
الورقـــة الكـويتيـة تنـاولــت أهــم مالمــح المشــرع الكويتـي الـذي اهتـم بنظـام الرقابـة 
الماليــة وتطـويـر أدواتـهـا وأسـالـيبها وأجـهزتهـا لتـواكـب تطـور المفاهيـم العلميـة الحديثة

تعرض وزارة املالية الكويتية 
جتربتها في الرقابة املسبقة خالل 
ملتقى املمارسات االدارية الناجحة 
الــــذي تســــتضيفه وزارة الدولة 
االدارية واملعهد  التنمية  لشؤون 
العالي الدارة االعمال السورية اليوم 

ويستمر يومني.
ويهدف امللتقــــى الذي تنظمه 
املنظمة العربية للتنمية االدارية 
الى استعراض ورقة عمل وزارة 
املالية الكويتية في مجال الرقابة 
املالية املســــبقة كاحدى التجارب 
الناجحــــة في الوطن العربي. كما 
يستعرض ايضا جتربتي االمارات 
وسورية في امللتقى حيث تعرض 
االمانة العامة ملجلس الوزراء في 
دعم القرار احلكومي «جتربة املعهد 
العالي الدارة االعمال» في سورية 
وجتربة مشروع «املتسوق السري» 
بدائــــرة صحة دبي فــــي االمارات 

العربية املتحدة.
وتتناول ورقــــة وزارة املالية 
الكويتيــــة أهــــم مالمح املشــــرع 
الكويتــــي الذي اهتــــم منذ بداية 
الرقابة  العشــــرين بنظام  القرن 
املالية وتطوير أدواتها وأساليبها 
وأجهزتها لتسير جنبا الى جنب 
مع تطور املفاهيم العلمية احلديثة 
مبا يخدم متطلبات خطط التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
واشارت الورقة الى أن األوامر 
واملراســــيم األميريــــة والقوانني 
املتعلقة بالشــــؤون  والتعليمات 
املالية لم تخل من االهتمام باجلانب 
الرقابي منذ انتخاب مجلس األمة 
التشريعي األول عام ١٩٣٨ وحتى 
وقتنا هذا. كما اشارت الى تزايد 

بدر احلماد عبداهللا املطيري

الكويتي بنظام  اهتمام املشــــرع 
ووظيفة الرقابة املالية في اآلونة 
األخيرة نظرا ملا تشكله تلك الوظيفة 
من حماية ملقدرات وموارد الدولة 

أو ما يسمى باملال العام.
وشرحت الورقة جتربة الكويت 
في الرقابة املالية بوجه عام والرقابة 
املالية املسبقة بوجه خاص حيث 
مرت بعدة مراحل ومحطات زمنية 
تطورت من خاللها التشــــريعات 
اخلاصة بالرقابة املالية مبا يتناسب 

مع التطور الزمني.
ولم يقتصر ذلك على اجلانب 
التشريعي فقط بل امتد الى الهيكل 
التنظيمي جلهــــاز الرقابة املالية 
كما شــــكل أيضا تطويرا ملهارات 
وقدرات القائمني على النظام مبا 
يحقق األهداف املرجوة من الرقابة 

املالية.

املتعلقة بالشؤون املالية.
واضافـــت انه على الرغم من 
أن الرقابة املالية املسبقة تعتبر 
حديثة التطبيـــق وانها لم تكن 
املالية  الســـاعة فالرقابة  وليدة 

وقالت الورقة ان الرقابة املالية 
املسبقة كانت ومازالت على املعامالت 
املالية احلكومية من األدوات التي 
حرصت عليها األوامر واملراسيم 
األميرية والقوانــــني والتعليمات 

املســـبقة مرت مبراحل تاريخية 
عديدة الى أن اســـتقر تطبيقها 
بالشـــكل الذي تقـــوم به وزارة 

املالية حاليا.
واختتمت ورقة الوزارة برؤى 
وتطلعات، مشيرة الى ان الرقابة 
املالية املسبقة بالكويت بعد معاجلة 
صعوبات املاضي وتقييم اجنازات 
احلاضر وصياغة أهداف املستقبل 
ســــتكون في املرحلــــة املقبلة قد 
أصبحت في مصاف أجهزة الرقابة 
املاليــــة في الــــدول املتقدمة التي 
تعمــــل وفق معايير مهنية دولية 
بسواعد وطنية ذات كفاءة عالية 
وأداء متميز، تواكب في ذلك كل ما 
يستجد في هذا املجال وفق برامج 

