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المضاربات لعبت دورًا محوريًا في حركة السوق

»بيان«: البورصة تحقق خسائر محدودة وسط تداوالت ضعيفة

»المشورة«: السوق بين مطرقة تراجع التفاؤل 
باالقتصاد العالمي وسندان العوامل المحلية

1.4 مليار تريليون احتياطيات الدول المنتجة للنفط
 في منطقة الشرق األوسط من العمالت بنهاية 2008

ج����اء ف����ي تقري����ر ملجموعة 
كري����دي اغريك����ول املصرفية ان 
اوضاع منطقة الش����رق االوسط 
افريقيا )مينا( تتباين  وش����مال 
الى حد كبير. فق����د أثرت األزمة 
الرئيس����ية املصدرة  الدول  على 
للنف����ط اثر انخفاض األس����عار، 
لكن بإمكان املصدرين االستمرار 
في االعتماد على أموال امليزانيات 
الكبيرة. أما بالنسبة للدول غير 
التوقعات  ف����إن  املصدرة للنفط 
للخروج من األزمة التزال تعتمد 
على احلالة الصحية لألسواق في 
الدول املتقدمة. وتعتبر مواصلة 
اإلصالحات االقتصادية اجلارية 
أمرا حتميا بالنسبة جلميع دول 
املنطقة بصرف النظر عن التوقيت 

الفعلي وسرعة االنتعاش.
الدول املص����درة وغير  تتبع 
املصدرة للنفط اس����تراتيجيات 
مختلفة للنمو االقتصادي وليس 
لديه����ا نف����س امل����وارد ملواجهة 

األزمة.
وجند قدرا كبيرا من االختالفات 
في اقتص����ادات منطقة الش����رق 
األوس����ط من املغرب وصوال إلى 
اليمن. ففي املغرب ومصر، على 
سبيل املثال، تشغل الزراعة أكثر 
من ثلث الق����وى العاملة. وميكن 
ملوسم حصاد جيد ان يرفع معدل 
النمو من خالل عدة نقاط في الناجت 
احمللي اإلجمالي. كما يتأثر النمو 
االقتص����ادي في دول أخرى تبعا 

ألسعار النفط حيث تشمل منطقة 
»مينا« سبعا من أكبر 25 دولة في 
العالم إنتاجا للنفط )السعودية 
والكويت وقطر وعمان واإلمارات 
باإلضافة إلى اجلزائر وليبيا من 
شمال أفريقيا(. ويتجلى االختالف 
في الثروات من املوارد الطبيعية 
من خالل أرصدة االقتصاد الكلي. 
فبالنظ����ر إلى أرصدة احلس����اب 
املثال، جند  اجلاري، على سبيل 
أن الدول الرائدة في إنتاج النفط 

في املنطقة ولدت رصيد حساب 
جار مبعدل يقارب 22% من إجمالي 
الناجت احمللي لعام 2008 ويقارب 
7% له����ذا العام. وولدت صادرات 
النفط أكثر من 700 مليار دوالر 
الص����ادرات في عام  إيرادات  من 
2008، وم����ن احملتمل أن تتجاوز 
300 ملي����ار دوالر في عام 2009. 
وينعكس االرتياح املالي في هذه 
الدول من خالل احتياطياتها من 
العمالت األجنبية والتي وصلت 

إلى 1.4 مليار تريليون مع نهاية 
عام 2008. وكان متوسط العجز في 
احلسابات اجلارية لدى الدول غير 
املصدرة للنفط 5.5% من اجمالي 
الناجت احمللي في 2008 مع تراجع 
اكثر خالل العام احلالي بس����بب 
الصادرات االقل والتي تتأثر بقوة 
بتقلبات الطلب من الواليات املتحدة 
واوروبا. وبلغ متوسط الدين العام 
في ه����ذه البلدان حوالي 70% من 
إجمالي الن����اجت احمللي في نهاية 

