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ارتفاع محفظة القروض والسلفيات بنسبة 2.3٪ لتسجل 13.6 مليار دوالر

خروج سهم »زين« من عباءة السوق شّكل دعمًا خالل تعامالت األسبوع

»األهلي المتحد« يربح  65.7 مليون دوالر للربع األول

»وضوح«: األحداث المتسارعة بين »أجيليتي« والحكومة األميركية 
ساهمت في عدم االستقرار بين أوساط المتعاملين

ذكر تقرير شركة وضوح 
لالستشارات االقتصادية 
ان سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد اداء متواضعا 
في االسبوع االخير من شهر ابريل حيث اغلق 
املؤشر هذا االسبوع على نحو ايجابي وذلك 
عند مستوى 7.299.4 نقطة محققا مكاسب 
اسبوعية مبقدار 44.6 نقطة اي ما يعادل %61 
وذلك باملقارنة مع اغالق االسبوع السابق 

والذي كان عند مستوى 7.254.8 نقطة.
كما حفل االسبوع بالعديد من االحداث 
املتباينة والتي شكلت ضغطا على السوق 
تارة ودعما له تارة اخ���رى وذلك بدءا من 
التصريحات الت���ي أدلى بها رئيس مجلس 
ادارة بيت التمويل الكويتي بدر املخيزمي حول 
عدم وجود خالف مع البنك املركزي بشأن 
املخصصات وج���ار اعتماد البيانات املالية 
للبنك وقد ساهم هذا التصريح في تخفيف 
حدة الضغوط البيعية على السهم واعادة 
الطمأنينة الى نفوس املتعاملني ولو بشكل 
مؤقت حلني استكمال الصورة من خالل صدور 

البيانات املالية والنتائج املترتبة عليها.

ومن جانب آخر، أفاد التقرير بأن األحداث 
األخيرة واملتس����ارعة بني كل من أجيليتي 
واحلكومة األميركية ساهمت في ايجاد حالة 
من عدم االس����تقرار بني أوساط املتعاملني، 
اذ وللمرة األول����ى يكون هناك تصريحات 
رس����مية من قبل احلكومة االميركية حول 
وجود تس����وية حول القضية محل النزاع 
بني الطرفني، وفي املقاب����ل أكدت أجيليتي 
تلك املفاوضات اال انها ذكرت أنه ال ضمانات 
بنجاح التسوية مع احلكومة األميركية، األمر 
الذي عزز من حي����رة املتعاملني وتوترهم 
وب����دا ذلك واضحا من خ����الل موجة البيع 
والتراجعات التي أصابت الس����هم بعد ذلك 
اإلعالن، ولكن امله����م وااليجابي هذه املرة 
هو قرب حسم امللف والذي من املتوقع ان 
يكون مطلع االس����بوع املقبل وبذلك تكون 
الصورة واضحة لدى املستثمرين ونكون 
قد اقتربنا من اغالق احد امللفات التي طاملا 

شكلت ازعاجا للسوق.
ومن األمور التي ش����كلت دعما للسوق 
خالل تعامالت األسبوع خروج سهم زين من 
عباءة السوق هذا االسبوع اذ استطاع السهم 

ان يحافظ على مستوياته بل ويحقق تقدما 
واضحا اثناء جلسات التداول التي شهدت 
تراجعات قوية، ولعل من األمور التي أدت 
الى ذلك التقدم الذي حدث على مستوى نقل 
األصول األفريقية وبلوغها للمراحل النهائية 
ما يعني قرب استحقاق الدفعات والتي يتوقع 
لها ان تكون منتصف الشهر املقبل. وبشكل 
عام فاملس����تثمرون اليزالون متريثون في 
نظرتهم واحلكم على السوق بالنسبة للفترات 
املقبلة، اذ من الصعب بناء التقديرات قبل 
حسم مجموعة من األحداث وامللفات العالقة 
واملزعجة، فهم بحاج����ة الى معرفة القيمة 
»احلقيقية« للشركات واكتمال الصورة حول 
أوضاعها وهو مطلب مهم وأساسي وداعم 
لقوة السوق في املستقبل، وفي ظل غياب 
املعلومات ح����ول النتائج املالية واألحداث 
والقضايا املهمة ذات العالقة بالشركات يجعل 

