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االقتصادية

 شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان شركة كاب كورب لالستثمار تعتزم 
طرح صندوق استثماري جديد برأسمال 
يتراوح من 5 الى 50 مليون دينار، الفتة 
الى انه يهدف لالستثمار في مجال االسهم 
اخلليجي����ة املدرجة فقط دون التطرق 

لالسهم غير املدرجة.وقالت املصادر ان 
الصندوق جاهز للطرح، حيث استوفت 
الشركة كل التراخيص الالزمة، غير ان 
توقيت الطرح لم يتحدد بعد خاصة في 
ظل الظروف احلالية التي تتعرض لها 
االس����واق املالية بشكل عام واالسواق 
اخلليجية بشكل خاص.وذكرت املصادر 

ان الشركة ستطرح الصندوق لالكتتاب 
مبجرد حتسن االوضاع على مستوى هذه 
االسواق، باالضافة الى عودة السيولة 
ملستويات مقبولة.ولفتت الى ان حصة 
شركة كاب كورب في الصندوق الذي 
سيعد الثاني بالنسبة للشركة ستتراوح 

بني 5 و10% من قيمة الصندوق.

املؤشر »كاب كورب« بصدد طرح صندوق يستثمر في األسهم الخليجية المدرجة
السعري 

6664.7
بتغير قدره 

-  43.9

األموال تتجه إلى الودائع 
ذات العائد المتدني.. 
ولكنها آمنة

36.6 مليار دينار 
حجم الودائع لدى البنوك 
بنمو %1.5

عدم اهتمام الحكومة باألزمة 
الحقيقية التي تمر بها 
الشركات يزيد من اإلفالسات

»التجارية المستقلة« تتقدم بأقل العروض للمشروع بقيمة 123 مليون دينار تتضمن هونغ كونغ وتايلند والهند وإندونيسيا وشريطة أن يكون لديها شبكة من الفروع ال تقل عن 70 فرعًا

»نفط الكويت« تدرس عروض 6 شركات 
لحقن مياه البحر في عدد من مراكز تجميع النفط

»بيتك ـ ماليزيا« يجرى محادثات إلبرام تحالفات  
لشراء حصص في بنوك إسالمية إقليمية

 محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع���ة أن »بيت���ك � ماليزيا« 
التاب���ع لبيت التمويل الكويتي 
يجري محادثات مع مؤسسات في 
اليابان بشأن نوع من التحالف 
االس���تراتيجي إلب���رام بعض 
الصفقات املصرفية االسالمية 
في هونغ كونغ وتايلند والهند 
أنه اليزال  واندونيسيا، مبينه 

بيتك � ماليزي���ا مهتما بالصني 
خاصة بعد ان استثمر البنك 275 
مليون دوالر في مشروع عقاري 
في الصني العام املاضي وحقق 

منه عوائد جيدة.
وأفادت بأن هناك توجه إلبرام 
حتالفات مع ش���ركات لش���راء 
ف���ي بنوك إس���المية  حصص 
إقليمية شريطة أن يكون لديها 
شبكة من الفروع ال تقل عن 70 

الى 100 ف���رع، في محاولة مللء 
الفراغ نتيجة عدم وجود بنوك 
كب���رى متخصصة ف���ي قطاع 
املنتجات االسالمية املتطورة، 
موضحة أن البنك لم يحدد بعد 

أي أهداف معينة.
هذا، ويسعى »بيتك � ماليزيا« 
إلى تنويع األنش���طة ومجاالت 
العمل املصرفية االسالمية وذلك 
التي  ضمن اخلطة اخلمس���ية 

تتضم���ن التركيز على خدمات 
املاليزي  الس���وق  التجزئة في 
لتصل حصته���ا بنهاية اخلطة 
إل���ى 50% من إجمالي اإليرادات 
م���ع حلول عام 2015، مش���يرة 
إلى أن هذه اخلطة بدأ تنفيذها 
فعليا العام احلالي 2010 حيث 
ساهمت خدمات التجزئة في البنك 
حتى اآلن مبا نس���بته 4% فقط 
من إجمالي اإليرادات األمر الذي 

