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تحليل: مساعدة أبوظبي لدبي 

تنكمش إلى 5 مليارات دوالر

خصخصة »االتصاالت« اللبناني في 2010 

البنوك األميركية تتحد ضد أوباما

دبيـ  رويترز: شملت عشرة 
مليارات دوالر قدمتها أبوظبي 
في ديسمبر ملساعدة دبي خمسة 
مليارات دوالر كان قد تعهد بها 
بالفعل بنكان تسيطر عليهما 
حكومة اإلمارة مما يبرز نهج 
أبوظبي احلذر في مســـاعدة 

جارتها املثقلة بالديون.
أبوظبي  إن  وقال محللون 
أقرضت بشكل مباشر مبلغا 
أقل مما كان معتقدا تنبئ أيضا 
بأن اإلمارة الغنية تريد مزيدا 
من األدلة على االنضباط املالي 
لدبي بعدما ساعدتها على جتنب 
تعثر محرج في سداد سندات 

شبه حكومية.
وقالت متحدثة باسم حكومة 
دبي إن حبل االنقاذ الذي قدم 
في اللحظات األخيرة يوم 14 
ديسمبر تضمن خمسة مليارات 
دوالر من مصرف الهالل وبنك 
أبوظبي الوطني كان قد أعلن 

عنها في 25 نوفمبر 2009.
وفي نفـــس اليوم أحدثت 
دبي هزة في األسواق العاملية 
إنها ســـتطلب  عندمـــا قالت 

جتميد سداد ديون بقيمة 26 
مليار دوالر ترتبط بشركتها 
الرئيسية مجموعة دبي العاملية 
العقاريتني نخيل  ووحدتيها 

وليمتلس العاملية.
وقال احمللل املستقل املقيم 
في دبي راج مادها: »من الواضح 
أنها سيولة أقل بكثير مما كان 
مفترضا.. الشيء املثير لالهتمام 
هو عالم يدل سلوك أبوظبي.. 
هل يسارعون إلى إنفاق مبالغ 
كبيرة من املال أم أنهم يقدمون 

التمويل عند احلاجة«.
وارتفعـــت عقـــود التأمني 
على ديون دبي إلى 426 نقطة 
أســـاس من 423 نقطة أساس 
يوم اجلمعة. وجاءت اخلمسة 
مليارات دوالر التي قدمها بنكا 
أبوظبي في إطار برنامج سندات 
بقيمة 20 مليـــار دوالر أعلن 
عنه أوائل العام املاضي واكتتب 
مصرف اإلمارات املركزي مبا 
قيمته عشرة مليارات دوالر في 

تلك السندات في فبراير.
ولـــم يكن واضحـــا ما إذا 
كانت العشرة مليارات دوالر 

التي قدمتهـــا أبوظبي في 14 
أم  ديســـمبر جديدة بالكامل 
شملت السندات التي اشترتها 
بنـــوك أبوظبي. ومبســـاعدة 
خط اإلنقـــاذ هذا متكنت دبي 
العاملية من سداد صكوك قيمتها 
4.1 مليـــارات دوالر أصدرتها 
شركة نخيل العقارية وقالت 
التي اشترطت عدم  املتحدثة 
نشر اســـمها إن دبي سحبت 
بالفعل مليار دوالر من التمويل 
الذي جرى توفيره  املصرفي 
مبوجب سندات ألجل خمسة 
أعوام بفائدة 4% وجتري دبي 
العاملية محادثات مع دائنيها 
لوضع اللمسات األخيرة على 
اتفاق رسمي لتجميد مطالبات 
الديون ملدة ستة أشهر تواصل 
الشـــركة خاللها إعادة هيكلة 
الباقيـــة والتي تقدر  ديونها 
بنحو 22 مليار دوالر. وينال 
عدم التيقن بشأن إعادة الهيكلة 
من أســـواق اإلمارات مع قلق 
النتيجة في  إزاء  املستثمرين 
ظل شـــح املعلومات ونقص 

الشفافية.