املضاربة والتقلبات سيدا املوقف.
وبغ����ض النظر عن مس����تقبل حتركات 
املؤش����ر على املدى القصير فإن املعطيات 
الفنية متوس����طة األج����ل تصف تراجعات 
املؤشر احلالية واحملتملة على انها حتركات 

تصحيحية مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود 
االرتفاع مرة اخرى، مستهدفا الوصول الى 
مس����توى 7.600 نقطة وصوال الى منطقة 
املقاومة 7.730 � 7.740 نقطة التي تتوافق 
مع نسبة »فيبوناتشي« التصحيحية البالغة 
61.8% للتراجعات الكبيرة السابقة من مستوى 

8.438 نقطة الى مستوى 6.616 نقطة.
ويستند هذا الس����يناريو  في ذلك الى 
العديد من الظواهر الفنية، يتمثل ابرزها في 
جناح املؤشر في االختراق واالغالق على أعلى 
مستوى مقاومة القناة الهبوطية األسبوعية 
التي ظلت تسيطر على حتركاته طيلة األشهر 
الثماني األخيرة، األمر الذي يوضح امتالك 
املؤشر القدرة الكافية على مواصلة االرتفاع، 
باالضافة الى قراءات نظرية »موجات اليوت« 
التي ترجح انتهاء املوجة الثانية الهبوطية 
في االجتاه التصاعدي العام املتواجد على 
الرسومات البيانية األسبوعية، األمر الذي 
يرجح ولوج املؤشر الى مراحل تكوين املوجة 
الثالثة التصاعدية التي تستهدف الوصول 
الى مستوى 7.700 نقطة خالل الفترة املقبلة 

بصفة مبدئية.

أعلن البن���ك األهلي املتحد نتائجه املالية 
للربع األول من عام 2010، والتي تظهر حتقيق 
أرباح صافية بلغت 65.7 مليون دوالر لفترة 
الثالثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2010 مقارنة 
ب� 85.9 مليون دوالر في الفترة نفس���ها من 
العام املاضي بانخفاض قدره 23.5% مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي، إال أن مقارنة 
الربحية الناجتة بع���د حتييد آثار اإليرادات 
االس���تثنائية تظهر حتسنا كبيرا عن الفترة 

املقارنة في 2010.
وقد جاءت النتائج اإليجابية للفترة مدفوعة 
بتحسن في صافي هامش الفائدة والذي بلغ 
2.4% مقارن���ة ب� 2.3% للرب���ع األول من عام 
2009، ومبوازاة زيادة متحفظة في محفظة 

القروض والس���لفيات التي ارتفعت بنسبة 
2.3% إلى 13.6 مليار دوالر، ليثمر ذلك ارتفاعا 
في صافي دخل البنك م���ن الفوائد إلى 117.1 
مليون دوالر بزيادة قدره���ا 9.4% باملقارنة 
م���ع نفس الفترة من عام 2009. كما تتضمن 
ائتمانية  الفترة اعتم���اد مخصصات  نتائج 
بقيم���ة 51.8 مليون دوالر مب���ا يتيح للبنك 
تغطية كامل التس���هيالت االئتمانية املقدمة 

ملجموعتني سعوديتني متعثرتني.
وكان جلهود البنك الرامية لتعزيز كفاءة 
العمليات والتحكم ف���ي التكاليف أثرها في 
حتقيق خفض إضافي في إجمالي املصروفات 
التشغيلية إلى 58.9 مليون دوالر لتصل نسبة 
التكالي���ف إلى الدخل إلى مع���دل 31.9%، في 

حني بلغ العائد األساس���ي واملخفض للسهم 
1.3 س���نت أميركي عن الفترة املنتهية في 31 

مارس 2010.

تحديات 2010

وفي معرض تعليقه على نتائج الفترة، قال 
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي املتحد فهد 
الرجعان: »يظل عام 2010 حافال بالتحديات على 
صعيد البيئة التشغيلية، إال أننا ننظر بارتياح 
إلى متانة وضع البنك وأدائه اإليجابي برغم 
ظروف األسواق وإلى مؤشرات النمو املستمر في 
إيرادات البنك من عملياته املصرفية األساسية 
وإلى قيامه بالتعامل الكامل مع املخصصات 

فهد الرجعاناملطلوبة في محافظه االئتمانية«.

