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وأشارت الشركة في بيان 
صحافي خصت به »كونا« الى 
ان الوفد ضم وزير النفط ووزير 
األوقاف بالوكالة هاني حسني 
ووزير املالية ووزير التربية 
والتعليم العالي بالوكالة نايف 
احلجرف ووزير الكهرباء واملاء 
البلدي���ة عبدالعزيز  ووزير 
اإلبراهيم وكان في استقبالهم 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
الرشيد وعدد  املنتدب سامي 

من مسؤولي الشركة.

3 وزراء يزورون موقع البئر املشتعلة
في حقل الروضتني

»الكويتية ـ الصينية«: تراجع الطلب العاملي
على الصادرات انعكس سلبًا على كوريا اجلنوبية

قالت الشركة الكويتية � الصينية االستثمارية 
في تقريريها األسبوعي حول االسواق االسيوية 
الناش����ئة ان الربع الثالث من العام احلالي شهد 
تراجعا في منو اقتصاد كوريا اجلنوبية إلى أدنى 
مستوياته منذ تعافيه من األزمة املالية قبل ثالث 
س����نوات. وأش����ار التقرير الى ان بيانات الناجت 
احمللي اإلجمالي أظهرت أن النمو واصل تراجعه 
التدريجي خالل العامني األخيرين، حيث تراجع 
النمو أخيرا إلى معدل 1.6% على أس����اس سنوي 
ف����ي الربع الثالث من ع����ام 2012، مقارنة بالربع 
الذي س����بقه حيث بلغ النمو 2.3% على أساس 
س����نوي. وأوضح التقرير أن����ه من أهم العوامل 
التي أثرت على تراجع منو رابع أكبر اقتصادات 
آسيا هو اعتماد اقتصاد كوريا اجلنوبية بشكل 
كبير على التصدير الذي يعادل ما يقارب نصف 
الناجت احمللي اإلجمالي، وهي نسبة أكبر من تلك 
التي تعتمد عليها الصني والتي تصل إلى حوالي 

ثلث الناجت احمللي اإلجمالي الصيني.
وأشار التقرير الى ان اعتماد كوريا اجلنوبية 
يأتي أساس����ا على الطلب م����ن الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي والصني، التي يبلغ حجم طلبها 
معا 40% من إجمالي صادرات كوريا اجلنوبية، 
ولذلك، لم تكن مفاجأة أن تعاني كوريا اجلنوبية من 
انخفاض الطلب على صادراتها كما هو احلال أيضا 
في الصني، وذلك بسبب تراجع الطلب اخلارجي 
العامل����ي الذي دفعه الركود ف����ي منطقة اليورو، 
والتحسن البطيء في الواليات املتحدة، والنمو 
الصيني املتباطئ أيضا، وبالتالي، تراجع منو حجم 
الصادرات إلى معدالت ال تتخطى نسب اآلحاد التي 

كانت تسجلها كوريا اجلنوبية مسبقا.
وأفاد التقري����ر بأنه إلى جانب تقلص حصة 
الصادرات في حجم النمو، يعود السبب األساسي 
الثاني ف����ي تراجع النمو في الرب����ع الثالث إلى 
انخفاص االستثمار، فقد تراجعت االستثمارات 
اخلاصة مبعدل 0.7% على أساس سنوي، وهو 
معدل تراجع أسوأ نسبيا من سابقه البالغ %0.6 
في الربع الثان����ي، وعلى الرغم من أن انخفاض 

االس����تثمارات اخلاصة يعتبر ظاهرة محلية، إال 
أن أص����ل هذه الظاهرة عوامل خارجية، إذ اثرت 
التوقعات العاملية السلبية على توقعات النمو، مما 
دفع الشركات إلى تخفيض إنفاقها في الوقت الذي 
تتوقع فيه أرباحا أقل، وخاصة في الشركات التي 
تعتمد على التصدير، ومن ناحية أخرى، فإن القطاع 
املالي أيضا في خطر نتيجة للديون الشخصية 

