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محافظ »المركزي« يؤكد جدوى التعاون 

الخليجي -  األوروبي لتعزيز االستقرار المالي

»نفط الكويت« تنجح في خفض
نسبة حرق الغاز بنسبة %2.6

أسهم »بي.پي« تصعد مدعومة
بتكهنات بشأن عروض شراء

روماـ  كونا: شدد محافظ بنك 
الكويــــت املركزي ورئيس جلنة 
محافظي املركزية اخلليجية الشيخ 
سالم العبدالعزيز أمس على دور 
دول مجلــــس التعاون في النمو 
املالي  االقتصادي واالســــتقرار 
العاملي معتبرا قيام الوحدة النقدية 

اخلليجية عنصرا ايجابيا.
وجــــاء كالم الشــــيخ ســــالم 
العبدالعزيز في مؤمتر صحافي 
مشــــترك عقده ورئيســــا البنك 
املركــــزي األوروبي جــــان كلود 
تريشيه وااليطالي ماريو دراغي 
في ختام أعمال الندوة األوروبية 

اخلليجية الثانية رفيعة املستوى للنظام األوروبي 
مع البنوك املركزية والوكاالت املالية ملجلس التعاون 
اخلليجي. وأشاد الشيخ سالم العبدالعزيز بالتعاون 
األوروبي - اخلليجي الذي بلورته الندوة التي سمحت 
بتبادل اآلراء واستخالص الدروس من األزمة املالية 

واالستفادة منها في تعزيز االستقرار املالي.
وأعرب عن أمله في ان تكون أعمال الندوة التي 
شارك فيها قيادات ومسؤولو القطاع املالي واملصرفي 
اخلليجي أتاحت لهم فرصة لالســــتفادة البناءة في 
مرحلة بناء النظام املصرفــــي اخلليجي نحو قيام 

العملة اخلليجية املوحدة.
وفيما شــــدد الشــــيخ ســــالم العبدالعزيز على 
أهمية السياسات الضريبية واملالية السليمة للدول 
والسيطرة على مستويات العجز واالستدانة العامة 
بشكل يتجاوب مع متطلبات التنمية االقتصادية أشاد 
رئيــــس البنك املركزي األوروبي مبا ورد في وثيقة 
قمة الـ 20 معتبرا أن »السياسات الضريبية املتينة« 
وســــيلة لتغذية التنمية وثقة املستثمرين. وشدد 

تريشــــيه هو أيضا على ما قاله 
الشيخ سالم العبدالعزيز مبينا 
من جانبه أهمية دور دول مجلس 
النمــــو االقتصادي  التعاون في 
العاملي ومؤيدا في الوقت نفسه 
النقدية اخلليجية  الوحدة  قيام 
باعتبارها عنصرا ايجابيا. كما أكد 
أهمية الندوة األوروبية اخلليجية 
التي اســــتهلت في مارس 2008 
والتي تضــــم ممثلني عن النظام 
األوروبي والبنوك واملؤسسات 
اخلليجية في توثيــــق وتنمية 
التعاون بني اجلانبني. وأوضح 
تريشــــيه الذي رحــــب بحضور 
رئيس جلنة احملافظني في مجلس التعاون ان لقاء 
أمس الذي استضافه البنك املركزي االيطالي يتسم 
بأهمية خاصة غداة قمة الـ 20 لبحثه عوامل االستقرار 
املالي مبشــــاركة رئيس املجلس الدولي لالستقرار 
املالــــي ومحافظ البنك االيطالي ماريو دراغي حيث 

»أتاح تبادال صادقا لآلراء واألفكار«.
ومن جانبه أكد دراغي ردا على سؤال لـ »كونا« 
أهمية دور مجلس التعاون اخلليجي الذي »برز كأحد 
الالعبني األساسيني في األسواق املالية العاملية« ومن 
خالل مشــــاركته في جهود اإلصالح التي ترمي إلى 

زيادة استقرار النظام املالي العاملي.
وقال ان قيام عملة خليجية موحدة أمر »مرجو 
وميثل نقلة مهمة نحو االستقرار املالي العاملي« الفتا 
الى أنه عند إصدار عملة موحدة »يتعني على البلدان 

املنضمة أن تفي ببعض الشروط الالزمة«.
وذكر دراغي أنه اذا مت بناء العملة اخلليجية على 
هذه األسس فإنها »ستكون عنصرا ايجابيا ومساهمة 

باجتاه نظام للتبادل الدولي أكثر توازنا«.

