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 «البترول الكويتية» توقع اتفاقية مع معهد 
  األبحاث العلمية الستغالل الطاقة الشمسية

 كونا: قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس 
أنها وقعت اتفاقية مع معهد الكويت لألبحاث 

العلمية تتعلق باستغالل الطاقة الشمسية.
  وأوضحت املؤسسة في بيان صحافي ان هذه 
االتفاقية تنص على ان يقوم املعهد مبوجبها 
بإجراء دراسة متكاملة حول إمكانات االستفادة 
من الطاقة الشمسية لتلبية بعض احتياجات 

القطاع النفطي الكويتي من الطاقة.
  وأشارت الى ان االتفاقية تأتي بهدف االستفادة 
املثلى من الطاقة الشمسية ولتنفيذ اخلطوات 
التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية الهادفة 
الى تنويع مصادر الطاقة وتسخيرها خلدمة 
القطاع النفطي مبا يضمن حتقيق اهداف التنمية 
املستدامة. واضافت انها تأتي ضمن توجيهات 
املؤسسة االستراتيجية لتلبية املتطلبات املتزايدة 
على الطاقة وفي الوقت نفســــه املساهمة في 
الرامية لترشيد االستهالك خصوصا  اجلهود 
ان الطاقة الشمسية تلعب دورا مهما ومتزايدا 

في تلبية احتياجات العالم من الطاقة.
  وذكرت ان معدل النمو فــــي انتاج الطاقة 
الشمسية تعدى خالل السنوات االخيرة ٢٠٪ 
ومن هذا املنطلق اتخذت املؤسسة قرارها بدراسة 
امكانية استغالل تلك الطاقة في تلبية بعض 
احتياجاتها من الطاقة في عمليات القطاع النفطي 

مثل عمليات االنتاج والتكرير والتصنيع.
  واكدت ان هذه اخلطوة تأتي في اطار تنفيذ 
املؤسسة ألهدافها االستراتيجية في مجال التنمية 
املستدامة التي تتضمن خفض انبعاثات ثاني 

اكسيد الكربون والغازات الدفيئة االخرى الناجتة 
من عملياتها التصنيعية من خالل اســــتبدال 
بعض من الوقود االحفوري املســــتخدم حاليا 

في مصادر طاقة بديلة صديقة للبيئة.
  وقالت ان الدراســــة التي سيقوم بتنفيذها 
معهــــد الكويت لالبحاث العلميــــة الذي ميلك 
خبــــرات وامكانات كبيرة فــــي مجال االبحاث 
العلمية التطبيقية تهدف الى تقييم اســــاليب 
التكنولوجيا املختلفة لالستغالل االمثل للطاقة 
الشمسية والتعرف على امكانية تطبيق هذه 

التقنيات في القطاع النفطي الكويتي.
  واشارت الى ان البحث الذي سيتم إجراؤه لهذا 
الغرض يتيح امكانية حتديد املواقع التي تصلح 
لالستخدام كمواقع منطية وذلك لتطبيق تقنيات 
مختارة الستغالل الطاقة الشمسية في املواقع 
وللتعرف على املشاكل التشغيلية الناجمة عن 
الظروف املناخية احمللية. وتشمل خطة العمل 
إجراء مسح تفصيلي لتقنيات استغالل الطاقات 
البديلة مع التركيز على تقنيات استغالل الطاقة 
الشمسية احلرارية والكهروضوئية وسيتم كذلك 
إجراء مسح للنمط العام الستهالك الطاقة في 
شركات القطاع النفطي الكويتي وحتديدا في 
شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية 
الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية. 
ووقع االتفاقية عن مؤسسة البترول الكويتية 
العضو املنتدب للتخطيط جمال النوري وعن 
معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري 

مدير عام املعهد. 

