
وأس����هم اخلزينة هي عبارة 
عن كمية األسهم التي ال تتجاوز 
نس����بتها 10% م����ن رأس امل����ال، 
وتعتبر حقا مشروعا لكل شركة 
مدرجة في السوق أن تشتري بعد 
موافقة اجلهات الرقابية واجلمعية 
العمومية، وتلجأ الش����ركات إلى 
شراء هذه النسبة عادة لدعم قيمة 
السهم في النزول، وكذلك حتقيق 
أرباح من بيعها عند صعود السهم، 
وتقوم الشركة بإعادة شرائها من 
السوق عن طريق عملية شراء من 
خالل بورصة األوراق املالية وأسهم 
اخلزين����ة وال يحق لها احلصول 
على ح����ق التصويت خالل فترة 

ملكية الشركة لها.

منى الدغيمي   ٭

»الوطن����ي« بقيم����ة 77.3 مليون 
دينار ملجموع أس����هم خزينة بلغ 
عددها 80.54 مليون دينار ويليه 
»بيتك« بقيمة 45.9 مليون دينار 
إلجمالي أسهم خزينة بنحو 61.23 

مليون دينار.
وجتدر اإلش����ارة إلى أن شراء 
البنوك ألسهم اخلزينة هو مبثابة 
تقلي����ل لعدد األس����هم املطروحة 
للتداول واحلفاظ على قيم سعرية 
جيدة للس����هم وفي الوقت نفسه 
ال يحق للبنك احلصول على أي 
توزيعات أرباح مقابل أسهم اخلزينة 
علما بأن قيمة أسهم اخلزينة تشكل 
استثمارا شبه مجمد للبنك، خاصة 
أن اغلب البنوك قامت بشراء أسهم 
اخلزينة بأسعار أعلى بكثير مما 

هي عليه اآلن.

الثالثة بنسبة 4.7% حيث بلغت 
أسهم اخلزينة 73.9 مليون سهم  
قيمتها نحو 37.69 مليون دينار، 
فيما تقدر أسهمه املصدرة بنحو 

1.54 مليار سهم.
فيم����ا كان البنك التجاري أقل 
البنوك شراء ألسهم اخلزينة التي 
بلغ عددها 70 ألف سهم قيمتها نحو 
48.300 ألف دينار فيما بلغ إجمالي 
األسهم املصدرة نحو 1.27 مليار 
دينار، وتاله بن����ك بوبيان بعدد 
أسهم خزينة بلغ 1.7 مليون سهم 
بقيمة إجمالية بلغت 1.063 مليون 
دينار، فيما تقدر أسهمه املصدرة 

بنحو 1.748 مليار سهم.
القيمة فكانت  أما من حي����ث 
أعلى قيم����ة لبنك »املتحد« حيث 
بلغ����ت 99.04 ملي����ون دينار ثم 

نحو 99.04 ملي����ون دينار فيما 
بلغ عدد األس����هم املصدرة 1.183 

مليار سهم.
املرتبة  ويأتي بنك برقان في 

والبالغة 1.037 مليار سهم، وتاله 
البنك األهلي املتحد بنسبة %9.96 
من إجمالي عدد أس����هم اخلزينة 
البالغ 117.9 مليون س����هم قيمتها 

التي بلغت نحو 103 ماليني سهم 
قيمتها 27.98 مليون دينار ومتثل 
أسهم اخلزينة ما نسبته %9.99 
من إجمالي األسهم املصدرة للبنك 

أظه����رت إحصائي����ة أعدته����ا 
»األنباء« أن أس����هم اخلزينة لدى 
البن����وك احمللي����ة الكويتية بلغ 
إجماليها حتى نهاية تداول األسبوع 
املاضي 505.384 ماليني سهم من 
إجمالي أسهم القطاع البالغ عددها 
18.189 مليار سهم مصدرة، فيما 
بلغت قيمة أس����هم اخلزينة نحو 
362.85 مليون دينار وفقا ألسعار 
إغالق تعامالت األسبوع املاضي.

