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جانب من عمومية شركة كي جي إل

عموميتها أقرت زيادة رأسمال الشركة إلى 27 مليون دينار وإعادة هيكلة اإلدارة

البغلي: »كي جي إل« تحرص على استكمال ميناء دمياط 
وتحقيق خطتها اإلستراتيجية وتطوير خدماتها محليًا

منى الدغيمي 
عقدت شركة كي جي إل الدولية 
العمومية  للموان���ئ جمعيته���ا 
العادية للسنة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2008 وأقرت جميع 
بنود جدول أعمالها التي من أبرزها 
زيادة رأس مال الش���ركة من 12 
مليون دينار إلى 27 مليون دينار 

وإعادة هيكلة اإلدارة.
وفي هذا اإلطار كشف رئيس 
مجلس إدارة الشركة فاضل عبداهلل 
البغلي أن الشركة أقرت الزيادة في 
رأس املال ملواجهة زيادة التكاليف 
الرأسمالية ملشروع إنشاء وبناء 
محطة احلاويات اجلديدة مبيناء 
دمياط مبص���ر وكذل���ك للوفاء 
بالتزامات الش���ركة املالية جتاه 
اجلهات املمولة، فضال عن حتقيق 
خطتها اإلستراتيجية في تطوير 

خدماتها ومشروعاتها. 
وأض���اف البغل���ي خالل عقد 
عمومية الشركة أمس انه في سبيل 
مواجهة حتديات األزمة العاملية في 
عام 2009، ستقوم الشركة بالتركيز 
على حتسني األداء التشغيلي في 
ميناءي الكويت واإلمارات العربية 
املتحدة واحلرص على االنتهاء من 
األعمال اإلنشائية في ميناء دمياط 
في مصر في الوق���ت احملدد لها 
وبدء التشغيل التجاري التجريبي 
للمرحلة األولى في منتصف عام 
2010 بس���عة 2.5 مليون حاوية 
منطية عل���ى أن ترتفع إلى 4.5 
مالي���ني حاوية منطية مع انتهاء 

أعم���ال املرحل���ة الثانية في عام 
2015، حيث س���تصبح من أبرز 
محط���ات احلاويات ف���ي منطقة 
الشرق األوسط خلدمة اخلطوط 
املالحية العاملية وتسهيل عمليات 
الشحن بني الشرق وأوروبا وأميركا 

الشمالية.
وتاب���ع في الس���ياق ذاته ان 
الش���ركة تقوم بأعمال اإلنش���اء 
والبناء واإلدارة حملطة احلاويات 
اجلديدة مبوجب عق���د االلتزام 
املوقع مع هيئة ميناء دمياط وعقد 
اإلدارة املوقع مع ش���ركة دمياط 
الدولية للموانئ املالكة للمشروع 
في عام 2006 وملدة أربعني عاما، 

القي���ام مبراجعة جميع  وكذلك 
أوجه املشروع بغرض زيادة كفاءة 
اإلجناز ودعم اقتصاديات املشروع 
س���واء في مرحلة اإلنشاء والتي 
تقوم الشركة فيها بدور املراقب 
وص���وال إلى مرحلة التش���غيل 
التجاري حيث تقوم الشركة بدور 

املدير جلميع األعمال.
 وقال البغلي ان الشركة كانت 
حريصة خالل ع���ام 2008 على 
العاملية  متابعة مؤشرات األزمة 
وتأثيرها على حجم العمل، وأكد 
على أن الشركة قد أعدت عدة خطط 
ملواجهة تلك التأثيرات ولتحقيق 
املزيد  تطلعاتها نحو استقطاب 

