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املركزي حقه األصيل في الرقابة على التمويل مع اتهامات مباشرة 
ملقترحات القوانني الرامية لتأسيس الصندوق الوطني للتنمية 
أو تعديل اتفاقية تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية أنها تهدر 

املال العام وتفتقد آليات واضحة لكيفية التنفيذ.
ومع ترقب املستثمرين الجتماع اليوم بني »املركزي« و»املالية« 
واملجلس األعلى للتخطيط، اليزال الس���وق يترقب ما س���تؤول 
إليه نتائج االجتماع والتي قد تلحق أضرارا بقطاع البنوك إذا ما 
مت التوافق حول تأسيس الصندوق الوطني للتنمية أو تضرب 
خطة التنمية في مقتل إذا استمرت قنوات التمويل الشحيحة كما 
هي دون أي حترك وتوقف حركة املشاريع التي دارت رحاها بعد 
توقيع ما يقارب 25% من عقود اخلطة وفق ما أعلن نائب رئيس 

مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية.

آلية التداول

أنعش���ت الت���داوالت 
أداء أس���هم  القياس���ية 
التي ش���هدت  البن���وك 
ارتفاع���ات  جميعه���ا 
متباينة تراوحت بني 20 
فلسا وفلس���ني للسهم، 
فقد ارتفع سهم الوطني 
بواقع 60 فلسا ليستقر 
عند دينار و320 فلس���ا 
للسهم في تداوالت بلغت 
40.9 مليون سهم بسيولة 
قدرها 53.2 مليون دينار، 
كما حقق سهم بنك اخلليج 
ارتفاع���ا قدره 10 فلوس 
ليس���تقر عند 475 فلسا 

للسهم وجتاوب سهم بوبيان مع ارتفاعات الوطني محققا مكاسب 
قدرها 10 فلوس ليستقر عند 540 فلسا للسهم.

وم���ع تراجعات أرب������اح النص���ف األول ملعظم الش���ركات 
االستثمارية، ش��هدت أس��هم تلك الش���ركات تراجعات متباينة 
م���ع فتور في الت���داول على معظ��مه���ا، حي���ث جاءت نت���ائج 
بعضه���ا مخيبة آلمال املتداولني بع���د حتقيقها أرباحا جيدة في 
الربع األول إال أنها انتكست مرة أخرى وحققت خسائر في الربع 
الثاني على عكس ما كان يتم الترويج له من قبل مسؤولي تلك 

الشركات.
واستثمر سهم املستثمرون في قيادة النشاط بالقطاع العقاري 
بكمي���ة تداول بلغت 11.4 مليون س���هم وبارتفاع قدره 0.5 فلس 

للسهم ليستقر عند 25.5 فلسا للسهم.

الصناعة والخدمات

على غير املتوقع، حقق س���هم مجموعة الصناعات الوطنية 
ارتفاعا قدره 15 فلس���ا للسهم ليستقر عند 315 فلسا وذلك على 
الرغم من تكبد الشركة خسائر بلغت 7 ماليني دينار عن النصف 
األول وفي حدود سعرية تراوحت بني 315 فلسا كحد أعلى و305 

فلوس كحد أدنى.
واس���تمرت عمل���يات جن��ي األرب���اح على سهم »أجيليتي« 
الذي أغلق متراجعا بواقع 15 فلس���ا للس��هم ليس��تقر عند 445 
فلسا للس���هم وذل��ك مع األخ��بار اخل���اصة بأن وزارة الدف���اع 
أجبرت على ت�����جديد عق����د امل��ورد الرئيس���ي ملدة 6 أش�����هر 
وغ��ي���اب األخبار املؤثرة بش���أن تطور ملف الن���زاع القائم بني 
الشركة ووزارة الدفاع األميركية بعد إسقاط التهم املوجهة إلحدى 

شركاتها التابعة.
وفي ت���داوالت ه���ادئة على س���هم »زين« استقرت تداوالت 
السهم عند مس���توى دينار و180 فلسا للسهم بقيمة 2.7 مليون 

دينار.

نقطة بنمو 0.11%، كما ارتفع املؤش���ر الوزني بواقع 4.02 نقطة 
بالغا 425.89 نقطة بنمو %0.95.

المؤشرات العامة

أغلق الس���وق ثال���ثة جلس������ات تداوالته األسبوعية على 
ارتفاع في أداء مؤشريه السعري والوزني، فق��د ارت��فع املؤش���ر 
العام للس���وق بواق��ع 7.1 نق���اط لي��غل���ق على 6654.9 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.11% مقارنة باجللسة السابقة كما ارتفع املؤشر 
الوزني بواقع 4.02 نقاط ليغلق على 425.8 نقطة وبنمو نسبته 

.%0.95
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 197 مليون سهم نفذت من خالل 
3024 صفقة قيمتها 78.2 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 100 
شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 50 شركة 

وتراجعت أسعار أسهم 21 
شركة وحافظت أسهم 29 
شركة على أسعارها دون 

تغيير.

