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أبرزها ضرورة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل الجماعي لتحقيق أهداف الخطة

استمرار انخفاض األسهم منعدمة التداول وانخفاض إحدى الشركات بمعدل 40% خالل جلسة واحدة

26 توصية في ختام أعمال مؤتمر »اإلعالم االقتصادي«

»االستثمارات«: الضغوطات الناتجة عن تغير خارطة المساهمات 
اإلستراتيجية لبعض الشركات الزميلة لم تؤثر على السوق

قال التقرير األس����بوعي 
لش����ركة االس����تثمارات 
 NIC50 الوطنية ان مؤشر
اقفل بنهاية تداول األسبوع 
املاضي عند مستوى 5.437.9 نقطة بارتفاع 
قدره 21.6 نقطة وما نسبته 0.4% مقارنة بإقفال 
األس����بوع قبل املاضي والبالغ 5.416.3 نقطة 
وارتفاع قدره 1.266.3 نقطة وما نسبته %30.4 
عن نهاية عام 2009 وقد استحوذت أسهم املؤشر 
على 74.9% من اجمالي قيمة األسهم املتداولة 

في السوق خالل األسبوع املاضي.
واقفل املؤشر السعري للسوق عند مستوى 
6.881.9 نقط����ة بارتفاع قدره 28.7 نقطة وما 
نسبته 0.4% مقارنة بإقفال األسبوع قبل املاضي 
والبالغ 6.853.2 نقطة وانخفاض قدره 123.4 

نقطة وما نسبته 1.8% عن نهاية عام 2009.
أما املؤش����ر الوزني للسوق فقد اقفل عند 
مستوى 480 نقطة بارتفاع قدره 2.5 نقطة وما 
نسبته 0.5% مقارنة بإقفال األسبوع قبل املاضي 
والبالغ 477.5 نقطة وارتفاع قدره 94.3 نقطة 

وما نسبته 24.4% عن نهاية عام 2009.

مؤشرات التداول واألسعار

وأوضح التقرير انه خالل تداوالت األسبوع 
املاضي ارتفع مؤشر املعدل اليومي لكمية األسهم 
املتداولة وعدد الصفقات بنسبة 5.7% و%1.1 
على التوالي بينما انخفض املعدل اليومي لقيمة 
األسهم املتداولة بنسبة 22.3% ومن أصل ال� 
213 شركة مدرجة بالسوق مت تداول أسهم 146 
شركة بنسبة 68.5% من اجمالي أسهم الشركات 
املدرجة بالسوق، ارتفعت أسعار أسهم 54 شركة 
بنس����بة 37% فيما انخفضت أسعار أسهم 68 
شركة بنسبة 46.6% واستقرت أسعار أسهم 24 
شركة بنسبة 16.4% من اجمالي أسهم الشركات 
املتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 67 
شركة بنسبة 31.5% من اجمالي أسهم الشركات 

املدرجة بالسوق الرسمي علما انه مت بتاريخ 
2010/12/23 مت إدراج شركة صناعات بوبيان 
القابضة للتداول بالسوق الرسمي ومت التداول 

على سهمها بني 110 و124 فلسا.
وأوضح التقرير أنه بنهاية تداول االسبوع 
املاضي بلغت القيمة الس����وقية الرأس����مالية 
للشركات املدرجة في السوق الرسمي 36.008.4 
مليون دينار بارتفاع قدره 230.5 مليون دينار 
وما نس����بته 0.6% مقارنة مع نهاية االسبوع 
قبل املاضي والبالغة 35.777.9 مليون دينار 
وارتفاع قدره 5.584.7 مليون دينار وما نسبته 

18.4% عن نهاية عام 2009.

