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بشرى س���ارة تزف الى 
إنذار  العال���م.  اقتص���ادات 
يدق نواقيصه في العواصم 
األوروبية وواشنطن تسأل 
ما احلدث. الزحف االقتصادي 
الصيني قادم وماليني األيدي 
العاملة جتتاح القارات. انه 
اجلنس املتوسط القامة. نعم، 
خرجوا من رحم الدول النائمة 
وبدأوا مس���يرة الس���يطرة 
العال���م كدولة عظمى  على 
التفكير  تسير بخطى نحو 
باالستعمار االقتصادي من 
جديد، لم ال وكل اإلمكانات 

موجودة؟!
حجم االقتصاد الصيني 

ينمو بشكل الفت في األعوام االخيرة. وال يسع 
العالم بأسره سوى ان يرفع القبعة للمارد العمالق 
وللخطر القادم الذي يقض مضجع األميركيني، 
فاالقتص���اد الصيني منا بني عامي 2001 و2008 
بش���كل رهيب ليرتفع الن���اجت احمللي اإلجمالي 
بامتياز من نحو 1.5 تريليون دوالر إلى أكثر من 
4 تريليونات كما يتوقع أن يتجاوز 5 تريليونات 
دوالر في العام احلالي، ونحن نؤكد بشكل ال لبس 
فيه ومتيقن بحسب الدراسات ان االقتصاد الصيني 
س���يصبح بحلول عام 2050 أكبر من االقتصاد 
األميركي مبقدار 43% قياسا على القوة الشرائية 
وإن كان سيكون دون االقتصاد األميركي محوريا 
بالنسبة الى العالم نظرا الرتباطه بالدوالر كعملة 

أساسية متداولة.
ولكن بعد أن اس���تقر املؤشر العاملي بحلول 
الصني املرتبة الثانية بدأ العد العكس���ي وبدأت 
معه النظري���ات وانكب احملللون االقتصاديون 

في التفتيش عن األسباب.
 وبالعودة الى التقرير الذي أعدته مؤسسة 
»غولدمان ساكس« فقد ذكر أن جتاوز االقتصاد 
الصيني نظيره الياباني ليصبح ثاني أكبر اقتصاد 
في العال���م في العام احلال���ي، أي قبل عام من 
املوعد املتوقع سابقا ظاهرة يجب التوقف عندها 
والبحث فيها. وبالعودة الى التقرير الذي يجب 
وضعه حتت املجهر، قال كبير االقتصاديني في 
»غولدمان ساكس جيم أونيل« لصحيفة »فليت 
أم زونتاغ« األملاني���ة إن االقتصاد الصيني قد 
يتجاوز نظيره الياباني بش���كل أقرب مما كان 
متوقعا، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث قبل 2011 

»ورمبا في منتصف العام احلالي«.
نعم، صدق الباحث أونيل حني ذكر في القسم 
السادس من التقرير أنه من أسباب خروج العالم 
من عنق الزجاجة من األزمة االقتصادية النهضة 
الفريدة التي حققها االقتصاد الصيني، ولكن نسي 
الباحث االقتصادي ان يذكر أن هذه الطفرة أتت 
على حساب الدول األوروبية التي مازالت حتى 

اآلن تفتش عن احللول في مستنقع مهجور.
كذلك عنونت الصحف األملانية أن يزيد حجم 
اقتصاد الصني إلى 3 أمثاله بحلول العام 2020 
بفضل منو اقتصادي سنوي قدره 8.3%، خاصة 
أن قيمة الصادرات الصينية عام 2009 بلغت 2.1 
تريليون دوالر )أي مبا يصل إلى 3.3 مليارات 
دوالر يوميا(. أما قيمة جتارتها اخلارجية )قيمة 
الصادرات والواردات معا( فقد بلغت 2.21 تريليون 

دوالر رغم تراجعها عن العام 2008.
وكانت بيانات رسمية أكدت أن الصني أصبحت 
أكبر مصدر للبضائع في العالم عام 2009 متجاوزة 
أملانيا، كما حلت محل الواليات املتحدة كأكبر سوق 
للسيارات في العالم، وبلغت الصادرات الصينية 
في األشهر ال� 11 بني يناير ونوفمبر عام 2009، 
نحو 1.07 تريليون دوالر مقابل نحو 1.05 تريليون 

