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من االعتراضات على أداء السوق، جتاوز املتداولون تلك االعتراضات مع 
االطمئنان إلى قيادة قطاع البنوك للسوق بشكل عام على مدى االسابيع 
الثالثة املاضية وهو ما عزز اجتاه الش����راء نحو األس����هم القيادية ذات 
األداء التش����غيلي وعلى رأسها قطاع البنوك الذي قاد سلوك املتداولني 

وأدى إلى حتقيق متاسك السوق.
 ومع االطمئنان إلى دخول البنوك في متويل خطة التنمية، من املتوقع 
أن يكون قطاع املصارف هو 
التداوالت  القائد ملس����يرة 
خالل املرحلة املقبلة والتي 
ستدفع شهية املتداولني نحو 
التركيز على األسهم القيادية 

في السوق. 

 آلية التداول

 اس����تمرت أسهم قطاع 
البنوك في االستحواذ على 
القيمة  نصيب األس����د من 
الس����وق  ف����ي  اإلجمالي����ة 
لألس����بوع الثال����ث عل����ى 
ارتفع سهم  التوالي، حيث 
البنك الوطني بواقع 20 فلسا 
ليستقر عند مستوى دينار 

نفذت من خالل 346 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار. 
واحتل قطاع البنوك املركز الثاني بكمية تداول حجمها 37.1 مليون 

سهم نفذت من خالل 962 صفقة قيمتها 18.7 مليون دينار. 
 وجاء قطاع اخلدمات في املرك����ز الثالث بكمية تداول حجمها 27.3 

مليون سهم نفذت من خالل 607 صفقات قيمتها 8.3 ماليني دينار. 
 وجاء قطاع العقارات ف����ي املركز الثالث بكمية تداول حجمها 23.2 

مليون سهم نفذت من خالل 
315 صفقة قيمتها 1.8 مليون 

دينار. 
واحتل قطاع ش����ركات 
االس����تثمار املركز اخلامس 
بكمي����ة ت����داول حجمها 21 
مليون سهم نفذت من خالل 
499 صفقة قيمتها 2.9 ماليني 

دينار.

 خطة التنمية واالنتقادات 
النيابية

 رغم االنتقادات النيابية 
ألداء احلكوم����ة في تنفيذ 
خط����ة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية ورفعها عددا 

إغالقات الثواني األخيرة تقود السوق إلى التماسك 
والشراء االنتقائي على أسهم البنوك يدفع السيولة لالرتفاع

� اس��تحوذت قيمة تداول أس��هم 6 ش��ركات والبالغة 
21.2 ملي��ون دينار على 59% من إجمالي القيمة وهي:بيتك 

واخلليج والدولي وبرقان وزين وأجيليتي. 
� تصدرت قيمة تداول بيتك األسهم املتداولة في السوق 

والبالغة 5 ماليني دينار على 14% من إجمالي القيمة.
�  تصدر مؤشر قطاع البنوك قطاعات السوق املرتفعة 
بواقع 20.9 نقطة تاله مؤشر قطاع التأمني بواقع 3.8 نقاط، 
فيم��ا جاء قطاع العقارات في املرتب��ة الثالثة بني ارتفاعات 
قطاعات السوق حيث حقق املؤشر ارتفاعا قدره 1.2 نقطة. 
وتصدر مؤش��ر قطاع األغذية تراجعات السوق بواقع 58 

نقطة، فيما تراجع مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 15 نقطة. ت
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و400 فلس للسهم وذلك وفق ما توقع 
التقرير األسبوعي ل� »األنباء«، حيث 
يأتي ارتفاع السهم مع التوقع أن يكون 
للسهم نصيب األسد من متويل مشاريع 

اخلطة خالل الفترة املقبلة. 
 وشهد بنك اخلليج عمليات جتميع 
واضحة حيث بلغ النشاط 8.2 ماليني 
سهم بقيمة 4.5 ماليني دينار رابحا 10 
فلوس للس����هم ليستقر عند مستوى 