األداء العام للسوق

وبني التقرير ان س����وق الكويت لالوراق 
املالية انهى تعامالته االس����بوع املاضي على 
ارتفاع في ادائ����ه وذلك باملقارنة مع ادائه في 
االسبوع املاضي، حيث حققت املؤشرات العامة 
)السعري � الوزني � NIC50( مكاسب بنسب 
بلغت 0.4% و0.5% و0.4% على التوالي، وكذلك 
احلال بالنسبة ألداء املتغيرات العامة )املعدل 
اليومي للكمية املتداولة � عدد الصفقات( والتي 
ارتفعت بنس����ب بلغت 6% و1% على التوالي، 
فيما انخفضت القيمة املتداولة بنسبة %22، 
هذا وبلغ متوسط املعدل اليومي لها 31 مليون 
دينار خالل االسبوع باملقارنة مع متوسط 40 

مليون دينار لالسبوع قبله.
وشهدت تداوالت االسبوع املاضي احداثا 
مهمة، حيث اسدل الستار على القضية املرفوعة 
ضد اطراف صفقة اس����تحواذ 46% من اسهم 
زين ورفضت احملكمة الكلية الدعوى بشقيها 
وذلك في اليوم قبل االخير من اقفال االسبوع، 
كما اكدت على ان كل االجراءات جاءت متفقة 
مع صحي����ح القانون واالجراءات املعمول بها 
مبثل ه����ذه الصفقات، وهو م����ا يطوي عقبة 
اخرى م����ن العقبات التي واجه����ت اجراءات 

س����ير الصفقة ويعزز الثقة في سيرها نحو 
الهدف املنش����ود خالل اجلدول الزمني احملدد 
واملرسوم لها، من ناحية اخرى انتهى مؤشر 
الس����وق العام على ارتفاع االسبوع املاضي 
وه����و قبل االخير من نهاية ع����ام 2010، على 
الرغم من الضغوطات التي عانى منها بسبب 
تغيير خارطة املساهمات االستراتيجية ببعض 
الشركات الزميلة والتابعة وهو ما يرجح من 
احتمال عملية تسييل رهونات اسهمها من قبل 
بعض املصارف، وكذلك باس����تمرار انخفاض 
االسهم منعدمة التداول والتي تتراجع خارج 
نطاق النسب املئوية املألوفة، فقد بلغ انخفاض 
احدى الشركات معدل 40% خالل جلسة واحدة 
مبنتصف االسبوع، وهو ما شكل عامل ضغط 
اضافيا على الس����وق الذي جنح في ارتفاعه 

باحملصلة النهائية جلميع مؤشراته.

القطاعات األكثر نشاطًا

واشار التقرير الى ان قطاع شركات اخلدمات 
استمر باملرتبة االولى للتداول من حيث قيمة 
االس����هم املتداولة بتداول 218.3 مليون سهم 
بنسبة 25.3% موزعة على 4.175 صفقة بنسبة 
28.1% بلغت قيمتها 61.1 مليون دينار بنسبة 

39.8% من اجمالي قيمة االسهم املتداولة.
كما استمر قطاع البنوك الكويتية باملرتبة 
الثانية للتداول من حيث قيمة االسهم املتداولة 
بتداول 47.6 مليون سهم بنسبة 5.5% موزعة 
على 1.367 صفقة بنسبة 9.2% بلغت قيمتها 
33.9 مليون دينار بنس����بة 22.1% من اجمالي 

قيمة االسهم املتداولة.
واستمر قطاع شركات االستثمار باملرتبة 
الثالثة للتداول من حيث قيمة االسهم املتداولة 
بتداول 355.3 مليون سهم بنسبة 41.2% موزعة 
على 4.971 صفقة بنسبة 33.4% بلغت قيمتها 
29.1 مليون دينار بنس����بة 18.9% من اجمالي 

قيمة االسهم املتداولة.

