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»وضوح«: احليرة والقلق يسيطران على املستثمرين 
في ظل حالة عدم االستقرار باملنطقة

ش���ركة  تقري���ر  ق���ال 
وضوح لالستش���ارات املالية 
واالقتصادية ان التباين اليزال 
يس���يطر على أداء وتعامالت 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
فبعد التراجعات القوية التي 
سجلها السوق خالل جلسات 
األسبوع، اس���تطاع في آخر 
إلى االرتفاع  جلسة أن يعود 

مبقدار 13 نقطة خضراء.
وعلى الرغم من التراجعات 
القوية التي مني بها مؤش���را 
السوق الوزني والسعري منذ 
بداية العام احلالي والتي بلغت 
9.6% و9.9% على التوالي، إال 
أنه من السابق ألوانه حتديد 
ما إذا بلغت املؤش���رات القاع 
املزيد من  أم الي���زال هن���اك 

التراجعات. 
أن  الى  التقري���ر  واش���ار 
حالة عدم اليقني مرتفعة جدا 
داخل السوق في ظل الظروف 
واملتغيرات احلالية وبالتالي 
تعتبر درج���ة املخاطر أيضا 
مرتفعة وهو توجه عام بالنسبة 
الى  للمنطقة، السيما بالنظر 
ارتف���اع رس���وم التأمني على 
الديون السيادية للعديد من 
الدول التي تعاني من حالة عدم 
االستقرار في املنطقة، باالضافة 
إلى التخفيضات االئتمانية التي 
الدول نتيجة  تشهدها بعض 
الرتفاع مستوى املخاطر األمر 
الذي يدعو املس���تثمرين إلى 
جتنب اخلس���ائر واحملافظة 

على رأس املال.

حركة المؤشر قصيرة األجل

 رغ���م ارتفاعات املؤش���ر 
خالل ت���داوالت اليوم األخير 

من األسبوع، إال أن ذلك ال ينفي 
إلى  احتمالية عودة املؤش���ر 
التراجع مرة أخرى، مستهدفا 
الوصول إلى مس���توى 6120 
إلى مس���توى  نقطة وصوال 
6000 نقطة في حال االنزالق 
واإلغالق أسفل املستوى األول 

بصورة صحيحة.

مجريات التداول 

وقد أنهى س���وق الكويت 
لألوراق املالية تداوالت األسبوع 
الثالث من شهر مارس اجلاري 
على انخفاض حيث أغلق املؤشر 
السعري عند مستوى 6.263.8 
نقطة منخفضا بنسبة %0.36 
عن إغالق األسبوع السابق الذي 
بل���غ 6.286.6 نقطة، في حني 
أنهى املؤشر الوزني تداوالت 
هذا األس���بوع عند مس���توى 
437.9 نقطة منخفضا بنحو 
1.76% مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق عند 445.7 نقطة.
وق���د بلغ إجمال���ي القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 

173.8 مليون دين���ار مقارنة 
بنح���و 146.9 ملي���ون دينار 
خالل األسبوع السابق مرتفعا 
بنحو 18.3%، كما ارتفعت كمية 
األسهم املتداولة لهذا األسبوع 
بنحو 26.9% لتبلغ بنهاية هذا 
األسبوع 937.4 مليون سهم من 
خالل تنفيذ 19.304 صفقات. 
وعلى صعي���د القطاعات، 
ش���هدت تداوالت السوق أداء 
متباين���ا حي���ث ارتفع إغالق 
ثالثة قطاعات بصدارة األغذية 
حيث ارتفع بنسبة 3.2% ليغلق 
مؤش���ره الوزني عند 582.08 
نقطة، تاله قطاع التأمني مرتفعا 
بنسبة 2.3% ليغلق عند 294.6 
نقطة، وجاء قطاع العقار في 
الثالثة بارتفاع %0.2  املرتبة 
ليغلق مؤش���ره الوزني عند 

مستوى 187.6 نقطة.
 ف���ي حني تراج���ع اغالق 
خمسة قطاعات بصدارة قطاع 
االستثمار حيث انخفض مؤشرة 
الوزني بنس���بة 3.2% ليغلق 
عند 170.13 نقطة، تاله قطاع 

البنوك حيث انخفض بنسبة 
3.12% ليغلق عند 593.6 نقطة، 
وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة 
الثالثة في االنخفاضات بنسبة 
0.6%، ف���ي ح���ني تذيل قطاع 
الصناعة قائمة االنخفاضات 
القطاعية حيث تراجع مؤشره 

