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 «كامكو»: القيمة السوقية ألسواق األسهم الخليجية 
  ارتفعت في سبتمبر ٧٫٤٣٪ لتصل إلى ٧٣١٫٦ مليار دوالر 

 األسواق أظهرت تحسنًا ملحوظًا في أداء مؤشراتها للشهر الثاني على التوالي باستثناء بورصة الكويت

التقريــــر الصادر عن   أوضح 
إدارة بحوث االستثمار في شركة 
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة 
األصول «كامكو» حول أداء أسواق 
األســــهم اخلليجية، ان االسواق 
أظهرت خالل شهر سبتمبر حتسنا 
ملحوظا في أداء مؤشراتها وذلك 
للشهر الثاني على التوالي باستثناء 
ســــوق الكويت لــــألوراق املالية 
والذي انخفض مؤشــــره الوزني 
بنسبة ٢٫٤٤٪ مقارنة بإغالق شهر 
أغســــطس، وبذلك تكون أسواق 
األسهم اخلليجية قد استطاعت أن 
تعزز أداءها منذ بداية العام احلالي 
وأن تعوض جزءا من خســــائرها 
السابقة إذ خسرت حوالي ٥٢٢ مليار 
دوالر أميركي خالل ســــنة ٢٠٠٨، 
ومن أهم العوامل التي ساهمت في 
هذه االرتفاعات القياسية عودة ثقة 
املستثمرين والتي انعكست إيجابا 
على مستويات السيولة وذلك بعد 
أن أعلنت جميع الشركات املدرجة 
في أسواق األسهم اخلليجية عن 
نتائجها املالية لفترة الستة أشهر 
املنتهية في ٣٠ يونيو٢٠٠٩، حيث 
جاءت النتائــــج املالية أفضل من 
التوقعات لعدد كبير من الشركات، 
وكذلك أدى استقرار أسعار النفط 
بــــوادر انتعاش في  إلى ظهــــور 
اقتصــــادات الــــدول الكبرى وفي 
أسواق املال العاملية واخلليجية، 
كما ساهمت بعض اإلعالنات عن 
مؤشــــرات اقتصادية ايجابية في 
االقتصادات الكبرى في االعتقاد بأن 
األزمة االقتصادية لن تطول آثارها 
كثيرا وأنه ميكن اخلروج من األزمة 
وتعويض اخلســــائر التي حلقت 
باالقتصاد العاملي في فترة زمنية 
أقل من املتوقع سابقا. كذلك فإن 
نسبة التذبذب في أسواق األسهم 
عادت إلى املستويات املقبولة التي 
كانت عليها سابقا حيث بدأت تشهد 
األسواق املالية حالة من االستقرار 
النســــبي وعودة رؤوس األموال 
إيجابا  والتي بدورها انعكســــت 
على حجم وقيمــــة التداوالت في 

تلك األسواق.
   كما بني التقرير ان معظم أسواق 
األســــهم اخلليجية استطاعت أن 

تعــــوض اخلســــائر التي حلقت 
بها سابقا بعد وصولها إلى أدنى 
مســــتويات لها خالل الربع األول 
من العام احلالي ثم استطاعت أن 
حتقق ارتفاعا في مؤشراتها خالل 
األربعة أشــــهر األخيرة باستثناء 
املالية  البحرين لألوراق  ســــوق 
الذي بلغت خســــائره منذ بداية 
العام احلالي ما نســــبته ١٣٫٨٣٪ 
ويعود السبب في ذلك إلى تركيبة 
السوق حيث يشكل قطاع البنوك 
وشركات االستثمار حوالي ٧٦٪ 
من إجمالي القيمة السوقية والتي 
بدورها تعرضت لتقلبات األسواق 
املالية وانخفاض أسعار األصول. 
وســــجل املؤشــــر الوزني لسوق 
املالية ارتفاعا  لــــألوراق  الكويت 
بنسبة ١١٫٨٧٪ ليغلق عند مستوى 
٤٥٤٫٩٧ نقطة في نهاية تداوالت 
شهر سبتمبر ٢٠٠٩ مدعوما بأداء 
العاملية والبوادر  أسواق األسهم 
اإليجابيــــة النتعــــاش االقتصاد 
العاملي واســــتقرار أسعار النفط 
العامليــــة مما عزز من عودة الثقة 
لدى املستثمرين في السوق. ومن 
جهة أخرى، كان سوق دبي املالي 
أكبر الرابحني خالل فترة التسعة 
أشــــهر األولى من العام وبارتفاع 
نسبته ٣٣٫٩٠٪ مقارنة باألسواق 
اخلليجية األخرى مدعوما بعودة 
الثقــــة إلى الســــوق واالرتفاعات 
الكبيرة التي شهدتها أسهم البنوك 
والشركات العقارية، وجاء سوق 
الســــعودي ثانيا بنسبة  األسهم 
٣١٫٦٣٪ مدعوما بأنباء عن تسويات 
فــــي مديونيات مجموعة ســــعد 
والقصيبي مع البنوك السعودية. 
أما سوق أبوظبي لألوراق املالية 
فقد سجل ارتفاعا نسبته ٣٠٫٧٢٪ 
مدعوما بقرارات احلكومة والتي 
تدخلت مباشرة لدعم القطاع املالي 
واالقتصاد الوطني باإلضافة إلى 
األداء املالي اجليد ملعظم الشركات 
املدرجة حيث يعتبر أداؤها األفضل 
مقارنة بأداء الشركات املدرجة في 