تدريبية متخصصة.
الــــدور املنوط  ان  واوضحت 
بالوزارة يكمن في تقدمي املشورة 
والتوجيه لألجهزة املالية في جميع 

اجلهات واملؤسسات احلكومية.
كمــــا يهدف دور الــــوزارة الى 
احملافظة علــــى أصوله وحتقيق 
النفــــع االقتصــــادي واالجتماعي 
التنمية في  الذي تتطلبه مراحل 

الكويت.
ويضم وفــــد وزارة املالية الى 
امللتقى الوكيل املســــاعد لشؤون 
الرقابة املاليــــة عبداهللا املطيري 
ومدير ادارة الرقابة املالية للوزارات 
واالدارات احلكوميــــة بدر احلماد 
ومدير مكتب التخطيط والتطوير 
واملتابعة فيصل املطيري، كما يضم 
مدير وحدة الرقابة املالية في شؤون 
القّصر خالد املكيمي ومدير وحدة 
الرقابة املالية في وزارة الكهرباء 

بدر العنزي.

تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية على مدار يومين ويمثل الكويت وفد يضم ٥ أعضاء

وزارة المالية تعرض تجربة الكويت الناجحة
في الرقابة المسبقة بملتقى الممارسات اإلدارية في سورية

ــؤون  ــاعد لش ــق - كونا: أكد الوكيل املس دمش
ــد اهللا املطيري  ــة في وزارة املالية عب الرقابة املالي
ــت تعد من الدول الرائدة في الرقابة املالية  أن الكوي
املسبقة. واضاف املطيري في تصريح لـ«كونا» لدى 
ــق على رأس وفد من وزارة  وصوله امس الى دمش
املالية للمشاركة في اللقاء الرابع من سلسلة لقاءات 
املمارسات االدارية الناجحة في الوطن العربي الذي 
سيبدأ أعماله اليوم أن مشاركة الوفد الكويتي تأتي 
ــة للتنمية االدارية  ــة لدعوة من املنظمة العربي تلبي
ــع وزارة الدولة  ــاء بالتعاون م ــرفة على اللق املش
لشؤون التنمية االدارية واملعهد العالي لالدارة العامة 
في سورية. وأوضح أن املنظمة دأبت على عقد هذا 
اللقاء بهدف تعميم التجارب العربية الناجحة وتبادل 

ــيتم أثناء اللقاء الذي يستمر  اخلبرات. وقال انه س
ــة الكويتية في  ــة وزارة املالي ــني عرض جترب يوم
مجال الرقابة املالية املسبقة احدى التجارب الناجحة 
ــي اضافة الى جتربة األمانة العامة  في الوطن العرب
ــورية. وأوضح أن التجربة  ــة الوزراء في س لرئاس
الكويتية التي سيتم تقدميها غدا تتناول بالتفصيل 
الرقابة املالية املسبقة لوزارة املالية وتطور التشريع 
ــي ومركزية الصرف والرقابة املالية والمركزية  املال
الصرف وصالحيات ديوان املراقبة امللحق مبجلس 
األمة وتعاون احلكومة واملجلس في رقابة حتصيل 
ــا في حدود  ــاق مصروفاته ــة وانف ــرادات الدول اي
امليزانية ومهام واختصاصات شؤون الرقابة املالية 

وتطورها.

المطيري: الكويت رائدة في الرقابة المالية

في السادس من مايو المقبل للتعرف على أفضل الفرص االستثمارية

«الوطني» يقيم ندوة خاصة لعمالء «الذهبي»

