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اقت�صــاد 09

�شركات الإن�شاءات تواجه �صعوبات ب�سبب انخفا�ض العائد على امل�شروعات ..نا�س:

حت�سن �سوق املقاوالت يف  2015وال�ضغوط على امليزانية يقلقنا
] علي ال�صباغ:
�أكد �سمري نا�س رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة نا�س التي تدير �شركات تن�شط يف عدة
جماالت ،من بينها املقاوالت �أن �سوق املقاوالت
والإن�شاءات يف البحرين �شهد حت�سنا ملحوظا ً
خالل العام اجلاري مقارنة بالعام املا�ضي،
حيث زاد عدد املناق�صات املطروحة بف�ضل املنحة
اخلليجية.
لكنه �أ�شار يف ت�صريح لـ «الأيام» �إىل �أن
املناف�سة �أ�صبحت �شديدة جدا ً مما انعك�س على
هوام�ش الأرباح التي انخف�ضت ب�شدة قائالً« :بعد
الركود الذي �ضرب ال�سوق يف العام املا�ضي
 2014خف�ض املقاولون من هوام�ش الربح
للح�صول على �أ�شغال ومناق�صات حمدودة يف
ال�سوق ،وذلك انعك�س على الن�شاط يف العام
احلايل حيث ظلت هوام�ش الربح منخف�ضة».
و�أفاد ب�أن �شركات املقاوالت تواجه
�صعوبات مالية ب�سبب انخفا�ض العائد على
امل�شروعات ،وذلك على الرغم من التح�سن يف
عدد امل�شروعات املطروحة .ومل يخف �سمري
نا�س قلق �شركات املقاوالت من التطورات يف
ال�سوق حيث انخف�ضت �أ�سعار النفط ب�شدة مما
حدا بالكثري من الدول املنتجة للنفط ،ومنها
البحرين� ،إىل تقلي�ص النفقات ،وقال« :جتري
الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن ،حيث انخف�ضت
�أ�سعار النفط ،وذلك �أثر ب�شكل كبري على ميزانية
الدولة ،والعجز املايل من جهة �أخرى �أي�ضاً».
و�أ�ضاف« :ذلك وغريه خلق �ضغوطا كبرية
جدا ً على وزارة املالية ،والأمل يف �أن تتح�سن
�أ�سعار النفط �شيئا ً ف�شيئاً» ،م�شريا ً �إىل �أن ال�سوق

] �سمري نا�س

ال يزال يعمل يف ظل وجود املنحة اخلليجية
وامل�شروعات الإ�سكانية.
قالت درا�سة لوزارة الإ�سكان �إن امل�شاريع
اال�سكانية املدرجة على خطة الوزارة التي ت�شمل
بناء � 40ألف وحدة �سكنية �ستحقق عوائد على
االقت�صاد الوطني تقدر بـ  3.1مليار دينار.
حيث من املتوقع �أن تنفق الوزارة 1.8
مليار دينار بحريني من امليزانية العامة للدولة
وح�صتها من برنامج التنمية اخلليجي على تلك
امل�شروعات.
وردا ً على �س�ؤال ب�ش�أن �أزمة «الكنكري»
و�أثرها على امل�شروعات احلالية وت�سعريات
امل�شروعات املقبلة ،قال �سمري نا�س�« :إن ال�سوق
دائما ً يف تغري ،ومتطلبات ال�سوق �أي�ضا ً هي
الأخرى تتغري ،وجند يف الوقت احلا�ضر ارتفاعا ً
يف الأ�سعار ب�سبب ازدياد الطلب على مواد البناء
يف املنطقة».