املتزايدة وضعف قطاع العقار السكني.
واستبعد التقرير أن تشهد البيئة االقتصادية 
العاملية حتس����نا على امل����دى القصير، ولهذا قد 
يستمر تباطؤ منو التصدير واالستثمار في كوريا 
اجلنوبية، إذ من املتوقع أن يبقى الطلب احمللي 
ثابتا، لكنه من غير احملتمل أن يعود إلى معدالت 
العام املاضي العالية خالل الربع الرابع من 2012، 
في الوقت الذي تس����تمر فيه أس����عار العقار في 
االنخفاض، ومع هذا، اليزال هناك مجال للمزيد 

من السياسات التوسعية النقدية واملالية.
ورأى التقري����ر ان البن����ك املركزي في كوريا 
اجلنوبية يدرك احلاجة إلى دعم االقتصاد، حيث 
يظهر ذلك في االنخفاض األخير لس����عر الفائدة 
إلى 25 نقطة أس����اس في الشهر املاضي ليصل 
س����عر الفائدة إلى 2.75%، وهي خطوة متوقعة 
بعد انخفاض مش����ابه في يوليو، وإذا ما استمر 
تباطؤ الطلب العاملي، قد تدفع مستويات التضخم 
املنخفضة البنك املركزي إلى حتفيز االقتصاد أكثر. 
وبالنسبة للسياسة املالية، فقد زادت احلكومة 
احلزمة التحفيزية في س����بتمبر عبر تخفيض 
الضرائب بشكل مؤقت على اإلنفاق والعمليات 
املتعلقة بالعقار، وبزيادة االئتمان العام للشركات 
الصغيرة بقيم����ة 5.2 مليارات دوالر، ولكن، مع 
قرب االنتخابات الرئاسية املرتقبة في ديسمبر 
املقبل، يصبح من الصعب إقرار أي إجراء مالي 
قب����ل نهاية العام، ولهذا، م����ن املتوقع أن تكون 
فرص اتخاذ إجراءات توسعية كبيرة هذا العام 
ضئيلة، وستتم فقط إذا ما تغير وضع االنتعاش 
البطيء، وذلك بالرغم م����ن قدرة االقتصاد على 

حتمل املزيد من احملفزات.

وأش���ارت ال���ى ان رئيس 
الفريق القائ���م على معاجلة 
البئ���ر عياد الكن���دري أطلع 
الوزراء عل���ى موقع احلريق 
وقدم لهم ش���رحا مفصال عن 
سير العمليات منذ بدء التسرب 
وإش���عال البئر حت���ى إمتام 
السيطرة على التسرب فضال 
عن اجلهود الرامية إلطفاء البئر 

املشتعلة.
وأضافت ان الكندري أوضح 
ان عمليات اإلنتاج في شمال 
الكويت عادت إلى مستويات 
ما قبل احل���ادث بحدود 670 
أل���ف برميل في اليوم، مؤكدا 
ان قراءات تسرب الغاز مازالت 
تسجل صفرا في موقع البئر 
وفي مختلف مناطق الكويت.
وأشار الكندري الى انه قد 
مت الوصول إلى مسافة قريبة 
البئر احملترقة بعد  من رأس 
إزالة معظم املخلفات وإجناز 
عملية التبريد فيها كما استمع 
الوفد الى شرح مفصل من فريق 
اإلطفاء ع���ن اجلهود املبذولة 
الذي  للسيطرة على احلريق 

وقع في البئر.

كون���ا: قالت ش���ركة نفط 
الكويت ان ثالثة وزراء قاموا 
أمس بزي���ارة ميدانية ملوقع 
البئر املشتعلة »484 - آر أيه« 
في منطق���ة الروضتني وذلك 
للوقوف على اإلجراءات التي 
يتم اتخاذها حاليا إلعادة األمور 

إلى طبيعتها.

سجلت شركة طفل املستقبل 
الترفيهية العقارية »فيوتشر كيد« 
أرباحا بنحو مليون دينار بواقع 
ربحية للسهم بنحو 9.4 فلوس 
خالل فترة 9 أشهر مقارنة بأرباح 
أل���ف دينار بواقع  بنحو 782.4 
ربحية للس���هم 6.8 فلوس خالل 

الفترة ذاتها من العام املاضي.

سجلت شركة االحتاد العقارية 
أرباحا بنحو مليون دينار خالل 
فترة 9 أشهر من العام بواقع ربحية 
للسهم 5.4 فلوس مقارنة بتحقيقها 
لذات األرباح تقريبا خالل الفترة 

نفسها من السنة املاضية.

