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سيمون كوبر ولويد مادوك »ميني« خالل اللقاء الصحافي

في اجتماع ضم 5 شركات وساطة 

أكدت العمل بالجدول الزمني للعملة في األول من يناير المقبل

أخطاء »السيستم« أبرز مالحظات » الوساطة«
 على التداول مع إدارة السوق األربعاء 

»المالية« تؤكد دعم الكويت الكامل 
لمشروع العملة الخليجية الموحدة

عمر راشد 
علمت »األنباء« أن 5 شركات وساطة اجتمعوا 
أمس ملناقشة وضع تصور محدد مع إدارة السوق 
حول نظام التداول اجلديد االربعاء املقبل، حيث 
ستعرض شركات الوساطة مالحظاتها حول معاجلة 
عيوب التداول ومنها حدوث انقطاع في السيستم 
ووجود أرقام تداول متقدمة وأخرى متأخرة مما 
يؤثر سلبا على العمليات التي جتريها الشركات.  
وأضافت أن ممثلي الشركات اخلمس أبدت موافقتها 
على استضافة حديثي التخرج للتدريب بها، وذلك 

في إط���ار البرامج التدريبية التي تقوم بها إدارة 
السوق كل عام، مش���يرة الى أن الشركات لديها 

استعداد لتقدمي خبراتها في هذا املجال. 
وقالت املصادر إن إدارة السوق تنتهج أسلوبا 
جديدا في العمل مع شركات الوساطة واملتمثلة 
في إجراء نقاش مستمر معها للشراكة في تالفي 
أي عيوب تظهر في حال تطبيق النظام اجلديد، 
وقالت إن الشركات ستعرض مالحظاتها على إدارة 
السوق بغرض وضع حلول لها، باعتبار أن شركات 

الوساطة هي العمود الفقري لعمل النظام. 

كونا: أك���دت وزارة املالية دعم الكويت الكامل 
ملش���روع العملة اخلليجية املوحدة الذي يس���هم 
في دعم وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان قرار املجلس 
األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية في 
دورته ال� 22 في ديسمبر 2001 اعتمد اجلدول الزمني 
لالحتاد النقدي اخلليجي بحي���ث يعمل بالعملة 

املوحدة في االول من يناير 2010.
وأضاف���ت ان مجلس ال���وزراء اعتمد قبل أيام 
قليلة االتفاقية اخلليجية املنظمة ملشروع العملة 
اخلليجي���ة املوحدة وأحالها الى مجلس األمة ومت 
بحثها في جلنة الش���ؤون اخلارجية في املجلس 
موضحة ان االتفاقية املذكورة أقرت من قبل وزراء 
خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت بعد 

انسحاب عمان واإلمارات من هذا املشروع.
الوزارة مزايا تطبيق مشروع  واس���تعرضت 
العملة املوحدة للدول االعضاء مثل تعزيز القوة 
الشرائية التي ستكون عليها هذه العملة ودعم املوقف 
التفاوضي لدول اخلليج مع املنظمات والتكتالت 

االقتصادية العاملية ومختلف دول املنطقة.
وذكرت ان االتفاقيات اخلليجية املنظمة للمشروع 
النقدي املوحد اعتمدت على مدى السنوات املاضية 
معايي���ر تق���ارب األداء االقتص���ادي ذات العالقة 
باالستقرار املالي والنقدي في دول املجلس والتي 
تش���مل معدالت التضخم والفائ���دة ومدى كفاية 

احتياطات السلطة النقدية من النقد األجنبي.
وأضاف البيان ان االتفاقيات ذاتها حددت معايير 
التقارب املالي لدول املجلس متمثلة في دراس���ة 
نس���بة العجز السنوي للمالية احلكومية ونسبة 
الدين العام بالنسبة للناجت احمللي التي تلزم لنجاح 
االحتاد النقدي متهيدا الطالق العملة املوحدة في 

املوعد احملدد.
وأوضحت أن اللجان املختصة وعلى رأس���ها 
جلنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية 
وجلن���ة االحتاد النقدي اخلليجي قامت بدراس���ة 
جميع األمور املتعلقة بإصدار العملة املوحدة ومنها 
اتفاقيات االحتاد النقدي اخلليجي واتفاقية النظام 
األساس���ي ملجلس النقد رغبة في سرعة حتقيق 

هذا االجناز.

