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85% متوسط إشغال مقاعد رحالت الطيران لدبي 
قدرت ش���ركات طيران متوسط إشغال 
املقاعد على رحالتها القادمة من الوجهات 
العربية واآلسيوية واألوربية مبا يتراوح بني 
80 و85% منذ بداية شهر أغسطس احلالي 
وسط توقعات بان ترتفع هذه النسبة إلى 
اإلشغال الكامل خالل فترة عيد الفطر تزامنا 
مع نهاية العطل���ة الصيفية وبداية العام 

الدراسي. 
وقالت شركات طيران رئيسية تصل إلى 
مطار دبي الدولي ان احلجوزات احلالية تشير 
إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى اإلشغال على 
الرحالت القادمة مقابل انخفاض في معدل 
اإلشغال على الرحالت املغادرة، مؤكدين ان 
احلركة تسير في مستوياتها الطبيعة في 
مثل هذا التوقيت من كل عام بالرغم من طول 

فترة العطلة الصيفية هذا العام.
الطيران متوسط   واعتبرت ش���ركات 
اإلشغال على الرحالت القادمة إلى دبي على 

ع���دد من الوجهات الرئيس���ية مازال قويا 
بالرغم من التراجع العاملي في حركة السفر، 
الفتني إلى ان منطقة الشرق األوسط بشكل 
عام والتي تعد دبي احد ابرز محاور حركة 
السفر بها، مازالت حتقق مستويات مرتفعة 

مقارنة ببقية مناطق العالم األخرى. 
وجلأت بعض شركات الطيران الرئيسية 
وفي مقدمتها طيران اإلمارات إلى تس���يير 
رحالت طيران إضافية إلى عدد من الوجهات 
بهدف تغطية الطلب املتزايد على الرحالت 
القادمة إلى مطار دبي الدولي، حيث أعلنت 
الشركة عن تس���يير رحالت إضافية على 
بع���ض اخلطوط، مثل خ���ط بيروت الذي 
تلقى تسع رحالت إضافية خالل أغسطس 
اجلاري، عدا الرح���الت املنتظمة بني دبي 

وبيروت البالغ عددها 17 رحلة. 
وقال خالد باجلافلة نائب رئيس العمليات 
التجارية لطيران اإلمارات في الدولة: »سجلت 

أعداد الركاب الذين نقلتهم طيران اإلمارات 
خالل موسم الصيف اجلاري زيادة ملحوظة 
مقارنة مع األعداد املس���جلة خالل الفترة 

املناظرة من العام املاضي«. 
وأوضح أن جميع الرحالت تشهد معدالت 
إش���غال مرتفعة حاليا، مم���ا دفع طيران 
اإلمارات إلى تس���يير رحالت إضافية على 
بع���ض اخلطوط، مثل خ���ط بيروت الذي 
تلقى تسع رحالت إضافية خالل أغسطس 
اجلاري، عدا الرح���الت املنتظمة بني دبي 

وبيروت البالغ عددها 17 رحلة.
ولفت باجلافلة إلى انه من أبرز الوجهات 
التي تلقى إقباال كبيرا دول مجلس التعاون 
اخلليجي ولبنان وسورية واألردن ومصر، 

باإلضافة إلى أستراليا واألميركتني. 
أما بشأن عطلة عيد الفطر املبارك، فقال 
باجلافلة: »إن املؤش���رات تبدو جيدة منذ 

اآلن. 

ترتفع تدريجيًا إلى الذروة خالل أيام عيد الفطر
النفط يصعد فوق الـ 68 دوالرًا للبرميل 