ع����ام 2008. وبالتالي فإن املوارد 
العام����ة املتاح����ة ملواجهة األزمة 
تختل����ف اختالفا كبيرا حس����ب 
مقدرة هذه البلدان على االعتماد 

على النفط.
التعاون  اولت دول مجل����س 
اخلليج����ي واجلزائ����ر افضلي����ة 
لالستثمار احلكومي لتعزيز النمو 
الس����يما القطاعات غير النفطية. 
وجاء هذا التموي����ل من إيرادات 
النفط والغاز والتي ارتفعت بشكل 
مستمر من 2002 حتى 2008. كما 
طبقت في الوقت ذاته وبسرعات 
متفاوتة عملي����ات إصالح تهدف 
إلى حتس����ن القدرة التنافس����ية 
النفطية ومضت  للقطاعات غير 
العربية السعودية واالمارات في 

االصالحات مسافة ابعد. 
ومبوجب هذه االستراتيجية 
تكون االس���تثمارات احلكومية 
الرئيسة لالستثمارات  املرساة 
اخلاصة في املجاالت غير النفطية 
ألنها جتت���ذب االس���تثمارات 
االجنبية وحترك بذلك ديناميكية 
النمو ف���ي القطاع اخلاص غير 
النفطي. ومن جهة اخرى سلكت 
معظم الدول غير املصدرة للنفط 
اكثر من س���بيل ال���ى التحرير 
االقتص���ادي م���ن خالل خفض 
التعرف���ات وتطبيق  حواج���ز 
سياس���ات قادرة على اجتذاب 
االستثمارات االجنبية املباشرة 
لتمويل توسع القطاع اخلاص.

في تقرير لمجموعة كريدي إغريكول المصرفية:

»فاني ماي« تطلب مساعدة
بـ 15 مليار دوالر من الحكومة األميركية

انهيار 5 بنوك أميركية أخرى ليرتفع 
اإلجمالي إلى 120 في 2009

نيويورك � د.ب.أ: ارتفع اجمالي البنوك املنهارة في الواليات املتحدة 
إلى 120 بنكا هذا العام بعد أن أضيفت خمس مؤسس����ات مالية إقليمية 
أخرى إلى القائمة، وفقا ملا ذكرته الوكالة األميركية التي تضمن سالمة 
الودائع املصرفية. وكان مصرف »يونايتد كوميرش����يال بنك« في سان 
فرانسيس����كو والذي تقدر أصوله بنحو 11.2 مليار دوالر هو األكبر بن 
البنوك األخرى املنهارة التي أعلنت عنها املؤسسة االحتادية للتأمن على 
الودائع اول من أمس اجلمعة، وتقع البنوك األخرى، وهي أصغر بكثير 

من االول، في واليات ميسوري ومينيسوتا وميشيغان وجورجيا.
ويظهر مدى عمق األزمة املالية التي تفجرت في العام املاضي وأدت إلى 
حدوث ركود عاملي في املقارنة بن أعداد البنوك املنهارة والتي بلغ عددها 
25 في العام املاضي وثالثة في عام 2007، وبلغ معدل انهيار البنوك هذا 
العام إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1992 عندما انهارت 181 مؤسسة 
مالية بسبب أزمة متعلقة باالدخار والقروض. وتضمنت قائمة البنوك 
املنهارة اول من أمس اجلمعة »بروسبيران بنك أوف أوكدال« في والية 
مينيسوتا، بأصول تبلغ 199.5 مليون دوالر، و»يونايتد سيكيوريتي 

بنك أوف سبارتا« في جورجيا، بأصول قدرها 157 مليون دوالر.

