
السبت  10  اكتوبر 2009   17اقتصاد
في تقرير للمنتدى االقتصادي العالمي

الكويت تتراجع 4 مراتب كمركز مالي.. بريطانيا تتصدر والواليات المتحدة تتراجع

إعداد: سمير مسعود
حّلت الكويت في املرتبة الـ 30 في احدث تصنيف 
اصدره املنتدى االقتصادي العاملي للمراكز املالية 
العاملية امس األول. وبهذا تكون الكويت قد تراجعت 
4 مراتب عن تصنيف العام املاضي. وجاء تصنيف 
االمارات في املرتبة 20 والعربية الســـعودية في 
املرتبة 24 واالردن فـــي املرتبة 25 والبحرين في 
املرتبة 27 ومصر في املرتبة 36، ولم تظهر أي دولة 

عربية أخرى ضمن املراكز الـ 54 األولى.
ولكن مفاجأة التقرير متثلت في خسارة الواليات 
املتحدة للمركز األول وتراجعها الى املركز الثالث 
في حني قفزت بريطانيا من املركز الثاني إلى األول. 
واحتلت اســـتراليا املرتبة الثانية لتقفز بذلك من 
املرتبة 11 في العام املاضي، بينما انتقلت سنغافورة 

من املركز 10 الى املركز الرابع. وكانت فرنسا واملانيا 
من ابرز املتراجعـــني إذ انهما جاءتا خارج املراكز 
العشرة األولى. وتعكس هذه التغيرات آثار االزمة 
املالية التي ضربت االقتصادات العاملية كما تظهر 
ان البلدان النامية تتمتع باستقرار مالي نسبي. وقد 
اعتمد التصنيف على تقييم اكثر من 120 متغيرا 
تشمل مناخات املؤسســـات واألعمال واالستقرار 
املالي وحجم وعمق اسواق املال. واوضح احد مؤلفي 
التقرير ان االداء القوي نسبيا للبلدان النامية في 
مجال االستقرار املالي يعود الى عوامل منها استفادة 
بعضها من دروس االزمات املالية السابقة في حني 
ان بعض هذه الدول تفادي اسوأ  آثار االزمة نتيجة 
االنعدام النسبي للتعقيد في انظمتها املالية والى 

ضعف اندماجها بالنظام املالي العاملي.

تراجع الكويت 4 درجات للمركز املالي بانتظار انطالق عجلة املشاريع الكبرى 

دبي: الشريحة الثانية من برنامج 
سندات قد تصدر في أكتوبر

الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته
وينزل عن 1050 دوالرًا لألوقية

مقابل 150 مليون دوالر

»تينغ زونغ« الصينية تعتزم شراء »هامر«

الصناديق السيادية تحث على إبقاء 
الحدود مفتوحة أمام االستثمار

»أمالك« و»تمويل« في دبي 
ستندمجان لتشكال بنكًا إسالميًا

بيت التمويل الخليجي: سعر العرض 
إلصدار الحقوق بـ 0.38 دوالر للسهم

دبي ـ رويترز: قال عضو باملجلس التنفيذي إلمارة دبي إنه 
يتوقع أن تقوم احلكومة بإصدار الشريحة الثانية من برنامج 
سندات حكومي قيمته 20 مليار دوالر في وقت قريب رمبا هذا 

الشهر.
وقال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد العبار لقناة 
»ســـي.ان.ان« االخبارية في تصريحات بثتهـــا امس »حقيقة 
لســـت متأكدا من املوعد لكن قد يكون أكتوبر أو نوفمبر موعدا 

معقوال«.

طوكيوـ  رويترز: تراجع الذهب عن 1050 دوالرا لألوقية )األونصة( 
امس مع ارتفاع الدوالر ليقطع املعدن النفيس موجة صعود وصلت 
بالسعر إلى مستويات غير مسبوقة لثالثة أيام متتالية. وكان الذهب 
المس في املعامالت الفورية أمس اخلميس مســــتوى 1061.20 دوالرا 
لألوقية، حيــــث عزز ضعف الدوالر جاذبية املعدن األصفر التقليدية 
كأداة حتــــوط. لكن الدوالر ارتفع في معامــــالت امس بعدما أملح بن 
برنانكي رئيس مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( 
إلى احتمال تضييق السياسة النقدية مع تأكد التعافي االقتصادي مما 
ساهم في انتشال العملة األميركية من أدنى مستوياتها في 14 شهرا 
مقابل ســــلة عمالت. وإلى جانب عالقته العكسية القوية مع الدوالر، 
ساهمت أيضا املخاوف بشأن التضخم في ارتفاع الذهب إلى مستويات 
تاريخية هذا األسبوع. وقال محللون فنيون لدى »باركليز كابيتال« 
في تقرير بتاريخ الســــادس من أكتوبر إنهم يتوقعون ارتفاع أسعار 

الذهب رمبا إلى 1120 دوالرا.

