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 استقرار في النشاط االقتصادي وتحّسن في األسواق المالية في التقرير األسبوعي لشركة الزمردة للمجوهرات

 سوقا قطر والكويت ينضمان لألسواق الرابحة

 حامد: عزوف العمالء عن شراء الذهب
  طبيعي في ظل ارتفاع األسعار

 «الوطني»: أسعار الفائدة األميركية متدنية ولفترة طويلة 

 «بيان»: أسواق األسهم الخليجية أنهت تداوالتها األسبوعية مرتفعة

 قـــال تقرير البنـــك الوطني 
األسبوعي ان تداول الدوالر طوال 
األسبوع جرى ضمن نطاق ضيق 
مقابل جميع العمالت الرئيسية، 
مشيرا إلى أن تداول اليورو ما 
بين ١٫٤٠٨٢ و١٫٤٣٢٧ ليقفل في 

نهاية األسبوع على ١٫٤٢٠٨. 
  وكشف التقرير عن أن الضغط 
على الجنيه اإلسترليني استمر 
حيث راوح في مستوى الـ ١٫٦٧ 
وأقفل في نهاية األســـبوع على 
١٫٦٥٤٣، مشـــيرا إلـــى أن الين 
الياباني انخفض لفترة وجيزة 
إلى مستوى ٩٧٫٧٠ إال انه استعاد 
خسائره يوم الجمعة وأقفل عند 

مستوى الـ ٩٥ ينا للدوالر.
  وأضاف أن الدوالر االسترالي 
ارتفع خالل األسبوع ليصل إلى 
٠٫٨٤٧٧ مشيرا إلى أنه سجل أعلى 
مستوياته منذ بداية السنة وأقفل 
في نهاية التداول يوم الجمعة على 

.٠٫٨٣٢٨
  وورد فــــي التقريــــر أن أعلى 
مستوى يبلغه الفرنك السويسري 
خــــالل األســــبوع ١٫٠٦٦٧ وأدنى 
مســــتوى ١٫٠٨٨٣، موضحــــا انه 
بالنسبة للسلع، ارتفع سعر النفط 
ليصل إلى ٧١ دوالرا للبرميل وأقفل 
الذهب على مستوى ٩٥٠ دوالرا 

لألونصة. 

  مجلس االحتياط الفيدرالي

  وذكــــر التقريــــر أن مجلــــس 
االحتياط الفيدرالي أبقى ســــعر 
الفائــــدة األساســــي ضمن حدود 
(صفرـ  ٠٫٢٥٪) وذلك في اجتماعهم 
خالل األسبوع الماضي. وأضاف 
أن المجلس صرح بأن القرار اتخذ 
باإلجماع وأنه من المرجح أن تبقى 
أســــعار الفائدة عند مســــتويات 
متدنية جدا «لفترة طويلة»، الفتا 
إلى أن مجلس االحتياط الفيدرالي 
صرح أيضا بأن النشاط االقتصادي 
قد استقر وأن األوضاع في األسواق 
المالية قد شهدت مزيدا من التحسن 
خالل األسابيع األخيرة، لكنها من 
األرجح ستبقى ضعيفة لبعض 

الوقت. 
  وكشف التقرير انه باإلضافة 
إلى ذلك فقــــد مدد المجلس فترة 
تطبيق برنامج شراء األصول الذي 
تبلغ تكلفته ٣٠٠ مليار دوالر وذلك 
لمدة شهر واحد، مشيرا إلى انه قال 
إن «اللجنة قررت تخفيض وتيرة 

هذه المعامالت تدريجيا، وتتوقع 
استخدام كامل المبلغ في عمليات 
شراء األصول بحلول نهاية شهر 

أكتوبر». 

   بيانات اقتصادية ضعيفة

  ورد في التقرير أن األرقام التي 
نشرت خالل األسبوع الماضي تدل 
على أن الواليات المتحدة التزال 
تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة 
وأنها ستحتاج لبعض الوقت قبل 
أن تستقر األمور، مشيرا إلى أن 
مبيعات التجزئة سجلت انخفاضا 
غير متوقع بنسبة ٠٫١٪ في شهر 
يوليو مقابل توقعات بأن ترتفع 

بنسبة ٠٫٨٪. 
انه بشــــكل  التقرير    وأوضح 
غير متوقــــع ارتفعت المطالبات 
األوليــــة بالتعويض عن البطالة 
وذلك بنسبة بسيطة بينما تجهد 
سوق العمالة التي أثقلها الضعف 
الوصول إلى نقطة االستقرار، حيث 
إلى  المطالبات  ارتفع عدد هــــذه 
٥٥٨٫٠٠٠ مطالبة مقارنة بـ ٥٥٤٫٠٠٠ 