لكنه �أ�ضاف م�ستدركاً�« :سوف تتغري
الت�سعريات بتغري �أ�سعار مواد البناء لكنها لن
ت�شهد ارتفاعا ً كبرياً ،وذلك على الرغم من �أن
الكنكري يدخل يف �صناعات ومواد بناء �أ�سا�سية
عدة ،مثل :اخلر�سانة ،والأ�سقف اجلاهزة،
والطابوق».
وقال�« :إذا ارتفع الكنكري � 10أو %20
ف�سرتتفع اخلر�سانة ،والطابوق ،وغريه لكن يف
امل�شروعات لن تزداد الكلفة النهائية كثرياً ،وذلك
�أن التكاليف الأكرب تكون يف الت�شطيبات والأمور
املتعلقة بالتمديدات الكهربائية» ،م�ضيفاً« :لو
ارتفعت الكلفة � 10أو  %20ف�إن الت�سعرية
النهائية لن تزداد �أكرث من .»%2
وعن واقع �إمدادات الكنكري يف الوقت
احلا�ضر قال �سمري نا�س« :لقد حت�سنت الإمدادات
قليالً».
وعن حيثيات الأزمة �أو�ضح «�أن البواخر
كانت تر�سو يف ر�أ�س اخليمة فيما م�ضى مدة
� 48ساعة فقط ثم حتمل لتعود بحمولتها،
وب�سبب ا�شتداد الطلب يف املنطقة خ�صو�صا ً من
دولة قطر زادت مدة االنتظار �إىل �أ�سبوع �أو ما
يقرب من ثمانية �أيام ،وذلك يزيد من التكلفة �إذ
يكلف االنتظار يف امليناء يوميا ً � 10إىل � 15ألف
دينار».
وقال« :يف الوقت احلا�ضر انخف�ضت مدة
االنتظار �إىل �ستة �أيام».
وعن توقعاته ب�ش�أن �إمدادات الكنكري يف
امل�ستقبل املنظور قال« :لي�س هنالك �أمر قطعي،
فعلى الرغم من التو�سعات التي تقوم بها ر�أ�س
اخليمة �إال �أن الطلب واالتفاقات التي �أبرمتها
كبرية ،و�أرى �أن وترية ال�ضغط �سوف تتوا�صل».

النفط يرتفع لـ  49دوالر ًا متكبد ًا
�ساد�س خ�سائره الأ�سبوعية
لندن (رويرتز)  -عو�ضت �أ�سعار
النفط يف العقود الآجلة بع�ض خ�سائرها
يوم اجلمعة بعدما �أنهت اجلل�سة ال�سابقة
عند �أدنى م�ستوياتها يف عدة �أ�شهر لكنها
ال تزال متجهة لإنهاء الأ�سبوع على هبوط
تزيد ن�سبته على �أربعة باملئة.
ويواجه مزيج برنت واخلام
الأمريكي �ساد�س خ�سارة �أ�سبوعية على
التوايل يف �أطول موجة هبوط من نوعها
منذ بداية العام.
وبينما ينتظر امل�ستثمرون بيانات
الوظائف الأمريكية التي �ست�صدر يف
وقت الحق يوم اجلمعة وبيانات جتارية
�صينية يف مطلع الأ�سبوع القادم قال
حمللون �إنه ال توجد فر�صة تذكر لأن
ت�شهد الأ�سعار حتركات كبرية �صعودا
�أو هبوطا.
وارتفع �سعر خام برنت يف
العقود الآجلة � 40سنتا �إىل 49.92
دوالر للربميل بحلول ال�ساعة 0847

بتوقيت جرينت�ش بعد و�صوله �إىل �أدنى
م�ستوياته يف �ستة �أ�شهر يف اجلل�سة
ال�سابقة.
ويتجه خام القيا�س العاملي لإنهاء
الأ�سبوع على خ�سائر ن�سبتها  4.7باملئة
يف �أكرب هبوط �أ�سبوعي له منذ مار�س.
وارتفع �سعر اخلام الأمريكي 35
�سنتا �إىل  45.01دوالر للربميل بحلول
ال�ساعة  0847بتوقيت جرينت�ش بعد
هبوطه �أكرث من دوالر يوم اخلمي�س
حني بلغ �أدنى م�ستوياته يف �أربعة �أ�شهر
ون�صف ال�شهر.
وقد تقدم بيانات الوظائف االمريكية
م�ؤ�شرا قويا �إىل املوعد الذي قد يرفع
فيه جمل�س االحتياطي االحتادي (البنك
املركزي الأمريكي) �أ�سعار الفائدة للمرة
االوىل يف حوايل ع�شر �سنوات.
وتنق�سم ال�سوق بني من يتنب�أ رفع
�أ�سعار الفائدة ال�شهر املقبل ومن يتوقع
ت�أجيلها حتى دي�سمرب.