االبتعاد عن العقار كأصول استثمارية

البنك المركزي األسترالي يفاجئ العالم

لجنة وكالء وزارات المالية الخليجية 
تجتمع اليوم بالرياض

عن توجه البنك لالبتع��اد عن العقار كأصول 
اس��تثمارية، بع��د انخف��اض أس��عار العقارات 
ج��راء االزمة، قال كوبر أن الثق��ة العامة بالقطاع 
املصرفي في اي اقتص��اد، تعتبر عنصرا ناجحا 
وذا أهمية كبرى لتشجيع النمو، مضيفا أن البنك 
يعمل على دعم عمالئه في هذا اخلصوص بعد أن 
بدأت االصول العقارية في اس��تعادة مستوياتها 
الس��ابقة م��رة أخ��رى، بالرغم م��ن حرصه في 
االبتع��اد عن النش��اطات املضاربي��ة، مضيفا أن 
ش��هية املستثمرين مس��تمرة جتاه اتخاذ مواقع 
مهمة في القطاع العقاري للمدى الطويل، معتبرا 
أنه من املفي��د التخلص من املضاربني، كما فعلت 
دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة من خالل قوانني 
أصدرتها أخي��را متنع املضاربة بالعقارات. ورأى 
كوبر أن منطقة الش��رق االوسط تقود االنتعاش 

االقتصادي اليوم، وهناك فائدة كبيرة عائدة على 
املنطقة بارتفاع أس��عار النفط أكثر من 65 دوالرا 
للبرميل، مما يزيد من الس��يولة املهمة لالنتعاش 
االقتصادي بش��كل عام، متوقعا أن ترتفع أسعار 
النف��ط أكثر في العام��ني 2010 و2011، بالرغم من 
ارتب��اط تلك املس��ألة بالق��رارات الت��ي تتخذها 
»أوپيك« وبارتفاع الطلب.  أما عن مشاريع البنك 
املستقبلية في املنطقة، فأكد كوبر أن البنك يركز 
عل��ى الفوائد االساس��ية املوجودة ف��ي املنطقة، 
خصوصا مع تزايد عملي��ات التجارة مع املنطقة 
اآلس��يوية، باالضافة الى التركي��ز على االعمال 
العاملي��ة، ومحاولة تعزيز التواجد في االس��واق 
احلالية، ومنها الس��وق الكويتي الذي أحرز تقدما 
ملموسا في الفترة االخيرة، مبديا تفاؤله بالتطور 

الذي يحدث.

بني »الوطني« أن البنك املركزي االس��ترالي 
رفع س��عر الفائ��دة األساس��ي ب��� 25 نقطة 
أس��اس ليصل إلى 3.25%، مس��جال بذلك حدثا 
تاريخي��ا بكونه أول بنك ف��ي مجموعة الدول 
العشرين يتخذ مثل هذه اخلطوة، وقد جاء هذا 
االرتفاع بعد أن أظهرت بيانات صدرت مؤخرا 
أن االقتص��اد آخذ في التحس��ن، فارتفع على 

أثر ذلك س��عر صرف الدوالر األس��ترالي إلى 
0.9090 مقاب��ل ال��دوالر األميركي، وهو أعلى 
مستوى له 14 شهرا، حيث ان هذا املستوى هو 
األعلى منذ يوم 6 أغسطس 2008. وفي أعقاب 
هذا القرار غير املتوقع صرح محافظ البنك بأن 
هناك ما يبرر رفع س��عر الفائدة الذي كان عند 

أدنى مستوى له منذ نصف قرن.

الرياض � كون���ا: تعقد جلنة وكالء وزارات 
املالية واالقتصاد بدول مجلس التعاون اخلليجي 
اليوم اجتماعها ال� 31 في العاصمة السعودية 

الرياض والذي سيستغرق يومني.
 وذكرت األمانة العامة ملجلس التعاون في بيان 
صحافي ان االجتماع سيناقش املقترحات املتعلقة 
مبواضيع االحتاد اجلمركي والسوق اخلليجية 
املشتركة واالحتاد النقدي اخلليجي وتأسيس بنك 
مشترك للتنمية وتعزيز االستثمارات املشتركة 
بني دول املجلس ومس���تجدات املفاوضات مع 

الدول واملجموعات االقتصادية.
 يذك���ر ان ه���ذا االجتماع يأت���ي حتضيرا 
الجتم���اع جلنة التعاون املال���ي واالقتصادي 
لدول املجلس )وزراء املالية واالقتصاد( والذي 
سيعقد في مسقط في منتصف أكتوبر اجلاري 
تنفيذا لقرارات املجلس األعلى ملجلس التعاون 
والقاضي بتس���ريع األداء وإزالة العقبات التي 
تعرقل العمل االقتصادي املش���ترك ومناقشة 
املقترحات االقتصادي���ة القطرية بتفعيل دور 

املجلس اقتصاديا.

