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والتي تظهر بشــــكل مكثف عندما تكون هناك محفزات قوية كما 
حدث مع بداية الكشــــف عن صفقة «زينـ  اتصاالت»، ومع شعور 
اوساط املتداولني بتمديد امتام الصفقة حتى نهاية الشهر اجلاري، 
بدأت السيولة املالية في التقلص تدريجيا ولكن مع هذا التراجع، 
يالحظ ان هناك العديد من 
االسهم وصلت ملستويات 
جيدة للشراء، وبناء مراكز 
مالية متوسطة وطويلة 
املدى خاصة اسهم البنوك 
نتيجة النمو القوي املتوقع 
الرباحها في العام احلالي، 
الى املكاســــب  باالضافة 
الســــوقية اجليدة والتي 
يتوقع ان تتراوح ما بني 

٢٠ و٥٠٪.

  آلية التداول

  حافظت اغلب اســــهم 
البنوك على اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء 

  واحتل قطاع الشــــركات االســــتثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٤٥٫٥ مليون سهم نفذت من خالل ٧٢٧ صفقة 

قيمتها ٣٫٥ ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشــــركات العقارية على املركز الرابع من حيث 

القيمــــة، اذ مت تداول ٢١ 
مليون ســــهم نفذت من 
خالل ٣١٤ صفقة قيمتها 

١٫٦ مليون دينار.
  وجاء قطاع الصناعة 
في املركــــز اخلامس من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 
٥٫٢ ماليني سهم نفذت من 
خالل ١٦٠ صفقة قيمتها 

١٫٦ مليون دينار.

  وفرة السيولة

  يعود الضعف احلالي 
في التداوالت الى تراجع 
السيولة املوجهة للبورصة 
رغم وفرة السيولة املالية 

 تراجع السيولة المالية الموجهة للبورصة يدفع األسهم
  لمواصلة الهبوط وسط أجواء نفسية غير مريحة

بعض االسهم التي شهدت تداوالت 
مرتفعة نسبيا كسهم البنك الدولي 
الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما 
واصل ســــهم البنك املتحد ارتفاعه 
مسجال ارتفاعا ملحوظا في تداوالت 
ضعيفة، حيــــث ان هناك تصعيدا 
واضحا لسعر السهم الذي متتلك فيه 
شركة األهلي املتحد نحو ٦٧٫٣٣٪ من 
اسهمه فيما متتلك املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية نحو ١٢٫٠٩٪ 
ويالحظ ان تداوالت اسهم البنوك 
يغلب عليها طابع التجميع خاصة 
ســــهمي البنك الوطني وبيتك، واستمرت حركة التداول الضعيفة 
على اسهم الشركات االستثمارية التي سجل اغلبها انخفاضا في 
اســــعارها، فقد تراجعت تداوالت سهم ايفا مقارنة بأول من امس 

مع انخفاض محدود في سعره.
  كما تراجعت تداوالت سهم الصفاة ايضا مع انخفاض لسعره 
فيما ان ســــهم االستثمارات الصناعية سجل ارتفاعا باحلد األعلى 
مدعوما بإعالن الشركة أنها قامت بتوقيع عقد إلعادة جدولة ديونها 
البالغة ٦١٫٢ مليون دينار مع اربعة بنوك لفترة خمس ســــنوات 
مع فترة ســــماح ملدة سنة من تاريخ توقيع العقد، وهذا يعني ان 
سهم الشركة مرشــــح ملزيد من االرتفاع في الفترة املقبلة خاصة 
ان هذه االتفاقية تعني ان الشــــركة خرجت من اهم مشكلة تواجه 

العديد من الشركات.
  وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة فيما واصل ســــهم رمــــال العقارية االرتفاع 
باحلد االعلى وذلك بدعم من عمليات الشراء امللحوظة التي تقوم 
بها الشركة الكويتية لالستثمار التي متكنت من االستحواذ على 

٥٪ من اسهم الشركة.
  فيما واصل ســــهم مراكز العقارية االنخفاض باحلد األدنى في 
تداوالت ضعيفة جدا وحافظ سهم اجنازات على سعره في تداوالت 
ضعيفة نســــبيا، فيما سجل ســــهم املباني انخفاضا في تداوالت 

محدودة.