وبين����ت اإلحصائية أن »بنك 
الكوي����ت الدول����ي« قد اس����تنفد 
حقه في اقتن����اء احلد األقص���ى 
ل� »أس����هم اخلزينة« املسموح به 
من قبل البنك املركزي وهو %10 
من األسهم املصدرة من قبل البنك 
وان »الدولي« ه����و أعلى البنوك 
احتفاظا وشراء ألسهم اخلزينة 

بالهيئة العامة للصناعة كذلك 
شركة الصناعات الكيماوية، 

للدفاع عن الصناعة الكويتية 
وكذلك تعاونها في التحقيقات التي 

جتريها مصر.
واضاف قائال »قامت احلكومة 

املصرية ـ وفي اطار االجراءات 
التي ينص عليها االتفاق ـ بعقد 
جلسة استماع علنية في مصر 

مبقر وزارة التجارة في القاهرة 
لالستماع لدفوع الدول املتضررة 

ومن بينها دولة الكويت.
وختم فيصل تصريحاته بالتأكيد 
على ان املكتب التجاري املصري 

التابع للسفارة املصرية في 
الكويت يقوم مبتابعة تطورات 

القضية مع املسؤولني املصريني، 
وذلك في اطار حرص املكتب 
على تنمية العالقات التجارية 

واالقتصادية بني البلدين.
أحمد يوسف  ٭
أسامة أبو السعود

في اجراءات حتقيق لتوضيح 
الضرر الواقع على الصناعة 
والعالقة السببية بني الضرر 

والواردات، وهو ما قامت به مصر 
بالفعل في مايو املاضي وبناء 

على طلب من الصناعة احمللية 
في مصر. ولفت الى ان االتفاق 
ينص ايضا على استثناء الدول 

املصدرة التي ال تتجاوز صادراتها 
3%من قيمة واردات الدولة، وهو 

ما الينطبق على الكويت حيث 
بلغت صادراتها ملصر 7%، وبالتالي 

خضوعها الجراءات التحقيق.
 وتابع املستشار التجاري املصري 
قائال »في اطار اجراءات التحقيق 

املتبعة اعلنت الهيئة العامة 
للصناعة )ممثلة دولة الكويت( 

وكذلك شركة الصناعات الكيماوية 
)ممثلة الصناعة احمللية الكويتية( 

انهما اطراف معنية وذلك في 
2012/6/1، وجتدر االشارة هنا الى 

االستجابة السريعة للمسؤولني 

حلل قضية االجراءات الوقائية 
التي اتخذتها السلطات املصرية 

على غرار ما قامت به اململكة 
العربية السعودية »ان احلكومة 

املصرية – وبناء على طلب 
الصناعة احمللية ـ قامت بفرض 

رسوم وقائية على صادرات دول 
العالم املوجهة الى مصر من مادة 

البولي بروبلني وذلك بواقع 15% او 
ماال يقل عن 1605 جنيه مصري 

على الطن بداية من 2012/6/1، 
وملدة 200 يوم، حلني االنتهاء 
من التحقيقات واصدار القرار 

النهائي في هذا الشأن.  واشار 
فيصل الى ان اتفاق الوقاية 

اخلاص مبنظمة التجارة العاملية 
ينص على حق الدول االعضاء 

في حماية صناعتها الوطنية في 
حالة تعرضها لزيادة مفاجئة 

في واردات سلعة معينة تضر 
الصناعة احمللية، ويحق للدول 

االعضاء في هذه احلالة البدء فورا 

إقامة الدعوى وقد تصل قيمة 
التعويضات الى ماليني الدوالرات.
من جانب اخر، كشف املستشار 
التجاري املصري بدولة الكويت 

