
 35  اقتصاد  الخميس   ١٧  سبتمبر   ٢٠٠٩   
 ارتفاع المؤشر ٤٥٫٤ نقطة وتداول ٤٢٦٫٥ مليون سهم قيمتها ٧٥٫٥ مليون دينار

 األسهم الرخيصة تقود النشاط بفعل التصعيد لقرب نهاية الربع الثالث
 تحسن نسبي في تداوالت أسهم البنوك خاصة «الوطني» و«بيتك» وهدوء «زين» «الصفـوة» وشـركاتها تواصل االرتفـاع وتدفع أسـهم مجاميع أخـرى للصعود

 (سعود سالم) صعود املؤشر قبيل يوم من انتهاء تداوالت شهر رمضان

  هشام أبوشادي
  ســـيطرت أســـهم الشركات 
الرخيصة علـــى حركة التداول 
في سوق الكويت لالوراق املالية 
امس، خاصة مجموعة الصفوة 
وشـــركاتها فيما اتسمت حركة 
التداول على اســـهم الشـــركات 
القيادية بالضعف مع استقرار 
اسعار اغلبها وان كان سهم بيت 
التمويل الكويتي شهد تداوالت 

نشطة نسبيا.
  وعلـــى الرغم مـــن االرتفاع 
النســـبي ملؤشـــري السوق، اال 
ان اجواء التوتر تسود اوساط 
املتداولني، خاصة ان هذا االرتفاع 
جاء بفعل تصعيد اسهم بعض 
املجاميع االستثمارية استعدادا 
إلغالقـــات نهاية الربـــع االول، 
وليســـت عـــن عمليات شـــراء 
حقيقية، وهذا ال يعني ان السوق 
يدعو للقلق، بل ان هناك حالة من 
الترقب تسود اوساط املتداولني 
ملعرفة اجتاهات الســـوق عقب 
نهاية الربـــع الثالث، لذلك فإن 
الكثير يفضل االحتفاظ بالسيولة 
املالية ملرحلة ما بعد عيد الفطر، 
وان كان الكثيـــر مـــن صغـــار 
املتعاملني ليست لديهم سيولة 
مالية، بل اسهم اشتروها بأسعار 
اعلى بكثير مقارنة باالســـعار 
الراهنة، لذلك ليس امامهم سوى 
انتظار حتسن السوق، اما كبار 
املضاربني فإن نســـبة السيولة 
املالية لديهم ضعيفة مقارنة مبا 
لديهم من اسهم، وان كان اغلبهم 
بحكم احترافيته لديه اسهم في 

شركات قوية تشغيلية.
  أما على مستوى السيولة املالية 
لدى الصناديق االستثمارية، فإنها 
ضعيفة ايضا، كما ان قدرتها على 

قيادة السوق ضعيفة في ظل حالة 
الضعف التي تعاني منها الكثير 

من الشركات االستثمارية.

  التفاؤل+ بتحسن االقتصاد

  عامليا، هناك اجواء من التفاول 
تسود املســـؤولني السياسيني 
واالقتصاديني في الدول الكبرى 
املالي  بتحســـن افضل للوضع 
واالقتصادي خالل الربع االخير من 
العام احلالي، واملزيد من التحسن 
في العام املقبل، وهذا يعني ان 
العاملية ستشهد  املال  اســـواق 
نشاطا ملحوظا ايضا في الفترة 
املقبلة، وهذا ناجت عن السيولة 
املالية التي ستوجه تدريجيا الى 
اســـواق املال، خاصة ان اسعار 

االصول مغرية للشراء.
  محليا، رغم املخاوف من ازمات 
سياســـية، اال ان هنـــاك تفاؤال 
بتحسن الوضع املالي واالقتصادي 
في البالد، وهذا التحسن مرتبط 
باملزيد من االنفاق احلكومي على 
مشاريع التنمية خللق فرص عمل 
امام الشركات احمللية التي تعاني 
من ازمة سيولة سواء في سداد 
التزاماتها او لتمويل مشـــاريع 

جديدة.
  وقد اشار الرئيس التنفيذي 
ان  الى  الوطني  البنك  ملجموعة 
االزمة املالية في الكويت ستنتهي 
خـــالل الربع األخيـــر من العام 
احلالي او فـــي الربع االول من 
العام املقبل، وهـــذا االمر يدعو 
الى التفاؤل بتحسن االداء العام 
للبورصـــة في الفتـــرة املقبلة 
خاصة ان اســـعار اغلب األسهم 
متدنية، فهناك العديد من االسهم 
اقل من قيمتها االسمية، كما ان 
الفرص مواتية لبناء مراكز مالية 

