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 البنوك والمؤسسات المالية البريطانية تبدأ
  في التعافي االقتصادي للمرة األولى خالل عامين 

 لندن ـ أ.ش.أ: توقع تقرير استطالعي حديث أن 
تشهد البنوك ومؤسسات اخلدمات املالية في بريطانيا 
تعافيا مع منو حجم أعمال الشــــركات للمرة األولى 
فــــي غضون عامني. واعتبر ٧٪ من مســــؤولي هذه 
املؤسسات ان حجم األعمال منا خالل األشهر الثالثة 
التي انتهت في أوائل شهر سبتمبر املاضي وذلك وفقا 
لالستطالع الذي أجرته مؤسسة برايس ووتر هاوس 

كوبرز وكذلك احتاد الصناعات البريطانية. 
  وأعرب مســــؤولو ٣٦٪ من املؤسسات والهيئات 
العاملة في القطاع املالي ممن شاركوا في االستطالع 
عن تفاؤلهم بشأن الوضع االقتصادي بصورة أكبر 

مما كانوا عليه في يونيو املاضي.
  وأشار أندرو جراي مسؤول استشارات اخلدمات 
املالية في مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز الى انه 
للمرة األولى منذ يونيو من عام ٢٠٠٧ هناك حتسن 

واضح في مستوى الثقة بالنسبة للبنوك.
  غير أن مؤسســــات التمويل العقاري عادت إلى 
الشــــعور بالتشــــاؤم إزاء الوضع االقتصادي وأن 
مستويات األعمال في املناطق األخرى ضعيفة وقال 
مسؤولو بعض هذه املؤسسات إن الطريق مازال طويال 

نحو حتقيق التعافي االقتصادي في الوقت الذي قال 
فيه اخلبراء إن زيادة الطلب في املســــتقبل مازالت 

متثل مصدرا رئيسيا للقلق لدى املؤسسات.
  من جهة أخرى أعلن الرئيس الفرنســــي نيكوال 
ساركوزي أمس عن تخصيص مساعدات جديدة بقيمة 
ملياري يورو لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة 
التي تأثرت بتداعيات األزمــــة املالية واالقتصادية 
العاملية. وقال ســــاركوزي خالل حديثه اليوم أمام 
عدد من رؤساء الشركات الفرنسية أن هذه املساعدات 
سيديرها كل من الصندوق االستراتيجي لالستثمار 
والبنك العام ملساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة، 
وذلك في صورة قروض ستكون متاحة على الفور من 
خالل فروع البنك العام ملساعدة الشركات الصغيرة 

واملتوسطة اعتبارا من أول نوفمبر القادم.
  وأضاف أن الصندوق االستراتيجي لالستثمارات 
الذي أنشأته احلكومة مطلع عام ٢٠٠٩ برأسمال ٢٠ 
مليار يورو، سيقدم مليار يورو إضافية لدعم الشركات 
الصغيرة واملتوسطة املتعثرة، باإلضافة إلى املليار 
يورو التي سيتيحها البنك العام ملساعدة الشركات 

في صورة قروض طويلة األجل وبفوائد قليلة. 

 دبيـ  األسواق نت: بدأ معرض 
«سيتي سكيب دبي ٢٠٠٩» انشطته 
أمس رغم تأثره الواضح باألزمة 
املالية العاملية، إذ يشهد تراجعا 
كبيرا في أعداد الزوار واملستثمرين 
الذين كانوا طيلة السنوات املاضية 
يتهافتون على قاعاته منذ ساعات 

الصباح الباكر. 
  وافتتح ولـــي عهد امارة دبي 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم املعـــرض، إضافة الى 
عدد كبير من املسؤولني في دبي 
انشطة املعرض، فيما بدت أروقة 
املعرض وقاعاته هادئة متاما في 
الساعة األولى الفتتاحه، وبدت 
الزوار ضعيفـــة للغاية،  حركة 
حيث تنعكس حال التراجع في 
املالية  الســـوق والتأثر باألزمة 
العاملية، خالفا ألي دورة سابقة 

للمعرض. 
  وكان منظمو «سيتي سكيب 
دبي» أعلنوا سابقا أن املساحات 

احملجوزة للعام احلالي تراجعت 
عن العام املاضي بنسبة ٣٠٪، كما 
أنهم يتوقعون تراجعا في أعداد 
زوار املعرض بنسبة ٢٠٪ تبعا 
للمؤشـــرات الراهنة في السوق 