شنغهايـ  رويترز: قال مصدر مطلع ان شركة تينغ زونغ الصينية 
رمبا تتوصل التفاق نهائي مع جنرال موتورز لشراء وحدة هامر 
التابعة لشركة صناعة السيارات األميركية مقابل نحو 150 مليون 
دوالر. وأبلـــغ املصدر املطلع على احملادثات بني اجلانبني رويترز 
»جنرال موتورز وتينغ زونغ قد تتوصالن لالتفاق في وقت قريب 
قد يكون يوم اجلمعة«. وجتري الشركة الصينية املفاوضات مع 

جنرال موتورز بخصوص هامر منذ يونيو.
واالتفـــاق ـ الذي مازال يحتاج الى موافقة احلكومة الصينية ـ 
سيكون أول اســـتحواذ صيني مهم على اصول بقطاع السيارات 

األميركي املتعثر اثناء التباطؤ االقتصادي احلالي.

باكو ـ رويترز: حثت صناديق الثروة السيادية الرئيسية في 
العالم امس على ابقاء احلدود مفتوحة أمام االستثمار والتدفقات، 
وقالت إنها ترحب بسياسة الدعم املالي والنقدي حلني التثبت من 
تعافـــي االقتصاد. وقال رئيس املنتدى الدولي لصناديق الثروات 
السيادية ديڤيد موراي خالل مؤمتر صحافي في باكو »أكدنا احراز 
تقدم في تطبيق مبادئ سانتياغو. وفي هذا السياق نرحب باجلهود 
وااللتزامـــات متعددة األطراف جتاه ابقـــاء حدود البلدان املتلقية 
مفتوحة واحملافظة على حرية التدفقات االستثمارية قدر االمكان«. 
وقالت الصناديق فـــي بيان »نرحب باجلهود الدولية الهادفة إلى 
مواصلة سياسات الدعم املالي والنقدي ودعم القطاع املالي حلني 

حتقيق تعاف قابل لالستمرار«.

قال ســـلطان بن ســـعيد املنصوري وزير االقتصاد في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ان جلنة تشرف على اعادة هيكلة شركتني 
متعثرتني للرهن العقاري في دبي أوصت باندماجهما لتشكال بنكا 

إسالميا اوائل العام القادم.
ومصير اندماج بني شـــركتي »أمالك« و»متويل« قيد املراجعة 
من جلنة حكومية احتادية يرأســـها الوزيـــر منذ نوفمبر املاضي 
عندما قالت االمارات انها ستدمج الشركتني االسالميتني مع بنكني 

تسيطر عليهما الدولة.
وشـــركة أمالك مثل منافســـتها متويل تعاني نضوب مصادر 
السيولة ما اوقف منو امليزانية وغياب او تضاؤل الدخل املتعلق 
بالعقارات وتدني نوعية االصول حيث اصيبت الشركتان بالشلل 

بسبب انهيار سوق العقارات التي ضربت دبي العام املاضي.
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ  البنك املركزي في االمارات 
في وقت ســـابق ان االمر سيســـتغرق بعض الوقت لبحث وضع 
الشركتني اللتني تقدمان قروضا عقارية ملعرفة نوع املؤسسة التي 

ترغبان في تشكيلها.

أعلن بيـــت التمويل اخلليج أمس عـــن تفاصيل عملية زيادة 
رأس املال التي ســـتتم قريبا. ســـيقوم البنك بطرح ما يصل إلى 

907.898.065 سهم بسعر عرض بقيمة 0.38 دوالر للسهم.
وسيفتح العرض بتاريخ 15 أكتوبر 2009 ويستمر حتى تاريخ 
اإلقفال املوافق 29 أكتوبر 2009 وسيكون تاريخ التخصيص هو 
5 نوفمبر 2009. وســـيكون جميع املساهمني املسجلني في سجل 
املساهمني لدى املسجل كما في تاريخ السجل املوافق األحد 11 أكتوبر 
2009، مخولني للمشـــاركة في عرض إصـــدار احلقوق مع أحقية 