  الصناعة والخدمات

  حققت اغلب اســــهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة فرغم التداوالت املرتفعة على ســــهم اخلليج 

للكابالت اال انه سجل انخفاضا في سعره.
  وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت 
ضعيفة فقد ســــجل ســــهم زين انخفاضا محدودا في ســــعره في 

تداوالت ضعيفة.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ١٢ شــــركة على ٥٢٫٨٪ من 
القيمة االجمالية للشــــركات التي شــــملها التداول والبالغ عددها 

١١٧ شركة. 

 هشام أبوشادي
  ازدادت حركة التداول في سوق 
الكويت لــــألوراق املالية في ختام 
تعامالت األســــبوع امس ضعفا، 
االمر الذي دفع اسعار اغلب اسهم 
الرخيصة للتراجع وان  الشركات 
كان بوتيرة محدودة، وذلك نتيجة 
ضعف القوة الشرائية بسبب ضعف 
احملفزات التــــي اثرت على احلالة 

النفسية ألوساط املتداولني.
  وعلى الرغم من ان آلية تداوالت 
السوق خالل االسبوع اجلاري غلب 

عليهــــا الضعف واالنخفاض في االســــعار اال ان ذلك ال يدعو الى 
التشاؤم جتاه االداء املستقبلي للسوق، بل انه على املديني املتوسط 
والبعيد، السوق مقبل على حتقيق مكاسب كبيرة ألسباب عديدة 
ابرزها الفوائض املالية في ميزانية الدولة التي بلغت نحو ٦ مليارات 
دينار في أول تسعة أشهر لها والتي يتوقع ان تزداد نتيجة االرتفاع 
املتواصل في اســــعار النفط، وكذلك التطور االيجابي املتوقع في 
النتائج املالية للشركات التشــــغيلية خالل العام احلالي، واالهم 
تأكيد الشيخ احمد الفهد على ان احلكومة سوف تطرح العديد من 
املشاريع التنموية خالل العام احلالي، باالضافة الى كشفه عن ان 
احلكومة بدأت في اعداد اخلطة السنوية الثانية من خطة التنمية، 
فضال عن ان اســــتمرار انخفاض اســــعار الفائدة سيدفع اصحاب 
الودائع الى اســــتثمار جزء منها في اســــهم الشركات التي شهدت 
تعافيا في ادائهــــا، باالضافة الى ان صفقة زين واتصاالت يتوقع 
ان يعلن عن امتامها نهاية الشهر اجلاري، األمر الذي سيعمل على 

انعاش ملحوظ للسوق.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ١٩٫٣ نقطة ليغلق على ٦٨٩٦٫٢ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٢٨٪ مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشــــر الوزني ١٫٤٥ نقطة ليغلق على ٤٨٤٫٧٧ نقطة بانخفاض 

نسبته ٠٫٣٠٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٤٦٫٣ مليون سهم نفذت من خالل 

٢١٥٠ صفقة قيمتها ١٨ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١١٧ شركة من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٢٢ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٥٣ شركة 
وحافظت اســــهم ٤٢ شركة على اســــعارها و٩٩ شركة لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول ٩٫٤ 
ماليني سهم نفذت من خالل ٢٥٠ صفقة قيمتها ٦٫٢ ماليني دينار.

  وجاء قطاع الشــــركات اخلدماتية في املركــــز الثاني من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٦٣٫٦ مليون سهم نفذت من خالل ٦٥٧ صفقة 

قيمتها ٤٫٦ ماليني دينار.

