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االقتصادية

توقعات ببلوغ األسعار 
حاجز الـ 90 دوالرًا 
ومشاريع النفط 
المحلية تنتظر قرار 
اإلفراج

االستقرار السياسي 
في المنطقة وثبات 
اإلمدادات وتراجع 
الدوالر وراء االتجاه 
التصاعدي لألسعار

احمللي من حالة ش���ح الس���يولة وأيضا في 
انتشال االقتصاد من غياب احملفزات الالزمة 
له والذي لطاملا اش���تكى منه قطاع األعمال 
احمللي وهو األمر الذي يعني وجود تدفقات 
نقدية منتظرة لعدد كبير من الشركات التي 
س���تقوم بتنفيذ هذه املشاريع وبالتالي في 
زيادة معدالت الس���يولة محليا خالل 2010 

و2011 على اقل تقدير.
 وبالتوازي مع خطط ومش���اريع التنمية 
السابق ذكرها البد وان تكون هناك حتركات 
مس���تقبلية من قبل احلكوم���ة لتعود عجلة 
مشاريع النفط املتوقفة منذ فترة إلى الدوران 
من جديد السيما وان القطاع النفطي يعيش 
هذه األيام مرحلة صعبة للغاية بعد أن توقفت 
تنفيذ العديد من املشاريع النفطية املهمة وهو 
ما أضفى جوا من اجلمود على إمكانية تطوير 
هذا القطاع احليوي الذي يشكل أكثر من %90 

من الدخل القومي.
 فقد تعرض قطاعا اإلنتاج والتكرير للجمود، 
فعلى مس���توى قطاع اإلنتاج توقف مشروع 
تطوير حقول الش���مال منذ فترة طويلة بعد 
رفض مجلس األمة مشروع القانون املقترح 
بذلك وهو ما س���اهم في ثبات معدل اإلنتاج 
النفطي الكويتي عند مستوى 2.5 مليون برميل 
يوميا أما على مستوى قطاع التكرير فقد توقف 
خطط تطوير هذا القطاع فمش���روع إنش���اء 
املصف���اة اجلديدة أو ما يطلق عليها املصفاة 
الرابعة توقفت أضف إلى ذلك املصير املجهول 
الذي ينتظره مشروع »الوقود النظيف« اخلاص 
بتطوير مصفاتي ميناءي عبداهلل واألحمدي 
وهو املشروع الذي كان سيتكامل مع مشروع 
املصفاة اجلديدة بالتزامن مع إغالق مصفاة 
الشعيبة القدمية للوصول بالطاقة التكريرية 
إلى مليون برمي���ل يوميا من خالل منتجات 
تكريرية عالية اجلودة وذات املواصفات البيئة 

العاملية. 

لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد والرامية 
إلى سعى احلكومة لتنفيذ مشروعات تنموية 

تصل تكلفتها إلى 2.5 مليار دينار. 
ومن هذه املشروعات جسر جابر ومستشفى 
جابر الذي مت توقيعه أخيرا واملراسي الثالثة 
مليناء بوبيان و3 مدن تبلغ كلفتها بني 500 
و600 مليون دينار إضافة إلى 3 مشروعات 
عمالقة س���يبلغ اإلنفاق الرأسمالي لها نحو 

ملياري دينار مما سيشكل دفعة ايجابية.
وأخيرا فان الكثير من القطاعات االقتصادية 
تعول على زيادة معدل اإلنفاق العام خالل 
السنوات القليلة املقبلة على انتشال السوق 

أغسطس املاضي حسب نشرة منظمة اوابك 
ارتفاعا عن مستويات الشهر السابق مبقدار 
4 ماليني برميل حيث وصل إلى 2783 مليون 
برميل، وهو مستوى مرتفع بحوالي 110 ماليني 
برميل مقارنة بالشهر املماثل من العام املاضي، 
حيث انخفض إجمالي املخزون التجاري من 
النفط اخلام في الدول الصناعية خالل شهر 
أغسطس مبقدار 12 مليون برميل ليصل 1004 
ماليني برميل بينما بل���غ إجمالي مخزونها 
التج���اري من املنتجات 1779 مليون برميل، 
مرتفعا مبقدار 16 مليون برميل عن مستويات 

الشهر السابق.
 وقد بلغ إجمالي املخزون العاملي في نهاية 
شهر أغسطس املاضي إلى 7028 مليون برميل 
مس���جال بذلك ارتفاعا بنحو 8 ماليني برميل 
مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا مبقدار 219 
مليون برميل مقارنة بالشهر املماثل من العام 
املاضي كما ارتفع املخزون القابل للتصرف بنحو 
6 ماليني برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل 
مستواه إلى 1435 مليون برميل، وهو مستوى 

كاف لتغطية 19.7 يوما من االستهالك.