األسواق اخلليجية.
  وذكر التقرير ان القيمة السوقية 
اإلجمالية ألسواق األسهم اخلليجية 
ارتفعت خالل شهر سبتمبر بنسبة 

٧٫٤٣٪ أو ما يعادل ٥٠٫٦ مليار دوالر 
لتصل إلى مســــتوى ٧٣١٫٦ مليار 
دوالر مقارنة بـ ٦٨٠٫٦ مليار دوالر 
في نهاية شــــهر أغسطس. وبذلك 
القيمة السوقية اإلجمالية  تكون 
قد عززت من ارتفاعها خالل فترة 
التسعة أشهر األولى من عام ٢٠٠٩ 
لتصل إلى ٢٢٫٤٪ أو ما يعادل ١٣٤ 
مليار دوالر وبذلك االرتفاع تكون 
قد عوضت اخلسائر التي حلقت بها 
خالل الربع األول من السنة احلالية. 
القيمة السوقية  هذا وقد وصلت 
إلى أدنى مستوى لها في ٣ مارس 
٢٠٠٩ إذ خســــرت في تلك الفترة 
حوالي ٨٥٫٨ مليار دوالر ومنذ ذلك 
التاريخ استطاعت ان ترتفع بقيمة 
٢٢٠ مليار دوالر، وقد سجلت معظم 
األسواق املالية اخلليجية ارتفاعا 
في قيمها السوقية منذ بداية السنة 
باستثناء سوق البحرين لألوراق 
املالية حيث ســــجل انخفاضا في 

القيمة السوقية بنسبة ١٦٫٥٪.

  بورصة الكويت

  واشار التقرير الى ان بورصة 
الكويت وبعد أن سجلت ارتفاعا 
في أداء املؤشر الوزني خالل شهر 
أغســــطس املاضي بنسبة ٦٫٦٦٪ 
وذلك رغم النتائج املالية املخيبة 
التي منيت بها  لآلمال واخلسائر 
معظم الشركات املدرجة عاد املؤشر 
الوزني لســــوق الكويت لألوراق 
املالية إلى اللون األحمر لينخفض 
بنسبة ٢٫٤٤٪ خالل شهر سبتمبر 
مقارنة بإغالق شهر أغسطس ليغلق 
عند مستوى ٤٥٤٫٩٧ نقطة وبذلك 
يكون املؤشر الوحيد الذي سجل 
انخفاضــــا مقارنة مع مؤشــــرات 

أسواق األسهم اخلليجية.
  وبعد أن كان سهم شركة زين 
الســــبب الرئيسي الرتفاع مؤشر 
ســــوق الكويت لــــألوراق املالية 
خالل شــــهر أغسطس وذلك على 
خلفية أنبــــاء عن صفقة محتملة 
تشمل بيع نسبة ٤٦٪ من رأسمال 
الشركة ملستثمر أجنبي حيث لم 
تتضــــح الرؤية بعــــد حول امتام 
تلك الصفقة ممــــا نتج عنه عدم 
ارتياح لدى املستثمرين لتنخفض 

نسبة التداول على سهم زين في 
شهر سبتمبر بنحو ٦٨٪ مقارنة 
مع تداوالت شهر أغسطس، وقد 
انخفض سهم زين بنسبة ١٤٫٤٧٪ 
ليغلق في نهاية شهر سبتمبر عند 
سعر ١٫٣٠٠ دينار مقارنة بإغالق 
شهر أغســــطس. كما يسود جو 
من الترقب واحلــــذر لدى معظم 
املستثمرين مع قرب موعد إعالن 
النتائج املالية لفترة الـ ٩ أشــــهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ وذلك 
لتتضح الصورة لديهم حول الوضع 
املالي لبعض الشركات وإمكانية 
متابعة أعمالها في ظل أزمة السيولة 

