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»المثنى لالستثمار« : »تمويل اإلسكان« أكبر الرابحين بـ %23.81

»إيفا«: أخبار »الوطني« و»زين« و»أجيلتي« تسيطر على السوق 
التقـــــــرير  قال 
األسبوعي لشركة 
ايفا لالستشــــارات 
املاليــــة الدولية ان 
ابرز األخبار التي شهدها سوق 
الكويت لألوراق املالية مؤخرا 
هو حتقيق البنك الوطني أرباحا 
صافية بلغــــت 76.260 مليون 
دينار أي بزيادة قدرها 21% عن 
الـ 3 أشــــهر املنتهية من العام 
ارتفعت ربحية  السابق، حيث 
السهم إلى 24 فلسا للسهم أي 
بزيادة قدرها 20% عن الـ 3 أشهر 

املنتهية من العام السابق.
وأضاف التقريـــر انه على 
صعيد قطاع االتصاالت حققت 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
أرباحا صافيـــة بلغت 16.206 
أي بزيـــادة قدرهـــا 5.8% عن 
الـ 3 أشـــهر املنتهية من العام 

الســـابق، حيث بلغت ربحية 
السهم 32.34 أي بزيادة قدرها 
5.8% عن الـ 3 أشـــهر املنتهية 

من العام السابق.
إلى حكم  التقرير  وأشـــار 
محكمة التمييز لصالح شركة 

العمومية )اجيليتي(  املخازن 
في القضية املتعلقة واملرفوعة 
من شـــركة كمال الســـلطان، 
وبذلك تكون القضايا املرفوعة 
من شركة كمال السلطان ضد 
شـــركة املخازن العمومية قد 

انتهت بحكم نهائي وبات وحائز 
حلجية وقوة األمر املقضي فيه 
مبا مينع إعادة طرح املوضوع 

على القضاء مجددا.
وتابــــع التقريــــر قائــــال: »ان 
جلنة األوراق املالية والبورصات 

األميركية وجهت اتهاما باالحتيال 
لبنك االستثمار جولدمان ساكس في 
هيكلة وتسويق أداة دين مرتبطة 
بالرهون العقارية عالية املخاطر 
والتي بلغت تكلفتها أكثر من مليار 

دوالر على املستثمرين«.
 وعن نشاط األسواق اخلليجية، 
قال التقريــــر انها أنهت تداوالتها 
األسبوع املاضي على تراجع أغلبها، 
حيث انخفضت 6 أسواق يتصدرها 
الذي تراجع بنسبة  ســــوق دبي 
3.38% تاله السوق السعودي بنسبة 
2.33% ثم سوق الكويت الذي تراجع 
بنسبة 1.76% تاله سوق أبوظبي 
وسوق مسقط بتراجعات بنسبة 
1.46% و1.15% على التوالي، وأخيرا 
سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 
0.02% وفي املقابل انفرد السوق 
القطري بتحقيقه مكاسب طفيفة 

بنسبة %0.12.

في التقرير األسبوعي الخاص بـ »األنباء«

السوق القطري الوحيد في المربع األخضر بنسبة %0.12

)محمد ماهر(مطلق الصانع وطارق الصالح في جانب من املؤمتر 

أوضح التقرير األسبوعي لشركة املثنى 
لـ »األنباء« ان  لالستثمار واخلاص 
أداء جميع املؤشرات لألسبوع الثاني 
في سوق الكويت لألوراق املالية قد 
انخفض على التوالي، حيث سجل كل من مؤشر السوق 
السعري ومؤشر املثنى اإلسالمي ومؤشر السوق الوزني 

تراجعا بنسبة 1.76% و2.19% و0.52% على التوالي.
وقــــال التقريــــر ان هناك زيادة ملحوظة في نســــب 
احلساســــية مقارنه باألسبوع قبل املاضي وكان األسوأ 
مؤشر املثنى اإلسالمي، حيث سجل نسبة تقدر بـ %17.58 
تاله مؤشر الســــوق الوزني بنسبة 15.20% وأما مؤشر 