سيعزز تواجده في قطاع التجزئة 
ومتوي���ل املس���تهلك وخدمات 
الصرافة بغرض زيادة مصادر 
الدخل واستقطاب شرائح جديدة 
وزيادة فرص التوسع في السوق 
املاليزي عبر فتح منافذ للصرافة 
جديدة في مواقع استراتيجية 
مهمة، وأيضا التوسع في األسواق 
احمليطة مباليزيا، في سنغافورة 

واستراليا.

 أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مس����ؤولة في 
ش����ركة نفط الكويت ان الشركة تلقت 6 عروض من 
ش����ركات محلية وعاملية لتنفيذ مشروع حقن املياه 
املتدفق����ة وحقن مياه البحر إل����ى مراكز التجميع 15 
و23 و25.وبينت املصادر ان املشروع هدفه احلفاظ 
على الضغ����ط املكمني، حيث ان الضغط في املكامن 
ينخفض باستمرار نتيجة لإلنتاج، لذا فإنه يصبح 
من الضروري استخدام تقنيات حديثة للمحافظة على 
الضغط املكمني للحصول على أعلى معدل استخالص 
من هذه املكامن، ومن هذه الطرق ضخ املياه إلى املكامن.

وذكرت املصادر ان شركة املجموعة التجارية املستقلة 
قد تقدمت بأقل العروض للمشروع بقيمة 123 مليون 

دينار، في حني تقدمت ش����ركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء السفن بأعلى العروض للمشروع بقيمة 
216 مليون دينار، فيما جاءت شركة توتال للتجارة 
العامة واملقاوالت كثاني اقل االس����عار، حيث تقدمت 

بعطاء للمشروع يقدر ب� 135 مليون دينار.
وبينت املصادر ان ش����ركة س����يد حميد بهبهاني 
وأوالده جاءت في املركز الثالث، حيث تقدمت بعرض 
يقدر ب�� 140 مليون دينار، مشيرة الى ان شركة الزهرة 
الهندسية للتجارة العامة واملقاوالت جاءت في املرتبة 
الرابعة كأقل العروض للمشروع، حيث تقدمت بعرض 
يقدر بقيمة 143 مليون دينار، وجاءت شركة مجموعة 
الكاظمي الدولية للتجارة العامة واملقاوالت في املرتبة 

اخلامسة مببلغ 172 مليون دينار.

دول الخليج قد تضطر إلى تقليص دعم الطاقة 
بحلول  2020 ولمشاريع جديدة بـ 137 مليار دوالر

 إعداد: محمد البدري 
توقعت مجلة »ميد« االقتصادية املتخصصة 
أن تضطر دول اخللي����ج إلى التخلي عن تقدمي 
الدعم في مج����ال الطاقة خاصة الكهرباء واملاء، 

نظرا للزيادة املتواصلة في أسعارها.
وقالت »ميد« ان زيادة رسوم الطاقة من شأنها 
أن متهد الطريق نحو تخفيض االس����تخدام في 
نفس الوقت الذي حتفز لضخ استثمارات جديدة 

في هذا القطاع احليوي.
وأضافت أن التحدي األكبر الذي تواجهه دول 
اخلليج فيما يتعلق مبجال املرافق العامة خالل 
العقود املقبلة يتمثل في تأمني مدخالت وسيطة 
ملشروعات الطاقة اجلديدة وضخ استثمارات تقدر 
بنحو 137 ملي����ار دوالر في بناء مرافق وبرامج 

ومشاريع كهرباء ومياه بحلول عام 2020.