التي يعاني منها السوق.
  اما عن سوق االسهم السعودي 
فقال التقرير ان السوق السعودي 
اســــتطاع أن يحقــــق ارتفاعــــات 
قوية منذ بدايــــة العام احلالي إذ 
سجل ارتفاعا في مؤشره نسبته 
٣١٫٦٣٪ مدعومــــا بــــاألداء اجليد 
ألسهم قطاع البنوك وأسهم قطاع 
البتروكيماويــــات، حيــــث لعبت 
أسهم القطاع املصرفي دورا مهما 
في حتديد االجتاه اإليجابي ألداء 
الســــعودي وذلك  مؤشر السوق 
على خلفية النتائج املالية للنصف 
األول من عام ٢٠٠٩ والتي جاءت 
آثار األزمة  مــــن  إيجابية بالرغم 
املالية والتي دفعــــت البنوك إلى 
احتساب مخصصات كبيرة ملواجهة 
اخلسائر الناجمة عنها. كما ساهمت 
األنباء عن تسويات في مديونية 
مجموعتي ســــعد والقصيبي مع 
البنوك السعودية في خلق جو من 
الثقة واالرتياح لدى املستثمرين 
في القطــــاع املصرفي. وقد جاءت 
االرتفاعــــات التي حققتها أســــهم 
قطاع البتروكيماويات على خلفية 
التحسن  األخبار اإليجابية حول 
في أداء االقتصاد العاملي، وخروج 
بعض الدول مــــن مرحلة الركود 
التي دخلت فيهــــا منذ بدء األزمة 
املالية في سبتمبر ٢٠٠٨، باإلضافة 
التحسن امللحوظ في أسعار  إلى 
النفط والتوقعات الصادرة من قبل 
احملللني بأن شركات القطاع خاصة 
سابك ستحقق نسب منو جيدة في 
النتائج املالية لفترة الـ ٩ أشــــهر 

املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩.
  هــــذا وبني التقريــــر انه وبعد 
انتهاء الشركات من إعالن نتائجها 
املالية للربع الثاني من العام احلالي 
والتي جاءت إيجابية رغم تراجعها 
بسبب األزمة املالية وتراجع أسعار 
العقارات، فقد شهدت أسواق املال 
اإلماراتيــــة ارتفاعات قوية خالل 
شــــهري أغسطس وســــبتمبر ما 
عزز من أرباحها منذ بداية العام 
إذ تصدر كل من سوق دبي املالي 
وســــوق أبوظبي لألوراق املالية 
قائمة أســــواق األسهم اخلليجية 
من حيث األداء منذ بداية السنة، 
حيث سجال ارتفاعا بنسبة ٣٣٫٩٠٪ 

و٣٠٫٧٢٪ على التوالي. 
  هذا وقد أظهرت أحدث التوقعات 
بأن االقتصاد القطري يعتبر من 
أسرع االقتصادات منوا بالرغم من 
االنكماش العاملي السائد مدعوما 
بالوضــــع املالي القــــوي للدولة 
الفرد، لذلك  وارتفاع معدل دخل 
فقد حافظ مؤشر سوق قطر املالي 
على اجتاهه التصاعدي خالل شهر 
سبتمبر، حيث حافظ املؤشر على 
مستواه فوق الـ ٧٠٠٠ نقطة ليغلق 
في نهاية الشهر عند مستوى الـ 
٧٤١٤٫٢٥ نقطة وبارتفاع نسبته 
٤٫١٧٪. ساهم األداء اجليد لألسهم 
الثقيلة وبالتحديد شركة صناعات 
قطر ومعظم البنوك في دعم أداء 
مؤشر السوق خالل شهر سبتمبر 
٢٠٠٩، حيــــث ارتفعــــت القيمــــة 
الســــوقية لقطاع البنوك مبقدار 
٤٫٢٧ مليارات ريال قطري خالل 

شهر سبتمبر.
  وقال التقرير ان سوق البحرين 
لألوراق املالية استطاع أن يحقق 
مكاسب طفيفة خالل شهر سبتمبر، 
وقد ارتفع مؤشر سوق البحرين 
لألوراق املالية بنسبة ٢٫٤٧٪ ليقفل 
في نهاية شهر سبتمبر عند مستوى 
١٥٥٤٫٥١ نقطة، وبالتالي فقد قلل 
املؤشر من خسائره منذ بداية العام 
لتصل إلــــى ١٣٫٨٣٪ متأثرا باألداء 
االيجابي لنظرائه من أسواق املال 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
املالية  واالنتعاش في األســــواق 

العاملية.  

