
الجمعة 13 نوفمبر 2009   31اقتصاد
بالتعاون مع »سبي« لخدمات النفط والغاز الفرنسية بمقر الشركة بمنطقة الصليبية

»األنابيب« تفتتح مصنعًا لخدمة وتصليح أنابيب الحفر

ارتفاع عرض النقد بنسبة %15.7
 إلى 24.73 مليار دينار في أكتوبر

»االستثمارات الوطنية«: تزاحم إعالنات الشركات
 يؤثر سلبًا على السيولة

»المركز«: االحتقان السياسي وراء النزول الحاد للبورصة
أرج����ع تقرير 
ش����ركة املركز 
النزول  املالي 
الذي  احل����اد 
ش����هده س����وق الكويت لألوراق املالية 
لهذا األس����بوع في ظل استمرار انعدام 
الثقة والقلق العام املسيطر بشأن الوضع 
االقتصادي احمللي إلى تأخر نتائج بعض 
الش����ركات القيادية من جهة واالحتقان 
السياسي في البلد واخلوف من استمرار 
تعطل عجلة التنمي����ة من جهة أخرى، 
والذي يزيد من أهمية اإلسراع في إيجاد 
الش����ركات والتي ظهر  احللول ملشاكل 
تأثيرها عل����ى نتائج البنوك عن طريق 
املخصصات التي ارتفعت بدرجة عالية 
ووضع القوانني والتش����ريعات الالزمة 
خللق بيئة جاذبة لالستثمار كفيلة بضمان 
دخول االستثمارات األجنبية إضافة إلى 

رفع كفاءة االستثمار احمللي، وعلى الرغم 
من ظهور بوادر التعافي االقتصادي على 
كثير من الدول وحتقيق ميزانية الكويت 
فائضا قياسيا إال أن سوق الكويت لألوراق 
املالية بات السوق الوحيد من بني أسواق 
املنطقة الذي حقق خس����ائر منذ بداية 
الس����نة مما يؤكد على ضرورة التدخل 
خصوصا أن الكويت لم يكن لها عالقة 
مباشرة باألزمة العاملية والتي كشفت لنا 
عن ضرورة عمل إصالحات هيكلية كانت 

غير ظاهرة بصورة واضحة.
ومن الناحية الفنية قال التقرير ان 
املؤشر السعري حظي بدعم عند مستوى 
6950 و6800 نقطة بينما يواجه مقاومة 
عند مستوى 7150 و7200 نقطة، بينما 
يحظى املؤشر الوزني بدعم عند مستوى 
390 نقطة فيما يواجه مقاومة عند مستوى 

405 و410 نقاط.

ذكر تقرير شركة االستثمارات 
الوطنية حول األداء األس����بوعي 
للبورصة ان مؤشر املعدل اليومي 
لكمي����ة األس����هم  املتداولة وعدد 
الصفقات وقيمتها شهد انخفاضا 
بنسبة 17.2% و17.8% و10.5% على 
التوالي، ومن أصل ال� 202 شركة 
مدرجة بالسوق مت تداول أسهم 160 
شركة بنسبة 79.2% من إجمالي 
املدرجة بالسوق  أسهم الشركات 
ارتفعت اسعار أس����هم 17 شركة 
بنسبة 10.6% فيما انخفضت اسعار 
أسهم 123 ش����ركة بنسبة %76.9 
واستقرت اسعار أسهم 20 شركة 
بنس����بة 12.5% من إجمالي أسهم 
الش����ركات املتداولة بالسوق ولم 
يتم التداول على أسهم 42 شركة 
بنس����بة 20.8% من إجمالي أسهم 
الشركات املدرجة بالسوق الرسمي، 
علما انه اليزال هناك 6 ش����ركات 
الى  التداول استنادا  موقوفة عن 
قرار جلنة السوق رقم 97/4 والذي 
يلزم كافة الشركات والصناديق 
املدرجة بالسوق بتقدمي البيانات 
املالية في موعد أقصاه 45 يوما من 

تاريخ انتهاء الفترة احملددة.
وحول القيمة الس����وقية ذكر 
التقرير انها بلغت 31.225.8 مليون 
ق����دره 1.829.7  دينار بانخفاض 
مليون دينار وما نس����بته %5.5 
مقارنة بنهاية األسبوع قبل املاضي 
والبالغة 33.055.5 مليون دينار 
وانخفاض قدره 2.573.2 مليون 
دينار وما نسبته 7.6% عن نهاية عام 
2008. اما األداء العام للسوق فقال 
التقرير ان سوق الكويت لألوراق 
املالية أنهى تعامالته خالل األسبوع 