السوق السعري فقد سجل نسبة 9.81.%
ولفت التقرير الى التراجع الكبير في الكمية املتداولة 
حيث بلغت 1.163 مليار سهم مسجله بذلك تراجعا بنسبة 
35% وأما بالنسبة لقيمة التداول والصفقات فقد سجلوا 
كذلك تراجعا حادا بنسب متقاربة بلغت 31.7% و31% على 
التوالي حيث بلغت القيمة املتداولة والصفقات 294.58 

مليون دينار و27.01 ألف صفقه على التوالي.
وأشار التقرير الى انه رغم االنخفاض احلاد في كل من 
الكمية والقيمة بنسبه ملحوظة ومؤثره لم يظهر تأثيرها 
على القيمة السوقية حيث سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 
0.6% متثل في نهاية األسبوع بقيمة 34.29 مليار دينار 

مقارنة بـ 34.51 مليارا لألسبوع قبل السابق.
وقال التقرير ان أداء األسبوع املاضي مقارنة باألسبوع 
الذي قبله مع وجود فارق بسيط حيث سجلت 42 شركة 
فقط منوا في القيمة السوقية لها، في حني أن 100 شركة 
سجلت خسائر في القيمة السوقية لها وأما األسهم الباقية 

فلم تسجل أي تغير، وكذلك بالنسبة الى الشركات اإلسالمية 
فقد أنهت 4 شركات فقط على اجلانب اإليجابي، في حني 
أن 34 شــــركة )من أصل 60( سجلت خسائر في القيمة 

السوقية، وأما األسهم الباقية فلم تسجل اي تغيير.
وبني التقرير ان هناك تغيرا واضحا في الكمية املتداولة 
للقطاعات حيث عاد قطاع االستثمار ليحتل الصدارة من 
حيث القطاع األكثر نشــــاطا من نظيره قطاع اخلدمات، 
حيث بلغ إجمالي الكميــــة املتداولة للقطاع 373 مليون 
سهم مقابل 468 مليون سهم في األسبوع السابق في حني 
حل قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية متداولة بلغت 
340 مليون سهم يليه قطاع العقار بكمية تداول تقدر بـ 
130 مليون سهم. وباستثناء قطاع اخلدمات الذي سجل 
منوا في القيمة السوقية بنسبة 0.64%، فقد سجلت جميع 
قطاعات السوق تراجعا خالل األسبوع املاضي في القيمة 
السوقية لها وكان األكثر نزوال قطاع التأمني بنسبة %3.64 
تاله قطاع العقار بنسبة 2.25% حيث تأثر القطاع بالنزول 
احلاد لشــــركة إدارة األمالك العقارية بنسبة 21.54% من 
القيمة السوقية لها وأما قطاع البنوك فقد سجل تراجعا 

طفيفا في القيمة السوقية بنسبة %0.45.
وأوضح التقرير انه بالنســــبة ألكثــــر الرابحني فإن 
شركة متويل اإلسكان تصدرت القائمة لألسبوع الثاني 
على التوالي بنسبة 23.81% تالها كل من أنابيب وشركة 
طيران اجلزيــــرة بنســــبة 8.96% و8.57% على التوالي 
وعلى جانب األكثر نزوال كانت شركة الصناعات املتحدة 
بنسبة 31.01% تالها كل من شركة كي جي ال لوجستيك 
وشــــركة رابطة الكويت واخلليج للنقل بنسبة %29.17 

و25.0% على التوالي.

 انتهت شــــركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل« من 
حتويل 80% من أصولها االستثمارية الى صندوق جلوبل 

»ماكرو« حتى تاريخ 2010/3/31. 
 أصدر رئيس احملكمة الكلية تعميما قضائيا إلى جميع 
رؤساء الدوائر القضائية املدنية والتجارية واخلبراء وإدارة 
التنفي��ذ، بوقف جميع إجراءات التقاضي ضد ش��ركة دار 
االستثمار، إلى حني االنتهاء من طلب الشركة املعروض على 

هيئة محكمة االستئناف املعنية بهيكلة ديون الشركة. 
 الشــــركة الكويتية لألغذية »أمريكانا« وصلت الى 
مراحل متقدمة من مفاوضاتها للتوسع في أسواق ليبيا 
والعراق وباكســــتان باإلضافة الــــى 12 دولة توجد بها 

