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استمرار نشاط السوق الكويتي في مقدمتها صعود اسواق املال اخلليجية 
وكذلك اس����واق املال االوروبية التي س����جلت اعلى مستويات لها منذ 
15 ش����هرا، وكذلك ارتفاع اغلب اسواق املال العاملية، فضال عن ارتفاع 
اسعار النفط عامليا ملستوى ال� 80 دوالرا للبرميل، باالضافة، إلى ذلك، 
فان هناك معلومات عن تدفقات مالية س����تدخل السيولة بشكل افضل 
م����ن قبل محافظ مالية تابعة لبعض املؤسس����ات والهيئات احلكومية 
األمر الذي سيدفع الس����وق ملزيد من النشاط، وبالتالي ارتفاع اصول 

الشركات.
على الرغم من استمرار 
ضعف وتيرة التداول على 
اس����هم البنوك اال ان اسهم 
اربعة بنوك حققت مكاسب 
سوقية خاصة سهم البنك 
الوطني الذي حقق ارتفاعا 
ملحوظ����ا، فيم����ا ان بنك 
برقان شهد ارتفاعا نسبيا 
في تداوالته مع ارتفاع في 
سعره السوقي. وعلى الرغم 
من اهمي����ة النتائج املالية 
لقطاع البنوك لعام 2009، 
إال ان األكث����ر أهمية نتائج 
البنوك في الربع األول من 
العام احلالي، والتي ستكون 

جتاوز املؤشر العام حاجز ال� 7000 نقطة في الثواني األخيرة كان 
له تأثير نفسي ايجابي على اوساط املتداولني، ففي الثواني االخيرة كان 
املؤشر محققا مكاسب قدرها 12.3 نقطة اال انها ارتفعت الى 43 نقطة، 
كما كان املؤشر الوزني محققا مكاسب محدودة قدرها 0.15 نقطة اال انها 
ارتفعت الى 3.75 نقاط، ورغم ان هذه املكاسب جاءت في الثواني االخيرة 
ولكن االهم انها جاءت مدعومة بارتفاع ملحوظ في قيمة التداول على 
الرغم من هذه القيمة تركزت على اسهم مجموعة ايفا وشركاتها واسهم 

الصفوة وشركاتها، حيث بدا 
ان هناك منافسة شديدة بني 
هذه االسهم جلذب اوساط 
املتداولني اليها، ولكن قياسا 
مبعدالت الصعود بني اسهم 
املنافسة  املجموعتني، فإن 
كان����ت لصال����ح مجموعة 
الصفوة التي حققت اغلبها 
ارتفاعا باحلد األعلى. وعلى 
الرغم من سيطرة املضاربات 
عل����ى حركة تداول اس����هم 
انها تعتبر  اال  املجموعتني 
مؤش����را على دخول اسهم 
مجاميع اخرى حيز النشاط 
خاصة ان هن����اك محفزات 
ايجابية يفترض ان تدعم 

بداية أسبوع سيئة ونهاية جيدة تشير ألداء قوي األسبوع المقبل
ارتفاع أغلب أسهم »الخرافي« دون التأثر بإعالن »االستثمارات«

  استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
37.8 مليون دين���ار على 54% من القيمة اإلجمالية 
وهذه الش���ركات هي: ايفا، الديرة القابضة، الصفاة 
لالس���تثمار، اجيليتي، زين، صفاة طاقة، هيتس، 

الصفوة، التمويل اخلليجي.
  استحوذت قيمة تداول اسهم ايفا البالغة 9.7 ماليني 

دينار على 13.8% من القيمة اإلجمالية.
 باس���تثناء انخفاض مؤشر قطاع الصناعة 5.5 
نقاط واستقرار مؤشر قطاع التأمني، حققت مؤشرات 
باقي القطاعات ارتفاعا اعالها قطاع البنوك مبقدار 
108.6 نقاط، تاله قطاع اخلدمات مبقدار 96.9 نقطة، 

وتاله قطاع االستثمار مبقدار 68.1 نقطة. ت
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مؤشرا أساس����يا لقياس مدى خروج 
البنوك من تداعي����ات األزمة، خاصة 
البنوك التي تكبدت خسائر في األشهر 
التسعة من العام املاضي، والتي يتوقع 
ايضا ان تعلن عن خس����ائر في نهاية 

العام.
ولكن رغم انه من الس����ابق ألوانه 
التح����دث عن نتائج البنوك في الربع 
األول إال انها س����تكون مؤش����را على 