صالح الفليج

لدى بنك الكويت الوطني جورج 
ريشاني، عالوة على ضيف الشرف 
في النــــدوة مايك أزلن، الرئيس 
التنفيذي لشركة فرونتير كابيتال 
مانجمنت الفائز بجائزة الصندوق 
ابتكارا لعام  االستثماري االكثر 
٢٠٠٧، والذي سيلقي محاضرة 
يستعرض فيها امام الحضور مع 
عمالء الذهبي والمستثمرين آلية 
ارتقاء التخصيص االستراتيجي 
العالمي على  لالصول والتنوع 
هذا الصعيد. تجدر االشارة الى 
ان حساب الذهبي لدى الوطني 
يقدم لعمالئه من اصحاب الدخول 
او المالءة المالية المرتفعة ارقى 
الخدمات والمنتجات المصرفية 
الخاصـــة عبـــر مجموعة من 
مسؤولي الحسابات الشخصية 
المتواجدين لخدمة العمالء في 
قاعات الذهبي المميزة.  عالوة 
على مـــا يتميز بـــه عمالء هذا 
الحساب من افضلية في الخدمة 
ومجموعة متميزة من العروض 
المقدمة  الخاصة  والخصومات 
الشـــركات  ارقى  بالتعاون مع 
والمستشفيات والمطاعم واالندية 
المحالت  الصحية وسواها من 
التجارية الشهيرة.  والعالمات 
الى  ويمكن للراغبين االنضمام 
النخبة من عمالء حساب الذهبي 
من خــــالل ايداع مبلغ اجمالي ال 
يقل عن ٣٠٫٠٠٠ دينار في أي من 
حسابات بنك الكويت الوطني و/أو 
تحويل راتب شهري ال يقل عن 
١٫٥٠٠ دينار عبر البنك الوطني 

بصورة مستمرة.

الوطني وحرصــــه على مكافأة 
عمالئــــه من اصحاب الدخول أو 
المالءة العالية بأرقى المنتجات 
االستثمارية المبتكرة والمصممة 
لتأمين حمايــــة رؤوس اموالهم 
ونموها بصورة مستدامة، اتاح 
لعمالء الحساب الذهبي االستفادة 
الفرص االستثمارية  من افضل 
المحلية  المتوافرة في االسواق 

والعالمية.
وتتضمــــن نــــدوة الذهبــــي 
مــــن  العديــــد  االســــتثمارية 
المحاضرات والعروض التثقيفية 
الغنية، وذلك بحضور نخبة من 
كبار المسؤولين والمتخصصين 
في بنك الكويت الوطني، وشركة 
الوطني لالستثمار NBK كابيتال، 
الى جانب مديــــر إدارة البحوث 
السواق الشرق االوسط وشمال 
افريقيــــا فــــي شــــركة الوطني 
لالســــتثمار كريم كمال، ونائب 
مدير عام ونائب مدير الخزينة 

ينظم بنــــك الكويت الوطني 
قريبا ندوته االستثمارية التثقيفية 
الثانية المخصصة لعمالء حساب 
الذهبي من اصحاب المالءة العالية 

ومختلف شرائح المستثمرين.
التنفيذي  الرئيــــس  وقــــال 
لشركة الوطني لالستثمار صالح 
الفليج ان الندوة التي ســــتعقد 
في الســــادس من مايــــو المقبل 
تهدف الى عرض ابرز التطورات 
االســــتثمارية واالقتصادية في 
المنطقة وتسليط الضوء على أهم 
الفرص االستثمارية المتوافرة.

اضافــــة إلى تعريــــف عمالء 
الذهبي الحاليين والمستقبليين 
بأفضل االستراتيجيات والسبل 
الممكنة لتخطيط استثماراتهم 

وتنمية ثرواتهم.
الكويت ومنطقة  ان  واضاف 
الخليج العربي قد شــــهدت على 
ضـــــوء االرتفــــــاع الكبيــــر في 
اســــعار النفـط نتيـجة لتــزايـد 
الطلـب العـالـمـي، نمـوا اقتصاديا 
هائال على مدى السنوات القليلة 
الماضية واكبه ارتفاع مستويات 
السيولة الى معدالت قياسية في 

االسواق المحلية واالقليمية. 
ارتفع  وبصورة مماثلة، فقد 
الطلب على المنتجات االدخارية 
واالستثمارية المحلية والعالمية 
الى مستويات قياسية فيما ابدى 
المستثمرون اقباال متزايدا على 
المنتجات االستثمارية التقليدية 

والبديلة.
وقــــال ان التزام بنك الكويت 

ستوحد أنشطة «النقيب وخطار» في الكويت و«إنكاي» في دبي والبحرين

«لوجستيكا» تستحوذ على أغلبية الحصص 
في «إنكاي إكسبرس»  وتخطط لتوسعة عملياتها

الشـايع: حلول شـاملة إلدارة سالسـل التوريد في األسـواق 
المتنامية لمناطق دول الخليج والمشرق العربي وشمال أفريقيا

