
 29  اقتصاد  الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٠٩   

 عقود الخام األميركي تتراجع 
دوالرين قبيل بيانات المخزون

  تأثير األزمة على أسعار النفط 
  تركز في تقليص المضاربة

 نيويوركـ  رويترز: تراجعت العقود اآلجلة للنفط اخلام 
األميركي أكثر من دوالرين امس متأثرة بتقرير للصناعة يفيد 
بتضخم مخزونات النفط اخلام وبيانات مخيبة لآلمال عن 

السلع املعمرة وهو ما نال أيضا من األسهم األميركية.
  وســــاهم حتســــن الدوالر وتراجع األسهم في شنغهاي 
في الضغوط التي تعرضت لها أســــعار اخلام قبيل تقرير 
املخزونات الذي تصدره في وقت الحق امس إدارة معلومات 
الطاقة األميركية. وتراجع سعر اخلام تسليم سبتمبر في 
بورصة نيويورك التجاريــــة «ناميكس» ١٫٨٨ دوالر أي ما 
يعادل ٢٫٨٪ مسجال ٦٥٫٣٥ دوالرا للبرميل بعد تداوله في 

نطاق ٦٥٫١٥ إلى ٦٧٫٠١ دوالرا. 

 كونا: قالت دراسة عربية نشرت أخيرا ان تأثير األزمة 
االقتصادية العاملية على أســــعار النفط تركز في تقليص 
املضاربة على األسعار وليس حجم الطلب العاملي على هذه 
املادة احليوية. وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة السياسة 
الدوليــــة املصرية ان من نتائج األزمة املالية العاملية عجز 
السيولة املالية في معظم بنوك العالم ومن ثم تقلص قدرتها 
على منح االئتمان ومن بينهم كبار املضاربني على أســــعار 
النفط وهو ما تسبب في خفض ضغط املضاربة على أسعار 
النفط. وأضافت الدراسة التي أعدها خبير البترول والطاقة 
املصري د. حسني عبداهللا أن أرقام الطلب العاملي تدحض 
حجة أن انخفاض أسعار النفط منذ شهر يوليو ٢٠٠٨ كان 
ســــببه تراجع الطلب إذ ال يتوقع أن ينخفض الطلب على 
النفط خالل العام ٢٠٠٩ بأكثر من ١٫٥٧ مليون برميل يوميا 

عما كان عليه في العام ٢٠٠٨ أي بنسبة ١٫٣٨٪.
  وأكدت أن جانب العرض هو الذي تخلى عن مسؤوليته 
في مساندة األسعار إذ كان يكفي أن يتقلص إنتاج «أوپيك» 
من السوائل النفطية مبا فيها سوائل الغاز الطبيعي بنحو 
١٠٪ لكي يعود السعر إلى ما كان عليه في يوليو ٢٠٠٨ ورمبا 
أعلى وهو ما يعد حق املنظمة الشــــرعي. ودعت الدراسة 
الدول النفطية الى التوسع في إقامة املصافي النفطية بحيث 
يرتفع نصيب املنتجات املكررة من الصادرات، مشيرة إلى 
انه مع الندرة النسبية للنفط فإن الدول املستوردة للنفط 
ســــتقبل تأمني احتياجاتها منه ولو فــــي صورة منتجات 
خصوصا إذا روعي في إنتاجها أن تكون صديقة للبيئة. كما 
دعت الدول النفطية أيضا إلى التوسع في إقامة الصناعات 
البتروكيماويــــة التي ترتفع فيها القيمة املضافة الى ٢٦٠٠ 
دوالر إذا حتــــول برميل النفط الواحد إلى منتجات نهائية 
قابلة لالســــتهالك.  وأشــــارت إلى انه مع استخدام الندرة 
املتزايدة في اإلمدادات النفطية كورقة تفاوضية تستطيع 
الدول النفطية استحواذ اكبر قدر من توسعات تلك الصناعة 
خالل نصف القرن املقبل. وأكدت أن هذه اخلطوات ستعظم 
بشكل كبير العائدات النفطية للدول املنتجة موضحة انه 
في حال حتقق ذلك فيمكن للدول العربية النفطية أن توظف 
فوائضها املالية لتحقيق تنمية عربية متكاملة، معتبرا أن 
هذا هو االستثمار السليم في ظل األزمات االقتصادية القاتلة 

التي أصابت االقتصادات الغربية. 

