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على اوساط املتداولني اللجوء اليه في ظل استمرار معاناة العديد من 
الشركات، فرغم ان هناك مجاميع استثمارية تسعى لتصعيد اسهمها 
عبر املضاربة عليها اال انه من الضروري احلذر من هذه املضاربات، 
وعدم املبالغة والطمع في حتقيق ارباح سوقية من هذه املضاربات، 
فيما ان خيار الشراء االستثماري في الوقت الراهن يعد االفضل خاصة 
على اسهم الشركات التشغيلية السباب ابرزها، محدودية املخاطر على 
هذه  االسهم باالضافة الى قدرتها على حتقيق منو جيد في ارباحها 
خالل العام احلالي، االمر الذي سيدفع اسعار اسهمها لالرتفاع، وتأكيا 
على ذلكفان من اســـتثمر 
في اسهم البنوك منذ بداية 
العام املاضي حتى اآلن حقق 
مكاسب سوقية تتراوح بني 
٥ و٩٥٪، فيما ان من اشترى 
اسهم الشركات الرخيصة 
خـــالل تلك الفتـــرة تكبد 

خسائر سوقية كبيرة.

  آلية التداول

  حافظت معظم اســـهم 
البنـــوك على اســـعارها 
انها تشهد انخفاضا  رغم 
في االسعار خالل مراحل 
التداول نتيجة عمليات البيع 
التي شهدتها بعض االسهم 
خاصة سهم البنك الوطني 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٩٫١ 

مليون سهم نفذت من خالل ٥٩٩ صفقة قيمتها ١٨٫٧ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٤٩٫٨ مليون ســـهم نفذت مـــن خالل ٨٥٣ صفقة قيمتها 

٨٫١ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة 
اذ مت تداول ٥٨٫٧ مليون ســـهم نفذت مـــن خالل ٨٣٩ صفقة قيمتها 

٤٫٨ ماليني دينار، وحصل 
العقارية  قطاع الشركات 
على املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٣٣٫٧ 
مليـــون ســـهم نفذت من 
خـــالل ٤٣٨ صفقة قيمتها 

٢٫٢ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات 
الصناعيـــة فـــي املركـــز 
اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٩ ماليني سهم 
نفذت من خالل ٢٤٣ صفقة 

قيمتها ١٫٦ مليون دينار.

  الشراء االستثماري

  ميثل الشراء االستثماري 
اخليار االفضل الذي يجب 

 الشراء الملحوظ على أسهم البنوك خاصة «الوطني» و«الدولي»
  يحدّ من خسائر البورصة وتوقعات بارتفاعها تدريجياً 

اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم خمس شركات   
والبالغـــة ٢٠٫٥ مليون دينار علـــى ٥٧٫١٪ من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، البنك الدولي، 

بنك برقان، بيتك، وآالفكو.
ــتحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة  اس   

٧٫٥ ماليني دينار على ٢٠٫٨٪ من اجمالي القيمة.
حققت مؤشـــرات اربعة قطاعات ارتفاعا اعالها    
قطاع التأمني مبقدار ١٥٫٧ نقطة، تاله قطاع اخلدمات 
مبقدار ٨٫٢ نقاط، فيما تراجعت مؤشرات اربعة قطاعات 
اعالها قطاع البنوك مبقدار ٤٣ نقطة، تاله قطاع االغذية 

مبقدار ٢٠٫١ نقطة.  ت 
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الذي شهد عمليات بيع ملحوظة، اال 
انه قابلها أيضا عمليات شراء قوية 
ايضا دفعت السهم لالستقرار على 
سعره احلالي، وهذا يعطي مؤشرا بأن 
السهم بسعره احلالي مغر للشراء، 
البيع امللحوظة  كذلك رغم عمليات 
على سهم البنك الدولي، اال انه قابلتها 
عمليات شراء ايضا أدت الستقراره 

