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انخفاض أسعار العقارات في دبي بنسبة ٪20

انخفاض الصادرات الصينية
إلى أدنى مستوى بنسبة %15.2

»فورد«: اتفاق أولي على عقد جماعي جديد

التجاري  الش���ريك  األوروب���ي 
الرئيسي للصني في هذه الفترة 
تلته الوالي���ات املتحدة وفقا ملا 
ذكرته وكالة انباء الصني اجلديدة 

)شينخوا(.

انخفضت في االش���هر التسعة 
األولى من العام احلالي بنسبة 
21.3% عن نفس الفترة من العام 
املاضي بينما انخفضت الواردات 
مبع���دل 20.4% وظ���ل االحتاد 

طوكي���و � كون���ا: س���جلت 
الصادرات الصينية في ش���هر 
س���بتمبر املاضي انخفاضا يعد 
األدنى منذ تسعة أشهر حسبما 
أظهرت اإلحص���اءات احلكومية 

التي صدرت أمس.
وأظه���رت البيان���ات الت���ي 
نشرتها اإلدارة العامة للجمارك 
على موقعه���ا على االنترنت ان 
الص���ادرات الصينية انخفضت 
بنسبة 15.2% عن العام املاضي 
مسجلة 115.9 مليار دوالر لكن 
اكبر بكثير عن  االنخفاض كان 
نس���بة ال� 23.4% التي سجلتها 
الصادرات في ش���هر أغسطس 

املاضي.
وق���د واصل���ت الص���ادرات 
الصينية اجتاه االنخفاض منذ 
شهر نوفمبر املاضي حيث ظل 
الطلب على السلع الصينية في 
االس���واق اخلارجية والداخلية 
بطيئا وسط الكساد االقتصادي 

العاملي.
كما سجلت واردات ثالث اكبر 
اقتصاد في العالم انخفاضا مبعدل 
3.5% في سبتمبر عن نفس الفترة 
من العام املاضي لتصل إلى 103 
مليارات دوالر ليكون بذلك اقل 

انخفاض تسجله منذ نوفمبر.
يذكر أن الصادرات الصينية 

الواليات املتحدة � أ.ف.پ: اعلنت ش���ركة فورد 
االميركية لصناعة السيارات اول من امس عن اتفاق 
مبدئي مع نقابتها االساسية االميركية، يو.أي.دبليو، 
على عقد جماعي جديد شبيه بالشروط املطبقة لدى 

شركتي جنرال موتورز وكرايسلر.
وقال املس���ؤول عن العالقات مع النقابات جو 
هنريشز في بيان، ان هذا االتفاق سيساعد فورد، 
اذا م���ا وافق عليه اعضاء النقابة البالغ عددهم 41 
الفا، »على حتسني قدرتها التنافسية الراهنة وعلى 

املدى البعيد في الواليات املتحدة«.
وعل���ق رئيس 
نقابة يو.اي.دبيلو 
رون غتلفينغر في 
بيان منفصل بالقول 
ان »مندوبي يو.اي.
دبليو ل���دى فورد 
الذين ميثلون العمال 
النقابة في  اعضاء 
مواقع ف���ورد عبر 
املتحدة،  الواليات 
صوت���وا بطريقة 

كثيفة الص���دار توصية بالتصديق على تعديالت 
العقد اجلماعي« الذي يعود الى العام2007.

واضاف ان »هذا االتفاق خطوة اضافية ملواجهة 
هذه املرحلة البالغة الصعوبة لقطاع الس���يارات 
االميركية، ونحن مس���تعجلون لتقدميه الى عمال 

يو.اي.دبليو في شركة فورد«.
ولم توضح شركة فورد او نقابة يو.اي.دبليو 
)احتاد عمال الس���يارات( بنود ه���ذا االتفاق. لكن 
مصادر نقابية اش���ارت الى وجود بند يحظر اي 
اض���راب حتى 2015 وجتميد الراتب حول عمليات 

التوظيف اجلديدة فترة ست سنوات.
و اوضحت هذه املصادر ايضا ان فورد تقترح 

دفع عالوة قيمتها الف دوالر للعمال الذين يوافقون 
على تعديل العقد اجلماعي.

