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صورة ملتقطة في باريس وتظهر فيها قطعة نقدية من فئة واحد يورو موضوعة أمام دوالر من الفئة ذاتها، حيث ان اليورو انخفض 
إلى أدنى مس��توى له أمام الدوالر في تس��عة أشهر السيما ان عملة منطقة اليورو تأثرت باملخاوف من أزمة ديون اليونان. )أ.ف.پ(

أوباما خالل جولته في والية جورجيا األميركية ويظهر مع أحد عمال مصنع غاثام للصلب.   )أ.ف.پ(

م.علي النعيميالشيخ أحمد العبداهلل

في المنطقة المشتركة بين البلدين بتكلفة مقدارها مليار ونصف المليار دوالر

وزيرا النفط الكويتي والسعودي
يفتتحان مشروع تطوير حقل الخفجي

توجه قسم كبير منها إلى الودائع واألصول ذات المخاطر المتدنية

»كامكو«: تراجع السيولة في البورصة بنسبة 38%  خالل 2009
قال تقرير شركة 
مشاريع الكويت 
االس����تثمارية 
األصول  إلدارة 
)كامكو( ان السيولة النقدية شهدت 
تراجعا ملحوظا في سوق الكويت 
لألوراق املالية حيث بلغ إجمالي 
قيمة عمليات التداول 21.85 مليار 
دينار خالل ع����ام 2009 باملقارنة 
مع 35.37 مليار دينار خالل عام 
إلى  التراجع  2008، لتصل نسبة 
38% وذلك بس����بب شح السيولة 
وتوجه قسم كبير منها إلى الودائع 
واألص����ول ذات املخاطر املتدنية 
وكذلك امتناع البنوك احمللية عن 
منح القروض لغرض املتاجرة في 
األس����هم حيث أصبح التداول في 
السوق يشكل مخاطر مرتفعة قد 
تؤدي إلى خسارة جزء كبير من 
رأس املال املستثمر وبالتالي تفادي 

املزيد من املخصصات. 
التقري����ر أن كمية  وأوض����ح 
األسهم املتداولة خالل عام 2009 
سجلت زيادة بنسبة 32.7% ليصل 
عدد األس����هم املتداولة إلى 106.6 
مليارات س����هم باملقارنة مع 80.3 
مليار سهم خالل عام 2008، وهذا 
االجتاه املعاكس النخفاض قيمة 
التداوالت والزيادة في عدد األسهم 
املتداولة يعكس صورة حقيقية 
عن مدى الهبوط في قيمة أسعار 
األسهم املدرجة في سوق الكويت 

لألوراق املالية.
وب����ن التقرير أن م����ن اآلثار 
النقدية  الس����يولة  السلبية على 
في الس����وق عزوف عدد كبير من 
املدرجة ع����ن توزيع  الش����ركات 
أرباح نقدية للمس����اهمن بسبب 
اخلسائر التي حلقت بها وانخفاض 
مستوى السيولة لديها، علما بأن 
األرباح النقدية هي مصدر سيولة 
للمستثمرين األفراد حيث يتم إعادة 
استثمارها في السوق، وقد بلغت 
األرباح النقدية املوزعة عن السنة 
املالية املنتهية في ديسمبر 2008 
نحو 880 مليون دينار بنس����بة 
تراجع بلغ����ت 60% باملقارنة مع 
األرباح النقدية التي مت توزيعها عن 
السنة املالية 2007 والتي بلغت 2.14 
مليار دينار. أما بالنسبة للتداوالت 
طبقا جلنسية ونوع املستثمرين 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
فقد ش����كلت حصة املس����تثمرين 
الكويتين )أفرادا، شركات، صناديق 
ومحافظ استثمارية( نحو 93% من 
إجمالي حجم التداوالت التي متت 
خالل عام 2009، وتوزعت النسبة 

التي وصلت إلى أدنى مستوى لها، 
وهذا ما تبن واضحا في التراجع 
في قيمة األسهم التي مت شراؤها 
من قبل املستثمرين األفراد والتي 
سجلت 9 مليارات موزعة على 51.5 
مليار سهم في عام 2009 باملقارنة 
ب� 10.9 مليارات دينار و29.1 مليار 

