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توقعات بنمو الطلب العاملي على النفط العام املقبل

»أوپيك«: الزيادة على الطلب العالمي للنفط الخام 0.8% في 2010
عزت الزيادة إلى التحسن في مؤشرات االقتصاد العالمي

 ڤييناـ  أ.ف.پ: أعادت منظمة الدول املصدرة 
للنفط »أوپيك« النظر في توقعاتها على الطلب 
العاملي على النفط اخلام في 2009 و2010، ورأت أنها 
سترتفع بسبب مؤشرات »حتسن« في االقتصاد 
العاملي، وذلك في تقريرها الشـــهري الذي نشر 

أمس في ڤيينا.
واعتبرت املنظمة أن تراجع االستهالك سيتحدد 
عند -1.65% هذه السنة، مقابل – 1.8% متوقعة 
سابقا، وان الزيادة ستصل إلى 0.8% العام املقبل 

مقابل 0.6% متوقعة سابقا.
وبحسب األرقام املطلقة، زادت أوپيك توقعاتها 
بشأن الطلب لعامي 2009 و2010 بنحو 0.2 مليون 
برميل في اليوم، رافعة الطلب إلى 84.2 و84.9 

مليون برميل في اليوم على التوالي.

 وأوضحـــت املنظمة التـــي تضخ نحو %40 
من النفـــط اخلام العاملي، أنها باتت تراهن على 
انكماش عاملـــي محدد بـ  - 1.2% هذه الســـنة، 
وعلـــى منو بواقع 2.7% فـــي 2010 مقابل  %2.3 

متوقعة سابقا.
وقالـــت املنظمة في تقريرهـــا »ان االقتصاد 
العاملي يبدو انه دخل في مرحلة جديدة منتقال 
من فترة احلد من مفاعيل األزمة إلى فترة التحسن 
االقتصادي«. وعلى الرغم من أن االقتصاد يستجمع 
قواه في الواليات املتحدة، فإن الطلب على النفط 
اخلام في 2010 سيبقى مدعوما بصورة رئيسية 
مـــن جانب دول ال تنتمي إلـــى منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية مثل الصني والشرق األوسط 

والهند وأميركا الالتينية، بحسب أوپيك.

النفط يرتفع فوق 74 دوالرًا 
لندنـ  رويترز: ارتفع سعر النفط لليوم الرابع 
علـــى التوالي امس ليصعد أكثر من دوالر مقتربا 
من أعلى مســـتوى هذا العام بعدما رفعت منظمة 
أوپيك توقعاتها للطلب في 2010 وبدعم أيضا من 
تراجع الدوالر. وفي أحدث إشارة على أن حتسن 
التوقعات االقتصادية سيعزز استهالك النفط قالت 
منظمة البلدان املصدرة للبترول إن الطلب العاملي 
على اخلام سيرتفع بواقع 700 ألف برميل يوميا في 

العام القادم إلى 84.93 مليون برميل يوميا. 

وارتفع سعر اخلام األميركي اخلفيف في عقود 
نوفمبر 1.01 دوالر إلى 74.28 دوالرا بحلول الساعة 
1211 بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 74.47 دوالرا 

وهو أعلى مستوياته في سبعة اسابيع.
 وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس األوروبي 
1.19 دوالر إلى 72.55 دوالرا، وكانت أسعار اخلام 
األميركي قد المســـت مستوى 75 دوالرا للبرميل 
في اغسطس وقال محللون إن اخلام مستعد حاليا 

حملاولة اختراق املستوى النفسي الرئيسي.

روسيا توقع اتفاقية مع الصين بقيمة 3.5 مليارات دوالر
إلمدادها بالغاز عن طريق خطي أنابيب

فالدميير بوتني مصافحا وين جياباو عقب توقيع االتفاقية )أ.ف.پ(

بكنيـ  د.ب.أ: وافقت روسيا على إمداد الصني بالغاز عن طريق خطي 
أنابيب حيث وقع اجلانبان اتفاقيات أخرى تقدر بقيمة 3.5 مليارات دوالر، 
وتأتي هذه االتفاقيات في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء الروسي 
فالدميير بوتني ونظيره الصيني وين جياباو بتعزيز التعاون في مجالي 
النفط والطاقة وبناء »التعاون االستراتيجي والعملي بني البلدين«. وأعلن 
نائب رئيس الوزراء الروســـي ألكسندر شوكوف أن أكبر اتفاقني يبلغ 
قيمة كل منهما 500 مليون دوالر وهما عبارة عن قروض سيقدمها بنك 
التنمية الصيني وبنك الزراعة الصيني لبنك التنمية الوطني الروسي 

