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س����هم، في حني جاء سوق دبي 
املالي ثانيا بحجم تداول بلغ 4.54 

مليارات سهم.
أما على صعيد قيم التداول، 
فانخفضت في خمس����ة أسواق 
مقابل منوها في السوقني الباقيني، 
وكان س����وق البحرين لألوراق 
املالية هو أكثر األسواق تراجعا، 
حيث نقصت قيمة التداول فيه 
بنسبة 51.81%. جاء في املرتبة 
الثانية سوق دبي املالي، والذي 
انخفضت قيمة تداوالته في الشهر 
املاضي بنسبة بلغت %29.44. 
فيما شغلت بورصة قطر املرتبة 
الثالث����ة بنس����بة تراجع بلغت 
16.50%. املرتبة الرابعة شغلها 
املالية،  سوق أبوظبي لألوراق 
والذي تراجعت قيمة التداول فيه 
بنسبة 9.33%. أما أقل األسواق 
انخفاضا، فكان س����وق الكويت 
لألوراق املالية، حيث سجلت قيمة 
تداوالته في الشهر املاضي تراجعا 
طفيفا بلغت نسبته 0.36%. من 
ناحي����ة أخرى، س����جلت قيمة 
التداول في سوق مسقط لألوراق 
املالية منوا نسبته 28.24%. في 
حني كانت نس����بة االرتفاع في 
السوق املالية السعودية %23.49. 
هذا وكانت أكبر قيمة تداول بني 
أسواق األسهم اخلليجية خالل 
الشهر املاضي من نصيب السوق 
املالية الس����عودية والتي بلغت 
17.46 ملي����ار دوالر، فيم����ا حل 
س����وق الكويت لألوراق املالية 
ثانيا بقيمة ت����داول بلغت 4.17 

مليارات دوالر.

مليار دوالر في يناير مقابل 24.77 
مليار دوالر في ديسمبر.

هذا وتراجعت في أربعة أسواق 
مقابل منوها في الثالثة الباقية، 
وتصدر سوق دبي املالي األسواق 
التي سجلت انخفاضا، وذلك بعد 
أن نقص عدد األس����هم املتداولة 
فيه بنسبة 40.35%. فيما شغل 
املالية  البحرين لألوراق  سوق 
املرتبة الثاني����ة، إذ تراجع عدد 
األسهم املتداولة فيه بنسبة بلغت 
30.19%. ف����ي حني كانت املرتبة 
الثالثة من نصيب بورصة قطر، 
والتي تراجع فيها حجم التداول 
خالل الشهر بنس����بة %29.25. 
أم����ا س����وق أبوظبي ل����ألوراق 
املالية، ف����كان هو األقل تراجعا 
من حيث عدد األسهم املتداولة، 
حيث انخفض فيه بنسبة بلغت 
11.59% باملقارنة مع شهر ديسمبر 
املاضي. من ناحية أخرى، شغلت 
السوق املالية السعودية املرتبة 
األولى بني األسواق التي حققت 
منوا حلج����م التداول، حيث زاد 
فيها بنسبة 45.68%. أما سوق 
املالية، فشغل  الكويت لألوراق 
املرتبة الثانية بنسبة منو بلغت 
27.33%. سوق مسقط لألوراق 
املالية بدوره، كان هو األقل منوا 
من حيث كمية األسهم املتداولة 
ارتفعت فيه  إذ  الش����هر،  خالل 
بنس����بة 0.58%. هذا وكان أكبر 
حجم تداول بني أسواق األسهم 
اخلليجية في الشهر املاضي من 
الكويت لألوراق  نصيب سوق 
املالية والذي بلغ 10.86 مليارات 

األسواق تس���جيال للخسائر، إذ 
انخفض مؤش���ره بنسبة بلغت 
4.02% منهيا تداوالت الشهر عند 

مستوى 2.633.37 نقطة.

