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 أحمد مغربي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في شـــركة نفط الكويت 
 SK ان الشركة وافقت على زيادة مبلغ ٨٫٥ ماليني دينار لشركة
للهندسة والبناء الكورية، التي قامت ببناء مركز جتميع ٢٤ في 

حقل الصابرية بشمال الكويت.
  وأرجعت املصادر هذه الزيادة التي تبلغ ٤٫٧٪ من قيمة العقد 
االولي البالغ ١٨٠٫٥ مليون دينار الى ارتفاع أسعار بعض املواد 

وزيادة بعض االعمال اجلديدة في مركز التجميع بناء على طلب 
شركة نفط الكويت متمثلة في مديرية شمال الكويت.

  وقالت املصادر ان الشـــركة ستتقدم بطلب رسمي الى جلنة 
املناقصات املركزية تتطلـــب فيه هذه الزيادة، متوقعة موافقة 
جلنة املناقصات على الطلب نظرا لتنفيذ الشركة الكورية مركز 
التجميع اجلديد في موعده احملدد وقيام وزير النفط واالعالم 
الشيخ احمد العبداهللا بافتتاحه رسميا قبل ٦ شهور من اآلن. 

 «نفط الكويت» ترفع قيمة عقد مركز تجميع ٢٤ بمقدار ٨٫٥ ماليين دينار

 مقابل ٢٤ مليون رسالة في وقفة عيد الفطر المبارك الشيخ أحمد العبداهللا 

 المغرب ومصر األرخص في أسعار اإلنترنت عالي السرعة ADSL والعراق ولبنان األغلى 

 ٣١ مليون رسالة تمت عبر «زين» ليوم الوقفة وأول أيام العيد

 الكويت في المرتبة الثامنة بمتوسط الكلفة السنوية 
لسرعة ١٠٢٤ كيلوبت ضمن ١٩ دولة 

 أحمد يوسف
  قالت مصادر في مجموعة االتصاالت املتنقلة «زين» 
ان عمالءها متكنوا من إرسال ٣١ مليون رسالة قصيرة 
ومصورة عن يومـــي الوقفة وأول أيام عيد األضحى 

املبارك.
  وأضافت املصادر ان اول أيام عيد األضحى املبارك 
استحوذ على ١٣ مليون رسالة، وان يوم الوقفة استحوذ 
على ١٨ مليون رســـالة، مقابل ٢٤ مليون رســـالة في 

وقفة عيد الفطر املبارك.

  وأشارت الى ان مغادرة ما يقرب من نصف مليون 
مواطن ومقيـــم إلى األراضي املقدســـة ودول عربية 
وأجنبية أدت إلى انخفاض عدد الرسائل في أول أيام عيد 

األضحى احلالي عن أول أيام عيد الفطر املبارك.
  وتوقعت املصادر ان تســـتمر فترة إرسال رسائل 
التهنئة بالعيد الى رابع ايام عيد األضحى املبارك، وهو 
ما يشكل ارتفاعا قياسيا مقارنة بفترة عيد األضحى 

املبارك من العام املاضي.
  وأكدت على ان معدل هذه الرسائل غير مسبوق، 

مؤكدة على قدرة شــــبكة «زين» على حتمل هذا الكم 
الهائل من الرسائل املصورة والقصيرة، والتي باتت 
أفضل تعبيــــر عن تبادل التهاني مبناســــبة األعياد 

املباركة.
  ولفتت الى ان الشركة كانت قد أمتت استعداداتها 
ملواجهة املعدل املتزايد من قبل عمالء الشركة املتزايدين 
وان قسم خدمة العمالء يعمل على قدما وساق ملساعدة 
العمـــالء في احلصول على أفضـــل اخلدمات بجودة 

عاملية. 