جمال الدين فيصل انه وبناء 
على العالقات املتميزة مع 

الكويت، قامت جمهورية مصر 
العربية ممثلة في وزير التجارة 
والصناعة املصري حامت صالح، 
باالستجابة لطلب الهيئة العامة 

للصناعة الكويتية وكذلك االطراف 
املعنية االخرى خاصة السعودية، 

وأصدرت قرارا بوقف تطبيق 
الرسوم املفروضة على منتج 

البولي بروبلني بشكل مؤقت حلني 
االنتهاء من التحقيق الذي جتريه 

سلطة التحقيق املصرية.
وأوضح فيصل في تصريحات لـ 
»األنباء«. تعقيبا على كتاب رفعه 

وزير التجارة والصناعة انس 
الصالح الى وزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد للتدخل الديبلوماسي 

غرار ما قامت به اململكة العربية 
السعودية في معاجلة كثير من 

قضايا اإلغراق املرفوعة ضدها. 
وقدرت املصادر ان الغرامات 

املفروضة على الكويت من منتج 
البولي بروبلني قد تصل الى نحو 
800 مليون دوالر خالل السنوات 

األربع املقبلة في قضية واحدة، 
وذلك في حال لم تصل املفاوضات 

الودية الى شيء.
كانت بعض الدول منها تركيا 

ومصر قد أقامت دعوى إغراق 
جتاه مادة البولي بروبلني الى 
أسواق، وذلك بسبب انخفاض 

سعرها عن سعر السوق احمللي، 
األمر الذي ادى الى تضرر 

الصناعات املعتمدة على هذه املواد 
في أسواق هذه الدول.

وفي حال ثبوت دعوى اإلغراق، 
تلزم الدولة املتضررة الدولة 
املصدرة بغرامات تصاعدية 
حتى اربع سنوات من تاريخ 

الصناعات الكويتية امام اجلهات 
األجنبية، وان هناك تنسيقا 

كامال بني كل من وزارة التجارة 
والصناعة والهيئة العامة للصناعة 

ووزارة اخلارجية.
وقال ان الهيئة حريصة على 

تنفيذ بنود االتفاقيات الدولية، 
وفي الوقت نفسه محاربة 

املمارسات غير الصحيحة التي 
تضر بسمعة الكويت، مبا فيها 
قضايا اإلغراق واملنافسة ومنع 

االحتكار.
 وقال املسؤول ردا على كتاب 
حصلت »األنباء« على نسخة 
منه موجهة من وزير التجارة 

والصناعة انس الصالح الى وزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
يطالب فيه بدعم جهود الوزارة 
اخلارجية من اجل وقف قضايا 

اإلغراق املرفوعة ضد الكويت من 
جمهورية مصر العربية، واللجوء 

الى احللول الودية، وذلك على 

قال مصدر مسؤول في الهيئة 
العامة للصناعة ان الكويت تبذل 

جهودا حثيثة ملعاجلة قضايا 
اإلغراق املرفوعة ضدها من عدد 
من الدول التي تصدر إليها بعض 
املنتجات البتروكيماوية خصوصا 

مادة البولي بروبلني، املكون 
الرئيسي لصناعات البالستيك.
وذكر املصدر لـ »األنباء« ان 

الهيئة العامة للصناعة خاطبت 
بعض الدول عبر القنوات 

الديبلوماسية لوقف قضايا 
اإلغراق املرفوعة منها على خلفية 
صادرات الكويت لها مادة البولي 

بروبلني، وفتح نقاشات حولها 
للوصول الى حلول ودية، بدال من 

الغرامات الكبيرة التي تتحملها 
الصناعات الكويتية في مثل هذه 

القضايا.
وأكد املسؤول الذي رفض ذكر 
اسمه، ان هناك أولوية قصوى 

لدى الهيئة في الدفاع عن مصالح 

املستشار التجاري املصري لـ »األنباء«: مصر استجابت لطلب الكويت وأصدرت قراراً بوقف تطبيق الرسوم املفروضة على منتج البولي بروبلني بشكل مؤقت

