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رصدت صعود ًا جماعي ًا لكافة مؤشرات السوق الكويتي خالل يناير

«المدينة» :صعود البورصات مجدد ًا مرهون
بعودة أسعار النفط لالرتفاع في 2015
ق��ال التقرير الشهري ال��ص��ادر عن
شركة المدينة لالستثمار حول أداء سوق
الكويت لألوراق المالية خالل شهر يناير
ان السوق شهد حالة من الصعود الجماعي
لكافة م��ؤش��رات��ه الرسمية خ�لال يناير
الماضي ،مستهال العام  2015على موجة
صعود متوسطة نسبيا لمؤشريه السعري
وال��وزن��ي وآخ��ر جيد لمؤشر كويت ،15
وذلك تأثرا باستقرار أسعار النفط خالل
النصف الثاني من الشهر باالضافة الى بدء
اعالنات نتائج األعمال السنوية ومحاولة
المستثمرين تكوين مراكز مالية للشركات
المتوقع لها تحقيق نتائج جيدة خالل العام
الماضي ،قبل االع�لان الرسمي عنها في
التوقيتات المحددة.
وأضاف التقرير :تعتبر أسواق السلع
 النفط تحديدا – باالضافة الى األسواقاألمريكية هي المسيطر والمحرك الرئيسي
ألس���واق ال��م��ال على مستوى العالم في
المرحلة الحالية ،ومن الطبيعي والبديهي
ان تكون األس���واق الخليجية هي األكثر
ت��أث��را بصفتها أه��م م��ص��ادر النفط على
مستوى العالم كما ان عائدات النفط تشكل
القاسم األعظم من مصادر دخلها وبالتالي
فان استقرار األسواق ومعاودة صعودها
خالل العام الحالي  2015مرتبطان بشكل
كبير باستقرار أس��ع��ار النفط كمرحلة
أول��ى ومعاودة الصعود مرة أخ��رى وهو
ما سيعني تخفيف الضغوط المالية عن
موازنات الدول الخليجية وما له من تبعات
على أسواق المالي بالتالي.

السقوط الحر

وق��ال التقرير :لعل المتابع للهبوط
السريع والمفاجئ ألسعار النفط يدرك
ان عوامل السقوط الحر لألسعار ليست
كلها اقتصادية بل هي ليست اقتصادية في

األس��اس وان هناك دواف��ع سياسية على
المستوى العالمي بصبغة اقتصادية قد
حركت األسعار في األشهر القليلة الماضية.
وداخليا ف��ان السوق الكويتي شأنه
شأن األسواق العالمية والخليجية األخرى،
حيث أدى تراجع أسعار النفط الى انهيارات
سعرية في بعض األسهم كما ان لها تأثيرا
سلبيا في أداء المؤشرات العامة والقطاعية
للسوق ،وبالتالي فان أي مبادرة استقرار أو
ارتداد ألسعار النفط ستنعكس على السوق
بشكل مباشر وهو ما حدث خالل النصف
الثاني من شهر يناير الماضي.
وت��اب��ع :استهل ال��م��ؤش��ر السعري
لسوق الكويت ل�لأوراق المالية ت��داوالت
شهر يناير الماضي على موجة تراجعات
ح��ادة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط
العالمية ،اال أنه ومع ارتداد خام برنت قرب
مستوى  50دوالرا للبرميل شهد السوق
ارت���دادة قوية من مستوى  6.368نقطة
(القاع الشهري) مستهدفا مستوى 6.684
نقطة (القمة الشهرية) ليبدأ بعدها في
التحرك بشكل عرضي متأرجحا في مدى
سعري ضيق نتيجة غلبة النهج المضاربي
البحت على مجريات ال��ت��داول وطمعا في
تحقيق المكسب السريع نظرا لعدم التأكد
من الحركة المقبلة ألسعار النفط ومدى
تأثيراتها على األسواق.
وأش��ار الى ان استقرار أسعار النفط
وواستجابة السوق بشكل ايجابي للغاية
يوضحان لنا وجهة السوق خالل المرحلة
المقبلة ،اذ ان أي ارت��ف��اع��ات ف��ي أسعار
النفط ستكون لها تأثيرات أكبر على أسعار
السلع في السوق وبصفة خاصة األسهم
المضاربية والصغيرة في القيمة السوقية
لسهولة ال��دخ��ول وال��خ��روج منها ورغبة
في جني األرباح السريع أمال في تعويض
خسائر منيت بها بعض المحافظ خالل

الفترة الماضية ،وعلى الرغم من ردة فعل
السوق االيجابية خالل المرحلة السابقة
فانه لم يتضح أي تدخل ايجابي وملموس
على مستوى الصناديق أو المؤسسات
المالية!!!

