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جانب من اليوم املفتوح 

زيادة الرواتب في ظل ارتفاع 
مستوى المعيشة لعام 2011 

عندما ارتفعت أس����عار 
املواد الغذائية وامللبوسات 
والسكن واملواصالت وغيرها 
ع����ام 2008 قام����ت حكومة 
الكويت مش����كورة باقرار 
الكويتيني  زيادة لروات����ب 
العاملني باحلكومة والقطاع 
اخل����اص واملتقاعدين وهو 
مبل����غ 120 دين����ارا واقرت 
أيض����ا لغي����ر الكويتي����ني 
العامل����ني باحلكومة مبلغا 
وقدرة 50 دينارا اعتبارا من 
مارس 2008 وصرفت هذه 
الزيادة كعالوة غالء املعيشة 

وكمعلومة أضيفها بأن أسعار السلع الغذائية واالستهالكية 
والسكن واملواصالت والصحة والتعليم متغيرة وخاصة 
بالزيادة ولذلك وضعت معظم الدول املتقدمة قانونا مبراجعة 
مستويات املعيشة كل س����نتني ومدى تأثيرها على معدل 
التضخم وقدرة الفرد الش����رائية في ظل رواتب مس����تقرة 
وخاصة بعد حدوث األزمة املالية سبتمبر 2008 وما نتج عنها 
من خسارة املستثمرين في األسهم والصناديق االستثمارية 
والعقارات وتس����ريح الكثير من العاملني بالقطاع اخلاص 
وعدم وجود فرص وظيفية وما نراه وما يحدث في بعض 
الدول من مظاهرات وغضب شعوبها بسبب مستوى املعيشة 
وزيادة األسعار وعدم وجود فرص وظيفية وبطالة هو بسبب 
عدم جت����اوب أنظمة هذه الدول لهذه املطالب والتي تعتبر 
حقا لكل مواطن ومعظم الدول املتقدمة لديها تش����ريعات 
متنح مساعدات غذائية وسكنية ورعاية صحية ومعاشات 

شهرية للعاطلني عن العمل.
 واحلمد هلل أن الكويت دولة تراعي هذا اجلانب ولكن في 
حالة طلب مجلس األمة الذي ميثل الشعب وهذا ما حصل في 
عام 2008 وما نراه من مستويات للمعيشة وزيادة األسعار 
خالل السنتني 2009�2010 وخاصة ان هناك بيانات رسمية 
عن معدل التضخم بانه وصل الى 6% في الكويت لش����هر 
ديسمبر 2010 ولذلك اقترح على احلكومة مراجعة مستويات 
الرواتب احلالية مقارنة بزيادة األسعار وخاصة هناك زيادة 
في أسعار املواد الغذائية وغيرها ستفعل بعد صرف املكرمة 
األميرية بثالثة أشهر حسبما نقرأه في الصحف وبالتالي 
أصبح هناك استحقاق لزيادة عالوة غالء املعيشة مبقدار 
نس����بة التضخم وزيادة األس����عار خاصة ان هناك دراسة 
حديثة ملستويات الرواتب بدول اخلليج العربي قامت بها 
احدى الش����ركات االستش����ارية الكويتية لعام 2010/2009 
حيث أفادت بأن الكويت ه����ي األقل في زيادة الرواتب بني 

دول اخلليج العربي.
وبهذه املناس����بة، فق����د فوجئت عن����د زيارتي ملعرض 
انفوكونكت في مشرف بأن هناك زيادة في أسعار اشتراكات 
االنترنت هذه السنة مبقدار 15% وملا سألت شركة االنترنت 
في املعرض وقلت له ان كل س����نة اجدد اش����تراكي عندكم 
في املعرض تقدمون عروضا مميزة وهي زيادة في سرعة 
االنترنت ومن دون زيادة في س����عر االشتراك ولكن السنة 
نفس السرعة ولكن زادت سعرها وقد أفادني مندوب املبيعات 
بأن السنة األسعار قد مت حتديدها من قبل وزارة املواصالت 
وتوحدت جلميع ش����ركات االنترنت وهل يعقل أن تتدخل 
وزارة املواصالت بأس����عار اشتراكات االنترنت بزيادتها أم 
املفروض تقليلها على املشتركني وبذلك تدخل احلكومة طرفا 
في زيادة األسعار وليس القطاع اخلاص فقط واملستهلك هو 
الضحية، وهذا ما يعزز كالمي بأن تعيد احلكومة النظر في 

