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تقرير »المثنى لالستثمار« األسبوعي عن أداء السوق والخاص بـ »األنباء«:

انكماش القيمة السوقية اإلجمالية بواقع %5.9 
بسبب الشعور السلبي للمتداولين تجاه السوق 

يقام تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد في 21 المقبل

50 جهة تشارك في معرض اإلسكان الثالث عشر
ينطلق معرض اإلس����كان في 
دورته الثالثة عشرة حتت رعاية 
الوزراء  نائب رئي����س مجل����س 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون اإلس����كان ووزير الدولة 
لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد 
في احلادي والعشرين من ديسمبر 
املقبل ف����ي قاعة الراي����ة بفندق 
كورت يارد ماريوت الكويت حيث 
اس����تقطب املعرض خمسني جهة 
من اجلهات احلكومية والشركات 
واملؤسس����ات الكبرى ومن بينها 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ووزارة األش����غال العامة ووزارة 
الكويت  الكهرباء وامل����اء وبلدية 
وكذلك شركة الصناعات الوطنية 
ومجموع����ة محمد عبد احملس����ن 
اخلرافي واملجموعة اآلس����يوية 
وشركة الغامن للمواد اخلصوصية، 
املهندسني  تقيم املعرض جمعية 
الكويتية وتعده وتنظمه الشركة 
املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض. 
ويأتي معرض اإلسكان الثالث عشر 
ليكون أكبر جتمع تشهده الكويت 
للشركات واملؤسسات العاملة في 
مجال التشييد والبناء والتمويل 

العقاري.
ويضم كذلك معرض اإلسكان 
الثالث عشر معروضات لشركات 
متخصصة في مجال التش����طيب 
وأعمال الديكور من أملنيوم وجنارة 
وأصباغ وإضاءة ومصاعد وأجهزة 
تكييف واملظالت وأعمال الزجاج 
الداخلي والتكس����يات  والديكور 
اخلارجية. ومن بني القطاعات التي 
تشارك في معرض اإلسكان سنويا 
قطاعات اخلدمات اإلسكانية سواء 
او  التمويلية والبنكية  اخلدمات 
اخلدمات االستثمارية واالستشارات 
العقارية  الهندس����ية واخلدمات 
واخلدمات األمنية وإطفاء احلريق 

والصيانة وخدمات التنظيف.
ويقول م.لؤي النعسان مدير 
املشاريع بشركة مجموعة أعمال 
الدوس����ري لألملني����وم واحلديد 

واملقاوالت التي تش����ارك سنويا 
في معرض اإلسكان فقال ان الشركة 
ستقدم خالل الدورة الثالثة عشرة 
ملعرض اإلسكان هذا العام أصباغا 
مقاومة للحريق ومواد عازلة للمياه 
والرطوبة ومواد عازلة لألسطح 
وحمامات السباحة وخزانات املياه 
باإلضافة إلى مواد عازلة للمطابخ 
والس����راديب وجميعها أصناف 

جديدة معتمدة.
وأشار الفرحان إلى أن الشركة 
تتطل����ع إل����ى توعية املس����تهلك 
وإطالع����ه على آخ����ر التطورات 
بالنس����بة ملنتجات م����واد البناء 
كذلك االنتش����ار بالسوق لعرض 
أفضل اخلدم����ات واخلبرات التي 
اكتسبتها الش����ركة وتسعى إلى 

نقلها للعمالء.
وحول أوضاع سوق املقاوالت 
اإلنشائية في الكويت قال الفرحان 
انه يرى تراجعا في أداء السوق 
والسبب الرئيسي بذلك هو تطلع 
املس����تهلك إلى أدنى األسعار مما 
يجعله فريسة سهلة للمنتجات 
الرديئ����ة ومثل ه����ذه املعارض 
ومتابعتها تعطي املستهلك رؤى 
املنتجات  جديدة ومقارنة جميع 
املتاحة أمامه بالس����وق، وأكد أن 
معرض اإلسكان باعتباره املعرض 
األكثر خبرة وتاريخا بني املعارض 
اإلنش����ائية يض����م مجموعة من 