منتجات الشركة حاليا.
 شركة أجيليتي  أفادت بأن محكمة التمييز قضت برفع 
الطعن بالتمييز املرفوع من شركة كمال مصطفى السلطان 
ضد شركة أجيليتي   وبذلك يكون النزاع القائم بشأن االدعاء 
بوجود عقد محاصة بني ش��ركة كمال مصطفى الس��لطان 

وشركة أجيليتي.
 ان التحالف )الكونســــورتيوم( الذي يضم كال من 
مجموعة اخلرافي والشركة الكويتية السورية القابضة 
وشركة التخصيص القابضة يتنافس حاليا على مناقصة 
بـ 250 مليون دوالر إلنشــــاء محطــــة كهرباء بنظام الـ   
B.O.T ملدة 20 عاما وســــتكون اول محطة يتم إنشاؤها 

من قبل القطاع اخلاص.
 أصدر بنك الكويت املركزي س��ندات خزينة بقيمة 85 
ملي��ون دينار او ما يعادل 295 مليون دوالر لس��نة واحدة 

وعائد %1.25.
 شركة هيجليج للخدمات البترولية واالستثمارية 
التابعة لشركة عارف للطاقة والتي تستحوذ فيها عارف 
للطاقة على حصة تصل إلى 64.5% تباشر حاليا تنفيذ 
مشاريع في جميع واليات السودان بقيمة إجمالية تصل 

إلى 430 مليون دوالر.
 الش��ركة الكويتية لصناعة األنابيب النفطية قدمت اقل 

األسعار في مناقصة نفطية مببلغ 100 مليون دينار. 
 أفادت الشركة الوطنية العقارية بقيام إحدى شركاتها 
التابعة اململوكة لها بالكامل في لبنان بإبرام اتفاقيات بيع 

لشركتني مملوكتني بالكامل لتلك الشركة  التابعة.

أبرز أخبار األسبوع الماضي

»المتخصص«: 10% نسبة الزيادة 
في أسعار تسليح المشاريع العقارية المحلية

أكــــد تقرير شــــركة 
املتخصص العقارية 
النظــــام اجلديد  أن 
املتبع بني شــــركات 
التعدين وشركات تصنيع منتجات 
الصلب الشهر املاضي لتغيير نظام 
تسعير خام احلديد من شأنه أن 
يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خام احلديد 
بالنسبة لشركات صناعة الصلب 
اآلســــيوية لتصل إلى ما بني 110 
دوالرات و120 دوالرا للطن خالل 
الفترة املمتدة من أبريل إلى يونيو، 
أي بزيادة تبلغ 80% إلى 100% من 

مستوى الـ 60 دوالرا للطن الذي مت 
االتفاق عليه في العقود السنوية 
للفترة من 2009 إلى 2010. وأشار 
التقرير إلى أن الكثير من الشركات 
العقاريــــة باتت تأخــــذ وقتها في 
توقيع عقــــود جديدة بعد ارتفاع 
احلديــــد، ترقبا لتحديــــد تكلفة 
البناء خالل الفتــــرة املقبلة بناء 
على منحنى األسعار، خاصة في 
ظل صعوبة توقع منحنى األسعار 
خــــالل الفترة املقبلة، موضحا أن 
التكلفة اجلديدة قد تظهر في العقود 
املزمع توقيعها خالل الفترة املقبلة، 

ويدفع عدم استقرار األسعار احلالي 
وصعوبة توقع منحنى الســــوق 
املقــــاول إلى زيــــادة تكلفة البناء 
تخوفا من أي ارتفــــاع جديد في 
األسعار، وجتنبا للمخاطرة، السيما 
أن الفترة السابقة شهدت انخفاضا 
ملحوظا في أسعار مواد البناء، ما 

أدى النخفاض التكلفة.
وكانت تكاليف البناء انخفضت 
بالكويت بداية العام احلالي لتتراوح 
بني 210 و265 دينارا للمتر املربع، 
مقابــــل 300 إلى 340 دينارا خالل 
نفس الفترة من العام املاضي، ونحو 

450 دينارا للمتر املربع قبل األزمة 
املالية العاملية، وذلك بعد انخفاض 
احلديد من متوســــط 460 دينارا 
منتصف العام 2008، إلى نحو 150 

