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اخلدمات النش����اط في جلس����ة تداوالت امس بكمية تداول 
حجمها 78.1 مليون سهم نفذت من خالل 10.5 صفقات قيمتها 

9.06 ماليني دينار. 
وجاء قطاع االس����تثمار في املركز الثان����ي بكمية تداول 
حجمها 69.5 مليون سهم نفذت من خالل 849 صفقة قيمتها 
6.7 ماليني دينار.وحل 
قطاع الصناعة في املركز 
الثالث بكمي����ة تداول 
بلغ����ت 30.2 ملي����ون 
س����هم نفذت من خالل 
766 صفقة قيمتها 8.8 

ماليني دينار.
البنوك  وحل قطاع 
في املركز الرابع بكمية 
تداول بلغت 29.2 مليون 
س����هم نفذت من خالل 
761 صفقة قيمتها 15.6 

مليون دينار.

آلية التداول

استمر قطاع البنوك 

8.6 نقاط، فيما انخفض املؤشر الوزني بنسبة 1.07%، بإقفاله 
عند مستوى 445.64 نقطة متراجعا 1.07 نقطة. 

وتباين أداء املتغيرات الثالثة في جلسة تعامالت امس، حيث 
انخفضت قيمة االسهم املتداولة لليوم الثاني على التوالي بنسبة 
3.4% حيث بلغت 45.402 مليون دينار، في حني ارتفعت كمية 

االسهم املتداولة بنسبة 
24.3% حي����ث بلغ����ت 
243.09 مليون س����هم، 
أما الصفقات فارتفعت 
بنسبة 10.9% حيث بلغت 
3938 صفق����ة.  وجرى 
التداول على أسهم 130 
سهما من أصل 211 اسهم 
شركة مدرجة، وارتفعت 
أسعار أسهم 36 شركة 
وتراجعت أسعار أسهم 
53 ش����ركة واستقرت 
قيمة أسهم 41 شركة عند 
معدالت االقفال في نهاية 

االسبوع املاضي. 
قط����اع  وتص����در 

التباين في توجهات المتداولين بين البيع والشراء 
يدفع مؤشري السوق للتذبذب.. وترقب إلغالقات الربع الثالث

 اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
21.5 مليون دينار على 47.3% من إجمالي القيمة وهي 
برقان واالتصاالت واخللي���ج وزين وبيتك واخلليج 

للتأمني. 
 تصدرت قيمة تداول س��هم بنك برقان األسهم املتداولة في 
السوق والبالغة 5.02 ماليني دينار متثل 11% من إجمالي القيمة. 
 تصدر مؤشر قطاع الصناعة قطاعات السوق املرتفعة 
بواقع 67.5 نقطة، تاله مؤشر قطاع غير الكويتي بواقع 
57.5 نقطة، أما مؤشر قطاع اخلدمات فارتفع بواقع 29 
نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع االغذية اعلى انخفاض 

بواقع 23.8 نقطة. ت
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في تصدره لباقي القطاعات من 
حيث قيمة التداول في جلس����ة 
تداوالت أمس، حيث بلغت نسبة 
استحواذه 34.4% من السيولة، 
واس����تقر س����هم الوطن����ي عند 
مستوى دينار و440 فلسا وهو 
نفس مس����توى اغالقه السابق، 
بعد تداوالت متوس����طة بلغت 
كمياتها 1.2 مليون سهم بقيمة 
1.7 مليون دينار، اما سهم بيتك 
فاستقر هو اآلخر عند مستوى 
اإلغالق السابق وهو دينار و120 فلسا للجلسة الثانية على 
التوالي بعد تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون دينار، 
وواصل سهم اخلليج تراجعاته بواقع 5 فلوس استقر على 
اثرها الس����هم عند مستوى 475 فلسا بعد تداول 8.2 ماليني 
سهم بقيمة 3.8 ماليني دينار، اما سهم املتحد فتراجع مبقدار 
10 فلوس استقر السهم على اثرها عند مستوى 520 فلسا، 
فيما استقر سهم برقان عند مستوى 450 فلسا بعد تداوالت 
نش����طة، اذ مت تداول 11.2 مليون س����هم بقيمة 5.02 ماليني 
دينار، وكذلك تراجع س����هم بوبيان بواقع 10 فلوس ليصل 
الى مس����توى 590 فلس����ا بعد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 
1.08 مليون دينار، فيما ارتفع س����هم الدولي بواقع 5 فلوس 
في الثواني االخيرة بعد تداوالت نشطة بلغت كمياتها 3.9 

