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برأسمال 5 ماليين ريال

العتبارات تتعلق بالمخاطر والشفافية والنظم واللوائح

مسجلة أعلى مستوى منذ ثمانية أسابيع

»مجموعة الراجحي القابضة« بالسعودية 
تتحول إلى مساهمة مقفلة

نيويورك ميلون: سوق إقراض األوراق المالية 
يشهد تحسناً بطيئاً الفتقاده التنظيم 

البورصة القطرية ترتفع بنسبة %1.88
بقيادة أسهم قيادية وتخترق حاجز الـ 7100

أكثر من 68 مليون برميل من النفط
أنتجتها سورية في النصف األول

27%  انخفاض أرباح مجموعة طلعت مصطفى 
القاهرةـ  رويترز: قالت مجموعة طلعت مصطفى 
املصرية العقارية إن أرباحها الصافية تراجعت 
بنسبة 27% في النصف األول من العام باملقارنة 
مع الفترة نفســـها من العـــام املاضي لتبلغ 635 

مليون جنيه.
وحققت املجموعـــة أرباحا صافية قدرها 321 
مليون جنيه في الربـــع الثاني وبلغت إيراداتها 

1.638 مليار جنيه.

هبوط أرباح بنك اإلسكان األردني 
للنصف األول بنسبة %57

كيوتل تحّذر من عملية احتيال عن طريق
 الرسائل القصيرة للفوز بسيارة »همر«

عمان ـ رويترز: أظهرت نتائج غير مراجعة حصلت 
عليها رويترز امس أن صافي أرباح بنك اإلسكان للتجارة 
والتمويـــل األردني للنصف األول مـــن العام انخفضت 
بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي إلى 

9.22 41.2 مليون دوالر.
وأظهرت البيانات املالية التي الزال ينقصها تصديق 
البنك املركزي األردني أن  البنك وهو ثاني أكبر مؤسسة 
إقراض في البالد كان قد جنب 31.64 مليون دينار اعتبارا 

من 30 يونيو كمخصصات للقروض املتعثرة.
 وارتفع اجمالي أصول البنك بنســـبة 2.3% إلى 7.8 
مليارات دوالر بنهاية يونيو 2009 مقابل 5.43 مليارات 

دوالر في نهاية عام 2008.
وأظهر بيان الدخل أن اجمالي املخصصات الطوعية 

للبنك يبلغ اآلن 95 مليون دوالر.

أصدرت كيوتل أمس حتذيرا جلميع عمالئها تنبههم فيه 
من عملية احتيال جديدة عن طريق الرسائل القصيرة، مت 
إرسالها آلالف العمالء في قطر خالل الساعات األربع والعشرين 
املاضية.  ويتضمن محتوى الرسالة تهنئة العميل من خالل 
النص التالي »تهانينا، لقد فزت بسيارة همر موديل 2009«  
»Congratulations 2009 you have won a Hummer«، ثــــم 
يطلــــب من العميل االتصال برقم هاتف مكون من 15 خانة 

ويبدأ بالرقم 00423 ليحصل على اجلائزة.
وبالنظر في مضمون الرسالة، يتضح بأنها ليست نتيجة 
ملسابقة أو سحب مصرح به في دولة قطر، وتعتقد كيوتل 
بــــأن من يقف خلف إرســــال هذه الرســــائل هم فئة تهدف 
لدفع الناس لالتصال بالرقم اخلارجي املبني في الرســــالة، 
والعمل عند إجراء االتصال للحصول على معلومات مالية 

أو شخصية ممن يقومون باالتصال به. 
وتبذل كيوتل قصارى جهدها لتعقب وحجب اخلطوط 
الهاتفية التي ترســــل منها الرســــالة القصيرة. غير أن من 
املعروف أن العصابات التي تقف خلف مثل هذه العمليات 
االحتيالية تقوم بتغيير أرقام الهواتف ومواقعها بشــــكل 

مستمر لتواصل إرسال الرسائل االحتيالية. 
وتعتبــــر هذه هي احملاولة الثانيــــة لالحتيال التي يتم 
اكتشافها هذه السنة، والتي تتم عن طريق إرسال رسائل 
قصيرة تطلب من اجلمهور االتصال برقم معني يبدأ بالرمز 
00423، وهو رمز االتصال الدولي بإمارة ليختنشــــتاين، 
وهي بلد أوروبي صغير ال يزيد تعداد سكانه على 36 الف 
نسمة. وفي كلتا احلالتني، تعتقد كيوتل بأن هذه العملية 

االحتيالية عملية كبيرة موجهة حتديدا لسكان قطر. 

