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»الشال«: قانون االستقرار المالي يجب أن يبقى حتى تلغي الدولة التزامها بضمان الودائع

ضرورة  إعداد منظومة تشريعية تتفق مع التشدد عالمياً في الرقابة على القطاع المالي

التقرير االسبوعي لشركة  أوضح 
الشال لالستشارات االقتصادية ان 
قانون االستقرار املالي يطرح علينا 
الغرض  بشكل متكرر تساؤال عن 
املالي، مادام لم يستخدم  من قانون االستقرار 
على نحو واسع حتى اآلن مادامت كل القروض 
التي منحت بضمانة حتى اآلن لم تصل إلى 100 
مليون دينار و»عمالء« القانون بعدد اصابع اليد 
الواحدة. ورغم انه سبق لنا أن شرحنا وجهة 
نظرنا حوله، وذكرنا أن أهمية توافر طوق جناة 
في قارب او مطفأة حريق في مصنع، ال يلغيها 
عدم استخدامهما النهما موجودان لالستعمال 
فقط في حال حدوث االسوأ، وحينها تصبح 
قيمتهما ال تقدر بثمن. وقانون االستقرار املالي 
أزمة مالية  قانون طوارئ، وجاء مباشرة بعد 
عاملية كبرى تشير مقاربة آثارها إلى أن مثيلتها، 
إلى  العالم  الفائت قادت  القرن  في ثالثينيات 
حقبة طويلة من الكساد والبؤس، وكانت أحد 
أسباب احلرب العاملية الثانية، لذلك هو قانون 
احترازي جاء حتسبا لألسوأ، أو قانون إطفاء 

حرائق وليس قانون بناء، كما انه جاء في ظرف 
اضطرت فيه الدولة إلى اعالن ضمان ودائع كل 
مصارفها وتزامنا مع أزمة طالت أحد بنوكها 

وهو بنك اخلليج.
وألن العالم في أزمته االخيرة استفاد استفادة 
كبيرة من ادبيات فشل تعامله مع أزمة ثالثينيات 
القرن الفائت وألن بيئة االقتصاد والسياس���ة 
العاملية غلبت عليها املصالح املش���تركة، اجتاز 
العالم ازمته اس���رع وأفضل مم���ا كان متوقعا، 
وبحلول صيف ع���ام 2009 � طبقا آلخر تقرير 
اميركي � جتاوز اقتصاد االزمة االميركي حقبة 
الركود. وعندنا لم يعد ثمة حاجة لالفادة الكبيرة 
من قانون االستقرار املالي في الكويت، وهو خبر 
س���ار � وان ظل يستخدم جزئيا � فضمنه هناك 
قروض ادنى قيمة من 100 مليون دينار منحت 
باإلفادة منه، كما ذكرنا، ولعل االهم ان هذا القانون 
غطى نقصا في القانون بشأن احلماية من الدائنني 

� ولو جزئيا � وبشروط مغلظة. 
ورغم أن االحتماالت بعودة التهديد باحتمال 
ولوج االقتصاد العاملي حقبة ركود طويلة، تبدو 

ضئيل���ة، إال أن القانون كش���بكة أمان يفترض 
أن يبق���ى على األقل حتى تلغي الدولة التزامها 
بضمان الودائع وتغطي النقص في التشريعات 

القائمة.
ونعتقد بضرورة التفرغ اآلن والعالم على شفا 
تغيير جوهري للمدرس���ة االقتصادية احلاكمة 
ملس���اره على مدى الس���نوات الثالثني القادمة 
على اقل تقدير، إلعداد منظومة من التشريعات 
التي تتفق مع نهج التشديد اجلديد في الرقابة 
على القطاع املالي م���ن جانب وتغطي النقص 
في التشريعات األخرى مثل فصل احلماية من 
الدائنني من جانب آخر، فاحلقبة التي نشأ فيها 
قانون االستقرار املالي كانت حقبة اطفاء حرائق، 
بينما احلقبة احلالية هي حقبة بناء واملتابع ملا 
تقوم به احلكومة االئتالفية البريطانية يعرف 
ما تعنيه تشريعات هذه احلقبة، إن نهج العالم 
سوف يتغير جوهريا مبا يتطلب ايجاد قواعد 
تشريعية مختلفة، ويفترض ان تكون الكويت 
ايضا على شفا تغيير جوهري لنهجها االقتصادي 

بإنفاذ خطة التنمية.

