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مقر منظمة أوپيك في ڤيينا

حتسن أسعار النفط العاملية يحتم تثبيت اإلنتاج

كمال احلرمي حجاج بوخضور

.. وفي لقطة تذكارية مع بعض املشاركني في األمسيةومسؤولي نادي دبي للصحافة عدنان يوسف متحدثا عن األزمة خالل األمسية

عتبة الـ 60 دوالراً للبرميل تؤمن فائضاً لموازنات دول المنظمة

دول الخليج تؤيد الحفاظ على مستوى
إنتاج »أوپيك« بعد تحسن أسعار النفط

االول من العام 2010.
من جهته يرى احلرمي انه في 
حال خفضت أوپيك انتاجها »فان 
ذلك سيؤثر جديا على النهوض 
االقتصادي العاملي«. وبعد تراجع 
اسعار النفط يتوقع معظم خبراء 
االقتصاد ان تسجل موازنة الدول 
اخلليجية النفطية عجزا الول مرة 

منذ العام 2002.
ويراهن اخلبراء على ان تسجل 
موازنة هذه الدول فائضا اذا بقي 
النفط فوق عتبة  س����عر برميل 
الستني دوالرا. والتحدي االخر الذي 
تواجهه أوپيك هو احترام اعضاء 

الكارتل حلصص االنتاج.
وقال خبير االقتصاد الكويتي 

عقد ن���ادي دب���ي للصحافة 
البركة  بالتعاون م���ع مجموعة 
املصرفية أمسية رمضانية امس 
االول استضاف فيها رئيس احتاد 
املصارف العربية عدنان يوسف، 
بحضور مجموعة من وس���ائل 
اإلعالم احمللية واإلقليمية والدولية 

وعدد من اخلبراء واملختصني.
الرمضانية  وشهدت األمسية 
التي أدارها اإلعالمي مروان احلل 
نقاشا مفتوحا حول دور البنوك 
إنع���اش اقتصاد  ف���ي  العربية 
املنطقة العربية في ظل انعكاسات 
االضطراب املالي العاملي، وأثارت 
العديد من التساؤالت املهمة حول 
األوضاع االقتصادية في منطقة 

الشرق األوسط والعالم، وحول 
آخ���ر التطورات التي يش���هدها 
القط���اع املصرفي بالتركيز على 
البنوك اإلسالمية واملفهوم  دور 

الصيرفي اإلسالمي.
وأعرب عدنان يوس���ف عن 
تقدي���ره للدور الذي يضطلع به 
ن���ادي دبي للصحاف���ة كمنصة 
حوارية تس���هم في ربط وسائل 
اإلعالم بقضايا الساعة من خالل 
العديد من املبادرات واملؤمترات 
والن���دوات، ومبش���اركة كب���ار 
الوطن  املسؤولني واخلبراء من 
العرب���ي والعال���م، كما أش���اد 
البركة  باس���تضافة مجموع���ة 
املصرفية لألمسية الرمضانية التي 

سلطت الضوء على الدور احليوي 
للبنوك العربية في التعامل مع 
املشهد االقتصادي احلالي وخالل 

السنتني املقبلتني.
وفي إجابة عن سؤال طرحه 
مدير اجللسة حول رؤية رئيس 
االحتاد ملوقع البنوك والفعاليات 
االقتصادية من األزمة املالية، وما 
إذا كانت تقت���رب من بدايتها أم 
نهايتها؟ أشار يوسف إلى أنه يعتقد 
أن العالم في طريقه للخروج من 
املرحلة الصعبة لعنق الزجاجة، 
مؤكدا أهمية دور احلكومات في 
توفير احلل���ول ودعم املبادرات 
االقتصادية، والفتا إلى أن جزءا 
كبيرا من التعثرات املالية للعام 

احلالي قد مت حله فعال.
كما أش���اد يوسف مبا وصفه 
باخلطوة الس���باقة التي قام به 
البنك املركزي اإلماراتي في وقت 
مبكر عبر بضخ 70 مليار درهم 
ف���ي القطاع املال���ي لتغطية أي 
نقص في السيولة وحتسبا ألي 
أزم���ات قد تنتج بس���بب األزمة 
املالي���ة العاملية. وق���ال ان على 
احلكومات أن تفكر باتخاذ جملة 
من اإلجراءات واحللول لتفادي 
أي تراجع اقتصادي محتمل في 