)في.اي.بي( وثاني أكبر بنك في روسيا »في.تي.بي«.
وذكرت وكالة األنباء الروسية )نوفوستي( أن روسيا والصني وقعتا 
أيضا إطار اتفاق بشأن إمدادات الغاز الطبيعي للصني عن طريق خطي 
أنابيب تابعني لشـــركة جازبروم من غرب سيبريا في الشرق األقصى 

بروسيا وحقول ساخالني إلى الصني.
ونقلت الوكالة عن مدير الشركة اليكس ميلر القول إن االتفاق االطاري 
»يضع تصورا خليارات طرق الغرب والشرق« لتقدمي إمدادات تقدر بـ 70 
مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا، وأضاف »إن اخليار الغربي 
ميكن حتقيقه على املدى القصير الن جازيروم متتلك حاليا قاعدة موارد 

كبيرة واحتياطيا جاهزا وبنية حتتية متطورة في غرب سيبريا«.
واتفق بوتني ووين على تعزيز مزيد من التعاون في مجالي النفط 
والطاقة والعمل على إكمال خط أنابيب نفط مقرر مده إلى الصني العام 
املقبل، وحضر الزعيمان مراســـم توقيع على االتفاقيات ومن املقرر أن 
يتحدثا أمام احتفال مبناســـبة الذكرى الستني للعالقات الديبلوماسية 

بني الصني وروسيا.

لندنـ  رويترز: انخفض معدل 
التضخم في بريطانيا في سبتمبر 
إلـــى أدنى مســـتوى في خمس 
ســـنوات وأظهرت استطالعات 
منفصلة أن إجراءات التحفيز التي 
اتخذها بنك اجنلترا ساعدت في 
التصدي النخفاض أسعار املساكن 
ودعمت مبيعات التجزئة مما قرب 

االقتصاد من االنتعاش.
وقال احتاد جتـــار التجزئة 
البريطانيني إن مبيعات التجزئة 
ارتفعت في سبتمبر بأسرع معدل 
سنوي في خمسة أشهر، وقالت 
الغرفة التجارية البريطانية إن 
االقتصاد على وشك االنتعاش 
كما ارتفع مؤشـــر املعهد امللكي 
للمساحني القانونيني )آر.آي.سي.
إس( ألســـعار املنازل إلى أعلى 

مستوى منذ مايو 2007.
لـــدى جي.بي  وقال اخلبير 
مورجان مالكولم بار »تشـــير 
البيانات بشـــأن النشاط إلى أن 
االقتصـــاد ميضي فـــي االجتاه 
الصحيح.. السؤال هو مدى سرعة 
بلوغه االنتعـــاش،  وانخفض 
إلى  املتوقع  التضخم بأكثر من 
1.1% في ســـبتمبر، لكن محللني 
قالوا إن ذلك رمبا ميثل منتهى 
االنخفاض وإن ضغوط األسعار 
قد تبدأ في االرتفاع مجددا خالل 

يتخذ مزيدا من اإلجراءات لدعم 
النمو،  وخفـــض البنك بالفعل 
أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي 
عنـــد 0.5% ويعكف على تنفيذ 
برنامج لشراء أصول بتكلفة 175 
مليون جنيه يعرف باسم برنامج 
التيســـير الكمي لتحفيز النمو،  
وسيقرر البنك الشهر املاضي ما 

إذا كان سيمدد البرنامج.

الشهور القليلة القادمة بسبب منو 
أسعار السلع والتراجع عن خفض 

في ضريبة القيمة املضافة.
قـــد توقعوا  وكان محللون 
بلوغ معدل التضخم 1.3% ودفعت 
األرقـــام األضعف مـــن املتوقع 
اجلنيه للتراجـــع بنحو نصف 
ســـنت، وراهن متعاملون على 
أن البنك املركزي البريطاني قد 

البورصة القطرية تهبط 144 نقطة
الدوحةـ  كونا: أنهت البورصة القطرية تعامالت امس بهبوط 
مقداره 144 نقطة ليصل المؤشـــر عند مســـتوى 7292 نقطة، 
وجاء التراجع بشكل خاص من خالل تراجعات حادة في قطاعي 
البنـــوك والصناعة في حين بلــغت قيـــم التداول 438 مليون 
ريال قطري ما يعادل )120.3 مليون دوالر( نفذت من خالل 14 

مليون سهم.
وطال التراجع جميع القطاعات حيث خسر قطاع الصناعات 
271 نقطة بفعل الهبوط الحاد لسهم صناعات قطر بنسبة %4.47 

وسهم االسمنت بنسبة %1.69.
كذلك زادت أسهم المصارف من حجم الخسائر حيث تراجع 
مؤشـــر القطاع بأكثر مـــن 180 نقطة مع هبوط ســـهم األهلي 
التجاري بنســـبة 9.80% ليكون أكبر الخاســـرين في الجلسة 
وكذلك سهم البنك التجاري الذي فقد ما نسبته 4.94% إضافة 

الى بنك الدوحة الذي خسر %2.51.