سهم في عام 2008.
كما ساهم التراجع الذي شهدته 
املؤسسات في حجم استثماراتها في 
سوق الكويت لألوراق املالية، في 
ارتفاع حصة املستثمرين األفراد 
إلى 45% من إجمالي قيمة األسهم 
املش����تراة من قبل املس����تثمرين 
احمللين في ع����ام 2009 باملقارنة 
ب� 33% ع����ام 2008. وعند حتليل 
عمليات البيع التي متت من قبل 
املستثمرين األفراد مع بداية األزمة 
العاملية يالحظ أن غالبية  املالية 
املستثمرين األفراد أصيبوا بهلع 
نتيجة تضارب اإلشاعات عن إفالس 
وتصفية بعض الش����ركات لتبدأ 
البيع العشوائية  بعدها عمليات 
والتي أدت إلى الهبوط احلاد في 
مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي 
حيث سجل تراجعا قياسيا بنسبة 
38% في األش����هر األربعة األخيرة 
من ع����ام 2008. أما في عام 2009 
فقد كانت عمليات البيع والشراء 
متس����اوية نوعا ما، حيث بلغت 
قيمة األس����هم التي مت بيعها من 
قبل املس����تثمرين األف����راد 9.33 
ملي����ارات دينار موزعة على 51.3 
ملي����ارا باملقارنة ب����� 9 مليارات 
دينار لألسهم املشتراة. وفي آخر 
إحصاءات صدرت عن سوق الكويت 
لألوراق املالية بالنسبة لعمليات 
شراء وبيع األسهم التي متت خالل 
شهر يناير من العام احلالي، جاءت 
النتائج متساوية من حيث نسبة 
التداول من إجمالي تداوالت السوق 
بن املستثمرين األفراد الكويتين 
من جهة واملؤسسات والصناديق 
واحملافظ االس����تثمارية من جهة 
أخرى حيث بلغت 46% لكل منهما. 
وبلغت قيمة عمليات شراء األسهم 
من قبل املس����تثمرين األفراد 557 
مليون دين����ار موزعة على 5.44 
مليارات س����هم خالل شهر يناير 
2010 باملقارنة بقيمة شراء أسهم 
من قبل املؤسس����ات والصناديق 
واحملافظ االستثمارية بلغت 565 
مليون دين����ار موزعة على 4.84 
مليارات سهم، وهذه األرقام تشير 
إلى التركيز من قبل املؤسس����ات 
املالية والصناديق االس����تثمارية 

على األسهم الثقيلة.

