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تقرير »المثنى لالستثمار« األسبوعي الخاص بـ »األنباء«:

تمديد موعد تقديم العروض 
في مشروعين بحقل نفط الخفجي

الشايجي: النسخة العاشرة للمؤتمر الدولي 
للمؤسسات اإلسالمية الشهر المقبل

»لجنة التجارة« تحسم قرارات المعارض 
ونسب العمولة األسبوع الجاري

السعودية ـ رويترز: قال مقدمو عطاءات إن 
مشـــروعا مشتركا بني السعودية والكويت مد 
املوعد النهائي لتقدمي العروض في مشروعني 

بحقل نفط اخلفجي إلى 28 ديسمبر.
وكان املوعد األصلي للعقدين هو 28 سبتمبر 
لكن جرى متديده عدة مـــرات بناء على طلب 
أصحاب العروض، ويغطي املشروعان توسعة 
منشآت نفط بحرية وبناء منشآت ملعاجلة املياه 

في حقل النفط.
ويقع »اخلفجي« فـــي املنطقة احملايدة بني 
البلدين وتبلغ طاقته اإلنتاجية نحو 550 ألف 

برميل يوميا، وتعتزم السعودية والكويت تعزيز 
طاقة اإلنتاج فـــي املنطقة إلى ما بني 700 ألف 

و900 ألف برميل يوميا بحلول 2030.
وقال اثنان من املقاولني إن شـــركة عمليات 
اخلفجي املشـــتركة مددت أيضـــا مهلة تقدمي 
العروض لتطوير منشـــآت خام برية تشـــمل 
محطة ملعاجلة اخلام والغاز في حقل احلوت إلى 
الثامن من فبراير بدال من 28 ديسمبر، ويتضمن 
مشروع اخلام البحري الذي يهدف إلى زيادة إنتاج 
اخلفجي تركيب منصات جديدة لتوزيع الكهرباء 

وكابالت كهرباء بحرية وتغليف آبار.

النســـخة  تنطلق أنشـــطة 
العاشـــرة من املؤمتـــر الدولي 
املالية اإلسالمية  للمؤسســـات 
فـــي الكويت فـــي 11 و12 يناير 
املقبل. وسينعقد املؤمتر حتت 
رعاية الشيخ أحمد الفهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان، وبحضور جمع غفير 
املاليني واملصرفيني ورجال  من 
األعمال املختصني بالعمل املالي 
اإلســـالمي أو املهتمني به. ومن 
ابرز ما مييز املؤمتر في نسخته 
العاشرة تخصيص ندوة تعريفية 
املالية اإلســـالمية  بالصناعـــة 
للهيئات الديبلوماسية املوجودة 
في الكويت والتي تفاعلت بشكل 

ايجابي بتأكيد حضورها للمؤمتر 
واملشاركة في الندوة التعريفية. 
وفي هذا الصدد قال رئيس املؤمتر 
االستاذ د.عبدالرزاق الشايجي 
املالية اإلســـالمية  ان الصناعة 
أثبتـــت انها قـــادرة على النمو 
بثبات إبان األزمات املالية، وهذا 
ساهم في انتشـــارها في قارات 
العالم أجمع. وسيتم من خالل 
هذه الندوة تعريف املشـــاركني 
من الهيئات الديبلوماسية بأبرز 
املزايا التي تستطيع بها الصناعة 
املالية اإلســـالمية االستمرارية، 
باإلضافة الى أســـباب وأحجام 
انتشـــارها. وأوضح الشايجي 
ان حتديات البقاء واالســـتمرار 
والنمو مازالت تفرض نفســـها 
على مســـتقبل الصناعة املالية 

اإلســـالمية، وفي هذا الســـياق 
تفاعلت أحدث املناقشات ضمن 
أروقة الصناعة املالية اإلسالمية 
حول آليات احلفاظ على النجاح 
الكبير والتطور املبهر الذي حققته 
على صعيد احلجم املالي والتنوع 
في املنتجات والتكاثر في العدد. 
وقال منذ عشر سنوات واملؤمتر 
الدولـــي للمؤسســـات املاليـــة 
اإلســـالمية ينعقد في العاصمة 
الكويتية التي متتاز باحتضانها 
ألكبر عدد من املؤسسات املالية 
اإلسالمية التي تعمل بالكامل وفقا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء، 
والتي متتاز أيضا بأنها حتتضن 
أكبـــر حجم للموجـــودات على 
مستوى العالم عدا شركات التأمني 

والصناديق االستثمارية.

عمر راشد
كشـــفت مصادر لـ »األنباء« أن جلنة التجارة 
املشكلة لتنظيم السوق العقاري ستعقد اجتماعا 
نهائيا مع وزير التجارة االسبوع اجلاري ملناقشات 
توصيات اللجنة واتخاذ قرارات بشأن املوضوعات 
التـــي أجلت االجتماع أكثر من مرة، الفتة الى أن 
االجتماع ســـيحدد املوقف جتـــاه عدد املعارض 
العقارية وتوقيت تنظيمهـــا والتي أثارت جدال 

من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع.

ومن بني املوضوعات التي أثارت جدال حتديد 
نسبة العمولة والتي يطالب من خاللها العقاريون 
برفع نسبة العمولة، حيث يطالب البعض بزيادة 
العمولة إلى 2% بدال من النسبة املعمول بها حاليا 
والتي تصل إلى 1% فقط.  هذا وقد تأجل اجتماع 
اللجنة الذي كان مقررا األربعاء املاضي بســـبب 
ظروف حالت دون حضور وزير التجارة والصناعة، 
كما قامت اللجنة بتعديل توصياتها املتعلقة بإقامة 

املعارض العقارية وتوقيتاتها.

