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عمان � كونا: التق����ى العاهل األردني امللك 
عبداهلل الثاني وامللك����ة رانيا العبداهلل أمس 
رئيس وأعضاء املجلس االستشاري الدولي لبنك 
الكويت الوطني الذي يعقد مؤمتره السنوي 
الثالث في األردن. وقال بيان صادر عن الديوان 
امللكي األردني ان امللك عبداهلل استمع خالل اللقاء 
إلى إيجاز حول ابرز احملاور واملوضوعات التي 

سيناقشها املؤمتر. وأضاف البيان ان العاهل 
األردن����ي أعرب عن تقدي����ره لعقد املؤمتر في 
اململكة ما يتيح الفرصة للوصول الى حلول من 
شأنها دفع عجلة التنمية في املنطقة. وتطرق 
احلوار إلى البرامج التنموية الطموح التي يعمل 
االردن على تنفيذها حتقيقا للتنمية املستدامة 
وحتس����ن األداء االقتصادي من خالل تنفيذ 

عدد من املشروعات الكبرى في ابرز القطاعات 
احليوية. وذكر البيان ان احلوار كان مفيدا مع 
أعضاء املجلس الذي يضم شخصيات عاملية ذات 
خبرات واسعة من مختلف القطاعات ميثلون 
شركات ومؤسسات دولية عديدة حيث تطرق 
إلى األوضاع السائدة في منطقة الشرق األوسط 

ومساعي حتقيق السالم فيها.

العاهل األردني يلتقي رئيس وأعضاء المجلس االستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني

تقــارير

ارتفاع القيمة السوقية إلى 33.5 مليار دينار

جلوبل: 10.1% مكاسب السوق 
منذ بداية العام الحالي

األكثر تداوال في السوق لألسبوع الثالث بإجمالي 
قيمة تداول بلغت 43.57 مليون دينار على سهمه. 
هذا وقد أنهى الس���هم تداوالته عند س���عر 1.280 
دينار دون تغيير. كذلك شهد سهم شركة أجيليتي 
تداوالت نشطة بلغت 17 مليون دينار، بينما سجل 
السهم املذكور تراجعا خالل هذا األسبوع بنسبة 

10.14% بنهاية األسبوع.
بالنظر إلى أداء مؤشرات القطاعات، فقد جاء 
قطاع الصناعة في الصدارة ليرتفع املؤشر بنسبة 
1.79% متأثرا بارتفاع الكثير من األسهم القيادية 
ضمن القطاع. بينما، من جهة األكثر ارتفاعا، ظهر 
سهم الش���ركة اخلليجية للصخور ضمن قائمة 
الشركات األكثر ارتفاعا خالل األسبوع بنسبة بلغت 
18%. هذا وقد أعلنت الشركة اعتزامها توزيع %10 
توزيعات نقدية و10% أسهم منحة على املساهمن، 
على الرغم من أنها سجلت خسائر خالل العام 2009، 
وسيخضع القرار ملوافقة اجلمعية العمومية. هذا 
وكان قطاع البنوك احملرك الرئيسي للسوق خالل 
األسبوع فقد أضاف املؤشر 1.09% إلى قيمته. فقد 
سجلت خمسة بنوك ضمن القطاع ارتفاعا تصدرها 
بنك اخلليج مرتفعا بنس���بة 7.94%. هذا وقد بلغ 

السهم أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2009.
على صعيد آخر، جاء قطاع األغذية األكثر تراجعا 
بن بقية القطاعات منخفضا بنس���بة 4.14% مع 
تسجيل سهم الشركة الكويتية لألغذية )أمريكانا( 
تراجعا بنسبة 4.76%، بينما جاء سهم شركة دانة 
الصفاة الغذائية األكثر تراجعا ضمن القطاع فاقدا 
ما نسبته 9.80% من قيمته. تبعه قطاع اخلدمات 
بانخفاض مؤشره بنسبة 0.98%. فقد سجلت معظم 

مكونات املؤشر أداء سلبيا خالل األسبوع.

