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مؤشر السوق في أعلى مستوى منذ بداية العام عند  7561نقطة

كتلة التمدين تقود الصعود و«الصناعات الوطنية» األعلى قيمة بـ  7.8ماليين دينار
علي العنزي

سجل قطاع الصناعة أمس
تداوالت هي األنشط له خالل
هذا العام ،وبعد تداوالت متذبذبة
في بداية الجلسة أمس استطاعت
أسهم هذا القطاع أن ترسم
اللون األخضر على معظم فترات
الجلسة ،وتصدرت ثالثة أسهم
منها األسهم األفضل من حيث
القيمة معظم فترات الجلسة.

و ص��������ل م�����ؤ ش�����ر س��������وق الكويت
ل�ل�اوراق المالية ال��ى اعلى مستوى
له ه��ذا العام عند  7561نقطة ،بعد
ان اضاف  25.3نقطة معظمها خالل
الثواني االخيرة ،وتبدل لون المؤشر
الوزني خالل الدقيقة االخيرة ايضا
ليسجل ارتفاعا بـ  1.12نقطة ليقفل
على مستوى  448.32نقطة ،وهي
ايضا اعلى نقطة للمؤشر الوزني
هذا العام.
وت�����راج�����ع�����ت ق���ي���م���ة ال�������ت�������داوالت
ب��ع��د ه���دوء ت����داوالت س��ه��م بوبيان
االستثنائية ام��س االول ،وسجلت
 79م��ل��ي��ون دي���ن���ار ت���داول���ت 387.8
مليون سهم نفذت من خالل 8058
صفقة.

سهم بورتالند
س����ج����ل ق�����ط�����اع ال����ص����ن����اع����ة امس
ت����داوالت ه��ي االن��ش��ط ل��ه خ�لال هذا
ال��ع��ام ،وب��ع��د ت���داوالت متذبذبة في
بداية الجلسة امس استطاعت اسهم
هذا القطاع ان ترسم اللون االخضر
على معظم فترات الجلسة ،وتصدرت
ثالثة اسهم منها االسهم االفضل من
حيث القيمة معظم فترات الجلسة
حتى قبل نهايتها ،وهي الصناعات
ال��وط��ن��ي��ة ،ال��ت��ي ت��داول��ت بقيمة 7.8
ماليين دينار ،وبورتالند وانابيب،
م���ع تسجيلها ن��م��وا ف���ي اسعارها
السوقية وبنسب مرتفعة امس.
وكان لبعض االخبار االيجابية،

لقطات من شاشة التداول
• بتداوالت نشيطة زادت كميتها على  40مليون
س���ه���م خ��ل��ال ال����دق����ائ����ق ال���ع���ش���ر االول�������ى سجل
المؤشر مكاسب واضحة ،وصل بها الى اعلى
مستوى له هذا العام بعد ان اضاف  20نقطة
خ��ض��راء ق��ب��ل ان ي��ت��راج��ع ت��دري��ج��ي��ا ،وتخطت
قيمة تداوالت الدقائق العشر االولى  10ماليين
دينار ،بينما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بـ
 0.12نقطة.
• تخلف مؤشر قطاع البنوك عن االرتفاع مبكرا،
بينما حققت بقية القطاعات ارتفاعات واضحة،
حيث تراجع بنسبة  0.24في المئة ،بينما ارتفع
كل من االستثمار والعقار والصناعة والخدمات
وغير الكويتي بنسب  0.12في المئة و 0.61في
المئة و 0.76في المئة و 0.04في المئة و0.04
في المئة على التوالي.