»بيان«: 23.23% نسبة ارتفاع عدد
األسهم المتداولة في أسواق الخليج 

قال تقرير شركة بيان لالستثمار 
ان اللون األخضر استمر في الهيمنة 
على اإلغالقات األسبوعية ألسواق 
إذ أنهت ستة  األسهم اخلليجية، 
منها تداوالت األسبوع املاضي محققة مكاسب 
متفاوت���ة، بينما لم تس���تطع الس���وق املالية 
السعودية احملافظة على منوها وتراجع مؤشرها 
عن مستوى إغالقه في األسبوع ما قبل السابق 

بنسبة محدودة.
وأوضح التقرير أن األسواق تأثرت بظهور 
قوى شرائية تركزت على أسهم الشركات القيادية 
في معظم األس���واق، وتدعمت األسواق كذلك 
بتحسن احلالة املعنوية لدى املستثمرين نتيجة 
ارتفاع األسواق العاملية وصعود أسعار النفط، 
مما زاد من تفاؤلهم بش���أن استقرار االقتصاد 
العامل���ي والذي كانت أوضاعه مؤثرة بش���كل 
واضح على أسواق األسهم اخلليجية وبخاصة 
في الش���هور األخيرة. هذا واتس���مت تداوالت 
األسبوع املاضي بارتفاع نش���اط التداول في 
أغلب األس���واق فيما كان التراجع في األسواق 
الباقية مح���دودا، وهو األمر الذي يعد إيجابيا 
خاصة في الفترة التي تسبق إعالنات الشركات 
عن نتائجها الفصلية والتي تتسم عادة بالترقب 

من قبل املتداولني.
وعلى صعيد أداء األس���واق قال التقرير ان 
سوق اإلمارات شهدا أداء جيدا خالل األسبوع 
املاضي في ظل استمرار عمليات شراء استهدفت 
األسهم القيادية خاصة أسهم القطاع العقاري 
والت���ي تلعب ال���دور األبرز في قي���ادة حركة 

التعامالت في السوقني منذ فترة، وذلك وسط 
تدفق سيولة أجنبية ركزت على األسهم القيادية 

وبخاصة أسهم العقار. 
وأوضح التقرير أن سوق الكويت لألوراق 
املالية ب���دوره، متكن من الع���ودة مرة أخرى 
للمكاسب األسبوعية وإن كانت محدودة، حيث 
خضع السوق لتجاذب بني عمليات شراء تركزت 
على األسهم القيادية من ناحية، وعمليات جني 
أرباح من جهة أخرى، هذا ويسود بعض الترقب 
بني املس���تثمرين بانتظار نتائج الربع الثالث، 
كما يتطلعون بحذر إلى الس���احة السياسية 

احمللية ومستجداتها.
وأوض���ح التقرير أن إجمالي عدد األس���هم 
املتداولة في أسواق األسهم اخلليجية في األسبوع 
املاضي سجل منوا نسبته 23.23%، وذلك بعد 
أن بلغ 8.02 مليارات سهم مقابل 6.51 مليارات 
سهم في األسبوع قبل املاضي. في حني سجل 
مجموع قيم التداول ارتفاعا نسبته 7.24%، إذ 
بلغ 10.76 مليارات دوالر في األسبوع املاضي 
مقابل 10.03 مليارات دوالر في األسبوع الذي 

سبقه.
وعلى صعيد الكمية املتداولة، ارتفع حجم 
التداول في جميع األس���واق باستثناء سوقني 
فقط، فعلى صعيد األسواق التي حققت منوا، 
تصدرها سوق دبي املالي، إذ زاد حجم التداول 
فيه بنسبة 44.87%. فيما جاءت بورصة قطر 
في املرتبة الثانية بنسبة منو بلغت 32.65%. أما 
سوق البحرين لألوراق املالية فحل في املرتبة 

الثالثة بزيادة نسبتها %30.27.