التعافي االقتصادي.
وحققت أغلب أس����هم الش����ركات 
االستثمارية ارتفاعا في أسعارها في تداوالت نشطة على بعض األسهم، 
فرغم التداوالت القياسية لسهم ايفا إال انه لم يتمكن من االرتفاع باحلد 
األعلى، األمر الذي يظهر مدى قوة املضاربات وجني األرباح على السهم، 
إال انه من الواضح ان الس����هم في طريق����ه لتجاوز حاجز ال� 100 فلس 
بقوة االسبوع القادم، كذلك رغم سيطرة عمليات املضاربة القوية وجني 
األرباح على سهم الديرة القابضة، إال انه حقق مكاسب سوقية جيدة. 
وعل����ى الرغم من إعالن االس����تثمارات الوطنية ان صفقة بيع 46% من 
اسهم زين سوف تس����تغرق املزيد من الوقت إال ان السهم حافظ على 
سعره رغم عمليات البيع التي ش����هدها، ولكن عمليا فإن الصفقة في 
حكم املنتهية، وان أوس����اط املتداولني على معرفة بهذا األمر، لذلك لم 
يؤثر هذا اإلعالن على أس����هم شركات اخلرافي التي تراجعت اسعارها 
بشكل كبير في الربع األخير من العام املاضي عن أعلى املستويات التي 
وصلتها إال انه في تعامالت أمس، فقد شهد بعضها ارتفاعا، وقد شهد 
سهم الصفقات لالستثمار تداوالت قياسية وارتفاعا باحلد األعلى بعد 
ان أسس على أسعار جديدة أول من أمس. ومن الواضح ان االجتاه العام 
لسهم الصفاة واسهم الشركات املرتبطة به ستواصل االرتفاع بوتيرة 
تدريجية، وفي مقابل ارتفاع أغلب أس����هم الشركات االستثمارية، فقد 
تراجعت اسعار س����همي األهلية القابضة وغلف انفست باحلد األدنى. 
وحققت أغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
نشطة تركزت على أسهم جيزان والدولية للمنتجعات، فيما تراجعت 
تداوالت س����هم الوطنية العقارية بش����كل ملحوظ مع استقرار سعره 

مقارنة بأول من أمس.
تباينت أس����عار أسهم الش����ركات الصناعية بني الهبوط والصعود 
مع اس����تمرار ضعف التداول على اسهم القطاع بشكل عام، إال ان سهم 
أس����منت بورتالند حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره السوقي، كما حقق 
ايضا سهم صناعات األنابيب ارتفاعا ملحوظا في سعره، وحققت أغلب 
أسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت نشطة على 
أسهم الشركات الرخيصة، فقد حقق سهم اجيليتي ارتفاعا محدودا في 
س����عره في تداوالت ضعيفة نسبيا، فيما حافظ سهم زين على سعره 
ف����ي تداوالت ضعيفة دون ان يتأثر بإعالن االس����تثمارات الوطنية ان 
صفقة بيع 46% من اسهم الش����ركة ستستغرق املزيد من الوقت، وقد 
شهدت اس����هم صفاة طاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك ودانة الصفاة 
تداوالت قياس����ية وصعودا ملحوظا في اسعارها، وحققت ايضا أغلب 
اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت القياسية على سهم التمويل اخلليجي الذي ارتفع 
باحلد األعلى. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 54% من 
اجمالي قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 125 شركة.

هشام أبوشادي
جاءت حركة تداوالت سوق الكويت 
ل����الوراق املالية في خت����ام تعامالت 
االسبوع امس افضل بكثير من اول 
يوم تداوالت االسبوع والذي شهد فيه 
الس����وق هبوطا حادا اصاب اوساط 
املتداولني باالحباط، ولكن افضل ما 
في تداوالت امس االرتفاع الكبير في 
قيمة التداول مقابل التحرك احملدود 
ملؤشري السوق بني الهبوط والصعود 
خالل مراحل التداول، األمر الذي ساهم 

