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 االحداث السياسية في املنطقة القت بظاللها على البورصة 

 عبداهللا احلميضي

 سحر الذربان وعلي البغلي أمام مركبة «األهلي» 

 شبح االضطرابات بالشرق األوسط  
  ينبئ بفترات ضعف مطولة للبورصة 

 قال تقريــــر صادر عن 
الشركة العربية لالستثمار 
ان االسهم الكويتية شهدت 
مزيدا من اخلســــائر خالل 
فبراير فتعمق بذلك التراجع النسبي الذي طرأ 
على السوق في الشهر السابق، وانخفض بذلك 
املؤشــــر السعري بنسبة ٥٫٥١٪ عن شهر يناير 
٢٠١١، عاكسا الضعف الذي ألم بأسواق املنطقة 
في أعقاب االضطرابات في بعض دول الشــــرق 
األوســــط، كذلك، تأثر التداول بالتوقعات غير 
املتفائلة لصفقة زين لالتصاالت، وقد تعرضت 
االسهم القيادية ومعظم أسهم الشركات املرتبطة 
مبجموعة اخلرافي خلسائر تباينت بني املعتدلة 
والفادحة، في حني أدت املضاربات الى دعم بعض 
االسهم متوسطة الرسملة، وقد أغلق املؤشر على 
خسارة في ١٠ جلسات من أصل ١٧ جلسة تداول 
لشــــهر فبراير، وتراجع ٣٧٨٫٨ نقطة من بداية 
الشــــهر حتى اإلغالق، والتزال السوق تتقاذفها 
النتائج املرتبطة بتطورات بيع حصة مجموعة 
اخلرافي في زيــــن لالتصاالت، حيث كانت هذه 
الصفقة هي احملرك الرئيسي للبورصة عبر األشهر 
الثالثة املاضية. كذلك، وملا كان شبح االضطرابات 
السياسية قد بات يخيم على املنطقة، فإنه يتوقع 

أن يشهد السوق فترة طويلة من الضعف.
  وعلى صعيد دول مجلس التعاون اخلليجي 
فمن املتوقع أن تنمــــو اقتصادات املنطقة ككل 
مبعدل ٥٪ خــــالل ٢٠١١. ويقدر أن النمو قد بلغ 
نسبة ٤٫٨٪ في عام ٢٠١٠ بتأثير ارتفاع أسعار 
النفط اخلام، وقد ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي 
للمجموعة بنحو ١٣٠ مليار دوالر إلى ١٠١٦مليار 
دوالر باألســــعار اجلارية في عام ٢٠١٠ مقارنة 
بالعام الســــابق، ومن املقدر ان يرتفع الى ١١١٥ 
مليار دوالر في ٢٠١١. وقد سجلت معدالت التضخم 
٢٫٧٪ في املتوســــط في ٢٠١٠ ويتوقع أن ترتفع 
إلى ٣٫٦٪ في ٢٠١١، وجتدر االشارة إلى أن جميع 
البورصات اخلليجية باستثناء سوق أبوظبي قد 
أغلقت على انخفاض في فبراير املاضي مقارنة 

بالشهر السابق.

  الديون االتحادية

  وفيما يتعلق باالقتصادات املتقدمة، فبعد منو 
االقتصاد األميركــــي مبعدل ٢٫٨٪ في ٢٠١٠، من 
املتوقع أن يراوح منوه بني ٣٫٤ و٣٫٩٪ في عام 
٢٠١١، وفقا لتقديرات بنك االحتياطي الفيدرالي، 
وارتفع التضخم مبعــــدل ٠٫٤٪ في يناير ٢٠١١ 
بعد زيادة مماثلة في الشــــهر السابق. وشكلت 
أسعار الغذاء والطاقة أكثر من ثلثي الزيادة في 
األسعار الكلية. وانخفض معدل البطالة ٠٫٤ نقطة 
مئوية الى ٩٫٠٪ في يناير، بينما بلغ العجز في 
امليزانية ٥٠ مليار دوالر في يناير، أي بزيادة ٧ 
مليارات دوالر عن نفس الفترة من العام املاضي. 
وقد فاق مجموع الديون االحتادية ١٤ تريليون 
دوالر بحلول نهاية ٢٠١٠، مما يســــتدعي تدخل 
الكونغرس لزيادة الســــقف املســــموح به لهذه 
الديون، وإال اعتبرت امليزانية في حالة تعســــر 
مالي من الناحية الفنية. وقد أغلقت السلطات 
املصرفية في الواليات املتحدة ٢٢ بنكا حتى اآلن 
في ٢٠١١ بعد اغالق ١٥٧ بنكا في ٢٠١٠، وكانت معظم 
حاالت التعثر في عام ٢٠١٠ ملؤسسات مصرفية 

