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الوزني بشـــكل محدود من ٢٫٧٤ نقطة الى ٢٫٣٦ نقطة وذلك نتيجة 
التراجع امللحوظ ملعظم اسهم الشركات القيادية خاصة بعض اسهم 
البنوك بسبب املخاوف من تأثرها بأي تطورات سلبية حول صفقة 
بيع ٤٦٪ من زين في ظل وجود معلومات عن ان هناك تأجيال إلمتام 

الصفقة ملدة اسبوعني.
  وبعيدا عن الصفقة وتأثيراتها فإن الســـوق يحتاج إلى محفزات 
اقتصادية حقيقية تساعد 
التي  على تبديد املخاوف 
تسود اوســـاط املتداولني 
خاصـــة جتـــاه بعـــض 
التي خسرت  الشـــركات 
٧٥٪ من رأسمالها واملرشحة 
للتصفية فـــي حال عدم 
قدرة املساهمني فيها على 
إعادة رسملتها، وبالتالي 
فإن تصفية هذه الشركات 
ســـتؤثر علـــى املجاميع 
التابعـــة  االســـتثمارية 
لهـــا، كذلك رغم الفوائض 
املالية احملققة في السنوات 
ان  املاضية والتي يتوقع 
تشهد قفزة في السنة املالية 
احلالية بسبب وصول سعر 

اذ مت تداول ٧٨٫٨ مليون ســـهم نفذت مـــن خالل ١١٢٠ صفقة قيمتها 
١٧٫٥ مليون دينار.

  واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٦١٫٤ مليون ســـهم نفذت من خالل ٩٦٦ صفقة قيمتها ٥ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع من حيث القيمة، 

اذ مت تداول ٩٫٢ ماليني سهم 
نفذت من خالل ٢٨٦ صفقة 

قيمتها ٢٫١ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات 
العقارية في املركز اخلامس 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٢٨٫٥ مليون سهم نفذت من 
خالل ٤٠٥ صفقات قيمتها 

١٫٧ مليون دينار.

  تقليص الخسائر

  تقلصت خسائر مؤشري 
السوق في الثواني األخيرة 
قبل االغالق خاصة السعري 
الذي تقلصت خسائره من 
٣١٫٣ نقطة الى ١٢٫١ نقطة 
فيما تقلصت خسائر املؤشر 

 عمليات بيع شاملة على األسهم القيادية والرخيصة
  تدفع السوق للتراجع مع ترقب لتطورات صفقة «زين»

 اســـتحوذت قيــمة تداول اســـهم ٧ شركات 
والبالغة ٢٩٫٩ مليون دينار على ٦٥٫١٪ من القيمة 
االجمالية، وهذه الشـــركات هي: الوطني، بنك 
اخلليج، االولى لالســـتثمار، بنك برقان، بيتك، 

زين، واالفكو.
ــهم االفكو البالغة ١٢٫٤    استحوذت قيمة تداول س

مليون دينار على ٢٧٪ من القيمة االجمالية.
  تراجعت مؤشرات ٦ قطاعات اعالها قطاع البنوك 
مبقدار ٧١٫٣ نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار ٣٧٫٤ 
نقطة، ثــــم االغذية مبقدار ٢٧٫٨ نقطــــة، فيما ارتفع 
مؤشر قطاع التأمني مبقدار ٧١٫٥ نقطة، تاله اخلدمات 

مبقدار ٢٫٤ نقطة. 
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برميل النفط الكويتي ملســـتوى ٩١ 
دوالرا اال ان القطاع اخلاص الكويتي 
ال يشعر بهذه الفوائض بسبب البطء 
الواضح في االنفاق احلكومي لذلك فإن 
حركة التداول سيغلب عليها طابع 
التذبذب واملضاربات مع التركيز على 

اسهم الشركات التشغيلية.

  آلية التداول

  شهدت اغلب اسهم البنوك عمليات 
بيع واضحة خاصة سهمي البنك 
الوطني وبيتك االمر الذي اثر على 
مجريات التداول في السوق بشكل 
عام، فقد شـــهد سهم البنك الوطني انخفاضا ملحوظا في سعره 
بفعل عمليات البيع، تأثرا بالتضارب الواضح في املعلومات حول 
صفقة زين والذي اثر على اسهم البنوك بشكل عام باعتبار انها 
االكثر استفادة في حال امتام الصفقة، كما أن سهم «بيتك» شهد 
تداوالت مرتفعة غلبت عليها عمليات البيع اال انه سجل انخفاضا 
محدودا في سعره فيما حافظ سهم البنك الدولي على مرتبته في 
انه األكثر تداوال في قطاع البنوك اال انه سجل انخفاضا محدودا 
في ســـعره حيث مير بعمليات تأسيس واضحة على اسعار ما 

