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باركليز: استثمر بعقلك ال بقلبك

»رولز رويس« تطّور محركًا 
A350 جديدًا لطائرات إيرباص

وزارة العمل السعودية: »نطاقات« 
ال يهدد العمالة األجنبية

لندن � رويترز: اظهرت دراس���ة لوحدة باركليز 
إلدارة الث���روات امس ان األغني���اء الذين يتخذون 
ق���رارات االس���تثمار بن���اء على العاطف���ة بدال من 
التخطيط االستراتيجي يخسرون ما يصل الى %20 
من عوائدهم على مدى عشر سنوات. وقال التقرير إن 
اتباع استراتيجية استثمار مسبقة ميكن أن يساعد 
املستثمرين على حتاشي أخطاء مكلفة مثل الشراء 
بس���عر مرتفع والبيع بس���عر منخفض عندما متر 
األسواق بأزمات. وقال مدير قسم السلوك املالي لدى 
باركليز إلدارة الثروات جريج ديفيز »ننصح الناس بأال 
يكثروا من التداوالت ألنه ليس في صاحلهم، ينبغي 
أال تغير االستراتيجية إال في فترات التفكير الهادئ. 
وينبغي أن تتطور »استراتيجية االستثمار« مبرور 

الوقت على أن يكون ذلك بطريقة مدروسة«.

س����نغافورة � رويترز: قالت مص����ادر أمس انه من 
املنتظر أن تقوم ش����ركة رولز رويس بتصنيع محرك 
جديد للطائرة إيرباص A350 التي تنتجها شركة ايرباص 
األوروبية لصناعة الطائرات في إعادة نظر مكلفة ألكثر 
مشروعات الطائرات اجلديدة طموحا في أوروبا. وانتقدت 
شركات طيران سياس����ة ايرباص التي تتضمن إنتاج 
ثالثة طرز متوسطة احلجم من الطائرة A350 تستخدم 
جميعها احملرك نفسه. ودافعت ايرباص ورولز رويس 
 A350 عن احملرك قائلتني انه يستطيع تشغيل الطائرة
التي حتمل ما بني 270 و350 راكبا وتتنافس مع طرازين 

مختلفني تنتجهما بوينغ األميركية.

الرياض � يو.بي.آي: أعلنت وزارة العمل السعودية 
ان برنامج »نطاقات« الذي طبقته اململكة ال يهدد العمالة 
األجنبية التي تعمل في اململكة كاشفة أن نسبة السعوديني 
الذين يعملون في القط����اع اخلاص ال تتع��دى حاجز 
ال� 10%. وأوضحت وزارة العمل السعودية أن برنامج 
»نطاقات« ميثل حتفيزا للمنشآت لتوطني الوظائف وال 
ميثل تهديدا للعمالة الوافدة في اململكة والتي تبلغ نحو 

8 ماليني عامل معظمهم من شرق آسيا ومصر.
وأكدت وزارة العمل في إيضاح لها أمس األول حول 
البرنامج أن سياستها تهدف إلى تنظيم سوق العمل، 
مش����يرة إلى أن نسبة السعوديني ال تتعدى في الوقت 
احلاضر حاجز 10% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع 

اخلاص حيث تعد نسبة منخفضة جدا.
ونوهت وزارة العمل بالدور الذي تقوم به العمالة 
الوافدة في اخلطط التنموي����ة باململكة وجهودهم في 

جميع املجاالت والتخصصات.
وقال البيان إن »الوزارة أصدرت تأشيرات عمل ألكثر 

من مليوني عامل وافد خالل العام املاضي فقط«.

