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السبب االساسي وراء ضعف السيولة املالية املوجهة للسوق، فعلى 
مســـتوى احملفزات اخلاصة، فانها تكمن بشكل اساسي في االرباح 
املتوقعة للشركات، كما انها تكمن ايضا في اخلسائر املتوقعة للشركات، 
مبعنى ان الشركات التي تعلن عن خسائر في عام ٢٠١٠ اقل من ٢٠٠٩، 
فإن ذلك يعني محفزا ايجابيا، كما ان الشركات التي متكنت من اعادة 
هيكلة ديونها مع البنوك، يعتبر محفزا ايجابيا ايضا، كذلك الشركات 
التـــي تفوز مبناقصات رغم ان مردود هذه املناقصات يحتاج لفترة 
مـــن الوقت اال انه يعتبر محفزا ايجابيا، وجملة هذه احملفزات جند 

انها منحصرة في عدد محدود من الشركات املدرجة.

  آلية التداول

  تباينت اسعار اسهم البنوك في تداوالت ضعيفة باستثناء بعض 
االسهم التي شهدت تداوالت مرتفعة نسبيا خاصة سهم بيتك الذي 
رغم تداوالته املرتفعة اال انه ســـجل انخفاضا محدودا في ســـعره، 
في الوقت الذي استحوذت قيمة تداوالته على نحو ٢٧٪ من القيمة 
االجمالية للسوق، ويالحظ ان تداوالت «بيتك» املرتفعة امس جاءت 
عقب التداوالت املرتفعة لســـهم البنك الوطني، اول من امس، االمر 

وحافظت اسهم ٤٦ شركة على اسعارها و١٠١ لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٢٫٦ 

مليون سهم نفذت من خالل ٤٨٢ صفقة قيمتها ١٠٫٦ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣٣٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٦٥١ صفقة قيمتها ٨٫٨ 
ماليني دينار. واحتل قطاع االستثمار املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣٩٫٦ مليون سهم نفذت من خالل ٦٩٩ صفقة قيمتها ٤٫٣ 
ماليني دينار. وحصل قطاع الشـــركات الصناعية على املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ٦٫٤ ماليني ســـهم نفذت من خالل ٢٣٥ 
صفقة قيمتها ٢٫١ مليون دينار. جاء قطاع الشـــركات العقارية في 
املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٠٫١ مليون سهم نفذت 

من خالل ٣٥١ صفقة قيمتها ١٫٩ مليون دينار.

  ضعف المحفزات

  بعد ان اعلن عن متديد فترة امتام صفقة «زينـ  اتصاالت» أصبح 
السوق الكويتي يواجه ضعفا في احملفزات العامة، وبات يعتمد على 
احملفزات اخلاصـــة والتي تعتبر ايضا محدودة، وهذا الضعف يُعد 

 تماسك أسعار أغلب األسهم رغم ضعف السيولة المالية 
وتداوالت ضعيفة على أسهم البنوك باستثناء «بيتك» 

الذي يوحـــي بأن هناك جهة واحدة 
وراء التداوالت املرتفعة على السهمني، 
ورغم االنخفاض النسبي لتداوالت 
سهم البنك الدولي مقارنة باول من 
امس، اال انه سجل ارتفاعا محدودا 

في سعره.
  ورغم ضعف التداوالت على مجمل 
اسهم الشركات االستثمارية، اال ان 
اغلبها ســـجل ارتفاعا في اسعارها 
خاصة سهم املركز املالي الذي حقق 
مكاسب سوقية مرتفعة في تداوالت 
نشطة نسبيا األمر الذي يشير إلى 
أن هناك تطورات إيجابية في األداء 
املالي للشركة خاصة انها حققت ارباحا في التسعة أشهر من العام 
٢٠١٠ تقدر بنحو ٦٫٩ ماليني دينار وفي الوقت الذي حقق فيه سهما 
االستثمارات الوطنية والساحل ارتفاعا محدودا في اسعارهما، حافظ 

