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سجل 874 مليار دوالر نتيجة االنخفاض الحاد في أسعار النفط وتأثر القطاعات الخدماتية واإلنتاجية األخرى باألزمة المالية

»كامكو«: 18% تراجع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج في 2009
االقتصاد الكويتي الخامس عربيًا والثالث خليجيًا بإجمالي ناتج محلي بلغ 110 مليارات دوالر تشكل 12.6% من حجم اقتصاد دول الخليج و6.6% عربيًا

»الجمان«: 21 سهمًا إسالميًا حققت مكاسب
 و28 أخرى تكبدت خسائر في أكتوبر

قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
في حتليل موجز ألداء األس����هم اإلسالمية 
خالل أكتوبر املاضي، ان مؤشر »جلوبل« 
اإلسالمي حقق أرباحا مبعدل 4.41%، باملقارنة 

مع أرباح ملؤشر »جلوبل« العام مبعدل %1.36.
 وقد حقق 21 سهما إسالميا مكاسب بلغ متوسطها 
12.2%، مبا نسبته 37% من عدد األسهم اإلسالمية، بينما 
تكبد 28 سهما إسالميا خسائر بنسبة بلغت 8%، وقد 
بلغت نس����بة األسهم اخلاسرة 49%، أما األسهم التي 

لم تتغير أس����عارها فبلغ عددها 8 أسهم بنسبة %14 
من إجمالي األسهم اإلسالمية، في حني هناك 6 أسهم 

موقوفة عن التداول.
واشار »اجلمان« الى انه من أكثر األسهم اإلسالمية 
حتقيقا للمكاسب »مينا« مبعدل 43.5%، تاله »أبيار« 
مبع����دل 27.3%، ثم »املتحد« مبع����دل 23.1%، أما أقل 
األسهم اإلس����المية حتقيقا للمكاسب فكان »سنام« 
مبعدل 1.1%، تاله »بتروجلف« مبعدل 1.2%، ثم »جراند« 

مبعدل 2.%.

استحوذت على 28% من قيمة التداول خالل أكتوبر

»وضوح«: زيادة تدفق السيولة 
على األسهم اإلسالمية بنسبة %36.6 

بنسبة ارتفاع شهري بلغت %9.1 
مع االستحواذ على 10% من القيمة 
الش����ركات  االجمالي����ة لتداوالت 
االس����المية ليعقبه قطاع البنوك 
في االرتفاع بنسبة 6.83% وبنسبة 
استحواذ 58% من اجمالي تداوالت 
الشركات االسالمية. بينما تصدر 
التراجعات  الكويت����ي  قطاع غير 

بانخفاض 4.75% عن اغالق الشهر 
الس����ابق بتداوالت متثل 2% فقط 
م����ن اجمالي قيمة ت����داوالت تلك 
التراجع  الش����ركات، ليعقبه في 
قطاع اخلدمات بنس����بة انخفاض 
0.48% مع االستحواذ على 13% من 
اجمالي تداوالت الشركات االسالمية 

خالل اكتوبر.

وتص���در ارتفاعات االس���هم 
االسالمية سهم »هيتس تليكوم« 
الذي اغلق بنهاي���ة اكتوبر عند 
مستوى 82 فلس���ا بارتفاع %64 
عن اغالق سبتمبر املاضي، ليعقبه 
س���هم »مينا« بارتف���اع 44% مع 
اغالقه عند 61 فلسا، بينما تصدر 
املواساة بفقده  التراجعات سهم 

25% من قيمته ليغلق عند 114 فلسا 
ثم منتزهات بتراجع 23.1% ليغلق 
عند 50 فلسا. وتصدر سهم »بيتك« 
نشاط االسهم االسالمية من حيث 
املتداولة بتداوالت بلغت  القيمة 
103 ماليني دين���ار، ثم »الدولي« 
بتداوالت وصلت قيمتها الى 63 

مليون دينار.

