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ال عزاء للدوالر مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة

مرزوق الرشدان

املجلس االستشاري املصغر لـ»الوطني«

.. والبنك يعلن رعايته البالتينية
لمعرض الكويت الدولي للسيارات

عقد بنك الكويت الوطني اجتماعا 
مصغرا ملجلسه االستشاري الدولي 
في العاصمة البريطانية لندن وذلك 
في أعقاب اجتماعات صندوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك الدولي التي 
أقيمت مؤخرا في اسطنبول. وقد 
الدائرة املستديرة أحدث  ناقشت 
التطورات االقتصادي����ة العاملية 
وانعكاسات األزمة املالية العاملية 
عل����ى املنطقة بعد مرور عام على 
بدايتها والدروس املس����تفادة من 
األزمة واملخاطر التي قد تعوق أو 
تؤخر تعافي االقتصاد العاملي وما 
توقعات الفترة املقبلة وانعكاساتها 
على املنطقة والعالم العربي بشكل 
خاص. وقد ترأس اجتماعات املجلس 
االستش����اري للبنك رئيس وزراء 
بريطانيا الس����ابق جون ميجور 
وع����دد من أبرز اخلب����راء املاليني 
واالقتصاديني على مستوى العالم 
وعلى رأسهم اخلبير العاملي د.محمد 
العريان وكبير املستش����ارين في 
العاملي  بنك مورغ����ان س����تانلي 
ديڤيد وولكر ورئيس بنك باركليز 

البلدان واملؤسسات املهيئة للتعاطي 
مع هذه التغيرات سواء من حيث 
مرونتها أو م����ن متانة أوضاعها 
هي التي ستخرج من هذه األزمة 
بشكل أسرع وأقوى. وركز احلضور 
عل����ى أهمية الطلب احمللي في كل 
دولة لدفع اقتصادها خارج دائرة 
الكساد سواء كان ذلك في الصني أو 
أميركا أو دول اخلليج. ومن ناحية 
النظام املالي العاملي رأى احلضور 
أن التشدد املتوقع في النظم الرقابية 
سيغير طبيعة املنافسة في األسواق 
وتطوير أساليب إدارة املخاطر. كما 
سلط االجتماع الضوء على أهمية 
احلوكمة الرشيدة وإدارة املخاطر 
الرصين����ة في جناح املؤسس����ات 
والشركات الكبرى والدور الهام الذي 
يجب أن تلعبه هذه السياسات في 
مستقبل وتوجهات الشركات خالل 
املرحلة املقبلة، إلى جانب التركيز 
العاملي  على توجه����ات االقتصاد 
خالل املرحل����ة املقبلة وتداعياتها 
املالية العربية  على املؤسس����ات 

واخلليجية.

العاملية ل����م تنته بعد على الرغم 
من ظهور بعض بوادر ومؤشرات 
التعافي، وأنها ستؤدي إلى تغيير 
جذري في النظ����ام املالي العاملي 
وفي وتيرة النمو االقتصادي، وأن 

التنفيذي للمجموعة إبراهيم دبدوب 
التنفيذي شيخة  ونائب الرئيس 
البحر والرئيس التنفيذي للوطني 

لالستثمار صالح الفليج.
وقد خلص االجتماع إلى أن األزمة 

كب����رى إضافة إلى أعضاء مجلس 
إدارة البنك وإدارته التنفيذية من 
بينهم نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ناصر الساير ومن أعضاء املجلس 
حمد الصقر وغسان اخلالد والرئيس 

البريطاني الس����ابق ماثيو باريت 
ونائب رئيس مجموعة ING املالية 
العاملية السابق في هولندا سيس 
ماس، هذا إلى جانب عدد من الرؤساء 
التنفيذيني لدى مؤسس����ات مالية 