بعد بيانات المخزونات األميركية
لندن � رويترز: ارتفعت أسعار النفط فوق ال� 68 دوالرا 
للبرميل أمس بعد تراجعه 3% في اجللسة السابقة إذ أثارت 
بيانات عن هبوط مخزونات اخلام األميركي توقعات بنمو 
الطلب في أكبر مس����تهلك للطاقة في العالم. وتصدر إدارة 
معلومات الطاقة األميركية البيانات األسبوعية ملخزونات 
الطاقة فيما تنتظر األس����واق تأكيدا للتقرير املتفائل الذي 
صدر عن معهد البترول الثالثاء املاضي. هذا وصعد اخلام 
األميركي اخلفيف للعقود تسليم اكتوبر42 سنتا الى 68.47 
دوالرا للبرميل بعد ان المس أقل مس����توى في أس����بوعني 
عند 67.85 دوالرا في وقت س����ابق وهبط حوالي 3% منهيا 
التعامالت ببورصة ناميكس بنيويورك عند 68.05 دوالرا. 
وارتف����ع خام القياس االوروبي مزيج برنت 40 س����نتا الى 
68.13 دوالرا للبرميل. وقال محلل النفط في كوميرتسبنك 
كارس����تني فريتش »أعتقد أن النفط تلقى دعما بعد تقرير 
معهد البترول الذي أظهر تراجعا كبيرا مفاجئا في املخزونات 
لذا فرمبا يراه����ن البعض على بيانات مش����ابهة من إدارة 

معلومات الطاقة«.

»الوطنية لالتصاالت« نظمت سحب »الرقم الملكي«
»الوطني���ة  توج���ت 
لالتصاالت« عميلها حسني 
علي خلف رابحا للرقم امللكي 
الذي تبل���غ قيمته 20.000 
دين���ار وذلك في الس���حب 
الذي اجرته الش���ركة حتت 
عنوان س���حب الرقم امللكي 
بحضور عبدالعزيز اشكناني 
التجارة  ممثال ع���ن وزارة 
والصناع���ة اضافة الى عدد 
من العمالء ممن شاركوا في 
السحب ونخبة من قياديي 
الوطنية. وكانت الوطنية قد 
منحت عمالءها من ذوي الدفع 
اآلجل عند اشتراكهم بأي من 
باق���ات الدفع اخلاصة بهذه 
الفئة فرصة دخول السحب 
امللكي الذي استمر على مدى 
شهرين من 24 مايو الى 24 
يولي���و لتمنحهم بذلك لقب 

اهتماماته���م  تناس���ب  ان 
وتوقعاتهم. جتدر االشارة 
الى ان الوطنية منذ انطالقتها 
قد ميزت عمالءها عبر تصميم 
واطالق عروض نوعية تضمن 
ربحا مؤكدا وقيما لهم، وذلك 
تقديرا الخالصهم وسعيا منها 
الفرص  لترفيههم ومنحهم 
املؤكدة للحصول على جوائز 
نوعية كما ضمان حصولهم 
القص���وى  الفائ���دة  عل���ى 
ف���ي خدماته���ا ومنتجاتها 

املميزة.

امللكية وفرصة للمش���اركة 
والفوز بالرقم النوعي.

وقال مدير العالقات العامة 
ف���ي الوطني���ة لالتصاالت 
ان  البال���ول  عبدالعزي���ز 
الوطني���ة حريصة على ان 
تضف���ي طاب���ع امللكية في 
التعامل مع عمالئها، ونحن 
اذ يسرنا اليوم )امس( فوز 
عميلنا حس���ني علي خلف 
امللك���ي، نعد جميع  بالرقم 
عمالئنا باملزيد من العروض 
الى  التي نسعى  واملفاجآت 

تبلغ قيمته 20 ألف دينار واستمر لمدة شهرين  الدهيم: أرض المعارض الدولية تستعد
لتدشين معرضي »اللوازم المدرسية« و»رمضان والعيد«

خالل الفترة من 6 إلى 17 سبتمبر الجاري

باسمة الدهيم

»جلوبل« تتوقع تراجع نشاط التداول فيما تبقى من شهر رمضان

10إلى 19سبتمبر 2009.
وتتابع الدهي���م موضحه أن 
معرض اللوازم املدرسية يعتبر 
من أقدم املعارض التي دأبت على 
الش���ركة والذي يحظى  إقامتها 
بإقبال جماهيري واس���ع حيث 
يعتبر املعرض اكبر جتمع لشركات 
القرطاسية واللوازم املدرسية، 
وتخطط الش���ركة دائما إلقامته 
في هذا الوقت من كل عام ليوفر 
على العائالت مشقة البحث عن 
لوازم ابنائهم املدرسية حيث جتمع 
حتت سقف واحد اكبر حشد من 
الشركات املتخصصة في هذا املجال 
حيث وصل عددهم هذا العام الى 
ما يزيد عن 50 شركة ومؤسسة 
جتارية متخصصة تس���تعرض 
اجلديد في عالم اللوازم املدرسية 
والقرطاسية واملالبس املدرسية 

