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 المعدل تراجع إلى ٩٫٤٪ واستوعب ١٠٠ ألف وظيفة الشهر الماضي

 أوباما: انخفاض أعداد البطالة 
  يعكس مدى تحسن االقتصاد األميركي

 دوالر واحد راتب سنوي 
  لرئيس ثاني أكبر شركة في أميركا 

 توقعات بتباطؤ حاد 
في النمو االقتصادي 

بمنطقة اليورو
ـ أ.ش.أ: ذكرت صحيفة   لندن 
«تليغــــراف» البريطانية امس أن 
اليورو  النمو االقتصادي ملنطقة 
تباطأ أكثر مما كان متوقعا في الربع 
الثالث من العــــام املاضي مقارنة 
العام، حسبما  بالربع األخير من 
أظهرت بيانات مكتب إحصائيات 
االحتاد األوروبي «يوروسات» أول 

من أمس.
  وقالت الصحيفــــة في تقرير 
أوردتــــه مبوقعهــــا على شــــبكة 
اإلنترنت إن إجمالي الناجت احمللي 
ارتفع بنسبة ٠٫٣٪ في الربع الثالث 
بدال من تقديرات سابقة أشارت إلى 
ارتفاع بنسبة ٠٫٤٪ وبانخفاض 
عن معدل منو بنسبة ١٪ في الربع 

الثاني حسبما أظهرت البيانات. 

 سان فرانسيسكو ـ د.ب.أ: أظهرت األوراق الرسمية املقدمة إلى 
السلطات األميركية امس أن ستيف جوبز الرئيس التنفيذي لشركة 
ابل لإللكترونيات وهي ثاني أكبر شركة في الواليات املتحدة من 
حيث القيمة السوقية حصل على أجر سنوي قدره دوالر واحد.

  ورغم ذلك فال يوجد ما يدعو لألســـى بالنسبة للوضع املالي 
ملؤسس الشركة األميركية األعلى ربحية في قطاع اإللكترونيات 
بالواليات املتحدة حيث ترتفع قيمة حصته من أســـهم الشـــركة 
بسرعة صاروخية. ميتلك جوبز حاليا ٥٫٥ مليون سهم من أسهم 
الشـــركة تصل قيمتها وفقا لألسعار احلالية إلى ١٫٨ مليار دوالر 
حيث زاد سعر سهم الشـــركة بنحو ٥٠٪ خالل العام املاضي إلى 

٣٣٣ دوالرا تقريبا.
  وفي حني أن راتب جوبز متواضع فإن خليفته املفترض وهو 
تيم كوك مدير تشغيل ابل والذي تولى إدارة الشركة أثناء العطلة 
املرضية التي حصل عليها جوبز العام املاضي حصل العام املاضي 
على راتب سنوي قدره ٨٠٠ ألف دوالر إلى جانب مكافأة قدرها ٥ 
ماليني دوالر و٥٢٫٣ مليون دوالر في صورة عائدات على أســـهمه 

في الشركة.

اعتبـــر  ـ أ.ش.أ:   واشـــنطن 
الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
أن انخفاض أعـــداد البطالة في 
بالده الشهر املاضي يعكس مدى 
التحسن الذي طرأ على االقتصاد 

األميركي.
  وخالل جولة له على أصحاب 
الشـــركات الصغيرة بضواحي 
واشنطن، قال أوباما إن القطاع 
اخلاص حقق منوا في مستويات 
التوظيـــف علـــى مـــدار العام 

املاضي.
  وأشـــار إلـــى أن االقتصـــاد 
األميركي أضاف أكثر من ١٠٠ ألف 
وظيفة الشهر املاضي، وانخفض 
معدل البطالة بشـــكل حاد، وال 
يخفـــى على أحد أن هذه األرقام 
تتغير من شهر إلى آخر، «لكن 
القطاع اخلاص  أن  لنا  الواضح 
حقق منوا في فرص العمل على 
مدار العـــام املاضي، وهي املرة 
األولى التي يتحقق فيها ذلك منذ 

