
السبت
28  نوفمبر 2009

13
االقتصادية

حجم املبيعات

الربع األول ٢٠٠٩ الربع الثاني٢٠٠٩ الربع الثالث٢٠٠٩ الربع الرابع٢٠٠٩

٣٣

٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

- ١٠
- ٢٠
- ٣٠

٣٤

٤٧

- ٢٣

ال
عم

باأل
ل 

فاؤ
الت

شر 
مؤ

» الخليج« يعلن عن الفائزين بسحب الدانة األسبوعي

بنك الخليج الدولي يقرر إرجاء إصداره األول
 من السندات ضمن برنامج السندات متوسطة األجل

أعلن بنك اخللي���ج الدولي، أنه قرر تأجي���ل إصداره األول من 
السندات حتت برنامج طرح الس���ندات متوسطة االجل الذي بدأه 

مؤخرا بحد أعلى يبلغ أربعة مليارات دوالر. 
وقد عقدت إدارة البنك اجتماعات مكثفة مع مجموعة من املستثمرين 
في أدوات الدخل الثابت في منطقة اخلليج ودول آسيوية واوروبية 
ابتداء من 16 نوفمبر اجلاري. وقد ساعد في ترتيب تلك االجتماعات 
مديرو االصدار وهم: باركليز كابيتال وشركة جي آي بي للخدمات 

املالية واتش اس بي سي ويو بي اس انفستمنت بنك.
 وفي أعقاب التجاوب االيجابي من املستثمرين، أعلن البنك عن 
امكانية اصدار سندات مقومة بالدوالر بأجل استحقاق يبلغ خمس 
سنوات. وكان هناك طلب كبير من املستثمرين وبلغ عدد الطلبات 
في سجل االكتتاب 60 طلبا من قاعدة عريضة من املؤسسات ووصل 

حجم الس���جل تقريبا ضعف حجم االصدار املس���تهدف. ولكن في 
أعقاب إعالن حكومة دبي غير املتوقع عن إعادة هيكلة شركة دبي 
العاملية وإطالة آجال استحقاق ديون شركة نخيل، قرر بنك اخلليج 

الدولي تأجيل إصدار السندات في الوقت الراهن. 
وقد مت اتخاذ هذا القرار حلماية مصالح املس���تثمرين. وعبرت 
ادارة البنك عن شكرها العميق لكافة املستثمرين الذين شاركوا في 
االجتماعات التمهيدية وفي سجل االكتتاب. وسيواصل البنك مراقبة 
السوق في املستقبل الغتنام فرص التمويل املالئمة. وسوف يتمكن 
بنك اخلليج الدولي من خالل برنامج طرح السندات متوسطة األجل 
من زيادة تنويع قاعدة متويله وإطالة آجال االستحقاق للمطلوبات 
في امليزانية العامة. وفي إطار هذا البرنامج سيتمكن البنك من طرح 
السندات بعمالت متنوعة وأجال استحقاق متفاوتة في املستقبل.

أعلن بنك اخلليج عن أس���ماء الفائزين 
في سحب الدانة األسبوعي حيث نال محمد 
جاسم محمد عواد اجلائزة الكبرى وقدرها 
10 االف دينار بينما فاز كل من: حياة عيسى 
علي اجلمعة، ش���هاب حسني شهاب، خالد 
علي عبدالعزيز املخيزمي، خالد محمد أنور 
عبدالنبي ووضحة سعدون جاسم بجائزة 

قدرها الف دينار. 
ويتع���ني على عمالء البن���ك إيداع مبلغ 
قدره 400 دينار فقط لفتح حس���اب الدانة 
الذي س���وف يؤهلهم تلقائي���ا للدخول في 
السحوبات األسبوعية، الشهرية والسنوية 
حلساب الدانة، وال يقدم حساب الدانة في بنك 

اخلليج للعمالء فرص الربح فقط، بل يقدم 
لهم أيضا الوسيلة املثالية لتوفير النقود، 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في 

