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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

�سركةالفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

»الشال«: 7.4 مليارات دينار إجمالي سيولة السوق في النصف األول
أشار إلى أن السوق فقد 4 مليارات دينار من قيمته في الربع الثاني

1.7 مليار دينار فائض الموازنة المتوقع للسنة المالية الحالية
األس��بوعي  التقرير  أش��ار 
الص��ادر ع��ن ش��ركة الش��ال 
لالستش��ارات االقتصادي��ة الى 
ان��ه بانتهاء ش��هر يونيو 2010 
انقضى الربع األول من الس��نة 
املالية احلالية 2011/2010 ومازالت 
اسعار النفط متماسكة وان مالت 
الى االنخفاض، بس��بب اخلوف 
من تداعي��ات ازمة ديون اوروبا 
السيادية، وعاودت اسعار النفط 
الكويتي ارتفاعها الى مس��توى 
جت��اوز ال��� 70 دوالرا للبرميل 

بع��د انخفاضها، الى ادنى معدل 
لها، خالل االس��بوع املنتهي في 
5/28 ببلوغه��ا مس��توى 67.81 
كان  وال��ذي  للبرمي��ل  دوالرا 
األدنى لها، للسنة املالية احلالية، 

وللعام احلالي.
وقد بلغ معدل س��عر برميل 
النفط لش��هر يوني��و نحو 72.1 
دوالرا منخفض��ا بنح��و -3.6 
دوالرات للبرميل، اي مبا نسبته 
-4.8% ع��ن مع��دل ش��هر مايو 
البالغ نحو 75.7 دوالرا للبرميل. 

وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل 
النف��ط للربع األول من الس��نة 
املالية احلالية نحو 76.7 دوالرا 
وه��و يزيد بنح��و 33.7 دوالرا 
للبرميل، اي مبا نس��بته %78.4 
عن الس��عر االفتراضي اجلديد، 
احلالية،  املوازن��ة  ف��ي  املق��در 
والبالغ 43 دوالرا للبرميل وهو 
يزي��د ايضا بنح��و 18.9 دوالرا 
اي مبا نس��بته 32.7% عن معدل 
سعر برميل النفط الكويتي للربع 
األول من الس��نة املالية الفائتة، 

والبال��غ 57.8 دوالرا للبرمي��ل، 
وكان مع��دل ش��هر يونيو من 
الس��نة املالية الفائتة 2010/2009 
يوني��و 2009 قد بلغ نحو 68.8 
دوالرا للبرمي��ل م��ا افضى الى 
ان حتقق هذه السنة التي انتهت 
بنهاية مارس الفائت معدل سعر 
لبرمي��ل النفط بل��غ نحو 68.7 

دوالرا.
ويفترض ان تكون الكويت قد 
حققت ايرادات نفطية خالل الربع 
األول مب��ا قيمت��ه 4.2 مليارات 

دين��ار واذا افترضنا اس��تمرار 
مستويي االنتاج واألسعار على 
حاليهما وهو افتراض في جانب 
األس��عار على األقل ال عالقة له 
بالواقع، فإنه من املتوقع ان تبلغ 
قيمة االيرادات النفطية احملتملة 
ملجمل السنة املالية احلالية نحو 
16.8 مليار دينار وهي قيمة اعلى 
بنحو 8.2 مليارات دينار عن تلك 
املقدرة ف��ي املوازنة ومع اضافة 
نح��و 1.1 مليار دين��ار ايرادات 
غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات 

املالي��ة احلالية  املوازنة للس��نة 
نحو 17.9 مليار دينار ومبقارنة 
هذا الرقم باعتمادات املصروفات 
البالغ��ة نحو 16.162 مليار دينار 
س��تكون النتيجة حتقيق فائض 
افتراضي في املوازنة يقارب 1.7 
مليار دينار ملجمل الس��نة املالية 
2011/2010، وهو أقل من الفائض 
املتوق��ع للس��نة املالي��ة الفائتة 
بنحو -71.7%، ويأتي ترتيبه ثامنا 
مقارنة بسنوات الفائض اإلحدى 

عشرة األخيرة.