تراجعات �شبه جماعية لقطاعات الأ�سواق وهبوط �أ�سعار الأ�سهم القيادية

الإغالقات احلمراء ت�سيطر على البور�صات اخلليجية مع انخفا�ض �أ�سعار النفط
] حتليل :د� .أحمد مفيد ال�سامرائي*:
مل ي�ستقر االداء العام للبور�صات اخلليجية خالل
تداوالت اال�سبوع املا�ضي على م�سار حمدد لرتتفع
امل�ؤ�شرات الرئي�سية على وقع بع�ض النتائج اجليدة
لل�شركات املدرجة وحت�سن �أ�سعار النفط ب�شكل طفيف،
فيما تراجع االداء نتيجة انخفا�ض �أ�سعار النفط
وا�ستمرار التذبذب بني جل�سة واخرى ،والذي �ساهم
يف ت�سجيل تراجعات �شبه جماعية لقطاعات اال�سواق
وهبوط �أ�سعار اال�سهم القيادية ،يف املقابل الزالت قيم
التداوالت امل�سجلة ت�صنف �ضمن امل�ستويات ال�ضعيفة وال
تتنا�سب مع امل�ؤ�شرات الرئي�سية للأداء ،االمر الذي يعني
�أن توا�صل حالة عدم اال�ستقرار والتجاوب مع املحفزات
بال�شكل املنا�سب قد �أ�ضعف من قدرة البور�صات على
االحتفاظ بجاذبيتها اال�ستثمارية واالحتفاظ مب�ستويات
�سيولة منا�سبة يف كافة الظروف مع الت�أكيد على �أن
تراجع قيم ال�سيولة مل تعمل على حتقيق خ�سائر كبرية
للبور�صات خالل تداوالت اال�سبوع املا�ضي اال انهها
�ساهمت بتقلي�ص املكا�سب اليومية.
وكان مالحظا وعند امل�ستويات ال�سائدة على �أ�سعار
اال�سهم �أن ترتاجع قوة البيع مع �إحجام حملة اال�سهم
عن البيع وعدم الرغبة يف ال�شراء نتيجة بقاء احتماالت
ت�سجيل تراجعات �إ�ضافية على اال�سعار قائمة ،وهذا
يعني �أن امل�ستثمرين واملتعاملني لدى البور�صات يف
حالة انتظار �إ�شارات جديدة م�شجعة من البور�صات
ت�ساهم يف دفعهم باجتاه اتخاذ قرارات البيع من
�أجل تقلي�ص مراكزهم احلالية �أو ال�شراء تبعا لوجود
م�ؤ�شرات حت�سن وتعايف ،ذلك �أن ا�ستمرار امل�ضاربات
االفقية والعامودية لن ي�ساهم يف اعطاء امل�ستثمرين
دفعات معنوية ونف�سية م�ستحقة حتتاجها البور�صات
يف الوقت احلايل مع مالحظة ان البور�صات يف و�ضع
اف�ضل يف التعامل مع امل�ؤ�شرات ال�سلبية وهبوط �أ�سعار
النفط والتي مت ا�ستيعابها.
هذا ومل متنع ال�ضغوط املحيطة بالبور�صات من
ت�سجيل م�ؤ�شرات �إيجابية على م�ستوى القدرة على
التما�سك والتعوي�ض وعلى م�ستوى توفري فر�ص
ا�ستثمارية جيدة مهدت الطريق �أمام رفع وترية ال�شراء
االنتقائي على اال�سهم القيادية يف اال�سا�س واال�سهم
القطاعية والتي اظهرت م�ؤ�شرات ا�ستثمارية جيدة
خالل الفرتة احلالية ،يف حني �ساهم احلراك الع�شوائي
للبور�صات بني جل�سة واخرى من تهيئة الظروف
لت�سجيل عمليات جني �أرباح وبيع و�شراء وبناء مراكز
جديدة يف حني ف�شلت املحاوالت القا�ضية باحلفاظ
على م�ستوى اال�سعار عند االفتتاح على كافة اال�سهم
املتداولة.
وبات من امل�ستبعد القول ب�أن البور�صات العربية
قد �سجلت تراجعا على وترية الن�شاط اليومي وارتفاع
نطاقات التذبذب وعدم اتخاذ م�سار وا�ضح يتنا�سب
مع والظروف املحيطة �إيجابية كانت �أم �سلبية خالل
تداوالت اال�سبوع املا�ضي ،نتيجة تراجع النتائج
الن�صف �سنوية لبع�ض �أو كل ال�شركات املدرجة ،مع
االخذ بعني االعتبار �أن تراجع نتائج االداء ال يعني

القطاعي ،ارتفع قطاع الت�أمني بن�سبة  %0.52تاله
قطاع النقل بن�سبة  %0.40تاله قطاع ال�صناعة بن�سبة
 ،%0.08ويف املقابل تراجعت كافة قطاعات ال�سوق
الأخرى بقيادة قطاع اخلدمات بن�سبة  %1.90تاله قطاع
االت�صاالت بن�سبة  %1.51تاله قطاع العقارات بن�سبة
 %1.06و�أخريا قطاع البنوك بن�سبة .%0.18