قال����ت ش����ركة وضوح 
لالستش����ارات املالي����ة 
واالقتصادية في نشرتها 
الشهرية عن الشركات اإلسالمية 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية، ان مؤشر وضوح االسالمي 
املتوافقة مع الشريعة  للشركات 
اكتوبر  االس����المية اغلق بنهاية 
املاضي عند مس����توى 88.3 نقطة 
بارتفاع بلغت نسبته 5.98% مقارنة 
بإغالق سبتمبر املاضي، لتصل بذلك 
مكاس����به منذ بداية العام احلالي 
الى 8.91% وذلك مقارنة باملؤشر 
السعري للس����وق الكويتي الذي 
لم تتجاوز نس����بة ارتفاعه خالل 

اكتوبر %1.13.
وبلغ عدد الشركات االسالمية 
املتداولة بالبورصة خالل اكتوبر 
64 شركة استحوذت تداوالتها على 
املتداولة  القيمة  28% من إجمالي 
بالس����وق لتصل الى 336 مليون 
دينار من إجمالي 1.2 مليار دينار 
هي قيمة تداوالت السوق االجمالية، 
ارتفاع السيولة  ولتصل نس����بة 
املتدفق����ة على االس����هم املتوافقة 
مع الش����ريعة الى 36.6% مقارنة 

بتداوالت الشهر السابق.
واس����تحوذت االسهم املدرجة 
باملؤشر االس����المي على 44% من 
إجمالي كمية االسهم املتداولة لتصل 
الى 3 مليارات س����هم من اجمالي 
االسهم املتداولة بالسوق الكويتي 

والتي بلغت 6.8 مليارات سهم.
وتباينت إغالقات مؤش����رات 
القطاعات وفقا للشركات االسالمية 
املدرج����ة داخ����ل كل قطاع، حيث 
تصدر االرتفاع����ات قطاع العقار 

وقد كان 2009 مأساويا على 
تل���ك االقتصاديات كغيرها من 
العربية  اقتصاديات املنطق���ة 
والعالم حي���ث انخفض الناجت 
احمللي االجمالي بنس���بة %18 
ليصل الى 874 مليار دوالر أما 
بالنسبة للدول العربية األخرى، 
فيالحظ أن معظمها شهد تراجعا 
في الن���اجت احمللي باس���تثناء 
كل من مص���ر ولبنان واألردن 

واملغرب حيث اس���تطاعت تلك 
الدول حتقيق منو إيجابي نتيجة 
اعتمادها عل���ى قطاع اخلدمات 
والسياحة بالدرجة األولى وكذلك 
عدم تأثر قطاع العقار فيها كما 

كان احلال في دول اخلليج.

توقعات النمو االقتصادي

واضاف التقري���ر انه وبعد 
املرحلة الصعب���ة التي مر بها 

االقتص���اد اخلليجي خصوصا 
واالقتصاد العاملي عموما خالل 
عام 2009، هناك مؤشرات إيجابية 
لالنتعاش في االقتصاد العاملي 
حيث من املتوقع أن يسجل منوا 
إيجابيا بنسبة 7% ليصل حجمه 
إلى 62 تريليون دوالر خالل 2010 
وذل���ك بعد أن تراجع بنس���بة 
5%خالل2009 أما بالنسبة لدول 
اخلليج فمن املتوقع أن تشهد منوا 

عاليا في الناجت احمللي اإلجمالي 
النفط  مدفوعة بارتفاع أسعار 
التحفي���ز االقتصادية  وخطط 
التي تعتمده���ا حكومات تلك 
ال�  النمو  الدول لتتعدى نسبة 
15% حيث من املتوقع أن يتخطى 
من جديد الناجت احمللي اإلجمالي 
لدول اخلليج التريليون دوالر 
ليش���كل نحو 1.6% من إجمالي 
حجم االقتصاد العاملي في حني 