تمويل التنمية

التزال حلق���ة توفير 
متوي���ل خط���ة التنمية 
الش���غل  املفق���ودة هي 
الشاغل الذي تدور حوله 
العدي���د من  تس���اؤالت 
األوساط االس���تثمارية 
واالقتصادي���ة بني مؤيد 
لتأس���يس الصن���دوق 
الوطني للتنمية ورافض 
لها باعتبارها تسلب البنك 

صعود محدود للسوق رغم التداوالت القياسية لـ »الوطني«
وتحرك ضعيف على األسهم الرخيصة ونشاط على القيادية

ت
را
ش

ؤ
م
و

3.6 ماليين دينار خسارة »الدولية للتمويل«
اعلنت الش��ركة الدولي��ة للتمويل انها حققت خس��ائر بقيمة 
3.654.802 دينار بواقع 7.9 فلوس للسهم الواحد مقارنة بخسائر 
عن نفس الفترة من العام املاضي تقدر ب� 2.706.823 دينارا بواقع 
5.8 فلوس للسهم الواحد. من جهة أخرى قال سوق الكويت لألوراق 
املالية ان بنك الكويت املركزي قد وافق على طلب جتديد س��ريان 
املوافقة للشركة الكويتية للتمويل واالستثمار )كفيك( ببيع اسهم 
اخلزينة لديها ملدة س��تة اشهر اعتبارا من تاريخ 2010/7/21 تنتهي 
ف��ي 2011/1/21  وأكد بيان املركزي على ضرورة االلتزام بالضوابط 
والشروط في شأن متلك الش��ركة املساهمة ألسهمها اضافة الى 
ضرورة االلتزام بأحكام املادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية 
واحكام القرار الوزاري رقم 10  لسنة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين 

الوزاريني رقم 11 لسنة 1988  ورقم 273 لسنة 1999. 

عمر راشد
دفعت تداوالت سهم بنك الكويت 
الوطني القياسية في ختام جلسة 
أمس السوق ألعلى مستوياته من 
أبريل  القيمة منذ منتصف  حيث 
املاضي، حيث حققت سيولة السهم 
أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2009 
بالغ���ة 53.2 ملي���ون دينار ومبا 
نس���بته 68% من إجمالي القيمة 

املتداولة.
وجاءت التداوالت القياسية على 
سهم »الوطني« في ضوء املعلومات 
ش���به املؤكدة حول بدء االكتتاب 

في زيادة رأسمال البنك بعد شهر رمضان مباشرة، والتي دفعت 
املتداولني لتركيز الش���راء على السهم باعتباره من األسهم ذات 
األداء التش���غيلي القوي، خاصة أن السهم متكن من االرتفاع من 
دينار و240 فلس���ا إلى اإلغالق عند دينار و320 فلس���ا بنمو %7 
تقريبا، مع توقع اقتراب الس���هم م���ن حتقيق دينار و400 فلس 

للسهم في حال استمرار تركز الشراء عليه.
ومن بني العوامل املهمة األخرى التي عززت من أداء الس���هم 
التوقعات املتزايدة باستحواذ البنك على احلصة األكبر من متويل 
مش���اريع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ملا ميتلكه من 

قدرات مصرفية ومهنية متخصصة في هذا املجال.
إضافة للعوامل الس���ابقة، فإن األرباح القياسية التي حققها 
البنك في النصف األول والبالغة 145.2 مليون دينار إضافة لرفع 
»موديز« تصنيفها االئتماني طويل املدى للبنك يعزز من إقبال 
املتداولني عليه خ���الل املرحلة املقبلة، كما عززت األرباح نصف 
سنوية التي حققها بنك الكويت الوطني )مصر( الذي حقق أرباحا 

قدرها 320 مليون جنيه بنمو قدره %8.
وساهمت ارتفاعات »الوطني« في تعزيز القوة الشرائية على 
أسهم البنوك التي شهدت في الساعة األخيرة من التداوالت إقباال 
ملحوظا من املتداولني، حيث اس���تحوذت على 77% من إجمالي 
القيمة، وذلك على وقع االرتفاعات التي ش���هدتها معظم أس���هم 
القطاع، حيث تراوحت االرتفاعات بني 20 فلسا في البنك التجاري 

وفلسني على اسهم بنك الكويت الدولي.
وعلى الرغم من االرتفاع في سيولة السوق وباستثناء التداوالت 
اإليجابية على أس���هم قطاع البنوك، اليزال السوق يعاني غيابا 
واضحا من أي محفزات إيجابية مع اس���تمرار الضبابية بش���أن 
تسمية أعضاء مفوضية هيئة أسواق املال وكذلك حسم احلكومة 

مللف متويل املشاريع املدرجة في خطة التنمية.
ومع استمرار إيقاف 23 شركة عن التداول، التزال حالة الترقب 
تس���ود أوساط املتداولني بشأن نتائج حتركات اجلهات الرقابية 
على الشركات الورقية املوجودة في السوق والتي تزيد من حذر 

