
الثالثاء 12 يناير 2010   35اقتصاد
انخفاض محدود للبورصة بفعل جني األرباح على األسهم الرخيصة

وشركات »إيفا« و»الصفاة« تواصل قيادة النشاط

استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 
29.6 مليون دينار عل����ى 54% من إجمالي القيمة، 
وهذه الشركات هي: ايفا، الديرة، الصفاة لالستثمار، 
عقارات الكويت، جيزان، الدولية للمنتجعات، منا 

القابضة، أجيليتي، زين، التمويل اخلليجي.
استحوذت قيمة تداول سهم الدولية للمنتجعات 

والبالغة 6.5 ماليني دينار على 12% من القيمة.
حققت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
البنوك مبقدار 49.1 نقطة، تاله قطاع الشركات غير 
الكويتية مبقدار 21.7 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 
3 قطاعات انخفاضا أعالها االستثمار مبقدار 47.5 

نقطة، تاله قطاع التأمني مبقدار 17.8 نقطة.

فرغم التراج����ع احلاد في تداوالت 
سهم الديرة القابضة مقارنة بأول من 
امس، اال انها تعتبر االعلى في قطاع 
االس����تثمار مع انخفاض محدود في 
سعر السهم، كذلك سجل سهم الصفاة 
لالستثمار انخفاضا محدودا في سعره 
في تداوالت قريبة من تداوالت اول  من 
امس، األمر الذي يشير الى ان السهم 
في طريقه ملزيد من االرتفاع، فيما انه 
رغم االنخفاض الكبي����ر في تداوالت 
سهم ايفا مقارنة باول من امس اال انه 
سجل ارتفاعا محدودا في سعره، كما 
تراجعت تداوالت سهم صكوك بشدة 
ايضا مع انخفاض س����عره، ويالحظ ان اس����هم قطاع االستثمار بشكل 
عام تتحرك في نطاق محدود وانها تؤسس على االسعار الراهنة ولكن 
التزال تؤكد على ان انخفاض االس����عار السوقية الغلب هذه الشركات 
عن قيمتها االسمية ال يعني انها رخيصة، واذا كانت النتائج املالية لهذه 
الشركات لنهاية عام 2009 متثل مؤشرا لقياس مدى قدرتها في معاجلة 
اوضاعها بعيدا عن قانون االس����تقرار املالي، فان النتائج املالية للربع 
االول من العام احلالي متثل مؤشرا مهما ايضا اال انه من الصعب ابداء 

التفاؤل بادائها خالل تلك الفترة.
وتباينت اس����عار اسهم الشركات العقارية في تداوالت مرتفعة على 
بعض االس����هم فقد اس����تمرت التداوالت القياس����ية على اسهم عقارات 
الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات مع ارتفاع اس����عارها السوقية 
بشكل ملحوظ، فيما انه رغم التداوالت الضعيفة وعمليات جني االرباح 
على سهم الوطنية العقارية اال انه حقق ارتفاعا محدودا وقد يكون ذلك 
مؤشرا على استمرار االجتاه الصعودي للسهم الذي يتداول باسعار اقل 
من القيمة الدفترية، وعلى الرغم من االرتفاع النس����بي لتداوالت سهم 

املزايا القابضة اال انه سجل انخفاضا في سعره.

الصناعة والخدمات

اتس����مت حركة التداول على اسهم الش����ركات الصناعية بالضعف 
الشديد باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم منا القابضة الذي سجل 
انخفاضا محدودا في سعره اال ان هناك مشاكل وقضايا تتعلق ببعض 

اصول الشركة قد تؤثر على سعر السهم.
وتراجعت حركة التداول على اسهم الشركات اخلدماتية مع تباين 
اسعارها السوقية، فرغم التداوالت احملدودة على سهم اجيليتي اال 
انه سجل ارتفاعا في سعره، كذلك اتسمت حركة التداول على سهم 
زين بالضعف مع استقرار سعره، فيما ان حركة التداول على اسهم 
صفاة طاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك اس���تمرت في مس���تويات 
مرتفعة مع صعود اس���عارها باس���تثناء االنخفاض احملدود لسهم 

مجموعة الصفوة.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم التمويل 
الكويتي الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما ان سهم االهلي املتحد 
ش���هد تداوالت مرتفعة نس���بيا دفعته لالرتفاع باحلد االعلى خالل 
الت���داول من 130 فلس���ا الى 140 فلس���ا اال ان عمليات البيع قلصت 
مكاسب السهم ليغلق على 136 فلسا، حيث حصل السهم على زخم 
من عمومية بنك االوس���ط التي اقرت تغيير اسم البنك الى االهلي 