املش����غول - إح����دى الش����ركات 
املشاركة في املعرض - ان الشركة 
س����تعرض أح����دث خدماتها من 
خالل قسم لألملنيوم وقسم آخر 
للحديد املشغول وقسم للزجاج 
وآخر للش����تر وستكون املفاجأة 
التي سنقدمها من خالل معرض 
اإلس����كان الثالث عش����ر األبواب 
املقاومة للحريق والتي تستطيع 
مقاومة احلرائق حتى ثالث ساعات، 
وقد حصلت الشركة على وكاالتها 
من إحدى الوكاالت العاملية املعروفة 

في كندا.
وأشار النعسان إلى أن معرض 
اإلس����كان اعتاد على اس����تقطاب 
املهندسني واملقاولني واملتخصصني 
في القطاع اإلنشائي في الكويت 
إضافة الى املواطنني املقبلني على 
بناء منازلهم ولذلك فإن الشركة 
تتطلع إل����ى التعريف مبنتجاتها 
وخدماتها مستهدفة بذلك الشركات 
الهندس����ية وش����ركات املقاوالت 
الهندسية  واملكاتب االستشارية 
إضافة إلى املواطنني املقبلني على 
بناء منازلهم حيث نقدم لهم من 
خالل جناحنا بعض االستشارات 
الهامة التي تساعدهم على اختيار 
املنتجات واخلدمات التي تناسب 

احتياجاتهم.
أما م.وليد الفرحان مدير عام 
ش����ركة البهاء للتج����ارة العامة 

كبريات الشركات التي حتافظ على 
سمعتها وسمعة القطاع اإلنشائي 

في الكويت.
ومن جانبه قال محمد ناصر 
باش مدير شركة توب دوور لألبواب 
الش����ركة ستشارك  ان  الداخلية 
في معرض اإلسكان الثالث عشر 
باعتباره أفضل املعارض وأشهرها 
في مجال اإلنش����اءات واملقاوالت 
وأكثرها جناحا في السوق الكويتي 
وإن الش����ركة تتطل����ع من خالل 
مش����اركتها إلى عرض منتجاتها 
اجلديدة وخدماتها املتميزة باعتبار 
أن املعرض يستقطب جمهورا من 
املهندسني واملقاولني املتخصصني 

في هذا املجال.
وأش����ار باش إلى أن الشركة 
ستعرض في جناحها باملعرض 
أبوابا داخلية من ال� P.V.C للغرف 
الداخلية  واحلمامات واملطاب����خ 
قي����اس العرض م����ن 70 إلى 100 
سم واالرتفاعات 210 سم ومتعدد 
املوديالت واأللوان كما ميكن تركيب 
أو »درفتني«، كما  »درفة ونص« 
أن »الشرش����وب« بالكامل من ال� 
P.V.C وعرض احلائط من 7 حتى 
20 سم واحلاجب الديكور من ال� 
P.V.C عرض 10 سم إلخفاء عيوب 
احلائط و»الدرفة« خشب طبيعي 
من الداخل مضاد للحشرات مغطاة 
مبادة ال� P.V.C سماكة أكثر من 1.5 

مللي ليصبح عازال للرطوبة ومانعا 
للتآكل ومض����ادا للماء كما أن له 
حماية خاصة وكفالته 5 سنوات. 
كما ستعرض كذلك أرضيات باركيه 
الفينيل  SER FLOOR مكونة من 
إضافة إلى طبقة حماية قوية مكونة 
من نشارة خشب ومواد كيميائية 
س����ماكة 2 مللي وهي اقتصادية 
ومقاومة للماء والصوت كما أنها 

سهلة التركيب والتنظيف.
أما م.عارف العوضي مدير عام 
شركة ساس ألعمال السكاياليت 
واألملنيوم فأشار الى أنه مت إدخال 
قسم البحث والتطوير منذ بداية 
السنة احلالية ومت تطوير منتجات 
جديدة وخدمات بأسعار منافسة 
تعتبر فرصة ذهبية للمس����تهلك 

والعميل في الكويت. 
وقال العوضي ان الش���ركة 
ستعرض مجموعة من املنتجات 
اجلديدة التي تعرض ألول مرة في 
الكويت كنظام التنظيف الذاتي 
إلى أعمال  للزجاج باإلضاف���ة 
السكاياليت والواجهات األمامية 
 )STRUCTURAL GLASING(
وكذلك األنظم���ة القابلة للفتح 
عن طريق التحكم عن بعد ومت 
تطوير تقنية جديدة في الرسم 
على الزج���اج وتلوينه بنظام 
الزجاج  متطور حيث يش���به 

املعشق.