 احلكومة االميركية ستصبح اكبر مساهم في «سيتي غروب» بعد امتام عرض املقايضة 

 وكالة الطاقة: سعر النفط بلغ القاع
  كيب تاونـ  رويترز: قال كبير احملللني بشعبة 
سوق النفط في وكالة الطاقة الدولية ادواردو 
لوبيز أمس إن أسعار النفط املتقلبة بلغت القاع 
عند سعر يتراوح بني ٥٠ و٦٠ دوالرا وان «أوپيك» 
من املستبعد أن تعلن خفضا كبيرا في إنتاجها 

في سبتمبر املقبل.
   وتراجع سعر النفط دون مستوى ٦٧ دوالرا 
أمس ليواصل تسجيل خسائر بعد أن تراجع مبا 
يزيد عن دوالر واحد في اليوم السابق إثر جتدد 
املخاوف بشأن االقتصاد األميركي عقب تراجع 
ثقة املســـتهلكني والبيانات الصادرة عن معهد 
البترول األميركي والتي أظهرت منو مخزونات 

اخلام.
   وقال لوبيز لـ «رويترز» على هامش مؤمتر 
عن النفط والغاز «تشير الدالئل حتى اآلن إلى 
أن من املرجح أن تكون األسعار قد بلغت القاع 

عند سعر يتراوح بني ٥٠ و٦٠ دوالرا.
   وأضاف «لذلك مـــا لم يحدث أمر مثير فمن 
املعقـــول أن تظل األســـعار مـــرة أخرى حول 

هـــذا املســـتوى وبالطبع ستشـــهد الكثير من 
التقلبات».

  ارتفاع نسبي

  وأشار لوبيز إلى أنه في ظل «االرتفاع النسبي» 
لألسعار في منتصف كساد كبير فإن خفض اإلنتاج 
من قبل منظمة البلدان املصدرة للبترول «أوپيك» 
خالل اجتماعها املزمع عقده في سبتمبر املقبل من 
شأنه أن يؤدي إلى رد فعل آخر للطلب وأن يؤثر 

على األسعار.
  وتابع «لذلك ففي ظل تلك الظروف سيدهشني 
للغاية إذا قـــررت «أوپيك» خفض اإلنتاج بدرجة 

كبيرة في سبتمبر» املقبل.
  وتقدم وكالة الطاقة الدولية خدمات املشورة إلى 
٢٨ دولة صناعية، وخالل اجتماعها األخير في مايو 
أبقت منظمة أوپيك على اإلنتاج دون تغيير بعد أن 
اتفقت على خفض إنتاج النفط بواقع ٤٫٢ ماليني 
برميل يوميا منذ الصيف املاضي في محاولة لدعم 

األسعار التي تضررت من جراء األزمة املالية. 

 أكدت أن «أوپيك» لن تعلن خفضًا كبيرًا في إنتاجها في سبتمبر المقبل

 «نيسان» تخسر ١٧٠ مليون دوالر

 تراجع أرباح «أبوظبي اإلسالمي» ٣٠٪

 .. و«بيجو» تخسر مليار دوالر

 طوكيوـ  د.ب.أ: أعلنت شركة نيسان موتور 
اليابانية لصناعة السيارات أمس تسجيل خسائر 
صافية بقيمة ١٦٫٥ مليار ين اي ما يعادل ١٧٠ 
مليون دوالر(خالل الربع األول من العام املالي 

احلالي حتى ٣٠ يونيو املاضي.
  وكانت الشركة قد حققت أرباحا صافية خالل 
الفترة نفســـها من العام املالي املاضي قدرها 