املتحد وتغيير نشاطه الى اسالمي.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 54% من القيمة 
االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 122 شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من س����يطرة عمليات 
بيع جلني األرباح على حركة التداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية امس 
إال ان املؤشر السعري سجل انخفاضا 
محدودا، فيما ان املؤشر الوزني سجل 
ارتفاعا محدودا، األمر الذي يشير الى 
ان عمليات البيع جلني األرباح قابلها 
عمليات شراء أيضا وبشكل ملحوظ 
األمر الذي ح����د من االجتاه النزولي، 
وبالتباعية، فإن ذلك يعطي مؤشرا على 
مواصلة السوق االرتفاع مع استمرار 
التركيز على أس����هم مجموعتي ايفا 

وشركاتها والصفاة وشركاتها في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار األداء 
الضعيف ألغلب أسهم الشركات القيادية خاصة أسهم البنوك.

فرغ����م انخفاض املتغيرات ال� 3 ام����س مقارنة بأول من امس، إال ان 
مس����توى قيمة التداول اليزال جيدا ويعطي مؤشرا على ارتفاع معدل 
دوران رأس امل����ال داخ����ل البورصة، حيث متثل قيمة التداول مؤش����را 
قويا في حتديد اجتاه السوق، وكلما كانت قيمة التداول في مستويات 
مرتفعة كان ذلك مؤش����را على ان السوق سيواصل االرتفاع، ولكن ما 
يجب التأكيد عليه هو ان طبيعة السيولة املالية في السوق ذات أهداف 
مضاربية بحتة في معظمها، كما ان استمرار ضعف التداول على أسهم 
الش����ركات القيادية خاصة البنوك يعد مؤش����را غير مريح إال انه أمر 
طبيعي في ظل حالة الترقب للنتائج املالية لقطاع البنوك ملعرفة مدى 
حجم املخصصات التي ميكن ان يطالب بها البنك املركزي البنوك ومدى 
انعكاسها على نتائجها املالية اإلجمالية، كما ان هناك ترقب ألرباح زين 
ف����ي نهاية العام ملعرفة مدى حجم أرباحها في الربع األخير، خاصة ان 
أرباحها في الربع الثالث سجلت تراجعا ملحوظا عن معدل أرباحها في 

النصف األول من العام احلالي.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 10.6 نقاط ليغلق على 7047.9 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.15% مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع املؤشر الوزني 

0.31 نقطة ليغلق على 388.62 نقطة بارتفاع نسبته %0.08.
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 538.7 مليون سهم نفذت من خالل 

6479 صفقة قيمتها 54.9 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 122 شركة من أصل 205 شركات مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة وتراجعت أسعار أسهم 54 شركة وحافظت 

أسهم 29 شركة على أسعارها و83 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 244.9 

مليون سهم نفذت من خالل 1783 صفقة قيمتها 18.1 مليون دينار.
وجاء قطاع شركات اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 123 

مليون سهم نفذت من خالل 1841 صفقة قيمتها 13.9 مليون دينار.
وحصل قطاع ش����ركات االس����تثمار على املركز الثالث بكمية تداول 
حجمه����ا 110.3 ماليني س����هم نفذت من خالل 1547 صفق����ة قيمتها 10.9 
ماليني دينار.وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 36 مليون س����هم نفذت من خالل 446 صفقة قيمتها 3.2 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 
10.4 ماليني سهم نفذت من خالل 460 صفقة قيمتها 3.6 ماليني دينار.

متثل حركة النشاط على اسهم مجموعتي ايفا وشركاتها االربع والصفاة 
لالستثمار وشركاتها االربع ايضا مبادرات محدودة اال ان لها تأثيرا ايجابيا 

ترقب النتائج 
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من ارتفاع 
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انخفاض

»المستشارون العالميون«: االستثمار في رأس المال 
البشري أفضل حل لتفادي آثار »األزمة«

املالي���ة وخدمات االس���تثمار 
العالم على فترات  حيث مير 
بأزمات جتعل مختلف كيانات 
األعمال بحاجة إلى كوادر مهنية 
تس���اعدها على اتخاذ قرارات 
ف���ي ضوء معطيات الس���وق 
واملمارسات والتطبيقات املهنية 