سهم املال لالستثمار على سعره ثابتا.
  واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف 
ايضا مع ارتفاع اسعار اغلبها خاصة سهم اجنازات الذي عاد لالرتفاع 
مرة أخرى بعد صعود متواصل من مســـتوى ١٤٢ فلسا والذي يعد 
أعلى سعر وصل له السهم. وحقق سهم املباني ارتفاعا محدودا ايضا 

في تداوالت ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  اســـتمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية ضعيفة 
مع  تباين في  اسعار اسهم القطاع، فقد حقق سهم الكابالت ارتفاعا 
محدودا في تداوالت ضعيفة، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة نسبيا 
على ســـهم مجموعة الصناعات الوطنية اال انه حافظ على ســـعره 
مستقرا. وحافظت اغلب اســـهم الشركات اخلدماتية على اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، فيما انه رغم التداوالت الضعيفة نسبيا على 
ســـهم زين اال انه حقق مكاسب سوقية جيدة االمر الذي دفع اغلب 
االسهم املرتبطة به لالرتفاع، وسجل سهم االفكو انخفاضا محدودا 
في ســـعره في تداوالت مرتفعة في الوقت الذي اعلنت فيه الشركة 
عن ارباح قياســـية في الربع االول بلغت نحو ٢٨ فلسا للسهم. وقد 
استحوذت قيمة تداول اســـهم اربع شركات على ٥٦٫٤٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٥ شركة. 

 هشام أبوشادي
  على الرغم من الضعف النسبي 
للقوة الشـــرائية في سوق الكويت 
لألوراق املالية امس إال ان احلركة 
السعرية لألسهم اتسمت باالستقرار 
وامليل نحو االرتفاع، األمر الذي يشير 
الى ان السوق يتوقع ان تزداد فيه 
عمليات الشـــراء بشـــكل تدريجي 
في الفترة املقبلة، ســـواء من خالل 
التركيز على أســـهم الشركات ذات 
األداء التشـــغيلي او عبر األســـهم 
الرخيصة، خاصة التابعة للمجاميع 

االستثمارية.
  فمجمل األداء العام للســـوق يعتمد على املبادرات التي تقودها 
بعض املجاميع االســـتثمارية على شركاتها في الوقت الذي تترقب 
فيه األوساط االستثمارية النتائج املالية للشركات القيادية، خاصة 
البنـــوك التي يتوقع ان تبدأ إعالناتها بداية الشـــهر املقبل، في ظل 
التدقيق الشـــامل للبنك املركزي على جميع بنـــود البيانات املالية 
للبنوك، األمر الذي يحتاج الى فترة من الوقت، ولكن تسريب معلومات 
حول أرباحها وتوزيعاتها يعطي دفعة حلركة الســـوق، خاصة ان 
نتائجها لعام ٢٠١٠ تعطي مؤشرا على تعافيها بشكل قوي، وباعتبار 
ان البنوك هـــي الوحيدة القادرة على حتقيق منو قوي في أرباحها 
التشغيلية في العام احلالي، فإننا ننصح بأن يتم بناء مراكز مالية 
آلجال متوسطة وطويلة املدى، أما ملن يفضل االستثمار في األسهم 
الرخيصة، فإنه يجب التركيز على الشركات التي متكنت من توقيع 
اتفاقيات مع البنوك إلعادة جدولة ديونها واالبتعاد عن الشـــركات 

التي التزال أوضاعها املالية غير مريحة.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشـــر العام للبورصة ٣ نقـــاط ليغلق على ٦٩١٨ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٠٤٪ مقارنة بأول من امس، كما ارتفع املؤشر الوزني 
مبقدار ٢٫٠٧ نقطة ليغلق على ٤٨٤٫٦٨ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٤٣٪ 
مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي األســـهم املتداولة ١١٤٫٨ مليون 

سهم نفذت من خالل ٢٤٨٥ صفقة قيمتها ٢٨٫٥ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١١٥ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٣٥ شـــركة وتراجعت اسعار اسهم ٣٤ شركة 

