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تداول حجمها 21.38 مليون سهم نفذت من خالل 654 صفقة قيمتها 
5.10 ماليني دينار. 

تسييل األسهم والدعم الحكومي

التزال األسهم املرهونة أحد أهم معوقات استمرار أداء السوق خالل 
النص���ف الثاني من العام 
احلالي، فتلك األسهم كانت 
مبثاب���ة القنبلة املوقوتة 
التي أفرغ���ت صفقة زين 
من محتواها اإليجابي عبر 
مقابلة توزيعاتها النقدية 
مبزيد من التسييل لألسهم 
املرهونة، وتلك األس���هم 
أمام  التزال تضع عراقيل 
البن���وك في  أداء قط���اع 
النص���ف الثاني من العام 
مع استمرار انخفاض قيمة 
األصول وهو ما قد يعزز 
اجت���اه بنوك محلية نحو 
تس���ييل أس���هم مرهونة 
لديه���ا وهو ما س���يلحق 

على أسعارها دون تغيير. 
وتصدر قطاع الش���ركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 
117.2 مليون س���هم نفذت من خالل 1154 صفقة قيمتها 4.47 ماليني 

دينار. 
واحتل قطاع االستثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 76.43 

مليون سهم نفذت من خالل 
1222 صفقة قيمتها 6.44 

ماليني دينار. 
وجاء قطاع اخلدمات في 
املركز الثالث بكمية تداول 
49.1 مليون سهم  حجمها 
نفذت من خالل 1094 صفقة 
قيمتها 9.71 ماليني دينار. 
واحت���ل قط���اع غير 
الكويتي املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 27.33 مليون 
سهم نفذت من خالل 293 
صفقة قيمتها 1.32 مليون 

دينار. 
وجاء قطاع الصناعة 
في املركز اخلامس بكمية 

البنوك والخدمات تقود السوق إلى المربع األخضر »مجددًا«
... والمتداولون يترقبون قرارات مجلس الوزراء اليوم 

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
14.48 مليون دينار على 41.8% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: زين، بيتك، أجيليتي، أنابيب، 

مجموعة الصناعات، بنك اخلليج.
 استحوذت قيمة تداول سهم »زين« والبالغة 4.81 

ماليني دينار على 13.5% من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤش���رات 6 قطاعات ارتفاعا أعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 130.7 نقطة، تاله مؤشر 
قطاع البنوك مبقدار 103.1 نقاط، وجاء مؤش���ر 
قطاع االس���تثمار في املرتب���ة الثالثة بواقع 67 
نقطة، فيما جاء قطاع األغذية في املرتبة الرابعة 

بواقع 44 نقطة.  ت
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ضررا شديدا مبسار السوق والذي 
قد يرتد ملس���تويات 6000 نقطة في 
الربع الثالث الذي يعد ربعا موسميا 
تغلب في العادة عليه حالة اخلمول 

مع بدء فترة اإلجازات. 
وعلى الرغم من تعلق اآلمال على 
تدخل حكومي بناء في الس���وق، إال 
أن نتائ���ج النصف األول التزال هي 
ف���ي حتديد  العوامل حس���ما  أكثر 
مس���ار الس���وق على املدى الطويل 
وكذلك تدخل املجاميع االستثمارية 
لدعم أسهم شركاتها التي تراجعت 
ملستويات متدنية للغاية خالل الربع 

الثاني مقارنة مبا كانت عليه في الربع األول. 

آلية التداول

قادت أسهم البنوك السوق الرتفاعات ملحوظة مدعومة بارتفاعات 
معظم أس���عارها باستثناء البنك التجاري وبيت التمويل الكويتي، 
حيث ارتفع س���عر الوطني بواقع 20 فلسا مستقرا عند دينار و140 
فلسا للس���هم فيما استمر س���هم بنك اخلليج في االرتفاع بواقع 5 
فلوس للسهم مس���تقرا عند 400 فلس للس���هم، وشهد سعر سهم 
»بيتك« عمليات جني أرباح ليتراجع السهم بواقع 10 فلوس مستقرا 

عند 930 فلسا للسهم. 
وشهدت أسهم شركات االستثمار ارتفاعات متباينة قادتها أسهم 
الشركات املرتبطة بسهم »زين« وعلى رأسها »االستثمارات الوطنية« 
التي ارتفعت بواقع 15 فلس���ا للسهم مستقرا عند 290 فلسا للسهم 
وكذلك ارتفع س���هم الساحل بواقع 8 فلوس للسهم مستقرا عند 114 
فلسا، كما ارتفع سهم »املشاريع« بواقع 10 فلوس ليستقر عند 310 

فلوس للسهم. 