فواز كرامي
اعتب����ر نائ����ب رئيس مجلس 
التنفيذي في  االدارة والرئي����س 
بنك »اتش اس بي س����ي« الشرق 
االوسط احملدود س����يمون كوبر 
أن قي����ام دول مجل����س التعاون 
اخلليجي ف����ي الربعني األخيرين 
بالدخول الى سوق السندات العاملي 
بقوة كبيرة فاقت أي ستة أشهر 
أخرى أمر مشجع جدا، ويظهر أن 
املنطقة عادت للدخول الى أسواق 
االئتمان والس����ندات، وأن أسواق 
الدين الثانوية خصوصا السندات 
بدأت تشهد انتعاشا قويا في األشهر 
القليلة املاضية، وبدأ املستثمرون 
العامليون يبحثون عنها. لذا جتد أن 
الطلب العاملي يرتفع على سندات 
حكومات اخلليج والشركات القوية 

في املنطقة.
واضاف أن »اتش اس بي سي« 
يرى العديد من الفرص املهمة في 
السوق الكويتي، الذي يشكل أهمية 
كبرى بالنسبة لتواجد البنك في 
منطقة الشرق االوسط، مشددا على 
عودة ثقة املستثمرين العامليني مرة 
أخرى بأسواق املنطقة. مثنيا على 
اخلطوات التي اتخذها البنك املركزي 
في محاولة انقاذ االقتصاد الكويتي 
بعد املشاكل التي تعرض لها في 
اكتوبر ونوفمبر املاضيني، وأهمها 
خطوة ضمان الودائع في البنوك. 
داعيا الى ضرورة االسراع في تنفيذ 
القانون، واستبعد كوبر في الوقت 
نفسه، أن يكون االنتعاش سريعا 
في املنطقة اخلليجية، بالرغم من أن 
ارتفاع أسعار النفط قد يساهم في 
دعم وتشجيع السيولة من جديد. 
وعبر كوبر خالل اللقاء الصحافي 
الذي عقده أم����س في مقر البنك، 
بحضور الرئيس التنفيذي لفرع 
البنك في الكويت لويد مادوك عن 
سروره بالتواجد في الكويت، بعد 
أن مضى على تسلمه منصبه في 
املنطقة مدة 4 أش����هر. مضيفا ان 
ع����ودة »اتش اس بي س����ي« الى 
الكويت عام 2005، بسبب االهمية 
الكبرى التي يشكلها هذا السوق 
لتواجد البنك في املنطقة. كما أنه 
ال يوجد أي بن����ك أجنبي آخر له 
نفس بصمة »اتش اس بي سي« 
في الشرق االوسط، ألنه في موقع 
يسمح له مبس����اعدة عمالئه في 
االعمال االقليمية وحتى في التوسع 
الى املجال العاملي. متوقعا زيادة 
في رؤوس االموال في املنطقة بعد 
تزايد حجم التجارة ما بني الشرق 
وآسيا والش����رق االوسط وتزايد 

الصادرات. 
من جهته شرح مادوك أن »اتش 
اس بي سي« يضم اليوم نحو 85 
موظفا يتوزعون ما بني كويتيني 
وأجانب، وهو يركز بالدرجة االولى 
على اخلدمات املصرفية االستثمارية 
واالسواق العاملية وقسم العمليات 
املصرفية اخلاصة، باالضافة الى 

رافضا التعليق على خطوة الكويت 
بربط الدينار بسلة عمالت. 