وسيكون هذا االتفاق مطابقا للتقليد املتبع لدى 
الشركات االميركية الثالث الكبرى لصناعة السيارات 
بتقدمي الشروط نفس���ها ملوظفيهم املنضوين في 

نقابات حرصا على جتنب الفروقات التنافسية.
وكانت جنرال موتورز وكرايسلر اضطرتا الى 
اع���ادة التفاوض على العق���ود اجلماعية في اطار 

خططهما النعاش الشركتني.
وكانت فورد، الش���ركة الوحيدة التي جنت من 
ولم  االفالس 
تطلب مساعدة 
 ، مي���ة حكو
حصلت ايضا 
على تنازالت 
ف���ي  مهم���ة 
الغاء  فبراير: 
لتصحي���ح  ا
ئ���ي  لتلقا ا
ت���ب  ا و للر
مع  باملقارنة 
غالء املعيشة، وتقليص املس���اهمات في الضمان 

الصحي وتأجيل رفع الرواتب املقررة.
 وقد انتقد بعض املس���ؤولني احملليني واعضاء 
في النقابات التغييرات قي���د االعداد. وقال غاري 
فالكوفيتس من مصنع الشاحنات في ديربورن قرب 
ديترويت، ان »املوافقة على بند االمتناع عن االضراب 

يعني السماح للشركة بالقضاء على النقابة«.
واضاف »لن تتاح لنا القدرة على التفاوض في 
2011 عندما ميكن ان حتقق فورد بعض املكاس���ب 
املهمة«، معربا عن تخوفه من اجراء خفض جديد على 
الرواتب. وسجل سهم فورد في جلسة اول من امس 

ارتفاعا بلغ 0.66% ووصل الى 7.62 دوالرات.

ارتفاع أرباح جيه.بي مورغان 
خالل الربع الثالث وصعود السهم

تراجع صافي أرباح صناعات قطر 
55% في الربع الثالث

قانون جديد لحوكمة الشركات 
باإلمارات في 2010

نيويورك � رويترز: سجل بنك جيه. بي. مورغان تشيس آند كو 
ارتفاعا كبيرا في نتائجه املالية خالل الربع الثالث ليتجاوز توقعات 
وول ستريت، إذ عوضت إيرادات تعهد البنك بتغطية عمليات االكتتاب 
بعضا من اخلسائر القوية في بطاقات االئتمان والقروض االستهالكية 
األخرى. وأعلن ثاني أكبر بن���ك في الواليات املتحدة أمس أن صافي 
الدخل بلغ 3.6 مليارات دوالر أو ما يعادل 82 س���نتا للسهم الواحد. 
ويقارن ذلك ب� 527 مليون دوالر أو تس���عة سنتات للسهم في الربع 
نفسه من العام املاضي. ووفقا لطومسون رويترز آي.إي.بي.إس بلغ 
متوسط توقعات احملللني 52 سنتا للسهم، وارتفع سهم البنك %3.7 
في التعامالت التي سبقت الفتح ليصل إلى 47.35 دوالرا، وأنهى السهم 

تعامالت اول من أمس في بورصة نيويورك عند 45.66 دوالرا.

دب����ي � رويت����رز: أظهرت بيانات أمس، أن صافي أرباح ش����ركة 
صناعات قطر هبط 55% خالل الربع الثالث من العام األمر الذي جاء 
أفضل قليال من التوقعات في ظل تراجع قطاع البتروكيماويات الذي 
أثر أيضا على الشركات املنافسة. ووفقا حلسابات رويترز سجلت 
صناعات قطر أكبر شركة في البالد من حيث القيمة السوقية ربحا 
صافيا بلغ 1.17 مليار ري����ال قطري خالل الربع الثالث مقارنة  مع 
2.58 ملي����ار ريال قبل عام. وتوق����ع محللون أن يبلغ صافي أرباح 
الش����ركة 1.08 مليار ريال. ولم تنشر الش����ركة التي تعمل في عدة 
مجاالت بداية من البتروكيماويات وحتى املعادن البيانات الفصلية 
لكنها قالت إن صافي أرباحها بلغ 3.8 مليارات ريال خالل األش����هر 

التسعة األولى من العام احلالي.