تكبدت ش����ركة الثمار الدولية 
القابضة خلسارة بنحو 5.1 ماليني 
دينار خ����الل النصف االول بواقع 
خسارة للسهم بنحو 5 فلوس مقارنة 
بخسارة 2.9 مليون دينار خالل ذات 

الفترة من العام املاضي.

سجلت شركة املواساة للرعاية 
الصحية أرباحا بنحو 1.5 مليون 
دينار خالل األش����هر التسعة من 
السنة احلالية مقارنة بأرباح 1.2 
مليون دينار محققة في ذات الفترة 

من العام املاضي.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية 
أمس أسعارا جديدة لغاز البترول 
املسال »البروبان والبيوتان« لشهر 
نوفمبر اجلاري. وقالت املؤسسة 
في بيان صحافي خصت به »كونا« 
ان غاز »البروبان« سيباع ب� 1050 
دوالرا للطن املتري الواحد خالل 
نوفمبر اجلاري مرتفعا 25 دوالرا 
مقارنة بشهر اكتوبر املاضي الذي 
سجل خالله 1025 دوالرا. وأضافت 
ان غاز »البيوتان« سيباع ب� 990 
دوالرا للطن املتري الواحد خالل 
نوفمبر اجل����اري مرتفعا مبقدار 
25 دوالرا مقارن����ة ب� 965 دوالرا 
للطن املتري الواحد خالل الشهر 
املاضي. وتتأثر أسعار الغاز املسال 
من »البروبان والبيوتان« بأسعار 
النفط العاملية ارتفاعا أو انخفاضا 
حيث انها تعد احملدد الرئيس����ي 
ألسعار هذه املواد إضافة الى تأثرها 
الدوالر  بارتفاع وانخفاض قيمة 

أمام العمالت الرئيسية.
الغاز املسال  وسجلت أسعار 
ارتفاع����ا ملحوظا خ����الل الفترة 
العديد  الس����ابقة بس����بب تأثير 
م����ن العوامل واألس����باب الفنية 
واجليوسياسية إضافة الى تأثرها 
بالك����وارث الطبيعية كاألعاصير 

وغيرها.
البت����رول  يذك����ر ان غ����ازي 
املس����ال »البروبان« و»البيوتان« 
يس����تخدمان في مجاالت التدفئة 
وانتاج املواد البتروكيماوية اضافة 
الى اس����تخدامهما كوقود للطبخ 

وغيرها.

مليون دينار
ربح »فيوتشر كيد«

..ومليون دينار
ربح »االحتاد«

5.1 ماليني دينار 
خسارة »الثمار« 

1.5 مليون دينار
ربح »املواساة« 

مؤسسة البترول 
تعلن أسعار غاز 
البترول املسال 

لشهر نوفمبر
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نقاط تراجع املؤشر السعري بنسبة 
0.01%، وتراجع املؤشر الوزني مبقدار 
0.73 نقطة بنسبة 0.18%، وارتفاع 
مؤشر كويت 15 مبقدار 0.38 نقطة 
بنسبة ارتفاع %0.4.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 11.4 
مليون دينار.

شركات استحوذت أسهمها على 
41.07% من القيمة اإلجمالية واستحوذ 
سهم زين على 11.4% من القيمة 
اإلجمالية للتداول.

قطاعات تراجعت مؤشراتها في جلسة 
أمس، تصدرها قطاع النفط والغاز 
بواقع 9.8 نقاط، وارتفاع مؤشرات 4 
قطاعات تصدرها قطاع التكنولوجيا 
مبقدار 10.9 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

تباين أداء مؤشرات السوق ترقبًا للتطورات السياسية
الكويت  استهل س���وق 
ل���أوراق املالي���ة تعامالت 
األس���بوع عل���ى تباين في 
اداء مؤشراته، حيث واصل 
املؤشر السعري تراجعاته 
ولكن بش���كل مح���دود في 
جلسة تعامالت أمس، وكان 
االنخفاض بواقع 5.4 نقاط 
على وقع عمليات تخارج من 
عدد من األس���هم املضاربية 
النشطة في الفترة األخيرة، 
كما واصل املؤش���ر الوزني 
تراجعه ايضا مبقدار طفيف 
بلغ 0.73 نقطة ليستقر املؤشر 
عند مستوى 402 نقطة، فيما 
حقق مؤشر كويت 15 ارتفاعا 
محدودا كس���ر به مسلسل 
تراجع املؤشرات في اجللسات 
األخيرة منذ استئناف النشاط 
العيد األسبوع  عقب عطلة 
املاضي، واستقر السهم بعد 
ه���ذا االرتفاع الطفيف الذي 
بلغ 0.38 نقطة عند مستوى 