احلاكمة ملناخ االستثمار.
ومن ناحية أخرى تطرقت 
الى بعض األمور في  محسن 
مقدمتها أهم الش���هادات التي 
تدعم مهارات اإلدارة والتخطيط، 
موضحة أن جزءا من محفظة 
التدريب على الشهادات املهنية 
ترك���ز على تس���ليح كيانات 
األعمال بك���وادر مهنية قادرة 
عل���ى إدارة دفة األمور بحيث 
يصبح كل مهني في موقعه قادرا 
على التخطيط واتخاذ القرار. 
ولذلك أصبحت املستشارون 
العامليون شريكا إقليميا ألكبر 
املعاهد العاملية في هذا املجال 
من خالل عقد برنامج املراجعة 
 )CM( لش���هادة املدير املعتمد
وبرنامج مدير املشروع احملترف 
)PMP( ومدير البرامج احملترف 
)PgMP( واملمارس احملترف/
PHR/( األول في املوارد البشرية

SPHR( ومدقق نظم املعلومات 
.)CISA( املعتمد

مشيرة إلى أن حاملي هذه 
الشهادات ميثلون ثروة للجهات 
التي يعملون بها ألنهم قادة في 
العيار  مجالهم ومهنيون من 
الثقيل ألنهم جاهزون لتحمل 
مسؤولية تنفيذ أهداف شركاتهم 
وجهات أعمالهم من دون عناء 
كبير تبذله الشركات في اختيار 

الكوادر املهنية املؤهلة.
الوقت نفس���ه  ف���ي  وهم 
مستعدون لتدريب وتطوير 
زمالئهم من خالل نقل معارفهم 
وخبراتهم التي يكتس���بونها 
من خ���الل التعرف على أرفع 
املس���تويات املهنية من خالل 

حملهم لتلك األلقاب املهنية.
وأشارت محسن إلى أن بيئة 
األعمال احملترفة تضم مهنيني 
محترفني ميثلون صمام األمان 

في شركاتهم.

مجال االستش���ارات، فللشركة 
ذراع استشارية لتقدمي خدمات 
االستش���ارات املالية واإلدارية 
البش���رية ونظ���م  وامل���وارد 
املعلومات وإدارة املشروعات، 
ولذلك نقدم التدريب من وجهة 
نظر املستشار وليس مقدم خدمة 

التدريب فحسب.
اس���م  أن  أضاف���ت  كم���ا 
العامليون أصبح  املستشارون 
مرتبطا باجلودة في تقدمي هذه 
الشهادات وأصبحت الشركة هدفا 
للمهنيني في تلك املجاالت ألننا 
نستعني بأفضل اخلبراء والكوادر 
التي تقوم بتدريس املناهج لهذه 

الشهادات.

شهادات المحاسبة واالستثمار

الش���هادات املعنية  وع���ن 
باحملاسبة واالستثمار أوضحت 
من���ال أن الش���ركة تركز على 
ش���هادات احملاس���ب القانوني 
املعتم���د )CPA( واحمللل املالي 
املعتمد )CFA( واحملاسب اإلداري 
املعتم���د )CMA( واملصرف���ي 
اإلسالمي املعتمد )CIB( واملدقق 

.)CIA( الداخلي املعتمد
وتستهدف من كل شهادة من 
الذين  املهنيني  الشهادات  هذه 
يتميزون بالطموح واملثابرة 
واإلص���رار على الوصول إلى 
أعلى املس���تويات املهنية كل 
في مجال���ه ألن هذا النوع من 
املشاركني سيكون نواة جليل 
الذين  متميز من احملترف���ني 
يغيرون خريطة املمارس���ات 
املهنية ف���ي مجاالت اخلدمات 

أكدت مدي���ر إدارة التدريب 
واملؤمترات بشركة املستشارون 
العاملي���ون من���ال محس���ن أن 
التدريب للشركة  إستراتيجية 
تركز على تقدمي برامج الشهادات 
املهنية الدولي���ة املعتمدة على 
املس���توى العاملي، موضحة أن 
األس���باب وراء ذل���ك االهتمام 
بالشهادات املهنية الدولية متعددة 
أهمها أن هذه الشهادات صادرة 
عن جه���ات ذات ثقل عاملي في 
التخصص املهني سواء كان في 
مجال املوارد البشرية أو اإلدارة 
أو احملاسبة والتمويل أو نظم 