العراق يدعو الكويت إلى تجميد جميع
اإلجراءات ضد الخطوط الجوية العراقية

نقابة الطيارين اللبنانيين تنفذ إضرابًا يشل
رحالت »طيران الشرق األوسط« من وإلى بيروت

صورة أرشيفية )14 يوليو 2003( تظهر طائرات ركاب تابعة للخطوط العراقية في مطار بغداد بعد أن مت احتجازها بواسطة قوات التحالف

طيارو امليدل إيست يشاركون في اعتصام خارج مكتب الشركة في مطار بيروت الدولي

بغداد � أ.ش.أ: دعت وزارة النقل العراقية، 
السلطات الكويتية إلى جتميد جميع اإلجراءات 
التي مت اتخاذها ضد اخلطوط اجلوية العراقية 
ومتكني مدير عام اخلط���وط من العودة إلى 
أرض الوطن خللق أجواء مناسبة لبحث هذه 
امللفات وحلها وديا من خالل العالقات االخوية 

بني الشعبني الشقيقني.
وذكر بيان صدر ع���ن وزارة النفط أمس 
أن اخلطوط اجلوية العراقية قامت باالتفاق 
مع إحدى الشركات البريطانية للبدء بتسيير 
رحالت مباش���رة من مطار بغداد إلى لندن، 
مشيرة إلى أن الرحلة األولى انطلقت بتاريخ 
25 أبريل 2010 بواسطة طائرة مستأجرة من 

إحدى الشركات السويدية.
وأكد البيان أن هذه الرحالت ال حتقق أى 
أرباح أو إي���رادات لصالح اخلطوط اجلوية 
العراقية إمنا تقوم بها لغرض تس���هيل سفر 

العراقيني الذين اعتادوا السفر عبر مطارات 
الدول األخرى، مما يكلفهم وقتا إضافيا وأمواال 
كثيرة، باإلضافة إلى صعوبة احلصول على 

تأشيرات الدول التي يسافرون من خاللها.
وأوضح انه عند وصول الطائرة إلى مطار 
»جاتويك« في لندن قام محامي الس����لطات 
الكويتي����ة مبحاولة حجز الطائ����رة، إال أنه 
فشل في ذلك كون الطائرة مملوكة للشركة 
السويدية، ولم تكتف السلطات الكويتية بذلك، 
حيث أقامت الدعوى على الشركة البريطانية 
املتعاقدة مع شركة اخلطوط اجلوية العراقية، 
ومن ثم وفى إجراء تصعيدي استصدرت قرارا 
من السلطات البريطانية ملنع سفر مدير عام 
الشركة اخلطوط اجلوية العراقية املوجود 
حاليا في لندن ومت سحب جواز سفره وجميع 
الوثائق التي كانت بحوزته في انتظار إجراءات 

قضائية.

بيروت � كونا: توقفت الرحالت اجلوية التابعة 
لشركة طيران الشرق األوسط عن العمل في مطار 
رفيق احلري���ري الدولي في بيروت أمس تنفيذا 
لإلضراب التحذيري الذي أقرته نقابة الطيارين 
اللبنانيني ملدة 24 ساعة احتجاجا على رفض ادارة 

الشركة تنفيذ مطالب الطيارين.
ويطال���ب الطيارون اللبنانيون باس���ترجاع 
حقوقهم التي خسروها خالل إعادة هيكلة شركة 
طيران الشرق األوس���ط في عام 2001 من بينها 
زيادة الرواتب وزيادة اإلجازة الس���نوية من 30 

يوما الى 42 يوما.
وق���ال نقيب الطيارين محم���ود حوماني في 
تصريح صحافي انه في ضوء استنفاد »وسائل 
احلوار« مع ادارة الش���ركة ووصول األمور الى 
طريق مس���دود وحرصا على حق���وق الطيارين 
املكتس���بة ومهنة الطيار تعلن النقابة اإلضراب 
الش���امل ملدة 24 س���اعة بدءا من الساعة الثالثة 
صباح���ا بالتوقيت احمللي كخط���وة أولية حلني 
استعادة احلقوق وشروط العمل املقدمة الى ادارة 