العامني املقبلني 2010 و2011.
وقال يوسف: »تعلمنا من األزمة 
املالية درسا بالغ األهمية أكد أن 
أي تغييرات حتدث في االقتصاد 

األميركي من شأنها أن تؤثر على 
كل اقتصادات العالم، ما يعني أن 
العاملي بات متواصال،  االقتصاد 
كما أكدت جتربة األزمة أن على 
دول العالم الغنية االستماع إلى 
اخلطط والرؤى االقتصادية لدول 
العام النامية والتي من شأنها أن 
تؤثر بشكل كبير ومحوري على 

مسيرة االقتصاد العاملي«.
ورأى رئيس احتاد املصارف 
العربي���ة عدنان يوس���ف وهو 
التنفيذي  الرئي���س والرئي���س 
أن  البرك���ة املصرفية  ملجموعة 
املنطقة العربية بأسرها فوجئت 
بحج���م األزمة، وإن كانت بعض 
اجلهات قد توقعت حدوث أزمة 

قبل وقت قريب، إال أنها لم تتخيل 
حجمها وتبعاتها، لذلك ال ميكن 
إلق���اء اللوم على أي مؤسس���ة 
أننا  اقتصادية عربي���ة باعتبار 
لسنا س���ببا في صناعة األزمة 
وإمنا تأثرنا س���لبا به���ا كباقي 

أجزاء العالم.
كما لفت يوس���ف إلى بعض 
املؤشرات االقتصادية اإليجابية 
وهي أن مجموع األرباح وامليزانيات 
املعلنة للبنوك اخلليجية خالل 
األشهر الس���تة األولى من العام 
احلالي تشير إلى منو في امليزانيات 

والودائع.
وفي رده على س���ؤال حول 
انسحاب بعض رؤوس األموال 

واالستثمارات من اإلمارات قال: 
»إن املشكلة لم تكن في سوق دولة 
اإلمارات وإمنا ما حدث كان نتيجة 
اخلسائر أو التعثرات التي منيت 
بها تلك الشركات في استثماراتها 
اخلارجي���ة جراء األزم���ة املالية 
العاملية، ومازال سوق اإلمارات 
يحتفظ بجمي���ع مقومات جذب 
االستثمارات في مختلف املجاالت، 
وأتوقع أن يكون شركاء الوطن 
العربي خالل الس���نوات العشر 
املقبل���ة من الش���رق وليس من 
الغرب فقط، مشيرا إلى عدم وجود 
أسواق جاهزة بالكامل الستيعاب 
االحتياطات االستثمارية املوجودة 
لدى بعض الدول حتى في أسواق 

الدول الكبرى«.
وأكد يوس���ف أهمية تطبيق 
مفهوم الصيرفة اإلس���المية في 
منح القوة لألنظمة البنكية، وقال 
ان اقتصاد الوطن العربي يحتاج 
إلى مؤسسات استثمارية كبرى 
للنهوض مبقوماته ودعم منائه 

وازدهاره.
وفي اخلتام كشف يوسف عن 
أن بنك البركة اإلسالمي سيدخل 
قريب���ا إلى الس���وق الس���وري 
برأسمال قيمته 100 مليون دوالر، 
لينضم إلى سلسلة من الدول التي 
يعمل بها مث���ل تونس واألردن 
والس���عودية والسودان ولبنان 

ومصر وباكستان والبحرين.

الشيخ احمد العبداهلل ان أوپيك 
ستحافظ على سقف االنتاج بسبب 
أسعار النفط املرضية. واضاف انه 
يأمل في ان يبقى سعر برميل النفط 

على »ما بني 70 و80 دوالرا«.
ويعتبر احملللون ان االجتماع 
املقبل للكارتل الذي ينتج 40% من 
االنتاج النفطي العاملي س����يبقي 
على سقف االنتاج احملدد ب� 24.84 

مليون برميل يوميا.
وفي تقريره االقتصادي االخير 
الذي نشر في أغسطس رأى بنك 
س����امبا الس����عودي انه سيكون 
ألوپيك من����اورة محدودة لزيادة 
االنت����اج م����ن دون التأثير على 
االسعار خصوصا خالل النصف 