العقاري.
  وتغيبت عدة شركات كبرى عن 
دورة العام احلالي للمعرض، اال 
أن أيا منها لم تعلن رسميا غيابها، 
كما أن اجلهة املنظمة لم تعلن اي 
احصائية بشأن الشركات املشاركة 

ومقارنة العدد بالعام املاضي. 
  ورصد موقع «األسواق.نت» 
شركات عديدة تغيب ألول مرة من 
بينها «تطوير» اململوكة بالكامل 
حلكومة دبي، وكذا «لؤلؤة دبي» 
التي تنفذ مشروعا ضخما تتجاوز 
قيمته ١٥ مليـــار درهم اماراتي، 
وعادة ما تشـــارك في «ســـيتي 
سكيب دبي» و«ســـيتي سكيب 

أبوظبي». 
  وكانـــت شـــركتا «اعمـــار» 

العقاريتان قد أعلنتا  و«نخيل» 
أنهما لن تشاركا في دورة العام 
احلالي من «ســـيتي سكيب» اال 
أنهما عادتا وتراجعتا عن القرار، 
لكن أيا من الشركتني لن تعرضا 
أي مشاريع جديدة ولن تبرما أي 

صفقات معتبرة. 
   ويقول القائمون على املعرض 
ان دورة العام احلالي تتخذ أهمية 
اســـتثنائية عن غيرها اذ تنعقد 
في ظل االزمة املالية العاملية التي 
أدت الى ركود واسع في السوق 
العقاري مبنطقة اخلليج، كما أدت 
الى انخفاض في أسعار العقارات 

وايجاراتها في املنطقة. 
  وكان اخلبير العقاري د.عماد 
ان  لـ «األسواق.نت»  اجلمل قال 
دورة العام لن تؤدي الى تنشيط 
السوق العقاري وامنا ستعكس 
الواقع احلقيقي لهذا السوق، اذ 
سيظهر احلجم احلقيقي للحركة 

في السوق. 

 انطالق معرض «سيتي سكيب دبي» وسط غياب كبرى الشركات

 ..و«تعمير » تغيب ألول مرة
  

  دبي ـ األســــواق نت: غابت شــــركة «تعمير» العقارية 
اإلماراتية ألول مرة عن معرض «سيتي سكيب دبي» الذي 
بدأ أعماله أمس، وهي بذلك أضخم شركة تغيب عن دورة 

العام احلالي دون أن تعلن مسبقا أنها لن تشارك. 
  وكانــــت «تعمير» واحدة من أبرز وأهم املشــــاركني في 
الدورات الســــابقة لـ «سيتي ســــكيب دبي»، اذ كانت عادة 
ما تشغل مساحة واســــعة من أرض املعرض، وتستقطب 

بعروضها عشرات آالف املستثمرين والزوار. 
  وكشــــفت مصادر أن «تعمير» قررت إلغاء مشــــاركتها 
في املعرض منذ عدة أسابيع نتيجة تأثر السوق العقاري 
باألزمة املالية العاملية، لكنها فضلت عدم اإلعالن عن ذلك، 
وذكرت املصادر الوثيقة االطالع في الشــــركة لـ «األسواق.

نت» أن «تعمير» سددت منذ أواخر العام املاضي جزءا من 
املبالغ املستحقة على مشاركتها في «سيتي سكيب ٢٠٠٩» 
حيث قامت بحجز جناحها للعــــام احلالي مبجرد االنتهاء 

من دورة العام املاضي. 