بيــــروتـ  رويترز: قالت وزيرة املالية اللبنانية 
ريا احلســــن أمس ان لبنان ميكن أن يطلق عمليات 
اخلصخصة في قطاع االتصاالت في وقت مبكر قد 
يكون هذا العام. وقالت الوزيرة في مقابلة هاتفية 
مع »رويترز« »حقا ليست هناك عقبة من الناحية 
الفنية الطالق جهود اخلصخصة في قطاع االتصاالت 

في عام 2010. تقنيا من املمكن ان نقوم باخلصخصة 
ورمبا اطالق املزادات في العام 2010«. غير انها قالت 
ان قطاع الطاقة املنهــــك ليس جاهزا للخصخصة. 
وتابعت الوزيرة »رأيي هو انه يجب ان تتم بعض 
جهــــود إعادة الهيكلة في العام 2010 قبل أن يصبح 

القطاع جاهزا ملشاركة القطاع اخلاص«.

ما ان اعلن الرئيــــس االميركي اقتراحه بفرض 
ضريبــــة اضافية على اكبر البنوك االميركية تصل 
الــــى 90 مليــــار دوالر على مدى 10 ســــنوات حتى 
ارتفعت اصوات االحتجاج من مسؤولي البنوك على 
ما اعتبروهــــا ضريبة عقابية وانتقامية، فضال عن 
زعمهم بأنها ستأتي في النهاية من جيوب عمالئهم 

ومساهميهم.
ونقلت مجلة »بيزنس ويك« االميركية عن جيمي 
دميون كبير مديري بنك جيه بي مورغان تشيس قوله 
ان استخدام السياسة الضريبية ملعاقبة الناس فكرة 
سيئة الن كل االعمال متيل الى حتميل عمالئها عبء 
اي تكاليف جديدة. وتقول ادارة اوباما ان الضريبة 
اجلديدة ستذهب لتسديد جزء من مبلغ 700 مليار 
دوالر الذي استخدم في عملية انقاذ البنوك واملؤسسات 
املالية االميركية من ازمتها، وبحســــب ارقام وزارة 
اخلزانة فإن البنوك الكبيرة فقط ســــتتحمل اجلزء 
االكبر من هذه الضريبة، وان هذا منطقي النها كانت 
املستفيد االكبر من رزم االنقاذ احلكومية. والواقع ان 

البنوك سددت حتى اآلن نحو 165 مليار دوالر لوزارة 
اخلزانة اضافة الى 19 مليار دوالر كرســــوم وارباح 
اســــهم، وتقول املجلة ان مبلغ 9 مليارات دوالر في 
العام متدن جدا، مقارنة باالرباح السنوية للبنوك 
املســــتهدفة واملقدرة بـ 90 مليار دوالر والتي يصل 
اجمالي مكافآت مديريها الى مبلغ مماثل تقريبا، وهذا 
يعني ان الضريبة املقترحة ستكون 5% تقريبا من 
اجمالي االرباح واملكافآت السنوية للبنوك الكبيرة 
وهــــذه االرقام تدعم قول اوباما بأن الضريبة ميكن 
ان تأتي من مكافآت املديرين وليس من حســــابات 
العمالء. املديــــرون يريدون ان يتحمل العمالء هذه 
التكاليف ولكن من املشكوك فيه ان ينجح املديرون 
في ذلك فهذه البنوك نفرت جانبا كبيرا من عمالئها 
الســــاخطني من حتميل دافع الضرائب تكلفة انقاذ 
بنوك التزال تصر على دفع مكافآت خيالية ملديريها، 
كما ان العمالء غاضبون من تقليص البنوك الكبيرة 
خلطوط ائتماناتها واغالق حسابات بطاقات االئتمان 

وزيادة الرسوم واالتعاب.

