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برميل النفط الكويتي يواصل انخفاضه ليستقر عند 102.77 دوالراالقتصادية
واصل سعر برميل النفط الكويتي انخفاضه لليوم الثاني على التوالي ليستقر عند مستوى 102.77 دوالر في 
تداوالت اجلمعة املاضية مقارنة بـ 104.15 دوالرات للبرميل في تداوالت يوم اخلميس املاضي.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر برميل النفط الكويتي انخفض 1.38 دوالر في تداوالت أمس ليستقر 
عند مستوى 102.77 دوالر مقارنة بـ 104.15 دوالرات للبرميل في تداوالت يوم اخلميس املاضي.

وكان سعر برميل النفط الكويتي انخفض 2.85 دوالر بحسب مؤسسة البترول الكويتية في تداوالت اخلميس 
ليستقر عند مستوى 104.15 دوالرات للبرميل مقارنة بـ 107 دوالرات للبرميل في تداوالت يوم األربعاء املاضي.

هل تخرج الكويت من عنق الزجاجة في 2012؟
لتجاوزه في العام اجلديد.

هيئة أسواق المال:
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الكبيرة لهيئة  رغم األهمي����ة 
أس����واق املال والت����ي متثل نقطة 
مضيئة في 2011 إال ان الهيئة ومنذ 
اليوم األول لعملها تعاني العديد من 
املشاكل ورمبا كان أهمها في آلية 
التجارة،  عملها وتبعيتها لوزير 
فضال عن عدم وضوح طريقة عملها 
حيث انصب التركيز األول ملفوض 
هيئة أسواق املال على ترتيب األمور 
الداخلية وعدم االلتفات الى املشاكل 
األساسية التي يعاني منها سوق 
الكوي����ت ل����أوراق املالية والذي 
يعتبر أس����اس عمل هيئة أسواق 
املال، كما كان ملش����كلة املفوضني 
الثالثة أثر كبير في تعطيل مسيرة 
عمل الهيئة ودخولها في نزاعات مع 
وزيرة التجارة والصناعة د.أماني 
بورسلي هذا بخالف اخلالف مع 
مدير الس����وق حامد السيف قبل 
خروجه من السوق بسبب جتاوزه 

السن القانونية للعمل.
وعليه فإن الكثيرين ينظرون 
لهيئة اس���واق املال ف���ي 2012 
ويركزون على كيفية خروجها 
من النفق املظل���م والعودة الى 
الطريق الصحيح في عملها رغم 
اس���تمرار أزمة غياب املفوضني 
الثالثة وأيضا في ظل ما يواجه 
رئيسها صالح الفالح من جتاوزه 

السن القانونية للعمل.

سوق الكويت لألوراق المالية:
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ملف س����وق الكويت لأوراق 
املالي����ة، هو اآلخ����ر ال يخلو من 
املش����اكل ورغم ان العام املاضي 
شهد العديد والعديد من احملاوالت 
إلع����ادة ترتيب البيت من الداخل 
وتطبي����ق نظام جدي����د للتداول 
وخ����روج »مؤش����ر الكويت 15« 
للنور، إال ان مشاكل البورصة ال 
تتوقف ومازالت مستمرة، السيما 
الت����داول اجلديد مازال  ان نظام 
الكثير  حتت االختب����ار ويعاني 
من النواقص، فضال عن مش����اكل 
الوس����طاء ومكاتب الوساطة في 
التعامل مع هذا النظام، أضف الى 
ذلك ملف خصخص����ة البورصة 
وما ميثله هذا املل����ف من أهمية 
كبيرة للسوق وللمتداولني، وعليه 
ف����إن 2012 يحتاج الى عمل كبير 
من قبل إدارة الس����وق لعالج ما 
هو قائم من مش����اكل حتى يعود 
السوق لسابق عهده ويتعافى من 
موجة التراجع احلاد التي أصابته 
وتسببت في العديد من اخلسائر 
للمستثمرين، كما يتطلب الوضع 
س����رعة غربلة الشركات املدرجة 
والتي يفوق عدد األسهم املتوقفة 
فيها عن التداول ربع الش����ركات 
املدرجة، فضال عن وجود شركات 
عديدة منيت بخسائر كبيرة تفوق 
75% من رأسمالها وهو أمر يتطلب 
التدخل السريع للحفاظ على حقوق 