دينارا قبل نحو شهرين.
وأضــــاف التقريــــر أن بعض 
املبانــــي ذات الهيــــاكل املعدنية، 
والتي تســــتهلك كميات أكبر من 
احلديد، قد تشهد مزيدا من االرتفاع 
في كلفة بناء املتر املربع، خاصة 
أن كميات احلديد املســــتخدمة ال 
تقتصر فقط على حديد التسليح 
املستخدم في اخلرسانة اجلاهزة، 
حيث تســــتخدم أنواع أخرى من 
احلديد في األعمال الداخلية، مبا 
يعني زيادة كلفة احلديد من البناء 
لتصل في بعض األحيان إلى نحو 
20%، مشيرا إلى أن احلديد يدخل في 
صناعة الكثير من املواد واملعدات 
واألدوات املســــتخدمة في البناء، 
موضحا أن ظهــــور تأثير ارتفاع 
احلديد على أسعار هذه املواد قد 
يستغرق بعض الوقت، بعد تصنيع 
هذه املواد وفق األسعار اجلديدة. 
باملقابــــل، يؤدي صعــــود احلديد 
املستخدم في البناء عبر اخلرسانة 
اجلاهزة والذي يشــــكل نحو %10 
من تكاليف البناء اإلجمالية، إلى 
ارتفاع تكلفة البناء على املستوى 
القريــــب، الن زيادة احلديد تؤثر 
بصورة ملحوظة على كلفة بناء 

املشاريع العمالقة.

نتيجة لزيادة أسعار الطن من 60 دوالرًا إلى 110 دوالرات

الصانع: مؤتمر المشروعات الصغيرة يستهدف 
بلورة منظومة تشريعية وربطها بالتنمية 

الصالح:  المؤتمر سيوفر فرصة جيدة لتشجيع 
الشباب الكويتي على االنخراط في العمل الخاص

محمد البدري
قال نائب رئيس اجلمعية االقتصادية الكويتية 
مطلق الصانع إن اجلمعية تولي اهتماما كبيرا 
للمشـــروعات املتوســـطة والصغيرة لدورها 
املتعاظم في زيادة القدرة التنافسية لالقتصاد 
الوطني واستيعاب اخلريجني اجلدد الداخلني إلى 
سوق العمل، وهو االهتمام الذي متت ترجمته 
عمليا من خالل تنظيم اجلمعية لعدد من االنشطة 
االقتصادية التي تسلط الضوء على هذه النوعية 
من املشروعات احليوية، مشـــيرا إلى أنه في 
هذا الســـياق يأتي تنظيم اجلمعية غدا ملؤمتر 
يعنى بهذا القطاع الهام بعنوان »خطة التنمية 
ومستقبل املشروعات الصغيرة وفرص العمل«، 
وذلك برعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وأوضح في مؤمتر صحافي مبقر اجلمعية 
االقتصادية الكويتية مبناســـبة انعقاد مؤمتر 
املشروعات الصغيرة، أن املؤمتر يهدف إلى إثراء 
النقاش حول مســـتقبل املشروعات الصغيرة 
وكيفية تعظيم اســـتفادتها من خطة التنمية، 
واملساهمة في توفير مظلة موحدة تعزز دور 
هذه املشروعات، باإلضافة إلى غرس ثقافة العمل 

احلر واملبادرة في النشاط االقتصادي.
مشـــيرا إلى أن أهمية املؤمتـــر تنبع أيضا 
من طبيعة معطيات املرحلة احلالية حيث أقر 
مجلس األمة خطة التنميـــة، وهناك حتضير 
إلصدار حزمة من التشريعات االقتصادية الهادفة 
إلى تنشيط الدور االقتصادي للقطاع اخلاص 
وتطويره، وفي إطار هذا التوجه رأت اجلمعية 
االقتصادية أنه من األهمية مبكان منح أولوية 
متزايدة للمشروعات املتوسطة والصغيرة بحيث 
يكون لها إطار تشريعي وبناء مؤسسي متكامل 
يساهم في تطويرها ومنوها لتكون لها حصة 
جيدة في النشاط االقتصادي والناجت اإلجمالي 