املعلومات.
ويعني ذلك بشكل مبسط أن 
اجلهات املانحة لهذه الشهادات 
تضع مناهج الدراسة بالصورة 
التي متك���ن املهنيني في جميع 
أنحاء العالم من تطوير أنفسهم 
مهنيا من خ���الل االطالع على 
أحدث التطورات التي تطرأ على 
التطبيقات  املهن وتطويع  تلك 
املهنية بحيث تتوافق مع أفضل 
التطبيقات العاملية املوحدة على 

مستوى العالم.
ومن أهم األس���باب الداعية 
أيضا إلى االهتمام بتلك الشهادات 
أنها تركز على حتسني  املهنية 
املمارسة العملية للمشارك أثناء 
قيامه مبه���ام عمله مبا يضيف 
قيمة جلهة العمل وللمشارك الذي 
يتمتع مبيزة تنافسية في سوق 

العمل حتى أثناء األزمات.
التي  وحول أهم املج���االت 
تش���ملها برامج املراجعة قالت 
محسن: تتميز خدمات مراجعة 
الشهادات املهنية لدى املستشارون 
العامليون بأنها تشمل مجموعة 
من الش���هادات تغطي املجاالت 
الهامة التي تلعب دورا هاما في 
دورة حياة أي ش���ركة، وتضم 
شهادات في احملاسبة والتحليل 
املالي واإلدارة وإدارة املشروعات 
ونظم املعلومات واملوارد البشرية 

وإدارة املخاطر.
إن تق���دمي ه���ذه البرام���ج 
يتم في نط���اق تفهمنا ألفضل 
التطبيقات في ه���ذه املجاالت 
حيث نق���دم خدماتنا أيضا في 

منال محسن

أحمد عبداهلل سامبي

جمهورية جزر القمر قبلة جديدة
لالستثمار والسياحة

العالقات بني الدولتني من خالل الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية الذي قدم العديد من 
املساعدات على هيئة قروض ومنح جلمهورية جزر 
القمر والتي وجهت نحو مشاريع البنى األساسية 

لهذه الدولة الفتية.
وكان من جملة هذه املساعدات ما مت في يوليو 
2009 عندما وقع مدير عام الصندوق عبدالوهاب 
البدر نيابة عن حكومة الكويت على مذكرتي تفاهم 
مع حكومة جزر القمر األولى بشأن تقدمي منحة 
بقيمة 150 ألف دينار لتمويل دراس���ة مش���روع 
توليد الطاقة الكهربائية باستخدام املياه اجلوفية 
فيما نصت الثانية على تخصيص مبلغ 705 آالف 
دوالر من منحة الكويت للجمهورية والبالغ قدرها 
مليوني دوالر للمساهمة في متويل مشروع ميناء 

موتسامودو.
ولم تقف العالقات بني البلدين الصديقني عند 
اجلان���ب االقتصادي فقط بل تعدتها الى اجلانب 
السياسي أيضا وذلك عندما قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ الدكتور محمد 
صباح الس���الم الصباح في فبراير 2008 بزيارة 
رس���مية الى جزر القمر تقلد خاللها وسام جنمة 
أجنوان من الرئيس أحمد عبداهلل سامبي تقديرا 

ملا قدمته الكويت لبلده.
هذا األمر الذي عبر عنه نائب رئيس الدولة في 
جزر القم���ر عيدي نظام بقوله »ان العالقات بني 
البلدين متيزت مبستوى عال من التقدم رسخته 
قيادتا البلدين اللتان تعمالن على تعميق العالقات 

بني الشعبني املسلمني«.
 يذكر أن مساحة جزر القمر تبلغ 1862 كيلومترا 
مربع���ا ويقدر عدد س���كانها ب� 798 ألف نس���مة 
ويعتمدون في اقتصاده���م على الزراعة وصيد 

األسماك وإدارة الغابات.

كونا: أرض بكر لم يسمع عنها الكثيرون ولم 
يزرها إال أقل القليل إال أن مستقبلها ينبئ بالكثير 
وخاصة على الصعيد االقتصادي.إنها احتاد جزر 
القم���ر الدولة العربية التي اس���تقلت عام 1975 
والواقع���ة على احمليط الهن���دي على مقربة من 

الساحل الشرقي ألفريقيا.
وبالرغم من أنها تعد من أفقر الدول في القارة 
األفريقية حيث ال يتجاوز دخلها السنوي الستني 
مليون دوالر فان قيادتها متمثلة بالرئيس أحمد 
عبداهلل س���امبي تضع التنمية االقتصادية على 