٢٢٫٥ نقطة الى ٤٥٫٤ نقطة ليغلق 
على ٧٧٣٧٫٨ نقطة بارتفاع نسبته 
٠٫٥٩٪ واغلق املؤشر الوزني على 
٤٤٨٫٩٧ نقطة بارتفاع قدره ٠٫٧٨ 
نقطـــة بارتفاع نســـبته ٠٫١٧٪ 

مقارنة بأول من امس.
  وبلغت كمية االسهم املتداولة 
٤٢٦٫٥ مليون ســـهم نفذت من 
خالل ٥٨٧٨ صفقة قيمتها ٧٥٫٥ 

مليون دينار.
  تصدر قطـــاع االســـتثمار 
النشـــاط بكمية تداول حجمها 
١٨٤ مليون سهم نفذت من خالل 
١٩١٨ صفقة قيمتها ٢٠٫٧ مليون 

دينار.
  وجاء قطاع العقار في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها ١٠٦٫٦ 
ماليني ســـهم نفـــذت من خالل 
٩٥٢ صفقـــة قيمتها ٨٫٨ ماليني 

دينار.
  واحتل قطاع اخلدمات املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها ٥٦٫٨ 
مليون سهم نفذت من خالل ١٠٨٢ 
صفقة قيمتها ٩ ماليني دينار.
الشـــركات غير  وحصل قطاع 
الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها ٤٣٫٥ مليون سهم 
نفذت من خالل ٧٤٣ صفقة قيمتها 

٩٫٦ ماليني دينار.
  وجاء قطاع البنوك في املركز 
اخلامـــس بكمية تداول حجمها 
٢٦٫٨ مليون سهم نفذت من خالل 
٨٩٠ صفقـــة قيمتها ٢٥ مليون 

دينار.
  حققت اســـعار اغلب اسهم 
البنـــوك ارتفاعا فـــي تداوالت 
نشطة نسبيا، خاصة على سهمي 
البنك الوطنـــي وبيت التمويل 
الكويتي مع توقعات بان تواصل 
اغلب البنوك االرتفاع في اطار 
عمليات التصعيد من قبل احملافظ 

االستثمارية الكبيرة والصناديق 
االستثمارية.

  وواصلت أغلب اسهم الشركات 
االستثمارية االرتفاع في تداوالت 
ايفا  نشطة، خاصة على اسهم 
والديرة والصفاة لالســـتثمار 
والســـالم القابضـــة واصـــول 
واملدينة للتمويل واملركز املالي، 
ويأتي االرتفاع املتواصل ألغلب 
الشـــركات االستثمارية  اسهم 
لليـــوم الثاني على التوالي في 
اطار عمليات التصعيد استعدادا 
إلغالقات نهاية الربع الثالث من 
العام احلالي، كذلك حققت اغلب 
اسهم الشركات العقارية ارتفاعا 
في اسعارها في تداوالت نشطة، 
خاصة على عقارات الكويت التي 
شهدت عمليات شراء قوية في 
آخر نصف ســـاعة مـــن فترة 

التداول.

  الصناعة والخدمات

  استمرت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية في االرتفاع لليوم 
ان  اال  التوالـــي  الثاني علـــى 
تداوالت اسهم القطاع اتسمت 
بالضعف الشـــديد حتى اسهم 
القطـــاع املعروفـــة تاريخيا 
بارتفـــاع معـــدالت دورانها، 
اتسمت تداوالتها امس بالضعف 

الشديد.
  وفي قطاع اخلدمات، استمرت 
اغلب اســـهمه في االرتفاع في 
تداوالت مرتفعة على اغلب اسهم 
الشركات الرخيصة في القطاع، 
خاصـــة الصفوة والشـــركات 
املرتبطة بها، فيما ان التداوالت 
على اسهم الشركات القيادية في 
القطاع استمرت في الضعف، 
خاصة ســـهم زين الذي سجل 

انخفاضا محدودا في سعره. 