974.9 نقطة.
واتس���مت جلسة امس 
باالنقس���ام في األداء، حيث 
جنحت مؤش���رات السوق 
لالنخفاض بشكل ملحوظ 
خ���الل النص���ف األول من 
اجللس���ة، وذلك على وقع 
انخفاض عدد كبير من األسهم 
سواء القيادية مثل الوطني 
والدولي واجيليتي، وأسهم 
رخيصة في قطاعات متنوعة 
منها امليادين واإلثمار ورمال 
العقارية، وهو  والعربي���ة 
ما أدى إلى تراجع املؤش���ر 
العام خ���الل التعامالت الى 
مستوى 5620 نقطة، ولكن 
األوضاع ش���هدت حتس���نا 
الثاني  النص���ف  كبيرا في 
من اجللس���ة، حيث قلصت 
املؤشرات خسائرها بشكل 
الفت من خالل عمليات دخول 

اس���تهدفت عددا من األسهم 
الت���ي تراجعت ف���ي الفترة 
األخيرة، فضال عن أس���هم 
أخرى منها متويل اخلليج 
واخلليجي وصكوك، وأسهم 

عقارية أخرى.
ورغم ان الس���وق مازال 
متأثرا بهاجس املس���يرات 
االحتجاجية، إال أنه متاسك 
إلى حد كبير وأغلقت أغلب 
األسهم القيادية عند مستويات 
اغالقاتها السابقة وهو ما كان 
له دور كبير في حفظ توازن 

السوق واستقراره.
وكان الرتف���اع مؤش���ر 
كويت 15 ال���ذي يضم أكبر 
الشركات من حيث السيولة 
الرأسمالية بعد ان  والقيمة 
كان متراجعا خالل اجللسة 
ألكثر م���ن 3.7 نقاط، دور 
في عودة الثقة للمتداولني، 
وهو ما جتلى في عودة اللون 
األخض���ر لعدد من قطاعات 
الس���وق بعد ان كان اللون 
األحمر مسيطرا بشكل كامل 
على كافة القطاعات، كما أدى 
الى ارتفاع مستوى السيولة 
إلى أكثر من 11 مليون دينار 
بعد ان كانت القيمة متدنية 
إل���ى ما دون 8 ماليني دينار 
حتى حلول الساعة الثانية 

عشرة.
العام  وتراجع املؤش���ر 
للبورصة مبقدار 5.4 نقاط 
ليصل إلى مستوى 5650.02 
نقطة بنسبة انخفاض بلغت 
0.01%، وتراج���ع املؤش���ر 
الوزن���ي مبقدار 0.73 نقطة 
ليستقر عند مستوى 402.11 
نقطة بنسبة انخفاض %0.18، 
فيما ارتفع مؤشر كويت 15 
مبقدار 0.38 نقطة ليغلق عند 
مستوى 974.91 نقطة بارتفاع 

نسبته %0.4.

وبل���غ إجمالي األس���هم 
املتداولة 157.9 مليون سهم 
نفذت من خالل 3190 صفقة 
قيمته���ا 11.4 مليون دينار، 
وش���هدت متغيرات السوق 
تراجعا ملحوظا في األداء، 
حي���ث انخفض���ت كميات 
التداول بنس���بة بلغت %9، 
كما تراجعت الصفقات بنسبة 
9.2%، وكذلك انخفضت القيمة 

اإلجمالية بنسبة %26.5.
واس���تحوذت أس���هم 5 
ش���ركات على أغلب القيمة 
بواق���ع 4.6 مالي���ني دينار 
بنسبة تش���كل 41.07% من 
اإلجمالي، تصدرها سهم زين 
الذي يتصدر قائمة أنش���ط 
التداول  األس���هم من حيث 
للجلسة الرابعة على التوالي، 
وذلك من خ���الل 1.3 مليون 
دينار متثل 11.4% من إجمالي 
القيمة، كما استحوذت أسهم 
5 ش���ركات على 45.2% من 
املتداولة  الكمي���ات  إجمالي 
تصدرها س���هم امليادين من 
خ���الل 22.8 مليون س���هم 
تش���كل 14.4% من إجمالي 

