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فوزي الشايع

الدينار افتتح تداول األسبوع بسعر 0.28645 دوالر

أوباما: الضريبة األميركية على البنوك قد تصل إلى 90 مليار دوالر

»الوطني«: تصريحات »المركزي األوروبي« بدعم
»سياسة الدوالر القوي« انعكست سلبًا على اليورو

كانوا يتوقعون أن يبلغ عدد املطالبات 437 الف 
مطالبة. وأخيرا، أفاد مؤشر ثقة املستهلكني الذي 
تديره جامعة ميش���يغان بأن الثقة في صفوف 
املس���تهلكني االميركيني ارتفعت إلى 72.8 نقطة 
مقارنة ب� 72.5 نقطة، األمر الذي ميكن أن يعني 
أن عدم توافر فرص األعمال باالعداد املطلوبة قد 

يقف عائقا أمام ارتفاع اإلنفاق.
 وللش���هر الثاني على التوالي وبش���كل غير 
متوقع، لم يس���جل اإلنتاج الصناعي أي ارتفاع 
في نوفمبر، مما قد يش���كل دليال على ما يواجهه 
االقتصاد من صعوبة في اخلروج من أكبر ركود 
في تاريخه، فقد بقي حج���م إنتاج املصانع عند 
املس���توى الذي بلغه في شهر أكتوبر. ومن جهة 
أخرى ارتفع اإلنت���اج الصناعي مع زيادة إنتاج 
النفط والغاز، علما بأن اإلنتاج الصناعي العام، 
الذي يش���مل اخلدمات واملناجم واملقالع، ارتفع 

بنسبة 0.4% خالل الشهر. 

منطقة اليورو

هذا وقد أبقى البنك املركزي األوروبي على أسعار 
الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند أدنى مستوياتها 
على 1% وذلك للشهر الثامن على التوالي، كما كان 
متوقعا، وأبقى البنك أيضا على سعر الفائدة على 
الودائع لليلة واحدة بدون تغيير، وهو الس���عر 
الذي يشكل احلد األدنى بالنسبة لألسواق النقدية 
ويبلغ 0.25% حاليا، وأبقى على سعر الفائدة على 

اإلقراض على الهامش عند مستوى %1.75. 
وفي كلمة له تلت القرار، ش���دد رئيس البنك 
املركزي األوروبي، جان كلود تريشيه، على أهمية 
وجود دوالر أميركي قوي، وأدى هذا التصريح إلى 
تراجع العملة األوروبية أمام العمالت الرئيسية 

األخرى. 
وكما كان متوقعا، أدى ارتفاع أسعار الوقود 
إلى ارتفاع أسعار الس���لع االستهالكية في دول 
منطقة اليورو خالل شهر ديسمبر، إال أن معدل 
التضخم األساس���ي في الدول ال� 16 التي تضمها 
املجموعة ارتفع بنسبة 0.9% في شهر ديسمبر بعد 
ارتفاع بلغ 0.5% في شهر نوفمبر. وأفاد املكتب 
األوروبي لإلحصاء »يوروستات« بأن أسعار السلع 
االستهالكية ارتفعت بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر 
الس���ابق. ومن جهة أخرى ارتفع معدل التضخم 
األساسي بنس���بة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، 
و1.0% مقارنة مبستواه قبل سنة وهو املستوى 
ذاته الذي كان عليه في شهري نوفمبر وأكتوبر. 
وفي أملانيا، تسارع التضخم خالل شهر ديسمبر 
ليصل إلى 0.8%، وهو أعلى مستوى له خالل ثمانية 

أشهر، متأثرا بارتفاع تكاليف الطاقة.

االخبار العالمية 

ومن االخبار العاملية، كما قال التقرير، ان اعتماد 
اليابان على الصادرات زاد بعد أن سجلت طلبيات 
شركات اخلدمات على اآلالت في شهر نوفمبر أكبر 
انخفاض لها في أي ش���هر منذ أكثر من عشرين 
سنة، فقد انخفضت الطلبيات من القطاعات غير 
الصناعية بنسبة 10.6% لتصل قيمتها إلى 380.7 
مليارين )4.15 مليارات دوالر(، وهو أدنى مستوى 

لها منذ شهر مايو 1987. 
كما انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 
أدنى مستوى له منذ ثمانية األشهر، األمر الذي 
أثار توقعات بأن يلجأ رويال بانك أوف استراليا 
)البن���ك املركزي( إلى رفع أس���عار الفائدة في 
شهر فبراير القادم، فقد انخفض معدل البطالة 
إلى 5.5% في شهر ديسمبر مقارنة ب� 5.6% في 
نوفمبر وارتفع عدد العاملني ب� 35.200 خالل 

ديسمبر.