وأشارت إلى أن األمر يزداد صعوبة في ضوء 
التوقعات بزيادة الطلب على الطاقة من الكهرباء 
واملياه في دول مجلس التعاون اخلليجي مبعدل %8 
خالل العقد القادم، باإلضافة إلى سوق اإلمكانات 
احملدودة لسوق الغاز في املنطقة ستزيد من كلفة 
إنتاج الكهرباء في معظم دول املجلس، األمر الذي 
دفع كال من إمارتي الشارقة ودبي التخاذ خطوات 
عملي����ة للتغلب على هذا التحدي من خالل رفع 

رسوم الكهرباء واملياه في السنوات األخيرة.
ولفتت إلى أن بعض دول املنطقة طورت بدائل 
أخرى للتعامل مع ه����ذا التحدي، حيث أقدمت 
اململكة العربية السعودية على تطوير الوقود 
السائل، بينما ستقوم اإلمارات العربية املتحدة 
ببناء أول مفاعل نووي لألغراض الس����لمية في 
منطقة اخلليج، وتتجه سلطنة عمان إلى تدشني 

أول منشأة خليجية للطاقة تعمل بالفحم.
وقال����ت »ميد« ان دول اخللي����ج بحاجة إلى 
اعتماد منهج براجماتي عند تس����عير الكهرباء 
واملياه، وكذلك عند إقامة املشاريع اجلديدة ذات 
الصل����ة بها، وأكدت أن الزيادة املطردة في كلفة 
اخلدم����ات واملرافق العامة من ش����أنه أن يحفز 
حكومات هذه الدول على إعادة النظر في طرق 
االستخدام احلالية التي جتعل املنطقة من أكثر 
مناطق العالم في عدم الكفاءة في اس����تخدامات 
الطاقة، األمر الذي سيقلص من احلاجة لتدشني 
مشاريع جديدة، ومن ثم جتنب حتمل أعباء مالية 
جديدة لتمويل تلك املشاريع، وبالتالي فإن أي 
فوائض مالية ميكن استثمارها في توفير الدعم 
ملشاريع الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح والهيدروجني.

السيولة
تهجر البورصة

 محمود فاروق
رغم تدني العائد على الودائع لدى البنوك اال 
ان نسب منو الودائع ارتفعت 1.5% لتبلغ قيمتها 
36.6 مليار دينار منذ بداية عام 2009 حتى نهاية 
الرب���ع االول من العام احلال���ي مقارنة بالفترة 
نفس���ها من العام املاضي، األم���ر الذي يظهر ان 
اصحاب الودائع غير مطمئنني لالستثمار في ادوات 
استثمارية أخرى سواء في العقار او البورصة 
وان كان بعض القطاعات العقارية بدأت تشهد 
نوعا من احلركة ولكن كون البورصة من القنوات 
االس���تثمارية املفضلة تاريخيا جلذب السيولة 
اال انها منذ بداية االزمة وحتى اآلن والس���يولة 
الت���ي تخرج منها اكبر بكثير من املوجهة اليها، 
وهذا يبدو واضحا من خالل الهبوط احلاد لقيمة 
التداول التي وصلت ملستويات لم تشهدها منذ 
بداية االزمة العاملية ليصل املعدل اليومي بقيمة 
التداول منذ بداية الربع الثاني من العام احلالي الى 
نحو 15 مليون دينار، وهذا يؤكد تراجع جاذبية 
االستثمار بالسوق الذي يعتبر ثاني أكبر سوق 

لالوراق املالية بني األسواق اخلليجية.
»األنباء« طرحت ه���ذه القضية على بعض 
االقتصاديني واملسؤولني في شركات والتي تزامنت 

مع ترقب املس���تثمرين واملتداولني لتوزيعات 
زين واالعالن رس���ميا عن امت���ام صفقة »زين 