من س���فن احلاويات والدحرجة، 
كما واصلت اتصاالتها مع اجلهات 
احلكومية املعنية واجلهات ذات 
العالقة بهدف تسهيل اإلجراءات 
والتغل���ب على املعوقات ووضع 
احللول الكفيلة مبواجهة التأثيرات 
السلبية لألزمة االقتصادية العاملية 
على صناعة املوانئ. وأوضح انه 
نتيجة للجهود التي بذلتها »كي. 
جي.ال« ارتفعت نس���بة الشركة 
من عمليات مناولة سفن بضائع 
الدحرجة واحلاويات لعام 2008 
في ميناءي الشعيبة وصقر %100 

و40% مقارنة بالعام 2007.
 واشار إلى أن هذه الزيادة في 

نسبة عمليات املناولة لم تترجم 
زيادة في عائدات الشركة بسبب 
تخفيض األس���عار حيث بلغت 
اإليرادات التشغيلية للشركة 4.21 
ماليني دينار في عام 2008 مقارنة 
باإليرادات التشغيلية في عام 2007 
والتي بلغ���ت 4.26 ماليني دينار 
في حني بلغت تكاليف التشغيل 
3.75 ماليني دينار في عام 2008 
مقارنة مببلغ 3.35 ماليني دينار في 
عام 2007، مشيرا إلى أن إيرادات 
الش���ركة في نهاية السنة املالية 
2008 بلغ���ت 4.40 ماليني دينار 
في حني بلغت هذه اإليرادات 7.09 

ماليني دينار في عام 2007. 

الحكومة تتعاون مع باقي السلطات وفقًا ألحكام الدستور

في تقريرها األسبوعي عن سوق الكويت لألوراق الماليةأكد أن األوضاع مازالت عسيرة لكنها تظهر عالمات متزايدة على التحسن

خالل استبيان لمديري االستثمار لشهر سبتمبر

مع تراجع الدوالر إلى أدنى مستوياته في عام مقابل اليورو

اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى
في عام مقابل الدوالر 

طوكي���و � رويت���رز: ارتفع 
اليورو إلى أعلى مستوى في عام 
مقابل ال���دوالر أمس مع تفاؤل 
املستثمرين باملؤشرات املتزايدة 
العاملي  انتعاش االقتصاد  على 
أموالهم  إلى حتويل  مما دفعهم 
من العملة األميركية إلى عمالت 
وأص���ول أخرى تنط���وي على 

مخاطر أعلى.
وصعد اليورو إلى 1.474 دوالر 
على منصة إي.بي.اس للمعامالت 
االلكترونية مسجال أعلى مستوى 
منذ أواخر سبتمبر 2008 وبارتفاع 
0.2% أمس، وهبط مؤشر الدوالر 
الذي يقيس أداء العملة األميركية 
مقابل ست عمالت رئيسية أخرى 
إلى أدنى مس���توى في عام عند 

76.118 بانخفاض %0.2.
هذا وقد ظل الدوالر األميركي 
في موقف الدفاع في التعامالت 

اآلسيوية أيضا أمس مع مواصلة 
العمالت  املس���تثمرين ش���راء 
املرتبطة بالنمو مما رفع الدوالر 

االسترالي إلى أعلى مستوى له 
في عام مدعوم���ا بأدلة متزايدة 

على انتعاش عاملي.

العبداهلل يمنح الدرجة 17 للعاملين 
بمؤسسة البترول وشركاتها التابعة

المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة 
دون تغيير عند %0.1

»غلف إنفست«: الشراء المكثف على األسهم الرخيصة 
ومحافظة »التشغيلية« على أسعارها وراء ارتفاع البورصة

»ميريل لينش«: المستثمرون متفائلون بانتعاش االقتصاد 
العالمي وعودة الحديث عن سيناريو »االعتدال«

أكد مسح ميريل لينش ملديري صناديق االستثمار 
الذي أجرته ميريل لينش ملديري االس����تثمار لش����هر 
سبتمبر، تزايد تفاؤل املستثمرين بانتعاش االقتصاد 
العاملي هذا الشهر في أعقاب طفرة التفاؤل التي شهدها 
شهر أغسطس املنصرم. وأوضحت نتائج االستبيان أن 
أولئك املديرين أخذوا يعيدون النظر بتوزيع أصولهم 
االستثمارية، ويؤمنون تدريجيا باالنتعاش االقتصادي 

