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 ٢٦٥٫٥ مليون دوالر أرباح صافية لـ «األهلي المتحد» لعام ٢٠١٠
البنـــك األهلي املتحد   عقد 
جمعيته العامة السنوية العادية 
العادية برئاسة رئيس  وغير 
مجلـــس اإلدارة فهد الرجعان 
وحضـــور أعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة وممثلـــني عن اجلهات 
الرقابية الرسمية وجمع كبير 
من املساهمني بنصاب حضور 
مثل أكثر من ٨٥٪ من مجموع 

حصص املساهمني.
الرجعان أعمال  افتتح    وقد 
اجلمعيـــة العامة بكلمة رحب 
فيها باحلضور من مســـاهمني 
ومندوبني عن السلطات الرقابية، 
أقـــرت اجلمعية العامة  حيث 
جميع البنود املدرجة على جدول 
األعمال، وصادقت على النتائج 
املالية لعام ٢٠١٠ ووافقت على 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنســـبة ١٠٪ من 
القيمة االســـمية للسهم متثل 
٢٫٥ سنت للسهم مقابل ٢ سنت 
للسهم في عام ٢٠٠٩ أي بزيادة 
٢٥٪ وتبلغ في مجملها ١٢٢٫٧ 
مليون دوالر، كما وافقت على 
ترحيل مبلغ ١١٥٫١ مليون دوالر 
كأرباح مستبقاة تدعيما للقاعدة 
الرأسمالية للبنك، وتخصيص 
مبلغ مليون دوالر للتبرعات 

واملبادرات اخليرية.
  ووافقت اجلمعية العامة غير 
العادية والتي انعقدت فور انتهاء 
أعمال اجلمعية العامة العادية 
برئاســـة رئيس مجلس إدارة 
مجموعة بنوك األهلي املتحد فهد 
الرجعان على عدة قرارات مهمة 
من شأنها تدعيم وتنويع القاعدة 
الرأسمالية والتمويلية للبنك 
وذلك في إطار خطة مدروسة 
اعتمدها مجلـــس إدارة البنك 
لتحقيق أهداف البنك ومساهميه 

لزيادة حجم العمليات واألرباح 
وحتسبا لاللتزامات الرأسمالية 
التي ستواجهها جميع البنوك 
البدء  اإلقليمية والدولية عند 
بتنفيذ مقـــررات «بازل ٣» في 

عام ٢٠١٣.
  وأوضـــح الرجعان ان هذه 
القرارات تشـــمل وضع اإلطار 
الشـــامل لتنفيـــذ العمليـــات 
بإقـــرار حد  املطلوبـــة وذلك 
مببلغ ٤ مليارات دوالر جلميع 
العمليات التمويلية مبا في ذلك 
القروض والســـندات  إصدار 
واألدوات املالية األخرى مبا فيها 
اإلصدارات ذات املرتبة الثانوية، 
وثانيا توثيق أواصر التعاون 
اإلســـتراتيجي مع مؤسســـة 
التمويـــل الدولية (IFC) وهي 
التابعة  املالية  أهم املؤسسات 
للبنك الدولي واملتخصصة في 

األداء   الرجعــــان: 
اإليجابـي للبنـك يعود إلى 
مواصلته السياسة التحوطية

في قاعـــة االجتماعات الكبرى 
مبقر البنك الرئيسي في ضاحية 
البحرين، أعرب  الســـيف في 
املســـاهمون عن كامـــل ثقتهم 
مبجلس اإلدارة وأثنوا على الدور 
الفاعل الذي يقوم به في اإلشراف 
على حسن أداء البنك وتوجيه 
سياساته وقراراته اإلدارية مبا 
في ذلك تدعيم قاعدته الرأسمالية 
والتخطيط املستقبلي املدروس 
ألوضاعه وفرص عمله ومنوه، 
كما أبدوا ارتياحهم لوضع البنك 
وألداء إدارته التنفيذية وجميع 
العاملني به والذي انعكس في 
النتائج املالية االيجابية املتحققة 