في حتليل البيانات املالية الصادرة 
عن بي����ت التمويل الكويتي اوضح 
التقرير ان بي����ت التمويل الكويتي 
اعلن نتائج اعماله خالل الستة االشهر 
األولى من العام احلالي واملنتهية في 30 يونيو 2010 
وتشير هذه النتائج الى ان البنك حقق ارباحا بلغت 
نحو 58.6 مليون دينار بتراجع مقداره 1.1 مليون 
دينار ونسبته 1.8% مقارنة بنحو 59.7 مليون دينار 
للفترة ذاتها من عام 2009، وارتفع مستوى هامش 
صافي الربح الى ما نسبته 15.1% من نحو %13.9 
للفت����رة عينها من العام املاضي. وتراجع مجموع 
االيرادات، في يونيو عام 2010 بنحو 39.9 مليون 
دين����ار اي نحو 9.3% وصوال ال����ى 387.7 مليون 
دينار مقارنة ب� 427.7 مليون دينار للفترة نفسها 
من العام السابق، وتراجعت ايرادات االستثمارات 
بنحو 63.2 مليون دينار وصوال الى 43.2 مليون 
دينار مقارنة ب� 106.4 ماليني دينار للفترة نفسها 
من العام السابق وتراجع ايضا بند ايرادات متويل 
بنحو 12.9 مليون دينار اي ما نسبته 4.8% وصوال 
الى 257.7 ملي����ون دينار مقارنة ب� 270.7 مليون 
دينار للفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع 
بند ايرادات اخرى بنحو 23.3 مليون دينار اي ما 
نس����بته 88.9% حني ارتفع من 26.2 مليون دينار 
في يونيو عام 2009 ال����ى 49.5 مليون دينار في 
يونيو ع����ام 2010 وارتفع ايضا بند صافي الربح 
من العمالت االجنبية بنحو 10.9 ماليني دينار اي 
ما نسبته 163% حني ارتفع من خسائر بنحو 6.7 
ماليني دين����ار كما في يونيو عام 2009 الى ارباح 
بنحو 4.2 ماليني دينار للفترة نفسها من هذا العام، 
وتراجعت جملة املصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 
9.7% من نحو 251.5 مليون دينار في يونيو عام 

2009، الى ما قيمته 227.1 مليون دينار. وتش����ير 
البيان����ات املالية للبنك الى ان اجمالي املوجودات 
قد س����جل ارتفاعا بلغ قدره 685.2 مليون دينار 
ونس����بته 6.1% ليصل الى 11975.9 مليون دينار 
مقاب����ل 11290.7 مليون دينار في نهاية عام 2009 
وبلغ ارتفاع اجمالي املوجودات نحو 1175.2 مليون 
دينار اي ما نس����بته 10.9% عند املقارنة بالفترة 
نفسها من عام 2009 حني بلغ 10800.7 مليون دينار 
وارتفع بند مدينني بنحو 315.4 مليون دينار اي 
ما نسبته 6.2% وصوال الى 5405.8 مليون دينار 
)45.1% من اجمالي املوجودات( مقارنة ب� 5090.4 
ملي����ون دينار في نهاية 2009 )45.1% من اجمالي 
املوجودات( وارتفع نحو 382.3 مليون دينار اي 
ما نس����بته 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الس����ابق عندما كان بحدود 5023.4 مليون دينار 
)46.5% من اجمالي املوجودات(. وارتفع بند عقارات 
ومعدات بنحو 106.3 ماليني دينار اي ما نس����بته 
17.7% وصوال الى 707.9 ماليني دينار )5.9% من 
اجمالي املوجودات( مقارنة ب� 601.6 مليون دينار في 
نهاية عام 2009 )5.3% من اجمالي املوجودات( بينما 
سجل هذا البند تراجعا بنحو 25.6 مليون دينار 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حني كان 
قد بلغ نحو 733.6 مليون دينار )6.8% من اجمالي 
االصول وتراجع بند موجودات مؤجرة بنحو 32.5 
مليون دينار حني بلغ 1255.5 مليون دينار )%10.5 
من اجمالي املوجودات( مقارنة ب� 1288 مليون دينار 
في نهاية 2009 )11.4% من اجمالي املوجودات( وعند 
املقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق جند ان هذا 
البند قد حقق ارتفاعا بنحو 15.3 مليون دينار اي 
ما نسبته 1.2% حني بلغ نحو 1240.1 مليون دينار 

)11.5% من اجمالي املوجودات(.