دوالر ألملانيا أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتفوقت الصني على الواليات املتحدة كأكبر 
س���وق للس���يارات في عام 2009 حينما قفزت 
مبيعات السيارات فيها إلى 13.6 مليون وحدة في 
العام 2009، مقارنة ب� 10.4 ماليني وحدة بيعت 

في الواليات املتحدة في العام نفسه.
ومن دون شك، عند التوقف أمام هذه األرقام 
يظه���ر مدى الرعب الذي يه���دد بتحجيم القوة 
االقتصادية االولى في العالم بعدما حل االقتصاد 
الصيني محل اليابان كثاني اقتصاد في العالم، 
ويطرح صعود االقتصاد الصيني تساؤالت عما 
اذا كان سيخطف من االقتصاد االميركي، الذي 
يعاني من ديون طائلة ويعتبر اقل حيوية، مكانته 

كأول قوة اقتصادية عاملية منذ نحو قرن.

القامتة  التوقعات  وهذه 
أليم���ة  ذكري���ات  حتم���ل 
لألميركيني ما فوق ال� 60 من 
العمر، ففي الثمانينيات كانت 
الواليات املتحدة تسجل عجزا 
متزايدا في امليزان التجاري 
مع اليابان وكان سعر صرف 
الني في ارتفاع فيما املصارف 
الياباني���ة الش���ديدة الثراء 
تش���تري كميات طائلة من 

االسهم املالية االميركية.
والسؤال الذي يطرح على 
الدوام والذي بالفعل يقلقني 
دائما مفتشا عبثا حتى اآلن، ما 
الذي مكن االقتصاد الصيني 
من الصعود بهذه الس���رعة 
القصوى في ظل أزم���ة عامليه لم تبق اقتصادا 

واقفا على قدميه؟!
تتميز الص���ني من حي���ث التكلفة برخص 
األي���دي العامل���ة فيها، وذكر تقرير ملؤسس���ة 
برايسووترهاوس لالس���تثمارات واألعمال أنه 
من املتوقع ان يتنامى االقتصاد الصيني بسرعة 
حتى أنه قد يتجاوز جميع الدول املتقدمة بحلول 

.2050
وبحسب التقرير، من املتوقع أن يتضاعف 
حجم االقتصاد اآلسيوي العمالق بني عامي 2005 
و2050. وهذا املوضوع ظاهر للعيان من حيث 
التطور الذي يصيب بشكل عام جميع القطاعات، 
ويضيف التقرير أن باعث ذلك بالنسبة للصني، 
ش���أنها في ذلك شأن بلدان نامية أخرى، يرجع 
جزئيا إلى عمالتها الصغيرة في السن والرخيصة 
وبعدها عن املش���اكل العاملي���ة يضاف الى ذلك 
الرغب���ة املتزايدة من عدد كبي���ر من الدول في 
العمل بش���كل حصري والتبادل التجاري، كل 
ذلك س���يعزز مكانة الصني. هذا فضال عن أمور 
كثيرة ال نريد التط���رق إليها ألنها تبقى ضمن 

اإلطار السياسي.
وم���ن األمور املهمة التي يجب التطرق إليها 
والبد من الوقوف عندها التقرير املؤخر الذي صدر 
والذي حتدث عن إمكانيات الصني العسكرية، حيث 
ان نفقاتها العسكرية سترتفع هذا العام بنسبة 
7.14% لتبلغ نحو 35 مليار دوالر، وتتمتع الصني 
بقوات مس���لحة تعد االكبر في العالم من حيث 
العدد. فإذا امتلك هذا اجليش اجلرار إمكانيات 
تكنولوجية مرفقة مبيزانية ضخمه للتمويل، 
فالس���ؤال س���يكون: ما نتيجة تضاعف نفقات 
الصني العس���كرية تضاعفت خ���الل الفترة من 

مطلع التسعينيات حتى اآلن؟
وق���د أثار هذا النمو املس���تمر ف���ي اإلنفاق 
العسكري الصيني مخاوف الدول املجاورة للصني، 

