
االثنين 22 فبراير 2010   45اقتصاد
خالل االجتماع السنوي الخامس عشر للجنة الكويتية ـ اليابانية لرجال األعمال

الشمالي: اليابان الشريك الخامس في حجم التجارة البينية
وخلق مدن صناعية جديدة وتعزيز 
االستثمارات في قطاعات الكهرباء 

واملاء والصحة والتعليم.
واكد على ان مشروعات البنية 
التحتية املطروحة تلك ال متثل فقط 
فرصا استثمارية واعدة الستقطاب 
املستثمرين اليابانيني بل تعد ايضا 
فرصة لدف����ع التنمية في الكويت 
في طريق طويل ومس����تمر، وهو 
االمر الذي تود اللجنة ان تدعمه 

وتسانده بقوة.
واقترح الصقر ان تقوم اللجنة 
بعمل مس����ابقة سنوية لتشجيع 
صغار رجال االعمال من البلدين 
في مجال االستدامة واملسؤولية 
االجتماعية للشركات بهدف تعزيز 
ق����درة اجليل اجلدي����د على خلق 
مسؤولية اجتماعية جتاه القضايا 

البيئية في املستقبل.

خبرات يابانية

من جانب����ه، طال����ب اجلانب 
اليابان����ي في كلم����ة القاها نائب 
وزير االقتصاد للتجارة والصناعة 
الياباني ترياهيكو ماشيكو بضرورة 
تسهيل االجراءات ووضع ارضية 
تساعد في تدفق االستثمارات بني 
البلدين ومتكني الشركات اليابانية 
مبا لديها م����ن خبرات وامكانيات 
من املس����اهمة في بعض مشاريع 
اخلطة اخلمسية التنموية الطموحة 
للكويت، السيما في مجال الطاقة 
وتبادل التكنولوجيا والنقل، مثمنا 
عالقات البلدين التجارية التي تعود 

الكثر من 15 عاما.

أحمد يوسف
املالي����ة مصطفى  قال وزي����ر 
الش����مالي ان هناك أبع����ادا قوية 
ومتين����ة للعالق����ات االقتصادية 

والتجارية مع اليابان.
وأض����اف خ����الل كلمت����ه في 
االجتماع السنوي اخلامس عشر 
للجنة الكويتية � اليابانية لرجال 
األعمال الذي انعقد في غرفة جتارة 
وصناع����ة الكويت امس ان هناك 
مس����احات واس����عة من التعاون 
وتب����ادل اخلبرات م����ع اجلانب 

الياباني.
وأكد على توثيق عرى التعاون 
وتعزيز أواصر الصداقة والتقارب 
بني البلدي����ن خاصة ان العالقات 
قد جت����اوزت ما يزيد على نصف 
قرن حني كانت الكويت هي بوابة 
النش����اط التجاري الياباني لدول 

مجلس التعاون.
وقال ان االحصاءات تشير الى 
ان اليابان حتتل مركز الش����ريك 
اخلامس للكويت في حجم التجارة 
البينية، نعتقد انها تستحق اكثر 
من ذلك، واننا معا مؤهلون لألفضل 
وقادرون عل����ى حتقيقه، ولعلكم 
تش����اركونني الرأي في أن حجم 
االستثمارات املشتركة كان واليزال 

دون الطموح وأقل من املمكن.
وأكد ان الكويت تنعم باستقرار 
سياسي ونهج دميوقراطي راسخ، 
وحتظ����ى بنظام قضائ����ي عادل، 
وجهاز مصرفي واستثماري حديث 
ومتطور، وقط����اع خاص موفور 
املالءة واخلبرة، فضال عن موقع 

واك����د الصق����ر ان العالق����ات 
التجارية بني الكويت واليابان قد 
زادت ال����ى ثالثة اضعافها وفاقت 
ال� 10 مليارات دوالر في 2009، وال 
يقتصر االمر على طريقة واحدة 
الكويتي،  النف����ط  للتجارة وهي 
فالياب����ان تعتب����ر الكويت ثالث 
اكبر مصدر للسلع املستوردة بعد 