 «إيكويت» تعيّن نائباً لرئيس الشؤون الفنية 

 أسعار المنازل في دبي تنخفض ١٠٪ أخرى

 االقتصاد اللبناني يفلت من الركود بمتوسط نمو 
٧٫٢٪ للناتج المحلي للعامين ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ 

إيكويــــت   أعلنــــت شــــركة 
للبتروكيماويــــات عــــن تعيني 
محمد آل بن علي في منصب نائب 
الرئيس للشــــؤون الفنية، حيث 
يأتي التعيني ضمن سياسة تطوير 
الكفاءات في شركة ايكويت وذلك 
من خالل برنامــــج تدريبي امتد 
ملدة عامني مت بعده تعيني آل بن 
علي في هذا املنصب وذلك خلفا 
حملمود القطان الذي ســــاهم في 
تأسيس البنية التحتية للشركة 

منذ تأسيسها في سنة ١٩٩٥.
  وبخبرة تزيد على ٢٥ عاما في 
مجال البتروكيماويات، تقلد آل بن 

علي العديد من املناصب القيادية في شركة صناعة 
الكيماويات البترولية وشركة ايكويت التي انضم اليها 
منذ التأسيس وترأس عدة مشاريع داخلية وخارجية 
تابعة للشركة حازت الكثير من التقدير. وسيتولى 

آل بن علي إدارة الوحدات الفنية 
والهندسية وأنظمة املعلومات في 
شركة إيكويت وما يتعلق بها من 
مهام وذلك بالتعاون مع مجموعة 
من القياديني الكويتيني من ذوي 
اخلبرة في مختلف املجاالت ذات 
العالقــــة. واجلدير بالذكر أن آل 
بن علي مــــن الكفاءات الكويتية 
الشهادة  الوطنية وحاصل على 
اجلامعية في الهندسة الكهربائية 
من جامعة ماركيت في الواليات 
املتحــــدة األميركية، وتســــعى 
شركة ايكويت الى االستمرار في 
مخططاتها اإلستراتيجية لتطوير 
الكفاءات الكويتية حتت سياســــة «تأهيل القيادات 
العليا» واعدادها ضمن برنامج تدريبي مكثف ومتقدم 
على مدى سنتني لتتولى هذه الكفاءات جميع املناصب 

التنفيذية املتاحة في الشركة.

 دبيـ  رويترز: أظهر استطالع 
أجرته «رويترز» أنه يبدو أن 
أسعار املساكن في دبي في طريقها 
لالنخفاض بنسبة ١٠٪ أخرى 
في ٢٠٠٩ مع استمرار املتاعب 
املالية فـــي تناقض واضح مع 
أسواق أكثر نضجا في بريطانيا 
والواليات املتحدة حيث بدأت 

تظهر دالئل انتعاش.
  وأظهر متوســـط توقعات 
تسعة محللني في بنوك وشركات 
استثمار ومؤسسات بحثية ان  
أســـعار العقارات السكنية في 
دبـــي لم تبلـــغ ذروة هبوطها 
بعد وهناك فرصة بنسبة ٢٠٪  
فقط ألن تبلغ هذه الذروة قبل 

.٢٠١١
  حتـــى ان احملللـــني اللذين 
توقعا بنســـبة تزيد على ٥٠٪ 
ان تبدأ األسعار في االرتفاع قبل 
ذلك املوعد لم يتوقعا ان تنتعش 

األســـعار قبل الربع الثالث أو 
الرابع من ٢٠١٠.

  ومن املتوقـــع أن تنخفض 
األسعار في دبي  ـ التي تفتخر 
بامتالك أطول مبنى في العالم 
وجـــزر صناعية على شـــكل 
نخيل ـ بنسبة ٥٠٪ في ٢٠٠٩ 
عـــن ذروتها فـــي أواخر العام 
املاضي ومـــن املرجح أن يبلغ 
اجمالي االنخفاض في االسعار 
٦٠٪ بحلـــول ٢٠١٠ وهـــو ما 
يعادل انخفاضا بنسبة ٢٠٪عن 

مستويات االسعار الراهنة.
  وقـــال ماثيـــو جرين مدير 
البحـــوث واالستشـــارات في 
شـــركة اخلدمـــات العقاريـــة 
سي.بي ريتشارد ايليس في دبي 
«سوق العقارات مازال ضعيفا 
إذ أن املخاوف املتعلقة بفائض 
العرض و ضعف الطلب مازالت 

متيزه».