بوابة »التسهيالت التجارية« اإللكترونية 
تستقبل ردود فعل إيجابية من العمالء 

االقتصاد العاملي يتجه إلى التباطؤ

األونكتاد: متويل »األمولة« أثر سلبًا 
في أسعار بعض السلع األساسية

»بوبيان« استعرض خدماته ومنتجاته خالل 
مهرجان عروض الصيف 2011 في األحمدي

العراق يسعى العتقال مدير بنك هارب

رئيس البورصة املصرية: إعفاء الشركات 
املقيدة من ضريبة توزيعات األرباح

جنيڤ: أكدت دراسة صادرة امس عن مؤمتر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية )اونكتاد( ان طغيان رأس 
املال في متويل بعض السلع األساسية واملعروفة باسم 
»األمولة« غير السلوك التجاري وأثر سلبا في أسعار 

بعض السلع األساسية مثل املواد الغذائية.
ويوصي خبراء »اونكتاد« في التقرير الذي نشرته 
»كونا« بوضع تدابير شتى للتخفيف من حدة اآلثار 
الضارة لعملية األمولة مبا في ذلك زيادة الش����فافية 
في جتارة السلع األساسية والتنظيم املنسق دوليا 
لبورصات السلع األساسية والتدخل املباشر للسلطات 
املسؤولة عن تنظيم األسواق. وتركز الدراسة على 
كيفية اعتماد املستثمرين املاليني في أسواق السلع 
األساس����ية على املعلومات املتصلة بالقليل فقط من 
األحداث التي ميكن مالحظتها عموما وعلى النماذج 
الرياضية بدال من التركيز على احلقائق املادية املتصلة 

بالع����رض والطلب. وبين����ت ان عملية ضخ رؤوس 
األموال التي تنعكس في تزايد أحجام االستثمارات 
املالية في أسواق مشتقات السلع األساسية شجعت 
ما وصفه خبراء »اونكتاد« ب� »سلوك القطيع« الذي 
يجعل حتديد األس����عار في أسواق السلع األساسية 
يتبع على نحو متزايد منطق االستثمار املالي بدال من 
العوامل األساسية للسوق. وحذرت الدراسة من أن 
هذا املنحى ميكن أن يلحق ضررا باالقتصاد احلقيقي، 
حيث يكون ألس����عار س����لع مثل األغذية تأثير على 
الصحة والرفاه، السيما في البلدان األفقر. وقال مدير 
قسم العوملة واستراتيجيات التنمية هانير فالسبيك 
أثناء تقدمي التقرير ان اسعار السلع األساسية وأسعار 
األسهم كانت تتغير بصورة مختلفة ما يعكس بشكل 
أوضح العوامل األساسية املتمايزة التي تقوم عليها 

مختلف األسواق.

أعلن بنك بوبيان عن مشاركته في مهرجان عروض 
الصيف 2011 الذي ينظمه احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات ويستمر حتى 26 يونيو اجلاري في 
قاعة االحتاد باالحمدي حيث سيقوم البنك باستعراض 
خدماته ومختلف منتجاته املصممة خصيصا لتلبية 
احتياجات جميع أعضاء االحتاد وعائالتهم. وقال البنك 
في بيان صحافي امس انه يعتبر هذه املشاركة جزءا 
مهما في إطار سعيه لالنتشار والتوسع اجلغرافي في 
مختلف مناط���ق الكويت وذلك من خالل تواجده في 

املعارض والفعاليات املتخصصة وفي مختلف الوزارات 
والهيئات احلكومية. ومن أبرز املنتجات التي سيقوم 
البنك بترويجها حلوله التمويلية املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية والتي متنح العميل جميع احتياجاته 
املختلفة سواء كانت مواد إنشائية والتي تتيح للعميل 
فرصة بناء وتصميم منزل أحالمه بطريقته اخلاصة 
وتص���ل قيمة التمويل فيها الى 70.000 دينار وفترة 
سداد تصل الى 15 سنة أو متويل األثاث وااللكترونيات، 

القوارب واملعدات البحرية أو السيارات.