 إلجراء دراسة متكاملة حول إمكانات االستفادة من الطاقة الشمسية

 العبداهللا: ال ضرورة لتغيير مستويات اإلنتاج المستهدفة لـ «أوپيك» 
 عواصم ـ وكاالت: قال وزير النفط الشيخ 
أحمد العبداهللا أمس إن الكويت ال ترى ضرورة 
لتغيير مستويات اإلنتاج املستهدفة ألوپيك في 
اجتماع املنظمة في سبتمبر نظرا ألن أسعار 
النفط مرضية. وصرح للصحافيني في مجلس 
األمة بأنه ال حاجة لزيادة أو خفض اإلنتاج 
وان الكويت راضية عن اإلنتاج احلالي كما أن 
السعر احلالي للنفط ليس سيئا على اإلطالق. 
وقال الشيخ احمد العبداهللا إن «أوپيك» يجب 
ان تبقي على انتاجها دون تغيير، معبرا عن 
أمله في أن يبقى ســــعر البرميل بني سبعني 
وثمانني دوالرا. جاء هذا خالل رد الشيخ احمد 
العبداهللا على سؤال لصحافيني حول احتمال 
تغيير حجم سقف إنتاج الكارتل للتأثير على 
االسعار. هذا واقترب سعر برميل النفط من 

السبعني دوالرا أمس في اسواق آسيا متأثرا 
باالرقام اجليدة ملبيعات املفرق في الواليات 
املتحدة. وستعقد منظمة أوپيك التي تضخ 
مــــا يزيد على ثلثي إنتــــاج العالم من النفط 
اجتماعا في ڤيينا في التاســــع من سبتمبر 
ملناقشة سياسة اإلمدادات. وانتعشت أسعار 
النفط من مستوياتها املتدنية املسجلة عند 
٣٢ دوالرا في ديسمبر املاضي بعد أن تعهدت 
أوپيك العام املاضي بخفض ٥٪ من إمدادات 
النفط اخلام ملواجهة تأثير الكســــاد العاملي 
على الطلب.  وساهم التفاؤل بأن العودة إلى 
تسجيل منو اقتصادي ستؤدي إلى انتعاش 
الطلب العاملي الضعيف على النفط في ارتفاع 
أسعار النفط على الرغم من أنه ال توجد سوى 
عالمات طفيفة على ارتفاع استهالك الوقود. 

واليزال مسؤولو «أوپيك» قلقني بشأن التوقيت 
الذي سيصبح فيه الطلب قويا بدرجة تكفي 
للحد من مخزونات النفط العاملية املرتفعة.  
إال أنهم قلقون أيضا بشــــأن أي خفض جديد 
في اإلمدادات من شأنه أن يتسبب في ارتفاع 
أسعار النفط واإلبطاء من االنتعاش االقتصادي. 
وقال الشيخ أحمد العبداهللا إن الكويت تفرغ 
أولى شحناتها املستوردة من الغاز الطبيعي 
املسال، مشيرا إلى أنها أخفقت في تلبية الطلب 
احمللي املتنامي بوتيرة سريعة على الغاز الالزم 
حملطات توليد الكهرباء. هذا وقد شيدت الكويت 
مرافق لالستيراد من أجل تسلم شحنات الغاز 
خالل أشهر الصيف عندما يبلغ الطلب على 
الكهرباء ذروته في ظل احلاجة إلى مكيفات 

الهواء لتلطيف درجات احلرارة املرتفعة. 

 كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 
بـ  ١٫٠٤ دوالر ليستقر عند مستوى ٦٨٫٨٢ 
دوالرا في تعامالت أمــــس االول مقارنة 
بتعامالت االثنني املاضي. ويأتي االرتفاع 
وسط حالة من التذبذب تشهدها أسعار 
النفط العاملية بسبب تأثرها بشكل كبير 
باألنباء االيجابية أو السلبية حول انتعاش 
أو ركود االقتصاد العاملي وحركة اسواق 
املال فــــي البورصات العاملية.  واعتبرت 
«أوپيــــك» في العدد األخيــــر من مجلتها 
الشــــهرية ان «املسائل الســــاخنة» مثل 
ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات 

العاملية املعنية بالطاقة واضطراب السوق 
النفطي العاملي وتقلبات االســــعار كانت 
الســــمة األساســــية التي متيز بها فصل 
الصيف احلالي. وتســــعى دول «أوپيك» 
الى الوصول الى سعر برميل يتراوح بني 
٧٠ و٨٠ دوالرا مــــن اجل حتقيق التوازن 
بــــني مصالح املنتجــــني الذين يحتاجون 
بصفة مســــتمرة الى متويل االنفاق على 
تطوير واكتشاف احلقول النفطية اجلديدة 
ومصالح املستهلكني الذي يعانون حاليا 
من تراجع اقتصادي كبير بسبب تداعيات 

االزمة املالية العاملية.