ماليني سهم بقيمة 1.06 مليون دينار.
وواصل قطاع االستثمار اداءه النشط خالل الفترة االخيرة، 
حيث استحوذ القطاع على 14.9% من اجمالي السيولة، وعاد 
سهم املشاريع لتحقيق االرتفاع من جديد في جلسة االمس 
وذلك بواقع 5 فلوس، بعد تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 1.2 
مليون دينار، واستقر سهم ايفا عند مستوى اغالقه السابق 
بعد تداوالت نش����طة بلغت كمياتها 13.2 مليون سهم بقيمة 

834 الف سهم.

الصناعة والخدمات

 حقق س����هم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 15 فلسا، 
وذلك بعد ان شهد تداوالت نشطة جدا باالمس، اذ مت تداول 
10.9 ماليني س����هم بلغت قيمتها 4.1 ماليني دينار، اما س����هم 
انابيب فانخفض مبقدار 5 فلوس بعد تداول 1.3 مليون سهم 

بقيمة 405 االف دينار. 
وواصل س����هم زين تراجعاته في جلسة امس مبقدار 20 
فلسا، ليستقر عند مستوى دينار 240 فلسا بعد تداول 3.02 
ماليني س����هم بقيمة 3.7 ماليني دينار، اما س����هم »اجيلتي« 
فواص����ل تراجعه بواقع 5 فلوس ليصل الى مس����توى 480 
فلس����ا، بعد تداوالت متوسطة بلغت 2.1 مليون سهم بقيمة 

1.02 مليون دينار.

شريف حمدي
استطاع سوق الكويت لألوراق 
املالية ان يغير مساره في الثواني 
األخيرة من عمر تداوالت جلسة 
امس من االنخفاض الواضح الى 
االرتفاع، ورغم ه����ذا االرتفاع 
للمؤشر السعري بفضل عمليات 
شراء متت في آخر ثانيتني على 
وج����ه الدقة، اال ان هناك تباينا 
في اداء مؤشري السوق، حيث 
واصل املؤشر الوزني تراجعاته 

بسبب استمرار الضغط على االسهم القيادية خاصة االسهم 
ذات القيم الرأسمالية العالية.

وظه����ر جليا منذ افتتاح جلس����ة تعامالت امس ان هناك 
استمرارية ملوجة البيع التي بدأها السوق منذ عدة جلسات 
بهدف جني األرباح س����واء من االسهم القيادية وخاصة في 
قطاع البنوك بعد املكاسب الس����وقية الكبيرة التي حققتها 
على مدار عدة أس����ابيع سابقة، او االسهم الرخيصة سعريا 
والتي متثل الركيزة األساسية للمضاربة في بورصة الكويت، 
خاصة تلك االسهم النشطة في جميع القطاعات خالل الفترة 