قال تقرير شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ان سوق الكويت 
لألوراق املالية انهى شهر فبراير 
أرباحا  العام احلالي محققا  من 
ملحوظة بلغت نسبتها 13.21%. فقد سجل السوق 
أعلى مس���توياته من���ذ 27 أكتوبر 2009 خالل 
جلسة 22 فبراير وذلك قبل أن يفقد بعضا من 
مكاسبه اس���تباقا للعطلة الطويلة. فقد متكن 
السوق الكويتي، مقاسا مبؤشر جلوبل العام، 
والذي يق���وم بقياس أداء الش���ركات املدرجة 
بالسوق بناء على طريقة الوزن السوقي، من 
إنهاء األس���بوع مسجال ارتفاعا هامشيا بلغت 
نس���بته 0.16% ليغلق عند 205.05 نقاط. كما 
حقق مكاسب سنوية مع نهاية جلسة األسبوع 
بنس���بة 10.11%. من جانب آخر، انتهج املؤشر 
السعري لسوق الكويت اجتاها آخر متراجعا 
مبقدار 17.70 نقطة )0.24%( منهيا تداوله عند 
مستوى 7.378.8 نقطة، حيث أنهت بعض األسهم 
القيادية األس���بوع على انخفاض لتطغى على 
األسهم الصغيرة في السوق. أما إجمالي القيمة 
السوقية، فقد بلغ 33.52 مليار دينار مع نهاية 
األس���بوع. بالنظر إلى معامل انتشار السوق، 
فقد مال اجتاه األسهم املتراجعة مع انخفاض 
77 سهما مقابل ارتفاع 63 سهما من إجمالي 169 

سهما مت تداوله خالل األسبوع.
واوضح التقرير ان نش���اط التداول تراجع 
خالل جلسة األس���بوع تدريجيا كلما اقتربت 
العطلة. فقد بلغ إجمالي كمية األسهم املتداولة 
خالل األربع جلسات 1.80 مليار سهم، بإجمالي 
قيمة بلغت 300.85 مليون دينار. هذا وقد توجه 
التداول نحو قطاع االستثمار ليستحوذ على 
31.09% من إجمالي التداول األسبوعي مع تداول 
560.20 مليون سهم من أسهم شركات القطاع، 
بعد أن جاءت ثالثة أسهم ضمن القطاع في قائمة 
األسهم األكثر تداوال من حيث الكمية حيث كان 
سهم ش���ركة الديرة القابضة األكثر تداوال مع 
تداول 62.98 مليون س���هم. بينما تصدر سهم 
شركة ش���ركة امليادين الوطنية قائمة األسهم 
األكث���ر تداوال من حيث الكمية لألس���بوع مع 
تداول 100 مليون سهم مستحوذا على ما نسبته 

5.55% من إجمالي تداوالت السوق.
أما من جهة القيمة املتداولة، فقد تصدر كذلك 
قطاع اخلدمات القائمة بإجمالي قيمة تداول بلغت 
112.50 مليون دينار على أسهم القطاع ممثلة %37.40 
من إجمالي قيمة تداوالت السوق. وقد كان الفضل 
لهذا وبشكل رئيس���ي إلى سهم شركة زين، أكبر 
األس���هم املدرجة في السوق الكويتي، والذي كان 

ترتيب القطاعات وفقا لكمية األسهم المتداولة

القطاع
كمية األسهم 

المتداولة )سهم(
نسبة التداول من إجمالي 

السوق )%(
560.195.00031.09االستثمار

528.377.50029.32اخلدمات

359.235.00019.93العقاري

غير 
170.255.0009.45الكويتي

96.407.5005.35الصناعي

70.397.5003.91البنوك

16.102.5000.89األغذية

1.110.0000.06التأمن

في تقريرها األسبوعي الخاص بـ »األنباء«:

»المثنى لالستثمار«: ضعف في التداول على األسهم الثقيلة
.. وتردد المستثمرين في الشراء يدفع البورصة للتراجع