الشكوك والريبة في نتائج الشركات 
خالل الربع الرابع وراء تراجع السوق

قطاع العقار فقد سجلوا كمية متداولة 
لهذا االســـبوع 487 و448 مليون سهم 

على التوالي.
اما بالنسبة للشـــركات الرائدة فقد 
احتل بيـــت التمويل الكويتي الصدارة 
حيث ســـجل منوا في القيمة السوقية 
بنسبة 3.51% متفوقا على نظيريه زين 
وبنك الكويت الوطني حيث ســـجلوا 
خســـائر في القيمة الســـوقية بنسبة 
6.6% و1.79% على التوالي. وبالنسبة 
الى شركة أجيليتي فقد سجلت خسائر 
جسيمة لهذا االسبوع بلغت 22.78% كما 
سجلت جميع قطاعات السوق خسائر 
في القيمة الســـوقية باســـتثناء قطاع 
البنوك حيث سجل منوا بنسبة %0.3 
وفي حني تكبد قطاع اخلدمات خسائر 
بنسبة 6.24% ويعود السبب الرئيسي 
لهذا االنخفاض الى مشكلة عقد شركة 
أجيليتي تاله قطاع االستثمار بنسبة 

تراجع تقدر بـ %1.93.
وبني التقرير ان النمو اجليد لسهم 
بيـــت التمويل ســـاعد قطـــاع البنوك 
للمحافظة على الصدارة حيث شـــكل 
القطـــاع 33.67% من إجمالـــي القيمة 
السوقية للسوق متبوعا بقطاع اخلدمات 

بنسبة %27.21.

للسوق بشكل عام، فقد حافظ كعادته 
قطاع االستثمار على موقعه في الصدارة 
من حيث القطاع األكثر نشاطا، حيث ان 
إجمالي الكمية املتداولة للقطاع هي 635 
مليون سهم مقابل 1252 مليون سهم في 
االسبوع الســـابق، في حني حل قطاع 
اخلدمات في املركز الثاني متفوقا على 

وكان أداء الشركات اإلسالمية متواضعا 
نسبيا مقارنة باالسبوع املاضي حيث 
ان 22 شركة أنهت هذا األسبوع مسجلة 
خسائر في القيمة السوقية لها في حني 
أن 20 شركة )من أصل 57( سجلت منوا 

في القيمة السوقية.
وعلى الرغم من تقلص الكمية املتداولة 

اوضح التقرير 
االســـــــبوعــــي 
املثنـــى  لشـــركة 
لالستثمار واخلاص 
بـ »األنباء« ان الشكوك والريبة في نتائج 
الشـــركات في الربع الرابع باإلضافة الى 
أخبار خسارة عقد لشــــــركة أجيـــليتي 
كان لها أثرها غير املباشـــر على الســوق 
وبالتالي فقـــد ســـــجل كل من مؤشــــــر 
الــسوق السعري ومؤشــر الســوق الوزني 
تراجعا بنسبة 0.68% و2.5% على التوالي 
في حني أن مؤشر املثنى اإلسالمي الوزني 
سجل تقدما هذا األســـبوع على نظيريه 

بنسبة %1.01.
واضاف التقرير انه ورغم التوقعات 
السلبية احمليطة والتي أثرت ولو بشكل 
ضئيل على مجريات السوق فلم تعط 
فعاليتها على نســـب احلساسية حيث 
انها حتسنت عن األسبوع السابق حيث 
لم تتعد نســـب احلساسية للمؤشرات 
الثالثة 7% وتصدر مؤشر املثنى االسالمي 
الوزني قائمة األكثر تقلبا لهذا االسبوع 
بنسبة 6.45%، بينما سجل مؤشر السوق 
الوزني واملؤشر السعري نسبة تقدر بـ 

6.18 % و5.73% على التوالي.
هذا وبني التقرير ان الشكوك كانت 
وراء تقلص الكمية املتداولة الربع جلسات 
تداول متت خالل االسبوع املاضي حيث 
بلغت 1711 مليار سهم مسجلة انخفاض 
بنسبة 48.7% مقارنة باالسبوع السابق 
وكذلك بالنسبة لقيمة التداول والصفقات 
فقد انخفضا بنســـبة %43.17، %40.84 
على التوالي حيث بلغت القيمة املتداولة 
والصفقات لهذا االسبوع 233.51 مليون 
و27.95 ألفا على التوالي. كما سجلت 
القيمة السوقية انخفاضا أسبوعيا يقدر 
بـ 2.4 % متثل في نهاية هذا االســـبوع 
بقيمة 30.31 مليار دينار مقارنة بـ 31.04 

مليارا لالسبوع السابق.
وقال التقرير ان األســـبوع املاضي 
كان اســـتثنائيا مقارنة بهذا األسبوع 
حيث اختلت املوازين في هذا األسبوع، 
فقد ســـجلت 48 شركة منوا في القيمة 
السوقية لها، في حني أن 85 شركة سجلت 
خسائر في القيمة الســـوقية لها وأما 

األسهم الباقية فلم تسجل أي تغير. 

تقـريـر
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 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراح�������ات: - �سفط وحقن الده�������ون. - تن�سيق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

القطاعات ـ القيمة السوقية )مليار(
قطاع البنوك

10.20
%33.67

قطاع االستثمار
3.39

%11.19
قطاع التأمني

0.33
%1.10

قطاع العقار
1.99

%6.56

قطاع الصناعة
2.53

%8.36

قطاع اخلدمات
8.25

%27.21

قطاع األغذية
0.74

%2.44

قطاع غير الكويتي
2.87

%9.47