التداوالت.
وس���جلت مؤش���رات 7 
قطاعات تراجعات متفاوتة 
في جلسة أمس وهي: النفط 
والغاز، واملواد األساس���ية، 
الصناعي���ة، واالتص���االت، 
والتأمني والبنوك، واخلدمات 
املالية، وارتفعت مؤشرات 
4 قطاع���ات ه���ي: الس���لع 
االس���تهالكية، واخلدم���ات 
والعق���ار،  االس���تهالكية، 
والتكنولوجيا، ولم تتغير 
مؤش���رات 3 قطاعات هي: 
املالية،  املناف���ع، واألدوات 
الصحي���ة.  والرعاي���ة 

شريف حمدي  ٭

 »الوطني«: أداء قوي للدوالر مقابل العمالت الرئيسية رغم األضرار البالغة من إعصار ساندي
قال بنك الكويت الوطني في تقريره األسبوعي حول تطورات االسواق 
العاملية ان االسواق املالية بدأت االسبوع على نحو ضعيف نسبيا بعد 
ان اجتاح إعصار ساندي الشاطئ الشمالي الشرقي للواليات املتحدة 

األميركية، مسببا أضرارا بالغة في شبكة املواصالت والطاقة الكهربائية، 
وبالتالي فقد وجد محافظ والية نيويورك نفسه مضطرا إلغالق السوق 

املالي ملدة يومني للحفاظ على سالمة املوظفني هناك، من ناحية اخرى، 
فإن اخلالف حول تدابير التقشف املقررة لليونان يثقل كاهل االسواق 

املالية ويبدد جميع اآلمال في استقرار السوق خالل الفترة احلالية، 
إذ ان احلكومات األوروبية تضغط بشدة على اليونان لتقتطع املزيد 
من النفقات احلكومية في حال أرادت ان تستمر في احلصول على 

املساعدات املالية، وذلك أمال في إيجاد حل ألزمة الديون السيادية التي 
بدأت منذ 3 سنوات مضت.

وعلى صعيد أداء اسواق العمالت الرئيسية، أشار »الوطني« الى ان 
اليورو بدأ االسبوع ضعيفا عند 1.2938 دوالر بعد ان تباينت اآلراء فيما 

بني رئيس الوزراء االيطالي ماريو مونتي ونظيره االسباني ماريانو 
راجوي، وذلك بصدد ما إذا كان من املفترض ان يقوما معا بطلب 

املساعدة، وهو االمر الذي تسبب في تراجع اليورو الى 1.2887، اال ان 
اليورو متكن الحقا من االرتفاع مجددا مقابل الدوالر ليصل إلى 1.3020 

خاصة بعد صدور املعطيات االقتصادية االخيرة والتي أشارت إلى ان 
االنكماش االقتصادي الذي تشهده اسبانيا قد أتى اقل من املتوقع، فضال 
عن طرح السندات احلكومية االيطالية والذي تكلل بالنجاح، اال ان اليورو 

سرعان ما تراجع من جديد مع نهاية االسبوع بسبب املخاوف التي تعم 

السوق حيال االوضاع في اليونان بسبب التقلبات واالضطرابات التي 
جتتاح البالد، فضال عن االضرار التي جنمت عن اعصار ساندي والتي 

أتت اقل من املتوقع، وبالتالي تراجع اليورو يوم اجلمعة تبعا لصدور 
تقرير العمالة األميركي والذي اتى على قدر كبير من التحسن، وهو ما 
دفع باليورو الى التراجع الى ما دون مستوى الـ 1.2900 دوالر وليقفل 

االسبوع عند 1.2834 دوالر.
كذلك شهد االسبوع املاضي أداء متقلبا للجنيه االسترليني، حيث افتتح 

االسبوع عند 1.6106 دوالر ثم تراجع يوم االثنني إلى ادنى مستوى 
له عند 1.6006 دوالر، خاصة بعد ان تخوف اجلميع من ان االقتصاد 

البريطاني قد يحتاج الى املزيد من احلوافز خالل الفترة احلالية، اال ان 
اجلنيه االسترليني متكن الحقا من االرتفاع مجددا ملدة يومني متتاليني 

ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.6175 دوالر، خاصة بعد ان اظهرت 
التقارير الرسمية حصول ارتفاع في اسعار املنازل البريطانية خالل 

شهر اكتوبر، وبالتالي فقد تراجع اجلنيه يوم اجلمعة على غرار اليورو 
ليقفل االسبوع عند 1.6020.