بني ٣٦٠ و٣٦٥ فلسا.
  وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات االستثمارية في تداوالت 
ضعيفة نســـبيا غلبت عليها عمليات البيع فقد شـــهد سهم ايفا 
انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا مقارنة 
بتداوالته القياسية السابقة، فيما شهد سهم االستثمارات الوطنية 
تذبذبا بني ٤٣٥ فلسا و٤٥٥ فلسا اال انه اغلق على سعره السابق 
البالغ ٤٤٥ فلســـا، فيما سجل سهم الساحل ارتفاعا محدودا في 
سعره في تداوالت ضعيفة وحافظ ســـهم املال لالستثمار على 

سعره في تداوالت ضعيفة.
  وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداوالت 
ضعيفة باستثناء بعض االسهم التي حققت ارتفاعا باحلد االعلى 

في تداوالت ضعيفة مثل جتارة ودبي األولى ورمال العقارية.

  الصناعة والخدمات

  ســـجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها، 
خاصة سهم اخلليج للكابالت الذي تراجع مبقدار وحدتني في تداوالت 
ضعيفة فيما انخفض سهم اخلدمات البحرية باحلد األدنى معروضا 

دون طلبات شراء.
  وحققت اغلب اســـهم الشـــركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باســـتثناء التداوالت القياســـية التي شهدها 
ســـهم االفكو الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره، فيما استمرت 
التداوالت الضعيفة على ســـهم زين الذي حقق ارتفاعا محدودا في 

سعره السوقي.
  وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ٧ شركات على ٦٥٫١٪ من القيمة 
االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٢٢ شركة. 

 هشام أبوشادي
  ســـيطرت عمليـــات البيع على 
الكويت  التداول في ســـوق  حركة 
لالوراق املاليـــة في ختام تعامالت 
االسبوع أمس جلني االرباح متأثرة 
بعمليات البيع التي شهدتها أغلب 
أسهم البنوك، األمر الذي زاد من موجة 
البيع على معظم أســـهم الشركات 
الرخيصة. وعلى الرغم من ان االعالن 
عن مشتر جديد يرغب في االستحواذ 
على ٢٩٫٩٪ من أســـهم زين يعطي 
للوهلة االولى شعورا ايجابيا، اال ان 
مجريات التداول خاصة عمليات البيع 

على أسهم البنوك أظهرت املخاوف احلقيقية لدى أوساط املتداولني من 
تصاعد اخلالفات بني بعض كبار املالك في أكبر وأهم شركة في السوق، 
خاصة ان غدا السبت تنتهي الفترة احملددة لالعالن عن امتام صفقة 
بيع ٤٦٪ من أســـهم زين الى اتصاالت االماراتية، لذلك فإن مبادرات 
البيع التي شهدتها البورصة أمس تظهر مخاوف أوساط املتداولني 
من حدوث أي تطورات ســـلبية قد تزيد من الضغوط السلبية على 
السوق وتدفعه ملزيد من االنخفاض، وان كانت شركة االستثمارات 
الوطنيـــة أعلنت انها لم تتلق أي اخطار من عميلها شـــركة اخلير 
الوطنية لألســـهم والعقارات يفيد بأن هناك تأجيال للصفقة، اال ان 
ذلك لم يبدد املخاوف لدى أوساط املتداولني من حدوث أي مفاجآت 
سلبية، لذلك ما لم حتدث أي تطورات ايجابية حول صفقة بيع ٤٦٪ 
من زين بداية االســـبوع املقبل، فإن االداء العام سيغلب عليه طابع 
النزول، خاصة على األســـهم املعنية بالصفقة. ورغم هذه االوضاع 
غير املريحة، فإن هناك معلومات تشـــير الى ان مجلس ادارة زين 
السعودية ســـيجتمع االسبوع املقبل للموافقة على عرض تقدم به 
أحد املستثمرين الســـعوديني لشراء حصة زين الكويت، وفي حال 
املوافقـــة على هذا العرض، فإنه ميكن القول ان صفقة بيع ٤٦٪ من 

زين ستتم مع نهاية الشهر اجلاري.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام للبورصة ١٢٫١ نقطة ليغلق على ٦٩٣٦٫٣ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫١٧٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤشـــر الوزني ٢٫٣٦ نقطة ليغلق علـــى ٤٨٣٫٦٢ نقطة بانخفاض 