لعام ٢٠١٠.
  وكشف الرجعان في التقرير 
الذي قدمه للجمعية العمومية أن 
البنك حافظ على ربحية قوية 
لعام ٢٠١٠، محققا أرباحا صافية 

التعامل مع الشركات والبنوك 
اخلاصـــة فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم وذلـــك باملوافقة على 
التنازل عن حقـــوق األولوية 
للمساهمني لصاحلها وصالح 
صناديقها التي ستقوم بشراء 
أســـهم ممتازة قابلة للتحويل 
إجباريا إلى أســـهم عادية في 
تاريخ أقصاه ٤ ســـنوات من 
تاريخ إصدارها وبسعر ٨٢٫٥ 
سنتا للسهم وبإجمالي قيمة ١٢٥ 
مليون دوالر، كما ستقوم بضخ 
مبلغ ١٦٥ مليون دوالر كقرض 
ثانوي جديد غير قابل للتحويل 
إلى أســـهم عادية يدخل ضمن 

القاعدة الرأسمالية للبنك.
  وأضاف الرجعان أن مؤسسة 
التمويل الدولية ستقوم أيضا 
الثانوي  بتمديد فترة قرضها 
احلالـــي والقابل للتحويل إلى 

التهاون فـــي االلتزام مبعايير 
مشـــددة للرقابة على املخاطر 
واالستمرار في جهود ترشيد 
العمليات والنفقات والضبط 
الفاعل للمصروفـــات، والتي 
أثمرت عن ارتفاع معدل العائد 
على متوسط حقوق املساهمني 
إلى ١٢٫٠٪ لعـــام ٢٠١٠ (٩٫٦٪ 
لعام ٢٠٠٩) فيما ارتفع معدل 
العائد على متوسط األصول إلى 
١٫٢٪ (٠٫٩٪ لعـــام ٢٠٠٩)، كما 
سجلت جودة األصول حتسنا 
ملموسا انعكس في تراجع نسبة 
القروض غير املنتظمة إلى ٢٫٤٪ 
مـــن إجمالي محفظة القروض 
والسلفيات كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠ باملقارنة مع نسبة ٢٫٨٪ 

لعام ٢٠٠٩.
التي    وأضاف ان التحديات 
تواجههـــا األســـواق حاليا لم 

بلغت ٢٦٥٫٥ مليون دوالر ملجمل 
عام ٢٠١٠ أي بزيادة ملحوظة 
بنسبة ٣٢٫٣٪ عما كانت عليه 
ربحية البنك لعام ٢٠٠٩، فيما 
سجلت ودائع العمالء منوا قويا 
بنســـبة ١٢٪ لتبلغ ١٤٫٨ مليار 
دوالر، ليشـــهد بذلك إجمالي 
موجودات املجموعة منوا بنسبة 
١٢٫٢٪ إلـــى ٢٦٫٥ مليار دوالر 
في حني منت محفظة القروض 
والسلفيات بنسبة ٨٫٩٪ لتبلغ 
١٤٫٥ مليـــار دوالر كما في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٠.
  وأكد الرجعان أن األثر األكبر 
في هـــذا األداء االيجابي يعود 
إلى مواصلة البنك للسياســـة 
املتحوطـــة واملتحفظـــة التي 
ينتهجها وجلهوده املســـتمرة 
الســـاعية لتحقيق منو ثابت 
ومتـــوازن في األصـــول دون 

أسهم عادية ملدة سنتني إضافيتني 
ليحل أجل استحقاقه اجلديد 
في ٢٠١٨ مما سيمثل دعما آخر 
للبنك األهلي املتحد، وذلك كله 
رهن باستكمال كافة املوافقات 
الرقابية واإلدارية املطلوبة لهذه 
العمليات املختلفة، مشيرا إلى 
أن مثل هذه املبادرات املؤثرة من 
جانب املؤسسات الدولية التي 
حتظى بأعلى درجات السمعة 
واملهنية في األوســـاط املالية 
العامليـــة تعكس جليا التقدير 
ملا حققه البنك األهلي املتحد من 
إجناز إقليمي على مدى السنوات 
السابقة، وستمثل استثماراتها 
املختلفة دعما مؤثرا من حيث 
الكم والنوع يساهم في حتقيق 
أهداف البنك بأقل تكلفة أو عبء 