 محمود فاروق 
أوصى البيان اخلتامي ملؤمتر اإلعالم 
االقتص����ادي بض����رورة االهتمام بدور 
العالقات العامة في بناء روابط املجتمع 
االقتصادية والثقافي����ة واالجتماعية، 
مؤكدا انه حينما بدأت جمعية العالقات 
العامة الكويتية في التخطيط ملؤمترها 
الذي وضعه صاحب السمو األمير حتت 
رعايته الكرمية، ج����اء تتويجا ملا كان 
متمثال أمامها من النطق الس����امي »إن 
بناء حضارة األوطان هو عمل مستمر 
ال يعرف النهاية، وهو يشمل كل مستويات 
العمل الوطني«. لذلك كان منطلق مجلس 
إدارة اجلمعية نحو االستمرار في العمل 
الوطني واجلهد اجلماعي لتساهم بدور 
فاعل في تعزيز اخلطط اإلمنائية الكويتية 
ودعم اجلاذبية االقتصادية للبالد لتكون 
مبنأى عن األزمات والهزات االقتصادية، 
وفى نفس الوقت العمل على دعم حتويل 
الكويت الى مركز مالي واقتصادي وجتاري 
اقليمي وعامل����ي.  من جانبه أكد رئيس 
اجلمعية بدر املديريس أن اختيار »اإلعالم 
االقتصادي« موضوعا ملؤمتر اجلمعية، 
كونه ميثل فرعا من اإلعالم وله دوره املهم 
في متابعة كل املشروعات بالدولة، إلى 
جانب القيام بدور بالغ التأثير في نقل 
املعلومات عنها وحتليلها وكشف نقاط 
الضعف والقوة فيها، وهو ما يساهم في 
حتقيق النجاح لهذه املشروعات ووصول 
التنمية املستدامة الى أهدافها التي ترفع 
مستويات املعيشة في املجتمع لتحقيق 

الرقي والتقدم للوطن.
بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية خالد البديوي ان توصيات املؤمتر 
حتتاج إلى تفعيل من اجلهات املنوطة، 
السيما أنه خرج مبجموعة توصيات مهمة، 
موضحا أن متابعة اجلمعية وتنسيقها 
ملثل تلك األحداث وبحث قضايا املجتمع 
تنطلق من دورها املنوط بالعالقات العامة 

التي تخص جميع مجاالت احلياة. 
من جانبه، أكد عضو مجلس اإلدارة 
محم���د غريب أن الكويت متر مبرحلة 
جديدة، وج���ادة وطموحة تتبلور في 
رؤية صاحب الس���مو األمير لتحويل 
الكويت الى مركز مالي جتاري وإقليمي، 
وهو ما يدعونا جميعا للعمل الدؤوب 
واجلاد على كل األصعدة لنرى الكويت 
في مص���اف الدول املتقدم���ة برؤيتها 
وقيادييها، مشيدا بدور املشاركني في 

املؤمتر من وزراء وأكادمييني.
من جهته أشار عضو مجلس اإلدارة 
داوود العميري أن مؤمتر اإلعالم االقتصادي 
سيكون بادرة ملجموعة مؤمترات وندوات 
هادفة، مبينا أن اجلمعية لديها انطالقة 

كبيرة لعدة نشاطات مستقبلية.
 وق����د خ����رج املؤمت����ر بع����دد من 
التوصيات املهمة التي تتناول موضوع 
املؤمتر استخالصا مما طرحه الباحثون 
واملش����اركون في جلساته خالل الفترة 
من 13 الى 14 ديسمبر 2010 حتت شعار 
»دعم الكوي����ت كمركز مالي واقتصادي 
وجتاري اقليمي وعاملي«، وتوصلوا إلى 

التوصيات التالية:
1 – إرس����ال برقيات ش����كر وتقدير 
الى صاحب الس����مو األمير لدعم سموه 
للجمعية ولرعايته السامية للمؤمتر، 
والى سمو ولي العهد، ورئيس مجلس 
الوزراء لدعمهم للجمعية واملؤمتر، والى 
نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون االسكان 
ووزير التنمية االدارية حلضوره حفل 
االفتتاح ممثال لصاحب الس����مو األمير 

وإلقاء كلمة احلفل.
2 – االستفادة من الكلمة الشاملة التي 
ألقاها ممثل صاحب السمو األمير حفظه 
اهلل ورعاه الشيخ أحمد فهد األحمد اجلابر 
الصباح في حف����ل افتتاح املؤمتر التي 
أكد فيها أهمية العمل اجلماعي لتحقيق 
أهداف اخلطة التنموية من جميع األطراف 
باعتبارها خطة أمة وليست خطة حكومية 
فق����ط، موضحا أن����ه ال ميكن أن حتقق 
أهدافها دون توافق وتفاعل بني املؤسسات 
التنفيذية والتشريعية واملجتمع املدني، 
وذلك من خالل الدعوة الجتماع تنسيقي 
يضم جمعيات ومؤسسات املجتمع املدني 
لوضع خطة شاملة لعملها من أجل السعي 
لدى أفراد املجتمع لبناء الصورة املالئمة 
للمركز املال����ي والتجاري واالقتصادي 