مؤشرات التداول

ش����هدت أس����واق األس����هم 
اخلليجي����ة تباين����ا ملجموعي 
أحجام وقيم التداول خالل الشهر 
املاضي، حيث انخفض إجمالي 
عدد األسهم املتداولة في جميع 
األسواق بنسبة 0.06% بعد أن بلغ 
20.76 مليار سهم مقابل 20.77 
مليار سهم في ديسمبر، بينما 
ارتفع مجموع قيم التداول بنسبة 
7.85% بعد أن وصل إلى 26.71 

الكويت لألوراق املالية فكان مؤشره 
هو األقل حتقيقا للمكاسب في الشهر 
املاضي، حيث أنهى تداوالت يناير 
مسجال منوا محدودا بلغت نسبته 
0.29% بعدما أغلق عند مس���توى 

7.025.3 نقاط.
من جهة أخرى، جاء سوق دبي 
املالي في مقدمة األس���واق التي 
س���جلت خسائر ملؤش���راتها، إذ 
تراجع مؤشر السوق بنسبة كبيرة 
بلغ���ت 11.84%، عندما أغلق عند 
مستوى 1.589.97 نقطة. املرتبة 
الثانية شغلتها بورصة قطر والتي 
أقفل مؤشرها عند 6.558.45 نقطة 
بتراجع نسبته 5.76%. أما سوق 
أبوظبي لألوراق املالية فكان أقل 

األول من عام 2010 مسجلة مكاسب 
متفاوتة، بينما تكبدت مؤش���رات 
املتبقية خسائر.  الثالثة  األسواق 
الكاسبة،  فعلى صعيد األس���واق 
تصدرها سوق مس���قط لألوراق 
املالية بعد أن أغلق مؤش���ره عند 
مس���توى 6.532.16 نقطة مسجال 
منوا نسبته 2.57%. تلته في املرتبة 
الثانية الس���وق املالية السعودية 
والتي أقفل مؤشرها مع نهاية الشهر 
كاسبا بنسبة 2.14% عند مستوى 
6.252.55 نقطة. املرتبة الثالثة كانت 
من نصيب سوق البحرين لألوراق 
املالية، إذ أنهى مؤشره تداوالت شهر 
يناير عند مستوى 1.478.23 نقطة 
مرتفعا بنس���بة 1.37%. أما سوق 

س���وق دبي املالي والذي كان أكثر 
أسواق األس���هم اخلليجية تكبدا 
للخس���ائر في شهر يناير املاضي. 
واتس���م الطابع الع���ام للتداوالت 
بعمليات جتميع انتقائية على بعض 
األسهم إلى جوار سيادة املضاربات 
وعمليات جني األرباح والتي ساهمت 
فيها احملافظ األجنبية، وكان لقطاع 
العقار الدور األبرز في توجيه دفة 
مؤشري السوقني وخاصة سوق دبي 
املالي والذي كان األكثر تأثرا بحركة 

البيع على أسهم ذلك القطاع.

المؤشرات الرئيسية

أنهت أربعة من مؤشرات أسواق 
الشهر  األسهم اخلليجية تداوالت 

طال انتظاره، في مداولته األولى في 
مجلس األمة، كما يتابع املتداولون 
باهتمام مشوب بالتفاؤل األخبار 
املتعلقة بخطة التنمية، والتي أقرت 
هي األخرى بشكل مبدئي من قبل 
املجلس النيابي خالل الشهر. وقد 
ساهمت تلك التأثيرات إلى جانب 
املضاربات النشيطة والتي شملت 
األس���هم الصغيرة واملتوسطة في 
التخفي���ف من أث���ر عمليات جني 
األرباح والتي عبرت عن نفس���ها 
طوال الش���هر، غير أن السوق فقد 
جانبا من مكاس���به الش���هرية في 
األس���بوع األخير من الشهر على 
اثر شيوع األخبار املتعلقة بتعثر 
بعض الشركات الكبرى في سداد 
مديونياتها وقيام وكاالت تصنيف 
عاملية بتخفيض اجلدارة االئتمانية 
لشركات كويتية. وعلى الرغم من 
ذلك متكن مؤشر السوق في نهاية 
الشهر من احلفاظ على هامش بسيط 