الدوحة ـ كونا: أنهـــت بورصة قطر تعامالت 
امس، محققة ارتفاعا جيدا بنســـبة 1.88% ليصل 

مؤشرها عند مستوى 7102 نقطة. 
وباختراقه مستوى 7100 نقطة يكون املؤشر 
قد ســـجل أعلى مســـتوى له منذ ثمانية أسابيع 
وذلك بدعم من ارتفاع غالبية األسهم حيث حقق 
29 ســـهما ارتفاعات بينما تراجعت أسعار ستة 

أسهم فقط. 
وكان من بني األســـهم القيادية التي ســـجلت 

ارتفاعات قوية سهم »املصرف« الذي أغلق مرتفعا 
بنســـبة 3.73% ليصل عند مستوى 92.20 ريال 
وسهم )بروة( العقارية بنسبة 0.85% فيما ارتفع 
ســـهم »ناقالت« بنسبة 2.38% وسهم »بنك قطر 

الوطني« بنسبة %1.86.
ومن بني األســـهم التي حققت تراجعات سهم 
»األهلي« بنسبة 6.98% في حني بلغت نسبة تراجع 
ســـهم )األولى للتمويل( 3.9% وســـهم )كيوتل( 

.%0.27

دمشـــقـ  كونا: أعلنت سورية عن انتاج أكثر 
من 68 مليون برميل خالل النصف األول من العام 
احلالي اي مبعدل 377 الـــف برميل يوميا وذلك 
بانخفاض قدره 1250 برميـــال يوميا عن الفترة 

نفسها من العام املاضي.
وذكر بيان للشركة السورية للنفط انها كانت 
قد نفذت خطتها املســـبقة في انتاج النفط اخلام 
بنسبة تنفيذ 100% حيث انتجت 33.781 مليون 

برميل مبعدل انتاج يومي للشركة يصل الى 187 
الـــف برميل في حني ان املعـــدل اليومي لالنتاج 
مع اجمالي املكثفات وصـــل الى 197 الف برميل 

يوميا.
واضاف البيان ان الشركات العاملة باالنتاج 
النفطي في سورية انتجت 32.618 مليون برميل 
نفط خفيف وثقيل بنســـبة تنفيذ 102% ومبعدل 

انتاج يومي بنحو 180 الف برميل.

الســــعودية ـ يو. بي. آي: وافــــق وزير التجارة 
والصناعة السعودي باإلنابة سعود بن سعيد املتحمي 
على إعالن حتول شركة مجموعة الراجحي القابضة 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 

مقفلة برأسمال 5 ماليني ريال.
ووافق املتحمي على إعالن حتول مجموعة الراجحي 
القابضة الى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 5 ماليني 
ريال مقسم إلى 500 ألف سهم تبلغ القيمة االسمية 
للسهم 10 رياالت واكتتب الشركاء في جميع اسهم 

الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها.
وستكون مدة الشــــركة 99 سنة تبدأ من تاريخ 

صدور قرار إعالن التحول ويجوز إطالة مدة الشركة 
بقرار تصدره اجلمعية العامة غير العادية وال يجوز 
تداول أســــهمها إال بعد احلصول على موافقة هيئة 

السوق املالية.
ويتولى إدارة الشــــركة مجلس إدارة مؤلف من 
ســــتة اعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة 
ثالث سنوات واستثناء من ذلك يعني الشركاء أول 
مجلس إدارة للشــــركة ملدة خمس سنوات تبدأ من 

تاريخ صدور قرار إعالن حتول الشركة.
وتأتي املوافقة على حتول الشركة في اطار سياسة 

الدولة الرامية لتوسيع القاعدة االقتصادية.

أصدرت دائرة خدمة األصول في بنك نيويورك 
ميلون دراسة أوضحت فيها املنحى اجلديد لعملية 
إقراض األوراق املالية بعد أحداث عام 2008، وعلى 
وجه اخلصوص، فإن هناك ديناميكيات حديثة فيما 
يتعلق بإدارة األصول والضمانات، في الوقت الذي 

تعاد فيه قولبة دور الوسيط املقرض.
وهذه الدراســــة احلديثة، والتــــي تدعى »إعادة 
تشــــكيل خارطة الطريق: اإلدارة في محيط جديد 
إلقراض األوراق املالية ملالكي األصول ذات الفائدة«، 
قد أجريت بالتعاون مع شركة فايناديوم املستقلة 
للبحث واالستشــــارة اعتمادا على أبحاث األخيرة 
احلالية في الوصاية وإقراض األوراق املالية والوساطة 
األساسية وذلك من خالل اللقاءات التي أجريت مع 34 
شركة عامة وخاصة وغير ربحية تدير من األصول 