 الكويت ـ كونا: أعلنت شــــركة نفط الكويت عن 
جناحها في خفض نســــبة حرق الغــــاز املنبعث في 
عملية اســــتخراج النفط من احلقــــول الى 2.6% في 
مختلف املناطــــق التابعة لها.  وأكدت الشــــركة في 
العــــدد اجلديد من مجلة »الكويتــــي« التي تصدرها 
مجموعة العالقات العامة واالعالم فيها ان »من شأن هذا 
 االجناز ان ينعكس مباشرة في عملية احلد من التلوث
في البالد نتيجة حلرق الغــــاز املنبعث في الهواء«.  
وقال مدير مجموعة الغاز بالوكالة في الشركة محمد 
الزعبي ان »نســــبة حرق الغاز التي كانت مستهدفة 
وحسب خطة الشــــركة للعام 2009/2010 هي %3.1، 
لكن بفضل جهود مديريات ومجموعات الشركة فان 

النسبة انخفضت الى 2.6% علما ان النسبة املستهدفة 
للحرق في العام 2014/2013 هي 1% فقط«. وبني الزعبي 
ان لدى الشركة استراتيجية »واضحة« فيما يخص 
الغاز سواء املستخدم في عمليات استخراج النفط او 
انتاج الغاز املستخدم في الصناعات املختلفة ومنها 
توليد الكهرباء واالستخدام املنزلي مشيرا الى تعاون 
الشركة في هذا الشأن مع وزارة الكهرباء واملاء وشركة 
البترول الوطنية الكويتية.وذكر ان الشــــركة قامت 
مبشاريع عدة خاصة بالغاز منها محطة تعزيز الغاز 
)131( شمالي البالد و)171( في الغرب بطاقة انتاجية 
تبلغ 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا اضافة 

الى مشروع حتلية الغاز غربي البالد.

لندن ـ رويترز: ارتفعت أســـهم شركة بي.پي 
8% امس، مدعومة بتكهنات بشأن عروض شراء 
وحالة تفاؤل بأن األســـوأ رمبـــا يكون قد انتهى 
بالنسبة الى االسهم مع اقتراب الشركة من وقف 
التســـرب النفطي الضخم من بئـــر تابعة لها في 
خليج املكســـيك. وقال متعامل إن اســـهم بي.پي 
ارتفعت بدعم من مذكرة بحثية جليه.بي. مورجان 
أشارت أمس إلى عروض شراء محتملة. واضاف 

ان املذكرة تكهنت بأن اكسون موبيل قد تستحوذ 
على بي.پي. وقد فقدت بي.پي 100 مليار دوالر من 
قيمتها السوقية منذ انفجار منصة حفر تابعة لها 
في 22 ابريل. وأشارت »بي.پي« في األيام األخيرة 
الى أن أعمال ســـد البئر التابعـــة لها اقتربت من 
حتقيق هدفها. ويقول  محللون منذ أســـابيع انه 
إذا أوقفت بي.پي التســـرب فإن هذا قد يؤدي إلى 

انتعاش في االسهم.

الشيخ سالم العبدالعزيز

الدخيل: مشاريع إدارة الطيران المدني بخطة التنمية
تتضمن 4 محاور أولها توسعة المطار

في الثمانينيات حيث كان يغطي 
احلاجة وزيادة، ثم مت رفع طاقته 
االســـتيعابية الى ســـبعة ماليني 
راكب بعـــد تنفيذ املبنى التجاري 
ومواقف السيارات متعددة األدوار 
االدارة  ان  الدخيل  في 2003.واكد 
العامة للطيران املدني بالتعاون مع 
مختلف اجلهات العاملة في املطار 
تعكف على زيادة الكفاءة التشغيلية 
من خالل تسهيل وتسريع اجراءات 
قبول الركاب واألمتعة واالجراءات 
األمنيـــة واجلمركيـــة واجراءات 