الوزني بنسبة %0.1.
أما من حيث نش���اط قيمة 
التداول للقطاعات، فقد تصدرها 
البنوك مستحوذا على  قطاع 
32.5% من قيمة تداوالت السوق، 
يليه في النشاط قطاع اخلدمات 
حيث حقق قيمة تداول تعادل 
30.0% من إجمالي قيمة تداوالت 
السوق، وحل قطاع االستثمار 
في املركز الثالث بقيمة تداول 
تعادل 13.6% من إجمالي قيمة 

التداول.
وعل���ى صعيد األس���هم، 
تصدر االرتفاعات سهم »عربي 
القابضة« بواقع 24.5% ليغلق 
عن���د 132 فلس، يليه س���هم 
»الديرة« بواقع ارتفاع %21.3 
وجاء سهم »صفوان« في املرتبة 
الثالثة بواقع ارتفاع 20%، وفي 
املقابل تصدر التراجعات سهم 
»اإلثم���ار« بنحو 17.9% حيث 
أغلق عند 23 فلسا، يليه سهم 
»امتيازات« متخليا عن %14.7 
ثم سهم منافع بخسارة مقدارها 

.%13.5
 أما من حيث نشاط األسهم، 
فقد حقق س���هم »زين« أعلى 
قيمة تداول خالل هذا األسبوع 
بلغت 23.6 مليون دينار وأغلق 
عند 1.60 دينار، يليه س���هم 
»الوطني« بقيمة تداول مقدارها 
18.8 مليون دينار حيث أغلق 

عند 1.140 دينار.

»املركز«: »الوطني« يقود نشاط قطاع البنوك
قال التقرير األسبوعي للمركز املالي الكويتي ان سوق 

الكويت لألوراق املالية أنهى تعامالته لهذا األسبوع 
مسجال تراجعا بنسبة 0.36% حيث استقر املؤشر 

السعري عند 6.263.8 نقطة، كما تراجع املؤشر 
الوزني بنسبة 1.76% عند 437.9 نقطة. 

وارتفعت الكمية املتداولة لهذا االسبوع بنسبة %16.8، 
كما ارتفعت القيمة املتداولة بنسبة 18.3% حيث مت 
التداول على 936 مليون سهم بقيمة 173.7 مليون 

دينار.
وكان قطاع البنوك االكثر استقطابا للسيولة، حيث 

استحوذ على 32.6% من القيمة املتداولة لهذا األسبوع، 

وذلك بسبب الزيادة في النشاط على سهم بنك الكويت 
الوطني حيث مت التداول على 16.1 مليون سهم بقيمة 
18.7 مليون دينار، كما اقفل السهم على سعر 1.140 

دينار مسجال تراجعا بنسبة 5% عن االسبوع السابق.
وعلى صعيد األكثر نشاطا، مت التداول على 56 مليون 
سهم من أسهم بنك الكويت الدولي بقيمة 17.3 مليون 
دينار، كما أقفل السهم على سعر 0.310 دينار مسجال 

ارتفاعا بنسبة %1.6.
من جانب آخر احتل قطاع اخلدمات 29.8% من القيمة 
املتداولة لهذا االسبوع وتركز النشاط على سهم زين 
حيث مت التداول على 17.23 مليون سهم بقيمة 23.6 

مليون دينار كما اقفل على سعر 1.360 دينار.
 وقد مت التداول خالل االسبوع على 149 شركة، 

ارتفعت 46 شركة بينما تراجعت 80 شركة، وجاء في 
صدارة الشركات االكثر ارتفاعا شركة مجموعة عربي 
القابضة حيث مت التداول على 26.8 مليون سهم بقيمة 
3.2 ماليني دينار، كما ارتفع سعر السهم بنسبة %24.5 

واستقر عند 132 فلسا.
 من جانب آخر، جاء في قائم االكثر تراجعا بنك االثمار 

الذي تراجع بنسبة 17.9% حيث مت التداول علي 1.7 
مليون سهم بقيمة 44.92 دينارا واقفل السهم على 

23 فلسا. 