انعكاس ارتفاع أسعار النفط

والشك أن االرتفاع املتواصل ألسعار النفط 
خالل الفترة املاضية ق���د ألقى بظالله على 
العدي���د من النقاط املهمة في مقدمتها زيادة 
معدالت اإلنفاق العام للدولة وهو ما اتضح من 
خالل اخلطة اخلمسية التي كشف عنها نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 

ارتفاع أسعار النفط..
 هل ينتشل الكويت 

من الركود االقتصادي 
زكي عثمان

تعيش أس���واق النفط العاملية في مرحلة 
استقرار نسبي خالل األشهر القليلة املاضية 
وهو األمر الذي س���اهم في مواصلة االجتاه 
إلى مستويات  التصاعدي لألس���عار لتصل 
أكثر من جيدة في مقدمتها سعر برميل النفط 
الكويتي الذي استقر بشكل كبير عند مستوى 
ال� 76 دوالرا خالل األسابيع املاضية وهو ما 
يعن���ي ان هناك أكثر من 35 دوالرا كفرق بني 
سعر برميل النفط املقدر في امليزانية الفعلية 
للسنة املالية احلالية وسعر البيع الفعلي في 
األسواق العاملية وهو األمر الذي دفع بالكثيرين 
من االقتصاديني للتطلع إلى مستقبل أفضل 

لالقتصاد الوطني.
 والشك أن هناك مجموعة من العوامل التي 
ساهمت في هذا االستقرار التي يأتي في مقدمتها 
الثبات الكبير في إمدادات النفط لألس���واق 
العاملية وحتديدا من قبل الدول األعضاء في 
منظمة أوپيك هذا إلى جانب تراجع حدة التوتر 
السياسي على مستوي العالم وهو ما دعم من 

مستوى األسعار.
 هذا وقد أثبتت عدة مؤشرات خالل املرحلة 
املاضية أن أسعار النفط العاملية ستحتفظ خالل 
الفترة القليلة املقبلة بتوازنها في األس���واق 
العاملية لكنها س���تبقى رهينة لتقلبات سعر 
صرف الدوالر املتذبذب والوضع السياسي في 
منطقة اخلليج واألنباء املتعلقة بحالة االقتصاد 

العاملي ومدى قدرته على النمو.
 وخالل األسابيع القليلة املاضية، واصلت 
أسعار النفط العاملية ارتفاعها حتى المست 
مس���توى 80 دوالرا للبرميل حيث بلغ سعر 
اخلام األميركي حاجز ال� 79 دوالرا بالتزامن 
مع انخفاض سعر الدوالر إلى أدنى مستوى له 
منذ 18 شهرا أمام الذهب لتباع أونصة الذهب 
ب� 1153.40 دوالرا فيما واصل الذهب ارتفاعه 
ليسجل رقما قياسيا مسجال 1170.45 دوالرا 

لألوقية مرتفعا نحو %2. 
في حني اظهر مس���ح ل� »رويترز« أن دول 
اخلليج العربية ستنعم مبعدالت منو قوية في 
2010 بفضل ارتفاع أسعار النفط وان التضخم 
قد يرتفع قليال مجددا بسبب انخفاض أسعار 
الفائ���دة وضعف ال���دوالر. وتوقع أن حتقق 

الكويت منوا بنسبة %2.7.
والشك أن حالة االستقرار في أسعار النفط 
احلالية بل والصعود املس���تمر منذ 8 أشهر 
تقريبا تشير إلى احتماالت مواصلة االجتاه 
الصعودي لألس���عار لتالم���س حاجز ال� 90 
دوالرا على اقل تقدير مع نهاية 2009 بالتزامن 
مع اس���تمرار حصص إنت���اج منظمة أوپيك 
دون تغيير مع احتماالت تدخل املنظمة ورفع 
حصص اإلنتاج في حال تخطت األسعار حاجز 

ال� 100 دوالرا.
 هذا وقد شهد إجمالي املخزون التجاري 
النفطي ف���ي الدول الصناعية خالل ش���هر 

إدارة البورصة تتجه إلى تطوير أنظمة التدقيق  
لمعالجة التالعب بالبيانات المالية للشركات 

الشركات املدرجة من التداول في السوق ولكن على 
الوجه املقابل يسمح لشركاتهم بإنشاء صناديق 
استثمارية أو محافظ يتم التداول من خاللها، مما 
يسمح بتداول أقربائهم من الدرجة األولى ما عدا 
أوالدهم، في إشارة من املصدر إلى أن هناك العديد 
يستخدمون تلك الثغرة للخروج من عنق الزجاجة 
دون القل���ق من العقوبة الصارمة غير املوجودة 
بالس���وق األمر الذي يستدعي سرعة إقرار هيئة 
س���وق مال إلنهاء تلك التالعبات والثغرات التي 

يتم استخدامها بالسوق.