بغداد � رويترز: قال مصدر حكومي ومحامي بنك 
عراقي ان السلطات اصدرت أمر اعتقال لرئيس بنك 
يعد احد اكبر بنوك العراق ويخضع لتحقيقات بسبب 
مخالفات مزعومة. وقال مصدر حكومي ان حس����ني 
االزري مدير ورئيس مجل����س ادارة البنك التجاري 
العراقي اململ����وك للدولة فر الى لبنان ولم يرد على 
اتصاالت على هاتفه احملمول. وأمر رئيس الوزراء نوري 
املالكي بإجراء حتقيق قضائي بش����ان البنك اخلمس 
املاضي بعدما ابلغت جلنة تضم مسؤولني من هيئة 
مكافحة الفساد العراقية وهيئة تدقيق احلسابات عن 
»مخالفات« في البنك. يأتي هذا التحرك بينما يواجه 
املالكي استياء شعبيا متزايدا بشان الفساد وضعف 

اخلدمات العامة والذي أدى الى احتجاجات مناهضة 
الئتالفه احلكومي الضعيف هذا العام. وقال مستشار 
بريطان����ي ملجلس ادارة البنك التج����اري العراقي ل� 
»رويترز« اليوم ان التحقيق حتركه دوافع سياسية 
وان البنك يقاوم الضغوط احلكومية للمشاركة في 
عمليات »حتوطها ش����كوك ومخالفات كبيرة«. وقال 
الس����ير كلود هانكس ان التحقيق قد يضر بعالقات 
العراق مع املجتمع املصرفي الدولي. وقال ان االزري 
»آمن« خارج العراق لكنه »ليس في لبنان«. وانشئ 
بنك التجارة العراقي في 2003 بعد الغزو الذي قادته 
الواليات املتحدة والذي اطاح بصدام حسني واصبح 

اجنح املؤسسات املالية العراقية. 

القاه���رة � رويترز: قال رئيس البورصة املصرية 
محمد عبدالسالم امس انه مت التوصل الى اتفاق مع وزير 
املالية بإعفاء الشركات املقيدة بالبورصة من ضريبة 
االرباح الرأسمالية على التوزيعات النقدية للشركات. 
واضاف عبدالس���الم في اتصال هاتفي مع »رويترز« 
»نعم. توصلنا لقرار بإعفاء الشركات املقيدة بالبورصة 

من ضريبة االرباح الرأسمالية على التوزيعات بعد 
املناقشات امس االول مع وزارة املالية وبحضور رئيس 
هيئة الرقابة املالية«. وكانت االسهم املصرية هبطت 
بشدة اخلميس املاضي متأثرة بقرار وزير املالية فرض 
ضرائب على االرباح الرأسمالية وسط قلق املتعاملني 

االفراد وانخفض املؤشر الرئيسي %2.65.

أعلنت »شركة التسهيالت التجارية« أن بوابتها 
اإللكترونية »CFCOnline« تستقبل ردود فعل إيجابية 
من العمالء على تلبية الطلب املتنامي على خدماتها 
ومنتجاتها من خالل هذه البوابة. وتقوم هذه اخلدمة 
بتزويد العمالء ببوابة مالئمة إلدارة حساباتهم من 
خالل تطبيقات التمويل، وسداد األقساط، والوصول 
إلى حاسبة متويل القروض، مما أدى إلى استجابة 
كبيرة لدى العمالء جعلتهم يعتادون على استخدام 
اخلدمة اجلديدة. وبهذه املناسبة، قال مساعد العضو 
املنتدب للتسويق في شركة التسهيالت التجارية 
ناصر املناعي: »نحن سعداء للغاية بهذا العدد الكبير 
من العمالء الذين يتجهون لسداد أقساطهم إلكترونيا، 
كما يسعدنا أن نرى هذه األعداد تنمو وتزداد يوميا، 

لقد كنا متواجدين بش���كل دائم على مواقع البحث 
والبريد اإللكتروني الرئيسية ليتمكن عمالؤنا من 
الوصول إلينا بس���هولة، كما أننا حريصون دائما 
على مواكبة أحدث التقني���ات وأفضل البرمجيات 
التي من ش���أنها اختصار زم���ن العملية، وتزويد 
العمالء باخلدم���ات التي تضمن س���رية البيانات 
وفقا ألعلى املس���تويات األمنية«. وأضاف املناعي 
في تصريح صحافي: »بالطبع نحن نتفهم أن الوقت 
ميثل عامال مهما ونأخذ ذلك بعني االعتبار، لذا تأتي 
بواب���ة »CFCOnline« متوافقة مع رؤيتنا في جعل 
جتربة العمالء مع »التس���هيالت« تتسم بأكبر قدر 
ممكن من البساطة والسهولة عن طريق استخدام 

أحدث التقنيات العاملية«.

