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أعلن سوق الكويت لالوراق املالية 
أنه ستتم اضافة سهم بنك اخلليج في 
سوق اخليارات وذلك خالل اصدارات 
يوم األحد املقبل، مشيرا إلى أن عقود 
اخليارات سوف تصدر للفترات: شهرـ  

3 أشهر ـ 6 اشهر ـ 9 اشهر ـ سنة.

إضافة سهم »الخليج« 
البترولية إلى سوق الخيارات أفادت الشـــركة الوطنية للخدمات 

)نابيســـكو( بأنها حصلت على أقل االسعار في   
املجموعات الثالثة والسادســـة من املناقصة رقم 
آر إف كيـــو ـ 1043049 بخصوص توريد أنابيب 
حفر وتبطني بقياسات مختلفة مع اكسسواراتها 
لشـــركة نفط الكويت مببلـــغ اجمالي 3.7 ماليني 

دينار وملدة سنة. 

»نابيسكو« تحصل على أقل األسعار في مناقصة

توقعات باستمرار 
ارتفاع أسعار الذهب 
خالل 2010 

الذهب هو المالذ 
اآلمن حاليًا 
بعد تذبذب 
سعر الدوالر

الشايع لـ »األنباء«: خطة التنمية تتطلب إصدار 21 قانونًا اقتصاديًا 
و13 للتنمية البشرية و11 في مجال التخطيط

محمود فاروق 
قال رئيس مجلس ادارة شركة املتحدة للخدمات 
العقارية عبد احلكيم الشايع ان اخلطة التنموية 
تتطلب اصدار 21 قانونا في املجال االقتصادي و13 
قانونا في مجال التنمية البشرية واملجتمعية و11 
قانونا في مجال االدارة العامة والتخطيط واملعلومات 
حتى يتم تفعيلها بشكل منهجي ومدروس، داعيا 
الى إعادة النظر في اخلطة باعتبارها خارطة طريق 

جديدة للكويت. 
وبني الشايع في تصريح خاص لـ»األنباء« ان 
االقتصاد الكويتي يعـــد مبثابة كنز يحتوي على 
العديد من الفرص اجليدة التي يجدر اســـتغاللها 

بالشـــكل االمثل وذلك عبر اخلطة التنموية التي 
تعتبر أحد اجلسور واحللول الرئيسية للخروج 
من االزمة التي وصفها بالطاحنة السيما انها تركت 
آثارا سلبية بالغة على االقتصاد الوطني ومؤسساته 

املختلفة.
وأشـــار إلى ان املـــالءة املالية العامـــة للدولة 
وباعتراف املؤسسات الدولية مازالت متينة وقادرة 
على تنشـــيط االقتصاد احمللي بشكل كبير، الفتا 
الى ان تصريحات اخلبراء تؤكد ســـالمة القطاع 
املصرفـــي وتعزز مراكزه، مؤكـــدا ان الطلب على 
الســـلع واخلدمات في كل القطاعـــات مازال قويا 
ويشـــمل الطلب قطاعات غير تقليدية بالنســـبة 

للكويت مثـــل التعليم والصحة فضال عن الطلب 
على الســـكن اخلاص وتوافر الطلب على السلع 

االستهالكية واملعمرة.
واشار الى أن الكويت تتعطش الى احلدود الدنيا 
من االستقرار السياسي النسبي، السيما انه ليست 
هناك عقبات كبـــرى يتعذر معها حتقيق االهداف 
املرجوة، وذكر ان الغائـــب االكبر اآلن هو االرادة 
االجتماعية للســـير في طريق التنمية واالصرار 

عليها كأولوية تسبق ما عداها.
وتساءل كيف ستحقق اخلطة جناحا يذكر اذا 
لم تتمكن من اجنـــاز اجلانب االكبر من البرنامج 