قال التقرير االسبوعي لبنك الكويت 
الوطني اخلاص بأسواق النقد ان 
األسبوع املاضي شهد أداء متباينا 
الرئيس���ية  العمالت  للدوالر مقابل 
األخ���رى، فقد بلغ أعلى س���عر لليورو 
1.4579 دوالر قب���ل أن تتراجع العملة األوروبية 
على أثر تصريحات أدلى بها رئيس البنك املركزي 
األوروبي تريشيه، بأن البنك يدعم »سياسة الدوالر 
القوي« التي ينتهجها مجلس االحتياط الفيدرالي، 
كما تأثر اليورو في وقت الحق من األسبوع مبا 
ساد األسواق من قلق بشأن الدين العام لليونان 
وأثره على العملة األوروبية، وقد أقفل اليورو في 
نهاية األسبوع على 1.4390. أما اجلنيه االسترليني، 
فقد بلغ أعلى س���عر له خالل األس���بوع 1.6353 
وأدنى سعر 1.6026 منهيا األسبوع على 1.6270، 
بينما تراجع ال���ني الياباني مقابل الدوالر ليصل 
في وقت ما خالل األس���بوع إلى 92.66 لكنه عزز 
موقفه قبيل نهاية األسبوع وأقفل على 90.80، وأما 
الفرنك السويس���ري، فقد مت تداوله ضمن نطاق 

1.0127 – 1.0285 مقابل العملة األميركية. 
وقال التقرير ان الدينار الكويتي افتتح التداول 
صباح األحد بسعر 0.28645 على ضوء أداء الدوالر 

األميركي خالل األسبوع املاضي. 

الضريبة األميركية 

وبني التقرير ان الرئيس األميركي باراك أوباما 
أعلن عن ضريبة ستفرض على نحو 50 مؤسسة 
مالي���ة قد تعمل على حتصيل ما قيمته 90 مليار 
دوالر، وتهدف هذه الضريبة إلى تخفيض الدين 
االحتادي، وصرح أيضا بأن جلوء احلكومة لتطبيق 
برنامج إنقاذ املؤسسات املالية أثناء األزمة لم يكن 
أمرا مستحبا غير أنه كان ضروريا، وقد حان وقت 
السداد. وأضاف أوباما أن الضريبة اجلديدة ليست 
عقابا بل متثل إجراء وقائيا، وباستطاعة البنوك 
حتملها، وأشار بهذا الصدد إلى »األرباح الهائلة التي 
حققتها البنوك واملكافآت التي أفرطت في منحها«، 
وقد حث الرئيس املؤسسات املالية األميركية على 
اس���ترجاع املكافآت التي منحتها ملديريها وذلك 
لكي تغطي تكلفة هذه الضريبة، وقال: »إننا نريد 

استعادة أموالنا وهذا ما سنفعله«. 
وقد جاءت ه���ذه التصريحات بعد يوم واحد 
من مثول 4 من كبار مسؤولي البنوك أمام جلنة 
استقصاء األزمة املالية مبدين ندمهم، كما دافعوا 
عما مت اتخ���اذه من إجراءات قب���ل وقوع األزمة 
التي بدأت في سنة 2008. وجتدر اإلشارة إلى أن 
الضريبة تستهدف البنوك التي متلك أكثر من 50 
مليار دوالر من األصول وتفرض رسما بنسبة 15 
نقطة أس���اس على االلتزامات، مع إعفاء الودائع 
املشمولة بالضمان الفيدرالي ألن البنوك تخضع 
أصال لرس���م بشأنها تفرضه املؤسسة االحتادية 

لضمان الودائع.