األسواق نت: أعلنت مؤسسة 
»فاني ماي« األميركية العمالقة 
للتمويل العقاري اعتزامها طلب 
دعم مال����ي جديد من احلكومة 
االحتادي����ة األميركية بقيمة 15 
مليار دوالر بع����د أن واصلت 
خس����ائرها للربع التاسع على 

التوالي.
أن  وذك����رت »فاني م����اي« 
خس����ائرها خالل الربع الثالث 
من العام احلالي بلغت 18.9 مليار 
دوالر مقابل خسائر قدرها 14.8 
مليار دوالر خالل الربع الثاني 
من العام، وأرجعت املؤسس����ة 

التي شارفت على اإلفالس العام 
املاض����ي قبل أن تض����خ إليها 
احلكومة األميركية عش����رات 
املليارات من الدوالرات اخلسائر 
إلى وصول تكاليف االقتراض 
إل����ى 22 مليار دوالر وتش����مل 
األوراق املالي����ة التي اضطرت 
الشركة إلى شرائها مع تعديل 
هيكل قروضها وفقا خلطة إدارة 
الرئيس األميركي باراك أوباما 

ملنع إفالسها.
ونقلت وكال����ة »بلومبرغ« 
لألنب����اء االقتصادية عن بيان 
»فاني م����اي« موجه إلى هيئة 

سوق املال األميركية القول »إننا 
الدعم املستمر من  نعتمد على 
وزارة اخلزان����ة لك����ي نواصل 
عملنا«، وذكرت الشركة أنها باعت 
إعفاءات ضريبية غير مستغلة 

بقيمة 2.6 مليار دوالر.
يذك����ر أن »فان����ي م����اي« 
ومنافس����تها »فري����دي م����اك« 
متتلكان أو تضمنان نحو نصف 
قروض التموي����ل العقاري في 
الس����وق األميركية وتعرضتا 
خلس����ائر باهظة عل����ى خلفية 
األزم����ة العقاري����ة واملالية في 

الواليات املتحدة.

التقرير االس���بوعي  ذكر 
لشركة املش���ورة والراية 
لالستشارات االقتصادية ان 
مؤشرات املشورة والراية 
االسالمية انهت اسبوعها على متاسك هش لعله ابلغ 
ما اقلق املستثمرين هو تراجع السيولة املتداولة 
خالل االسبوع املاضي رغم ظهور اللون االخضر 
على شريط التداول وبقوة خالل جلسات االسبوع 
االخيرة، وربح مؤشر املشورة لالسهم االسالمية 
عش���ري النقطة مضيفا نقطة يتيمة الى مؤشره 
ليقفل على مستوى 474 نقطة، بينما على الطرف 
اآلخر تراجع مؤشر املشورة لالسهم املتوافقة مع 
الشريعة بنسبة عشر النقطة فقط وبنقطة مماثلة 

لشقيقه ليقفل على مستوى 553 نقطة.
وقال التقرير ان اداء املتغيرات الثالثة تباينت، 
حيث تراجع مستوى السيولة على مستوى مؤشري 
املشورة بنس���بة 10% تقريبا مقابل ارتفاع كمية 
االسهم املتداولة في مؤش���ر االسهم املتوافقة مع 

الش���ريعة بنسبة 7.7% مقابل تراجعها في مؤشر 
االسهم وفق الشريعة بنسبة 11%، وهو ما اشار الى 
مضاربات واضحة على مستوى االسهم الصغيرة 

وسط هدوء نشاط االسهم القيادية.
ولفت الى تراجع املؤش���ر الس���عري للسوق 
بحوالي 1200 نقطة خالل اربعة اشهر تقريبا بعد 
ان بدا أن هناك استيعابا للعوامل السلبية والتي 
ضغطت طيلة تلك الفترة على الس���وق وشركاته 
ونفسيات متداوليه، مما يقدر ان بعض تلك العوامل 
قد استنفدت تأثيرها السلبي على املؤشر وافقدت 
اسهما عديدة نسبا كبيرة لم تكن مبررة، فأصبح 
العديد من املتداولن يترقبون حالة االرتداد للدخول 
واستثمار هذا التراجع القياسي على مستوى سوق 
الكويت والذي ناقض اداءه مستوى اداء االسواق 
العاملية واسعار النفط والتي بدأت بجني االرباح 
خالل فترة اسبوعن وسط عوامل متباينة وآراء 
متناقضة بالنس���بة الى مستوى تعافي االقتصاد 

العاملي من عدمه.

قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالس���تثمار ان األس���بوع 
املاضي ش���هد متاس���كا في أداء 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
بعد االنخفاضات املتتالية التي 
س���جلها في األس���ابيع الثالث 
السابقة، والتي بلغت أشدها في 

األسبوع ما قبل املاضي.
فقد متكن الس���وق من إنهاء 
األسبوع املنصرم على خسائر 
محدودة بع���د أن كان التذبذب 
هو السمة األبرز حلركته خالل 

األسبوع وسط تداوالت اتسمت بالضعف.
فقد هبط املتوسط اليومي لقيمة التداول 
خالل جلسات األسبوع بنسبة 20.48% ليصل 
إلى 43.83 مليون دينار، في حن ارتفع متوسط 
عدد األسهم املتداولة إلى 290.80 مليون سهم، 
أي مبا نسبته 1.10% عن مستويات األسبوع 

الذي سبقه.
هذا ولعبت عمليات املضاربة دورا محوريا 
في حركة السوق خالل األسبوع املاضي، وهي 
العمليات التي غالبا ما يرافقها أنشطة جني 
أرباح س���ريعة نظرا حلالة احلذر والتردد 
املهيمنة على حتركات املتعاملن بالسوق، ما 
انعكس على حركة مؤشرات السوق الرئيسية، 
إذ شهدت تأرجحا ملحوظا على مدى معظم 

جلسات األسبوع.
وقد ترافق أداء سوق الكويت مع حركة 

أسواق اخلليج املجاورة التي شهدت بدورها 
تذبذبا في أدائها اليومي وأقفلت مؤش���رات 

جميعها على خسارة أسبوعية.
من جه���ة أخرى، تباي���ن األداء اليومي 
ألسواق األسهم الرئيسية في العالم خالل 
األس���بوع املاضي ومن ث���م اجتمعت على 
تسجيل االرتفاعات في نهايته، فعاد بذلك 
مؤشر داو جونز الصناعي لتجاوز حاجز 
ال� 10 آالف نقطة من جديد، فيما حافظ سعر 
برميل النفط على مستويات قريبة من ال� 
80 دوالرا، وذلك بعد اخلسائر احلادة التي 
تكبدتها تلك األسواق، باإلضافة إلى أسعار 
النفط، في األيام األخيرة من األس���بوع ما 
قبل املاضي على وقع مجموعة من املؤشرات 

االقتصادية السلبية.
وعل���ى صعيد الت���داوالت اليومية، قال 

التقرير ان س���وق الكويت ل���ألوراق املالية 
تعرض في يوم األحد، اس���تكماال لنش���اط 
األس���بوع ما قبل املاضي، إلى موجة هبوط 
قوية نتيجة عمليات بي���ع طالت الغالبية 
العظمى من األسهم املتداولة يومها، فأغلق 
على اثرها املؤشران الرئيسيان للسوق على 
تراجع كبير، حيث انخفض السعري بنسبة 
بلغت 1.65%، بينما تراجع الوزني بنس���بة 
2.70% بسبب الضغوط البيعية التي تعرضت 

لها عدة أسهم قيادية.
وفي جلس���ة يوم االثنن، وبعد تداوالت 
غلب عليها اللون األحمر، متكن السوق في 
الدقائق األخيرة من اإلقفال على ارتفاع جلهة 
مؤشريه الس���عري والوزني، بنسبة بلغت 
0.42% لألول و0.93% للثاني، وسط ارتفاع 

ملحوظ في متغيرات التداول الثالثة. 