على النواب وقف سيل 
مشروعات قوانين »الرشوة«

أش���ار التقرير الى انه وفي اطار ما يس���مى باحللول 
التوافقية، أو ما يسمى في السياسة باحللول الوسط مت 
في مجلس االمة االسبوع الفائت، مترير قانونني: االول هو 
قانون املرأة، في مداولته االولى، والثاني قانون صندوق 
املتعثرين، في مداولتيه االولى والثانية، ففي حالة املرأة 
طال الكرم االجازات، مبقابل ونصف � ودون مقابل � ورفض 
منح ربة املنزل مكافأة، ومت رفع سقف صندوق املتعثرين 
والتساهل في ش���روطه، مثل حق العودة الى االقتراض 
مقابل رفض مبدأ إسقاط الفوائد، وفي هذا التوجه تركيز 
على خفض نصف العبء املالي للمش���روعني، وهو أمر، 
بالقي���اس املطلق طيب ولكنه ال يعالج صلب املش���كلة، 
فاملبدأ العام والذي أظهرت األزمة املالية العاملية أهميته 
القصوى هو ضرورة احلفاظ على تنافس���ية االقتصاد � 
واالنس���ان أهم مكوناته � وال يتحقق هذا املبدأ سوى من 
خ���ال التوظيف املثالي للموارد ورب���ط املكافأة باجلهد 

وتعزيز القيم االيجابية في املجتمع.
ولقد س���قطت الدول التي لم تراع هذه املبادئ في أتون 
األزمة املالية العاملية احلالية، ودول مثل اليونان والبرتغال 
واسبانيا وايطاليا، مثا، متلك من املواد الدائمة ما ال يقارن 
مبا لدى الكويت، وامكاناتها السياحية والزراعية والصناعية 
هائل���ة، وتقدم التعليم فيها ال يحت���اج الى دليل، لكن ذلك 
ل���م يعفها من خفض رواتب العاملني ف���ي قطاعاتها العامة 
ومعاش���ات التقاعد ورفع سقف عمر التقاعد. انهم ببساطة 
يدفعون ثمن االسراف في االقتراض في املاضي، على حساب 
املس���تقبل. واالدارة العامة في الكويت ال تكتفي بهدر مورد 
مؤقت، ومعه تقويض صناعة املستقبل، وال تكتفي بفصل 
عاقة االنتاج باملكافأة، والتعليم مبتطلبات س���وق العمل، 
وامنا أصبح ما هو صحيح نادرا لديها، وأصبح مبدأ االلتزام 

بالقوانني واالنظمة ومتطلبات العمل مستنكرا.
و»الكوادر« و»الزيادات« و»املتعثرون« وقبله »املديونيات 
الصعبة« واملراهنة على اسقاط الفوائد و»املرأة« والتساهل 
مع الفساد، وحتى السرقة، كلها وغيرها كثير، تخالف مبدأ 
أساس���يا في بناء الدولة، وهو مبدأ التوازن بني احلقوق 
والواجب���ات. ان ما يتم الدفع به وتس���ويقه، وبقوة هو 
تثبي���ت حقوق ال متناهية للمواط���ن والتفريط في حق 
الوطن عليه. ان الوطن ال يحتاج الى من يقرض الش���عر 
أو يغن���ي له أو حتى ميوت في س���بيله، بقدر ما يحتاج 
الى من يعم���ل ألجله ويرعاه، وهذا املبدأ غائب عن ذهن 
الس���لطات العامة. ونعتقد ان االمر يحتاج الى جلس���ة 
خاصة ملجلس االمة للبحث في حق الوطن، أو في ضرورة 
طرح مبدأ التوازن بني احلقوق والواجبات، ومبدأ احترام 
حقوق االجيال القادمة أو التوازن بني احلاضر واملستقبل. 
وظاهرة قيام نائب بشتم وزير الصحة املتميز، ملجرد ان 
الوزير أراد تطبيق النظام والقانون على اجلميع، ظاهرة 
مرضية خطيرة، تكررت كثيرا ويجب ردعها بقوة، فهي 
جزء من مرض التمادي للحصول على ما هو اكثر كثيرا 

من احلقوق.

حتليله  في 
سوق  الداء 
ي���ت  لكو ا
ل���اوراق املالية ف���ي النصف 
االول من العام، اشار التقرير 
االسبوعي الصادر عن شركة 
الشال لاستشارات االقتصادية 
الى ان اداء السوق خال النصف 
االول من العام 2010 اقل نشاطا، 
مقارنة بأداء النصف االول من 
عام 2009، حيث تراجعت كل 
مؤشراته مثل مؤشر كمية االسهم 
املتداولة ومؤشر قيمة االسهم 
املتداولة، وعدد الصفقات، وقيمة 

املؤشر العام.
وكان الربع الثاني من العام 
احلال���ي اقل نش���اطا مقارنة 
بالربع االول، اذ تراجعت جميع 
املؤشرات الرئيسة، ايضا كان 
ش���هر يونيو هو االقل سيولة 
خال النصف االول من السنة 
من حي���ث القيمة املتداولة، اذ 
بلغت قيمة التداول خال هذا 
الشهر نحو 584.1 مليون دينار 
وهي قيمة متثل ما نسبته %7.9 
من اجمالي قيمة تداول النصف 
العام. وحقق شهر  االول لهذا 
مارس اعلى س���يولة او قيمة 
تداول، حيث بلغت تلك السيولة 
نحو 1690.1 مليون دينار، اي 
ما نس���بته 22.9% من اجمالي 

قيمة تداول النصف االول لهذا 
العام.