٥٢٫٨ مليار ين.
  وتراجعت أرباح تشـــغيل نيسان في الربع 
األول من العام املالي احلالي بنسبة ٨٥٫٥٪ إلى 
١١٫٦ مليار ين مع تراجع املبيعات بنسبة ٣٥٫٥٪ 

إلى ١٫٥١ تريليون ين.
  وبلـــــغ حجــم مبيعــات نيســـــان خــالل 
الربـــــع األول مــن العـام املالــي احلالــي ٧٢٣ 
ألــف ســـيــارة بانخفاض نســـبته ٢٢٫٨٪ عن 

العام املاضي.
  ورغم تراجع مبيعات الســـيارات في أغلب 

دول العالم واصلت املبيعات منوها في السوق 
الصينية.

  زادت املبيعات في الصني بنسبة ٩٫٣٪ إلى 
١٤٥ ألف سيارة مقارنة بالربع األول من العام 

املالي املاضي.
  أرجعت نيسان خسائرها ربع السنوية إلى 
األزمـــة االقتصادية العاملية وارتفاع قيمة الني 

أمام الدوالر.
  من ناحيته أكد رئيس نيسان كارلوس غصن 
توقعاته اإليجابية بشأن قدرة نيسان ثالث أكبر 
منتج سيارات في اليابان على اخلروج من األزمة 
اعتمادا على تسويق السيارات الكهربائية على 

نطاق واسع.
  وأبقت نيســـان على توقعاتها بشأن نتائج 
العام املالي احلالي ككل دون تغيير حيث تتوقع 
تسجيل خســـائر تشغيل قدرها ١٠٠ مليار ين 

وخسائر صافية بقيمة ١٧٠ مليار ين.

 أبوظبيـ  رويترز: أعلن مصرف أبوظبي اإلسالمي 
أمس عن تراجع نســـبته ٣٠٪ في صافي ربح الربع 
الثاني من العام وذلك حتت وطأة جتنيب مخصصات 
خلسائر االئتمان ووحدته العقارية. وقال املصرف 
وهو من البنوك الصغيرة في العاصمة اإلماراتية انه 
حقق ١٩٣٫٤ مليون درهم (٥٢٫٦٥ مليون دوالر) ربحا 
صافيـــا في الربع الثاني انخفاضا من ٢٧٥٫٧ مليون 
درهـــم في الفترة ذاتها مـــن العام املاضي.   ومنيت 
وحدته العقارية بروج بخسارة صافية قدرها ١٤٫٤ 
مليون درهم في النصف األول من العام مقارنة مع 
ربح صاف بلغ ١٤١٫٨ مليون درهم في الفترة نفسها 
من ٢٠٠٨. وقال البنك «بينما اليزال القطاع العقاري 
معرضا للضغط إال أن أبوظبي تتسم باملرونة ويبدو 
أن املستقبل سيكون واعدا». ويتوقع البنك أن تعود 

بروج إلى الربحية قبل نهاية العام.
  وقال البنك إنه جنـــب مخصصات قيمتها ١٧١٫٤ 
مليون درهم خلســـائر االئتمان في الربع الثاني من 
٢٠٠٩. وقـــال الرئيس التنفيذي للبنك طراد محمود 
«التزال البيئة النقدية ضعيفة بشـــكل عام ونحن 

نتوقع استمرار التحديات لبقية هذه السنة».
  من جهة أخرى، أعلن بنك املشـــرق أمس هبوط 
صافي أرباحه في الربع الثاني بنسبة ٣٨٪ وعزا ذلك 

إلى ارتفاع مخصصات القروض املعدومة.
  وقال بنك املشـــرق وهو أكبر مصرف في دبي 
من حيث القيمة الســـوقية إن صافي األرباح هبط 
إلى ٤٣٥ مليون درهم أي مـــا يعادل ١١٨٫٤ مليون 
دوالر مـــن ٧٠٦٫٨٦ ماليني درهم في الفترة املقابلة 

من ٢٠٠٨. 