أوضح التقرير األسبوعي الصادر عن 
شركة املثنى لالس���تثمار واخلاص ب� 
»األنباء« حول األداء األسبوعي للبورصة 
أن استمرارية النزول للسوق قد أدت إلى 
تأثر املؤشرات السوقية الثالثة بشكل كبير مقارنة باألسبوع 
الس���ابق، حيث انخفض املؤشر السعري بنسبة 31.4% حيث 
وصل إلى ما يقل عن 7000 نقطة، بينما انخفض كل من مؤشر 
املثنى اإلسالمي واملؤشر الوزني بنسبة 6.16% و5.92% على 

التوالي مقارنة باألسبوع السابق.
وأضاف التقرير ان مؤشر السوق الوزني كان أكثر املؤشرات 
تقلبا لألس���بوع بنس���بة 41.64%، في حني كان مؤشر املثنى 
اإلسالمي الوزني ومؤشر السوق الس���عري األقل تقلبا لهذا 

األسبوع بنسبة 38.27% و26.1% على التوالي.
كما شهد هذا األسبوع املاضي تقلصا في نسبة السيولة نتيجة 
انكماش الكمية املتداولة لألسهم في السوق، حيث انخفضت 
مبا يقارب 116.17 مليون لتسجل هذا األسبوع 1088.47 مليون 
سهم متداول، بينما شهدت القيمة املتداولة وإجمالي الصفقات 

زيادة عن األسبوع املاضي بنسبة 30% و9% على التوالي.
وأضاف التقرير أن اس���تمرارية انكماش القيمة السوقية 
اإلجمالية بواقع 5.9% وذلك بسب الشعور السلبي للمتداولني 
جتاه الس���وق ووصلت بذلك إلى أقل من 30 مليار دينار. كما 
تالشت التفاؤالت نتيجة األداء السلبي للسوق، حيث سجل 
126 س���هما تراجعا في القيمة السوقية، وفي املقابل سجل 15 
س���هما فقط زيادة في القيمة الس���وقية، أما بالنسبة لألسهم 
الباقية فظلت بالكاد متمس���كة بالقيمة السوقية لها كما في 

األسبوع السابق.
وبني التقرير ان الشركات اإلسالمية قد ضربت بشدة خالل 
األسبوع املاضي وبشكل أكبر من األسبوع السابق حيث حققت 
ش���ركتان زيادة في القيمة الس���وقية وهما شركتا »الصفاة 
لالستثمار« و»األولى لالس���تثمار« في حني أن 38 شركة من 
واقع 57 شركة إسالمية قد سجلت خسائر في قيمها السوقية 

مقارنة باألسبوع السابق.
وكان قطاع االستثمار األكثر نشاطا وبالرغم من انخفاض 
األسهم املتداولة له لهذا األسبوع لتصل إلى 317 مليون بينما 
حل في املركز الثاني قطاع العقار والذي بدوره قد قلت كمية 
التداول له عن األس���بوع املاضي بنسبة 29% ليكون إجمالي 
األسهم املتداولة 259 مليون سهم متداول لهذا األسبوع وبالنسبة 
لقطاع اخلدمات فقد سجل ارتفاعا في الكمية املتداولة مقارنة 

باألسبوع املاضي لتصل بذلك إلى 215 مليون سهم.
وكان نصيب الش���ركات اإلسالمية نصيب األسد من حيث 
الشركات األكثر نشاطا حيث كانت املراتب اخلمس األولى من 
نصيبهم وكانت ش���ركة أبيار للتطوير العقاري في الصدارة 

بكمية أسهم متداولة بلغت 58 مليون سهم.
في حني كان أداء الشركات الرائدة زين وبنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي سيئا، حيث سجلوا خسائر في القيمة 

السوقية بنسبة 7.69% و5.36% و8.77% على التوالي.
كما حققت »أجيليتي« خسائر كبيرة في القيمة السوقية 
بنسبة 19.64% كان لها أثرها السلبي على قطاع اخلدمات التي 
جعلت خس���ارة القطاع تصل إلى 7.69% من القيمة السوقية 
له، وفي املقابل لم يس���جل أي قطاع منوا في القيمة السوقية 

مقارنة باألسبوع املاضي.