العاملي الراهن.
 وحافظ املستثمرون على تفاؤلهم بخروج االقتصاد 
العاملي من الكساد وباجتاه سيناريو ما يسمى »االعتدال«. 
وف����ي الوقت ال����ذي توقع فيه 72% من املش����اركني في 
االستبيان حتسن االقتصاد العاملي خالل العام املقبل، 
ترى نس����بة مماثلة منهم أن »معدلي النمو والتضخم 
س����يكونان أدنى من املعدل املعتاد« خالل الش����هور ال� 

12 املقبلة.
 وأش����ارت نتائج االس����تبيان إلى ارتفاع السيولة 
النقدية وسط توقعات ببلوغ متوسط األرصدة النقدية 
4.1% من إجمالي األصول، مقارنة مع 3.7% خالل شهر 
أغس����طس املاضي، والى أدنى معدل منذ يوليو 2007. 
وارتفع صافي عدد مخصصي األصول الذين احتفظوا 
بأرصدة نقدية أكبر من املألوف إلى 10% مقارنة مع %3 
في أغسطس، بينما انخفضت نسبة مخصصي األصول 
الذين احتفظوا بأسهم مبعدل أعلى من املألوف إلى نسبة 
27%، مقارنة مع 34% في أغسطس. وخفض املستثمرون 
مخصصاتهم ألسهم مختلف القطاعات االقتصادية إلى 

ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعا. 
وانعكس التوجه الذي شهده أغسطس للعودة إلى 
األسهم املرتبطة قطاعاتها بالدورات االقتصادية، حيث 
خفض املشاركون في االس����تبيان من حجم حيازاتهم 
من أس����هم قطاعات املواد اخلام واملنتجات الصناعية 

واملنتجات واخلدمات غير احليوية.
 وقال رئيس دائرة إستراتيجية األسهم األوروبية 
في بن����ك أوف أميركا س����يكيوريتيز - ميريل لينش 
للبحوث جاري بيكر: »تشير قفزة مستويات السيولة 
النقدية وتقليص حيازات األسهم في سبتمبر، إلى عدم 
مواكبة رغبة املستثمرين في املجازفة لثقتهم بحدوث 

انتعاش اقتصادي.
 بدوره قال مايكل هارتنت رئيس دائرة إستراتيجية 
االس����تثمار الدولي في األس����هم في بن����ك أوف أميركا 
سيكيوريتيز - ميريل لينش للبحوث: »عاد سيناريو 
االعتدال إلى الساحة االقتصادية، حيث انه رغم وجود 
إجم����اع على توق����ع انتعاش اقتص����ادي عاملي، إال أن 
املس����تثمرين يتوقعون أن يكون النمو مبعدالت أدنى 

من املألوف وغير تضخمي«.
يبدو أن منطقة اليورو تقت����رب من نهاية رحلتها 
التي ستحولها من منطقة منبوذة إلى وجهة استثمارية 
مفضلة. وأش����ارت نتائج استبيان سبتمبر إلى أن أقل 
من 1% من املشاركني يحتفظون بحيازات أسهم أوروبية 
أقل من املألوف، بانخفاض حاد عن 13% خالل أغسطس. 
ويعتبر هذا التحول أكثر التوقعات إيجابية حول آفاق 
النمو االقتصادي للمنطقة منذ فبراير 2008، حني كان 
مخصصو األصول يحتفظون بحيازات أسهم أوروبية 

أعلى بشكل طفيف عن املألوف.
 وتش����كل هذه العودة إلى منطق����ة محايدة، حتوال 
كبيرا في اآلراء مقارنة مع املستويات املنخفضة للثقة 
باالقتصاد األوروبي التي عرفها ش����هر مارس املاضي، 
حني كان 40% من مخصصي األص����ول في الصناديق 
االستثمارية املشاركة في االستبيان، يحتفظون بحيازات 
أس����هم أوروبية أقل من املألوف. إال أن تزايد القناعات 
بانتعاش أوروبي لم يصل بعد إلى اململكة املتحدة، حيث 