أدائه باملقارنة  على انخفاض في 
بإقفال األسبوع وذلك بالنسبة الى 
املؤشرات العامة )NIC50 � السعري 
� الوزني( والتي حققت خس����ائر 
بنسب بلغت 6.2% و3.8% و%5.5 
على التوالي، وكذلك األمر بالنسبة 
للمتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة � الكمية املتداولة 
� عدد الصفقات( حيث انخفضت 
بنسب بلغت 11% و17% و18% على 
التوالي، هذا وقد بلغ املتوس����ط 
اليوم����ي للقيم����ة املتداولة خالل 
االس����بوع 39 مليون دينار مقابل 

43 مليونا لألسبوع قبله.
فيما يتواصل األداء الس����لبي 
لس����وق الكويت ل����ألوراق املالية 
بضغ����ط م����ن انخف����اض معظم 
األس����هم القيادية ويتبني ذلك من 
خالل انخفاض املؤشرات املوزونة 
بنسب تفوق املؤشر السعري مبعدل 
أق����ل من الضعف بقليل، تبع ذلك 
تأثر األسهم األخرى ذات الرسملة 
املتوسطة والصغيرة، حيث متيز 
اليومان األخيران من إقفال األسبوع 

بعروض عند احلدود الدنيا لعدد 
ليس بقليل من الشركات، خاصة 
مع وصول املؤشر العام عند مفترق 
طرق، فبعد ان حافظ على مستواه 
فوق 7.300 نقط����ة بنهاية إقفال 
األسبوع املاضي أصبح اآلن يقبع 
مباشرة فوق مستوى 7.000 نقطة، 
والذي لم يص����ل اليه منذ الثاني 
من ابريل املاضي، فيما كانت ادنى 
نقطة يصل  اليها املؤشر العام منذ 
بداية الربع الثالث لعام 2008  وذلك 
بتاريخ األول من مارس 2009  هذا 
ويالحظ في هذا النطاق السعري 
احلالي جتمد أوامر البيع والشراء 
او ترقبها بانتظار ما سيسفر عنه 
توجه السوق خالل املرحلة القليلة 
املقبلة وكذلك اثر اللغط احلاصل 
جراء تزاحم إعالنات الشركات عن 
أرباحها لألش����هر ال� 9 خالل فترة 
واح����دة ما يتطل����ب وقتا لفرزها 
واس����تيعابها وهو ما ساعد كذلك 
على نوع م����ن اجلمود في اتخاذ 
القرارات وبالتالي تأثر مستويات 

السيولة بشكل سلبي.

»بي إم دبليو« تستثمر  735 مليون دوالر في الصين 

»ساراسين« يطلق  خدمات إسالمية

الذهب قياسي بـ 1123 دوالرًا

»هيوليت باكارد« تشتري »ثري كوم«
سان فرانسيسكو � د.ب.أ: أعلنت شركة هيوليت 
باكارد أكبر منتج للكمبيوتر الش����خصي في العالم 
التوصل إلى اتفاق لشراء شركة صناعة معدات شبكات 

الكمبيوتر ثري كوم مقابل 2.7 مليار دوالر.
وتعطي الصفقة »هيوليت باكارد« األميركية موطئ 

قدم مهم في سوق معدات الشبكات.

وتأتي في الوقت الذي توسع فيه شركات الكمبيوتر 
العمالقة اآلخرى مثل سيسكو سيستمز ملعدات الشبكات 
وأوركل للبرمجيات مجاالت عملها في هذا القطاع من 
خالل صفقات االس����تحواذ لتنويع مصادر اإليرادات 
وتقدمي حزم خدم����ات تكنولوجية متكاملة للعمالء 

املؤسسيني.

  طوكيو � رويترز: س���جلت 
أس���عار الذهب مستوى قياسيا 
مرتفعا جدي���دا متخطية حاجز 
1123دوالرا لألوقية في التعامالت 
اآلسيوية أمس مع استمرار إقبال 
املس���تثمرين على شراء املعدن 
النفي���س للتح���وط ضد ضعف 

الدوالر.
الذه���ب للبيع  وقفز س���عر 
الفوري خالل تداوالت أمس إلى 
1123.7دوالرا لألوقية وهو أعلى 
مستوى له على اإلطالق، مقارنة 
مع سعر 1117.45 دوالرا عند االغالق 
في سوق نيويورك أمس االول، 
وصعدت العقود اآلجلة للذهب إلى 
1120.70 دوالرا لألوقية وهو أيضا 

مستوى قياسي مرتفع جديد. 