تقرير التضخم

كما ذكر التقرير ان نسبة ارتفاع مؤشر أسعار 
السلع االستهالكية في شهر ديسمبر جاءت أدنى 
مما كان متوقعا له، األمر الذي يدل على أن التعافي 
االقتصادي بدأ يؤثر عل���ى معدل التضخم، فقد 
ارتفع املؤش���ر املذكور بنس���بة 0.1% بعد أن بلغ 
0.4% في نوفمبر، أما املؤش���ر األساسي الذي ال 
يشمل أس���عار املواد الغذائية ومنتجات الطاقة 

فقد ارتفع بنسبة %0.1.
وكانت اإلحصائيات األميركية التي نشرت خالل 
األس���بوع املاضي أضعف مما كان متوقعا، األمر 
الذي أثار مخاوف بشأن التعافي االقتصادي، فقد 
ارتفع العجز في ميزان التجارة في شهر نوفمبر 
بنسبة 9.6% ليصل إلى 36.4 مليار دوالر متأثرا 
باالرتفاع الكبير في الطلب احمللي على الواردات 

الصناعية والسلع االستهالكية. 
وانخفضت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع 
في شهر ديسمبر حيث تراجع إنفاق املستهلكني 
على الس���يارات وعدد من البضائع األخرى أثناء 
فترة األعياد وموسم التسوق، وقد أثار ذلك قدرا 
من القلق حول قدرة التعاف���ي االقتصادي على 
الصمود، حيث تراجعت املبيعات بنسبة 0.3% في 
الشهر املاضي للمرة األولى خالل ثالثة أشهر. ومن 
جهة أخرى ارتفع عدد املطالبات األولية للتعويض 
عن البطالة بنس���بة اكبر مما كان متوقعا حيث 
بلغ 444 الف مطالبة، بزيادة 11 الف مطالبة عن 
األسبوع السابق، علما بأن املراقبني االقتصاديني 

تقــارير

»سفير إلدارة الفنادق« توّقع عقدًا لالستمرار
في تسيير فندق بالجزائر لمدة خمس سنوات

وقعت شركة سفير الدولية الدارة الفنادق الكويتية 
مع مؤسسة التسيير السياحي للفنادق بزرالدة هنا 
اليوم عقدا لالستمرار في ادارة فندق )سفير مزافران( 

باجلزائر ملدة خمس سنوات مقبلة.
ومّثل شركة سفير الدولية الدارة الفنادق في مراسم 
التوقيع على العقد رئيس مجلس ادارة الشركة الشيخ 
فاضل خالد الصباح فيما مّثل اجلانب اجلزائري املدير 
العام ملؤسسة التسيير السياحي للفنادق بزرالدة 

بالعاصمة اجلزائرية يحياوي عبدالقادر.
وأعرب الشيخ فاضل خالد الصباح عقب التوقيع 
على العقد عن اعتزاز الشركة بتواجدها في اجلزائر 
منذ عشر سنوات واس����تمرارها في تسيير الفندق 

اجلزائري.
وقال ان قرار مواصلة تسيير الفندق دليل على أنه 
ساهم في انتشار العالمة التجارية للشركة فضال عن 

أنه ميثل وسيلة للتقارب بني اجلزائر والكويت.
وأضاف أن فندق س����فير مزاف����ران في اجلزائر 
سيكون واجهة الس����تثمارات كويتية أخرى مؤكدا 
على ثقة املستثمر الكويتي في سوق السياحة في 

اجلزائر.
وأبدى الشيخ فاضل رغبة شركة سفير في تعزيز 
تواجدها في اجلزائر باعتبارها سوقا واعدة ومازالت 
خصبة ووجهة الستقطاب استثمارات كويتية أخرى 
مؤكدا سعي الشركة لتحسني جودة خدماتها من خالل 

االهتمام برفع كفاءة العنصر البش����ري واستخدام 
أحدث التقنيات ملواكبة تطلعات عمالئها.