احلكوم����ة  أن  كوب����ر  ورأى 
الكويتية اتخذت اجراءات سريعة 
لضمان ودائع البنوك، وقد كانت 
خطوة جيدة، كما أن هناك العديد 
من املعايير الت����ي اتخذت والتي 
س����اعدت على تقدم االقتصاد الى 
االمام، والسؤال اليوم متى سيتم 
تنفي����ذ تلك اخلط����ة؟ وكلما كان 
التنفي����ذ أس����رع كان أفضل. في 
حني اعتبر مادوك أن ضمان ودائع 
البنوك كان خطوة جيدة جدا، كما 
أن معاجلة البنك املركزي للمشاكل 
التي ط����رأت في اكتوبر ونوفمبر 
املاضي للقطاع املالي كانت جيدة 
جدا أيضا. وتبقى مس����ألة تنفيذ 
وتطبيق قانون تعزيز االستقرار 
املالي أمرا مهما لتشجيع االقراض، 
اذ ان هناك الكثير من الس����يولة 
املتواجدة في السوق املالي الكويتي، 
ومترير هذا القانون سيشكل نقطة 
مهمة لتش����جيع دوران السيولة. 
التعامل  على حكومات املنطق����ة 
مع االزم����ة املالي����ة، وأن تطالب 
املس����تثمرين العاملي����ني باملجيء 
واالستثمار في املنطقة. وفي رده 
على س����ؤال حول سياسة اتخاذ 
املخصصات في البنوك الكويتية، 
يجيب كوبر بأن سياس����ة اتخاذ 
املخصصات لم تكن متبعة بشكل 
كبير في الكويت واملنطقة، إذ كانت 
هذه املخصصات قليلة تاريخيا. أما 
اليوم، فهي حتدث ضجة الرتفاعها 
بشكل الفت. وقد اتبع بنك »إتش 
اس بي سي« هذه السياسة منذ ما 
قبل األزمة، لذلك فقد كان من البنوك 
العاملية القليلة التي لم حتتج الى 
مساعدة حكومية. ألنه كان يحمي 
نفس����ه وذاته ببناء املخصصات 
الدورية والدائمة.موضحا أن البنوك 
ستستمر في جتنيب املخصصات، 
وعلى العمالء واملستثمرين دراسة 
دفاتر املص����ارف جديا من اليوم 
وصاع����دا. وقد أش����ار مادوك من 
جهته، ب����أن بنك الكويت املركزي 
ش����جع على جتنيب املخصصات 
وهو أم����ر ايجابي للمديني البعيد 
الى نية  واملتوسط. وأشار كوبر 
البريطاني بدعم الشركات  البنك 
الصغيرة واملتوسطة في املنطقة 
من خالل صن����دوق »مينا« الذي 
أطلقه البنك، ألن هذا القطاع يعد 
قطاعا محفزا لالقتصاد في املنطقة، 
مضيفا بأن البنك قام قبل 6 أشهر 
الفصل ما بني ميزانيته وأعماله في 
منطقتي آس����يا والشرق األوسط 
بعد أن أصبح����ت املنطقة مصدر 
إيرادات كبي����ر للبنك، بالرغم من 
أن حجم األصول األس����يوية أكبر 
بكثير من أصول الشرق االوسط. 
ولذلك فان البنك يعمد الى تعزيز 
تواجده في املنطقة وقد قام بافتتاح 
مكاتب مؤخرا في اجلزائر وليبيا 

والعراق.

مستقلة عن باقي العالم، من دون 
احلاجة لالعتم����اد على الواليات 

املتحدة أو أوروبا.

ربط الدينار

أما ع����ن ربط الدينار الكويتي 
بس����لة عمالت خالف����ا للعمالت 
اخلليجية االخ����رى، فرأى كوبر 
أن من اخلطأ التوقع بأن الدوالر 
االميركي س����يغير موقعه، إذ إن 
الدوالر سيكمل بأن يكون العملة 
االهم عامليا، ومن املتوقع أن يحافظ 
على موقعه املهم في املستقبل. اال 
أنه ومع تبدل الوجه العاملي، فان 
العديد من العمالت االخرى سوف 
تزداد قوة، مما سيفتح اخليارات 
أمام املس����تثمرين بعمالت بديلة 
التداول واالستثمار.  في عمليات 
وقد رأينا العديد من الدول تبدل 
اس����تراتيجيتها فيما يخص ربط 
عمالتها بالدوالر أو بسلة عمالت.

يكون االنتعاش س����ريعا، بالرغم 
من أن أسعار النفط ترتفع بشكل 
تدريجي وقد وصلت الى 60 دوالرا 
العنصر االساسي  للبرميل وهو 
الذي يقود االنتعاش في املنطقة 

اخلليجية خصوصا.
من جهته رأى كوبر أن هناك ثقة 
اقتصادية عامة بعودة االنتعاش 
ال����ى اقتصادات املنطق����ة، كما أن 
التفاؤل مبستقبل املنطقة أصبح 
عامال مش����تركا بني املستثمرين 
بأن االنتعاش االقتصادي العاملي 
سيكون بقيادة الشرق االوسط. 
مضيف����ا أن االقتصاد بحاجة الى 
عاملني أساسيني ليكون مستدميا، 
السيولة والثقة، والسيولة متواجدة 
بقوة في اقتصادات الشرق االوسط، 
في حني أن قطاع االعمال على ثقة 
كبيرة مبستقبل املنطقة، املشبعة 
بالكثير من رؤوس االموال، لقيادة 
االنتع����اش االقتص����ادي بطريقة 