تستعد شركة معرض الكويت 
الدول���ي لتدش���ني معرضني من 
ذات  املتخصص���ة  معارضه���ا 
اجلماهيرية الواسعة واخلصوصية 
املميزة وذلك خالل شهر سبتمبر 

اجلاري. 
املناسبة تقول مديرة  وبهذه 
إدارة التسويق والعالقات العامة 
في شركة معرض الكويت الدولي 
باس���مة الدهي���م ان زوار أرض 
املعارض الدولية مبش���رف على 
موعد قريب مع معرضي اللوازم 
املدرسية 2009 ورمضان والعيد 
الش���ركة  اللذين تقيمهما   2009
على التوالي في ش���هر سبتمبر 
اجلاري حيث يقام معرض اللوازم 
املدرسية خالل الفترة من 6 إلى 
17سبتمبر 2009 فيما يقام مهرجان 
رمضان والعيد خالل الفترة من 

االطفال الى طلبة اجلامعة. 
ويتمي���ز مع���رض الل���وازم 
املدرس���ية الذي حتتضنه ارض 
املع���ارض الدولي���ة بأنه يجمع 
اللوازم املدرسية بكل فئاتها وبكل 
االسعار مما يتيح العديد من فرص 

املفاضلة امام رواد املعرض.
وتتاب���ع الدهيم تصريحاتها 
مش���يره الى أن املعرض الثاني 
وهو معرض رمضان والعيد الذي 
أطلقته ش���ركة معرض الكويت 
الدولي قب���ل نحو 14 عاما وذلك 
خللق اجواء رمضانية مع رواد 
ارض املع���ارض يتواصلون من 
خاللها مع أنشطة الشركة في هذا 
الشهر الفضيل حيث جتتمع حتت 
سقف املعرض تشكيلة واسعة 
من املعروض���ات املتنوعة التي 
تستعرضها الشركات املشاركة 

واملالب���س الرياضية واحلقائب 
واالحذية والوس���ائل التعليمية 
وكل ما يل���زم الطلبة في جميع 
املراحل التعليمية املختلفة حيث 
يجد اجلميع حاجته بدءا من رياض 

والت���ي تتواصل م���ع جمهور 
املعرض يوميا من خالل اجواء 
رمضانيه توفرها الشركة خللق 
مناخ وظروف يبحث عنها رواد 
املعرض في هذا الوقت من كل 

عام.
وتختتم الدهيم تصريحاتها، 
مؤك���دة أن ش���ركة مع���رض 
الكويت الدول���ي تعتبر هذين 
املعرضني م���ن اكثر املعارض 
مواكبة الحتياجات رواد ارض 
املعارض وشريحة كبيرة من 

ابناء املجتمع.
وأعربت الدهيم عن متنياتها 
لكل املشاركني في املعرضني أن 
يجد كل زائر لهما ضالته وما 
يبحث عنه فيما هنأت الدهيم 
املشاركني والزوار بحلول الشهر 

الكرمي. 

»جلوبل« تتوقع تراجع نشاط التداول خالل شهر رمضان
بعد أن سجلت البورصة نموًا بـ 6.35% خالل أغسطس