نسبته ٠٫٤٩٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي األســـهم املتداولة ٢١١ مليون سهم نفذت من خالل 

٣٥١٨ صفقة قيمتها ٤٥٫٩ مليون دينار.
  وجرى التداول على أسهم ١٢٢ شركة من أصل ٢١٥ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم ٢٢ شـــركة وتراجعت أسعار أسهم ٥٤ شركة 
وحافظت أســـهم ٤٦ شـــركة على أسعارها و٩٣ شـــركة لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٤٫٦ 
مليون سهم نفذت من خالل ٥٩٠ صفقة قيمتها ١٨٫٦ مليون دينار.

  وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، 

 شراء قوي
  على سهم 
«أالفكو» 
واستحواذه على 
٢٧٪ من قيمة 
التداول

 استحواذ
  قيمة تداول 

أسهم ٧ شركات 
على ٦٥٫١٪

  من القيمة 
اإلجمالية

 المؤشر ١٢٫١ نقطة وتداول 
٢١١ مليون سهم قيمتها 

٤٥٫٩ مليون دينار

 انخفاض 

 (سعود سالم)  تراجع مؤشرات السوق 

 أحمد اخلالد

 الثاقب يتسلم التكرمي من اللجنة املنظمة للمؤمتر 

 عبدالرحيم صبرة متحدثا للزميلة هناء السيد 

 على هامش ندوة منظمة العمل العربية بمناسبة مرور ٤٦ عامًا على إنشائها

 صبرة: الكويت لديها قوانين رائدة
  في مجال تنظيم العمل وحقوق العمال  

 القاهرة ـ هناء السيد
  استعرض رئيس قسم شؤون 
العمل بغرفــــة جتارة وصناعة 
الكويت عبدالرحيم صبرة دور 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
والقوانني التي صدرت من اجل 
حماية العمال واصحاب العمل. 
جاء ذلك خالل الندوة التي عقدتها 
منظمة العمل العربية مبناسبة 
مرور ٤٦ عاما على انشاء املنظمة 
وتناولت الندوة دور االعالم في 

خدمة قضايا العمل العربية.
  وأشار صبرة الى ان منظمة 
العمل العربية تتميز عن غيرها 
من املنظمات، حيث تضم اطراف 
العمل الثالثة ممثلني في مشاركة 
احلكومة وأصحاب العمل والعمال، 
كما تناقش كل قضايا وتشريعات 
العمل وحقوق العمال واصحاب 
االعمال من اجل النهوض بالقوى 
العاملة العربية ووضع اتفاقيات 
عمل عربية متوازنة التي تنظم 

حقوق العمال.
  وأملح الــــى ان غرفة جتارة 
الدرع  الكويــــت تعد  وصناعة 
الذي يدافع عن حقوق  الواقية 
العمال واصحاب العمل، خاصة 
ان الغرفة التجارية تضم جميع 
اصحــــاب العمــــل بالكويت من 
شركات ومصانع كبيرة وصغيرة، 
وتقوم الغرفة بالدفاع عن مصالح 
العمال خاصة انه مع صدور اي 
قانون او تشريع يصدر تدعى 

الغرفة لتقول رأيها مبا يخدم مصلحة اصحاب العمل 
والعمال وما يحقق العدالة، مشــــيرا الى دور وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل التي تضع القوانني التي 

تنظم العالقة بني اصحاب العمل والعمال.
  وأوضح ان الكويت لديها قوانني رائدة في مجال 
تنظيــــم العمل، مؤكدا ان حقــــوق العمال بالكويت 
محفوظة ومصونة ومتطورة، مشيرا الى ان قانون 
رقم ٦ لعام ٢٠١٠ يعمل من اجل صالح العمال حيث 
منح العمال زيادة في مدة االجازات من ٢١ يوما الى 
شهر مع بداية التعيني، كذلك منح املرأة حقوقا كثيرة 
باالضافة الى حماية العمال في مكافأة نهاية اخلدمة 
والتعيينات وعقود العمل، واشــــار الى ان اصحاب 
العمل ال يبخسون العمال حقوقهم لكن العمال ليست 
لديهم ثقافة عن حقوقهم، لذلك تعقد الغرفة ندوات 
ومؤمترات لــــكل العاملني بالقطاعات املختلفة منها 
النقل واالسمنت والتجارة ومجال البتروكيماويات 
والصناعة والنفط، مشــــيرا الى انه بصدور قانون 
دعم العمالة الوطنية لعام ٢٠٠٠ وكان يحدد نسبا 
للعمالة الوطنية بالقطاع اخلاص قامت الغرفة بعقد 
العديد من الندوات لتوعية اصحاب االعمال والعمال 

بكل حقوقهم.

