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»ممتلكات« تحصل على تمويل إجارة مشترك بقيمة 140 مليون دوالر 
الستثماره في »طيران الخليج« بفترة اشتراك 5 سنوات مع نسبة استرداد بمقدار 20% سنويًا

لقطة جماعية ملمثلي البنوك املشاركة في التمويل جانب من توقيع اتفاقية اإلجارة املشتركة

اعلن����ت ش����ركة ممتلكات 
البحرين القابضة، وهي الذراع 
االس����تثمارية لحكومة مملكة 
البحرين عن طرحها الناجح في 
»صفقة تمويل اإلجارة المشترك« 
ب� 140 مليون دوالر بفترة اشتراك 
5 س����نوات مع نسبة استرداد 
بمق����دار 20% س����نويا وعائد 
نصف سنوي بمقدار 7%، وقام 
بتنظيمها مركز إدارة السيولة 
المالي����ة - البحرين، )المنظم 
المف����وض( وبيت  الرئيس����ي 
التموي����ل الكويتي - البحرين 

)المنظم الرئيسي األول(.

البنوك المشاركة في التمويل

الطرح  أن  بالذك���ر  الجدير 

ق���د لقي اهتماما واس���عا لدى 
المستثمرين من أنحاء العالم، 
التمويل من  وسيتم استخدام 
قبل ممتلكات إلعادة تمويل ثالث 
 ،330A طائرات من طراز ايرباص
حيث لعبت الطائرات دورا مهما 
في تطوير خدم���ات »طيران 
الخليج« الجوية خالل السنوات 
الماضية وإعادة التمويل تعتبر 
خطوة مهمة لدعم الناقل الوطني 
خالل الس���نوات المقبلة. وقد 
البنوك  ساهمت مجموعة من 
في نجاح التمويل وهي: مركز 
إدارة السيولة المالية )المنظم 
المف���وض(، بيت  الرئيس���ي 
التمويل الكويت���ي � البحرين 
الرئيس���ي األول(،  )المنظ���م 

بنك البحرين اإلسالمي )منظم 
إصدار مساعد(، البنك اإلسالمي 
اآلسيوي )منظم إصدار مساعد(، 
المص���رف الخليجي التجاري 
البنك  )مدير إصدار رئيسي(، 
اإلسالمي للتنمية )مدير إصدار 
رئيسي(، مصرف الطاقة األول 
)مدير إصدار رئيسي(، شركة 
بيت إدارة السيولة )مدير إصدار 
البحرين  رئيس���ي(، مصرف 
الشامل »مصرف الشامل« )مدير 
إصدار( والبنك اإلسالمي العربي 
)مدير إصدار مشارك(. وصرح 
التنفيذي لش���ركة  الرئي���س 
القابضة  البحري���ن  ممتلكات 
طالل زين قائال: »يسر شركة 
ممتلكات البحرين القابضة أن 

يشهد طرحها لتمويل اإلجارة 
المشترك هذا االهتمام الكبير من 
قبل المستثمرين والمؤسسات 
الرائدة  االستثمارية والبنوك 
المنطق���ة، ولعبت جهود  في 
إدارة الس���يولة  كل من مركز 
المالية وبيت التمويل الكويتي 
- البحرين دورا أساس���يا في 
نجاح هذا الطرح، ونحن نتطلع 
إل���ى العمل مع هذا الفريق في 
المستقبل، ونشكر المستثمرين 
المس���اهمين في هذا الطرح إذ 
يظه���ر نج���اح التموي���ل ثقة 
المس���اهمة في ظل  الشركات 
الظروف الصعبة التي تمر بها 

األسواق العالمية اليوم«.
واضاف: »شهد طرح التمويل 

المش���ترك اهتماما كبيرا من 
أنحاء  المستثمرين في جميع 
العالم، مشيرا إلى توافر التمويل 
للش���ركات والمؤسسات التي 
تطبق اس���تراتيجية واضحة 
وتتمت���ع بميزاني���ة عمومية 
مميزة. نحن نشكر المستثمرين 
المس���اهمين في ه���ذا الطرح 
على ثقتهم بممتلكات وطيران 

الخليج«.
واوض���ح قائ���ال: »س���يتم 
اس���تخدام هذا الطرح لتمويل 
مبادرات ممتلكات لتعزيز أداء 
»طيران الخليج«، الناقل الوطني 
الرسمي لمملكة البحرين، لقد 
حقق مرك���ز إدارة الس���يولة 
المالية وبيت التمويل الكويتي 

- البحرين انجازا متميزا في 
ترتيب التمويل خالل فترة تقل 
عن شهرين وخصوصا في ظل 
الظروف الصعبة التي تمر بها 

األسواق العالمية«.