540 فلسا للسهم. 
 كما شهد سهم بيت التمويل الكويتي 
ارتفاعا في النشاط حيث استقر عند 
4.6 ماليني سهم بقيمة 5 ماليني دينار 
في ظل عمليات جتميع واضحة على 
الس����هم منذ أول من أمس، ليستقر السهم عند دينار و100 فلس للسهم 
بحدود س����عرية تراوحت بني دينار و80 فلسا كحد أدنى ودينار و120 

فلسا كحد أدنى. 
 وتصدر س����هم املتحد نش����اط قطاع البنوك بالغا 14.2 مليون سهم 

بلغت قيمتها 3.7 ماليني دينار. 
 وارتفع سهم الكويتية لالستثمار باحلد األعلى بالغا 118 فلسا للسهم، 
فيما استقر سهم إيفا عند مستوى 60 فلسا للسهم في عمليات مضاربية 
محدودة، وتراجع سهم مجموعة االستثمارات الوطنية بواقع 10 فلوس 
للس����هم ليستقر عند 330 فلسا مع استقرار سهم مشاريع الكويت عند 

نفس مستوى اجللسة السابقة بالغا 400 فلس للسهم. 

الصناعة والخدمات

 اس����تقر س����هم »مجموعة الصناعات« عند نفس مستوى اجللسة 
الس����ابقة بالغا 350 فلسا للس����هم بكمية تداول بلغت 2.2 مليون سهم 
بلغت قيمتها 761 ألف دينار. كما اس����تقر سهم »األنابيب« عند مستوى 

290 فلسا للسهم في نشاط ضعيف لم يتجاوز 660 ألف سهم. 
 وأغلق سهم »زين« متراجعا بواقع 20 فلسا مستقرا عند دينار و180 
فلس����ا للسهم في تداوالت ضعيفة نسبيا بعد أن حقق ارتفاعا محدودا 
في اجللس����ة السابقة وبلغ حجم النش����اط 2.3 مليون سهم بقيمة 2.7 

مليون دينار. 
 وش����هد س����هم أجيليتي عمليات جني أرباح قادت السهم للتراجع 
بواقع 10 فلوس ليس����تقر عند 450 فلسا للسهم في كمية تداول بلغت 

4.8 ماليني سهم بقيمة 2.2 مليون دينار. 
 وتباين أداء أسهم مجموعة »الرابطة« بني االرتفاع واالنخفاض حيث 
تراجع سهم التنظيف بواقع فلسني ليستقر عند 180 فلسا للسهم، فيما 
ارتفع س����هم الرابطة بواقع فلسني ليستقر عند 190 فلسا للسهم، إال أن 
سهم لوجستيك شهد ارتفاعا بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 295 

فلسا للسهم.

عمر راشد 
 قلصت اغالقات الثواني األخيرة 
للسوق من خسائر مؤشره العام مع 
استمرار التركيز على أداء أسهم البنوك 
التي التزال األكثر تفضيال لدى املتداولني 
واملس����تثمرين لألسبوع الثالث على 
التوالي في السوق بعد هدوء االنتقادات 
النيابية بشأن اآللية احلكومية لتمويل 
مشاريع خطة التنمية ومع اطمئنان 
البنوك  العديد من املتداولني لدخول 
في متويل اخلطة. استحوذت سيولة 
القطاع البنكي على 51.2% من القيمة 
اإلجمالية.   وعلى الرغم من الش����راء 
االنتقائي على أسهم البنوك، شهدت 

معظم قطاعات السوق عمليات جني أرباح واضحة تركزت في قطاعات 
االستثمار والعقار واخلدمات، في ظل ترقب واضح ألداء تلك الشركات 

في الربع الثالث. 
 وانعكس����ت عمليات جني األرباح على معظم قطاعات السوق على 
أدائه، حيث أنهى رابعة جلس����ات تداوالته األسبوعية على تراجع في 
مؤشريه السعري والوزني، حيث أغلق املؤشر العام على انخفاض نسبته 
0.13% بإقفاله عند مستوى 6673.3 نقطة خاسرا 8.8 نقاط، فيما تراجع 
املؤشر الوزني بنس����بة 0.18%، بعد إقفاله عند النقطة 435.85 خاسرا 
0.77 نقطة، علما بأنه التراجع األول للمؤش����ر الوزني بعد ارتفاع على 