ف���ي 30 يونيو 2009 باملقارنة 
مع 14.6 ملي���ون دينار للربع 
الثاني م���ن العام 2008. بينما 
حققت الش���ركة أرباحا بلغت 
1.5 مليون دينار خالل النصف 
األول من العام 2009 باملقارنة 
مع 33.3 مليون دينار للفترة 
ذاتها من العام 2008. من جهة 
أخرى، حققت مجموعة عارف 
االستثمارية خسائر بلغت 20.5 
مليون دينار للربع الثاني من 
العام 2009 باملقارنة مع أرباح 
بلغت 13.9 مليون دينار خالل 
الفترة املماثلة من العام 2008. 
كما سجلت املجموعة خسائر 
بلغت 38 مليون دينار للنصف 
األول من العام 2009 باملقارنة 
مع صافي رب���ح بلغت قيمته 
27.5 مليون دينار خالل العام 
2008. وخالل شهر أغسطس، 
 حقق مؤشر جلوبل للخدمات 
مكاس���ب بلغت 11.53% خالل 
الشهر. ومن أكثر األسهم الرابحة 
خالل الشهر جاء سهم زين والتي 
حققت مكاسب بلغت نسبتها 
الش���ركة  20.6% حيث أعلنت 
أنها جتري محادثات مع ثالث 
ش���ركات اتصاالت كبرى لبيع 
كل أو جزء م���ن عملياتها في 
افريقيا. تاله سهم شركة طيران 
اجلزيرة مرتفعا بنسبة %15.2 
الش���ركة خسائر  فقد سجلت 
للربع الثان���ي من العام 2009 
بلغت 1.26 مليون دينار، قامت 
بإعادة هيكلة الشبكة التشغيلية 
لها من مركزين تشغيليني إلى 
مركز تشغيلي واحد األمر الذي 
امت���دت تأثيراته على إيرادات 
الش���ركة. كما اتخذت الشركة 
الكويت فقط مقرا لها بدال من 
دبي.هذا وتكبدت شركة طيران 
اجلزيرة خس���ائر بلغت 2.24 
مليون دينار في النصف األول 
من الع���ام 2009 باملقارنة مع 
152080 دين���ار خ���الل الفترة 
ذاتها من الع���ام 2008. تبعها 
سهم ش���ركة أجيليتي مرتفعا 
بنسبة 8.6% هذا وارتفعت أرباح 
الشركة بنسبة 8% وصوال إلى 
38 مليون دين���ار خالل الربع 
الثاني من العام 2009 مقابل 35.1 
مليون دينار خالل الفترة ذاتها 
من العام 2008. بينما سجلت 
الشركة صافي ربح بلغ 74.9 
مليون دينار خالل النصف األول 
من العام 2009 باملقارنة مع 72.6 
مليون دينار خالل الفترة املماثلة 

من العام 2008. 

قال تقري���ر صادر عن بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( حول 
أداء سوق الكويت لألوراق املالية 
لشهر أغسطس 2009 ان السوق 
أنهى الشهر وصوال إلى 224.78 
نقطة. ويأتي ه���ذا في أعقاب 
البال���غ  2.92% في  االنخفاض 
شهر يوليو بينما سجل املؤشر 
عائدات إيجابية بلغت نسبتها 
8.89% منذ بداية العام وحتى 
نهاية الشهر. هذا وبلغ إجمالي 
الس���وقية 36.5 مليار  القيمة 
دينار بنهاية الش���هر، مسجلة 
ارتفاعا بنس���بة 5.3% مقارنة 

بنهاية الشهر السابق. 
ويعزي التقرير التحسن في 
أداء السوق الكويتي خالل شهر 
أغس���طس إلى األداء اإليجابي 
العاملي���ة  ألس���واق األس���هم 
والتقارير التي أعدتها الواليات 
املتح���دة األميركية والتي أدت 
إلى زيادة املش���اعر اإليجابية 
لدى املستثمرين. وبالتطلع إلى 
األمام، نتوقع أن يظل السوق 
متأثرا باألداء االيجابي ألسواق 
األسهم العاملية. إال أننا نتوقع 
التداول خالل  تراجع نش���اط 
الش���هر نتيجة حللول ش���هر 