 قالت دراسة متخصصة نفذتها شركة أردنية خاصة 
«مجموعة املرشدين العرب» حول أسعار خدمة اإلنترنت 
عالي السرعة عن طريق ADSL ان املغرب ومصر لديهما 

أرخص األسعار، بينما العراق ولبنان األغلى.
  ورأت الدراسة التي غطت ١٩ دولة عربية أنه عند النظر 
ملستوى األسعار مع مستوى الدخل فإن األسعار في دول 

اخلليج العربي واملغرب تظهر بنسب معقولة.
  وأوضحت الدراســـة أن متوســـط التكلفة السنوية 
اإلجمالية لســـرعة ١٠٢٤ كيلوبت لكل ثانية هو ٧٣٦٫٤ 
دوالر ســـنويا، حيث كانت أقل تكلفة سنوية اجمالية 
لهذه السرعة في املغرب، تليها تونس ومصر واجلزائر 

واالردن واليمن وفلسطني والكويت وعمان وموريتانيا 
وسورية وقطر والسعودية وليبيا والبحرين واإلمارات 
العربية املتحدة والسودان ولبنان، في حني كانت األعلى 

في العراق.
  والتزال خدمة االنترنت عالي السرعة ADSL هي التقنية 
الرئيسية املستخدمة في العالم العربي، ويزداد استخدام 
هذه التقنية في كثيـــر من الدول العربية خصوصا مع 
 .ADSL تركيز مزودي اخلدمة على حتفيز استخدام الـ

  وكانت الدراسة قد غطت اجلزائر والبحرين ومصر 
والعـــراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا 
واملغرب وعمان وفلسطني وقطر والسعودية والسودان 

وتونس وسورية واإلمارات واليمن.
  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن سرعة الـ ١٠٢٤ كيلوبت 
لكل ثانية خلط الـ ADSL املنزلي مقدمة في معظم الدول 

العربية. 
  وبحســـب الدراسة األردنية فإن ليبيا ال تقدم سرعة 
الـ ١٠٢٤ كيلوبت في الثانية، لذلك استندت الدراسة في 
تصنيف ليبيا الى استقراء القيمة من السرعات األخرى 

املتوافرة في البلد. 
  وكشفت الدراسة أن مقدمي خدمات اإلنترنت في العادة 
يخفضون أو يزيحون رسوم التوصيل خلدمة االنترنت 

عالي السرعة ADSL كجزء من العروض الترويجية. 

 العبداهللا: الكويت والصين تتفقان على إقامة 
مشروعات نفطية مشتركة في دول أخرى 

 أ.ش.أ - قـــال وزير النفـــط ووزير اإلعالم 
الشـــيخ أحمد العبداهللا ان مؤسسة البترول 
الكويتية احلكومية وشركة «سينوبيك» الصينية 
احلكومية صاحبة اكبر مصفاة للنفط في آسيا 
اتفقتا على تدشني مشروعات مشتركة في دول 

أخرى.
  وأضاف الشيخ أحمد العبداهللا - في تصريح 
صحافي امس - أن وفدا كويتيا سيزور الصني 
في وقت الحق من العـــام احلالي لتعزيز تلك 
الفكرة اجلديدة. وأبدى أمله في صدور املوافقة 
النهائية على اقامة مشروع مصفاة النفط بني 
البلدين املقرر ان تنتج ٣٠٠ ألف برميل يوميا 

بنهاية العام احلالي وأوائل العام املقبل.
  ووصف العبداهللا زيارته األخيرة للصني بأنها 
كانت فرصة عظيمة لتعزيز العالقات الصينية 
- الكويتية حيث تبادل اجلانبان اآلراء بشأن 

القضايا الرئيسية ذات االهتمام املشترك. 
  وقال إن األشـــهر املقبلة ستشهد مزيدا من 
الزيارات املتبادلة لكبار مسؤولي البلدين لبحث 
القضايا ذات الصلة مما يشير الى اهتمام اجلانبني 
بتعزيز العالقات واجلهـــود التي يبذالنها في 

هذا اإلطار. 

 يعتبر حلقة الوصل بين األطراف االستثمارية في ظل المنافسة الحادة 

 دور محوري التحاد الشركات االستثمارية
  لتطوير البورصة وتشجيع وترويج االستثمارات 

 كونا: يؤدي احتاد الشـــركات االســـتثمارية 
في الكويت دورا محوريا في تشجيع كل أنواع 
االســـتثمار ويعتبر حلقة الوصل بني األطراف 
املعنية لالستثمار وبخاصة في ظل املنافسة احلادة 

بني الدول الجتذاب االستثمارات األجنبية.
  ويســـاهم االحتاد الذي تأسس في عام ٢٠٠٤ 
في تطوير األطر القانونية والهياكل املؤسسية 
املتعلقة باالستثمار ويقوم بجهود في اعداد وتقدمي 
االقتراحات اخلاصة بالقوانني ذات الصلة لتمكنها 
من حتقيق أهدافها وعقـــد الندوات واملؤمترات 
لتســـليط الضوء على أهم التطـــورات في هذا 