تقــرير

أخبار السوق في أسبوع
تلقى س���وق املال الكويتي ضربة أخرى 
نتيجة االتهامات التي وجهت لشركة »اجيليتي« 
من السلطات القضائية الفيدرالية االميركية 
في شأن جتاوزات مالية في عقد للشركة مع 

اجليش االميركي بقيمة 8.5 مليارات دوالر.
ــت التمويل الكويتي ـ البحرين انه   اعلن بي
وقع امس رسميا اتفاقية مشاركته كمنظم رئيسي 
مشترك الصدار صكوك بقيمة 100 مليون دوالر 
ــة التمويل الدولية، ذراع القطاع  لصالح مؤسس

اخلاص التابعة ملجموعة البنك الدولي.
اعلنت ش���ركة دار االس���تثمار ان اغلبية 
البنوك واملس���تثمرين وافقت على االنضمام 
الى اتفاقية جتمي���د االوضاع وهي االتفاقية 
التي كانت قد ابرمتها الشركة في وقت سابق 
مع اللجنة التنس���يقية التي تضم مجموعة 

بنوك ومستثمري الشركة.
ــاحل للتنمية واالستثمار جمعت  شركة الس
نحو 30 مليون دوالر من اكتتاب صندوق الساحل 
اخلليجي العقاري »حتى اآلن« على ان يتم اغالق 
ــابيع دون ان يستبعد  الصندوق في غضون اس
ــى 50 مليون  ــع االغالق ال ــغ م ــع املبل ان يرتف

دوالر.
ذكرت شركة املركز املالي الكويتي ان مجموع 
أرباح الشركات اخلليجية املعلنة اليزال يظهر 
انخفاضا، واضاف التقرير انه مع اعالن %58 
من الش���ركات عن نتائجها حتى اآلن، تظهر 
النتائج الكلية منوا منخفضا بنس���بة %23 
بالنسبة لدول مجلس التعاون اخلليجي من 
مجمل منو الربع الثالث من 2009 مقابل الربع 

الثالث من 2008.

م. وليد الفرحان عارف العوضيلؤي النعسانمحمد باش

األسبوع السابقاألسبوع الحالي
الكمية المتداولة
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جناحي يستعرض ورقة عمل
 حول  الموارد البشرية بمؤتمر »ميدايز«

العتال لـ »األنباء«: البورصة تتعرض النتكاسة
السوق سينحدر إلى مستوى الـ 6400 نقطة لو استمر الصراع بين السلطتين

»الشايع والصقر« تعلن الفائز
 في حملة »الكل رابح مع خدمة«

الهارون: أكثر من 27 شركة صناعية محلية 
أكدت مشاركتها في معرض الصناعات الكويتية

العامة  الهيئة  حتت رعاي���ة 
للصناعة باشرت شركة معرض 
الكويت الدولي استعداداتها القامة 
دورة جديدة في سلسلة دورات 
معرض الصناعات الكويتية خالل 
الفترة م���ن 3/25 الى 2010/4/3 
عل���ى ارض املع���ارض الدولية 

مبشرف.
املناسبة صرح مدير  وبهذه 
املع���رض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدول���ي عماد الهارون 
بأن املعرض منذ اطالق حملته 
التس���ويقية بادرت الى رعايته 
شركة االسماك الكويتية املتحدة، 

فيما انضمت للمش���اركة فيه اكثر من 27 ش���ركة 
صناعية محلية ستس���تعرض جديد انتاجها في 
اكبر تظاهرة تشهدها سنويا الكويت لدعم الصناعة 