اجلوازات والهجرة.
وافاد بان مطار الكويت الدولي 
يجتمع فيه مختلف اجلهات منها 
من يتعامل مباشرة مع اجلمهور 
ومنها مـــن يعمل خلف الكواليس 
واجلميع يهدف بكل جهد الى تسهيل 
االجراءات واالرتقاء باخلدمة املقدمة 
للركاب جلعل تواجدهم في مطار 
الكويت الدولي جتربة مريحة قدر 
االمكان. واوضح ان من تلك اجلهات 
احلكومية التي تعمل باملطار وزارة 
الداخلية بقطاعاتها املختلفة ووزارة 
النفط ممثلة في الشركة الكويتية 
لتزويد الطائرات بالوقود ووزارة 
العدل ووزارة  اخلارجية ووزارة 
التجارة واالدارة العامة للجمارك 
والهيئـــة العامة للزراعة والثروة 
السمكية والبلدية ووزارة الصحة 
وكذلك اجلهات اخلاصة مثل شركات 
الطيران ومقدمي اخلدمات األرضية 

ومتوين الطائرات.
 وبنينّ انه من ضمن مهام االدارة 
العامة للطيران املدني االشراف على 
هذه اجلهات وتنظيم عملها والسعي 
لتكامل أدائها لتقدمي اخلدمة األفضل 
للركاب وشـــركات الطيران مؤكدا 
تعاون جميـــع اجلهات املوجودة 
في املطار حيث ان اجلميع مدرك 
ألهمية دوره في تشغيل هذا املرفق 

احليوي املهم.

والقرارات واملهام واملسؤوليات في 
قانون واحد يواكب صناعة الطيران 
وســـوق النقل اجلـــوي ويحاكي 
املتغيرات فـــي مجـــال املطارات 
والطيران وعالقـــة االدارة العامة 
للطيران املدني باجلهات األخرى. 
وذكر الدخيل ان هذا القانون اجلديد 
سيلبي متطلبات املنظمات الدولية 
مثل )األياتا( و)االيكاو( واملنظمات 
ذات العالقة بالنقل وتصميم املطارات 
النه سيسهل الرجوع اليه واالحتكام 
الى نصوصه مشددا على ان وجود 
مثل هذا القانون مهم جدا فهو يجعل 
العمل أكثر فعالية وكفاءة ويحدد 
حقوق وواجبات األطراف املعنية 
بالطيران والنقل اجلوي واملطار. 
وبالنســـبة ملشروع مبنى الركاب 
اجلديد ذكر م.الدخيل انه في شهر 
مارس املاضي مت توقيع االتفاقية 
بني وزارة األشغال العامة واملكتب 
االستشاري البريطاني لتنفيذ أعمال 
تصميم مبنى الركاب اجلديد بطاقة 
اســـتيعابية تبلغ 13 مليون راكب 
وربطه مـــع املبنـــى القائم لرفع 
الطاقة االجماليـــة الى 20 مليون 

راكب سنويا.
واضـــاف ان فتـــرة التصميم 
ستستغرق حســـب العقد سنتني 
تليهـــا فترة التنفيـــذ ملدة خمس 
سنوات مشيرا الى ان االدارة اخذت 
باحلسبان أثناء حتديد موقع مبنى 
الركاب اجلديد ومواقع املشـــاريع 
األخرى اخلاصة بتوسعة وتطوير 
مطار الكويت الدولي في دراســـة 
الكويت  الهيكلي ملطـــار  املخطط 
الدولي لعام 2005 عدم تأثير تنفيذ 
تلك املشـــاريع على حركة املالحة 
اجلوية وعمليات املطار مؤكدا ان 
مطار الكويت الدولي يعد من أفضل 

مطارات العالم.
وحول مهام ادارة املشاريع في 
االدارة العامة للطيران املدني افاد 

الدخيل بان االدارة تعد احدى ادارات 
االدارة العامة للطيران املدني وهي 
االدارة املنوط بها موضوع التنمية 
والنهوض باملشاريع االستراتيجية 
في مطار الكويت الدولي وتختص 
بتحديث املخطط الهيكلي للمطار 
وتطوير املرافق واخلدمات لزيادة 
الطاقـــة االســـتيعابية وكفـــاءة 

التشغيل.
وقال ان من مهام االدارة ايضا 
االهتمام بالبحـــث وايجاد فرص 
اســـتثمارية لزيـــادة االيراد غير 
النفطي للدولة متاشيا مع سياسة 
الدولة فـــي خطة التنمية احلالية 
موضحا انها تعمل من خالل طاقم 
مـــدرب ومهيأ ذي خبـــرة في هذا 
املجال لتحضير وطرح املشاريع 

وتنفيذها. 