على مساهميه.
الذي عقد    وخالل االجتماع 

تقف عقبة أمام مواصلة البنك 
الستراتيجية التوسع اإلقليمي 
وتنويع األعمال التي اعتمدها 
مجلس اإلدارة، ففي الكويت شهد 
البنك األهلي املتحد جناحا الفتا 
في األشهر التي أعقبت حتوله 
وتدشينه رسميا في ابريل ٢٠١٠ 
كبنك إسالمي يزاول أنشطته 
الغراء،  وفقا ألحكام الشريعة 
مما ســـيكون له أكبر األثر في 
تنويع وإثراء وتوسيع أنشطة 
املجموعة فـــي قطاع اخلدمات 
املصرفية اإلسالمية في الكويت 

وعلى امتداد املنطقة.
  وفي مصر، عززت املجموعة 
تواجدها في السوق املصرية 
املهمـــة مـــن خالل اســـتكمال 
خطوات رفع حصة ملكيتها في 
البنك األهلي املتحد (مصر) الى 
نسبة ٨٥٪ من أسهم البنك فيما 
متتلك مؤسسة التمويل الدولية 

حصة ١٠٪ من األسهم.
  واختتم الرجعان االجتماع 
بتوجيه الشكر والتقدير للجهات 
الرقابية في الدول التي يعمل 
فيهـــا البنك وهـــي: البحرين 
والكويت وقطر وعمان واململكة 
املتحدة ومصر والعراق وليبيا 
على مســـاندتها وتوجيهاتها، 
مسجال أسمى مشاعر العرفان 
واالمتنان للمساهمني والعمالء 
وجميع املتعاملني مع البنك على 
ثقتهم وحســـن ظنهـــم الدائم 
بالبنـــك وقدرته علـــى تلبية 
تطلعاتهم على الساحتني احمللية 
واإلقليمية، ومشـــيدا بجهود 
مديري وموظفي البنك وسائر 
البنوك املنضوية حتت مظلة 
املتواصل  املجموعة وعطائهم 
وإسهامهم الكبير في اإلجنازات 

التي حتققت في عام ٢٠١٠. 

 بزيادة ٣٢٪ مع توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠٪

 فهد الرجعان

 جانب من اجلمعية العمومية

 «المشورة»: مؤشر «المشورة لألسهم اإلسالمية»
  األكثر ارتفاعًا بمكاسب مضاعفة 

 «فيزا» تطلق حملة لزيادة استخدام 
البطاقات المدينة في الكويت

التقريــــر   قـــال 
األسبوعي لشركة 
«املشورة والراية» 
مؤشـــرات  ان 
املشورة لألســـهم اإلسالمية 
واملتوافقة مع الشريعة عوضت 
خسائرها خالل األسبوع األول 

من مارس اجلاري.
  وكان مؤشر املشورة لألسهم 
اإلســـالمية األكثـــر ارتفاعـــا 
ومبكاســـب مضاعفة عما هي 
عليه في مؤشري السوق العام 
واملشورة املتوافق مع الشريعة، 
وربح مؤشر املشورة ٣٨ نقطة 
تعادل ٩٫١٪ ليرتد إلى مستوى 
٤٥٦٫٢ نقطة بينما سجل مؤشر 
املشورة لألسهم املتوافقة ٤٫٨٪ 
ارتفاعا بعد ان ربح ٢٤ نقطة 
أعادت له مستوى ٥٢٨٫٩٣ نقطة 
وبشكل مقارب ملكاسب السوق 
العام والتي بلغت على مستوى 
الوزني ٤٫٢٪ تساوي  املؤشر 
١٨ نقطة صعدت بالوزني إلي 