وفي املقابل، افتتح الني الياباني االسبوع عند 79.65 ين/ دوالر 
واستمر بالتراجع مقابل الدوالر على طول االسبوع، ليرتفع بعدها يوم 

اجلمعة ليصل الى اعلى مستوى له عند 80.67 ين/ دوالر، اما الفرنك 
السويسري فقد افتتح االسبوع عند 0.9347 دوالر ثم ارتفع مع 

منتصف االسبوع، اال انه سرعان ما تراجع ليصل إلى 0.9277 دوالر 
وليتراجع بعدها مقابل الدوالر مع نهاية االسبوع ليسير على النمط 

الذي سار عليه الني الياباني، حيث ارتفع الفرنك السويسري الى اعلى 

مستوى له عند 0.9412 دوالر وليقفل االسبوع اخيرا عند 0.9438 
دوالر. والحظ »الوطني« ارتفاع مؤشر ثقة املستهلك األميركي خالل 

شهر اكتوبر الى اعلى مستوى له منذ ما يفوق االربع سنوات، وهو الذي 
من شأنه ان يحقق املزيد من املكاسب في حجم االنفاق لدى املستهلك 
األميركي، وباعتبار ان األميركيني قد اصبحوا أكثر تفاؤال حيال سوق 

العمل في البالد مع نهاية العام، فقد ارتفع املؤشر خالل الشهر املاضي 
إلى 72.2 وهو احلد االعلى له منذ شهر فبراير عام 2008.

كما شهد القطاع الصناعي األميركي بعض التحسن خالل الشهر املاضي 
والذي أتى على نحو أسرع من املتوقع خاصة مع ارتفاع عدد طلبات 

الشراء وارتفاع حجم االنتاج الصناعي، وهو ما يدل على استقرار 
القطاع بالرغم من ان االقتصاد األميركي قد فقد زخمه السابق خالل 

النصف االول من العام احلالي.
في غضون ذلك، تراجع عدد األميركيني املتقدمني للحصول على 

تعويضات البطالة خالل االسبوع املاضي وبشكل اتى دون التوقعات، 
ما يشير الى ان الطلب ال يزال مرنا كفاية لتتمكن البالد من احملافظة 

على مستويات العمالة احلالية، فقد تراجع عدد املتقدمني للحصول على 
تعويضات البطالة بـ 9.000 شخص وذلك إلى 363.000 شخص على 
نحو اجمالي ودون حد الـ 370.000 املتوقع، باالضافة إلى االقتطاعات 

املقررة في النفقات احلكومية مع بداية العام املقبل.
وأشار »الوطني« الى عودة االحداث اليونانية الى الساحة من جديد مع 
صدور موازنة عام 2013 باالضافة إلى التخوف من عدم قدرة اليونان 
في احلصول على حزمة االعانة املالية املقررة خالل نوفمبر اجلاري 

والتي تبلغ 31.2 مليار يورو، مما قد يضطرها إلى إعالن افالسها خاصة 
مع الصراع الذي تخوضه احلكومة اليونانية القرار تدابير التقشف التي 

وضعها كل من االحتاد االوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي هذا اإلطار قرر املجلس الدستوري اليوناني ان اعادة هيكلة 

صندوق التقاعد يعتبر أمرا غير دستوري، مما تسبب في عودة العديد 
من املخاطر واملخاوف السياسية الى الساحة من جديد والذي من شأنه 
ان يتسبب في املزيد من الضغوطات على السوق، وفي املقابل، اعلنت 
احلكومة االملانية عن استعدادها ملناقشة العرض املقدم من قبل البنك 

املركزي االوروبي إلعادة شراء الديون اليونانية.
من جهة أخرى، تراجعت اسعار الفائدة في ايطاليا للسندات احلكومية 

