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»جلوبل«: أداء صناديق األسهم المحلية تراوح ما بين 27.63% كأرباح و29.12% كخسائر منذ بداية العام 
قال التقرير الشهري لبيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( عن أداء الصناديق 
الكويتية إن األضواء تسلطت على 
أس����هم قطاع البنوك خالل ش����هر 
أغسطس بعد أن أعطت احلكومة الضوء األخضر للبنوك 
احمللية لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار، 
كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خالل ضمانات 

تقدمها لها.
وقد سجلت أسهم قطاع البنوك ارتفاعات متتالية بعد 
ذلك اإلعالن لتكون الداعم الرئيسي ملكاسب سوق الكويت 
لألوراق املالية حيث سجل مؤشر جلوبل لقطاع البنوك 

مكاسب بلغت 9.90% خالل شهر أغسطس متصدرا قائمة 
القطاعات من حيث االرتفاع.

على صعيد أداء الصناديق احمللية مبختلف أنواعها 
منذ بداية العام احلالي، تراوح أداء صناديق األسهم التي 
تستثمر في أسهم الش����ركات املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية ما بني 27.63% كأرباح و29.12% كخسائر، 
وذلك مقارنة مبؤش����ر جلوبل العام الذي سجل مكاسب 
بنسبة 8.26% منذ بداية العام احلالي، وقد استطاعت 6 
صناديق أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشر جلوبل العام 

خالل أغسطس. 
من جان����ب آخر، وبالنظر إلى صناديق املؤش����رات، 

بلغت أرباح صندوق مؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات ما 
نسبته 25.20% خالل عام 2010 متفوقا على مؤشر جلوبل 
ألكبر عش����ر شركات والذي ارتفع بدوره بنسبة %19.92 
منذ بداية العام احلالي، بينما سجل صندوق الصناعية 
ملؤشر داو جونز الكويت أرباحا بلغت نسبتها 9.67% منذ 
بداية العام احلالي. أما صندوق مؤشر املثنى اإلسالمي 

فقد قلص خسائره إلى 0.10% خالل تلك الفترة.
وبالنظر إلى أداء صناديق األسهم املتطابقة مع الشريعة 
اإلسالمية، فقد تراوح أداؤها ما بني 1.80% كأرباح و%3.94 
كخسائر، مقارنة مبؤشر جلوبل اإلسالمي الذي تراجع 
بنسبة 0.69% خالل نفس الفترة، وبذلك تفوق صندوقان 

في أدائهما على أداء املؤشر.
وقد تراوح أداء الصناديق التي تستثمر في األسواق 
اخلليجية ما بني 4.49% كأرباح و2.25% كخس����ائر. وقد 
سجل صندوق األهلي اخلليجي التفوق الوحيد في أدائه 

على أداء مؤشر جلوبل االستثماري 100.
وقد سجل املؤشر املذكور مكاسب بنسبة 2.00% خالل 
نفس الفترة، أما صندوق جلوبل اخلليجي للش����ركات 
الرائدة فقد تفوق في أدائه على مؤشر جلوبل اخلليجي 
ألكبر 30 شركة، حيث بلغ أداء الصندوق منذ بداية العام 
احلالي وحتى نهاية يوليو 2010 ما نسبته 7.30% مقارنة 

بأداء املؤشر والبالغ %2.53.

أما صناديق األسهم التي تستثمر في سوق الكويت 
واألسواق اخلليجية والعربية فقد تراوح أداؤها ما بني 
3.07% كأرباح و1.10% كخسائر منذ بداية العام احلالي.

وتراوح أداء الصناديق التي تستثمر في الشركات 
املتوافقة إسالميا في األسواق اخلليجية ما بني %6.84 
كأرباح و4.32% كخسائر، بينما سجل صندوقا »منافع 
األول« و»نور اإلس����المي اخلليجي« اللذان يعمالن 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ارتفاعا بنسبة %1.88 
و1.87% على التوالي متفوقني بذلك على مؤشر جلوبل 
اخلليجي اإلس����المي الذي تراجع بنسبة 2.81% منذ 

بداية العام 2010.