قطاعات السوق

واستطرد التقرير :تقاسمت قطاعات
السوق المكاسب والخسائر خ�لال يناير
الماضي ،حيث صعدت ستة قطاعات بقيادة
األسهم الصناعية محققة مكاسب شهرية
بلغت  %3.6ثم قطاع االتصاالت في المرتبة
الثانية بمكاسب بلغت  ،%2.3وعلى الجانب
اآلخر شهد قطاع المواد األساسية خسارة
شهرية بلغت  %4.0متصدرا القطاعات
الخاسرة بينما احتل قطاع الرعاية الصحية
المرتبة الثانية بخسارة على المستوى
الشهري .%1.9

معدالت التداول

شهدت معدالت التداول على المستوى
ال��ش��ه��ري ت��راج��ع��ا جماعيا خ�لال يناير
الماضي ،حيث تم التداول على  5.5مليارات
سهم بمتوسط تداول يومي  286.8مليون
ورق��ة مالية بالمقارنة مع  5.75مليارات
سهم خالل ديسمبر الماضي وبمتوسط
 250.3مليون سهم يوميا وق��د يكون
السبب في تراجع كميات التداول هو تراجع
عدد أيام التداول خالل يناير الى  19يوما
بالمقارنة م��ع  23ي��وم��ا خ�لال ديسمبر
الماضي.
وعلى مستوى قيم التداول فقد شهدت
تراجعا ملحوظا ال��ى  501مليون دينار
كويتي خالل يناير بالمقارنة مع  676مليون
خالل ديسمبر الماضي بنسبة  ،%25.8كما
تراجع عدد الصفقات الى  126ألف صفقة
خالل يناير بالمقارنة مع  160ألفا خالل
ديسمبر.

األسهم الشعبية

واستمر تركز العديد من المستثمرين في تعامالت
األسبوع الماضي على االسهم الشعبية ،باعتبارها أسهما
يمكن التحرك بها خ�لال ال��ت��داوالت بسهولة اكبر من
االسهم الثقيلة ،التي يعتمد قرار االسثتمار فيها على معدل
الربحية ونسبة التوزيع السنوي .وتعرضت مؤشرات
سوق الكويت لألواق المالية الرئيسية الى خسائر كبيرة
في جلسة الثالثاء ،حيث سجل المؤشر السعري تراجعا
بنسبة  %0.66بما يعادل  43.82نقطة ليقفل عند مستوى
 6.615.44نقطة ،فيما سجلت السيولة في الجلسة نفسها
تراجعا ،بعد ان بلغت قيم التداول  22.6مليون دينار.
لكن في جلسة األربعاء عادت المؤشرات الى االرتفاع،
مع تراجع المخاوف من صدوراحكام قضائية بتسييل
أسهم قيادية ،لسد مديونيات لبنوك ،مع تنامي نشاط
بعض المجاميع االستثمارية وتحركها نحو اسهم محددة،
ما اسهم في رفع قيمة التداول في هذه الجلسة الى نحو

المنافسة تشتعل مجددا بين البنوك التقليدية لتمويل
الشركات المليئة وذات الملكيات الحكومية
البنوك تتخلى عن نهجها
المتشدد في تمويل
الشركات المتبع منذ
 2008بسبب ندرة
المشروعات التنموية
توقعات بتغيرات جوهرية
على خارطة عمالء البنوك
التقليدية من الشركات
خالل العام الجاري
فرق البنوك المكلفة
بالتفاوض مع الشركات
تتكون من ممثلين
عن اإلدارة التنفيذية
وخدمات األفراد وادارة
التمويل والمخاطر

كتب جمال رمضان:

 28مليون دينار .ولفت التقرير الى ان البورصة تعرضت
في الجلسة األخيرة من تعامالت األسبوع الماضي والتي
تصادف نهاية تعامالت يناير ضغوطات لجني االرباح
وبيوعات عشوائية ومضاربات ،مدفوعة بتحرك العديد
من المستثمرين على البيع أو االحتفاظ بالسيولة ،حيث
لوحظ ان توجهات المستثمرين نحو تعزيز سيولتهم تنامت
في الفترة االخيرة خصوصا في الجلسة االخيرة من كل
أسبوع.