أبوظبي � رويترز: قالت مسؤولة بهيئة األوراق املالية والسلع 
املنظمة للسوق بدولة االمارات العربية املتحدة إن قانونا جديدا 
حلوكمة الش���ركات املدرجة للتداول العام سيدخل حيز التنفيذ 
في الربع الثاني من العام القادم. وقالت نائب الرئيس التنفيذي 
لإلصدار واألبحاث والشؤون القانونية بالهئية مرمي السويدي 
في مؤمتر حول حوكمة الش���ركات إنه مت إعداد مسودة القانون 
وإنها تأمل أن يتم تطبيق قواعد احلوكمة لالستفادة القصوى.

وأضافت ان الهيئة شاركت في إعداد مشروع القانون الذي سيكون 
متوافقا مع أفضل املمارسات الدولية.

المركزي الياباني يجمد الفائدة عند %0.1 
ويرفض اتخاذ قرار بشأن التمويل الطارئ

النفط الكويتي يتجاوز الـ 70 دوالرًا
للمرة األولى منذ أغسطس الماضي

الدوالر يتراجع
ألدنى مستوياته أمام اليورو

لندن � رويترز: هبط س���عر ال���دوالر الى ادنى 
مستوياته في 14 ش���هرا امام اليورو وسلة عمالت 
امس االربعاء وسط توقعات بأن الفائدة االميركية 
ستبقى منخفضة في حني عكس ارتفاع اسعار السلع 
التفاؤل بش���أن حتسن االقتصاد العاملي مما حد من 

االقبال على العملة االميركية كمالذ آمن للقيمة.
وساعد ارتفاع اس���عار النفط والذهب على دفع 
عمالت مثل الدوالر االسترالي والدوالر الكندي الى 
اعلى مستوياتهما في 14 شهرا امام الدوالر االميركي 
في حني استفاد الني من االعتقاد السائد بأن السلطات 

لن تعمل في الوقت الراهن على احلد من ارتفاعه.
وجرى تداول اليورو بس���عر 1.4890 دوالر بعد 
ارتفاعه الى 1.4904 دوالر وهو اعلى مستوياته منذ 

اغسطس عام 2008.

املركزي الياباني أن يراقب الوضع 
االقتصادي جيدا قبل اتخاذ قرار 

حيال وقف هذا البرنامج.

ببرنامج التمويل الطارئ.
وقال وزي���ر اخلدمات املالية 
شيزوكا كاماي امس ان على البنك 

طوكيو � يو.بي.آي: قرر بنك 
اليابان )املصرف املركزي( امس 
جتميد سعر الفائدة عند نسبة%0.1 
في خطوة كان���ت متوقعة على 
نطاق واسع ورفض اتخاذ قرار 
بوقف إجراءات التمويل الطارئة 
قبل أن تنته���ي صالحياتها في 

نهاية العام احلالي.
وذكرت وكالة األنباء اليابانية 
»كيودو« ان مجلس السياسة في 
البنك صوت باإلجماع على جتميد 

سعر الفائدة عند%0.1.
وعل���ى الرغم م���ن ان البنك 
رف���ض وق���ف برنام���ج الدعم 
الطارئ إال انه حس���ن توقعاته 
فيما يتعلق بالوضع االقتصادي 
وقال ان »االقتصاد الياباني بدأ 

ينتعش«.
وكان البنك م���دد في يوليو 
املاضي صالحية برنامج التمويل 
الطارئ ثالثة أشهر إضافية حتى 
31 ديسمبر علما ان مدة الصالحية 
األساسية كانت س���تنتهي في 

سبتمبر املاضي.
لذلك قال���ت الوكالة ان على 
املصرف املركزي الياباني أن يقرر 
قبل 31 ديسمبر ما الذي سيفعله 

كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.24 دوالر 
في تعام����الت اول من أمس مقارنة بتعامالت االثنني 
املاضي مسجال 70.8 دوالرا وهو أعلى مستوى يصل 