 نيويوركـ  رويترز: ارتفعت أسعار العقود 
اآلجلة للنفط اخلام األميركي أكثر من ثالثة 
دوالرات أمــــس لتقفز فوق حاجز ٧٢ دوالرا 
للبرميل وذلك بعد أن أظهر تقرير للحكومة 
األميركية هبوطا كبيرا ملخزونات الواليات 
املتحدة من النفط اخلام االســــبوع املاضي 
على خــــالف التوقعات مع هبوط الواردات. 
والقى النفط أيضا دعما من صعود األسهم 
في «وول ســــتريت» والسيما ارتفاع مؤشر 
استاندرد أند بورز ـ ٥٠٠ وانتعاش اليورو 

مقابل الدوالر، وفي بورصة نيويورك التجارية 
ارتفع ســــعر عقود اخلام األميركي اخلفيف 
لشهر سبتمبر ٣٫٢٤ دوالرات أو ٤٫٦٨٪ إلى 
٧٢٫٤٣ دوالرا للبرميــــل بعد ان جرى تداوله 
في نطاق من ٦٨٫٠٥ دوالرا الى ٧٢٫٥٣ دوالرا. 
هذا وقد أظهر تقرير وزارة الطاقة األميركية 
تراجع مخزون البالد من النفط مبقدار ٨٫٤ 
ماليني برميل خالل األسبوع املنتهي في ١٤ 
أغسطس اجلاري ليصل اجماليه إلى ٣٤٣٫٦ 

مليون برميل. 

 أكد أن الكويت راضية عن اإلنتاج والسعر الحالي للنفط

 الشيخ أحمد العبداهللا 

 جنرال موتورز تزيد انتاجها 

 شعار «ميريل لينش» 

 هبوط حاد في مخزون النفط األميركي  ١٫٠٤ دوالر ارتفاع النفط الكويتي ليستقر عند ٦٨٫٨٢ دوالرًا
  يقفز بسعر البرميل فوق ٧٢ دوالرًا

 سويسرا وأميركا توّقعان اتفاقًا بشأن «يو.بي.إس»
 جنيڤـ  د.ب.أ: وقعت سويسرا 
والواليات املتحـــدة أمس اتفاقا 
بشأن الدعوى القضائية املقامة 
حاليا ضد مصرف (يو.بي.إس) 
التـــي تطالـــب فيها واشـــنطن 
باحلصول على بيانات عمالء تقول 

إنهم تهربوا من دفع الضرائب.
  ومن املقرر أن تتسلم واشنطن 
بيانـــات ٤٤٥٠ عميال خالل عام 
واحـــد، وفي املقابل، ســـتخفف 
الواليـــات املتحدة مـــن جميع 

اإلجـــراءات األحادية للحصول 
على معلومات بشأن عمالء البنك 

السويسري.
  وسيؤدي االتفاق إلى تعليق 
الدعوى القضائيـــة املقامة ضد 
مصرف (يو.بي.إس) في مدينة 
ميامي بوالية فلوريدا األميركية 
حلني وصول البيانات إلى اإلدارة 

األميركية.
  وكانت الواليات املتحدة أقامت 
الدعوى القضائية في وقت سابق 

من العام احلالي وطالبت خاللها 
املصرف السويســـري بتسليم 
بيانات بشأن ٥٢ ألف عميل، فيما 
ذكرت احلكومة السويسرية أن 
قوانني سرية البنوك املطبقة لديها 
حتظر على البنك تقدمي مثل تلك 

النوعية من البيانات.
  وأخذ مصـــرف (يو.بي.إس) 
مقعدا خلفيـــا تاركا للحكومتني 
إبرام  السويســـرية واألميركية 

اتفاق. 