وأض��اف التقرير ان السوق شهد نشاطا نسبيا في
جلسة األربعاء حيث تلقت البورصة في هذه الجلسة دعما
من النتائج االيجابية المعلنة لبعض الشركات وفي مقدمتها
بنك الخليج وشركة زين ،فيما كان لتعافي أسعار النفط في
األيام االخيرة دور ايجابي في اداء بورصة الكويت بجلسة
األربعاء ما انعكس ايجابا على اداء اسواق الخليج وفي
مقدمتها السوق السعودية.
لكن مع الهبوط الكبير ألسعار النفط الى اقل مستوى
منذ نحو ست سنوات اغلقت مؤشرات البورصة تعامالت
جلسة الخميس الماضي على انخفاض ،في وقت يعتقد فيه
ان المضاربات كانت السبب الرئيسي في تراجع مؤشرات
السوق بالجلسة االخيرة ،خصوصا مع ترقب المستثمرين
الع�لان��ات الشركات عن اداء العام الماضي .وشهدت
األسهم منخفضة القيمة نشاطا مرتفعا نسبيا في تعامالت
األسبوع الماضي بسبب المضاربة عليها ،في وقت تميزت
تعامالت األسبوع الماضي بعمليات تدوير وتصحيح
على عموم االسهم السيما اسهم الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،فيما شهدت األسهم التشغيلية عمليات تجميع
مع قرب اعالن بياناتها المالية عن العام الماضي.

للبنوك مقابل القروض المقدمة لتلك الشركات.

يبدو ان العام  2015يشهد تغيرا جذريا في
نهج البنوك التقليدية المتبع منذ عام  2008فيما
يتعلق بتقليص خدماتها التمويلية للشركات الى
حد بعيد حيث ع��ادت مجددا لتوسيع خدماته
للشركات خصوصا المليئة منها والتي تمتلك
فيها الحكومة حصصا وهو ما يزيد التوقعات
باشتعال المنافسة مجددا بين تلك البنوك خالل
العام الجاري ويشير كذلك الى احتماالت حدوث
تغييرات كبرى في خريطة العمالء.
وكشفت مصادر مصرفية ل«الوطن» عن
تشكيل البنوك التقليدية فرق للقيام بزيارات
ميدانية للشركات المليئة وتحديدا تلك التي
تملك فيها الحكومة حصصا السيما التي
تساهم فيها الهيئة العامة لالستثمار سواء كانت
تعمل في مجال االستثمار او مجال األغذية
او اية مجاالت خدمية مشيرة ان السبب في
تركيز البنوك الكويتية التقليدية على تمويل
تلك الشركات يعود بالدرجة االولى الى ندرة
المشاريع التنموية التي يمكن للبنوك ان تقوم
بتمويلها بما لديها من سيولة خصوصا وان
الشركات المستهدفة مليئة وكذلك تتمتع بسند
مالي قوي يتمثل في المساهم األكبر فيها وهي
الحكومة كما ان تلك الشركات غير مدينة حيث
ان معظم الشركات التي تساهم فيها الدولة عادة
تكون نسب الديون فيها اقل بكثير من الشركات
االخري.
وأكدت المصادر ان اختيار البنوك التقليدية
للشركات المليئة لم يقتصر فقط على الشركات
الحكومية بل قامت البنوك عبر اداراتها الخاصة
باعداد جدول يضم العديد من الشركات التي
يمكن ان تقدم لها خدمات تمويلية وقروضا
آخ���ذة ف��ي االع��ت��ب��ار حجم ال��رب��ح التشغيلي
ومساهمته في اجمالي الدخل للشركة وكذلك
حجم المخاطرة في مجال عمل الشركة وخارطة
كبار المستثمرين والمالك وهو االمر الذي من
شأنه تقليص احتماالت تكوين مخصصات