إليه منذ أغسطس املاضي. 
وعلى الرغم من حالة التذبذب التي شهدتها أسعار 
النفط العاملية في الفترة األخيرة بسبب تأثرها بأنباء 
االقتصاد العاملي وحركة أس����واق امل����ال اضافة إلى 
العوامل الفنية من طلب وعرض وغيرها من العوامل 

فان مستواها لم ينخفض عن ال� 60 دوالرا.
ويعتبر الس����عر احلالي لبرميل النفط الكويتي 
اقل من املستوى املستهدف من قبل دول أوپيك لكنه 
في وضع جيد مقارنة باملستوى املتدني الذي وصل 
إليه في بداية العام احلالي عندما وصل إلى نحو 32 
دوالرا للبرميل نزوال من 136 دوالرا التي وصل إليها 

في يوليو 2008.

وتشير التوقعات إلى بقاء مستوى أسعار النفط 
العاملية بني 60 و80 دوالرا حتى نهاية العام احلالي في 
ظل تفاؤل ببداية تعافي االقتصاد العاملي خالل العام 
املقبل. ولعبت األزمة االقتصادية العاملية والتزال دورا 
كبيرا في التأثير على جميع املجاالت االقتصادية مبا 
فيها النفط وأسعاره العاملية التي وصلت إلى مستويات 
مرتفعة لم تبلغها من قبل خالل الس����نوات املاضية 
وفتح����ت املجال لدول منتجة لزيادة استكش����افاتها 
النفطية ومستوى اإلنتاج العاملي مع ازدياد الطلب 
على النفط بس����بب زيادة النمو االقتصادي العاملي 

السيما في الصني والهند والواليات املتحدة.
إال أن ه����ذا االس����تمرار توقف ليح����ل محله عدم 
االس����تقرار والتذبذب في مستويات النفط وأسعاره 
تؤثر بشكل كبير على العوائد املالية للدول املنتجة 

للنفط.

.. وتوقعات بانخفاض أسعار العقارات
في دبي بواقع 20% مع تراجع الطلب

وحدة سكنية وخالل عامني سيكون 
هناك 75 ألف وحدة أخرى.

وقال: »إذا لم يحدث منو كبير 
في عدد الس����كان خ����الل العامني 
القادمني.. نتوق����ع أن يظل هناك 
فائض في املعروض في املستقبل 

املنظور«.
وتابع يقول إن األمور لن تكون 
أفضل حاال في س����وق العقارات 
التجارية حي����ث يتوقع أن تنمو 
املساحات اإلدارية في اإلمارة بنسبة 

100% بني 2009 و2010.

هبوطها. ووضع انهيار األسعار منذ 
األزمة املالية العاملية حدا لالزدهار 
االقتصادي في املنطقة قبل نحو 
عام ودفع الش����ركات في دبي إلى 
تعليق مشروعات كبرى وتسريح 

آالف العمال.
وقال جروبيالر إن هناك زيادة 
في املعروض حاليا بنس����بة %25 
في سوق القطاع السكني. وأضاف 
»هناك بواعث قلق بشكل خاص 
بشأن فائض املعروض في السوق«، 
مشيرا إلى أن هناك حاليا 340 ألف 

دبي � رويترز: قال مس����ؤول 
كوليي����رز  بش����ركة  تنفي����ذي 
البحثي����ة إن من  انترناش����ونال 
املتوقع انخفاض أسعار العقارات 
في دبي بواقع 20% أخرى مع زيادة 
املعروض في سوق تعاني بالفعل 
من الفائض في وقت يتناقص فيه 

الطلب.
وتضرر القط����اع العقاري في 
دبي بشدة بس����بب األزمة املالية 
التي أدت إلى تراجع األسعار بواقع 
48% منذ العام املاضي حسبما قال 
البحوث  مدير جي.بي جروبيالر 
واالستش����ارات ل����دى كوليي����رز 

انترناشونال أمس.
وأضاف في مؤمتر بشأن تقرير 
الشركة بخصوص سوق العقارات 
في دبي »ستستقر األسعار مبجرد 
أن يتجاوز الطلب املعروض.. لكن 
من الواقعي أن يحدث تراجع آخر 
في األس����عار في القطاع السكني 