على سعر ٣٦٠ فلسا.
  وســـجلت أغلب أسهم الشركات 
االستثمارية انخفاضا في أسعارها في 
تداوالت بشكل عام باستثناء بعض 
األســـهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا 
في تداوالتها، فقد شهد سهم «ايفا» 
ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي 
بشكل محدود، وذلك في اطار التداوالت املرتفعة نسبيا على معظم 

أسهم الشركات التابعة لها.
  واستمر االجتاه النزولي لسهم االستثمارات الوطنية تأثرا باملخاوف 
التي تسود أوساط املتداولني جتاه عدم امتام صفقة زين ـ اتصاالت 
رغم تأكيد طرفي الصفقة بأن اجراءات امتامها مســـتمرة، وان هناك 
توقعات بأن يتم االنتهاء منها نهاية الشـــهر اجلاري، اال ان أوساط 
املتداولني لن يتفاعلوا مع أي أســـهم مرتبطة بالصفقة اال مع اعالن 

واضح عن امتامها.
  واســـتمر االجتاه النزولي ألغلب أسهم الشـــركات العقارية في 
تداوالت ضعيفة، فقد سجل سهم الوطنية العقارية انخفاضا ملحوظا 
في سعره في تداوالت ضعيفة تأثرا بانخفاض سهم اجيليتي الذي 
انخفض تأثرا باحلريق الضخم الذي وقع في أحد مخازنها الكبرى 
مســـاء أول من امس، واستمر االجتاه النزولي لسهم اجنازات بفعل 

عمليات البيع القوية على السهم استمرارا جلني االرباح.

  الصناعة والخدمات

  حافظت أغلب أسهم الشركات الصناعية على أسعارها في تداوالت 
ضعيفة، كما اســـتمرت التداوالت الضعيفة على أســـهم الشركات 
اخلدماتية. فقد اســـتمرت التداوالت الضعيفة على سهم زين الذي 
ســـجل انخفاضا محدودا في سعره، حيث يتوقع ان يستمر ضعف 
التداول على الســـهم مع انخفاض تدريجي في ســـعره، فيما سجل 
سهم الوطنية لالتصاالت انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت 
ضعيفة، وســـجل ســـهم اجيليتي انخفاضا محدودا في سعره في 
تداوالت ضعيفة، وحقق ســـهم االفكو مكاسب سوقية جيدة ايضا 
بفعل عودة القوة الشرائية على السهم، فيما شهد سهم صفاة طاقة 

عمليات بيع ملحوظة أدت لتراجع سعره.
  وقد استحوذت قيمة تداول أسهم خمس شركات على ٥٧٫١٪ من 
القيمة االجمالية للشـــركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٢١ 

شركة. 

 هشام ابو شادي
  في الوقت الذي استمر فيه االجتاه 
النزولي ملؤشـــري ســـوق الكويت 
لالوراق املالية امس، سجلت املتغيرات 
الثالثة ارتفاعا مقارنة بأول من امس 
خاصة قيمة التداول ارتفعت بنسبة 
٥٦٫٨٪ مقارنة بأول من امس جراء 
التداوالت املرتفعة على اسهم البنوك 
خاصة البنك الوطني، فيما اســـتمر 
االجتاه النزولي الغلب اسهم الشركات 
الرخيصة في تداوالت مرتفعة نسبيا 

على بعض االسهم.
  وتظهر آلية التداول ان الســـوق 
يتوقع ان يعود الى االرتفاع التدريجي 
مرة اخرى عبر االجتاه املضاربي على 