ألجل 5 و10 سنوات إلى ادنى مستوياتها منذ شهر مايو عام 2011 وذلك 
خالل عملية الطرح التي جرت االسبوع املاضي، حيث تراجعت أسعار 

الفائدة عن الشهر السابق من 4.09% إلى 3.8% وحيث حددت وزارة املالية 
احلد املستهدف االكبر وهو ما يقدر بأربعة مليارات يورو من السندات 

احلكومية والتي ستستحق مع حلول نوفمبر عام 2017.
وخسر رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون اقتراعا برملانيا بشأن 
ميزانية االحتاد االوروبي بعد أن مترد عليه اعضاء من حزبه احملافظني 

وهو ما يوجه ضربة الى احلكومة، حيث دعا البرملان بريطانيا الى املطالبة 
بخفض ميزانية االحتاد االوروبي والتي تبلغ تريليون يورو.

 وفي هذه االثناء، شهد القطاع الصناعي البريطاني بعض التراجع خالل 
شهر اكتوبر بشكل فاق التوقعات، خاصة مع تراجع عدد طلبات الشراء 

وارتفاع التكاليف االنتاجية وبشكل أسرع من املتوقع.

»بيتك لألبحاث«: ماليزيا.. خطوات حتفيزية جديدة 
على طريق قيادة التمويل اإلسالمي في العالم

ذك����ر تقرير أعدته ش����ركة 
بيتك لأبحاث احملدودة، التابعة 
ملجموعة بيت التمويل الكويتي 
املال  )بيتك(، أن س����وق رأس 
اإلسالمي ساهم إلى حد كبير في 
تطوير سوق رأس املال العام في 
ماليزيا، ويبقى مصدرا بديال هاما 
لزيادة رأس املال، وكما في يوليو 
2012، هناك 825 شركة متوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية مدرجة 
في بورصة ماليزيا، وهو ما ميثل 
89% من مجموع األوراق املالية 
املدرجة بقيمة سوقية مببلغ 931 
مليار رينغيت ماليزي أو %65 
من إجمالي رسملة السوق وذلك 
مقارنة بعام 2011: 839 شركة، 
متثل 90%، بقيمة 806 مليارات 
رينغيت ماليزي، وبنسبة %63 

من االوراق املالية املدرجة.
وق����ال التقري����ر ان ماليزيا 
الت����زال حتتل املرتب����ة األولى 
من حيث تطوير وريادة سوق 
الصكوك عامليا، وميثل س����وق 
الصكوك املاليزي نس����بة %68 
من مجموع إصدارات الصكوك 
القائمة كما في يوليو  العاملية 
2012، كم����ا حافظ����ت ماليزيا 
على املرتب����ة األولى إلصدارات 
الصكوك، بحصة سوقية بنسبة 
71% كما في يوليو 2012 )مقارنة 
ب� 73% في عام 2011(، والتزال 
بورص����ة ماليزيا حتتل مقدمة 
قائمة وجهات إصدارات الصكوك، 
بإجمال����ي 99.6 مليار رينغيت 
ماليزي )31.7 مليار دوالر( كما 

في يوليو 2012.

وأشار التقرير الى ان التمويل 
اإلسالمي مس����تمر في اكتساب 
املزيد من األهمي����ة الفائقة في 
العاملية،  امل����ال  أس����واق رأس 
وفي هذا اإلطار، تبذل احلكومة 
املاليزي����ة جهودا متواصلة من 
أجل ترسيخ مكانة ماليزيا كقائد 
للتمويل اإلسالمي، حيث كشفت 
ماليزيا يوم 28 سبتمبر 2012 
النقاب عن ع����دد من احملفزات 
الرئيس����ية بالنس����بة لقطاع 
التمويل اإلسالمي خالل تقدمي 
ميزاني����ة البالد لعام 2013، من 
أجل زيادة دعم الطموح املاليزي 
البالد مركزا رئيسيا  في جعل 
للتمويل اإلس����المي، وتش����مل 

احملفزات ما يلي:
املقت����رح لالزدواج  ٭ اخلصم 
الضريبي لفترة أربع س����نوات 
اعتبارا من الس����نة الضريبية 
2012 حتى 2015، على املصاريف 
املترتب����ة على عملي����ة إصدار 