ما قيمته 747 مليار دوالر.
وقد أكدت الدراسة التحسن البطيء الذي يشهده 
سوق إقراض األوراق املالية، كما أنها خلصت أيضا 
إلى عدد مــــن النتائج: منها أن الــــدور الذي يؤديه 
املقرض الوســــيط- مبعنى إيالء املخاطرة اهتماما 
إضافيا سينتج عنه عالقات عمل أكثر قوة بني مالكي 
األصول والوســــطاء املقرضني حيث تتحول مهمة 
الوســــيط إلى وساطة وكالة أســــهم أكثر من كونه 

مديرا للتوظيف.
وقد بدأ العمل طبقا لهذا النظام، بحيث لن يتمكن 
الوســــطاء بعد اآلن من إيداع حصــــص كبيرة من 

ميزانيتهم العامة ضمن اإلقراض الضماني العام.
والنظم واللوائح حيث يســــعى املنظمون بجهد 
حثيث لوضع إقراض األوراق املالية في فئة محددة 

وأكثر وضوحا ضمن لوائح األسواق املالية.
وهناك اعتراف شائع بتوافر السيولة في حالة 

اإلقراض أو بيع األوراق املالية املقترضة.
لكن املنظمني أيضا بــــدأوا يعتقدون أن إقراض 
األوراق املالية هو سوق يحتاج إلى التنظيم ويتطلب 
تطبيق القوانني كما أنه وســــيلة لتحديد املخالفات 
التجارية للمنتجات املمتازة، والشــــفافية التي بدأ 

املنظمون أيضا بتحويل اهتمامهم نحو زيادة مستوى 
الشفافية في سوق إقراض األوراق املالية، وسيدعم 
هذا االجتاه السائد اجلديد ويدفعه نحو األمام ظهور 
األسواق اإللكترونية إلقراض األوراق املالية واألطراف 

األخرى املركزية.
وحول املزايا واملخاطر الواضحة للضمانات النقدية 
وغير النقدية قالت الدراســــة ان االستخدام املتزايد 
للضمانات غير النقدية أدى إلى حتصيل فوائد نشأت 
من تنوع النشــــاطات االقتصادية لكنه وفي الوقت 

ذاته زاد القلق حول قيمة القرض.
ففي الوقت الذي حتولت فيه معظم املؤسسات 
كما واصلت أخرى نشــــاطات تتميز بالتحفظ، فهذا 
ال يعني انسحابا أو تراجعا جماعيا: فال تزيد نسبة 
الشــــركات التي غيرت أســــلوب اقتراضها لألوراق 
املالية عن 30% فقط نتيجة للخسائر التي تكبدتها 

الضمانات.
وأفاد التقرير بــــأن إعادة ظهور منوذج »القيمة 
احلقيقية« في إقراض األوراق املالية يعتبر معيارا 
صناعيا قدميا، فإن هذا النموذج يعود بالربح بناء على 
قرض األوراق املالية نفسه، إضافة إلى فائدة إضافية 

صغيرة ناجتة عن إعادة االستثمارات الضمانية.
بيد أن الدراسة تشير إلى أن »القيمة احلقيقية 
ليســــت من حق اجلميع« وأن توظيف النشــــاطات 
االقتصادية برؤية نحو زيادة األرباح »يبقى مناسبا 

لبعض املقرضني فحسب«.
وقال املدير اإلداري في فايناديوم جوش جالبر: 
»يعتبر املقرضون الوسطاء شركاء عمل محوريني 
ملالكي األصول ذات الفائدة في إقراض األوراق املالية. 
وباندفاعهم قدما، فهم سينجحون في تلبية احتياجات 
عمالئهم بالتركيز علــــى إدارة املخاطر واإلفادة من 

التغييرات التي تطرأ على بنية السوق«.
وقالت كاثي رولوجن، املدير الدولي إلقراض األوراق 
املاليــــة في بنك نيويورك ميلــــون خلدمة األصول: 
»باعتبار أننا شــــركة وساطة رائدة متخصصة في 

اإلقراض بأساس مبني على اإلبداع والتجديد.