املساهمني.
زكي عثمان  ٭

ف���ي دول منطقة اليورو وإعادة 
توظيفها بشكل سليم في املناطق 
والدول األكثر استقرارا، السيما ان 
هناك توقعات بأن األزمة احلالية 
في أوروبا قد متتد لنحو 5 سنوات 
على أقل تقدير حتى تستطيع دول 
االحت���اد األوروبي جتاوز اآلثار 
السلبية ملشكلة الديون السيادية 

للعديد من دول املنطقة.

مشاريع القطاع النفطي:
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سادس امللفات التي تقف في 
وج���ه 2012 يتمثل في القطاع 
النفطي احمللي وتعطل تنفيذ 
العديد من املشاريع احليوية فيه، 
وذلك بسبب التوتر السياسي 
احملل���ي وال���ذي انعكس على 
عدم ثبات منصب وزير النفط 
وهو منصب في غاية األهمية 
واحلساسية كون ان وجود وزير 
أصيل ومتفرغ لهذا القطاع يعني 
له الكثير من القدرة على فهم 
أبعاد ومشاكل هذا القطاع، فضال 
عن كونه يس���اهم في سرعة 
اتخاذ القرارات احلاسمة والتي 
منها على سبيل املثال، تدوير 
قيادات الصف الثاني بالشركات 
التابعة ملؤسس���ة  النفطي���ة 
الكويتية وهو امللف  البترول 
املهم الذي مر عليه أكثر من 9 
أشهر حتى اآلن دون التوصل 
الى قرار نهائي بش���أنه، وذلك 
على الرغم من األهمية القصوى 
التي تنط���وي عليه واملتمثلة 
إعادة جتديد دماء قيادات  في 
القطاع النفطي مبا يتناسب مع 

املرحلة املقبلة.

فتح خطوط التمويل:
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ألق���ى توقف من���ح االئتمان 
اجلدي���د للعديد من الش���ركات 
بظالله على العديد من الشركات 
احمللي���ة خ���الل 2011 وهو األمر 
ال���ذي تق���ف وراءه العديد من 
األس���باب، رمب���ا ف���ي مقدمتها 
استمرار مشاكل الديون للعديد 
من الشركات وعدم القدرة على 
الوفاء مبواعيد السداد، ورغم ان 
أكبر الشركات املدينة ومنها شركتا 
دار االستثمار وبيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( قد جنحت في 
الكثير من جهود جدولة الديون 
بالتزامن مع خطوات كبيرة لشركة 
أعيان لالجارة واالستثمار، إال ان 
استمرار مشاكل الديون احمللية قد 
ألقى بظالله على البنوك احمللية 
في عملية منح االئتمان اجلديد، 
حيث لم يش���هد 2011 إال حاالت 
نادرة للتمويل اجلديد في حني ان 
الغالبية من الشركات تعاني من 
صعوبة حتقيق شروط احلصول 
على متويل جديد، وعلى الرغم 
من األداء اجلي���د لقطاع البنوك 
احمللية ف���ي 2011 وحترير جزء 
كبير من املخصصات إال ان الوضع 
العام يشير الى احتماالت استمرار 
نفس النهج في 2012 وعليه فإن 
هذا امللف يحتاج الى جهود أكبر 

أن الكثير من االقتصاديني نادوا 
منذ فترة بضرورة توظيف تلك 
الفوائض ف���ي االقتصاد احمللي 
من خالل التركيز على القطاعات 
املنتجة وتنفيذ مش���اريع البنى 
التحتية التي حتتاج بالفعل إلعادة 
نظر سريعة هذا الى جانب زيادة 
اإلنفاق الرأسمالي بشكل مدروس 
يحقق املصلحة العامة للدولة في 
مجال التنمية االقتصادية وتطوير 
قطاعات حتتاج ملشاريع سريعة 
مثل الصح���ة والتعليم والبنية 
التحتية ودعم قطاعات الصناعة 

واخلدمات.