احلصول على 19 سهما مقابل كل 20 سهما ميلكها املساهم.
وأشار اإلعالن إلى أنه مت تعيني بنك أوف أميركا ميريل لينش 
للعمل بصفة املستشار املالي ووســـيط الشركات لبيت التمويل 
اخلليجي لهذه العملية. كما مت تعيني السادة KPMG للعمل بصفة 
مديـــر اإلصدار بينما مت تعيني كل من املصرف اخلليجي التجاري 
)البحريـــن( والبنك التجاري الكويتـــي )الكويت( للعمل كبنوك 
تســـلم ملبالغ االكتتاب. ويعتزم بيت التمويل اخلليجي من خالل 
هذا اإلصدار، زيادة رأســـمال البنك الصادر واملدفوع إلى ما يصل 

إلى 479.981.614 دوالر موزع على 238.580.863.1 سهم.
وتعليقا على إعالن اليوم، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
أحمد فاعور، »لقد أعربنا بشـــكل واضح خالل الشهرين املاضيني 
عن نيتنا في ترســـيخ مكانة بيت التمويل اخلليجي ليكون بنك 
االستثمار اإلسالمي الرائد على مستوى العالم. ولتحقيق هذا الهدف، 
يجب علينا دعم امليزانية العمومية ملواكبة األوضاع االقتصادية 
العاملية، واالستفادة من فرص النمو املتاحة، ويسرني القول بأننا 
قد القينا تأييدا ومساندة كبيرة من مساهمي البنك األوفياء أثناء 
اجتمـــاع اجلمعية العامة غير العاديـــة. وفي املقابل فإننا نعدهم 
بتقدمي أفضل سعر عرض إلصدار احلقوق ونحن سعداء بتحقيق 
هذا االلتزام جتاههم من خالل اإلعالن عن سعر العرض بقيمة 0.38 
دوالر مبا ميثل خصما بنسبة 45% عن متوسط سعر السهم خالل 

الثالثة أشهر املاضية«.

أسعار خام النفط صوب الـ 71 دوالرًا للبرميل

أكدت على موقفها الحيادي من قوة انتعاش االقتصاد المصري

وكالة الطاقة: الطلب على النفط سيرتفع 2010

»هيرميس« تحول اهتمامها باتجاه السوق السعودي

صعود الدوالر وتقلص عجز الميزان التجاري األميركي

من وكالة الطاقة الدولية.
وانخفض سعر اخلام األميركي 
تسليم نوفمبر 48 سنتا إلى 71.21 
دوالر للبرميل بعدما أغلق مرتفعا 

أكثر من دوالرين يوم اخلميس.
وهبط مزيج برنت في لندن 42 
سنتا إلى 69.35 دوالرا للبرميل.

لتقترب بدرجــــة أكبر مجددا من 
املعدالت املوسمية بحلول النصف 
الثاني من 2010«. وتراجع النفط 
أمس بعــــد صعوده 3% اول أمس 
ليتجــــه صوب 71 دوالرا للبرميل 
بعدما غطى تأثير ارتفاع الدوالر 
على توقعات أكثر إيجابية للطلب 

بتخفيضات اإلنتاج املتفق عليها 
إلى 62%. وقالت الوكالة »في حني 
تضخ أوپيك حاليا أكثر من أهداف 
اإلنتاج بكثير، فإن اتفاق اإلنتاج 
احلالي يستبقي على األقل احتمال 
دفع مستويات مخزون دول منظمة 
التعــــاون االقتصــــادي والتنمية 

لندن ـ رويتــــرز: قالت وكالة 
الطلب  إن  امــــس  الدولية  الطاقة 
العاملي على النفط سيتحسن العام 
املقبل بوتيرة أسرع من التقديرات 
السابقة بفضل توقعات اقتصادية 
أكثر تفاؤال. وفي تقرير شــــهري 
رفعت الوكالة التي تقدم املشورة 
إلى 28 بلدا صناعيا تقديراتها لنمو 
الطلب العاملي على النفط في عام 
2010 إلى 1.42 مليون برميل يوميا 
وذلك بزيادة 150 ألف برميل يوميا 
عن التكهنات السابقة. وقال ديڤيد 
فايف رئيس قسم أسواق وصناعة 
النفط بالوكالة لرويترز »الطلب 
يرتفع« على أساس افتراض بأننا 
لسنا في وضع تراجع مزدوج من 
الناحية االقتصادية، فإننا النزال 
نتوقع حتســــنا في الطلب العام 
املقبل. وأضاف التقرير أن مخزونات 
النفط فــــي دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية تراجعت إلى 
ما يعادل غطاء 60.7 يوما من الطلب 
اآلجل في نهاية أغسطس من 61.4 
يوما في يوليو. وقالت وكالة الطاقة 
الدولية إن منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوپيك( ضخت كميات 
أكبر من النفط في سبتمبر عنها في 
أغسطس لتنخفض درجة االلتزام 