 انخفاض الطلب على خام أوپيك مطلع العام املقبل

االسهم القيادية تقود السوق القطري لالرتفاع

لالستفادة من الطلب القوي على العقارات السكنية في مصر

»بروة العقارية« تبدأ مشروعًا بكلفة 9 مليارات دوالر بالقاهرة 
في 2010 للتغلب على التباطؤ في األسواق الداخلية

دبي ـ رويترز: قالت الوحدة املصرية التابعة لشركة 
بروة العقارية القطرية أمس إنها ستبدأ في بناء مشروع 
على مشـــارف القاهرة بقيمة تسعة مليارات دوالر في 
الربع األول من عام 2010 لالســـتفادة من الطلب القوي 

على العقارات السكنية في مصر.
وتبحث الشركات العقارية ومؤسسات البناء والتشييد 
في منطقة اخلليـــج العربية وخاصة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بشكل متزايد عن فرص في أكبر الدول 
العربية من حيث عدد السكان للتغلب على التباطؤ في 

أسواقها الداخلية.
وقال طارق بهاء رئيس قطاع التســـويق واملبيعات 
بشركة بروة القاهرة اجلديدة لرويترز من القاهرة »سنبدأ 
في الربع األول من عام 2010 وسيستغرق املشروع من 

10 إلى 12 عاما«.
وأضاف أن الشـــركة تدرس جميع اخليارات املمكنة 
لتمويل هذا االســـتثمار مبا في ذلك السندات اإلسالمية 

والصكوك والقروض.
وقالت بروة التابعة لشـــركة ديـــار القطرية الذراع 

العقارية لهيئة االســـتثمار القطرية اململوكة للدولة في 
بيـــان على موقع البورصة القطريـــة على االنترنت إن 
املشـــروع هو لبناء مدينة سكنية متكاملة على مساحة 
2000 فدان )8.4 كيلومترات مربعة( وهو على مشارف 

العاصمة املصرية.
وأضاف البيان أن هذا االستثمار يؤكد أن مصر مازالت 
مقصدا للمستثمرين من جميع أنحاء العالم رغم الركود 
املالي العاملي وأن الشركة كانت قد دفعت ملياري دوالر 

مقابل احلصول على أرض املشروع.

27.97 مليون برميل يوميًا متوسط الطلب على نفطها خالل 2010

»أوپيك« تتوقع انخفاض الطلب بدرجة أكبر على نفطها العام المقبل

الخام األميركي يتراجع أكثر من دوالر
بالغًا 69.36 دوالرًا للبرميل

نيويورك ـ رويترز: تراجعت العقود االجلة 
خلـــام النفـــط االميركي اكثر مـــن دوالر أمس 
مع انخفاض وول ســـتريت بسبب احلذر ازاء 
االنتعاش االقتصادي وتداول اليورو قرب أدنى 
مستويات اجللسة مقابل اليورو مما زاد الضغط 

على النفط.
 وفي بورصة نيويورك التجارية )ناميكس( 
تراجع خام سبتمبر 1.24 دوالر اي بنسبة %1.76 
الى 69.36 دوالرا للبرميل بعد تداوله في نطاق 

من 69.24 دوالرا الى 71.25 دوالرا.

لندن ـ رويترز: قالت منظمة البلدان املصدرة للبترول 
»أوپيك« امس إن الطلب العاملي على نفطها سينخفض بدرجة 
أكبر من املتوقع في العام املقبل بسبب زيادة اإلمدادات من 

منتجني من خارج املنظمة وبطء االنتعاش االقتصادي.
وتركت املنظمة توقعاتها للطلب العاملي على النفط دون 
تغيير خالل العامني احلالي واملقبل وأشارت إلى أن التوقعات 

بلغت نقطة حتول بعد شهور من االنخفاض.
وقالت »أوپيك« في تقريرها الشهري إن الطلب على نفط 
املنظمة سيبلغ في املتوسط 27.97 مليون برميل يوميا العام 

املقبل بانخفاض 480 الف برميل يوميا عن 2009.
وكانت املنظمة تتوقع من قبل انخفاضا قدره 380 الف 

برميل يوميا.
وتقترب أسعار اخلام من أعلى مستوى لها خالل العام 
فوق 70 دوالرا للبرميل لتتجاوز مثلي أقل مستوى بلغته 
في ديسمبر عند 33 دوالرا ويعزى ذلك جزئيا إلى التفاؤل 
بشأن االنتعاش االقتصادي. لكن »أوپيك« بقيت حذرة حيال 

استمرار ارتفاع األسعار.
وقال التقرير »في ضوء ضعف العناصر األساسية فان 
استمرار املستويات احلالية لألسعار سيعتمد في األساس 
على مؤشــــرات أوضح على التحسن في االقتصاد العاملي 
اذا لم تتحقق بالكامل توقعات الســــوق بشــــأن االنتعاش 
االقتصادي فقد تواجه املستويات احلالية لألسعار ضغوطا 