 توزيع القيمة السوقية على أسواق األسهم اخلليجية  أداء مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية منذ بداية العام وبداية الربع الثاني من العام ٢٠٠٩

 «الوطني»: تقارير العمالة األميركية واألوروبية 
سيطرت على أداء العمالت وزادت المخاوف 

 قال في تقريره األسبوعي إن االنكماش االقتصادي وصل إلى مستويات قياسية 

 قال تقرير بنك الكويت الوطني حول أســـواق 
النقد األسبوعي ان تقارير العمالة لكل من الواليات 
املتحدة ومنطقة اليورو كانت العنصر الرئيســـي 
ألداء أســـواق العمالت على مدى األسبوع املاضي، 
إلى جانب الشـــهادة التي أدلى بها رئيس مجلس 
االحتياطي الفيدرالي بن برنانكي أمام الكونغرس 
األميركي، ومحليا قال تقرير الوطني ان سعر الدوالر 
األميركي افتتح مقابل الدينار الكويتي على ٠٫٢٨٦٧٥ 
صباح أمس على أثـــر أداء العملة األميركية خالل 

األسبوع املاضي. 
  وأوضح «الوطني» أن أداء العمالت الرئيســـية 
جاء متباينا مقابل الـــدوالر األميركي ولكنه أنهى 
األسبوع املاضي أعلى مما ابتدأ األسبوع على خلفية 
زيـــادة املخاوف من أن االقتصاد العاملي لم يتعاف 
بعد، حيث جرى تداول اليورو ضمن نطاق ١٫٤٤٨٠ 
دوالر و١٫٤٧٢٠ دوالر واجلنيه اإلسترليني بني ١٫٥٧٧٠ 
و١٫٦١٢٥ دوالر. أما الني الياباني فقد انتكس لفترة 
قصيرة ووصل إلى ٩٠٫٤٠ ينا/دوالر قبل أن يستعيد 
خسائره يوم اجلمعة ويعود إلى مستوى ٨٨ ينا/

دوالر ويقفل على ٨٨٫٥٧ ينا/دوالر. 
  واشار «الوطني» الى أن الدوالر االسترالي تداول 
حول نطاق ٠٫٨٦٥٠ وبلغ أدنى مستوى له ٠٫٨٥٦٠ 
دوالر وأعلى مستوى ٠٫٨٨٦٠ دوالر، في حني انخفض 
الفرنك السويســـري من ١٫٠٢٧٠ إلى ١٫٠٤٥٠ متأثرا 
مبخاوف من حـــدوث املزيد من التدخل من جانب 
بنك سويســـرا الوطني (البنـــك املركزي). وكانت 
أسواق السلع هادئة أيضا واستقر النفط قريبا من 
مســـتوى ٧٠ دوالرا بينما أقفل الذهب عند حوالي 

١٠٠٠ دوالر لألونصة. 
  وبني «الوطنـــي» أن رئيس مجلس االحتياطي 
الفيدرالي بن برنانكي ناقش مع الكونغرس مختلف 
الطرق الكفيلة لتحسني إطار العمل التنظيمي املالي 
بهدف ضمان حماية أفضل ضد املخاطر النظامية، 
وقال إنه ينبغي أوال إنشاء مجلس جديد للمنظمني 
املاليني ليعمل إلى جانب مجلس االحتياطي الفيدرالي 
على املراقبة والتعرف علـــى املخاطر العامة التي 
تهدد النظام املالي ككل، ألن القيام بهذه املهمة تفوق 

قدرات أي جهة مشرفة منفردة. 
  وذكر أيضا ان جميع املؤسســـات املالية الهامة 
بالنســـبة للنظام املالي يجب أن تخضع إلشراف 
شامل وفعال سواء كانت تلك املؤسسات متلك بنوكا 
أو لم تكن، مضيفا أنه يجب إنشاء مؤسسة يناط 
بها اتخاذ القرارات اخلاصة التي تسمح للحكومة 
بدعم أي مؤسسة مالية هامة للنظام يكون من شأن 
انهيارها أن يشكل مخاطر جسيمة على النظام املالي 

واالقتصاد الوطني ككل.
  واوضح «الوطني» أن تقرير ايه دي بي للعمالة 
في القطاع اخلاص أشار إلى أن مؤسسات القطاع 
اخلاص اســـتغنت عن ٢٥٤ الف موظف خالل شهر 
سبتمبر، وكان من املتوقع أن يبلغ هذا الرقم ٢١٠ آالف 
موظف، وقد ارتفع عدد املطالبات األولية بالتعويض 
عن البطالة إلـــى ٥٥١٫٠٠٠ مطالبة، مقارنة بـ ٥٣٤ 
ألف مطالبة في األسبوع السابق، وبلغ مجموع عدد 
األشخاص الذي فقدوا وظائفهم في شهر سبتمبر 
٢٦٣ الف، وكان من املتوقع أن يبلغ هذا العدد ١٨٠ 
الف مسجلة أسوأ أداء في بيانات العمالة، األمر الذي 
رفع نسبة البطالة من ٩٫٧٪ إلى ٩٫٨٪ في سبتمبر 