سعيه النشاء وحدة لتقدمي اخلدمات 
املصرفية لألفراد. مضيفا أن البنك 
يصب أول����ى اهتمامات����ه بدعوة 
املس����تثمرين من املنطقة والعالم 
الى املنطقة واالستثمار  للمجيء 
فيها، مشيدا باستثمارات البنوك 
الكويتية في اخلارج خصوصا في 
قطاع الصيرفة االسالمية، ومشددا 
على ضرورة رسم خط عمل ما بني 
الكويت والشرق االوسط والشرق 
االقصى، م����ع التقدم في خطوات 

االنتعاش االقتصادي.

التعافي البطيء

وأضاف مادوك ان من املخيب 
لآلمال، التعافي البطيء في نشاط 
اقتص����ادات دول مجلس التعاون 
اخلليجي مقارنة بأسواق الشرق 
االقصى، والسبب يعود الى الطفرة 
الكبيرة التي شهدتها املنطقة ما بني 
العامني 2003 و2008، مستبعدا ان 

بعد مضي 4 أشهر على تسلمه منصبه الجديد في البنك

»إتش إس بي سي« مهتم بدعوة المستثمرين األجانب للمنطقة

»الوطني« قال في تقريره األسبوعي إن الين الياباني اليزال يجاهد لتعزيز موقعه 

الدوالر يتحول إلى عملة تجارة العوائد بين العمالت الرئيسية
قال تقرير بنك الكويت الوطني 
حول أسواق النقد األسبوعي ان 
س����وق العمالت شهدت حتركات 
كبيرة في أداء العمالت الرئيسية، 
وتلك جاءت على خلفية اجتماعات البنوك املركزية في كل 
من أستراليا وأوروبا واململكة املتحدة، وقد جاء أداء الدوالر 
ضعيفا مقابل جميع العمالت الرئيسية بسبب ارتفاع الطلب 
على العمالت التي تعطي عوائد أعلى، وأصبح الدوالر عملة 
جتارة العوائد بني العمالت الرئيسية، ومحليا قال الوطني ان 
الدينار الكويتي افتتح التداول صباح أمس بسعر 0.28650 

على ضوء أداء الدوالر خالل األسبوع املاضي. 
وأوضح »الوطني« أن نصيب اجلنيه اإلسترليني من 
املكاسب كان األقل في تداوالت األسبوع املاضي، علما بأن 
اجلنيه ارتفع إلى 1.6120 مقابل الدوالر يوم اخلميس املاضي 
إال أن����ه أقفل على 1.5839 يوم اجلمعة. أما اليورو، فقد بدأ 
األس����بوع عند مس����توى 1.4600 وصعد إلى 1.4818 خالل 
األس����بوع قبل أن يتراجع إل����ى1.4733 عند انتهاء التداول 

مساء يوم اجلمعة املاضي.

الين يجاهد

وب����ني »الوطني« أن الني الياباني، اليزال يجهد لتعزيز 
موقعه حتت مستوى ال� 90 ينا/دوالر، ويبدو أن بنك اليابان 
لن يتدخل إلضعاف عملته الوطنية، التي أخفقت في اختراق 
خط ال� 88 مرتني خالل التداوالت اليومية وأقفل عند مستوى 
89.80 وكان الدوالر األس����ترالي هو العملة التي ش����هدت 
التحرك األكبر خاصة بعد أن قام البنك املركزي األسترالي 
بخطوة غير متوقعه متمثلة في رفع س����عر الفائدة، األمر 
الذي عزز موقف العملة األسترالية خالل األسبوع لتصل 
إلى 0.9090 يوم اخلميس املاضي وهو أعلى مس����توى لها 

منذ 14 ش����هرا، وقد أقفل الدوالر األس����ترالي عند مستوى 
0.9040 في نهاية األسبوع. 

وذكر »الوطني« أن سعر الذهب اخترق خطوطا قياسية 
جديدة خالل األسبوع ووصل إلى 1.061.55 دوالر لألونصة 
خالل تداوالت يوم اخلميس، واجلدير باملالحظة أن ارتفاع 
هذه الس����لعة ليس مرتبطا بقلة العرض أو ارتفاع الطلب 
بل يعزى بش����كل رئيسي إلى ضعف الدوالر األميركي في 
أس����واق العمالت، وهناك عامل آخر ع����زز صعود املعدن 
األصفر، وهو اخلوف من التضخم في االقتصاديات العاملية 
الرئيسية وهو األمر الذي دفع املستثمرين في جميع أنحاء 
العال����م إلى التحوط من هذا اخلط����ر باللجوء إلى الذهب، 

وهو أقدم العمالت. 