 انخفاض التضخم
في فرنسا بنسبة %0.2

باريسـ  د.ب.أ: أعلن مكتب االحصاء الفرنسي انخفاض 
معدالت التضخم في فرنسا خالل شهر سبتمبر املاضي 
بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أغسطس املاضي، وكانت توقعات 
اخلبراء تشير إلى استقرار معدل التضخم دون تغيير، 
ــهد زيادة نسبتها  ــهر أغسطس املاضي ش علما بأن ش

0.6% في معدالت التضخم.
 وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار املستهلكني 
ــبة 0.4% مقارنة  ــا خالل الشهر املاضي بنس في فرنس
بنفس الشهر من العام املاضي، فيما كان يتوقع اخلبراء 
تراجع األسعار بنسبة 0.3%، وكانت أسعار املستهلكني في 
أغسطس املاضي انخفضت بنسبة 0.2% مقارنة بنفس 

الشهر من العام املاضي.
توقعات بارتفاع ودائع المصارف اللبنانية 

إلى 100 مليار دوالر نهاية العام الحالي
بيروت ـ كونا: كشـــف النائب الثانـــي حلاكم مصرف لبنان 
املركزي سعد العنداري عن منو الودائع املصرفية بنسبة تفوق 
الـ 12% خالل االعوام األربعة املاضية متوقعا بلوغها 100 مليار 

دوالر في نهاية العام احلالي.
جاء حديث العنداري خالل مؤمتر صحافي عقده مبناســـبة 
عرض صندوق النقـــد الدولي تقريره حـــول »آفاق االقتصاد 
اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان« 

بالتعاون مع مصرف لبنان املركزي.
واعتبر العنداري ان لبنان ميلك القدرة للتحرك في سياسته 
النقدية »وهو أمر قد ال يكون متوافرا للدول املستوردة للنفط« 
كما قال، مشيرا الى منو الودائع بني عامي 2005 و2009 بنسبة 
تتخطـــى الـ 12%، متوقعا أن تصل قاعدة الودائع الى 100 مليار 
دوالر فـــي نهاية العام احلالي بعد ان كانت تبلغ نحو 85 مليار 

دوالر.

انخفاض أرباح البنك السعودي البريطاني 
بنسبة 19.8% في الربع الثالث

الرياضـ  د.ب.أ: أعلن البنك السعودي البريطاني »ساب« امس 
أن أرباحه خالل الربع الثالث من العام احلالي انخفضت بنســـبة 

19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.
وقـــال البنك في بيان إن »صافي الربح خالل الربع الثالث بلغ 
570 مليون ريال )152 مليون دوالر( مقابل 711 مليون ريال للربع 

املماثل من العام السابق بانخفاض نسبته %19.8«.

 المليارديرات يعاودون الظهور
بالصين بعد األزمة المالية

بكنيـ  رويترز: بعد االزمة املالية العاملية عاود 
االثرياء الظهور بقوة في الصني وبات يوجد في 
الصني االن مليارديرات ميلكون ثروات بالدوالر 
أكثر من أي بلد اخر باستثناء الواليات املتحدة.

ووفقا لتقرير سنوي جديد نشرته مجلة فوربس 
امس يوجد في الصني 130 مليارديرا ميلكون ثروات 
بالدوالر ارتفاعا من 101 في العام املاضي، ويبلغ 
عددهم في الواليات املتحدة 359 مليارديرا وفي 

روسيا 32 وفي الهند 24.
وقال املتخصص في جمـــع البيانات روبرت 
هوجورف ان اغنياء الصني يزدادون ثراء اذ بلغ 
متوسط الثروة في قائمة املليارديرات 571 مليون 

دوالر بارتفاع الثلث تقريبا عن العام املاضي.
وأضاف على هامش احتفال نظم للكشف عن 
قائمة االثرياء لعام 2009 »مع اكبر تآكل للثروة 
في الغرب خالل السبعني عاما االخيرة نرى الصني 
تسير عكس االجتاه ويبدو ان الثروة التزال في 