�صعود متوا�ضع مل�ؤ�شر ال�سوق البحرينية

] انخفا�ض �أ�سعار النفط انعك�س على ا�ستمرار تذبذب اال�سواق اخلليجية

م�ؤ�شرا �سلبا يف كافة الظروف ،ذلك �أن تقلي�ص حجم
اخل�سائر املرتاكمة يعترب م�ؤ�شرا قويا على حت�سن االداء
الت�شغيلي لل�شركات املدرجة على الرغم من بقائها �ضمن
منطقة اخل�سائر ،وللو�صول �إىل التقييم املنا�سب ال بد
من مقارنة النتائج النهائية بحجم ال�ضغوط ال�سوقية
التي تتعر�ض لها منتجات ال�شركات املدرجة يف اال�سواق
املحلية واخلارجية ،وبالتايل احلكم على قوة �أو �ضعف
تلك النتائج وحجم ت�أثريها احلقيقي على �أ�سعار اال�سهم
املتداولة على �أ�سا�س يومي.

االحمر يغطي �شا�شات ال�سوق ال�سعودية
ا�ستمر الأداء ال�سلبي لل�سوق ال�سعودية ب�شكل كبري
خالل تداوالت الأ�سبوع املا�ضي خا�سرة  443.63نقطة
او ما ن�سبته  %4.88ليقفل عند م�ستوى 8654.64
نقطة و�سط ارتفاع يف �أحجام التداوالت وتراجع يف
ال�سيولة ،حيث قام امل�ستثمرون بتناقل ملكية 782.8
مليون �سهم بقيمة  20.5مليار ريال نفذت من خالل
� 440.1ألف �صفقة.
و�سجل �سعر �سهم العاملية �أعلى ن�سبة ارتفاع بواقع
 %7.97و�صوال اىل �سعر  65.71ريال تاله �سهم االمناء
طوكيو بن�سبة  %7.73و�صوال اىل �سعر  27.60ريال،
يف املقابل �سجل �سعر �سهم ميدغلف للت�أمني اعلى ن�سبة
تراجع بواقع  %24.58و�صوال اىل �سعر  32.52ريال
تاله �سهم احتاد ات�صاالت بن�سبة  %14.50و�صوال اىل
�سعر  28.90ريال .واحتل �سهم االمناء املركز االول
بحجم التداوالت بواقع  100.4مليون �سهم و�صوال
اىل �سعر  21.11ريال تاله �سهم �إعمار بواقع 68.4
مليون �سهم و�صوال اىل �سعر  11.79ريال .واحتل �سهم
�سابك املركز االول بقيم التداوالت بواقع  2.3مليار ريال
و�صوال اىل �سعر  90.79ريال تاله �سهم االمناء بواقع
 2.1مليار ريال.

ال�سوق الكويتية ترتاجع للأ�سبوع الثالث
�سجلت م�ؤ�شرات ال�سوق الكويتية الثالث خالل
تداوالت الأ�سبوع املا�ضي ،ب�سبب ال�ضغوط البيعية
على الأ�سعار رغم �إعالن �شركات عن نتائج جيدة،
وما زال الرتقب واحلذر ي�سيطران على املتعاملني،
وذلك لتذبذب �أ�سعار النفط التي تت�أثر ببع�ض الأجواء
ال�سيا�سية ،ويف ظل ذلك تراجع م�ؤ�شر ال�سوق ال�سعري
بواقع  4.37نقطة او ما ن�سبته  %0.07ليقفل عند
م�ستوى  6249.34نقطة ،كما تراجع امل�ؤ�شر الوزين
بن�سبة � %0.45أو ما تعادل  1.88نقطة حيث �أغلق
عند م�ستوى  417.03نقطة ،وتراجع م�ؤ�شر كويت 15
بن�سبة � %0.67أو ما تعادل  6.81نقطة وذلك بعد �أن
�أنهى �آخر جل�سات الأ�سبوع عند م�ستوى 1008.12
نقطة .وتراجعت م�ستويات الأحجام وال�سيولة بن�سبة
 %20.6و %15.6على التوايل ،حيث قام امل�ستثمرون
بتناقل ملكية  560.44مليون �سهم بقيمة 53.34
مليون دينار نفذت من خالل � 14.3ألف �صفقة .وخ�سر
ر�أ�س املال ال�سوقي ما قيمته  130مليون دينارلي�سجل
 28.52مليار دينار مقابل  28.65مليار دينار الأ�سبوع
املا�ضي.