هيثم الشايع

حلول مبتكرة في مجال سالسل 
التوريــــد، باســــتخدام أحدث 
التقنيات ووسائل النقل عالية 
األداء. وستطلق «لوجستيكا» 
أيضا خالل العام احلالي عملياتها 
في سلطنة ُعمان ودولة قطر، 
حيث يسهم التنوع االقتصادي 
في زيادة الطلب على خدمات 

ادارة سالسل التوريد.
وقــــال «نــــدرك مــــن خالل 
العمل  الواســــعة في  جتاربنا 
مــــع جميع قطاعــــات األعمال 
ونقــــل البضائــــع تقريبا، أنه 
يوجد فــــي املنطقة طلب كبير 
علــــى احللــــول اللوجســــتية 
العالية والتكلفة  الكفاءة  ذات 
املنخفضة. ونظــــرا الى وفرة 
العميقة  مصادرنا، ومعرفتنا 
بالسوق، وعالقاتنا الوثيقة مع 
مزودي اخلدمة اآلخرين، فاننا 
منتلك االمكانيات الالزمة لتلبية 
هذا الطلب وتزويد عمالئنا في 
هذه املنطقة مبــــا يحتاجونه 
من خدمات. وفي هذه األثناء، 
البحث عن  ستواصل الشركة 
فرص جديدة مجزية في األسواق 

الناشئة األخرى».
وتتولى فرق العمليات في 
الدقيقة  املتابعة  «لوجستيكا» 
لكل واحدة من مراحل التصدير 
واالستيراد واعادة التصدير، مبا 
في ذلــــك التخليص اجلمركي، 
وادارة املخــــزون، والتغليف 
التوزيــــع، والتجميع  واعادة 
والتعبئــــة، وخدمة التوصيل 
املتكاملة من الباب الى الباب، 
من خالل األنظمة االلكترونية 
البينــــي للبيانات،  للتبــــادل 
وروابــــط االنترنت مع جميع 

املوانئ واملطارات.

الــــري  شــــركة  أعلنــــت 
«لوجســــتيكا» اســــتحواذها 
أغلبيــــة احلصص في  علــــى 
«انكاي اكســــبرس»، شــــركة 
الواسعة  الشحن ذات اخلبرة 
فــــي دول مجلــــس التعــــاون 
العربي،  اخلليجي واملشــــرق 
ومبوجب عملية االســــتحواذ، 
ســــتوحد «لوجستيكا» جميع 
أنشطة شحن البضائع لشركة 
الكويت  «النقيب وخطار» في 
و«انكاي اكســــبرس» في دبي 
والبحرين وسورية حتت مظلة 

«لوجستيكا».
 وســــتزاول هذه الشركات 
أنشطتها الرئيسية حتت العالمة 
التجارية «انكاي اكسبرس»، 
وتشكل قســــم الشحن ضمن 
مجموعة لوجســــتيكا، لتوفر 
حلــــوال خاصــــة باحتياجات 
كل عميل على حــــدة وحلوال 
شاملة الدارة سالسل التوريد 
املتنامية ملناطق  في األسواق 
اخلليج واملشرق العربي وشمال 

أفريقيا. 
الســــياق أوضح  وفي هذا 
رئيس مجلس ادارة «لوجستيكا» 
هيثم الشايع أن هذه اخلطوة 
تأتي في اطــــار الرؤية بعيدة 
املدى للشركة الرامية الى تقدمي 
خدمات متخصصة، وتوسيع 
الناشة  عملياتها في األسواق 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. 
وقال «منذ اطالق عملياتنا 
في ٢٠٠٤ وضعنا نصب أعيننا 
تلبيــــة احتياجات عمالئنا في 
منطقة مجلس التعاون اخلليجي 
واملشرق العربي وشمال أفريقيا، 
حيــــث منتلك درايــــة اخلبرة 

الواسعة بهذه األسواق ونطمح 
ألن نصبح روادا اقليميني».