سوق دبي تدشن »سمارتس« الجديد للتداول
دبي : أعلنت سوق دبي املالية أمس عن بدء 
العمل بنظام رقابة جديد للتداول يعد أحد أكثر 
نظم الرقابة تطورا حيث انه يستخدم من قبل 

العديد من األسواق املالية العاملية.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة 
سوق دبي املالية حسن السركال في تصريح 
صحافي نشرته »كونا« ان النظام االلكتروني 
اجلديد )سمارتس( يتيح اكتشاف أي عمليات 

تالعب أو إس��اءة استغالل للس��وق املالية مع 
اش��عار القائمني على رقابة التداول مبثل هذه 
احل��االت بصورة فورية. وأضاف الس��ركال 
ان نظام »س��مارتس« عبارة عن منصة تقنية 
متكاملة لرقابة التداول موضحا ان هذا النظام 
أكد بفضل أدواره الوظيفي��ة املتميزة فعالية 
كبيرة جعلته أكثر حلول رقابة التداول انتشارا 

على املستوى العاملي. 

لي شايف

كوبر: لي شايف ينضم خالل مرحلة مهمة من تاريخ الشركة

»الخطوط الوطنية« تعين رئيسًا جديدًا للقطاع التجاري 

اتحاد الشركات االستثمارية يفتح أولى ندواته في 2010

»كامكو«: 1.3 مليار دينار إجمالي مخصصات البنوك نهاية الربع 
الرابع لـ 2008 حتى نهاية الربع الثالث من 2009

استعرض تقرير صادر عن 
إدارة بحوث االستثمار في شركة 
مشـــاريع الكويت االستثمارية 
 )M2( إلدارة األصول عرض النقد
في الكويت حيـــث بني التقرير 
ان ســـوق النقد واصل اجتاهه 
التصاعدي خالل شهر نوفمبر 
2009 للشهر الثالث على التوالي 
مدفوعـــا بالزيادة امللحوظة في 
مدخرات القطـــاع اخلاص لدى 
البنوك والســـيولة لدى النظام 
املصرفي، حيث أدت اإلجراءات 
القـــروض من  املتشـــددة ملنح 
قبل البنـــوك احمللية إلى تراكم 
السيولة لديها وبالتالي التباطؤ 
في تصريفها مما نتج عنه ارتفاع 

.)M2(عرض النقد
وقال التقرير ان إحصائيات 
بنك الكويت املركزي أظهرت خالل 
شهر ديســـمبر 2009 ان عرض 
النقد الكويتي سجل خالل شهر 
نوفمبر 2009 ارتفاعا قدره 265 
مليون دينار وبنسبة منو شهري 
بلغت 1.07% مقارنة بشهر أكتوبر 
2009، ليصـــل إلى 24.99 مليار 

دينار.

وأشـــار الى انه باملقارنة مع 
نهاية عام 2008 فقد أظهر عرض 
النقد منوا ملحوظا بنسبة %13.86 
أو ما يعادل 3.04 مليارات دينار. 
وذلك نتيجة النمو امللحوظ في 
الودائـــع لدى البنوك بســـبب 
االبتعاد عن املخاطر واالستثمار 
في األسواق املالية التي ما تزال 
متر بفترة عدم استقرار ورغبة 
املســـتثمرين فـــي االبتعاد عن 
املخاطر وتسييل جزء كبير من 
محافظهم االستثمارية وإيداعها 
لـــدى البنوك بانتظـــار اتضاح 
الرؤية والـــدور املتوقع للدولة 

في حتريك عجلة االقتصاد.

الودائع لدى البنوك المحلية

وكشف التقرير ان الودائع لدى 
البنوك احمللية تشكل اجلزء األكبر 
من ميزانية القطاع، فقد ارتفعت 
قيمة الودائع للشهر الثالث على 
التوالي خالل شهر نوفمبر 2009 
لتسجل 28.2 مليار دينار، مشيرا 
الى انها أعلى مســـتوى وصلت 

إليه على اإلطالق.
وبني ان هـــذا االرتفاع يأتي 

خالل شهر نوفمبر 2009 والذي 
بلغ حوالـــي 149 مليون دينار 
نتيجة لالرتفـــاع امللحوظ في 
ودائـــع القطاع اخلاص بالعملة 
األجنبية والتي بلغت الزيادة فيها 
133 مليون دينار مقارنة مع زيادة 
طفيفة في الودائع بالعملة احمللية 