بلغت النس����بة الصافية حليازات مخصصي األصول 
من األس����هم البريطانية 10%، بتحسن طفيف عن %13 

في أغسطس.
 كما أعرب املش����اركون في االستبيان عن تفاؤلهم 
مبستقبل االقتصاد األوروبي، حيث أكد 7% منهم اعتزامهم 
زيادة حيازاتهم من األسهم األوروبية خالل الشهور االثني 
عش����ر املقبلة، بينما قال 30% منهم في يوليو املاضي، 
انهم س����يحتفظون بحيازات أقل من األسهم األوروبية 

خالل الشهور االثني عشرة املقبلة. 
وأض����اف مايكل هارتنت: »تؤكد اس����تعادة أوروبا 
لش����عبيتها في أوس����اط املس����تثمرين، توقف أولئك 
املستثمرين عن اعتبار أسهم األسواق الصاعدة اخليار 
االستثماري الوحيد في قطاع األسهم، وأن املستثمرين 
باتوا ميتلكون إس����تراتيجية أوسع نطاقا على صعيد 

مناطق العالم والقطاعات املختلفة«.
وسبح مديرو صناديق االستثمار في أوروبا عكس 
التيار العاملي من خالل تخفيضهم حليازاتهم النقدية، 
حيث انخفضت نسبة املستثمرين الذين احتفظوا بحيازات 
نقدية كبيرة إلى 21%، مقابل 29% في أغسطس، بينما 

انخفض صافي األرصدة النقدية من 3.7% إلى %3.
اش����ترك في املس����ح العاملي ما مجموعه 234 مديرا 
لصناديق االستثمار يشرفون على توظيف 667 مليار 
دوالر. واشترك في االستطالع االقليمي ما مجموعه 189 
مديرا يستثمرون 408 مليارات دوالر. وقد أجري املسح 
من 4 الى 10 سبتمبر. وقام باالستطالع بنك أوف أميركا 
لألوراق املالية - ميريل لينش مبعاونة شركة األبحاث 
TNS من خالل شبكتها الدولية في أكثر من 50 بلدا توفر 
خدمات استعالم السوق في أكثر من 80 بلدا للمنظمات 
الوطنية واملتعددة اجلنسيات. وتأتي في املرتبة الرابعة 

بني مجموعة خدمات السوق في العالم. 

72% من المش�اركين في االستبيان توقعوا تحسن االقتصاد العالمي خالل العام المقبل

أكدت الش���ركة اخلليجية الدولية لالس���تثمار »غلف انفست« في تقريرها 
األسبوعي عن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع املؤشر السعري 
بواقع 76.7 نقطة وبنس���بة 0.99% كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 2.64 نقطة 
وبنسبة 0.59%. وذلك لعدة عوامل أهمها، حترك املجاميع والشراء املكثف على 
األسهم الرخيصة مع اقتراب اقفاالت الربع الثالث من العام، باإلضافة إلى محافظة 

األسهم القيادية والتشغيلية على أسعارها.
وأضاف التقرير أنه كما كان لزيادة بنك الكويت الوطني حصته في بنك بوبيان 
لتصل إلى 40% األثر اإليجابي على متاسك السوق وزيادة حجم التداوالت. كما 
ارتفعت األس���واق اخلليجية والعاملية تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط العاملية 
وانعكس ذلك باإليجاب على س���وق الكويت لألوراق املالية. ولفت التقرير إلى 
تص���در قطاع البنوك أعلى تداول بنس���بة 42.1% من إجمال���ي القيمة املتداولة 
لألسبوع حيث شهد س���هم بنك بوبيان تداوال ب� 174 مليون سهم بقيمة 110.5 
ماليني دينار، وأيضا ش���هد س���هم »بيتك« تداوال ب� 18 مليون سهم بقيمة 23.4 
مليون دينار، وحل قطاع االستثمار ثانيا بنسبة 19% وذلك بسبب التداول على 

سهم السالم حيث تداول ب� 138.5 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار.