محمود فاروق 
أبلغت مصادر ذات صلة   
»األنباء« عن توجه إدارة سوق 
الكويت لالوراق املالية لتطوير 
أنظم���ة التدقي���ق بالبورصة 
الثغ���رات املوجودة  ملعاجلة 
باللوائح والق���رارات التي مت 
إصدارها واملتعلقة بالتدقيق 
بالبيان���ات املالي���ة املرحلية 
للشركات التي تستغلها إلخفاء 
وضعها املالي بالبيانات املالية 

اخلاصة بها.
وأش���ارت املصادر الى أن 
ادارة الس���وق أع���دت تقريرا 
مفصال للوضع احلالي ألنظمة 
املالي وكيفية وضع  التدقيق 
آلية لتطوير ادارة التدقيق مبا 

يتناسب مع الوضع احلالي ومواكبة للتطورات 
التي تقوم بها األس���واق املالي���ة باخلليج، ومن 
املنتظ���ر أن تناقش اللجن���ة التقرير بعد اجازة 

عيد األضحى.
وجتدر االش���ارة إلى أن ادارة البورصة كلفت 
مؤسسة أرنست ويونغ االستشارية، بإعداد تقرير 
مفصل حول س���بل وآلية تطوير أنظمة التدقيق 

بالبورصة.
ومن جانب آخ���ر قالت مصادر ان هناك قرارا 
إلدارة الس���وق ينص على منع رؤساء وأعضاء 

 قال التقرير الش���هري لش���ركة غلف انفست ان 
سوق الكويت لألوراق املالية شهد انخفاضا في جميع 
مؤشراته الرئيسية خالل شهر نوفمبر فقد شهد املؤشر 
الس���عري انخفاضا بواقع 413.8 نقطة وبنسبة %6، 
كما شهد املؤشر الوزني انخفاضا بواقع 35.76 نقطة 
 وبنس���بة 8%، كما شهد املؤشر الس���عري انخفاضا 
بنسبة 10.91% أما املؤشر الوزني فقد شهد انخفاضا 
 بنس���بة 4.84% منذ بداية الس���نة حيث أقفل املؤشر

 عند 6933.7 نقطة. 
وذلك لعدة عوامل أهمها، عمليات البيع املكثف على 
معظم قطاعات السوق، باإلضافة إلى حالة من الهلع 
والتش���اؤم وانعدام الثقة التي سادت السوق بسبب 
تأخر بعض الشركات القيادية والتشغيلية في بداية 
الش���هر عن إعالن أرباحها للربع الثال���ث من العام، 
باالضافة إلى االتهامات التي وجهت لشركة أجيليتي 
من الس���لطات القضائية الفيدرالية األميركية بشأن 
جتاوزات مالية في عقد للشركة مع اجليش األميركي، 
واس���تمرار التأزمي بني املجلس واحلكومة الذي أدى 
إلى تخوف املس���تثمرين من عدم استقرار األوضاع 
السياس���ية واالقتصادية في البالد وخصوصا بعد 
تقدمي عدد من النواب الس���تجوابات موجهة لرئيس 

الوزراء وعدد من الوزراء اآلخرين. 
وتابع التقرير: انه وعلى الرغم من انخفاض السوق 
خالل الش���هر إال أنه قلص خسائره في أواخر الشهر 

بعد تصريحات احلكومة حول املشاريع التنموية التي 
من املتوقع أن تبلغ قيمتها اإلجمالية 2.5 مليار دينار 
ووجود النية بإشراك القطاع اخلاص بهذه املشاريع 
أعط���ى نوعا من التفاؤل لدى املس���تثمرين. كما كان 
لورود أنباء إيجابية ح���ول صفقة زين بعد اإلعالن 
عن اختيار املستش���ارين للصفق���ة من قبل الطرفني 
وأعطى ذلك مؤش���رًا بأن الصفقة مازالت جارية، ما 
أدى إلى عودة الثقة الى الس���وق وباألخص أس���هم 

مجموعة اخلرافي. 