زيادة الرواتب وكذلك في أسعار اشتراكات االنترنت.
yahoo.com@abumishari1

بقلم د.عبداهلل فهد العبداجلادر

»كامكو«: 49 مليار دوالر خسرتها األسواق العربية
 في 5 أيام فقط على خلفية األحداث السياسية في مصر

حيث ارتفعت القيمة السوقية 
لألسواق العربية بحوالي 109 
مليارات دوالر لتعوض بعض 
اخلسائر التي حلقت بها خالل 
عام 2008 وأوائل عام 2009. لكن 
الشهر  الصورة تغيرت خالل 
األول من عام 2011 إذ بدأت السنة 
احلالية على ارتفاعات مقبولة 
لتعود األحداث السياسية التي 
تشهدها جمهورية مصر العربية 
وتقلب أداء األسواق رأسا على 
عقب. كان املشهد االقتصادي مع 
بعض التوتر السياسي مسيطرا 
خالل فت���رة األزمة املالية من 
انخفاض أسعار النفط إلى شح 
الس���يولة في أسواق االئتمان 
السلبية  العوامل  وغيرها من 
املالية  التي نتجت عن األزمة 
اليوم أصبح  العاملية ولك���ن 
الوضع االقتصادي يعتمد بشكل 
كبير وأساسي على االستقرار 
السياسي في املنطقة بالرغم 

من ارتفاع أسعار النفط.
وتش���ير األرقام إلى أن أداء 
أسواق اخلليج واملنطقة كانت 
مبعظمها رابحة حتى 25 يناير 
2011 إذ متكنت من زيادة 12.3 مليار 
دوالر إلى قيمتها السوقية لتصل 
إلى 991 مليار دوالر باس���تثناء 
البورصة املصرية التي خسرت 
2.1 ملي���ار دوالر خ���الل الفترة 
نفسها بسبب ظهور بوادر األزمة 
السياسية وكذلك بورصة تونس 
التي خسرت 9.42% أو ما يعادل 
966 مليون دوالر نتيجة تغيير 
السلطة السياسية فيها وتوقف 
الت���داول في البورص���ة لفترة 
طويلة تلت فترة عدم االستقرار 
السياسي. وكذلك خسرت بورصة 
أبوظبي نح���و 1.2 مليار دوالر 
منذ بداية السنة حتى 25 يناير 
2011. أما األسبوع األخير من شهر 
يناير فكانت خسائره فادحة على 
بورصات املنطقة نتيجة خوف 
وهلع املستثمرين من األحداث 
السياسية واألمنية في أكبر دولة 
عربية من حيث عدد السكان )80 
مليون نسمة( حيث يوجد فيها 
خامس أكبر بورصة عربية من 
حيث القيمة السوقية )أو ما يعادل 
82 مليار دوالر كما في 25 يناير 
2011( بعد كل من أسواق األسهم 
القطرية  الكويتية،  السعودية، 

وسوق أبوظبي.

القيم���ة الس���وقية للبورصة 
املصرية حوالي 12.5 مليار دوالر 
خالل يومني وهي أعنف خسارة 
تشهدها البورصة املصرية منذ 
أكتوبر 2008. وللجدير بالذكر 
أن البورص���ة املصرية مغلقة 
بسبب األزمة السياسية التي 
تشهدها البالد وهذا ما قلل من 
حجم اخلس���ائر التي كان من 
املمكن أن تتفاقم بشكل كبير 
مع تفاقم األزمة. ومن املتوقع 
أن تش���هد البورصة املصرية 
عمليات بيع كبيرة وعشوائية 
مع أول يوم تداول لها بعد أن 
تقوم مبزاولة نشاطها وعمليات 
هروب كبيرة لرؤوس األموال 
األجنبي���ة خوفا م���ن انهيار 
قد يش���هده االقتصاد املصري 
نتيجة عدم االستقرار السياسي 

واألمني.