حم�صلة حمراء للم�ؤ�شر القطري يف �أ�سبوع
�سجلت ال�سوق القطرية تراجعا طفيفا خالل تداوالت
الأ�سبوع املا�ضي ،وتباين �أداء امل�ؤ�شر خالل الأ�سبوع
ما بني ارتفاع وتراجع لكن الدفة احلمراء هي التي
رجحت ،ويف ظل ذلك تراجع امل�ؤ�شر العام اىل م�ستوى
 11770.25نقطة بواقع  14.97نقطة �أو ما ن�سبته
 .%0.13وانخف�ض عدد الأ�سهم وقيمها االجمالية بن�سبة
 %21.3و %12.5على التوايل ،حيث قام امل�ستثمرون
بتداول  18.25مليون �سهم بقيمة  884.2مليون
ريال نفذت من خالل � 15.7ألف �صفقة .وعلى ال�صعيد

حت�سن �أداء البور�صة البحرينية خالل تداوالت
اال�سبوع املا�ضي بواقع  1.36نقطة او ما ن�سبته %0.10
ليقفل عند م�ستوى  1333.02نقطة ،وتراجعت م�ؤ�شرات
ال�سيولة والأحجام ،حيث قام امل�ستثمرون بتناقل ملكية
 3.9مليون �سهم بقيمة � 672.5ألف دينار نفذت من
خالل � 169صفقة ،وارتفعت ا�سعار ا�سهم � 8شركات
مقابل تراجع ل�سعر �سهم � 7شركات وا�ستقرار لأ�سعار
ا�سهم � 5شركات .وعلى ال�صعيد القطاعي ،ارتفع قطاع
اخلدمات بن�سبة  %1.22تاله قطاع البنوك التجارية
بن�سبة  %0.17وا�ستقر قطاع الفنادق وال�سياحة على
نف�س قيمة الأ�سبوع املا�ضي ويف املقابل تراجعت كافة
قطاعات ال�سوق الأخرى بقيادة قطاع ال�صناعة بن�سبة
 %1.17تاله قطاع الت�أمني بن�سبة  %0.53تاله قطاع
اال�ستثمار بن�سبة .%0.14
وا�ستحوذ قطاع البنوك التجارية على املركز االول
بقيمة اال�سهم املتداولة بواقع � 255.6ألف دينار وبن�سبة
 %38.01من اجمايل قيمة اال�سهم املتداولة وذلك بعد
تداول  1.8مليون �سهم نفذت من خالل � 75صفقة
تاله قطاع ال�صناعة بواقع � 201.1ألف دينار وبن�سبة
 %29.91من اجمايل قيمة اال�سهم املتداولة وذلك بعد
تداول � 406.3ألف �سهم نفذت من خالل � 40صفقة.
ومن �أخبار ال�شركات ،قالت م�ؤ�س�سة اخلليج املتحدة
لال�ستثمار �إنها تكبدت خ�سارة يف الن�صف الأول من
العام اجلاري ،مقابل �أرباح بالفرتة نف�سها من عام
 .2014و�أ�ضافت «ال�شركة» يف بيان ُن�شر على موقع
البور�صة� ،أنها ُمنيت بخ�سائر �صافية بلغت � 965.3ألف
دينار ( 2.56مليون دوالر �أمريكي) بالن�صف الأول من
 ،2015مقابل �أرباح �صافية بلغت � 927.5ألف دينار
( 2.46مليون دوالر) للن�صف الأول من .2014

تراجع �أ�سبوعي لل�سوق العمانية
تراجع م�ؤ�شر ال�سوق العمانية ب�شكل ملحوظ
خالل تداوالت الأ�سبوع املا�ضي و�سط تراجع من كافة
قطاعاتها وارتفاع مل�ؤ�شرات ال�سيولة والأحجام ،حيث
اقفل م�ؤ�شر ال�سوق العام تعامالت اال�سبوع عند م�ستوى
 6430.29نقطة برتاجع بلغ  127.89نقطة او ما
ن�سبته  ،%1.95وتراجعت �أحجام وقيم التداول بن�سبة
 %19.01و %17.71على التوايل ،حيث قام امل�ستثمرون
بتناقل ملكية  50.8مليون �سهم بقيمة  14مليون ريال
نفذت من خالل � 3232صفقة .وعلى ال�صعيد القطاعي،
تراجعت كافة قطاعات ال�سوق بقيادة القطاع املايل
بن�سبة  %2.26تاله قطاع ال�صناعة بن�سبة  %1.51تاله
قطاع اخلدمات بن�سبة .%1.36

* رئي�س جمموعة �صحارى