• سيطرت ثالثة اسهم من كتلة التمدين على قائمة
االس���ه���م االف���ض���ل ارت���ف���اع���ا ،وت�����داول اث���ن���ان منها
بشكل م��ح��دود ج��دا هما التمدين االستثمارية
وكميفك ،بينما ت���داول ث�لاث��ة اس��ه��م م��ن القائمة
ب��ن��ش��اط واض����ح ،وه���ي :اس��ت��رات��ي��ج��ي��ا والتمدين
العقارية ومبرد.
• ك����ان س��ه��م ص��ل��ب��وخ االك���ث���ر ت�����داوال ب��ي��ن االسهم
الخمسة االكثر خسارة.
• ارت���ف���ع���ت اس���ع���ار ارب���ع���ة اس���ه���م م���ن ب��ي��ن االسهم
الخمسة االفضل نشاطا ،بينما تراجع سهم واحد
فقط هو منتجعات.
• ت��م ت����داول  127سهما ام���س ،ارت��ف��ع��ت اس��ع��ار 52
سهما ،وتراجعت اسعار  41سهما ،بينما استقر
 34سهما دون تغير.

ال��ت��ي ك��ان اب��رزه��ا اع�ل�ان بيع حصة
ش����رك����ة ال���ت���م���دي���ن ل�ل�اس���ت���ث���م���ار في
ال��ب��ن��ك االه���ل���ي ال��م��ت��ح��د «البحرين»
لمستثمرين خليجيين ،اثر بارز في
نشاط اسهم الكتلة التي حققت ستة
منها ارتفاعا بالحد االعلى ،وهي:
ال��ت��م��دي��ن االس��ت��ث��م��اري��ة والتمدين
ال��ع��ق��اري��ة وال��ب��ن��ك االه���ل���ي المتحد
البحرين وسهم المتحد (وهو البنك
االهلي المتحد حاليا وبنك الكويت
وال��ش��رق االوس����ط س��اب��ق��ا) وكميفك
وسهم بورتالند ،واستمر االخير في
تحقيق ارتفاعات متواصلة وبدعم
م����رة م���ن ص��ف��ق��ة ب��ي��ع زي����ن افريقيا
ومرة اخرى من توزيعاته التي تكاد
تكون االفضل محليا وبنسبة 100
ف���ي ال��م��ئ��ة ،ث���م اخ���ي���را االرب�����اح التي
سيحققها من بيع االهلي المتحد،
حيث إن��ه يملك نسبة  10ف��ي المئة
م���ن ش���ر ك���ة ا ل��ت��م��د ي��ن االستثمارية
وال��راب��ح��ة  98م��ل��ي��ون دي��ن��ار ،اي ان
حصته ستكون  9.8ماليين دينار
من صفقة بيع بنك االهلي المتحد
وحدها.

الثواني األخيرة
وب��ع��د ت���ردد م��ح��دود بعد بداية
خ��ض��راء استمر وق��ع ال��ش��راء اكبر
على معظم السلع النشيطة ،بينما
الذت م���ع���ظ���م اال س�����ه�����م القيادية
ال���ى ال���ه���دوء ب����دء ا م���ن زي���ن مرورا
بالبنك الوطني وبيتك الذي نشط
خ���ل��ال ال����س����اع����ة االخ������ي������رة ،وعلى
ال��ط��رف اآلخ���ر ،وك��م��ا اسلفنا ،كان
ال�����ش�����راء ع���ل���ى اش�������ده ع���ل���ى اسهم
الصناعات الوطنية وانابيب وكتلة

استثمر فقط في ما تفهم
•

فيصل كركري

كالم صورة
االس����ت����ث����م����ارات ،ف����ي ح���ي���ن تراجع
نشاط اسهم ايفا والصفاة قياسا
على تداوالتهما امس االول ،وكان
تبادل االدوار بين الكتل او االسهم
القيادية واضحا امس.
وبفضل ال��ث��وان��ي االخ��ي��رة التي
اكسبت المؤشر ح��وال��ي  50نقطة
خ���ل���ال ث���ل���اث ج����ل����س����ات متتالية
استطاعت ال��وص��ول ب��ه ال��ى اعلى

أداء القطاعات
تصدر قطاع الصناعة مؤشرات
القطاعات االف��ض��ل م��ن حيث االداء
بارتفاعه حوالي نقطة مئوية ،وكان
مدعوما بتداوالت سهم الصناعات