األسواق الخليجية والعربية

وبني التقرير انه بعد عامني 
التقلبات  العام م���ن  ونصف 
في أسواق األسهم اخلليجية 
ومنطقة الشرق األوسط عانت 
فيها األسواق من خسائر فادحة 
في قيمتها السوقية وانخفاض 
السيولة، بدأ عام 2011 بتفاؤل 
كبي���ر إذ كان م���ن املتوقع أن 
تستمر األس���واق اخلليجية 
وأسواق منطقة الشرق األوسط 
في حتقيق املكاسب التي جاءت 
مبعظمه���ا خالل ع���ام 2009، 

تعطي���ل حرك���ة املالحة فيها 
والتي تستخدم لنقل ما يزيد 
على 2 مليون برميل يوميا من 

النفط.

البورصة المصرية

وأوض���ح التقرير انه على 
املالية، فقد  صعيد األس���واق 
كانت البورصة املصرية وهي 
املتضرر األول من هذه األزمة 
األكث���ر انخفاضا ف���ي قيمتها 
السوقية منذ بداية العام احلالي 
حيث خسرت حوالي 15 مليار 
دوالر لتصل إلى 70 مليار دوالر 
في نهاية شهر يناير 2011، علما 
أن هذه اخلسارة جاءت مبعظمها 
خالل جلستي تداول في 26 و27 
من الشهر نفسه حني خسرت 

رابعا: التخ���وف من إعادة 
الدول  النظر في تصنيف���ات 
األخ���رى في منطقة الش���رق 
األوسط، مما يؤثر على كلفة 
الديون الس���يادية وقدرة تلك 
الدول عل���ى االقت���راض من 
األس���واق اخلارجية وبالتالي 
التأثير السلبي على تصنيفات 
البن���وك والش���ركات الكبرى 
التي تتركز  وبالتحديد تل���ك 
التي  الدول  اس���تثماراتها في 

تشهد تلك األزمات.
خامسا: التأثير على أسعار 
النفط وه���و عام���ل إيجابي 
القتص���اد دول اخلليج حيث 
تخط���ت عتبة ال���� 100 دوالر 
للبرميل وذلك بسبب املخاوف 
من إغالق قناة الس���ويس أو 

تأثير األزمة في مصر على أسواق األسهم باألرقام 
قال التقرير انه بعد أرباح جيدة حققتها معظم أسواق األسهم 
العربي��ة منذ بداية العام احلالي حت��ى 25 يناير 2011 حيث بلغت 
12.3 ملي��ار دوالر مدفوعة بالنتائج املالية اجليدة التي أعلنها عدد 
كبير من الش��ركات الكبيرة خالل عام 2010، خس��رت األسواق 
العربية خالل آخر أسبوع من يناير حوالي 48.8 مليار دوالر )%5 

من قيمتها السوقية( وتوزعت اخلسائر كما يلي:
32 مليار دوالر لألسواق اخلليجية باستثناء بورصة البحرين 
التي ارتفعت قيمتها الس��وقية بحوال��ي 311 مليون دوالر خالل 

الفترة نفسها. 
وذكر التقرير ان سوق األسهم السعودي وهو اكبر سوق مالي 
خليجي من حيث القيمة الس��وقية كان أكبر اخلاس��رين ليشكل 
63% من إجمالي اخلسارة في القيمة السوقية لألسهم اخلليجية، 
تراجعت القيمة السوقية لسوق األسهم السعودي بنسبة 5.6% أو 
ما يعادل 20.3 مليار دوالر خالل آخر أسبوع من يناير 2011، وقد 