»الوطني: األزمة ستولد تغييراً جذرياً في النظام المالي

الرشدان: »أبيار« تسلّم المرحلة األولى من »أكاسيا« بداية 2010
أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري، عن بدأ 
العمل على تنفيذ الديكورات والتشطيبات الداخلية 
في مشروعها »ڤلل أكاسيا«، واملصنفة إلى ثالث 
فئات مختلفة والواقعة في مشروع »أكاسيا أڤنيوز« 
الذي يعتبر أول مشروع يطرح بنظام التملك احلر 
ف����ي منطقة اجلميرا. وق����ال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو لش����ركة أبيار مرزوق الرشدان، 
تعليقا على خطط التس����ليم الطموحة للشركة: 
أبيار عادت مجددا إلى تنفيذ واستكمال مشاريعها 
العقارية، حيث بدأت في عمليات تشطيب مشروع 
ڤلل أكاسيا بتوقيعها على عقد التشطيبات في شهر 
أغسطس املاضي، ويأتي هذا اإلعالن إلعادة التأكيد 
على اهتمام الشركة والتزامها بتسليم مشاريعها 

التي أعلنت عنها في فترات سابقة.
وأضاف الرشدان: »يعتبر مشروع أكاسيا أڤنيوز 
املشروع األول في منطقة جميرا الذي مينح فرصة 

التمليك احلر للمس����تثمرين في����ه، حيث أطلقته 
ش����ركة أبيار في عام 2007 بتكلفة إجمالية تصل 
إلى ملياري درهم ليكون مجمعا متكامل اخلدمات 
يحتوي على 52 ڤيال ومجموعة من األبراج السكنية. 
وحول اس����تكمال تنفيذ ب����رج أولغانا الواقع في 
مشروع أكاسيا أڤنيوز قال الرشدان: أبيار قامت 
بطرح املناقصة اخلاصة الستكمال تنفيذ املشروع 
على شركات املقاوالت، ومن املتوقع أن تتم عملية 
التوقيع النهائي نهاية العام احلالي، ويرجع إعادة 
ط����رح عقد بناء البرج بس����بب التغيير اإليجابي 
الذي طرأ في السوق العقاري وتوافر العديد من 
البدائل لشركات املقاوالت التي تعمل مع االسعار 
السائدة بالس����وق حاليا«. وختم بقوله: مشروع 
ڤلل أكاسيا سيعطي تدفقات نقدية للشركة خالل 
عام 2010، ومن املتوقع أن يتم تس����ليم املشروع 

ابتداء من الربع األول من العام املقبل

مكتب االستثمار األجنبي 
ناقش تعزيز االستثمار 

نظم مكتب استثمار رأس 
املال األجنب����ي التابع لوزارة 
التج����ارة والصناع����ة حلقة 
نقاش����ية بعنوان »االستثمار 
االجنب����ي في دول����ة الكويت 
وسبل تطويره« ناقش خاللها 
اهم الوس����ائل التي ميكن من 
خاللها تعزيز االس����تثمارات 

االجنبية في البالد.
ف����ي بيان  وق����ال املكتب 
ام����س ان احللقة  صحاف����ي 
الوزير  التي رعاها  النقاشية 
احم����د الهارون رك����زت على 
محورين أساسيني هما تطوير 
البيئة االستثمارية الكويتية 
وابرز التعدي����الت القانونية 
التش����ريعات  املقترحة على 
املرتبطة باالستثمار االجنبي 
ف����ي الكوي����ت. واض����اف ان 
احللق����ة الت����ي ادارها عضو 
مجلس األمة د.يوسف الزلزلة 
عقدت بحضور ممثلي جهات 
حكومي منها وزارتا التجارة 
والصناعة والع����دل والهيئة 
العامة للصناعة والبنك الدولي 
والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية وشركة مجمعات 
االس����واق التجارية وجمعية 

احملامني الكويتية.
ومن اجلهات التي حضرت 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
العرب����ي للتخطيط  واملعهد 
التج����ارة والصناعة  وغرفة 
بالكويت والش����ركة الوطنية 
لالوفس����ت وبن����ك الكوي����ت 
الصناع����ي وبن����ك الكوي����ت 

املركزي.