اجلانب.
  والالفـــت للنظر في الدور الذي يؤديه احتاد 
الشركات االستثمارية هو العمل على زيادة كفاءة 
املؤسسات االستثمارية وبخاصة املعنية باخلدمات 
االستثمارية والسعي لتطوير سوق األوراق املالية 
واملساهمة في ايجاد تفاهم مع املؤسسات املعنية 

لتشجيع وترويج االستثمارات.
  وتكمـــن األهداف التي يســـير عليها االحتاد 
ايضا في املســـاهمة في اعطاء الرأي واملشورة 
في اخلطط التنموية من خالل دوره االستشاري 
ومشـــاركته في التعاون مع العديد من الهيئات 
واللجان واملساعدة في دراسة األسواق احمللية 

واخلارجية.
  ويعمل االحتاد على املساعدة في دراسة األسواق 
احمللية واخلارجية من خالل تزويد املســـتثمر 
باملعلومات واإلحصاءات الالزمة عن هذه األسواق 
واالتصال باجلهات األخرى لتسهيل مهمة ممثليه 
املكلفني مبثل هذه الدراسات وترتيب مقابالت لهم 

مع اجلهات الرسمية واألهلية محليا وإقليميا.
  وانطالقا من تطويـــر املهارات ينظم االحتاد 
من خالل مركز الدراسات االستثمارية واخلدمات 
املالية عددا من الدورات بهدف تأهيل منتسبيه 
في البرامج ذات الصلة بالنشـــاط االستثماري 
وبخاصة في مجال األســـواق املالية واملهارات 

التسويقية والتحليل املالي وغيرها.
  يذكر ان عدد الشركات االستثمارية املسجلة لدى 
بنك الكويت املركزي يبلغ ١٠٠ شركة منها ٣٨ شركة 
مدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية في حني 
يبلغ عدد الشركات املتوافقة مع ضوابط الشريعة 
االســـالمية ٥٤ في مقابل ٤٦ شركة استثمارية 
تقليدية من اجمالي الشركات االستثمارية املسجلة 

لدى بنك الكويت املركزي.
  ويبلغ اجمالي االصول املدارة من قبل الشركات 
االستثمارية املسجلة لدى بنك الكويت املركزي 
حوالي ١٤٫١ مليار دينار منها ٧٫٥ مليارات دينار 
تديرها الشركات التقليدية و٦٫٦ مليارات دينار 
تديرها الشركات التي يتوافق نظامها األساسي 

مع تعاليم الشريعة اإلسالمية.
  ويبلغ رؤوس أموال الشـــركات االستثمارية 
املسجلة لدى بنك الكويت املركزي حوالي ٥ مليارات 
دينار منها ٢٫٩ مليار دينار للشركات التقليدية 
و٢٫١ مليار دينار للشركات التي يتوافق نظامها 

األساسي مع تعاليم الشريعة االسالمية.
  وهذه األرقام تعكـــس أهمية الدور احملوري 
الذي تؤديه الشركات االستثمارية في تقدمي قيمة 
مضافة لالقتصاد الوطني واملساهمة في رفع كفاءة 

األسواق املالية احمللية اإلقليمية والعربية. 

 إحصائيات الطلب العالمي بالنسبة 
  للربع الثالث من عام ٢٠١٠ 

 ..واستقرار الذهب عند ١٣٣٨٫٤٥ دوالراً لألوقية 

ــى الذهب  ــي الطلب عل ــغ إجمال   بل
ــادة قدرها ١٢٪ عن الربع  ٩٢٢ طنا، بزي
الثالث لعام ٢٠٠٩. وعند حسابه بالدوالر 
األميركي، جند أن الطلب قد زاد بنسبة 
ــار دوالر في نفس  ــى ٣٦٫٤ ملي ٤٣٪ إل
ــرة.  ـ زاد الطلب على املجوهرات  الفت
الذهبية بنسبة ٨٪ عن الربع الثالث لعام 
٢٠٠٩، في أفضل أربع أسواق من حيث 
األداء وهي: الهند والصني وروسا وتركياـ  
والتي تقدر بنسبة ٦٣٪ من الطلب العاملي. 
ــا يتعلق بالقيمة، بلغ الطلب عامليا  وفيم
لالثني عشر شهرا املنتهية في سبتمبر 