وأشار الى أن الهيئة العامة لالستثمار بالكويت 
تعتبر مساهما رئيسيا في ومن جانبه قال الرئيس 
التنفيذي في الشركة املهندس فوزي خليفة املسلم 
في تصريح مماثل ل� »كونا« ان استمرار عقد التسيير 
دليل على اميان الش����ركة األم بتدعيم االستثمارات 

الكويتية في اخلارج وبالتحديد في اجلزائر.
واضاف أن هناك الكثير من املستثمرين يرغبون 
في تسيير شركة سفير الدولية الستثماراتهم ملا لها 

من سمعة طيبة.
وعن مش����اريع الشركة املس����تقبلية قال املسلم 
انها ستوقع خمسة عقود خالل هذه السنة لتسيير 
عدة فنادق في كل من الكويت وسورية والسعودية 
وقطر وفندق مبسقط معتبرا ذلك دليال على اهتمام 

الشركة بتوسيع مجهودها في العالم.
وحضر مراس����م التوقيع مدي����ر مجموعة ادارة 
العمليات في شركة س����فير الدولية الدارة الفنادق 
الكويتية نبيل حمود والرئيس التنفيذي للشركة 
هيلموت ميكالبرج واملدير الع����ام بالنيابة لفندق 
)س����فير مازافران( ابراهيمي عبدالعزيز وس����فير 
الكويت لدى اجلزائر فيصل سعود الدويش وعدد 
من الشخصيات املعنية الى جانب العديد من رجال 

األعمال والصحافة.

وهو ما يرج���ح اكتمال احلد االدنى لبدء 
نشاط وعمل الصندوق.

وأشار الشايع إلى أن العائد املتوقع من 
الصندوق مناسب للمستثمرين وفق أسعار 
األسهم احلالية، والتي وصفها بأنها فرصة 
حقيقية لالستثمار. ولفت الشايع إلى أن 
هذا الصن���دوق يعد هو الثاني من نوعه 
بالنسبة إلى الشركة، ويذكر أن شركة كاب 
كورب تأسس���ت في شهر مايو من العام 

2008 برأسمال 29 مليون دينار.

الصندوق والب���دء باالكتتاب اعتبارا من 
الربع األول من 2010.

وبني الشايع ان الشركة ازدادت يقينها 
بإطالق الصندوق نتيجة للتحسن امللحوظ 
واملستمر في األسواق اخلليجية والتي رأت 
ان هناك مزيدا من الفرص ميكن للصندوق 

اقتناصها خالل الفترة احلالية.
ولفت الى ان هناك مبدئيا مجموعة من 
املس���تثمرين أبدوا رغبتهم في املساهمة 
بحصص مختلفة ومتنوعة في الصندوق، 

أحمد يوسف
كشف نائب الرئيس التنفيذي إلدارة 
األصول في شركة كاب كورب لالستثمار 
فوزي الشايع اعتزام الشركة إطالق صندوق 
لألسهم اإلسالمية اخلليجية برأسمال متغير 

يتراوح بني 5 و150 مليون دينار.
وأوضح الشايع في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« أن الصندوق يستهدف األسهم 
احمللية املدرجة وغير املدرجة في سوق 
الكوي���ت لألوراق املالي���ة، وتوقع طرح 

خالل الربع األول وبرأسمال يتراوح بين 5 و150 مليون دينار

»كاب كورب« تطلق صندوقًا لألسهم اإلسالمية الخليجية

»المركز«: ماذا ينتظر أسواق دول التعاون في 2010؟
ذك��ر 
تقري���ر 
ش���ركة 
املرك���ز 
املالي حول توقعاته ألداء السواق 
في 2010 أنه انخفض أداء أسواق 
األسهم في دول مجلس التعاون 
اخلليجي بشكل كبير أمام األسواق 
الناشئة خالل 2009. وعلى عكس 
التي ش���هدتها األخيرة  الزيادة 
بنس���بة 74% في العام املاضي، 
بلغ العائد على أسواق املنطقة %18 
فقط، في حني أن املفاجئ كان بقاء 
أسعار النفط قوية آنذاك، وبلغت 
الزيادة منذ بداية 2009 وحتى 
ديس���مبر 85%. وأشار التقرير 
املالي  املركز  الصادر عن شركة 
الكويتي )املركز( إلى أن األزمة 
املالية في 2009 كش���فت نقاط 
ضعف أسواق األسهم اخلليجية 
وهشاش���تها. وفي الوقت الذي 
كانت األخبار الس���يئة املتعلقة 
بالسوق مس���ؤولة بشكل كبير 
الباهت، فإن االفتقار  أدائها  عن 
التنظيمية  التقدم بالهيكلة  إلى 
وهي عامل محدد أساسي في جذب 
األموال األجنبي���ة املوثوق بها، 
إلى جانب االنخفاض احلاد في 
السيولة )القيمة املتداولة( زاد من 
سلسلة املشاكل التي تعاني منها 
األسواق. من جانبه، كان انهيار 
األرباح أكبر من أن تستعاد خالل 
فترة زمنية وجيزة، وكشف تآكل 
جودة أص���ول البنوك الضعف 
االقتصادي العام، وتصدر الفشل 
في تطبيق حوكمة الشركات قائمة 