وهو األسوأ على مدى ٢٦ عاما. 
  وذكر «الوطني» انه في قطاع اإلنتاج الصناعي، 
انخفض مؤشر اإلنتاج الصناعي الذي يعده معهد 

إدارة التوريد إلى ٥٢٫٦ نقطة في سبتمبر، مقارنة 
باملتوقع البالغ ٥٤٫٠ نقطة، وسجل مؤشر شيكاغو 
ملديري الشـــراء انخفاضا حادا من ٥٢٫٩ نقطة في 
أغســـطس إلى ٤٦٫١ نقطة في سبتمبر، علما أن أي 
قراءة دون مستوى الـ ٥٠ نقطة تدل على انكماش 

النشاط.
   واشار «الوطني» الى أن هذين التقريرين أديا إلى 
تأويالت وتفاعالت متباينة فيما يتعلق بالتطلعات 
االقتصادية للواليات املتحـــدة، يالحظ أن األرقام 
األخيرة تدل على أن نسبة تقلص االقتصاد األميركي 
جاءت أقل خالل الربع الثاني من ســـنة ٢٠٠٩ مما 
كان يعتقد ســـابقا، حيث إن األرقام النهاية للربع 
الثاني أظهـــرت تراجعا في الناجت احمللي اإلجمالي 
إلى -٠٫٧٪ في الربع الثاني مقارنة بالقراءة األولية 
التي أظهرت تقلصا بنسبة -١٫٠٪، وقد تنطوي هذه 
املراجعة على إشـــارة إلى أن االقتصاد يتحرك في 

االجتاه الصحيح.
  وبّني «الوطني» أن نشاط اإلنتاج الصناعي في 
دول منطقـــة اليورو تقلص بنســـبة أقل مما كان 
متوقعا أصال، حيث ارتفع مؤشـــر مديري الشراء 
لقطاع اإلنتاج الصناعي إلى ٤٩٫٣ نقطة في سبتمبر 
مقارنة بـ ٤٨٫٢ نقطة في أغسطس، بيد أن هذا الرقم 
اليزال دون خط الـ ٥٠ نقطة الذي يفصل بني النمو 
واالنكماش، لكن هذا األداء عزز اآلمال بأن األســـوأ 
قـــد أصبح اآلن من املاضي. فـــي أملانيا، انخفضت 
مبيعات التجزئة بنسبة ١٫٥٠٪ في شهر أغسطس 
بعـــد ارتفاع بلغ ٠٫٧٠٪ في يوليو، األمر الذي يدل 
على أن املستهلكني في أكبر االقتصادات األوروبية 

اليزالون حذرين. 
  وذكر «الوطني» أن اقتصاد اململكة املتحدة تقلص 
في الربع الثاني من الســـنة بنسبة أدنى قليال مما 
كان قد أعلن عنه سابقا، األمر الذي يضع االقتصاد 
على املسار الصحيح للنمو في الربع الثالث. وقد 
تقلص الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة ٠٫٦٠٪ مقارنة 
بالتقديرات السابقة البالغة ٠٫٧٪، ويعزى هذا األداء 
بشكل رئيسي إلى أداء قطاع البناء الذي جاء أفضل مما 
كان متوقعا. في قطاع اإلنتاج الصناعي، سجل مؤشر 
مديري الشراء تراجعا بسيطا ليصل إلى٤٩٫٥ نقطة 

في سبتمبر مقارنة بـ ٤٩٫٧ نقطة في أغسطس.
  وقال «الوطني» إن االنكماش االقتصادي وصل 
إلى مســـتويات قياسية بعد أن أدى ضعف الطلب 
االستهالكي إلى خفض حاد لألسعار إلى جانب هبوط 
أسعار النفط مقارنة مبستواها قبل سنة، األمر الذي 
يدفع االقتصاد إلى أعماق جديدة في ثاني موجة ركود 
تشـــهدها اليابان خالل العقد املاضي، فقد انخفض 
مؤشر أسعار السلع االستهالكية إلى مستوى قياسي 
جديد، وهو ٢٫١٠٪ في شـــهر أغسطس، أما املؤشر 
األساسي ألسعار السلع االستهالكية الذي ال يشمل 
أسعار املواد الغذائية ومنتجات الطاقة التي تتميز 