 قال تقريــــر لصندوق النقد 
العربية  اململكــــة  ان  الدولــــي 
السعودية تواجه األزمة املالية 
العامليــــة احلالية بأساســــيات 
اقتصادية أقوى مما كانت عليه 
الهبوط االقتصادي  في فترات 
الســــابقة، مضيفــــا ان حكومة 
اململكــــة عملت في الســــنوات 
األخيرة علــــى تعزيز مركزها 
االقتصادي الكلي وتقوية قطاعها 
املالي وتنفيذ اصالحات هيكلية 
لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع 
اخلاص. وأضــــاف انه لم متر 
جهود اململكة في تعزيز مركزها 
االقتصادي مرورا غير ملحوظ، 
حيث تّوجت باحتاللها املرتبة 
البلدان  األولى على مســــتوى 
العربية ألربع سنوات متتالية 
السادسة عشرة على  واملرتبة 
مستوى العالم في آخر عدد من 
تقرير «ممارسة أنشطة األعمال» 

الذي يصدره البنك الدولي.
  وعلى هــــذه اخللفية، حقق 
االقتصاد الســــعودي أداء قويا 
مرة اخرى في عام ٢٠٠٨، رغم 

التأثيرات العاملية العاكسة فقد 
ســــجل اجمالي النــــاجت احمللي 
احلقيقي منوا قدره ٤٫٤٪ بدعم 
من التوسع املستمر على نطاق 
واسع في القطاع غير النفطي 
٤٫٣٪ وزيادة انتاج النفط. وبعد 
تســــارع التضخم في النصف 
األول من العــــام الى (١١٫١٪ في 
يوليو على أساس سنوي مقارن) 
تراجع من جديد في ابريل ٢٠٠٩ 
حتــــى بلغ ٥٫٢٪ على أســــاس 
ســــنوي متأثرا بضعف الطلب 

وانخفاض اسعار الواردات.
ارتفاع  ان  التقريــــر    وتابع 
اسعار النفط ساهم في حتقيق 
فوائض قياسية في املالية العامة 
وفي احلساب اجلاري اخلارجي 
في عــــام ٢٠٠٨ على الرغم من 
موقف سياســــة املالية العامة 
الواردات.  التوســــعي وطفرة 
وقد اســــتخدم جزء من فائض 
املالية العامة في ســــداد الدين 
احمللي الذي تراجع مبقدار خمس 
نقاط مئويــــة ليصل الى نحو 
١٣٫٥٪ من اجمالي الناجت احمللي. 

واستمر ارتفاع التدفقات الداخلة 
من االستثمار األجنبي املباشر 
عند مســــتوى ٢٣ مليار دوالر 
تقريبا بالرغم من ظروف األزمة 
العاملية وارتفع صافي األصول 
األجنبية لدى مؤسســــة النقد 
العربي الســــعودي الى ٤٣٨٫٥ 
مليار دوالر (٩٣٪ من اجمالي 

الناجت احمللي).
  وقد تصدت السياسة النقدية 
لتزايد التضخم في النصف األول 
من عام ٢٠٠٨، وتداعيات األزمة 
املالية العاملية في النصف الثاني 
منه. وجاء رد فعل مؤسســــة 
النقد العربي السعودية حاسما 
بتخفيض مستوى االحتياطي 
االلزامي وخفض سعر الفائدة 
على أدوات السياســــة النقدية 
وتوفيــــر الســــيولة وتقــــدمي 
ضمانات علــــى الودائع. ورغم 
تباطؤ االئتمان في الربع الرابع 
من العام، فقــــد حدث منو في 
النقود مبعناها الواسع واالئتمان 
املقدم للقطاع اخلاص مبقدار ١٨٪ 

و٢٧٪ على الترتيب.

نفاد مخصصات املرحلة األولى منه وكانت قيمتها 
حوالي ملياري دوالر خالل أيام مما دفع الكونغرس 

إلى زيادة مخصصات البرنامج منذ أسبوعني. 