املشاكل.
م���ن ناحي���ة أخ���رى وعلى 
التقرير  العام يصنف  املستوى 
الس���عودية وقط���ر عل���ى أنها 
إيجابية، في حني يصنف بقية 

دول املنطقة تصنيفا حياديا.

السعودية ـ نظرة إيجابية

التقرير على نظرته  يحافظ 
اإليجابي���ة جت���اه الس���عودية 
املدفوعة بتوقع���ات اقتصادية 
إيجابية قوية، وأرباح شركات 
سليمة، وثقة مستثمرين إيجابية 
وتركيبة جيوسياسية مستقرة. 
النظرة احليادية فموجودة  أما 
من حي���ث تقييم مكرر الربحية 
الس���وق، والهيكلة  وس���يولة 

التنظيمية.
على املستوى االقتصادي، فمن 
املتوقع أن تستأنف اململكة منوها 
عند معدل 4% في 2010 بالتزامن 
مع املتوسط التاريخي، في حني 
من املرج���ح أن يبقى التضخم 
حتت السيطرة. أما أسعار النفط 
اخلام القوية فيتوقع لها أن تؤثر 
إيجابيا على امليزانيات اجلارية 
أرباح  واملالية. وبالنسبة لنمو 
الش���ركات، يتوقع أن تصل إلى 
14% في هذا الع���ام مقابل ما مت 
تقديره لع���ام 2009 والذي بلغ 
26%. ومن حيث القطاعات، يرى 
التقرير أن دعم أرباح الشركات 
س���يأتي من البنوك واخلدمات 
املالية، إضافة إلى أن ثقة املستثمر 
وفق ما قيس في تقرير صادر عن 
»بيت دوت كوم« ارتفعت بنسبة 
12% على األساس السنوي كما 
في أغسطس 2009، في حني أن 
النظرة املستقبلية اجليوسياسية 

احمللي اإلجمالي بشكل كبير في 
دول املنطقة. كما من املتوقع أن 
إذ  ارتفاعا،  أكبر  الكويت  حتقق 
من املرجح أن يس���اوي ميزان 
احلس���اب اجلاري فيها 32% من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
منو املبالغ الطائلة: انخفض 
 Broad( الطائل���ة املبال���غ  منو 
Money( بشكل ملحوظ في عام 
2008، كم���ا انخفض على نحو 
إضافي في معظم دول التعاون 
في 2009. وفي قطر، منت املبالغ 
الطائلة بنسبة 13% على األساس 
الس���نوي في الربع الثالث من 
2009، في حني كان املعدل ثابتا في 
البحرين. أما في الكويت فبلغ منو 
M2  16% على األساس السنوي 

كما في أكتوبر 2009. 
التقييم:  2� جاذبية عمليات 
زادت عملي���ات التقيي���م ف���ي 
2009 إلى مستويات من خانات 
مزدوجة بس���بب تقييم بعض 
األس���عار وضعف منو األرباح. 
ومن املتوقع أن يبلغ منو األرباح 
6% للعام املاضي باالستناد إلى 
نتائج األشهر التسعة األولى من 
2009 السنوية. أما بالنسبة لعام 
2010، فإنه من املتوقع أن تنمو 
أرباح دول التعاون بنسبة 16% في 
2009، مما سيدفع عمليات التقييم 
لالنخفاض إلى مستويات متدنية 
أو متوس���طة مكونة من خانات 
زوجية. وبالنس���بة للسعودية 
يتوقع أن يبل���غ مكرر الربحية 
18 مرة في 2010 ليرتفع مبعدل 
13 مرة عم���ا كان متوقعا له في 
تقرير النظرة املستقبلية املاضي 
ويعود السبب الرئيسي في ذلك 