صغيرة تقل قيمة أصولها عن مليار دوالر.

  االقتصاد العالمي

  وفي أوروبا منا اقتصاد منطقة اليورو مبعدل 
١٫٧٪ في عام ٢٠١٠، ومن املتوقع منوه مبعدل ١٫٥٪ 
في عام ٢٠١١، وأن يتسارع هذا املعدل إلى ١٫٨٪ 
في عام ٢٠١٢. وقد بلغ معدل التضخم للمنطقة 
ككل ٢٫٣٪ في يناير ٢٠١١ محســــوبا على أساس 
سنوي وهو ما يفوق احلد األقصى الذي حدده 
البنك املركزي األوروبي والبالغ ٢٪ فقط. وعن 
التبادل التجاري للمنطقة ككل فقد بلغ فائض 
ميزانها التجاري نحو ٧٠٠ مليون يورو في عام 

٢٠١٠ مبا ميثل تراجعا ضخما عن فائض العام 
السابق البالغ ١٦٫٦ مليار يورو. 

  وعلى صعيد الدول األعضاء في رابطة اليورو، 
فمن املتوقع ان ينمو االقتصاد االملاني بنحو ٢٫٥٪ 
في عام ٢٠١١ واالقتصاد الفرنسي بنحو ٢٪ خالل 
السنة نفسها. هذا، وقد شهدت اليونان انكماشا 
في معــــدل منوها االقتصادي بلغ ٦٫٦٪ في عام 
٢٠١٠، علما ان اليونان كان قد مت انتشــــالها من 
االنهيــــار االقتصادي مبوجب برنامج لإلقراض 
املشترك ضم كال من االحتاد االوروبي وصندوق 
النقد الدولي ومتخض عن ضخ ٢٨ مليار يورو في 
االقتصاد اليوناني. ومع ذلك، ضمن املتوقع ان 
يواصل هذا االقتصاد انكماشه مبا ال يقل عن ٣٪ 
في عام ٢٠١١. اما اسبانيا، فقد تراجع اقتصادها 
بنسبة ٠٫١٪ في عام ٢٠١٠ ومن املتوقع ارتفاعه 

هامشيا بحوالي ٠٫٦٪ في عام ٢٠١١.
  بينما منا االقتصاد البريطاني مبعدل ١٫٦٪ 
لعام ٢٠١٠ ويتوقع منوه مبعدل ٢٪ في عام ٢٠١١. 
وعلى مستوى التوقعات الفصلية لعام ٢٠١١، 
فمن املنظور ان ينمو هـــذا االقتصاد مبعدلي 
٠٫٢٪ و٠٫٤٪ فـــي الفصلـــني االول والثاني ثم 
مبعدل ٠٫٥٪ في الفصلني الثالث والرابع. هذا، 
ويتوقع بلوغ معدل البطالة في بريطانيا نحو 

٨٫٤٪ في عام ٢٠١١. 
  اما اليابان فقد منا اقتصادها مبعدل ٣٫٩٪ في 
عام ٢٠١٠ وبلغ ناجتها احمللي االجمالي ٥٫٤٧٤ 
تريليونات دوالر اميركي، حيث تراجع بالتالي 
اقتصادها الى املرتبة الثالثة من حيث احلجم 
بعد الواليـــات املتحدة االميركية والصني. كما 
تراجع معدل التضخم في اليابان بنحو ٠٫٢٪ 
فقـــط في يناير ٢٠١١ عمـــا كان عليه في العام 
الســـابق مما حدا البنك املركزي على احلفاظ 
على سعر اخلصم بني صفر و٠٫١٪ دون تغيير 