وبشكل خاص اليابان وتايوان.
وكانت واش���نطن اتهمت بكني مرارا بإخفاء 
نفقاتها العس���كرية احلقيقية، وهذا هو الواقع 
ألنه من املستبعد أن تعلن الصني وعلى املأل أن 
قدراتها العسكرية تتضاعف وتنمو بشكل سريع 
وأنها فعال أصبحت تش���كل اخلطر الداهم على 
الواليات املتحدة، وخير دليل على ذلك املراقبة 

املستمرة من واشنطن.
ان هذه النفقات بلغت العام املاضي حس���ب 
اإلحصائيات والدراسات نحو 90 مليار دوالر، 
وليس فقط 30 ملي���ار دوالر كما أعلنت بكني. 
ونفقات الصني العسكرية على الرغم من هذا النمو 
املطرد اقل كثيرا من نفقات الواليات املتحدة التي 
بلغت 400 مليار دوالر في عام 2005 وعلى الرغم 
من ذلك فإن الواليات املتحدة مازالت تنظر بعني 
اخلطر للزحف الصيني وتفكر مليا في الوقت 

احلاضر بكيفية وضع العقبات.
إذن اخلطر األصفر القادم من الش���رق يقلق 
من يتربع عل���ى عرش املال واالقتصاد العاملي، 
وبحسب الدراس���ات كل الدالئل تؤكد ان املارد 
الصيني س���يصبح الرقم الصعب في املعادلة 
االقتصادية العاملية ال بل س���يصبح رقم واحد 
بني كل تلك الدول املتفاخرة »والقوية. هناك دول 
ستس���قط ألنها تفاخر وهي تعلم أن اقتصادها 

ليس سوى بالونات داخلها هواء.
وفي اخلتام نذكر أن السؤال الذي سيبقى على 
الدوام هو: ما هي طموحات هذه اإلمبراطورية 
املستقبلية؟ وما هو مستقبل العالم اجلديد في ظل 
هذا الدخيل االقتصادي؟ تبقى السنوات القليلة 
القادمة هي التي ستجيب عن هذه التساؤالت رغم 

ان اإلجابة معروفة لذوي االضطالع البسيط.

بقلم:
المستشار د.محمود ملحم

القطار الصيني إلى األمام
والحلم العربي مكانك راوح

رأي اقتصادي
انخفاض أسواق االكتتاب اإلقليمية بنسبة ٪9

لتصل إلى مليار دوالر في النصف األول
الناشئة شهدت  يذكر أن األسواق 
53 من أص���ل 76 اكتتابا عامليا في 
الربع الثاني من العام احلالي. وقد 
حتسنت قيم أكبر عشرة اكتتابات 
عاملية خالل هذا الربع مرتفعة من 
12 ملي���ون دوالر إلى 171.3 مليون 
دوالر، إال أنه���ا الت���زال منخفضة 
للغاية مقارنة بالعام املاضي )848.6 

مليون دوالر(.
يذك���ر أن صفق���ة »فيزان���ت« 
البرازيلي���ة البالغ���ة قيمتها 3.7 
مليارات دوالر، والتي تعتبر أكبر 
اكتتاب عاملي حتى اآلن في هذا العام 
وأكبر اكتتاب في تاريخ البرازيل، 
واكتتاب شركة التعدين الصينية 
»تسونغ وانغ القابضة احملدودة« 
الصينية بقيم���ة 1.3 مليار دوالر، 
عززت من نتائج االكتتابات العاملية 
خالل هذا الربع. وقد شكلت هاتان 
الصفقت���ان معا ما نس���بته %60 
من رؤوس األموال التي س���جلتها 
االكتتابات العاملية خالل الربع الثاني 

من هذا العام.
وقال غيل فورير، املدير العاملي 
ملب���ادرات االكتتاب في »إرنس���ت 
ويون���غ«: »لق���د ش���هدنا ارتفاعا 
ملحوظا في نشاط االكتتابات خالل 
الرب���ع الثاني من هذا العام، إال أن 
العائدات احملققة التزال متواضعة 
أمام األرقام التي س���جلتها السنة 
املاضية. وتؤكد اإلشارات األولية 
إلى وصول األزمة االقتصادية إلى 
منتهاها، إال أن اس���تعادة الوضع 
االقتصادي لعافيته بحاجة ملزيد من 
الوقت الذي سيختلف من منطقة 
ألخرى. كما سيحدد سوق االكتتابات 
اجتاه االقتصاد الكلي على الرغم من 
تباطؤ سيرها. وبالنظر إلى التجارب 
التاريخية، فإن األس���واق بحاجة 
إلى أربعة او ستة أرباع على األقل 