»كولدويل بانكر«: أسعار شقق التمليك
ترتفع  بنسب بني 25 و33% منذ بداية 2011

العق���اري  التقري���ر  ق���ال 
األسبوعي لشركة »كولد ويل 
الكويت  العالمية فرع  بانكر« 
ان أسعار ش���قق التمليك في 
السوق المحلي شهدت ارتفاعا 
منذ بداية العام 2011 تراوحت 
نسبه ما بين 25%و33% مقارنة 
مع أس���عار الفترة نفسها من 
العام الماض���ي، مبينا أن قيم 
ش���قق التملي���ك ارتفعت من 
معدالتها الس���ابقة التي كانت 
تتراوح ما بي���ن 24 و90 ألف 
دينار إلى ما بين 30 و120 ألف 
دينار بمساحات بين 64 و90 
مترا مربعا. وأوضح التقرير أن 
ارتفاع أسعار شقق التمليك جاء 
متزامنا مع النشاط الذي يشهده 
قطاع العقار السكني على مدى 
األشهر الثالثة األولى من العام 
الحال���ي، خاصة في ظل تأخر 
الحكومة في طرح كميات كافية 
من القسائم السكنية، وارتفاع 
عدد طلبات اإلسكان المتراكمة 
لدى المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية إلى ما يفوق 90 ألف 
طلب، في حين تقوم المؤسسة 
بتوزيع أعداد بس���يطة بصفة 
ش���هرية ال تتناسب مع حجم 
الطلب والزيادة السنوية فيها. 
وبين التقرير أن هناك إقباال غير 

عن االس���تثمار في البورصة 
ويبحثون ع���ن أدوات جديدة 
أكثر أمانا، لذلك اتجه البعض 

لالستثمار في الشقق.
وحول أسعار الشقق خالل 
الفترة الحالية، أشار التقرير الى 
أن الشقة مساحة 64 مترا مربعا 
صافيا في منطقة الس���الم��ية 
في بناية شارع داخلي تتراوح 
أسعارها ما بين 30 و35 ألف 

دينار.
في حين يصل سعر الشقة 
في نفس المنطقة على شارع 
رئيسي بإطاللة بحرية مساحة 
95 متر مربع ما بين 95 و115 
ألف دينار، وفي منطقة حولي 
تراوح سعر الشقة مساحة بين 
64 و75 مت���را ما بين 33 و42 
ألف دينار، على حسب الموقع، 
حيث يرتفع الس���عر قليال في 
البنايات المطلة على ش���ارع 
العربي. وفي منطقة  المغرب 
بنيد القار يتراوح سعر الشقة 
التمليك مساحة 90 متر ما بين 

90 و120 ألف دينار.
الجابرية يصل سعر  وفي 
الشقة إلى 50 ألفا لمساحة 75 
مترا مربعا، وبلغ سعر الشقة 
في الفروانية 40 ألفا لمساحة 

70 مترا مربعا.

قد تتأخر س���نوات، في حين 
يعتبرها البعض اآلخر، السيما 
المستثمرين وشريحة  صغار 
الس���يدات بمثاب���ة وس���يلة 
اس���تثمارية آمنة، خاصة في 
ظل الهزات التي تصيب سوق 
الكويت لألوراق المالية من وقت 
إلى آخر، وهو األمر الذي جعل 
الكثير من المستثمرين يعزفون 

مسبوق على شراء شقق التمليك 
في ع���دد من مناطق الس���كن 
االس���تثمارية مثل السالمية 
والجابرية والفروانية وبنيد 
القار والش�����عب وأبوحليفة 
والمهبول���ة والمنقف، خاصة 
أن البعض يتخذ منها مسكنا 
مؤقتا إلى حين حصوله على 
قسيمة الرعاية السكنية والتي 

ارتفاع اسعار شقق التمليك منذ بداية العام

اجلابر يقدم درعا تذكارية لعميد كلية العلوم اإلدارية

جناح املكتب باملعرض 

خالل معرض »صناع االقتصاد وفرص العمل«

 اجلابر: تطوير وتدريب العنصر الوطني
من أولويات »بيتك«

.. و»جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان«
استعرض خدماته في املعرض

العمالة الوطنية لديه إلى %62 
بينما بلغت نس���بة القياديين 

الكويتيين نحو %86.
واشار الى أن عملية تطوير 
القدرات البش���رية تنسجم مع 
سياسة »بيتك« في تطوير خدمات 
ومنتجات متميزة، معتمدة بذلك 
على سياسة االهتمام بالعميل من 
خالل تحفيز قدرات الموظفين 
على العطاء واالرتقاء بمستوى 
الخدمة والجودة، كما أن مفهوم 
عالمية المؤسس���ة الذي يتخذ 
من شعار »العالم بيتك« يؤكد 
توجه »بيتك« نحو االستثمار 
الكفاءات وضرورة  في تطوير 
صقل الخب���رات وفق المعايير 

والمقاييس العالمية. 