القاهرة ـ رويترز: حول البنك االستثماري 
املجموعة املاليــــة »هيرميس« الذي يتخذ من 
القاهرة مقرا له بؤرة االهتمام في قائمة البلدان 
التي يركز عليها في الشرق االوسط من مصر الى 
اململكة العربية السعودية وقال ان لديه موقفا 
حياديا فيما يتعلق مبصر نتيجة قوة انتعاش 
السوق. وبلغ املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية 
مســــتوى 6693 نقطة في منتصف التعامالت 
امــــس االول، لترتفع قيمتــــه مبا يقارب مثلي 
مســــتواها منذ أن بلغ املؤشر أدنى مستوياته 
خالل عام عند 3380 نقطة في فبراير املاضي. 
وكذلك سجل مؤشر هيرميس ارتفاعا حادا في 

قيمته هذا العام.
وقال البنك االســــتثماري في مذكرة امس 

االول انه سيحول بؤرة التركيز بعيدا عن مصر 
وسيتوجه نحو السعودية، وأشار الى اعتقاده 
بأن موقفه احليادي بالنسبة ملصر أمر مناسب 
نظرا لقوة انتعاش السوق املصري الذي رفع 
مؤشر هيرميس املالي 89% منذ أن سجل أدنى 
مستوياته في 2009. وأضاف أنه رفع توقعاته 
بالنسبة للسعودية نظرا للتقدم امللموس في حل 
مشكلة ديون املجموعات السعودية املتعثرة.

وأشار البنك الذي قال يوم االربعاء املاضي 
انه يتوقع تقييمات أعلى للبنوك السعودية الى 
توقعات بتحســــن مستوى االقراض املصرفي 
وحتسن االداء الضعيف للسعودية فيما يتعلق 
باملنطقة خالل االشهر املاضية. وقال البنك انه 
أضاف شــــركة أميانتيت السعودية خلطوط 

االنابيب لقائمة أفضل الفرص االســــتثمارية 
وكذلك شــــركة أســــمنت العربية الواقعة في 
املنطقة الغربية بالبالد. وقال هيرميس »نركز 
في السعودية على الشــــركات املستفيدة من 

اإلنفاق على البنية االساسية«.
وأضــــاف البنك أنــــه أدرج البنــــك االهلي 
سوســــيتيه جنرال في مصر الى قائمة أفضل 
الفرص االستثمارية بني البنوك املصرية، وان 
تقديــــرات القيمة العادلة علــــى املدى الطويل 
أظهــــرت ارتفاعا بنســــبة 34%. وكذلك أضاف 
هيرميس البنك التجاري القطري للقائمة، وقال 
انه يتوقع أن يتحسن أداء البنك ليلحق بأداء 
القطاع املصرفي بعد أن تخلف أداؤه عن أداء 

القطاع.

عواصم - وكاالت: شهد الدوالر ارتفاعا عاما أمس بعدما أوضح رئيس 
مجلــــس االحتياطي االحتادي )البنك املركــــزي األميركي( بن برنانكي 
أنه يفكر في استراتيجية للخروج من سياسة التيسير الكمي وأسعار 
الفائدة املنخفضة مع حتســــن االقتصاد. وبعــــد تلقيها ضربات عنيفة 
معظم األسبوع، انتعشت العملة األميركية من أدنى مستوياتها في 14 
شــــهرا الذي سجلته مقابل سلة عمالت اول من امس وابتعدت عن أدنى 
مســــتوى في ثمانية أشهر ونصف الشــــهر الذي المسته مقابل الني في 
وقت سابق هذا األسبوع. وكان برنانكي قد قال في ساعة متأخرة يوم 
اخلميس املاضي إن مجلس االحتياطي ميلك األدوات والقدرة لســــحب 
السيولة والقروض التي ضخها في االقتصادـ  وهي أحد األسباب الرئيسية 

وراء ضعف الدوالر ـ وجدد قوله إن السياسة النقدية امليسرة ستكون 
ضرورية لفترة ممتدة. وارتفع الدوالر 1% مسجال 89.40 ينا. 