املرموق املأمول إقامته في الكويت.
3 – تأكيد بناء ص����ورة الكويت في 
كل وسائل اإلعالم كدولة ال تعتمد على 
النفط فقط، بل دولة صناعية وجتارية 

يقوم اقتصادها على التنوع.
4 – رسم صورة الكويت كدولة لديها 
مخططات للتنمي����ة تنافس بها املراكز 

الواعدة.
 5 – ربط م����ا أجنزته الكويت على 
املس����توى الثقافي العرب����ي من خالل 

مشروعها الثقافي، مبشروعها االقتصادي 
اجلديد، خاصة ما استثمرته في هذا املجال 

وأدى لنتائج ايجابية.
 6 – تعزي����ز االهتم����ام مبوض����وع 
األمن الغذائي أخذا في االعتبار أهميته 
للتنمية االقتصادية وأثره على التنمية 

االجتماعية. 
7 � زي����ادة اهتم����ام أجه����زة الدولة 
واملؤسسات واملنظمات بتحديث إدارات 
العالقات العامة لديها وتطويرها لتكون 
مراكز اعالمية متكاملة تسهم في توفير 

املعلومات.

معلومات صحيحة

8 � ضرورة تعاون ادارات العالقات 
العامة مع جميع وسائل االعالم احمللية 
واالقليمية من خ����الل تزويدها بجميع 
أنشطتها مع توفير املعلومات الصحيحة 
املطلوبة، ومتابعة نشرها على جمهورها 
لتكوين رأي عام داعم لقيام مركز مالي 
وجتاري واقتص����ادي بالكويت يكون 

مرموقا على املستوى احمللي والعاملي.
9 � دعوة وسائل االعالم لالستعداد 
املبكر للتطور املتسارع في التكنولوجيا 
والذي ي����ؤدي النخفاضات متوالية في 
تكلفتها مما سيؤدي عاجال الى زيادة حدة 
املنافسة بني هذه الوسائل بسبب سرعة 

انتقال املعلومة إلى أوسع مدى.
10 � الدع����وة للعمل املش����ترك بني 
املؤسس����ات االعالمي����ة واالقتصادية 
واألكادميية للتوسع في تنمية االعالم 
االقتصادي وتعزيز دوره مبا يخدم املرحلة 
االقتصادية للكويت، والتي تعتبر نقطة 

حتول لالنتقال الى بنية جديدة لالقتصاد 
الوطني، ومبا يؤدي ال����ى قيامه بدور 
فاعل ومتوازن نحو مشروعات التنمية 

املستدامة.
11 � قي����ام وس����ائل االع����الم بإجراء 
اس����تطالعات للرأي في مج����ال االعالم 
االقتص����ادي ح����ول عدد م����ن القضايا 
احملورية، بهدف رفع درجة تفاعل شرائح 
املجتمع مع واقع أوضاعنا االقتصادية، 
وتوسيع دائرة املشاركة االيجابية في 
عملية صنع القرار االقتصادي، ونشر 
نتائج هذه االستطالعات على أوسع نطاق 
بعد حتليلها من قبل خبراء متخصصني 
واستقراء اجتاهاتها واستخالص دالالتها 
واجتاهات املستقبل التي تتضح منها، 
وأبعادها املتوقعة في جميع املجاالت، 
ثم االشارة الى االجراءات املمكن اتخاذها 

لالستفادة منها.
12 � دعوة املسؤولني عن وسائل االعالم 
ألن يفتحوا في وسائلهم منابر لتبادل 
األفكار والرؤى االقتصادية بني أساتذة 
اجلامعات وأصحاب اخلبرة واملتخصصني 
واملهتمني من اجلمهور، ليمارس اجلميع 
دوره ف����ي التعامل مع قضايا االقتصاد 
الوطني والتنمية من منظور شامل، مع 
التركيز على طرح فكرة حتويل الكويت 
الى مركز مالي واقتصادي وجتاري اقليمي 