عام ٢٠٠٦».
  وكانت وزارة العمل األميركية 
قد أعلنت أمس عن تراجع معدل 
البطالة في الواليات املتحدة في 
ديسمبر ٢٠١٠ إلى ٩٫٤٪، محققا 
أكبر نســـبة تراجع شهرية منذ 

ابريل ١٩٩٨.
  وقد تراجع معدل البطالة في 
السوق األميركي الى ٩٫٤٪ خالل 
ديسمبر املاضي مقارنة بـ ٩٫٨٪ 

خالل شهر نوفمبر السابق له.
أنه متت  الوزارة    وأوضحت 
إضافة قرابـــة ١٠٣ آالف وظيفة 
جديدة لســـوق العمل األميركي 

خالل ديسمبر ٢٠١٠.
  وكان بعــــض احملللني يتوقع 
إضافة ١٥٠ ألف وظيفة خالل ذلك 
الشهر، وقال بن برنانكي رئيس 
مجلس االحتياطي االحتادي (البنك 
املركزي) األميركي امس ان التعافي 
إلى  االقتصــــادي لم يصــــل بعد 
املستوى الذي ميكنه من تخفيض 

البطالة بدرجة ملموسة.

  وقال برنانكي في شـــهادة 
مكتوبة «التعافي االقتصادي 
الذي بدأ منذ عام ونصف العام 
مســـتمر رغم أنه مازال حتى 
اللحظة الراهنة يسير بوتيرة 
غير كافية لتقليل معدل البطالة 
بدرجة كبيرة».ومعدل البطالة 
هو األدنى منـــذ مايو من عام 
٢٠٠٩، كمـــا أن الهبوط مبقدار 
٠٫٤ نقطة مئوية من ٩٫٨٪ في 
الشـــهر السابق عليه هو أكبر 
تراجع منفرد في ١٢ شهرا.كانت 
البطالة ارتفعت إلى ٩٫٨٪ في 
نوفمبر بعد أن ظل مستقرا عند 
٩٫٨٪ ملدة ثالثة أشهر، ما عرقل 
اآلمال فـــي أن يترجم التعافي 
االقتصادي املعتدل توفير مزيد 

من الوظائف.
  ومع ذلك فان الشعور بالتحسن 
الذي ساد في الشهر املاضي اثار 
بعض التساؤالت، إذ قال محللون 
على شـــبكة «سي.إن.بي.سي» 
التلفزيونيـــة إن الهبوط خالل 
الشهر قد يكون ناجتا عن بحث 
عدد أقل من املواطنني بشكل نشط 
عن فرصة عمل وهو ما يعني أن 
قوة العمل بشكل عام قد انكمشت 

فانخفض معدل البطالة املعلن.
  وقـــال جيفـــري روش كبير 
احملللني االقتصاديني في مؤسسة 
«هواريزون إنفســـتمنتس» في 
والية نـــورث كاروالينا لوكالة 
بلومبرغ لألنبـــاء االقتصادية 
«يجب على الشـــركات أن تبدأ 
تعيـــني موظفني جـــدد قبل أن 
نستطيع توقع استمرار اجتاه 
النمو لالقتصـــاد، فتباطؤ منو 
الوظائف ســـوف يكبح اإلنفاق 
االستهالكي خالل الفصول القليلة 

املقبلة».
  وبشـــكل عام انخفض عدد 
العاطلني عن العمل في الواليات 
املتحدة الشهر املاضي مبقدار ٥٥٦ 
ألف عاطل إلى ١٤٫٥ مليون عاطل 

بحسب بيانات وزارة العمل.
  وقـــال برنانكـــي إن هنـــاك 
مؤشرات «مشجعة» على ارتفاع 
االســـتهالك وإنفاق املستهلكني، 
التوظيف في  مضيفا ان خطط 
االقتصاد حتسنت خالل األشهر 
األخيـــرة وهـــو مـــا اتضح من 
تراجع أرقـــام طلبات احلصول 
على إعانة البطالة خالل الشهرين 

املاضيني. 