منذ اكتوبر ٢٠١٠.
  وعلى صعيد االقتصادات الناشئة، فمن املتوقع 
منو االقتصاد الروسي مبعدل ٤٫٥٪ في عام ٢٠١١ 
ثم تراجعه بصورة طفيفـــة في العام التالي. 
وقد ارتفعت اسعار املستهلك بنسبة ٢٫٤٪ في 
يناير ٢٠١١، ويتوقع ان يتراوح معدل التضخم 
الســـنوي بني ٦ و٧٪ لعام ٢٠١١. ومن املقدر ان 
يكون العجز في املوازنة العامة قد بلغ ٤٫٦٪ من 
الناجت احمللي االجمالي لروسيا في عام ٢٠١٠، 
كما يتوقع ان ينكمش هذا العجز الى ما دون ٣٪ 
من هذا الناجت في عام ٢٠١١ شريطة بقاء اسعار 

النفط العاملية اعلى من ٧٥ دوالرا للبرميل.
  اما الصني، فيتوقع استمرار منوها في عام 
٢٠١١ مبعدل ٩٫٦٪ وان كان االقتصاد الصيني قد 
منا مبعدل ١٠٫٣٪ في عام ٢٠١٠. ذلك، بينما بلغ 
احتياطي الصني من العمالت االجنبية نحو ٢٨٫٥ 
ترليون دوالر بنهاية عام ٢٠١٠. اي بزيادة ١٨٫٧٪ 
عن العام السابق. وتستمر تدفقات االستثمار 
االجنبي املباشر في الصني حيث بلغت ١٠٥٫٧٤ 
مليـــارات دوالر في ٢٠١٠ أي بزيادة ١٧٫٤٪ عن 

العام السابق.
  وفيما يخـــص االقتصاد الهندي فمن املقدر 
ان يبلغ معدل منوه بني ٨٫٥ و٩٪ خالل السنة 
املالية املنتهية في مارس ٢٠١١، وان يثبت على 
هذه املعدالت في العـــام التالي. وخالل االثني 
عشر شـــهرا لعام ٢٠١٠ فقد منا هذا االقتصاد 
بنحـــو ٨٫٨٪، بينما تراجع معدل التضخم في 
يناير ٢٠١١ مقارنة بالشـــهر السابق، وارتفعت 
الصادرات بنسبة ٣٢٫٤٪ (الى ٢٠٫٦ مليار دوالر) 
في يناير ٢٠١١ مقارنة بالشـــهر ذاته من العام 
السابق. ايضا ارتفعت الواردات الهندية بنسبة 
١٣٫١٪ (الى ٢٨٫٦ مليار دوالر) خالل فترة املقارنة 
نفسها بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١١. ومما يجدر ذكره 
ان االمارات العربيـــة املتحدة قد أصبحت أهم 
شريك جتاري للهند بعد انتزاعها لهذه املرتبة 
من الواليـــات املتحدة االميركيـــة، وتليها في 
ذلك الصني في املركز الثاني من حيث الشراكة 

التجارية مع الهند. 

 تقرير «العربية لالستثمار» الدوري:

 أسعار النفط
 حول أسعار النفط قال التقرير أنه بالنسبة 
ألسعار النفط اخلام، فقد قفزت أسعار برنت 
وخام غرب تكساس الوسيط لتتخطي ١٠٠دوالر 
للبرميل على خلفية االضطراب في الشرق 
األوســـط لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها منذ 
ســـبتمبر ٢٠٠٨. وعن مزيج النفط الكويتي 
املصدر آلسيا، فقد افتتح الشهر بسعر ٩٤٫٨٤٠ 
دوالرا للبرميل واقفل على١٠٧٫٤٧ دوالرات وبلغ 

بذلك أعلى مستوياته منذ سبتمبر ٢٠٠٨، أما 
مزيج النفط الكويتي املصدر للواليات املتحدة، 
فقد افتتح الشهر على ٩٤٫٨٢٠ دوالرا للبرميل 
وأقفل على ١١٠٫٢١ دوالرات للبرميل، بينما اقفل 
برميل مزيج النفط الكويتي املصدر ألوروبا 
عند ١١٢٫٧١٠ دوالرا أما سلة نفط أوپيك فقد 
افتتحت الشـــهر عند ٩٣٫٣ دوالرا للبرميل 

وأقفلت عند ٩٦٫٨٣ دوالرا للبرميل.