إلى تقييم األسعار.
3� إمكانية منو األرباح: على 
صعيد أرباح الشركات ومن خالل 
جعل نتائج األشهر التسعة األولى 
من 2009 سنوية يرى التقرير أن 
معدل منو األرباح في العام املاضي 
بلغ 6%. ومن املتوقع أن تتصدر 
الكويت من حيث منو األرباح لعام 
2009 بس���بب االنتعاش القوي 
املتوقع في شركات االستثمار. 
كذلك من املرجح أن تنمو األرباح 
ف���ي الكوي���ت مبع���دل 5 مرات 
تقريبا باملقارنة مع عام 2008. 
أما بالنس���بة لعام 2010، تظهر 
 )bottom up( الطريقة التصاعدية
منوا بنسبة 16% في أرباح دول 
املنطقة ككل مقارنة بعام 2009. 
ومن بني القطاعات، يتوقع التقرير 
أن يك���ون معدل من���و األرباح 
قويا ف���ي قطاع اخلدمات املالية 
الكبير  القوي  بسبب االنكماش 
الذي شهده في 2008 واالنتعاش 

البسيط في 2009.
4� سيولة السوق: استمرارا 
الجت���اه االنخفاض الذي بدأ في 
ع���ام 2007، انخف���ض إجمالي 
القيمة املتداولة إلى 41% في 2008 
ليصل إلى 511 مليار دوالر، بعد 
االنخفاض الذي بلغ 14% في 2008. 
وهيمنت سوق التداول السعودية 
على اجت���اه االنخفاض، إذ بلغ 
انحداره���ا 35% في 2009. كذلك 
شهدت جميع األسواق انخفاضا 
في قيمها املتداولة، كان أعالها في 
البحرين بنسبة 62%. أما السيولة 
في اإلمارات فانخفضت بنسبة 

54% إلى 66.7 مليار دوالر.

النمو املتوقع بنسبة %59  لكن 
في أرباح البنوك قد يعزز األرباح 

بشكل عام.
وفي هذا اجلانب، يقدم التقرير 
نظرة مس���تقبلية عن عام 2010 
باستخدام إطار سبعة قوى تشمل 

ما يلي:
العوام���ل االقتصادية، 2�   �1
جاذبية عملية التقييم، 3� إمكانية 
منو األرباح، 4� ثقة املس���تثمر، 
5� التطورات اجليوسياسية، 6� 
السيولة في السوق، 7� التطورات 

التنظيمية.
1� العوامل االقتصادية ومنو 
الناجت احمللي اإلجمالي: تبعا آلخر 
التوقعات االقتصادية، فإن الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي في دول 
التعاون من املرجح أن يش���هد 
انكماشا بنس���بة 0.1% عن عام 
2009. على أن يستأنف منوه في 
2010، إذ من املتوقع أن ينمو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي لدول 
التعاون بنسبة 4.2%. فبعد النمو 
الس���لبي في 2009، من املتوقع 
أن تشهد الس���عودية والكويت 
واإلمارات منوا في ناجتها احمللي 
اإلجمالي احلقيقي بنس���بة %4، 
و3.3%، و3% عل���ى التوالي في 
2010. أما بالنسبة للمملكة، فقد 
تشكل هذه النس���بة عودة إلى 
النمو املتوسط الذي شهدته ما 
بني عامي 2000 و2008. ومع ذلك، 
إال أن هذا النمو بالنسبة للكويت 
واإلمارات يبقى دون املستوى. كما 
يتوقع أن يحظى البلدان بأدنى 
معدالت النمو في 2010 في حني 
من املتوقع أن تتصدر قطر دول 
العام بنسبة  املنطقة خالل هذا 
منو وقدره���ا 18.5% يلي ما هو 
متوقع بالنس���بة للعام املاضي 

بنسبة %11.5.
املتوقع أن  التضخ���م: م���ن 
ينخفض معدل التضخم في معظم 
دول املنطقة هذا العام، باستثناء 
اإلمارات وقطر حيث من املتوقع 
هناك أن تزداد أسعار املستهلكني 
بنسبة 2.5% و4% على التوالي.
العجز املالي: من املتوقع أن 
تسجل البحرين في 2010 عجزا 
ماليا يبلغ -2% من الناجت احمللي 
اإلجمالي، في حني من املتوقع أن 
تسجل بقية دول التعاون فوائض 
أخرى، سيكون أعالها في الكويت 
حيث يتوقع أن يدفع انخفاض 
الفائض إلى %33  اإلنفاق املالي 
من الن���اجت احمللي اإلجمالي في 