 باريس ـ د.ب.أ: اعلنت شركة بيجو ستروين 
الفرنسية لصناعة السيارات أمس وصول خسائرها 
خـــالل النصف األول من العـــام احلالي إلى ٨٢٦ 
مليـــون يورو أي ما يعادل ١٫١٧ مليار دوالر على 

خلفية األزمة االقتصادية العاملية.
  كانت الشركة قد سجلت خالل الفترة نفسها من 

العام املاضي أرباحا بقيمة ١٫١١ مليار يورو.
  وتراجع إجمالي حجم أعمال «بيجو ستروين» 
خالل النصف األول من العام احلالي بنسبة ٢١٫٨٪ 

إلى ٢٣٫٥ مليار يورو.
  وذكرت الشركة في بيان أن نتائج النصف األول 
من العام احلالي تعكس عمق واتساع األزمة التي 

ضربت صناعة السيارات في العالم.
  وتراجع حجم مبيعات «بيجو» في العالم بنسبة 
١٤٪ إلى حوالي ١٫٥٨٦ مليون سيارة. وانخفضت 
املبيعات في أميركا الالتينية بنســـبة ٢٠٫٨٪ في 

حني تراجعت في أوروبا بنسبة ١٧٫٩٪.
  وقال رئيس «بيجو» فيليب فارين إن ســـوق 
السيارات في أوروبا ستنكمش خالل العام احلالي 
بنســـبة ١٢٪ تقريبا وفي ظل هـــذه الظروف من 
املتوقع أن تسجل الشركة خسائر تشغيل تتراوح 
بـــني مليار وملياري يورو خـــالل العام احلالي. 
وأضاف أنه يتوقع تعافي ســـوق السيارات في 

أوروبا بنهاية ٢٠١٠.

 طوكيو ـ د.ب.أ: قالت شركة «توشيبا كورب» 
اليابانية لاللكترونيات أمس إن خسائرها في الربع 
األول من العام املالي املمتد من أبريل إلى يونيو 
زادت إلى ٦١٠ ماليني دوالر مقارنة بخسائر قدرها 
١١٫٦ مليار ين في الفترة نفسها من العام املاضي 
حيث أثر التباطؤ االقتصادي العاملي سلبا على 

طلب املستهلكني على األجهزة االلكترونية.
  كما ازدادت خسائر التشغيل في الربع األول من 
عامها املالي إلى ٣٧٫٥٩ مليار ين مقارنة بخسائر 
قدرها ٢٢٫٨٨ مليارا تكبدتها الشـــركة في الفترة 

املقابلة قبل عام.

  وانخفضت املبيعات أيضا بنسبة ١٧٫٢٪ لتصل 
قيمتها إلى ١٫٣٤ تريليون ين.

  وأبقت «توشـــيبا» توقعاتهـــا لنتائج العام 
بأكمله كمـــــا هــي دون تغييـــــر حيــث اليزال 
طلب املستهلكني على أجهزة التلفزيون ومشغالت 
األقراص الصلبة متباطئا مع اشتداد حدة املنافسة 

على األسعار.
  وتتوقع الشركة أن تتكبد صافي خسائر بقيمة 
٥٠ مليـــار ين للعام املالي احلالي املنتهي بنهاية 
مارس القادم وحتقيق أرباح تشـــغيل بقيمة ١٠٠ 

مليار ين ومبيعات بقيمة ٦٫٨ تريليونات ين. 

 خالل الربع األول من العام المالي الحالي 

 أرباح بنك المشرق تنخفض ٣٨٪ للربع الثاني

 تباطؤ الطلب على اإللكترونيات 
  يفاقم خسائر «توشيبا» للربع األول

 خطة دبي الغامضة لطرح سندات بقيمة 
  ١٠ مليارات دوالر تثير حيرة المستثمرين

 البحرين تسعى القتراض ١٫٣ مليار دوالر
  لتمويل مشاريع تطوير شبكتي الكهرباء والماء

 املنامة ـ رويترز: ذكر مسؤول أن البحرين تسعى 
القتراض ١٫٣ مليار دوالر من وكاالت متويل إقليمية 
لتطوير شبكتي الكهرباء واملاء على مدى األعوام العشرة 
القادمة. وقال مسؤول بهيئة الكهرباء واملاء اشترط 
عدم كشف هويته رويترز «نريد قروضا ميسرة من 
وكاالت متويل في املنطقة»، واضاف ان الهيئة تريد 
قروضا بفائدة منخفضة من صناديق متول مشاريع 