من جانبه قال قال الرئيس 
التنفيذي لشــــركة لوجستيكا 
وجيه البارودي «توفر الشركة 
مجموعة شاملة من احللول في 
مجال ادارة سالســــل التوريد 
اضافــــة الى خدمــــات اقليمية 
متخصصة، مبا في ذلك شحن 
البضائع حتت العالمة التجارية 
«انــــكاي اكســــبرس» ويتمثل 
دورنــــا في مســــاعدة عمالئنا 
على التركيز على أنشــــطتهم 
الرئيسية، بينما نتولى االهتمام 
بجميع احتياجاتهم فيما يخص 
اخلدمات اللوجستية وسالسل 

التوريد».
وأشــــار الى أن الشركة قد 
جنحت في التوســــع بشــــكل 
كبير في أكثــــر مراكز املنطقة 
نشاطا، مبا فيها الكويت، ودبي، 
والبحرين، حيث يعمل فريق 
من املختصــــني ذوي الكفاءة، 
واملوظفني املدربني على توفير 

يستخدم في حسابات الجمعية واستخراج التقارير المالية

لجنة التطوير بـ «المحاسبين»
أنجزت برنامجًا محاسبيًا إلكترونيًا

لجنــــة  رئيــــس  صــــرح 
المحاسبين  التطوير بجمعية 
والمراجعين احمد الفارس ان 
اللجنة وبعد انتهائها من تحديث 
الجمعية على  وتطوير موقع 
www.kwaaa. شبكة االنترنت

org وكذلك اســــتحداثها خدمة 
البريــــد االلكتروني العضائها 
ومنتدى للمحاسبين على موقع 
الجمعية الذي يتضمن العديد من 
الموضوعات العلمية والمهنية 
والثقافية التي يمكن تبادل اآلراء 
بشأنها واالستفادة مما تحتويه 
من معلومات واخبار وآراء، فقد 
قامت لجنــــة التطوير مؤخرا 
بتصميــــم برنامج محاســــبي 
الكتروني الستخدامه في تسجيل 
حسابات الجمعية واستخراج 
جميع انــــواع التقارير المالية 
اتخاذ  االدارة في  التي تساعد 
القرارات ومتابعة جميع االعمال 

احمد الفارس

واالنشطة واالنجازات.
واوضح الفارس ان استخدام 
مثل هذا البرنامج االلكتروني 
سيسهم دون شك في توسيع 
قاعدة االستفادة من المعلومات 

المالية وسرعة تزويد االدارة 
بالتقارير التفصيلية والمتنوعة 
حول االنشطة والمهام ومتابعة 
جميع االنجازات، مما يساعد 
بشــــكل فعال في وضع خطط 
العمل وفق االمكانيات المادية 
المتوافــــرة والمتوقعــــة وفي 
ان  المناسبة لها. كما  االوقات 
البرنامج  اســــتخدام مثل هذا 
ســــيحقق العديد مــــن تفعيل 
الماليــــة خاصة من  الوظيفة 
ناحيــــة متابعة المســــتحقات 
المالية ومعالجة العجز وتوجيه 
الفائض ومتابعة المصروفات 
فــــوري  وااليــــرادات بشــــكل 
ومستمر، ومن ثم سرعة اتخاذ 
التي من  االجراءات والقرارات 
شأنها تفعيل المهام واالنشطة 
المالية التي يعتمد عليها بشكل 
اساســــي في تحقيق االنشطة 

واالنجازات.

بدأت شـــركة احلياة الدولية العقارية امس االكتتاب 
اخلاص لعدد ٦٠ مليون سهم لزيادة رأسمالها وذلك بسعر 
١٢٥ فلسا للســـهم الواحد تشمل ٥ فلوس رسوم اكتتاب 

غير قابلة لالسترداد.
وقال رئيس مجلس االدارة للشركة حسن الهنيدي لـ 
«كونا» ان الهدف من زيادة رأس املال هو التوسع في املشاريع 
التي تقوم الشركة بتطويرها وتنفيذها وقد مت االتفاق مع 

شركة املصالح االستثمارية الدارة هذا االكتتاب.
وحول مشـــروعات الشـــركة اجلديدة قال انها تقوم 
حاليا بتشـــييد مجمع جتاري ضخم في منطقة الشويخ 
الصناعية على أرض مســـاحتها ٥٥١٢  مترا مربعا وفي 
موقع حيوي حيث حصلت الشركة على جميع املوافقات 