تعاون كبير

وفي هذا الصدد، قال العضو 
المنت���دب والرئيس التنفيذي 
لبي���ت التموي���ل الكويتي - 
الخياط:  البحرين عبدالحكيم 
»نحن فخورون بأن نلعب دورا 
رئيسيا في تسهيالت اإلجارة 

المشتركة.
ويسرنا أن نتعاون مع شركة 
القابضة  البحري���ن  ممتلكات 
الدعم  وأن نق���دم لها أوج���ه 

والمساعدة من أجل أن تحقق 
المزيد من النجاح لما فيه من 
خير لصال���ح مملكة البحرين 

وشعبها الكريم«.
التنفيذي  الرئي���س  وقدم 
لمركز إدارة الس���يولة المالية 
أحمد عباس شكره لبنك البحرين 
المركزي لدعمه الدائم للبنوك 
اإلس���المية، ولمساهمي البنك 
الكرام: البنك اإلسالمي للتنمية، 
بنك البحرين اإلسالمي، بنك دبي 
االسالمي، بيت التمويل الكويتي 
� الكوي���ت، لدعمه���م الكام���ل 
والمس���تمر لتيسير معامالت 
مركز إدارة الس���يولة المالية، 
وايضا لشركة ممتلكات البحرين 
القابضة على ثقتهم في مركز 

إدارة الس���يولة المالية وذلك 
إلتاحة الفرص���ة لنا للترتيب 
لمثل ه���ذه الصفقة المتميزة، 
وللشركاء اإلستراتيجيين وعلى 
التمويل الكويتي  رأسهم بيت 

- البحرين.
هذا وقد قامت شركة فينسون 
آند إلكينز لالستشارات القانونية 
بتمثيل منظمي اإلصدار فيما 
يتعل���ق بالقانون اإلنجليزي، 
فيما مثلت شركة قيس حاتم 
الزعبي محامون ومستشارون 
قانونيون منظمي اإلصدار فيما 
يتعلق بالقانون البحريني. أما 
شركة لينك الترز وحسن رضى 
ومش���اركوه فقد مثلوا شركة 

ممتلكات البحرين القابضة.

»جلوبل«: 83.84 مليون برميل إجمالي الطلب اليومي 
المتوقع على النفط في 2009 بانخفاض 1.65 مليون

انخفاض متوقع للناتج المحلي األميركي بنس�بة 1.5% في 2009
النفط استعاد عافيته في األسبوع األخير من يوليو مرتفعًا بنسبة %6.1

االتجاه اليومي ألسعار النفط خالل شهر يوليو 2009/ يونيو 2009 بسبب بطء تراجع النمو االقتصادي العالمي

املصدر: األوپيك، إدارة معلومات الطاقة، بلومبرغ، وبحوث »جلوبل«

توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2009

2008بالمليون برميل يوميا
 الربع األول

2009

الربع الثاني 

2009

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009
تغير الكمية2009

 09/08

التغير )%(
-3.76-24.2923.6223.0723.0823.7423.380.91شمال أميركا
-2.89-15.2214.8414.3014.9515.0014.780.44غرب أوروبا

دول جزر احمليط الهادي 
-5.82-8.038.107.277.097.797.560.47للتعاون والتنمية االقتصادية

مجموع دول منظمة التعاون 
-3.83-47.5346.5744.6345.1246.5345.711.82والتنمية االقتصادية

9.309.259.439.209.369.310.010.13دول آسيوية أخرى
5.745.555.775.945.805.770.020.41أميركا الالتينية
6.886.947.067.287.047.080.202.96الشرق األوسط