 استقرار أسعار 
أغلب أسهم 
البنوك.. و«المتحد» 
يواصل ارتفاعه 
الملحوظ 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

١٢ شركة على 
٥٢٫٨٪ من 

القيمة اإلجمالية 

 المؤشر ١٩٫٣ نقطة وتداول 
١٤٦٫٣ مليون سهم قيمتها 

١٨ مليون دينار 

 انخفاض 

 «االستثمارات الوطنية»: السوق يعاني معضلة
  عمق السيولة على وقع ترقب نتائج البنوك

 مصفاة الكويت في روتردام تفتتح ٣ وحدات جديدة صديقة للبيئة

 أشار التقرير االسبوعي 
الصــــادر عــــن شــــركة 
«االستثمارات الوطنية» 
الى ان مؤشر NIC٥٠ أقفل 
بنهاية تداول االســــبوع املاضي املوافق 
يوم اخلميس ٢٠ يناير ٢٠١١ عند مستوى 
٥٫٥٠٤٫٩ نقاط بارتفــــاع قدره ٢٩ نقطة 
وما نسبته ٠٫٥٪ مقارنة بإقفال االسبوع 
قبل املاضي املوافق ١٣ يناير ٢٠١١ والبالغ 
٥٫٤٧٥٫٨ نقطة وارتفاع قدره ٣٦٫٣ نقطة 
وما نسبته ٠٫٧٪ عن نهاية عام ٢٠١٠، وقد 
استحوذت اسهم املؤشر على ٧٨٫٤٪ من 
اجمالي قيمة االسهم املتداولة في السوق 

خالل االسبوع املاضي.
  وبّني التقرير ان املؤشــــر الســــعري 
للسوق اغلق عند مستوى ٦٫٨٩٦٫٢ نقطة 
بانخفاض قدره ٤٠٫١ نقطة وما نســــبته 
٠٫٦٪ مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي 
والبالغ ٦٫٩٣٦٫٣ نقطة وانخفاض قدره 
٥٩٫٣ نقطة وما نســــبته ٠٫٩٪ عن نهاية 
عام ٢٠١٠، أما املؤشر الوزني للسوق فقد 
أقفل عند مستوى ٤٨٤٫٨ نقطة بارتفاع 
قدره ١٫١ وما نسبته ٠٫٢٪ مقارنة بإقفال 
األسبوع قبل املاضي والبالغ ٤٨٣٫٦ نقطة 
وارتفاع قدره ٠٫٦ نقطة وما نسبته ٠٫١٪ 

عـــن نهايـــة عــام ٢٠١٠.
تــــداوالت االســــبوع املاضي    وخالل 
انخفض مؤشر املعدل اليومي لكمية االسهم 
املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 
٥٣٫٦٪ و٤٣٫١٪ و٤١٫٦٪ على التوالي، ومن 
أصل الـ ٢١٦ شــــركة مدرجة بالسوق مت 
تداول اسهم ١٥٥ شركة بنسبة ٧١٫٨٪ من 
اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق، 
ارتفعت اسعار اســــهم ٤١ شركة بنسبة 

٢٦٫٥٪ فيما انخفضت اســــعار اسهم ٧٩ 
شركة بنسبة ٥١٪ واستقرت اسعار اسهم 
٣٥ شركة بنسبة ٢٢٫٦٪ من اجمالي اسهم 

الشركات املتداولة بالسوق.
  ولم يتم التداول على اسهم ٦١ شركة 
بنسبة ٢٨٫٢٪ من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالســــوق الرسمي علما بأنه مت 
بتاريخ ٢٠١١/١/١٨ ادراج اسهم شركة زميا 
القابضة للتداول في سوق الكويت الرسمي 
حيث جرى التداول على سهمها مبا بني 

١٤٠ و١٦٨ فلسا.

  القيمة السوقية

  ولفت التقريــــر الى انه بنهاية تداول 
القيمة السوقية  االسبوع املاضي بلغت 
الرأسمالية للشركات املدرجة في السوق 
الرسمي ٣٦٫٥ مليار دينار بارتفاع قدره 
١٢٦٫٩ مليـــون دينــــار وما نسبتـــه ٠٫٣٪ 

مقارنة مع نهاية االســــبوع قبل املاضي 
والبالغـــة ٣٦٫٤ مليار دينار وارتفاع قدره 
١٥٢٫٩ مليـــون دينـــار وما نسبته ٠٫٤٪ 