الواليات املتحدة والصني.
ان����ه بفضل  وق����ال الصق����ر 
االحتياطيات املالية الضخمة والدعم 
الرئيس����ية  احلكومي للقطاعات 
اس����تطاع االقتص����اد الكويتي ان 
يتعامل مبرونة مع االزمة املالية 
ان االقتصاد  الى  العاملية، مشيرا 
الياباني الذي ابدى متاسكا ملحوظا 
اال اننا مع اجواء عدم اليقني ازاء 
تعاف����ي االقتصاد العامل����ي لدينا 
ارضية مشجعة الكتشاف وتطوير 
كل الفرص االستثمارية املتاحة بني 
البلدين، متوقعا ان تكون السنوات 
اخلمس املقبلة مبنزلة زرع بذور 

جديدة حلصاد جديد.
واضاف: لقد اقرت احلكومة خطة 
تنموية تقدر ب� 108 مليارات دوالر 
للسنوات االربع املقبلة لتعزيز قدرة 
القطاع اخلاص ملش����اركة القطاع 
احلكومي في تنفيذ تلك اخلطة التي 
تطرح مشروعات تنموية عمالقة 
ميكن للمستثمرين ورجال االعمال 
اليابانيني املشاركة فيها بكل تأكيد، 
ومن بينها خطط لزيادة االنتاج في 
القطاع النفطي الى جانب بدء العمل 
النشاء طريق سكة حديد ومترو 
باالضافة الى بن����اء ميناء بحري 

تقدمت بخطة مدروسة للحكومة 
الكويتية معني����ة بحماية البيئة 
والتي أدت الى تشكيل جلنة فرعية 
تهدف الى دعم تنفيذ تلك اخلطة، 
مؤكدا ان السنوات اخلمس األخيرة 
اللجنة كان����ت مبثابة  من عم����ر 
»سنوات احلصاد« والتي شهدت 
تقدم����ا كبيرا في املجاالت التي مت 

اختيارها.
وأضاف ان اللجنة لعبت دورا 
مهما في مشروع إعادة تأهيل »خليج 
الكويت« وهو مشروع مشترك بني 
منظمة التجارة اخلارجية اليابانية 
ووكالة حماية البيئة الكويتية، كما 
كان لها جهود ملموسة في املشروع 
الياباني »Kids Iso 14000« والذي 
هدف لتعزيز إدراك أطفال الكويت 

بالقضايا البيئية.

الكويتية واليابانية.
وقال الصقر خالل كلمته التي 
ألقاها ان اللجنة الكويتية � اليابانية 
قد شهدت مراحل من التطور البطيء 
اال ان اجلهود التي بذلت قد جسدت 
ال����دور الفعال الذي قامت به على 

مر السنوات املاضية.
واش����ار الصقر ال����ى اخلمس 
التي تعد املرحلة  سنوات األولى 
األولى من عمر اللجنة والتي اطلق 
عليه����ا مرحلة »ح����رث األرض« 
لتمهيد الطريق ملزيد من التحسن 
والتطور والوصول ملستويات من 
اإلدراك املتب����ادل لطبيعة بيئتي 
األعمال في البلدين، وعلى الرغم 
من متانة العالقات التجارية بني 
الكويت واليابان إال ان هناك أوجها 
ب����ني ثقاف����ة األعمال،  لالختالف 

وفيما يتعلق بجهود اللجنة في 
مجال نق����ل التكنولوجيا، أوضح 
الصقر انها ش����اركت في معاجلة 
النفايات الصلبة ومعاجلة انبعاثات 
مياه الصرف الصحي من محطات 
توليد الكهرب����اء، وذلك من خالل 
ارسال اخلبرات املتخصصة وتقدمي 
االقتراحات للحكومة. كما تقدمت 
اللجنة بدراسة جدوى لالستفادة من 
الطاقة الشمسية الى جانب ارسالها 
لوفد تكنولوجي لدراسة امكانية 
تنشيط دور الكويت وتعزيز قدرتها 
على احلفاظ على الطاقة، مؤكدا ان 
كل تلك اجلهود تترافق مع اجلهود 
التي تقوم بها احلكومة الكويتية 
للحف����اظ على الطاقة مبا في ذلك 
الذي  الناجح »ترشيد«  البرنامج 

يتخلل أشهر الصيف احلارة.