من املكاسب الشهرية.
أما الس���وق املالية السعودية، 
فكان لعلمي���ات املضاربة وإعادة 
ترتيب املراكز وجني األرباح اليد 
العليا في حتديد مسار التداوالت، 
والتي لعب قطاع البتروكيماويات 
دورا كبي���را في حتديد اجتاهاتها. 
وكانت الس���وق املالية السعودية 
أكثر أس���واق األس���هم  كذلك هي 
اخلليجية استجابة لتقلبات أسواق 
العاملية وحتركات أسعار  األسهم 
النفط، إذ أظهرت في عدة مناسبات 

حتركات موازية لتلك األخيرة.
وفي اإلمارات العربية املتحدة، 
شهد كال السوقني تراجعا، خاصة 

ل  قا
لتقرير  ا
الشهري 
كة  لشر
بيان لالستثمار حول اداء االسواق 
اخلليجية في شهر يناير ان أسواق 
األسهم اخلليجية استقبلت الشهر 
األول من 2010 باقفاالت غلب عليها 
اللون األخضر، بعد أن سجلت أربعة 
من تلك األسواق مكاسب شهرية، 
في حني حققت األس���واق الثالثة 
الباقية خس���ائر متفاوتة. واتسم 
نشاط التداول بالتراجع في أغلب 
األس���واق، وإن سجل مجموع قيم 
التداول في أسواق األسهم اخلليجية 
منوا متأثرا بزيادة الس���يولة في 
الس���وق املالية السعودية وسوق 

مسقط لألوراق املالية.
وبني التقرير ان التقلب في األداء 
كان هو الطابع العام ألداء األسواق 
في شهر يناير، إذ شهدت مؤشرات 
تلك األسواق تغيير اجتاهاتها عدة 
مرات خالل الش���هر بتأثير تداخل 
الشراء مع عمليات جني  عمليات 
األرباح، إذ اتسمت التداوالت باحلذر 
انتظارا ملا ستسفر عنه  والترقب 
إعالنات النتائج السنوية للشركات 

املدرجة.
هذا وكان تأثير العوامل الداخلية 
هو األبرز في حتديد مسار كل سوق، 
في حني كان تأثير أداء األس���واق 
العاملية في املرتبة الثانية وبدرجة 
متفاوتة من سوق آلخر. ففي سوق 
الكويت لألوراق املالية، شهد شهر 
يناير عددا من األحداث املهمة، إذ مت 
إقرار قانون هيئة سوق املال، والذي 

التداوالت اتسمت بتداخل عمليات الشراء مع عمليات جني األرباح

»بيان«: أسواق المال الخليجية في يناير.. حذر وترقب إلعالنات النتائج السنوية

محمد النصف

العمر خالل اللقاء مع جنوى عسران من CNBC عربية

شريكنا احمللي في الكويت، مبا 
توفره مجموعة التطبيقات هذه 
من جودة مماثلة للبحث املباشر 
م���ن خالل املوق���ع االلكتروني 

.»Google.com
كما عق���ب رئيس ش���ركاء 
املشاريع بجوجل بيتر لورانت 
قائال: »انه من دواعي سرورنا 
انضمام كواليتي نت ملجموعة 
العامليني. حيث  شركاء جوجل 
نأمل أن حتقق الشراكة اجلديدة 
األهداف املرجوة كونها جتربة 
جديرة باملتابع���ة نظرا ملوقع 
كواليتي نت الريادي في السوق 
الكويتي وخبرتها في هذا املجال 

مع ابتكارات جوجل العاملية.
كما أن باقة تطبيقات جوجل 
إلدارة املش���اريع تتأل���ف من 
مجموعة حلول اتصاالت خدمة 
املواقع االلكترونية بكل أدواتها 
 ،™Google Calendar ،™Gmail مثل
 Google Sites™ ،™Google Docs
and Google Talk™، كما مت اختبار 
وجتربة باق���ة التطبيقات على 
أكثر م���ن 3000 عميل يدخلون 
للمواق���ع يومي���ا، وأكثر من 2 
مليون ش���ركة تستخدم حاليا 
مجموعة احللول املعتمدة من 
أداء األعمال  جوجل لتحس���ني 
واإلدارة عب���ر أفضل تطبيقات 
البري���د االلكترون���ي وأدوات 

الربط.