التضخم المحلي:
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رابع امللفات يتمثل في كيفية 
ارتفاع معدل  احلد من استمرار 
التضخ���م احمللي بع���د أن بلغ 
مستوى كبيرا ووسط توقعات بأن 
يصل الى 5.5% خالل 2012 وذلك 
بسبب اس���تمرار ارتفاع رواتب 
القطاع احلكومي، مما انعكس على 
ارتفاع أسعار مواد الغذاء بشكل 
ملحوظ وأيضا السلع واخلدمات 
املنزلية وخدمات املساكن  والتي 
تش���كل مجتمعة نحو 60% من 
املؤشر العام ألسعار املستهلك.

االستثمار الكويتي بالخارج:
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خامس امللف���ات التي حتتاج 
إلعادة نظر س���ريعة يتمثل في 
اس���تثمارات الكوي���ت باخلارج 
والتي تقوم به���ا الهيئة العامة 
لالستثمار وحتديدا في دول منطقة 
اليورو، حيث ان استمرار الوضع 
االقتص���ادي العاملي على نفس 
الس���يناريو احلالي وما تعانيه 
مجموعة من الدول في مقدمتها 
اليونان وايطاليا من خطر االفالس 
يتطلب وضع خطط بديلة لكيفية 
الدولة  التخارج من استثمارات 

جديد يتمثل في كيفية االستفادة 
م���ن هذا املبلغ، وما هو قادم من 
فوائض بصورة حتقق انتعاشا 
اقتصاديا في 2012 وذلك من خالل 
تنفيذ ما هو متوقف من مشاريع 
تنموية، وأيض���ا وضع خارطة 
طريق لتنفيذ املشاريع اجلديدة 
التي ستساهم في حتريك عجلة 

االقتصاد من جديد.
علما أن استمرار أسعار النفط 
احلالية سيس���اهم ف���ي ارتفاع 
إيرادات الدولة الى نحو 29 مليار 
دينار، وهو ما يعني أن امليزانية 
احلالية قد تشهد جتاوزا بنسبة 
تصل ل� 100% عما هو مقدر من قبل 
وزارة املالية للسنة املالية احلالية 
واحملددة ب� 15.7 مليار دينار، علما 
بأن استمرار املصروفات بنفس 
الوتيرة احلالية يعني أن الفائض 
املتوقع في ميزانية السنة املالية 
احلالية قد يرتف���ع الى نحو 12 

مليار دينار.

مشاريع التنمية:
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ثالث امللفات التي تفرض نفسها 
مع بدايات 2012 يتمثل في ملف 
مشاريع التنمية وهي املشاريع 
شبه املتوقفة خالل العام احلالي 
ملجموعة من االسباب قد يكون 
أبرزها خروج الشيخ أحمد الفهد 
صاحب مش���اريع خطة التنمية 
من احلكومة قبل نحو 6 أش���هر 
تقريبا، وهو األمر الذي فس���ره 
البعض بأنه »قتل مللف التنمية« 
على اعتبار أن الشيخ أحمد الفهد 
هو صاحب هذه الفكرة وكان يقف 
وراءها بشكل كبير، وعليه فإن 
املقبل���ة حتتاج لعودة  املرحلة 
طرح تلك املش���اريع من جديد 
سعيا لتحريك عجلة االقتصاد 
الوطني ولالستفادة من الفوائض 
املالية املتوافرة في الدولة، علما 

االقتصاد الوطني من جديد على 
الطري���ق الصحي���ح، وبالتالي 
بداية اخلروج من عنق الزجاجة 

احلالي.

فوائض مالية:
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ثاني امللفات التي قد تساهم في 
تعافي االقتصاد في 2012 يتمثل 
في كيفية االستفادة من الفوائض 
املالية الضخمة والناجتة حتى اآلن 
من أسعار النفط اجليدة والتي 
حتوم فوق ال� 90 دوالرا منذ فترة، 
وهو األمر الذي ساهم في وجود 
فائض مالي مبيزانية السنة املالية 
احلالية بلغ 10.2 مليارات دينار 
في أول 7 أشهر منها، وهو األمر 
الذي يفرض على احلكومة املقبلة 
أن تتعامل معه بش���كل ومنهج 