مطالبة األسبوع السابق.
  وفي قطاع اإلســــكان كشــــف 
التقرير عن ان القروض السكنية 
أخفقت بمعدل أعلى في شهر يوليو 
على الرغم من البرامج المتواصلة 
للحيلولة دون إقفال الرهون على 
المســــاكن والتي أضعفت سوق 
اإلسكان وأثرت على االقتصاد ككل، 
حيث وصلت عمليات إقفال الرهون 
إلى مستوى قياسي جديد في شهر 
يوليو وارتفعت بنسبة ٧٪ عما 
كانت عليه قبل شهر وبنسبة ٣٢٪ 

مقارنة بمستواها قبل سنة.
إلى أن مؤشر  التقرير    وأشار 
جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين 
انخفض إلــــى ٦٣٫٢ نقطة مبدئيا 

في شهر أغسطس مقارنة بـ ٦٦٫٠ 
نقطة في شهر يوليو. 

  تقرير التضخم

  ذكر التقريــــر انه لم يطرأ أي 
تغيير على تكلفة المعيشــــة في 
شهر يوليو، وبقيت أسعار السلع 
االستهالكية عند المستوى الذي 
كانــــت عليه في يونيــــو إال أنها 
تقــــف اآلن عند المســــتوى الذي 
كانت عليه في سنة ١٩٥٠، مشيرا 
إلى أن وزارة العمل صرحت يوم 
الجمعــــة بأن مؤشــــرها الخاص 
السلع االســــتهالكية لم  بأسعار 
يتغير منذ أن ارتفع بنسبة ٠٫٧٪ 
في شهر يونيو، وبشكل يتوافق 

مع توقعات األسواق.
  واشار التقرير إلى أن أسعار 
السلع االستهالكية انخفض بنسبة 
٢٫١٪ عمــــا كانت عليه في الفتـرة 
ذاتها من الســــنة الماضية، وهو 
أكبر انخفاض لها منذ شهر يناير 
١٩٥٠، األمر الذي يعكس الهبوط 
الحاد ألسعار النفط عن المستوى 
القياسي الذي وصلته خالل السنة 

الماضية.
   وأضاف أن معدل التضخم 
األساسي، الذي ال يشمل المواد 
الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 
٠٫١٪ في يوليـــو، بعد ارتفاع 
بنسبة ٠٫٢٪ في شهر يونيو. 

  الناتج المحلي اإلجمالي

  وذكر التقريـــر أن اقتصاد 
اليورو تقلص بمعدل  منطقة 
أدنى مما كان متوقعا خالل الربع 
الثاني من السنة معززا بذلك 
اآلمال بأن المرحلة األسوأ من 
األزمة االقتصادية قد أوشكت 
على االنتهاء، مشـــيرا إلى أن 
هذا األداء يعكس معدالت نمو 
أفضل مما كان متوقعا في أكبر 
بلدين ضمن المنطقة. فبعد ٤ 
سنوات من النمو السلبي في 
كل من ألمانيا وفرنسا، ارتفع 
الناتج المحلي اإلجمالي في كل 
من البلدين بنسبة ٠٫٣٪ خالل 
الربع الثاني من السنة، ونتيجة 
المحلي  الناتج  لذلك انخفض 

اإلجمالي لجميع دول مجموعة 
اليورو بنسبة ٠٫١٪ فقط مقارنة 
بتوقعات بأن يتقلص اقتصاد 
المجموعة بنسبة ٠٫٥٪، بعد 
الربع  انخفاض بلغ ٢٫٥٪ في 

األول من السنة.

  المؤشرات االقتصادية

  وأضـــاف التقرير ان معدل 
التضخم انخفض في منطقة 
اليورو بنسبة فاقت التوقعات 
لشـــهر يوليو مســـجال بذلك 
مستوى قياسيا جديدا للهبوط 
متأثرا بانخفاض أسعار ا لطاقة 
والمواد الغذائية، فقد انخفضت 
أســـعار السلع االســـتهالكية 
بنسبة ٠٫٧٪ مقارنة بالتوقعات 
بانخفاض بنسبة ٠٫٦٪. وتابع 
«وانخفض، وبشكل غير متوقع 
أيضا، اإلنتاج الصناعي في دول 
منطقة اليورو بنســـبة ٠٫٦٪ 
ليصل معـــدل االنخفاض إلى 
١٧٪ مقارنة بالفترة ذاتها من 

السنة الماضية».
  وأشار إلى أن االستطالعات 
التـــي أجريت مؤخرا وارتفاع 
الطلبـــات علـــى المنتجـــات 
الصناعية األلمانية تشير إلى أن 
القطاع الصناعي في مجموعة 
اليورو يجب أن يعاود الصعود 
اعتبارا مـــن الربع الثالث من 

السنة. 