اسهم الشركات الرخيصة خاصة اسهم الشركات التابعة للمجاميع 
االستثمارية القادرة على حتريك اسهم شركاتها وقيادة النشاط عليها، 
ويدعم النشاط املضاربي تعطش اوساط املتداولني للدخول على اي 
اسهم لتحقيق مكاسب سوقية سريعة مهما كانت نسبة املخاطر، في 
الوقت الذي يفضل فيه متعاملون اخرون الدخول في اسهم شركات 
نسبة املخاطر فيها محدودة حتى ان كانت املكاسب محدودة، فرغم 
ان هناك شـــعورا بالتفاؤل بتحســـن املناخ االقتصادي خالل العام 
احلالي، اال ان نتائج هذا التحســـن لن تظهـــر على القطاع اخلاص 
بشكل ملموس اال في العام القادم شريطة ان تسارع احلكومة بطرح 
العديد من املشاريع التنموية، فوفقا لبرنامج املشاريع التنموية كان 
يفترض ان تنفق احلكومة في السنة االولى للخطة نحو ٥ مليارات 
دينار، اال انها لم تنفق سوى ٧٣٥ مليون دينار، وبفرضية ان اضافة 
املبلغ املتبقي الى املبلغ الذي يفترض انفاقه في السنة الثانية خلطة 
التنمية، فـــإن احلكومة يجب ان تنفق حوالي ١٠ مليارات دينار في 
السنة الثانية خلطة التنمية، ولكن في ظل بطء احلكومة في طرح 
املشاريع واخلالفات املتواصلة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
فإنه يصعب على احلكومة إنفاق نصف املبلغ الذي يفترض انفاقه 

في السنة الثانية للخطة.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٧٫٩ نقاط ليغلق على ٦٩١٥ نقطة 
بانخفاض نسبته ٠٫١١٪ مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني ٢٫٠٣ نقطة ليغلق على ٤٨٢٫٦١ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٤٢٪ 

مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٨٢٫٣ مليون سهم نفذت من خالل 

٣٠١٩ صفقة قيمتها ٣٥٫٩ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١٢١ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٣١ شـــركة، وتراجعت اسعار اسهم ٤٢ شركة 
وحافظت اســـهم ٤٨ شـــركة على اسعارها و٩٥ شـــركة لم يشملها 

 ضعف تحرك 
المجاميع 
االستثمارية على 
أسهم شركاتها 
وعودة «أالفكو» 
لالرتفاع 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

  ٥ شركات
  على ٥٧٫١٪

  من القيمة 
اإلجمالية 

(سعود سالم)   احليرة البادية على احد املتداولني تعكس الوضع النزولي للسوق  

 المؤشر ٧٫٩ نقاط وتداول 
١٨٢٫٣ مليون سهم قيمتها 

٣٥٫٩ مليون دينار 

 انخفاض 

 «إيكويت» تعين طارق الكندري
   مساعداً للرئيس التنفيذي لتطوير األعمال 

 «جلف سات» طورت إستراتيجيتها
  لمواكبة التطور التكنولوجي واإلعالمي

 أعلنت شــــركة إيكويت للبتروكيماويات عن تعيني طارق جعفر 
الكندري في منصب مساعد الرئيس التنفيذي لتطوير االعمال.

  واوضحت الشــــركة في بيان صحافي ان مســــؤوليات الكندري 
تتضمن قيــــادة قطاعات تطوير االعمال واالصول، وحتليل االعمال، 
ورفع الكفاءة االدارية (الـ ٦ ســــيجما) التي تلعب دورا محوريا في 

تطوير ومنو الشركة في كل املجاالت.
  وبينت الشــــركة ان اختيار الكندري مت بناء على معايير اخلبرة 
والكفاءة واملؤهالت املهنية التي متثل قيمة مضافة ذات فائدة مباشرة 
ملؤسسة عاملية مثل شركة ايكويت التي تتعامل مع موظفيها بصفتهم 
اهم اســــس النجاح، ومن ثم فإن تعيني الكندري يعد مبثابة اضافة 
ايجابية جلهود استقطاب الكفاءات الوطنية التي تبذلها شركة ايكويت 
حيث يشكل الكويتيون اكثر من ٥٥٪ من مجموع القوى العاملة في 

الشركة التي تضم اكثر من ٢٥ جنسية من مختلف ارجاء العالم. 