 صعود سهـم 
«زين» يدفـع 
أغلب األسهم 
المرتبطة به 
لالرتفاع 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٤ شركات على 
٥٦٫٤٪ من 

القيمة اإلجمالية 

 ارتفاع محدود ملؤشري السوق 

 المؤشر ٣ نقاط وتداول 
١١٤٫٨ مليون سهم قيمتها 

٢٨٫٥ مليون دينار 

 ارتفاع 
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 مؤسسة البترول تنفي وقوع أي انفجار
   أو حادث لخطوط الغاز الممتدة إلى محطة الصبية

  «زين» تتطلع للتوسع في األسواق الناشئة كخطة طارئة  
 في حال عدم إتمام صفقة «زين ـ اتصاالت»

 

 كونا: نفت مؤسسة البترول الكويتية وقوع أي 
انفجار او حادث خلطوط الغــــاز املمتدة الى محطة 
الصبية. وقــــال العضو املنتدب للعالقات احلكومية 
والبرملانية والعالقات العامة واإلعالم الناطق الرسمي 
للقطاع النفطي الشيخ طالل اخلالد الصباح لـ «كونا» 
مساء امس ان شركة نفط الكويت تقوم حاليا بفحوصات 
دورية خلطوط الغاز املمتدة الى محطة الصبية وهي 

فحوصات دورية للتأكد من سالمة هذه اخلطوط قبل 
فترة الصيف ما يتطلب حــــرق كميات محدودة من 

الغاز في أجزاء قصيرة من هذه اخلطوط.
  وأضاف الشيخ طالل ان شركة نفط الكويت تقوم 
بالتنسيق مع جميع جهات الدولة املعنية بهذا الشأن، 
مؤكدا عدم وقــــوع أي حوادث أو انفجارات خلطوط 

الغاز املمتدة الى احملطة. 

 أكد الرئيس التنفيـــذي للعمليات في مجموعة 
االتصاالت املتنقلة (زين) براك الصبيح في مقابلة 
لوكالة «بلومبرغ» أن املجموعة تبحث عن توسعات 
لها في األسواق الناشئة كخطة طارئة في حال عدم 
إمتام صفقة بيع حصة ٤٦٪ من املجموعة الى مجموعة 
«اتصاالت» اإلماراتية. وقال الصبيح: «اآلن وبسبب 
عدم وضوح صفقة «اتصاالت» يجب أن نبقي تركيزنا 
على ما لدينا، مضيفا «ما ان تتضح االمور، بالتأكيد 

سوف نبحث عن الفرص اجليدة للتوسع».
  وأشار الصبيح الى ان األمور تتجه نحو التوسعات، 
ألن معظم عمليات املجموعة باتت مشبعة، والبد من 
البحث عن التوســـع في األســـواق الناشئة أو عن 
رخص جديدة في بعض األسواق املغرية كالشرق 
األقصى وشبه القارة الهندية وشرق أوروبا ولبنان، 

مضيفا أن «زين» قد تســـتحوذ على رخصة قائمة 
بدال من تأسيس شركة جديدة.وأضاف الصبيح أن 
التحدي للعامني احلالي واملقبل كبير جدا خصوصا في 
األسواق املشبعة التي تتواجد فيها «زين» كالكويت 
واألردن والبحرين في حني أن الشركة تتوقع منوا 
في الســـودان والعراق في الفترة املذكورة حيث لم 
تصل نســـبة االختراق الـــى ١٠٠٪ بعد، متوقعا أن 
حتقق املجموعة نتائج في ٢٠١١ أفضل من ٢٠١٠ من 

ناحية صافي الربحية.
  وختم الصبيح بالقول «نحن ندير عملياتنا كاملعتاد 
بغض النظر عن عملية البيع» مشـــيرا إلى أنه في 
حال إمتام الصفقة ميكن لـ «اتصاالت» أن تستفيد 
من هذا العمل وفي حال عدم إمتامها نكون قد أجنزنا 

مهماتنا على أكمل وجه. 