الصناعة والخدمات 

شهد س���هم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 4 فلوس ليستقر 
عند 232 فلس���ا للسهم في تداوالت نش���طة بلغت 5.5 ماليني سهم 
بقيمة بلغت 1.29 مليون دينار، كما شهد سهم األنابيب ارتفاعا بواقع 
فلسني للسهم مستقرا عند 222 فلسا للسهم في تداوالت نشطة بلغت 

قيمتها 8 ماليني سهم بقيمة بلغت 1.8 مليون دينار. 
وفي قطاع اخلدمات قادت تداوالت سهم »زين« أعلى القيم املتداولة 
على مس���توى األس���هم املتداولة حيث ارتفع سعر السهم بواقع 20 
فلسا ليستقر عند دينار و100 فلس للسهم، وذلك وفق نشاط ملحوظ 
للكميات املتداولة على الس���هم والتي بلغت 4.3 ماليني سهم بلغت 

سيولتها 4.8 ماليني دينار. 
وشهدت تداوالت »أجيليتي« نشاطا ملحوظا بكمية تداول بلغت 
8.36 ماليني سهم بلغت قيمتها 2.4 مليون دينار وأغلق السهم على 
ارتفاع قدره 295 فلسا للسهم، كما شهدت مجموعة الرابطة ارتفاعات 
بواقع 10 فلوس للسهم على مستوى شركات »الرابطة« و»الوطنية 

للتنظيف« و»لوجستيك«. 
 

عمر راشد 
تتجه عيون املتداولني ومستثمري 
السوق باجتاه اجتماع مجلس الوزراء 
الي���وم والذي من املق���رر أن يتخذ 
أدوات فاعلة من ش���أنها تصحيح 
أوضاع الس���وق الذي عانى خالل 
األيام القليلة املاضية من تراجعات 
حادة أعادت السوق ملستويات تراجع 
»تاريخية« عمقها نفسية املتداولني 
السلبية ونظرتهم السوداوية حلركة 
الس���وق خالل املرحلة املقبلة، مع 
غياب أي آم���ال بتدخالت حكومية 

إلنقاذ السوق. 
وكان لتلويح احلكومة بالتدخل خالل اليومني املاضيني والتي من 
املتوقع أن تفرز نتائج إيجابية بشأن تنفيذ مشاريع تنموية تعزز 

أجواء الثقة في السوق. 
ومع استمرار وتيرة األجواء اإليجابية للسوق أغلقت ثالث جلسات 
التداول األسبوعية ورابع جلس���ات الشهر اجلاري على ارتفاع في 
املؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشرها السعري بنسبة 
0.71% ليغلق عند مستوى 6364.7 نقطة رابحا 45 نقطة، فيما ارتفع 
املؤشر الوزني للسوق بنس���بة 1.15%، عند مستوى 386.89 نقطة 
رابحا 4.39 نق���اط. فقد أغلقت أحجام الت���داول على ارتفاع بلغت 
نس���بته 50.48% مقارنة بأول من أمس بواقع 310 ماليني سهم، فيما 
ارتفعت قيمة التداول بنس���بة 20.47% بالغة 35.49 مليون دينار، 
وعكست أحجام التداول نشاطا كبيرا لم تشهده حركة التداول منذ 

نهاية أبريل املاضي. 
وعلى الرغم من عودة اللون األخضر مجددا إلى الس���وق، اليزال 
الترقب سيد املوقف على أداء حركة التداول خاصة أن بعض األسهم 
القيادية في الس���وق ش���هدت عمليات بيع »ملحوظة« خالل جلسة 
التداول، األمر الذي يؤشر الحتمالية حدوث عمليات جني أرباح قد 

تشهدها جلسة اليوم.
وعلى الرغم من عودة اآلمال النتعاش السوق مجددا مع عزم اجلهات 
احلكومية للبدء في تنفيذ القوانني التي مت إقرارها من قبل مجلس 
األمة والتي على رأسها تنفيذ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وكذلك بدء اخلطوات العملية لتشكيل مفوضية قانون هيئة أسواق 
خ���الل األيام القليلة املقبل���ة، إال أن نتائج النصف األول التزال هي 

أكثر العوامل حسما ألداء السوق في املرحلة املقبلة. 