  معدل البطالة

مكتــــب  ان  التقريــــر    ذكــــر 
اإلحصائيات الوطنية صرح بأن 
معــــدل البطالة ارتفــــع إلى أعلى 
مســــتوياته منذ ١٤ سنة، ووصل 
إلى ٧٫٨٪ في شهر يونيو مقارنة 
بالتوقعات بأن يبلغ هذا المعدل 
٧٫٧٪، مشيرا الى ان عدد العاطلين 
عن العمل وصل إلى ٢٫٤٣٥ مليون 
شخص، وهو أعلى مستوى لهذا 
المؤشــــر منذ ســــنة ١٩٩٥. وقال 
التقرير إن عدد األشخاص الذين 
يطالبون بالتعويض عن البطالة 
بـ ٢٤٫٩٠٠  ارتفع للمرة األولــــى 
شــــخص في شــــهر يوليو، وهو 
عدد يقــــل كثيرا عن المســــتوى 

القياسي الذي بلغه هذا المؤشر، 
وهو ١٣٦٫٠٠٠ شــــخص في شهر 
فبراير الماضي. وأوضح التقرير 
انــــه على ضوء هــــذا األداء، بات 
االقتصاديون يعتقدون بأن وضع 
البطالة أفضل قليال مما كان عليه 
خالل فترات االنكماش التي تعرض 
لها االقتصاد في الماضي، ألنه تمت 
في األزمة الحالية المحافظة على 
العديد مــــن الوظائف عن طريق 

خفض األجور.

  بيانات اقتصادية

  ورد في التقرير ان مبيعات 
المملكة  ارتفعت في  التجزئة 
المتحدة في شهر يوليو بـ ١٫٨٠٪ 
مقارنة بما كانت عليه قبل سنة، 
مستفيدة من الطقس المشمس 
الذي ساعد على زيادة مبيعات 
المالبس والمأكوالت الصيفية 
والتي تعتمد على هذا الموسم. 
واضاف ان ميزان التجارة في 
المملكة المتحدة سجل في شهر 
يونيو عجزا أكبر قليال مما كان 
متوقعا حيث ارتفع إلى ٦٫٤٥١ 
مليارات جنيه مقارنة بالعجز 
في شهر مايو والذي بلغ ٦٫١٧٤ 
مليارات جنيه بعد التعديل. 

  بنك اليابان

  قال التقرير انه كما كان متوقعا 
على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان 
على أسعار الفائدة دون تغيير عند 
مستوى الـ ٠٫١٠٪، محتفظا بذلك 
بنظرته الحذرة إزاء االقتصاد على 
الرغم من ظهور عدة مؤشرات على 
التعافي. وأضاف أن محافظ بنك 
اليابان ماساكي شيراكاوا صرح 
بأن العوامل التي تضغط باتجاه 
االنكماش قد تستمر لبعض الوقت 
الذي شهدته  الحاد  التراجع  بعد 
اليابان والتزال متأثرة به، وألمح 
بذلك إلى أن وقتا طويال قد يمضي 
قبل أن تعود أســــعار الفائدة إلى 

االرتفاع من جديد. 

  بيانات إيجابية

  وورد في التقرير ان مؤشر ثقة 
المستهلكين في اليابان ارتفع إلى 
٣٩٫٤ نقطة في شهر يونيو مقارنة 
بـ ٣٧٫٦ نقطة في الشهر السابق 
وذلك للشهر السابع على التوالي، 
الذي ينطوي على إشارات  األمر 
إلــــى التعافي، وقــــد قفز فائض 
الحساب الجاري الياباني بنسبة 
١٤٤٪ في شهر يونيو مقارنة بما 
كان عليه قبل سنة، مستفيدا من 
تباطؤ معدل انخفاض الصادرات 
من جهة وارتفاع رصيد الدخل من 
جهة أخرى. وأضاف أن المؤشر 
األساسي لطلبات اآلالت اليابانية 
ارتفع بنسبة ٩٫٧٪ في شهر يونيو، 

وذلك للمرة األولى منذ ٤ أشهر.