قدرها 18.5 مليون دينار.
وأوضح التقرير انه بالنسبة 
لنمو الودائع منذ بداية عام 2009 
وحتى شهر نوفمبر 2009، فقد 
شهدت الودائع لدى البنوك احمللية 
ارتفاعا ملحوظا بلغ 3.41 مليارات 
دينار، مشيرا الى ان السبب في 
ذلك يعود إلى اخلسائر الفادحة 
التي شهدتها أسواق األسهم وشح 
السيولة في أسواق االئتمان ما 
دفع املستثمرين إلى االبتعاد عن 
أسواق األســـهم وتسييل جزء 
كبير من محافظهم االستثمارية 
البنوك احمللية  لـــدى  وإيداعها 
بهدف حماية رأس املال وتفادي 
التذبذب في  اخلسائر من جراء 

سوق األسهم احمللي.
واضاف: ان الودائع احلكومية 
ســـاهمت في هذا االرتفاع حيث 

قامت احلكومة واملؤسسات املالية 
التابعة للدولة بضخ السيولة في 
القطاع املالي تفاديا ألي نتائج 
سلبية قد تنتج عن األزمة املالية 
وذلك بهدف تعزيز السيولة لدى 
البنوك وتشجيعها على تقدمي 

القروض إلى القطاع اخلاص.
وتابع ان ودائع القطاع اخلاص 
متثل 86% من إجمالي الودائع لدى 
البنوك، حيث بلغت تلك الودائع 
في نهاية شـــهر نوفمبر 2009 
حوالي 24.16 مليار دينار. منها 
نحو 21.35 مليار دينار بالعملة 
الوطنية والباقي بعمالت أجنبية 

مختلفة.
الودائع  بـــأن  التقرير  وأفاد 
احلكومية، بلغت 4.03 مليارات 
دينار نهاية شهر نوفمبر 2009 
بنسبة انخفاض 1.25% مقارنة 
بالشهر السابق، الفتا الى انه عند 
املقارنة بشـــهر سبتمبر 2009، 
يتبـــني أن الودائـــع احلكومية 
ارتفعت بنسبة 81% أو ما يعادل 
1.8 مليـــار دينـــار وذلك بهدف 
تعزيز السيولة في سوق االئتمان 
وبالتالي تشـــجيع البنوك على 

تقدمي التسهيالت االئتمانية والتي 
بدورها أصبحت تتبع سياسة 
ائتمانية متحفظة خصوصا بعد 
اخلســـائر الفادحة التي حلقت 
بســـوق األســـهم واالنخفاض 
احلاد في أسعار األصول وقيمة 
ضمانات القروض. نتيجة لذلك 
ارتفع حجـــم القروض املتعثرة 
والتي بدورها أجبرت البنوك على 
أخـــذ مخصصات ضخمة بلغت 
قيمتها 795 مليون دينار في الربع 
الرابع من عام 2008 و556 مليون 
دينار خالل فترة الـ 9 أشهر من 
عام 2009 مقارنة مع مخصصات 
بلغت 86 مليون دينار في الفترة 
املقابلة من عام 2008 حيث من 
املتوقع أن تستمر البنوك في أخذ 
الرابع  الربع  املخصصات خالل 
مـــن عام 2009 والعـــام احلالي 
مما سيؤثر سلبا على ربحيتها 
والقدرة على توزيع أرباح مجزية 
على املساهمني وبالتالي التأثير 
السلبي على أداء سوق األسهم 
احمللي واستمرار األداء الضعيف 
وتذبذب مؤشـــرات السوق في 

الفترة املقبلة.