الوطني.
وأضاف الصانع أن املشـــروعات الصغيرة 
أصبحـــت حتظى بدور ريـــادي في اقتصادات 
الـــدول املتقدمة، ومـــن األولـــى أن تهتم بها 
االقتصادات الطامحة إلى مزيد من التقدم، الفتا 
إلى أنه بالنسبة للكويت فإن التحدي األهم لهذه 
النوعية من املشروعات ال يتمثل في التمويل 
بقدر حاجتها إلى إطار تشريعي وبناء متكامل 

يوفر جميع أنواع الدعم واملساندة للمبادرين 
واملبدعني والراغبني في العمل احلر، مبا في ذلك 
الدعم الفني، والتمويل، والتسويق، وتسهيل 
اإلجراءات اإلدارية السيما ما يتعلق باحلصول 
على تراخيص العمل في وقت قياسي، وبالتالي 
تعظيم دور املشروعات الصغيرة في توفير فرص 
عمل وتعزيز القدرة التنافســـية للمشروعات 
الكبرى التي تتولى بناء شراكات مع أصحاب 

املشروعات املتوسطة والصغيرة.
واعـــرب عن أمله فـــي أن يخـــرج املؤمتر 
بتوصيات عامة يتم رفعها إلى اجلهات املعنية 
بحيث تؤخذ بعني االعتبـــار من قبل أصحاب 
القرار مبا يســـاهم في صياغة سياسات أكثر 
فعالية لدعم وتعزيز دور املشروعات الصغيرة 

في النهوض باالقتصاد الكويتي.
وردا على ســـؤال لـ »األنبـــاء« على هامش 
املؤمتر الصحافي حول استلهام انشطة املؤمتر 
الناجحة  التجارب اإلقليمية والعاملية  لبعض 
للمشـــروعات الصغيرة أوضـــح نائب رئيس 
اجلمعية االقتصادية الكويتية مطلق الصانع أن 
اجلمعية ارتأت عرض بعض التجارب اخلليجية 
الناجحة في هذا اخلصوص مثلما هو احلال في 
مملكة البحرين وسلطنة عمان، وذلك مراعاة 
للتقارب االجتماعي والثقافي وإن كانت هناك 
بالشك تباينات من الناحية االقتصادية، بحيث 
ميكن نشر وتدعيم ثقافة العمل احلر واملبادرة 
من قبل األفراد، على أن يتبع ذلك في املستقبل 

تقدمي مناذج ناجحة لتجار عامليا وعربيا.
من جانبه، أكد أمني سر اجلمعية االقتصادية 
الكويتية طارق الصالح أن املؤمتر سيوفر فرصة 
جيدة لتشجيع الشباب الكويتي على االنخراط 
في العمل اخلاص، وتعريفهم بكيفية االستفادة 
من خطة التنمية لتعزيز مشـــاريعهم وكيف 
يكون لهم دور في تنفيذ هذه اخلطة، حيث مت 
توجيه الدعوة لعدد مـــن املبادرين وأصحاب 
املشـــاريع الصغيرة لعرض جتاربهم، مضيفا 
أن املؤمتر سيكون مناسبة أيضا اللتقاء هؤالء 
املبادرين مع أصحـــاب القرار بحيث ميكن أن 
يعرضوا مطالبهم ويقترحوا أوجه الدعم التي 
يحتاجون إليها بحيث تؤخذ بعني االعتبار عند 
سن التشـــريعات وصنع السياسات اخلاصة 

باملشروعات الصغيرة.

تنظمه الجمعية االقتصادية غدًا تحت رعاية سمو رئيس الوزراء 

أداء السنة )%(أداء الشهر )%(أداء األسبوع )%(أداء اليوم )%(االقفالمؤشرات القطاع
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1.03-3.65-5.664.400.380.56االستثمار
-13.53-4.24-2.499.6002.59التأمني
-4.03-3.90-2.679.400.302.60العقار

6.06-5.72-2.38-5.768.600.84الصناعة
7.95-3.77-15.8570.332.29اخلدمات
10.65-5.20-1.24-4.632.500.21األغذية

1.50-2.92-7.430.300.422.04غير الكويتي
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البنوك االستثمار التأمني العقار الصناعة اخلدمات األغذية غير الكويتي
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