للتعافي من األزمة االقتصادية«.
وأضاف فورير: »متيل االكتتابات 
الناجحة عادة للظهور بعد مرحلة 
الرك���ود. وغالب���ا ما تتس���م هذه 
الش���ركات التي جنحت في جتاوز 
االمتحان األصعب واألقسى بالرشاقة 
بعد أن تكون ق���د أظهرت مرونة 
من���وذج أعمالها خالل األزمة. إنها 
فترة مناسبة لش���ركات املشاريع 
النش���طة، وق���د أدى األداء اجليد 
ألسواق األوراق املالية في مختلف 
أنحاء العالم في الربع الثاني ظهور 
اهتمام متجدد لدى شركات في جميع 
أنحاء العالم لطرح أسهمها لالكتتاب 

العام«.

ضمن املس���تويات احلالية ما لم 
تتحسن ثقة املستثمرين«.

أسواق االكتتابات العالمية تحافظ 
على زخمها

وازداد نشاط أسواق االكتتابات 
العاملية في الربع الثاني مع طرح 76 
اكتتابا جديدا، مقارنة مع 52 اكتتابا 
في الربع السابق. وقد تضاعفت قيمة 
الصفقات سبع مرات لترتفع من 1.4 
مليار دوالر إلى 9.9 مليارات دوالر. 
إال أن هذا النش���اط كان منخفضا 
بحدة عن مستوياته في عام 2008 
الذي شهد ربعه الثاني طرح 269 
اكتتابا بقيم���ة 38.2 مليار دوالر. 

شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر 
السعودية بقيمة 137.2 مليون دوالر 

في املرتبة الثالثة، 
وإصدار شركة الشام للصرافة 
السورية بقيمة 2.7 مليون دوالر 
في املرتبة الرابعة وإصدار شركة 
املتحدة للصرافة السورية في املرتبة 
اخلامسة بقيمة 2.4 مليون دوالر.

وأضاف: »ظهرت في أس���واق 
االكتتابات اإلقليمية بعض معالم 
احلياة، متأثرة بثقة املس���تثمرين 
السعوديني وسعي بعض شركات 
التأمني جلمع األموال أواسط العام 
املاض���ي. ولكن أتوق���ع أن تبقى 
االكتتابات في منطقة الشرق األوسط 

فإننا بحاجة لوجود شركات جديدة 
قادرة على جذب مس���تثمرين من 

أسواق إقليمية أخرى«.

السوق السعودية تتصدر النشاط

أوضح التقرير أن اكتتاب شركة 
مدينة املعرفة االقتصادية السعودية 
استحوذ حصة األسد من حصيلة 
اكتتاب���ات الربع الثان���ي من عام 
2010 بواقع 272 مليون دوالر، أي 
بنسبة 46% من إجمالي قيمة جميع 
االكتتابات املسجلة إقليميا. وجاء 
إصدار ش���ركة جهينة للصناعات 
الغذائية املصرية بقيمة 176.4 مليون 
دوالر في املرتبة الثانية، تاله إصدار 

أك���د تقري���ر إرنس���ت ويونغ 
لصفقات االكتتاب اإلقليمية خالل 
النصف األول من العام احلالي، أن 
أسواق االكتتاب اإلقليمية واصلت 
أداءها املنخفض، حيث مت تسجيل 
11 صفقة صغي���رة احلجم بقيمة 
إجمالية بلغت مليار دوالر أميركي 
في النصف األول من 2010. ويشير 
هذا األداء إلى انخفاض بنسبة %9 
مقارنة مع أداء نف���س الفترة من 
العام املاض���ي، األمر الذي يعكس 
مواصلة مسيرة تراجع االكتتابات 