أعلنت الشركة التجارية
العقارية عن البدء باستقبال
الطلبات من أصحاب المشاريع
الصغيرة الفتتاح مشروعها
الفريد من نوعه في الكويت
ذي لوبي وذلك في سيمفوني
س��ت��اي��ل مول– ال��ك��ائ��ن��ف��ي
السالمية على شارع الخليج.
وجاء اختيار سيمفوني ستايل
م��ول الفتتاح ه��ذا المشروع
بناء على الطلب المتزايد من
أصحاب المشاريع الصغيرة
وذلك بعد النجاح الكبير الذي
القاه المشروع ببرج التجارية
< محمد فاروق العبدالرحيم
الكائن في منطقة المرقاب.
وأشاد محمد فاروق العبدالرحيم  -نائب مدير ادارة العقار
في الشركة التجارية العقارية بأهمية مشروع «ذي لوبي»
وفكرته النابعة من حرص «التجارية» على دورها الحيوي في
مجال المسؤولية االجتماعية وااللتزام بالواجب الوطني لتشجيع
الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة من خالل توفير
محالت لمزاولة نشاطهم حيث تتراوح مساحة الوحدات بين 15
و 80مترا مربعا بقيمة ايجارية شهرية رمزية وبدون أية مبالغ
اضافية.
وقال إن «التجارية» تعمل في هذا المشروع على توفير كل
الدعم الالزم ألصحاب المشاريع الصغيرة .حيث تسعى الشركة
لجذب المشاريع المتميزة والفريدة من نوعها التي يتم تأسيسها
من قبل رواد األعمال الكويتيين ،لتجد موقعها المناسب في
المجمع الراقي ،سيمفوني ستايل مول متوقعا افتتاح مشروع ذي
لوبي والذي سيقع في سيمفوني ستايل مول في شهر يونيو من
العام الجاري.

فرق البنوك

وبينت المصادر ان الفرق التي تم تشكيلها
من قبل البنوك التقليدية ل��زي��ارة الشركات
المعنية والتي تهتم البنوك باقراضها تتكون
من عضو من االدارة التنفيذية الى جانب ممثل
عن كل من ادارة المخاطر وادارة الخدمات
المصرفية وادارة ال��ق��روض ويحملون في
جعبتهم «عرضين في واحد» يتمثل في التفاوض
مع الشركة على قبول ما لديها من أموال كودائع
وفي نفس الوقت السعي لتقديم القروض بما
يحدث توازنا في حجم ودائع الشركة وعمليات
االق��راض وهو أسلوب باتت البنوك الكويتية
تتبعه منذ فترة بهدف جلب كل حساب الشركة
الى البنك.
وذك��رت المصادر ان تلك التحركات من
شأنها ان تحدث تغيرا كامال في خريطة عمالء
البنوك الكويتية التقليدية ج��راء هذا التنافس
مشيرة الى ان تمويل الشركات كان قد شهد
تراجعا عقب االزمة المالية في العام  2008اال ان
قناعة البنوك بان بعض الشركات المليئة القادرة
على االلتزام بخدمات الدين جعلها تعيد النظر
مجددا في تمويل العديد من الشركات وتقديم
خدماتها المصرفية اليها.
وبينت ان ه��ذا التوجه يعود على البنك
بالعديد من الفوائد منها االستفادة من ودائع
تلك الشركات وما يتبعه من تحويل حساباتها
وحسابات بعض موظفيها الى البنك بما يمكنه
من تقديم قروض شخصية أيضا لموظفي تلك
الشركات والعمل على توفير احتياجات تلك
الشركات ألي خدمات مالية تنعكس في النهاية
على أرب��اح البنك التشغيلية وتنشيط محفظة
القروض وتدوير ما ل��دى البنوك من سيولة
عالية قد تمثل تحديا للبنوك في حال عدم وجود
قنوات الستغاللها ويجعلها ذات كلفتها اعلى
على البنوك.