أداء مؤشرات السوق والحساسية في األسبوع
االسبوع: 21 فبراير الى 24 فبراير 2010

المؤشرات
الحساسيةوضع نهاية األسبوع

السابقاحلالينسبة التغيرالتغيرالسابقاحلالي

16.15%6.75%-0.24%)17.70(7.378.807.396.50مؤشر السوق السعري

24.29%3.37%-0.99%)6.19(618.02624.20مؤشر املثنى

16.05%12.86%0.13%425.15424.580.57مؤشر السوق الوزني

وأشار الى أن انخفاض الكمية 
املتداولة جلميع القطاعات غيرت 
املوازين هذا األسبوع، حيث احتل 
قطاع االستثمار الصدارة من حيث 
القطاع األكثر نش����اطا بعد غياب 
الكمية  طويل، حيث بلغ إجمالي 
املتداولة للقطاع 560 مليون سهم 
مقابل 1105 مالين سهم في االسبوع 
السابق، في حن حل قطاع اخلدمات 
في املرك����ز الثاني بكمية متداولة 
بلغت 528 مليون سهم يليه قطاع 
العقار بكمية تداول تقدر ب� 359 

مليون سهم.
وأكد التقرير أن قطاع التغذية 
تكبد خسائر في القيمة السوقية 
بنس���بة 4.14% وتص���در قطاع 
الصناعة القائمة، حيث س���جل 
منوا في القيمة السوقية بنسبة 
1.79% تاله كل من قطاع البنوك 
وقط���اع غير الكويتي بنس���بة 
1.09% و0.64%، وبالنسبة ألكثر 
الرابحن فإن ش���ركة مجموعة 
عربي القابضة تصدرت القائمة 
بنسبة 31.75% تالها كل من شركة 
مبرد واخلليجية للصخور بنسبة 
24.14% و18% على التوالي وعلى 
جان���ب األكثر نزوال كان كل من 
ش���ركة الثمار الدولية القابضة 
وشركة مدار للتمويل واالستثمار 
بنسبة 15.63% لكل منهما تالهما 
شركة املواساة للرعاية الصحية 

بنسبه %11.11 .

لها، في حن أن 77 شركة سجلت 
خسائر في القيمة السوقية لها، 
وأما األسهم الباقية فلم تسجل 
أي تغي���ر، وأما بالنس���بة الى 
الشركات اإلس���المية فإن تدني 
نسب احلساسية للقطاع اإلسالمي 
هذا األس���بوع لم يساعدها، فقد 
أنهت 13 شركة فقط هذا األسبوع 
على اجلانب اإليجابي، في حن أن 
27 شركة )من أصل 57( سجلت 
خسائر في القيمة السوقية. وأما 
األس���هم الباقية فلم تسجل اي 

تغيير.

الكمية  االنخفاض امللحوظ في 
املتداولة لبعض األسهم مقارنة 
باألس���بوع املاض���ي وخاص���ة 
الى  الثقيلة باإلضافة  األس���هم 
كون األس���بوع يتكون فقط من 
أربعة أيام ت���داول لم يحدا من 
الس���وقية، حيث  القيمة  زيادة 
س���جلت ارتفاعا طفيفا يقدر ب� 
0.1% متثل في نهاية هذا االسبوع 
بقيمة 33.45 مليار دينار مقارنة ب� 

33.4 مليار لألسبوع السابق.
وأشار التقرير الى أن 63 شركة 
سجلت منوا في القيمة السوقية 

الثقيل���ة كان له دور  األس���هم 
ملحوظ في هذا االنخفاض وقد 
املتداولة 1802.08  الكمية  بلغت 
مليار سهم مسجلة بذلك تراجعا 
بنسبة 53.6% وكذلك بالنسبة 
لقيمة الت���داول والصفقات فقد 
انخفضت بنسبة ملحوظة بلغت 
56.4% و43.6% عل���ى التوالي، 
حي���ث بلغت القيم���ة املتداولة 
والصفقات لهذا األسبوع 300.85 
مليون دينار و31.56 ألف صفقة 

على التوالي.
ال���ى أن  التقري���ر  وأش���ار 

املثنى  قال تقري���ر ش���ركة 
لالس���تثمار ان س���وق الكويت 
املالي���ة عكس االجتاه  لألوراق 
اإليجابي لألس���ابيع الس���ابقة، 
وبذلك س���جلت كل املؤش���رات 
تراجعا طفيفا، حيث سجل كل من 
مؤشر السوق السعري ومؤشر 
املثنى اإلسالمي خسارة بنسبة 
0.24% و0.99% على التوالي، وأما 
بالنسبة الى مؤشر السوق الوزني 