ازدحام المطار

وعن اسباب وجود ازدحام في 
املطار بشكل دائم واخلطط حلل هذه 
املشكلة قال املهندس الدخيل انه في 
عام 2006 مت تبني سياسة األجواء 
املفتوحة كما دخلت شركة طيران 
اجلزيرة سوق النقل اجلوي كناقل 
وطني كويتي مما نتج عنه قفزة في 
الزيادة السنوية لعدد الركاب من %4 
الى 12 % وفي العام املاضي جتاوز 
عدد الركاب في مطار الكويت الدولي 

حاجز الثمانية ماليني راكب.
وأوضح ان هـــذا العدد يفوق 
الطاقة االستيعابية ملرافق مبنى 
الركاب احلالـــي مبينا ان مظاهر 
االزدحام ابتداء من طرق املغادرين 
أو القادمني مرورا مبواقف السيارات 
الـــركاب ومرافقه  وانتهاء مببنى 
أصبحت واضحة على مدار الساعة. 
واضاف أن مبنى الركاب احلالي مت 
تصميمه في الستينيات ومت تنفيذه 
في السبعينيات ومت تشغيله بطاقة 
استيعابية تبلغ خمسة ماليني راكب 

تنفيذ ســـكة حديد لنقل البضائع 
لربط أطراف املنظومة.

وبـــنينّ انه ســـيتم توقيع عقد 
املرحلة األولى من مشروع مدينة 
املقبلني  الشحن خالل األسبوعني 
حيث سيتم انشاء ساحة لوقوف 
67 موقفا لطائرات الشحن اجلوي 
العمالقة باالضافة الى طرق ومواقف 
للشاحنات والسيارات واخلدمات 
التحتية وجتهيز مواقع النشـــاء 
مرافق شـــركات الشـــحن والدعم 

اللوجستي واخلدمة في املدينة. 
 وعن املشـــروع االستراتيجي 
الثاني في اخلطة والذي ســـيضع 
الكويـــت على خارطـــة اخلدمات 
اجلويـــة قال الدخيـــل انه »مركز 
الصيانة الثقيلة للطائرات« حيث 
ان الهدف األساســـي من املشروع 
جذب شـــركات الطيـــران ومالك 
الطائرات من خـــالل توفير مركز 
عاملي للصيانة يضم مرافق بأعلى 
املقاييس واملواصفات العاملية يوفر 
على العمالء قطع مسافات طويلة 
للشرق أو للغرب لعمل الصيانة 
لطائراتهم وبالتالي توفير مصاريف 

الوقود وساعات الطيران.

متطلبات تشريعية

واضاف ان من ضمن املشاريع 
التـــي ال تقـــل أهمية عـــن غيرها 
مشروع انشاء ســـاحات لوقوف 
طائرات األسطول األميري وطائرات 
أثنـــاء املؤمترات  الدولة  ضيوف 

واملناسبات.
واشـــار الى ان من املتطلبات 
التشريعية في خطة التنمية اصدار 
قانون الطيران املدني وانشاء الهيئة 
العامة للطيران املدني موضحا ان 
الطيـــران املدني يعمل حاليا على 
أســـاس قوانني وقرارات مبعثرة 
على اعداد قانون متكامل للطيران 
املدني الكويتي يجمع كل القوانني 

كونا: كشف مدير ادارة املشاريع 
في االدارة العامة للطيران املدني 
م.مهدي الدخيل ان مشاريع االدارة 
في خطة الدولة للتنمية تتضمن 
اربعة محاور رئيسية أولها مشاريع 
الكويت  توســـعة وتطوير مطار 