تقــرير

تقــرير

فرنسا تكّرم الرئيس التنفيذي لعرب سات
وتمنحه وسام الشرف برتبة فارس

وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون باستمرار
سياسات الدعم إلى حين تعافي االقتصاد العالمي

اإلمارات: رفع اإلنتاج ليس  على جدول 
أعمال »أوپيك«
دبي � رويترز: قال وزير نفط 
االمارات العربية املتحدة محمد 
الهاملي ان زيادة إنتاج النفط 
ليست على جدول أعمال منظمة 
أوپيك في الوقت احلالي، مضيفا 
»في الوقت احلالي زيادة اإلنتاج 
ليس���ت على جدول األعمال«. 
وجتتم���ع منظم���ة أوپيك في 
22 من ديس���مبر ف���ي اجنوال 
لتحديد سياس���تها اإلنتاجية، 
وكانت ڤنزوي���ال وإيران قالتا 
ان���ه ال حاج���ة إل���ى أن ترفع 
أوپيك اإلنتاج في ذلك احلن. 
أبقت أوپيك مس���تويات  وقد 
الرس���مية املستهدفة  إنتاجها 
بال تغيير في اجتماعاتها هذا 
العام.وقال الهاملي ان السوق 
في الوقت احلالي يشهد وفرة في 
املعروض مع ارتفاع مستويات 
املخزونات، موضحا »إذا نظرت 
إلى املخزون فإنه مرتفع جدا من 
حيث اخلام ومنتجات التكرير، 
ولذا فإن السوق يشهد فائضا في 
املعروض«. وقال ان االقتصاد 
العاملي ل���م يتغلب متاما على 

األزمة، لكنه اس���تدرك بقوله 
ان االس���عار ح���ول 80 دوالرا 
للبرميل تش���ير الى انتعاش، 

وقال ان���ه توجد فعال عالمات 
على االنتعاش انعكس���ت في 

أسعار النفط.

الرياض � أ.ش.أ: قلدت وزيرة شؤون التجارة 
اخلارجية الفرنس���ية آن م���اري إيدراك نيابة عن 
رئي���س اجلمهورية الفرنس���ية م.خالد بن أحمد 
باخليور الرئيس التنفيذي لعرب س���ات وس���ام 
الش���رف برتبة فارس تقديرا جلهوده البناءة في 
تنمية عالقات التعاون التجارية واالقتصادية بن 
املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية »عرب سات« 

ودولة فرنسا.
من جانب���ه قال باخليور »تربط عرب س���ات 
ومصنعي قطاعات االتصاالت الفضائية الفرنسية 

عالق���ات قوية امتدت ألكثر من 30 عاما منذ بداية 
إنشائها، وتطورت عبر الوقت«، مشيرا الى أنه منذ 
ع���ام 2004 إلى اليوم مت التعاقد على أقمار اجليل 
الرابع واخلامس والس���ادس من أقمار عرب سات 
وما يتبعها من محطات أرضية مع شركات تصنيع 
وإطالق فرنسية، حيث بلغ حجم العقود املوقعة 
مع هذه الش���ركات ما يزيد على 1.6 مليار دوالر، 
إضافة إلى العالقات والشراكات التي تربط عرب 
س���ات بعدد من القنوات والباقات الفرنسية التي 

تستخدم أقمار عرب سات.

بريطاني���ا � يو.بي.آي: تعه���د وزراء مالية 
مجموعة العشرين أمس باحملافظة على االجراءات 
التحفيزية وسياسة الدعم إلى حن ضمان تعافي 
العالم من األزم���ة االقتصادية التي تعصف به 

منذ أكثر من عام.
وقال املجتمعون في بيان بعد اختتام اجتماعهم 
في مدينة سانت اندروز االسكوتلندية ان االنتعاش 
االقتصادي في العالم اليزال »متفاوتا )من منطقة 
إلى اخرى( ومعتمدا على سياسة الدعم، مشيرين 

الى ان »البطالة مصدر قلق كبير«.
وكانت بعض الدول ومنها الواليات املتحدة 
واليابان وأملانيا سعت الى مناقشة االنتهاء من 
مشاريع التحفيز االقتصادي التي تبنتها عدة دول 
منذ العام املاضي فيما بدت دول مثل بريطانيا 
حذرة حيال وقف مشروع كهذا فيما التزال تتخبط 