رمضان املبارك.
 وبني التقرير ان إجمالي نشاط 
التداول خالل ش���هر أغسطس 
ارتفع مقارنة بالشهر السابق، 
حيث ش���هدت كمية األس���هم 
املتداولة في البورصة ارتفاعا 
بلغت نسبته 12.3% على أساس 
ش���هري ليصل إجمالي الكمية 
املتداولة إلى 8.02 مليارات سهم 
خالل الشهر. كما شهدت قيمة 
البورصة  األسهم املتداولة في 
ارتفاعا بلغ 53.9% ليصل إجمالي 
القيمة املتداولة إلى  2.7 مليار 
دينار خالل الشهر. وتصدر سهم 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
قائمة الشركات األكثر ارتفاعا 
من حيث القيمة املتداولة حيث 
مت ت���داول 572.63 مليون من 
أسهمها بقيمة 773.98 مليون 
دينار، في حني جاءت مجموعة 
املستثمرون القابضة في املركز 
األول من حيث كمية األس���هم 
املتداولة خالل الش���هر، وذلك 
بتداول 794.68 مليون س���هم 

بقيمة 100.51 مليون دينار.  
ب���ني األس���هم األكثر  ومن 
ارتفاعا خالل هذا الشهر ، سهم 
شركة االس���تثمارات الوطنية 
حيث ارتفع بنسبة 110.2%، تاله 
سهم ش���ركة الساحل للتنمية 

تناولت الدراس���ة الصادرة مؤخرا عن شركة 
املركز املالي الكويتي )املرك���ز( الهيكلة احلالية 
للتمويل العقاري، وعلق���ت على مخاطرها، إلى 
جانب اقتراح بدائل. ومن خالل بيانات مقتبسة 
يرى التقرير أن العقار يكون نسبة مئوية كبيرة 
في امليزانيات العمومية للشركات في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ومتث���ل 6.5%، كما ميثل فئة 
أصول استثمارية، إذ يشكل 4% من إجمالي الثروات 
املستثمرة، وهو من األهمية مبكان بحيث يجب أال 

يترك ليتحمل بنفسه عبء احتياجات التمويل.
وتشير تقديرات القطاع مستقبال إلى وجود 
مستوى من النشاط، ويحتاج تنفيذ هذه األنشطة 

العقارية بفاعلية نظام متويل مناسب.
وأفاد التقرير بأنه استنادا إلى هيكلة اإلقراض 
احلالي���ة، يعاني القطاع من ش���ح التس���هيالت 
االئتمانية، التي يحتاج إليها كثيرا في هذا الفترة 
من الركود. ويعود السبب الرئيسي في هذا إلى 
تغلغل اإلقراض املصرفي املنكشف بنفسه على 
ثروات القطاع من خالل إقراض سلس���لة القيمة 
الكاملة. ويعود مصدر أموال البنوك اخلليجية من 
ودائع املقيمني والتمويل اخلارجي الذي ال يتطلب 

مشاطرة االجتاه ذاته كما يحتاج اإلقراض.
وخالل انخفاض النشاط االقتصادي، تضطر 
البنوك إلى تصيد الودائع مع انسحاب التمويل 
اخلارجي مما عطل قدرتها على توفير االئتمان. 
وتعاني البنوك أيضا من مشكلة تقليدية في طول 
مدة اإلقراض وقصر أجل االقتراض في ميزانياتها 
العمومية، خاصة أن نحو 90% من آجال الودائع 

تستحق في أقل من عام كمعدل متوسط.
 وبعيدا عن اإلقراض املصرفي، تفتقد هيكلة 
االئتمان احلالية هيئة ادخار كبيرة مثل صناديق 
التحوط التي تتسم بهيكلة التزامات أطول أجال. 
من ناحيتها، تتجه صناديق الثروات الس���يادية 
إلى االستثمار بش���كل أكبر في اخلارج، وهو ما 
يجعل من الصعوبة اكتشاف إمكانية استثماراتها 
بالكامل. لكن التدخل احلكومي أصبح ضرورة ال 
ميكن جتنبها في ظل جفاف اإلقراض بسبب هيكلة 
امللكية أو احلجم الكبير للمشاريع. ومن بني املشاكل 

األخرى املتعلقة بالهيكلة احلالية انكشاف أسواق 
السندات على األزمة جزئيا، والتمويل املؤسساتي 
احملدود، وتقلب حقوق امللكية اخلارجية في العقار 