التشريعي املطلوب له؟

الكويت تتعطش إلى الحدود الدنيا من االستقرار السياسي

»ميد«: المصارف الخليجية تعاني من تباطؤ 
نمو األصول وزيادة التعرض للقروض المتعثرة 

إعداد: محمد البدري
قالت مجلة »ميد« االقتصادية 
املتخصصة في نشرتها الدورية 
ان األزمة املاليـــة العاملية كان 
لها تأثير متفاوت على القطاع 
املصرفـــي في منطقة الشـــرق 
األوســـط، ففي منطقة اخلليج 
أصبح منو حجم األصول املالية 
املصرفية مقيدا، السيما في الـ 20 
مصرفا األوائل في العام املاضي، 
اذ لم يتعد معدل منوها 4% مقارنة 
مع معدالت منو وصلت إلى %30 

في السنوات األخيرة.
واضافت أن املصارف في دول 
املجلس، رغم انها شهدت ازدهارا 
ومنوا كبيـــرا في اعداد العمالء 
على مدار عقد من الزمن، لكنها 
اصبحت في اعقاب االزمة املالية 
العاملية وانهيار السوق العقارية 
في املنطقة تعاني بشدة من أزمة 
السيولة، وهو األمر الذي تفاقم 
مع أزمات القروض املتعثرة لعدد 
من الكيانات االقتصادية الكبرى 
في بعض دول اخلليج كما حدث 
لبعض الشركات االماراتية أواخر 

العام 2009.
وعلى العكس من ذلك، كان 
أداء البنـــوك فـــي بقية منطقة 
الشـــرق االوسط أفضل بكثير، 
فقد واصلـــت أرباح البنوك في 
لبنـــان االرتفاع اســـتنادا الى 
قاعـــدة قوية ومتماســـكة من 

عاطف رمضان
تشير احصاءات رســـمية حصلت عليها 
»األنبــــــاء« مــــن ادارة املعادن الثمينة في 
وزارة التجارة والصناعة الـــــى ان هنـــــاك 
تراجعا فـــي اجمالي كميـــات الذهب احمللي 
الـــوزارة خــــالل  التـــي دمغتها  واخلارجي 
الفتــــــرة االخيرة، خاصة بعـــد فترة االزمة 

املالية العاملية.
وحسب آراء لبعض جتار الذهب في السوق 
احمللي، فإن تراجع الطلب على املشـــغوالت 
الذهبية بالكويـــت خالل الفترة االخيرة جاء 
بســـبب ارتفاع الطلب العاملـــي على الذهب، 
وبالتالي ارتفاع سعره في ظل استمرار تراجع 
ســـعر الدوالر، وهو ما جعـــل الذهب مبنزلة 

استثمار آمن في االوقات الصعبة.
وقالوا ان انخفاض اسعار الفائدة في اميركا 
من االسباب الرئيسية وغير املباشرة الرتفاع 
اسعار الذهب، الى جانب توجه بعض املصارف 
املركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب خاصة 

في روسيا والصني والهند.
وحسب احصاءات وزارة التجارة والصناعة، 
فقد كشـــف مدير ادارة املعادن الثمينة مسلم 
العنزي لـ »األنباء« ان اجمالي الذهب احمللي 
واخلارجي الذي دمغتـــه االدارة خالل الربع 
االول من 2010 بلغ 2.556 طن مقارنة بـ 2.512 
طن للفترة املقارنة من العام املاضي بانخفاض 

قدره 44 كيلو من الذهب.
واضاف العنزي ان االدارة دمغت 11.407 طنا 
من الذهب لـ 2009 مقارنة بـ 14.323 طنا لـ 2008 

بانخفاض كميات الذهب بواقع 2.916 طن.
وتطرق العنزي الى امور مهمة عند شراء 
الذهب واملجوهرات مثل التأكد من ان الفاتورة 

االصلية مدون بها وزن املشغول ونوع املعدن 
واســـم احلجر الكرمي ونقاوة ولون االملاس، 

مشيرا الى ان وزن االملاس بالقيراط.
واشار الى انه من الضروري التأكد من ان 
املجوهرات املشتراة حتمل ختم وزارة التجارة 
والصناعة واال تتم اي تعديالت او تصليحات 
قبل ان يتـــــــم فحصها في قســـم االحجار 
الكرمية وذلك لتفادي تبديل األملــــــاس أثناء 
عملية التعديل او التصليح، وان يقوم املستهلك 
مبراجعــــــة احد مكاتب الفحص للتأكد من 
الذهب املشـــترى، الى جانب فحص األملاس 
خالل خمســـة ايام عمل بعد عملية الشراء، 
موضحا انه فـــــي حالة الشـــك بوجود غش 
البد من مراجعـــة اي مركز من مراكز حماية 

املستهلك.
ونصـــح العنـــزي املســـتهلكني باالطالع 
على اشـــكال اختام دمغ مشـــغوالت املعادن 

الثمينة.