أحدث طراز وبأعلى مستويات 
اجلودة«.

لذا كان لزاما على كواليتي نت 
البحث الدؤوب عن مصادر تدعم 
مثل هذا النم���و والتطور، وقد 
كان عبر الشراكة االستراتيجية 
األحدث مع ش���ركة FVC والتي 
أكبر ش���ركات  تعتبر إح���دى 
اخلدمات املضاف���ة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
لدعم احللول التقنية احلديثة.

ق���ال مدير عام  من جانبه، 
الش���بكات بشركة FVC جلورو 
براساد: »متثل الشراكة اجلديدة 
حتديا أمامنا إلثبات قدراتنا على 
دعم وتوفير تطبيقات املشاريع 
اخلاصة بأمن تداول املعلومات 
والبريد االلكتروني والبحث عبر 

وقعت ش���ركة كواليتي نت 
مزود خدم���ات االنترنت االول 
وحلول املش���اريع واالتصاالت 
املعلوماتية املتكاملة في الكويت 
اتفاقية شراكة حصرية مع جوجل 
العاملية لتقدمي حلول وتطبيقات 
شبكة جوجل العاملية في الدولة. 
ومبقتضى هذه االتفاقية، تقدم 
البحث  كواليت���ي نت حل���ول 
 Google على ش���بكة جوج���ل
Search Appliance كم���ا تتيح 
االتفاقي���ة لكواليتي نت تقدمي 
التطبيقات املختلفة جلوجل على 
 Google’s web-based الشبكات
Enterprise مثل تطبيقات البريد 
االلكتروني واألرشفة االلكترونية 
والتطبيق���ات اخلاصة باألمن 
وسالمة املعلومات على الشبكة 

العنكبوتية لعمالء الكويت.
وفي هذا الصدد، صرح مدير 
عام قطاع خدمة األعمال بشركة 
كواليتي نت محمد النصف: »مبا 
أن كواليتي نت دائما سباقة في 
ابتكار أحدث حلول االتصاالت 
املعلوماتية وإدارة املش���اريع 
التكنولوجي  التطور  ومواكبة 
الهائ���ل، جاءت ه���ذه االتفاقية 
لتأكد مكانة كواليتي نت كشركة 
رائدة في هذا املجال. وللتماشي 
مع األهداف املرج���و حتقيقها 
للوصول إلى الريادة في تقدمي 
حلول تكنولوجية متكاملة على 

احلالي فق����رار الزيادة من عدمه يعتمد على معطيات منها 
معدل كفاية رأس املال واختبارات الضغط، مش����يرا الى ان 
بيتك وفي ظل ع����ام 2009 كان معدل رأس املال لديه يبلغ 
15.21% وهو أعلى من النسبة املطلوبة وأعلى مما هو متاح 

لدى البنوك الكويتية االخرى. 
وعن توسعات بيت التمويل الكويتي وتركيزه على اململكة 
العربية في اآلونة االخيرة، اعرب العمر عن سروره بوجود 
اس����تثمارات في اململكة العربية السعودية الشقيقة حيث 
عجلة االقتصاد تدور بش����كل جيد والطلب كبير واالنفاق 
احلكومي كبير وقال ان نش����اط بيت التمويل الكويتي في 
السعودية يستند الى جهتني االولى شركة عقارية مت تأسيسها 
برأسمال يبلغ ملياري ريال سعودي والثانية هي تأسيس 
بنك استثماري حصل مؤخرا على ترخيص ممارسة اعماله 
برأسمال يبلغ 500 مليون ريال. ونوه العمر باستثمارات 
بيت التمويل التركي والذي منت ارباحه بنسبة 56% وقال ان 
تصنيف املؤسسات املالية العاملية رفعت تصنيف بيتك تركيا 

ضمن رفع درجة تصنيف االقتصاد التركي بشكل عام.
وعن اس����باب عدم تفاعل اسهم ش����ركات في البورصة 
الكويتية مع اس����هم ش����ركات ومصارف تعلن عن نتائج 
ايجابية ق����ال الرئيس التنفيذي لبيت لتمويل الكويتي ان 
س����وق الكويت لالوراق املالية مي����ر حاليا مبرحلة صعبة 
ويحتاج الى بناء للثقة متوقعا ان تعود هذه الثقة تدريجيا 
خاصة ان السوق جنح في اخلروج من ازمات كثيرة منها 
ازمة املناخ وعقب التحري����ر وازمة عام 1997 لكنه رأى ان 
هناك مؤشرات استقرار تتمثل في متاسك املؤشر السعري 

فوق حاجز 7000 نقطة.