رأس أولوياتها.
وحتقيقا لهذا االجتاه يش���ارك الرئيس أحمد 
سامبي برعاية أنشطة امللتقى االستثماري القمري 
األول الذي تس���تضيفه غرفة جت���ارة وصناعة 

الكويت.
ولعل هذ امللتقى يعد نتيجة طبيعية للدعوة 
التي أطلقها الرئيس سامبي في كلمته التي ألقاها 
لدى اختتام أعمال القمة العربية االقتصادية التي 
عقدت بالكويت في يناير 2009 التي دعا فيها العرب 
الى جعل بالده محط���ة النطالقتهم االقتصادية 

وجسرا يربط بني الرأسمال العربي واألفريقي.
وأشار الرئيس س���امبي الى أن بالده تتمتع 
بثروات مالي���ة كبيرة إضافة ال���ى أن بها مياها 
جوفية عذبة وأراضي خصبة لم يتم استغاللها 
بعد ما يجعلها أرضا جاهزة لالس���تثمار بتكلفة 

قليلة وعائد مادي كبير.
تلك الدعوة التي حملها معه الرئيس سامبي 
أثناء قمة الكويت لم تكن بداية العالقات بني جزر 
القمر والكويت على وجه اخلصوص فالدولتان 
ارتبطتا بعالقات سياسية واقتصادية على وجه 

اخلصوص منذ عام 1976.
ولعل الزيارة الرسمية التي قام بها سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح 
الى جمهورية جزر القمر ضمن جولته األفريقية 
في يوليو 2009 شكلت نقطة ارتكاز جديدة ومهمة 

في العالقات بني البلدين.
وقد مت أثناء الزيارة توقيع بروتوكول تعاون 
بني غرفة جتارة وصناعة الكويت ونظيرتها في 
جزر القمر وذلك في خطوة أولى نحو تعاون جاد 

ومثمر بني القطاع اخلاص في كلتا الدولتني.
ويذكر أن من املشروعات التنموية الكويتية 
في جمهورية ج���زر القمر التي يقوم بها القطاع 
اخلاص مشروع إنشاء املدينة السياحية ومشروع 
البنك الفيدرالي التجاري ومشروع تأسيس شركة 

طيران وطنية قمرية.
ولم يقتصر التعاون بني الكويت وجزر القمر 
على جهود القطاع اخلاص فقط بالرغم من أهميته 
فقد كان للقطاع احلكومي نصيبه أيضا في تدعيم 

مع افتتاح رئيسها للملتقى االستثماري األول في غرفة التجارة

»المركزي« يوافق لـ »الصفاة«
شراء 10% من أسهمها

وحيد لطفي مساعدًا للعضو المنتدب 
في »الدولية للمشاريع القابضة«

اعالنات البورصة
اعداد: فواز كرامي

ذك��ر س��وق الكويت ل��أوراق املالية أن بن��ك الكويت املركزي 
وافق أمس األول على طلب جتديد س��ريان املوافقة لشركة الصفاة 
لالس��تثمار بشراء ما ال يتجاوز 10% من أسهمها املصدرة ملدة ستة 
أش��هر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية في 28 يناير احلالي 
وذل��ك مع ضرورة االلتزام مبا وضع��ه البنك املركزي من ضوابط 

وشروط في شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها.

أعلنت املجموعة الدولية للمش��اريع القابضة عن تعيني م.وحيد 
لطف��ي عبداحلميد ف��ي منصب مس��اعد العضو املنت��دب للقطاع 
الهندسي في الش��ركة ملواكبة مشروعات التوس��ع والتطوير التي 
تنفذه��ا املجموعة وش��ركاتها التابعة والزميلة ف��ي الفترة احلالية 
واملستقبلية. وأضافت املجموعة في بيان صحافي أن م.وحيد لطفي 
يتمت��ع بخب��رة طويلة متتد ألكثر من 30 عاما في إدارة املش��اريع 
الكب��رى داخل الكويت من خالل عمله لدى ش��ركات كبرى عريقة 
وخصوصا في النشاط العقاري أبرزها »الشركة الوطنية العقارية« 
و»شركة أجيليتي« و»ش��ركة الصناعات املتحدة« التابعة ملجموعة 