املتداولني في الشراء تخوفا من خروج بعض الشركات.
وقد انعكست التداوالت القوية على سهم »الوطني« على أداء 
الس���وق الذي أغلقت مؤش���راته على ارتفاع للمرة األولى خالل 
األسبوع، حيث ارتفع املؤشر العام بواقع 7.1 نقاط بالغا 6654.9 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
64.3 مليون دينار 
على 82.2% من 
إجمالي القيمة

المؤشر العام 7.1 نقاط 
وتداول 197 مليون سهم 

بقيمة 78.2 مليون دينار

ارتفاع

)سعود سالم(املتداولون في حالة ترقب للقرارات احلكومية لدعم السوق

 اس��تحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 64.3 
ملي��ون دينار على 82% من إجمالي القيمة، وهذه الش��ركات 
ه��ي: البنك الوطني وبنك الكوي��ت الدولي وزين ومجموعة 

الصناعات وبنك اخلليج واجيليتي.
 تصدرت قيمة تداوالت سهم البنك الوطني األسهم 
املتداول���ة بالغة 53.2 مليون دين���ار على 60% من 

إجمالي القيمة. 
 تصدر قطاع البنوك مؤشرات السوق بواقع 167.3 نقطة، 
تاله مؤشر قطاع الصناعة في املركز الثاني بواقع 40.8 نقطة، 
فيم��ا احتل مؤش��ر قطاع العقارات املرك��ز الثالث من حيث 

االرتفاعات بواقع 10.4 نقاط.

انتعاش االقتصاد العالمي فقد زخمهاستقالة عضوين في »صفوان«

»جنرال موتورز« 
ستتقدم بطلب 
لطرح عام أولي

ساويرس يقترب
من بيع »ويذر«

وافق مجلس إدارة شركة صفوان للتجارة واملقاوالت على قبول 
االس���تقالة املقدمة من كل من نائب الرئيس عيسى الكندري وأمل 

كاظم مهدي البحراني ممثلي شركة املال لالستثمار.

باريس � أ.ف.پ: أفاد خب���راء بأن انتعاش االقتصاد العاملي فقد 
زخمه وبات بعد أزمة الديون االوروبية يواجه على ما يبدو مخاطر 
جديدة هي التوقعات االقتصادية الفاترة في الواليات املتحدة واألرقام 
اليابانية املخيبة لألمل والتباطؤ النسبي في منو االقتصاد الصيني. 
وقال روب دوبسون اخلبير االقتصادي في شركة ماركيت لفرانس 
ب���رس ان »االنتعاش العاملي متواصل لكنه فقد قس���ما من زخمه«. 
وحذر من انه »مازال هناك خطر محتمل بأن تعود بعض املناطق الى 
االنكماش« ولو ان هذا ليس السيناريو املرجح، في وقت يخرج العالم 
للتو من أخطر أزمة اقتصادية عرفها منذ فترة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية. ويشدد اخلبراء على وجوب عدم اإلسراف في التفاؤل حيال 
األداء اجليد في منطقة اليورو التي سجلت منوا أفضل من الواليات 
املتحدة في الفصل الثاني من الس���نة )1% مقابل 0.6% باملقارنة مع 
الفصل السابق(. ومن أسباب هذه الدعوة الى االعتدال في تقييم أرقام 
منطقة اليورو، لفت بنجامني كارتون من املركز الفرنسي للدراسات 
واملعلومات الدولية في هذا الس���ياق الى ان »االنتعاش بدأ في وقت 
أبكر في الضفة االخرى من االطلسي، لكن على الصعيد البنيوي، فان 

النمو يبقى اضعف في أوروبا منه في الواليات املتحدة«.

نيوي����ورك � رويترز: قال 
مصدر مطل����ع ان من املتوقع 
ان تقدم شركة جنرال موتورز 
لصناعة السيارات الى جلنة 
األوراق املالي����ة والبورصات 
األميركية اليوم طلبها لطرح 
عام أولي بقيمة »اسمية« 100 
مليون دوالر. وأضاف املصدر 
ان املئة مليون دوالر هي »قيمة 
إسمية« وال متثل كامل املبلغ 
الذي تتوقع جنرال موتورز 
جمعه. ومن املنتظر ان جتمع 
الشركة في نهاية املطاف ما بني 
15 مليار إلى 20 مليار دوالر 

في طرحها العام األولي.

ميالن���و � رويترز: قالت 
صحيفة »إيل سولي 24 اوري« 
امس إن مجموعة فيمبلكوم 
لالتص���االت ورجل األعمال 
املصري جنيب س���اويرس 
يقتربان من توقيع اتفاق أولي 
بشأن بيع حصة ساويرس في 

شركة ويذر انفستمنتس.
وأفادت الصحيفة االيطالية 
بأن تكهنات باألوساط املالية 
تشير إلى أن ساويرس يعمل 
مع الزارد ودويتش���ه بنك 
وسيتي جروب لبيع ويذر 

إلى فيمبلكوم.