إجمالي مؤشرات التداول للمتداولين الكويتيين خالل عام 2009

املتداولون 
الكويتيون

نوع الصفقةنوع المتداولين
عدد الصفقات

ألف صفقة
النسبة من اإلجمالي

%
عدد األسهم
مليون سهم

النسبة من اإلجمالي
%

القيمة
مليون د.ك

النسبة من اإلجمالي
%

الفرق مليون د.ك

)284(41.4%48.39.043%51.151.517%1.043شراءافراد
42.7%48.19.327%52.551.299%1.072بيع

21.5428%18.84.698%15.420.086%314شراءشركات
19.5%18.14.271%13.819.327%281بيع

7.85%5.01.699%4.55.286%92شراءصناديق
7.8%4.91.695%4.45.250%89بيع

)146(21.9%20.44.792%20.321.764%415شراءمحافظ
22.6%21.24.939%20.422.571%417بيع

92.6%92.520.233%91.298.653%1.864شراءاملجموع
92.6%92.320.231%91.098.447%1.859بيع

2.043106.61021.845شراءإجمالي تداوالت السوق
2.043106.61021.845بيع

املصدر: سوق الكويت لألوراق املالية وبحوث كامكو

املتبقية على املستثمرين اخلليجين 
ومس����تثمرين أجانب. كما يتبن 
لنا من اإلحصائيات حول عمليات 
التداول في بورص����ة الكويت أن 
املستثمرين األفراد يتحكمون في 
جزء كبير من أداء الس����وق حيث 
تشكل التداوالت اخلاصة بتلك الفئة 
ما يع����ادل 45% من إجمالي حجم 
التداوالت وذلك على عكس األسواق 
املالية العاملي����ة التي تتبع النهج 
املؤسساتي حيث يكون الدور األكبر 
املالية والصناديق  للمؤسس����ات 
االستثمارية في عمليات التداول، 
علما بأن س����وق الكويت لألوراق 
املالي����ة هو من أفضل األس����واق 
اخلليجية من حيث دور املؤسسات 
املالية والصناديق االس����تثمارية 
في تداوالت األسهم، فعلى سبيل 
املثال يتداول املستثمرون األفراد 
)Retail Investors( نحو 90% من عدد 
األسهم املتداولة في سوق األسهم 
السعودي، أما في سوق دبي املالي 
أكثر األسواق اخلليجية خسارة 
منذ بداية األزمة املالية فقد شكل 
املس����تثمرون األفراد حوالي %80 
من إجمال����ي التداوالت خالل عام 
2009. وبالتال����ي ميكن القول ان 
أسواق األس����هم اخلليجية تفتقر 
مبعظمها إلى النهج املؤسس����اتي 
في عملي����ات االس����تثمار وكذلك 
 market( إلى دور صانع الس����وق
maker( الذي قد يساهم في استقرار 
األسواق واحلد من خسائر األسهم. 
ورأى التقري����ر أن ال����دور الكبير 
الذي يلعبه املس����تثمرون األفراد 
في األس����واق املالية في ظل عدم 
احلضور الفعال للمؤسسات املالية 

والصناديق االستثمارية يعتبر من 
األسباب األساسية التي ينتج عنها 
الهبوط احلاد في أس����عار األسهم 
عند أول أزمة تواجهها األس����واق 
وذلك نتيجة الهلع واخلوف الذي 
يصيب املستثمرين األفراد حيث 
تغلب عمليات البيع العشوائية على 
تداوالت السوق في املراحل احلرجة 
والتي تكون فيها األسواق املالية 
بحاجة إلى صناع السوق الرئيسين 
من مؤسس����ات مالية وصناديق 
اس����تثمارية وذلك خللق نوع من 
التوازن وتقليل اخلس����ائر. وبن 
التقرير أن احلاجة تكمن في تفعيل 
دور املؤسسات املالية والصناديق 
االس����تثمارية عن طريق توعية 
املستثمرين وتفعيل القوانن التي 
تضمن حقوقهم وتشجعهم على 
االستثمار من خالل مديري احملافظ 
املالية وصناديق االستثمار بحيث 
تنتهج مبدأ الشفافية مع عمالئها 
واملتعلقة بش����كل أساسي بنوع 
االس����تثمارات واملخاطر الناجمة 
عنها وذلك بهدف تعزيز الثقة بن 
املس����تثمرين ومديري الصناديق 

واحملافظ االستثمارية.
واشار التقرير الى انه مع بداية 
ظهور بوادر األزمة املالية العاملية 
في سبتمبر 2008 بدأ املستثمرون 
ذات الطابع املؤسساتي )شركات، 
صناديق ومحافظ مالية( بتوخي 
احل����ذر في عمليات ش����راء وبيع 
األسهم وذلك بسبب عدم وضوح 
تبعات األزمة املالية العاملية حيث 
سجلت قيمة األسهم املشتراة من قبل 
تلك الفئة من املستثمرين تراجعا 
ملحوظا خالل عام 2009 لتسجل 

11.2 مليار دين����ار مقارنة ب� 21.8 
مليار دينار خالل عام 2008 ونتيجة 
لذلك تراجعت حصة املؤسسات من 
إجمالي قيمة األسهم املشتراة من 
قبل املستثمرين احمللين في عام 
2009 إلى 55% بعد أن سجلت %67 
في عام 2008، ويعود هذا التراجع 
إلى الهبوط احلاد في أسعار معظم 
األسهم املدرجة باإلضافة إلى عدم 
تواف����ر الس����يولة الكافية وعبء 

الديون ومصاريف التمويل. 
من جهة أخرى تراجعت أيضا 
القيم����ة اإلجمالية لألس����هم التي 
مت بيعها من قب����ل تلك الفئة من 
املستثمرين ذات الطابع املؤسساتي 
خالل عام 2009 إلى 10.9 مليارات 
دينار أو ما يعادل 54% من قيمة 
األسهم التي مت بيعها في السوق 
مقارنة ب� 19.5 مليار دينار في عام 
2008، وف����ي رأينا أنه لوال حاجة 
بعض الش����ركات إلى الس����يولة 
الفورية وذلك لس����داد االلتزامات 
القصي����رة  املالي����ة والق����روض 
األج����ل والتي لم يك����ن باإلمكان 
إعادة جدولتها ل����كان من املمكن 
أن نرى عمليات بيع األس����هم من 
قبل الشركات أقل مما كانت عليه 
حيث اضطر بعض املس����تثمرين 
إلى تسييل جزء من استثماراتهم 
بهدف الوفاء بتلك االلتزامات. وقال 
التقرير ان عام 2009 ش����هد إقباال 
ملحوظا من قبل املستثمرين األفراد 
على شراء األسهم حيث ارتفعت 
كمية األس����هم املتداولة بنس����بة 
77% وذلك نتيجة املضاربات على 
بعض األسهم باإلضافة إلى اقتناص 
الفرص على بعض األسهم اجليدة 