جمال الدين فيصل

املستهلك، بالوزارة توفيق الزيد 
ومبشاركته كمدير لهذه احلملة 
موضحا ان اللجنة تضم ايضا 
مدي����ري »الرقاب����ة التجارية« 
بالوزارة علي الهاجري و»حماية 
املس����تهلك« منص����ور ناجي 
النزهان اضافة الى اطراف اخرى 
الش����ؤون  بالوزارة من قطاع 
القانونية وادارة مكتب الوزير 
التوعية بادارة  ورئيس قسم 
التجاري امني سر  قمع الغش 

اللجنة عبدالعزيز اشكناني.
ولفت الهاجري الى ان الوزارة 
قامت باعداد هذه احلملة اميانا 
منها بأهمية توعية املستهلك 
بعملي����ات الغ����ش التج����اري 
العمليات  وحمايته من ه����ذه 

املخالفة للقانون.
وق����ال ان اللجنة اجتمعت 
خالل االسبوع املاضي وبحثت 
التي يج����ب توافرها  املعايير 
بالنسبة للش����ركات املتقدمة 
للحص����ول على تنفي����ذ هذه 

املناقصة.
وأش����ار الى ان الش����ركات 
الدعاية  املتخصصة في مجال 
واالعالن يسمح لها بالدخول 
املناقص����ة وتنفيذ  في ه����ذه 

الوزارة بحثت املعايير التي يجب توافرها للشركات املتقدمة 

الهاجري: »التجارة« جتتمع مع شركات الدعاية 
للمشاركة في مناقصة »توعية املستهلك«

احلملة، مشيرا الى ان تفاصيل 
املناقصة مت نشرها في اجلريدة 
الرسمية »الكويت اليوم« مؤخرا 
مبينا ان املجال مفتوح حاليا 
امام الشركات للحصول على 
كراسة املناقصة من قبل جلنة 
املناقصات املركزية حتى تاريخ 

6 نوفمبر املقبل تقريبا. 
عاطف رمضان  ٭

 كش����ف مدي����ر ادارة قمع 
التجاري والتوعية في  الغش 
وزارة التجارة والصناعة راشد 
الهاجري في تصريح ل� »األنباء« 
عن قيامه باجتماعات بش����كل 
مستمر مع الشركات املتخصصة 
في مجال الدعاية واالعالن التي 
تقدمت بشراء كراسات املناقصات 
من قبل جلنة املناقصات املركزية 
للدخول في تنفيذ خطة الوزارة 

الهادفة لتوعية املستهلك.
واضاف الهاجري ان الهدف 
من ه����ذه االجتماعات الوقوف 
على مدى قدرة تلك الشركات 
على تنفيذ حملة الوزارة وذلك 
من خالل تقدمي الشركات سجال 
كامال يحوي االعمال التي قامت 

بها مسبقا.
الكويت ممثلة  ان  وأوضح 
بوزارة التجارة والصناعة قامت 
للمرة االولى برصد مبالغ كبيرة 
لتوعية املستهلكني بالقوانني 
الوزارية ومحتوى  والقرارات 
هذه القوان����ني التي تهدف الى 
الى  حماية املس����تهلك مشيرا 
انه قد شكلت جلنة بهذا الشأن 
الفترة االخيرة برئاسة  خالل 
راشد الهاجري الوكيل املساعد لقطاع حماية 

أعلنت مؤسسة اخلليج لالستثمار اليوم أن 
وكالة موديز للتصنيف االئتماني قد أعادت 
تأكيد التصنيف االئتماني الطويل والقصير 

األجل ملؤسسة اخلليج لالستثمار عند مستوى 
Baa2/P2 والتصنيف املستقل للمؤسسة عند 
مستوى D، حيث حملت كل هذه التصنيفات 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعكس إعادة تأكيد التصنيف من قبل موديز، 
على أساس القدرة الذاتية للمؤسسة، التحسن 

الثابت وامللحوظ جلميع املؤشرات املالية 
الرئيسية ويعطي إشارة الى متانة إطار الرقابة 

الداخلية واملبادرات االستراتيجية احلصيفة 
وأيضا الى مستقبل واعد للمؤسسة.