مدى اجللسات األربع السابقة. 
 ورغم تراجع املؤشرات العامة شهدت حركة تداوالت السوق ارتفاعا 
طفيفا مقارنة باجللسة السابقة، حيث ارتفعت القيمة بنسبة 9% فيما 

ارتفعت الكميات بواقع 4.1% والصفقات بواقع %6.
 ومن املتوقع أن يؤدي اجتاه املتداولني واملستثمرين للتركيز بالشراء 
على األسهم القيادية ذات األداء التشغيلي خالل املرحلة املقبلة إلى اجتاه 

السوق لتخطي حاجز 6700 نقطة. 

 المؤشرات العامة

 قادت عمليات جني األرباح على معظم قطاعات السوق إلى تراجع 
مؤشريه الس����عري والوزني، حيث تراجع املؤشر العام للسوق بواقع 
8.8 نق����اط ليغلق عند 6673.3 نقطة بانخفاض نس����بته 0.11% مقارنة 
باجللسة السابقة، فيما انخفض املؤشر الوزني 0.77 نقطة ليغلق على 

436.6 نقطة وبتراجع نسبته %0.13. 
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 159.7 مليون سهم نفذت من خالل 2963 
صفقة قيمتها 36.4 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 117 شركة من 
أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة وتراجعت أسعار 

أسهم 51 شركة وحافظت أسهم 36 شركة على أسعارها دون تغيير. 
وتصدر قطاع اخلدمات النشاط بكمية تداول حجمها 42 مليون سهم 

استحواذ قيمة 
 تداول أسهم
6 شركات والبالغة 
21.5 مليون دينار 
 على %59
من إجمالي القيمة

السوق يتهيأ 
لمالمسة حاجز 

6700 نقطة 
وقطاع البنوك يقود 

 حركة السوق
في األسابيع المقبلة

المؤشر العام 8.8 نقاط 
وتداول 159.7 مليون سهم 

بقيمة 36.4 مليون دينار

انخفاض

)محمد ماهر(السوق في انتظار اخلطوات احلكومية املقبلة لتنفيذ اخلطة

السعودية تدرس تحرير أسعار تذاكر السفر
5.3 ماليين دينار أرباح »الكويتية لالستثمار«

»فورد« تطرح نسخة قياسية من سيارة 
السباقات الشهيرة »بوس موستانج«

47% ارتفاع أرباح »بي إتش بي« في النصف الثاني

 الشارقة تحصر رسميًا ملكية العقارات
في المواطنين اإلماراتيين والخليجيين

دبي � األسواق.نت: قامت هيئة الطيران املدني 
الس���عودية برفع دراسة للجهات املختصة بشأن 
حلول ملعاجلة وضع س���وق الطي���ران في البالد، 
حيث حتتوي تلك الدراس���ات على محاور كثيرة، 
من ضمنها حترير أسعار تذاكر الطيران، وضرورة 

دعم احلكومة للمحطات اإللزامية.
ونقلت صحيفة الش���رق األوسط عن مصادر 
مطلعة قولها إن الدراس���ة الت���ي أجريت مع أحد 
االستش���اريني العامليني اعتمدت على املقارنة بني 
أسعار التذاكر الداخلية في الدول األخرى، وأسعارها 
داخل الس���عودية، التي بينت أنها تصل في تلك 

الدول إلى ضعف سعرها داخل السعودية.
وأضافت املصادر أن أسعار التذاكر في السعودية 
تعتبر ثابتة ولم تتغير منذ نحو 15 عاما، غير أنه 
في املقابل هناك ارتفاع في أسعار الوقود واألزمة 

االقتصادية وزيادة تكلفة التشغيل من أيدي عاملة 
وصيانة وغيرها، األمر الذي يعوق عمل شركات 