في زيادة تدفقات السيولة املالية املوجهة للبورصة امس والتي تركزت 
على اسهم الش����ركات الرخيصة بفعل التحرك القوي لبعض املجاميع 
االستثمارية على اسهمها ما شجع اصحاب االجتاهات املضاربية على 
الدخول على اس����هم هذه املجاميع وعلى الرغم من ان اسهم الشركات 
الرخيصة ليست مشجعة لبناء مراكز مالية الجال طويلة املدى اال بعد 
ان تعل����ن عن نتائجها املالية اال انها مغرية للمضاربات احلادة خاصة 
قبل ان تعلن عن نتائجها املالية اال انه يجب االش����ارة الى ان املخاوف 
جتاه تعرض الشركات الزمات حادة التزال موجودة في ظل عدم قدرة 
غالبيتها عل����ى التوصل التفاقات العادة هيكلة ديونها، ولكن في حال 
اس����تمرار اجواء االنتعاش الراهنة للسوق، فان اوساط املتداولني لن 
يعبأوا بأزمة مديونيات الش����ركات التي طغ����ى عليها اهتمام مجلس 
االمة بقانون اس����قاط الفوائد على املواطنني رغم الس����لبيات العديدة 
له����ذا القانون اال انه مت اقراره مع توقعات بان حتيل احلكومة القانون 
الى احملكمة الدستورية والطلب من صاحب السمو االمير عدم املوافقة 
عليها، اال انه في كل االحوال، فانه على مجلس االمة والسلطة التنفيذية 
ان يوجها كل اهتمامهما في الفترة املقبلة ملعاجلة االزمات التي اليزال 
يعاني منها اقتصاد البالد خاصة وان احلكومة يجب ان تكون حريصة 
على حتويل تصريحاتها بان عام 2010 عام انطالق مشاريع التنمية الى 
افعال وواقع ملموس. ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 43 نقطة ليغلق 
على 7011.6 نقطة بارتفاع نسبته 0.62% كما ارتفع املؤشر الوزني 3.75 

نقاط ليغلق على 386.30 نقطة بارتفاع نسبته %0.98.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 631 مليون سهم نفذت من خالل 7909 
صفقات قيمتها 70 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 125 شركة 
من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 67 شركةوتراجعت 
اسعار اسهم 25 شركة وحافظت اس����هم 33 شركة على اسعارها و80 
شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط 
بكمية تداول  حجمها 262.9 مليون سهم نفذت من خالل 2844 صفقة 

قيمتها 26 مليون دينار.
وجاء قط����اع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 187.7 
مليون س����هم نفذت من خالل 2504 صفقات قيمتها 21.5 مليون دينار. 
واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 89.2 

مليون سهم نفذت من خالل 970 صفقة قيمتها 6 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غير الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 
تداول 58.8 مليون سهم نفذت من خالل 498 صفقة قيمتها 4.9 ماليني 
دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 10.5 ماليني سهم نفذت من خالل 479 صفقة قيمتها 3.5 ماليني 

دينار.

منافسة قوية بين 
»إيفا« وشركاتها 
و»الصفوة« 
وشركاتها لجذب 
المتداولين

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
54% من القيمة 

اإلجمالية

حتسن في مؤشرات السوق

المؤشر 43 نقطة وتداول 
631 مليون سهم قيمتها 

70 مليون دينار

ارتفاع

»االستثمارات«: التوّجه لرّد قانون إسقاط فوائد بلغت شدتها خالل الربع األول وتراجعت بعد ذلك إلى مستويات مقبولة في األشهر التالية
القروض يتوافق مع تصّور المؤسسات االقتصادية »جلوبل«: 2009 شديد التذبذب على أداء البورصة

اوضح تقرير صادر عن بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( 
حول أداء مؤش���رات سوق 
الكويت لألوراق املالية ودرجة تذبذبها خالل 
2009 انه وضح جلي���ا أن 2009 كان عاما 
شديد التذبذب على صعيد أداء سوق الكويت 
لألوراق املالي���ة. وقد كانت درجة التذبذب 
كبي���رة خالل الربع األول م���ن العام 2009 
لتتراجع بعد ذلك إلى مستويات مقبولة في 
الشهور التي تلتها. ويعزى درجة التذبذب 
الكبيرة خالل الشهور األولى من العام الى 
مخلفات األزمة املالية العاملية وآثارها السلبية 
على جميع األسواق العاملية. ولم يشذ سوق 
الكويت لألوراق املالية عن القاعدة مسجال 
تراجعا حادا خالل الش���هور الثالثة األولى 

من العام 2009. 
واضاف التقرير انه ومن أجل قياس درجة 
التذبذب لسوق الكويت لألوراق املالية قمنا 
بوضع معايي���ر للقياس، وهي على النحو 

التالي: 
1 � درجة تذب���ذب منخفضة، أقل من أو 
مساوي 1%على صعيد التغير اليومي ملؤشر 

جلوبل العام.
2 � درجة تذب���ذب معتدلة، أكبر من %1 

وأصغر أو مساوي 2% على صعيد التغير 
اليومي ملؤشر جلوبل العام.