 أوضح في تقريره السنوي الخاص بـ «األنباء» أن المؤشر السعري سيصعد بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ نقطة

 «مصالح االستثمارية»: توقعات بارتفاع قيمة
   وحجم التداوالت في الربع األول من ٢٠١١

 إعداد:  عمر راشد
السنـــوي  التقــرير    تـــوقــع 
الصــــادر عــــن إدارة الدراســــات 
والبحــــوث في شــــركة مصالح 
االســــتثمارية واخلاص بجريدة 
«األنباء» أن يواجه السوق مجموعة 
من االيجابيات والسلبيات حتدد 
أداءه من حيث الصعود والهبوط 
الفتا الى أن هنــــاك مجموعة من 
السلبيات سواء كانت تلك املؤثرات 
بشكل مباشر أو غير مباشر، ويبقى 
ارتفاع أو انخفاض السوق رهن 
حلجم تلك االيجابيات والسلبيات 
الغلبة والطفو  وأيهما تكون لها 
على اآلخر.وأشار التقرير الى أن 
العوامل الرئيسية التي ميكن ان 
تقود السوق صعودا او هبوطا في 
٢٠١١ هي ما سترسم صورة واجتاه 
السوق صعودا يتوقف على عوامل 

إيجابية تتمثل في:

  أوال: اإليجابيات

  ١ـ  االنتهاء من صفقة بيع ٤٦٪ 
من اسهم شركة زين بداية العام 
القادم وما سوف يولده حصيلة 
البيع من سيولة كبيرة تعود إلى 
السوق مرة ثانية أو اجلزء األكبر 
منها على األقل، كما سوف يتخلص 
الســــوق من الكثير من االشاعات 
التي يســــتغلها بعض مستثمري 
الســــوق في تغير دفة الكثير من 
األسهم بحسب منفعتهم الشخصية 
سواء تصعيدا لتصريف ما لديهم 
من اسهم او هبوطا لتجميع األسهم 
وما لذلك من اثار سلبية على السوق 

بوجه عام.
  ٢ ـ مازالت األســــعار السوقية 
للكثير من األسهم متدنية قياسا 
بأدائها التشغيلي أو بالتحسن العام 
في أسعار النفط وبالتالي الفائض 
في املوازنة العامة للدولة مما يخلق 

فرصا جيدة للشراء.
  ٣ـ  دخول خطة التنمية املقررة 
بشكل أكثر فاعلية خالل العام سوف 
يعمل على توفير ســــيولة جيدة 
وفرص عمل للكثير من الشركات 
وخاصة املقاوالت وما يتولد عن 
ذلك من أرباح للشركات املدرجة 
املستفيدة تنعكس فيما بعد على 

أسعارها السوقية.
  ٤ ـ ممارســــة هيئة سوق املال 
لدورها بشكل اكبر يعطي للسوق 
مصداقية، كما أن تنظيم عمليات 
ســــير التداول يشجع الكثير من 
املســــتثمرين على ضــــخ املزيد 
من الســــيولة كما قد يشجع ذلك 
املســــتثمر األجنبي على الدخول 

الى السوق.
  ٥ـ  استمرار انخفاض الفائدة الى 
مستويات متدنية جدا على جميع 
العمالت يشــــجع على االقتراض 
النخفاض التكلفــــة وخاصة مع 
توافر فرص استثمارية جيدة في 

السوق.
  ٦ ـ حتســــن معظم األســــواق 
العاملية خــــالل عام ٢٠١٠ وارتفاع 
الكثير من أسعار أسهمها السوقية 
سوف يجعل هناك ميزة نسبية 
لالستثمار في البورصة، وخاصة 
من بدء ظهور أرباح شركاته املدرجة 

بالسوق.
  ٧ ـ التوقع باســــتمرار أسعار 

النفط في االرتفاع متخطية املائة 
دوالر للبرميل الزدياد الطلب عليها 
وكذلك مع ظهور العديد من التقارير 
بشأن تراجعات مخزونات النفط 
األميركية سوف يزيد من فائض 
املوازنة العامــــة للدولة ومن ثم 

انعكاسها على االقتصاد العام.