مشاريع الكويت القابضة »كيبكو«

قال شركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل« ان االخبار الصحافية 
حول تخارجها من شركة صينية وحتقيقها ارباحاً بحدود 70 مليون 
دوالر غير دقيقة.  وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الكويت 
لالوراق املالية انها متتلك حصة تبلغ اقل من 2% في ش��ركة صينية 
مت ادراجها مؤخرا في س��وق هونغ كونغ لالوراق املالية، حيث متثل 
هذه النسبة ما يقارب 297 مليون سهم من اسهم الشركة التي يبلغ 
عدد اسهمها املصدرة 15 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 دوالر 
للس��هم )ما يعادل 0.0037 دينار.( وقد بلغ��ت تكلفته ما يقارب 20 
ملي��ون دينار وتبلغ قيمته احلالية في دفاتر الش��ركة ما يقارب 28 
مليون دينار. ومت تقييم هذا االس��تثمار بالس��عر العادل في دفاتر 
الش��ركة احملاس��بية وبالتالي فان تاثير عملية البيع على الشركة لن 
يكون 70 مليون دوالر، وامنا ستعتمد محصلة ارباح الشركة بشكل 
اساسي على س��عر البيع عند التخارج من هذا االستثمار، علما بان 

التقييم بالسعر العادل )ماركت تو ماركت( كان بتاريخ 2009/12/31.

 »جلوبل«: أرباحنا من تخارجنا في شركة 
صينية يعتمد على سعر البيع 

فاستمرار  نشاط السوق سيوفر فرصة لبعض الشركات لتسييل اسهم 
لدفع خدمة ديونها.

آلية التداول

حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها ثابتة في تداوالت ضعيفة 
باس����تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم البنك الوطني، ويتوقع 
اس����تمرار حركة التداول على اسهم البنوك في االنخفاض الى ان تزداد 
وتيرة تسريب املعلومات حول نتائج البنوك خاصة البنوك التي يتوقع 
ان توزع ارباحا، فهناك خمسة بنوك اعلنت عن ارباح في التسعة اشهر من 
العام املاضي اال انه باستثناء التوزيعات املتوقعة للبنك الوطني والتمويل 
الكويتي، فإنه يصعب التنبؤ 
بقدرة البنوك االخرى على 
توزي����ع ارب����اح خاصة ان 
بعض ه����ذه البنوك يواجه 
انكش����افات على الشركات 
احمللية، وفي ظل استمرار 
الصعوبات التي تواجهها هذه 
الشركات، فإن البنك املركزي 
سيطالب البنوك باملزيد من 
التحوط وزيادة املخصصات، 
وفي قطاع االس����تثمار فقد 
تراجعت اسعار اسهم العديد 
من اش����ركات االستثمارية 
ت����داوالت مح����دودة  ف����ي 
نسبيا باس����تثناء استمرار 
الت����داوالت املرتفع����ة على 

بعض االسهم.

على نفسية اوس����اط املتداولني، ولكن ما لم يكن هناك مبادرات اخرى 
ملجاميع اس����تثمارية ، فإن نشاط مجموعتي ايفا والصفاة سيقف عند 
مستويات سعرية معينة يتبعها تراجع السهم هذه الشركات، ورغم ان 
املجاميع املضاربية حترص على استغالل اي فرص مواتية للمضاربة اال 
ان هذه املجاميع حتتاج الى مبادرات لتحرك املجاميع االستثمارية االخرى 
على اسهمها ايضا حتى يس����تمر معدل دوران االموال داخل البورصة 
في االرتفاع، وبالتباعية سيؤدي ذلك التى ارتفاع اصول الشركات االمر 
الذي يحس����ن من وضع االسهم املرهونة لدى البنوك خاصة ان الكثير 
من الش����ركات الرخيصة جزء كبير من اس����همها موهون لدى البنوك، 
ويقابل هذه الرهونات خدمة فائ����دة وتعتبر مرتفعة في ظل الظروف 

االس����تثنائية التي متر بها 
الش����ركات ماليا، فاذا كان 
العديد من الشركات متكن 
بصعوبة شديدة من الوفاء 
بخدمة ديونها فان استمرار 
االوضاع االقتصادية الصعبة 
واالداء الضعيف للس����وق 
في الفترة القادمة س����يدفع 
بالعديد من الشركات الى عدم 
القدرة عل����ى الوفاء بخدمة 
ديونها، وبالتالي الدخول في 
البنوك،  مرحلة حرجة مع 
وبالتبعية سيؤثر ذلك على 
العام احلالي  البنوك خالل 
ايضا من حيث االستمرار في 
اخذ املزيد من املخصصات 
ملواجهة القروض املتعثرة، 
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