسارة نسبتها ١٫٢٣٪ 
بعد أن أغلق عند مستوى ٤٥٣٫٠٢ نقطة، وقد 
شهد السوق هذا األداء وسط تباين التغير 
األسبوعي ملتوسطات التداول باملقارنة مع 
األسبوع قبل السابق، حيث زاد متوسط كمية 
التداول بنسبة ٨٫٠٨٪ فيما تراجع متوسط 

قيمة التداول بنسبة ٥٫٨٣٪.

  القيمة الرأسمالية

  وانخفضت القيمة الرأســــمالية لســــوق 
الكويت لألوراق املالية بنســــبة ١٫١٩٪ خالل 
األسبوع املاضي لتصل إلى ٣٢٫٧٦ مليار دينار 
بنهاية تداوالت األسبوع، حيث تراجعت القيمة 

املتداولني، والتي عززها إعالن شركة االتصاالت 
املتنقلة «زين» عن رفضها جلميع العروض 
التي تلقتها لشراء حصتها في شركة «زين 
السعودية»، ويعد هذا الرفض ذا تأثير مباشر 
على إمتام صفقة بيع ٤٦٪ من أسهم «زين» إلى 
شركة اتصاالت اإلماراتية، كما شملت عمليات 
البيع األسهم العادية والصغيرة، حيث سادت 
أجواء تتسم باملضاربات وعمليات جني األرباح 
السريعة، غير أن السوق متكن من حتقيق 
االرتفاع في بعض اجللسات معوضا جزءا من 
خسائره نتيجة عودة القوى الشرائية على 
بعض األسهم القيادية واملجاميع االستثمارية 
التي شهدت انخفاضات في اجللسات السابقة 
ووصلت أســــعارها إلى مســــتويات مغرية 
بالشراء، خاصة أسهم الشركات التي أعلنت 
عن نتائج وتوزيعات إيجابية عن العام املالي 
املنقضي، والســــيما في قطاع البنوك الذي 
واصل قيادته حلركة التداوالت في السوق 
واستحواذه على نصيب األسد من إجمالي قيمة 
التداول خالل األسبوع، هذا ومازال املتداولون 
يترقبون النتائج املالية للشركات املدرجة، 

الرأسمالية جلميع قطاعات السوق. هذا، وكان 
قطاع االستثمار هو األكثر تراجعا، إذ انخفضت 
قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت ٣٫٦١٪ بعد أن 
وصلت إلى ٢٫٥٨ مليار دينار جاء بعده قطاع 
التأمني الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 
٣٢٣٫٨٦ مليون دينار مسجال تراجعا نسبته 
٣٫٢٥٪، وحل قطاع الصناعة ثالثا جلهة نسبة 
التراجع، والتــــي بلغت ٣٫١٥٪ لتصل قيمته 
الرأسمالية إلى ٢٫٥٨ مليار دينار، هذا وكان 
قطاع البنوك أقل القطاعات انخفاضا، حيث 
وصلت قيمته الرأســــمالية إلى ١٣٫٧٤ مليار 

دينار بعد أن تراجعت بنسبة ٠٫٣١٪.
  وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن 
نتائجها للعام املالي ٢٠١٠ إلى ما يقارب ٢٧٪ 
من إجمالي الشــــركات املدرجة في الســــوق 
الرسمي، فمع نهاية األسبوع املاضي، بلغ عدد 
الشركات املعلنة ٥٨ شركة محققة ما يقارب 
٩٧٨٫٥٩ مليون دينار أرباحا صافية، بارتفاع 
نسبته ٥٥٫٤٧٪ عن نتائج هذه الشركات للعام 
٢٠٠٩، والتي بلغــــت حينها ٦٢٩٫٤٤ مليون 
دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت منوا 
في ربحية أسهمها ٣٩ شركة، فيما تراجعت 
ربحية أسهم ١٩ شــــركة مع تكبد ٩ شركات 

خلسائر عن السنة املنقضية.
  وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب 
مــــا مت اإلعالن عنه من نتائــــج، حقق قطاع 
األغذية أعلى متوسط ربحية ألسهم الشركات 
املدرجة فيه والذي بلغ ١١٣٫١٤ فلسا للسهم، 
وجاء ثانيا قطاع الصناعة بـ ٩٧٫١٩ فلســــا 
للسهم، ثم قطاع اخلدمات في املركز الثالث 
مبتوســــط ربحية بلغ ٧٦٫٧٣ فلسا للسهم، 
بينما بلغ متوســــط الربحية للســــوق ككل 
٥٠٫٩٤ فلســــا للسهم. وبحسب إقفاالت يوم 
اخلميس املاضي والنتائج السنوية املعلنة، 
بلغ متوسط املضاعف السعري ألسهم السوق 

ما يقارب ١٨٫٩٩ ضعفا.  