  ثانيا: السلبيات 

  ١ـ  اخلسائر الكبيرة التي مني بها 
جميع املستثمرين بالسوق سوف 
تقلص حجم االستثمار في السوق 

بشكل كبير.
  ٢ ـ عــــزوف الكثير ممن فقدوا 
اجلزء األكبر مــــن أموالهم خالل 
التعامل فــــي األوراق في العودة 
للسوق مرة ثانية له وخاصة مع 
استمرار اخلسائر للعام الثالث على 

التوالي.
  ٣ ـ يتوقع ان تعلن الكثير من 
الشركات عن خسائر لنتائج العام 
املالــــي املنتهي في ٢٠١٠ مما يؤثر 
ســــلبيا على أســــعارها السوقية 
وبالتالي ضغطا على مؤشــــرات 

قياس األداء.
  ٤ـ  الكثيــــر من الشــــركات لن 
تســــتطيع ان تقوم بإجــــراء أي 
توزيعات نقدية عن العام املنتهي 
فــــي ٢٠١٠ مما يحرم الســــوق من 

سيولة هذه التوزيعات.
  ٥ـ  قد تلجأ الكثير من الشركات 
الى القيام بتوزيعات أسهم منحة مما 
يؤثر سلبا على أسعار تلك الشركات 

وبالتالي مؤشري السوق.
  ٦ـ  هنــــاك الكثير من الدعاوى 
املالية املنظورة امام القضاء ضد 
العديد من املستثمرين سواء أفراد 
او شــــركات فالفصل فيها لصالح 
اجلهات الدائنة سوف يضعف من 
املراكز املالية لهؤالء املستثمرين.

  ٧ـ  االنخفاضــــات املتتالية في 
أسعار العقارات وكثرة املساحات 
غير املؤجرة سوف تسبب الكثير 
من التراجعات فــــي قيم األصول 
سواء لشركات عقارية مدرجة او 

غير مدرجة.

  سيناريوهات ٢٠١١

  وقال التقرير انه وبعد شرح 
االيجابيات والســــلبيات املتوقع 
ان مير بها السوق خالل عام ٢٠١١ 
ميكن ان نوضــــع التصور التالي 
ملجريات تداول السوق بوجه عام 

وهي كالتالي:
  ١ ـ سوف تشهد تداوالت اجللسات 
االولى من بداية العام مرحلة جيدة 
من االرتفاعات للرغبة في تكوين 
مراكز جديدة على أسهم يتوقع لها 
حتقيق ارباح والقيام بتوزيعات 
وخاصة نقدية او شــــركات تعدل 

أوضاعها خالل عام ٢٠١١.
  ٢ـ  اإلعالنات االيجابية املرتقبة 
لبعض الشركات وخاصة لقطاع 
البنوك او األسهم منخفضة القيمة 
السوقية حاليا سوف تدفع تداوالت 
السوق ومؤشراته القياسية الى 

االرتفاع.
  ٣ ـ سوف تزداد حدة املضاربة 
وتتسع مبكرا هذه العام قياسا بعام 
٢٠١٠ خاصة مع إمتام صفقة بيع 
زين ملا ستوفره من سيولة عالية 
لدى الكثير من املستثمرين، ولذا 
ننصح بعدم االحتفاظ باألســــهم 
طويال وسوف يخلق ذلك ارتفاعات 
قياسية في أحجام وقيم التداوالت 
مع حتقيق مكاسب كبيرة للكثير 

من مستثمري السوق.
  ٤ ـ سوف يشهد السوق خالل 
الربع األول من العام مكاسب كبيرة 
ســــواء على صعيد األداء او على 
صعيد القيــــم واحلجم نتيجة ملا 
مت توضيحه فــــي النقاط الثالث 