اوض���ح تقري���ر 
ادارة  عن  صادر 
بحوث االستثمار 
في ش���ركة مش���اريع الكويت 
االس���تثمارية الدارة األص���ول 
الناجت احمللي  )كامكو( ح���ول 
االجمالي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ومنطقة شمال أفريقيا 
ان آخر األرقام املتوافرة عن حجم 
االقتصاديات العربية تشير الى 
الناجت احمللي  منو س���لبي في 
االجمالي لتلك الدول خالل عام 
2009 نتيجة االنخفاض احلاد 
في أسعار النفط وتأثر القطاعات 
اخلدماتية واالنتاجية األخرى 
باألزمة املالية وما نتج عنها من 
تداعيات على القطاع املالي وقطاع 
األعمال واالستثمارات في تلك 
الدول حيث بلغ اجمالي الناجت 
احمللي ل���دول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل عام 2009 نحو 
874 مليار دوالر وبتراجع حاد 
عن 2008 بلغ نح���و 18% حني 
تخطى حجم اقتصاديات دول 
اخلليج حاجز تريليون دوالر. 
أما الدول العربية األخرى فقد 
شهدت أيضا تراجعا في الناجت 
احمللي االجمالي ولو بوتيرة أقل 
مقارنة مع دول مجلس التعاون 
اخلليجي حيث سجلت انخفاضا 
بنسبة 6.4% لتسجل 784.6 مليار 
دوالر مقارنة مع 838 مليار دوالر 

في2008.
وبالتالي يكون الناجت احمللي 
االجمالي للدول العربية مجتمعة 
قد انخفض بنس���بة 13% خالل 
2009 ليصل الى 1.66 تريليون 
دوالر مقارنة مع أعلى مستوى 
وصل اليه خالل 2008 حني بلغ 
1.91 تريليون دوالر وذلك نتيجة 
األزم���ة املالية العاملية وما كان 
لها من تأثير سلبي على أسعار 

النفط وأسواق املال والعقار.
وفي نظرة على الناجت احمللي 
االجمالي للدول العربية مجتمعة 
خالل األعوام التي سبقت األزمة 
أنها سجلت منوا  املالية يتبني 
بلغ 75%منذ عام 2005 باجمالي 
1.1 تريليون  بل���غ  ناجت محلي 
دوالر ليصل في 2008 الى أعلى 
مستوى له حني بلغ 1.91 تريليون 

دوالر.

الدول العربية

اململكة  ان  التقري���ر  وب���ني 
العربية الس���عودية تعتبر من 
الدول العربية األكبر حجما في 
اقتصادها بناجت أجمالي بلغ 376 
مليار دوالر خالل 2009 وبالتالي 

شكل اقتصاد اململكة نحو %43 
و23% من اجمالي حجم اقتصاد 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وال���دول العربية على التوالي. 
أما االمارات العربية املتحدة فقد 
حلت في املركز الثاني باجمالي 
ناجت محلي بلغ 224 مليار دوالر 
خ���الل 2009 وبانخفاض بلغ 
12%مقارنة مع 254 مليار دوالر 
خالل 2008، أما مصر واجلزائر 
فق���د احتلتا املرتبت���ني الثالثة 
والرابعة حيث بلغ الناجت احمللي 
االجمالي لتلك الدولتني نحو 188 
و140 مليار دوالر على التوالي، 
أما االقتصاد الكويتي فقد أتى في 
املركز اخلامس عربيا والثالث 
خليجيا باجمالي ناجت محلي بلغ 
110 مليارات دوالر وبالتالي شكل 
نحو 12.6%من حجم اقتصاد دول 
مجلس التعاون اخلليجي و%6.6 
من حجم اقتصاد الدول العربية 

مجتمعة.

نمو اقتصادي بالسالب 

كما ذكر التقرير انه وبعد أن 
شهدت اقتصاديات منطقة اخلليج 
منوا قياس���يا بل���غ 25% خالل 
2008 مدفوعا بارتفاع أس���عار 
النفط وتوافر الس���يولة ومنو 
التسهيالت االئتمانية وانتعاش 
الناجت  العقاري تخطى  القطاع 

االجمالي التريليون دوالر.