في املنطقة.
وعلى غرار العام املاضي، فقد 
هيمنت شركات التأمني السعودية 
خالل النصف األول لعام 2010 على 
نشاط أسواق االكتتاب اإلقليمية، في 
ظل التزام هذه الشركات بالقوانني 
احمللية الناظمة التي تفرض عليها 
ضرورة طرح أسهمها لالكتتاب خالل 
مدة زمنية محددة. وال يزال تسجيل 
صفقات االكتتاب في السوق أبطأ من 
املتوقع بسبب حالة عدم االستقرار 
التي تشهدها املنطقة  االقتصادي 
وانخفاض مستوى ثقة املستثمرين. 
ورغم اإلعالن عن إمكانية تسجيل 
أكثر من مائة صفق���ة اكتتاب في 
النصف الثاني م���ن 2010، إال أنه 
يرج���ح امتام عدد قلي���ل من هذه 

الصفقات خالل العام احلالي.
كما سجلت نشاطات االكتتابات 
اإلقليمي���ة ارتفاعا« خالل الربعني 
األول والثان���ي من هذا العام على 
التوالي فوفقا لتقرير إرنست ويونغ، 
وصلت عائدات االكتتابات اإلقليمية 
إلى 590.6 ملي���ون دوالر أميركي 
خالل الربع الثاني من العام احلالي، 
مقارنة مع 420.5 مليون دوالر في 
الربع األول من نفس العام، وبنسبة 
منو بلغت 40.5% في إجمالي رأس 

املال الذي مت تسجيله. 
وفي س���ياق تعليقه على هذه 
التط���ورات، فقد ق���ال فل غاندير، 
رئيس خدمات استشارات الصفقات 
في إرنست ويونغ الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا: »على الرغم من عدم 
ارتقاء األرقام احلالية إلى مستويات 
ما قبل األزمة، إال أن هناك توجها 
يشير إلى ابتعاد السوق عن احلد 
األدنى من دورته الس���وقية. وقد 
تركزت نشاطات االكتتاب في األرباع 
الثالثة األخيرة بش���كل خاص في 
السعودية واألردن وقطر ومصر 
وسورية. ولكي يعود سوق االكتتاب 
اإلقليمي إلى طريقه نحو التعافي، 

بحسب تقرير إلرنست ويونغ

تراجع عائدات صفقات االكتتاب في منطقة الشرق األوسط بنسبة 9% خالل النصف األول من 2010، مقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي

عروض اكتتابات زيادة رأس المال
ق��ال التقرير انه في بعض األحي��ان، ينظر إلى 
إجناز اكتتابات زيادة رأس املال في الشركات العامة 
كمؤشر على انتعاش سوق االكتتابات. فقد شهدت 
الفت��رة املمتدة بني الرب��ع األول والربع الثاني لهذا 
الع��ام منوا في عدد صفق��ات اكتتابات زيادة رأس 
املال بنس��بة تخطت 100%، مرتفعة من 612 إلى 1361 
صفقة، محققة منوا في عائدات االكتتابات من 101.1 
ملي��ار دوالر إلى 284.2 مليار دوالر. أما بالنس��بة 
لقيمة االكتتاب��ات، فقد جاءت هذه النتائج بش��كل 
خاص بفضل املؤسس��ات املالية التي تسعى لتعزيز 

رأسمالها وترميم ميزانيتها.
ويرى محللو الس��وق بش��كل عام أن مؤشرات 
انتعاش سوق االكتتابات تتلخص في: تدفقات املال 
اإليجابية في سوق األس��هم، وشهية املستثمرين، 

والتوقع��ات املتفائل��ة ألرب��اح الش��ركات، وتعافي 
تقييمات الس��وق، والدالئ��ل على توفر الس��يولة 
لتحفيز إنفاق الش��ركات واملستهلكني، والصفقات 
الناجحة لبيع األسهم واملتضمنة بيع أقسام مستقلة 
من ش��ركات عامة ضخمة، وطرح أس��هم شركات 

جديدة تطلقها شركات عامة كبرى.
ويقول غيل فورير: »لقد أظهرت جتارب الركود 
السابقة أن الش��ركات الناجحة استطاعت في كثير 
من األحيان تخطي أصعب األوقات. وسوف يتطلب 
تعافي سوق االكتتاب ربعني أو ثالثة أرباع على األقل 
بانتظار استقرار االقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة. 
إال أن فتح األسواق وحتس��ن التقييمات سيشجع 
بعض الش��ركات عالية املستوى على االستفادة من 

هذه الفرصة«.

فؤاد العويشي

موقع »أعمالي« اإللكتروني يطلق حملة 
التعريف بخدماته المميزة

ونش���اطاتها وخدماته���ا على 
مختلف األصعدة.

