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الأكرث كمية

استهلت تعامالتها األسبوعية على صعود المؤشر العام  25.8نقطة

بورصة الكويت ترتفع جماعي ًا للجلسة الخامسة
على التوالي والسيولة تراجعت %9.8
ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�س على ارتفاع امل�ؤ�رش
العام  25.8نقطة ليبلغ م�ستوى
 5544.88نقطة بن�سبة ارتفاع بلغت
.%0.47وبلغت كميات ت��داوالت
امل�ؤ�رش  200.33مليون �سهم متت
من خالل � 6888صفقة نقدية بقيمة
 40.18مليون دينار كويتي «نحو
 132.5مليون دوالر».وارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي  17.6نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  4830.5نقطة وبن�سبة
 %0.37من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 113.18مليون �سهم متت عرب 3186
�صفقة نقدية بقيمة  5.9ماليني
دينار «نحو  19.47مليون دوالر».
كما ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 29.9
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 5920.17
نقطة وبن�سبة ارتفاع  %0.51من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  87.15مليون
�سهم متت عرب � 3702صفقة بقيمة
 34.18مليون دينار «نحو 112.7
مليون دوالر».وكانت �رشكات «بيت
الطاقة» و«قيوين �أ» و«فجرية �أ»
و«ع عقارية» و«ال��ه�لال» الأك�ثر
ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم «�أعيان»
و«ال�صناعات»
و«امل�ستثمرون»
و«�أهلي متحد» و«خليج ب» الأكرث
تداوال �أما الأكرث انخفا�ضا فكانت
«عمار» و«حت�صيالت» و«االنظمة»
و«العقارية» و«املدن».
وتابع املتعاملون �إي�ضاحا ب�ش�أن
التداول غري االعتيادي على �أ�سهم
�رشكة التعمري لال�ستثمار العقاري
ف�ضال عن �إع�لان بور�صة الكويت
تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة
و�أخ����رى غ�ير م��درج��ة مل�صلحة
وزارة العدل.ووا�صلت امل�ؤ�رشات
الكويتية� ،أم�س� ،صعودها اجلماعي
للجل�سة اخلام�سة على التوايل،
حيث ارتفع امل�ؤ�رش العام %0.47
عند م�ستوى  5544.88نقطة رابح ًا
 25.85نقطة .كما ارتفع امل�ؤ�رشان
الرئي�سي والأول بن�سبة %0.37

الأكرث �صفقات

الأكرث انخفا�ض ًا

• ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي  17.6نقطة

م�ؤ�رشات بور�صة الكويت
امل�ؤ�رش العام

)٪0.47( )25.85( 5.544.88

م�ؤ�رش ال�سوق الأول

)%0.51()29.96( 5.920.17

م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي

)٪0.37()17.62(4.830.53

و %0.51على الرتتيب.و�سجلت
م�ؤ�رشات  4قطاعات ارتفاع ًا �أم�س
يت�صدرها االت�صاالت بنحو ،%1.4
بينما تراجعت م�ؤ�رشات  5قطاعات
�أخرى ب�صدارة النفط والغاز بن�سبة
.%1.5
وتابع« :امل�ؤ�رش العام جاء �أدا�ؤه
متوافق ًا مع م�ؤ�رش ال�سوق الأول يف
�آخر  7جل�سات ،و�إن تفوق عليه
الأخري يف املكا�سب التي حتققت
بعد ت�سجيل ارتفاع بقرابة ،%6

�إال �أن االجتاه املتوازي للم�ؤ�رشين
ي�ؤكد �سيطرة الأ�سهم القيادية
والت�شغيلية وخا�صة البنوك على
الو�ضع يف البور�صة».وجاء �سهم
«بيت الطاقة» على ر�أ�س القائمة
ُ
املدرجة بنمو
اخل�رضاء للأ�سهم
ن�سبته  ،%5.93فيما ت�صدر �سهم
«عمار» القائمة احلمراء ُمرتاجع ًا
مبعدل .%10وتراجعت �سيولة
البور�صة �أم�س � %9.8إلى 40.18
مليون دينار مقابل  44.53مليون