الالزمة لتنفيذ املشروع.
وأكد ان الشركة تسعى حاليا الى احلصول على ترخيص 
دور اضافي على املجمع ليكون مواقف للسيارات ما يضيف 
اليه ميزة اخرى حيث يحتوي املجمع على سرداب بكامل 
مساحة األرض يستخدم كمخازن اضافة الى الدور االرضي 
وهو عبارة عن محالت جتارية تخدم جميع التخصصات 
احليوية بهذا املوقع احليوي كما يحتوى املجمع على مكاتب 
ادارية في امليزانني. واشـــار الى ان الشركة متلكت ارضا 
مســـاحتها ٤٢٤٣١ مترا مربعا في عمان في منطقة صحم 
في موقع حيوي على الشارع الرئيسي الواصل بني دبي 

ومسقط وواجهة هذه االرض ٢٢٠ مترا طوليا.
وقال ان الشـــركة تسعى الى تطوير هذا املشروع من 

خالل العديد من االفكار احليوية، كما تدرس حاليا تطوير 
االرض التي متتلكهـــا في منطقة صحار في عمان والتي 
تقع بجوار ميناء صحار والبالغة مســـاحتها ٩٦١٦ مترا 

مربعا.
واضاف ان الشركة اعدت استراتيجيتها لفترة السنوات 
اخلمس املقبلة وحددت من خاللها االهداف التي تســـعى 
لتحقيقها خالل هذه الفترة كما انها تدرس بجدية العديد من 

املشاريع في السعودية في مكة املكرمة وتركيا ومصر.
وأكد الهنيدي ان الشركة تسعى الى ادراج أسهمها في 
سوق الكويت لألوراق املالية (البورصة) في عام ٢٠٠٩ حيث 
انها ستكون مستوفية لشروط االدراج وذلك بعد موافقة 

مجلس إدارة الشركة واجلهات احلكومية املختصة.

بسعر ١٢٥ فلسًا للسهم  و«المصالح االستثمارية» تدير االكتتاب

«الحياة» تبدأ االكتتاب في ٦٠ مليون سهم

في تقرير «الوطني» األسبوعي ألسواق النقد العالمية

الدوالر يشهد أسبوعًا متقلبًا واليورو يحّسن موقعه

النفط يحلق لمستويات قياسية جديدة
عند ١٢٠ دوالرًا للبرميل

اوضح تقرير «الوطني» ان اسعار النفط حلقت 
خالل االسبوع املاضي الى مستويات قياسية جديدة 
وصلت الــــى ١٢٠ دوالرا للبرميل. ووصل ســــعر 
نفط غرب تكســــاس االوسط وســــعر سلة برنت 
الى مستويات غير معهودة من قبل. وهبط سعر 
الذهب بشــــكل مفاجئ الى ما دون مستوى الـ٩٠٠ 
دوالر في غمرة استرداد الدوالر االميركي لعافيته 

يومي اخلميس واجلمعة.
وحذر بنك يو بي اس السويســــري االســــبوع 
املاضــــي من احتمال اضطرار البنك االســــتثماري 
التابع له لالستغناء عن املزيد من املوظفني بسبب 
اخلسائر اجلسيمة التي تكبدها نتيجة الزمة الرهن 
العقاري في الواليات املتحدة، والبالغة اكثر من ٣٧ 
مليار دوالر. فقــــد صرح الرئيس التنفيذي للبنك 
الذي يعتبر اكبر البنــــوك العاملة في مجال ادارة 
الثروات، ان اي تصريح بعد االعالن عن نتائج الربع 
االول في ٦ مايو املقبل ميكن ان يتضمن اعالنا عن 

االستغناء عن االالف من املوظفني.
ولم يعد بنك كريدي سويس صاحب اقل اخلسائر 
من جراء ازمة االئتمان في الواليات املتحدة، حيث ادت 
القروض واالصول التي قام بشطبها ضمن عمليات 
التمويل املضمون بالرهون ومنتجات االســــتثمار 

االخرى الى تكبد البنك الول خســــارة ربع سنوية 
له منذ خمس ســــنوات. وقد ادت ظروف التداول 
الضعيفة في شهر مارس الى خسارة صافية بلغت 
٢٫١٥ مليار فرنك سويسري «٢٫١ مليار دوالر»، كما 
ادت الى شطب اصول بلغت قيمتها ٥٫٢٨ مليارات 

فرنك سويسري.
ارتفع الدوالر االسترالي الى اعلى مستوياته منذ 
٢٤ سنة حيث وصل االسبوع املاضي الى ٠٫٩٥٤٤ 
مقابل الدوالر بعد ان ارتفع مؤشر السلع االستهالكية 
الى اعلى مستوياته منذ ١٧ سنة. وقد ادى ارتفاع 
التضخــــم الى ٤٫٢٪ الى تضــــاؤل فرص تخفيض 
الفائدة في املستقبل القريب، علما ان سعر الفائدة 