 قال التقرير األسبوعي لشركة 
الزمــــردة للمجوهــــرات واملعادن 
الثمينــــة ان الذهب انهى تداوالت 
االســــبوع على انخفاض نسبى 
مقارنة بأســــعار بداية االسبوع، 
حيث اقفلت البورصات االميركية 
على سعر ٩٤٨ دوالرا متأثرا بضعف 
قيمة الدوالر وهبوط اسعار النفط، 
وقد كان لتقرير بيانات االستهالك 
االميركي تأثير واضح في هبوط 
االسعار الى مستوى ٩٤٣ دوالرا 
يوم اجلمعة املاضي، لكن استقرار 
االسعار في مستويات مرتفعة خالل 
الفترة السابقة جعل مقاومة السعر 
للهبوط تبدو مهمة مستحيلة، وظهر 
تأثير ذلك في عودة املؤشر لالرتفاع 
فوق مستوى ٩٤٦ دوالرا مع نهاية 
التداول، وعلى الرغم من انخفاض 
النفط الى ٦٧ دوالرا للبرميل بعد ان 
جتاوز البرميل مستوى ٧٠ دوالرا 
يوم اجلمعة املاضي، وباالضافة 
الى تأثير ارتفاع قيمة الدوالر امام 
اليورو الى مستوى ١٫٤٢٠ دوالر 
بعد ان هوى الدوالر امام اليورو 
الى مســــتوى ١٫٤٣١ دوالر، وكلها 
عوامل ذات تأثير قوى على هبوط 
اســــعار الذهب ولكن يظل املعدن 
االصفر متمســــكا بثبات مستواه 
املرتفع ليكســــر فترة ٧ اشهر من 
العام فوق مســــتوى ٩٢٠ دوالرا 

لالونصة.
  وأشــــار مدير قســــم السبائك 
مبجوهرات الزمردة إحدى شركات 
الزمردة القابضة رجب حامد الى 
مدى اســــتفادة املســــتثمرين من 
هبوط االســــعار نهاية االسبوع 
بجني ارباح ارتفاع االسعار بداية 
االسبوع وشجع هذا الكثير منهم 
على زيادة استثماراتهم في تداول 
الذهب كأفضل اســــتثمار امن في 
الفتــــرة احلالية وعلــــى النقيض 
من هذا جند ان اغلب املستثمرين 
وجتار املشغوالت الذهبية معاناتهم 
تتضخم بسبب ركود األسواق وعدم 
إقبال العمالء على الشراء، مشيرا 
إلى ان األمــــل معقود على اهتمام 

الدولة وتركيزها على تنشيط حركة 
املبيعات بإقامة سلسلة معارض 
للمجوهرات خالل الربعني الثالث 
واألخير من العام احلالي ملواجهة 
االزمة املاليــــة احلالية واحلد من 
تداعياتها على املجتمع الكويتي.

  واكد على ان املقارنة في واردات 
الهند من الذهب هذا العام والعام 
السابق جند مدى الركود احلادث 
في مبيعات املشــــغوالت الذهبية 
حيث سجلت الهند ٥٢٫٦ طنا خالل 
النصف االول من العام مقارنة بـ 
١٣٩ طنا واردات الهند خالل نفس 
الفترة من العام الســــابق ويكفى 
ان تعلم ان سعر اجلرام في الهند 
اآلن جتــــاوز ١٥٠٠ روبيــــة وهذه 
االسعار جعلت عزوف الناس عن 
الشراء امرا طبيعيا في ظل ارتفاع 
االسعار، ناهيك عن ان الهند متثل 

اكبر اسواق الذهب في العالم.
  وتابع التقرير بأن الوضع في 
االسواق احمللية اقل حدة نتيجة 
عدم تغير اسعار الذهب بصورة 
كبيرة رغم ارتفاع اسعار االونصة 
العاملية وهذا ناجت عن هبوط قيمة 
الدوالر امام الدينار مما ربط سعر 
حتويل الدوالر عند مستوى ٢٨٧ 
فلسا وجعل كيلو الذهب الصافي 
ال يتجاوز ٨٨٠٠ دينار حتى نهاية 

االسبوع.

 رجب حامد

 الذهب أنهى تداوالت األسبوع على سعر ٩٤٨ دوالرًا
 افتتح الذهب االسبوع على سعر ٩٥٢ دوالرا 
لالونصــــة وحقق اعلى ســــعر ٩٦١ دوالرا يوم 
اخلميس املاضي واقل سعر ٩٤٣ دوالرا يومي 
الثالثاء واجلمعة  املاضيــــني، وانهى تداوالت 
االسبوع على ســــعر ٩٤٨ دوالرا بانخفاض ٤ 
دوالرات عن االسبوع املاضي ويتوقع ان دعم 
السعر مير مبستوى ٩٤٤ دوالرا ثم مستوى ٩٢٧ 
دوالرا ثم الى مســــتوى ٩٠٩ دوالرات، في حني 
ان مقاومة السعر للذهب قد متر مبستوى ٩٦٠ 
دوالرا ثم مستوى ٩٧٢ دوالرا ثم اخيرا مستوى 

٩٩٠ دوالرا.وبدأت الفضة اسبوعها على سعر 
١٤٫٤٤ دوالرا وحققت اعلى سعر ١٥٫٠٥ دوالرا 
يوم اجلمعة املاضي واقل سعر ١٤٫٢٤ دوالرا يوم 
الثالثاء وانهت تداوالت االسبوع على سعر ١٤٫٧٠ 
دوالرا بارتفاع ٢٦ ســــنتا عن االسبوع املاضي 
ويتوقع دعم الســــعر ان مير مبستوى ١٤٫٤٦ 
دوالرا ثم مستوى ١٤٫١٠ دوالرا ثم الى مستوى 
١٣٫٨٩ دوالرا، في حني ان مقاومة السعر للفضة 
قد متر مبستوى ١٤٫٨٩ دوالرا ثم مستوى ١٥٫٢٤ 

دوالرا ثم اخيرا مستوى ١٥٫٥٥ دوالرا. 

 األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية 
 الترتيب  التغير السنوي  الترتيب  التغير األسبوعي  اإلقفال األسبوعي  المؤشر 

 ٦  ١٫٧٨٪  ٢  ٢٫٢٣٪  ٧٫٩٢٠٫٨  الكويت السعري 
 ١  ٢١٫٧١٪  ٣  ١٫٣١٪  ٥٫٨٤٥٫٦٨  السعودية العام 
 ٧  -١٥٫٤٤٪  ٧  -٠٫٠٧٪  ١٫٥٢٥٫٥٠  البحرين العام 

 ٥  ٢٫٣١٪  ١  ٢٫٥١٪  ٧٫٠٤٥٫٣٦  قطر 
 ٤  ١٣٫١٥٪  ٥  ٠٫٦٥٪  ٦٫١٥٦٫٧٤  مسقط ٣٠ 

 ٣  ١٧٫٥٨٪  ٦  ٠٫٢٤٪  ١٫٩٢٤٫٠١  دبي 
 ٢  ١٩٫٩٦٪  ٤  ٠٫٨٠٪  ٢٫٨٦٧٫١٦  ابوظبي العام 

 أسعار العمالت خالل األسبوع الماضي  

 
  العملة 

 أسبوع واحد الفوري 
 ثالثة أشهر   املدى املتوقع 

 اآلجل  األعلى  األدنى  اإلقفال 

 ١٫٤٢٠٥  ١٫٤٥٠٠  ١٫٣٩٥٠  ١٫٤٢٠٨  يورو 

 ١٫٦٥٤٠  ١٫٦٩٠٠  ١٫٦٣٠٠  ١٫٦٥٤٣  جنيه استرليني 

 ٩٤٫٨٨  ٩٨٫٠٠  ٩٢٫٥٠  ٩٤٫٩٦  ين ياباني 

 ١٫٠٧١٢  ١٫٠٩٥٠  ١٫٠٥٠٠  ١٫٠٧٢٣  فرنك سويسري 

 أسعار المعادن الثمينة خالل األسبوع الماضي 

 التاريخ 
 البالديوم  البالتنيوم  الفضة  الذهب 

 مساء  صباحا  مساء  صباحا  ـ  مساء  صباحا 
 ٢٧٧٫٥  ٢٧٦  ١٢٦٧  ١٢٧١  ١٤٫٩٨  ٩٥٣٫٦  ٩٥٧٫٥  ٢٠٠٩/٨/١٤ 
 ٢٧٥  ٢٧٤  ١٢٦٤  ١٢٦٠  ١٥٫٠٧  ٩٥٣٫٥  ٩٥٦  ٢٠٠٩/٨/١٣ 
 ٢٦٩  ٢٦٩  ١٢٣٤  ١٢٢٧  ١٤٫٢٨  ٩٤٧٫٢٥  ٩٤٣٫٥  ٢٠٠٩/٨/١٢ 
 ٢٧٤  ٢٧٣  ١٢٤٧  ١٢٥٣  ١٤٫٣٥٥  ٩٤٢٫٧٥  ٩٤٦  ٢٠٠٩/٨/١١ 
 ٢٧٢  ٢٧٤  ١٢٤٢  ١٢٥٢  ١٤٫٤٧  ٩٤٥  ٩٥٣٫٥  ٢٠٠٩/٨/١٠ 