فض���ال ع���ن أن املوقع يتيح 
للمتصفح التنقل بني جميع أسواق 
اخلليج العربي بيسر وسهولة دون 
اخلروج من املوقع أو من الصفحة 
الرئيسية، إضافة للتعرف على 
مؤشرات األسواق املالية العاملية 
)آسيا � أوروبا � أميركا( باإلضافة 
إلى آخر مستجدات أسواق النفط 

والثروات املعدنية.
وتاب���ع العويش���ي: »لقد مت 
ع���رض الش���عارات اخلاص���ة 
بالشركات املشاركة على الصفحة 
الرئيس���ية للموق���ع بعناي���ة 
وباحتراف لتكون نافذة تتم من 
خاللها متابعة نشاطات وأخبار 
الش���ركات بحيث تكون مبثابة 
قناة العالقات العامة )P.R( لهذه 
الشركات عن طريق إيصال الزائر 

إلى موقع الشركة.

هو األول م���ن نوعه من حيث 
الشمولية فيما يقدمه من خدمات 
ومعلوم���ات تص���ب في خدمة 
املهتم���ني وحتق���ق متطلباتهم 
في دنيا امل���ال واألعمال والذي 
يعكس نتائ���ج أعمال مختلف 
املؤسسات املالية واالقتصادية 

أطلق موقع أعمالي »اإللكتروني 
Aamaly.net »اخل���اص بعال���م 
املال واألعمال حملته التعريفية 
بخدمات املوقع املميزة في دنيا 
املال واألعمال، حيث يتميز املوقع 
بتقدميه عرضا مبتكرا لنشاطات 
املالية  الشركات واملؤسس���ات 
العامل���ة في الس���وق الكويتي 
النشاطات في جميع  ومختلف 

مجاالت األعمال واالقتصاد.
وص���رح الرئيس التنفيذي 
العويشي  للمشروع فؤاد علي 
بقوله: »س���عينا بدأب وطموح 
لتوفير موقع يقدم باقة مبتكرة 
الرائدة في مجال  من اخلدمات 
امل���ال واألعمال، فج���اء موقع 
»Aamaly.net« ليؤمن مجمل وأهم 
اخلدمات واملعلومات االقتصادية 
التي يريد  واملالية والصناعية 
املتصفح الوصول إليها، ويسرنا 
أن نعلن وبفخر أن موقع أعمالي 

»المدينة للتمويل«: ارتفاع مؤشر بورصة مومباي ٪15
منذ بداية العام متعافياً من آثار األزمة العالمية

التي دفعت الى ذلك منها على 
املستوى االقتصادي والتي متثل 

عنصر جذب للسيولة.
بورصة نيودلهي

 وم���ن ناحية أخ���رى بني 
 S&P CNX التقرير أن مؤش���ر
Nifty حقق مكاسب أسبوعية 
بلغت 2%، حيث أغلق املؤشر 
جلسة تداول 24 سبتمبر املاضي 
عند مستوى 6.018 نقطة محققا 
مكاسب أس���بوعية بلغت 134 
نقطة، بينما بلغت مكاسبه من 
أول الش���هر 616 نقطة ليرتفع 
املؤشر 11% وتصل مكاسبه من 

بداية العام الى %16.
وذكر أن املؤشر يتحرك حاليا 
حول القمة التاريخية التي بلغها 
في 8 يناير 2008 عند مستوى 
6.287، وهو ما يدعم أن املؤشر 
سيستهدف مستويات سعرية 
جديدة بعد قدرته على التعافي 
العاملية  املالية  آثار األزمة  من 

بشكل واضح.

مبا يعني أن السوق قد يكون 
في بداية مرحلة الصعود على 
القصير واملتوس���ط  املدي���ني 
وذلك في ظل توافر حزمة من 
العوامل واملعطيات االيجابية 

آثار األزمة العاملية وبدء مرحلة 
الصعود من جديد.