في اســـهم الشركات التشغيلية 
والتي تنحصر في اسهم البنوك 
واجيليتي وزيـــن، وفي قطاع 
البنوك يأتي سهما البنك الوطني 
وبيت التمويل في املقدمة من حيث 

االقبال امللحوظ على شرائهما، 
حيث شهد السهمان عمليات شراء 
ملحوظة فـــي تداوالت امس مع 
استقرار اســـعارهما االمر الذي 
يشـــير الى ان السهمني مقبالن 

على ارتفاعات سعرية كبيرة مع 
نهاية العام احلالي خاصة في ظل 
التوقعات بتحســـن االداء املالي 
لهما في النصف الثاني من العام 
احلالي مقارنة بالنصف األول من 

نفس العام.

  المؤشرات العامة

  ارتفعت مكاســـب املؤشـــر 
السعري في الثواني األخيرة من 

 ومؤشرات  أرقام 

 تصدر مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعات قطاعات السوق 
الثمانية مبقـــدار ٧٤٫٢ نقطة، وجاء قطاع غير الكويتي في 
املركز الثاني بـ ٥١٫٩ نقطة، وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة 
الثالثة مبقدار ٤٨٫٨ نقطة، فيما حل قطاع االستثمار في املرتبة 
الرابعة بارتفاع قدره ٤٣٫٨ نقطة. واحتل قطاع األغذية املرتبة 
اخلامسة بارتفاع قدره ٣٨٫٨ نقطة، فيما احتل قطاع مؤشر 

البنوك املرتبة السادسة بارتفاع قدره ١٦٫٦ نقطة. 

 «المركز العقاري» يوصي بتوزيع ٥٫٨ فلوس للوحدة
  أعلن سوق الكويت لألوراق املالية انه قد ورد إليه من مدير صندوق 
املركز العقاري أنه أوصى بتوزيع ٥٫٨٣ فلوس للوحدة الواحدة، أي ما 
يعادل ٧٪ سنويا من القيمة االسمية للوحدة، عن الفترة من ٢٠٠٩/٨/١ 
ــجل  ــى ٢٠٠٩/٨/٣١، وذلك حلاملي وحدات الصندوق املقيدين في س إل

املساهمني كما في نهاية تداول يوم األحد املوافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٩. 
ــك الكويت املركزي على  ــا انه قد مت احلصول على موافقة بن   علم
ــورة أعاله تخضع ملوافقة  ــذه التوزيعات وان التوصية املذك إجراء  ه

اجلهات املختصة.  

 لصالح العمليات المشتركة في الوفرة

 صرح رئيس مجلس االدارة لشركة اجلليعة للتجارة واملقاوالت 
خالد الفهد بأن الشركة قد فازت مبناقصة توريد معدات رؤوس 
آبار وخدمات متصلة بها مع العمليات املشـــتركة بالوفرة بقيمة 
٦٦ مليون دوالر ملدة خمس ســـنوات اعتبارا من بداية الشـــهر 

اجلاري.
  اجلدير بالذكر ان املنافسة لهذه املناقصة كانت بني ٦ شركات 
عاملية، علما بأن شـــركة اجلليعة قد فازت بهذه املناقصة للمرة 
الثانية مع العمليات املشتركة حيث انتهى العقد السابق وكانت 

مدته ٣ سنوات بقيمة ١٢ مليون دينار. 

 «الجليعة للتجارة» تفوز بمناقصة 
  قيمتها ٦٦ مليون دوالر لمدة ٥ سنوات

 خالد الفهد

 في تقرير لها عن اإلنفاق العام والميزانية العامة للدولة

 «كامكو»: زيادة النفقات الرأسمالية عامل رئيسي لمساعدة 
االقتصاد للخروج من األزمة المالية بأقل أضرار ممكنة

التحتيـة   البنـى  الرأسـمالية علـى مشـاريع  النفقـات   ٤٫٢ مليـارات دينـار إجمالـي 

 اختالف وجهات النظر بين السلطتين حول جدوى المشاريع من أهم أسباب ضعف اإلنفاق  

 أكدت شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول (كامكو) في تقرير إللقاء 
الضـــوء على الوضع االقتصادي في ظل 
األزمة املالية العاملية بهدف إبداء الرأي في 
كيفية تنشيط الدورة االقتصادية ومعاجلة 
الوضع احلالي أن العامل الرئيســـي في 
الوطني للخروج من  مساعدة االقتصاد 
األزمة املالية احلالية بأقل أضرار ممكنة 
وبفترة زمنية قصيرة هو عن طريق زيادة 
النفقات الرأسمالية من قبل احلكومة، والتي 
بدورها ستســـاعد في تطوير القطاعات 
االقتصادية املنتجة في الكويت، ويتناول 
التقرير السياسة املالية للدولة وخصوصا 
فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية للدولة 