  ومن املتوقع ان يبلغ فائض 
العرض في سوق العقارات في 
دبي ٣٢ ألف منزل جديد  بحلول 
نهاية عام ٢٠١٠ حسب بيانات 

حديثة من دويتشه بنك.
  وقال جرين «تراجعات أسعار 
الشراء وااليجارات بدأت تنحسر 
املزيد مـــن االنخفاضات  لكن 
األســـمية قد يحدث قبل نهاية 

العام».
  وقـــال اثنـــان من تســـعة 
إنهما  مشاركني في االستطالع 
يتوقعان أن تبلغ األسعار في 
دبـــي ذروة هبوطها في الربع 
األخير من عـــام ٢٠٠٩ وتوقع 
أربعة ان يحدث ذلك في النصف 
األول مـــن  ٢٠١٠ وتوقع اثنان 
ذلك في النصف الثاني من ٢٠١٠. 
وتوقع واحد ان تبلغ االسعار 
ذروة هبوطها في ٢٠١١ أو بعد 

ذلك. 

 بخبرة تزيد على ٢٥ عامًا في مجال البتروكيماويات
 في تقرير فصلي عن منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا، وحتت عنوان «لبنان: املصارف 
احمللية لم تخذله»، وفي طفرة منو وسط الركود 
العاملي، تالحظ شركة «ميريل لينش» ان لبنان 
كاقتصاد صغير ساعده األداء املتميز على النجاح 
في اإلفالت من الركود االقتصادي العاملي، في 
حني ان االقتصاد العاملي قد يعاني من أســـوأ 
ركود في العصر احلديث. ومن املرجح ان يتمتع 
لبنان مبتوسط منو نسبته ٧٫٢٪ للناجت احمللي 

االجمالي للعامني ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
  وترى الشركة ان امليزان املالي في حتسن، 

بدليل:
  ـ االنتعاش االقتصادي القوي الذي ساعد على 
رأب ضخامة العجز في امليزانية رغم الضغوط 
املالية التي شهدها البلد في الفترة التي سبقت 

االنتخابات النيابية في يونيو ٢٠٠٩.
  ـ ازدياد إيرادات املوازنة خالل النصف األول 
من العام احلالي بنســـبة ٢٨٪ مقارنة مع ١٧٪ 
زيادة في النفقات، وبالتالي منا الفائض األولي 
٣٤٪ على أساس سنوي، ويناهز ٢٪ من الناجت 

احمللي االجمالي هذا العام.
  وإذا كان ممكنا إبقاء النفقات حتت السيطرة 
الى حني تولي احلكومة اجلديدة مهماتها، ميكن 
ان ينخفـــض العجز فـــي امليزانية إلى ٩٪ من 
الناجت احمللي االجمالي هذا العام، وان يتحسن 

أكثر من ٨٫٢٪ عام ٢٠١٠.
  ولكن رغم هذه الصورة املتفائلة تنبه «ميريل 
لينش» الـــى ضرورة اســـتكمال اخلصخصة 
(شركتي اخلليوي)، ذلك ان تخفيض املديونية 
العالية في لبنان يتطلب أكثر من فوائض أولية 

متواضعة. فهو يتطلب:
  ـ إصالح قطاع الطاقة الذي ميتص كمية كبيرة 
من موارد املوازنة، خصوصا انه في العام ٢٠٠٨ 
استأثرت التحويالت الى مؤسسة كهرباء لبنان 

٥٥٪ تقريبا من العجز في املوازنة.
  ـ إصـــالح ضريبي بزيـــادة ضريبة القيمة 

املضافة من ١٠ إلى ١٥٪.
  وترجح الشـــركة ان تبطئ حكومة الوحدة 
الوطنيـــة عمليـــة اإلصالح، لكنهـــا تعتبر ان 
أي حتســـن في أي من هذه األمور من املتوقع

ان يـــؤدي الى رفـــع تصنيف ســـندات لبنان 
السيادية.

  واعتبرت ان فترة من الضغط على املصارف 
العاملية قد حتولت الى حصاد من احلظ بالنسبة 
للمصارف اللبنانية، بفضل نشاط محلي قوي، 
وإعادة توطني املدخرات اللبنانية، وانخفاض 
أســـعار الفائدة العاملية، وتشديد القيود على 
الســـرية املصرفية في أي مكان آخر، علما ان 
مجمـــوع الودائع ينمو مبعدل ســـنوي يناهز 