بنسبة %20«.
وقال 71% من بني 23 ش����ركة 
تطوير استطلعت كولييرز آراءها 
خالل معرض س����يتي سكيب هذا 
إنهم يعتقدون أن  الشهر، وتابع: 
سوق دبي لم تصل بعد إلى ذروة 

»إتش.إس.بي.سي«:
تحسّن ثقة التجار اإلماراتيين في األعمال

دبي � رويترز: أظهر مس���ح أجراه 
بن���ك اتش.اس.بي.س���ي أن الثقة في 
املدى القصير بني التجار في االمارات 
حتسنت مقارنة مع الربع السابق رغم 
أن التوقع���ات بخصوص التخلف عن 
السداد وعدم الوفاء باتفاقات ظلت على 

ما هي عليه.
وق���ال نح���و 46% من املش���اركني 
اإلماراتيني في مسح مؤشر الثقة التجارية 
لبنك اتش اس.بي.سي إنهم يتوقعون منو 
األعمال التجارية خالل الشهور الثالثة 
القادمة مقارنة مع 34% في الربع الثاني 
ومع 40% توقعوا بقاءها عند مستوياتها 

احلالية. وقال اتش.اس.بي.سي إن حوالي 
30% م���ن التجار اإلماراتيني قالوا إنهم 
سيحتاجون ملزيد من التمويل التجاري 
في الش���هور الثالثة املقبلة مقارنة مع 

39% في الربع السابق.
وأضاف البنك أن ثلث املش���اركني 
توقعوا حتسنا في الوصول إلى التمويل 
التجاري في الش���هور الثالثة القادمة 
وهي نفس النس���بة في الربع السابق 
ف���ي حني توق���ع 57% أن تظل قدرتهم 
على احلصول على متويل جتاري عند 

مستواها.
وقال الرئيس اإلقليمي للتجارة في 

اتش.اس.بي.سي الشرق األوسط كيرسي 
بات���ل في بيان »نعتقد أن منو احلاجة 
إلى التمويل التجاري أمر إيجابي إذ انه 
يعكس حاجة العمالء لتوسيع وتنويع 

عملياتهم التجارية.
وتابع: »وهو يظهر أيضا أن مصادر 
التمويل األخرى محدودة مع تطلع األعمال 

التجارية إلى بنوكها لسد الفجوة«.
وقال اتش.اس.بي.سي إن توقعات 
التجار اإلماراتيني بشأن املخاطر املتعلقة 
باملوردين التزال عالية إذ قال 80% ممن 
شملهم االستطالع إن توقعاتهم بشأن 
عدم التزام املوردين باالتفاقات التجارية 

التزال كما هي. وكانت التوقعات لعجز 
مشترين عن سداد مدفوعات دون تغير 
يذك���ر أيضا إذ توق���ع 18% من التجار 
زيادة مخاطر العجز مقارنة مع 21% في 
الربع السابق. وتوقع 64% بقاء مخاطر 
العجز عند مس���تواها مقارنة مع %66 

في الربع السابق.
وق���ال حوال���ي 50% ممن ش���ملهم 
االس���تطالع إنهم يتوقعون االقتراض 
من البنوك لتمويل توسيع أعمالهم في 
الشهور الثالثة القادمة في حني قال الربع 
الذاتي  إنهم سيعتمدون على التمويل 

أكثر من التمويل املصرفي.