 بفارق ١٠ مليارات دوالر

  الصين تتفوق على البنك الدولي
  في إقراض الدول النامية

  
  بكــــنيـ  أ.ش.أ: تفوقــــت الصني على البنــــك الدولي في حجم 
القروض املقدمة إلى الدول النامية خالل العامني املاضيني، حيث 
قدمت قروضا بقيمة ١١٠ مليارات دوالر إلى حكومات وشــــركات 
فــــي دول نامية، بينما لم يتجاوز حجم قــــروض البنك الدولي 

١٠٠٫٣ مليار دوالر.
  وذكر تقرير للبنك الدوليـ  نشرته اليوم صحيفة «تشاينا ديلي» 
الصينيةـ  أن هذه األرقام مســـتقاة من بيانات رســـمية صدرت عن 

بنوك أو مقترضني أو احلكومة الصينية ذاتها.
  ولفت إلى أن االحتياطي الضخم من النقد األجنبي الذي متتلكه 
احلكومة الصينية والذي جتاوز ســـقف تريليوني دوالر منذ العام 
٢٠٠٩، أسهم في زيادة الدعم الذي تقدمه احلكومة للشركات اململوكة 
للدولـــة حلفزها على التوجه إلى اخلارج بحثا عن أصول وإمدادات 

من الطاقة واملواد اخلام واملوارد الطبيعية.
  وذكر التقريـــر أن غالبية القروض الصينيـــة قدمتها مصارف 
مثل بنك الصني للتنمية وبنك التصدير واالستيراد الصيني مقابل 
إمـــدادات مضمونة مـــن النفط، كما أقرضت أمـــواال ضخمة لتنفيذ 
مشـــاريع للبنية التحتية في دول تقع غالبيتها في قارتي أفريقيا 

وأميركا الالتينية.
  وأقر البنك الدولي بأن القروض الصينية تعرض بشروط أفضل 
من شروط البنك الدولي، مما دفع البنك الدولي إلى البحث عن سبل 

للعمل مع بكني لتفادي املنافسة في مثل هذه القروض.

 «انتل» تستثمر
   ٢٫٧ مليار دوالر

   في إسرائيل
  

  تل أبيب ـ رويترز: ستستثمر 
شركة انتل األميركية لصناعة رقائق 
الكمبيوتر نحو ٢٫٧ مليار دوالر على 
ــني املقبلني في حتديث  مدى العام
ــق الكمبيوتر في  ــا لرقائ مصنعه
جنوب اسرائيل إلنتاج رقائق دقيقة 
٢٢ نانومتر. ويتضمن املبلغ ٧٤٠ 
مليون شيكل (٢١٠ ماليني دوالر) 
منحة وافقت عليها حكومة إسرائيل 
في الفترة األخيرة. وقالت ماكسني 
فاسبرج املديرة العامة إلنتل اسرائيل 
في مؤمتر صحافي «نحن نستعد 
بالفعل لتعيينات جديدة، ومن املقرر 
أن نبدأ االنتاج في ديسمبر». وقالت 
إن املصنع اإلسرائيلي في كريات 
جات سيصبح ثاني مصنع النتل 
على مستوى العالم ينتج الرقائق 
ــتعني  األكثر دقة ٢٢ نانومتر. وس
إنتل اسرائيل التي يعمل بها ٧٠٥٧ 
شخصا نحو ألف آخرين خالل عام. 
ــبرج «ال نعتزم إقامة  وقالت فاس

مصنع جديد (في اسرائيل)». 