قطاع الخدمات

واشار »الوطني« الى أن قطاع اخلدمات توسع في الواليات 
املتحدة خالل شهر سبتمبر للمرة األولى منذ سنة بعد أن 
امتدت بوادر التعافي من قطاع العقار الس����كني واملصانع 
إلى القطاعات االقتصادية األخرى، وقد ارتفع مؤشر معهد 
إدارة التوريد للقطاعات غير الصناعية مبقدار 2.5%، من 
48.4 نقطة في أغسطس إلى 50.9 نقطة في سبتمبر، األمر 
الذي ي����دل على منو القطاع غير الصناعي بعد 11 ش����هرا 

متتاليا من التقلص. 
وعلى صعيد العمالة قال »الوطني« ان عدد املطالبات 
األولي����ة بالتعويض انخفض عن فق����دان الوظائف وذلك 
بنس����بة فاقت التوقعات حيث بلغ عددها 521 الف مطالبة 
مقارنة ب� 554 الف مطالبة في األس����بوع السابق، حسبما 
ورد في بيانات وزارة العمل، وجتدر اإلش����ارة إلى أن هذا 
الرقم هو األدنى منذ شهر يناير ويدل على أن سوق العمل 
يتراجع مبعدل أكثر بطئا مع بدء خروج االقتصاد من دائرة 

الركود. وقد تراجع مجموع األشخاص الذين يحصلون على 
تعويضات البطالة إلى 6.04 ماليني ش����خص، وهو أدنى 

مستوى لهذا املؤشر منذ شهر مارس املاضي. 
وذكر »الوطن����ي« أن البنك املركزي األوروبي قرر يوم 
اخلميس املاضي اإلبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 
مستوى ال� 1.00%، بينما برزت دالئل على أن االقتصاد قد 
بدأ ينمو من جدي����د، إال أن املوضوع غير املؤكد هو مدى 
قوة واستمرارية هذا التعافي الواضح. وفي مؤمتر صحافي 
عقده في مدينة البندقية اإليطالية، قال رئيس البنك، جان 
– كلود تريشيه، »إن الطريق أمامنا اليزال وعرا، حتى وإن 
كنا قد خرجنا من دائرة الركود«، وقد استنتج العديد من 
االقتصاديني من هذا التصريح أن البنك املركزي األوروبي 

لن يرفع سعر الفائدة قبل منتصف سنة 2010. 

تقلص الناتج المحلي

واشار »الوطني« الى أن الناجت احمللي اإلجمالي في أوروبا 
تقلص بأكثر مما كان مقدرا له في الربع الثاني من السنة 
وذلك بسبب كون اإلنفاق االستهالكي واالستثمار والصادرات 
أضعف مما كان قد أعلن عنه سابقا، فقد تراجع الناجت احمللي 
اإلجمالي في الدول ال� 16 التي تشكل منطقة اليورو بنسبة 
0.2% خالل ربع السنة املاضي مقارنة بالربع الذي سبقه، 
وبنس����بة 4.8% على أساس سنوي، وقد جاء هذا التراجع 

أكبر من نسبة ال� 0.1% التي كانت متوقعه سابقا. 
وقال »الوطني« انه ومع أن اقتصاديات منطقة اليورو 
ب����دأت تتجه نحو التعافي بع����د أن ضخت حكومات دول 
املنطقة مليارات اليورو عن طريق التخفيضات الضريبية 
وبرامج حتفيز اإلنفاق ملواجهة أسوأ ركود تشهده منذ نهاية 
احلرب العاملية الثانية، إال أن صندوق النقد الدولي يتوقع 

أن يكون تعافي اقتصاديات هذه الدول بطيئا وهشا. 

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير االسبوعياإلقفال األسبوعيالمؤشر

0.856%1.216%7.848.6الكويت السعري
31.483%7- 0.11%6.314.78السعودية العام
7- 11.66%2.032%1.593.79البحرين العام

10.105%1.305%7.581.91قطر
23.684%1.454%6.729.55مسقط 30

40.391%4.671%2.297.16دبي
33.612%1.763%3.193.18ابو ظبي العام

تقـريـر