في إطار دعمه وتشجيعه للمواهب الكويتية

«التجاري الكويتي» يرعى حفل مواهب كويتية
واعدة في الحفل الموسيقي «ذا كونسرت»

«التجارية» تخصص محالت للشباب أصحاب
المشروعات الصغيرة في سيمفوني ستايل مول

«األولى للوساطة» :البورصة تتلقى
دعما من النتائج اإليجابية للشركات

نتائج ايجابية

فرق بنكية تقوم بزيارات ميدانية للشركات وتحمل في جعبتها «عرضين في واحد»

ضمن مسؤولياتها االجتماعية

رصدت العديد من المضاربات والتدوير والتصحيح

قال التقرير األسبوعي لشركة األول��ى للوساطة ان
سوق الكويت لألوراق المالية استهل تعامالته األسبوع
الماضي على تراجع ،حيث لم تشهد البورصة اي تحركات
تذكر في هذه الجلسة ،فيما أغلق على انخفاض في الجلسة
التالية اثر عمليات الضغوطات البيعية وجني االرباح التي
طالت االسهم السيما القيادية .وأضاف التقرير ان حالة
الترقب العالنات الشركات عن أداء العام الماضي اسهمت
في الضغط على تراجعات المؤشرات الرئيسية ،فيما كان
لعمليات التدوير والتصحيح في ما بين أسهم الشركات
الصغيرة والمتوسطة تداعيات ايجابية على اداء بعض
المحافظ والصناديق التي تشهد عمليات التجميع لقرب
اعالناتها عن البيانات المالية عن عام .2014
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< الهام محفوظ تتلقى درعا تكريمية

قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية
الرئيسية للحفل الموسيقي «ذا كونسرت»
الذي أقيم في قاعة بدرية في فندق ومنتجع
الجميرا-المسيلة .وقد جمع الحفل عددا
م��ن الشباب الكويتي أص��ح��اب المواهب
الموسيقية الواعدة .وقد اتسمت األمسية
بالتنظيم والحضور الجيد والمميز حيث
تم استقبال المدعوين بالورود ،وشهدت
األمسية أداء موسيقيا متميزا لمجموعة من
روائع الموسيقى الشرقية وتراكيب شهيرة
لباقة متميزة من أشهر أغنيات كبار مطربي
الزمن الجميل تم عزفها بصورة عصرية
ب��اس��ت��خ��دام اآلالت الموسيقية الحديثة
وت��ج��اوب معها الحضور ب��ص��ورة كبيرة

والقت استحسان الجميع حيث جمعت بين
أصالة الفن وحداثة الحاضر لتخرج في
أسلوب عصري متناغم مع الجيل الجديد.
وفي نهاية الحفل تم تكريم «التجاري»
كراع رئيسي لهذا الحفل حيث تسلمت رئيس
الجهاز التنفيذي بالبنك الهام يسري محفوظ
درع التكريم وأث��ن��ت على األداء المميز
للفرقة الموسيقية وأبدت اعجابها بالمقاطع
الموسيقية الشهيرة التي تم عزفها .وقد
جاءت هذه الرعاية من قبل البنك ايمانا ً منه
بضرورة تشجيع المواهب الكويتية الشابة
الواعدة التي تبحث عن فرص مواتية الظهار
فنها وموهبتها وكذلك طاقاتها االيجابية
لالنطالق الى النجومية واالحتراف.

على مدى ثالثة أيام من األنشطة والفعاليات لجميع أفراد األسرة

 Ooredooشريك رئيسي لفعاليات « »UNIQUEفي مجمع التالل
شاركت شركة ooredoo
في فعاليات  UNIQUEالتي
نظمتها شرك ة Balloony l
 andوالتي استمرت طيلة عطلة
نهاية األسبوع من الخميس الى
السبت في مجمع التالل .وتخلل
الفعاليات ع��دد م��ن ال��ع��روض
الترفيهية واألنشطة الخاصة
بالشباب والعائالت ،باالضافة
ال��ى م��ش��اري��ع شبابية كويتية
متميزة تقدم خدماتها لألطفال
وال��ك��ب��ار ع��ل��ى ح��د س����واء ،مع
التركيز على عامل الفن واالبداع،
وذلك في مجمع التالل في منطقة
الشويخ.
وج��اء انضمام ooredoo
لهذا المهرجان من منطلق رؤية
الشركة لدورها في اث��راء حياة
األفراد في المجتمع وكذلك القيم
التي ترتكز عليها وهي االهتمام
ب��األف��راد وال��ع��م�لاء والتواصل
معهم والتحدي لتقديم األفضل
لهم.