 كشف التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالســــتثمار عن أن أســــواق 
األسهم اخلليجية سجلت مكاسب 
خالل األســــبوع املاضــــي وأنهت 
معظمها تداوالت األسبوع محققة 
منوا ملؤشراتها، مشيرا إلى أن سوق 
البحرين لألوراق املالية لم يفلح في 
احلفاظ على مكاسبه األسبوعية 
وعاد مرة أخرى للمنطقة احلمراء، 
حيث أقفل مع نهاية األسبوع مسجال 
خسارة محدودة. وذكر التقرير ان 
األسواق قد قدمت خالل األسبوع 
املاضــــي أداء يوميا متذبذبا جلهة 
مؤشــــراتها الرئيسية في ظل شد 
وجذب بــــني حركة شــــرائية من 
جهــــة وعمليات جنــــي أرباح من 
جهة أخرى.و أشــــار التقرير إلى 
أن حالة الترقب التي تسيطر على 
املستثمرين في أســــواق األسهم 
اخلليجية للتطورات االقتصادية 
على الصعيد العاملي خاصة بعد 
تداعيات األزمة املالية العاملية قد 
استمرت خالل األسبوع املاضي، 
الفتا إلى أن املستثمرين يتابعون 
باهتمام حتركات أسعار النفط وأداء 
أسواق املال العاملية وبناء عليها 
يأخذون قراراتهم سواء بالشراء أو 
البيع. وأوضح التقرير انه عندما 
تتحسن أســــعار النفط وترتفع 
األسواق العاملية يقدم املستثمرون 
على الشراء وسط حتسن حلالتهم 
املعنوية، وحينما تتراجع أسعار 
النفــــط واألســــواق العاملية، عند 
إذن يقدم املستثمرون على البيع 
بهدف جني األرباح، مشيرا إلى أن 
هذا ما حدث في األسبوع املاضي 
عندما اســــتقبله املستثمرون في 

بتراجع قطاع االستثمار والذي كان 
أكثر قطاعات السوق انخفاضا في 

األسبوع املاضي.
  وأوضح التقرير انه على صعيد 
األداء الســــنوي، لــــم يبق أي من 
مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
خلف مستوى إغالق العام املاضي 
سوى مؤشر سوق البحرين لألوراق 
املالية، وذلك بعد انضمام ســــوق 
الكويت لألوراق املالية وبورصة 
قطر لقائمة األسواق الرابحة، مشيرا 
إلى أن الســــوق املالية السعودية 
كونها صاحبة أكبر نسبة ارتفاع 
على املستوى السنوي بني أسواق 
األسهم اخلليجية استمرت في أدائها 
االيجابــــي، حيث وصلت نســــبة 
مكسبها إلى ٢١٫٧١٪، مشيرا إلى أن 
سوق أبوظبي لألوراق املالية حافظ 
على املرتبة الثانية، حيث وصلت 
نسبة مكسبه السنوي إلى ١٩٫٩٦٪، 
في حني كان نظيره سوق دبي املالي 
هو صاحب املرتبة الثالثة، إذ حقق 
مؤشره منوا سنويا نسبته ١٧٫٥٨٪. 
وأضاف أن سوق الكويت لألوراق 
املالية، كان أقل األسواق من حيث 
املكاسب السنوية ملؤشره، حيث 
بلغت نسبتها مع نهاية األسبوع 
املاضي ١٫٧٨٪. من جهة أخرى، أشار 
الى أن نســــبة اخلسائر السنوية 
ملؤشر سوق البحرين لألوراق املالية 
مع نهاية األسبوع املاضي وصلت 

إلى ١٥٫٤٤٪. 

  القيمة المتداولة

  وأوضح التقرير انه على صعيد 
القيمة املتداولة، تراجعت قيم التداول 
في أربعة أسواق أيضا، بينما ارتفعت 
في باقي األســـواق، وتصدر سوق 
دبي املالي األســـواق التي سجلت 
انخفاضا، وذلك بعد أن نقصت قيمة 
تداوالته في األسبوع املاضي بنسبة 
١٤٫٦٧٪. وأشار إلى أن سوق مسقط 
لألوراق املالية شغل املرتبة الثانية، 
إذ سجلت قيمة التداول فيه خسارة 

نسبتها ١٣٫٨١٪. 

غالبية أسواق األسهم اخلليجية 
مبعنويات مرتفعة على إثر املكاسب 
التي حققتها األسواق العاملية مع 
نهاية األسبوع ما قبل املاضي والتي 
وصلت بعضها ألعلى مستوياتها 
في العام احلالي، وذلك بالتزامن 
مع صعود أسعار النفط، وهو ما 
دفعهم للشــــراء وبالتالي ارتفاع 
مؤشرات أسواقهم. وبني التقرير 
انه طرأت تغييرات حني تراجعت 
أسواق األسهم اخلليجية مرة أخرى 
لتواكب بذلك األســــواق العاملية 
التي انخفضت قبلها، موضحا أن 
املستثمرين اخلليجيني اجتهوا إلى 
البيع بهــــدف جني األرباح والتي 
اشتدت حدتها في بعض األسواق، 
وذلك قبل أن ترتد األسواق العاملية 
مرة أخرى نحو االرتفاع على إثر 
بيانات حكومية أميركية أعلنت فيها 
عن ظهور إشارات لتجاوز االقتصاد 
األميركي لألزمة املالية، وهو األمر 
الذي انعكس إيجابا على أسواق 
األسهم اخلليجية في آخر األسبوع 
لتسجل معظمها مكاسب أسبوعية، 
فيما قلص سوق البحرين لألوراق 