عن نهايــــة عــام ٢٠١٠.
  وفي حتليله لألداء العام للسوق، أشار 
التقرير الى ان الســــوق أنهى تعامالته 
هذا االسبوع على تباين في ادائه وذلك 
باملقارنة مع ادائه في االســــبوع املاضي 
حيث ارتفعت املؤشرات العامة املوزونة 
(الوزني ـ NIC٥٠) بنســــب بلغت ٠٫٢٪ 

و٠٫٥٪ على التوالي.
  فيما تراجع اداء املؤشر السعري بنسبة 
بلغت ٠٫٦٪ وكذلك األمر بالنســــبة الى 
مستويات املتغيرات العامة (املعدل اليومي 
للكمية املتداولــــة ـ املعدل اليومي لعدد 
الصفقاتـ  املعدل اليومي لقيمة التداول) 
والتي انخفضت بنسب كبيرة بلغت ٥٤٪ 
و٤٣٪ و٤٢٪ على التوالي، وبلغ متوسط 

املعدل اليومي للقيمة املتداولة ٢٦ مليون 
دينار خالل االسبوع باملقارنة مع متوسط 

٤٤ مليون دينار لألسبوع قبله.

  قطاع البنوك

  وعلــــى الرغم من عودة قطاع البنوك 
الى مقدمة سوق الكويت لألوراق املالية 
من ناحية استحواذه على ٤٠٪ من قيمة 
التداوالتـ  وهي التي تراجعت سابقا على 
حساب الشركات صغيرة ومتوسطة رأس 
املالـ  وما ترتب عليه من حتقيق مكاسب 
سوقية مبتوسط ٣٪ للبنك الوطني وبيت 
التمويل الكويتي وهما األعلى من حيث 

قيمة تداول السوق خالل الفترة ذاتها.
  اال ان حتقق ذلك العامل قد فشل بقيادة 
باقي القطاعات والســــوق الذي انخفض 
خالل جميــــع أيامه فيما عدا يوما واحدا 
مبنتصف االسبوع عندما حتولت خسارته 
الى ربح من خالل تأثير اقفاالت الثواني 
األخيــــرة، كل ذلك بالتزامــــن مع تراجع 
جوهري في قيم التداوالت التي اختتمها 
السوق مبعدل ١٨ مليون دينار وهي التي 
كانت تبلغ معدالتها في االسبوعني املاضيني 
ما يربو على مســــتوى ٤٠ مليون دينار 
والشــــك ان انتظار نتائج اعمال البنوك 
التي لم تعلن بعد عن أرباحها السنوية 
وبالتبعية عن توزيعاتها املقترحة قد عمل 
على زيادة حالة الترقب وتسويف قرارات 
الشراء، صادف ذلك باملقابل انكماشا في 
نشاط احلركة املضاربية التي استفادت 
بتحقيق عوائد جيدة او ممتازة لبعض 
السلع خالل فترة قصيرة وهو ما أدى الى 
سرعة التخارج من مراكزها مع اقتراب 

االفصاح عن األرباح.

 تراجع جوهري في قيم التداوالت وصوالً الى ١٨ مليون دينار مقارنة بـ ٤٠ مليوناً خالل األسبوعين الماضيين 

 (محمد ماهر) االستياء باد على أوساط املتداولني 

 اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ١٢ شركة والبالغة 
٩٫٥ ماليني دينار علـــى ٥٢٫٨٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشـــركات هي: الوطني، الدولي، برقان، بيتك، 
كابالت، زين، ميادين، االســـتثمارات، ايفا، املشاريع 

القابضة، يوباك، االفكو.
  استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة ٢٫١ 

مليون دينار على ١١٫٦٪ من القيمة االجمالية.
  باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع البنوك مبقدار ٨٣٫٣ 
نقطة وقطاع االغذية مبقدار ٩٫٦ نقاط، فقد تراجعت 
مؤشرات باقي القطاعات اعالها اخلدمات مبقدار ٦٧٫٢ 
نقطة، تاله الصناعة مبقدار ٢٢٫٧ نقطة تاله االستثمار 

مبقدار ٢٢٫٥ نقطة.  ت 
را

ش
ؤ

م
و

 