.2010
ميزان احلساب اجلاري: من 
املتوقع أن ينتعش ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة مئوية من الناجت 

املقدر بنس���بة 26% لعام 2009. 
أم���ا قطاعات اخلدم���ات املالية 
والبن���وك والعق���ار فيتوقع أن 
تتراجع أرباحها بشكل عام لتبلغ 
مستويات االنخفاض سنويا %21 
و16% و15% عل���ى التوالي لعام 
2010، في حني يتوقع أن يكون 
قطاع االتص���االت الوحيد الذي 
سيسجل منو أرباح إيجابيا في 

2010، يصل إلى %10.

قطر ـ نظرة إيجابية

التقري���ر نظرت���ه  راج���ع 
املس���تقبلية لقطر من حيادية 
إل���ى إيجابية على خلفية أرباح 
الشركات والنظرة االقتصادية 
القوية. وم���ن املتوقع أن ينمو 
الناجت احمللي اإلجمالي في قطر 
مبع���دل 18% ف���ي 2010 يرافقه 
ميزانيات جارية ومالية قوية. 
أما أرباح الشركات فمن املتوقع 
أن تشهد منوا بشكل عام يصل 
إلى 15% في 2010، بعد االنخفاض 
املتوقع بنسبة 3% في 2009. في 
السياق ذاته، يتوقع التقرير أن 
يعزز قطاعا البنوك واالتصاالت 
في قطر من منو أرباحهما بشكل 
عام، وتص���ل معدالت النمو في 
2010 إلى 33% و15% على التوالي، 
ومع ذلك يقول التقرير ان سيولة 
السوق، حيث انخفضت القيمة 
املتداولة إلى 46% في 2009 بعد 
الزيادة التي شهدتها بنسبة %57 
في 2008 تشكل أحد املخاوف في 
قطر. عالوة على أن انخفاض ثقة 
املستثمرين والهيكلة التنظيمية 
الغامضة بعض الش���يء التزال 
تش���كل ه���ي األخ���رى قلقا في 

السوق.

عمان ـ نظرة حيادية

التقري���ر نظرت���ه  راج���ع 
املستقبلية في عمان من إيجابية 
إلى حيادية، بس���بب انخفاض 
النم���و االقتص���ادي، وتواضع 
أرباح  النظرة املس���تقبلية عن 
الشركات، وانخفاض السيولة 

في السوق.

البحرين ـ نظرة حيادية

التقري���ر نظرت���ه  راج���ع 
املس���تقبلية ف���ي البحرين من 
إلى حيادية، بس���بب  س���لبية 
احملفزات اإليجابية الناجتة عن 
أرباح الشركات، والتي يتوقع لها 
أن تنمو عند معدل 15% في 2010 
بعد النمو املتوقع في 2009 الذي 
يبلغ 9%. وبالنس���بة للخدمات 
املالي���ة يتوقع التقرير أن تبقى 
متراجعة من حيث األرباح العامة 

بحس���ب وحدة اإليكونوميست 
للمعلومات التزال مستقرة. أما 
سيولة الس���وق فالتزال تشكل 
هاجس���ا جلميع أس���واق دول 
التعاون، وكانت القيمة املتداولة 
انخفضت في السوق السعودية 
بنس���بة 35% ف���ي 2009. ومع 
ذلك، اليزال السوق مفتوحا أمام 
املس���تثمرين األجانب والهيكلة 

التنظيمية قوية نسبيا.

الكويت ـ نظرة حيادية

التقري���ر نظرت���ه  راج���ع 
املستقبلية للكويت من إيجابية 
)في سبتمبر 2009( إلى حيادية 
ف���ي 2010. في ح���ني أن النظرة 
املس���تقبلية االقتصادية للبالد 
وأرباح الشركات التزال إيجابية، 
إال أن املخاوف من قطاع االستثمار 
إيجابية  إلى محفزات  واالفتقار 
النظرة  ملموس���ة قد تعرق���ل 
املس���تقبلية. ف���ي الوقت الذي 
التزال فيه ثقة املستثمرين متدنية 