 واشنطنـ  د.ب.أ: أعلنت مجموعة جنرال موتورز 
أكبر منتج سيارات في الواليات املتحدة مساء أمس 
األول اعتزامها زيادة إنتاجها املخطط مبقدار ٦٠ ألف 
سيارة حتى نهاية العام احلالي ملواجهة الزيادة في 
الطلب خالل األسابيع القليلة املاضية بفضل برنامج 
دعم مشتريات السيارات اجلديدة في الواليات املتحدة. 
وذكرت املجموعة األميركية أن زيادة اإلنتاج ستتم في 
الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر املقبلني، مشيرة إلى 
أن كل املصانع التابعة لها ستشهد زيادة في اإلنتاج 
خالل الفترة املقبلة. جاء إعالن خطط زيادة اإلنتاج 
في أعقاب إعالن مماثل من منافستها فورد موتور. 
وأشــــارت جنرال موتورز إلى اعتزامها إعادة ١٣٥٠ 
عامال كانت قد استغنت عنهم إلى أعمالهم في مصانع 
أوهايو بالواليات املتحدة وأونتاريو في كندا. كانت 
احلكومة األميركية قد أطلقت برنامجا لتقدمي منح 
مالية إلى أصحاب السيارات القدمية الذين يقررون 
إعدامها وشراء سيارات جديدة بهدف إنعاش صناعة 
الســــيارات من الناحية واحلد من العوادم الغازية 
امللوثة للبيئة الناجتة عن السيارات القدمية كثيفة 
استهالك الوقود. ولقي البرنامج جناحا كبيرا أدى إلى 

 «جنرال موتورز» تزيد إنتاجها بمقدار 
  ٦٠ ألف سيارة حتى نهاية العام الحالي 

 «النقد الدولي»: ٣٫٣٪ نموًا متوقعًا في الناتج 
المحلي غير النفطي في السعودية العام الحالي

 لمواجهة الطلب المتزايد على السيارات في أميركا

 أثنى على جهودها في تعزيز مركزها االقتصادي والمالي

 «ميريل لينش»: التفاؤل باالنتعاش في أعلى مستوياته منذ ٦ سنوات 

أكد مســــح   نيويورك ولندن: 
«ميريل لينش» ملديري صناديق 
االستثمار الذي أجرته ميريل لينش 
ملديري االستثمار لشهر أغسطس، 
التفاؤل بانتعــــاش االقتصاد  أن 
العاملي في أوساط املستثمرين بلغ 
أعلى مستوياته في ٦ سنوات أي 
منذ عام ٢٠٠٣، بدليل تزايد إقبالهم 
على االستثمار في أسواق األسهم 
لتوظيــــف أموالهــــم فيها بدال من 

جتميدها بصورة أو بأخرى
  وأشــــار املسح إلى أن ٧٥٪ من 
مجموع مديري صناديق االستثمار 
يعتقدون أن االقتصاد العاملي سوف 
يتحســــن ويتعزز خالل الشهور 
االثني عشر املقبلة، ما يشكل أعلى 
نسبة تفاؤل في أوساط املستثمرين 
منذ نوفمبر ٢٠٠٣، بزيادة بنسبة 
٦٣٪ عن نسبتهم في شهر يوليو 
املاضي.  وأوضحت نتائج املسح 
أن ثقة املستثمرين بتحسن أحوال 
الشركات في أعلى مستوياتها منذ 
ينايــــر ٢٠٠٤، في حني توقع ٧٠٪ 
من مجموع املشــــاركني في املسح 
ارتفاع أرباح الشركات في مختلف 
أنحاء العالم خــــالل العام املقبل، 
مقارنة بـ ٥١٪ فقط منهم توقعوا 
ذلك الشهر املاضي. وذكر مسح شهر 
أغسطس أن املستثمرين يطابقون 
أقوالهم باألفعال وبدأوا يوظفون 
أموالهــــم بهمــــة ونشــــاط، حيث 
تراجع متوسط أرصدتهم النقدية 