واخللفي����ة االقتصادية كان يجب 
استيعابها واكتشافها لنتمكن من 
الدخول في مستويات متقدمة من 
املرحل����ة الثانية في العالقات بني 

البلدين.
وأضاف ان املرحلة الثانية »نثر 
البذور« والتي تطلبت حتس����ني 
العالقات التجارية واالستثمارية 
خللق عالقات اقتصادية أكثر متانة 
في املستقبل، الفتا الى تقدم اللجنة 
مبجموعة من االقتراحات في مجال 
نقل االستثمارات والتكنولوجيا 
وقدمت أوجها عدي����دة من الدعم 
لعدد من املشروعات التي تقدم بها 
اجلانب الياباني، خاصة في مجاالت 
الطاقة وتطوير الشركات الصغيرة 

واملتوسطة والبيئة.
وأوضح الصقر ان اللجنة قد 

استراتيجي متميز، وبنية أساسية 
عصرية. وقال: ليس ثمة شك لدي 
في انكم تعلم����ون عن االقتصاد 
الكويتي اكثر مما ميكن ان اقوله 
لكم في عجالة كهذه، ومع ذلك فإني 
أرى انه قد يكون من املناسب ان 
اش����ير في هذا املق����ام الى اخلطة 
التي  الطموح للكويت،  التنموية 
تتبناها احلكومة وأقرها مجلس 
االمة مؤخرا، والتي تعتمد اساسا 
على اخلصخصة وحترير السوق 
وتشجيع االستثمارات في املشاريع 
ذات التقنية احلديثة، وثمة مشاريع 
كبرى بانتظار التنفيذ خالل العقد 
القادم، يقدر حجم االستثمار فيها 
بعشرات املليارات من الدوالرات، 
وتتضمن انش����اء م����دن وموانئ 
جدي����دة، واعمار اجلزر، وتطوير 
حقول النفط وقطاعي االتصاالت 
واملواص����الت، واقام����ة محطات 
جديدة للطاقة، وانشاء مجمع كبير 
للعطريات. وأكد ان اليابان لديها 
من سعة االمكانات، وعمق وتنوع 
اخلبرات ما يؤهلها للقيام بدور فاعل 
ومؤثر في تنفيذ هذه املش����اريع، 
ونحن نعتقد من جانبنا ان قطاع 
األعمال في الكويت مؤهل للعمل 
اجلاد والتع����اون البناء، لتحقيق 

الشراكة التنموية الفاعلة.
من جانب����ه اكد رئيس اللجنة 
الكويتية � اليابانية لرجال األعمال 
وائل الصقر اهمية الدور الذي تقوم 
ب����ه اللجنة ومنذ تأسيس����ها قبل 
خمسة عشر عاما لتعزيز مختلف 
أوجه التعاون بني بيئتي األعمال 

وشركة مجمعات االسواق وشركة 
لؤلؤة الكويت العقارية واملشاريع 
املتحدة للخدمات اجلوية وشركة 
الش���ويخ املتح���دة العقاري���ة 
� اململوك���ة لش���ركة مجمعات 
� برأسمال  العقارية  االس���واق 

يبلغ 10 ماليني دينار.
هذا وقد صادقت العمومية على 
امليزانية العمومية واحلسابات 
اخلتامية للفت���رة املالية من 6 
يناير 2007 وهو تاريخ تأسيس 
الشركة وحتى 31 ديسمبر 2008، 
كما متت املوافقة على تغيير اسم 
الشركة من سبورتنج العقارية 
الى سبيرت للتطوير العقاري 
وتعديل نص املادة اخلاص بذلك 

من عقد التأسيس.