استمرار ارتفاع األسعار

مـــن جانبه ذكر نائب رئيس مجلس ادارة 
االحتاد الكويتي لتجار الذهب ناصر الصايغ 
ان ارتفاع اسعار الذهب أمر يقابله ازدياد في 

عمليات بيعه.
وتوقع الصايغ استمرار ارتفاع اسعار الذهب 
خالل الفترة املقبلة، مستندا في ذلك الى عوامل 
متعددة مثل بعض احملافظ االستثمارية التي 
تقوم بشراء الذهب بكميات كبيرة، كما ان تدهور 
االوضاع االقتصادية  وانخفاض اسعار االسهم 
في البورصات نتج عنه جلوء املســـتثمرين 
للذهب كمالذ آمن، اضافة الى اقبال دول كبرى 
على شراء الذهب مثل الصني، ودخول معدن 

الذهب في صناعات اخرى مثل اســـتخدامه 
في تركيبة الدوائـــــر الكهربائيـــة باملركبات 
الفضائية لكونـــــه موصـــــال جيدا للكهرباء 

وال يتأثر مع مرور الزمـــن.
الى جانب تعرض اليونان لهزات اقتصادية 
خالل الفترة االخيرة، ولفت الصايغ الى وجود 
اقبال كبير في الســـوق احمللـــي على القطع 
الصغيرة من الذهب مثل اخلوامت، مشيرا الى 
ان ارتفاع اسعار الذهب جعل كثيرا من الناس 
يحبذون شراء املشغوالت املصنعة من الفضة 

»على سبيل املثال«.
وبني الصايغ ان السوق احمللي شهد تراجعا 
في مبيعات الذهب خالل الفترة االخيرة، مستدال 
على ذلك باجمالـــي كميات الذهب التي كانت 
تدمغ فـــي وزارة التجـــارة والصناعة والتي 
تراجعت من 35 طنا في العام الواحد الى 11.4 

طنا في 2009.
يذكر ان حيازات اكبر صندوق متداول مدعوم 
بالذهب في العالم سجلت مستوى قياسا جديدا 
خالل الفترة االخيرة وذلك بفعل املخاوف بشأن 
ازمة ديون منطقة اليورو التي دفعت العملة 
املوحدة الى اقل مســـتوياتها في عام واثارت 

موجة بيع من االسهم.
وقال صندوق اس. بي. دي. ار جولد ترست 
اكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم 
ان حيازته بلغت مستوى قياسيا عند 1166.002 

طنا في الـ 5 من مايو 2010.
وحصد املستثمرون في الذهب عوائد مجزية 
خالل العام 2009 السيما في مطلع العام احلالي 
عندما كانت االســـعار قرب ادنى مستوياتها 
حيث جنح من اشـــترى في هذا التوقيت في 

احلصول على عائد جتاوز الـ %50.

الودائع مما منـــح هذه البنوك 
حصانة في بلد له تاريخ من عدم 
االستقرار السياسي واالضطراب 
االقتصادي، وعلى النهج نفسه 
جنحت املؤسســـات املالية في 
مصر في جني ثمـــار االئتمان 
الذي أوجدته نخبة من الطبقة 

الوسطى اجلديدة.
وبوجه عام، خلصت »ميد« 
للقول ان األزمة املالية العاملية 

سلطت الضوء على االختالفات 
بني النظم املصرفية والقطاعات 
الناشئة في دول منطقة الشرق 
االوسط، خاصة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، ففي الوقت 
الذي تركـــز فيه البنوك في كل 
من القاهرة وبيروت على حتقيق 
مزيد من النمـــو، تتركز عيون 
إدارة  نظيرتها اخلليجية على 

املخاطر.

بينما بنوك مصر ولبنان تتطلع إلى مزيد من النمو 

2.556 طن من الذهب 
دمغتها »التجارة« في الربع األول


