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استقر سعر برميل النفط الكويتي فوق مستوى الـ 75 دوالرا للبرميل 32
حيث سجل 76.27 دوالرا مقابل 77.39 دوالرا في تعامالت اول من امس. 
وتشهد أسعار النفط في الوقت الراهن حالة من االرتفاع يعزوه احملللون 
الى انخفاض ســـعر الدوالر في األسواق العاملية ودخول املضاربني الى 
أسواق النفط مرة أخرى مؤكدين ان العوامل األساسية للسوق من عرض 
وطلب واحتياطيات ال تؤدي الى هذه املوجة اجلديدة من األسعار املرتفعة. 
واعتبرت منظمة »أوپيك« في وقت ســـابق ان »املسائل الساخنة« مثل 

ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات العاملية املعنية بالطاقة واضطراب 
الســـوق النفطية العاملية وتقلبات األسعار كانت السمة األساسية التي 
متيز بها الفصل احلالي. ويعتبر السعر احلالي لبرميل النفط الكويتي 
داخل النطاق املســـتهدف من قبل دول املنظمـــة كما انه في وضع جيد 
مقارنة باملستوى املتدني الذي وصل اليه في بداية العام احلالي عندما 
انخفض الى ما يقارب 32 دوالرا للبرميل نزوال من مستوى 136 دوالرا 

الذي وصل اليه في يوليو 2008.

النفط الكويتي يتراجع ويستقر عند 76.27 دوالرًا

لضعف الـ 400 مليون دينار المحولة للسوق مقابل الدور الملقى على كاهلها

القرار يتحدد بشكل نهائي بعد عطلة العيد

»الهيئة« و»إشرافية« المحفظة الوطنية تدرسان 
جدوى ضخ مبلغ جديد بالبورصة

توقعات بانعقاد الجمعية التأسيسية 
لبنك وربة 20 ديسمبر

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة أن اللجنة 
اإلشرافية على احملفظة الوطنية ستعقد اجتماعا 
استثنائيا لها غير مدرج سابقا على جدول أعمالها 
خالل األسبوع اجلاري ملناقشـــة تقرير مديري 
احملفظة الوطنية املتمثلني في الشركة الكويتية 
للمقاصة وشـــركة األمان لالستثمار باعتبارهما 
مديري احملفظة وذلـــك حول التطورات األخيرة 

التي مر بها سوق الكويت لألوراق املالية.
وأفـــادت املصادر بأن هنـــاك توجهات لضخ 
وحتويل مبلغ جديد من رأسمال احملفظة لتدعيم 
املوقف احلالي للبورصة وذلك بهدف االستقرار 
وليس اإلنقاذ ـ على حد قول املصدر ـ وذلك بعد 
اجتماعات عدة بالهيئة العامة لالستثمار للوقوف 

على القرار الصائب للمرحلة املستقبلية، مبينا أن 
املبلغ الذي مت حتويله للكويتية لالستثمار واألمان 
لم يتجاوز 400 مليون دينار، وهى قيمة ثابتة منذ 
فترة، في إشارة من املصدر إلى أن القيمة احملولة 
أصبحت ضعيفة مقابـــل الدور امللقى على كاهل 

احملفظة وخاصة خالل الوقت الراهن.
وفي ذات الســـياق قالت مصـــادر متابعة في 
تصريحات لـ »األنبـــاء« ان احملفظة الوطنية ال 
ميكـــن ان تتحمل كل العبء احلالي في وســـط 
هذه الظروف، على الرغم من اشارة املراقبني إلى 
توجه البورصة نحو التماسك بنهاية العام احلالي 
وقرب إعالنات الربع األخير للعام احلالي وسط 
تعامالت للمحفظة بلغت خـــالل فترات التداول 

أكثر من %20.

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن اجلمعية 
العمومية التأسيسية املؤجلة لبنك وربة سيتم 
اإلعالن عنها بعد إجـــازة عيد االضحي، مرجحة 
أن تنعقـــد اجلمعية العمومية في 20 ديســـمبر 

املقبل.
وذكرت املصادر أن باب التسجيل لتخصيص 
أسهم مفتوح لكل مواطن مسجل في الهيئة العامة 
للمعلومات املدنيـــة حتى تاريخ 4 أكتوبر 2009 
وذلك وفق القانون 1 لسنة 2008 واملرسوم األميري 

رقم 289 لسنة 2009.
وقالـــت املصـــادر انه من املتوقـــع ان يصدر 
مجلس الوزراء قرارا مبوجبه يتم تكليف الهيئة 
العامة لالستثمار بتشـــكيل مجلس ادارة البنك 
قبل انعقاد اجلمعية العمومية التأسيسية وذلك 

خالل الفترة املقبلة، مضيفة ان الهيئة هي املخولة 
اختيار وتشكيل مجلس االدارة وفقا ملا سيتضمنه 

القرار. 
وأشارت املصادر الى أن الشركة اخلليجية حلفظ 
األوراق املالية ســـتعلن عن موعد عقد اجلمعية 
العمومية التأسيســـية في الصحف اليومية قبل 
موعدها بعدة أيام حتى يتسنى للمساهمني احلضور 
للجمعية، مشـــيرة الى أن الشركة حترص على 
نشر جميع البيانات املتعلقة باالكتتاب على موقع 

الشركة.
جتدر االشارة الى أن اجلمعية التأسيسية التي 
انعقدت يوم اخلميس املاضي في وزارة التجارة 
والصناعة قد تأجلت وذلك لعدم اكتمال النصاب 
القانونـــي لعقد اجلمعية العمومية، حيث بلغت 

نسبة حضور املساهمني للجمعية %24.02.