بنس���بة 80% وقال ان املشروع 
عبارة عن مجموعة مالعب تنس 
يبلغ عددها 20 ملعبا ويحتوي 
على مجمع جت���اري مقام على 
مس���احة 20 الف متر ومواقف 
س���يارات وفندق يحتوي على 
120 غرفة ومطاعم ومركز صحي 
خاص بإصابات املالعب وتأهيل 
الالعبني وفيه صاالت متعددة 
االغراض. وقال »ان العائد على 
املش���روع على حسب دراسات 
اجلدوي تبلغ نس���بته %14.6 
وسيتم توزيع االرباح من السنة 
الثالثة م���ن التنفيذ، الفتا الى 
ان شركة س���بورتنج العقارية 
مملوك���ة بنس���ب متفاوتة من 
قبل الشركة التجارية العقارية 

عاطف رمضان 
كش���ف رئيس مجلس ادارة 
شركة سبورتنج العقارية علي 
الداود عن مش���روع س���يضع 
الكويت على اخلريطة السياحية 
والرياضية في املنطقة في مجال 

لعبة التنس األرضي.
وأضاف الداود في تصريحه 
للصحافيني عقب انعقاد عمومية 
الش���ركة والت���ي بل���غ نصاب 
حضورها 100% ان الشركة تقوم 
حاليا على تنفيذ مشروع رياضي 
يع���د االول من نوعه في مجال 
العق���اري والعمراني  التطوير 
والتنمية في الكويت، مش���يرا 
إل���ى أن املش���روع مق���ام وفقا 
للمواصفات العاملية وسيساعد 
احت���اد التنس عل���ى ان ينظم 
بطوالت عاملية على ارض على 
مساحة 70 الف متر مربع بتكلفة 
 B.O.T �46 مليون دينار بنظام ال
مع احتاد الكويت للتنس والهيئة 
العامة للشباب والرياضة ملدة 
30 عاما وانه من املتوقع االنتهاء 

منه في نهاية 2012.
ولفت الى ان املشروع مقام في 
منطقة جنوب السرة بجانب مول 

360 على الدائري السادس.
وعن متويل املشروع اشار الى 
انه منقسم الى ذاتي بنسبة %20 
وجهات متويلية اخرى وافراد 

أق���ر مجلس الوزراء أم���س املوافقة على توصي���ة بنك الكويت 
املركزي بتسجيل فرع شركة الراجحي املصرفية لالستثمار )مصرف 
الراجحي( في سجل البنوك اإلسالمية لدى بنك الكويت املركزي حتت 
رقم 4، وذلك بناء على املادة 89 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في 
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني 
املعدلة ل���ه وعلى املادة رقم 2 من القرار ال���وزاري رقم 40 الصادر 
بتاريخ 2003/11/30 بإصدار الئحة بنظام س���جل البنوك اإلسالمية 

لدى بنك الكويت املركزي.

رويترز: قال مسؤول كبير في البنك األفريقي للتنمية إن البنك 
يتوقع متويل مشروعات للبنية األساسية تصل قيمتها إلى عشرة 
مليارات دوالر خالل السنوات الثالث املقبلة مع اعطاء أولوية لقطاع 
الطاقة.  وأضاف نائب رئيس البنك لشؤون البنية األساسية والتكامل 
االقليمي بوبي بيتمان على هامش اجتماع للبنك في كيب تاون »نقدر 
حجم الصفقات التي ميكن أن منولها خالل السنوات الثالث املقبلة 

بني سبعة وعشرة مليارات دوالر على أقل تقدير«.
 وأضاف أن معظم التمويل سيخصص ملشروعات الطاقة والنقل، 
وفي العام املاضي أظهر بحث أجراه احتاد البنية األساسية من أجل 
أفريقي���ا التابع للبنك الدولي أن منطق���ة أفريقيا جنوب الصحراء 
حتتاج مضاعفة االنف���اق على البنية التحتية إل���ى املثلني إلى 93 
مليار دوالر سنويا لتحديث الطرق وشبكات املياه والكهرباء، وميثل 
ضعف البنية األساس���ية عائقا رئيس���يا أمام النمو االقتصادي في 

أفقر قارات العالم.