واقفل الربع الثاني على قيمة 
رأسمالية ل� 212 شركة، بلغت 
30.482 ملي���ار دين���ار، وعند 
مقارنة 210 شركات مشتركة، 
ما بني الربع الثاني والربع االول 
من عام 2010، ناحظ انخفاضا 
قاربت نسبته 11.7% حيث بلغت 
القيمة الرأسمالية نحو 30.462 
مليون دين���ار مقارنة بالربع 
االول من عام 2010 الذي حقق 
قيمة رأسمالية بلغت 34.484 
مليون دينار اي ان السوق قد 
فقد نحو 4 مليارات دينار من 
قيمته في ثاثة شهور، وانعقدت 
العمومية ملعظم  اجلمعي���ات 
الش���ركات خال الربع الثاني 
وقامت نحو 78 شركة بتوزيع 
ارباح نقدية واسهم منحة، او 
احد هذين املكسبني، اضافة الى 
زيادات في رؤوس االموال. وعند 
الرأسمالية في  القيمة  مقارنة 
نهاية الرب���ع الثاني مبثيلتها 
املس���جلة في الربع االول لهذا 
العام � دون االخذ في االعتبار 
بالش���ركات التي قامت بزيادة 
ف���ي رؤوس امواله���ا جند ان 
شركة متويل االسكان قد حققت 
ارتفاع في قائمة االسهم  اكبر 
املرتفعة، بزيادة بلغت نسبتها 

التقدم  54.5%، تلتها ش���ركة 
التكنولوجي، بزي���ادة بلغت 
نس���بتها 47.1% بينما سجلت 
شركة رابطة الكويت واخلليج 
للنقل اكبر خسارة في القيمة 
ضمن قائمة االسهم املنخفضة، 
بهبوط بلغت نسبته %55.8، 
تلتها ف���ي التراجع الش���ركة 
الوطنية الدولية القابضة مبا 
نس���بته 52%. وقد حققت 28 
ش���ركة ارتفاعا في اس���عارها 
مقارن���ة بنهاي���ة الربع االول، 
وانخفضت اسعار 158 شركة، 
بينما حافظت 24 شركة على 

مستوى اسعارها.
الثاني،  الرب���ع  ومع نهاية 
يكون النصف االول من عام 2010 
قد انقضى، وقد بلغ مس���توى 
السيولة في هذا النصف نحو 
7376.2 ملي���ون دينار، اي ما 
يعادل 25441.2 مليون دوالر، 
وكانت قراءة مؤشر الشال في 
نهاية شهر يونيو املاضي نحو 
446.9 نقطة، وبارتفاع بلغ 7.3 
نقاط، اي ما نسبته 1.7% مقارنة 
بنهاية السنة الفائتة. ولقياس 
البورصة  العائد االجمالي في 
احمللي���ة خال الفت���رة يجب 
اضافة العائ���د النقدي املوزع 
خال النصف االول من السنة 
احلالية، وال���ذي قارب معدله 

3.9%، ما يعني ان االرتفاع الكلي 
في البورصة طبقا ملؤشر الشال 

كان بحدود %5.6.
جدير بالذكر ان مؤشر الشال 
قد بلغ اعلى مستوى له خال 
النصف االول من السنة بتاريخ 
25 مارس عند 526 نقطة، اي 
بارتفاع بلغت نس���بته %19.7 
مقارن���ة بنهاية عام 2009، في 
حني بلغ ذلك املستوى ادناه عند 
417.1 نقطة، بتاريخ 27 يناير. 
وبلغ اجمالي القيمة املتداولة � 
كما ذكرنا سابقا � حتى نهاية 
2010/6/30، نحو 7376.2 مليون 
دينار، ومبعدل يومي قارب 59 
مليون دينار، وهو معدل ادنى مبا 
نسبته 43.8% عن مثيله للفترة 
نفسها من عام 2009 والذي بلغ 

104.9 مايني دينار.
وبلغت كمية االسهم املتداولة 
نحو 44597.7 مليون س���هم، 
ق���ارب 356.8  ومبعدل يومي 
مليون سهم، وهو معدل ادنى 
مبا نس���بته 32.7% عن مثيله 
للفترة نفس���ها من عام 2009. 
اما عدد الصفق���ات فقد قارب 
753.8 مليون صفقة، ومبعدل 
يومي بلغ 6030 صفقة، وهو 
معدل ادنى مبا نسبته %36.3، 
عن مثيله للفترة نفس���ها من 

عام 2009.

تقــرير