مؤشرات التداول الشهري حسب القطاعات

 أما من جهة التداول الش���هري حس���ب القطاعات 
فبني التقرير ان قط���اع اخلدمات تصدر أعلى تداول 
من حيث قيمة األس���هم املتداولة بنس���بة 28.2% من 
إجمالي القيمة املتداولة خالل ش���هر نوفمبر حي����ث 
شهد سهم أجيليتي تداوال ب� 95.8 مليون سهم بقيمة 
 94.7 ملي���ون دينار وأيضا ش���هد س���هم زين تداوال
 ب���� 86.6 ملي���ون س���هم بقيمة 90.2 ملي���ون دينار 
وحل قطاع البنوك ثانيا بنس���بة 21.3% من إجمالي 
 القيمة املتداولة للش���هر حيث شهد سهم بيتك تداوال
  ب���� 73.6 مليون س���هم بقيمة 81.2 ملي���ون دينار،

 وأيضا شهد سهم وطني تداوال ب� 56.2 مليون سهم 
 بقيم���ة 60.3 مليون دينار، وجاء قطاع االس���تثمار
  ثالثا بنس���بة 18.3% م���ن إجمالي القيم���ة املتداولة

 للش���هر حيث شهد سهم ايفا تداوال ب� 405.5 ماليني 
س���هم بقيمة 34.9 مليون دينار، وأيضا ش���هد سهم 
الديرة تداوال ب� 287.1 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون 

دينار.
وبني التقرير انه ذكرنا في حتليلنا الفني السابق 
لس���وق الكويت لألوراق املالية كم���ا في 22 نوفمبر 
احلالي بأننا نتوقع أن املؤشر يجب عليه أن يتخطى 
نقطة املقاومة األولى عند 6.775 نقطة ومن ثم نقطة 
املقاومة الثاني���ة عند 6.840 نقطة وصوال إلى نقطة 
7.000 ليتجاوز االجتاه التن����ازلي الثانوي، وان لم 
يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة الدعم 
األولى عند 6.700 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

6.560 نقطة.
 وبالفعل فقد جتاوز املؤشر نقطتي املقاومة األولى 

والثانية حيث أقفل املؤشر عند 6.933.7 نقطة.
  أما بالنس���بة لتحاليل الش���ركة للفترة املقبلة،
  فتوقع التقرير بأن املؤش���ر يجب عليه أن يتخطى

 نقط���ة املقاومة األولى والنفس���ية عند 7.000 نقطة 
والتأسيس فوقها ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 
7.200 نقطة ليتج���اوز االجتاه التنازلي الثانوي مع 
ضرورة ارتف���اع القيم والكمي���ات املتداولة، وان لم 
يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة الدعم 
األولى عند 6.840 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

6.775 نقطة. 

لوقف تالعبات محافظ استثمارية تتداول بأسماء أقارب مسؤولين في شركات مدرجة

»غلف انفست«: التشاؤم وانعدام الثقة
 وراء االنخفاض في مؤشرات البورصة لشهر نوفمبر

بالتزامن مع تأخر الشركات القيادية في إعالن أرباح الربع الثالث

املؤشر 
السعري 

6933.7
بتغير قدره

+ 64.6

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية، ان شركة دار 
االستثمار أفادت بخصوص االعالن املتعلق باحلكم 
الصادر في الدعوى املقامة من طرف شركة مجموعة 
عارف االستثمارية ضدهم، بان ذلك احلكم هو مجرد 
حكم ابتدائي صادر من محكمة اول  درجة وغير قابل 
للتنفيذ اذ ان حجيته مؤقتة وتزول مبجرد الطعن عليه 
 باالستئناف، وقالت »الدار« انها ستقوم باستئناف 

احلكم السيما ان ذلك احلكم لم ينظر دعواها الفرعية 
املرتبطة بهذه الدعوى.    كما ورد في اعالن البورصة 
ان الدار أفادت بأنه قد صدر لصاحلها حكم في مملكة 
البحري����ن في الدعوى التي كانت مرفوعة ضدها من 
بنك دار االستثمار والذي قضى منطوقه بإلغاء جميع 
أوامر احلجوزات الصادرة ضد الشركة، والقضاء بعدم 

صحة تلك احلجوزات، واعتبارها كأن لم تكن.

»الدار«: حكم قضية عارف ابتدائي وغير قابل للتنفيذ

املصدر: نشرة منظمة أوابك الشهرية

؟ 