ل في سجل  مصرف الراجحي يسجَّ
البنوك اإلسالمية لدى »المركزي«

»األفريقي للتنمية« يتوقع تمويل 
مشروعات  بعشرة مليارات دوالر 

تنفذ مشروعًا رياضيًا بتكلفة 46 مليون دينار بعائد نسبته %14.6

»سبورتنج« تتحول إلى »سبيرت للتطوير العقاري«

)محمد ماهر(علي الداود مترئسا جانب من اجلمعية العمومية للشركة

»الوطني«: رفع سعر الخصم في أميركا إعالن 
عن انتهاء ضخ األموال الطارئة في االقتصاد

قال التقرير االسبوعي 
للبنك الوطني عن اسواق 
النق���د العاملي���ة انه بعد 
اس���بوع متقلب وارتفاع 
سعر اخلصم في الواليات 
املتحدة األميركية، ارتفع الدوالر األميركي مقابل 
اجلنية اإلسترليني، لكنه تعثر مقابل اليورو. كانت 
حركة اجلنيه االسترليني في مطلع األسبوع بطيئة 
وارتفع ليصل إلى 1.5816 مقابل الدوالر إال أنه فقد 
قوة دفعه في وقت الحق لألسبوع وانخفض إلى 
1.5345، قب���ل أن يقفل في نهاية التداول بس���عر 

.1.5480
وسجل اليورو أداء مماثال، حيث بلغ أعلى سعر 
تداول له 1.3789 يوم األربع���اء لكنه تراجع بعد 
ذلك ليصل إلى 1.3442 ورجع ليقفل عند مستوى 
1.3605 مساء اجلمعة املاضي. أما الني الياباني، فقد 
كان أداؤه ضعيفا مقابل العملة األميركية، حيث بدأ 
األسبوع عند مستوى 90 ينا/ دوالر وأقفل بسعر 
91.59 عند انتهاء التداول لألس���بوع، بينما افتتح 
الفرنك السويس���ري بسعر 1.0757 صباح االثنني 
وأقفل في نهاية جلسة التداول يوم اجلمعة املاضي 

بسعر1.0753.

مجلس االحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الخصم

وعن رفع سعر اخلصم على الدوالر، قال التقرير: 
أطلق مجلس االحتياطي الفيدرالي أوضح إشارة 
حتى اآلن على أن توفير األموال النقدية الطارئة 
إلى األسواق املالية قد انتهى وأن السياسة النقدية 
الرامية لتوفير السيولة لألسواق واألكثر شدة في 
تاريخ املجلس منذ تأسيسه قبل 96 عاما ستتخذ 

مس���ارا عكس���يا اآلن، فقد قام رئيس املجلس بن 
برنانكي برفع سعر اخلصم التي يفرضها املجلس 
على البنوك التي تقترض من املجلس مباشرة وذلك 
بنسبة 0.25% لتصل الى 0.75%، في أول رفع لسعر 

اخلصم منذ شهر يونيو 2006.
وقال البنك االحتياطي الفيدرالي ان هذا القرار 
يعتبر »تطبيعا« لالقراض الذي من ش���أنه أن 
يكون له تأثير على السياسة النقدية، وكرر في 
بيانه ان مؤش���ر سعر الفائدة من شأنه أن يظل 
منخفض���ا لفترة زمنية اكبر، ه���ذه التطمينات 
لم متنع املستثمرين من تزايد املراهنة على أن 
مجلس االحتياطي الفيدرالي من ش���أنه تشديد 

السياسة في الربع الرابع.