٢٠١٠ ما يقدر بـ ١٣٧٫٥ مليار دوالر. 
   وارتفعت استثمارات األفراد بنسبة 
٢٥٪ عن الربع الثالث لعام ٢٠٠٩ إلى ٢٤٣ 
طن، وجاءت املساهمة الكبرى في النمو 
اإلجمالي للطلب من اختزان السبائك، أي 
بزيادة قدرها ٤٤٪ عن العام املاضي. وقد 
بلغت القيمة اإلجمالية لصافي استثمارات 
األفراد خالل ربع العام هذا ٩٫٦ مليارات 
دوالر أميركي، أي بزيادة قدرها ٦٠٪ عن 

الربع الثالث لعام ٢٠٠٩. 
   انخفض إجمالي الطلب على الذهب 
املتداولة بنسبة  ــتثمار  بصناديق االس
ــن الربع الثالث لعام ٢٠٠٩ إلى ٣٩  ٧٪ ع
طنا. وعقب موجة الصعود امللحوظ في 
الربع السابق، والذي كان مشوبا مبخاطر 
سيادية متزايدة ومخاوف متعلقة بالعملة، 
فقد عكست تلك الفترة الهادئة لصناديق 
ــتثمار املتداولة مدى التماسك في  االس
السوق، حسبما هو متوقع من التيسير 

الكمي الثاني. 
ــش الطلب الصناعي مرة     وقد انتع
أخرى ملستويات ما قبل األزمة إلى ١١٠ 
أطنان، بزيادة قدرها ١٣٪ عن الربع الثالث 
لعام ٢٠٠٩. وقد نتج هذا االنتعاش من 
خالل الطلب املتزايد للمستهلكني على 
البضائع االلكترونية على مستوى العالم، 
وحتديدا من األسواق الناشئة مثل الصني 
والهند، وكذلك املتوسط الزائد للمنتجات 
التكنولوجية اجلديدة التي حتتوي على 

مكونات ذهبية. 

 لندنـ  رويترز: استقرت أسعار الذهب 
في أوروبا امس مستردة بعض اخلسائر التي 
منيت بها في وقت سابق إذ خفف انتعاش 
ــابيع  ــتوى في ٧ أس اليورو من أدنى مس
أمام الدوالر الضغط النزولي على املعدن 
النفيس. وسجل الذهب في املعامالت الفورية 
١٣٣٨٫٤٥ دوالرا لألوقية (األونصة) مقارنة 
ــي أواخر تعامالت  مع ١٣٣٩٫٨٠ دوالرا ف
نيويورك اول أمس. وفي وقت سابق من 
اجللسة ملس املعدن مستوى منخفضا بلغ 
١٣٣٠٫٩٠ دوالرا لألوقية. وارتفعت العقود 
اآلجلة للذهب األميركي تسليم ديسمبر ١٠ 
سنتات إلى ١٣٣٨٫٥٠ دوالرا. ونزل الدوالر 

عن أعلى مستوى في ٧ أسابيع أمام اليورو 
املسجل في اجللسة السابقة مع استقرار 
ــرت  العملة األوروبية املوحدة بعدما خس
١٫٢٪ هذا األسبوع نتيجة تعرضها لضغوط 
ــبب تنامي املخاوف من أزمة الديون  بس
ــة. وبلغت الفضة ٢٥٫٣٥ دوالرا  االيرلندي
لألوقية مقارنة مع ٢٥٫٤٧ دوالرا. وبدأ أداء 
الفضة يقل عن أداء الذهب في اجللسات 
األخيرة بعدما جتاوزه خالل معظم فترات 
العام. وانخفض البالتني إلى ١٦٣٧٫٢٤ دوالرا 
لألوقية مقارنة مع ١٦٣٨٫٥٠ دوالرا بينما 
ــغ البالديوم ٦٣٤٫٢٢ دوالرا مقارنة مع  بل

٦٣٩٫٤٧ دوالرا أول من أمس. 