بالتقلب الشديد، فقد انخفض بنسبة ٠٫٩٠٪. 
  واشار «الوطني» الى أن معدل البطالة في اليابان 
تراجع عن املســـتوى القياســـي الذي كان قد بلغه 
في شـــهر أغسطس، إال أن توفر الوظائف ظل عند 
مستويات متدنية قياسية، األمر الذي يعزز االعتقاد 
بأن ســـوق العمل ســـيحتاج الى فترة أطول لكي 
يستعيد عافيته وذلك على الرغم من التحسن الذي 
طرأ مؤخرا على نشـــاط الشـــركات. وقد انخفض 
معدل البطالة إلى ٥٫٥٠٪ مقارنة بـ ٥٫٧٠٪ في شهر 
يوليو، علمـــا أنه كان من املتوقـــع أن يرتفع هذا 

املعدل إلى ٥٫٨٠٪. 

 ٣٠ مليار دوالر عائدات عقارية 
ضائعة بالشرق األوسط

  
  املنامةـ  رويترز: قال تقرير نشرته مؤسسة استشارية امس   

إن شركات التنمية العقارية في الشرق األوسط وشمال افريقيا 
تفوت فرصا إلدارة املمتلكات تتعدى حدود نشاطها األساسي 

وتبلغ قيمتها ٣٠ مليار دوالر.
  وقالت ايه.تي كيرني في بيان إنها ترى فرصا أمام الشركات 
العقاريـــة لتنويع أنشـــطتها مـــن منوذج أعمـــال يعتمد في 
األغلـــب على بيع العقارات إلى تقـــدمي خدمات إدارة العقارات 
أيضـــا، وتضررت الشـــركات العقارية وبخاصـــة في منطقة 
اخلليج بشـــدة جـــراء األزمة املالية العامليـــة بعد أن انفجرت

فقاعة عقارية فـــي دبي املركز التجـــاري للمنطقة أواخر عام 
.٢٠٠٨

  ومن املتوقع أال يشـــهد معرض سيتي سكيب الذي ينطلق 
هذا األسبوع في دبي االعالن عن مشروعات كبرى بعد أن كان 
مسرحا إلعالن مشروعات انشائية قيمتها مليارات الدوالرات. 
ونقل عن ديرك بوكتا الشريك والعضو املنتدب لدى ايه.تي كيرني 
قوله «في الوقت الذي تكتمل فيه مشروعات مبجلس التعاون 
اخلليجي، فإن هناك فرصة للشركات العقارية لتحويل تركيزها 
من منوذج عمل البناء للبيع إلـــى البناء واالدارة والتحصيل 

واستغالل مصادر دخل اضافية».  

 صندوق النقد العربي ينظم أعمال دورة
  «المخاطر التشغيلية» في المصارف

   
  أبوظبــــي ـ أ.ش.أ: بدأت أعمال دورة املخاطر التشــــغيلية امس في 
مدينة أبوظبي التي ينظمها معهد السياسات االقتصادية بصندوق النقد 
العربي بالتعاون مع مكتب مراقبة النقد األميركي والتي تستمر ملدة ٤ 

أيام مبشاركة ٣١ ممثال من ١٨ دوله عربية.
  وتهدف الدورة إلى تعميق مفاهيم املخاطر التشغيلية وكيفية قياسها 
باســــتخدام الطريقة املتقدمة، كما ســــتتعرض إلى النماذج البســــيطة 
واملعيارية لقياسها، باالضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق 
املخاطر في مختلف البلدان.  وقال مدير معهد السياســــات االقتصادية 
د.سعود البريكان في كلمته االفتتاحية: «إن إدارة املخاطر يجب أن حتظى 
باهتمام كبير من قبل كافة اجلهات الرقابية، واالدارة العليا للبنوك ألن 
سالمة البنوك مهمة للنمو االقتصادي مضيفا أنه يقع أيضا على عاتق 
مجلس االدارة واالدارة العليا لدى املؤسسات املالية مسؤولية تطوير 
سياســــات عامة وخطط إدارة مخاطر التشغيل واالخذ في االعتبار كل 
ما له صلة بهذه املخاطر مثل التقنية املتبعة وضوابط العمل وذلك من 

أجل التقليل أو احلد من هذه املخاطر مستقبال.  