ال��وط��ن��ي��ة ال����ذي ت��ص��در االف��ض��ل من
ح���ي���ث ا ل���ق���ي���م���ة ،و س����ه����م بورتالند
ال���ذي سجل ارت��ف��اع��ا بالحد االعلى
م��رت��ف��ع��ا ال���ى م��س��ت��وى  1540فلسا،
وهو االعلى له منذ عامين تقريبا،
وح��ل ثانيا م��ؤش��ر ق��ط��اع العقارات
ث���م االس��ت��ث��م��ار وب��م��ك��اس��ب ب���ـ 0.67
و 0.59في المئة على التوالي ،بينما
استقرت مؤشرات قطاعات االغذية

والتأمين وغير الكويتي على تغيرات
محدودة جدا.
و ت�������را ج�������ع م������ؤ ش������را القطاعين
الرئيسيين في السوق وهما البنوك
وال��خ��دم��ات ،ول��ك��ن بنسب محدودة
ج�����دا اي����ض����ا ،وذل������ك ب���ع���د استقرار
اسهمهما القيادية.

أخبار الشركات

بقلم :فيصل محمد كركري*

يختلف المستثمرون في طرق اختيارهم للشركات
ً
التي يساهمون فيها ،فبينما يتبع البعض منهم طرقا
سهلة وليس بها «ع��وار راس» ،كاالستماع لإلشاعات
أو انتظار المعلومات التي ت��رد إليهم من ِق َبل بعض
«ال���ع���ارف���ي���ن» و«ال���واص���ل���ي���ن» ،ن��ج��د ال��ب��ع��ض اآلخ����ر من
ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن ي��ت��ب��ع أس���ال���ي���ب وط���رق���ا أك���ث���ر عقالنية
وعملية ،مثل استخدام التحليل األساسي أو التحليل
الفني لألسهم .وعلى الرغم من عدم قناعتي الشخصية
ب����ج����دوى ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���ف���ن���ي ل�ل�أس���ه���م ك���أح���د أساليب
االس��ت��ث��م��ار ،لكنني أح��ت��رم مستخدمي ه��ذا األسلوب
االستثماري ألنهم يعتمدون على االجتهاد في البحث
والدراسة والتحليل في اختيار األسهم ،ال على األخبار
المستقاة من الغير.
مهما كانت طريقتك في انتقاء أسهم الشركات التي
تستثمر فيها ف��إن النصيحة التي أوجهها إليك هي
أهمية االستثمار في أسهم الشركات التي تقع ضمن
نطاق معرفتك وفهمك ،بحيث يكون باستطاعتك دراسة
وتحليل بياناتها المالية دون تعقيد ،وتستطيع أيضا
م��ت��اب��ع��ة أخ��ب��اره��ا وف��ه��م ال��خ��دم��ات وال��م��ن��ت��ج��ات التي
تقدمها ،ومعرفة المصاعب التي تواجهها ،إضافة إلى
قدرتك على تفسير األخ��ب��ار التي تتعلق بمجال عمل
ه��ذه الشركات ،مع إمكان التنبؤ بتأثير ه��ذه األخبار
عليها مستقبال.
وليكن وارين بافيت (الملياردير األميركي الشهير)
م���ث���اال ل���ك ف���ي ه����ذا األم������ر ،ف��م��ن ال���م���ع���روف ع��ن��ه أن����ه ال
يستثمر في الشركات التي ال يستطيع فهم نشاطها