أ.ش.أ: افتت���ح ام���س وزير 
البترول والث���روة املعدنية في 
اململكة العربية السعودية م.علي 
النعيمي ووزير النفط الش���يخ 
أحمد العبداهلل مشروع تطوير 
حقل اخلفجي في املنطقة املشتركة 
بن البلدين بتكلفة مقدارها مليار 

ونصف املليار دوالر.
وألقى رئيس جلنة عمليات 
اخلفجي املش���تركة نزار محمد 
العدس���اني كلمة بهذه املناسبة 
البلدين على  أكد فيها ح���رص 
االس���تغالل األمث���ل للث���روات 
الهايدروكربوني���ة مب���ا يخدم 
الش���قيقن،  البلدين  مصلح���ة 
املبرمة  التقسيم  عمال باتفاقية 
العربية  الكويت واململك���ة  بن 

السعودية.
وقال إن هذا املش���روع الذي 
تضمن جلب وإنش���اء محطات 
تدفق جدي���دة وأنابيب بحرية 

)أرامكو ألعمال اخلليج والشركة 
الكويتية لنفط اخلليج(.

وبع���د ذلك، وق���ع اجلانبان 
الكويتي والس���عودي االتفاقية 
املتعلقة بإدارة وتشغيل عمليات 
اخلفجي املشتركة املتعلقة بإنتاج 
النفط والغاز في املنطقة املقسومة 
املغمورة والتي تتقاس���م فيها 
الثروات  الش���قيقتان  الدولتان 
الطبيعية من النفط والغاز وفقا 
ألحدث األساليب املتعلقة بتطوير 
احلقول وبأق���ل التكاليف ومبا 
يضمن احملافظة على الس���المة 
البيئة. وقع االتفاقية عن اجلانب 
إدارة  الكويتي رئي���س مجلس 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
والعضو املنتدب م.بدر اخلشتي 
وعن اجلانب السعودي الرئيس 
وكبير اإلدارين التنفيذين بشركة 
أرامكو ألعمال اخلليج م.محمد 

الشمري.

الطاقة  وثالث منصات لتوزيع 
في العمليات البحرية، ومرافق 
لضغط وتسيير الغاز باإلضافة 
إلى أجهزة لف���رز وقياس الغاز 
بالعمليات البرية، ما هي إال نتاج 

القائمن على  جلهود املخلصن 
تنفيذ واجناز هذا املشروع والذي 
سيبدأ العمل به ابتداء من الشهر 

املقبل.
وأضاف أن ما مت حتقيقه في 

ه���ذه املرحلة القصيرة من عمر 
العمليات املش���تركة، ما هو إال 
نتاج للتفاهم املشترك بن القائمن 
على إدارة الشركتن الشريكتن 
في عمليات اخلفجي املش���تركة 

»المركزي«: انخفاض المعروض
النقدي »M3« إلى 10.1% في يناير

منطقة اليورو ترحب بإجراءات 
التقشف اليونانية واليورو يسجل انتعاشاً

أوباما يجول في والية جورجيا لالطالع على االقتصاد فيها

المفوضية األوروبية توافق لقطر على شراء 
شركات أنابيب تابعة لـ »جنرال إلكتريك«

صعود سوقي السعودية وأبوظبي
وانخفاض باقي األسواق الخليجية

فواز كرامي
 »M3« انخفض املعروض النقدي في الكويت
إلى 10.1% في شهر يناير مقارنة ب� 13.1% في شهر 
ديس���مبر املاضي. وميثل مقي���اس »M3« حجم 
االموال املتداولة في النشاط االقتصادي والتي 
ارتفعت الى 25.1 مليار دينار في يناير، مقارنة 

ب� 22.8 مليار دينار ف���ي الفترة ذاتها من العام 
املاضي، بحسب احصائيات بنك الكويت املركزي 
التي صدرت امس. وارتفعت اشباه النقود بنسبة 
6.4% لتصل الى 5 مليارات دينار في يناير والتي 
تشمل اشباه النقود والودائع االدخارية والودائع 

ألجل بالدينار والودائع بعمالت اجنبية.