 «الطيران المدني»: ٨٫٥ ماليين راكب 
استخدموا مطار الكويت الدولي في ٢٠١٠

 روتـــردام ـ كونا: افتتح رئيس بلدية روتردام أحمد أبوطالب 
ورئيس شركة البترول الكويتية العاملية حسني اسماعيل أمس ٣ 
وحدات جديدة صديقة للبيئة مبصفاة النفط الكويتية في املدينة 

الهولندية بقيمة ١٠٠ مليون دوالر.
  ويضم املجمع اجلديد التابع للشركة الكويتية وحدة لتوليد 
البخار ومنشآت ملعاجلة الغاز ووحدة الستعادة الكبريت مبوقعها 

في «يوروبورت» في روتردام.
   وقال أبوطالب في حفل االفتتاح: «تثبتون من خالل االستثمار 
في مصفاة الكويت في منطقة يوروبورت أنكم شـــريك موثوق 
به»، معربا عن شكره على هذا املشروع الذي يصب في مصلحة 

املدينة وقطاع األعمال والعالم بأسره.
  ووصـــف شـــركــــة البترول الكويتيـــــــة بـأنها احدى أكبر 
الشركات العاملية وأكثـــرها احترامــــا فــــي روتردام، مشـــيرا 

الـــى أن «هـــذه قاعدة راســـــخة فـــي صداقتنـــا فــي احلاضر 
واملستقبل».

  من جانبه، قال نائب العضـــو املنتدب ملصفاة «يوروبورت» 
بشـــركة البترول الكويتية وائل ساملني ان االستثمارات اجلديدة 
ستقلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجني 

بنسبة ٥٠٪ و٢٥٪ على الترتيب.
  وقال ســـاملني: «رؤيتنا في مصفاة الكويـــت في يوروبورت 
يدفعها دائما التركيز على نظم االدارة السيما فيما يتعلق بالصحة 
والسالمة والبيئة»، مشيرا الى ان فريقا شكل بهدف حتديد اخليار 
األفضل لتحسني األداء في مصفاة الكويت في يوروبورت، موضحا 
بالقول: «أنا أتولى رئاسة الفريق ونحن في عملية تقييم اخليارات 
مع املساهمني وأستطيع أن أعلن أن جميع اخليارات ستقود الى 

استثمارات مبئات املاليني من الدوالرات». 

العامـــة  االدارة   اعلنـــت 
للطيران املدني ان عدد الركاب 
الذين استخدموا مطار الكويت 
الدولي عام ٢٠١٠ بلغ ٨٣٣٢٨٠٢ 
راكب بنسبة زيادة ٣٪ عن عام 
٢٠٠٩ فضال عن ٧٤٩٠٤ ركاب 
ترانزيت بزيادة قدرها ١٪ عن 

عام ٢٠٠٩ .
  وقال نائب مدير عام الطيران 
املدني لشؤون سالمة الطيران 
والنقل اجلـــوي م. نبيل عبد 
احملســـن الزامل لـ «كونا» ان 
الطائرات املشغلة ملطار  عدد 
الدولـــي بلغ ٩٤٢٧٢  الكويت 
طائرة بانخفاض قدره ٤٪ عن 
عام٢٠٠٩ بينها ٧٩٣٤٩ طائرة 
تشغيل جتارية وبزيادة قدرها 

١ ٪ عن عام ٢٠٠٩.
الزامـــل ان حجم    واضاف 
حركة الشـــحن اجلوي العام 
املاضي بلغ نحو ٢٠٨ ماليني 
و١٣٤ الـــف كيلوغرام بزيادة 
قدرها ٦٪ عن عام ٢٠٠٩ ومتت 
املوافقات الصدار ٦٦ ترخيصا 
جتاريا لشركات الطيران للعمل 
في سوق النقل اجلوي و٢٨٢ 
ملكاتب السفر والسياحة و٧٦ 

ملكاتب الشحن اجلوي.
  واوضح ان ما قدمه قطاعا 
الطيـــران والنقـــل  ســـالمة 
العامة  االدارة  فـــي  اجلـــوي 
للطيران املدني عام ٢٠١٠ من 
تســـهيالت حلركـــة الطيران 
املدني وتطوير اخلدمات يأتي 
تنفيذا للسياسة التي انتهجتها 
احلكومة الكويتية بفتح األجواء 