وعاملي مرموق.
13 �� تشجيع االعالميني على القيام 
بالدور األساسي في هذه احلوارات بتقدميهم 
املعلومات الصحيحة عن املش����روعات 

املطروحة في خطط الدولة.
14 � على املؤسسات االعالمية لكي تقوم 

بدورها كامال ليتحقق به ما تصبو اليه 
من خدمة للوطن وللمواطنني أن يحسن 
املسؤولون فيها اختيار االعالمي الذي 
سيتولى العمل معهم، وأال يتم اختياره 
عش����وائيا أو بناء على معايير ال يكون 
اطارها التأهيل العلمي واالستعداد الفطري 
والرغبة في التعلم، فالبد أن يتم اختيار 
االعالمي � أو اختباره � على هذه األسس، 
وأن يكون متفرغا لعمله االعالمي غير 
منشغل بسواه، فتلك العناصر جتعله 
اخلام����ة الصاحل����ة لتش����كيله اعالميا 

ناجحا.

تشريعات مناسبة

15 � يوصي املؤمتر األجهزة التشريعية 
بوضع التش����ريعات املناسبة لضمان 
آليات فعالة حلق حصول االعالمي على 
املعلومات ذات املصداقية والبيانات التي 
ال تضر باألمن القومي وال بوحدة املجتمع، 
مع حماية حرية التعبير في اطار القانون 
دون اساءة، ومبا يتفق مع ديننا احلنيف 
وثوابتنا ويحافظ على األخالق والتقاليد 

وعاداتنا املتوارثة.
16 � حث وسائل االعالم على تنمية 
مواردها الذاتية مبا يحقق لها االستقاللية 
املالية حتى ميكن أن يكون لكل وسيلة 
منها موضوعيتها وحيادها، فتكتسب 
مصداقيتها لدى املتلقي فيثق بها ويقبل 
عليها ألن االنتشار الواسع وكسب ثقة 

الرأي العام هو الذي يجلب االعالنات.
17 � دعوة املسؤولني عن املؤسسات 
االقتصادي����ة الكب����رى، واملش����روعات 
االستثمارية، الى تخصيص ميزانيات 

اعالنية في موازنات مؤسساتهم، يخصون 
بها االعالم الوطني دون إلزامه مبا يفقده 
املوضوعية واحليادية، حتى يكون هذا 
اإلعالم قادرا على ممارسة مهامه بحرية 
مسؤولة، وهو ما يؤدي الى خدمة الوطن، 
وف����ي نفس الوقت خدمة اقتصاده على 
النحو املس����تهدف، وهو م����ا يفيد هذه 

املؤسسات بالتبعية.
 18 � مشاركة القطاع اخلاص في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية ضرورية، وهي 
اضاف����ة مطلوبة الى جانب تعاونها مع 
االعالم االقتصادي في جلب التكنولوجيا 
املتقدمة وتيسير حصوله عليها، وتسهيل 
وصوله الى كل امكانياتها، مبا يساعده 
على التقدم وزيادة املنافسة وهو ما يؤدي 
الى االبتكار والرقي واخلروج بإعالمنا 

االقتصادي الى آفاق أرحب.

فرص واعدة

19 � مع الزيادة الكبيرة في أعداد وسائل 
االعالم وتنوعها، ف����ان املأمول حدوث 
التالقي بني الوسائل التقليدية واحلديثة 
مبا يصنع فرصا واعدة للدمج واملشاركة 
تتيح تقوية بنيان هذه الوسائل ويجعلها 
قادرة على الصمود واملنافسة، وتتمكن من 
تطوير قدراتها، وتأهيل كوادرها، لتقوم 
بدورها املطلوب نحو التنمية االجتماعية 
واالقتصادية باجتاه حتقيق قيام املركز 
املال����ي واالقتصادي والتجاري املرموق 