هبوط الطلب األجنبي على السندات

وبني التقرير ان الطلب األجنبي على س���ندات 
اخلزينة األميركية سجل تراجعا قياسيا في شهر 
ديسمبر على أثر قيام الصني ببيع بعض ما متلكه 
من سندات الدين. فقد باعت الصني ما قيمته 34.2 
مليار دوالر من س���ندات اخلزينة األميركية خالل 
الشهر، حسب تصريح وزارة اخلزينة األميركية، 
لتصبح اليابان أكبر حامل لسندات دين احلكومة 

األميركية مببلغ 768.8 مليار دوالر.
وكانت الصني قد حلت محل اليابان كأكبر حامل 
لتلك السندات وذلك في شهر سبتمبر 2008، ويأتي 
هذا التحول في وقت أخذت دول مختلفة تعزف عن 
انتهاج استراتيجية الهروب إلى املالذ اآلمن التي 
بدأتها في أحلك أوقات األزمة االقتصادية العاملية 
األمر الذي يعني أن الواليات املتحدة ستضطر لدفع 

املزيد من الفائدة خلدمة ديونها.

)سعود سالم(وزير املالية مصطفى الشمالي وعبدالوهاب الوزان ووائل الصقر في جانب من اجتماعات أعمال اللجنة

املشاركون في البرنامج التدريبي

التق��ري������ر  ق���ال 
األسبوعي لشركة 
بيان لالس���تثمار 
ان أربعة من أسواق 
األسهم اخلليجية متكنت 
من حتقيق منو بنهاية األسبوع 
املاضي، فيما تكبدت األس���واق 
الثالثة الباقية خسائر متفاوتة.

وحقق نشاط التداول منوا في 
أغلب األسواق وكذلك على مستوى 
مجموع كميات وقيم التداول في 

أسواق األسهم اخلليجية.
وكان سوق مس����قط لألوراق 
املالي����ة هو أكثر األس����واق منوا، 
بع����د أن ق����دم أداء متمي����زا أهله 
الحت����الل الصدارة بني أس����واق 
األسهم اخلليجية على صعيد أداء 
مؤش����ره وكذلك على صعيد منو 

نشاط التداول.
األداء اجليد لقطاع  وقد لعب 
البنوك دورا كبيرا في دعم السوق 
إلى جوار أخبار ع����ن توزيعات 

مقترحة لبعض الشركات.
وأض����اف التقرير ان س����وق 
الكويت لألوراق املالية متكن من 
االحتفاظ بقوته الدافعة التي أهلته 
لتحقيق أداء جيد مؤخرا، إذ ختم 
مؤشره األس����بوع املاضي شاغال 
املرتبة الثانية بني أسواق األسهم 
اخلليجية. وقد حقق السوق هذا 
النمو على الرغم من ظهور عمليات 

املتراجعة.  تصدر بها األس����واق 
وشهد الس����وقان ضغوطا بيعية 
خاصة من أسهم البنوك والعقار 
وإن تف����اوت تأثيرها من س����وق 

آلخر.

أداء المؤشرات

وس����جلت أربعة من أس����واق 
األسهم اخلليجية منوا مبؤشراتها 
مع نهاية األسبوع املاضي مقابل 
تراجع مؤشرات األسواق الثالثة 
الباقية. وتصدر س����وق مسقط 
لألوراق املالية األسواق التي حققت 
مكاسب، حيث أنهى مؤشره تداوالت 
األسبوع مسجال منوا نسبته %3.08 
مغلقا عند مستوى 6.795.17 نقطة، 
وقد ارتفع املؤشر في ظل منو جميع 
قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع 

الصناعة.
الثانية، فش����غلها  املرتبة  أما 
س����وق الكويت ل����ألوراق املالية 
والذي متكن من حتقيق املكاسب 
في معظم أيام األس����بوع ليصل 
مؤش����ره إلى مس����توى 7.396.5 
نقط����ة مرتفعا بنس����بة %3.06، 
حيث انعكس األداء اجليد ملعظم 
قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاع 
األغذية، إيجابا على املؤشر دافعا 
إياه لإلغالق في املنطقة اخلضراء. 
اما السوق املالية السعودية فقد 

شغلت املرتبة الثالثة.