الش���ركة. وأكد حوماني انه »اذا لم نتوصل الى 
احلقوق التي نبتغيها نحن واإلدارة فس���يكون 

هناك إضراب الحق في االسبوع املقبل«.
من جهته اوضح رئيس مجلس ادارة الشركة 
محمد احلوت في حديث صحافي نش���ر أمس ان 
23 رحلة للش���ركة الوطنية بني لبنان واخلارج 
وبالعكس تأثرت بهذا اإلضراب مما تس���بب في 

تأخير سفر نحو 5000 راكب.
واش���ار الى ان الركاب واملس���افرين على منت 
طائرات طيران الشرق األوسط بقوا على اتصال 
مع الشركة لتسهيل سفرهم إما عبر شركات طيران 
اخ���رى او عن طريق تأمني رح���الت جديدة لهم 

بواسطة طائرات مستأجرة.
أما بالنس���بة حلركة املطار ف���ي بيروت على 
صعيد ش���ركات الطيران العربية فهي مستمرة 
بعملها بشكل طبيعي وعادي ولم تتأثر بإضراب 
الطيارين اللبناني���ني بحيث أقلعت وهبطت في 
املطار جميع الرحالت اجلوية التابعة للشركات 

العربية واألجنبية وفقا للمواعيد احملددة لها.

اتحاد الشركات االستثمارية ناقش مع »الغرفة« 
قانون العمل في القطاع األهلي

جانب من اللقاء

الش����ركات  نظ����م احت����اد 
االس����تثمارية لقاء ضم ممثلي 
الشركات االستثمارية واخلدمات 
املالية امس في مبنى غرفة جتارة 
وصناعة الكويت وسط حضور 
كبي����ر من اكثر من 70 ش����ركة 
اس����تثمارية، حيث كان هدف 
اللقاء مناقش����ة »قانون العمل 
في القطاع األهلي« والذي اعتمد 

مؤخرا.
وأوضح أمني ع����ام االحتاد 
د.رمضان الشراح ان الهدف من 
اللقاء هو االستماع الى مالحظات 
ورأى الشركات حول القانون، 
والذي جاء في سبعة فصول من 
خ����الل 150 مادة، وذلك لبلورة 
اآللية املناس����بة لتنفيذ ما جاء 
القان����ون، ومعرفة كيفية  في 
تطبيقه ومتابعته مع اجلهات 
املعنية فيم����ا يخص العاملني 
وأرباب العمل. وأضاف الشراح 
ان احلضور تطرق����وا للعديد 
من امل����واد في القان����ون، ومن 
ذلك املادة 166 اخلاصة بالعمل 
االضافي، وكذلك املادتان 51 و52 

واخلاصت����ني بالعقود احملددة 
امل����دة، وكذلك امل����واد املتعلقة 
بإجازة الوضع للمرأة والراحة 
االسبوعية واحلقوق اخلاصة 
الى ان د.هشام  باملرأة، مشيرا 
الصالح قدم عرضا لقانون العمل 
اجلديد من خ����الل تناول فترة 
االن����ذار، مكافأة نهاية اخلدمة، 
الراحة االس����بوعية، االجازات 

الرس����مية، االجازات املرضية، 
االجازات السنوية، اجازة احلج، 
وكذلك اجازة عن حاالت الوفاة، 
القانوني  وقد أجاب املستشار 
محمد النجار � مستشار مكتب 
اخلبرة لالستشارات القانونية 
وأعم����ال احملاماة واملستش����ار 
القانوني لالحتاد � عن األسئلة 

التي طرحت خالل اللقاء.