فقد سجل تقدما بنسبة %0.13.
وأوض���ح التقرير اخلاص ل� 
»األنباء« أن نس���ب احلساسية 
استعادت عافيتها هذا األسبوع 
نتيجة خلفة التقلبات في السوق، 
وبذلك بلغت نسب احلساسية 
ملؤشر السوق السعري واملؤشر 
الوزن���ي 6.75% و12.86% على 
التوالي، وأما بالنسبة الى مؤشر 
املثنى اإلس���المي فقد سجل أقل 
نسبة حساسية تقدر ب� %3.37 

متفوقا بذلك على نظيريه.
 وب���ن التقري���ر أن الكمية 
املتداولة تقلصت بشكل ملحوظ 
هذا األس���بوع، ويعود السبب 
ألن هذا األس���بوع ينقص يوم 
تداول عن س���ابقه، وكذلك فإن 
الت���داول على بعض  انخفاض 

حتركات السوق األسبوعية
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عاطف رمضان
أكد رئيس االحتاد الكويتي 
الذهب واملجوهرات  لتجار 
حسن األربش ل� »األنباء« 
ان هناك بوادر تش���ير إلى 
ارتفاع اسعار الذهب خالل 
الفت���رة املقبلة، االمر الذي 
س���يقابله تراجع في حجم 

مبيعات الذهب.
واضاف االربش ان هناك 
قاعدة تش���ير إلى انه كلما 
ارتفعت اسعار الذهب قلت 
عملي���ات الطلب«، متوقعا 
الذهب  تراج���ع مبيع���ات 
بالكويت خالل العام احلالي 

مقارنة بالعام 2009.
استمرار التراجع

واش���ار الى ان مبيعات 
الذهب في 2007 كانت أفضل 
من مبيع���ات 2008، كما ان 
املبيعات في 2008 افضل من 
مبيعات 2009 وانه يتوقع ان 
تتراجع مبيعات الذهب في 
العام احلالي مقارنة ب� 2009 
وذلك نتيجة ارتفاع اسعار 

الذهب بشكل مستمر.
وأرجع االربش اس���باب 
ارتفاع اس���عار الذهب إلى 

انخفاض قيمة الدوالر.
ولف���ت االرب���ش الى ان 
املقصود هو »الذهب عيار 
18، 21، 22«، مؤك���دا تراجع 
مبيعات الذهب في السوق 
الكويت���ي وان ذلك اصبح 
ملحوظ���ا منذ ال� 3 اش���هر 

املاضية.
اذا كان  واستطرد قائال: 
هناك نزول في اسعار الذهب 

فسيكون تدريجيا.
ورأى ان ال���دول اجتهت 
الى الذهب كمالذ آمن خالل 
الفت���رة االخيرة بس���بب 

حسني األربش

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها 
املالي���ة س�����تقوم  ان وزارة 
بالتعاون مع شركة اخل��دمات 
املصرفية اآللية املشتركة )كي 
نت( بتدش������ن عقد خدمات 
الدفع اإللكترون���ي »تثبيت« 
منتص�����ف م���ارس املقب���ل، 
الفتة الى ان الع��قد س���يمكن 
الش���ركة من احلص���ول على 
عمولة مح���ددة من العمليات 
التي ستتم وفقا للعقد املبرم، 
واستدركت بأن قيمة العمولة 
ستتراوح بن 50 و 170 فلسا 
وفقا لع���دد العملي���ات التي 

ستتم.
ومبوجب االتفاقية ستقدم 
خ��دمات الدفع اإللكتروني من 
خالل قنوات حديث���ة وآمنة 
تع���تم���د على الوس������ائل 
التكنولوجية واملتطورة والتي 
منها اجهزة نقاط البيع الفردية، 
املتكاملة،  البيع  أجهزة نقاط 
اجهزة اخلدمات الذاتية، الدفع 
عبر اإلنترنت والدفع باستخدام 

اجلوال.