يشكل كل من االحتاد األوروبي 
والواليات املتحدة األميركية نحو 
26% و23.6% من حجم االقتصاد 

العاملي ل� 2010 على التوالي.
الدول  أم���ا عل���ى صعي���د 
اخلليجية فإن توقعات النمو لعام 
2010 في الناجت احمللي اإلجمالي 
تشير إلى أن دولة قطر سوف 
تتصدر الدول اخلليجية من حيث 
نس���بة النمو في الناجت احمللي 
اإلجمالي والتي من املتوقع أن 
تصل إلى 29% ليصل بذلك حجم 
الناجت احمللي القطري اإلجمالي 
في 2010 إلى 126.5 مليار دوالر 
مقارن���ة مع 98 مليار دوالر في 
2009 مدفوعا بتوافر الفوائض 
املالية لدى الدولة والناجتة عن 
الزيادة في حجم اإلنتاج للغاز 
الطبيعي والبترول، حيث تقوم 
دولة قطر حاليا باستثمار جميع 
القطاعات التي تعزز من النمو 

االقتصادي في البالد.
املالية في  الفوائ���ض  أم���ا 
التحتية وفي  البنى  مش���اريع 
الكويت فق���د جاءت في املرتبة 
الثانية من حيث نس���بة النمو 
الن���اجت احمللي  املتوقع���ة في 
اإلجمالي والتي من املتوقع أن 
تصل إلى 18% ليصل بذلك حجم 
الناجت احمللي الكويتي اإلجمالي 
في عام 2010 إلى 130 مليار دوالر 
مقارنة م���ع 110 مليارات دوالر 

في 2009، أما بالنسبة للمملكة 
العربية السعودية، فمن املتوقع 
أن يصل حج���م اقتصادها إلى 
434.4 مليار دوالر وبنسبة منو 

قد تصل إلى %16.

حجم اقتصاد الخليج

وقال التقرير انه عند مقارنة 
حجم اقتص���ادات دول مجلس 
التعاون اخلليجي والدول العربية 
األخرى مع الدول املتقدمة نرى أن 
احلجم االقتصادي اليزال صغيرا 
بالرغم من النمو االقتصادي الذي 
حتقق خالل العش���ر س���نوات 

املاضية.
فعلى سبيل املثال فإن حجم 
االقتصاد اخلليجي لعام 2009 
والبالغ 874 مليار دوالر ال يتعدى 
نسبة ال� 60%من حجم اقتصاد 
اسبانيا الذي بلغ 1.47 تريليون 
دوالر، وكذلك فإن حجم االقتصاد 
العربي مجتمع���ا ال يتعدى ال� 
78%من حج���م اقتصاد ايطاليا 

البالغ 2.11 تريليون دوالر.
وهذا دليل واضح على صغر 
العربي بالرغم  حجم االقتصاد 
من الدور األساسي الذي تلعبه 
دول اخلليج العربي في أسواق 
النفط الذي يعتبر سلعة أساسية 
لالقتصاد العاملي وكذلك رؤوس 
األموال التي تقوم دول اخلليج 

باستثمارها في العالم.

الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي )2005 - 2010(تقـارير
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أكبر ست دول عربية من حيث الناتج المحلي اإلجمالي
م*20062007200820092010جميع األرقام بالمليار دوالر أميركي

1- السعودية
نسبة النمو السنوية

356.1
%12.9

386.7
%8.6

476.2
%23.1

375.7
)%21.1(

434.4
%15.6

2- اإلمارات العربية املتحدة
نسبة النمو السنوية

175.2
%27.0

207.4
%18.4

254.4
%22.7

223.9
)%12.0(

239.6
%7.0

3 – مصر
نسبة النمو السنوية

107.4
%19.6

130.3
%21.3

162.4
%24.6

188.0
%15.8

216.8
%15.3

4- اجلزائر
نسبة النمو السنوية

117.3
%14.2

134.3
%14.5

170.2
%26.7

139.8
)%17.9(

159.0
%13.7

5- الكويت
نسبة النمو السنوية

101.9
%26.2

119.2
%16.9

144.8
%21.5

109.7
)%24.2(

130.0
%18.5

6- قطر
نسبة النمو السنوية

60.5
%42.4

80.8
%33.6

110.7
%37.0

98.3
)%11.2(

126.5
%28.7

م*: متوقع
)IMF( املصدر: بحوث كامكو وصندوق النقد الدولي

األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل شهر أكتوبر 2010
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27.5357.527.3أبيار2
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2222.50.52.3جراند19
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899011.1سنام21

12.2املتوسط