 «الجامعة العربية»:
   ٢٥ مليون عاطل عربي

  
  كشف اســـتطالع رأي يجريه اآلن منتدى الشباب العربي، 
التابع جلامعة الدول العربية، ان البطالة تشكل أهم حتد يواجه 
الشـــباب العربي، وأشارت نتائج االستطالع حتى مساء أمس 
الى ان ٦٥٪ من املشـــاركني في التصويت يرون ان البطالة هي 
التحدي األشد أهمية بني الشباب، يليه التعليم بنسبة ٢٥٫٤٩٪ 

ثم الزواج ٨٫٨٪.
  ويرى املنتدى الذي يبدأ اجتماعاته، اليوم، في شرم الشيخ 
على هامش القمة االقتصادية الثانية ضرورة تنفيذ البرنامج 
املتكامل لدعم التشـــغيل واحلد من البطالة في الدول العربية 
من خالل منظمة العمل العربيـــة وأجهزتها القائمة واجلهات 

املعنية في الدول العربية.
  وأكدت األرقام واالحصائيات التي جرى االستناد في اعدادها 
الى بيانات منظمة العمل العربية، التابعة جلامعة الدول العربية 
جتاوز عدد السكان في العالم العربي ٣١٠ ماليني نسمة في ٢٠٠٧ 
منهم ١١٥ مليونا هم حجم القوى العاملة العربية و٢٥ مليونا 

عاطلون عن العمل بنسبة ٢١٫٧٪ من السكان.
  وبلغ متوســـط معدل بطالة الشباب نحو ٥٣٪ من اجمالي 
حجم البطالة بالنسبة الى جميع الدول العربية وتسجل معدالت 
البطالة ٢٪ في الكويت و٣٪ في كل من االمارات والبحرين وقطر، 
وتصل النسبة الى ٧٪ في السعودية وسلطنة عمان وتتجاوز 
١١٪ في كل من مصر وسورية ولبنان وسجلت ١٣٪ في األردن 
و١٤٪ في تونس واملغرب و١٧٪ في كل من الســـودان واليمن، 

وجتاوزت ٣٠٪ في العراق وفلسطني واجلزائر.

 ١٤٫١ مليون دينار أرباح شركات األسمنت اإلماراتية 
المدرجة في بورصة الكويت لثالثة أرباع ٢٠١٠

 تحليل أولي لنتائج الربع الثالث وثالثة أرباع العام ٢٠١٠ 
 التغير   الفرق  ربحية السهم لـ ٩ شهور   أرباح متراكم ٩  شهور  التغير   الفرق  ربحية السهم للربع الثالث   أرباح الربع الثالث   الشركة  

 (٪)  ألف د.ك   ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  (٪)  ألف د ك   ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ 

 -٧٢٫٥  -٥٫٦٢٨  ٣٫٩  ١٤٫١  ٢٫١٣٥  ٧٫٧٦٣  ٢٥٢  ٨٦٩  ٠٫٩  -٠٫٨  ٥٢٤  -٣٤٥  شارقة أ 

 -٣٦٫٢  -٣٫٠٣٦  ٧  ١٠  ٥٫٣٤٠  ٨٫٣٧٦  ـ  ١٥٫٧  -٤٥٤  ٣  ٤  ٢٫٤٣٥  ٢٫٨٨٩  أسمنت خليج 

 ١٤٨  ٢٫٦٣٥  ٢٫٤  -٥  ٨٥٧  -١٫٧٧٨  ١٨٦  ١٫٢٤٢  ١٫٦  -٢  ٥٧٥  -٦٦٧  قيوين أ 

 -٨٣٫٨  -٥٫٧٢٣  ٣  ١٩٫٤  ١٫١٠٨  ٦٫٨٣١  -٦٣٫١  -٣١٧  ٠  ١٫٦  ١٨٥  ٥٠٢  فجيرة أ 

 -٧٫٦          -٣٧٧  ٩٫٨  ١٠٫٦  ٤٫٦١٤  ٤٫٩٩١  ١١٦٫٩  ١٫٣٠٤  ٥٫١  ٢٫٣  ٢٫٤٢٠  ١٫١١٥  أسمنت أبيض  