الدولي.
وقال م.الدخيل في لقاء اجرته 
معه وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
امس ان احملور الثاني لالدارة العامة 
للطيران املدنـــي في خطة الدولة 
للتنمية هو مشـــاريع استثمارية 
مبشاركة القطاع اخلاص في حني 
يتمثل احملور الثالث في مشروع 
الكويتي  مخطط املجال اجلـــوي 
والرابع مشـــروع تطوير خدمات 
الطيران املدنـــي. واوضح ان تلك 
احملاور تشتمل على 26 مشروعا 
تهتـــم جميعها بتطوير ســـاحة 
العمليات من مدارج وممرات ومواقف 
أنواع  للطائرات الستقبال جميع 
الركاب والشحن اجلوي  طائرات 
باالضافة الى انشاء جسور وأنفاق 

وطرق رئيسية وفرعية.
وافـــاد بـــان مـــن املشـــاريع 
االستراتيجية املدرجة في اخلطة 
لتحويل الكويـــت الى مركز مالي 
وجتاري يضع دولة الكويت على 
خارطة الشـــحن العاملية مشروع 
مدينة الكويت للشـــحن التي تقع 
على مساحة ثالثة ماليني متر مربع 
وتعتبر من أكبر مناطق الشـــحن 
اللوجستي على مستوى  والدعم 

املنطقة.
واضاف انه نظـــرا الن املطار 
يتميز مبوقعـــه على تالقي ثالثة 
محاور رئيسية )الطريق الدائري 
الســـابع وطريق الغزالي وطريق 
امللك فيصل( فســـتتم املباشـــرة 
بتنفيذ الطريـــق الدائري 6.5 بني 
املطار ومنطقـــة اجلليب من قبل 
وزارة األشـــغال العامة باالضافة 
الى استكمال وصلة طريق الغزالي 
جنوبا الى مدخل مدينة الشـــحن 

اجلديدة دون توقف.
واكد الدخيل انه بذلك تتكامل 
منظومة الشحن برا وبحرا وجوا 
لنقل الشـــحنات مـــن املطار الى 
احلدود الشمالية واحلدود اجلنوبية 
واملوانئ وبالعكس كما ســـيزيد 
املنظومة سرعة وكفاءة وانسيابية 

تشمل 26 مشروعاً لتطوير ساحات العمليات من مدارج وممرات ومواقف للطائرات

أداء متذبذب للبورصة في النصف األول غلب عليه التراجع احلاد للمؤشرات

مجسم يوضح التصور اجلديد ملطار الكويت املشابه ملطار شانغي السنغافوري

تقــرير

»االستثمارات«: المنعطفات السياسية واالقتصادية انعكست على البورصة في النصف األول
والتضخم، وأسعار السلع وميزان 
التجارة وغيرها من العوامل التي 
بقياسها تخرج بصورة جلية عن 
حالة االقتصاد، ومما الشـــك فيه 
ان ما قامت بـــه الدولة من اقرار 
قانون ضمان الودائع واالستقرار 
املالي هي خطـــوة على الطريق 
الصحيح ويجب ان تستكمل من 
خالل النظر بعملية تشجيع وحث 
البنوك على جدولة القروض على 
الشركات املنتجة ومحاولة الدولة 
شراء األصول املتعثرة من القطاع 
املصرفي وإعـــادة جدولتها على 
البنوك بأســـعار فائدة مخفضة، 
النظر بســـعر الفائدة الســـائد، 
مساهمة الدولة من خالل أجهزتها 
االقتصادية املعنية بالتعاون مع 
القنوات  اعادة فتح  البنوك على 
التمويلية للمشـــاريع احليوية 
واملنتجـــة خاصة في ظل وجود 
خطة تنمويـــة طموحة من قبل 
الدولة، او دخول الدولة بطريقة 
مباشرة لشراء حصص مباشرة 
في شركات او بنوك ناجحة وذات 
اداء تشـــغيلي جيد وذلك بهدف 
االستثمار وليس دعم السوق بأي 
شكل من األشكال، ودعا التقرير 
إلى النظر الى اجلانب االستثماري 
وإلى العوائد املمكن حتقيقها من 
متلك تلك احلصص على املديني 
املتوســـط والطويل حيث كانت 
للحكومة جتارب ناجحة سابقة 
بهـــذا املجال أثبـــت الوقت مدى 
فاعليتها االستثمارية وعوائدها 
املجزية وليس كما يحدث اآلن من 
وجود محفظة استثمارية وطنية 
هدفها الرئيسي تثبيت األسعار او 
االستفادة من فروقاتها لتحقق من 
خاللها ربحا قصيرا او آنيا دون 

حتقيق الهدف املنشود.