القيادية. هذا وس����جلت بورصة 
قطر بدورها أداء س����لبيا متأثرة 
بالضغوط البيعية التي طالت طيفا 
واس����عا من األسهم املدرجة، ولم 
تفلح عمليات الش����راء االنتقائية 
التي ش����هدتها بعض األسهم في 
مساعدة مؤشر السوق على تخطي 
اخلسارة الكبيرة التي مني بها في 
جلسة التداول األولى من األسبوع 

املاضي.
وتباين أداء سوقي اإلمارات بعد 
أن سجل سوق أبوظبي لألوراق 
املالية مكسبا بسيطا ليشغل مكانة 
أقل األسواق منوا، فيما تكبد نظيره 
س����وق دبي املالي خسارة مؤثرة 

قيادية في عدة قطاعات.
وقد ش����ارك قط����اع املصارف 
في تقدمي الدعم ملؤش����ر السوق 
التداول األخيرة من  في جلسات 
العام  الطابع  األسبوع، واتس����م 
الش����راء  للت����داوالت بعملي����ات 
االنتقائية وعمليات التجميع على 
بعض األسهم.  من ناحية أخرى، 
قال التقرير ان س����وق البحرين 
لألوراق املالية س����جل انخفاضا 
بعد أن اتسم األداء العام ملؤشره 
بالتراجع خالل األسبوع املاضي، 
قبل أن يتمكن من التماسك بعض 
الشيء في نهاية األسبوع، وتأثر 
السوق بعمليات بيع شملت األسهم 

جني أرباح، إال أن السوق لقي دعما 
من األجواء اإليجابية التي عمته 
على اثر اإلعالن عن تلقي شركة 
االتصاالت املتنقلة )زين( عرضا 
لشراء أصول لها في إفريقيا تقدر 
قيمته ب�10.7 مليار دوالرات، وهو 
األمر الذي دفع مؤشر السوق إلى 
تخطي مستويني مئويني وأغلق 
في ختام األسبوع املاضي قريبا 

من املستوى املئوي الثالث.
املالية السعودية،  أما السوق 
فقال التقرير ان السوق السعودي 
متكن من حتقيق خمسة إغالقات 
خضراء في األسبوع املاضي مدعومة 
بأداء قطاع البتروكيماويات وأسهم 

تداوالت نشاطه في أغلب األسواق على مستوى القيمة والكمية

»بيان«:  بورصة الكويت الثانية خليجياً بفضل »زين«

تقــارير

أعلن مركز الدراسات االستثمارية واخلدمات 
املالية لدى احتاد الش���ركات االستثمارية عن 
االنتهاء وبنجاح من أول برنامج للتدريب املالي 
للمهنيني في مجال العالقات املالية في الكويت

وعقد البرنامج على مدى ثالثة أيام، حيث مت 
شرح كيفية عمل األسواق املالية في اليوم األول، 
وفي اليوم الثاني مت شرح كيفية وضع حسابات 
الش���ركات والتقارير الس���نوية، وتركز اليوم 
الثالث على تعليم املتدربني على كيفية وضع 
استراتيجية عالقات مستثمرة وناجحة مع جميع 
األطراف ذات العالقة باألسواق املالية، وشارك 
في البرنامج كل من شركة املركز املالي الكويتي 

وشركة أعيان لإلجارة واالستثمار وشركة بيان 
لالستثمار، وش���ركة االمتياز لالستثمار، وقد 
مت تق���دمي البرنامج حتت رعاية مش���تركة من 
ناس���داك دبي واحتاد الش���ركات االستثمارية، 
حيث ان هدف االحتاد وناسداك دبي يتمثل في 
تطوير األسواق املالية في الشرق األوسط، مما 
يتيح للشركات احلصول على رأسمال لتوسيع 
حجم أعمالها، وكذلك جذب املستثمرين، وقدم 
 Financetalking هذه الدورة »من الشركة املالية
ديڤيد يتس« والتي تتخذ من لندن مقرا لها، وهي 
ش���ركة مالية متخصصة في تدريس التمويل 

لغير املتخصصني في املالية.

»ناسداك دبي« و»اتحاد الشركات االستثمارية«
يختتمان برنامج التدريب المالي