حجاج بوخض����ر »اعتقد ان دول 
الدول  اخلليج تري����د ان حتترم 
االخرى االعض����اء في حصصها 
االنتاجية وان تثبت سعر برميل 

النفط بسبعني دوالرا«. 
والشتاء املاضي قررت أوپيك 
خفضا كبي����را النتاجها بلغ 4.2 
ماليني برميل يوميا للجم هبوط 

االسعار.
وبحسب الدراسة التي أجراها 
مصرف سامبا فان احترام حصص 
االنتاج كان في يونيو بنسبة %72، 
ايران، انغوال وڤنزويال  واتهمت 

بزيادة حصص انتاجها.
أما شركة »جدوى لالستثمار« 
السعودية للخدمات املالية فتقول 
ان أوپي����ك لن تتمك����ن من زيادة 

انتاجها قبل العام 2010.
وجاء في تقرير للش����ركة ان 
الطلب  »2010 سيشهد زيادة في 
ال����ى زيادة  وس����تعمد أوپي����ك 
انتاجه����ا« معتب����رة ان االنتاج 
النفطي الس����عودي سيرتفع من 
8.1 ماليني برميل يوميا حاليا الى 
8.4 ماليني العام املقبل. واضاف 
احلرمي ان »أس����عار النفط رهن 
باالقتصاد العاملي. اعتقد ان انتاج 
أوپيك كما اسعار النفط سيبقى 
باملس����توى احلالي حتى النصف 
الثاني من العام املقبل في حال لم 

تطرأ تطورات استثنائية«.

أ.ف.پ: قال محللون ان الدول 
العربي����ة اخلليجية س����تمارس 
ضغوطا خالل اجتم����اع منظمة 
الدول املص����درة للنفط )أوپيك( 
االربعاء ف����ي ڤيينا للحفاظ على 
سقف االنتاج النفطي بسبب حتسن 

أسعار الذهب األسود.
الس����عودية والكويت  لك����ن 
العربية املتحدة  ودولة االمارات 
وقطر ستدعو الى احترام أفضل 
للحصص التي حددت في ديسمبر 
خلف����ض االنتاج الزائد بحس����ب 

اخلبراء النفطيني.
وقال احمللل النفطي الكويتي 
كمال احلرمي »ستعطي )الدول( 
األولوي����ة للحفاظ على س����قف 
انتاجه����ا النفط����ي. جميع الدول 
املنتجة راضية عن سقف االنتاج 
احلالي ولم تكن تتوقع ان ترتفع 

األسعار مجددا بهذه السرعة«.
وكانت أسعار النفط بلغت في 
يوليو 2008 مستوى تاريخيا بلغ 
147 دوالرا للبرميل قبل ان تتراجع 
الى 32 دوالرا في ديسمبر بسبب 
انخفاض الطلب على النفط نتيجة 
األزمة املالية العاملية. لكن أسعار 
النفط ارتفعت مبقدار الضعف منذ 
بداية الس����نة ووصلت االسبوع 
املاضي ال����ى 75 دوالرا ألول مرة 

منذ 10 اشهر.
وفي اغسطس اعلن وزير النفط 

الحرمي: إذا خّفضت المنظمة إنتاجها فس�يؤثر ذلك على النهوض االقتصادي العالمي

بوخض�ور: دول الخلي�ج تحت�رم رأي ال�دول األخ�رى ف�ي حصصه�ا اإلنتاجية

بنك البركة اإلس�امي سيدخل سورية قريبًا برأسمال 100 مليون دوالر لتنضم إلى تونس واألردن والسعودية والسودان ولبنان ومصر وباكستان والبحرين

اقتصاد الوطن العربي يحتاج لمؤسسات اس�تثمارية كبرى للنهوض بمقوماته ودعم نمائه.. وتطبيق مفهوم الصيرفة اإلسامية يمنح القوة لألنظمة البنكية

أكد في أمسية رمضانية عقدها نادي دبي للصحافة أن المنطقة العربية بأسرها فوجئت بحجم األزمة

رئيس اتحاد المصارف العربية: حجم المشاريع المنجزة في دبي
خال السنوات العشر الماضية يوازي ما أنجزه الخليج في خمسين عامًا