السابقة.
  ٥ـ  ســــوف تكون نتائج الربع 
األول مــــن هذا العام أفضل بكثير 
قياسا بالربع األول من العام املاضي 
وخاصة على قطاع البنك الذي بدأ 
في إيقاف اســــتقطاع مخصصات 
منذ الربــــع الثالث من العام ٢٠١٠ 
وســــوف يدفع ذلك السوق بقوة 

الى األمام.
  ٦ـ  االستمرار في ارتفاع أسعار 
النفط املتوقع لها مالمســــة املائة 
دوالر في الربع األول نتيجة استمرار 
االنتعاشات االقتصادية املتوقعة 
القتصادات الدول الكبرى سوف 
يشكل عامال نفسيا جيدا لالستثمار 
في األسواق املالية بدول املنطقة 
وخاصة الســــوق السعودي، وما 
لذلك من عامل دفع ايجابي ينعكس 
على جميع أسواق املنطقة لوجود 
ملكيات متبادلة بني شركات السوق 

السعودي وشركات السوق.
  ٧ـ  نتوقــــع ان يحقــــق ارتفاع 
مؤشر السوق السعري ما بني ١٠٠٠ 
و١٥٠٠ نقطة خالل العام وسوف 
يكون ذلك على حساب التراجع في 
األرباح املتوقعة للمؤشر الوزني 

قياسا بأرباح عام ٢٠١٠.
  ٨ ـ سوف يتم التعامل بشكل 
كبير على األسهم صاحبة األرباح 
التشــــغيلية والقريبة من قيمتها 
الدفترية وخاصة التي تنخفض 
قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية 

فتكون فرصة الستثمار طويل.

    السوق في ٢٠١٠

  وحول أداء الســــوق في ٢٠١٠، 
أشار التقرير الى أنه لم يكن عام 
٢٠١٠ بأحســــن حاال مــــن عاميه 
الســــابقني على مستثمري سوق 
الكويت لــــألوراق املالية وخاصة 
الشركات غير التشغيلية والتي 
تدخل معظمها ضمن مكونات معادلة 

مؤشر السوق السعري.
  ولفت التقرير إلى أن السوق 
واصل تراجعه ليسجل مستويات 
متدنية ترجع الى خمس سنوات 
سابقة تقريبا، حيث تضامنت معها 
مؤشرات القيمة واحلجم ولم تعد 
شماعة األزمة املالية العاملية هي 
محرك تلــــك التراجعات.وقال إن 
جميع األســــواق العاملية تعافت 
تقريبــــا من األزمة مبــــا في ذلك 
األسهم القيادية في داخل السوق 
نفسه والتي متثل أسهمها أساس 
معادلة املؤشــــر الوزني للسوق 
الذي ارتفع بأكثــــر من ٢٥٪ منذ 
بداية العام، واستعادت الكثير منها 
مستويات ما قبل األزمة او على 
األقل مقاربة منها بعدما انطفأت 
املوجــــة التضخمية العالية التي 
طرأت على الكثير من األســــعار 
السوقية للعديد من األسهم، والتي 
وصلت الى أسعار سوقية مبالغ 
فيها الى حــــد كبير، ولم تعكس 
تلك األسعار في الكثير منها وضع 
الشركة احلالي أو توقعات منوها 
في املســــتقبل ســــواء القريب أو 
البعيد، فقد عاصرت جميع األسواق 
املالية العاملية هذه األزمة املالية 

العاملية وتعافت منها جزئيا. 