 في ضوء تزايد الطلب في الصين والهند

 توقعات إيجابية للطلب على الذهب في الفترة المتبقية من ٢٠١٠
 احتمال تجاوز الطلب على المجوهرات الذهبية مقارنة بـ في ٢٠٠٩

  نتيجة لالنتعاش المتوقع في الهند والنمو المستمر في الصين 
  توقـــع مجلس الذهب العاملي أن االســـتهالك 
العاملـــي للذهب في عام ٢٠١٠ ســـيكون أعلى من 
عـــام ٢٠٠٩، على ضوء تزايـــد الطلب في الصني 
والهند، واحملافظة على مستوى الطلب على أدوات 
الذهب االستثمارية إضافة إلى منو في الطلب على 

املجوهرات كما في القطاع الصناعي. 
  وبنـــاء على تقرير توجهـــات الطلب على الذهب 
للربع الثالث من عام ٢٠١٠ الذي أعده مجلس الذهب 
العاملي، فإن الطلب على الذهب في الربع األخير 

من عام ٢٠١٠ سوف يتأثر بالعوامل التالية: 
   تزايد الطلب في اكبر أسواق العالم وهما الهند 
والصني، حيث أدت مســـتويات الدخل املرتفعة، 
وتزايـــد االدخار والنمو االقتصـــادي القوي إلى 

استمرار دفع النمو في االستهالك. 
   احتمالية جتاوز الطلب على املجوهرات الذهبية 
ما كانت عليه في ٢٠٠٩ نتيجة لالنتعاش املتوقع 
في الهند، والتي تعتبر من أهم أسواق املجوهرات 
الذهبية، فضال عن النمو املستمر في الصني. وفي 
الوقت الذي قد يواجه فيه الطلب على املجوهرات 
حتديات، إال أن آخر األرقام التي صدرت بينت أن 
الطلب في األسواق الرئيســـية كان مرنا وقادرا 

على مواجهة األسعار العالية. 
   ستســـتمر املخاوف املتعلقة بعدم االستقرار 
املالي وتذبذب العمالت في دعم االستثمارات في 
الذهب، وعالوة علـــى املبلغ اإلضافي البالغ ٦٠٠ 
مليار دوالر املتعلق بالتيسير الكمي الذي وفرته 
الواليات املتحدة األميركية، وضعف الدوالر األميركي 
ومخـــاوف التضخم ذات الصلة، فمن احملتمل أن 
يزداد معدل الطلب نتيجة لتوقعات ارتفاع أسعار 
الذهب، وكذلك توافر األدوات االستثمارية للذهب 

وسهولة حصول املستثمرين األفراد عليها. 
   توقع ثبات الطلب في القطاع الصناعي والذي 
عاد إلى مســـتويات طويلة األجـــل، خاصة فيما 
يخـــص عودة النمو املتجدد فـــي قطاع التقنية، 
نتيجة لتزويد معظم أشـــباه املوصالت بأسالك 

من الذهب. 
  من جانبه علق ماركوس جرابـ  العضو املنتدب 
لالستثمار في مجلس الذهب العاملي قائال: «إن النمو 
في معدل الطلب على الذهب في الربع الثالث من 
العام حدث في ظل ارتفاع األسعار إلى مستويات 
قياســـية عامليا، مما يبني تقدير املســـتهلكني في 
الصني والهند باستمرار لقيمة الذهب اجلوهرية، 
وقد أصبح هناك تركيز كبير على عمليات إعادة 
اكتشاف مميزات الذهب كعملة وكأصل نقدي، أما 
التيسير الكمي فقد أدى إلى حتسني عدم االستقرار 
العاملي ودفعه إلى أسواق العمالت، ويعتبر الصراع 
الناجم بني العمالت من األمور االيجابية بالنسبة 
للذهب. باإلضافة إلى أننا نعتقد أن الطلب سوف 
يزداد من خالل عدد متزايد من القنوات التي تعمل 
على تسهيل وصول عدد كبير من املستثمرين إلى 

الذهب بشكل كبير».
  وعلق ريتشارد هوليدايـ  مدير قطاع الصناعة 
مبجلس الذهب العاملي قائال: «إن انتعاش الطلب 
الصناعي على الذهب إلى املستويات التي تسبق 
األزمة سوف يستمر قائما بسبب االرتفاع في معدل 
الطلب على البضائع عالية التقنية مثل أجهزة آي 
باد والهواتف الذكية، كما أنه من املتوقع أيضا أن 
يؤدي التزايد طويل األجل في استخدام الذهب في 
التكنولوجيا الدقيقة والتطبيقات البيئية والطبية 

البيولوجية إلى زيادة معدل الطلب».