مشاريع الشباب

وقال مدير ادارة االتصال
والعالقات العامة في الشركة،
مجبل األي����وب« :وج��دن��ا في

< صورة جماعية في جناح OOREDOO

وجودنا في هذا الحدث فرصة
لتقديم الدعم لمشاريع شبابية
كويتية مبدعة تهتم بتقديم
شيء جديد ،خاصة اننا ندعم
شريحة الشباب في المجتمع
ل��م��ا ل��ه��م م��ن دور ف��ي نهضة
وتقدم مجتمعنا» .وأوض��ح ان
ركائز العالمة التجارية والقيم

التي تتبناها  ooredooترتكز
على االهتمام وال��ت��واص��ل مع
كافة شرائح المجتمع باختالف
تطلعاتهم.
واستغالالً للجو اللطيف في
هذه الفترة ،أقيم المهرجان في
الهواء الطلق في منطقة المواقف
الخارجية لمجمع التالل ،وتم

افتتاح المجمع باطالق بالونات
متعددة األل��وان في الهواء كما
تخلل ع��رض االفتتاح ع��دد من
المسابقات والعروض الترفيهية
على ي��د محترفين عالميين.
هذا باالضافة الى الرسم على
الوجوه وسحوبات على هدايا
من مختلف أصحاب المشاريع

ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��م��ع��رض.
وقدمت  ooredooسحوبات
على  6أجهزة  iPadفي ركنها
الخاص باالضافة ال��ى وجود
موظفين خدمة العمالء لتقديم
كافة خدمات الشركة للعمالء،
هذا باالضافة لتغطية المنطقة
المحيطة ب��رك��ن ooredoo

باالنترنت مجانا ً.
تعد هذه ثالث مرة تتم فيها
اق��ام��ة ه��ذه الفعالية .وتعتزم
 ooredooالمشاركة أيضا ً في
فعاليات  UNIQUEالقادمة
والتي تقام في شهر مارس وذلك
استمرارا ً منها بدعم المشاريع
الشبابية الكويتية واهتمامها

بالنشاطات التي تثري من حياة
األفراد والمجتمع.

برنامج المبادرين

واستمرارا ً منها باهتمامها بفئة
الشباب ،يذكر ان  ooredooقامت
في وقت سابق بالمشاركة كشريك
رئيسي في برنامج المبادرين الذي

ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية،
وال���ذي ي��ه��دف ل��ت��دري��ب الشباب
المهتمين بتقديم مباردات في مجال
الصناعة ومساعدتهم على تحقيق
مشاريعهم .وانطلق هذا البرنامج
في منتصف شهر يناير الحالي
ويستمر لمدة  4أشهر يتم خاللها
تدريب هؤالء الشباب وتقديم ورش
عمل ودورات تدريبية عملية في
مجال الصناعة والعمل المؤسسي.
وت��أت��ي ه��ذه ال��م��ب��ادرة استمرارا ً
م��ن ال��ش��رك��ة ب��اه��ت��م��ام��ه��ا بفئة
الشباب ودعمها لهم ولتطلعاتهم.
ه��ذا وق��د قدمت الشركة رعاية
رئيسية لقرية الشيخ صباح
األحمد الصباح التراثية الواقعة
في منطقة السالمي وذل��ك دعما ً
من الشركة للمشاريع الوطنية
واألنشطة التي تثري حياة األفراد
والعائالت ،خصوصا ً ان أجواء
القرية تناسب مختلف الفئات
العمرية.وتستقبل القرية زوارها
حتى منتصف شهر مارس حيث
يمكنهم االستمتاع بمالعب كرة
القدم والبحيرة الصناعية وزيارة
المعارض التراثية المقامة في
القرية طيلة فترة افتتاحها ،والتي
تقدم الحرف اليدوية والفنون
الشعبية.