اجلدي���د واملنتظر بع���د انتهاء 
انتخابات مجلس األمة اجلديدة 
قد يك���ون البداية لعودة احلياة 
االقتصادية من جديد الى الطريق 
التوقعات  أن  الصحيح، السيما 
تشير الى أن حكومة الشيخ جابر 
املبارك ستكون حكومة جديدة 
بفكر جديد، األمر الذي يعني عالج 
مشاكل املاضي من خالل حكومة 
متفهمة ملتطلبات املرحلة املقبلة 
وقادرة على التعامل مع امللفات 
الشائكة التي ظلت لسنوات معلقة 
ودون حل يتناسب مع متطلبات 

املرحلة الراهنة.
الش���يخ  وعليه فإن حكومة 
جاب���ر املبارك املقبلة س���يكون 
عليها التعامل بسرعة مع العديد 
من امللف���ات االقتصادية لوضع 

أيام قليلة تفصلنا عن بداية 
عام جديد، ورغم أن 2011، لم يكن 
الثالثة  اس���تثنائيا عن االعوام 
املاضية التي أعقبت اندالع األزمة 
املالية العاملية احلالية التي بدأت 
مع نهايات 2008، حيث شهد العام 
احلالي استمرارا ملسلسل تداعيات 
األزمة على االقتصاد الوطني الذي 
عانى كثيرا ومازال يعاني، إال أن 
هناك شبه اتفاق اقتصادي على أن 
املعطيات السلبية أقل تأثيرا على 
الكويت من باقي دول العالم بفضل 
استقرار أسعار النفط بشكل كبير 
على مدار العام، وهو ما ساهم في 
وجود فائض مالي كبير مبيزانية 
الدولة حتى اآلن. وفيما يلي ابرز 
امللفات املطروحة على اجندة العام 

:2012

حكومة جديدة:
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التداعيات السلبية األخطر 
التي ألقت بظاللها على االقتصاد 
الوطني، نبعت من الداخل بسبب 
عدم االستقرار السياسي والناجت 
عن التجاذبات السياسية التي 
أفضت في النهاية الى استقالة 
احلكوم���ة وقبوله���ا من قبل 
صاحب الس���مو األمير والذي 
بدوره قام باختيار رئيس جديد 
للحكوم���ة للخروج من النفق 
املظلم بعد وصول األمور لطريق 
مسدود مع حكومة الشيخ ناصر 
احملمد كم���ا أعقبها بحل جديد 
ملجلس األمة، وهو األمر الذي 
الى وجود  النهاية  يقودنا في 
تغيير شبه كامل في اخلريطة 

السياسية احمللية.
وهذا التغيير يراه اقتصاديون 
أنه قد يكون بداية طريق االصالح 
في 2012 والسنوات الالحقة، وذلك 
في حال اس���تقرار األوضاع من 
جديد، وهو األمر الذي يقودنا الى 
أولى خطوات التعافي االقتصادي، 
موضحني أن التشكيل احلكومي 

االقتصاد الوطني ينتظر إشراقة 2012 لعالج املشاكل القائمة واملستمرة 

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان إدارة 
سوق الكويت لألوراق املالية قررت إجراء 
اختبار جديد على نظام ناسداك أومكس 

يومي 27 و29 ديسمبر اجلاري، وذلك في 
إطار االستعدادات النهائية لتطبيق النظام، 
مشيرة الى ان التجربة كان مقررا إجراؤها 
قبل تطبيق التجربة األخيرة والتي شهدت 

بعض اإلشكاليات التي على إثرها قامت 
إدارة السوق بقطع اخلدمة عن بعض 
شركات الوساطة بسبب عدم التزامها 

بالتعليمات.
ولفتت الى ان االختبار كان يهدف الى 

التركيز على العمليات املرتبطة بني شركات 
الوساطة وعمليات التقاص التي جتريها 
الشركة الكويتية للمقاصة، ولكن بعض 

الشركات حاولت إدخال أوامر مبالغ فيها 
للتأكد من فعالية النظام اجلديد في حال 

وجود ضغط كبير، األمر الذي جعل إدارة 
السوق تقطع اخلدمة وترسل إنذارا شديد 
اللهجة بقطع اخلدمة نهائيا في حالة عدم 

االلتزام بتعليمات االختبار. 