طيران القطاع اخلاص.
ويأتي ذلك التحرك من قبل هيئة الطيران املدني 
في وقت أعلنت فيه شركة »سما« للطيران االقتصادي 
يوم األحد املاضي عن توقف جميع رحالتها بشكل 
مؤقت، في حني تس���عى الشركة لعمل الترتيبات 
الالزمة لتحويل ركاب الرحالت امللغاة إلى خطوط 

جوية أخرى.
ووفقا للمصادر املطلعة في الهيئة العامة للطيران 
املدني فانه مت التعاقد مع استش���اري في ش���ركة 
أميركية لدراسة وضع السوق، بهدف إيجاد حلول 
جذرية للطيران االقتصادي في السعودية، فضال 
عن البدء في االس���تثمار به���ذا القطاع، غير أن ما 

يعوق ذلك هو إشكالية الوقود.

 أعلنت الش����ركة الكويتية لالستثمار أنها حققت 
أرباحا بقيمة 5.3 ماليين دينار في النصف األول للعام 
الحالي بربحية للسهم بلغت 9.68 فلوس مقارنة بأرباح 
بلغت 4.13 ماليين دينار في الفترة المماثلة من العام 

الماضي بربحية للسهم بلغت حينها 7.54 فلوس.

وقالت الشركة في بيان على الموقع االلكتروني 
لس����وق الكويت لالوراق المالي����ة ان إجمالي حقوق 
المس����اهمين بلغ 112 مليون دينار في النصف األول 
لعام2010 مقارنة ب� 134.65 مليون دينار لنفس الفترة 

في العام الماضي.

ديترويت � د.ب.أ: تطرح شركة فورد األميركية إلنتاج السيارات 
نسخة قياسية من »بوس موستاجن« بعد أشهر قليلة من إعالنها إنتاج 
عدد محدود من طرازات موستاجن 302 آر، املخصصة للسباقات تخليدا 
لذكرى سيارة السبعينيات الشهيرة. وتعتمد النسخة التجارية من 
بوس موستاجن 302 على نسخة موستاجن جي تي 302 )2011( حيث 

تتشارك مع سيارة السباق الشهيرة في كثير من املواصفات.
ومحرك السيارة يتمتع بقدرات أكبر من محرك جي تي 2011 الذي 
تبلغ سعته412 حصانا،، حيث تبلغ قدرة محرك هذه النسخة 440 

حصانا وهو متصل بجهاز نقل يدوي من ست سرعات.
ومن بني املظاهر اخلارجية، إطارات بعرض 19 بوصة س����وداء 
ذات مظهر هجومي ومش����تت هواء أمامي لتقليل قوة سحب الهواء 

أسفل السيارة ومترير املزيد منه في نظام التبريد.
كانت نسخة »بوس 302 موستاجن« التي ظهرت عام 1969 � 1970، 
فازت ببطولة ترانس آم، واليزال عش����اق موس����تاجن مغرمني بها. 
وقال املتحدث باسم فورد، إن نسخة 2012 من بوس 302 موستاجن 
ستكون متوافرة في األسواق األميركية أوائل العام املقبل، ويتوقع 
ان يتجاوز الس����عر املبدئي للنسخة احلالية من موستاجن جي تي 

حاجز ال� 30 ألف دوالر.

ملبورن � رويترز: سجلت بي اتش بي بيليتون أكبر شركة 
تعدي���ن في العالم زيادة قدرها 47% في أرباح النصف الثاني، 
مب���ا يتوافق مع توقعات احملللني بعد انتعاش كبير ألس���عار 

احلديد اخلام والنحاس.
وقالت »بي اتش بي« التي قدمت عرض استحواذ بقيمة 39 
مليار دوالر ملساهمي شركة األس���مدة العاملية بوتاش كورب 
انها متحفظة بش���أن توقعاتها العاملية في األجل القريب وان 
االقتصاد الصيني أكبر سوق لها سيتباطأ بعد معدالته املرتفعة 

احلالية.
وارتفع صاف���ي األرباح قبل خصم البنود غير املتكررة في 
الفترة من يناير حتى يونيو الى 6.77 مليارات دوالر من 4.59 
مليارات دوالر في الفترة نفسها قبل عام، بينما كانت توقعات 

احملللني عند حوالي 6.9 مليارات دوالر.