على مختلف الوس���ائل العلمية 
والعملية املتطورة والتي يحرص 
املكتب على توفيرها وذلك للعمل 
على تطوير العنصر البش���ري 
والذي هو أساس التقدم والتمدن 
والرقي االقتصادي في كل أنحاء 

العالم. 

المعرض تؤك���د األولوية التي 
يضعه���ا »بيتك« لتعزيز دوره 
بالتع���اون مع الجهات المعنية 
لخدمة جهود توظيف الكفاءات 
الوطني���ة وإتاحة الفرص أمام 
الشركات والمؤسسات الستقطاب 
الكويت���ي وتدريبه  الش���باب 
وتأهيله باعتب���ار أن مثل هذه 
المعارض تمث���ل فرصة للقاء 
المباش���ر بين صاح���ب العمل 
والخريج في أجواء يستش���عر 
فيها كل طرف إمكانيات وقدرات 

الطرف اآلخر وجديته.
وأضاف الجابر أن البرنامج 
الذي ينفذه »بيتك« الستقطاب 
الش���باب الكويت���ي وتأهيل���ه 
وتدريب���ه ليكون ق���ادرا على 
االنخراط في س���وق العمل قد 
اثبت نجاحا كبيرا سواء للذين 
أو  ف���ي »بيتك«  العمل  فضلوا 
وجدوا فرصتهم بأماكن أخرى، 
ما أتاح ل�»بيتك« الوصول بنسبة 

توفير مناخ جيد يساعد الطاقات 
الش���ابة على اإلب���داع والنجاح 
من خالل دعمهم بش���تى الطرق 

والوسائل.

 وس���يقوم املكتب بفتح باب 
التوظيف خالل شهر أغسطس 
الق���ادم للطلب���ة اخلريجني من 
قسم احملاسبة كخطوة لالرتقاء 
أبناء  الواعدة م���ن  بالكف���اءات 
الكويت من اجلنسني وتعريفهم 
بأنش���طة املكت���ب وتدريبه���م 

أشاد عميد كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت د.راشد العجمي 
الكويتي  التمويل  بجهود بيت 
)بيتك( في استثماره بالعنصر 
البشري ودوره الفاعل في توطين 
العمالة، ومنح الثقة والفرصة 
للعنصر الكويتي إلثبات كفاءته 
في ميدان العمل وإعطائه مساحة 
من اإلنجاز إلثبات قدرته على 
العطاء والتنمية الذاتية وفتح 
المجال للعديد من حديثي التخرج 
للعمل في »بيتك« من خالل خطط 
توظيف وتدريب تعد من أفضل 
ما يستوعبه سوق الوظائف في 

القطاع الخاص.
افتتاح معرض صناع  وفي 
االقتصاد وفرص العمل السادس 
عشر الذي شاركت فيه العديد 
من الجهات الحكومية ومؤسسات 
القطاع الخاص، أكد د. العجمي 
أن »بيتك« الذي أصبح مدرسة 
لالقتصاد اإلسالمي لديه تجربة 
ممي���زة خرج���ت أجي���اال في 
مجال العمل المالي اإلس���المي 
في الكوي���ت وخارجها، كما أن 
البرام���ج التدريبية على رأس 
العمل في »بيتك« تمنح الموظف 
فرصة ق���د ال تتوافر في بيئات 
عمل أخرى تجمع بين خبرات 
المصرف���ي والتجاري  القطاع 
والعق���اري  واالس���تثماري 
المعلومات في  وتكنولوجي���ا 

بيئة واحدة. 
من جهته، قال مساعد المدير 
العام لقطاع الخدمات المساندة 
في »بيتك« عبدالعزيز عبداهلل 
الجابر ان مشاركة »بيتك« في 

اعلن مكتب جرانت ثورنتون 
� القطامي والعيبان وشركاؤهم 
عن مشاركته في معرض صناع 
االقتصاد وفرص العمل السادس 
عشر املقام حاليا في كلية العلوم 
اإلدارية بجامعة الكويت، حيث 
قام املكتب باستعراض اخلدمات 
املهنية التي يقوم بتقدميها وذلك 
للطلبة والطالبات في كلية العلوم 