احلساب، زادت الفرص املتاحة للفوز.
 وبهذه املناسبة أفاد، مدير عام اخلدمات 
املصرفي���ة الفردية في بن���ك اخلليج علي 
شلبي قائال: »يعتبر حساب الدانة من أهم 
احلسابات لدينا حيث أنه يعطينا الفرصة 
ملكافأة عمالئنا كما أننا سعداء جدا مبناسبة 
اقتراب موعد الس���حب على جائزة ال� 500 
الف دينار في شهر يناير القادم، لذا نشجع 
جميع عمالئنا على احملافظة على مبالغهم 
املودعة باحلساب كي يحالفهم احلظ في هذا 

السحب املدهش«.
هذا والقيمة املضافة حلساب الدانة تبدأ 
بفتح العمالء حساب الدانة قبل 5 أيام عمل 
تسبق السحب، مما يخولهم تلقائيا لدخول 
السحب األسبوعي، أو بفتح احلساب قبل 

شهر لدخول السحب الشهري والسنوي.
 كما مينح أيضا حساب الدانة العديد من 
اخلدمات املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة 
لاليداع اآللي فقط« التي متنح عمالء الدانة 
حرية إيداع النقود في أي وقت يناس���بهم، 
إضاف���ة إلى خدمة »احلاس���بة« التي متكن 
عمالء الدانة من حساب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة. 

محمد عواد الفائز بـ 10 آالف دينار متسلما شيك اجلائزة

رغم األزمة المالية..
توقعات بارتفاع حجم المبيعات بالربع الرابع

قراءة مؤشر التفاؤل باألعمال 
للكويت اظهرت تحسن أوضاع 
الطلب في االقتصاد المحلي
 في المستقبل القريب

70% من الشركات توقعت 
ثبات أسعار البيع بالربع الرابع 
و17% توقعوا ارتفاع األسعار 
مقابل 13% توقعوا االنخفاض 

الطلبات اجلديدة
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مستوى أسعار البيع في الربع الرابع، 
وسجل مؤشر التفاؤل باألعمال )-27( 
نقطة لقطاع التجارة والسياحة الذي 
مازال يحاول اخل���روج من تأثيرات 
أزمة الرك���ود االقتصادي، ولقد كان 
النصي���ب األكبر من التفاؤل لصالح 
قطاعات النقل، والتخزين واالتصاالت 
حيث توقعت 29% من الش���ركات أن 
يزداد التضخم وسجل مؤشر التفاؤل 

باألعمال 13 نقطة.

صافي األرباح

هذا وقد اظهر التقرير ان انتعاش 
حجم املبيعات وحتس���ن مس���توى 
الطلبات اجلديدة وتوقعات حتسن 
أس���عار البيع قد ساهم في توقعات 
ارتفاع الربحية في الربع الرابع مقارنة 
مع الربع السابق، حيث توقع 58% من 
الشركات زيادة في صافي األرباح و%32 
من الشركات ال يتوقعون تغييرا، بينما 
توقع 10% فقط من الشركات انخفاضا 
في صافي األرباح خالل الربع الرابع 
ولقد سجل مؤشر التفاؤل باألعمال 48 
نقطة والتي هي أعلى مبقدار 16 
نقطة مقارنة بالربع الثالث و13 
نقطة بالربع األول إن قطاعات 
التمويل والتأم���ني والعقارات 
واخلدمات هي األكثر تفاؤال بني 
القطاعات بشان صافي  جميع 
األرب���اح حيث يتوقع 59% من 
املجيبني على االستبيان زيادة 
في صافي األرباح في الربع الرابع 
التفاؤل باألعمال  وبلغ مؤشر 
لصافي الربحية مس���توى 53 

نقطة.

باألعمال للربع الرابع.