3 � درج���ة تذب���ذب مرتفع���ة، أكبر من 
2% صعيد التغير اليومي ملؤش���ر جلوبل 

العام.
وق���ال التقري���ر ان فترة الرب���ع األول 
لس���وق الكويت لألوراق املالية والذي بلغ 
عدد جلساته 60 جلسة كانت أكثر الفترات 
تذبذبا خالل 2009 حيث سجل مؤشر جلوبل 
الع���ام ارتفاعا أو تراجع���ا يوميا أكبر من 
2% خالل 25 جلس���ة، أي ما نس���بته %42 
من عدد جلسات الربع األول. مما يدل على 
عدم استقرار السوق خالل تلك الفترة من 
العام والتي كانت األزمة املالية العاملية في 
أوجها. بينما بلغ عدد اجللسات التي حترك 
فيها املؤشر املذكور أصغر من 1% خالل 19 
جلسة. وبقية اجللس���ات البالغ عددها 16 
جلسة متحور حركة املؤشر خاللها ما بني 
1% و2%. أما بالنسبة للربع الثاني من العام 
2009 فقد بلغ عدد اجللسات خالل تلك الفترة 
65 جلسة حيث تراجعت شدة تذبذب حركة 
مؤشر جلوبل العام ارتفاعا أو تراجعا أكبر 
من 2% من 25 جلسة خالل الربع األول إلى 
6 جلسات فقط أي ما نسبته 9% من إجمالي 

عدد جلس���ات الربع الثاني. بينما بلغ عدد 
اجللسات التي حترك فيها املؤشر املذكور 
أصغر من 1% 36 جلسة أي ما نسبته %55 
من إجمالي عدد جلسات الربع الثاني.  كما 
استمر س���وق الكويت لألوراق املالية على 
نف���س وتيرة الربع الثان���ي خالل الربعني 
الثالث والرابع حيث كانت درجة التذبذب 
قريبة من مستويات 1% مع تسجيل بعض 

اجللسات لدرجة تذبذب عالية. 
هذا وقد تع���د نهاية 2008 وبداية 2009 
فترات استثنائية، حيث شهدت الفترات التي 
تلتها نوعا من حتييد األحداث مما انعكس 
بالتالي على معدل تأثر السوق بهذه األحداث. 
كما استقرت درجة التذبذب خالل هذه الفترة، 
ومن املتوقع أن تس���تمر على هذه الوتيرة 
خالل 2010 وذلك في حالة عدم اإلعالن عن 
أي أخبار جوهرية من شأنها التأثير بشدة 
على أداء السوق. وخالصة القول فإنه من 
املتوقع أن يشهد س���وق الكويت لألوراق 
املالية استقرارا أفضل خالل النصف األول 
م���ن 2010 على ضوء ظهور بوادر انتعاش 
ال بأس بها لألسواق واالقتصاد العاملي إلى 
جانب استقرار أسعار النفط عند مستويات 

75 دوالرا للبرميل.

مؤشرات جلوبل لسوق الكويت لألوراق المالية
أدنى اقفال للسنةأعلى اقفال للسنةالتغير %09/12/3108/12/31مؤشرات جلوبل