وتعليقا على اإلجراء األخير من قبل موديز، 
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هشام 

عبدالرزاق الرزوقي: »إن إعادة تأكيد التصنيف 
من وكالة موديز هو انعكاس لنجاح مؤسسة 
اخلليج لالستثمار في بناء امتياز قوي وذلك 
مع احلفاظ على الوضع املالي القوي. وعلى 

الرغم من التحديات التشغيلية املرتبطة 
باألسواق، جنحت جهودنا في تنمية االرباح 

مع حتسني كفاية رأس املال والسيولة وحتسني 
إطار املخاطر بشكل عام.وفي ضوء تقلب 

البيئة االقتصادية العاملية احلالية، فإن هذا 
اإلجراء من قبل وكالة التصنيف الدولية يبعث 

على االرتياح على وجه اخلصوص«.

»موديز« تؤكد من جديد التصنيف طويل األجل
Baa2/Prime-2 لـ »اخلليج لالستثمار« عند

اقتصاديون: خفض تصنيف الكويت السيادي يؤثر على سمعتها العاملية
تعليقًا على حتذير »فيتش« جتاه انعكاس األحداث السياسية

إدارة السوق تعدل مؤشر »كويت 15« في منتصف ديسمبر
توقع����ت مص�����ادر مطل���عة 
ل� »األنباء« ان تقوم إدارة السوق 
بإجراء تعديل جديد على مؤش���ر 
كويت 15 الذي انطلق في منتصف 
مايو املاضي ب� 1000 نقطة أساس، 
وذلك في منتصف شهر ديسمبر 
املقبل، الفتة إلى ان إدارة السوق 
ستبدأ في عمليات الرصد والتقييم 
ألداء أسهم الشركات التي يتكون 
منها مؤش���ر كويت 15 بعد نهاية 

الش���هر اجلاري كونه هو املوعد 
احملدد إلع���ادة التقييم الذي يتم 
مرتني سنويا بحلول أواخر مايو 

ونوفمبر من كل عام.
وقالت املصادر ان إجراء إعادة 
التقييم قد يؤدي إلى دخول شركات 
جديدة ضمن مكونات املؤشر عوضا 
عن شركات أخرى، كما حدث في 
التقييم األول ال���ذي مت في نهاية 
مايو املاضي، حيث حلت ش���ركتآ 

بوبيان للبتروكيماويات والقرين 
البترولية  الكيماوي���ات  لصناعة 
مكان شركتي الوطنية لالتصاالت 
واخلليج للكاب���الت والصناعات 
الكهربائية. ولفتت املصادر آ ي ان 
حركة دوران أسهم الشركات التي 
يتكون منها املؤش���ر حاليا وهي 
عبارة عن 8 بنوك و7 شركات في 
قطاعات متنوعة تدل على ان هناك 
تعديالت محتملة نتيجة تغيرات 

الس���يولة والقيمة  طرأت عل���ى 
السوقية لبعض هذه الشركات.

وأشارت املصادر إلى انه ليس 
بالض���رورة ان تكون الش���ركات 
االحتياط ضمن مكونات املؤش���ر 
اجلديد، حيث ان جميع الشركات 
تخضع للمتابعة والتقييم وقد يتم 
استبعاد أي من الشركتني االحتياط 

في الوقت احلالي.
جدير بالذكر ان معيارى السيولة 

والقيمة السوقية للشركة املدرجة 
أهم أس���س اختيار ش���ركات هذا 
املؤشر، حيث يتم احتساب األوزان 
النسبية للش���ركات املدرجة في 
السوق وفق السيولة ليتم اختيار 
أول 50 شركة منها، ومن ثم تصنف 
وفق القيمة السوقية ويتم اختيار 
الشركات ال� 15 األولى منها لتدخل 

