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قال سوق الكويت لألوراق 
املالية ان بنك الكويت املركزي 
وافق على طلب جتديد سريان 
املوافقة لشركة مجموعة األوراق 
املالية بشراء ما ال يتجاوز %10 
من أسهمها  املصدرة ملدة ستة 

أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء 
املوافقة احلالية في 17 اجلاري، 
وذلك مع ضرورة االلتزام مبا 
وضع���ة البن���ك  املركزي من 
ضوابط وشروط في شأن متلك 

الشركة املساهمة ألسهمها  

»المركزي« يوافق لمجموعة األوراق المالية 
على شراء ما ال يتجاوز 10% من أسهمها

خالد اجلريوي

واستطرد قائال: لكن الشيخ 
احمد الفهد اس���تطاع ان يحل 

جزءا من املشاكل االسكانية.
وزاد قائال: اعتقد ان السكن 
اخلاص ستستقر اسعاره خالل 

الفترة املقبلة.
وب���ن ان احلكوم���ة بدأت 
بتنفيذ البنية التحتية لكثير من 
املناطق مثل املسيلة والفنيطيس 

وابوفطيرة.
واش���اد اجلري���وي ايضا 
بجهود وزير التجارة والصناعة 
 احمد الهارون، مشيرا الى انه 
جاء م���ن رحم غرف���ة جتارة 
الكوي���ت ولدي���ه  وصناع���ة 
سياس���ات واجندة ومتكن من 
معاجل���ة بعض االم���ور التي 
تخص القطاع العقاري، حيث 
اسس جلنة واصدر قانونا ينظم 
عملية التقييم العقاري، مؤكدا 
ان هذه من االمور املس���اعدة 

لتنظيم السوق العقاري.

تعطيل ملشاريع التنمية نتيجة 
التناحر السياسي بن املجلس 

واحلكومة.
االب���راج  ال���ى ان   ون���وه 
بالكويت يتم تأجير »سراديبها« 
في حن انه م���ن املفترض ان 
تستغل هذه السراديب مواقف 
للسيارات وهذه مشكلة سيعاني 
منه���ا الكثي���ر خ���الل الفترة 

املقبلة.
واش���اد اجلريوي بجهود 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد في موضوع توفير 
قسائم السكن اخلاص، مشيرا 
الى ان هذه اخلطوات مشجعة 
التنفيذ  وايجابية ودليل على 
الفعلي بخالف من يصرح فقط 
»دون تنفيذ« به���دف دغدغة 

مشاعر املواطنن.

نتيجة زيادة العرض عن الطلب 
وان���ه ال يوجد توازن في هذه 

املسألة.
وقال ان حتقيق املركز املالي 
يحتاج كذلك الى مشاريع تنمية 
وان تهتم السلطتان التشريعية 
والتنفيذية باالقتصاد، منوها 
ال���ى ان احلاص���ل حاليا هو 

سبيل املثال؟
وتط���رق اجلري���وي خالل 
تصريحه الى الطفرة االسكانية 
احلاصل���ة بالكوي���ت وظهور 
العم���ارات مرتفع���ة االدوار 
وناطحات السحاب، قائال: هل 
فتح باب الهجرة للناس للدخول 
الى الكويت من خالل تبسيط 
الدخول« لكي  اجراءات »سمة 
نرى ناطحات السحاب منتشرة 
بالكويت وق���د تزايدت خالل 
الفترة االخي���رة؟ وهل وضع 
في احلس���بان البنية التحتية 
لهذه االبراج والعمارات اجلديدة 
وه���ل تواف���رت له���ا مواقف 

للسيارات؟
واش���ار الى انه من املتوقع 
خالل الفت���رة املقبلة ان نرى 
الفتات معلقة في جميع مناطق 
الكويت لطلب تأجير الشقق، 
الفتا الى ان الكويت مقبلة على 
كساد في موضوع االيجارات 

عاطف رمضان
طالب املستش���ار بالشركة 
الكويتية لالستثمار واحلاصل 
 على ماجس���تير في معوقات 
العقار ف���ي الكويت من احدى 
الهولندي���ة خالد  اجلامع���ات 
اجلريوي في تصريح ل� »األنباء« 
اجلهات املعنية بتحقيق الرؤية 
االميري���ة الس���امية بتحويل 
الكويت ملركز مالي خدماتي في 
منطقة الشرق االوسط، مشيرا 
الى ان حتقيق هذه الرؤية او 
ه���ذا املطلب البد ان تتوافر له 
ام���ور متعددة مثل تبس���يط 
االجراءات وكس���ر الروتن في 

اجلهات احلكومية.
وتساءل اجلريوي قائال: كيف 
يتحقق املرك���ز املالي وعندما 
نريد االستعانة بخبرات بعض 
املهندسن من اخلارج نعاني من 
صعوبة اجراءات اصدار الفيزا 
ورمبا حتتاج الى ش���هر على 