والشيء نفس����ه ينطبق على 
منطقة اليورو، حيث تباطأت وتيرة 

منو مبيعات التجزئة في أبريل.
ويتوقع أن تظهر أرقام تصدر 
من تايوان األربعاء املقبل هبوط 
منو الصادرات إلى 8.7% في الشهر 
الش����هر  املاضي م����ن 24.6% في 
الذي سبقه. أما بالنسبة للبنوك 
املركزية فإن تباطؤ االقتصاد يعني 
ع����دم وجود قوة لزيادة أس����عار 

الفائدة.

يتجه للهبوط. وقالت رويترز إن 
استطالعا أجرته القتصاديني توقع 
هبوط منو الصادرات الصينية في 
الش����هر املاضي باملقارنة بالشهر 
الذي سبقه. وقالت إن الصادرات 
قد تكون ارتفعت بنسبة 21% لكنها 
ستظل أقل من النمو الذي حققته 

في أبريل وهو %29.9.
وفي الوقت نفسه ستظهر أرقام 
التي  التجزئة األميركية  مبيعات 

ستصدر يوم غد منوا بطيئا.

رويترز: يب����دو أن االقتصاد 
العاملي سيحقق منوا أقل من املتوقع 
في األشهر املقبلة، وذلك في غياب 
مصادر قوة تساعده في استعادة 

عافيته.
وبعد أسبوع من صدور عدة 
تقارير اقتصادية عاملية ال تبعث 
على التفاؤل، أصبح اجلدل ال ينصب 
حاليا على ما إذا كان االقتصاد مير 
بفترة ضعف ب����ل على املدة التي 

سيظل فيها على هذه احلال.
أرقام رس����مية  وقد أش����ارت 
أميركية نهاية األس����بوع املاضي 
إلى أن سوق العمل األميركية التزال 
تخنق أكبر اقتصاد في العالم، وفي 
الوقت نفسه تكافح أوروبا للخروج 

من أزمة ديون شديدة.
أما بالنسبة لالقتصادات الناشئة 
فيب����دو أن جهودها الهادفة لكبح 
التضخم جنحت في إبطاء منوها 
املتسارع، وهذا يعني بالتالي أنها 
ليست في موقع لتحقيق معدالت 
النمو السابقة نفسها. ومن املتوقع 
أن تشير األرقام التي تصدر هذا 
األسبوع إلى أن الطلب في العالم كله 

البورصة تستعيد بعض خسائرها بقيادة النشاط امللحوظ
على أغلب أسهم الشركات الرخيصة خاصة التابعة ملجموعتي »إيفا« و»الصفوة«

استقرار معظم 
أسهم الشركات 

القيادية وبعض البنوك 
مرشحة للصعود 

استعداداً إلغالقات 
الربع الثاني

أن يواصل االرتفاع باعتبار انه من 
اسهم الشركات التي يتم تصعيدها 
في نهاية اغالقات كل فترة فصلية 
من السنة املالية، كذلك سجل سهم 
التسهيالت التجارية ارتفاعا في 
سعره بشكل ملحوظ، فيما أنه 
رغم التداوالت املرتفعة نسبيا على 
س����هم املركز املالي اال انه حافظ 
على س����عره مس����تقرا وحققت 
اغلب اس����هم الشركات العقارية 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم خاصة 
سهم عقارات الكويت الذي شهد 
تداوالت قياسية وارتفاعا محدودا 
في سعره اال انه يتوقع ان يحقق 
املزيد من االرتفاع، وشهد سهم 
من����ازل مضاربات ادت الرتفاعه 
من 23 فلسا الى 24.5 فلسا اال ان 
عمليات البيع جلني االرباح ادت 
لتراجعه الى 22.5 فلسا، واستمر 
االجتاه الصعودي احملدود لسعر 
سهم ابيار الذي يتوقع ان يواصل 

االرتفاع.