 قالـــت مديرة التســـويق 
واملشـــاريع اخلاصة بشركة 
جلف ســـات، لينا الصالح، 
ان الشـــركة اتخذت خطوات 
جادة لالستفادة من التطورات 
الراهنة في  التكنولوجيـــة 
مجال االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومـــات، وذلك من خالل 
عدة محاور أهمها إعادة هيكلة 
القواعد التنظيمية واملعدات 
ووسائل البث وإعداد الكوادر 
البشرية، مع مراعاة املوازنة 
بني اللوائـــح التنظيمية من 
جانـــب واالنفتـــاح وإطالق 

العنان للتحرر من جانب آخر.
  وعن التقنيات اجلديدة التي عمدت شركة 
جلف سات الى ان تكون من رواد استخدامها، 
اوضحـــت الصالح في تصريـــح صحافي ان 
الثورة التكنولوجية الهائلة شـــجعت جلف 
ســـات على امتالك قطاع فضائي على أقمار 
صناعية مختلفة، مبا ميكنها من تقدمي خدمة 
البث املباشـــر وغير املباشـــر، وبث القنوات 
التلفزيونية، باإلضافـــة المتالك احدث بنية 
حتتية لشبكة األلياف الضوئية، حتى تكون 
قادرة على نقل البيانات بسرعة فائقة، والتي 
ميكن من خاللها إرسال أي صور أو مقاطع من 

الڤيديو أو أي بيانات أخرى، 
وبنوعية عالية اجلودة. 

  واضافت أن جلف ســـات 
متتلك ايضـــا مجموعة من 
محطات االتصـــال الفضائي 
األرضية الرئيسية مخصصة 
للبث التلفزيوني والتي تتيح 
لها بث قنـــوات تلفزيونية 
متنوعة وذات مستوى عال 
من اجلـــودة والتميز في آن 
واحد، كما تقوم شركة جلف 
ســـات بتقدمي كل اخلدمات 
املتعلقـــة بالبث  واحللـــول 
الفضائي عبر  التلفزيونـــي 
األقمـــار الصناعية، للحكومات والشـــركات 
واألفراد، المتالكها باقات تلفزيونية فضائية 

على كل من األقمار.
  وبينـــت انه من أهم خطوات جلف ســـات 
الناجحة افتتاح اســـتديو «جلف سات» في 
مدينة الكويت، والذي يعتبر األول من نوعه 
في تقدمي كافة خدمات اإلنتاج السمعي واملرئي 
وتصاميم اجلرافيك حتت ســـقف واحد، كما 
يوفر أحدث األجهزة والتقنيات الالزمة لعملية 
اإلنتاج الفني لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالء 
شركة جلف ســـات باإلضافة لتوفير خدمات 

ما بعد اإلنتاج.  

 طارق الكندري 

 لينا الصالح

 الهارون: العالقات االقتصادية بين الكويت وباكستان رفعت 
حجم التبادل التجاري إلى ٢٣٨ مليون دوالر في ٢٠٠٩ 

 على هامش االجتماع الثالث للجنة الكويتية ـ الباكستانية المشتركة 

(قاسم باشا)  جانب من اللقاء املشترك للجنة الكويتية ـ الباكستانية  الهارون مقدما هدية تذكارية للوزير الباكستاني 

باكستان د.عبداحلفيظ شيخ بأن 
حجم التبادل التجاري بني بالده 
والكويت فـــاق ٢٫٣ مليار دوالر 
العـــام املاضـــي، مضيفا ان ٧٥٪ 
مـــن واردات بالده النفطية تأتي 
من الكويت، الفتا الى ان اجتماع 
اللجنة يهدف الى تعزيز وتطوير 
الثنائية  العالقات االقتصاديـــة 
بني البلدين وتقدمي الشـــكر الى 
احلكومة والشعب الكويتي على 
مـــا قدموه من مســـاعدات ودعم 
لبالده اثر الفيضانات التي ضربتها 