الطيران  وتشجيع شـــركات 
بالتشغيل ملطار الكويت الدولي 
وتطوير مســـتوى الســـالمة 
اجلوية ورفـــع معدالت األداء 
الكوادر  العام واالعتماد على 
الوطنيـــة وتطويرها ببرامج 
ودورات تخصصية ملوظفيها 

اجلدد.
الزامل اهم     واســـتعرض 
اجنـــازات واحصاءات القطاع 
عـــام ٢٠١٠ ومنها قرار تعديل 
التنظيمي وحتديث  الهيـــكل 
االختصاصات لسالمة الطيران 
والنقل اجلوي واجناز مشروع 
التنفيذية  الالئحـــة  تعديـــل 
للمرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة 
١٩٨٧ في شـــأن تنظيم سوق 

النقل اجلوي في الكويت.
  وذكر ان االجنازات تشمل 
عقد ١٠٥ اتفاقيات للنقل اجلوي 
مـــع الدول االخـــرى منها ٤٧ 
اتفاقية قائمة على مبدأ حترير 
االجواء حتى نهاية عام ٢٠١٠ 
واالجتماعات الثنائية اخلاصة 
بالنقل اجلوي مع الدول األخرى 
بواقع ٤٢ اجتماعا داخل وخارج 

البالد.
  واشار الى ان هذه االجتماعات 
اسفرت عن توقيع ٢١ اتفاقية 
منها ١٦ اتفاقية قائمة على مبدأ 
حترير األجواء واصدار ١٤٩٢٣ 
تصريحا للرحالت غير املنتظمة 
للهبـــوط في مطـــار الكويت 
الدولي و٥٥ تصريحا سنويا 
للســـماح بالهبوط أو عبور 
الرســـمية  األجواء للطائرات 

للـــدول األخـــرى والطائرات 
اخلاصة بينما بلغ عدد شركات 
الطيـــران العاملـــة في املطار 
املنتظمة ٤٦ شركة  للرحالت 
طيران خلدمات الركاب والشحن 
اجلوي والطرود السريعة سبع 
شركات طيران تقوم بالتشغيل 

بالرمز املشترك.
  وقال الزامل ان مجموع قيمة 
مبيعات التذاكر من قبل مكاتب 
السفر والسياحة في البالد العام 
املاضي بلغ ٢٥٤ مليون و٨٥٩ 
ألف دينار بزيادة قدرها ٩٪ عن 
عام ٢٠٠٩ كما بلغ عدد التذاكر 
املبيعة ٢٫٢٣٨٫٠٠٠ تذكرة سفر 

بزيادة قدرها ٥ ٪.
  وذكـــر ان عـــدد تراخيص 
األفراد العاملني مبجال الطيران 
(طيار ومهندس طيران وطاقم 
ضيافة) الصادرة عام ٢٠١٠ بلغ 
٢٤٧٩ تصريحا فرديا فضال عن 
٢٩ ترخيصا ألجهزة التشبيه 

اآللي للطائرات.
  وقال ان احصائيات القطاع 
شـــملت اصـــدار تراخيـــص 
الطائرات املسجلة في الكويت 
لـ ٤٠ طائرة والغاء ترخيص 
خمس طائرات، بينما بلغ عدد 
املطارات املرخص التشـــغيل 
لها مـــن قبل الناقالت اجلوية 
الكويتيـــة ٧٨ مطـــارا دوليا 
واعتمـــاد شـــركات صيانـــة 
الدولية املرخصة  الطائـــرات 
لـ ٤٤ شـــركة واعتماد معاهد 
الطياريـــن املرخصة  تدريب 

لثالثة معاهد طيران. 

 بنمو ٣٪ عن ٢٠٠٩ و٧٤٩٠٤ ركاب ترانزيت بزيادة ١٪

 تقرير 

 حسني اسماعيل 

 قيمة األسهم المتداولة 