أعلنت اخلطوط الوطنية، شركة الطيران 
الكويتية ذات اخلدمات املتميزة، عن تعيني 
لي شايف رئيســـا جديدا لقطاعها التجاري 
والذي ينضم للشـــركة حامال خبرة تفوق 

الـ20 عاما في قطاع الطيران الدولي. 
وتعليقا على هذا التعيني، صرح الرئيس 
الوطنية، جورج كوبر  التنفيذي للخطوط 
قائال »طموحاتنا كبيرة في اخلطوط الوطنية 
حيث نعمل حاليا على بناء فريق قادر على 
االرتقـــاء بنا إلى مســـتويات أكبر لننطلق 
آلفاق أرحب«، مشـــيرا إلى أن شايف ينضم 
للخطوط الوطنية خـــالل مرحلة مهمة من 
تاريخ الشركة تزامنا مع بلوغها نهاية أول 

عام من التشغيل، وأضاف ان رئيس القطاع 
التجاري اجلديد يحمل خبرة واسعة في قطاع 
الطيران التجاري مما يؤكد أنه الشخص املثالي 
ملســـاعدة اخلطوط الوطنية على مواصلة 
مسيرة النمو والتطور بأسلوب يتوافق مع 

طموحاتنا وطموحات ضيوفنا.
وقبل انضمام شايف إلى اخلطوط الوطنية، 
شغل العديد من املناصب في أقسام التسويق 
واملبيعات والشؤون التجارية لدى أبرز شركات 
الطيران في العالم. فقد بدأ مسيرته املهنية 
في قطاع الطيران مع اخلطوط البريطانية في 
العام 1991 قبل أن يتبوأ منصب نائب الرئيس 
التنفيذي للمبيعات والتسويق واملنتجات 

في اخلطوط السويسرية. وبعد قضاء عدة 
سنوات في مدينة زيورخ، انتقل إلى اخلليج 
حيـــث عمل مع اخلطـــوط اجلوية القطرية 
ليشغل فيما بعد منصب نائب رئيس التسويق 

واملبيعات لدى طيران اخلليج.
وبهذه املناسبة، قال شايف: »يسعدني أن 
أنضم إلى اخلطوط الوطنية خالل هذه املرحلة 
الرائعة. إنني سعيد للغاية ألنني منحت فرصة 
اســـتخدام خبرتي لتعزيز خدماتنا وتنمية 
قاعدة عمالئنا األوفياء. لقد حققت اخلطوط 
الوطنية الكثير خالل العام الفائت ومتكنت من 
بناء سمعة طيبة في مجال خدمات الطيران 

املتميزة استحقتها بكل جدارة.

أوضحت مديرة مركز الدراسات 
االســــتثمارية واخلدمــــات املالية 
بالوكالــــة فــــي احتاد الشــــركات 
أن  االســــتثمارية فدوى درويش 
قيــــام االحتاد جــــاء لدعم جميع 
العامل في  القطاع االســــتثماري 
الســــوق الكويتــــي والعمل على 
تهيئــــة املنــــاخ املالئــــم لتطوير 
القطــــاع واخلدمات املالية  كفاءة 
متاشيا مع التطورات في األسواق 
العامليــــة، ومنهــــا خلــــق قنوات 
وأدوات استثمارية جديدة تساهم 
وتساعد في جعل الكويت مركزا 
ماليــــا مرموقا فــــي دول املنطقة. 
وقالــــت انه لتحقيــــق هذا الهدف 
عمــــل االحتاد على إنشــــاء مركز 
الدراسات االستثمارية واخلدمات 
املالية الذي يهدف من خالله حتقيق 
فوائد متعــــددة تتمثل في العمل 
على رفع مستوى الكوادر البشرية 
بقطاع االستثمار وقدرة استيعاب 
القطاع خلريجي املعاهد واجلامعات 
وإعادة تأهيلها بشكل مكثف للعمل 
بقطاع املال واالســــتثمار. وأكدت 
ان زيادة احلاجة إلى متخصصني 
محترفــــني في االســــتثمار إلدارة 
العمليــــات الضخمة للشــــركات 
يتطلب تطوير كادر بشــــري كفؤ 
ومتخصص في االستثمار، مشيرة 
الى أن رسالة املركز هي اإلسهام 
في توفير الكوادر الوطنية الواعدة 