األخيرة والتي شهدت والتزال رواجا كبيرا.
ومع حتول السوق من اللون االحمر الى االخضر بالنسبة 
للمؤشر السعري مبقدار 8.6 نقاط بعد ان جتاوزت خسائره 
ال� 25 نقطة في الدقائق الثالث االخيرة مما هوى باملؤش����ر 
العام الى ما دون مس����توى 6800 نقط����ة، قبل ان يرتد الى 
االستقرار فوق هذا املستوى باملكاسب التي حققها في الثواني 
االخيرة، اال ان هناك مخاوف بسبب استمرار تراجعات املؤشر 
الوزني ألكثر من جلسة متتالية نتيجة الضغط عليه جراء 
تراجع عدد من االس����هم القيادية سواء في قطاع البنوك او 
في قطاع اخلدمات، حيث شهدت جلسة تداوالت أمس تراجع 
عدد من اسهم القطاع البنكي منها اخلليج واملتحد وبوبيان 
بعد ان قلصت اس����هم االهلي وبرقان خسائرها، كما استمر 
تراجع اسهم زين واجيليتي، وجميعها اسهم ذات تأثير على 

املؤشر الوزني.
ورغم تراجع اداء السوق اال ان هذا التراجع جاء في اطار 
التوقعات، حيث من املنتظر ان تبدأ املجاميع االس����تثمارية 
في التحرك عن طريق احملافظ والصناديق لرفع اسهمها في 
اجللسات األخيرة من االسبوع اجلاري الذي تتزامن نهايته 

مع نهاية الربع الثالث من العام احلالي.

مؤشرات السوق

ومع استمرار تراجع مؤشرات السوق، أغلق املؤشر العام 
على ارتفاع 0.13% بإقفاله عند مستوى 6.832.1 نقطة مرتفعا 

استحواذ أسهم
 6 شركات على 
21.5 مليون دينار 
تمثل %47.3
 من إجمالي القيمة

استمرار انخفاض 
عدد من األسهم 

القيادية في مقدمتها  
»زين« يزيد من خسائر 

المؤشر الوزني

)محمد ماهر(ترقب للحظات اإلقفال التي شهدت حتول مسار السوق

المؤشر العام 8.6 نقاط 
وتداول 243.09 مليون سهم 

قيمتها 45.4 مليون دينار

ارتفاع

وتيرة عجز الميزان التجاري مستمرة في االرتفاع

45 مليون دوالر قيمة صادرات لبنان إلى الكويت 
خالل األشهر الثمانية األولى من 2010

بيروت - رشيد سنو
كشف تقرير دوري للجمارك اللبنانية ان قيمة صادرات 
لبنان الى الكويت خالل األشهر الثمانية األولى من عام 2010 
بلغت 45 مليون دوالر بينما كانت وصلت حتى نهاية عام 
2009 الى 77 مليون دوالر وخالل عام 2008 الى 96 مليون 
دوالر. وذكر التقرير ان املي����زان التجاري اللبناني اليزال 
يعاني عجزا مستمرا، فعلى س����بيل املثال بلغ مجموع ما 
استورده لبنان من الواليات املتحدة خالل األشهر الثمانية 
األولى من العام احلالي 1092 مليون دوالر بينما بلغت قيمة 

صادراته اليها في تلك الفترة 40 مليون دوالر فقط.
اما قيمة ما استورده لبنان من الصني فبلغت 1090 مليون 

دوالر دون ان يصدر اليها اي سلعة.
ومن ايطاليا استورد لبنان مبا قيمته 993 مليون دوالر 

بينما بلغت قيمة صادراته اليها 17 مليون دوالر فقط.
وعلى صعيد التصدير »املتواضع« فقد بلغت قيمة صادرات 
لبنان الى سويسرا حتى اغسطس املاضي 375 مليون دوالر 

واستورد منها مبا قيمته 386 مليون دوالر.
وبلغت صادرات لبنان الى الع����راق 283 مليون دوالر 
دون ان يس����تورد منها اي سلعة، كما بلغت قيمة صادرات 

لبنان الى االمارات العربية املتحدة 184 مليون دوالر بينما 
استورد منها مبا قيمته 250 مليون دوالر.