الى ضبابيــــة املوقف العام داخل 
السوق وترك القطاع اخلاص ليقوم 
بدور املنقذ وحده دون أدنى دعم 
من اجلهات الرسمية والتي وقفت 
موقف املتفرج جتاه ما يحصل داخل 
السوق وكأن السوق ال يعتبر احد 
اهم األجزاء واملكونات الرئيسية 
القتصاد البلد والدليل على ذلك ما 
نشره البنك املركزي من احصائيات 
حول منو حجم ودائع البنوك لدى 
البنك املركزي خالل اخلمسة شهور 
األولى من عام 2010 بنسبة تقارب 
الـ 83% ولتصعد من 872 مليون 
دينار الى 1.59 مليار حيث شــــهد 
شــــهر مايو فقط زيــــادة الودائع 
بقيمة 323 مليونا، وجاءت نسبة 
االرتفاع كدليل واضح على وفرة 
السيولة وضعف قنوات استخدامها 
في ظل تردد املصارف في اإلقراض 
تخوفا من املخاطر التي قد تنشأ 
من األزمة العاملية وتبعاتها على 

الشركات.

التدخل الحكومي

وخلـــص التقريـــر للقول إن 
التدخل احلكومـــي املدروس من 
خالل زيـــادة االنفاق خاصة في 
او على  اجلانـــب االســـتثماري 
املشروعات التنموية كفيل بتحريك 
باقي قطاعات االقتصاد، الفتا الى ان 
املؤسسات التي كان لها دور سلبي 
من حيث سوء ادارتها واستغالل 
مواردها بطريقة غير مدروســـة 
ال يجوز مكافأتهـــا بأي حال من 
األحوال في اي خطة توضع من قبل 
الدولة مستقبال حملاولة النهوض 
باقتصاد البلد يجب على الدولة ان 
تنظر بعني فاحصة الى كل العوامل 
الداعمة لالقتصاد مثل الناجت احمللي 
االجمالي ومؤشـــر ثقة املستهلك 

يزيد على 13% من قيمتها وليلقي 
بظالله على باقي اقتصادات دول 
العالم مع استمرار تواتر األخبار 
عن ان هناك دوال اخرى قد تعلن 
عن عدم قدرتها على سداد ديونها 
السيادية، أتت تلك األزمة لتلقي 
بظاللها على أسواق العالم مبجملها 
وبالتبعية اسواق املنطقة والكويت 
حيث بدأت عمليات بيع مكثفة تطول 
أغلب األسهم املدرجة بغض النظر 
عن ادائها التشــــغيلي او مستوى 
أرباحها وليبدأ املستثمرون العزوف 
عن التداول مما أدى الى اضمحالل 
قيم التداول وتناقصها لتصل في 
اآلونة األخيرة الى مستويات تقارب 
الـ 20 مليون دينــــار يوميا وهو 
مســــتوى متدن بشكل لم يشهده 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل 
األزمة التي عصفت بأسواق العالم 
منذ نهاية عــــام 2008 على الرغم 
من قيام شــــركة »زيــــن« بالوفاء 
بالتزاماتها من حيث توزيع ما مت 
اقراره من أرباح بلغت 170 فلسا 
للسهم الواحد وبقيمة اجمالية تربو 
على الـ 640 مليــــون دينار وهي 
أعلى قيمة أرباح توزع في تاريخ 
الســــوق من قبل احدى الشركات 
املدرجة حيث كانت تشير التوقعات 
الى ان السوق بتلك التوزيعات قد 
يشهد انتعاشــــا جزئيا من خالل 
اعادة استثمار بعض تلك األموال 
داخل السوق اال ان تشدد البنوك 
جتاه مدينها من حيث عدم السماح 
لهم بتصرفهم فــــي أرباح »زين« 
والطلب منهم حتويل تلك األرباح 
لزيادة ضماناتهم وكذلك استغالل 
بعض املستثمرين لدخول سيولة 
جديدة للسوق والقيام بعمليات 
تســــييل على بعض األسهم وان 
كان بعضها قياديا وتشغيليا أدى 

في أرباحه بنسبة بلغت 4% حيث 
ســــاعد ذلك الزخم سوق الكويت 
لألوراق املالية على تخطي حواجز 
رئيســــية على مســــتوى املؤشر 
الســــعري والذي كســــر مستوى 
7500 نقطــــة أو قيم التداول التي 
وصلت في هذه األيام إلى مستوى 
167 مليــــون دينار والطبيعي في 
هذا األمر ان تكون هناك عمليات 
جني أرباح مدروسة من البعض 
البعض اآلخر  وتبديل مراكز من 
مما ساهم في كبح جماح الصعود 
الذي وصل له السوق واعادته الى 
وضعه الطبيعي من حيث حركة 

املؤشر او قيم التداول.