الأكرث ارتفاع ًا

دينار باجلل�سة ال�سابقة ،فيما
ارتفعت �أح��ج��ام ال��ت��داول بنحو
طفيف لت�صل �إلى  200.36مليون
�سهم مقابل  199.04مليون �سهم
اخلمي�س املا�ضي .وحقق �سهم
«بيتك» �أن�شط �سيولة بالبور�صة
بقيمة  6.91ماليني دينار ُمرتفع ًا
 ،%0.88فيما ت�صدر �سهم «�أعيان
للإجارة» ن�شاط الكميات بتداول
 22.33مليون �سهم ُمرتاجع ًا بنحو
.%2.5

«هيئة الصناعة» :المواصفات القياسية الموحدة

خطوة لتحقيق السوق العربية المشتركة
اك���دت الهيئة ال��ع��ام��ة لل�صناعة
الكويتية �أم�����س ان املوا�صفات
القيا�سية العربية املوحدة خطوة
مهمة لتحقيق ال�سوق العربية
امل�شرتكة منوهة بجهود املنظمة
العربية لل�صناعة والتعدين بهذا
ال�صدد.
جاء ذلك يف بيان �صحايف مبنا�سبة
احتفال الهيئة بالتعاون مع املنظمة
العربية لل�صناعة والتعدين باليوم
العربي للتقيي�س الذي يوافق اليوم
حتت �شعار «املوا�صفات القيا�سية

• عبدالكرمي تقي

والثورة ال�صناعية».
وقال مدير عام الهيئة عبدالكرمي
تقي ان الهدف من وراء اجلهود التي
تبذلها املنظمة توفري ال�رشوط
ال��ف��ن��ي��ة وامل��و���ض��وع��ي��ة لتمكني
املنتجات العربية لت�سهم يف �إجناح
منطقة ال��ت��ج��ارة احل��رة العربية
الكربى و�إقامة �سوق عربية م�شرتكة
ت�ضمن حتقيق ال�سالمة واملنفعة
للم�ستهلكني وحتقق يف الوقت نف�سه
حماية البيئة.
و�أو�ضح ان املوا�صفات القيا�سية

أسواق اإلمارات األفضل أدا ًء األسبوع الماضي
�أغلقت �أ���س��واق الأ�سهم العاملية
الأ���س��ب��وع ب�شكل �سلبي ،مت�أثرة
باخل�سائر امل�سجلة يف جل�سة
التداول الأخرية على خلفية بيانات
الت�صنيع م��ن ال��والي��ات املتحدة
وال��ي��اب��ان و�أوروب�����ا ال��ت��ي كانت
�أ�ضعف من املتوقع ح�سب التقرير
الأ�سبوعي من «ال�رشكاء املتحدون
لال�ستثمار» .كان ن�شاط امل�صانع
ً
منخف�ضا ،خا�صة
يف منطقة اليورو
االنكما�ش الذي �شهدته �أملانيا خالل
�شهر مار�س ،والذي كان الأدنى منذ
يونيو .2013
عالوة على ذلك ،كان م�ؤ�رش Flash
 PMIلقطاع الت�صنيع الأمريكي 52.5
يف مار�س� ،أي �أنه كان �أقل من تقدير

رويرت البالغ  .53.6انعك�س الفارق
بني �سندات اخلزانة ملدة ثالثة �أ�شهر
وعوائد �سندات الع�رش �سنوات للمرة
الأول��ى منذ عام  ،2007يف �إ�شارة
�إل��ى �أن الثقة االقت�صادية طويلة
الأجل تت�ضاءل.
بالن�سبة لأ���س��واق منطقة ال�رشق
الأو���س��ط و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا ،قال
التقرير كان الأداء خالل الأ�سبوع
�إيجاب ًيا حيث �أغلقت �ستة م�ؤ�رشات
من �أ�صل ثمانية باللون الأخ�رض ،يف
حني �أغلق الباقي باللون الأحمر.
وكانت �أ���س��واق الإم���ارات العربية
أداء على امل�ستوى
املتحدة الأف�ضل � ً
الإقليمي ،حيث �أغلقت كل من دبي
و�أبوظبي على ارتفاع بن�سبة ٪2.1+

و  ٪2.6+على التوايل ،يليهما مكا�سب
بلغت  ٪1.9+يف ُعمان و  ٪1.5+يف
اململكة العربية ال�سعودية ،يف
أداء بخ�سائر
حني كانت م�رص الأ�سو�أ � ً
بلغت .٪1.4-
وق��ال التقرير من الآن ف�صاعد ًا،
�ست�ؤثر املعنويات ال�سائدة يف
الأ����س���واق العاملية ق��رب نهاية
الأ�سبوع على الأ�سواق الإقليمية،
ولكن العوامل املحلية �ستحد من
اجلانب ال�سلبي خالل الأ�سبوع� .أي
عمليات بيع يف الأ�سهم الإقليمية
�ستكون فر�صة للم�ستثمرين لتجميع
�أ���س��م��اء ذات ج����ودة ع��ال��ي��ة مع
�أ�سا�سيات ممتازة و�إمكانية موا�صلة
م�سار النمو.