من ٤٫٧٪ من إجمالي تلك األموال 
الشهر املاضي إلى ٣٫٥٪ خالل شهر 
أغسطس اجلاري، وهو أدنى معدل 
منذ يوليو ٢٠٠٧. وارتفعت حصة 
األسهم بحدة في محافظ املستثمرين 
من شهر إلى شهر، حيث أشار ٣٤٪ 
من املشاركني في االستبيان إلى أنهم 
يستثمرون بقوة في األسهم، مقارنة 
بـ ٧٪ في شهر يوليو املاضي. كما 
ارتفع مؤشر ميريل لينش للمخاطر 
والسيولة الذي يقيس مدى إقبال 
املستثمرين على املجازفة، إلى ٤١ 
نقطة، ألعلى مستوياته خالل عامني. 
وقال رئيس دائرة إســــتراتيجية 
الدولي في األسهم في  االستثمار 
بنك أميركا سيكيوريتيز ـ ميريل 
لينش للبحوث مايكل هارتنت ان 
التفاعل القوي في شهر أغسطس 
التوقعات  ميثل حتوال كبيرا من 
الكارثية لشهر مارس، إال أنه مع 
اســــتمرار توقع أربعة من بني كل 
خمسة مستثمرين منو االقتصاد 
العاملي مبعدالت تقل عن املستوى 
املعهود خالل العام املقبل، يتضح 
افتقار األســــواق إلى قناعة كافية 
حول مــــدى اســــتدامة االنتعاش 
املقبل. وقــــادت الصني وأســــهم 
شركات التكنولوجيا اإلقبال على 
االستثمار في األسهم بهامش ضيق. 
والبــــد لنا من االنتظار للتأكد من 
اقتناع املستثمرين بالكامل بتوظيف 
أموالهم في أسهم املناطق اخلاضعة 

لتأثيرات الدورات االقتصادية مثل 
اليابان وأوروبا، أو االستثمار في 

أسهم البنوك الغربية.

  االنتعاش المستدام

   وأوضح التقرير أن األسواق 
العاملية الصاعــــدة بقيادة الصني 
وأسهم شركات التكنولوجيا تعتبر 
املبكر.  أقوى محركات االنتعاش 
ويفضل املستثمرون توظيف جانب 
كبيــــر من أصولهم في األســــواق 
الصاعدة بدال من توظيفها في أي 

منطقة أخرى وبفارق كبير.
  وأعرب ٣٣٪ من املشاركني في 
املسح عن رغبتهم في االستثمار 
بقوة في األسواق الصاعدة، إال أن 
سائر املستثمرين يجمعون على 
عدم االســــتثمار بقوة في األسهم 
األميركية واألوروبية والبريطانية 

واليابانية.
شــــركات  أســــهم    والتــــزال 
التكنولوجيا تتصدر أسهم سائر 
القطاعات، حيــــث أعرب ٢٨٪ من 
املشاركني في املسح عن توظيفهم 
جلانــــب كبير من أموالهم في هذا 
القطاع، بينمــــا أكد ١١٪ و١٢٪ من 
التوالي،  أولئك املستثمرين على 
استثمارهم بقوة في أسهم الشركات 

الصناعية واملواد اخلام.
  وجــــاءت البنوك فــــي املرتبة 
التالية، حيث أعرب مديرو صناديق 
االســــتثمار العاملية عن استمرار 
قلقهم حــــول أوضاع هذا القطاع، 
مشيرين إلى أنهم لن يوظفوا سوى 
١٠٪ من أموالهم في أسهم البنوك. 
في املقابل، يشعر املستثمرون في 
أسهم األســــواق الصاعدة بتفاؤل 
حول آفاق البنوك العاملة في تلك 
األسواق، حيث أشار ١٧٪ من مديري 
صناديق االستثمار إلى رغبتهم في 

االستثمار في أسهم البنوك.
  ويبــــدو أن بعض هــــذا اخللل 
الواضح في التوازن بني معدالت 
االســــتثمار آخذ في التآكل، حيث 
خفض مديرو صناديق االستثمار 
العاملية من نسبة توظيفاتهم في 
أســــهم البنوك عموما من معدلها 
الذي بلغ ٢٠٪ خالل شهر يوليو 
املاضي. وحتســــنت مرتبة أسهم 
الشركات الصناعية واملواد اخلام 
من مستوياتها املتدنية التي شهدتها 
قبل شهر مضى. وباتت األسواق 
الصاعدة أقل شعبية في أوساط 
املســــتثمرين مما كانت عليه في 
شهر يوليو، حني أعرب ٤٨٪ من 
املشاركني عن رغبتهم في االستثمار 
بقوة في تلك األسهم. كما أن أوروبا 
باتت أقل شعبية بكثير، حيث أعرب 
٣٠٪ من املشاركني في مسح شهر 
يوليو عن رغبتهــــم في تخفيف 
استثماراتهم في األسهم األوروبية، 
وهو رقم تراجع إلى مجرد ٢٪ فقط 

في شهر أغسطس.

