
 40  اقتصاد  الخميس  ١١  نوفمبر  ٢٠١٠   

القيادية والرخيصة ايضا، باالضافة الى ذلك، فإن السوق في العادة 
يشـــهد ضعفا في الشهر االخير من تداوالت العام مع سعي احملافظ 

والصناديق االستثمارية لتوفير دعم ألسهم الشركات القيادية.

  آلية التداول

  اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف بشكل عام مع 
استقرار اسعارها باستثناء ارتفاع اسعار اسهم ٣ بنوك خاصة سهم 
البنك الوطني الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في تداوالت ضعيفة فيما 

سجل سهم بنك بوبيان انخفاضا محدودا في سعره.
  وفي قطاع االستثمار اتسمت حركة تداول اغلب اسهمه بالضعف 
بشكل عام في الوقت الذي شهد فيه سهم االستثمارات الوطنية تداوالت 
نشطة سيطرت عليها عمليات البيع ما ادى النخفاض السهم باحلد 
األدنى لليوم الثاني على التوالي، فيما حقق ســـهم املال لالستثمار 
ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالته، وفي قطاع العقار، شهدت بعض 
االســـهم تداوالت نشـــطة غلبت عمليات البيع على بعضها كسهم 
العقارات املتحدة الذي انخفض باحلد األدنى، معروضا دون طلبات. 

وشهد سهم جيزان تداوالت نشطة وارتفاعا محدودا في سعره.

  الصناعة والخدمات

  اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف 
مع ارتفاع اسعار بعضها خاصة سهم اسمنت بورتالند الذي ارتفع 
باحلد األعلى مطلوبا دون عروض وســـجلت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية انخفاضا في اسعارها في تداوالت ضعيفة، فرغم ضعف 

تداوالت سهم زين اال انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره.
  وقد استحوذت قيمة تداوالت اسهم ١١ شركة البالغة ٢٧٫١ مليونا 
على ٦٤٫٣٪ من القيمة االجمالية للشـــركات التي شـــملها التداول 

والبالغ عددها ١٢٠ شركة. 

٤٨١٩ صفقة قيمتها ٤٢٫١ مليون دينار وجرى التداول على اسهم ١٢٠ 
شـــركة من اصل ٢١٣ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٥٨ شركة 
وتراجعت اســـعار اسهم ٢٩ شـــركة وحافظت اسهم ٣٣ شركة على 
اســـعارها و٩٣ شركة لم يشملها النشـــاط، تصدر قطاع الشركات 
االستثمارية النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٨٥٫٦ مليون سهم 

نفذت من خالل ١٧٢١ صفقة قيمتها ١٤٫١ مليون دينار.
  وجـــاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني مـــن حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٧٧٫٥ مليون ســـهم نفذت من خـــالل ١٥١٩ صفقة قيمتها ١٣٫٢ 

مليون دينار.
  واحتل قطاع البنوك املركز الثالث من حيث القيمة، اذ مت تداول ٦ 

ماليني سهم نفذت من خالل ٢٦٣ صفقة قيمتها ٥٫٧ ماليني دينار.
  وحصـــل قطاع العقار على املركـــز الرابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٩٠٫١ مليون ســـهم نفذت من خـــالل ٦٠٣ صفقات قيمتها ٤٫٢ 

ماليني دينار.
  وجاء قطـــاع الصناعة في املركز اخلامس مـــن حيث القيمة، اذ 
مت تداول ١٠٫٢ ماليني ســـهم نفذت من خالل ٤٧٠ صفقة قيمتها ٣٫٥ 

ماليني دنيار.

  مناخ غير مريح

  ادخلت التصريحات املتباينة بني بعض كبار املالك في زين السوق 
في مناخ غير مريح االمر الذي انعكس سلبا على القوة الشرائية التي 
تراجعت بشـــكل ملحوظ، وزاد من ذلك اقتراب اجازة عيد االضحى 
االمر الذي دفع الكثير من اوساط املتداولني للبيع خوفا من حدوث 
تطورات اكثر ســـلبا حول صفقة زين وبالتبعية تؤثر على السوق 
عقـــب اجازة عيد االضحى، لذلك فإن الكثير من أوســـاط املتداولني 
يقبلون على البيع واالحجام في الوقت نفســـه عن الشراء وقد بدا 
ذلك واضحا من خالل التداوالت الضعيفة على اغلب اسهم الشركات 

 صعود بعض األسهم القيادية يدفع البورصة لالرتفاع المحدود 
وتزايد عمليات البيع على أسهم الشركات الرخيصة 