بروكس���ل � كونا: أعطت املفوضية األوروبية 
الضوء األخضر أمس، المتام صفقة شراء شركة 
»شاهن خلدمات الطاقة« التابعة ملؤسسة البترول 
القطرية الرسمية لشركة سالمة األنابيب الدولية 
املعروفة »بي 2 غروب لتد يوكي« وش���ركة »بي 
22 نورث أميركا« لألنابيب. وأوضحت املفوضية 
األوروبية ان الصفقة تتطابق مع القوانن األوروبية 

السيما قوانن االستحواذ والشراء. والشركتان التي 
متلكهما شركة »جنرال الكتريك« تقومان بخدمات 
واجراءات التفتيش والسالمة لألنابيب اخلاصة 
بنقل النفط والغاز الطبيع���ي في انحاء العالم. 
وتعمل مؤسسة البترول القطرية اململوكة للحكومة 
القطرية في استكشاف ونقل وبيع وتكرير النفط 

اخلام باالضافة الى قطاع البتروكيماويات.

باستثناء ارتفاع سوقي السعودية وأبوظبي 
امس فقد تراجعت باقي اسواق الدول اخلليجية، 
وتصدرت التراجعات سوق دبي والسوق القطري 
بنفس النسبة 0.96% ليغلق االول عند مستوى 
1573.15 نقطة ويغلق الثاني عند مستوى 6781.6 
نقطة، تالهما سوق مسقط متراجعا بنسبة %0.22 

ليغلق عند مس���توى 6675.25 نقطة، ثم سوق 
فلسطن متراجعا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 
522.68 نقطة، ثم سوق الكويت متراجعا بنسبة 
0.10% ليغلق عند مستوى 7398.8 نقطة، واخيرا 
سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 0.06% ليغلق 

عند مستوى 1502.58 نقطة.

بروكسل � رويترز: رحب جان كلود يونكر رئيس 
مجل����س وزراء مالية منطقة اليورو امس، األربعاء 
بإجراءات التقشف اليونانية اجلديدة قائال إن اليونان 
متضي بشكل موثوق فيه على املسار الصحيح خلفض 
عجز امليزانية لكن تطبيق اإلجراءات أمر ضروري. 
وأعلنت اليونان امس، عن حزمة إجراءات تقش����ف 
جديدة لكبح عجز امليزانية هذا العام تهدف لضمان 
خفض العجز إلى 8.7% من الناجت احمللي االجمالي 
في 2010 من 12.7 % في 2009. وقال يونكر »البرنامج 
اليوناني الطموح لتصحيح اخللل املالي ميضي حاليا 
بش����كل موثوق فيه على املسار الصحيح«. وأثنى 
يونكر � الذي يرأس اجتماعات شهرية لوزراء مالية 
دول منطقة اليورو وعددها 16 � على االجراءات التي 

أعلنت وتشمل خفض النفقات وزيادة الضرائب.

وقال يونكر »التنفيذ الكامل وفي الوقت املناسب 
لالجراءات املالية.. فضال عن اإلصالحات الهيكلية 
احلاس����مة.. لها أهمية قصوى. »إنه����ا مهمة أيضا 
لالستقرار املالي بوجه عام ملنطقة اليورو«. وجدد 
يونك����ر التأكيد على بيان لزعماء االحتاد األوروبي 
صدر في 11 فبراير وأفاد بأن منطقة اليورو بش����كل 

كلي مستعدة للتحرك إذا كان ذلك ضروريا.
 من جهة اخرى سجل سعر صرف العملة االوروبية 
املشتركة )يورو( خالل عمليات التداول في بورصة 
مدينة فرانكفورت االملانية امس، انتعاش����ا نسبيا 
ببلوغه 1.366 دوالر مقاب����ل 1.354 دوالر في اليوم 
الس����ابق. هذا وكان الرئيس االميركي باراك اوباما 
قد قام بجولة في والية جورجيا االميركية لالطالع 

على أداء االقتصاد فيها.

تقـرير