مستوى أسعار البيع

هذا وقد بني التقرير 
إن الضغط على األسعار 
بدا واضحا بينما مستوى 
الطلب املتوقع ليستعيد 
صحته في الربع القادم، 
حيث توقع���ت أغلبية 
الشركات وبنسبة %70 
ال يشهد الربع الرابع أي 
تغيير في أسعار البيع، 
كما أن 17% من الشركات 
توقعت ارتفاع أسعار البيع ونسبة %13 
توقعت انخفاض أسعار البيع، ولقد 
سجل مؤشر التفاؤل باألعمال ملستوى 
أسعار البيع 4 نقاط من )-16( نقطة 
في الربع الثال���ث، ولكن مازالت أقل 
من املستوى املسجل بالربع األول من 
عام 2009. ولقد كان لقطاع التجارة، 
املطاعم والفنادق النصيب األقل من 
التفاؤل بشأن توقعات األسعار حيث 
الش���ركات انخفاض  توقع 32% من 

خالل الربع الثالث بزيادة 7 نقاط 
عن املستوى املسجل في الربع األول 

من نفس السنة.
 ولق���د س���جل قط���اع النق���ل 
واالتص�������االت أعلى مس������توى 
للتفاؤل في الرب���ع الرابع بلغ 53 
نقطة وبلغت نسبة املشاركني الذين 
توقعوا زيادة ف���ي أوامر الطلبات 
اجلدي���دة 63%، في حني أن ق���طاع 
البناء قد س���جل توقعات قامت����ة 
بلغت 36 نقطة على مؤشر التفاؤل 

لنفس السنة. ان قطاع 
النقل واالتصاالت يعتبر 
األكثر تفاؤال بالنسبة 
حلج���م املبيع���ات في 
الربع الرابع، حيث توقع 
62% من املشتركني في 
االستبيان زيادة حجم 
املبيع���ات خالل الربع 
الرابع وس���جل مؤشر 
التف���اؤل باألعمال 51 

نقطة لهذا القطاع.

الطلبات الجديدة

ويدل مؤش���ر الطلبات اجلديدة 
على حتس���ن أوض���اع الطلب في 
االقتصاد احمللي في املستقبل القريب، 
الكويتية على  وحافظت الشركات 
الطلبات  املتفائلة بشأن  توقعاتها 
الرابع، حيث  الربع  اجلديدة خالل 
يتوقع 55% من الش���ركات حتسنا 
في مستوى طلبياتهم اجلديدة مما 
نتج عنه تسجيل 47.9 نقطة فوق 
التفاؤل املسجل  مستوى مؤش���ر 

زكي عثمان
الش���ك أن األزمة املالية الزالت 
تلقي بظاللها على الساحة احمللية 
القطاعات الس���يما  العديد من  في 
االستثمار في سوق الكويت لألوراق 
املالية الذي تراجع بشكل كبير خالل 
شهر نوفمبر اجلاري في حني الزالت 
قطاعات أخ���رى تعاني من األزمة 
املالية ومنها قطاع األعمال بسبب 
شح السيولة وتوقف خطوط التمويل 

اجلديدة من قبل البنوك احمللية.
 ولكن أمام هذه املؤشرات تلوح 
في األفق بوادر ايجابية حول قطاع 
األعمال في الكويت خالل الربع الرابع 
من العام احلالي وهو ما أظهره تقرير 
مؤشر التفاؤل باألعمال للكويت للربع 
الرابع والذي يعد مقياسا ملدى ثقة 
الشركات في االقتصاد الصادر عن 
شركة دان وبرادستريت بالتعاون 
مع شركة املثنى لالستثمار والذي 
بني أن معدالت الطلب قد حتسنت 
في الربع الرابع ويتوقع أن تتماسك 
حيث ان 57% من املجيبني توقعوا 

زيادة في حجم املبيعات، في 
حني توق���ع 33% عدم حدوث 
تغيير بينما 10% فقط توقعوا 
انخفاض حجم املبيعات خالل 

الربع الرابع لعام 2009.
 كما بلغت قراءة مؤش���ر 
التف���اؤل باألعم���ال حلج���م 
املبيعات مس���توى 47 نقطة 
خالل الربع الرابع مسجال زيادة 
بلغت 13 نقطة مقارنة مع الربع 
الثالث بزيادة 14 نقطة فوق 
املستوى املسجل للربع األول 

صافي الربح
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