الحذر سيد الموقف والمستثمر يراقب عن كثب

العوامل السياسية والشائعات تلعبان بالسوق
أي فرص للدخول.

ورغم انه وكما هو معروف عن 
اسواق املال ـ الكالم مازال على 
لســـان احلنيان ـ فإن اي نزول 
حاد يقلص من قيمة التداوالت 
الى ان تتم اســـتعادة الثقة مرة 
اخرى، عبر قـــرارات فعالة من 
شأنها العودة بالسوق مرة اخرى 

الى مساره الطبيعي.
هذا من جانـــب، ومن جانب 
اخرى يرى احلنيان انه ال توجد 
رغبة جادة لدى املستثمرين في 
االستثمار بالسوق خالل فترات 
التصحيح القوية والتي تعصف 
بالسوق في الوقت الراهن، مؤكدا 
انه حاملا يتقلص حجم الشائعات 
وتظهر نتائج ايجابية على صفقة 
زين، وكذلك قضية اجيليتي، فإن 
االمور رمبا يتم وقتها تغييرها 

الى االفضل.
غير ان رئيس مجلس ادارة 
شركة جلف انفست السابق ناصر 
بورسلي حدد مسؤولية انهيار 
السوق ملقيا باللوم على الوضع 
السياسي الذي تعيشه البالد في 
ظل استمرار املطالبات والتلويح 

باستجوابات احلكومة.
ويستطرد في احلديث ملمحا 
الى ان العوامـــل التي مت ذكرها 
الرئيســـي لعملية  هي السبب 

االنهيار.
وفي تساؤل منه: أين اجناز 

املشاريع االقتصادية؟
مســـتدركا بالقول ان جميع 
العوامل التي حتفز السوق على 
االســـتمرار في حتقيق معدالت 
منو ونشاط كسابق عهده لم تعد 

متوافرة.
وقال في ظل جو يتوافر فيه 
مزيد من اخلـــوف والهلع يظل 
املســـتثمر في حالة من الترقب 
واحلذر حفاظا على ما تبقى من 
اســـتثماراته في ظل بيئة غير 

جاذبة.

رابعا: شركات ما زالت تصارع 
مصيرها مع املجهول.

وبالعودة الى االحداث الدامية 
التي تلقي بظاللها على ســـوق 
املالية يقول  لـــالوراق  الكويت 
احلنيان ان فقدان الســـوق منذ 
فترة لعامل التحفيز الذي يزيد 
من فاعليته جعل املستثمر في 
حالة من الترقب املستمر القتناص 

جيدة وذات ارباح وبالقطع هي 
التشـــغيلية وذات  الشـــركات 

املالءة.
ثانيا: شـــركات جيدة، ولكن 
دون حدوث منو في امليزانيات، 

لكن ال توجد عليها التزامات.
ثالثا: شركات خففت من حدة 
تأثير األزمة عليها ويبدو انها في 

طور اخلروج من عثرتها.

يع���ود  ه���ل 
للنش�اط  الس�وق 
بع���د االنهي��ار 
الكبير الذي لحق به 
الماضي؟ األسبوع 

التذبذب ما بني احلفاظ على املركز 
املالي بنتائج ايجابية واحملاولة 
في تقليص وجتميل امليزانيات 
استعدادا للنتائج املالية عن العام 

احلالي.
غير انه عاد مستدركا بالقول 
ان معظم النتائج التي عرضت 

يستخلص منها عدة قراءات:
أوال: تشير الى وجود شركات 

أحمد يوسف
في الوقـــت الذي تنفس فيه 
الصعداء احملللون االقتصاديون 
بإعالن معظم الشركات املدرجة 
لنتائجهـــا املاليـــة عـــن الربع 
الثالـــث والتي جاءت الى حد ما 
وفق تصوراتهم باالجتاه نحو 
االســـتقرار وحتقيـــق نوع من 
االرباح والنمو عصفت بالسوق 
مجموعة صواعق ادارته الى عكس 

االجتاه.
وعلى حد وصف احد مراقبي 
الســـوق فـــان ما حـــدث خالل 
االسبوع اشبه الى حد ما باالنهيار 
الكبير الذي حلق بأسواق املال 
العاملية، مع العلم ان السوق قد 
فقد معظم ما يطلق عليه االسهم 

الدينارية.
واذا كان اخلبراء قد همسوا 
الى ان عوامل االنهيار تلخصت 
في تصاعـــد حدة الشـــائعات، 
وغموض املصير احمليط بصفقة 
زين، والتحديـــات التي تواجه 
الـــى غير  شـــركة »أجيليتي« 
ذلك عن تصاعد حدة اخلالفات 
السياسية بني السلطتني، على 
خلفية االستجوابات التي ستقدم 
ضد بعض الوزراء، باالضافة الى 
االعالن رســـميا عن استجواب 
رئيـــس احلكومة، وال شـــك ان 
اجتماع هـــذه العوامل أدى الى 
فقدان الثقة لدى القطاع اخلاص 
واملتداولـــني فـــي البورصة في 
امكانية االصالح االقتصادي في 

البالد.
وفيما يلي التفاصيل:

ادارة  مديـــر  قـــال  بدايـــة 
االستثمارات احمللية والعربية 
في شركة االستثمارات الوطنية 
سعد احلنيان  ان القارئ لنتائج 
البيانات املالية للشركة املدرجة 
عن الربع الثالث من العام احلالي 
يجد انها وفـــق التوقعات التي 
تشـــير الى اســـتمرار عمليات 

سعد احلنيان ناصر بورسلي

البورصة تقف في مفترق طرق بسبب التوتر السياسي