9.90% نسبة المكاسب التي حققها مؤشر قطاع البنوك خالل أغسطس

الكويت الثالثة في مؤشر الحرية االقتصادية
 على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا

»الوطني«: الطلب العالمي على النفط سيبقى قويًا في 2010 و2011
الكويت  أش���ار بنك 
الوطني في موجزه 
االقتص���ادي األخير 
حول أس���واق النفط 
وتطورات امليزانية إلى أن أسعار النفط 
تراجعت تدريجيا في أغسطس بعد أن كانت 
قد س���جلت بداية قوية، لتقترب أكثر من 

ادنى مستويات لها في الفترة األخيرة.
وبلغ سعر برميل النفط اخلام الكويتي 
69.7 دوالرا في نهاية يوليو بعد بلوغه 77.6 
دوالرا في بداية الشهر، وقد أثارت البيانات 
االقتصادي���ة الضعيفة ف���ي االقتصادات 
املتطورة مجددا اجلدل بشأن احتمال عودة 
الركود أو حص���ول تباطؤ في االنتعاش 
على األقل، كما س���اعد تنامي اإلنتاج من 
خارج أوپي���ك، بصورة أقوى من املتوقع 
إلى جانب الزيادات في إنتاج املنظمة، في 
دفع األسعار نحو التراجع، ومع ذلك، يبدو 
أن األس���واق تأخذ في احلسبان استمرار 
اإلدارة الفعالة لإلمدادات من جانب منتجي 
أوپيك، والسيما من قبل اململكة العربية 

السعودية، االمر الذي حافظ على األسعار 
ضمن نطاق 70-80 دوالرا للبرميل الواحد 

في األسابيع األخيرة.
وأوضح »الوطني« أن أس���عار النفط 
كانت قد سجلت بداية قوية في أغسطس 
قبل أن تفقد بسرعة جميع املكاسب التي 

حققتها في الشهر السابق.
  ورأى »الوطن���ي« أنه رغم البيانات 
االقتصادي���ة الضعيفة ف���ي االقتصادات 
املتط���ورة، يتوقع للطل���ب العاملي على 
النف���ط أن يبقى قويا نس���بيا في عامي 

2010 و2011.
وأشار إلى أن إنتاج منظمة أوپيك من 
النفط ارتفع )باس���تثناء العراق( مبقدار 
143 ألف برمي���ل يوميا في يوليو ليصل 
إلى 26.86 مليون برميل يوميا، وقد سجل 
إنتاج أوپيك أعلى معدالته منذ عدة شهور 
بحيث زاد بأكثر من مليوني برميل يوميا 
عن مستواه احملدد وفقا حلصص اإلنتاج 

الرسمية.
وجاءت أكبر الزيادات من جانب نيجيريا 

واململكة العربية السعودية واإلمارات، وقد 
مت التعويض عن بعضها بالتراجعات التي 

شهدتها أجنوال والعراق وإيران.
ويؤكد النمو مبقدار 1.5 مليون برميل في 
اليوم العام احلالي و1.4 مليون برميل في 
اليوم في عام 2011 السيناريو األساسي الذي 
يتوقعه »الوطني« ويقدر هذا السيناريو أيضا 
منوا معتدال في اإلنتاج من خارج أوپيك في 
عام 2010 بنحو مليون برميل يوميا، يليه 

انخفاض طفيف في عام 2011.
وفي الوقت الذي تشير معظم البيانات 
اقتص���ادي ضعيف، رأى  انتع���اش  إلى 
»الوطني« أن إمكانية بروز وضع اقتصادي 
أقوى التزال قائمة، وهي متثل سيناريو 
النمو، ومن شأن منو أقوى مما هو متوقع 
حالي���ا أن يعزز من الطل���ب العاملي على 

النفط
ويدفع باألسعار نحو االرتفاع، وفي ظل 
هذه الظروف، ال يتوقع »الوطني« حصول 
تخفيض���ات في حصص إنتاج أوپيك، إذ 
ان الضغوط لتعزيز األسعار ستتراجع، 

ويتوقع هذا الس���يناريو أن يرتفع سعر 
برميل اخلام الكويتي ليصل معدله إلى 75 
دوالرا في الربع األخير من العام احلالي، 
وأن يقل عن هذا املعدل قليال لكامل العام، 
ومن شأن األسعار أن تبقى ضعيفة قليال 
في الربع األول من 2011، لكنها س���تبقى 