ولف����ت التقرير الى ان عجز املي����زان التجاري اللبناني 
وصل حتى نهاية ش����هر اغسطس املاضي الى 9151 مليون 
دوالر مقابل 7484 مليون دوالر بالفترة نفسها من عام 2009 

بارتفاع 1667 مليون دوالر.
وبلغ عجز ش����هر اغس����طس املاضي 1137 مليون دوالر 
بتراجع طفيف عن عجز شهر يوليو الذي سبقه حني سجل 
1547 ملي����ون دوالر كما تراجع عن عجز اغس����طس 2009 

والذي كان بحدود 1200 مليون دوالر.
وكان عجز امليزان التجاري اللبناني س����جل خالل عام 
2009 بحدود 12.758 مليار دوالر بينما كان سجل عام 2008 

عجزا بحدود 12.137 مليار دوالر.
وبلغ عجز امليزان التجاري اللبناني عام 2007 بحدود 

9.157 مليارات دوالر.
وسجل امليزان التجاري عام 2006 عجزا بلغ 7116 مليون 
دوالر بتراجع طفيف قدره 344 عن عام 2005 الذي س����بقه 

والذي كان سجل عجزا بلغ 7460 مليون دوالر.
وكان امليزان التجاري اللبناني س����جل عام 2005 عجزا 

بلغ 7460 مليون دوالر بتراجع قدره 190 مليون دوالر عن 
عام 2004. وس����جل امليزان التجاري عام 2004 عجزا بلغ 
7650 ملي����ون دوالر مقارنة بعجز بلغ 5644 مليون دوالر 

عام 2003.
لكن من جهة ثانية ارتفعت الواردات اجلمركية اللبنانية 
حتى اغسطس املاضي الى 1955 مليار ليرة مقابل 1770 مليار 

ليرة في الفترة نفسها من عام 2009.
وسجل اغس����طس واردات جمركية بحدود 253 مليار 
ليرة مقابل واردات في شهر يوليو الذي سبقه بحدود 273 
مليار ليرة وواردات في أغس����طس عام 2009 بحدود 246 
مليار ليرة. وكانت الواردات اجلمركية س����جلت عام 2009 
بحدود 2.765 مليار ليرة، بينما كانت س����جلت عام 2008 

بحدود 1.677 مليار ليرة.
وسجلت الواردات اجلمركية عام 2007 بحدود 1316 مليار 
ليرة. وكانت الواردات اجلمركية في العام 2006 سجلت 1136 
مليار ليرة بتراجع 197 مليار ليرة عن عام 2005 حيث كانت 

سجلت 1333 مليار ليرة.
وكانت الواردات اجلمركية عام 2004 بلغت 1690 مليار 

ليرة.

د.بدر السعد

كونا: دع���ا الرئيس واملدير 
التنفيذي ملجموعة »ماس���تر« 
للطيران د.بدر السعد الى اخذ 
احليط���ة واحلذر م���ن وجود 
مجموع���ات دولية تس���تهدف 
الطيران وش���ركات  ش���ركات 
السياحة والس���فر العاملة في 
سوق الكويت بعمليات احتيال 

بواسطة البطاقات االئتمانية.
ل�  وقال السعد في تصريح 
»كونا« ان عمليات النصب تتم 
عبر شراء تذاكر السفر وحجز 
الفنادق والطائ���رات اخلاصة 
ائتمانية  بواس���طة بطاق���ات 
مزورة بطريق���ة حرفية قد ال 
الش���ركات  يس���تطيع موظفو 
اكتشافها بنفس وقت عمليات 
البيع. وأضاف ان من يقوم بتلك 
العمليات هم أشخاص مدربون 

بطريقة تقليدية. وأفاد بأنه ومع 
تط���ور الث���ورة التكنولوجية 
في صناعة الس���ياحة والسفر 
تزيد عمليات االحتيال من قبل 
العصابات احملترفة والتي تعتبر 
ظاهرة عاملية من حيث االحترافية 
السيما ان تلك العصابات دائما 
تستهدف أسواق السفر اخلليجية 
حيث تعتبر تلك األس���واق من 
اكبر مصدري السياحة والسفر 
حول العالم. ودعا السعد البنوك 
احمللية الى اكتش���اف عمليات 
االحتيال بالبطاقات االئتمانية 
حيث تعتبر ش���ركات الطيران 
وشركات السياحة والسفر هي 
نقطة بيعية وليست نقطة رقابية 
على تلك البطاقات خصوصا ان 
الكويت تعتبر من اكبر مصدري 
السياحة والسفر حول العالم.