أو منتجاتها ،فتجده يتجنب االستثمار في شركات
التكنولوجيا المتقدمة مهما كانت مغرية بالشراء،
وي��ق��ت��ص��ر ف��ي اس��ت��ث��م��ارات��ه ع��ل��ى ال��ش��رك��ات التقليدية
الشهيرة ذات األنشطة المباشرة والمفهومة من قبل
ال��ج��م��ي��ع ،م��ث��ل ش��رك��ة ال��م��ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة العمالقة
كوكاكوال وشركة الشوكوالتة األميركية هيرشيز .عندما
ُسئل بافيت عن سبب استثماره في شركة الشوكوالتة
الشهيرة هيرشيز أجاب بأن الناس في زمن جده وأبيه
أحبوا هذه النوعية من الشوكوالتة ،وهو متأكد أن األمر
سيستمر كذلك لعشرات السنين ،فالجميع يستمتع
وي��ت��ل��ذذ ب��أك��ل ال��ش��وك��والت��ة ،وال يتوقع أن يتغير هذا
األمر في المستقبل.
ب��ط��ب��ي��ع��ة ال���ح���ال ف����إن ه����ذه ال��ن��ص��ي��ح��ة م��وج��ه��ة إلى
المستثمرين الحقيقيين في سوق األسهم ،وهم أولئك
الذين يستثمرون في الشركات على األمد الطويل بهدف
تحقيق عوائد مجزية تنبع من نمو هذه الشركات ،وهي
ليست موجهة إلى المضاربين الذين يستثمرون في
األسهم على فترات زمنية قصيرة األجل ،وبغض النظر
عن الشركات الخاصة بهذه األسهم .فالمضاربون ال
يكترثون أصال بالشركات ونماذج أعمالها ،وتقتصر
دراستهم على تحليل حركة «السهم» الذي يرغبون في
االستثمار فيه وليس بالشركة نفسها ،وبالتالي فإن
فهم مجال عمل الشركات التي يستثمرون في أسهمها
أمر غير ذي أهمية بالنسبة إليهم.
*كاتب متخصص في إدارة األموال الشخصية
faisalkarkari@gmail.com

«الخليجي» يوصي بعدم توزيع أرباح عن 2009
اعلن سوق الكويت لألوراق المالية ،عطفا على اعالنه السابق بتاريخ
2010-04-01 ،والخاص بالبيانات المالية السنوية لشركة بيت االستثمار
الخليجي (الخليجي) للسنة المالية المنتهية في  ،2009-12-31أن مجلس
ادارة الشركة اوصى بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في
2009-12-31.

تابعة لـ «الخصوصية» تربح  123ألف دينار من بيع
أرض


افادت شركة مجموعة الخصوصية القابضة(الخصوصية) بأن شركة
تابعة لها (شركة الخصوصية العقارية) بنسبة  99في المئة باعت أرضا
بمبلغ  1.2مليون دينار ،ونتج عن ذلك تحقيق ربح بمبلغ  123.5الف
دينار ،حيث ستظهر نتائجها خالل الربع األول من عام .2010

ً
أبوالسعود رئيسا لـ «تصنيف وتحصيل األموال«
أف����ادت ش��رك��ة تصنيف وتحصيل االم����وال ب��أن��ه ب��ن��اء ع��ل��ى اجتماع
الجمعية العمومية العادية المنعقد في  ،2010-4-5والذي تم فيه انتخاب
اعضاء مجلس ادارة الشركة ،فقد تم تشكيل مجلس االدارة ليصبح على
النحو التالي:
ع��م��رو علي اب��وال��س��ع��ود رئيسا لمجلس االدارة ،وع��ب��دال��ل��ه مشاري
الحميضي نائبا ،وكل من ابراهيم عباس الصخي ،عبدالرحمن مصطفى
الطحان وعيسى يوسف الشمالن اعضاء بالمجلس.