120.7 مليار دوالر قيمة األسهم المتداولة
في البورصات العربية بالربع الثاني

في حتليله الداء البورصات العربية 
للنص���ف األول من العام احلالي، 
أوضح التقرير ان »صندوق النقد 
العربي« أورد في نشرته الفصلية 
على موقعه اإللكتروني، قاعدة بيانات أسواق 
األوراق املالية العربي���ة � الربع األول والثاني 
2010 � وهي تغطي اداء 15 سوقا، هي السعودية، 
قطر، الكويت، مص���ر، أبوظبي، املغرب، دبي، 
االردن، ُعمان، البحرين، لبنان، تونس، فلسطني، 

السودان واجلزائر.
وأضاف س����جلت قراءة املؤشر املركب، الذي 
يحتس����به الصندوق لهذه االسواق، نحو 217.9 
نقطة، بانخفاض بلغ نحو 21 نقطة، أو من نسبته 
-8.8%، خالل الربع الثاني من العام 2010، مقابل 
نس����بة ارتفاع بلغت نس����بته 6.8% خالل الربع 
األول من العام احلالي. واظهرت املؤشرات التي 
يحتس����بها الصندوق انخفاضا ملحوظا في اداء 
أغلبية البورصات، تأثرا بأزمة الديون السياسية 
األوروبية التي برزت خالل الفترة. فقد س����جلت 
10 اس����واق تراجعا في ادائها خالل الربع الثاني، 
هي سوق ابوظبي بنسبة -13.8%، وسوق مسقط 
بنسبة -11.5%، وكل من سوقي البحرين والكويت 
بنسبة -10.7%، والبورصة املصرية بنسبة -%9.9، 
والسوق املالية السعودية بنسبة -9.1%، وبورصة 
بيروت بنس����بة -8.8%، وبورصة االردن بنسبة 
-7.8%، وبورصة قطر بنس����بة -7.3% ، وسوق 
دبي بنسبة -6.1%، في حني حتسن اداء 5 أسواق، 
مقارنة بالربع السابق، هي سوق اخلرطوم بنسبة 
4.7%، وبورصة اجلزائر بنس����بة 4.4%، وسوق 
فلسطني بنس����بة 2.7%، وبورصة تونس بنسبة 

1.4% وبورصة املغرب بنسبة %0.6.
وارتفعت قيمة االسهم املتداولة � السيولة � 
في االسواق املالية العربية، خالل الربع الثاني، 
مقارنة مبثيلتها في الربع األول، بنسبة %18.2 
لتبلغ نحو 120.795 مليار دوالر، بعد ان كانت 

102.232 مليار دوالر. وقد احتفظت السوق املالية 
السعودية بالترتيب األول، باستحواذها على 
نحو 58.6% من اجمالي قيمة االسهم املتداولة 
في البورصات العربية وبارتفاع بلغت نسبته 
39.8% عن مستوى الربع األول، وجاءت البورصة 
املصرية ثانيا، بنحو 16%، وبارتفاع بلغت نسبته 
28.2% عن مس���توى الربع األول وجاء س���وق 
الكويت ل���ألوراق املالية ثالثا بنحو 8%، ولكن 
بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -39% مقارنة 
مبستوى الربع األول، ثم سوق دبي املالي رابعا، 
بنحو 4.4%، وبارتفاع بلغت نسبته 7.5% عن 
مس���توى الربع األول فبورصة قطر خامسة، 
بنحو 4.2% محققة ارتفاعا بلغت نسبته %10.5 
عن مس���توى الربع األول. وقد استحوذت هذه 
األسواق اخلمسة على ما نسبته 91.3% من قيمة 
التداول � السيولة � في البورصات العربية ونحو 
73.1% من قيمتها الرأسمالية. وكما هو معروف، 
فإن سيولة كثير من البورصات العربية مازالت 
ضعيفة جدا، الى درجة يصعب معها تصنيفها 
كأس���واق لالوراق املالية. فعلى س���بيل املثال 
بلغ املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة في 7 
بورصات عربية هي البحرين، اجلزائر، تونس، 
السودان، فلسطني، ُعمان ولبنان، خالل الربع 
الثاني نحو 31.8 مليون دوالر، أي ما يعادل أكثر، 
قليال من خمس املعدل اليومي لقيمة االس���هم 
املتداولة في بورصة الكوي���ت وحدها. وفيما 
يتعلق بعدد االس���هم املتداولة في البورصات 
العربية، فقد انخف���ض هذا العدد، خالل الربع 
الثاني، بنسبة بلغت -17.4%، ليبلغ نحو 52.568 
مليار سهم، بعد ان كان 63.615 مليار سهم، خالل 
الربع األول، وقد شكل عدد االسهم املتداولة في 
س���وق الكويت لالوراق املالية والسوق املالية 
السعودية وس���وق دبي املالي، ما نسبته %68 
من اجمالي عدد االسهم املتداولة في البورصات 