3.173.243.203.143.253.210.041.15أفريقيا
25.0924.9825.4725.5525.4525.360.281.10مجموع الدول النامية

-2.85-4.113.853.704.194.213.990.12االحتاد السوفييتي السابق
-4.42-0.790.770.730.770.760.760.04دول أوروبية أخرى

7.977.608.278.317.898.020.050.58الصني
-0.82-12.8712.2312.7013.2612.8612.760.11مجموع املناطق األخرى

-1.93-85.4983.7882.8083.9384.8483.841.65املجموع العاملي
-1.89-85.4183.8483.0283.6984.6283.801.62التقديرات السابقة
-0.03-0.240.220.040.03-0.22-0.070.07التقديرات املنقحة

أوضح التقرير الشهري ألسواق النفط الصادر عن بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( أن أسعار النفط توقفت عن االرتفاع، حيث تبددت 
اآلمال املنعقدة على حدوث انتعاش اقتصادي وشيك نتيجة لتدفق 

العديد من األنباء السلبية على الصعيد االقتصادي.
وأضاف التقرير أن باراك أوباما وصف معنويات املتعاملني بالقول 
إن االنتعاش االقتصادي مازال أمرا بعيد املنال، فقد جتاوزت بيانات 
البطالة األميركية املسجلة خالل شهر يونيو تقديرات احملللني مما 

أدى إلى تصاعد القلق بشأن االنتعاش االقتصادي.
وأوضح التقرير أن كالم أوباما يأتي بعد انخفاض سعر النفط 
اخلام بنسبة 10.5% خالل فترة الدراسة املمتدة من 6/17 حتى 17 
يوليو من العام احلالي ليستقر عند مستوى 63.56 دوالرا للبرميل، 
كما فقد 56.2% من سعره منذ أن بلغ أعلى مستوى له على اإلطالق 

بتسجيل 145.16 دوالرا للبرميل في 14 يوليو 2008.
وأش���ار التقرير الى أن س���عر ال���دوالر ارتفع أم���ام العمالت 
األجنبية الرئيس���ية في النصف األخير من فترة الدراسة، حيث 
يلجأ املستثمرون إلى االستثمار في املوجودات اآلمنة خالل فترة 
االضطرابات االقتصادية. وارتفعت أيضا مخزونات النفط األميركية 
خالل شهر يونيو، األمر الذي يدل على ضعف الطلب على النفط. 
وعل���ى الرغم من ظهور بعض البوادر املش���جعة، فإن االقتصاد 
العامل���ي يواجه حتديات كبرى وم���ن املرجح أن يكون االنتعاش 

االقتصادي انتعاشا بطيئا.

أسعار الخام األميركي

وقد انخفضت أسعار النفط اخلام األميركي بقيمة 2.62 دوالر 
أو ما يعادل 3.8% في الثاني والعشرين من شهر يونيو من العام 
احلالي 2009، حيث حذر البنك الدولي من عدم استقرار االقتصاد 
العاملي على الرغم من ظهور بعض البوادر التي تشير إلى حتسنه. 
كذلك، خفض البنك الدولي من تقديراته املتعلقة بالنمو االقتصادي 

ملعظم االقتصادات خالل العام 2009.
وقد أدى التعديل املس���تمر الذي جتريه مؤسسات التصنيف 
على التوقعات االقتصادية العاملية إلى حدوث حالة من االرتباك 
وعدم التيقن فيما يتعل���ق بتحديد توقيت االنتعاش وقوته مما 

جعل أسعار النفط متقلبة للغاية.
وبني التقرير أن أسعار النفط تراوحت بني  59.52 و71.49 دوالرا 
للبرميل خالل فترة الدراسة )من 17 يونيو إلى 17 يوليو من العام 
احلالي 2009(. وبالنظر إلى هذا التقلب في األسعار، دعت فرنسا 
وبريطانيا إلى اتخاذ التدابير الالزمة من أجل احلد من تقلب أسعار 
النفط في خط���وة نحو تطبيق حوكمة عاملية أكثر صرامة بغية 
تفادي املش���كالت التي واجهاها قبل حدوث األزمة املالية. وتعهد 
رئيس الوزراء البريطاني بإج���راء محادثات مع الدول األعضاء 
في منظمة األوپيك خ���الل اجتماعي مجموعة الثماني ومجموعة 
العشرين لوضع حد للمضاربة على أسعار النفط واتخاذ إجراءات 