الأ�سواق

امل�ستوى احلايل

تقرير ا�سبوعي ()%

�شهري ()%

�سنوي ()%

دبي

2,628.74

%2.1

%0.3-

%3.9

�أبو ظبي

5,127.45

%2.6

%0.2-

%4.3

ال�سعودية

8,708.66

%1.5

%2.5

%11.3

الكويت

4,812.91

%1.4

%0.8

%1.6

م�رص

14,782.81

%1.4-

%0.1-

%13.4

البحرين

1,426.22

%1.2

%1.0

%6.7

عمان

4,152.70

%1.9

%0.2

%4.0-

ال�سلع

القيمة

تغري �أ�سبوعي ()%

�شهري ()%

�سنوي ()%

الذهب

1313.13

%0.9

%0.0

%2.4

الف�ضة

15.41

%0.9

%1.2-

%0.4-

الغاز الطبيعي

2.75

%1.5-

%2.1-

%6.4-

نفط اوبك

67.03

%0.2-

%1.5

%24.6

العربية املوحدة ت�ساعد يف ن�رش
�أف�ضل الطرق واملمار�سات التي ت�صب
يف خدمة امل�ستهلك وحماية �صحته
و�سالمته حتى يتمكن امل�صدرون
من ت�سويق منتجاتهم ،ا�ضافة �إلى
امل�ساهمة يف توفري املعلومات
التقنية وامل��وا���ص��ف��ات اخلا�صة
باملنتجات يف �أ�سواق الت�صدير.
وقال �إن االحتفال يهدف �إلى ن�رش
التوعية ب�أهمية التقيي�س على
امل�ستوى العربي ودوره املحوري
الذي ي�ؤديه يف التنمية ال�صناعية

واالقت�صادية م�ؤكدا ��ضرورة تبني
موا�صفات قيا�سية موحدة بني الدول
العربية لدعم التجارة البينية بينها
ك�أداة �رضورية البد منها لدعم منطقة
التجارة احلرة العربية الكربى.
وذكر انه مت اختيار هذا �أم�س تزامنا
مع ذكرى ت�أ�سي�س املنظمة العربية
للموا�صفات واملقايي�س عام 1968
بالقاهرة �ضمن �أجهزة جامعة الدول
العربية والتي �أدت منذ ت�أ�سي�سها
دورا مهما للنهو�ض بالتقيي�س
والأن�شطة ذات ال�صلة.

الدمغي :قطاعا البنوك واالتصاالت

قادا السوق للمنطقة الخضراء

قال ُ
املحلل الفني ل�سوق امل��ال ،م��راد الدمغي �إن قطاعي
البنوك واالت�صاالت قادا البور�صة �أم�س �إلى املنطقة اخل�رضاء
مع امت�صا�ص �أ�سهم القطاعني لغالبية ال�سيولة يف البور�صة.
و�أو�ضح الدمغي �أنه رغم تراجع م�ستويات ال�سيولة �أم�س
مقارنة باجلل�سة ال�سابقة� ،إال �أن تزايد معدل الثقة يف البور�صة
الكويتية يف الآونة الأخرية �أمر ُمثري لالنتباه خا�صة مع توايل
�إف�صاحات ال�رشكات عن بياناتها املالية.
من الناحية الفنية� ،أو�ضح الدمغي �أن امل�ؤ�رش العام للبور�صة
جنح يف �آخر  7جل�سات من االرتفاع بن�سبة تقرتب من %5
مبكا�سب جتاوز  240نقطة ،وهو �أمر �إيجابي ُي�شري �إلى حتقيق
قفزات قد تتجاوز بامل�ؤ�رش حاجز  5800نقطة مع نهاية فرتة
الإعالنات عن البيانات املالية ال�سنوية لل�رشكات.