بدول التعاون من قبل الوافدين األثرياء. 
واقترح التقرير ملعاجلة القضايا املذكورة أعاله 
وجود نظام ميكن من خالل���ه تلبية احتياجات 
التمويل ذات املدى األطول من قبل املؤسسات التي 
ميكن أن تتحمل االس���تحقاقات الطويلة وجتعل 
عمل البنوك قاصرا على التمويل على مدى أقصر 

ومتويل رأس املال العامل. 
ويصل متوس���ط م���دة مش���اريع املطورين 
الرئيس���يني إلى 10 س���نوات تقديريا، ويجب أن 
يكون التمويل مرنا مبا يكفي الجتياز انخفاض 

الدورات االقتصادية. 
وعن املستثمرين على املدى األطول مثل صناديق 
الثروات الس���يادية وصناديق التحوط وغيرها، 
أشار التقرير إلى أنه يجب دعوتهم لالستثمار في 
عمليات التمويل ذات املدى األطول إما من خالل 
أسواق السندات أو مؤسس���ات متويل مشاريع 
متخصصة جتعل عمل البنوك قاصرا على متويل 

رأس املال العامل. 
أما فيما يخص املطورين فقد ذكر التقرير ان 
متوسط مدى املش���روع يجب أن يتراوح بني 2 
و3 س���نوات، وبالتالي ميكن للبنوك االستمرار 
بتمويل هذا القسم من سلسلة القيمة. إلى جانب 
هذا ميكن متويل املستثمرين من قبل البنوك في 
حال مت تأسيس مكتب ائتمان لتسهيل قرار البنوك 
في خوض املخاطر املتجذرة في القروض، ويجب 
أن يكون هناك إشراف تنظيمي مشدد للتحكم في 

إقراض البنوك ألغراض مضاربية.
التقرير  النهائي، درس  وبالنس���بة للتمويل 
الهيكالت في األسواق الناشئة بالدول النظيرة، 
ووج���د أن الهيكلة تنتقل من تل���ك التي ميولها 
البن���ك بالدرجة األولى إل���ى هيكلة توريق أكثر 
ش���موال بوجود أو دون االستعانة.  أما العوامل 
التي تقود العملية نحو التوريق فهي مدى نفاذ 
الرهون العقارية، والفوائض القابلة لإلقراض في 

البنوك، وتوجيه اإلصالح وتخفيف األزمة. 

املتحدة األميركية بقيمة إجمالية 
بلغت 450 مليون دوالر. 

وم���ن جهة أخرى، س���جل 
بنكا بوبي���ان وبرقان تراجعا 
بلغت نس���بته 1% و1.4% على 
التوالي، بينما جاء س���هم بنك 
الدولي األكثر تراجعا  الكويت 
خالل الشهر، حيث فقد 3.2% من 
قيمته. هذا ويذكر أن بنك بوبيان 
سجل صافي ربح بلغ 11.7 مليون 
دينار خالل النصف األول من 
الع���ام واملنتهي في 30 يونيو 
2009 باملقارنة مع 13.6 مليون 
دينار واملس���جلة خالل الفترة 
ذاتها من العام 2008. في حني 
سجل بنك برقان أرباحا بلغت 
قيمتها 12.4 مليون دينار بعد 
استقطاع مخصصات إضافية 
احترازي���ة بقيمة 27.7 مليون 
دينار خالل النصف األول من 
العام 2009 باملقارنة مع 46.8 
مليون دينار خالل الفترة ذاتها 

من العام 2008.
 كما حقق مؤشر جلوبل لقطاع 
االستثمار مكاسب بلغت نسبتها 
5.84% خالل شهر أغسطس. وقد 
كان سهم شركة االستثمارات 
ارتفاعا ضمن  الوطنية األكثر 
القطاع، مسجال ارتفاعا شهريا 
بل���غ 110.2% بينما جاء س���هم 
مجموعة عارف االس���تثمارية 
األكثر تراجعا بفقدانه %22.5 
من قيمته. هذا وحققت شركة 
االس���تثمارات الوطنية صافي 
ربح بل���غ 5.3 مالي���ني دينار 
املنتهية  الثالثة اش���هر  لفترة 