 المؤشرات العامة 

ارتفع املؤشر العام للبورصة بواقع 45 نقطة ليغلق على 6364.7 
نقطة بارتفاع نسبته 0.7% مقارنة بأول من أمس، فيما ارتفع املؤشر 
الوزني 4.39 نقاط ليغلق على 386.89 نقطة بارتفاع نسبته %1.15. 
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 310.4 ماليني سهم نفذت من خالل 
4938 صفقة قيمتها 35.49 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 
111 ش���ركة من أصل 212 ش���ركة مدرجة، ارتفعت أس���عار أسهم 77 
شركة وتراجعت أسعار أس���هم 23 شركة وحافظت أسهم 11 شركة 

الحكومة باتجاه 
التنفيذ الفعلي 
لمشروعات 
الخطة وتشكيل 
مفوضية هيئة 
أسواق المال

استحواذ قيمة 
أسهم 6 شركات 

والبالغة 14.84 
مليون دينار 

على 41.8% من 
إجمالي القيمة

المؤشر 45 نقطة وتداول 
310.4 ماليين سهم

قيمتها 35.49 مليون دينار

ارتفاع

)سعود سالم(هل تنجح احلكومة في اتخاذ قرارات تدعم االجتاه الصعودي للسوق؟ 

الكويتي  البنك األهلي  أعلن 
عن اطالق برنامج���ه الصيفي 
التدريبي للشباب الكويتي من 
طلبة املرحلة الثانوية خالل فترة 
إجازة الصي���ف ضمن اخلطط 
اإلس���تراتيجية إلدارة امل���وارد 
البش���رية التي تق���وم بها على 

مدار السنة.
وفي هذا اخلصوص، أش���ار 
مدير املوارد البشرية لدى البنك 
األهلي حمزة انكي الى أن املبادرة 
البنك األهلي  أتت حرصا م���ن 
الكويتي على تفعيل مسؤوليته 
االجتماعية نحو اجليل اجلديد 
واملساهمة في دفع عجلة التنمية 
التربوية وأيضا االرتقاء مبستوى 

املخرجات التعليمية.
وأض����اف ان البرنامج يهدف 
ال����ى تدريب الطلب����ة وتعريفهم 
عن قرب بنشاطات ومهام القطاع 
املصرفي وأهم األساليب املتطورة 
التي تقوم بها جميع إدارات البنك. 
البرنامج الصيفي  حيث ينقسم 
إلى جزءين األول أحدهما اجلزء 

اجلنسني الذين تتراوح أعمارهم 
ب���ني 15 و18 عام���ا، وتصل مدة 
البرنامج الصيفي إلى 4 أسابيع، 
أسبوعان للقسم النظري وآخران 

للقسم العملي.

أهمية القط����اع املصرفي ودوره 
التنمي����ة االقتصادية  البارز في 

للدولة . 
البرنامج  أن  اجلدير بالذكر 
الكويتيني من  خصص للطلبة 

يقوم به����ا الطلبة بجميع إدارات 
املنتشرة مبناطق  البنك  وفروع 
الكويت تصقل مهاراتهم وتنمي 
فكرهم. فمن خالل هذا البرنامج 
املميز يستطيع الطالب فهم ومعرفة 

النظري الذي يعتمد على محاضرات 
وحلقات نقاش����ية واختبارات، 
واآلخر هو اجل����زء العملي الذي 
يكمل ويترجم القس����م األول إلى 
واقع عملي ملموس مبهام ووظائف 

»آالفكو« تؤجر 7 طائرات
أف���ادت ش�����ركة »االفك��و« لتم��ويل شراء 
وتأج���ير الط��ائ��رات بان��ها توص��لت الى اتفاق 
مع كل من ش���ركة اخلطوط اجلوية االثيوبية 
لتأجيره�����ا 3 طائرات جدي���دة بوينغ نوع بي 
737�800 ملدة 96 ش���هرا من تاريخ تسليم هذه 
الطائرات والذي س���يتم بتسليم طائرة واحدة 
في اكتوبر املقبل وطائرتني في ش���هر نوفمبر 

املقبل.
كما قامت »االفكو« بتأجير شركة اوكي ايرويز 
الصينية 3 طائرات جديدة من طراز بوينغ نوع 

بي 737�800 ملدة 96 ش���هرا من تاريخ تس���ليم 
هذه الطائرات والذي س���يتم بتسليم طائرتني 
في ديس���مبر 2010 وطائرة في يوليو من العام 

املقبل.
كما قامت بتأجير ش���ركة طيران ترانسيرو 
الروسية طائرة من طراز بوينغ مستعملة من 
نوع بي 777�200 أي آر ملدة 96 شهرا اعتبارا من 
بداية التش���غيل في نهاية شهر يوليو اجلاري 
وذل���ك بعد انتهاء عق���د تأجيرها مع اخلطوط 

اجلوية الهندية في مارس 2010.