مؤخرا.
  وبني الوزير شيخ ان الفرص 
االســـتثمارية املتاحة في بالده 
مفتوحة امام القطاعني احلكومي 
واخلـــاص الكويتيني على حد 
سواء من خالل العمل املشترك 
بني غرفة جتارة وصناعة الكويت 
ونظيرتها الباكستانية، مشيرا 
في هذا الصدد إلى لقائه مع رئيس 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
علي الغـــامن. وقـــال اننا نرى 
الفرص واالمكانيات االقتصادية 
الضخمة املتاحة امام توســـيع 
التعاون االقتصادي بني البلدين 
في مختلف املجاالت سواء بني 
القطاع اخلاص أو القطاع العام 
املتاحة  والفرص االستثمارية 
واملتعددة في باكستان امام رجال 

االعمال الكويتيني.
  وعن تداعيات االزمة املالية على 
االقتصاد الباكستاني، اوضح ان 
املؤشرات االقتصادية في باكستان 
اظهرت تعافيا مبعظمها، اال أن هناك 
العديد من الصعوبات والتحديات 
التي ساهمت في احلد من عمليات 

التعافي االقتصادي. 

بشكل مباشر او من خالل شراكات 
باكستانية ـ كويتية.

  واشـــار الهارون إلـــى اهمية 
القطاع اخلـــاص في  مســـاهمة 
تنمية االقتصاد وتطوير العالقات 
االقتصادية والتجارية من خالل 
الدخـــول والتعرف على الفرص 
االســـتثمارية واقامـــة املعارض 
التجارية والصناعية واالستفادة 
املتاحة  الفرص االستثمارية  من 

في كال البلدين.
  من جانبه، أفـــاد وزير مالية 

فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط 
االقتصادي في روح املنافسة ورفع 
كفاءة االنتاج في ظل جهاز دولة 
مؤسسي داعم وتوفير بنية حتتية 
مناسبة وتشريعات متطورة وبيئة 

استثمارية مشجعة.
  وزاد ان باكستان لديها الكثير 
من الصادرات الصناعية والزراعية 
باالضافة الى الفرص االستثمارية 
واملناخ االستثماري املالئم القادر 
على املشـــاركة واملنافســـة في 
مشاريع خطتنا اخلمسية سواء 

الكويتي يضطلع بدور فعال في 
تنشيط النمو االقتصادي وتنويع 
قاعدة االقتصاد الوطني وحتديثها 
من خالل اســـهاماته في تكوين 
الثابت وتوفير فرص  الرأسمال 
العمل للمواطنني. وبني الهارون ان 
خطة التنمية التي يتم تنفيذها من 
قبل احلكومة مت رصد ما يقارب ١٢٨ 
مليار دوالر لتنفيذها حيث تتضمن 
رؤية الكويت في عام ٢٠٣٥ وتهدف 
الى حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري جاذب لالستثمار ويقوم 

 عاطف رمضان
التجارة والصناعة    أكد وزير 
العالقـــات  أن  الهـــارون  احمـــد 
التي جتمع  املتميزة  االقتصادية 
الكويت وباكستان ساهمت بشكل 
فعال فـــي زيادة حجـــم التبادل 
التجاري بـــني البلدين الذي بلغ 
٢٣٨ مليـــون دوالر خـــالل العام 
٢٠٠٩، مشـــيرا إلى أن هذا الرقم 
اقل كثيرا من طموحاتنا، خاصة 
أن باكستان متلك املقومات التي 
جتعلها في وضع أفضل كثيرا ليس 
في التبادل التجاري فحسب، بل 
في قدرتها على جذب االستثمارات 
في شتى امليادين. وأضاف الهارون 
في تصريح صحافي على هامش 
االجتماع الثالث للجنة الكويتية 
ـ الباكستانية املشتركة الذي عقد 
أمـــس أن هـــذه االجتماعات تعد 
فرصة طيبة ميكن من خاللها بحث 
ســـبل تنمية العالقات التجارية 
واالقتصادية بني الكويت وباكستان 
وذلك لكونهـــا تضع اجلميع في 
لقاءات مباشـــرة يتم من خاللها 
بحث العوائق واملشـــكالت التي 
تواجه الطرفني، وكذلك بحث السبل 
الكفيلة التي من شأنها ان تساهم 
في تطوير مجمل العالقات الثنائية 