 .٪٢٥

 محمد آل بن علي 

 فهد البسام 

 تريليون دوالر إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج 
اكد مجلس  ـ كونا:   املنامة 
التنمية االقتصادية في البحرين 
ان رفع صندوق النقد الدولي 
مســـتوى توقعاته للنمو في 
منطقة الشرق األوسط لعام 
٢٠١٠ يعتبـــر دليال آخر على 
القـــوة االقتصادية للمنطقة 
والدور احليـــوي املتوقع أن 
تلعبـــه في اســـتئناف النمو 
العاملي والفرص  االقتصادي 
التي تتيحها لالســـتثمارات 

األجنبية املباشرة.
  وقال نائب الرئيس التنفيذي 
للمجلس زكريا هجرس في بيان 
أصدره املجلس أمس «التزال 
منطقة الشرق األوسط تتمتع 
مبعدالت منو حتســـد عليها 
وكقوة اقتصادية في حد ذاتها 
توفر املنطقة فرصا واســـعة 

لالستثمارات األجنبية».
  وذكر هجرس املشارك مع 
وفـــد البحرين في اجتماعات 
صندوق النقد الدولي ان دول 
اخلليج وحدها تعتبر سوقا 
ضخمـــة تقتـــرب قيمتها من 
التريليـــون دوالر من حيث 

  وتأتـــي هـــذه النتائج في 
التوقعات االقتصادية  أحدث 
العاملية لصندوق النقد الدولي 
والتي اطلقها قبل االجتماعات 
السنوية لصندوق النقد الدولي 
ومجموعـــة البنك الدولي في 

اسطنبول.
  ويتوقع التقرير منوا بنسبة 
٣٫٧ ٪ بالبحرين في عام ٢٠١٠ 
وارتفاع النمو الى ٥٪ في عام 

.٢٠١٤
التنفيذي  الرئيـــس    وكان 
ملجلـــس التنمية االقتصادية 
في البحرين الشيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفة قد اكد في 
العاملي  املنتدى االقتصـــادي 
الصيفي في الصني ان الدول 
الســـت في مجلـــس التعاون 
اخلليجي تلعب دورا حيويا في 
تنشيط الدورة القادمة للنمو 

االقتصادي العاملي.
  وقـــال ان «الوقت قد حان 
ملنطقة الشرق األوسط واخلليج 
لتأخذ مكانهـــا الصحيح في 
العاملي  الهيكل االقتصـــادي 

اجلديد.  

السابقة التي أصدرها في يوليو 
املاضي وكانت تبلغ آنذاك ٣٫٧٪ 
كما يتوقع الصندوق أن تصل 
نســـبة النمو في املنطقة الى 

٤٫٨٪ بحلول عام ٢٠١٤.

اخلليج أيضا كقوى اقتصادية 
عاملية».

  وكان صندوق النقد الدولي 
قد رفع نسبة تقديراته للنمو في 
املنطقة الى ٤٫٢٪ بعد توقعاته 

النـــاجت احمللي االجمالي وهو 
ما يعادل الناجت احمللي االجمالي 

للهند». 
  وأضـــاف «يتحدث الناس 
اآلن عن الصني والهند ومنطقة 

 صندوق النقد: ٤٫٨٪ معدل النمو المتوقع للمنطقة في ٢٠١٤

 مشاريع تنموية ضخمة بانتظار تنفيذها في منطقة اخلليج 

 قطر تشتري ٥٪ أخرى من رؤوس 
بنوكها المحلية ديسمبر المقبل 

 خام النفط األميركي يسجل
   ٧٠٫٨٨ دوالرًا للبرميل

 ارتفاع أسعار الذهب
  إلى ١٠٠٣٫٦٠ دوالرات لألوقية

 البنوك السعودية تعد أدوات 
إسالمية الستقبال «الرهن العقاري» 

 دبيـ  رويترز: قال وزير املالية القطري يوسف كمال في تصريحات 
بثتها قناة اجلزيرة، امس، ان قطر ستشتري ٥٪ أخرى من رأسمال 
البنوك احمللية في ديسمبر مبوجب خطة عام ٢٠٠٨ التي تستهدف 
مواجهة تأثير األزمة املالية العاملية. وقال كمال لقناة اجلزيرة ان قطر 
اشترت ٥٪ العام املاضي وستشتري بإذن اهللا ٥٪ اخرى في ديسمبر. 
وفي اكتوبر قال جهاز قطر لالستثمار انه سيشتري ما بني ١٠ و٢٠٪ 

من رأسمال البنوك املدرجة في البورصة لتعزيز الثقة.
  وفي مارس املاضي، اشارت قطر انها اشترت ما قيمته ١٫٧٩ مليار 

دوالر من احملافظ االستثمارية للبنوك املدرجة. 