  وحــــول الغاء نظام الكفيل، اكد ان الغرفة تعمل 
مع كل ما يخــــدم العمال وصاحــــب العمل، والغاء 
نظــــام الكفيل ال نعارضه متامــــا ومت وضع البديل 
املناسب، حيث من املقرر ان يتم انشاء هيئة مستقلة 
الستقدام العمالة وتوزيعها حسب احتياجات سوق 

العمل الكويتي.
  واشار الى ان قرار الغاء نظام الكفيل لم يأت اال 
بعد دراسة من خالل منظمة العمل الدولية والتعاون 
مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل واحتاد العمال 
وتوصلوا لهذا احلل الذي اذا مت تطبيقه فســــيحقق 

بالطبع مصالح كثيرة للعمال.
  كما اوضح ان الغرفة تتعاون مع جميع املنظمات 
العربية والدولية وتشارك في كل املؤمترات والندوات 
والدورات التدربية، مشيرا الى ان الكويت وقعت على 
ثالث اتفاقيات عربية خاصة بالتفتيش عن العمل 
وبيئة العمل مع منظمــــة العمل العربية مبا يخدم 
اهداف املنظمة، كما مندها باالحصائيات واملعلومات 
ونتابع كذلك الدراسات التي تعدها املنظمة، مشيرا 
الى مشاركة الكويت في مؤمتر العمل العربي القادم 
املقرر عقده في بيروت مارس املقبل حيث تشــــارك 

الغرفة بوفد ميثل اصحاب العمل والعمال. 

 (ناصر عبدالسيد) الوفد الكويتي املشارك في الندوة

 الثاقب: استثماراتنا في «بيتك ـ تركيا» ساهمت وعززت
  العالقات االقتصادية بين تركيا ودول المنطقة

التنمية  الكبرى خلطة  التنموية 
الطموحـــة، كما حتتـــاج تركيا 
لتوطني املزيد من االســـتثمارات 
الكويتية للمساهمة في استدامة 
النمو االقتصادي فيها. وتســـلم 
الثاقب درعا تذكارية من اللجنة 

املنظمة نيابة عن «بيتك». 

البلدين برعاية ودعم من قيادتني 
رفيعتني فيهما، مؤكـــدا في هذا 
الصدد أن املستثمرين الكويتيني 
ونظراءهم األتراك في أمس احلاجة 
الكويت  اآلن للتعاون، لتستفيد 
من خبرات وإمكانات الشـــركات 
التركيـــة فـــي تنفيذ املشـــاريع 

الشركات ورجال األعمال في املنطقة 
لالستفادة من الفرص املتاحة هناك 
وإحياء العالقات التجارية بني تركيا 

ودول املنطقة.
  وقال الثاقب ان املؤمتر جنح في 
حتقيق أهدافه املرجوة من خالل 
اجلمع بني املؤسسات والشركات في 

املرحلة احلالية والتي وضعته في 
مصاف أكبر االقتصادات العاملية، 
أكد أن هذا التحول االيجابي املبهر 
يبرهن على حرفية قرار «بيتك» 
عندما قرر الدخول واالستثمار في 
الســــوق التركي ابان العام ١٩٨٩، 
ليفتــــح البــــاب أمــــام العديد من 

 أشاد مساعد املدير العام لقطاع 
التمويل في بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عماد عبداهللا الثاقب بدور 
«بيتك تركيا» في توطيد العالقات 
االقتصادية والتجارية بني الكويت 
النجاحات  مــــن خــــالل  وتركيا، 
واالجنازات التي حققها البنك طوال 
أكثر من ٢٠ عاما، مدشنا لعالقات 
تتوطد باســــتمرار بني مؤسسات 
القطاع اخلــــاص في تركيا ودول 
املنطقة، فــــي وقت بات الشــــأن 
االقتصادي يشغل أولوية متقدمة 

في عالقات الدول.
  جاء ذلك في تصريح صحافي 
للثاقب مبناســــبة تكرمي مؤمتر 
العالقــــات العربية، الذي عقد في 
الكويت ملدة يومني برعاية وحضور 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ورئيس وزراء تركيا 
رجب طيــــب أردوغان، لبيتك في 
ختام جلساته، تقديرا لدور «بيتك» 
كراع رئيسي في الترتيب للمؤمتر 