 الحميضي: «التسهيالت التجارية» ترفع أرباح ٢٠١٠ 
بنسبة ٢٠٪ مسجلة ١٧٫١ مليون دينار

 «ستاروود العالمية» توسع حضورها الدولي بتدشين 
فندق ومركز مؤتمرات شيراتون مطار مالبينسا بميالنو 

التســــهيالت   أعلنت شــــركة 
التجارية عن حتقيق نتائج مالية 
متميزة عن االثني عشــــر شــــهرا 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، بفضل 
النمو القوي في عائدات عملياتها 
التشــــغيلية الرئيسية في مجال 
خدمات متويل السيارات اجلديدة 
الكمبيوتر  واملستعملة، وأجهزة 
الكهربائيــــة واملعدات  واألجهزة 
لألفراد واملؤسســــات والشركات، 
باإلضافة إلى القروض االستهالكية 

واملقسطة لألفراد. 
  وقالت الشركة في بيان صحافي 
انها سجلت أرباحا صافية بلغت 

١٧٫١٤٢ مليون دينــــار خالل عام 
٢٠١٠، بزيــــادة نســــبتها ٢٠٫٢٪، 
مقارنة بالعام املاضي حيث كانت 
األرباح ١٤٫٢٦٧ مليون دينار. وبّينت 
الشركة انه يضاف إلى األرباح التي 
حققتها خالل عام ٢٠١٠، األداء املالي 
الثابت من حيث النمو في حقوق 
املســــاهمني، حيث بلغت حقوق 
املساهمني في الشركة لعام ٢٠١٠ 
مبلغا وقدره ١٦١٫٣٥٧ مليون دينار 
مقارنة مع ١٥٣٫٢٨٣ مليون دينار في 
عام ٢٠٠٩. وقد اوصى مجلس شركة 
التسهيالت التجارية بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع ٢٢ فلسا للسهم مقارنة 

بـ ٢٠ فلسا للعام املاضي.
  وتعليقا على أداء الشركة خالل 
عام ٢٠١٠، قال رئيس مجلس اإلدارة 
لـ«التسهيالت»  املنتدب  والعضو 
عبداهللا سعود احلميضي: «نحن 
سعداء باألداء املالي الذي سجلته 
الشــــركة وأســــفر عــــن حتقيقها 
ألربــــاح ممتازة خــــالل عام ٢٠١٠ 
قياسا بظروف السوق، ويعكس 
هذا اإلجناز أداءنــــا املتميز ويعد 
تأكيدا واضحا على قوة وديناميكية 
منوذج األعمــــال الذي مت حتديده 
اإلدارة، ويسرنا  بإشراف مجلس 
أن نعلن عن النتائج اجليدة التي 

حققتها عملياتنا األساسية خالل 
عام ٢٠١٠». وأضاف: «لدينا قناعة 
بأن أداء «التســــهيالت» كان قويا 
خــــالل عــــام ٢٠١٠، بفضل وجود 
إدارة تتمتــــع بخبــــرة واســــعة 
ولديها رؤية واضحة للمستقبل. 
واألهم من ذلــــك، التزال توقعات 
إيجابيــــة بفضل  «التســــهيالت» 
والء عمالئنا املخلصني إلى جانب 
اإلمكانيات الرائدة للشركة وفريق 
العمل، مما يضعنا في موقع قوي 
ميكننا من مواصلة دورنا املتميز 
كجزء في العجلة االقتصادية في 

الكويت». 