على مشاريع البنى التحتية.
  وأضافـــت «كامكو» أنـــه بلغ إجمالي 
النفقات الرأسمالية للدولة على مشاريع 
البنى التحتية خالل الـ ٤ سنوات املاضية 
نحو ٤٫٢ مليارات دينار (١٤٫٤ مليار دوالر) 
أو مـــا يعادل ٦٪ من إجمالـــي اإليرادات 
احملصلة خالل الفترة نفســـها حيث انها 
تعتبر من أقل النســـب مقارنة مع دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
  وإن من أهم أسباب ضعف اإلنفاق على 
مشاريع البنى التحتية اختالف وجهات 
النظر بني السلطتني التنفيذية والتشريعية 
حول جدوى تلك املشـــاريع، ما ينعكس 
سلبا على قدرة الدولة على طرح مشاريع 
القوانني  تنموية واقتصادية وتشـــريع 
التي تساعد على دعم الوضع االقتصادي 

للدولة.
  وبلغت إيرادات الدولة خالل الســـنة 
املالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ واملنتهية في ٣١ مارس 
٢٠٠٩ حوالي ٢١٫١ مليار دينار (٧٣٫٧ مليار 
دوالر)، في حني أن النفقات االستثمارية 
لم تتجاوز ١٫٦٦ مليار دينار (٥٫٨ مليارات 

دوالر).
  أما بالنسبة مليزانية الدولة للسنة املالية 
٢٠١٠/٢٠٠٩ والتي أقرت من قبل مجلس 
األمة فقد قدرت املصروفات الرأســـمالية 
بنحو ١٫٢٧ مليـــار دينار (٤٫٤٤ مليارات 
دوالر) مبا نســـبته ١٠٫٤٤٪ من إجمالي 
االعتمادات املخصصة للمصروفات وذلك 
بهدف توفير املوارد املالية الالزمة لتنفيذ 
املشاريع احليوية والضرورية واملرافق 

العامة.
  هذا وقد جاءت النفقات الرأســـمالية 
للســـنة املالية لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ اقل من 
التوقعات بالرغم مـــن حاجة االقتصاد 
الكويتي إلى التدخل احلكومي من خالل 
دعم املشاريع اإلنشائية وتدعيم االقتصاد 
الوطني والتي بدورها تنعكس إيجابا على 
مساهمة القطاع اخلاص في عملية النمو 

االقتصادي. واجلدير بالذكر أن التقديرات 
التي قامت بها اجلهات احلكومية قد اعتمدت 
الســـيناريو األسوأ وهو استمرار األزمة 
املالية وتداعياتها الســـلبية على أسعار 
النفـــط حتى نهاية عام ٢٠٠٩، فقد بنيت 
توقعات اإليرادات النفطية على أســـاس 
متحفظ جدا أي عند معدل سعر ٣٥ دوالرا 
للبرميل، وذلك على خلفية التراجع احلاد 
في أسعار النفط العاملية خالل الربع األخير 
من الســـنة املاضية حيث قدرت اجلهات 
احلكومية الكويتيـــة اإليرادات النفطية 
للســـنة املاليـــة ٢٠١٠/٢٠٠٩ بنحو ٦٫٩٢ 
مليارات دينار باملقارنة مع إيرادات فعلية 
بلغت ١٩٫٧١ مليار دينار في السنة املالية 

املنتهية ٢٠٠٩/٢٠٠٨.
  وأفـــادت «كامكو» بأنه من املتوقع أن 
تتخطى اإليرادات النفطية التقديرات لتصل 
إلى ما يقارب الـ ١٢٫٨ مليار دينار وبذلك 
تغطي العجـــز املتوقع دون الرجوع إلى 
االحتياطي العام للدولة، وذلك في حال 
استمر ســـعر برميل النفط عند مستواه 
احلالي حتى نهاية عـــام ٢٠٠٩، علما أن 
سعر برميل النفط قد تخطى عتبة الـ ٧٠ 
دوالرا للبرميل وهو ضعف السعر املتوقع 
من قبل اجلهات احلكومية والذي اعتمدت 
على أساسه ميزانية الدولة للسنة املالية 

.٢٠١٠/٢٠٠٩
  إيرادات النفط وذكـــرت «كامكو» أنه 
انطالقـــا من آثار األزمـــة على االقتصاد 
احمللـــي وتداعياتها فإن زيـــادة اإلنفاق 
على املشـــاريع اإلنشائية يعتبر من أهم 
السياســـات املالية التي ميكن أن تتبعها 
احلكومة لدفـــع عجلة االقتصاد الوطني 
وتفاديا ألي أزمة اقتصادية محتملة في 