أفريقيا«.
رئيس مجلس إدارة شركة العربية لالستثمار 
جناة الس���ويدي أكدت أن عزوف عدد كبير من 
الش���ركات املدرجة ع���ن توزيع أرب���اح نقدية 
للمساهمني بسبب اخلسائر التي حلقت بها كان 
له األثر البالغ في تراجع مس���تويات السيولة، 
مشيرة إلى أن االرباح النقدية هي املصدر الرئيسي 
لسيولة املستثمرين نظرا ألنها متكن أغلبهم من 
إعادة استثمارها في الس���وق مجددا، والسيما 
أيضا تراجع دور صناع السوق الرئيسيني عبر 
صناديق مؤسسة التأمينات االجتماعية والهيئة 
العامة لالستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر، 
وغيرها من الصناديق احلكومية، التي رأت عدم 
جاذبية السوق في الوقت احلالي النخفاض الفرص 

االستثمارية املجزية لهم.
واش���ارت الى تأكيدات العدي���د من التقارير 
االقتصادية أن التداول في السوق أصبح يشكل 
مخاطر مرتفعة قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير 
من رأس املال املس���تثمر وبالتالي تفادى أغلب 
املستثمرين والشركات الدخول واالستثمار بشكل 

أعمق في االستثمار بالبورصة.
من ناحية أخرى أرجعت مصادر اقتصادية 
أسباب تراجع مس���تويات السيولة إلى تراجع 
الدور الكبير الذي كان يلعبه املستثمرون األفراد، 
فضال عن عدم احلضور الفعال للمؤسسات املالية 
والصناديق واحملافظ املالية، األمر الذي أدى إلى 
الهلع واخلوف الذي أصاب املتعاملني مبختلف 
الشرائح لتتراجع مستويات الثقة بالسوق لتتغلب 
عمليات البيع العشوائية على أغلب التداوالت 
اليومية وذلك خللق ن���وع من التوازن وتقليل 
اخلسائر سواء للمحافظ الشخصية أو التابعة 

للمؤسسات املالية.
ويرى مراقبون أن انعدام الفرص االستثمارية 
أو محدوديتها س���اهمت في انخفاض مستوى 
السيولة، نظرا إلى أنها مرتبطة بوجود الفرص 
االستثمارية وعمليات االستحواذ ومتلك احلصص 
في الشركات املدرجة، فلو نظرنا على سبيل املثال 
إلى قطاع البنوك أو الشركات االستثمارية لوجدنا 
أن أسعار أسهمها احلالية إن لم تكن عادلة فإنها 
مبالغ قليال في تقييمها، وبالتالي فإن املستثمرين، 
وخصوصا املضاربني منهم، يرون أنه من الصعب 
التركيز على أسهم ال توفر لهم العائد املستهدف 

لتحقيقه، وهذه حال بقي���ة القطاعات املدرجة 
األخرى أيضا في السوق، موضحني أن انخفاض 
أسعار األسهم ووصولها إلى مستويات متدنية 
جدا، بل ووصول العديد منها إلى ما دون القيمة 
االسمية لها ليس كافيا جلذب السيولة، خاصة 
في ظل املخاوف من افالس عدد من الش���ركات، 
باالضافة الى ان اغلب الشركات ال تتمتع باألصول 
اجليدة، فضال عن املشاكل املتزايدة داخل االدارات 
واالس���تقاالت املتزايدة وعدم ابراء ذمم مجالس 

العديد من الشركات.
كل هذه العوامل دفعت الى افتقاد الس���يولة 
في الس���وق، وبطبيعة احلال خروج السيولة 

املالية.
كذلك اعتذار ما يزيد على 20 شخصية عن 
رئاسة هيئة اس����واق املال، فكل هذه العوامل 
من الطبيع����ي ان تدفع الى هجرة االموال من 
البورصة، خاصة في ظل الشعور بعدم اهتمام 
اجلهات احلكومية لالزمة احلقيقية التي تهدد 
العديد من الش����ركات باالفالس والصراعات 
السياسية املتواصلة والتي حذر منها صاحب 
السمو األمير والتي زادت من سوء االوضاع 

االقتصادية في البالد.