املالية من خسائره.
  وعلى صعيد أداء األســــواق، 
ذكر التقرير أن بورصة قطر أنهت 
تداوالت األسبوع املاضي محققة 
أكبر نسبة مكاســــب بني أسواق 
األسهم اخلليجية، ومتكن مؤشرها 

من اختراق حاجز الـ ٧٠٠٠ نقطة 
النفسي في أوائل األسبوع بدعم 
من حركة شرائية تعززت بدخول 
مستثمرين أجانب، حيث تركزت 
تلك احلركة على األسهم القيادية في 
ظل استمرار تدفق نتائج الشركات 
عن فترة الـ ٦ أشهر املنقضية والتي 
جاءت إيجابية ألغلبها، باإلضافة 
إلى ظهور عمليات مضاربة ساهمت 
في ارتفاع أسعار األسهم. واشار 
التقرير إلى أن املتعاملني في بورصة 
قطر قامــــوا بعمليات جني أرباح 
خالل منتصف األسبوع على اثر 
املكاسب السابقة، موضحا أن هذا 
دفع مبؤشر السوق حتت املستوى 
األلفي الــــذي كان قد تخطاه، قبل 
أن يرتد في آخر األسبوع ويعود 
لإلغالق فوق مستوى الـ ٧٠٠٠ نقطة 

مرة أخرى.

  سوق الكويت

  وذكر التقرير أن سوق الكويت 
لــــألوراق املالية قدم بــــدوره أداء 
متذبذبا وســــط عمليات مضاربة 
ساهمت في ارتفاع نشاط التداول 
بشكل ملحوظ خالل األسبوع، وهو 
األمر الذي ساعد مؤشر السوق على 
تخطي مستوى إغالقه في نهاية 
العام املاضي. وأضاف التقرير ان 
القوة الشرائية التي تلقتها األسهم 
القيادية في السوق خالل األسبوع 

املاضي قد انعكســــت إيجابا على 
مؤشر الســــوق والذي اقترب من 
مســــتوى ٨٠٠٠ نقطة، في الوقت 
الــــذي اتضحت فيه الصورة أكثر 
جلهة أداء الشركات املدرجة خالل 
النصف األول من السنة بعد أن أعلن 
عدد كبير من الشركات عن نتائج 
الفترة خالل األسبوع، مشيرا إلى أن 
السوق قد شهد عمليات جني أرباح 
تراجع علــــى إثرها في يومني من 
األسبوع مقلصا بذلك من مكاسبه 

األسبوعية.

  السوق السعودية

   ورد في التقرير أن الســــوق 
املالية السعودية، شهدت حالة من 
االســــتقرار النسبي في تعامالتها 
نتيجة غياب احملفزات التي تؤثر 
على املتداولني، مشيرا إلى أن مؤشر 
السوق قدم أداء متذبذبا ولكن في 
نطاق ضيق. وعزا التقرير أن السبب 
يعود في ذلك إلى قناعة املستثمرين 
باملســــتويات الســــعرية احلالية 
لألسهم والتي يتخذونها كمستويات 
دعم أمال في أن حتقق هذه األسهم 
ارتفاعات مجزية في املستقبل. وبني 
التقرير أن الذي ساهم في مكاسب 
الســــوق زيادة النشاط املضاربي 
والذي حاز قطاع التأمني نصيب 
األســــد منه، باإلضافة إلى نشاط 
األسهم القيادية وعلى رأسها أسهم 

قطاع الصناعات البتروكيماوية، 
مشيرا إلى أن ارتفاع بعض أسهم 
البنوك أيضا ساهم في دفع املؤشر 

للمنطقة اخلضراء.
  بني التقرير أن سوقي اإلمارات 
متكنا من حتقيق اقفاالت خضراء 
ملؤشريهما بدعم من نشاط األسهم 
القيادية وســــط استمرار تذبذب 
وتباين أداء السوقني خالل بعض 
إلى أن  أيام األســــبوع. وأشــــار 
السوقني قد سجال مكاسب جيدة 
أوائل األسبوع خاصة سوق  في 
دبي املالي بدعم من األسهم القيادية 
العقــــاري على وجه  القطاع  في 
اخلصوص، موضحا أن عمليات 
جني األرباح القاسية التي شهدها 
الســــوقان في منتصف األسبوع 
نتيجة االرتفاعات السابقة تسببت 
في تآكل جميع مكاسبهما ودفعت 
مؤشــــريهما للمنطقــــة احلمراء، 
قبــــل أن يتمكنا من االرتفاع مرة 
أخرى ليحققا مكســــبا أسبوعيا 