 بنك قطر الوطني ينفي تنفيذ
   استثمارات في حقل نفط بإيران

  

  دبــــي ـ رويترز: قال بنك قطر الوطني امس إنه لم يوقع أي اتفاق 
متويل ولم يدرس تنفيذ أي استثمارات في حقل نفط اسفنديار االيراني، 
ونقل موقع وزارة النفط االيرانية على االنترنت (شانا)عن مسؤول 
كبير قوله ان بنك قطر الوطني سيســــتثمر ٤٠٠ مليون يورو (٥٨١٫٤ 

مليون دوالر) لتمويل عملية تطوير احلقل النفطي. 
  وقــــال أكبر بنك في قطر على االنترنت «انطالقا من مبدأ اإلفصاح 
والشفافية خاطبت إدارة بورصة قطر بنك قطر الوطني لالستفسار 
عن اخلبر الذي نشر في الصحف احمللية حول متويل بنك قطر الوطني 

تطوير حقل نفط إيراني بـ  ٤٠٠ مليون يورو».

 غرفة التجارة العربية ـ النمساوية
   تنظم المنتدى االقتصادي السنوي الثالث

   
  ڤيينــــا ـ أ.ش.أ: تنظم غرفة التجارة العربية ـ النمســــاوية األربعاء 
املقبل املنتدى االقتصادي العربي النمساوي السنوي الثالث بالعاصمة 
النمساوية ڤييناـ  الذي يوافق احتفال الغرفة مبرور ٢٠ عاما على تأسيسها 
ـ بحضور عمرو موسى األمني العام جلامعة الدول العربية ود.عبداهللا 
الدرديري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون االقتصادية وعدد 
من الوفود الديبلوماسية العربية والتجارية ومبشاركة كبار املسؤولني 
النمساويني والســــفراء العرب واملستشارين التجاريني املعتمدين لدى 
النمســــا. وتعقد اجلمعية العامة للغرفة اجتماعها السنوي العام بعد 
انتهاء اجللســــة االفتتاحية ويلي االجتماع عقد قمة اقتصادية ملناقشة 
أهمية تنمية العالقات العربية النمســــاوية وتأثيرها على الصعيدين 
السياسي واالقتصادي، مبشــــاركة األمني العام جلامعة الدول العربية 
ونائب رئيس مجلس الوزراء الســــوري للشؤون االقتصادية، ورئيس 

احتاد الغرف التجارية العربية. 

 إطالق مبادرة 
الحكومة اإللكترونية 
في سورية منتصف 

أكتوبر الجاري
   

  دمشـــق ـ أ.ش.أ: تقـــرر 
اطـــالق مبـــادرة احلكومة 
االلكترونيـــة في ســـورية 
خالل جلسات املؤمتر الوطني 
الثالث للحكومة االلكترونية 
في منتصف شـــهر أكتوبر 

اجلاري.
  وقال املدير العام لشركة 
األعمـــال والتنمية «اجلهة 
املنظمـــة» للمؤمتر الوطني 
رضوان الشنواني إن جلسات 
املؤمتر التي متتد على مدى 
يومي ١٣ و١٤ أكتوبر اجلاري 
ستشهد عرضا موسعا حملاور 
التوجيهية  االســـتراتيجية 
التي  للحكومة اإللكترونية 
وضعتها الوزارة بالتعاون مع 
منظمة «برنامج األمم املتحدة 

االمنائي».
أن أهم ما مييز    وأضاف 
املؤمتـــر هذا العـــام تركيز 
محـــاوره علـــى اجلوانـــب 
الفنية والعملية في مشروع 
احلكومة اإللكترونية والتي 
ســـتتناول مجموعـــة من 
العناوين احملورية كالبيئة 
النواحي  التمكينيـــة مـــن 
القانونية والبشرية والتقنية 
واحللول والبحث والتطوير 

والتحديات الراهنة.
  يشارك في املؤمتر  كبار  
املسؤولني ومزودو البرمجيات 

بتكنولوجيا املعلومات. 

 بنك البركة يبدأ طرحًا عامًا قيمته
   ٣٨ مليون دوالر لوحدة سورية

  
  املنامة ـ رويترز: أطلق بنك البركة اإلسالمي، الذي 
يتخـــذ من البحرين مقرا، امـــس طرحا عاما أوليا ملا 

نسبته ٣٥٪ من وحدته السورية.
  وقال البنك في بيان مبوقع البورصة على االنترنت 
إنه طرح على املستثمرين السوريني ٣٫٥ ماليني سهم 
مقابل ١٫٧٥ مليار ليرة سورية (٣٨ مليون دوالر) أي 

بسعر ٥٠٠ ليرة للسهم.
  وتســـتمر عملية االكتتاب حتى الرابع من نوفمبر. 
ويعتزم البنك بدء نشـــاطه في يناير ٢٠١٠ برأســـمال 
قـــدره ١٠٠ مليـــون دوالر، وقـــال البركـــة إنـــه جرى
دفع ٥٠٪ من قيمة باقي احلصة أي ١٫٦٢٥ مليار ليرة. 