لجنة الصناعة والعمل بـ »الغرفة« 
بحثت المنتجات الوطنية

عقدت جلنة الصناعة والعمل بغرفة جتارة وصناعة الكويت 
اجتماعها األول بعد إعادة تش��كيلها عقب االنتخابات األخيرة 
برئاسة فهد اجلوعان حيث اطلعت على عدد من تقارير املتابعة 
خاصة تقييم ما كش��ف عنه تطبي��ق قانون العمل اجلديد رقم 
6 لس��نة 2010 من ثغ��رات وأوجه قصور في ض��وء ما أثارته 
وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية من انه جاء سخيا 
مبا اس��تحدثه من مزايا للعمل، األمر الذي سيشكل عبئا كبيرا 
على أصحاب األعمال، وس��ينعكس سلبا على املستهلك بزيادة 
تكاليف اإلنتاج، كما سيضعف امليزة التنافسية للمنتج الكويتي 
في األسواق احمللية واخلارجية، وكذلك ترحيب الغرفة مبشروع 
قانون التأمني ضد البطالة الذي يعتبر استكماال ملنظومة التأمينات 
االجتماعية الكويتية التي تضم حاليا التأمني ضد الش��يخوخة 
والعجز واملرض والوفاة، وبذلك يرس��خ حقا أصيال من حقوق 

املواطن الكويتي.
واستعرضت اللجنة جهود »الغرفة« ملعاجلة تداعيات تطبيق 
قرار مجلس الوزراء بش��أن حتديد نسب العمالة الكويتية لدى 
اجله��ات غير احلكومية في ظل الظروف غير املواتية التي متر 
بها البالد بش��كل عام والقطاع اخل��اص حتديدا، حيث مازالت 
الغرفة تتلقى شكاوى من الشركات واملؤسسات األعضاء بسبب 
ارتفاع النسب واختالف التصنيفات، يستدعي إعادة النظر في 

قرار مجلس الوزراء املشار اليه.
كم��ا اطلعت اللجنة على مالحظات »الغرفة« على مش��روع 
القواعد اخلليجية، وأكدت على ضرورة إعطاء املنتجات الوطنية 
األولوية في األسعار على مثيالتها من املنتجات املستوردة بنسبة 

تتراوح بني 15 و%20.

أوضح تقرير شركة االستثمارات الوطنية الشهري 
ان مؤشر املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة 
وعدد الصفقات وقيمتها انخفض بنسبة %28.7 
و10.7% و8.4% على التوالي، ومن اصل 211 ش����ركة مدرجة 
بالسوق الرسمي مت تداول اسهم 185 شركة بنسبة %87.7 
من اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق ارتفعت اسعار 
اسهم 49 شركة بنسبة 26.5% من اجمالي اسهم الشركات 
املتداولة في السوق، فيما انخفضت اسعار اسهم 123 شركة 
بنسبة 66.5% من اجمالي اسهم الشركات املتداولة بالسوق 
واس����تقرت اسعار اسهم 13 شركة بنسبة 7.0% من اجمالي 
اسهم الشركات املتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 
26 شركة بنسبة 12.3% من اجمالي اسهم الشركات املدرجة 
بالسوق الرسمي، علما انه مايزال هناك 14 شركة موقوفة 

عن التداول لعدم تقدمي البيانات املالية.
كما مت بتاريخ 2010/4/18 ادراج ش����ركة املسار لالجارة 
واالس����تثمار في السوق الرسمي، حيث جرى التداول على 

سهمها ما بني 65 و82 فلسا.
اما القيمة الس����وقية، فبنهاية شهر ابريل بلغت القيمة 
الرأسمالية للش����ركات املدرجة بالسوق الرسمي 34.316.8 
مليون دينار بانخفاض قدره 347.7 مليون دينار وما نسبته 
1.0% مقارنة مع شهر مارس 2010 والبالغة 34.664.5 مليون 
دينار وارتفاع قدره 3.893.1 نقطة وما نسبته 12.8% نقطة 

عن نهاية عام 2009.
وحول االداء العام للس����وق، فقد انهى س����وق الكويت 
لالوراق املالية تعامالته لشهر ابريل على انخفاض في اداء 
مؤشراته وذلك في قياس����ه مع اقفال شهر مارس املاضي، 
حيث تراجعت املؤشرات العامة )NIC50 � السعري � الوزني( 
بنسب بلغت 1.7% و3.1% و1.2% على التوالي، وكذلك االمر 
بالنسبة الى املتغيرات العامة )املعدل اليومي للقيمة املتداولة 
� عدد الصفقات � كميتها( والتي انخفضت بنسب بلغت %8 
و11% و29% على التوالي، هذا وبلغ املتوسط اليومي للقيمة 
املتداولة 70 مليون دينار خالل شهر ابريل مقابل 77 مليونا 