وقد انكمش عجز امليــــزان التجاري األميركي على نحو غير متوقع 
خالل أغسطس املاضي مدعوما بارتفاع الصادرات ألعلى مستوياتها لهذا 
العام فضال عن تراجع الواردات البترولية. وأظهر تقرير لوزارة التجارة 
األميركيةـ  صدر أمسـ  تقلص فجوة عجز امليزان التجاري بنسبة %3.6 
لتصل إلى 30.7 مليار دوالر خالل أغســــطس املاضي مقابل 31.9 مليار 
دوالر في شهر يوليو السابق. وكشف التقرير ارتفاعا بنسبة 0.2% في 
الطلب اخلارجي على الســــلع األميركية محلية الصنع وذلك باستثناء 

التراجع على مبيعات الطائرات، التي عادة ما تكون أكثر تقلبا.

»شل« راضية عن محادثات الغاز الطبيعي مع العراق
واشـــنطن ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل انه راض عن التقدم في 
املفاوضات مـــع العراق بخصوص تطوير الغاز الطبيعي الذي يجري اشـــعاله حاليا في حقول 
النفط في البصرة. في الشهر املاضي قال نائب وزير النفط العراقي احمد الشمة ـ مشددا على انه 
يتحدث بصفته الشخصية وليس بالنيابة عن وزارة النفط العراقية ـ انه يتوقع ان املشروع لن 
يتم توقيعه اال بعد االنتخابات التي ستجري في 16 يناير الختيار برملان عراقي جديد. وقال املدير 
التنفيذي لـ »شل« بيتر فوسر: »اننا نتفاوض حاليا على اتفاق نهائي للغاز في جنوب العراق«، 
وتابع: »نحن راضون عن التقدم الذي حتقق حتى اآلن ونأمل في وضع اللمسات األخيرة في الوقت 
املناسب«. وفيما يتعلق بصفقات النفط قال فوسر ان »شل« »على اتصال دائم وفي مناقشات مع 
احلكومة العراقية« بشأن اجلولة الثانية من املناقصات لعقود تطوير حقول النفط الضخمة في 
العراق، ولم تقدم شـــل الى اآلن اي عروض في اجلولة الثانية. وتأهلت »شـــل« واكثر من 40 من 
كبريات شركات النفط في العالم للجولة الثانية التي من املتوقع ان تختتم في ديسمبر. وكانت 
الشركة قد انسحبت من اجلولة األولى ألنه لم تعجبها الشروط التي عرضتها احلكومة العراقية، 

وقال فوسر »نأمل ان اجلولة الثانية ستكون اكثر جناحا للجانبني كليهما«.

ترتيب تطور المؤشر المالي للعام 2009
التغير في النقاط2009 النقاط )7-1(20092008

-125.280.55بريطانيا
+2115.130.15استراليا
-315.120.73اميركا

-4105.030.12سنغافورة
-584.970.26هونغ كونغ

-654.960.30كندا
-774.910.32سويسرا
-894.850.37هولندا
-944.640.64اليابان

10n/a4.64n/aالدمنارك
-1164.570.68فرنسا
-1234.540.74أملانيا
-13174.500.06بلجيكا
-14134.480.27السويد
-15124.400.50اسبانيا
-16144.390.33ايرلندا
-17154.380.28النرويج
-18184.280.27النمسا
-19214.240.21فنلندا

-20164.210.40االمارات
-21223.980.40ايطاليا
-22203.970.51ماليزيا

-23193.910.64كوريا اجلنوبية
-24273.890.01السعودية

25n/a3.89n/aاألردن

-26243.870.22الصني
-27283.850.04البحرين

+29323.630.03بنما
-30263.620.31الكويت
-31303.600.19شيلي

-32253.480.51جنوب افريقيا
+33353.480.05التشيك
+34403.460.18البرازيل
-35293.350.48تايلند
+36373.330.01مصر

+37423.300.05سلوڤيكا
-38313.300.34الهند
39413.270.00پولندا

-40363.160.24روسيا االحتادية
-41333.080.45هنغاريا

+42463.070.01بيرو
-43433.060.15املكسيك
-44393.030.27تركيا
-45493.000.03ڤيتنام

-46442.940.27كولومبيا
-47452.930.20كازاخستان
-48382.900.41اندونيسيا
-49342.850.61باكستان
-50482.840.19الفلبني

-51472.770.26االرجنتني
-52502.720.04نيجيريا
-53512.710.02اوكرانيا

54n/a2.57n/aبنغالديش
-55522.520.18ڤنزويال