خالل مؤتمر مجموعة رواد األعمال بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين التشريعات والقرارات»

المانع :محور استجواب الصندوق الوطني ونشر أسماء الكيانات
أثرا سلب ًا على مصداقية الشركات الصغيرة والمتوسطة
ناق�ش امل�����ش��ارك��ون خ�لال م�ؤمتر
«امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
م��ا ب�ين الت�رشيعات وال��ق��رارات»
وال��ذي عقد يف مقر جمموعة رواد
االع��م��ال للم�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة م�ساء �أم�س ،م�ؤكدين
�أن اداء بع�ض ن��واب جمل�س الأمة
�ضعيف جتاه دعم وم�ساندة ا�صحاب
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
احليوي والتنموي.
و�أع��رب��وا ع��ن �أ�سفهم مل��ا ب��در من
بع�ض ن���واب جمل�س الأم���ة خالل
ا�ستجواب وزير التجارة وال�صناعة
خ��ال��د ال��رو���ض��ان م��ن �أ���س��ال��ي��ب ال
ترقى للم�س�ؤولية �أدت الى تدهور
�أن�شطة بع�ض ال�رشكات ذات الأن�شطة
املتعلقة بامل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة جراء الت�شهري الربملاين
لها مما يعك�س عدم احرتام وتقدير
بع�ض ال��ن��واب لأهمية ودور هذا
القطاع الذي تبنى عليه اقت�صاديات
الدول.
وقال ع�ضو جمل�س ادارة جمموعة
رواد االعمال م� .سعيد املانع �إن
ا�ستجواب وزير التجارة وال�صناعة
خ��ال��د ال��رو���ض��ان انعك�س �سلب ًا
على اداء ان�شطة بع�ض ال�رشكات
املدرجة �ضمن قطاع امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة حيث تراجعت
مبيعاتها خ�ل�ال االي����ام القليلة
املا�ضية ب�سبب تباين الآراء يف ثقة
جمل�س الأمة لرتاخي�صها و�أعمالها،
مو�ضحا ان ر�ؤية بع�ض نواب جمل�س
االمة القا�رصة ب�أهمية ودور منظومة

• م .سعيد املانع متحدثا ً خالل املؤمتر

امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
مبختلف قطاعتها «ت�صنيع –انتاج
غذائي –ثروات طبيعية ومنتجات
حيوانية ومطاعم ومقاهي» يتطلب
وق��ف��ة جماعية م��ن رواد االعمال
وامل��ب��ادري��ن لتغري وجهة النظر
ال�سلبية لدى ال�سلطة الت�رشيعية
الى ال�صورة االيجابية واملو�ضوعية
حيث ان هذا القطاع �أ�س�س اقت�صاديات
بع�ض الدول املتقدمة والعظمى.
ومن جانبه� أكد ع�ضو جمموعة رواد
االعمال املبارك �سامل احل�سن ان
املجموعة ت�سري بخطوات حثيثة
وج��ه��ود م�ضنية ب��ال��ت��ع��اون مع
احلكومة حل��ل كافة اال�شكاليات

والتحديات التي تواجه �أ�صحاب
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
مبختلف انواعها ،م�ؤكدا على �أن دعم
هذا القطاع ي�ساهم يف خلق فر�ص
عمل كبرية ملخرجات التعليم،
ف�ضال عن م�ساهمته ب�شكل كبري للحد
من البطالة وتوجيه ال�شباب للعمل
يف القطاع احلر.
ويف ال�سياق ذاته قال ع�ضو جمل�س
ادارة جمموعة رواد االعمال نواف
املطريي �إن الداعم احلقيقي والأول
للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة،
ه��و �صاحب ال�سمو ام�ير البالد
ال�شيخ �صباح االحمد اجلابر ال�صباح
ملبادرته ال�سامية بت�أ�سي�س �صندوق

امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
بر�أ�سمال ملياري دينار لت�شجيع
ال�شباب لالنخراط يف قطاع العمل
احلر  ،م�ؤكدا انه ال يخلو نطق �سامي
اال ويطلب من ال�سلطة الت�رشيعية
والتنفيذية ت�سهيل االجراءات وخلق
بيئة عمل جاذبة ومتينة النخراط
ال�شباب يف العمل احلر.
و�أكد املطريي ان حكومة �سمو ال�شيخ
جابر املبارك �سعت لتقدمي ت�سهيالت
وخ��دم��ات لأ�صحاب امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،متمنيا العمل
بوترية �أ�رسع لتحقيق ر�ؤية �صاحب
ال�سمو امري البالد ودمج ال�شباب يف
تنفيذ ر�ؤية الكويت .2035