  نيويوركـ  رويترز: ارتفعت العقود اآلجلة خلام النفط االميركي 
دوالرا أمس بدعم من الدوالر الضعيف وصعود في أســـعار االسهم 
وأعطال في مصافي التكرير لتعاود أسعار خام النفط الصعود رغم 

استمرار بواعث القلق بشأن الطلب وارتفاع املخزون.
  وفي بورصة نيويورك التجاريـــة (ناميكس) ارتفع خام النفط 
تسليم نوفمبر ٩٣ سنتا اي بنسبة ١٫٣٣٪ الى ٧٠٫٨٨ دوالرا للبرميل 

بعد تداوله في نطاق من ٦٨٫٠٥ دوالرا الى ٧١ دوالرا. 

 لنـــدنـ  رويترز: ارتفعت األســـعار الفورية للذهب الى ١٠٠٣٫٦٠ 
دوالرات لألوقية مـــن ١٠٠١٫٣٠ في أواخر تعامـــالت نيويورك يوم 

اجلمعة.
  وواصل املعدن األصفر املكاسب فوق الف دوالر لألوقية مع تراجع 
الـــدوالر في اعقاب اجتماع وزراء مالية مجموعة الســـبع في مطلع 

االسبوع مما زاد االهتمام بالذهب كبديل استثماري. 

 الرياض ـ يو.بي.آي: أنهت البنوك الســــعودية االستعداد الستقبال 
نظام الرهن العقاري وذلك من خالل اعداد أدوات اسالمية بينها قروض 

املشاركة والتورق وااليجار.
  ومن املنتظر ان يقر مجلس الوزراء في الفترة القريبة املقبلة اربعة 
انظمة تخص قطاع العقارات في السعودية هي: نظام التمويل العقاري، 
نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، اضافة 

الى نظام الرهن.  

 رغم توقعه تحقيق أكبر فائض في الموازنة بين دول المنطقة خالل ٢٠٠٩

 توقع تحسنًا في أرباح الشركات للربع الثالث من العام الحالي

 «ميريل لينش»: ١٫٩٪ انكماش متوقع
  في الناتج المحلي للكويت 

 البسام: مؤشر البورصة الوزني حقق أداء 
إيجابيًا منذ بداية العام حتى أكتوبر الجاري

 أ.ف.پ: في تقريـــر صادر عن «ميريل لينش» 
حول أداء االقتصاد، أوضح فيه أن اقتصاد الكويت 
اليزال يعاني من التأخر مقارنة باقتصادات الدول 
األخرى في مجلس التعاون اخلليجي بسبب مشاكل 
سياسية مزمنة. وأشـــار التقرير إلى أن الكويت، 
ورغم أزمتها االقتصادية، من املتوقع أن تســـجل 
موازنتها أكبر فائض في املوازنة العامة في ٢٠٠٩ 
على مستوى دول املنطقة. وأفاد البنك في تقريره 
الذي يصدر كل ٣ أشهر بأن «قلة احلزم السياسي 
في تنويع االقتصاد جعل الكويت متأخرة مقارنة 
مبعظم جيرانهـــا في مجلس التعاون اخلليجي». 
ويرى التقرير ان الكويت تعاني من عدم استقرار 
وضعها السياسي، إال أنه أضاف ان القدر احملدود 
من االستثمارات والنفقات العامة أتاح للكويت مرة 
جديدة تســـجيل أكبر فائض في مجلس التعاون 
اخلليجي يقـــدر بنحو ١٢ مليـــار دوالر. وأضاف 
التقرير ان «الكويت هزت ثقة املستثمرين وحتتاج 