226.28160.49-9.78%186.23206.42مؤشر جلوبل العام

311.84224.27-14.50%260.15304.27مؤشر جلوبل للبنوك

169.28116.34-27.68%126.04174.28مؤشر جلوبل االستثماري

59.5142.28-17.27%49.5659.90مؤشر جلوبل للتأمني

81.6755.84-61.9874.7317.07مؤشر جلوبل العقاري

4.79236.22146.04%198.16189.11مؤشر جلوبل الصناعي

5.801201.85636.55%866.58819.06مؤشر جلوبل للخدمات

20.84445.33196.49%361.21298.92مؤشر جلوبل لالغذية

69.2352.65-15.69%53.6636.65مؤشر جلوبل للشركات غير الكويتية

220.17144.73-10.58%171.43191.71مؤشر جلوبل الكبر عشر شركات

ذكر التقرير االسبوعي 
لشركة االستثمارات 
الوطني���ة ان املؤش���ر 
السعري للسوق اقفل عند مستوى 
7.011.6 نقطة بارتفاع قدره 6.3 
نقاط وما نس���بته 0.1% مقارنة 
بإقفال االس���بوع قب���ل املاضي 
والبالغ 7.005.3 نقطة وارتفاع 
قدره 6.3 نقاط وما نسبته %0.1 
عن نهاية عام 2009. اما املؤشر 
الوزني للس���وق فقد اقفل عند 
مس���توى 386.3 نقطة بارتفاع 
قدره 0.6 نقطة وما نسبته %0.1 
مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي 
والبالغ 385.8 نقط���ة وارتفاع 
قدره 0.6 نقطة وما نسبته %0.1 
عن نهاية عام 2009. وأفاد بأنه 
خالل تداوالت االسبوع املاضي 
ارتفع مؤشر املعدل اليومي لكمية 
االسهم املتداولة وعدد الصفقات 
بنس���بة 45.6% و28.3% و%8.9 
على التوالي، ومن اصل ال� 204 
شركات مدرجة بالسوق مت تداول 
اسهم 148 شركة بنسبة 72.5% من 
اجمالي اسهم الشركات املدرجة 
بالس���وق ارتفعت اسعار اسهم 
62 ش���ركة بنس���بة 41.9% فيما 
انخفضت اسعار اسهم 63 شركة 
بنسبة 42.6% واستقرت اسعار 
اسهم 23 شركة بنسبة 15.5% من 
اجمالي اسهم الشركات املتداولة 
بالس���وق ولم يتم التداول على 
اسهم 56 شركة بنسبة 27.5% من 
اجمالي اسهم الشركات املدرجة 

بالسوق الرسمي.
أما القيمة السوقية، فبنهاية 
تداول االس���بوع املاضي بلغت 
الرأس���مالية  الس���وقية  القيمة 
املدرجة في السوق  للش���ركات 
الرسمي 30.476.3 مليون دينار 
بارتف���اع ق���دره 52.6 ملي���ون 
دينار وما نس���بته 0.2% مقارنة 
مع نهاية االس���بوع قبل املاضي 
والبالغة 30.423.7 مليون دينار 
وانخفاض ق���دره 208.5 ماليني 
دينار وما نسبته 0.7% عن نهاية 

عام 2009.
وحول األداء العام للسوق ذكر 
التقرير ان سوق الكويت لالوراق 
انهى تعامالته لألسبوع  املالية 
األول من عام 2010 على ارتفاع 
طفيف وذلك في قياس ادائه مع 
اداء االسبوع االخير من عام 2009، 
العامة  ارتفعت املؤشرات  حيث 
الوزني(   � الس���عري   �  NIC50(

»خليج متحد« يحقق 
18.07 مليون دوالر 
من بيع باقي حصته 

في استثمار غير مدرج
أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية، عطفا على اعالنه السابق 
بتاري���خ 23 ديس���مبر 2009  
واخلاص بقي���ام بنك اخلليج 
املتحد )خلي���ج متحد( ببيع 
جزء من حصته في استثمار   
غير مدرج، يفيد بنك اخلليج 
املتحد بانه قام باستكمال بيع 
ما تبقى من حصته في استثمار 
غير مدرج والبالغ قيمته 6.79 
ماليني دوالر، وقد بلغت   االرباح 
الصافية من عملية بيع احلصة 
املتبقية مبلغ 3.97 ماليني دوالر، 
كما افاد البنك بانه حقق ربحا 
غير مباشر مببلغ قدره 14.10 
مليون دوالر عن طريق احدى 
شركاته التابعة )شركة مشاريع 
الكويت االس���تثمارية الدارة 
االصول(  والذي ستتم اضافتها 
الى نتائج الفترة املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، ومبا   يتوافق 
الدولية للتقارير  املعايير  مع 

املالية ومراقب احلسابات.  

ترسية مناقصة
على »مشتركة« 

بـ 32.9 مليون دينار  
ذكر سوق للكويت لالوراق 
املالية عطفا على اعالنه السابق 
بتاري���خ 17 ديس���مبر 2009  
واخلاص بش���ركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت )مشتركة( 
وحصولها على اقل االس���عار 
ف���ي املناقص���ة رق���م م ع ر 
س/م/855-2010/2009، وذلك 
النشاء واجناز وصيانة الطرق 
ومواقف السيارات وشبكات 
خدم���ات البني���ة التحتي���ة   
الرئيسية وحتديد القسائم لعدد 
»2131« قسيمة للضاحية »دي« 
و»1950«   قس���يمة للضاحية 
»ايه« مبشروع مدينة صباح 
االحم���د، التابعة للمؤسس���ة 
العامة   للرعاية السكنية وملدة 
750 يوما بقيمة 32.9 مليون 
دينار، تفيد الشركة بانه ورد 
اليها كتاب من املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بشان   ترسية 
املذكورة اعاله على  املناقصة 

الشركة.