وإجناحه.
  وفــــي الوقت الذي أشــــاد فيه 
الثاقب بالنقلة االقتصادية الكبيرة 
التي يشهدها االقتصاد التركي في 

 ينظم دورة رياضية بمشاركة ٩٦ فريقًا بنادي كاظمة

 «بيتك»: عالقتنا مع الموردين إستراتيجية ونسعى لتفعيلها
واملؤسســــات املشاركة حيث كان 
عدد الفرق املشــــاركة في الدورة 
األولى ١٦ فريقا ليرتفع عددها إلى 
٩٦ فريقا خــــالل الدورة احلالية، 
وحتصل الفرق الفائزة على جوائز 
قيمة باإلضافة إلى أن املنافســــة 
الطيبة بني الفرق املشاركة تشيع 
جوا من احلماسة وتطلق الفرصة 
للمتميزين رياضيا باإلضافة إلى 
أنها تقوي روح الفريق واإلحساس 

بالتعاون والزمالة.
أنه ســــيتم تقدمي  إلى    وأشار 
فقرة منوعة عبارة عن مسابقات 
رياضية يتم طرحها على اجلمهور 
كل أســــبوع، داعيــــا اجلميع إلى 
املشــــاركة باحلضور إلجناح هذا 
املهرجان الرياضي السنوي الذي 

ينظمه «بيتك» للمرة السابعة. 

ممثلة في العاملني بهذه الشركات 
خاصة ومحبي كرة القدم بشــــكل 
عام»، مشيرا الى ان الدعوة عامة 
للجميع حلضــــور املباريات التي 
جترى في الصاالت املغلقة لنادي 

كاظمة الرياضي.
  وأشار اخلالد إلى أن أول أنشطة 
الدورة التي تأتي في إطار تنمية 
املتميــــزة مع املوردين  العالقات 
التصفيات  وخدمتهم كان مبثابة 
األولى وسيتم استكمال املباريات 
على مدى ٣ أسابيع مقبلة «كل يوم 

جمعة من كل أسبوع».
  وأعرب عــــن ثقته في حتقيق 
الدورة ألهدافها هذا العام كما كانت 
خالل األعوام الستة املاضية، حيث 
أثبتت البطولة متيزا على مدى ٦ 
دورات سابقة من حجم الشركات 

موظفي الشركات املختلفة، مشيرا 
إلى أن «بيتك» ينظم حاليا دورة 
رياضيــــة في كرة القدم للســــنة 
التوالي في مالعب  السابعة على 
نادي كاظمة الرياضي تستمر على 
مدار ٤ أسابيع مبشاركة ٩٦ فريقا 
تتنافس للفوز باللقب وســــيتم 
توزيع جوائز على الفرق األولى 

الفائزة.
  وأضاف اخلالــــد في تصريح 
صحافي: «ملسنا حرصا كبيرا من 
الشركات على املشاركة في الدورة 
السابعة خاصة بعد الثقة الكبيرة 
التي حتققت في اجلوالت السابقة، 
حيث اتسم التنظيم بالدقة وحظيت 
مختلف الفرق باالهتمام ومنحت 
فرصا متساوية، مما جعل الدورة 
مبثابة مهرجان رياضي ســــنوي 

 قال مساعد املدير العام للقطاع 
التجاري في بيت التمويل الكويتي 
أحمد اخلالد ان «بيتك» يبذل جهودا 
متواصلة لتعميق العالقات القائمة 
بني «بيتك» ومورديه من الشركات 
العاملة  الوطنيــــة  واملؤسســــات 
في أســــواق الســــيارات اجلديدة 
واملســــتعملة واملــــواد واألعمال 
الكهربائية  اإلنشــــائية واألجهزة 
وااللكترونية واألثاث، مبا يعبر 
عن حرص «بيتك» على املساهمة 
في توفيــــر أشــــكال متنوعة من 
العالقات مع املوردين تتمثل في 
تنظيم برامج ترفيهية واجتماعية 
ورياضية وتدريبيــــة وجميعها 
تخدم هدف االرتقاء مبستوى األداء 
التعارف والتفاهم  ورفع وزيادة 
بني العاملني في املجال الواحد من 

للشــــركات، إذ يشــــارك بالدورة 
هذا العام نحو ألــــف موظف من 
مختلــــف الشــــركات العاملة في 
السوق وبتفاعل كبير من اجلماهير 