مستوى ٤٤٥٫٧٤ نقطة.
  وتراجعت معدالت سيولة 
املؤشـــرات الثالثة وبنســـب 
٣٤٪ و٢٧٪ و٢٢٪ على التوالي 
لإلسالمي واملتوافق واملؤشر 
العـــام، بينما تباينت معدالت 
النشاط وبنسب محدودة كانت 
ارتفاعا مبقدار ٢٠٪ على مستوى 
العام و٥٪ في مؤشر  السوق 

املشورة لألسهم املتوافقة مع 
الشريعة وتراجع نشاط مؤشر 
املشورة لألســـهم اإلسالمية 
وبنسبة ٣٫٩٪ وهو ما يشير 
إلى تركز التداوالت على األسهم 
القياديـــة خصوصا في قطاع 
البنوك على مســـتوى املؤشر 
اإلسالمي وتراجع املضاربات 
على األسهم اإلسالمية قياسا 
على أداء مؤشـــرات الســـوق 

االخرى.
  وبدأت األسواق اخلليجية 
أســـبوعها على ما انتهى إليه 
ارتفاع  السوق السعودي من 
كبير خالل جلســـة الســـبت 
املاضي وبتدخل كبير من محافظ 
حكومية آمنت برخص األسعار 
ودعم السوق، فكانت املكاسب 
في الســـوق السعودي األكبر 
عربيا، ومن العوامل املساعدة 
الكبير  االخرى في االرتفـــاع 
خالل آخر جلستني أيضا بعض 
التصريحات لبعض الساسة 
ورجـــال األعمال والتي دعمت 
قطاع البنوك وشركات أخرى 
مرتبطة مبا ترمي إليه مثل تلك 

التصريحات.
  وراجت أسهم بعض الكتل 
بسبب شـــائعات وتسريبات 
أطلقت في السوق عن صفقات 
تخارج قادمة محتملة غير أنها لم 
تنتظر التأكيد أو النفي لترتفع 

بعض أســـهمها باحلد األعلى 
وجللستني متتاليتني، وتأخر 
السوق الكويتي قليال عن أداء 
بقية األسواق بسبب خسائر اقل 
تكبدها خالل األسبوع األسود 
وكذلك بعض العوامل السلبية 
احمللية على مستوى ٧٠٪ من 
شركاته املدرجة حيث لم تعلن 
عن بياناتها املالية رغم ضيق 
الفتـــرة املتبقية لها إلعالنات 

بياناتها.
  وكانت بعض الشركات تعاني 
أيضا من ضياع صفقات ككتلة 
االستثمارات، أو احتماالت تأثر 
استثمارات أخرى مبا يجري 
من أحداث في عدة بلدان عربية 
والتي لم يتضح تأثرها بشكل 
واضح ومـــن املمكن أن يكون 
األثر خالل بيانات الربع األول 
والتي ستعلن خالل فترة نهاية 
شهر ابريل وأوائل بداية شهر 

مايو.
النمو في املؤشرات    ورغم 
إال أن مســـتثمري  اخلليجية 
الســـوق الكويتـــي دائمـــا ما 
يفضلون جني األرباح السريع 
والتريث كثيرا حتى يشعروا 
باستقرار األجواء السياسية 
في املنطقة العربية وهو األمر 
الذي يحتـــاج إلى وقت أطول 
نظرا حلجم التداعيات الكبرى 

في املنطقة. 

 أعلنت «فيزا»، إحدى كبريات شبكات الدفع 
اإللكتروني في العالم، عن اطالق عرض جديد 
يهـــدف إلى مكافأة الناس الذين يســـتخدمون 

بطاقاتهم املدينة في احتياجاتهم اليومية.
  حيث ان العمالء الذين يستخدمون بطاقات 
فيزا املدينة أو بطاقات فيزا الكترون في أي متجر 
بقالة أو سوبرماركت في الكويت سينالون فرصة 
الفوز مببلغ ٩٠٠ دينار مستردة من تبضعات 
البقالة التي أجروها، ومع اختيار فائز كل شهر 
حتى سبتمبر، يصبح هذا العرض الفرصة املثالية 