«كابيتال ستاندردز» :إصدار وثيقة لمعايير حوكمة
الشركات العامة في الكويت

بورسلي :لتعزيز قدرة الشركات المحلية على التنافس وجذب رؤوس األموال األجنبية
ت��ن��ظ��م ش��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال ستاندردز
ملتقى خ��ا ص��ا للتعريف بمقترحها
بشأن معايير حوكمة الشركات العامة
في الكويت يوم االحد المقبل.
وقالت رئيسة مجلس ادارة الشركة
د .ام��ان��ي بورسلي إن وثيقة معايير
الحوكمة التي ستقدم في هذا الملتقى
تعد أداة توجيهية واطارا عاما واضحا
للشركات العامة العاملة في الكويت،
لتطوير هياكلها االداري���ة والقيادية
بهدف تقوية ادائها المالي.
واوض���������ح���������ت ب������ورس������ل������ي ان����������ه تم
تصميم هذه الوثيقة بناء على افضل
الممارسات العالمية لضمان فاعليته،
وبناء على المراجعة لقوانين الحوكمة
المطبقة في المنطقة ،وباالسترشاد
بآراء الجهات العالمية ومعايير (أوه
اي سي دي).
واكدت ان التطبيق الفعلي للمبادئ
التي تنطوي عليها مجموعة المعايير
المقترحة سيؤدي الى تحقيق مستوى
اعلى من الشفافية ،وبالتالي التوصل
ال��ى ق���رارات اداري���ة افضل ،االم��ر الذي
سينعكس ايجابا على نتائج أعمال
الشركة وأدائها المالي.
وافادت بأن الهدف المنشود تحقيقه
عبر ه��ذه ال��م��ب��ادرة الخاصة بمقترح
معايير الحوكمة هو تزويد الشركات
بأفضل الممارسات المتبعة عالميا
ب��م��ا ي���ت�ل�اء م م���ع ال��ب��ي��ئ��ة التشريعية
والتجارية والنظامية لدولة الكويت

م��س��ت��وى ل��ه ه���ذا ال��ع��ام ال���ذي فقده
منذ شهر اكتوبر الماضي.

(تصوير)

لتطوير أداء هذه الشركات وانتاجيتها
وتنافسيتها.
و ب���ي���ن���ت ان أ ث������ر االز م���������ة المالية
العالمية و ت��دا ع��ي��ا ت��ه��ا على المنطقة
يعد الدليل االكبر على ان دول المنطقة
لم تعد معزولة عن االقتصاد العالمي،
بل اصبحت اكثر ارتباطا به ،موضحة
ان التقارير الصادرة عن صندوق النقد
الدولي وتقارير عالمية ومحلية اخرى
اظهرت ان سبب االزمة المالية يرجع
ال���ى ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ض��ع��ي��ف لممارسات
ح��وك��م��ة ال���ش���رك���ات وض���ع���ف معايير
الشفافية.
واضافت ان اسواق المنطقة شهدت
ع���ددا م��ن االزم�����ات ال��م��ال��ي��ة ال��ت��ي ادت
الى حدوث مزيد من التدهور في ثقة
المستثمر المحلي واألجنبي ،ما جعل
ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن ال��م��ح��ل��ي��ي��ن واالجانب
وا ل����م����ش����ر ع����ي����ن ي����ط����ا ل����ب����ون بتطبيق
وف���رض معايير اف��ض��ل م��ن الشفافية
واالف�����ص�����اح ع���ل���ى ال����ش����رك����ات العامة
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي منطقة ال��ش��رق االوسط
وشمال افريقيا.
وبينت بورسلي ان ه��ذه االحداث
ن��ب��ه��ت ال�����ى اه���م���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق معايير
الحوكمة السليمة ،لضمان وتعزيز
قدرة الشركات المحلية على التنافس،
وجذب رؤوس االموال االجنبية بهدف
ضمان االستقرار االقتصادي وتحقيق
التنمية المستدامة.
وع��ن المعايير المقترحة لحوكمة