صكوك القطاع الزراعي.
٭ اخلصم املزدوج املقترح ملدة 
أربع سنوات اعتبارا من السنة 
الضريبية 2012 حتى 2015، على 
املصاري����ف اإلضافية التي يتم 
تكبدها نتيجة إلصدار سندات 

وصكوك قطاع التجزئة.
٭ يحق للمستثمرين األفراد أن 
يحصلوا على إعفاء من رسوم 
التمغات املفروضة على األدوات 
املتعلقة مبعام����الت إصدارات 

الصكوك لقطاع التجزئة.
٭ تش����جيع مش����اركة قط����اع 
التجزئة في أس����واق السندات 

والصكوك، وس����تصدر شركة 
داناالنف����را ناس����يونال برهاد 
التجزئة مببلغ  سندات لقطاع 
300 ملي����ون رينغيت ماليزي 
بنهاية عام 2012 لتمويل مشاريع 

تنموية.
٭ تخصيص مبلغ 400 مليون 
رينغيت ماليزي إضافي من قبل 
شركة داناجامني ناسيونال برهاد 
خالل السنتني التاليتني لتوفر 
للشركات فرصا أفضل للدخول 
إلى سوق رأس املال املقترض.

وفي س����ياق متصل اش����ار 
التقري����ر الى ان����ه بالنظر إلى 
الص����ورة العام����ة لنمو قطاع 
التمويل اإلسالمي في ماليزيا، 
يالحظ أن أصول القطاع املصرفي 
اإلسالمي في البالد منت بنسبة 
20.6% في األشهر السبعة األولى 
من 2012 لتصل إلى 5469 مليار 
رينغيت، وسجلت نسبة %24.2 
م����ن اإلجمالي الكل����ي ألصول 
القط����اع املالي كم����ا في يوليو 
2012 )2011: 24.1%، مببلغ 36.1 
ملي����ار رينغيت(، ويعزى منو 
األصول اإلسالمية إلى قوة منو 
قطاع التمويل اإلسالمي، حيث 
منا التمويل اإلس����المي بنسبة 
19.3% ليصل إلى 294.2 مليار 
رينغيت ممثال نسبة 26.6% من 
إجمالي متويالت القطاع املصرفي 
كما في يوليو 2012 )2011: %23.6، 
268.3 مليار رينغيت ماليزي(، 
وارتفع إجمالي الودائع اإلسالمية 
بنسبة 21.3% ليصل إلى 362.7 
مليار رينغيت ممثال نسبة %26.1 

من إجمالي الودائع في النظام 
املصرفي في يوليو 2012 )2011: 
23.4%، 340.7 مليار رينغيت(. 
وتوقع تقرير »بيتك لالبحاث« 
أن يتم اس����تغالل أسواق رأس 
املال املقترض من قبل شركات 
القط����اع الزراع����ي وش����ركات 
القطاع  القائمة على  القطاعات 
الزراع����ي، وأيضا م����ن خالل 
املجموعة املتنوعة من األدوات 
املتاحة في سوق  االستثمارية 
رأس املال اإلسالمي املقترض على 
املستوى احمللي، كما توقع أيضا 
أن تستفيد املزيد من الشركات 
من إصدارات السندات والصكوك 
لقطاع التجزئة كوسيلة للتمويل، 
نظرا للخصم املزدوج املقترح على 
املصروفات اإلضافية املتكبدة 
في إصدار السندات والصكوك 
لقطاع التجزئة، وسيعمل اإلعفاء 
املقترح من التمغات املفروضة 
على األدوات املتعلقة مبعامالت 
إصدارات الس����ندات والصكوك 
لقطاع التجزئة على تش����جيع 
املس����تثمرين للمش����اركة في 
س����وق رأس امل����ال املقت����رض 
احمللي، مما ي����ؤدي بدوره إلى 
زيادة سيولة السوق التجاري 
املزيد من  الثانوي وتش����جيع 
إصدارات الس����ندات والصكوك 
لقطاع التجزئة كمصدر للتمويل، 
وسوف يؤدي إدخال منتجات 
جديدة أيض����ا إلى زيادة تنوع 
املنتج����ات املدرجة في بورصة 
ماليزيا وإلى جذب املستثمرين 

األجانب واحملليني.

جانب من اجلولة

الوزراء في لقطة مع العاملني بحقل الروضتني