ش��هد املؤشر املالي للسوق السعودي أس��وأ تراجع له منذ مايو 
2010 حني تراجع بنس��بة 6.43% في نهاية تداوالت يوم 29 يناير 
2011 وذلك مبشهد غير مسبوق حني أغلقت جميع األسهم املدرجة 
دون اس��تثناء عل��ى تراجع حاد. كما ش��هدت البورصة القطرية 
تراجعا في حجم القيمة الس��وقية لديها بنسبة 3.4% أو ما يعادل 
4.3 مليارات دوالر خالل األس��بوع األخير من ش��هر يناير 2011 
وذلك نتيجة األزمة املصرية باإلضاف��ة إلى عمليات البيع وجني 
األرباح التي ش��هدها الس��وق خالل الفترة نفس��ها. أما بالنسبة 
لبورصة الكويت، دبي وأبوظبي فقد انخفضت قيمتها الس��وقية 
بإجمال��ي مبلغ قدره 7.4 ملي��ارات دوالر متأثرة بنفس العوامل 
التي مت ذكرها س��ابقا، بينما خسرت األس��واق العربية األخرى 
حوال��ي 17 مليار دوالر خالل الفترة نفس��ها جاءت مبعظمها من 
اخلسائر التي تكبدتها البورصة املصرية والتي بلغت حوالي 12.6 

مليار دوالر. 

انخفاضا حادا في مؤش���راتها 
املالية لتنخفض القيمة السوقية 
املالية  اإلجمالي���ة لألس���واق 
العربية بش���كل كبير حتديدا 
في اخلمس���ة أيام األخيرة من 
شهر يناير 2011. فقد خسرت 
األسواق املالية العربية حوالي 
49 ملي���ار دوالر خالل الفترة 
نفسها وبنسبة انخفاض بلغت 
5% لتصل إلى 942 مليار دوالر 
ف���ي 31 يناي���ر 2011، جاء هذا 
االنخفاض نتيجة عدة أسباب 

أهمها:
أوال: حال���ة اخلوف والهلع 
التي أصابت املستثمرين جراء 
األزمة السياس���ية في كل من 
مصر وتونس والتي س���وف 
يكون تأثيرها االقتصادي سلبيا 
على الدولتني مع مخاوف من 
امتداد تلك األزمات سياس���ية 
كانت أو اقتصادية إلى بعض 

الدول في الشرق األوسط.
ثانيا: هروب بعض رؤوس 
األموال احمللية واألجنبية من 
خالل عمليات البيع العشوائية 
الت���ي مت���ت خ���الل الفت���رة 

نفسها.
ثالث���ا: تخفي���ض وكاالت 
العاملية للتصنيف  التصنيف 
السيادي االئتماني جلمهورية 
العربية من مس���تقر  مص���ر 
Ba1 إلى سلبي Ba2 وإمكانية 
تخفيضها أكث���ر نظرا لتفاقم 

األوضاع وانعدام احللول. 

تن��اول تقري���ر 
إدارة بح�����وث 
االستثم����ار في 
شركة مشاريع 
الكويت االس���تثمارية إلدارة 
األصول )كامكو( حتليل وإلقاء 
الضوء حول التطورات اإلقليمية 
واألزمات السياسية التي مرت 
بها بعض الدول العربية وعلى 
وجه اخلص���وص مؤخرا في 
مصر وتونس ومدى تأثير هذه 
األزمات على أداء األسواق املالية 

منذ بداية عام 2011.
وتط���رق التقرير الي مدى 
تأثير األزمات سواء كانت مالية 
أو سياسية على أداء األسواق 
املالية في دول اخلليج وشمال 
افريقيا، مش���يرا إلى انه بعد 
مرحلة الشفاء التي كانت متر 
بها معظم هذه األسواق خالل 
السنة املاضية وبداية السنة 
احلالية عادت لتشهد بداية أزمة 
سياسية قد يكون تأثيرها سلبيا 
على اقتص���ادات دول املنطقة 
نظرا ألهمية جمهورية مصر 
العربية من الناحية اجلغرافية 
واالقتصادية والسياسية في 