يبلغ االن ٧٫٢٥٪.
تكبدت مجموعة امباك املالية، املصدرة لسندات 
الدين التي تواجه صعابا مالية، خســــارة صافية 
بلغت ١٫٧ مليار دوالر بعد حتميل ما مجموعه ٣٫١ 
مليارات دوالر على السندات املضمونة برهونات 
عقارية، علما ان ثمة مخاوف كبيرة ومستمرة منذ 
بعض الوقت حول جدارة املجموعة باالئتمان، كما 
تتسم نظرة االسواق لها بالسلبية علما ان املجموعة 
تقف قاب قوسني او ادنى من تكبد خسائر محتملة 

مبليارات الدوالرات.

أفاد التقرير االسبوعي لبنك 
الوطني حول اســـواق  الكويت 
النقد، بأن الدوالر شهد اسبوعا 
شـــديد التقلب، حيـــث انخفض 
الى مســـتويات متدنية قياسية 
في بداية االسبوع ليحسن بعدها 
موقعه بشكل كبير في نهايته، اما 
اليورو فقد سجل مكاسب كبيرة 
على حساب العملة االميركية في 
بداية االسبوع، وجنح في اختراق 
حاجز الـ ١٫٦٠ للمرة االولى على 
االطالق، حيـــث مت تداوله خالل 
األسبوع بسعر ١٫٦٠١٤ اال ان العملة 
االوروبية لم تستطع احلفاظ على 
مكاســـبها فتراجعـــت في نهاية 
االســـبوع لتقفل عند مســـتوى 
١٫٥٦، ومن جهة اخرى مت تبادل 
اجلنيه ضمن نطاق ١٫٩٦ و٢٫٠٠ 
واقفـــل عند مســـتوى ١٫٩٨، كما 
ظهر الني الياباني ضعيفا بشكل 
واضح في غمرة نشـــاط معتدل 
لصفقات التحويـــل، واقفل يوم 
اجلمعة املاضي عند سعر ١٠٤ ينات 
للدوالر، اما الدوالر االسترالي فقد 
كان اكثر العمالت نشاطا وتغيرا، 
حيث وصل سعره خالل االسبوع 
الى اعلى مستوى له منذ ٢٤ عاما، 
وهـــو ٠٫٩٥٤٤، في غمرة ارتفاع 
معدل التضخم، اال انه اقفل عند 
مستوى ٠٫٩٣، ومن جهة اخرى 
تراجع الفرنك السويســـري الى 

مستوى ١٫٠٣.
واوضح «الوطني» ان موقف 
الـــدوالر تعزز خالل االســـبوع 
املاضي نتيجة تزايد القناعة بأن 
مجلـــس االحتياطـــي الفيدرالي 
ســـيلجأ الى تخفيض الفائدة بـ 
٠٫٢٥٪ الى ٢٪ وذلك في اجتماع 
جلنة السوق يوم ٣٠ ابريل قبل ان 
ينتقل املجلس الى انتهاج سياسة 

نقدية محايدة.
واشـــار التقرير الى ان قطاع 
االسكان شهد اسبوعا ضعيفا آخر، 
املنازل  حيث انخفضت مبيعات 

الى مســـتوى ٣٦٩٫٥٠٠، واخيرا 
انخفض مؤشر جامعة ميتشيغان 
ملشاعر السوق الى ٦٢٫٦ نقطة، 
وهو ادنى مستوى له منذ ٢٦ عاما 
وادنى من املستوى املتوقع ومن 
اداء الشـــهر املاضي البالغ ٦٣٫٢ 
نقطة. وقـــال التقرير ان اليورو 
وصل فـــي بداية االســـبوع الى 
مستوى ١٫٦٠١٤ مقابل الدوالر، وهو 
اعلى مستوى له منذ انطالقته قبل 
حوالي عشر سنوات، وذلك بعد ان 
حذر محافظ بنك فرنسا املركزي 
من مخاطر ارتفاع االسعار، فقد 
صـــرح كريســـتيان نواييه بأن 
«مشـــكلتنا الرئيسية تكمن في 
جعل معدل التضخم ينخفض الى 
ما دون ٢٪ العام املقبل، لذلك فإننا 
سنقوم بتحريك اسعار الفائدة اذا 
ما اقتضـــت الضرورة»، علما ان 
معدل التضخم في منطقة اليورو 
قد ارتفع الى اعلى مستوياته منذ 
١٥ عاما قبل اسبوعني، حيث بلغ 
٣٫٦٪ في شهر مارس، االمر الذي 
ضاعف الضغـــوط على صناع 