العربية مجتمعة.

685.2 مليون دينار ارتفاعًا في موجودات »بيتك« 
لتصل إلى 11.9 مليار دينار في النصف األول

توفيق: ضرورة إنشاء شبكة بيانات لقطاع التأمين 
للحد من عمليات االحتيال والتزوير

11 أكتوبر الموعد النهائي بدالً من 27 سبتمبر

»عمليات الخفجي المشتركة« تمدد مهلة تقديم 
العطاءات لمنشآت الغاز بالمنطقة المحايدة

 السعودية � رويترز: قالت شركة سعودية � كويتية 
مشتركة انها مدت مهلة تقدمي العطاءات لبناء منشآت 
لتوزيع الغاز وسوائل الغاز الطبيعي في حقل نفط 
اخلفجي. وقالت ش����ركة عمليات اخلفجي املشتركة 
في موقعها على االنترنت ان املوعد النهائي اصبح 11 
اكتوبر بدال من 27 سبتمبر. ويقع حقل اخلفجي في 
املنطقة احملاي����دة بني عضوي منظمة أوپيك الكويت 
والس����عودية وتبلغ طاقته االنتاجية نحو 610 آالف 

برميل يوميا من النفط. وقال مصدر: الوقت ال يكفي 
وآمل ان ميدوا موعد تقدمي العطاءات لفترة اطول.

وسيقوم املشروع الذي تقدر تكلفته مبا ال يقل عن 
50 مليون دوالر بجمع الغاز الذي يحرق وتوزيعه على 
الكويت والسعودية. والشركات املنافسة هي: سامسوجن 
الهندسية وديلم الصناعية من كوريا اجلنوبية وتكينت 
وسايبم االيطالية وانتيسا االسبانية وجيه.جي.سي 

اليابانية وشركة احتاد املقاولني.

أكد العضو املنت����دب والرئيس 
التنفيذي لشركة غزال للتأمني داوود 
توفيق أنه حان الوقت لتوحيد جهود 
شركات التأمني من خالل تكوين شركة 
أو جه����از أو مركز تصب فيه جميع 
املعلومات املتعلقة بعمالء قطاع التأمني 
بأكمله من شركات وأفراد.  وقال توفيق 
في تصريح صحافي إن الوقت مناسب 
اليوم وبعد تزايد عدد شركات التأمني 
في السوق الكويتية لتنفيذ مشروع 
يساهم في تنظيم أعمال ونشاطات 
التأمني من خالل إنشاء شركة تعنى 

باملعلومات ذات الصلة بقطاع التأمني، كما هو احلال مع 
شبكة املعلومات االئتمانية ولكن في هذه احلالة جلمع 
املعلومات املتعلقة بعمالء شركات التأمني، ولتساهم 
في احلد من عمليات االحتيال والنصب والتزوير التي 
قد جتري في هذا احلقل.  وأضاف توفيق أن املشروع 
س����وف تستفيد منه كل الش����ركات العاملة في قطاع 
التأمني، من خالل املعلومات املجمعة واملتعلقة بعمالء 

العاملة في السوق  التأمني  شركات 
احمللي فقط، مبينا أن الفكرة نبعت 
أساسا بهدف تسريع وتيرة إصدار 
وثائق التأمني، إضافة إلى الرغبة في 
احلد من حاالت التزوير في وثائق 
التأمني للحصول وبطريق التحايل 
على تعويضات غير مستحقة، خاصة 
بعد تزايد عدد الش����ركات األجنبية 
العاملة في السوق الكويتية.  وأوضح 
توفيق أن سوق التأمني احمللية تفتقر 
إلى بع����ض القوانني املنظمة لقطاع 
التأمني، مؤكدا أن مثل هذه الشركة 
املعلوماتية ستساهم في ترتيب األرضية املناسبة لسد 
بعض الثغرات التشريعية في قطاع التأمني، إلى جانب 
التقليل من ح����وادث النصب واالحتيال التي تزايدت 
حدتها في اآلونة األخيرة، وخاصة تلك احلوادث التي 
تتعرض لها شركات التأمني، وال يتحقق هذا املنع إال 
بتوحيد سجالت عمالء ش����ركات التأمني حتت مظلة 

شركة معلومات التأمني. 