الصناعة والخدمات

استمرت التداوالت الضعيفة 
عل���ى اغلب اس���هم الش���ركات 
الصناعية باستثناء بعض اسهم 
التي شهدت تداوالت  الشركات 
مرتفعة كسهم الصناعات الوطنية 
الذي حقق ارتفاعا في س���عره 
مع توقعات بان يواصل السهم 
االرتفاع ملستوى 265 فلسا على 

األقل مع نهاية الشهر اجلاري.
كذلك ارتفعت تداوالت سهم 
بوبي����ان للبتروكيماوي����ات مع 
استقرار س����عره، وحققت اغلب 
اسهم الشركات الرخيصة ارتفاعا 
في اسعارها في تداوالت مرتفعة 
على بعض االسهم خاصة اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة الصفوة، 
كذلك حققت اغلب اسهم الشركات 
غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
االسهم، وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 11 ش����ركة على 51.5% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها 103 

شركات.
هشام ابو شادي  ٭

ضعيفة بش����كل عام باستثناء 
التداوالت املرتفعة نس����بيا على 
س����هم البنك الدولي الذي سجل 
انخفاض����ا محدودا في س����عره، 
ويالحظ ان هناك استقرارا السهم 
البنوك على مستويات اسعارها 
احلالية التي يتوقع ان تش����هد 
تصعيدا عن املس����توى احلالي 
في نهاية الش����هر اجلاري بفعل 
عمليات التصعيد املتوقعة من قبل 
اغلب الصناديق واحملافظ املالية 
الكبيرة باعتبار ان اسهم البنوك 
املالية االساس����ية  املراكز  متثل 
لها. لذلك فإن هناك فرصا جيدة 
لتحقيق بعض املكاسب من اسهم 
البنوك خاصة على اسهم البنك 
الوطني وبيتك وبنك برقان والبنك 
الدولي وبنك بوبيان. على الرغم 
من التداوالت الضعيفة بش����كل 
الش����ركات  واضح على اس����هم 
اغلبها حقق  ان  اال  االستثمارية 
ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم 
التمدين االستثمارية الذي يتوقع 

املضاربات، ويأتي في مقدمة هذه 
العوامل تدني سعر هذه األسهم، 
ما يش����جع العديد من املتداولني 
على املضارب����ة عليها، باإلضافة 
إل����ى أن هناك حتركا واضحا من 
بعض املجاميع االستثمارية على 
بعض اسهمها، خاصة مجموعتي 
ايفا والصفوة، األمر الذي سيشجع 
مجاميع أخرى للتحرك على اسهمها 
خاصة املجاميع التي تلعب دور 
صانع سوق على شركاتها، ولكن 
على صغار املتداولني عدم الطمع 
والقناع����ة بربح معني خاصة ان 
كبار املضاربني يقومون بعمليات 
جني أرباح سريعة في ظل وضع 
سوق حتقيق املكاسب السوقية 
فيه صعب مقابل سهولة حتقيق 
اخلسائر والتي في العادة اكثر من 

املكاسب التي ميكن حتقيقها.

آلية التداول

اتس����مت حركة اسعار اسهم 
البن����وك بالتباين ف����ي تداوالت 

تداول 4.4 ماليني سهم نفذت من 
خالل 191 صفقة قيمتها 2.7 مليون 

دينار.
وحص����ل قط����اع الش����ركات 
االس����تثمارية على املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 21.7 
مليون سهم نفذت من خالل 382 

صفقة قيمتها 2.1 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية 
في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 6 ماليني سهم نفذت 
من خ����الل 141 صفقة قيمتها 1.7 

مليون دينار.