من عام 2009 تظهر منوا بنسبة 129% مقارنة بذات الفترة من 
عام 2008 واعتبر العمر ان ذلك مؤشر ايجابي بأن الوضع 
اصبح افضل م����ن ذي قبل وقال »على الرغم من ان االزمة 
لم تنته بعد فاننا ننظ����ر بكثير من التفاؤل الى عام 2010 
خاصة ان هناك انطباعات ومبادرات تشير الى ان احلكومة 
ستزيد من االنفاق احلكومي وتطرح العديد من املشروعات 
باالضافة الى وجود قانون تعزيز االستقرار املالي وجهود 

محافظ بنك الكويت املركزي«.
وحول التوجهات لزي����ادة رأس املال كما اعلنت اربعة 

بنوك حتى اآلن.
قال العمر ان زيادة رأس املال ليست مطروحة في الوقت 

اك����د الرئيس التنفيذي لبي����ت التمويل الكويتي محمد 
سليمان العمر انه ال حاجة في الوقت احلالي لزيادة رأسمال 
بيتك خاصة ان معدل كفاية رأس املال لديه هو 15.27% وهو 

األعلى بني البنوك الكويتية قاطبة.
واش����ار العمر في مقابلة خاصة مع قناة CNBC عربية 
الى ان بيتك استفاد بشكل كبير من تنويع استثماراته في 
اخلارج والتي مثلت 40% من مداخيله وقال العمر ان البنوك 
اخلارجية التابعة لبيتك حققت زيادة بنسبة 3% عما حققته 
في عام 2008 كما منت اصول تلك البنوك بنسبة 39% فيما 

منت ودائعها بنسبة %26.
وعن نتائج بيت التمويل الكويتي في عام 2009 قال محمد 
سليمان العمر ان بيتك اختتم العام بتحقيق ايرادات اجمالية 
بلغت 760 مليون دينار نتج عنها ارباح اجمالية تبلغ 317 
مليون دينار اما االرباح الصافية فبلغت 119 مليون دينار 
بعائد 25 فلسا على السهم، واضاف العمر ان نسبة العوائد 
املستمرة للمودعني بلغت 2.78% وهي االفضل واألعلى في 
عام 2009 خاصة اذا ما قورنت بنسبة العوائد التي تقدمها 

مؤسسات مالية اخرى وتتراوح بني 1 و %1.25.
وذكر الرئيس التنفيذي ان بيت التمويل الكويتي يعمل 
وفق بيئة تشغيلية تتأثر باملتغيرات العاملية حيث لم يعد 
تش����غيل االموال يدر عوائد كتلك الت����ي حتققت في عامي 
2007 و2008 فقد تراجع الطلب على تش����غيل هذه االموال 
باالضافة الى سياسة التحوط التي تطبقها اجلهات الرقابية 

في الكويت وحتوط بيت التمويل الكويتي ذاته.
وردا على س����ؤال حول نية بيتك االستمرار في جتنيب 
مخصصات في عام 2010. قال العمر ان بيانات الربع االخير 

لتكون مقدمًا حصريًا ألحدث تطبيقات محرك البحث األشهر عالميًا بالكويت

»كواليتي نت« توقع اتفاقية شراكة حصرية مع »جوجل«
أشار إلى نمو أرباح »بيتك ـ تركيا« بنسبة %56

العمر: ال حاجة لزيادة رأسمال »بيتك« وبيانات الربع األخير 
تظهر نموًا بـ 129% مقارنة بنفس الفترة من 2008