 شركات ألمانية تبرم صفقات 
  بقيمة ٩ مليارات يورو مع الصين

 برلنيـ  كونا: أعلن السفير الصيني لدى أملانيا فو 
هونغبو امس أن حكومــــة بالده أبرمت صفقات مع 

شركات املانية بلغت قيمتها ٩ مليارات يورو.
  وقال ان نائب رئيس احلكومة الصينية لي كيكيانغ 
وقع في العاصمة األملانية ١١ اتفاقية مع شركات أملانية 
بقيمة ٨٫٧ مليارات يورو.واضاف السفير الصيني ان 
«املجموعتني العمالقتني األملانيتني لصناعة السيارات 
«داميلر بنز» و«فولكس واجن» حظيتا بحصة األسد 
من هذه االتفاقيات».واوضح ان «فولكس واجن» أبرمت 

صفقة مع بكني بقيمــــة ٢٫٦ مليار يورو فيما أبرمت 
نظيرتها «داميلر بنز» صفقة بقيمة ٢٫٨ مليار دوالر.

وكان نائب رئيس احلكومة الصينية التقى في برلني 
املستشــــارة األملانية أجنيال ميركل.وأعلن املسؤول 
الصيني عقب اللقاء أن حكومته ســــتفتح األسواق 
الصينية أمام الشركات األملانية وأن للصني مصلحة 
كبيرة في استقرار العملة األوروبية املوحدة (يورو) 
وأن منطقة اليورو ســــتبقى أهم ســــوق استثماري 

للصني. 

 اقتصاد الصين
   نما ١٠٪ في ٢٠١٠

 بكــــني ـ رويترز: قــــال لي كه 
تشــــيانغ نائب رئيــــس الوزراء 
الصيني في تصريحات نشــــرت 
امس إن اقتصاد الصني منا حوالي 
١٠٪ في ٢٠١٠ مع ارتفاع مبيعات 
التجزئــــة ١٨٫٥٪ مما يظهر زيادة 
االعتماد على االســــتهالك احمللي.
وأبلغ لي رجــــال أعمال في برلني 
بحسب نص لكلمته نشرته صحيفة 
الشعب اليومية الرسمية «قوة دفع 
االستهالك احمللي في تصاعد وقد 
ساهمت زيادتها بأكثر من ٩٠٪ في 

النمو االقتصادي (لعام ٢٠١٠)».
  وقال «منلك الثقة واإلمكانيات 
والقــــدرة للمحافظــــة علــــى منو 
اقصادي مســــتقر وسريع لألجل 
الطويل».كان تشو شياو تشوان 
محافظ البنك املركزي قال في وقت 
الناجت احمللي اإلجمالي  إن  سابق 

منا حوالي ١٠٪ في ٢٠١٠.

 تقـرير 
 األحداث اإليجابية في ٢٠١٠

 انتفاء التوجس الذي أصاب السوق من افالس وتصفية 
الكثير من الشركات املدرجة من جراء اخلسائر الفادحة 
التي تعرضت لها خالل عام ٢٠٠٨، وان استمرت الكثير 
منها في تســــجيل خسائر كبيرة ســــواء لعام ٢٠٠٩ او 

عام ٢٠١٠.

  جناح الكثير من الشركات املدرجة في جدولة ديونها 
لدى البنوك مما أعطى لها بادرة من األمل في استمرارية 

مزاولة نشاطها والعودة الى األرباح مجددا.

  استمرار أسعار النفط في االرتفاع وصوال الى سعر 
٩٢ دوالرا تقريبا في احدى املراحل.

  قيام شــــركة «زين» ببيع اجلــــزء األكبر من «زين 
أفريقيا» مبا يقارب الـ ١٠ مليارات دوالر ملســــتثمر 

هندي عمل على ضح سيولة عالية بالسوق.

  عودة الكثير من الشركات في حتقيق أرباح جيدة 
وخاصة في قطاع البنوك والشركات األخرى.

  البيانات االيجابية الصادرة من كبرى االقتصادات 
العاملية واجلهات املاليــــة العاملية املتعلقة بتعافي 
تلك االقتصادات ودخولها في مرحلة منو فعلية وخاصة 

الدول اآلسيوية املتمثلة في الهند والصني.