محدودا.
  كشف التقرير ان جميع مؤشرات 
أسواق األســــهم اخلليجية أنهت 
تداوالت األسبوع املاضي مسجلة 
مكاسب أسبوعية، باستثناء مؤشر 
املالية  البحرين لألوراق  ســــوق 
والذي تراجع بنسبة طفيفة بلغت 
٠٫٠٧٪ بعد أن أغلق عند مستوى 
١٫٥٢٥٫٥٠ نقطة، حيث تأثر املؤشر 

 تراجع قطاع العقارات في دبي
  يقترب من نهايته في الربع الثاني

   دبي ـ رويترز: قال باحث لدى «جونز الجن السال» ان تراجع سوق 
العقارات السكنية في دبي بدا قريبا من نهايته في الربع الثاني من العام، 
حيث انحسرت تراجعات األسعار واستقرت أحجام الصفقات وتضرر 
قطاع العقارات في دبي والذي كان مزدهرا يوما بشـــدة من جراء األزمة 
املالية العاملية لكن حتســـن أســـواق أكثر نضجا مثل الواليات املتحدة 
وبريطانيا بدأ يعزز ثقة املستثمرين. وقال رئيس األبحاث لدى «جونز 
الجن السال» الشرق األوسط وشمال افريقيا في كريج بلمب ان االستقرار 
يظهر أن الســـوق يقتـــرب من القاع وأن املبيعات بـــدأت تعود. «بدأت 
األســـعار تصل إلى مستوى يجعل الناس مستعدين للشراء». وأضاف 
أن من املتوقع زيادة املبيعات في األشهر الستة القادمة. وقال في تقرير 
نشـــر اليوم إن متوسط أسعار البيع املعروضة انخفض نحو ٢٤٪ في 
الربع الثاني مقارنة بالربع األول لكن معدل التراجع قد تباطأ. وأضاف 
أن هذا مؤشر على أن الفجوة بدأت تضيق بني السعر املعروض وسعر 
البيع.   وبحســـب التقرير تباطأ معدل تراجع متوسط سعر املنزل إلى 
٦٪ في الربع الثاني مقارنة مع األشـــهر الثالثة السابقة. وتراجع حجم 
الصفقات بنسبة ١٣٪ مقارنة مع الربع األول و٥٨٪ قياسا إلى مستواها 
في الفترة ذاتها من العام الســـابق. وقال التقرير إن الفجوة بني أسعار 
البيع الفعلية واألسعار املعروضة انحسرت إلى ٧٪ في الربع الثاني من 
العام احلالي بعد أن كانت األســـعار الفعلية أقل من األسعار املعروضة 
بنسبة ٢٠٪ منذ الربع الثاني من العام املاضي. وأضاف أن معدل التراجع 
في أسعار اإليجار تباطأ أيضا حيث انخفض متوسط قيمة إيجار الشقة 
املكونة من غرفتني بنسبة ١٥٪ في الربع الثاني مقارنة بـ ٢٢٪ في الربع 
األول من العام احلالي. وقال إن طرح وحدات سكنية جديدة في السوق 
سيســـتمر حيث من املتوقع تسليم ٢٢ ألفا و٤٠٠ وحدة هذا العام رغم 

إلغاء أو تأجيل مشاريع سكنية بأكثر من ٢٤ مليار دوالر. 

 «دبي القابضة» تواجه األزمة بإعادة الهيكلة
   دبيـ  رويترز: قالت شركة دبي القابضة أمس، انها ستعيد تنظيم 
أنشــــطتها لتصبح موزعة على أربع وحدات عاملة وذلك في محاولة 

ملواجهة تداعيات األزمة االقتصادية العاملية.
  وستقوم «دبي القابضة» بإعادة هيكلة نفسها لتصبح مكونة من أربع 
مجموعات هي: العقارات ومجمعات األعمال والضيافة واالستثمارات 

بعدما كانت مؤلفة من سبع شركات منفصلة.
  وقال الرئيس التنفيذي للشــــركة أحمد بن بيــــات في بيان له ان 
واقع االقتصاد العاملي فرض ضرورة إعادة النظر إلى محفظة أعمالنا 
بطريقة مختلفة، مستدركا أن األزمة املالية وضعت حدا لطفرة القطاع 
العقاري في دبي األمر الذي دفع بعض الشــــركات إلى إلغاء العشرات 

من مشاريع التوسع واالستغناء عن آالف الوظائف.
  وتضم «دبي القابضة» حتت مظلتها شــــركات مــــن بينها تيكوم 
لالستثمار املتخصصة في إدارة مجمعات األعمال وتطوير وهي شركة 
للترفيه وحدائق األلعاب ودبي انترناشــــونال كابيتال وهي شــــركة 
استثمار. وقالت «دبي القابضة» إن إعادة الهيكلة تهدف إلى دعم النمو 

في املستقبل وتعزيز الكفاءة. 