التغير %17 سبتمبر10 سبتمبر االسهم  االكثر ارتفاعا
25.8%0.0620.078الشركة العربية العقارية

16.4%0.3350.390شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء
15.9%0.0440.051شركة املستثمر الدولي

15.5%0.0580.067الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار
12.4%0.1940.218الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية

التغير %17 سبتمبر10 سبتمبراالسهم االكثر تراجعا
-14.0%1.1400.980شركة السكب الكويتية

-11.0%0.1000.089شركة منشآت للمشاريع العقارية
-8.7%0.2300.210شركة مشرف للتجارة واملقاوالت

-8.5%0.1880.172مجموعة عارف لالستثمار
-7.2%0.0690.064شركة التجارة واالستثمار العقاري

الذهب يكسر حاجز ال� 1020 دوالرًا
لألوقية بالغًا أعلى مستوياته في 18 شهرًا 

طوكيو � رويترز: أبقى بنك اليابان املركزي سعر 
الفائدة القياس���ي بال تغيير عند 0.1% أمس ورفع 
تقديرات���ه لالقتصاد مع زيادة الفرص ألن يتمكن 
من حتقيق التوقعات النتعاش معتدل أوائل العام 

القادم مدعوما بتحسن الصادرات واإلنتاج.
وأضفى البنك املركزي أيضا سمة ايجابية على 
رأيه بشأن األوضاع املالية قائال انها مازالت عسيرة 
لكنها تظهر عالمات متزايدة على التحسن، وجاء 
قرار اإلبقاء على أسعار الفائدة بال تغيير باإلجماع، 
وكان البنك املركزي قد خفض أسعار الفائدة مرتني 

العام املاضي إلى %0.1 

ونفذ إجراءات غير تقليدية لتخفيف أزمة االئتمان 
في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز االس���تثماري 

األميركي في سبتمبر املاضي.
وقال محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا إنه 
على الرغم من وجود بعض املخاطر، يتجه االقتصاد 
نحو التعافي واملتوقع حدوثه في النصف الثاني 
من العام املالي احلالي املنتهي في مارس من العام 
القادم، وكان االقتصاد الياباني قد منا للمرة األولى 
خالل عام في الربع املمتد من أبريل إلى يونيو، وقال 
البنك إن الصادرات املتنامية وتقلص املخزونات 

كانت مؤشرا على حتسن األوضاع.

لن���دن � رويترز: بلغت أس���عار الذهب أعلى 
مستويات في 18 شهرا للجلسة الثانية على التوالي 
أمس مع تراجع الدوالر إلى أدنى مس���توياته في 
عام مقابل اليورو، مما ش���جع على شراء املعدن 

النفيس كمالذ آمن للمستثمرين.
وقال متعاملون إنه إذا استمر تراجع الدوالر، 
فمن املرجح أن يكس���ر الذهب املستوى القياسي 
عند 1030.8 دوالرا لألوقية رغم ضعف املشتريات 
الفورية وتباطؤ الطلب على الصناديق املدعومة 

بالذهب واملتداولة في البورصة.
وارتف���ع الذهب ف���ي املعام���الت الفورية إلى 
1020.55 دوالرا لألوقية م���ن 1016.70 دوالرا في 
أواخ���ر معامالت نيويورك أم���س االول، وصعد 
الذهب في املعامالت اآلجلة تس���ليم ديسمبر في 

قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية 2.4 
دوالر إلى 1022.4 دوالرا لألوقية.