في حساب هذا املؤشر.
شريف حمدي  ٭

حذرت وكال���ة فيتش العاملية 
م���ن أن التصعي���د اخلطي���ر في 
العامة  االحتجاجات السياس���ية 
ميكن أن يهدد التصنيف السيادي 
للكويت، مشيرة إلى أن هذا األمر 
س���يعتمد على كيفية اس���تجابة 

وتعاطي السلطات مع األحداث.
وف���ي ظ���ل الته���اب وتي���رة 
االحتجاج���ات السياس���ية ف���ان 
نسبة حتقق االحتمال بتخفيض 
التصنيف يزداد وهذا من شأنه أن 
يؤدي تلقائيا إلى تراجع التصنيف 
االئتمان���ي للبنوك واملؤسس���ات 
املالية وسيضغط على الشركات 
التي تعتمد جزئيا في نشاطها على 
التمويل اخلارجي كما أدلى بذلك 
اقتصاديون استطلعت »األنباء« 
آراءهم حول مدى تأثير تخفيض 
السيادي احملتمل على  التصنيف 
القطاع اخلاص واملصرفي وعلى 

سمعة الكويت عامليا.
بداي���ة، ق���ال رئي���س مجلس 
إدارة ش���ركة الشال لالستشارات 
االقتصادية جاس���م السعدون ان 
تخفيض التصنيف السيادي للدول 
التي ال تلجأ الى االقتراض ولديها 
فوائض مالية ال يؤثر عليها كغيرها 
من الدول، مشيرا إلى أن التصنيف 
السيادي يعتبر البحر الذي يسبح 
فيه القطاع اخلاص وس���يكون له 
تأثير على شروط التفاوض وعلى 
تكلف���ة اإلقراض في ظ���ل حاجة 

املؤسسات إلى التمويل.
وأش���ار إل���ى أن تصنيف أي 
ش���ركة يجب أال يتعدى تصنيف 

ولفتت إلى أن تخفيض التصنيف 
من شأنه أن يرفع أسعار التمويل 
وتكالي���ف االقتراض بالنس���بة 
للمؤسس���ات املالية ف���ي تعاملها 
مع املؤسس���ات العاملي���ة، كما قد 
ينعكس سلبا على التعامالت بني 
البنوك فيما يخص أسواق السندات 
والودائع العاملية، موضحة أن حجم 
التصنيف يعتمد  تأثير تخفيض 
على حج���م التصنيف وانه مقيد 
التخفيض. وأفادت بأن  بنس���بة 
السيادي من  التصنيف  تخفيض 
شأنه أن يؤثر على سمعة الدولة 
عامليا، متوقعة أن يكون التصاعد 
السياسي دافعا للتحرك السريع 
ملعاجلة امللف االقتصادي متمنية أال 
تؤول االحتجاجات السياسية الى 
مفترق صعب. فيما اعتبر رئيس 
مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب 
املالية  لشركة رس���اميل للهيكلة 
عصام الطواري أن الكويت لن تتأثر 
بش���كل عام بأي تداعيات سلبية، 
ألنها ليس���ت دولة مديونة بشكل 
كبير، فأي تراج���ع في تصنيفها 
الس���يادي ال يضر بتكلفة ديونها 

في اخلارج.
واس���تدرك بقول���ه إن بعض 
الش���ركات التي تعتمد جزئيا في 
نش���اطها على التمويل اخلارجي 
والتجارة اخلارجية ستتأثر وذلك 
من خالل ارتف���اع تكلفة التمويل 
وتض���رر قدرتها على الولوج إلى 
األسواق العاملية، مما سيشكل عبئا 

إضافيا على هامش ربحيتها.
منى الدغيمي  ٭

من جانبها، قالت وزيرة التجارة 
والصناعة السابقة د.أماني بورسلي 
إن الكويت تتميز بنقاط قوة مهمة 
تعتمد كمعاير في عمليات التصنيف 
السيما منها املدخرات املالية الكبرى 
للدولة وحتقي���ق املوازنة العامة 
لفوائض وتصدر الكويت الترتيب 
اخلامس عامليا ألكبر احتياطيات 
نفطية في العالم، مش���يرة الى أن 
النقطة السلبية التي من احملتمل أن 
تؤثر على تصنيفها السيادي هي 
تصاعد وتيرة احلراك السياسي.