الشركات الكويتية قالت بورسلي إن
مفهوم حوكمة الشركات يرتكز على
ت��ع��زي��ز م���ب���ادئ ال��ش��ف��اف��ي��ة والنزاهة
و م����س����اء ل����ة االدارة ا ل���ع���ل���ي���ا ،مبينة
ان ح��وك��م��ة ال���ش���رك���ات ت���ع���رف بأنها
م���ج���م���و ع���ة م����ن ا ل���ن���ظ���م والسياسات
والمعايير التي تحكم وتوجه انشطة
وقرارات الشركات.
واوض����ح����ت ان ح��وك��م��ة الشركات
تحدد العالقة بين المساهمين وادارة
الشركة واالطراف االخرى ذات العالقة،
ك���م���ا ت��ض��م��ن ال���م���م���ارس���ات السليمة
للحوكمة للمستثمرين ،وان تستخدم
استثماراتهم بشكل امثل دون استغالل
م��ن ق��ب��ل االدارة ،وذل���ك ب��ه��دف تنمية
نشاطات الشركة التجارية واالدارية
وخلق قيمة مضافة لها.
واش���ارت ال��ى ان معايير الحوكمة
تساهم ف��ي تحقيق الحماية الكاملة
وال��ت��ع��اون م��ع ال��ج��ه��ات ذات العالقة
والمصلحة ف��ي اداء ال��ش��رك��ة ،ومنهم
الموظفون والمستهلكون والدائنون
وال��ح��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع ال��خ��اص وبقية
الجهات األخرى.
وذكرت ان من اهم عناصر معايير
الحوكمة المقترحة في الوثيقة ،التي
س��ي��ت��م ال��ك��ش��ف ع��ن��ه��ا االح����د المقبل،
ح��ق��وق المساهمين و ه��ي��ك��ل الملكية
وال��م��ع��ام��ل��ة ال���ع���ادل���ة ل��ح��م��ل��ة االسهم
ودور االطراف ذات العالقة واالفصاح
والشفافية ومسؤوليات مجلس اإلدارة

أماني بورسلي

اضافة الى فعالية االدارة التنفيذية.
وب��ي��ن��ت ب��ورس��ل��ي ان���ه سيتم خالل
ال���ف���ع���ال���ي���ات ت����وزي����ع ك��ت��ي��ب يتضمن
ت���ف���ا ص���ي���ل م���ق���ت���رح ش����ر ك����ة كابيتال
ستاندردز لمعايير حوكمة الشركات
العامة باللغتين االنجليزية والعربية،
ك��م��ا ستعقد ورش ع��م��ل جانبية عن
معايير حوكمة الشركات.
وس��ي��ع��ق��د ال��م��ل��ت��ق��ى ف��ي ف��ن��دق جي
دب���ل���ي���و م����اري����وت ال���س���اع���ة السادسة
وال��ن��ص��ف م���س���اء ،ب��ح��ض��ور ع����دد من
ال��م��ه��ت��م��ي��ن وال��م��خ��ت��ص��ي��ن لمناقشة
م���ق���ت���رح ال���ش���رك���ة وت����ص����وره����ا بشأن
حوكمة الشركات الكويتية.

 8.1ماليين دينار خسائر «ا صناعية» في 2009
بلغت خسائر شركة االستثمارات الصناعية والمالية (ا صناعية)
 8.1ماليين دينار للسنة المالية المنتهية في  ،2009-12-31بواقع 20.09
فلسا خسارة لكل سهم.
علما بان مجلس ادارة الشركة سيجتمع الحقا العتماد هذه البيانات
ومناقشةتوزيعات االرباح.

 2.8مليون دينار أرباح «صافتك» في 2009
بلغ ربح شركة الصفاة تك القابضة(صافتك)  2.8مليون دينار للسنة
المالية المنتهية في  ،2009-12-31بواقع  7.24فلوس للسهم الواحد.
وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع أي ارباح عن السنة المالية
المنتهية في .2009-12-31

 2.7مليون دينار خسائر «صفاة عقار»
بلغت خسائر شركة الصفاة العقارية (صفاة عقار)  2.7مليون دينار
للسنة المالية المنتهية في 2010-01-31 ،بواقع  11فلسا خسارة لكل
سهم.
وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع اي ارباح عن السنة المالية
المنتهية في .2010-01-31

«أمالك القابضة» توقع اتفاقيات مع «أرشي
سان» و«بلومنغ ريغ» الصينيتين

للمشاركة في مشاريع الخطة التنموية
أشاد المسيلم بخطوة دخول
الشركة بين المجموعة والجانب ً
الصيني إلى حيز التفعيل ،متوقعا
أن يكون لهذا التعاون إيجابيات
تنعكس آثارها على مستوى
توسعات المجموعة والشركات
التابعة.