 الوليد بن طالل يحث أميركا
   على بيع حصتها في «سيتي جروب» 

 في أقرب وقت من هذا العام لتعزيز ثقة المستثمرين

 اسطنبول ـ رويترز: ذكرت مجلة 
إمييرجينج ماركتس أن األمير الوليد 
بن طالل أحد كبار املستثمرين في بنك 
ســـيتي جروب حث حكومة الواليات 
املتحدة على بيـــع حصتها في البنك 
في أقـــرب وقت من هذا العام من أجل 

تعزيز ثقة املستثمرين.
  ونقلـــت املجلـــة عـــن امللياردير 
الســـعودي قوله خالل مقابلة نشرت 
اليوم األحد «كلما كان تخارج احلكومة 
األميركيـــة من اســـتثماراتها في تلك 

الشركات مبكرا كان ذلك أفضل» مادام 
االنسحاب من تلك االستثمارات سيتم 
بطريقة ال تضر بأسعار أسهم البنوك 

األميركية.
  وأضـــاف «نحتاج إلـــى أن نعيد 
الثقة إلى املساهمني واملستثمرين بأن 
هذه الشركات متضي قدما دون الدعم 

احلكومي».
  وبعد سلسلة من التخارجات خالل 
األزمة املالية أصبحت احلكومة األميركية 
ال متتلك سوى حصة قدرها ٣٤٪ في 

ســـيتي جروب بعـــد أن حصل البنك 
على ٤٥ مليار دوالر مبوجب البرنامج 

احلكومي إلغاثة األصول املتعثرة.
  وخالل الشهر املاضي قالت مصادر 
لـ «رويترز» إن سيتي جروب يجري 
مباحثات مع مسؤولني أميركيني بشأن 
كيفية تخلـــص احلكومة من حصتها 

البالغة ٧٫٧ مليارات سهم في البنك.
  ولـــم يتحدث األميـــر الوليد الذي 
ميتلك جـــزءا من ســـيتي جروب عن 
طريق اســـتثماراته في شركة اململكة 
القابضة كثيرا بشأن حصته خالل األشهر 
املاضية. وامتلكت شركة اململكة القابضة 
حصة قدرها ٣٫٦ ٪ في البنك في يوليو 
٢٠٠٧ وبعد ذلك بخمسة أشهر قال الوليد 
إنه بني عدد من املستثمرين اتفقوا على 

ضخ مزيد من األموال في البنك.
  وقال الوليـــد خالل املقابلة إن من 
املتوقع أن يعاود سيتي جروب حتقيق 
أداء إيجابي من حيث النشاط التشغيلي 
في أقرب وقت ممكن خالل العام املقبل. 
وأضاف «تعلم ســـيتي جروب درسا 
كبيرا. األســـوأ قد مضى» وأضاف أن 
قيمة األسهم العادية الصادرة عن البنك 
والبالغة ١٠٠ مليار دوالر «هي األعلى 
في القطاع» وأن النطاق الكبير لعمليات 
البنك يعني أن مستقبله «مشرق جدا». 
وســـجل البنك أرباحـــا صافيا في كل 
من الربعني املاضيني نتيجة مكاســـب 
استثنائية وبنود محاسبية إال أنه لم 
يســـجل أرباحا فصلية من العمليات 

األساسية منذ عام ٢٠٠٧. 

 (٪١٥٫٠٠)  (٪٥٫٠٠)  ٪٥٫٠٠  ٪١٥٫٠٠  ٪٢٥٫٠٠  ٪٣٥٫٠٠  ٪٤٥٫٠٠  ٪٥٥٫٠٠ 

 مؤشر سوق مسقط ٣٠

  مؤشر البحرين العام

  مؤشر سوق الدوحة

  مؤشر سوق دبي

  مؤشر سوق أبوظبي

  املؤشر الوزني ـ الكويت

  مؤشر تداول ـ السعودية

 العائد منذ بداية عام ٢٠٠٩

  العائد منذ بداية ابريل ٢٠٠٩ 

 سوق مسقط لالوراق املالية ٢٪
 سوق البحرين لالوراق املالية ٢٪

 السوق املالية 
السعودية ٤٤٪ 

 بورصة قطر ١٣٪

 سوق دبي 
املالي ٩٪

 سوق ابوظبي 
لالوراق املالية ١٣٪

 سوق الكويت 
لالوراق املالية ١٧٪ 

 اسعارالعمالت 
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