اإلدارية.
واكد املكتب في بيان صحافي 
انه يولي اهتماما خاصا للمعارض 
والفعالي���ات الت���ي تس���تهدف 
شريحة الشباب وتعريفهم مبهنة 
التدقيق واحملاسبة واالستشارات 
االقتصادية واملالية، مشيرا الى 
ان جناح الش���ركة ق���ام بتلقي 
طلبات التوظيف للطلبة املتوقع 
تخرجهم خالل الس���نة احلالية 
وذلك لفتح مج���االت التوظيف 
أمامه���م والعمل عل���ى إحلاقهم 
بالدورات التدريبية املكثفة والتي 
يقوم بها املكتب للموظفني اجلدد 
بهدف رفع كفاءتهم وذلك بهدف 
حتقيق دور املكتب الرائد كجزء 
من القطاع اخلاص الكويتي الذي 
ميلك اإلمكانيات التي متكنه من 

املؤشر الوزنياملؤشر السعري

173.8 مليون دينار 
إجمالي القيمة 
املتداولة لهذا 

األسبوع بارتفاع 
%18.3

د.محمود أبو العيون متحدثا خالل املؤمتر

أقيم حتت رعاية الشيخ أحمد الفهد

»الكويت الدولي« يرعى مؤمتر
املرتكزات األساسية للخطط التنموية

خطط التنمية ثمارها املرجوة، 
مبينا أن ه���ذا التحالف بحاجة 
إلى حوافز حقيقية مثل تخفيض 
نقاط التماس التنافسية وزيادة 
قدرات الدولة الرقابية واإلشرافية 

مع فتح املنافسة العادلة.
واختتم بقوله: »هذه اخلطوة 
والتي حت���دد طبيع���ة األدوار 
واملهام من شأنها أن تعجل من 
النتائج املرجوة خلطط التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، ومن ثم 
الوصول إلى األهداف الرئيسية 
والتي منها رفع مستوى املعيشة 

ورفاهية األفراد«.

اخلاص في عملي���ات النهوض 
االقتصادي، وقال »املس���تهدف 
النهائي م���ن خطط التنمية هو 
اإلنسان، فرفع مستوى معيشته 
ودرجة رخاء حياته هو هدف لتلك 
اخلطط«. وأوضح أبو العيون أن 
دور الدولة في هذه احلالة يجب 
أن ينحصر في دور املنظم للعمل 
واحملدد لألدوار وفي نفس الوقت 
العادلة، مبا  الضامن للمنافسة 
يحقق احلماية مؤكدا في نفس 
الوق���ت أن الدولة من املمكن أن 
تتحالف مع القطاع اخلاص بدرجة 
أكبر من الوضع احلالي، وذلك من 
خالل مجموعة من املبادرات التي 

تعزز من هذا التكامل.
ووض���ع أبو العيون تصورا 
الدولة  للشكل املرجح لتحالف 
القطاع اخلاص حتى تؤتي  مع 

أعلن بنك الكويت الدولي أنه 
رعى مؤمتر املرتكزات األساسية 
للخطط التنموية في حتول الدولة 
إلى مركز مالي وجتاري والذي 
أقيم حتت رعاية الش���يخ نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
الدولة لش���ؤون  التنمية وزير 

اإلسكان أحمد الفهد.
وذكر »الدولي في بيان صحافي 
أن مشاركته في انشطة هذا املؤمتر 
والذي يضم العديد من القيادات 
االقتصادية املؤثرة على املستوى 
احلكومي والقطاع اخلاص جاءت 
التي  تأكيدا لدعمه للمب���ادرات 
تس���عى إلى املس���اهمة في دفع 
خطط التنمية وتعزيز املساعي 
الرامي���ة إلى حتول الكويت إلى 

مركز مالي وجتاري.
البنك أن مشاركته  وأوضح 
في ه���ذا احلدث لم تقتصر على 
املساهمة في هذه الرعاية فحسب، 
مبينا أنه سجل حضورا مميزا 
خالل اجللسة االفتتاحية ألعمال 
املؤمتر وذلك من خالل ورقة العمل 
التي قدمه���ا الرئيس التنفيذي 
للبنك د.محمود أبو العيون والتي 
جاءت حتت عنوان »هيكلة دور 
الدولة والقطاع اخلاص لتحسني 
األداء االقتصادي في ظل خطة 
التنمية في الكويت«، حيث أبرز 
أبو العيون مجموعة من احلقائق 
التنمية،  التي حتيط مبفه���وم 
ودور الدولة وعالقتها مع القطاع 