 -٤٦٪  -١٢٫١٢٩  ١٤٫٠٥٤  ٢٦٫١٨٣  ٧٦٪  ٢٫٦٤٥  ٦٫١٣٩  ٣٫٤٩٤  إجمالي 

 قال «اجلمان» في حتليل موجز ألداء شركات وأسهم 
االسمنت اإلماراتية املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية، انه في أوائل عقد الثمانينيات من القرن املاضي، 
مت إدراج عدة أسهم إماراتية في سوق الكويت لألوراق 
املالية، خاصة شركات ناشطة في صناعة االسمنت، وذلك 
كون تلك الشركات تأسست مببادرات ورساميل كويتية 
مبشـــاركة من حكام ومســـتثمرين من بعض اإلمارات 
العربية املتحدة، وقـــد تراجعت امللكيات الكويتية في 
رساميل شركات االسمنت اإلماراتية تدريجيا منذ بداية 

عقد التسعينيات حتى اآلن.
  وأفاد بأن شركات االســـمنت اإلماراتية املدرجة في 
بورصة الكويت هي خمس: (شـــارقة أ، أسمنت خليج، 
قيوين أ، فجيرة أ وأســـمنت أبيض)، وقد كانت رابحة 
جميعهـــا لثالثة أرباع العـــام ٢٠١٠، وكان في مقدمتها 

«أســـمنت أبيض» مبقدار ٩٫٨ فلوس، تلتها «أســـمنت 
خليج» مبقدار ٧ فلوس ثم «شارقة أ» مبقدار ٣٫٩ فلوس، 
وأخيـــرا «فجيرة أ» و«قيويـــن أ» مبقدار ٣ و٢٫٤ فلس 

على التوالي.
  وأشار الى انه رغم حتقيق جميع شركات االسمنت 
اإلماراتية ألرباح لثالثة أرباع عام ٢٠١٠، إال أنها تراجعت 
في مجملها مبعـــدل ٤٦٪، وذلك من ٢٦٫٢ مليون دينار 
لثالثة أربـــاع ٢٠٠٩ إلى ١٤٫١ مليون دينار لثالثة أرباع 
٢٠١٠، حيث تراجعت أرباح تلك الشركات عدا «قيوين أ» 
التي حتولت من اخلسارة مبقدار ١٫٧٧٨ ألف دينار إلى 
ربح مبقدار ٨٥٧ ألف دينار، بينما كان أقصى تراجع في 
«فجيرة أ» مبعدل ٨٤٪، تلتها «شـــارقة أ» بنسبة ٧٣٪، 
ثم «أســـمنت خليج» مبعـــدل ٣٦٪، بينما كان التراجع 
الطفيف في صافي الربح من نصيب «أســـمنت أبيض» 

بنسبة ٨٪.
  ورغم التوجه العام في تراجع ربحية أسهم شركات 
االسمنت اإلماراتية لثالثة أرباع العام ٢٠١٠ باملقارنة مع 
الفترة املناظرة للعام ٢٠٠٩، إال أن أســـعار تلك األسهم 
شهدت تفاوتا ملحوظا في حركتها خالل العام ٢٠١٠، حيث 
ارتفع ســـعر سهم «أسمنت أبيض» مبعدل ٥٠٪، بينما 
تراجع سهم «فجيرة أ» ٤٦٪، كما ارتفع سهم «قيوين أ» 
مبعدل ١٠٪، بينما خســـر سهم «شارقة أ» ١١٪، في حني 
حقق سهم «أسمنت خليج» مكاسب متواضعة مبعدل ٣٪، 
ورغم احلركة املتناقضة في حركة أسعار تلك األسهم، 
إال أنهـــا كانت متعادلة في محصلتها، حيث كان صافي 

التغير في حركة األسهم مبعدل ١٪ باملوجب.
  وخلص «اجلمان» للقول بوجود توافق عام ما بني األداء 

املالي للشركات وأداء األسهم في البورصة الكويتية. 

 «الجمان»: تراجعت بمعدل ٤٦٪ مقارنة بالفترة المماثلة من ٢٠٠٩ 

 (سعود سالم)