أكد أن السوق المحلي مقبل على كساد في االيجارات نتيجة زيادة العرض مقابل الطلب

الجريوي لـ »األنباء«: تحقيق المركز المالي 
يحتاج لتبسيط االجراءات وكسر الروتين 

فرص ضائعة 

الصبيح: الذهب 
يتجه إلى 1800 دوالر 

لألوقية والنفط فوق 
مستويات 147 دوالرًا 

قبل نهاية العام المقبل 

عمر راشد 
 ماذا يحدث في أس����واق الس����لع واملواد األولية؟ سؤال تطرحه الكثير من األوساط 
املالية والعاملية بعد حتليق الذهب ملس����تويات قياسية تقترب من 1100 دوالر لألوقية 
وتوقع استمرار النفط في الصعود بعد انخفاض الدوالر أمام العمالت الرئيسية وهو 

أمر جاء بعد هدوء وخمول شهدته تلك األسواق منذ الربع األخير من العام املاضي. 
 اإلجابة عن هذا السؤال قد تكون »احللقة املفقودة« ملعرفة أسباب اجتاه الصناديق 
واحملافظ االس����تثمارية العاملية نحو االس����تحواذ على مزيد من الذهب مع ارتفاعاته 

املتزايدة، مع توقعات بوصوله ملستوى 1800 دوالر لألوقية. 
 بعض احملللن فس����ر االرتفاعات القياسية للذهب على أنها تفاهم »غير معلن« بن 
السلطات النقدية في البنوك املركزية العاملية خلفض فوائد عمالتها وقيمتها رغبة في 
خفض التزاماتها املالية التي قد تعجز عن الوفاء بها مع عدم توقع حدوث منو اقتصادي 

على املدى املتوسط أو القصير. 
 فيما رأى آخرون أن االنتعاش يرجع وبصورة كبيرة الى حترك الصناديق واملستثمرين 
للش����راء خالل االرتفاعات رغبة منهم في زي����ادة القوة املؤدية نحو مزيد من االرتفاع، 
متوقعن بلوغ أس����عار الذهب 1100 دوالر لألوقية في ظل اس����تفادة العمالء األفراد من 
االنتعاش عقب الدعاية املتزايدة التي أحدثتها تلك املستويات القياسية، وكذلك تسبب 
تراجع العملة األميركية في انخفاض أسعار املعادن املقومة بالدوالر بالنسبة للمشترين 

بالعمالت األخرى.
 وبعي����دا عن األزمات، رأى محللون آخرون أن هناك أس����بابا أخرى 
للزيادة منها دينية كما هو في الهند وأخرى مرتبطة بتشجيع الناس 

على اقتناء الذهب.
 وفي س����ياق توقعاته ألسعار 
الذهب والنف����ط العام املقبل، 
توقع خبير االستثمار فوزي 
الذهب إلى  الصبيح ارتف����اع 
مستويات 1800 دوالر قبل نهاية 
العام املقبل، مستدركا بأن سعره 
سيصل إلى حدود 1200 دوالر 
قبل 25 ديسمبر املقبل، مبينا أن 
توقعاته تستند إلى مجموعة 
من العوامل االقتصادية العاملية 

ذات التأثير الواضح.
 إال أن خيارات املستثمرين 
بات����ت ضيقة ف����ي ظل تعنت 
البنوك احمللية في منح االئتمان 
وتخوفها من إقراض الشركات 
التي لم تقم بتنظيف مخاطرها 
االئتمانية، م����ا يجعل فرصة 
املواد األولية  االس����تثمار في 
رهانا يصعب حتقيقه، مع بقاء 
»الكاش« عزيزا لديها لتوجيهه 
نحو س����داد التزاماتها امللحة 
للغاية واملطلوبة لتسيير حياتها 

الضرورية. 
 وحول أس����باب االرتفاع املتوقع في أس����عار الذهب، أوض����ح الصبيح في تصريح 
خاص ل� »األنباء« أن املتداولن في أس����واق العمالت الرئيسية لديهم قناعة بان الدول 
الرئيس����ية املصدرة لعمالت الدوالر والي����ورو والن واليوان لديه����ا قناعة بضرورة 
تخفيض فوائد وأسعار عمالتها بهدف تنشيط األداء االقتصادي ودرء تبعات ما تبقى 

من آثار األزمة.  
 وأض����اف أن هذا التوجه لدى تلك ال����دول يكاد يكون اخليار الوحيد أمامها خلفض 
قيمة االلتزامات املالية بجميع أشكالها، القائمة منها أو املنتظر حدوثها، باعتبار القدرة 
عل����ى الوفاء بها ترتبط مبعدالت منو اقتصادي غير منتظر حدوثها في املدى القصير 

أو املتوسط. 
 وقال إن وصول النفط ملس����تويات 1800 دوالر رهن بتأكد إفالس أكثر من 400 بنك 