 هشام أبوشادي
  تفاعل سوق الكويت لالوراق املالية مع االعالن االيجابي لشركة 
اخلير الوطنية لالسهم والعقارات حول صفقة زين االمر الذي دفع 
مؤشري السوق لالرتفاع خاصة املؤشر الوزني، ورغم هذا التفاعل 
اال ان احليـــرة التزال مســـيطرة على اوســـاط املتداولني خاصة ان 
الصفقـــة دخلت في خط التجاذبات السياســـية والتلويح بتوجيه 
بعض النواب اســـتجوابا لوزير املالية في حال قيام الهيئة العامة 
لالستثمار باملوافقة على الصفقة خاصة بيع زين السعودية، وفي كل 
االحوال، فانه رغم تباين الرؤية حول الصفقة اال انه في نهاية املطاف 
املميزات اخلاصة بها كبيرة سواء على مستوى الوضع االقتصادي 
العام او على مستوى صغار املساهمني الذين يبادرون بفتح محافظ 
في شـــركة االستثمارات الوطنية للدخول ضمن الصفقة، ويبدو ان 
الفترة املقبلة ستشهد جتاذبات كبيرة حول صفقة زين االمر الذي 
سيزيد من منحى التذبذب العام للسوق، ويتوقع ان تشهد فترة اجازة 
عيد االضحى تطورات حول صفقة زين من منطلق مساع يتوقع ان 
تقوم بها شخصيات كبيرة حلل اخلالفات املتصاعدة بني كبار املالك 
والوصول الى رؤية واحدة حول الصفقة التي اثرت ســـلبا وبقوة 
على الســـوق الذي حقق ارتفاعا نسبيا امس خاصة املؤشر الوزني 
نتيجة املكاسب التي حققتها اغلب اسهم الشركات القيادية الكبيرة 

خاصة بعض اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ١٤٫٢ نقطة ليغلق على ٦٩٩٦٫٤ نقطة 
بارتفاع نســـبته ٠٫٢٠٪ مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني ٤٫٣٠ نقاط ليغلق على ٤٧٧٫٣٨ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٩١٪ 

مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ٢٤٩٫٣ مليون سهم نفذت من خالل 

 (محمد ماهر)  احليرة تسود أوساط املتداولني

 المؤشر ١٤٫٢ نقطة وتداول 
٢٤٩٫٣ مليون سهم قيمتها 

٤٢٫١ مليون دينار

 ارتفاع 

 الغربللي رئيسًا لمجلس اإلدارة 
ورئيسًا تنفيذيًا لشركة «األمان»

 أسباب تضخم الديون الحكومية

ــوق أن شركة األمان لالستثمار (االمان) افادته   أعلن الس
ــة العادية املنعقدة  ــاء على اجتماع اجلمعية العمومي بأنه بن
ــذي مت فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة  في ٢٠١٠/١٠/٣١  وال
ــكيل مجلس االدارة ليصبح على النحو  الشركة فقد مت تش
ــمير عبد احملسن الغربللي رئيسا ملجلس اإلدارة  التالي:  س
ــم نائبا  ــليمان اجلاس ــركة، خلف س ــا تنفيذيا للش ورئيس
ــم  ــد توفيق الطحاوي، باس ــس اإلدارة، محم لرئيس مجل
ــتثمار،  ــركة الصفاة لالس ــليمان العتيبي، ممثال عن ش س
يوسف بودي، عبداللطيف الشايع، جونثن هولي ممثال عن 

شركة صندوق التملك االستراتيجي. 

ــبة بكلية العلوم  ــاعد بقسم احملاس  كشف األستاذ املس
اإلدارية ورئيس جلنة االختبارات بهيئة احملاسبة واملراجعة 
ــريك في  ــدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والش ل
ــي بيكر تلي  ــتقل ف ــي ـ الكويت»، والعضو املس «بيكر تل
ــعود احلميدي ان تضخم الديون احلكومية قد  العاملية د.س
ــور في  ــي محضر مجلس الوزراء املنش ــت كما ورد ف بلغ
ــارا و٢٠٠ مليون  ــخ ٢٠١٠/١٠/١٤ ملي ــد اليومية بتاري اجلرائ
ــباب تضخم الديون  دينار تقريبا. وأورد احلميدي أهم أس

احلكومية، ومنها:
   عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحصيل الديون املستحقة 
ــبب في تراكمها وتضخمها من  للحكومة أوال بأول ما يتس
سنة مالية ألخرى باملخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٥/ 

أوال/ (مادة١).
ــد والتعليمات  ــة القواع ــات احلكومي ــاع اجله   عدم اتب
ــرف الرواتب والبدالت واملكافآت  والضوابط التي تنظم ص
ــمية امللغاة ما يترتب عليه  والبعثات العلمية واملهمات الرس

تضخم املديونيات من سنة مالية ألخرى.
ــد والتعليمات  ــة القواع ــات احلكومي ــاع اجله   عدم إتب
ــة جدولة املديونيات وحتصيل  والضوابط التي تنظم عملي
ــتحقة للجهات احلكومية على موظفيها وفقا ملا  املبالغ املس
ــالف الذكر ما  ــنة ١٩٩٨ س ــأنها بتعميم رقم ٦ لس ورد بش
يترتب عليه عدم تناسب االستقطاع من رواتب املوظفني مع 
ــة الدين األصلي أو تقاعس وتأخر اجلهات في حتصيل  قيم
تلك املديونيات، األمر الذي يؤدي إلى تضخم املديونيات من 

سنة مالية ألخرى.