أعلن بن����ك الكويت الوطني 
رعايته البالتينية ملعرض الكويت 
الذي تعتزم  الدولي للسيارات 
إقامته شركة معرض الكوي��ت 
الدول��ي على أرض املع���ارض 
الدولية مبش��رف خ��الل الفت��ره 
من 6 الى 12 ديسم��ب��ر من العام 
احلالي مبشارك��ة حشد من وكالء 
وش����ركا��ت السيارات والتأمني 
التمويل  ومؤسسات وشركات 
واإلجارة والبن����وك حيث يقام 
املعرض على مس����احة 31 ألف 
متر.  وقد صرح نائب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية في 

بنك الكويت الوطني ناص����ر الزنكوي بأن البنك ينظر بأهمية بالغة 
إلى املشاركة في معرض الكويت الدولي للسيارات 2009 وذلك لتقدمي 
خدماته املتمي��زة ومنتجات��ه املبتكرة لعمالئه الكرام ضمن خدمات 
تس����ويقية تلبي رغباتهم واحتياجاتهم، مشيرا إلى ان مشاركة بن��ك 
الكويت الوطني كراع بالتيني ملعرض السيارات تأتي من واقع مشاركته 
الفعالة في دوراته الس����ابقة من جناح باهر.  وفي اش����ارة إلى متيز 
خدمات البنك الوطني املقدمة في قطاع الس����يارات قال الزنكوي: إننا 
نتميز بتقدمي أسرع خدمة، وأفضل عروض تسويقية، وموافقة فورية 

وبدون كفيل على عمليات متويل شراء السيارات.

ناصر الزنكوي

استمر االجتاه التراجعي للدوالر األميركي 
متأثرا بشكل رئيسي بعزوف املستثمرين 
عن املخاطرة، األمر الذي أدى إلى ارتفاع 
الذهب والنفط واألسهم خالل األسبوع 
إلى أعلى مس����توياتها منذ س����نة وذلك وفق التقرير األسبوعي 
للبنك الوطني، وأضاف أن اجلنيه اإلسترليني اتخذ موقفا دفاعيا 
في بداية األسبوع على خلفية بيانات التضخم التي جاءت دون 
املستوى املرغوب في حني استعادت العملة البريطانية توازنها 
خاصة بعد تصريحات محافظ بنك إجنلترا، ولم يشهد اجلنيه أي 
تغيير يذكر في مستوى أدائه خالل اليومني األولني من األسبوع 
وراوح خاللهما مس����توى ال� 1.58 لكنه قفز بعد ذلك ليصل على 
1.6400 يوم اجلمعة وهو أعلى مستوى له خالل األسبوع، قبل 
أن يقفل بسعر 1.6356 في نهاية التداول، ومبوازاة هذا األداء بدأ 
اليورو األسبوع عند مستوى 1.4730 وسجل ارتفاعا كبيرا ليصل 
الى 1.4970 قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه يوم اجلمعة ويقفل 
على سعر 1.4905. وبخصوص الني الياباني، كشف التقرير انه 
قد حافظ عموما على مركزه مراوحا س����عر 89.80 مقابل الدوالر 

خالل جلسات التداول األولى من األسبوع 
قبل أن يتراجع قبيل نهاية األسبوع ليقفل 

مساء اجلمعة على سعر 90.89.
على صعيد أداء الشركات قال التقرير ان 
األسبوع املاضي كان حافال حيث ارتفعت 
أسعار األسهم إلى أعلى مستوياتها منذ سنة 