البنى التحتية مثل البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق 
العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي. اجلدير بالذكر 
أن مجلس وزراء البحرين قد وافق على مشاريع قيمتها 
اإلجمالية ٥٠٠ مليون دينار ما يعادل ١٫٣ مليار دوالر، 
وقال تقرير بثته وكالة أنباء البحرين «بنا» الرسمية 
إن ٣٢٠ مليون دينار ســـتخصص ملشاريع الكهرباء 

و١٨٠ مليون دينار ملشاريع املاء. 

 بيت التمويل الخليجي يعيد هيكلة
  قرض قيمته ٣٠٠ مليون دوالر

 املنامة ـ رويترز: أفادت نشرة آي.اف.ار بأن بنك 
بيت التمويل اخلليجي يسعى إلى إعادة هيكلة قرض 
مرابحة قيمته ٣٠٠ مليون دوالر وقد عني دويتشه 
بنك مديرا حلســــابات القرض، ويســــتحق القرض 
الذي رتبه فيست ال.بي وبنك رايفايزن النمساوي 
في فبراير ٢٠١٠. هذا وقد أحجم متحدث باسم بيت 
التمويل اخلليجي عن التعقيب، وكان البنك قد مني 
بخســــارة بلغت ٣٧٫٧ مليون دوالر في الربع األول 

من ٢٠٠٩ بســــبب جتنيب مخصصات استثمار في 
أعقاب التباطؤ االقتصــــادي في املنطقة والذي نال 
من قطاعي العقــــارات والبنية التحتية وهما مجاال 

تخصص البنك.
  وقالت آي.اف.ار وهي نشرة مملوكة لطومسون 
رويترز في تقريرها إن بيت التمويل اخلليجي يعرض 
ربحا نسبته ٦٫٢٥٪ سنويا ويسعى إلغالق عملية 

التمويل بحلول السابع من أغسطس املقبل.

 دبي ـ رويترز: من املســـتبعد 
أن يقبـــل املســـتثمرون األجانب 
على شراء سندات تصدرها دبي 
بقيمة عشرة مليارات دوالر ما لم 
يعلن املســـؤولون تفاصيل مثل 
ما إذا كانت هذه السندات حتظى 
بدعم احتادي مما يثير احتمال أن 
احلكومة املركزية قد تتدخل مرة 

أخرى إلنقاذ اإلمارة.
  وكانت دبي إحـــدى اإلمارات 
الســـبع املكونة لدولـــة اإلمارات 
العربية قد احتلت لنفسها مكانة 
املركز السياحي في منطقة اخلليج 
على مدى ستة أعوام من االزدهار 
املدعوم بارتفاع أسعار النفط لكن 
التراجع االقتصادي زلزل ركائزها 
التي كانـــت تعتمد علـــى وفرة 
اإلقراض وعلى األجانب العاملني 
في البالد. واشترى البنك املركزي 
الشريحة األولى من خطة إصدار 
سندات بقيمة ٢٠ مليار دوالر في 
فبراير املاضي وأعلن املسؤول املالي 
اجلديد في دبي األسبوع املاضي 
أن الشريحة الثانية ستطرح على 

املستثمرين احملليني واألجانب.
  وقال نيش بوبات املسؤول عن 
االستثمارات ذات الدخل الثابت في 
الشرق األوسط في شركة أي.ان.جي 