السياسة في اوروبا.
وذكر التقرير ان مؤشر الثقة 
في بيئة االعمال في املانيا انخفض 
الى ١٠٢٫٤ نقطة في شهر ابريل، 
وهو اضعـــف اداء له منذ يناير 
٢٠٠٦، مقارنة بـ ١٠٤٫٥ نقاط في 
الفترة السابقة وادنى من مستوى 
الـ ١٠٤٫٣ نقاط الذي كان متوقعا، 
وقد ادت هذه النتيجة الى تزايد 
املخـــاوف من ان املشـــاكل التي 
نشأت في القطاع املالي باتت تتجه 
للتأثير علـــى االقتصاد الوطني 
ككل، كما انخفض املؤشر االوروبي 
ملديري الشراء للقطاع الصناعي 
في شهر ابريل الى مستوى ٥٠٫٨ 
نقطة مقارنة بـ ٥١٫٦ نقطة متوقعة 
وبـ ٥٢٫٠ نقطة في الشهر السابق، 
ومن جهة اخرى ارتفع مؤشر قطاع 
اخلدمات الى ٥١٫٨ نقطة في ابريل 
مقارنة بـ ٥١٫٦ نقطة في مارس.

ادنى مســـتوياتها  الى  اجلديدة 
منذ ١٧ عاما بسبب تشدد شروط 
االئتمان وتراجع ثقة املستهلكني، 
مما ادى الى االحجام عن الشراء 
على الرغم من االنخفاض احلاد في 
اسعار املساكن، فقد هبطت مبيعات 
املساكن اجلديدة بنسبة ٨٫٥٪ في 
شهر مارس، حيث بلغت ٥٢٦٫٠٠٠ 
وحدة، وهو ادنى مستوى لها منذ 
شهر اكتوبر ١٩٩١ ومستوى يقل 
بنسبة ٣٦٫٦٪ عما كان عليه في 
الفترة ذاتها من السنة املاضية، 
وكانت االسواق قد اجمعت على 
توقـــع مبيعات تبلـــغ ٥٨٠٫٠٠٠ 

وحـــدة، اال ان النتيجـــة جاءت 
اضعف من هذه التوقعات بكثير 
بعـــد ان مت تعديل الرقم اخلاص 
مببيعات شهر فبراير من ٥٩٠٫٠٠٠ 

وحدة الى ٥٧٥٫٠٠٠ وحدة.
وذكر «الوطني» ان طلبيات 
السلع املعمرة في قطاع االنتاج 
الصناعي انخفضت للشهر الثالث 
علـــى التوالي، حيـــث تراجعت 
الطلبيات اجلديدة بنسبة ٠٫٣٪ 
في شهر مارس، وهو اداء افضل 
من االنخفاض الذي بلغ ٠٫٩٪ بعد 
التعديل في شهر فبراير، لكن اذا ما 
استثنينا بندي املواصالت والدفاع 

اللذين يتميزان بعدم االستقرار 
ارتفعت  الطلبيات  ان  فســـنجد 
بنسبة ١٫٥٪ مقابل انخفاض بلغ ٢٪ 
بعد التعديل في شهر فبراير، هذا 
وقد طرأ حتسن آخر وغير متوقع 
على عدد املطالبات بالتعويض عن 
البطالة، حيث انخفض هذا العدد 
الى ٣٤٢٫٠٠٠ مطالبة على اساس 
السابق  اسبوعي مقارنة بالرقم 
والرقم املتوقـــع وهما ٣٧٢٫٠٠٠ 
املتوســـط املتحرك  اما  مطالبة، 
لفترة اربعة اسابيع لسوق العمالة 
وهو مقياس اقل تذبذبا لســـوق 
العمالة فقد انخفض مبقدار ٧٫٢٥٠ 

االثنين
٢٨ ابريل ٢٠٠٨   اقتصاد
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