لالستفادة من مهارات التبضع للبقالة.
  ويهدف العرض املمتد من مارس إلى نهاية 
ســـبتمبر إلى تشـــجيع الناس على استخدام 
بطاقاتهم املدينـــة لكل احتياجاتهم من البقالة 

دون عبء حمل النقود.
  اجلدير بالذكر أن البطاقات املدينة تشـــهد 
شـــعبية متزايدة في املنطقة، مع طرح املزيد 
من املصارف تســـهيالت لهذه البطاقات ضمن 
عروضها، وفي الربع األول من عام ٢٠١٠، سجلت 
فيزا منوا نســـبته ٢٥٫٦٪ في عمليــــات الدفع 
املدين فـــي دول مجلس التعـــاون اخلليجي، 
ويعـــزى ذلك إلى التوافر املتزايـــد للبطاقات 

املدينة في املنطقة.
  وفي هذا الصدد، قالت رئيسة قسم التسويق 
في الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا لدى فيزا 
ميسرة غضبان: «شهدنا زيادة واضحة في الطلب 
على املنتجات املدينة في املنطقة، ويسمح ذلك 
حلاملي البطاقات بإبقاء إنفاقهم ضمن املوازنة 

مع منحهم قدرة وصول سهلة إلى أموالهم».
  وأضافت غضبان في تصريح صحافي: «تبحث 
فيزا باستمرار عن طرق جديدة ومبدعة لتحسني 
جتربة العميل، وحملة «البقالة» خير مثال على 
الذين يســـتخدمون  التزامنا مبكافأة عمالئنا 
بطاقات فيزا املدينة. ونأمل أن يستفيد الناس 
من هذه احلملة اجلديـــدة، وال يفوتوا فرصة 
الفوز الثمني مع فيـــزا عند القيام بعمل عادي 

كشراء احلاجيات األسبوعية».
  وأوضحـــت انه قـــد برز وعـــي متزايد بني 
املستهلكني حيال منافع استخدام البطاقات املدينة 
كأكثر من مجرد بطاقة صراف آلي. فالبطاقات 
املدينة أسهل من حمل النقود أو الشيكات، وجتعل 
تعقب األموال والنفقات سهال ألنها أدوات «للشراء 
الفوري والدفع الفوري» يتم بواسطتها سحب 

األموال تلقائيا من حساب حاملها. 

 تراجع معدالت سيولة المؤشرات الثالثة 

 «بيان»: عمليات شراء على األسهم القيادية 
  وتداوالت مضاربية على األسهم الصغيرة

٣٫١٥٪ بعدما وصلت إلى ٣٠١٫٢٧ مليون 
دينار.

   في املقابل، تصدر قطاع البنوك الئحة 
القطاعات التي سجلت منوا، إذ ارتفعت 
الرأسمالية بنسبة بلغت ٥٫٩٨٪  قيمته 
بعــــد أن وصلت إلى ١٣٫٦٢ مليار دينار، 
تاله قطاع العقــــار الذي وصلت قيمته 
الرأسمالية إلى ١٫٦٩ مليار د.ينار مسجال 
منوا نسبته ٥٫٩٧٪، وحل قطاع الشركات 
غير الكويتية ثالثا بنســــبة منو بلغت 
٥٫٠٨٪ بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية 
إلى ١٫٩٤ مليار دينار، وكان قطاع الصناعة 
أقل القطاعات ارتفاعا، إذ وصلت قيمته 
الرأسمالية إلى ٢٫٤٤ مليار دينار بنسبة 

منو بلغت ١٫١٨٪.