نقاًل عن موقع الموتورنيوز.. »تويوتا« ودواسة البنزين

لماذا ضغطت إدارة الرئيس أوباما على تويوتا؟ 

بتسارع غير مقصود، 4 منها حلادث 
تعرضت له سيارة واحدة في أكتوبر 
املاض���ي، ولم يتأكد بعد فيما إذا كان 
السبب يعود للدواسة محل املشكلة أو 
السجاد الذي ميكن أن يحبس الدواسة 
في حالة عدم إحكام شده على مرابطه. 
وإذا ما نظرنا إل���ى لغة األرقام، فقد 
باعت تويوتا منذ 2001 وحتى 2009 
الس���وق األميركية 20.454.406  في 
سيارات، وهذا يعني »أقل من حادثة 

وفاة واحدة لكل مليون سيارة«.
وهي نس���بة منخفضة جدا إذا ما 
أخذ في االعتبار أن س���يارات ماركة 
هي تويوتا األكثر بيعا في الس���وق 
األميركية، وأن سياراتها األطول عمرا 
على الطريق ما يعني استخدام العمالء 

وبسبب تلقيها التصاالت من عمالء قلقني، 
قررت أن تستبدل السجاد طوعا ملنحهم 

الطمأنينة وراحة البال.
وقال جيك فيشر املهندس املختص 
 Consumerفي مجلة تقرير املس����تهلك
Report  وهي تصدر عن مؤسسة تقرير 
املس����تهلك احلكومية والتي ال تبتغي 
الربح وتعتبر آراءه����ا محايدة »تبذل 
تويوتا كل ما بوسعها التخاذ اإلجراءات 
الصحيحة واجلريئة الس����تدعاء أعداد 
هائلة من الس����يارات، وهو ما يعكس 
رغبتها في عدم التأخر وبذل كل ما هو 
غال لضمان سالمة سياراتها وأال يصاب 

أحد بأذى«.
املنافسة  الش����ركات  وفيما حتاول 
االستثمار في مشكلة تويوتا وسحب 
العمالء منها وبش����كل خاص املاركات 
األميركية، قال ميتس����ورو كوروكاوا 
اخلبي����ر ف����ي ش����ركة HIS العاملية إن 
عمالء تويوتا ل����ن يرغبوا بالضرورة 
في اقتناء سيارات من ماركات أميركية، 
بل سيفضلون السيارات املنافسة لها من 

ماركات أخرى مثل هيونداي.
وأضاف »وإذا حدث ذلك، فإن هناك 
فرصة كبي����رة أن يوجه هؤالء العمالء 
االنتقاد إل����ى آخرين وقصد أن معايير 
تويوتا تظل صعبة وعالية ولن يكون 

من السهل مجاراتها.

ستخسر حس����ب التوقعات قرابة 550 
مليون دوالر شهريا جراء توقف املبيعات 

واإلنتاج.
ويقول محلل����ون إن جلوء تويوتا 
لإلع����الن عن توقعات غي����ر صحيحة 
باخلسائر خوفا من أي ردود فعل سلبية 
إجراء طبيعي وستنتهجه أي شركة أخرى 
في نفس موقعها. فكيف ميكن لتويوتا 
أن تعلن عن األرباح بينما تقاسي جنرال 

موتورز األلم واملرض؟
وعلى الرغم من حجم املشكلة، فإن 
احملللني وكبار املسؤولني يعتقدون بأن 
تويوتا جنحت في كس����ب رضاء مئات 
اآلالف من العمالء باإلعالن عن االستدعاء 
الطوعي ورغبتها في إصالح املش����كلة 

النادرة احلدوث جدا.
حيث تأكد للعمالء أنها أكثر جرأة من 
أي صانع آخر في االستجابة ملخاوفهم 
وإنفاق مئات املاليني حلل أي مش����كلة 
طارئة خالفا ملصانع أخرى تنصلت من 
مش����اكلها. وبناء عليه فإن البقاء معها 
يعني التزاما غير محدود وبال تردد في 

حل أي مشاكل ميكن أن تطرأ.
فقد أعلنت تويوتا يوم األربعاء عن 
استدعاء 1.1 مليون سيارة إضافية في 
الواليات املتحدة الستبدال السجاد فيها 
على الرغم من عدم ورود أي ش����كاوى 
ضدها عن السيارات املستدعاة. ولكنها 