أميركي حتت مراقبة وكالة الضمان األميركية. 
 وجدد دعوته بأنه بات على الصناديق الس����يادية التخلص من أصولها الدوالرية 
بعد االتفاق ش����به الضمني بن حكوم����ات تلك الدول على خفض عمالتها والتوجه بها 

نحو املواد والسلع األولية. 
 وتوقع تخطي برميل النفط مس����توياته القياس����ية في يوليو 2008 ليستقر فوق 
مستوى ال� 147 دوالرا للبرميل قبل نهاية العام املقبل، مشيرا الى أن االرتفاع في أسعار 
النفط لن يأتي بس����بب زيادة االس����تهالك ولكن للرغبة في حماية الفوائض املالية من 

خالل استثمارها في أسعار السلع واملواد األولية. 
 وفيما يتعلق بخيار االس����تثمار في األسهم، قال إن األسهم التشغيلية في بورصة 
الكويت التزال أفضل من الذهب كوعاء استثماري أو حتوطي مشيرا إلى أن الكثير منها 

ينتظر ارتفاعات تفوق ال� 100% من معدل أسعارها في 2009. 

بين سيولة »مترددة« 
وتخوفات مصرفية »متزايدة«

لماذا ترتفع أسعار الذهب؟
ارتفعت اسعار الذهب وتخطت عبر األسبوع 
املاضي حاجز ال� 1050 دوالرا لألونصة. وحسب 
ال� »بي.بي.سي« فإن هناك عدة عوامل وراء هذا 

االرتفاع القياسي في اسعار الذهب منها:

ضعف الدوالر

اليزال الدوالر يعتبر عملة االحتياط العاملية 
ولكن قيمته تراجعت بسبب انخفاض معدالت 
الفائدة ورزمة الدعم املالي الهائلة التي قدمتها 
احلكومة األميركية. ودفع هذا املس����تثمرين 
بالدوالر الى البحث عن أماكن اخرى يضعون 

فيها أموالهم بأمل ان ترتفع قيمتها.

المضاربة

جزء كبير من االستثمارات في الذهب يأتي 
من مؤسس����ات مثل صناديق التحوط التي 
حتتاج الى وضع أموالها في مكان ما. وعندما 
تقدم البنوك اسعار فائدة متدنية على املدخرات 
وعندما تكون تكلفة االقتراض رخيصة يصبح 

الذهب استثمارا جذابا.

خطر التضخم

ينظر ال����ى الذهب عموم����ا كتحوط ضد 
التضخم. ومع ان معدالت التضخم منخفضة 
هذه األيام فإن القلق بشأن ارتفاعها في العام 
املقبل يغري املستثمرين باالجتاه الى املعدن 

الثمن.

العوامل النفسية

يتمتع الذهب بخاصية »بدائية«، كما يقول 
احد احملللن، بالرغم من انه ليس في احلقيقة 

إال كتل����ة معدنية قليلة االس����تخدام العملي. 
إال ان����ه مييل الى االحتفاظ بقيمته على املدى 
الطويل وهو ليس مرتبطا بقيمة األموال النقدية. 
وهذا يعني ان الناس ينجذبون إليه في أوقات 
االضطراب ولكن����ه ال يعني انه غير معرض 

للتقلبات في السعر.

العوامل الموسمية

األفراد الذين يشترون الذهب كاستثمار هم 
قالئل في الغرب ومن النادر ان ينصح مستشار 
مالي عميال له باالس����تثمار في الذهب. اما في 
بل����دان مثل الصن والهند فان ش����راء الذهب 
كاستثمار امر شائع. وفي هذا الوقت من العام 
وقبل مهرجان ديوالي تزيد مشتريات الذهب 
الذي يستخدم تقليديا كهدايا. كما ان املزارعن 
الهنود يشترون الذهب في هذا الوقت من العام 
بعد بيعهم حملاصيلهم ألنهم يرون فيه مالذا 

من تقلبات اسعار العملة.

هل سعر الذهب مهم حقا؟

لعل الدور االكبر الذي يلعبه الذهب هو في 
كونه مقياسا للمناخ االقتصادي العام. فسعر 
الذهب املرتفع هو مؤشر على ان صحة االقتصاد 
العاملي ليس����ت على ما يرام. صحيح ان ذلك 
سيكون خبرا مزعجا للباحث عن خامت خطوبة 
او قطعة من املجوهرات، ولكنه قد يكون خبرا 
طيبا اذا كنت حتتفظ بذهب ميكنك االستغناء 
عنه وحتقيق ربح من بيعه. ولذلك جند اآلن 
حركة ناشطة في جتارة الذهب اخلردة حيث 
يسارع البعض الى بيع بعض ما لديهم من حلي 

ذهبية لالستفادة من األسعار املرتفعة.

النفط..
الذهب.. 

 أم  األسهم 

التشغيلية؟ 