»األهلي« يطلق برنامجه التدريبي الصيفي

لقطة جماعية للطلبة املتدربني

المصارف اإلسالمية الخليجية
أكثر   تميزًا في األداء من نظيرتها التقليدية 

أظه���رت دراس���ة جديدة 
أص���درت نتائجها »اجلامعة 
البريطانية ف���ي دبي«، أول 
جامعة بحثية للدراسات العليا 
مبنطقة الشرق األوسط، أن 
املصارف اإلسالمية تفوقت 
من حيث األداء على املصارف 
التقليدي���ة خ���الل األزم���ة 
االقتصادية العاملية الراهنة، 
مش���يرة إل���ى أن املصارف 
اإلسالمية أبدت مرونة فائقة 
الناجمة  التحديات  في وجه 

عن األزمة.
التي  الدراس���ة  وأظهرت 
أعدتها، الباحث����ة مارية محمد 
أحمد، وج���اءت حتت عنوان: 
هل املص����ارف اإلس����المية 
أكثر حصان���ة ومن��اعة من 
املصارف التقليدية في وجه 
الع��املية  األزمة االقتصادية 
املص�����ارف  ان  الراهن���ة؟ 
اإلس��المية حققت مستويات 
الفترة  ربحية أفضل، خالل 
)2006 – 2009(، م���ن حيث 
العائد على متوسط األصول 

ROAA K وع���الوة على ذلك، 
تفوقت املصارف اإلس��المية 
أيض���ا من ح��يث س���رعة 
ومدى منو األصول، وص��افي 
الدخل املتحق���ق من متويل 
األنش�����طة، ونس���بة رأس 
امل������ال، فضال ع���ن كونها 
أقل اضط���رارا للتمويل من 
القروض، وامتالكها معدالت 
س�����يولة أفض���ل مقارن���ة 

باملصارف التقليدية.
وقال���ت معدة الدراس���ة: 
»تؤيد الدراسة التي أجريتها 
البحوث والكتابات التي ترى 
أن املصارف اإلسالمية تعتمد 
ممارس���ات مصرفية أفضل 
من مثيالتها التقليدية خالل 
أزم���ة اقتصادي���ة محتملة، 
أثبتت���ه األزمة  وه���ذا م���ا 
التي  االقتصادية األخي���رة 
إلى  يعزوه���ا االقتصاديون 
طرق إدارة األصول ومفاهيم 
إدارة املخاط���ر، إذ متث���ل 
األصول ركيزة عمل املصارف 
اإلسالمية، ويتعني أن تكون 

تلك األصول حقيقية وذات 
قيمة وتتسم بصفة تسويقية 
معينة، األم���ر الذي يجعلها 
أكثر ربحية من حيث حتقيق 
العوائد حتى في خضم أزمة 
مالية كالتي ش���هدها العالم 

مؤخرا«.
واضافت: »وثمة سبب مهم 
آخر يعزز ربحية املصارف 
اإلس���المية وه���ي ركائ���ز 
االستقرار التي جتعلها أكثر 
مرونة في مواجهة الظروف 
االقتصادية غي���ر املواتية، 
فبدال م���ن أن متنح املودعني 
فوائد محددة مسبقا، يحصل 
أصحاب حسابات املضاربة 
االستثمارية على نسبة من 
أرب���اح املصرف، وعليه، في 
حال تراجعت األرباح يحصل 
املودعون على عوائد أقل لذا 
ثمة اختالف الفت بينها وبني 
املصارف التقليدية التي متنح 
املودعني معدالت فوائد محددة 
ال تتصل باألرباح املتحققة 

فعليا«.

»التمويل الخليجي« يجري مباحثات 
لتأجيل استحقاق قرض مرابحة

املنام���ة � كونا: اعلن بيت التمويل اخلليجي امس انه يجري حاليا 
مباحثات لتأجيل استحقاق قرض مرابحة يبلغ 100 مليون دوالر ملدة 
3 سنوات. واوضح البنك على لسان مقرر مجلس االدارة واملستشار 
العام د.حيدر املجالي في بيان له على املوقع االلكتروني لسوق البحرين 
لالوراق املالية انه اجرى مباحثات مع مدير القروض املش���ترك بشأن 
تأجيل موعد استحقاق تسهيالت مرابحة قيمتها 100 مليون دوالر ل� 

3 سنوات.
واضاف املجالي انه مت الوص���ول حاليا الى مرحلة اعداد الوثائق 
في االتفاقية لتمديد موعد االس���تحقاق متوقعا استكمالها قبل تاريخ 

االستحقاق في 10 اغسطس املقبل.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان ش���ركة مش���اريع الكويت 
االستثمارية إلدارة األصول )كامكو( أفادت بأنها قامت بالتخارج من 
كامل حصتها املباشرة وغير املباشرة عن طريق الشركات التابعة لها، 
والبالغة 23.63% من رأسمال الشركة املتحدة للرعاية الصحية، وذلك 
مببلغ قدره 21.3 مليون دينار دون حتقيق أي ربح من عملية البيع.

بـ 21.3 مليون دينار

»كامكو« تبيع كامل حصتها
في الشركة المتحدة للرعاية الصحية