  أعلن بنك برقان امس عن رعايته 
مللتقــــى معهد التمويل الدولي ٢٠١١ 
الــــذي أقيم في الفترة بني ٢ و٤ من 
الشهر اجلاري وذلك في فندق تاج 
باالس مبدينة نيــــو دلهي- الهند، 
حيث حضر امللتقى كال من رئيسة 
مديري مجموعة االستثمار واخلزينة 
في بنك برقان مي املضف ورئيس 
مديري إدارة املؤسسات املالية لدى 

البنك إيان هاريس.
  وتناول جدول أعمال املؤمتر عدة 
مواضيع هامة، ضمت مناقشات في 
الهند  السياســــات االقتصادية في 
والقارة اآلســــيوية بصفة عامة مت 

من خاللها طرح تعريف شامل عرض 
من خالله آخر املستجدات في تطبيق 
معايير بازل ٣. وشمل االجتماع أيضا 
ممثلني رفيعي املســــتوى من معهد 
التمويــــل الدولي الــــذي تناول كال 
منهم التوقعات االقتصادية واملالية 

العاملية. 
  ومــــن املوضوعات األخرى التي 
مت تســــليط الضوء عليها، توسيع 
نطاق اخلدمات املصرفية لألفراد، 
التراكمي علــــى االقتصاد  واألثــــر 
العاملي من التغييرات املقترحة في 
إطار الهيــــكل املصرفي التنظيمي، 
ومتطلبات السياســــة العامة لدعم 

العاملي في  القطاع املصرفي  النمو 
جميع الدول التي تعمل على تطبيق 

معايير بازل ٣.
  يذكر ان معهــــد التمويل الدولي 
يعد الرابطة العاملية الوحيدة التي 
العاملية  املالية  جتمع املؤسســــات 
والذي أنشئ في عام ١٩٨٣ كاستجابة 
ألزمة الديون العاملية، ويضم املعهد 
في عضويته أكبر املصارف التجارية 
واالستثمارية في العالم فضال عن 
عــــدد متزايد من شــــركات التأمني 
إدارة االستثمار ميثلون  وشركات 
أكثر من ٤٠٠ عضو مقرهم الرئيسي 

في أكثر من سبعني دولة.  

 مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها ٢٢ فلسًا للسهم

 «األهلي» يشارك في كرنڤال االحتفاالت الوطنية

 «برقان» يرعى ملتقى معهد التمويل الدولي ٢٠١١

 اعلن البنك األهلي الكويتي 
عن مشـــاركته في الكرنڤال 
الذي نظمه مجلس  الوطني 
الوزراء احتفاال بذكرى مرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ 
عاما على التحرير و٥ أعوام 
علـــى تقلد صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

مسند اإلمارة في البالد.
  وقـــال البنـــك فـــي بيان 
صحافي: انه شارك مبركبتني 
رائعتني حتمل األولى مبنى 
وشـــعار «األهلي» واملركبة 
األخـــرى حتمـــل ســـيارة 
كالســـيكية قدمية من نوع 
بورش عكســـت املســـيرة 
التاريخية منذ تأسيسه في 
عام١٩٦٧ ومســـاهمته على 
صعيد املسؤولية االجتماعية 
في دعم االقتصـــاد الوطني 

وتقدمه وازدهاره. 
  وعلى مســـافة قاربت ٧ 
كيلومترات، انطلقت مركبات 
البنك األهلي الكويتي ضمن 
املوكـــب االســـتعراضي من 
شـــارع هارون الرشـــيد في 

إلى  الساملية متجهة  منطقة 
الكويـــت وقام فريق  أبراج 
البنـــك بتوزيـــع احللويات 
إلى  املياه باإلضافة  وقناني 
أعالم الكويت على اجلماهير 
الذين غمرت وجوههم الفرحة 
وامتألت قلوبهم مبشاعر احلب 

والوفاء لوطنهم الغالي.
   وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
العالقات العامة سحر سليمان 
الذربان: عكست مشاركة البنك 
مشـــاعر حب الوطن وروح 
االنتمـــاء والوحدة الوطنية 
التي جتســـدت فـــي تعاون 
جميع اجلهات احلكومية منها 
واخلاصة فـــي هذا االحتفال 
ليظهر بصورة رائعة تعبر 
عن مدى حبنا الكبير للكويت 

الغالية. «
البنك    وأضافـــت: «يدعو 
األهلي الكويتي، اهللا جل وعال 
أن يحفظ الكويت وأهلها من 
كل مكروه، وأن يبقي للكويت 
أعيادها وللشـــعب الكويتي 
افراحه في ظل قيادته احلكيمة 

وحكومته الرشيدة». 