وقال���ت بورس���لي ان النقاط 
السلبية للكويت التي من احملتمل 
السيادي  أن تؤثر على تصنيفها 
مستقبال تتمثل في ضعف شفافية 
احلكومة وتناقص الفوائض املالية 
أرباح  للدولة وتراجع معدل منو 
البنوك خالل نصف السنة وتباطؤ 

املشاريع التنموية.

البل���د األم، لذلك فإن أي تخفيض 
في التصني���ف االئتماني للكويت 
س���يؤدي الى خف���ض التصنيف 
االئتماني للبنوك واملؤسسات املالية 
والشركات التي تعتمد جزئيا في 
نش���اطها على التمويل اخلارجي 
والتجارة اخلارجية، وذلك من خالل 
التمويل مما يشكل  ارتفاع تكلفة 
ضغطا على هامش الربحية والذي 
بدوره يؤثر على الوضع املالي لتلك 

البنوك واملؤسسات.
وذكر أنه دائما م���ا ينتج عن 
تخفيض التصنيف السيادي للدولة 
عدم استقرار في أسواق األسهم، 
الى انخفاض  والذي بدوره يقود 
عائد السوق واألسهم القيادية بشكل 
عام. وحذر من أنه في حال خفض 
التصنيف السيادي للكويت فإنه 
سيؤثر على سمعتها وسعيها في أن 

تصبح مركزا ماليا وجتاريا.

عصام الطواريجاسم السعدوند.أماني بورسلي

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business
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النفط الكويتي ينخفض إلى 104.80 دوالراتاالقتصادية
كونا: قالت مؤسسة البترول الكويتية، ان سعر برميل النفط الكويتي انخفض في تداوالت أمس 
دوالرا واحدا ليستقر عند مستوى 104.80 دوالرات للبرميل مقارنة بـ 105.80 دوالرات في 
تداوالت يوم أمس األول.
ويأتي التراجع في أسعار النفط بعد ان دفعت بيانات الوظائف القوية الدوالر نحو الصعود 
فضال عن انحسار املخاوف من تعطل امدادات الوقود الى منطقة شمال شرق الواليات املتحدة 
األميركية في اعقاب االعصار )ساندي(.

362.85 مليون دينار قيمة 505.3 ماليني سهم خزينة لدى البنوك
»الدولي« أعلى املصارف احتفاظًا وشراء لألسهم بـ 103 ماليني سهم بقيمة 27.98 مليون دينار

أسهم اخلزينة لدى البنوك احمللية بنهاية تداول 2012/11/1
اغالقات نهاية تعامالت األسبوع املاضياألسهم املصدرةالقيمةأسهم اخلزينة

80.547.42877.325.530.884.353.497.625960الوطني
66.227.20326.490.881,2002.633.087.480400خليج

70.00048.300.0001.272.022.346690التجاري
126.74282.382.31.513.239.471650األهلي
117.913.13699.047.034,2401.183.231.011840املتحد
103.637.25227.982.058.041.037.326.672270الدولي
73.910.54837.694.379,4801.544.967.180510برقان
61.237.67045.928.252.52.904.163.925750بيتك

1.715.0001.063.3001.748.235.315620بوبيان
505.384.979362.851.581.9418189.771.025املجموع

»هيئة الصناعة« تبذل 
جهوداً حثيثة ملعاجلة 

قضايا اإلغراق