«املستثمرون في املنطقة يعلمون 
أن هذه الشريحة التي تبلغ قيمتها 
عشرة مليارات دوالر ستستخدم 
في دعم البنية األساسية والسيولة 
لدى الكيانات املرتبطة باحلكومة. 
«لكن هل سيكون حجمها عشرة 
مليارات دوالر؟ وهل سيكون هناك 
ضمان احتادي؟ وهل سيكون لها 
تصنيـــف؟ وإذا حـــدث ذلك فهل 
ستكون هناك شفافية أكبر فيما 

يتعلق مبالية الدولة؟»
  وتابع «املســـتثمرون لديهم 
من األســـئلة أكثر مما لديهم من 

األجوبـــة». وتضـــررت اإلمارات 
ودبي حتديدا بشدة من التراجع 
االقتصادي. فألغيت مشروعات 
إنشاءات أو أرجئت بعد أن تراجعت 
قدرة شـــركات التطوير العقاري 
على احلصول على متويل رخيص 
بسبب أزمة االئتمان العاملية في 
حني خفض تراجع أسعار النفط 
إيرادات الـــدول في املنطقة. ولم 
تذكر اإلمارة أسماء الشركات التي 
ستحصل على املساعدات تاركة 
لكل شـــركة حرية الكشـــف عن 

التعامالت.

 وسط مخاوف من عدم إقبال المستثمرين األجانب عليها

 عين دويتشه بنك مديرًا لحسابات القرض الذي يستحق في فبراير ٢٠١٠

 «طاقة» تستحوذ على ١٠٠٪  من «دي اس ام» القابضة

ــي الوطنية للطاقة   ــركة أبوظب ــي ـ كونا: أعلنت ش  أبوظب
ــا بالكامل قد  ــة» التابعة واململوكة له ــركة «طاق (طاقة) ان ش
ــركة «دي اس ام»  ــراء ١٠٠٪ من ش ــى اتفاقية ش ــت ال توصل

القابضة للطاقة ومقرها هولندا بقيمة ٤٠٤ ماليني دوالر.
ــه يتوقع  ــا امس ان ــي بيان له ــركة «طاقة» ف ــت ش   وقال
ــع الثالث من ٢٠٠٩ وذلك  ــتحواذ خالل الرب إمتام عملية االس
ــة وإنهاء اإلخطارات  ــى املوافقات التنظيمي بعد احلصول عل

الالزمة.
 

 «سيتي غروب» تمنح الحكومة األميركية حصة ٣٤٪
 نيويورك ـ رويترز: قالت مجموعة ســــيتي غروب 
املصرفية أمس، إنها ستمنح احلكومة االميركية حصة 
مساهمة نســــبتها ٣٤٪ في إطار أحدث تدخل احتادي 

إلنقاذ ثالث أكبر بنوك البالد.
  وبهذا تصبح احلكومة أكبر مساهم في سيتي غروب 
بعد امتام عرضي مقايضة يهدفان إلى تعزيز رأسمال 
البنك الذي يعتبر على نطاق واسع األكثر تعثرا بني أكبر 
البنوك االميركية. وقال البنك الذي يتخذ من نيويورك 
مقرا إن املستثمرين اتفقوا على مقايضة ما قيمته نحو 
٣٢٫٨ مليار دوالر من األوراق املالية املمتازة مقابل أسهم 
عادية وإن احلكومة وافقــــت على مقايضة قيمتها ٢٥ 
مليار دوالر. وعمد ســــيتي غروب إلى ذلك في أعقاب 
خسائر ائتمانية ضخمة وعمليات خفض لقيمة أصول 
وهو ما أفضى إلى سلسلة من عمليات االنقاذ. وضخت 
احلكومة ٤٥ مليار دوالر من أموال برنامج االعفاء من 
األصول الرديئة واتفقت على تقاسم أعباء اخلسائر في 

أصول متعثرة قيمتها ٣٠٠٫٨ مليار دوالر.
  وكانت أسهم سيتي غروب أغلقت عند ٢٫٩٧ دوالر 
للســــهم في معامالت أمس الثالثاء ببورصة نيويورك 

لألوراق املالية. 

 من خالل مقايضة قيمتها نحو ٣٢٫٨ مليار دوالر من األوراق المالية الممتازة