لشهر مارس من عام 2010.
وبعد ان جنح سوق الكويت لالوراق املالية في الوصول 
الى اعلى نقطة له خالل العام 2010 البالغة 7.575 نقطة 
وذلك في نهاية االسبوع االول من تعامالت شهر ابريل، 
والتي لم يصل اليه���ا منذ اكتوبر للعام 2009، دخل من 
بعدها في موجة من جني االرباح شملت معظم قطاعاته، 
وذلك تأثرا باالخبار املتضاربة التي خلقت رؤى متناقضة 
جلمهور املتداولني مما عمل على تشويش توجه السوق 
بصفة عامة وكانت احملرك الرئيس���ي لتداوالت الشهر، 
وعلى الرغم من متتع السوق بعوامل جاذبة سواء كانت 
للتوقعات االيجابية ناحية ارباح بعض الشركات املدرجة 
في الربع االول من العام احلالي او بدخول مس���تثمرين 

اجانب مقابل تخارج شركات محلية بأرباح استثنائية او 
حتى بالنسبة الى التوزيعات النقدية املترقبة والتي من 
املفترض ان تكون االعلى في تاريخ سوق االوراق املالية، 
اال ان احلركة املضاربية املبالغة والتي اقتاتت على اخبار 
وشائعات غير رسمية في ظل ضعف مستوى الشفافية 
س���واء من ناحية عملية االفصاح او من ناحية ممارسة 
الدور الرقابي احلازم حلماية مدخرات املساهمني وصغار 
املستثمرين، البد من ان يكون لها تبعات وترتبات، خاصة 
ان حجم تلك التعامالت قد ش���كل جزءا كبيرا من املعدل 
اليومي للقيم املتداولة، حيث ان تزامن ذلك االمر مع بلوغ 
السوق الى مس���تويات جديدة لم يؤسس عليها بدرجة 
كافية قد حفز على دخول السوق في موجة التصحيح، 
اال ان الالفت هو محافظة الس���وق عل���ى معدالت وقيم 
تداول معقولة باملقارنة مع فترات رواج الس���وق خالل 
الربع االول وجناحه في التماسك حول مستويات دعمه 
فوق مستوى 7.200 نقطة وهو ما يعكس حضور الرغبة 

الشرائية واستمرار عملية بناء املراكز.
وحتى نهاية تداول الشهر، لم تعلن سوى 29 شركة عن 
ارباحها للربع االول من العام 2010 من اصل مئتني واحدى 
عشرة شركة مدرجة بالسوق الرسمي، ومن املأمل ان يكتمل 
مشهد اعالنات االرباح خالل االسبوعني املقبلني والتي تنتهي 

معها املهلة القانونية لالفصاح.

»االستثمارات«: األخبار المتضاربة في البورصة أفرزت 
رؤى متناقضة للمتداولين والتشويش على توجه السوق

تقـرير

انخفاض فائض ميزان المدفوعات
في الكويت إلى 8.1 مليارات دينار

 الكويت � أ.ف.پ: انخفض 
فائض ميزان املدفوعات الكويتي 
الى النصف في 2009 مقارنة 
بالعام السابق بسبب تدهور 
اسعار النفط اخلام، كما ذكر 

بنك الكويت املركزي  أمس.

واش���ارت احصاءات بنك 
الكويت املركزي الى ان الفائض 
في ميزان املدفوعات انخفض 
من 16.2 مليار دينار في 2008 
ال���ى 8.1 ملي���ارات دينار في 

.2009

ويعود هذا االنخفاض الى 
تراج���ع عائ���دات الصادرات 
النفطية الكويتية بنسبة %40، 
وق���د تراجعت من 77.1 مليار 
دوالر في 2008 الى 46.5 مليار 

دوالر العام املاضي.

احتجاجًا على رفض إدارة الشركة تنفيذ مطالب الطيارين