فوق 72 دوالرا.
ورأى »الوطني« أن هناك احتماال لتدني 
األسعار أيضا في حالة تنامي إمدادات النفط 
اخلام بص���ورة مفاجئة خالل بقية العام 
احلالي وخالل الع���ام 2011، بينما يتوقع 
السيناريو األساسي استقرار اإلنتاج من 

خارج أوپيك في العام املقبل، 
في ظل هذه الظروف يتوقع أن ينخفض 
متوسط سعر برميل اخلام الكويتي إلى 
68.3 دوالرا في الرب���ع األخير من العام 
احلالي قبل أن يش���هد مزيدا من التراجع 
في الربع األول من العام 2011 ليصل إلى 
60.6 دوالرا، ومع ذلك، يتوقع ملتوس���ط 
س���عر برميل اخلام الكويتي أن يتجاوز 

70 دوالرا لكامل العام 2010.

هونغ كونغ األولى من حيث الحرية االقتصادية وإسرائيل تتراجع إلى المرتبة 44

منى الدغيمي ـ محمد البدري
حلت الكويت في املرتبة 42 
في مؤشر احلرية االقتصادية 
لعام 2010 من ب���ني 179 دولة 
بتسجيلها 67.7 نقطة مئوية في 
درجة احلرية االقتصادية، حيث 
تقدمت بنسبة 2.1 نقطة مئوية 
عن العام املاضي، وذلك بسبب 
تسجيلها حتس���نا في حرية 
التجارة وحرية االس���تثمار. 
وجاءت في املرتبة 3 من أصل 17 
دولة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ورصيدها العام 
هو أعلى بكثي���ر من املعدالت 

العاملية واإلقليمية.
وقال���ت مؤسس���ة »هيرتاج 
فوندايش���ن« أن اإلصالح���ات 
االقتصادية في الكويت تتوافق 
مع املكونات العش���ر الرئيسية 
للحرية االقتصادية، وهي أعلى 
بكثير من املتوسط العاملي السيما 
فيما يتعلق باحلرية املالية وتلك 

املتعلقة بالعمالة.
ولفتت املؤسس���ة إلى عدم 

حرية االستثمار واحلرية املالية 
احمللية تواكب املتوسط العاملي 

في هذا اخلصوص.
فيما حلت هونغ كونغ األولى 

وجود ضرائب على الدخل، كما 
أن ضرائب املؤسسات والشركات 
أصبحت أكثر تنافسية مما كانت 
عليه عام 2008، كما أن معدالت 

عامليا من حيث احلرية االقتصادية 
فيما تراجعت إسرائيل إلى املرتبة 
44 بني 179 دولة في دراسة أجراها 
معهد القدس لدراس���ات السوق 

ونشرت امس.
وذكرت صحيفة »جيروزاليم 
بوست« امس ان الدول واملناطق 
ذات أعلى مس���توى من احلرية 
االقتصادي���ة ه���ي هونغ كونغ 
)أولى( تلتها سنغافورة )ثانية( 
ونيوزيلندا )ثالثة( وسويسرا 
)رابعة( ثم تش���يلي والواليات 

املتحدة.
انه للمرة  الدراسة  وأظهرت 
األولى منذ 25 عاما تراجع مستوى 
احلري���ة االقتصادية خصوصا 
بسبب السياس���ات احلكومية 
التي ته���دف إلى تخفيف األزمة 

االقتصادية.
وحلت إسرائيل في املرتبة 44 
وكانت في املرتبة 78 في تقرير 
العام املاضي. ويتم قياس احلرية 
االقتصادية بناء على 5 مجاالت: 
حجم احلكومة والبنية القانونية 
وحماية حقوق امللكية واحلصول 
على املال بشكل قانوني وحرية 
التجارة الدولية وتنظيم الدين 

والعمالة ومشاريع األعمال.

الهاشم: أي خطة تنموية بهذا الحجم
يتم إنجازها في 4 سنوات؟!