التي جتمع بلدين صديقني.
  وأوضـــح ان اقتصاد الكويت 
ظل لعقود عديدة اقتصادا مختلطا 
يلعب فيه كل من القطاعني العام 
واخلاص دورا مكمال لآلخر، فقد 
ظلت الدولة ولعقود عديدة تقوم 
بدور رئيسي في تنظيم النشاط 
االقتصادي وتعزيز اطاره القانوني 
واملؤسسي وتطوير بنيته التحتية، 
الفتـــا الـــى ان القطـــاع اخلاص 

 استثمارات متعددة لـ «الهيئة» في باكستان
  أكد وزير مالية باكستان د.عبداحلفيظ شيخ 
أن حجم التبادل التجاري بني بالده والكويت 
فاق ٢٫٣ مليار دوالر في ٢٠١٠، مضيفا ان ٧٥٪ 

من واردات بالده النفطية تأتي من الكويت.
   وقال لـــــ «كونا» ان زيارتــــه احلالية إلى 
الكويت تهدف الــــى تعزيز وتطوير العالقات 
االقتصادية الثنائية بني البلدين وتقدمي الشكر 
الى احلكومة والشعب الكويتي على ما قدموه 
من مساعدات ودعم إلى بالده اثر الفيضانات 

التي ضربتها مؤخرا.
  وأوضح ان لقاءه بالعضو املنتدب للهيئة 
العامة لالســــتثمار بدر السعد ناقش الفرص 
االستثمارية املتاحة أمام الهيئة لالستثمار في 
االقتصاد الباكستاني، مبينا ان الوفد قدم فرصا 
استثمارية في هذا الشأن في مجال النفط والغاز 

والزراعة ومشاريع البنى التحتية.
   وذكر ان الهيئة متتلك استثمارات متعددة في 
باكستان عبر الشركة الكويتية لالستثمار، مشيرا 
إلى ان بــــالده تتمتع بنظام اقتصادي ليبرالي 
السيما في مجال االستثمارات األجنبية حيث 

ال قيود على حجم مساهمة هذه االستثمارات 
في املشاريع الباكستانية من مختلف القطاعات، 

إضافة الى احلرية في حركة رؤوس األموال.
  وبني الوزير شيخ ان الفرص االستثمارية 
املتاحة في بالده مفتوحة أمام القطاعني احلكومي 
واخلاص الكويتيني على حد ســــواء من خالل 
العمل املشترك بني غرفة جتارة وصناعة الكويت 
ونظيرتها الباكستانية، مشيدا بهذا الصدد بلقائه 

برئيس الغرفة علي الغامن. 
  وقال اننا نرى الفرص واإلمكانيات االقتصادية 
الضخمة املتاحة أمام توسيع التعاون االقتصادي 
بني البلدين في مختلف املجاالت سواء بني القطاع 
اخلاص أو القطاع العام والفرص االستثمارية 
املتاحة واملتعددة في باكستان أمام رجال األعمال 

الكويتيني.
   وعن تداعيات األزمة املالية على االقتصاد 
الباكستاني أوضح ان املؤشرات االقتصادية في 
باكستان أظهرت تعافيا مبعظمها إال أن هناك 
العديد من الصعوبات والتحديات التي ساهمت 

في احلد من عمليات التعافي االقتصادي. 