لها لس���نوات أطول وهو ما يجعلها 
عرضة للح���وادث أكثر في حال عدم 

صيانتها جيدا.
وهناك مشكلة أخرى وأهم، وهي أن 
4.2 ماليني سيارة استدعتها تويوتا من 
قبل كانت بسبب إهمال العمالء إحكام 
تركيب الس����جاد في مرابط خاصة له، 
األمر الذي أدى إلى انحباس الدواس����ة 
بالدواسة. ولم تأخذ اإلحصائيات هذه 
املش����كلة في تصنيف الوفيات التي قد 
يعود بعضها إلهم����ال العمالء. وعلى 
الرغم من ذلك قررت تويوتا استدعاء 
السيارات وحل املشكلة رغبة منها في 
احملافظ����ة على موقعه����ا كصانع يهتم 

بسالمة الركاب.
ويقول محللون ان توقعات تويوتا 
السابقة بأن تخسر 9.4 مليارات دوالر 
عن السنة املالية اجلارية والتي تنتهي 
في 31 مارس القادم كان الهدف منها احلد 
من استهداف الشركة ومن أي ردود فعل 
سلبية نحوها. وتؤكد تويوتا التي غيرت 
توقعاتها الحقا إلى خسائر تقارب 3.4 
مليارات دوالر بأنها ال تتالعب باألرقام 

لتحقيق مآرب أخرى.
وحتى وقت قريب قبل اإلعالن عن 
االستدعاءات، توقع احملللون أن تنهي 
تويوتا السنة املالية احلالية بال أرباح 
وبال خس����ائر. ولكن بعد االس����تدعاء 

موت����ورز والتي تريد احلكومة التأكيد 
أنها ش����ركة ميكن أن تعود إلى الربح، 
وتثبت أن استثماراتها فيها ليس إهدارا 
للمال العام؟ فجنرال موتورز عندما مرت 
بحالة اإلفالس صيف العام املاضي تركز 
احلديث عن مكانتها السابقة كرمز لهيمنة 
وعظمة الصناعة األميركية. وال خالف 
على أن تويوتا هي الشركة التي أطاحت 

جنرال موتورز عن عرشها.
ولسنا هنا بصدد إعطاء مؤشرات أن 
ما متر به تويوتا هو »عملية كيدية« 
أو نوع من »االنتقام«، فتويوتا فعليا 
لديها مش���كلة في دواس���ة البنزين، 
ولكن الطريقة التي ضغط فيها على 
عليها وتهويل القصة أمر يس���تحق 

االنتباه.
وتردد وس���ائل اإلعالم األميركية 
وقوع 19 حالة وفاة من حوادث لسيارات 
تويوتا خالل السنوات العشر املاضية، 
وتتجاهل معظمها حتليل تلك األرقام 
بل وتهول من القصة وتقول إن جميع 
تلك احلوادث مرتبطة مبشكلة التسارع 
غير املقص���ود، وأن هذا العدد يفوق 
حاالت الوفيات لكل مصانع السيارات 

األخرى لنفس الفترة.
ومقابل ذلك تؤكد اإلدارة الوطنية 
لسالمة املرور على الطرقات السريعة 
أن 5 فقط من حاالت الوفاة مرتبطة 

من الطرز حول العالم ولديها أكثر من 
500 شركة تابعة لها.

وكانت تويوتا تس����تدعي أكثر من 
مليون س����يارة س����نويا، وهو ما دفع 
السابق للش����ركة كاتسواكي  الرئيس 
واتانابي في 2006 إلى استحداث منصبني 
لنائب الرئيس مهمتهما مراقبة وحتسني 
اجلودة والعمل عن قرب مع الشركات 
املوردة. وبع����د عامني وفي 2008 أعلن 
واتانابي أن خطته جنحت وانحسرت 
عمليات االس����تدعاء لعيوب مصنعية 
بشكل كبير، وهو ما يتوافق مع الشعار 
الذي رفعه في 2003 عندما تسلم الرئاسة 