في فترة ركود تدوم منذ فترة طويلة.
وذكر البيان أن املجتمعن اتفقوا »على استمرار 

الدعم إلى حن ضمان النهوض )االقتصادي(« 
من أجل »إعادة تثبيت ومعافاة االقتصاد العاملي 

والنظام املالي«.
م���ن جانبه دعا رئيس ال���وزراء البريطاني 
غوردون براون وزراء مالية مجموعة العشرين 
الى مناقشة فرض ضرائب على املعامالت املالية 
لدفع البنوك لتحمل مزيد من املسؤولية، وقال 
ب���راون »كانت هناك مقترحات بفرض رس���وم 
تأميني���ة لتعكس املخاط���رة املنهجية. أو قرار 
بإنشاء صندوق أو تدابير مالية بديال أو فرض 

ضرائب على املعامالت العاملية«.
وأضاف براون »ال أقلل من ضخامة وصعوبة 
املش���كالت العملية والفنية التي يتعن التغلب 
عليها، والت���ي ينطوي عليه���ا أي نظام عاملي 
متماسك. لكنني ال أعتقد أن هذه القضايا ينبغي 
أن حتول بيننا وبن ضرورة التفكير في القضايا 

التي ناقشتها«.

اليستر دارلينغ وتيموثي غايتز خالل اجتماع مجموعة العشرين           )أ.ف.پ(

اإلصالحات االقتصادية في مصر محرك للنمو
ادت االصالحات االقتصادية العديدة التي طبقت 
في مصر في السنوات االخيرة الى زيادة معدل 
النمو االقتصادي بع��دة نقاط في اجمالي الناجت 
احمللي. وحتى مع توقعات تباطؤ النمو في 2009 
فان��ه س��يبقى ايجابيا عند 4% تقريب��ا. لقد تأثر 
االقتصاد بانخفاض��ات متزامنة في كل مصادر 
القطع االجنبي ولكن مصر تستفيد من االصالحات 
التي بدأتها في 2004. واشتملت االصالحات على 
ترشيد االدارات احلكومية مع تبسيط لكثير من 
االجراءات االدارية والضريبية وتخفيض ملعظم 
الضرائب مبا يقارب 50% مبا فيها ضرائب الدخل 
والشركات ورسوم االستيراد، كما اصبح حتصيل 
الضرائب اكثر فاعلية. وبني 2004 و2008 جنحت 
هذه االج��راءات في مضاعفة اي��رادات اخلزينة 
وحتس��ني حالة املوازنة. وطرأ ارتفاع كبير على 

االس��تثمارات االجنبية املباش��رة التي بلغت 34 
مليار دوالر من 2004 الى 2008، وهذا يدل على 
اجلاذبي��ة اجلديدة التي تتمتع بها مصر في نظر 
املستثمرين. ويتوقف االنتعاش االقتصادي اليوم 
على عوامل كثيرة تقع خارج مجال التدخل املباشر 
من الدولة. فالتحويالت اخلاصة وايرادات السياحة 
واالس��تثمارات االجنبية املباشرة تعتمد الى حد 
كبير على وضع اقتصادات الدول الصناعية ودول 
اخلليج. وبامكان مصر ان تواصل برنامج حتسني 
االطار املؤسساتي وحترير االقتصاد مما يزيد من 
جاذبية س��وق يضم اكثر من 80 مليون نس��مة. 
وينبغي الستمرار جهود حتديث املؤسسات مع 
التوافر املتزايد للموارد البشرية املؤهلة ان يجتذبا 
رأس املال االجنبي الى مصر بالتزامن مع التعافي 

االقتصادي العاملي.

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع الى السوق

غير الكويتي البنوك 32.%
%10

غير الكويتي 
%10

االستثمار 
%10

العقار 7%التأمين %1

الصناعة %9

الخدمات 
%28