ومن جهة القطاع املصرفي، 
ارتفاعا بلغت  سجل املؤش���ر 
نسبته 1.95% بنهاية تداوالت 
ش���هر أغس���طس. فقد شهدت 
أسهم ثالثة بنوك فقط ارتفاعا 
خالل الش���هر من ضمنها سهم 
بنك الكويت الوطني، سهم بيت 
التمويل الكويتي وسهم البنك 
األهلي. وجاء سهم البنك األهلي 
األكثر ارتفاعا خالل الشهر، حيث 
ارتفع السهم بنسبة 4.1% هذا 
وأعلن البنك عن موافقة البنك 
املركزي لزيادة رأس مال البنك 
بنس���بة 25% من خالل إصدار 
أس���هم جديدة بقيمة اس���مية 
بلغت 100 فلس وعالوة إصدار 
بقيمة 250 فلسا كما أضاف سهم 
بنك الكويت الوطني 3.3% إلى 

قيمته. 
ومن اجلدير بالذكر، أن وكالة 
التصني���ف االئتماني العاملية 
أك���دت التصنيف  )مودي���ز( 
االئتماني طويل املدى للودائع 
بالعملة احمللية والودائع بالعملة 
األجنبية لبنك الكويت الوطني 
عند مرتب���ة )A2(. كما منحت 
املالي  الوض���ع  الوكال���ة قوة 
للبنك تصنيف )C+( مع نظرة 

مستقبلية ايجابية.
 هذا وحق���ق بيت التمويل 
الكويتي مكاسب بلغت نسبتها 
3.2% هذا ويذكر أن بيت التمويل 
الكويتي يتجه لتفعيل شركة 
بيتك للخدمات املالية احملدودة 
لبدء مزاولة أعمالها لالستثمار في 
العقارات السكنية في الواليات 

واالستثمار بارتفاع بلغت نسبته 
58.2%، ثم سهم شركة الشركة 
الكويتية - السورية القابضة 
بارتفاع بلغت نسبته 55.6%  في 
حني متثلت األسهم األكثر تراجعا 
في سهم  شركة أجيال العقارية 
الترفيهية بانخفاضه بنس���بة 
32.7% وسهم ش���ركة املعدات 
القابضة بانخفاض بلغت نسبته 
27.4% ثم سهم شركة نفائس 
القابض���ة )مؤسس���ة التعليم 

األهلي( بنسبة %25.4.    
وقد سجلت معظم املؤشرات 
القطاعي���ة ارتفاع���ا خالل هذا 
أغس���طس باس���تثناء مؤشر 
جلوبل للتأمني ومؤشر جلوبل 
للعقار، حيث تراجعا بنس���بة 
3.25% و1.84% عل���ى التوالي. 
فقد حقق مؤشر جلوبل لألغذية 
أعلى ارتفاع بني القطاعات بعد 
أن س���جل 25.7% تبعه مؤشر 
جلوبل للصناعة ومؤشر جلوبل 
للخدمات بارتفاع بلغت نسبته 
13.3% و11.53% عل���ى التوالي. 
وم���ن ضمن مكونات مؤش���ر 
قطاع األغذية، جاء سهم الشركة 
الكويتي���ة لألغذية )أميركانا( 
القطاع  ارتفاع���ا ضمن  األكثر 
محققا مكاسب بلغت نسبتها 
الش���ركة  36.4% هذا وحققت 
صافي ربح بل���غ 12.2 مليون 
النص���ف األول من  دينار عن 
الع���ام واملنتهي في 30 يونيو 
2009 باملقارنة مع 33.05 مليون 
دينار للفترة املماثلة من العام 

 .2008

 »المركز«: 6.5% ميزانيات الشركات العقارية
و4% إجمالي الثروات  المستثمرة في الخليج

أكد في دراسة له أن هيكلة التمويل العقاري بحاجة إلى تعديالت

السوق العقاري يشهد ارتفاعا ملحوظا بنسب تداوالته