إلى وقت قبل استعادتها الثقة»، معتبرا أن إجمالي 
الناجت الداخلي ســـيتراجع خالل السنة اجلارية 
بنحو ١٫٩٪. وعن مســـتوى أداء بورصة الكويت، 
أشار التقرير إلى أن هناك فرقا كبيرا بني بورصة 
الكويت ونظيراتها في مجلس التعاون اخلليجي، 
مشيرا إلى ان الكويت «مازالت متأخرة كثيرا عن 
املنطقة». وأضاف ان بورصة البحرين أعطت نتائج 
أسوأ من نتائج بورصة الكويت حيث شهدت تراجعا 
كبيرا خالل األشهر التسعة االولى لهذه السنة، في 
حني حققت بورصة الكويت تقدما بنســـبة ٤٫٤٪. 
بينمـــا حققت بقية البورصات فـــي دول مجلس 
التعاون اخلليجي قفزة مهمة بعد اخلسائر الفادحة 
التي تكبدتها سنة ٢٠٠٨.  وأشار التقرير الى أنه 
في نهاية ســـبتمبر تقدمت بورصـــة دبي ٣٣٫٩٪ 
والرياض ٣١٫٦٪ وأبوظبي ٣٠٫٧٪ ومسقط ٢٠٫٨٪ 

والدوحة ٧٫٧٪.
  ولفت التقرير إلــــى أن الكويت، وهي اول دولة 
عربية خليجية تعتمد الدميوقراطية عام ١٩٦٢ خالل 
السنوات االخيرة، شهدت أزمات سياسية متكررة 

بسبب اخلالفات بني البرملان واحلكومة.
  واضطر سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى تشكيل ست حكومات منذ تعيينه في فبراير ٢٠٠٦ 

وقد حل البرملان ٣ مرات منذ مايو في تلك السنة. 

األمور التــــي يترقبها املتداولون 
أولها مدى االســــتمرار في صفقة 
مليارية الحدى شركات االتصاالت 
والتي تعد مبنزلة مفترق طرق 
الداء سوق االسهم الكويتي خالل 
الربــــع الرابع من العــــام احلالي 

وبداية العام املقبل.
  واشار الى ان من تلك احلزمة 
قيمة املخصصات التي قد يشترطها 
املركزي كاستقطاعات من  البنك 
أرباح البنــــوك لبياناتهم املالية 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر املاضي 
انكشــــاف بعض  خصوصا بعد 
املجموعات االستثمارية احمللية 
واخلليجيــــة. وافاد بــــأن نتائج 
الثالث من  الربع  الشــــركات في 
العام احلالي والتي من املفترض 
أن تكون احملرك والوقود الفعلي 
واالساسي لتداوالت السوق للفترة 
املقبلة والتي يتوقــــع أن تكون 
جيدة للبنوك وبعض الشركات 
التشــــغيلية في قطاع اخلدمات 
ومتواضعة الغلب الشركات في 

قطاع االستثمار. 

التي كانت صاحبة النصيب االكبر 
من االنخفاض واخلسائر.

  وقــــال ان الســــوق عكس كل 
التوقعات وبــــدا ذلك جليا خالل 
تداوالته في الفترة التي تلت عيد 
الفطر حتى اليوم حيث انخفضت 
جميع مؤشراته سواء التي تقيس 
أداءه او تلــــك املتعلقــــة بالقيمة 

والكمية وعدد الصفقات.
  وعــــزا التراجع الى حزمة من 

 أكد مديــــر ادارة االصول في 
شركة مرابحات االستثمارية فهد 
البسام ان تداوالت سوق الكويت 
املالية عاقبت الشركات  لالوراق 
الضعيفة واملتالعبة وبشكل حاد 
منذ بداية االزمة املالية العاملية حتى 
نهاية العام املاضي بدليل التباين 

الواضح بي ن املؤشرات.
  واوضح البسام لـ «كونا» أمس 
ان املؤشر الوزني حقق أداء ايجابيا 
منذ بداية العام حتى االول من شهر 
أكتوبر اجلاري وبنسبة ١١٪ مقابل 

انخفاض للسعري بنسبة ١٪.
  واشار البسام الى ان هذا االمر 
يعطي دالالت على أن الشــــركات 
التي واكبها الصعود هي الشركات 
التشغيلية ذات القيمة السوقية 
الكبيرة واالداء املتنامي والتي ال 
تعتمد على أسواق االسهم بالدرجة 
االولى حيــــث ان تأثرها به كان 
نسبيا. وتوقع ان يكون للقيمة 
الســــوقية النصيــــب االوفر من 
االرتفاع عند رواج السوق بعكس 
تلك الشركات املتالعبة والفقاعية 