املستقبل يكون تأثيرها سلبيا على جميع 
القطاعات االقتصادية، هنا تقع مسؤولية 
الدولة لوضع خطط اقتصادية من شأنها 
أن تعزز الوضع االقتصادي في البالد بعيدا 
عن االعتماد بشـــكل أساسي على املوارد 
النفطية وذلك عن طريق دعم القطاعات 
االقتصادية احلقيقية واملنتجة وخصوصا 

القطاع الصناعي.
  وقالت «كامكـــو» إن تعدد املوارد من 
شأنه أن يعزز االســـتقرار املالي للدولة 
كونهـــا ال تعتمد في إيراداتها على مورد 
واحد وبالتالي للحد من أي عجز محتمل 
في ميزانيتها نتيجة أي عوامل ســـلبية 
قد تصيب قطاعـــا معينا وكذلك نتيجة 
تذبذب أسعار النفط املرتبطة بشكل أساسي 
بأداء االقتصاد العاملي وتطورات األسواق 

العاملية.
  ولفتت «كامكو» إلى أنه حاليا تتمتع 
الكويت بوضع اقتصادي جيد يخولها التخاذ 
قرارات مهمة على الصعيد االقتصادي من 
خالل دعم القطاعات اإلنشائية والصناعية 
واخلدماتية والعقارية بالتعاون مع القطاع 
اخلاص. وذلك ملا له من أهمية في تنشيط 
الدورة االقتصادية والتي تعود بالفائدة 
على القطاعني العـــام واخلاص على حد 
سواء، باإلضافة إلى تطوير البنى التحتية 
حيث تعتبـــر قطاعات الصحة والتعليم 
والصناعة من أهم القطاعات التي يجب 
الدولة وكذلك  إيـــرادات  تطويرها لدعم 
ليمكنها من منافسة دول املنطقة في جميع 
القطاعات االقتصادية، علما أن دعم مثل 
هذه املشاريع يقلل من النفقات التي تقوم 
احلكومة بتغطيتها على كلفة العالج أو 

الدراسة في اخلارج.  

 وقف التداول 
بأسهم مجموعة 

األوراق المالية
الكويت    أعلن سوق 
املالية بأنه مت  لألوراق 
التداول بأســـهم  وقف 
شركة مجموعة األوراق 
املاليـــة، حلـــني ورود 
ايضـــاح بخصوص ما 
نشر في بعض الصحف 
احملليـــة حول تفاصيل 
بيع الشـــركة حلصتها 

في بنك بوبيان. 

 «كيبكو» تلتقي 
مستثمرين 

إلصدار سندات
  املنامة ـ رويترز: قال 
مصدر ان شركة مشاريع 
الكويت القابضة (كيبكو) 
فوضت بنوكا في ترتيب 
سلسلة من االجتماعات 
مـــع مســـتثمرين فـــي 

السندات.
  وقال مصرفي قريب 
من الصفقة «انها حملة 
ترويجية ال تنطوي على 
توقيع صفقات انها مجرد 
لقاءات مع املستثمرين». 
وفي مثل هذه االجتماعات 
الشـــركات مدى  تختبر 
إقبال املستثمرين أكثر من 
السعي لتوقيع صفقات. 
وأضـــاف املصرفـــي أن 
احلملة الترويجية ستبدأ 
يوم ٢٤ سبتمبر اجلاري 
وجتـــوب ســـنغافورة 
وهونـــغ كونـــغ ودولة 
االمارات العربية املتحدة 
وسويسرا وأملانيا ولندن. 
وإذا قررت «كيبكو» إصدار 
سندات فإنها ستكون من 
بني أول سندات يصدرها 
القطاع اخلاص في منطقة 
اخلليج العربية هذا العام 
وهو مؤشر على املزيد 
من التعافي في أســـواق 
السندات اإلقليمية بعد 
موجة اإلصدارات األخيرة 
لكل من السندات اإلسالمية 
والتقليدية التي طرحتها 
صناديق سيادية وشبه 
سيادية. وقال املصرفي 
إن بنوك بي.ان.بي باريبا 
وجولدمان ساكس وجيه.
بـــي مورجان مفوضون 

بترتيب اإلصدار.  

 إيرادات النفط (مليون دينار كويتي) 