بالكويت.
 20 � مناش����دة اجلامع����ات واملعاهد 
التطبيقية وباألخ����ص جامعة الكويت 
بتطوير مناه����ج تدري����س االقتصاد، 
وضرورة تبني برامج ومناهج تعليمية 
مناسبة لتطوير قدرات العاملني في مجال 
االعالم االقتص����ادي ورفع كفاءاتهم مع 
أهمية انشاء دراسات عليا لهذا الفرع من 
االعالم، وابتعاث املتفوقني فيه بدراستهم 
اجلامعي����ة للخارج للت����زود باحلديث 

واملبتكر في علومه.
 21 � اقامة معهد علمي خاص لإلعالم 
االقتصادي تتولى متويله املؤسس����ات 
االقتصادي����ة تأكيدا ملس����ؤوليتها نحو 
مجتمعها، وتقوم املؤسسات االعالمية 
على تطويره علميا وتطبيقيا. ويخطط 
لهذا املعهد بحيث يؤهل كوادر وطنية تعزز 
قدرات مؤسسات االعالم، وتقدم مؤسسات 
االقتصاد للرأي العام دراساتها الواعية 
وتقاريرها املستندة إلى فهم مستوعب 

وحتليل دقيق.
22 � تشجيع الرواد االعالميني بشتى 
الوسائل على نقل ممارساتهم الطويلة 
واكساب خبراتهم املميزة للجيل اجلديد 
من االعالميني، خاصة الذين اختاروا احلقل 

االقتصادي مجاال لعملهم.
 23 � دعم منظمات املجتمع املدني في 
هذه املرحلة املفصلية بالنسبة القتصادنا، 
للقيام مبهام هي من صميم واجبها إلعداد 
املجتمع لتحويل الكويت الى مركز مالي 
واقتصادي وجتاري مرم����وق اقليميا 

وعامليا.
24 � توفير قاعدة بيانات اقتصادية 
شاملة ودقيقة الى جانب البيانات األخرى 
الالزمة نحو حتقيق الرغبة الس����امية 
لصاحب السمو األمير بتحويل الكويت 

الى مركز مالي واقتصادي مرموق.
 25 � يوص����ي املؤمتر املؤسس����ات 
االقتصادية والقطاع اخلاص باالهتمام 
ببناء قنوات لإلع����الم االجتماعي الذي 
أصبح ضرورة مفيدة له ولوسائل االعالم 
ولألفراد أيضا، حيث يعتبر أسهل الطرق 
لنقل وحتليل وتفسير املعلومات لدى 
االعالميني االقتصاديني واستش����رافهم 

للمستقبل.

تفعيل التوصيات

26 � م����ن واقع مس����ؤولية جمعية 
العالقات العام����ة الكويتية عن تنظيم 
هذا املؤمت����ر، ومن واقع مس����ؤوليتها 
االجتماعية كجمعية نفع عام، فان املؤمتر 
يوصي اجلمعية بالعمل على كل ما من 
ش����أنه تفعيل التوصيات الصادرة عن 
املؤمتر، وتعزي����ز دور أجهزة العالقات 
العامة ووسائل االعالم الوطنية في القيام 
مبسؤوليتها املهنية في هذا املجال، ومن 
ثم فان املؤمتر يوصي جمعية العالقات 

العامة الكويتية بالقيام باملسؤوليات.
 اجلدير بالذك����ر أن مؤمتر جمعية 
العالقات العامة الكويتية عقد عن اإلعالم 
االقتصادي حتت ش����عار »دعم الكويت 
كمركز مالي واقصادي وجتاري اقليمي 
وعاملي«، في الفترة من االثنني الى الثالثاء 
املوافقني 13 و14 ديسمبر 2010 وذلك برعاية 
سامية من صاحب السمو األمير، وبحضور 
كرمي حلفل االفتتاح من ممثل سموه الشيخ 
أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 

االسكان ووزير التنمية اإلدارية. 

بدر املديريس متوسطا قيادات جمعية العالقات العامة الكويتية خالل املؤمتر اخلتامي، وتبدو رمي الوقيان من اليمني
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