رويترز: أظهرت بيانات رسمية 
النقدي بنس���بة  منو املعروض 
15.7% ف���ي أكتوبر من 14.7% في 

سبتمبر املاضي.
وقال بنك الكويت املركزي في 
الش���هرية إن املعروض  نشرته 
النق���دي »ن2« ارتفع إلى 24.73 
مليار دينار في 31 أكتوبر، وأظهرت 
البيانات انه في أكتوبر ارتفعت 
أشباه النقود ومن بينها املدخرات 
والودائ���ع ألجل بالدينار وكذلك 

الودائع بالعمالت األجنبية %18.25 
إلى 19.83 مليار دينار.

وكانت أشباه النقود ارتفعت 
في سبتمبر 17.9% الى 19.67 مليار 
دين���ار، ولم يتس���ن على الفور 
احلصول على البيانات اخلاصة 
باملعروض النق���دي »ن3« وبلغ 
املعروض النق���دي »ن3« 24.58 
مليار دينار في سبتمبر، وارتفع 
املعروض النقدي »ن1« 6.3% في 
أكتوبر إلى 4.89 مليارات دينار  من 

4.6 مليارات في العام السابق.
البيان���ات عن ان  وكش���فت 
البنك املركزي  إجمالي مطالبات 
على القطاع اخلاص التي تشمل 
أيضا استثماراته احمللية زادت 
بنسبة 7.13% في عام حتى أكتوبر 
إلى 26.89 مليار دينار، وتراجعت 
التسهيالت االئتمانية 3% في العام 
املنته���ي في أكتوب���ر إلى 736.2 
مليون دينار انخفاضا من 878.1 

مليون دينار في سبتمبر.

بكني � د.ب.أ: أعلنت ش���ركة صناعة السيارات 
الفارهة األملانية بي إم دبليو اعتزامها استثمار 5 
مليارات يوان صيني )ما يعادل 735 مليون دوالر( 

لزيادة طاقتها اإلنتاجية في الصني.

وذك���رت »بي إم دبليو« أنها ستس���تخدم هذه 
االستثمارات إلقامة مصنع ثان في مدينة شني يانغ 
شمال الصني لزيادة طاقتها اإلنتاجية في الصني 

إلى 300 ألف سيارة سنويا.

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعات 
األنابيب واخلدمات النفطية عادل رضا بهبهاني ان فكرة 
إنش���اء مصنع خدم���ة تصليح أنابي���ب احلفر وصناعة 
اكسسواراتها جاءت بسبب عدم توافر مصنع يقدم مثل 
هذه النوعية من اخلدمات اخلاصة والدقيقة في الس���وق 
الكويتي. حديث بهبهاني جاء خالل حفل افتتاح املصنع 
مبقر الشركة مبنطقة الصليبية بالتعاون مع شركة »سبي« 
خلدمات النفط والغاز الفرنس���ية بحضور نائب رئيس 
مجلس إدارة الش���ركة لؤي اخلرافي والسفير الفرنسي 
بالكويت ورؤس���اء ومسؤولي عدد من الشركات احمللية 

والعاملية.
 وبني بهبهان���ي أن املصنع البالغ كلفته مليون دوالر 
يقدم خدمة تسنني وصيانة األنابيب بشكل يالئم متطلبات 

العمالء معتمدا على اخلبرة الفرنس���ية التي تعمل ألول 
مرة في الكويت، ومن قبل كانت تضطر الشركات احمللية 
للجوء للشركات في اخلارج عند احلاجة إلى ذلك، الفتا إلى 
أن األنابيب س���تقدم املزيد من اخلدمات مستقبال للقطاع 
النفطي بعد دراسات وافية حلاجته. من جهته قال املدير 
العام للشؤون اإلدارية واملالية بالشركة مشعل الرومي ان 
الشركة العاملية لصناعة املواسير املصرية تأثرت أعمالها 
بأزمة االقتصاد العاملي، إال أنه متوقع أن تقوم بالدخول 

في عدة مشروعات قريبا.
وفي كلمته قال املدير العام لش���ركة »سبي« باخلليج 
غسان الطويل ان حجم اعمال الشركة في منطقة اخلليج 
يفوق 200 مليون دوالر سنويا، مشيرا الى ان الشركة لديها 
أفرع في كل من قطر وس���لطنة عمان واإلمارات العربية 
املتحدة واملكتب الرئيس���ي لها ف���ي »أبوظبي«. وأضاف 

الطويل ان »سبي« تعمل في 40 دولة على مستوى العالم 
ومتواجدة في فرنسا منذ اكثر من 120 عاما، مؤكدا على ان 
حجم استثمارات الشركة سنويا يتجاوز 5 مليارات دوالر، 
مشيرا الى ان الش���ركة لديها 29 ألف عامل ومتخصص 
وفني���ون في مجاالت النفط والغاز واألعمال الهندس���ية 

واإلنشائية.
وأش���ار الطويل الى ان الكويت لديها برنامج طموح 
لزيادة إنتاج النفط من 2.5 مليون برميل يوميا وصوال 
إلى 4 ماليني بحلول 2010، مما يعزز الوضع التنافس���ي 
لصناعة األنابيب وتقدمي اخلدمات املساندة إلعمال احلفر 
واالستكش���اف وهو ما دعم موقف الش���ركة في التوجه 
للش���راكة اإلستراتيجية مع ش���ركة األنابيب الكويتية، 
متوقعا زيادة حجم األعمال في الشركة بعد بداية العمل 

الطموح في خدمة القطاع النفطي في الكويت.