االسهم الرخيصة

قادت اسهم الشركات الرخيصة 
السوق لالرتفاع بفضل املضاربات 
القوية التي شهدتها خاصة اسهم 
التي حقق  العقارية  الش����ركات 
اغلبها ارتفاعا في أسعارها، وهناك 
عوامل حتفز أوس����اط املتداولني 
للمضاربة على هذه األس����هم اال 
انه����ا حتتاج إلى م����ن يقود هذه 

وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
155.5 مليون سهم نفذت من خالل 
2270 صفقة قيمتها 15.5 مليون 

دينار.
التداول على اس����هم  وجرى 
104 شركات من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 54 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 16 
شركة وحافظت اسهم 34 شركة 
على اس����عارها و113 ش����ركة لم 

يشملها النشاط.
وتص����در قط����اع الش����ركات 
العقارية النشاط من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 69.9 مليون س����هم 
نفذت من خالل 670 صفقة قيمتها 

4 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 45.1 مليون سهم نفذت 
من خ����الل 727 صفقة قيمتها 4 

ماليني دينار.
واحتل قط����اع البنوك املركز 
الثالث من حي����ث القيمة، اذ مت 

عّوض سوق الكويت لالوراق 
املالية امس بعض اخلسائر التي 
تكبدها اول من امس اال ان عمليات 
الش����راء اتس����مت بالضعف مع 
س����يطرة عمليات املضاربة على 
وتيرة التداول خاصة على اسهم 

الشركات الرخيصة.
الرغم م����ن االهمية  وعل����ى 
النفسية للون االخضر الذي طغى 
على شاشات التداول امس، اال انه 
جاء كرد فعل للخسائر الكبيرة 
التي تكبدها السوق اول من امس 
خاصة ان استمرار ضعف السيولة 
املالية املوجهة للسوق يظهر مدى 
حالة القلق والتوتر التي تسود 
اوساط املتداولني في ظل افتقاد 
الس����وق ألي محف����زات ايجابية 
تعمل على زيادة السيولة املالية، 
لذلك فإن دعم السيولة املوجهة 
للس����وق يتطلب حتركا واضحا 
من املجاميع االستثمارية، وكذلك 
احملفظ����ة احلكومية الغائبة عن 
السوق، وايضا ضخ سيولة من 
التابعة للهيئات  املالية  احملافظ 
واملؤسسات احلكومية االخرى، 
وحترك هذه اجلهات مجتمعة في 
الفترة احلالية من شأنه ان يعمل 
على استمرارية االجتاه الصعودي 
للسوق للحد من اخلسائر التي 
ستحلق بالعديد من الشركات في 
النصف االول من العام احلالي الذي 
بات اكثر صعوبة على الشركات 
مقارن����ة بالع����ام املاضي نتيجة 
ايراداتها وشح السيولة  ضعف 
املالية لديها وكذلك ضعف االصول 
اجليدة لدى العديد من الشركات 
االمر الذي يظهر بأن الغالبية من 
الش����ركات لن تكون قادرة على 
توزيع ارباح ملدة خمس سنوات 
على االقل هذا في حال قدرتها على 

حتقيق ارباح اصال.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
22.5 نقط����ة ليغلق على 6312.9 
نقط����ة بارتفاع نس����بته %0.36 
مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع 
املؤشر الوزني 2.70 نقطة ليغلق 
على 438.09 نقطة بارتفاع نسبته 

0.62% مقارنة بأول من امس.
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شركة استحوذت قيمة تداولها البالغة 
7.9 ماليني دينار على 51.5% من 
القيمة اإلجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 15.5 
مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول سهم عقارات 
الكويت والتي متثل 10.3% من القيمة 
اإلجمالية.

قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا 
أعالها قطاع الشركات غير الكويتية 
مبقدار 63 نقطة، تاله قطاع البنوك 
مبقدار 57.2 نقطة، تاله اخلدمات 
مبقدار 29.5 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

)سعود سالم( صعود ملؤشري السوق مع ضعف في القيمة  