•

أحمد فتحي

وقعت مجموعة «أم�لاك كابيتال
ا ل�����ق�����ا ب�����ض�����ة» ا ت����ف����ا ق����ي����ة للتعاون
المشترك بينها و ب��ي��ن اثنتين من
الشركات الصينية العالمية ،ضمن
استعداداتها للدخول في مشاريع
ت���ن���م���وي���ة ك����ب����رى ،وذل������ك م����ن خالل
تحالف مشترك يؤهلها للمنافسة
بقوة على عشرات المشاريع التي
ينتظرها السوق المحلي.
وم��ن جانبه ،ق��ال رئيس مجلس
اإلدارة في المجموعة مبارك الدويلة،
إن إب���رام ه��ذه االتفاقية ف��ي الوقت
الحالي مع كل من شركة «بلومنغ
ريغ» التي تعمل في مجال حفر آبار
البترول ،وكذلك في تجارة معدات
ا ل���ب���ت���رول و خ���د م���ا ت���ه���ا المختلفة،
إض���اف���ة إل����ى ش���رك���ة «أرش������ي سان»
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ف���ي م��ج��ال اإلنشاء ات
والبنية التحتية والتعدين والعقار
وال���ص���ن���اع���ة ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة ل���ه���اُ ،يعد
خطوة إيجابية على طريق التوسع
س����واء ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��م��ح��ل��ي أو
اإلقليمي.
وأف�����اد ال���دوي���ل���ة ف���ي تصريحات
صحافية على هامش حفل توقيع
االت��ف��اق��ي��ات ب���أن «أم��ل�اك القابضة»
ً
ت����ه����ت����م ك�����ث�����ي�����را ب����خ����ط����ة التنمية
ً
الحكومية ،التي بدأت فعليا الدخول
ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ع��ل��ى ع��ك��س الخطط
ال��س��اب��ق��ة ،األم�����ر ال�����ذي دع���اه���ا إلى
ت��ج��ه��ي��ز االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات الالزمة
للمنافسة على ج��ان��ب م��ن الفرص

الكبرى ،التي يتوقع أن تطرح خالل
الفترة المقبلة.
وب���������دوره ،ت���ح���دث ن���ائ���ب رئيس
م��ج��ل��س اإلدارة ف���ي أ م��ل��اك ناصر
المسيلم ،إذ أ ش���اد بخطوة دخول
الشركة ما بين المجموعة والجانب
ً
ال��ص��ي��ن��ي ح��ي��ز ال��ت��ف��ع��ي��ل ،متوقعا
أن ي��ك��ون ل��ه��ذا ال��ت��ع��اون إيجابيات
س��ي��ك��ون ل��ه��ا آث��اره��ا ع��ل��ى مستوى
ت��وس��ع��ات ال��م��ج��م��وع��ة والشركات
التابعة لها مثل برقان للمقاوالت
ً
وغيرها ،مؤكدا أن «أمالك» مستعدة
للدخول في أي أعمال توكل إليها
س�������واء ف�����ي ا ل����ك����و ي����ت أو خارجها
م���ن خ�ل�ال ت��ح��ال��ف��ات استراتيجية
أبرمت بينها وبين شركات عالمية
متخصصة.
وم���ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ن��ائ��ب الرئيس
ل���ـ «أرش���ي س���ان» ي��ان��غ ش��ي��ن شوان،
إن ت��وق��ي��ع االت���ف���اق���ي���ة م���ع «أم��ل��اك»
س��ي��ك��ون ل���ه م�������ردوده ال����واع����د على
ً
مستوى عمليات الشركتين ،الفتا
إل����ى أن ش��رك��ت��ه ل��دي��ه��ا اإلمكانات
والرغبة في الحصول على مشاريع
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي تتضمنها
الخطة التنموية لحكومة الكويت،
ً
خصوصا أنها تعتبر ضمن أكبر
 20ش�����ر ك�����ة ب���ا ل���ص���ي���ن ف�����ي مجال
اإلنشاءات.