  المستثمرون مترددون

  يبــــدو أن مديــــري صناديق 
االستثمار األوروبية ال يقلون تفاؤال 
عن زمالئهم في سائر أنحاء العالم 
بآفاق االنتعــــاش العاملي. وتوقع 
٦٦٪ من الذين شاركوا في املسح 
حتسن االقتصاد األوروبي خالل 
العام املقبل، بزيادة حادة عن نسبة 
٣٤٪ منهم توقعوا ذلك خالل شهر 

يوليو املاضي.
  وقد ارتفع صافي معدل املديرين 
الذين توقعوا ارتفاع أرباح األسهم 
ثالث مرات تقريبــــا، ليبلغ ٦٢٪ 
مقارنة بـ ٢٣٪ قبل شــــهر مضى. 
كما وظف املستثمرون األوروبيون 
جانبا كبيرا من أموالهم في أسهم 

املوارد األساسية، وهو قطاع يخضع 
الــــدورات االقتصادية،  لتأثيرات 
وخفضــــوا جذريــــا من النســــبة 
املرتفعة الستثماراتهم في أسهم 
قطاع املستحضرات الصيدالنية، 

الذي يعتبر قطاعا دفاعيا.
   ومقارنة بسائر املشاركني في 
املسح، لم يضخ مديرو صناديق 
االستثمارات األوروبية أي أموال 
جديدة في األسواق. وقال باتريك 
شــــوويتز، محلل اســــتراتيجية 
االســــتثمار في األسهم األوروبية 
في بنك أوف أميركا سيكيوريتيز 
ـ ميريل لينــــش للبحوث: «حلق 
التفاؤل بنمو االقتصاد األوروبي 
أخيرا مبســــتوى التفــــاؤل بنمو 
اقتصــــادات ســــائر املناطــــق، إال 
أن مديــــري صناديق االســــتثمار 
األوروبية لم يتخذوا بعد إجراءات 
حاسمة في هذا الصدد رغم تزايد 
معدالت السيولة وبلوغ القناعات 
اإلجمالية في هذا القطاع مستويات 

متدنية قياسية».
   وقد اشترك في املسح العاملي 
ما مجموعه ٢٠٤ مديرين لصناديق 
االستثمار يشرفون على توظيف 
٥٥٤ مليــــار دوالر، واشــــترك في 
االستطالع االقليمي ما مجموعه ١٧٧ 
مديرا يستثمرون ٣٧٠ مليار دوالر. 
وقد أجري املسح من ٧ أغسطس 
الــــى ١٢ منه. وقام باالســــتطالع 
بنك أوف أميــــركا األوراق املالية 
- ميريل لينش مبعاونة شــــركة 
األبحاث TNS من خالل شــــبكتها 
الدولية في أكثر من ٥٠ بلدا توفر 
خدمات استعالم السوق في أكثر 
من ٨٠ بلدا الى املنظمات الوطنية 
واملتعددة اجلنسيات. وتأتي في 
املرتبة الرابعة بني مجموعة خدمات 

السوق في العالم. 

 في مسح أجرته على ٢٠٤ من مديري الصناديق االستثمارية خالل الشهر الجاري وبإجماع ٧٥٪ منهم

 المركزي اإلماراتي يطلق آلية لتحديد 
سعر الفائدة في النصف األول من سبتمبر 

 ٢٦٩٫٥ مليون دوالر خسائر 
«انفستكورب» في النصف الثاني من العام

 دبي ـ رويترز: قال مسؤول بإدارة اخلزانة باملصرف 
املركـــزي لدولة اإلمارات العربيـــة املتحدة إن املصرف 
سيطرح آلية رسمية لتحديد سعر الفائدة فيما بني البنوك 

باالمارات «إيبور» خالل النصف األول من سبتمبر.
  وقال محمد التميمي مســـاعد املدير التنفيذي إلدارة 
اخلزانة باملصرف لـ «رويترز»: «من املرجح أن تستغرق 
عمليـــة اســـتكمال املشـــروع حتى النصـــف األول من 

سبتمبر». 