 تغيير ممثل مؤسسة بيرليان
في مجلس إدارة »جلوبل« 

قال س���وق الكويت لألوراق املالية إن شركة بيت االستثمار 
العامل���ي قد افادته علما بأن مؤسس���ة بيرليان قد قامت بتغيير 
ممثلها في عضوية مجلس ادارة الشركة من د.امني عبداهلل الى 

هارتيني بنت حاج عبداهلل.

 5.4 ماليين دينار خسارة
»المستثمر الدولي« في النصف األول

أعلنت شركة املستثمر الدولي أنها سجلت خسارة بلغت 5.4 
ماليني دينار في النصف األول من العام احلالي مقارنة بخسارة 
بلغت 6.63 ماليني دينار للفترة ذاتها من العام املاضي فيما خسر 

سهمها 11.64 فلسا مقارنة ب� 14.97 فلسا في فترة املقارنة.
وقالت الشركة في بيان على املوقع االلكتروني لسوق الكويت 
لألوراق املالية ان إجمالي حقوق املس���اهمني بلغ 20.47 مليون 
دينار للنصف األول من العام مقارنة ب� 39.81 مليون دينار لنفس 
الفترة في العام املاضي. وذكرت أن إجمالي املوجودات بلغ 92.93 
مليون دينار في حني بلغ إجمالي املطلوبات 72.45 مليون دينار 
كما في 30 يونيو املاضي مقارنة بإجمالي مطلوبات بلغ 82.28 

مليون دينار عن الفترة املماثلة من العام املاضي.

دبي � األس����واق.نت: أنهت إمارة الش����ارقة 
جدال طويال حول ملكية العقارات في املشاريع 
العقارية، عبر القانون رقم 5 لسنة 2010 الذي 
أصدره حاكم اإلمارة الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي بشأن التس����جيل العقاري في إمارة 

الشارقة.
واألبرز في القانون ما يتعلق بحق التملك 
وتش����كيل جلنة التقاضي في شؤون امللكية، 
وذلك بعد سنوات من عدم وجود قانون واضح 
بهذا الش����أن، واألمر اآلخر هو مسألة تسجيل 

العقارات، ورسوم التسجيل.
ومبوجب القانون اجلديد »يقتصر حق متلك 
العقارات في اإلمارة على مواطني الدولة ودول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وعلى 

الشركات والهيئات اململوكة لهم بالكامل«.
ويستثني القانون من ذلك »التمليك مبوافقة 
احلاكم وبالشروط التي يقررها، أو عن طريق 
االنتقال باإلرث مبقتضى إعالم شرعي أو بالتنازل 
من املالك ألحد أقربائه من الدرجة األولى وفقا ملا 

هو مقرر بالالئحة التنفيذية لهذا القانون«.
وأثار القانون مخاوف لدى آالف املشترين 
العرب واألجانب حول مصير ملكياتهم لعقارات 
اشتروها خالل السنوات املاضية في الشارقة، 

وبعضها عقود متلك مطلقة.
ويوض����ح وائل كمال، مدي����ر املبيعات في 
»رويال هاوس للعق����ارات«، أن بعض العقود 
فيما س����بق كانت توقع على أس����اس اإليجار 
طويل األمد بني املشتري والبائع ملدة 99 سنة 
وكانت تلك عقودا رسمية عندما يتم تسجيلها 
لدى دائرة التس����جيل العقاري، ومن العقود 
الرسمية للتملك غير احملدد بزمن تلك العقود 
التي سبق لها أن حصلت على تسجيل الدائرة 