  نتائج الشركات المدرجة للعام ٢٠١٠

  وصلت نسبة الشركات التي أعلنت 
عــــن نتائجها للعام املالــــي ٢٠١٠ إلى ما 
يقارب ٣٧٪ من إجمالي الشركات املدرجة 
في السوق الرسمي. فمع نهاية األسبوع 
املاضي، بلغ عدد الشــــركات املعلنة ٧٩ 
شركة محققة ما يقارب ٢٫٠٧ مليار دينار 
أرباحا صافية، بارتفاع نسبته ١٦٢٫٨٩٪ 
عن نتائج هذه الشــــركات للعام ٢٠٠٩، 
والتي بلغت حينها ٧٨٦٫١٨ مليون دينار 
وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت منوا 
في ربحية أسهمها ٥٤ شركة، فيما تراجعت 
ربحية أسهم ٢٥ شركة مع تكبد ١٢ شركة 

خلسائر عن السنة املنقضية.
  على صعيد قطاعات السوق، وبحسب 
ما مت اإلعالن عنه من نتائج، حقق قطاع 
اخلدمات أعلى متوســــط ربحية ألسهم 
الشركات املدرجة فيه والذي بلغ ٢٢١٫٣١ 
فلسا للسهم، وجاء ثانيا قطاع األغذية بـ 
١٠٩٫٠٥ فلوس للسهم، ثم قطاع الصناعة 
في املركز الثالث مبتوســــط ربحية بلغ 
٧٣٫٩٨ فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط 
الربحية للسوق ككل ٩٣٫٥٥ فلسا للسهم 
وبحسب إقفاالت يوم اخلميس املاضي 
والنتائج السنوية املعلنة، يبلغ متوسط 
املضاعف السعري ألسهم السوق ما يقارب 

١٥٫٣٠ ضعفا. 

نسبة الشركات املعلنة حتى يوم اخلميس 
٣٧٪ تقريبا من إجمالي عدد الشــــركات 

املدرجة في السوق الرسمي.

  القيمة الرأسمالية

  ارتفعت القيمة الرأســــمالية لسوق 
الكويت لألوراق املالية بنســــبة ٤٫٣٠٪ 
خالل األسبوع املاضي لتصل إلى ٣٢٫١٢ 
مليار دينار بنهاية تداوالت األســــبوع، 
الرأســــمالية جلميع  القيمة  حيث منت 
قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمني 
الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 

في قطاعي االستثمار والعقار على وجه 
اخلصوص كانت إيجابية احملصلة، غير 
أن السوق لم يســــلم من تأثير عمليات 
جني األرباح التي شهدها، حيث قلصت 

من مكاسبه بعض الشيء.
   وقد شهد الســــوق هذا األداء وسط 
استمرار حالة الترقب واحلذر في السيطرة 
على املتداولني، وذلك نتيجة النتظارهم 
النتائــــج املالية للشــــركات املدرجة في 
السوق، والتي مازال العديد منها لم يعلن 
بعد، على الرغم من قرب انتهاء الفترة 
القانونية احملددة لإلفصاح، حيث بلغت 

التقريـــــــــــر   قــــال 
األســــبوعي لشركة 
بيان لالســــتثمار ان 
سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد انتعاشا خالل األسبوع املاضي، 
نتيجة وجود أخبار منسوبة إلى نائب 
رئيــــس الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الشــــيخ أحمد الفهد حول وجود ورقة 
متعلقة بالشأن االقتصادي احمللي ستقدم 
ملجلس الوزراء في اجتماعه القادم تتضمن 
معاجلة الوضع املتردي لسوق الكويت 
لألوراق املالية بشكل خاص، واألوضاع 
االقتصادية بشكل عام، كما تتضمن هذه 
الورقة محاولة معاجلة االنخفاضات احلادة 
التي شهدها السوق في الفترة األخيرة 
ومحاولة تالفيها ودعم نشاط التداول، 
األمر الذي طال انتظاره من قبل جميع 

املهتمني بالشأن االقتصادي العام.
  ولفــــت التقرير الى انه طبقا لتقرير 
بنــــك الكويت الوطني حــــول امليزانية 
العامة للكويت عن العام املالي احلالي، 
فإن االرتفاع الذي سجلته أسعار النفط 
سيؤدي إلى تسجيل فائض سنوي كبير 
في امليزانية، حيث بلغ الفائض في الشهور 
العشرة املنتهية من السنة املالية احلالية 