بهبهاني: المصنع يقّدم خدمة تسنين وصيانة األنابيب بالتعاون مع الخبرة الفرنسية

)سعود سالم(عادل رضا بهبهاني ولؤي اخلرافي وغسان الطويل خالل افتتاح املصنع

لقطة ملعدات املصنع .. ومستمعا إلى شرح عن تفاصيل عمل املصنع

الذهب قفز ألعلى مستوى

لؤي اخلرافي متحدثا مع غسان الطويل عقب االفتتاح

التشاؤم يسود تداوالت السوق

»غلف إنفست«: تأخر إعالن  الشركات 
القيادية عن أرباحها وراء حالة الهلع 

ذكر تقرير ش��ركة غلف إنفست 
األسبوعي أن مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد انخفاضا في 
جميع مؤش��راته الرئيس��ية حيث 
انخفض املؤشر السعري بواقع -275.9 نقطة وبنسبة-%3.76 
كما انخفض املؤش��ر الوزني بواقع -23.18 نقطة وبنس��بة 
-5.50%. وذلك لعدة عوامل أهمها، عمليات البيع املكثف على 
معظم قطاعات السوق، باإلضافة إلى حالة من الهلع والتشاؤم 
وانعدام الثقة التي تسود السوق بسبب تأخر بعض الشركات 
القيادية والتش��غيلية عن إعالن أرباحه��ا ومنها زين، وبنكا 
التج��اري وبرقان مع اقتراب انته��اء املهلة القانونية إلعالن 
األرباح والتي تنتهي يوم األحد 2009/11/15، استمرار التأزمي 
بني املجلس واحلكومة أدى إلى تخوف املستثمرين من عدم 
اس��تقرار األوضاع السياس��ية واالقتصادية. وعلى الرغم 
من إعالنات األرباح اإليجابية لبعض الش��ركات وخصوصا 
أجيليت��ي التي حقق��ت صافي ربح بل��غ 115.5 مليون دينار 
بربحية 115 فلسا للسهم الواحد إال أن السوق لم يتفاعل مع 

تلك اإلعالنات. 
وحول أداء القطاعات ذكر التقرير أن قطاع اخلدمات تصدر 
أعلى تداول بنسبة 28% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع 
حيث ش��هد سهم زين تداوال ب� 22 مليون سهم بقيمة 23.5 
مليون دينار، وأيضا شهد سهم أجيليتي تداوال ب� 13.2 مليون 
س��هم بقيمة 15.5 مليون دينار، وحل قطاع االستثمار ثانيا 
بنسبة 19.6% وذلك بسبب التداول على سهم ايفا حيث تداول 

ب� 131.4 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار.
 وتوقع التقرير بأنه على املؤشر أن يتخطى نقطة املقاومة 
األولى عند 7190 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 7340 
نقطة وصوال إلى نقطة 7500 ليتجاوز االجتاه التنازلي الثانوي 
مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات املتداولة، وان لم يحصل 
ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة الدعم األولى والنفسية 

عند 7000 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6840 نقطة. 

تقــرير

تقــرير

تقــرير

مؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات

قيمة األسهم المتداولة

االستثمار
%19.6

األغذية
%3.1

غير الكويتي %6.7 البنوك %14.5

العقاري %15.3
الصناعيالتأمين %0.0

%12.7

الخدمات
%28.0

دب����ي � رويت����رز: أصبح بنك 
ساراس����ني السويسري واحدا من 
أوائل البنوك األجنبية املتخصصة 
في إدارة الثروات التي تطلق منتجات 
إسالمية لتلبية الطلب العاملي املتزايد 

على األدوات املالية املتماشية مع 
الشريعة االس����المية. وقال البنك 
السويسري إنه يعتزم تقدمي تخطيط 
للعقارات والتركات وإدارة للتمويل 
واألصول من خالل منتجات مهيكلة 

تعرف باسم عقود الوكالة واملرابحة، 
وتعد اخلدمات املصرفية االسالمية 
من بني أسرع القطاعات املالية منوا 
في العالم إذ تشير لنموها بني 15 

و20% سنويا.