 Prof. Thomas يسعده استضافة
Collins وهو شــــخصية عاملية 
أكادميية وفنية ويشغل مناصب 
عدة فــــي كثير من املؤسســــات 
الدوليــــة، كما أنــــه محاضر في 
عدد من اجلامعات الدولية، وقدم 
إدارية لزيادة كفاءة  استشارات 
املؤسسات، مما أدى إلى جناح أكثر 
من 100 شركة، وله عدة دراسات، 
بــــأن موضوع  فــــدوى  وبينت 
الندوة ســــيكون حتــــت عنوان 
 The Benefits of Good Corporate
 Governance: Learning from the
Crisis وأوضحت أن الندوة جاءت 
تلبية للظروف الراهنة التي متر 
املالية ولتعريف  بها األســــواق 
الشركات االســــتثمارية بأهمية 
األخذ مبعيــــار احلوكمة، حيث 
ان اســــتخدام مفهــــوم احلوكمة 
يعد من أهــــم املعايير املعاصرة 
املستخدمة لدعم عمليات اإلصالح 
املالي واإلداري القتصادات الدول، 
واستخدام احلوكمة في اإلدارة 
الرشيدة يعتبر من أسس النجاح 
في املؤسسات والشركات، وقد 
أفرزت األزمة احلالية دروسا هامة 
منها ضرورة أخذ الشركات بهذا 
أكثر شــــفافية،  املعيار لتصبح 
وبالتالــــي إضفــــاء الثقــــة لدى 

املتعاملني.

والقادرة على قيادة املؤسســــات 
االستثمارية من خالل تقدمي خدمات 
تدريبية وتعليمية ومعلوماتية 
وبحثية لقطاع االستثمار من قبل 
املمارسني العمليني مبا يعمل على 
تنمية املجتمــــع وحتقيق أهدافه 
االقتصادية االجتماعية املرجوة 

جلعل الكويت مركزا ماليا.
وكشفت أن أهداف اإلستراتيجية 

للمركز التي تتمثل فيما يلي:
ـ التميــــز في اخلدمات الالزمة 

للتنمية املهنية.
ـ دعم املركز ليكون املرجعية 
األساسية للشركات االستثمارية 

واخلدمات املالية.
ـ التطوير املســــتمر للخدمات 

التي يقدمها املركز.
ـ بنــــاء عالقــــات مهنيــــة مع 

املؤسسات العاملية املماثلة.
املركــــز خالل  وعليــــه عمــــل 
السنوات السابقة على تقدمي ندوات 
ودورات وورش عمل جلميع القطاع 

االستثماري، وتقدمي الدعم للشركات 
األعضاء. وبينــــت درويش أهمية 
الندوات العامــــة خاصة تلك التي 
يقدمها محاضرون دوليني بحيث 
تعمل هــــذه الندوات على طرح ما 
متر به األســــواق املاليــــة الدولية 
واإلقليمية احمللية، وبالتالي اإلجابة 
عن التساؤالت الكثيرة لدى الشركات 
االستثمارية ملساعدتها في إيجاد 
احللول في املرحلــــة الراهنة. كما 
أوضحت أن املركز وبهذه املناسبة 

ودائع القطاع الخاص
بالعمالت األجنبيةبالدينار الكويتيمليون د.ك

إجمالي ودائع 
القطاع الخاص

اجمالي الودائعالودائع الحكومية

13.0202.24515.2641.43416.699ديسمبر 06
15.0501.44116.4911.55218.043مارس 07
15.4991.40716.9061.68818.594يونيو 07

16.0241.57917.6031.80319.406سبتمبر 07
16.6361.71018.3461.95920.305ديسمبر 07
18.1121.61619.7281.92321.651مارس 08
18.3171.68420.0011.96421.965يونيو 08

18.8861.79220.6782.22722.905سبتمبر 08
19.3431.89921.2423.53524.777ديسمبر 08
21.0383.08224.1193.17127.291مارس 09
21.2983.09324.3903.25627.646يونيو 09

21.1482.66623.8143.61727.431سبتمبر 09
21.2832.68123.9644.07928.043اكتوبر 09
21.3492.81424.1634.02828.192نوفمبر 09

املصدر: بنك الكويت املركزي وبحوث كامكو

املشاركون في ندوة »أهمية تطبيق معايير احلكومة واالستفادة من األزمة«

أداء عرض النقد »M2« منذ أكتوبر 2008