 أوضح التقرير االســــبوعي لشركة اجلودة 
لالستشارات االقتصادية ان األزمات السياسية 
التزال تلقي بظاللها على أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية، حيث شهد السوق األسبوع املاضي تراجعا بـ 
٧٨٫٤ نقطة ليصل املؤشر السعري إلى ٦٤٨١ نقطة، 
كما شهد املؤشر الوزني انخفاضا ٥٫٦٤ نقطة ليصل 
إلى ٤٥٣ نقطة. وقال التقرير ان مســــتوى سيولة 
البورصة ارتفع ليصل معدل التداول إلى ٣٠ مليون 
دينار يوميا، بسبب سيطرة االجتاهات البيعية في 
السوق واملستمرة منذ فبراير، كما ارتفعت الكميات 
املتداولة لتصل إلى ٧٨٨ مليون سهم. وعلى مستوى 
القطاعات، لفت التقرير الى ان قطاع البنوك اليزال 
مهيمنا على أداء السوق ووصلت التداوالت عليه بـ 
٦١ مليون دينــــار، تاله قطاع اخلدمات بـ ٤١ مليون 
دينار، ثم قطاع االستثمار بـ ١٦ مليونا، منخفضا ٤٤٪ 
عن األسبوع املاضي، وهذا يدل على حجم التذبذب 
في هذا القطاع وعدم اســــتقراره ومدى احلاجة إلى 
معاجلة وضــــع هذا القطاع، وإلى احلاجة إلى خلق 
صناع للســــوق يديرون هذا القطاع مبهنية عالية 
ولديهم هدف رئيســــي وهو احلفاظ على استقرار 
السوق وبناء قاعدة استثمارية صلبة في االقتصاد 
الكويتي. وعزا التقرير أسباب التذبذب في السوق 

الى مجموعة من العوامل كالتالي:
  - اســــتمرار االضطرابــــات في الــــدول العربية 
وحالة الغضب وموجــــة التغيير وغموض مصير 
االستثمارات الكويتية في هذه الدول في ظل غياب 
السياسة اخلارجية نحو احلفاظ على هذه املكتسبات 

واالستثمارات.
  - جو العطلة الكبير وسفر أغلب املتداولني.

  - استمرار حالة الترقب لصفقة زين.
  - تأجيل تنفيذ الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق 
املال، وبروز مالحظات كبيرة عليها، وتأجيلها إلى 

أجل غير معلن.
  - إعالنات األرباح لم تكن حسب املتوقع، فبيت 
التمويل الكويتي كانت توزيعاته ضعيفة وكذلك بقية 
البنوك إذا مت استثناء البنك الوطني، وكذلك كانت 

توزيعات االتصاالت الوطنية مخيبة لآلمال.
  - ضعف أداء قطاع االستثمار، وضعف نتائجه، 
حيث أعلنت شركة االستثمارات الوطنية عن حتقيق 
٤ ماليني دينار أرباحا، و٤ فلوس للســــهم، مما يدل 
علــــى أن هذا القطاع مازال يعاني من األزمة املالية، 
وأن أوضاعه لم تصلح، واملطلوب دعم هذا القطاع 
وإعــــادة هيكلته إذا أردنا أجواء إيجابية بأســــواق 

املال لدينا.
  وحل توقعات االســــبوع اجلاري، توقع التقرير 
استمرار الســــوق في تذبذبه بســــبب عدم اكتمال 
عودة املسافرين من العطلة، واقتصار التداول على 
ثالثة أيام، ولكن مع بداية األســــبوع الذي بعده في 
٦ مارس متوقع عودة السوق حلالته الطبيعية مع 
عودة العمل في الكويت بعد موسم إجازات األعياد 
الوطنية، ويتوقع أن يتأثر السوق بارتفاع أسعار 
البترول الكبيرة مع استمرار األزمة الليبية، حيث 
وصل حتى اآلن سعر برميل النفط الكويتي الى ١١٠ 

دوالرات للبرميل.  

 أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن رعايته 
ملوسوعة «معجم شوارع الكويت وتاريخها» في 
أكثر من ٥٠٠ صفحة للتعريف بشوارع الكويت، 
ومعاني أسمائها من شخصيات أو دول ومدن 
أو معان أخرى، وأضيفت فيها صورا معبرة، 
ومترجمة إلى اللغة اإلجنليزية ليستفيد بها من 
يقيم في الكويت من األجانب والديبلوماسيني، 
ضمن مجموعة متنوعة من األنشطة والفعاليات 
واملساهمات «لبيتك» احتفاء باألعياد الوطنية 
ومشاركة في أفراح الكويت مبا تعيشه هذه األيام 
من ذكرى غالية لالستقالل والتحرير وتولي 

صاحب السمو األمير مقاليد البالد. 
  وتعد موسوعة«معجم شوارع الكويت» التي 
أصدرها الباحث والداعية عبدالعزيز العويد، 
عمال مهما وضروريا للتعرف على الكويت من 

خالل أسماء شوارعها املختلفة مع تقدمي اخللفية 
التاريخية واملعلوماتية عن كل شارع باللغتني 
العربية واالجنليزية مما يوسع االستفادة من 
املوسوعة وجعلها مرجعا للزائرين واملقيمني 
وأبناء الكويت، خاصة أنها تتضمن معلومات 
شــــائقة وصورا مع شــــرح واف ومفصل لكل 

شارع. 
  ويواصل «بيتك» في جميع املجاالت أداء دوره 
االجتماعي وحتمل مســــؤولياته في املساهمة 
الدائمة إلظهار الوجه احلضاري املشرق للكويت 
مبا يبرز موقعهــــا الرائد على مختلف الصعد 
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، كما يحرص 
«بيتك» على أن يواكب في أنشــــطته املختلفة 
توجهات احلكومــــة وطموحات املجتمع نحو 

مستقبل أفضل لألجيال املقبلة. 

مع اإلشارة الى أن هناك بعض 
الشركات التي انخفضت أسعار 
أسهمها وذلك بسبب األداء السلبي 
للسوق بشكل عام، بالرغم من عدم 
تعرض تلك الشركات النكشافات 

مباشرة على مصر.
  وبعد هدوء الوضع نســـبيا 
والتطورات السياسية، لم يتفاعل 
السوق بشكل إيجابي مع معطيات 
القيمة  األحداث، حيث التـــزال 
املتداولة منخفضة ولم ترتفع الى 
مستوى ما قبل حدوث املظاهرات، 
الـــى انخفاض  هـــذا باإلضافة 
مؤشري السوق السعري والوزني 
بشكل طفيف، كما أن الشركات 
التي انخفضت أو تأثرت أسعارها 
باألحداث املصرية وبالرغم من 
هدوء األوضاع في الفترة األخيرة 
فإننا نالحظ أن معظم األســـهم 
لم ترتد الى مســـتويات ما قبل 
األزمة أو املظاهرات، حيث تصدر 
ســـهم «اجنازات» قائمة األسهم 
الرابحة بعـــد األزمة بارتفاع بـ 
٧٪ تاله سهما شركتي «اإلمناء» 
و«لوجيســـتك» بـــــ ٤٪ وتأتي 
بعدهما اســـهم كل من «سفن»، 
و«املستقبل» و«مركز سلطان» 

بارتفاع ٣٪. 

الى القيمة املتداولة، فانخفضت 
القيمة بشكل واضح حيث كان 
معدل القيمة املتداولة للفترة ما 
قبل األحداث يساوي ٣٨ مليون 
دينار لليوم و٣٠ مليون دينار 
بعدهــــا أي بانخفاض ٢١٪، كما 
املنفذة  انخفض عدد الصفقات 
في اليوم الواحد مبقدار ١١٪، أما 
بعدها فلم يرتفع معدل القيمة 
املتداولة بل على العكس انخفض 

الى ٢٨ مليون دينار باإلضافة الى 
املنفذة  انخفاض عدد الصفقات 

عن املعدل السابق.
  وحـــول الشـــركات األكثـــر 
انخفاضا ذكرت الدراسة أن شركة 
«منا القابضة» هي أكثر الشركات 
انخفاضا، حيث خسر السهم ٣٠٪ 
من قيمته، تلتها الشركة املصرية 
– الكويتية القابضة بـ ١٩٪ ثم كل 
من «بيتك «وكابالت بانخفاض ٨٪ 

حتى تاريخ ١٠ فبراير، حيث فقد 
املؤشر السعري ٢٢١ نقطة خالل 
هذه الفترة، كما انخفض املؤشر 
الوزني مبقــــدار ١٧٫٢١ نقطة أي 
مــــا يعــــادل ٣٫٥٪، وبعد هدوء 
الرئيس  األوضاع بعد تنحــــي 
املصري خسر املؤشر السعري 
٨٧٫٥ نقطة حتى تاريخ ١٥ فبراير، 
كما خسر املؤشر الوزني ٩٫٧٤ 
نقاط لنفس الفترة، أما بالنسبة 