ومفاده »العودة إلى األساسيات«.
ولكن عمليات االس����تدعاء األخيرة 
تؤكد أن اجلهود لم تكن كافية وبحاجة 
للمزيد. ولو كانت عمليات االستدعاء هذه 
من صانع آخر ملا حظيت بتلك التغطية 
اإلعالمية العاملية الواسعة، ولكن تويوتا 
هي رمز للجودة واالتقان، وما حدث هو 

خارج عن تقاليدها.
ولعبت إدارة الرئيس أوباما دورا كبيرا 
في إعالن تويوتا لعمليات االس����تدعاء 
الواسعة »في تدخل غير مسبوق« من أي 

إدارة سابقة في الواليات املتحدة.
فهل جاء هذا الدفع لدواعي س����المة 
بحتة؟ أم أن له عالقة مبلكية احلكومة 
األميركية ل����� 60% من أس����هم جنرال 

بينما كانت تويوتا منشغلة في 2008 
في إحصاء مبيعاتها العاملية، مدركة أنها 
أصبحت رس����ميا أكبر بائع للسيارات 
في العالم بدال من جنرال موتورز التي 
احتلت هذه املكانة ألكثر من 70 عاما، كان 
البعض من كبار املسؤولني في الشركة 
اليابانية يحذرون من عواقب أن تصبح 

تويوتا »الرقم 1« في العالم.
ويبدو أن تويوتا بدأت تدرك مخاوف 
هذه التحذيرات بعد عمليات االستدعاء 
الواسعة والتي طالت أكثر من 8 ماليني 
س����يارة حول العالم، حيث أصبح من 
الصع����ب التعامل مع األع����داد الهائلة 
والتحديات الكبيرة التي تواجه الشركة 
وبشكل خاص في الس����وق األميركية 
املعروفة بعمالء يبحثون عن أي فرصة أو 
عن أي سبب التهام الشركات بالتقصير. 
وقد أخذ أكيو توي����ودا رئيس تويوتا 
اجلديد على نفس����ه عهدا بأن يس����حق 
»فكرة الش����ركة األكبر« منذ أن تسلم 
مهام منصبه في يونيو املاضي، مؤكدا 
أنه سيعود بالشركة إلى أساسها الصلب 
وطريقة عملها الس����ابقة بعد عقد من 
الزمان تركز النشاط خالله على توسعة 

مبيعاتها وإنتاجها عامليا.
وتعتبر تويوتا أكبر شركة في اليابان 
من حيث القيمة السوقية والتي تقدر ب� 
141 مليار دوالر، وهي تنتج العشرات 

األداء الشهري لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية

إقفال ينايرالمؤشر
إقفال 

ديسمبر
الترتيب التغير %

0.294%7.025.37.005.30الكويت السعري

2.142%6.252.556.121.76السعودية العام

1.373%1.478.231.458.24البحرين العام

6-5.76%6.558.456.959.17قطر

2.571%6.532.166.368.80مسقط 30

7-11.84%1.589.971.803.58دبي

5-4.02%2.633.372.743.61أبوظبي العام

أهم أخبار األسواق خالل شهر يناير
 وّقع س���وق البحرين لألوراق املالية في 6 يناير 
اتفاقية احلافظ األمني مع الش���ركة اخلليجية حلفظ 
األوراق املالي���ة، حيث تهدف هذه االتفاقية الى تقدمي 
خدمات احلافظ األمني من قبل هذه الشركة للمستثمرين 

في السوق.
 أعلن س��وق دبي املالي في 18 يناير عن إطالق نظام 

الرقابة اجلديد »سمارتس«.
 أعلن سوق مس���قط لألوراق املالية في 19 يناير 
ان مركز املعلومات في الس���وق سيباش���ر بث أخبار 
الشركات املدرجة للمستثمرين عن طريق نظام الرسائل 

النصية القصيرة.
 مت في سوق الكويت لألوراق املالية في 18 يناير و31 منه 
انتقال شركتي »إدارة األمالك العقارية« و»مينا العقارية« 

على التوالي من السوق املوازي الى السوق الرسمي.

تقـريـر