إحدى ماكينات الصرف اآللي

»التجارة«: 20 طناً من المعادن الثمينة دخلت الكويت في 2009

األربش لـ »األنباء«: اتحاد تجار الذهب يتوقع
استمرار ارتفاع األسعار وتراجع المبيعات

توقعات بارتفاع وتيرة النمو خالل العام الحالي

8 آالف عملية دفع تمت عن طريق اإلنترنت في يناير الماضي

400 مليون دوالر فاتورة األدوية
بالكويت في 2009

»المالية« و»كي. نت« يدشنان عقد الخدمات 
اإللكترونية منتصف مارس المقبل

فواز كرامي
قالت مصادر مطلعة في الصناعات الدوائية ان 
حجم س����وق االدوية احمللي جتاوز ال� 400 مليون 
دوالر في العام املاضي، متوقعة ان يواصل وتيرة 
النمو ذاتها خالل العام احلالي وان كان بدرجة اعلى، 
الس����يما مع التوقعات بزي����ادة االنفاق احمللي على 

الرعاية الصحية احمللية.
واضافت املصادر العاملة في احدى ش����ركات 
صناعة االدوية احمللية ان اجلانب االقتصادي والذي 
يعني باس����تخدام ادوات استثمارية ذات مردود 

مجز مازال غير مبشر في هذه الصناعة، السيما 
ان ه����ذه الصناعة تدخل ضمن قطاع الصناعات 
التحويلية غير النفطية والتي ال متثل رافدا كبيرا 
ورئيسيا من حيث مساهمتها في اجمالي الناجت 

احمللي الكويتي.
وبين����ت املصادر اهم املعوق����ات التي تواجه 
صناع����ة االدوية في الكوي����ت والتي تتمثل في 
ضعف القاعدة التكنولوجية وانخفاض مستويات 
البحث العلمي والتطوير ومحدودية املخصصات 

املالية للبحث العلمي.

وفي السياق ذاته، أشارت 
املصادر الى ان العمليات التي 
متت عب���ر اجلهات احلكومية 
من خالل ماكينات الدفع اآللي 
بلغت 20 ألف عملية تركزت في 
وزارات الداخلية واملواصالت 
والعدل والكهرباء واملاء وجهات 

أخرى.
وقالت املصادر ان هناك 8 
آالف عملية للدفع اإللكتروني 
متت عن طريق اإلنترنت خالل 
شهر يناير مبا نسبته 40% من 
عدد العمليات التي متت خالل 

تلك الفترة.

»ضعف«الدوالر.
إحصائي���ات  وتش���ير 
رسمية لدى وزارة التجارة 
والصناعة الى ان إدارة الذهب 
واملجوهرات قد سجلت 20 
طنا من املعادن الثمينة التي 
دخلت ال���ى الكويت خالل 
2009، علما ان حصة الذهب 
من إجمالي الوزن اإلجمالي 
للمعادن الثمينة بلغ 11.4 طنا 

اي ما يعادل 57% تقريبا.
كما انه وحس���ب تقرير 
صادر ع���ن مجلس »جولد 
انفستمنت دايجست« فقد 
أشار الى ارتفاع سعر الذهب 
للعام التاسع على التوالي 

ليس���جل بنهاية ديسمبر 
2009 مس���توى 1087.50 

دوالرا لألوقية.
أرقام التجارة

وجاء ف���ي تقرير وزارة 
التجارة ان عمليات الغش 
التجاري في املش���غوالت 
الذهبية لم تس���جل  سوى 
حالة او حالتن طوال العام 
املاض���ي، وهن���اك نصائح 
وجهتها ال���وزارة جلمهور 
التعرض  املستهلكن لعدم 
لعمليات غش جتاري وقد 
أع���دت بروش���ورات بهذا 
اخلصوص ونصحت بالتأكد 

الفات���ورة األصلية  ان  من 
مدون بها وزن املشغول ونوع 
املعدن واسم احلجر الكرمي 
ونقاوة ولون األملاس ووزن 
األملاس بالقي���راط والتأكد 
ايضا م���ن ان املج��وهرات 
املشتراة حتمل ختم وزارة 
التج���ارة والصناع���ة وان 
او  تكون هن���اك تعديالت 
تصليح���ات قب���ل ان يتم 
فحصها في قس���م األحجار 
الكرمية وذلك لتفادي تبديل 
األملاس اثناء عملية التعديل 
او التصليح وان يتم فحص 
األملاس خالل 5 أيام عمل بعد 

عملية الشراء.