ومبوافقة احلاكم«. 
ويرى كمال أن »هذه العقود لن يطرأ عليها 
أي تغيير بعد التنفيذ الفوري للقانون، مبعنى 
أن العقود املسجلة رسميا لدى الدائرة تضمن 
ألصحابه����ا العرب واألجان����ب احملافظة على 
ملكيتهم املطلقة لعقاراتهم، أما املشترون الذين 
لم يسجلوا عقود امللكية لدى الدائرة واكتفوا 
بتسجيلها مع البائع فقط يجب عليهم من جديد 
التوجه إلى الدائرة لتسجيلها رسميا وستسري 
عليهم بنود القانون حيث يجب عليهم احلصول 
على استثناء من احلاكم للمحافظة على ملكية 

مطلقة لعقاراتهم«.
من جهته قال، املستشار األول لدى »كولييرز 
انترنتاشونال« سعداهلل العابد إن القانون اجلديد 
في الشارقة لم يغير أي شيء بل قام بتثبيت 
القدمي، وتوقع أن يحد من تدفق االستثمارات 

األجنبية على اإلمارة.
لكنه في الوقت نفس����ه أض����اف في مقابلة 
ل�»العربي����ة« أن القان����ون ق����د يحف����ز تدفق 
االس����تثمارات اخلليجية كما انه س����يحد من 

املضاربات، وبالتالي تخلخل السوق.
ومبا أن القانون س����يتعارض مع حمالت 
إعالنية لدى بعض الشركات كانت تربط الشراء 
بالتملك احلر فإن القانون اجلديد أش����ار إلى 
تشكيل جلنة تس����مى »جلنة حتقيق امللكية« 
وفق����ا للبند )ج( من املادة )16( حيث تش����كل 
عند االقتضاء وبن����اء على طلب الدائرة جلنة 
أو أكثر تسمى »جلنة حتقيق امللكية« من عدد 
كاف من ذوي الكف����اءة والنزاهة من مواطني 
الدولة وتتبع الدائرة فني����ا وإداريا، ويصدر 
بتسميتهم قرار من املجلس وستكون قرارات 
جلنة حتقيق امللكي����ة نهائية وغير قابلة ألي 

من طرق الطعن.
وكانت بعض الشركات العقارية ألغت في 
وقت مبكر عقود بيع وحدات س����كنية تفاديا 
ملخالفة القوانني مثلما حدث مع شركة تعمير 
العقارية عام 2006 حيث ألغت عقود بيع في 
برج »االميرة« ملدة 99 س����نة بعد أن أكدت لها 

اجلهات احلكومية عدم شرعية عقود البيع.
م����ن جهت����ه يق����ول، املدي����ر في ش����ركة 
»انتركونتننتال« للعقارات بالل بسيسو: »إن 
القانون لم يغير أي شيء من الواقع، وبالتالي لن 
يكون له أي تأثير على السوق من ناحية البيع 
أو اإليجار«، الفتا إلى أن »الشارقة كانت تتعامل 
بنفس ما نص عليه القانون قبل صدوره فيما 

يتعلق بامللكية وعقود البيع والشراء«.
وكان املراقبون يتطلعون إلى إمكانية السماح 
بتملك مشروط للعرب واألجانب وهو ما كان 
من شأنه إحداث نقلة نوعية في سوق العقارات 
بالش����ارقة. أما فيما يخص مسألة التسجيل 
والرسوم في القانون، فتختص دائرة التسجيل 
العقاري دون غيرها بتسجيل العقود واحملررات 
واملستندات املتعلقة بالعقارات في اإلمارة، بحيث 
تتمكن من إنش����اء وحفظ السجالت العقارية، 
وتسجيل التصرفات املتعلقة بالعقارات، ووضع 

القواعد املتعلقة بتقييم العقارات وتثمينها.
وستقوم الدائرة ايضا بتحصيل كافة الرسوم 
والغرامات املشار إليها في هذا القانون والئحته 
التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه ملصلحة 

اخلزينة العامة للحكومة.
وللمجلس بقرار منه وبناء على اقتراح املدير، 
تعديل الرسوم املقررة بالزيادة أو النقصان أو 
استحداث رسوم أخرى بناء على ما يستجد من 

معامالت تختص بها الدائرة.

فتح باب االستثمار في مجال الطيران االقتصادي