 دبيـ  رويترز: قالت مؤسسة انفستكورب لالستثمار 
املسجلة في بورصتي البحرين ولندن أمس إنها سجلت 
خسائر بلغت ٢٦٩٫٥ مليون دوالر خالل النصف الثاني 
من الســـنة املالية التي انتهت فـــي ٣٠ يونيو إذ تضرر 

أنشطتها جراء التراجع االقتصادي العاملي.
  وفي بيان نشـــر على موقع سوق البحرين لألوراق 
املالية قالت املؤسســـة «شهد النصف الثاني من السنة 
املالية ٢٠٠٩ حتسنا في أداء انفستكورب على الرغم من 
اســـتمرار الظروف االقتصادية الصعبة حيث انتعشت 
عوائد صناديق التحوط بشـــكل ملحوظ محققة عائدا 

نسبته ١٢٫٣٪ للفترة املمتدة من يناير إلى يونيو». 

 ٩٪ نسبة انخفاض الطلب العالمي على الذهب

واملتداولة في البورصات إلى٥٦٫٧ 
طنا في الربع الثاني من مستوى 
قياسي بلغ ٤٦٥٫١٠ طنا في األشهر 
الثالثــــة األولى من العام ولكنها 
التزال أعلى مــــن تدفقات الربع 
العام املاضي بأربعة  الثاني من 
أطنان فقط. وقفز صافي االستثمار 
في قطاع التجزئة والذي يغطي 
منتجات استثمارية صغيرة مثل 
السبائك والعمالت الذهبية ١٢٪ 
مقارنة مع الربع الثاني من العام 

املاضي إلى ١٦٥٫٧طنا.
  وانخفض الطلب على احللي 
بنسبة ٢٢٪ في الربع الثاني على 
أساس سنوي إلى ٤٠٤٫١ أطنان بعد 
أن كان بلغ ٥١٧٫٨ طنا في الفترة 

  لندن ـ رويترز: قال مجلس 
الذهب العاملي أمــــس إن الطلب 
العاملي على الذهب تراجع بنسبة 
٩٪ في الربع الثاني إلى ٧١٩٫٥ طنا 
مع انخفاض الطلب على احللي 
نتيجة ارتفاع األســــعار وتأثير 

الركود العاملي.
  ولكن ارتفاعا كبيرا في الطلب 
االســــتثماري املؤكد على الذهب 
في الربع الثاني إلى ٢٢٢٫٤ طنا 
من ١٥١٫٩ طنا في الفترة نفســــها 
من العام املاضي حد من التراجع 
مع ارتفاع سنوي حاد في الطلب 
علــــى الصناديق االســــتثمارية 
املدعومة بالذهب واملتداولة في 

البورصات.
  وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي 
للمجلس آرام شيشمانيان في بيان 
صحافــــي «كان للتراجع العاملي 
بالتأكيد تأثير رئيسي على القوة 
الشرائية ملستهلكي الذهب كما هو 
احلال بالنسبة الرتفاع األسعار 

احمللية وتقلبات الدوالر».
  وأضاف: «الطلب االستثماري 
على وجه اخلصوص شهد فصال 
قويا ونعتقد أن هذا يشــــير إلى 
إدراك متزايد لقيمة الذهب كفئة 

مهمة ومستقلة من األصول».
الداخلة  التدفقات    وتراجعت 
للصناديــــق املدعومــــة بالذهب 

املقابلة من العام املاضي. وتراجع 
الطلب من الهند أكبر مســــتهلك 
للذهب في العالم بنسبة ٣١٪ إلى 

٨٨٫٠ طنا.
  وقــــال املجلس فــــي تقريره 
الذهب احمللية  «حامت أســــعار 
قرب مستويات مرتفعة قياسية 
الربع ولكن ظل االقتصاد  خالل 
احمللي حتت ضغوط من الركود 
العاملي» إال أن الصني ثاني أكبر 
مســــتهلك العام املاضي سجلت 
ارتفاعــــا قدره ٦٪ فــــي مبيعات 
احللي لتصــــل إلى ٧٢٫٥ طنا مع 
ارتفاع مبيعــــات الصني الكبرى 
التي تشمل هوجن كوجن وتايوان 

بنسبة ٤٪ إلى ٧٨٫٧ طنا. 
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