ترمي إلى زيادة الشفافية والتنظيم.
وفيما يتعلق مبتوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط في 
سوق ناميكس  69.70 دوالرا للبرميل خالل شهر يونيو، بارتفاع 
بلغت نسبته حوالي 18% عن املستوى املسجل في الشهر السابق، 
وبلغ عدد العقود املفتوحة 1.172.800 عقد بانخفاض قدره 181.800 

عقد عن الشهر السابق.
وانخفض الفرق بني أسعار العقود اآلجلة والتسليم احلاضر 

منو الطلب على النفط ف���ي الدول غير األعضاء في املنظمة، كما 
يتوقع أن تكون الصني ودول الشرق األوسط وأفريقيا هي املصدر 

األساسي لنمو الطلب العاملي على النفط.
  وأوض���ح التقرير أن األزمة املالية العاملية، التي نش���أت من 
االقتصادات املتقدمة أدت إلى تآكل الطلب على النفط بشكل كبير. 
وعلى الرغم من أن التراجع االقتصادي يبدو متباطئا، فإن حتديد 
توقيت االنتعاش وقوته قد تسبب في حدوث حالة من عدم التيقن 
أثرت على ثقة املستهلكني، ميثل مؤشر ثقة املستهلك أهمية حيوية 
لالقتصاد األميركي حيث يشكل اإلنفاق االستهالكي قرابة 70% من 

الناجت احمللي اإلجمالي للبالد.
 ومن جهة أخرى، بلغت معدالت البطالة في الواليات املتحدة 
9.5% عقب فصل 467 ألف موظف من العمل في شهر يونيو املاضي 

وهو ما يتخطى تقديرات احملللني بنحو 363 ألف موظف.

 انخفاض الطلب

ويع���زى االنخفاض الكبير في معدل الطل���ب على النفط في 
دول منظم���ة التعاون والتنمية االقتصادية إلى الواليات املتحدة 
األميركية، أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط، فقد دخل 
االقتصادي األميركي رسميا في مرحلة من الركود االقتصادي في 

شهر ديسمبر من العام 2007.
 وفق���دت نحو 2.5 مليون وظيفة ف���ي الواليات املتحدة خالل 
العام 2008 ومن املتوقع أن يشهد عدد الوظائف مزيدا من التراجع 
خالل العام 2009، وصرح املجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي 
بأنه من احملتم���ل أن يبلغ معدل البطالة األميركي ذروة ارتفاعه 
ليصل إلى مس���توى 10%، ووفقا لالحتياطي الفيدرالي األميركي 
من املتوقع أن ينخفض الناجت احمللي اإلجمالي األميركي بنس���بة 

1.5% خالل العام 2009.
ومن املتوقع أن يتراجع طلب الدول األعضاء في منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية مبعدل 1.82 مليون برميل يوميا وهو يفوق 
مع���دل منو الطلب على النفط في باقي أنحاء العالم والبالغ 0.17 

مليون برميل يوميا.
ويعتبر العام احلالي، هو العام الثاني على التوالي الذي يتراجع 
فيه الطلب العاملي على النفط بعد تسجيل انخفاض مقداره 0.3 

مليون برميل يوميا على أساس سنوي في العام 2008.
وقد كان تراجع معدل الطلب العاملي على النفط في العام 2008 
هو األول منذ العام 1983، عندما بدأ معدل منو الطلب على النفط 
ميضي في االجتاه السلبي، حيث ارتفع متوسط معدل منو الطلب 