 داوود توفيق

»دار الخبير«: بيع 39.2% من »الخليج للتأمين«
مؤشر إيجابي لدخول رأس المال األجنبي للسوق

ذكر التقرير األسبوعي لشركة دار اخلبير لالستشارات االقتصادية ان سوق الكويت لألوراق املالية 
مازال محافظا على ارتفاعاته ومسيرته اخلضراء لألسبوع التاسع على التوالي، حيث أغلق السوق على 
ارتفاع محدود جدا بنس���بة 0.02% ليصل إلى 6840 نقطة، وانخفض املؤش���ر الوزني من 457 نقطة إلى 
452 نقطة وبنسبة انخفاض -1.12%، كما ارتفعت القيمة املتداولة لتصل 231 مليون دينار، ومبعدل 46 
مليون دينار يوميا، مقارنة مع 174 مليون دينار األسبوع املاضي. وأضاف ان القيمة الرأسمالية السوقية 
انخفضت الى 382 مليون دينار، بالغة 33.767 مليار دينار، بعد أن كانت 34.150 مليار دينار األس���بوع 
قبل املاضي. ولفت التقرير الى ان سوق الكويت لألوراق املالية شهد بيع 39.2% من شركة اخلليج للتأمني 
إلى شركة فيرفاكس الكندية العاملية، وهذا توجه ممتاز نحو دخول رأس املال األجنبي للسوق الكويتية، 
وجدير بالذكر أن أصول الشركة الكندية في يونيو عام 2010 زادت عن 21 مليار دوالر، وينتظر أن تقوم 

الشركة الكندية بنقل خبراتها إلى شركة اخلليج للتأمني في مجال النظم اآللية واملنتجات التأمينية.

»األولى للوساطة«: انخفاض الودائع في البنوك بنسبة %1.4
يظهر جاذبية البورصة للسيولة المالية

توقعات بموجة شراء قوية على الشركات االستثمارية

قالت شركة 
ل������ى  ألو ا
للوس���اطة 
في تقريرها 
األسبوعي ان تداوالت األسبوع املاضي 
في البورصة كشفت عن عودة الشراء 
على األسهم الصغيرة، خصوصا في 
قطاعي الصناعة واالس���تثمار، في 
مؤشر جاء بعد اجتماع ممثلني عن 
قطاع ش���ركات االستثمار مع نائب 
رئي���س مجلس الوزراء للش���ؤون 
الدولة لشؤون  االقتصادية ووزير 
التنمية واالسكان الشيخ أحمد الفهد، 
حيث تلقى املمثلون وعودا حكومية 
جدية بإش���راك قطاع االستثمار في 

مشاريع التنمية املقبلة.
ورأى التقرير أن هذا املؤشر حرك 
املستثمرين من جديد نحو شركات 
التي  االس���تثمار، خصوصا تل���ك 
استطاعت أن تعبر أزمة ديونها وإعادة 
متديد آجال التسديد، ما فتح الفرصة 
للتوقع بوجود موجة شراء جديدة 
على هذه الشركات، حيث أسعارها 
الس���وقية أقل من قيمتها الدفترية 
ومن قيمتها االسمية من خالل أكثر 
من 40% من الشركات املدرجة بسعر 
سوقي دون ال� 100 فلس. وعززت هذه 
التوقعات حركة التأسيس السعري 
وتراجع الزخم على قطاع املصارف، 
الذي نال النصيب االكبر من الوعود 
احلكومية بأن يكون املمول الرئيسي 
الوحيد لشركات التنمية ذات الشراكة 
احلكومي���ة واخلاصة، بعد أن ظهر 