والتداول باهتا.
م���ن ناحية أخ���رى، يتوقع 
التقرير أن يس���تأنف االقتصاد 
الكويتي معدل منوه عند 3.3% في 
2010، عند حوالي نصف متوسطه 
التاريخي، في حني من املرجح أن 
يبقى التضخم حتت السيطرة. 
أما أسعار النفط القوية واإلنفاق 
املالي الضعيف فسيفرز ميزانيات 
مالية وحس���ابا جاريا قويا في 
العام املقبل. وعلى صعيد أرباح 
الشركات، فمن املتوقع أن تتصدر 
الكويت من حيث النمو في 2009 
بسبب االنتعاش القوي املتوقع 
في شركات االستثمار. أما األرباح 
بشكل عام فيتوقع التقرير لها أن 
تنمو خمس مرات تقريبا في 2010 
بسبب االنخفاض غير املتوقع 

خالل 2009.

اإلمارات ـ نظرة حيادية

اليزال تقري���ر املركز ينظر 
لإلم���ارات نظ���رة حيادية وفقا 
ملؤشرات متباينة في البالد، إذ 
إنه وبالنسبة للنظرة املستقبلية 
االقتصادي���ة ف���ي الب���الد يرى 
التقرير أنه���ا إيجابية وأن منو 
الناجت احمللي اإلجمالي املتوقع في 
2010 سيصل إلى 3.3%، في الوقت 
الذي ستبقى فيه ثقة املستثمرين 
إيجابي���ة إلى حد ما. إضافة إلى 
ذلك، تعتبر النواحي التنظيمية 

واجليوسياسية مستقرة.
أما على الصعيد اآلخر، فتبدو 
أرباح الشركات سلبية لعام 2010، 
إذ من املتوقع أن يبلغ االنخفاض 
العام 9% لهذا العام بعد االنخفاض 

النسبة القوى السبعة
البحرينعمانقطراالماراتالكويتالسعوديةاملرجحة
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ضمن مشروع لؤلؤة الخيران وتوقعات بجني عوائد جيدة

»أوريجينال العالمية« تبدأ تسويق الجزء الثاني
من سرايا الخيران اعتبارًا من فبراير المقبل

احمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادرها ان مجموعة اوريجينال 
العاملية تستعد لتسويق املتبقي من ڤلل سرايا اخليران 
بح���ق االنتفاع تبدأ من فبراير 2010 وملدة عش���رين 

سنة ميالدية.
وقالت املصادر ان قيمة املش���روع 4 ماليني دينار 
وقد مت تس���ويق اجلزء االول بنجاح، داخل الكويت 

وخارجها.
وتوقعت املصادر ان جتني الشركة ارباحا وعوائد 
جيدة من املشروع الذي يحظى برؤية واهتمام بالغ من 
قبل املستثمرين، مشيرة الى ان االقبال على املشروع 

خّفف من وطء االزمة االقتصادية.
وبينت ان الشركة تعمل في اجلزء الثالث من املشروع 
واخلاص باستكمال التشطيبات النهائية وحاملا تنتهي 
الشركة من تسويق اجلزء الثاني ستبدأ في تسويق 

اجلزء الثالث.
ولفتت املصادر الى ان املشروع يحتوي على 100 
ڤي���ال مت تصميمها برؤية هندس���ية معمارية حديثة 
تضارع الش���اليهات مكانة واج���واء وباطاللة مميزة 

على البحر.
وقالت ان سرايا اخليران تقع في منطقة اخليران 
ضمن مشروع لؤلؤة اخليران »املرحلة االولى« وتبعد 

حوالي 40 دقيقة عن مدينة الكويت.
وعن صك سرايا اخليران، قالت املصادر انه صك 
يعطي مالكه حق االنتفاع بالوحدة املعنية )الشاليه( 
ولفترة معينة خالل السنة )اسبوع او عدة اسابيع( 

وملدة زمنية محددة )عشرون سنة ميالدية(.
يذكر ان الش���اليهات متتاز مبجموعة من املميزات 
منها: تقع على اخل��ور الق���ريب من مدخ����ل البحر، 
والش���اليهات تتك�����ون م���ن 3 ادوار باالضافة الى 
تراس واس���ع، وجود مساحات خضراء واسعة حول 
الشاليهات، كما انها مؤثثة بأثاث فاخر ومزودة باالجهزة 

الترفيهية.