متزايدة«.
 وتوقعت »أوپيك« التي تضخ أكثر من ثلث انتاج النفط 
العاملي ان ينخفض االستهالك 1.65 مليون برميل يوميا في 
2009 قبل أن يرتفع مبقدار 500 الف برميل في 2010. ولم 

تتغير التوقعات عنها في الشهر املاضي.
وكانت »أوپيك« اتفقت أواخر العام املاضي على خفض 
االنتــــاج 4.2 ماليني برميل يوميــــا وهو ما يعادل نحو %5 
من الطلب العاملي اليومي فيما قلص الركود من اســــتخدام 

الوقود ودفع اسعار النفط للتراجع.
وبينما تتوقع »أوپيك« زيادة صغيرة في الطلب العاملي 

العام املقبل فمن املنتظر أن يحد ارتفاع االمدادات من منتجني 
خارج املنظمــــة التي تضم 12 دولة مــــن الطلب على نفط 

أوپيك في 2010.
وقالت أوپيك إن االمــــدادات من منتجني خارج املنظمة 
ســــترتفع بنحو 430 الف برميــــل يوميا في 2010 مدعومة 
بزيادة االنتاج في روســــيا. والزيادة أكبر مبقدار 100 الف 

برميل يوميا من املتوقع من قبل.
كما أشار التقرير الى املزيد من التراجع في التزام أوپيك 

بخفض االمدادات املتفق عليه.
وقال التقرير إن دول أوپيك باستثناء العراق رفعت االنتاج 
في يوليو إلى 26.20 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 26.09 
مليون برميل في يونيو، مشيرا الى ان زيادة االسعار شجع 

االعضاء على التراخي عن االلتزام بالتخفيضات.
ووفقا حلسابات أعدتها رويترز استنادا ألرقام أوپيك فان 
زيــــادة انتاج املنظمة في يوليو قلل االلتزام بالتخفيضات 

إلى 68% من 70% في يونيو.

بيرول: سعر النفط عند 70 دوالرًا أو أكثر يضر باالنتعاش
إسطنبولـ  رويترز: قال فاحت بيرول كبير االقتصاديني 
في وكالة الطاقة الدوليــــة ان االنتعاش الضعيف في 
االقتصاد العاملي سيتضرر اذا بقيت اسعار النفط عند 

مستوى 70 دوالرا للبرميل او ارتفعت عنه.
واضاف بيرول في مقابلة مع »رويترز« انه ال يريد 
ان تتخذ منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( قرارا 
خالل اجتماعها في التاسع من سبتمبر بدعم االسعار 

الى مستويات ميكن ان تضر باالنتعاش العاملي.
وقــــال بيرول: »أعتقد ان القرار الذي ســــيتخذونه 
ســــيعزز االنتعاش االقتصادي ولن يقضي على اآلمال 

فيه، ال نريد ان نرى االسعار ترتفع ملستويات تشكل 
خطــــرا على االنتعاش االقتصــــادي العاملي«. وذكر ان 
اسعارا عند 70 دوالرا للبرميل وأعلى ستمثل مشكلة 
لالنتعاش، موضحا انه اذا ارتفعت االسعار ألعلى مما 
وصلت اليه اليوم فإن انتعاش االقتصاد العاملي سيواجه 
مشكلة، وخاصة بالنســــبة للدول املستوردة للنفط. 
وتعهدت »أوپيك« التي تضخ ثلث امدادات النفط العاملية 
بتخفيض االنتاج مبعدل 2.4 مليون برميل يوميا بسبب 

تراجع الطلب نتيجة الركود االقتصادي.
وشهدت اسعار النفط عاما مليئا بالتغيرات حيث 

ارتفعت الى اعلى مســــتوى لهــــا على االطالق الى 147 
دوالرا للبرميــــل في يوليو 2008 قبل ان تهبط الى 32 
دوالرا في ديســــمبر. ومنذ ذلك احلني ارتفعت االسعار 
بأكثر من الضعف نتيجة آلمال تعافي االقتصاد العاملي، 
ووصل سعر عقود النفط األميركي اخلفيف الستحقاق 

شهر سبتمبر 70.8 دوالرا.
وقال بيرول ايضا انه رمبا ال يكون هناك ما يكفي من 
الطلب على الغاز الطبيعي في اوروبا لدعم مشروعي 
خطي انابيب الغاز املتنافسني نابوكو وساوث سترمي 

في الوقت الذي يتوقع فيه ان يبدأ العمل بهما.