الوضع اجلديد عززته التسريبات في 
الس����وق عن وجود استحواذات في 
شركات االستثمار، حيث فتحت شهية 
االستثمار فيها بعد تداول معلومات 
عن امكانية أن تكون الشركات ذات 
اخلبرة الكبيرة في العمل االستثماري 
واإلدارة اجليدة ه����ي أول الرابحني 
اذ  التنموية،  من مشاريع احلكومة 
ان هن����اك قناعة لدى املس����تثمرين 
الكبار بأن تأسيس شركات استثمار 
ألغراض الدخول في املش����اريع قد 
يضيع الوقت ويحتاج الى 3 سنوات 
لإلدراج في البورصة، بينما شركة 
الوقت وهي فرصة  مدرجة ستوفر 
لالستحواذ عليها« كما ان اإلعالن عن 
تأهيل شركات غير مدرجة بالسوق 
ألغراض بعض املشاريع احلكومية 
الكبرى سوف يتجه نحو الكثير من 
العراقيل على حس����اب الوقت الذي 
متتلكه الشركات املدرجة عبر خبراتها 
املتراكمة. وأضاف التقرير أن »املوجة 
على القطاع االستثماري والشركات 
الصغيرة تأتي في توقيت مناسب، 
حيث يتزامن مع اغالقات الربع الثالث 
من هذه السنة املبشر بنتائج مالية 
أفضل ملعظم الشركات. واستفادت 
بعض الشركات االستثمارية من هذه 
احلالة إلجراء تغيير استراتيجي في 
ملكياتها ونقل ملكيات بني شركاتها 
في هيكلة مالية وعملية تبادل أدوار 
أعطت مؤشرات عن ترتيبات داخلية 
جتري في الشركات استعدادا ملرحلة 

الحقة«.

تخوف ف���ي القطاع م���ن أن تخلق 
احلكومة خطا متويال موازيا لتمويل 
الشركات عن طريق صندوق خاص ال 
يخضع لرقابة بنك الكويت املركزي 
التقليدي.   النظام املصرفي  وخارج 
وذكر التقرير أرقام املؤشرين السعري 
والوزني عبرا عن الواقع اجلديد في 
السوق لصالح الشركات الصغيرة 
بع���د موجة اس���تمرت مل���ا يقارب 
الش���هرين على الش���ركات الكبيرة 
عموما والقطاع املصرفي خصوصا، 
اذ انخفض املؤش���ر الوزني � الذي 
مييل بقياسه للشركات الكبرى من 
حيث القيمة الرأسمالية � 5.13 نقطة 
مبا يع���ادل 1.12% ليصل الى 452.3 
نقاط ألول مرة منذ 11 اسبوعا، بينما 

اظهر املؤشر السعري � الذي يتأثر 
بتحركات أسعار الشركات- ارتفاعا 
طفيفا 1.4 نقاط وبنسبة 0.02% عند 
6840.1 نقطة، وهو ما يدل على أن 
األسعار العامة لألسهم املدرجة كانت 
متماسكة. وأشار التقرير الى ان حركة 
السيولة في البورصة التي اظهرت 
أيضا االجتاه نحو الشراء من األسهم 
الصغيرة، اذ ان القيمة املتداولة ظلت 
مرتفعة في السوق بينما لم تؤثر في 
املؤشر الوزني، حيث بلغت السيولة 
231.8 مليون دينار في 5 جلس����ات 
عم����ل هذا االس����بوع، مبعدل تداول 
يومي عند 46.4 مليون دينار، وهي 
معدالت اعلى نسبيا من تلك املتداولة 
في االس����ابيع املاضية والتي رفعت 

اسهم البنوك، بينما بلغت الكميات 
املتداولة من األسهم 1.431 مليار سهم 
مبعدل 268.023 مليون سهم يوميا، 
بحجم صفق����ات بلغ 22365 مبعدل 
4473 صفقة في اجللس����ة الواحدة. 
ويبدو أن عائدات األسهم عادت لتجذب 
السيولة، حيث كشفت األرقام الصادرة 
عن بنك الكوي����ت املركزي بتقريره 
الش����هري انخفاض ودائ����ع القطاع 
اخلاص في البنوك بنسبة 1.4%، ما 
أعطى مؤش����رات عن اجتاه القطاع 
لكسر الوديعة ذات الفائدة املتدنية 
لصالح االستثمار في األسهم، حيث 
تالحظ دائما العالقة العكس����ية بني 
انخفاض الوديعة وارتفاع السيولة 
في البورصة. وقال التقرير ان »هذا 

تقـارير