  انحسار التهديدات اخلارجية إليران وخاصة في ظل 
تولي احلزب الدميوقراطي األميركي ملقاليد احلكم 
وهو ذو ميول سلمية مع العالم اخلارجي فلم تعد هناك 
تلميحات بشــــن أي حروب اضافة الى ظهور بوادر حل 

سلمي ملشكلة املفاعالت النووية.

 ..واألحداث السلبية في ٢٠١٠
 البيانات املالية الســـيئة التـــي أعلنت للكثير من 
الشركات املدرجة وخاصة الشركات الورقية التي 
أظهرت تآكل معظم أصولها بل وفي البعض منها تراجعت 
حقوق مساهميها الى ما دون الصفر مع توقع استمرار 

األداء السيئ للكثير منها في العام املقبل.

  اســـتمرار تداعيات األزمة املاليـــة العاملية على 
بعض الشركات العاملية الكبرى وخاصة البنوك 
األميركية التي وصل عدد البنوك املفلســـة بها الى ما 

يفوق ١٥٠ بنكا.

  عدم وضوح الرؤيـــة وتضارب األخبار املتناقلة 
بخصوص الصفقة املرتقبة لبيع حصة ٤٦٪ من 
شركة «زين» الى شركة «االتصاالت» االماراتية والتي 
عّول عليها الســـوق كثيرا في توفير سيولة خارجية 

له.

  سيطرة االســـتثمار املضاربي بشكل كبير على 
االســـتثمار الطويل األمر الذي حرم السوق من 
حتقيق مكاسب في مؤشراته القياسية من جراء سياسة 
املضاربة املتمثلة في إعادة البيع بفارق قليل من الوحدات 

وعدم االحتفاظ لفترة طويلة باألسهم.

  عدم الثقة لدى املســـتثمرين في امكانية وجود 
حلول لتصحيح مسار الســـوق، او تغير مسار 
الكثير من الشـــركات من اخلسارة الى الربح وخاصة 

في ظل تدني الفرص احلالية.

  تأخر احلكومة في إقرار خطة التنمية وما تابعها 
من بطء في التنفيذ فيما بعد.

  كثرة االستجوابات املوجهة للسادة الوزراء وما 
شاب ذلك من عدم تعاون بني السلطتني في فترات 
طويلة على مدار العام بل وإغالق تداوالت العام على 

موعد لطرح الثقة في سمو رئيس الوزراء نفسه.

  استمرار تراجع أسعار العقار والتأجير خالل العام 
إلى أدنى مستوياتها منذ زمن بعيد بفعل انعاكسات 
األزمة املالية وميل الكثير من الشـــركات الى تقليص 
أعمالها ومكاتبها وموظفيها، األمر الذي أدى الى وجود 
مســـاحات شاغرة هائلة تقدر مبا يفوق ٢٥٠ ألف متر 
مربع، مما حمل الشركات مالكة لتلك العقارات ألعباء 
ديون باهظة في ظل عدم وجود عوائد جارية تغطي 
تبعات تلك القروض املستخدمة في البناء بل ان الكثير 
من الشركات أوقفت عمليات البناء او التشطيبات سواء 
لتشبع السوق او لعدم وجود مصادر متويل ويعد ذلك 

اهدارا للمال املنصرف في تلك املشاريع.

  تعرض بعض دول منطقة اليورو ألزمات مالية 
كبيرة أدت الى تراجع اليورو بشـــكل كبير امام 
الدوالر وكذلك تراجعات حادة في األسواق املالية لتلك 
الدول رغم التطمينات التي تظهر من حني الى آخر من 
البنك املركزي األوروبي بشأنها، وما تابعها من خطط 

تقشف القتصاداتها خروجا لتلك األزمات.

  املساءلة القانونية لشـــركة «اجيليتي» كبرى 
الشركات املدرجة بالسوق مع اجليش األميركي 
وما تولد عنها من حرمانها من عقود جديدة بل وذهبت 

تلك العقود الى شركة «انهام» االماراتية. 
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