والح���ظ التقرير أن اجلزء 
األكبر من املكاسب قد حتققت 
الثالثة األخيرة،  في األش���هر 

للمؤش���ر الى معاودة اختراق 
مس���توى 20.000 نقطة ألول 
مرة منذ نهاية ديس���مبر لعام 
2007، مما يعد مؤشرا قويا على 
تعافي السوق بشكل كبير من 

ق��الت شركة 
ال�م�دي�ن���ة 
للت�م�وي���ل 
واالس���تثمار في تقرير لها عن 
أس���واق املال الهندي���ة ان هذه 
األسواق سجلت أداء متميزا منذ 
بداية العام وحتى نهاية جلسة 
تداوالت 24 سبتمبر 2010، حيث 
تس���ابقت املؤش���رات الرسمية 
لبورصت���ي مومباي ونيودلهي 
في حصد املكاسب خالل األسبوع 

املاضي بشكل نسبي. 
وأوضح التقرير أن مؤش���ر 
SenSex الرسمي لبورصة مومباي 
اقفل مع نهاية تداوالت األسبوع 
عند مستوى 20.045 نقطة محققا 
مكاسب أسبوعية بلغت 451 نقطة 
مرتفعا 2.3%، لتصل مكاس���ب 
املؤشر من أول الشهر الى 2074 

نقطة ومرتفعا %12.
وبلغت مكاسب املؤشر منذ 
بداية العام الى اآلن 15%، وقد 
س���اعدت االرتفاع���ات القوية 

تجاوز حاجز الـ 20 ألف نقطة ألول مرة منذ نهاية ديسمبر 2007

المنيفي رئيساً تنفيذياً لـ »الكويتية للستايرين«
أعلن����ت الش����ركة الكويتية 
للستايرين عن تعيني عادل املنيفي 
التنفيذي.  الرئيس  في منصب 
وبخبرة تزيد على 20 عاما في 
البتروكيماويات، تقلد  مج����ال 
املنيفي قبل تعيينه رئيسا تنفيذيا 
للش����ركة الكويتية للستايرين 
العديد من املناصب القيادية في 
الصناعة البتروكيماوية وآخرها 
مديرا لتطوير االعمال في شركة 
ايكويت للبتروكيماويات ورئيس 

شركة ايكويت للتسويق.
الكويتية  الش����ركة  متث����ل 
للستايرين التي تأسست سنة 
2004 شراكة عاملية بني الشركة 
الكويتية للعطريات وشركة داو 
للكيماويات، وتعتبر الش����ركة 

الكويتية للستايرين اجلهة االولى 
والوحيدة املصنعة ملادة الستايرين 

مومنير في الكويت.

عادل املنيفي

ديبلوماسي تايواني: ملتقى تايوان في الكويت 
يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الثنائي

»كونا«: قال املستشار التجاري في سفارة تايوان 
لدى البالد اين بان تان ان معرض املنتجات التايوانية 
املمتازة االول »ملتقى تايوان« الذي سيقام بالكويت 
في أكتوبر املقبل يهدف الى تعزيز التبادل التجاري 

وتوطيد العالقات االقتصادية بني البلدين.
وأضاف تان في تصريح ل� »كونا« امس ان العديد 
من الشركات التايوانية مهتمة بالدخول الى السوق 
الكويتي وهي تعتبر املعرض فرصة الطالع املستهلكني 
الكويتيني على منتجاتها. وأوضح أن لقاءات اقتصادية 
عديدة جمعت وفودا تايونية مع رجال اعمال كويتيني 

في وقت سابق للخروج بفكرة اقامة هذا املعرض.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بني البلدين جتاوز 

حاجز 8.2 مليارات دوالر عام 2008 معظمها صادرات 
نفطية كويتية الى تايوان التي حتتل املرتبة الثالثة بعد 
اليابان وكوريا الشمالية من حيث الصادرات النفطية 
الكويتية. وأشار الى أن العديد من املنتجات التايوانية 
تأتي الى الكويت ع����ن طريق دبي حيث تعتبر تلك 
الواردة مباشرة الى الكويت من تايوان ضئيلة متوقعا 
أن يس����اهم امللتقى في رفعها بعد اطالع املستهلكني 
الكويتيني على البضائع التايوانية مباشرة. وقال ان 
عدد الشركات التايوانية املشاركة في املعرض الذي 
سيقام على أرض املعارض مبنطقة مشرف بني 10 و12 
أكتوبر املقبل يتجاوز 30 شركة في كثير من املجاالت 

أهمها التكنولوجيا وامليكانيك وغيرها.

تقــرير