 محمود فاروق 
  تناولت دراسة فنية 
لشـــركة الوطني 
لالســـتثمار، مدى تأثر ســـوق 
الكويت لألوراق املالية وبعض 
الكويتية باألحداث  الشـــركات 
السياسية األخيرة في مصر، وذلك 
بعد أن ســــيطرت تلك األحداث 
على أداء معظم األسواق املالية 

اخلليجية والعاملية.
  وأشــــارت الدراسة اخلاصة

بـ «األنبــــاء» التي قام بها مدير 
إدارة األفراد بشــــركة  وحــــدة 
الوطني لالستثمار خالد بوناشي 
إلى مدى تأثر كل من أداء السوق 
والقيمة املتداولة وعدد الصفقات 
والشــــركات األكثــــر انخفاضا 
والشركات األكثر ارتفاعا حيث 
خسر املؤشر الســــعري ٣٫١٨٪ 
منذ بدء األزمة بتاريخ ٢٥ يناير 

 تزامنًا مع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية

 غالف الكتاب 

 «الوطني لالستثمار»:  «إنجازات» تصدر قائمة األسهم الرابحة 
و«منا القابضة» األكثر انخفاضًا بعد األحداث المصرية

 في دراسة لـ «األنباء» كشفت أن خسارة المؤشر السعري بلغت ٣٫١٨٪ خالل األزمة 

 تقارير 

 «بيان»: أسواق األموال متأثرة باألحداث الراهنة في المنطقة

 جدول يوضح أكثر عشر شركات ارتفاعاً بعد انفراج األزمة المصرية 
 نسبة التغيير  التغيير  السعر في ١٥ فبراير  السعر في ١٠ فبراير  السهم 

 ٧٪  ٠٫٠٠٧  ٠٫١٠٢  ٠٫٠٩٥  اجنازات  ١ 
 ٤٪  ٠٫٠٠٤  ٠٫١١  ٠٫١٠٦  اإلمناء  ٢ 
 ٤٪  ٠٫٠١  ٠٫٢٩٥  ٠٫٢٨٥  لوجستيك  ٣ 
 ٣٪  ٠٫٠١  ٠٫٣٤٥  ٠٫٣٣٥  سفن  ٤ 
 ٣٪  ٠٫٠١  ٠٫٣٥٥  ٠٫٣٤٥  املستقبل  ٥ 
 ٣٪  ٠٫٠٠٤  ٠٫١٦  ٠٫١٥٦  سلطان  ٦ 
 ٢٪  ٠٫٠٠٤  ٠٫٢٥  ٠٫٢٤٦  تبريد  ٧ 
 ١٪  ٠٫٠٠٢  ٠٫١٦  ٠٫١٥٨  تنظيف  ٨ 
 ١٪  ٠٫٠٢  ١٫٨٦  ١٫٨٤  بورتالند  ٩ 
 ١٪  ٠٫٠٠٥  ٠٫٤٨٥  ٠٫٤٨  صفوان  ١٠ 

 جدول يوضح أكثر عشر شركات انخفاضاً أثناء األزمة المصرية 
 نسبة التغيير  التغيير  السعر في ١٠ فبراير  السعر في ٢٥ يناير  السهم 

 -٣٠٪  -٠٫٠٤٤  ٠٫١٠٢  ٠٫١٤٦  منا القابضة  ١ 
 -١٩٪  -٠٫٠٩  ٠٫٣٧٥  ٠٫٤٦٥  قابضة م ك  ٢ 
 -٨٪  -٠٫١٦  ١٫٨٢  ١٫٩٨  كابالت  ٣ 
 -٨٪  -٠٫١  ١٫٢  ١٫٣  بيتك  ٤ 
 -٦٪  -٠٫٠٤  ٠٫٦١  ٠٫٦٥  بنك بوبيان  ٥ 
 -٦٪  -٠٫٠٤  ٠٫٦٧  ٠٫٧١  أهلي  ٦ 
 -٥٪  -٠٫٠٨  ١٫٥٦  ١٫٦٤  أغذية (أمريكانا)  ٧ 
 -٤٪  -٠٫٠٦  ١٫٤٢  ١٫٤٨  الوطني  ٨ 
 -٤٪  -٠٫٠٦  ١٫٤٤  ١٫٥  زين  ٩ 
 -٣٪  -٠٫٠٦  ١٫٨٤  ١٫٩  الوطنية لالتصاالت  ١٠ 