كوتلر: منطقة الخليج تحتاج
إلى رؤية تسويقية جديدة تناسب المرحلة المقبلة

برعاية وزير التجارة والصناعة البحريني 
حس����ن بن عبداهلل فخ����رو اختتم مؤمتر 
التس����ويق وصناعة الفرص انشطته أمس 
في البحرين.  وبهذه املناسبة قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة اخلليج عدنان احلداد ان 
انشطة مؤمتر التسويق وصناعة الفرص 
كانت قوية ومعبرة عن طموح الش����ركات 
واملؤسسات املش����اركة حيث طرح املؤمتر 
العديد من النماذج التي من املمكن تطبيقها 
فعليا في ظل تلك األزمة املالية التي مازالت 
تعص����ف بوجه العالم مش����يرا الى أن عدد 
املشاركني من الشركات واملؤسسات كان 29 
شركة ومؤسسة اقتصادية ومالية من الكويت 

واخلليج والدول العربية مما يدل على أهمية 
ووعي املشاركني بأهمية املؤمتر حيث مثلت 
هذه الشركات املش����اركة جميع القطاعات 
االقتصادية واملالية املختلفة وتضمن املؤمتر 
الكثير من األنش����طة منه����ا برنامج عملي 
وزع على املشاركني ليتم تطبيقه فيما بعد 
وورش عمل وجلس����ات حوارية ونقاشية 
مع د.فيليب كوتلر حيث قامت كل ش����ركة 
ومؤسسة بعرض أهم التحديات واملشكالت 
التي تواجهها من الناحية التسويقية، وكان 
د.فيليب كوتلر يقدم النماذج املناسبة لهم 
ف����ي كيفية حلها على ضوء الوضع احلالي 
فاملؤمت����ر يعد األول من نوع����ه الذي اقيم 

على املس����توى االقليمي وتناول أهم طرق 
التس����ويق وكيفية السيطرة على األسواق 
وطرق احملافظة على العمالء طارحا كذلك 
حلوال جلميع مشاكل وحتديات التسويق.   
وأوضح احل����داد ان د.فيليب كوتلر عميد 
التسويق العاملي الذي زار الشرق األوسط 
ألول مرة وعن طريق ش����ركة كويتية قام 
بتخصيص وقت لكل شركة ومؤسسة كانت 
مشاركة، وشرح لهم فيها طبيعة التسويق 
املناس����بة وأفضل الطرق والسبل لتحقيق 
العائد املطلوب بناء على عمل تلك الشركات 
وبعد ذلك مت إعطاء شهادات رسمية موقعة 
ومعتمدة من قبل د.فيليب لكل مشارك على 

حدة مبينا ان مجموعة اخلليج تهدف من ذلك 
املؤمتر إلى تقدمي احللول للشركات املالية 
واالقتصادية ومساعدتها في مواجهة الظروف 
الراهنة التي مير بها اجلميع ومن املعروف 
ان اجلميع بات يبحث اآلن عن أدوات جديدة 
تساعده على النمو بشركته ومؤسسته إلى 
االجتاه الصحيح فمؤمتر التسويق وصناعة 
الفرص الذي اختتم أعماله بالبحرين كان 
إحدى اخلطوات في تلك االجتاهات حيث كان 
الهدف منه توضيح أسس وقواعد التسويق 
احلديث في كيفية مواجهة املشكالت وكيفية 
حلها تس����ويقيا دون التسبب في خسائر 

مالية للشركة.

في ختام مؤتمر التسويق وصناعة الفرص في مملكة البحرين

»داو جونز« يتجاوز الـ 10 آالف نقطة 
للمرة األولى منذ 12 شهراً

واشنطن � كونا: جتاوز مؤشر داو جونز أمس 10 آالف نقطة 
للمرة األولى منذ أكثر من عام، ودفعت تقارير ش���ركة جي بي 
مورغان تشيس املالية وشركة انتل االيجابية مؤشر داو جونز 

لالرتفاع بعد 7 أشهر من تأثرهما بسبب األزمة االقتصادية.
وسجلت جيه بي مورغان تشيس 3.59 مليارات دوالر أرباحا 
من يوليو الى س���بتمبر وهو رقم قياس���ي في تاريخ ايراداتها، 
وفي الوقت نفسه أعلنت شركة انتل لصناعة رقائق الكمبيوتر 
انها سجلت أرباحا في املبيعات قائلة انها تتوقع مبيعات أفضل 

خالل نهاية العام احلالي.
يذكر ان مؤش���ر سوق األوراق املالية عالمة ايجابية على أن 
املس���تثمرين يزدادون ثقة في االقتصاد في أعقاب الركود املالي 

في الواليات املتحدة.