على تلك العمليات ومحترفون 
على قدر ع���ال جدا بحيث تتم 
عمليات االحتيال بطريقة مبتكرة 
ومعقدة قد ال يس���تطيع حتى 
موظفو البنوك املدربون اكتشافها 

السعد: شركات طيران ومكاتب السياحة الكويتية 
تواجه عمليات نصب واحتيال بالبطاقة االئتمانية

استخدام العائدات الغراض الميزانية العامة

حكومة دبي تفّوض 3 بنوك لترتيب إصدار سندات بالدوالر
دبي � األسواق.نت: فوضت الدائرة املالية في دبي 
»دويتشه بنك«، »إتش إس بي سي« وبنك »ستاندرد 
تش��ارترد« لترتيب إصدار سندات مقومة بالدوالر 
في إطار برنامجها إلصدار سندات متوسطة األجل 
بالعملة غير احمللية، الذي أطلقته في أبريل 2008. 
وقالت حكومة دبي في بيان لها إن إصدار السندات 
التي ستس��تخدم عائداته ألغراض امليزانية العامة 
سيطلق قريبا مع مراعاة ظروف السوق، غير أنها 
لم حت��دد قيمة اإلصدار. وفي األس��بوع املاضي، 

ت��رددت معلومات أن حكومة دب��ي تعتزم إصدار 
سندات بقيمة مليار دوالر تصل فترة استحقاقها 
إلى 7 سنوات، ضمن أول إصدار من نوعه لإلمارة 

منذ اندالع األزمة املالية نهاية العام املاضي.
وكانت دبي قد أطلقت نهاية العام املاضي برنامجا 
للس��ندات بقيمة 6 ملي��ارات و500 مليون دوالر 
يتكون من سندات متوسطة األجل مقومة باليورو 
بقيمة 4 ملي��ارات دوالر وصكوك بقيمة مليارين 

ونصف املليار دوالر.

»المركزي« يوافق لـ »الخليج«  بشراء أو بيع 10% من أسهمه

»أنابيب« حصلت
 على2.5 مليون دينار

 قال بيان نش���ر على موقع 
البورصة ان الش���ركة الكويتية 
لصناع���ات األنابيب واخلدمات 
النفطي���ة )أنابيب( ق���د أفادته 
بحصولها على مبلغ قدره 2516816 
الكويت.  دينارا من شركة نفط 
وأوضح بيان للشركة ان محكمة 
االستئناف قد قضت برد هذا املبلغ 
الذي مت خصمه دون وجه حق.

أفاد س���وق الكويت ل���ألوراق املالية بأن بنك 
الكويت املركزي قد وافق أمس على طلب بنك اخلليج 
بشراء أو بيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمه املصدرة 
ملدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية 

في 14 أكتوب���ر املقبل، وذلك مع ضرورة االلتزام 
مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط وش���روط 
في شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها إضافة 

إلى ضرورة االلتزام بأحكام القانون.