وذكرت املصادر ان شركات املقاصة أبدت 
امتعاضها من لهجة التحذير التي خاطبتها 

بها إدارة السوق.
وعلى صعيد متصل أفادت بأن شركات 

الوساطة سترفع تقاريرها للشركة الكويتية 
للمقاصة اليوم )األحد( بعد ان كان مفترضا 

ان تقدمها اخلميس املاضي بعد انتهاء 
التجربة الثانية لالختبار ولكن تأخر 

كشوفات املقاصة لتجربة اليوم الثاني حالت 
دون االنتهاء من إعداد التقارير ورفعها 

للمقاصة.
وأشارت الى ان مالمح التقارير النهائية 

لالختبار ستتضمن بعض املالحظات 
األولية حول االختبار أبرزها ضرورة إجراء 

اختبار ضغط لقياس مدى قدرة النظام 
على التعاطي مع األوامر الكثيرة، فضال 
عن وجود بعض العيوب التي مت إرسال 
مالحظات مكتوبة بها إلى إدارة السوق 

وهيئة أسواق املال.
وفي شأن أخر أوضحت املصادر ان اللجنة 

التأسيسية للوساطة على استعداد إلجراء 

العديد من االجتماعات خالل الفترة القليلة 
املقبلة مع كل األطراف املعنية ذات العالقة 
سواء هيئة أسواق املال أو إدارة السوق أو 
الشركة الكويتية للمقاصة بهدف التوصل 

الى معاجلة نهائية للثغرات التي شابت 
التجارب السابقة على نظام التداول اجلديد، 

فضال عن وضع تصورات لنظام الربط 
اآللي الذي طلبته »املقاصة« من شركات 
الوساطة في االجتماع الذي جمع بينهما 

منتصف األسبوع املاضي ومت االتفاق فيه 
على تكوين جلنة مصغرة تضم 2 من كل 
شركة وساطة أحدهما فني واآلخر إداري 

لوضع التصورات التي ميكن من خاللها ان 
تقوم »املقاصة« بتحديد مالمح آلية نظام 

الربط، وذلك قبل اجتماع اللجنة الفنية 
برئاسة هشام العتيبي قبل اخلامس من 
يناير املقبل لرفع توصياتها بشأن نظام 
التداول اجلديد الى جلنة السوق في أول 

اجتماع لها كما مت االتفاق عليه في اجتماع 
اللجنة املاضي.

شريف حمدي  ٭

ذكرت مصادر مطلعة لـ»األنباء« ان 
الشركة الكويتية للمقاصة قررت تأجيل 

تطبيق نظامها االلكتروني اجلديد لشركات 
الوساطة الذي يتضمن خدمات تقنية 

ملدة أسبوع آخر، مشيرة الى انه كان من 
املفترض ان يتم تطبيقه اليوم )األحد(.

وقالت املصادر ان التأجيل كان بسبب عدم 
جاهزية بعض شركات الوساطة للعمل 

بهذا النظام حلني مواءمة أجهزتها للعمليات 

اجلديدة التي من أبرزها استصدار 
الشيكات وإمكانية طلبها الكترونيا، فضال 

عن معاجلة بعض اإلشكاليات التي تظهر 
في الوقت احلالي وذلك من خالل إعداد 

كشوفات تداول تتاح من خاللها معلومات 
أكثر عن العمالء.

وأضافت ان النظام االلكتروني اجلديد 
سيكون متوافقا مع نظام ناسداك أومكس 

اجلديد الذي تسعى إدارة السوق وهيئة 

أسواق املال الى تطبيقه في أقرب وقت 
ممكن. 

جتدر اإلشارة الى ان الشركة الكويتية 
للمقاصة اجتمعت قبل نحو أسبوعني مع 

ممثلني عن جميع شركات الوساطة لإلطالع 
على اخلدمات اجلديدة التي يتضمنها 

إصدار املقاصة، وكان هناك قبول كبير من 
قبل شركات الوساطة لهذه اخلدمات.

شريف حمدي  ٭

اختبار جديد لنظام »ناسداك« في 27 و29 ديسمبر اجلاري

»املقاصة« تقرر تأجيل تطبيق نظامها اإللكتروني اجلديد لألسبوع املقبل