نحو ٧٫٨ مليارات دينار.
  واشار التقرير الى ان السوق استهل 
تداوالت األسبوع املاضي بارتفاع بدعم 
من عودة القوى الشــــرائية في الظهور 
مرة أخرى خاصة بعد شعور املتداولني 
بأن أســــعار الكثير من األســــهم صارت 
مغرية للشراء، والسيما بعد التراجعات 
الكبيرة التي ســــجلتها تلك األسهم في 

الفترة السابقة. 
  وتركزت عمليات الشراء على األسهم 
القيادية والثقيلة في الســــوق، خاصة 
أسهم قطاع البنوك، والذي مازال يلعب 
دوره القيادي في حتريك دفة التداوالت 
مســــتحوذا علــــى النصيــــب األكبر من 

قيمتها.
   كما شهد السوق تداوالت مضاربية 
تركزت على األسهم العادية والصغيرة 

 وسط استمرار حالة الترقب والحذر بين المتداولين

 «الجودة لالستشارات»: 
  البورصة تستعيد توازنها من جديد 

 قال التقرير األسبوعي ملركز اجلودة لالستشارات ان سوق الكويت لألوراق 
ــاطه الطبيعي بعد انتهاء موسم العطالت، وارتفع  املالية استعاد توازنه ونش
١٣٢ نقطة وبنسبة ٢٫٢٥٪ للمؤشر السعري وصوال إلى ٦٢٨٦ نقطة، وارتفع 
ــبة ٤٫٢٪ وصوال إلى ٤٤٥ نقطة وهو املؤشر  ــر الوزني ١٨ نقطة وبنس املؤش
األكثر متثيال للشركات التشغيلية في السوق، كما ارتفعت الكميات املتداولة 
لتصل إلى ٨٠٠ مليون سهم، وبارتفاع قدره ٥١٪ عن األسبوع املاضي، وارتفعت 
ــبة ٥٧٪ عن األسبوع املاضي، وارتفعت الصفقات بنسبة ٥٧٪  الصفقات بنس

عن األسبوع املاضي، وبلغت السيولة ٢٩ مليون دينار يوميا.
  وعلى مستوى القطاعات مازال قطاع البنوك متصدرا التداول بقيمة ٧٢ مليون 
دينار وبنسبة ٤٩٪ من حجم التداول بالقيمة في السوق، تاله قطاع اخلدمات 

وبقيمة ٣٧ مليون دينار، ثم قطاع االستثمار وبقيمة ١٧ مليون دينار.
ــوق لنشاطه الطبيعي الى مجموعة من األسباب،    وعزا التقرير عودة الس
اهمها: االرتفاع غير املسبوق ألسعار النفط ودعمه اخلطط احلكومية الضخمة 
لالنفاق على مشاريع التنمية، وتوزيعات زين التاريخية لألرباح هذه السنة، 
وعودة الثقة للسوق بعد انتهاء جدل بيع زين وانتهاء الصفقة عمليا، باإلضافة 
الى التصريحات اإليجابية حول متويل اخلطة التنموية وشبه حسم املوضوع 
ــح البنوك الكويتية، فضال عن اآلثار اإليجابية للمنحة األميرية وموجة  لصال
الشراء على األسهم التشغيلية. واشار التقرير الى انه للمحافظة على ارتفاع 
ــك السوق، يبدو من الضروري األخذ ببعض املقترحات، ومن أهمها:  ومتاس
ــواق املال والتخلص من الشركات الورقية  ــراع بتطبيق الئحة هيئة أس اإلس
ــريعة بشأن التمويل لصالح البنوك  والوهمية، واتخاذ قرارات واضحة وس
احمللية والبدء في التنفيذ، طرح فرص استثمارية وحوافز جديدة من الدولة، 

وبدء بيع بعض األصول ضمن برامج اخلصخصة.  

 تقـارير 