كما ارتفعت املعادن النفيسة الصناعية البالتني 
والبالديوم والفضة مس���تفيدة من حتسن آفاق 
االنتاج الصناعي، وبلغ البالتني والبالديوم أعلى 
مستويات منذ س���بتمبر 2008 في حني وصلت 

الفضة إلى أعلى مستوى في 13 شهرا.
وبلغ س���عر الطلب على الفض���ة في العقود 
الفوري���ة 17.51 دوالرا لألوقية مقارنة مع 17.35 
دوالرا ام���س، وبلغ البالتني 1342 دوالرا لألوقية 
مقارنة مع 1344.50 دوالرا في نيويورك، في حني 
بلغ البالديوم أعلى مستوى في 12 شهرا مسجال 
300 دوالر لألوقي���ة مقارنة مع 296 دوالرا أمس 

االول.

.. ويؤكد عرض المشاريع النفطية الكبرى 
على مجلس األمة تعزيزًا لمبدأ الشفافية

اشار وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
البترول الكويتية الشيخ احمد العبداهلل الى انه وفي 
اطار السعي املتواصل نحو خلق مناخ عمل ايجابي 
في املؤسسة وشركاتها النفطية وايجاد محيط عمل 
حافز وداعم يس���هم في النه���وض بالقوى العاملة 
الوطنية ويدعم تطوير مساراتهم الوظيفية واملهنية 
بطريقة هادفة قد تقرر بعد دراسة اوضاع املهندسني 
والفنيني واملديري���ن وموافقة جلنة عالقات العمل 
على التوصيات التي اسفرت عنها الدراسة املوافقة 
على منح الدرجة 17 للعاملني باملؤسسة وشركاتها 
التابعة من حملة الش���هادة الهندسية او اجلامعية 
الفنية ويش���غلون وظائف ذات طابع هندس���ي او 
فني على الدرجة 16 ومنح الدرجة 20 للمديرين في 
القط���اع النفطي وذلك اعتبارا من اول اكتوبر وفقا 

للمعايير املعتمدة في هذا الشأن.
واوض���ح ان اجلهات املختص���ة بالقطاع تكعف 
حاليا على دراسة منح الدرجة 17 لشاغلي الوظائف 
اجلامعية غير الهندسية والفنية وقد عرضت الدراسة 
على جلنة عالقات العمل وسيتم تقرير ما يلزم في 
هذا الشأن بعد استعراض التوصيات التي اسفرت 
عنها الدراس���ة على االعض���اء املنتدبني بعد اجازة 

عيد الفطر.

اكد وزير النفط الش���يخ احمد العبداهلل ما 
جاء في تصريحه الس���ابق بانه سيتم عرض 
املشاريع النفطية الكبرى املدرجة ضمن برنامج 
عمل احلكومة وخطة التنمية اخلمسية للدولة 
على السلطة التشريعية وذلك انطالقا من مبدأ 

حتقيق اعلى درجات الشفافية.
وقال ان احلكومة كسلطة تنفيذية متارس 
اختصاصاتها املنصوص عليها في الدس���تور 
وتتعاون مع باقي السلطات في الدولة وفقا الحكام 

الدستور وتطبيقا ملبدأ الفصل بني السلطات.

الشيخ احمد العبداهلل

محادثات للبنك الدولي مع دول الخليج
لرفع حصصها في رأسمال البنك

دبيـ  رويترز: نقلت صحيفة قطرية عن مسؤولة كبيرة 
بالبنك الدولي قولها إن البنك يجري محادثات مع دول اخلليج 
ــمال البنك وإن من املقرر  ــة لرفع حصصها في رأس العربي

اإلعالن عن حجم أي زيادات في أكتوبر.
ــس البنك الدولي  ــروي نائبة رئي ــت آن ـ ماري لي وقال
ــرق  ــار العام ملجموعة البنك الدولي جلريدة الش واملستش
القطرية إن مثل تلك الزيادات في حصص رأس املال ستمنح 

تلك الدول تلقائيا حقوق تصويت أكبر في البنك.

)أسامة البطراوي( 