الوطنية على ارض املعارض الدولية مبشرف.
وتابع الهارون موضحا ان معرض الصناعات 
الكويتي���ة من املعارض الت���ي دأبت على ترتيبها 
واقامتها الشركة اميانا منها بأهمية دعم وتشجيع 
الصناعة الوطنية وافس���اح املجال امام ترويجها 

وتوسيع قاعدة التعريف بها امام 
قاعدة عريضة من الزوار اعتادت 
على زيارة املعرض واالطالع على 

محتوياته.
وقد اعتادت كبرى الشركات 
الصناعية الكويتية على االستعداد 
للمعرض مما يعد فرصة جيدة امام 
اعداد الزوار الكثيرة والشركات 
الكبيرة التي تشارك فيه مما يعد 
فرصة جيدة للوقوف على حجم 
ما بلغته الصناعة الوطنية من 

تقدم وتطور.
ورعاية الهيئة العامة للصناعة 
للمع���رض تأتي في اطار دعمها 
الالمح���دود للمنت���ج الوطني في اطار اش���رافها 

وتطويرها للقطاع الصناعي في البالد.
وجدير بالذكر ان الهيئة العامة للصناعة تقدم 
دعمها املادي لكل الشركات الصناعية الوطنية التي 
تشارك في املعارض سواء احمللية او االقليمية او 
العاملية وذلك بهدف توسيع رقعة التعريف باملنتج 
الوطني وفتح آفاق التصدير امامه نظرا حملدودية 

السوق احمللي.

 أحمد مغربي
قال نائب رئيس مجلس االدارة 
في الشركة االولى للتأمني التكافلي 
حسني العتال ان البورصة معرضة 
النتكاسة قوية خالل تداوالت هذا 
االسبوع في ظل غياب احملفزات 
االقتصادية وانعدام الثقة والصراع 
السياسي احملتدم بني السلطتني، 
موضحا ان حالة الهلع التي تسود 
املتداولني حاليا ستس����تمر ما لم 
تتدخل احلكوم����ة في طرح مزيد 
من املشاريع التي ستنعكس على 

االقتصاد.
وبني العتال في تصريح خاص 

ل� »األنباء« ان التدخل احلكومي يجب أن يتواكب مع 
حتريك للعجلة االقتصادية والنش����اط االقتصادي 
والش����ركات املرتبطة حتى تعاود شركات التمويل 
والبنوك نشاطها بقوة لدفع عجلة االقتصاد، متوقعا 
ان ينحدر الس����وق الى مس����توى ال� 6400 نقطة اذا 
اس����تمرت االوضاع االقتصادية كما هي دون حترك 

من الدولة لتحسني وضع السوق.
وأشار الى ان مسلسل تراجع السوق سيكون مستمرا 

حت����ى نهاية هذا العام، خاصة ان 
البورصة ستعطل اعمالها إلجازة 
عيد االضحى مع نهاية هذا االسبوع، 
متسائال: كيف يستجيب السوق 
لالرتفاع في ظل غياب احملفزات 
والنتائج الس����لبية للربع الثالث 
للش����ركات املدرجة والتي جاءت 

كالصاعقة على السوق؟
واكد العتال ان التكاس����ل في 
عالج املش����كلة الرئيسية لألزمة 
ولد الكثير من املشاكل التي بدأت 
تظهر الى حي����ز الوجود وهو ما 
العش����وائية  التصرفات  تؤك����ده 
واملتضاربة للمستثمرين، بل ثبت 
ان ما يتداول على الساحة احمللية مجرد »كالم« وهو 

ما دفع املستثمرين للهروب من السوق.
وبني ان التوجه العام في الكويت هو توجه غير 
واقعي واخلطورة تكمن في استمراره لفترات طويلة، 
خاصة ان بعض الشركات ما زالت تعتقد ان الوضع 
سيتحس����ن وس����تمر من عنق زجاجة االزمة املالية 
بس����الم، فاالصالح اصبح عملية اكثر من ضرورية 

للخروج من نفق االزمة.