على النفط بنسبة 1.9% منذ العام 1983.
ومن ناحية أخرى، م���ن املتوقع أن يتراجع الطلب في أميركا 
الشمالية على النفط مبعدل 0.91 مليون برميل يوميا خالل العام 
2009 بينما يتوقع أن يتراجع طلب أوروبا الغربية مبعدل 0.44 
مليون برميل يوميا، وكما يتبني من اجلدول املوضح أعاله، يتوقع 
أن ينمو معدل طلب الصني على النفط بواقع 0.05 مليون برميل 
يوميا ف���ي العام 2009 ليصل إلى 8.02 ماليني برميل يوميا، ومت 
خفض توقعات منو طلب الص���ني على النفط، ويتوقع أن ينمو 
الطلب على النفط في الدول النامية بواقع 0.28 مليون برميل يوميا 
ليصل إلى 25.36 مليون برميل يوميا في العام 2009، وسيعزى منو 
الطلب على النفط في هذه الدول إلى زيادة طلب الشرق األوسط 

على النفط مبا مقداره 0.20 مليون برميل يوميا.

خالل شهر يونيو، مع وصول فارق السعر في اليوم األول والثاني 
من الش���هر إلى مس���توى 0.78 دوالر للبرميل، بانخفاض بلغت 
نسبته 0.15 دوالر للبرميل عن مستوى الشهر السابق. ويتمثل 
»الكونتاجنو« في الكمية التي يرتفع مبوجبها س���عر النفط في 
العقود املس���تقبلية عنه في العقود الفورية، ويحدث ذلك عندما 
يكون هناك إما نقص في املعروض مستقبال أو زيادة في املعروض 
حاليا.  ووفقا ملا اش���ار إليه التقرير، فقد تراجعت أس���عار خام 
النفط في األسبوع األول من فترة الدراسة تراجعا هامشيا بلغت 
نسبته 0.6% وصوال إلى سعر 69.16 دوالرا للبرميل. وتراجعت 
أسعار النفط إلى مستوى 66.93 دوالرا للبرميل قبل تعافيها إثر 
الهجمات التي شنها متش���ددون نيجيريون على خطوط أنابيب 
مملوكة لشركة رويال داتش. في خالل األسبوع الثاني من الشهر، 
انخفضت أسعار النفط بنسبة 3.5% لتصل إلى 66.73 دوالر للبرميل 
بعد أن أظهرت البيانات احلكومية زيادة في مخزون النفط اخلام 
األميركي قبل عطلة عيد االس���تقالل األميركي في الرابع من شهر 

يوليو والتي تصادف فترة ذروة موسم القيادة.
  واستمرت أسعار النفط في االنخفاض حيث انخفضت بنسبة 
10.3% لتبلغ 59.89 دوالرا للبرميل في األس���بوع الثالث نتيجة 
للش���كوك التي سادت بش���أن حدوث انتعاش اقتصادي بعد أن 

جتاوزت أرقام البطالة األميركية ما كان متوقعا، وارتفاع مخزون 
النفط اخلام األميركية إلى أعلى مستوى لها على مدى 25 عاما.

وقد استعادت أس���عار النفط عافيتها في األسبوع األخير من 
الشهر مرتفعة بنسبة 6.1% حيث شهدت الصني منوا كبيرا بلغت 
نسبته 7.9% خالل الربع الثاني من العام 2008 بفضل تنفيذ خطة 
حتفيز اقتص���ادي هائلة بلغت قيمتها 586 مليار دوالر، في حني 
استقرت أسعار النفط اخلام األميركية عند مستوى 63.56 دوالرا 
للبرميل في نهاية فترة الدراسة مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 
10.5%، واتبعت أس���عار النفط اخلام لسلة أوپيك والنفط اخلام 
الكويتي اخلاص بالتصدير النهج ذاته حيث تراجعت بنسبة 8.9 
و7.2% على التوالي خالل فترة الدراسة لتستقر عند 63.23 و65.61 

دوالرا للبرميل على التوالي.

الطلب العالمي على النفط

وأشار الى التقرير أنه من املتوقع أن يصل متوسط معدل الطلب 
العاملي على النفط إلى 83.84 مليون برميل يوميا في العام 2009، 
بانخفاض قدره 1.65 مليون برميل يوميا على أس���اس س���نوي، 
وم���ن املتوقع أن يتجاوز انخفاض مع���دل الطلب على النفط في 
الدول األعضاء في منظمة التع���اون والتنمية االقتصادية معدل 