استقرار النظام املصرفي السعودي بدعم من مرونته ومتانته

مستندة إلى الدعم الحكومي ومتانة األساسيات المالية

»موديز« ترسم صورة مستقرة للقطاع المصرفي في السعودية
دبي � األسواق.نت: أكدت وكالة 
»موديز« استقرار النظام املصرفي 
السعودي، مدعوما مبرونته ومتانة 
أساس����ياته املالية رغم اس����تمرر 

صعوبة األوضاع التشغيلية. 
الرئيسي للنظام  وقال احمللل 
املصرفي الس����عودي كريستوس 
ثيوفل����و إن »متانة األساس����يات 
املالية للنظام املصرفي السعودي 
حالي����ا وتاريخيا تعكس مرونته 
خالل فترة كان����ت فيها األوضاع 

التشغيلية صعبة«. 
ووفقا لتقرير »موديز« حول 
توقعات وآف����اق النظام املصرفي 
املالية  الس����عودي، فإن احلوافز 
احلكومي����ة الت����ي س����اعدت في 
احلفاظ عل����ى النمو االقتصادي، 
باإلضافة إلى متانة األساس����يات 
املالية للمصارف السعودية، مبا 
فيها الس����يولة اجليدة، وحتقيق 
الربحية والرسملة الكافية، والبيئة 
التنظيمية احلكيمة، قد ساهمت في 

تدعيم مرونة النظام املصرفي.
وأشارت »موديز« إلى أن أسعار 
الفائدة املنخفضة تفرض ضغوطا 
على ربحية املص����ارف من خالل 

بينهما في املستقبل القريب، بينما 
يتوقع أن يستقر حجم القروض 

املمنوحة للقطاع اخلاص.
وزيادة على ذلك، فإن املعايير 
التنظيمي����ة الصارم����ة، والرصد 
الوثي����ق، والدعم املنتظم للبنوك 
ينبغ����ي أن يضمن اس����تمرارية 
القطاع املصرفي بالتمويل  متتع 
والس����يولة الكافيتني واستعداده 

ملواجهة الركود االقتصادي.
وأض����اف التقري����ر أن معظم 
الس����عودية تتمت����ع  املص����ارف 
بامتيازات جتاري����ة قوية، فضال 
عن متتعها بحصة سوقية قوية 
في أس����واقها احمللية. ومع ذلك، 
تظل محدودية التنوع اجلغرافي 
للمص����ارف لقيم����ة االمتي����ازات 
الس����عودية  التجاري����ة للبنوك 
املصنفة ائتمانيا تؤثر سلبا على 
تقييمات »مودي����ز« بصفة عامة 
حيث انها التزال عرضة القتصاد 
يستمر في االعتماد بصورة مفرطة 

على النفط.
وبينما تبدو فرص منو االمتياز 
التج����اري عل����ى مدى الس����نتني 

املاضيتني محدودا.

تخفيض هوامش األرباح وتراجع 
منو األعمال. 

وفي هذا السياق، أوضح ثيوفلو 
»تعتبر السيولة القوية التي تتمتع 
البنوك السعودية وتوقعات  بها 
ارتفاع مس����تويات املخصصات 
املالية من احملفزات احملتملة لزيادة 
النشاط االقراضي، باالقتران مع 
اجلهود التي تبذلها البنوك للحفاظ 
على حصتها السوقية وهوامش 
أرباحه����ا في ظل تراجع أس����عار 

الداعمة  البيئة  الفائدة وضع����ف 
إلحداث النمو«. 

ويبني التقرير أن هناك مؤشرات 
على معاودة النش����اط االقراضي 
للقط����اع اخلاص، مع مش����اريع 
جديدة متوقعة على مدى األشهر 
الثمانية عشر املقبلة، على أن يظل 
مستوى النمو دون مستويات ما 

قبل األزمة.
وتتوقع »مودي����ز« أن يرتفع 
صافي دخل البنوك في عام 2010-

2011 بشكل طفيف مما كان عليه 
على مدى العامني املاضيني، ويعود 
ذلك في الغالب إلى التقديرات التي 
ترجح تراجع رسوم املخصصات 

املالية.
وفيما يتعلق بنوعية األصول، 
يرجح التقرير أن تظل مستويات 
الق����روض غير العاملة قريبة من 
املستويات احلالية، حيث ال يتوقع 
أن تتوص����ل مجموعتا القصيبي 
القائم  النزاع  وسعد لتسوية في 