بنسب بلغت 0.6% و0.1% و%0.1 
على التوالي، وكذلك األمر بالنسبة 
للمتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة � الكمية املتداولة 
� عدد الصفقات( حيث ارتفعت 
بنس���بة بلغت 9% و46% و%28 
على التوالي، هذا وبلغ املتوسط 
اليومي للقيمة املتداولة 53 مليون 
دينار خالل األس���بوع مقابل 48 

مليونا لألسبوع قبله.
وتابع التقرير: شهدت تعامالت 
املالية  الكويت لالوراق  س���وق 
تأرجحا في ادائها خالل بداية العام 
اجلديد وان غل���ب عليها جانب 
االرتفاع في احملصلة النهائية اذ 
تأثر في بداية تعامالته بانخفاض 
واضح على مستوى املؤشرات 
العامة وذلك بسبب تسجيل ارتفاع 
وهمي خالل الثواني االخيرة من 
اقفال العام املاضي وبالتالي فقد 
جاءت ردة فعل السوق طبيعية 
على مستوى التصحيح احملدود 
الذي اصابه، هذا ولم يشهد السوق 
خالل االسبوع انباء جوهرية اثرت 
على مجرياته عدا بعض االسقاطات 
العامة، فمن ناحية تفاعل ايجابيا 
مع ارتفاع اسعار النفط العاملية 
التي وصلت الى مستويات جديدة 
ومن ناحية اخرى فقد كان لوقع 
االداء احلكومي خ���الل املرحلة 
السابقة واحلالية مردود ايجابي 
على حركة الس���وق حيث شهد 
هذا االسبوع موافقة مجلس االمة 
على قانون اسقاط فوائد القروض 
مبداولته الثانية في حني ان اصرار 
القانون  احلكومة الى توجه رد 
ومتسكها بتصورها في حل هذه 
املشكلة عبر عدم حتميل املال العام 
تكلفة اسقاط فوائد القروض التي 

قدرت مبا يقارب 1.8 مليار دينار 
وملا يش���وب القانون من مثالب 
قانونية ودستورية، فإن توجه 
احلكومة قد جاء متوافقا مع تصور 
مختلف األنش���طة االقتصادية 
الت���ي اجمعت على خطورة ذلك 
القانون وصعوبة تطبيقه مثل 
البنك املرك���زي وغرفة التجارة 
والصناع���ة واحتاد الش���ركات 
االس���تثمارية ما اعطى انطباعا 
على جدية احلكومة في الس���ير 
على نهجها الذي اعلنت عنه والذي 
يقع من ضمنه اطالق املشاريع 
التنموية واج���راء االصالحات 

التشريعية االقتصادية.
م���ن جانب آخ���ر، فقد طفت 
على الس���طح قضية مهمة ومن 
املتوقع ان تنسحب عليها تأثيرات 
جوهرية على مجريات التداول 
وهي شكاوى االفصاح التي تقدم 
بها مستثمرون ويختصمون فيها 
احلكومة، وهو امر ان حتقق بعد 
البت فيه فسوف يكون له تأثيرات 
الش���ركات  على طبيع���ة عمل 
الضالعة في الشكاوى ليس ملسألة 
خضوعها لرقابة ديوان احملاسبة 
املفترض ان يحسب  والذي من 
امان وثقة ولكن بسبب  كعامل 
دخول تلك الشركات في روتني 
العمل احلكومي وبيروقراطيته.
وقال التقرير انه اس���تمر قطاع 
شركات اخلدمات باملرتبة األولى 
للتداول من حيث قيمة االسهم 
املتداول���ة بتداول 438.7 مليون 
سهم بنسبة 25.4% موزعة على 
8.013 صفقة بنسبة 32.2% بلغت 
قيمتها 69.2 مليون دينار بنسبة 
32.8% من اجمالي قيمة االسهم 

املتداولة.

)أحمد باكير(

كمية األسهم املتداولة
البنوك %1.7

االستثمار
%41.9

التأمني %0.0
الصناعي 2.9%العقاري %17.4

غير الكويتية %9.2
االغذية %1.6

اخلدمات
%25.4

تقاريـر