قالت رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة ادفانتج 
لالستشارات اإلدارية واالقتصادية 
الهاش����م في  صفاء عبدالرحمن 
تصريح صحاف����ي: »لقد تابعت 
وبقلق ش����ديد الطرح املقدم من 
عضو مجلس األمة د.روال دشتي 
ودفاعها املستميت لتسويق فكرة 
إنشاء صندوق لتنمية ومتويل 
املش����اريع احلكومي����ة املقترحة 
التنمي����ة والتي متثل  في خطة 
حوالي 10 � 11 ملي����ار دينار من 
أصل 40 مليار دينار، وكونها تدافع 
بشراسة حكومية عن مدى أحقية 

هذا الصندوق وإنش����ائه مع جتاهل وتهميش لدور 
البنوك احمللية وقدرتها على التمويل وإصرارها على 
عدم قدرة البنوك على متويل اكتتابات عامة لشركات 
حكومي����ة لها »Clear balance sheet« وأن يقوم هذا 
الصندوق بالتمويل، كالم مغلوط ويخلق واقعا غريبا 
غير مألوف في تنفيذ خطة تنموية مستدامة تخدم 

الدولة وبنيتها التحتية وأجيالها القادمة«.
وأضافت: »على د.روال دش����تي أن متيز بني أن 
خطة التنمية تضم مشاريع مربحة ومشاريع غير 
مربحة ولكنها لم تستطع إقناعنا مبدى العائد على 
االستثمار املتوقع، ولم تقدم لنا ما يفيد بأن دراسات 
اجلدوى لتلك املشاريع قد جهزت ومت إعدادها وبناء 
عليه قدرت الدكتورة وفريقها أن الصندوق يجب أن 

يبدأ برأسمال ال يقل عن 10 مليارات دينار«.
وتساءلت الهاشم: »أي خطة تنموية بهذا احلجم 
يتم إجنازها في أربع سنوات؟! هذا الكالم غير منطقي 
وحت����ى إن مت، نحن ال نتكلم عن تنمية »وقتية«... 
تنمية في بناء مقاوالت وجس����ور واستاد رياضي 
وغيره، نحن نتكلم عن تنمية دائمة للكويت وتنمية 
عنصر بش����ري واع ولكن هذا له موقع آخر للكالم 
عنه، ما يقلقني حاليا هو االستعجال إلثبات وجهة 
نظر دون االستماع لرأي اخلبراء االقتصاديني، احتاد 
املصارف، البنك املركزي وحتذيراته املس����تمرة في 
حال إنشاء مثل هذا الصندوق، ولكن من الواضح أن 
هناك فئة معينة تستعجل إنشاء مثل هذا الصندوق 
لالستفادة وهي مقربة من صاحب القرار وستأخذ 
احلصة الكبرى من كعكة التنمية، وهو ما شهدناه 

وسمعناه في األيام األخيرة«.
ولفتت »أحذر من االستعجال بخطة تنمية مفتوحة 
تفتقر إلى عوامل كثيرة وتطبيقها بأكملها دون أي 
تعديل يذكر على القوانني احلالية والبيروقراطية 
القاتلة في التنفيذ أو استخراج التصاريح أو غيره... 
وعدم وجود ضبط وربط فيما يخص أسعار مواد 

البناء، األغذية، الكماليات وغيره«.
مشيرة الى انه »بصرف النظر عن تقلبات أسعار 
النفط الت����ي كانت العامل األساس����ي في اجتاهات 
التضخم في الكويت، هن����اك عوامل أخرى جديرة 
بالذكر وحتتاج للتركي����ز عليها، منها انه ميكن أن 
تؤثر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية أيضا 
على تعادل القوة الشرائية للعملة الوطنية مقارنة 
بس����لة العمالت، والدوالر بشكل أساسي، والتي إذا 
ضعفت مقارنة بالدينار الكويتي فيمكن أن تعرض 

الكويت لضغط التضخم املستورد 
والذي ش����هدته البالد أوائل عام 
2008، وهناك سبب آخر يتمثل 
في أن الكويت لديها سياسة ثابتة 
لربط العمل����ة بعمالت أخرى مت 
تطبيقها اعتبارا من 20 مايو 2007 
ونظرا ألثر تعادل القوة الشرائية، 
فإن أي زيادة في أسعار املنتجات 
املعدلة حسب سعر الصرف في 
هذه الدول التي يتم ربط الدينار 
الكويتي بعمالتها سوف تؤدي 
إلى ارتفاع مباش����ر في األسعار 