 أعلنت شـــركة «ســـتاروود 
العامليـــة للفنادق واملنتجعات» 
افتتاح «فنادق ومنتجعات  عن 
التجارية  العالمة  شـــيراتون»، 
العاملية التابعة لها، فندقا جديدا 
في مدينة ميالن اإليطالية، وذلك 
فـــي إطار اخلطـــط الرامية إلى 
تعزيز احملفظة الدولية للعالمة 

التجارية الرائدة.
  ويتميـــز الفنـــدق اجلديـــد 
بتصاميمـــه املعماريـــة املذهلة 
التي تنسجم مع روح احلداثة، 
إذ تعـــاون علـــى إعـــداد هـــذه 
التصاميم كل من «كينغ روسيلي 
الهندسية» «وسابوريتي لتصميم 
الفنادق»، وقد اســـتلهم الفندق 
تصميمه البديع من أجواء األناقة 
والعصرية التي حتفل بها مدينة 
ميالن، ويوفر لضيوفه فرصة 
التمتع بإطالالت ســـاحرة على 
جبال األلب اإليطالية، ويســـهل 
الوصول من الفندق الواقع إلى 
املبنى األول في مطار مالبينسا، 
كما يبعد مســـافة ال تتجاوز ٣٠ 

األعوام الثالثة القادمة. 
  ويتألف الفندق اجلديد، اململوك 
من قبـــل «مجموعة ديجينارو» 
بالتعاون مع شركة SEA املسؤولة 
عن إدارة مطارات ميالن، من ٤٣٣ 
غرفة و١٩ جناحا و٥٨ غرفة نادي 
و٢١٠٠ قـــدم مربعـــة مخصصة 

دقيقة عن مركز املدينة. 
  ويأتـــي افتتاح «شـــيراتون 
ميالن مالبينسا» كجزء من اخلطة 
االستراتيجية للعالمة التجارية، 
التي تتضمن إطالق أكثر من ٥٠ 
فندقا جديدا ومـــا يزيد عن ٢٠ 
ألف غرفة فندقية حملفظتها خالل 

كردهة اجتماعية لكل الضيوف 
األعضاء في نادي شـــيراتون، 
كما يتميز «شـــيراتون ميالن 
مالبينسا» أيضا باحتوائه على 
أكثر من ٢١ ألف قدم مربعة من 
املســـاحات املخصصة كمرافق 
لالجتماعات واملناســـبات ذات 

التجهيزات احلديثة، مبا في ذلك 
غرفة متعددة األغراض تتسع 
ألكثر من ألف شـــخص، إضافة 
إلى ٢٢ غرفة اجتماعات جتعل 
من الفندق مكانا مثاليا ملختلف 
لقاءات األعمال واألحداث الكبرى 
ورحالت احلوافز وحفالت الزفاف 

وغيرها.
  وبهذه املناسبة، قال رئيس 
«ستاروود للفنادق واملنتجعات» 
في أوروبا وأفريقيا والشـــرق 
األوســـط روالند فوس: «نحن 
فخورون بشراكتنا الطويلة مع 
دانييلي ديجينارو ومجموعته 
والتي تعود إلى أوائل تسعينيات 
القرن املاضي. ويعكس افتتاح 
فندق شيراتون ميالن مالبينسا 
التزام «ستاروود» مبواصلة النمو 
في إيطاليا، وميثل إضافة نوعية 
إلى محفظة شيراتون املتميزة في 
مجال فنادق املطارات، ونحن على 
ثقة بأن الفندق اجلديد سيرسي 
معاييـــر غير مســـبوقة على 

مستوى القطاع في العالم».
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