محفزات وقتية

 اال ان العوامل السابق ذكرها 
جاءت محفزا وقتيا وآنيا سرعان 
ما فقدت تأثيرها عندما بدأت أزمة 
الديون السيادية لبعض الدول وعلى 
األخص اليونان وبدأ تأثيرها يطول 
اقتصادات دول أوروبا وينسحب 
كذلك على اخلسائر التي منيت بها 
عملتهــــا »اليورو« حيث فقدت ما 

حققت فيها مختلف املؤشرات نتائج 
قياســــية وذلك تفاعال مع عوامل 
الدفع التي أعطته زخما طال معظم 
قطاعات الســــوق على اثر إعالن 
شركة االتصاالت املتنقلةـ  زين عن 
موافقة مجلس إدارتها لبيع وحدتها 
األفريقية )عدا السودان واملغرب( 
وذلك بناء على العرض املقدم لها 
من قبل شــــركة بهارتي ارتل ملتد 
بقيمة تبلغ 10.7 مليارات دوالر التي 
تفوق نسبة 10% من إجمالي القيمة 
الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق 
املالية كما في نهاية ديسمبر لعام 
2009، وتزامــــن هذا األمر وخالل 
فترة قصيرة بإقرار مجلس إدارة 
البنك املركزي بتخفيض ســــعر 
اخلصم بواقــــع 50 نقطة، ليصل 
الى معدل 2.5% وذلك بعد اجنالء 
مخاوف الضغوط التضخمية وهو 
ما عمل على زيادة اجلرعة التفاؤلية 
بالســــوق وســــط إعالنات أرباح 
ســــنوية إيجابية لبعض األسهم 
الرئيسية منها على سبيل املثال 
ال احلصر بنــــك الكويت الوطني 
الذي حقق خالل العام 2009 منوا 

اخلمسية للدولة بإجماع املجلس 
مبيزانية قدرهــــا 37 مليارا وهي 
تعتبر إجنازا مبدئيا على طريق 
التنمية املدروســــة التي تفتقدها 
الدولة )آخر خطة تنمية مت إقرارها 
كانت في عــــام 1986( والنهوض 
الدولة بجميع  مبكونات اقتصاد 
قطاعاته من خالل القيام بعملية 
تصحيح اقتصادية شاملة وغربلة 
املتهالكة  الدولة  لبعض قطاعات 
والتــــي بحاجة الى إعادة نظر في 
سياساتها وأسلوب إدارتها ومحاولة 
تطويرها لتتواءم مع الطموح الذي 
تسعى له الدولة من خالل خططها 
التنموية املســــتقبلية، أضف الى 
ذلك قيام املجلس بعد فترة بإقرار 
قانون هيئة ســــوق املــــال ليأتي 
خطوة رئيسية طال انتظارها من 
أجل تنظيم واستقالل سوق املال، 
وعلى الرغم من أهمية تلك األحداث 
وحساســــيتها فإن تفاعل السوق 
لم يكن تفاعــــال طبيعيا وهو أمر 
متوقع ألسباب مرتبطة بعامل مادي 
التنمية  الفعلي لقانون  كالتأثير 
وعامل وقتــــي واملتعلق بقانون 
هيئة أسواق املال، حيث راوحت 
األسهم القيادية مكانها، وبالرغم من 
تأثرها ألسباب استثنائية أخرى 
مثل حجم القضية التي تواجهها 
)اجيليتي( إال انه قد بات االجتاه 
السائد نحو جتيير تلك احملفزات 
للعمليات املضاربية التي فرضت 
نفســــها على وقع التعامالت، إال 
انها سرعان ما هدأت وتالشت بعد 
ان ســــيطرت عليها عمليات جني 
األرباح، وبدأت عوامل ومؤثرات 
جديدة بالظهور عملت على إعادة 
توجيه دفــــة التداوالت وعمليات 
الشراء الى األسهم الثقيلة والتي 
شــــهدنا من خاللها حراكا واسعا 