ش����ارك رش����اد جناحي ممثال 
عن بيت ابوظبي لالستثمار وبني 
مجموعة من الشخصيات السياسة 
العاملية بورقة عمل تطرح حلوال 
للتنمية البش����رية وكيفية إيجاد 
وسائل ناجعة لتحقيقها وذلك في 
الدورة الثانية ملنتدى »ميدايز« الذي 
أقيم في مدينة طنجة في الفترة بني 
19 و21 نوفمب����ر اجلاري وينظمه 
معهد أماديوس وحضره اكثر من 
150 شخصية تشارك في صناعة 
القرار في 80 دولة. ويتمثل الهدف 
من منتدى ميدايز 2009 في بحث 
صيغ ملموسة لتحسني العالقات 
شمال - جنوب وجنوب- جنوب 
للخروج بتوصيات عملية في وضع 
مفهوم التنمية املشتركة املسؤولة 
في صلب الرهانات العاملية، عبر 
مجموعة متنوعة من املتدخلني تركز 
في مناقشتها على قضايا ذات أولوية 
ملحة. وتناول العضو املنتدب لبيت 
ابوظبي لالستثمار رشاد جناحي 
خالل الدورة املوضوع الرئيسي 
التنمية البش����رية«، من  »تعزيز 

أكدت مراكز »خدمة« التي متثل 
شبكة متكاملة من مراكز الصيانة 
السريعة للس����يارات، والشركة 
الكويتية الس����تيراد الس����يارات 
»الش����ايع والصقر« وكالء زيوت 
اكس����ون موبيل العاملية على أن 
حملة »الكل رابح مع خدمة« التي 
جترى في مراكز خدمة املنتشرة في 
محطات األولى للوقود واخلاصة 
بتقدمي كوبونات امسح واربح تلقى 
حاليا إقباال كبيرا من قبل العمالء 
الذي����ن بدورهم ابدوا س����عادتهم 
الهدايا  بهذا العرض ومس����توى 

املقدمة.
وأعلنت شركة خدمات لتسويق 
خدمة الس����يارات ذ.م.م. عن فوز 
مبارك العتيبي بتلفزيون بالزما 
باناسونيك 42 بوصة، عند قيامه 
باس����تبدال زيت وفلتر سيارته 
تويوتا كامري في مركز »خدمة« 
املتواجد في محطة العدان بتاريخ 
2009/11/1. حي����ث تتيح »خدمة« 

خالل تسليط الضوء على التهديدات 
التي تواجهها التنمية البشرية مثل 
الفقر واإلره����اب واألمية وانعدام 
األمن بصورة عامة وقدم ابوظبي 
والبحرين بوصفهما قصة جناح 
في اتخاذ املبادرة للمس����اعدة في 
التنمية البشرية، في ابوظبي عبر 
مبادرة أبوظبي للتنمية البشرية 
من خ����الل الرؤي����ة االقتصادية 
2030 حيث »التنمية االجتماعية 

لعمالئها فرص الربح الفورية بآالف 
من اجلوائز القيمة واملتنوعة التي 
تتضمن شاشات LCD من شارب 
وبالزما من باناسوينك، وغساالت 
LG، ومكانس كهربائية، وهواتف 
نقالة، وقس����ائم تأجير سيارات. 
باإلضافة إل����ى العديد من الهدايا 

والبشرية متثل القوة الدافعة وراء 
السياس����ات واملبادرات« تشجيع 
املمارسات في مجال تنظيم املشاريع 
في جميع االنحاء، زيادة مشاركة 
املرأة، خلق فرص عمل ذات قيمة 
عالية. التركيز على توفير قسط من 
التعليم والرعاية الصحية والبنية 
التحتية، وتشجيع احلكومة للعمل 
عن كثب مع القطاع اخلاص، وخلق 

فرص عمل للجميع.

الفورية األخرى. وبهذه املناسبة 
املال  العمليات هش����ام  قال مدير 
»أتقدم بأجمل التهاني إلى مبارك 
العتيبي أحد الفائزين في حملتنا 
التسويقية. حيث اننا نسعى دائما 
إلى تقدمي أفضل وأجود اخلدمات في 

مجال خدمة وصيانة السيارات.

رشاد جناحي خالل املؤمتر

هشام املال عند تسليم التلفزيون البالزما للفائز مبارك العتيبي

عماد الهارون

حسني العتال