منطقة الشرق األوسط. 
وقال التقري���ر إن النتائج 
الراهنة  االقتصادية لألزم���ة 
التي تعيش���ها بع���ض الدول 
العربية تختل���ف عن األزمة 
املالية في عام 2008 في نطاقها 
اجلغرافي وتشعباتها، حيث 
تعتبر غير مسبوقة في عمقها 
وتأثيرها احلاد على االقتصاد 
في ال���دول التي تش���هد تلك 
األزمات بش���كل مباشر وعلى 
أس���واق املال في دول اخلليج 
من خالل استثماراتها في تلك 
الدول وعلى وجه اخلصوص 
االستثمارات املالية والسياحية 

في مصر. 
مع بداية األزمة السياسية 
في مصر، لفت التقرير الى ان 
معظم األسواق املالية في دول 
اخلليج وشمال افريقيا شهدت 

بنسبة انخفاض 5% بقيمة 942 مليار دوالر في 31 يناير 2011

»وثاق للتأمين التكافلي« 
تنظم يومًا مفتوحًا لموظفيها 

أعلنت شركة وثاق للتأمني التكافلي عن تنظيمها يوما مفتوحا جلميع 
املوظفني واملوظفات، وعائلتهم، بحضور رئيس مجلس اإلدارة وجميع 

املسؤولني في الشركة، والذي استمر من الصباح حتى املساء.
وأقيم لذل����ك عمل مخيم في البر بالقرب من م����زارع الوفرة، وضم 
اليوم املفتوح العديد من األنشطة الترفيهية، تخللتها ألعاب ومباريات 
ومسابقات ثقافية وأنشطة ترفيهية، فضال عن مسابقات الرسم لألطفال، 
باإلضاف����ة إلى حفل الغداء في منتصف الي����وم، وفي اخلتام مت توزيع 

الهدايا وأخذ الصور الفوتوغرافية التذكارية.
بدوره، أكد مدير عام شركة وثاق للتأمني التكافلي ماجد العلي خالل 
اليوم املفتوح أن »وثاق« كإحدى أهم ش����ركات التأمني التكافلي، تعمل 
دائما على دعم األنش����طة االجتماعية، التي تساهم في توطيد العالقات 
بني املوظفني ومبش����اركة عائالتهم أيضا في هذه األنش����طة، وذلك يعد 
مبنزلة رس����الة ترسلها الشركة للموظف، فحواها أن اهتمام الشركة ال 

يقتصر على املوظف فقط بل به وبأسرته أيضا.
وأضاف العلي في تصريح صحافي ان الش����ركة قامت بتنظيم هذا 
اليوم في يوم اجلمعة املاضي 2011/1/28 بإقامة مخيم في البر بعيدا عن 

ضوضاء املدينة.

االسواق المالية 
الخليجية والعربية

القيمة السوقية )مليار دوالر أميركي(
مؤشرات التقييم

مضاعف السعر 

للربحية

مضاعف السعر 

للقيمة الدفترية
عائد التوزيعات

%مرةمرةاداء شهر يناير 2011/1/312011التغيير حتى 25 يناير2010/12/312011/1/25
3.2%19.71.6)2.7%(2.2129%130132الكويت

3.1%18.32.1)5.6%(2.0340%353361السعودية
2.2%15.91.0)3.0%(51)0.1%(5252دبي

3.4%12.51.1)3.0%(74)1.5%(7776ابوظبي
3.0%12.42.2)3.4%(0.9120%124125قطر

3.5%1.920.41.1%17)0.7%(1717البحرين
3.4%13.51.9)1.9%(2.619%1819عمان

3.2%15.71.7)4.1%(1.3750%772782اجمالي الدول اخلليجية
2.8%12.51.5)15.3%(70)2.5%(8582مصر
2.7%14.11.2)3.3%(2.329%3030االردن
0.9%40.82.5)1.1%(3.63%33سورية
3.2%19.84.4)4.2%(6.569%6872املغرب
2.7%13.42.0)0.1%(9)9.4%(109تونس
2.9%0.39.81.2%11)0.6%(1111لبنان

5.6%9.41.3)8.0%(1.0192%207209الدول العربية االخرى
اجمالي الدول اخلليجية 

3.5%14.81.6)4.9%(1.3942%978991والعربية

املصدر: بحوث كامكو
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