منتصف العام احلالي، حيث ابتدأ 
السوق نشاطه في الفترة األولى 
من منتصف العــــام احلالي على 
تأرجح فــــي ادائه وحتديدا خالل 
الثلث األول منه والتي اتسمت بحدة 
عمليات املضاربة واملتركزة على 
األســــهم صغيرة رأس املال وذات 
النطاق السعري املنخفض، كما برز 
بشكل الفت حترك أسهم املجاميع 
االستثمارية املرتبطة ببعضها على 
مستوى امللكيات املتداخلة والتي 
تنوعت خلفيات التحرك عليها بني 
عمليات نقل بني محافظ مشتركة 
والتي تهدف في الوقت ذاته لتحسني 
أسعار أصولها ما أمكن علما ان ذلك 
التوجه قد سيطر على ما يقارب 
نســــبة 80% من اجمالي تداوالت 
تلــــك الفترة، كل ذلك مقابل ركود 
واضح كان قد أصاب التعامالت على 
األسهم ذات الرسملة الكبيرة التي 
كانت متماشية في ادائها مع نسق 

املؤشرات العامة املوزونة.

نمط التداول

املؤثرات  الــــى  التقرير  ولفت 
أو اإليجابية  السلبية  واحملفزات 
التي أثرت على منط التداول وجعلت 
حساسية بعض املجاميع واألسهم 
عالية بدرجة أثرت على أسعارها 
القائمة بدرجة كبيرة خاصة في 
الفترة األولى من منتصف العام، 
حيث أقر مجلس األمة في مداولته 
الثانية قانون إسقاط القروض فيما 
أشارت احلكومة الى انها بصدد رد 
ذلك القانــــون نظرا لكلفته املالية 
حيث تتجاوز 1.8 مليار دينار وعدم 
حتقيقه للعدالة العامة ومن منطلق 
آخــــر خطت احلكومــــة واملجلس 
خطوة تنموية واقتصادية مهمة 
جدا عندما أقرت اخلطة التنموية 

قــــال تقريــــر 
كـــــــة  شـــــر
االســــتثمارات 
الوطنية عن األداء نصف السنوي 
لسوق الكويت لألوراق املالية انه 
بنهاية تداول النصف األول عام 2010 
بلغت القيمة الرأسمالية للشركات 
املدرجة بالسوق 30.558.5 مليون 
دينار بانخفاض قدره 5.011.7 ماليني 
دينار وما نســــبته 14.1% مقارنة 
مع نهاية النصف األول عام 2009 
والبالغة 35.570.2 مليون دينار، 
وانخفاض قدره 126.3 مليون دينار 
وما نســــبته 0.4% عن نهاية عام 

.2009
وأشــــار التقرير الــــى اختتام 
ســــوق الكويت لــــألوراق املالية 
تداوالته للنصــــف األول من عام 
2010 على انخفاض في مؤشراته 
 )NIC50  العامة )السعريـ  الوزنيـ
والتي حققت انخفاضات بنسبة 
19% و11.5% و15.2% على التوالي 
باملقارنة مع النصف األول من عام 
2009 كمــــا صاحب ذلك انخفاض 
ايضا في املتغيرات العامة )القيمة 
ـ الكمية ـ عدد الصفقات( بنسبة 
43.8% و32.7% و36.3% على التوالي 
وتزامن ذلك مع انخفاض متوسط 
املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة 
59 مليونا باملقارنة مع 105 ماليني 

للنصف األول من عام 2009.
وحفل املشــــهد العام لســــوق 
املالية خالل  لــــألوراق  الكويــــت 
النصــــف األول مــــن عــــام 2010 
بالعديد من املنعطفات االقتصادية 
والسياسية والتي كان لها أبلغ األثر 
في تســــيير دفة السوق سلبا أو 
إيجابا وإن كان الطابع السلبي قد 
غلب على مجريات تداول السوق 
خصوصا فــــي الفترة الثانية من 

م. مهدي الدخيل