منو«. وجاء واجن تشـــوانفو علـــى رأس قائمة 
االثرياء الصينيني بثروة شـــخصية قيمتها 5.1 
مليارات، وتشوانفو هو رئيس شركة »بي.واي.
دي« لصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات 
التي ميلك امللياردير األميركي وارن بافيت حصة 
فيها. وكان تشوانفو اسرع االثرياء صعودا من 

العام املاضي اذ قفز 102 مركز في القائمة.
وحل في املركز الثاني تشانغ يني وعائلته وهو 
مالك شركة »ناين دراجونز بيبر« لتدوير الورق 
فيما جاء شـــو رونغ ماو وعائلته وهو صاحب 

شركة »شيماو بروبرتي« في املركز الثالث.
وتراجع هوانغ قوانغ يو الى املركز الســـابع 
عشـــر بعدما كان يحتل الصدارة في قائمة العام 
املاضي. وهوانغ مؤسس شركة »جوم الكتريكال 
ابليانسس« كما ميلك شركات عقارية غير مدرجة 
بالبورصة. ويجري التحقيق معه حاليا في مخالفات 

مالية مزعومة.

بلغ عددهم 130 مقارنة بـ 101 في العام الماضي

بدء تشغيل مصنع سبكيم السعودي 
الجديد بكامل طاقته في نوفمبر

 الذهب يسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا

جديدًا بـ 1065.65 دوالرًا

 التضخم في بريطانيا ينكمش
إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

أبوظبيـ  رويترز: قال نائب الرئيس للمشاريع 
بالشـــركة الســـعودية العاملية للبتروكيماويات 
»ســـبكيم« مهدي أديب امس، إن الشـــركة ستبدأ 
تشغيل مصنع البتروكيماويات اجلديد بكامل طاقتة 
خالل نوفمبر. وتنفذ السعودية أكبر دولة مصدرة 
للنفط اســـتثمارات كبيرة في إطـــار خطة هائلة 
للتوسع في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات 
وذلك في إطار سعيها إلى االستفادة بصورة أكبر 
من ثروة الطاقـــة بالبالد واحلد من االعتماد على 

إيرادات النفط اخلام وحدها.
 وقال أديب خالل حدث صناعي في أبوظبي إن 
تكلفة بناء املصنع تبلغ نحو 1.8 مليار دوالر، وتلك 

املرحلة هي الثانية من مشروع سبكيم وستضم 
مجمعا لألسيتيل سينتج 450 ألف طن من حمض 
األسيتيك و330 ألف طن من مادة أسيتات الفينيل 
أحاديـــة التركيب و345 ألف طن من أول أكســـيد 

الكربون سنويا.
وكان من املقرر بدء تشغيل املصنع في أوائل عام 
2009 إال أن الشركة قالت في أغسطس إن تشغيل 

املصنع لن يبدأ قبل سبتمبر.
 وقامت شركتا لورجي االملانية واير ليكويديه 
الفرنسية ببناء مصنع إنتاج أول أكسيد الكربون 
بينما شيدت شركة فلور كندا مصنع إنتاج حمض 

األسيتيك ومصنع إنتاج أسيتات الفينيل.

لندنـ  أ.ف.پ: المس سعر اونصة الذهب رقما 
قياســـيا تاريخيا جديدا بلغ 1065.65 دوالرا في 
سوق التداول النقدي في لندن بعد تدهور جديد 
في سعر صرف العملة االميركية الذي بلغ 1.48 

دوالر مقابل اليورو. 
وسوق التداول النقدي مفتوح على مدار الساعة 
خالفا لالســـواق االجلة، مثل كومكس )ســـوق 
نيويورك للمواد االولية(، التي متثل االســـعار 

بحسب العقود وفقا الستحقاقاتها املختلفة.
 وتدهور سعر صرف الدوالر في بداية املبادالت 

االوروبية الى 1.48 دوالر مقابل اليورو، ما يقربه 
من ادنى مستوى له منذ عام. وان كل تراجع في 
ســـعر صرف العملة االميركية يجعل من املواد 

االولية املسعرة بالدوالر اكثر جذبا. 
وســـترتفع اســـعار الذهب حتى 1100 دوالر 
لالونصة الواحدة خصوصا انها حطمت العتبة 
احلالية من 1061 دوالرا، بحســـب احمللل اندري 
كريشنكوف من مؤسسة في تي بي كابيتال الذي 
يتوقع »تقلبات اخرى بحلول نهاية الشهر متوقفة 

على تقلبات الدوالر«.

بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دوالر 

خالل شهر سبتمبر مع وجود مؤشرات على قرب االنتعاش