على أثر إعالن جيه بي مورغان عن نتائجه، حيث ارتفع مؤشر 
داو جونز فوق مستوى ال� 10.000 نقطة الذي يعتبر معيارا نفسيا 
مهما، وأعلن جيه بي مورغان أن أرباحه ارتفعت إلى 3.59 مليارات 
دوالر أو 82 سنتا للسهم مقارنة ب� 527 مليون دوالر في الفترة 
ذاتها من السنة املاضية حني كانت األزمة املالية في أوجها. وفي 
وقت الحق من األسبوع، أعلن بنك غولدمان ساكس أرباحا شبه 
قياسية بلغت 3.2 مليارات دوالر تعزى جزئيا إلى ارتفاع كبير 
في األرباح من تداوالت السندات والعمالت. أما »سيتي بانك« فقد 
سجل خسارة سابعة خالل ثمانية أرباع السنة األخيرة ويعزى 
هذا األداء إلى اس����تمرار تأخر املستهلكني األميركيني في تسديد 
فواتير بطاقات ائتمانهم وأقساط الرهون، وبلغت خسارة البنك 

0.27 دوالر للسهم. وأخيرا، أعلن »بانك 
أوف أمي����ركا« أكبر البنوك األميركية من 
حيث حج����م الودائع يوم اجلمعة أنه قد 
تكبد خسائر بلغت مليار دوالر خالل الربع 
الثالث من السنة حيث بدأ ضعف األوضاع 
املالية للمس����تهلكني ينعكس سلبا على 
قدرتهم االئتمانية. ورد في التقرير ان مبيعات التجزئة تراجعت 
في الواليات املتحدة بنس����بة 1.5% لتبلغ 334.7 مليار دوالر في 
شهر س����بتمبر مقارنة بارتفاع بنسبة 2.7% في الفترة السابقة 
وبالتقديرات بحدوث تراجع بنسبة 2.1%. وعزا التقرير التقلب 
الشديد من شهر آلخر إلى انتهاء فترة برنامج اخلصم اخلاص على 
السيارات. وفي الواقع، لقد ارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء 
مبيعات السيارات، بنسبة 0.5% في شهر سبتمبر، وفي هذا داللة 
على أن املبيعات آخذة في التحسن تدريجيا، باستثناء صناعة 
السيارات التي التزال تعاني من مصاعب. ذكر التقرير ان وزارة 
العمل األميركية قد أعلنت يوم اخلميس أن مؤشر أسعار السلع 
االس����تهالكية قد ارتفع خالل شهر سبتمبر بنسبة 0.2% ليصل 

معدل التضخم السنوي إلى 1.3%. أما معدل التضخم األساسي، 
وهو املعيار الذي يقيس االقتصاديون بواسطته مخاطر التضخم، 
فقد ارتفع أيضا بنس����بة 0.2% على أساس شهري وبنسبة %1.5 
على أس����اس س����نوي. ويعزى اجلزء األكبر من االرتفاع خالل 
الشهر املذكور إلى ارتفاع أسعار السيارات والشاحنات املستعملة 
واملالبس وتكاليف الرعاية الصحية. وقد أشار محضر االجتماع 
األخير ملجل����س االحتياطي الفيدرالي إلى أن من املس����تبعد أن 
يش����كل التضخم مشكلة على املدى القريب. وأوضح التقرير أن 
ثقة املستهلكني قد تراجعت خالل الشهر املاضي، علما بأن هذه 
الثقة تقاس بواس����طة مؤشر استطالع جامعة ميشيغان والذي 
بلغ 69.4 نقطة لشهر أكتوبر، مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ 73.3 
نقطة، ومقارنة أيضا مبستواه البالغ 73.5 نقطة في الشهر املاضي. 
ويأتي هذا التراجع بعد حتس����ن متواصل على مدى ثالثة أشهر 
متتالية. وقال التقرير إن اختالف التوقعات بالنسبة لالقتصاد 
األميركي عموما واألوضاع املالية للفرد األميركي سيكون له أثر 
سلبي على معدل تعافي االقتصاد، على ضوء رغبة املستثمرين 

في زيادة مدخراتهم وتسديد ديونهم.

تقــرير