باالقتصاد الكويتي«.
وأضافت الهاشم: »لقد سعى 
مجلس الوزراء إلنعاش االقتصاد الكويتي من خالل 
البنك املركزي الذي فرض »تضخما مجذوبا بالطلب« 
وهو مستمد من الزيادة في كمية املعروض من األموال 
لكل من )M2 & M1( الذي ارتفع بواقع 3.1% و%11.8 
على التوالي، باإلضافة إلى ذلك، فإن إنفاق احلكومة 
على تطوير البنية التحتية واألرباح الوفيرة التي 
مت حتقيقها )حيث يوجد فائض مببلغ 22.4 مليار 
دوالر حتقق مؤخرا في نهاية هذه السنة املالية( قد 

أدى إلى ارتفاع التضخم«.
وأضافت: »كذلك قام بنك الكويت املركزي بعمل 
تخفيضات متتالية في سعر اخلصم بعد األزمة حيث 
خفض السعر بواقع 1.25% وذلك من 3.75% إلى %2.5 
)السعر احلالي(، وإن منهج تخفيض سعر اخلصم 
قد أغرى املستهلك احمللي والكيانات األخرى للجوء 
إلى اقتراض النقد من البنوك حيث ان تكلفة رأس 
املال تعتبر أرخص حاليا«. وأشارت الهاشم الى أن: 
»هذا اإلجراء وكذلك التغيرات سالفة الذكر أديا إلى 
زيادة الطلب الكلي التي شهدها االقتصاد الكويتي 
وقد ترتب عل����ى هذه الزيادة جتاوز إجمالي الناجت 
احمللي الكويتي للمستوى احملتمل إلجمالي الناجت 
احمللي )مستوى التوظيف الكامل(، وقد تسبب هذا 
األمر في حدوث عجز نش����أ عنه نقص في العمالة 
وامل����وارد لتلبية التحول في إجمالي الناجت احمللي، 
ونظرا ألن تكاليف املوارد املرتفعة تشكل أعباء على 
عاتق املوردين، فإن هذه الزيادة في التكاليف سوف 
تكون محبطة لهم ويؤدي إلى عدم التوريد بأسعار 
التوازن السابقة حتى ال يضحوا بأرباحهم وبالتالي 
سوف يكون املوردون أكثر ميال لفرض أسعار أعلى 
وكذلك تخفيض إجمالي املعروض في السوق ومن 
ثم يعود االقتصاد إلى الوضع األول عند مس����توى 
إجمالي الناجت احمللي احملتمل ولكن مبستوى أسعار 
أعلى من التضخم«.  واختتمت الهاش����م تصريحها 
بالقول: »شهدت معدالت التضخم في الكويت عدة 
اختالفات في الس����نة املالية 2010/2009 وقد حدث 
ذلك بش����كل أساسي بسبب أس����عار املواد الغذائية 
واملشروبات وكذلك خدمات اإلسكان، ومن املنطقي 
أن نرى مع كل هذه التكتيكات التي يستخدمها بنك 
الكويت املرك����زي ذلك النمو في معدل التضخم في 
االقتصاد األمر الذي يعني مزيدا من اإلنفاق واالستهالك 
واالستثمار وبالتالي ثقة أكبر من املستهلكني تتضح 
من خالل االرتفاع في إجمالي الطلب الذي يس����بب 

التضخم«.

ردًا على أطروحات روال دشتي

صفاء الهاشم

تقـرير

تقـرير

الدول العشر األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وفق مؤشر الحرية االقتصادية للعام 2010

معدل التغير )%(مؤشر الحريةالترتيب اإلقليميالدولة
76.31.5األولالبحرين

693.2الثانيقطر
67.72.1الثالثالكويت

67.70.7الرابعسلطنة عمان
67.70.1اخلامسإسرائيل
67.32.6السادساإلمارات
66.10.7السابعاألردن

-64.10.2الثامنالسعودية
59.51.4التاسعلبنان
59.21.5العاشراملغرب


