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»موديز«: قطاع االتصاالت الخليجي 
يمتلك سياسة مالية احترازية وسيولة صلبة

قالت وكالة موديز في تقرير حديث 
لها ان توقعاتها املستقبلية لقطاع 
االتصاالت املتكاملة في منطقة دول 
مجلس التع����اون اخلليجي اليزال 
مس����تقرا، حيث تستمر ش����ركات املنطقة في اظهار قياسات 
ائتمانية تفوق املتوسط، وسياسات مالية احترازية واضحة، 
وسيولة صلبة مدعومة بقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية. 
وعالوة على ذلك، يتوقع أن يستفيد القطاع من النمو اإليجابي 

املعتدل لاليرادات، والبيئة التنظيمية املالئمة. 
ويعرب التقرير املعنون »قطاع االتصاالت املتكاملة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي: اآلفاق والتوقعات املستقبلية للقطاع« عن 
اآلراء االئتمانية للوكالة حول التوجهات املستقبلية احملتملة 
لألوضاع االئتمانية األساسية لقطاع االتصاالت على مدى 12 
إلى 18 شهرا املقبلة. وتدرك وكالة موديز أن قطاع االتصاالت 
املتكاملة لدول مجلس التعاون اخلليجي آخذ في التغيير ليس 
فقط نتيجة لألزمة االقتصادي����ة احلالية ولكن أيضا نتيجة 
النفتاح الس����وق، وازدياد املنافسة وارتفاع معدالت االنتشار 

في السوق. 
وفي هذا الس����ياق، يقول مارتن كولهازي، مساعد نائب املدير 
ومحل����ل في مجموعة متويل الش����ركات لدى موديز إن تزايد 

املنافسة احمللية سيؤثر س����لبا في الربحية وحصة السوق، 
ولك����ن رغم ذلك تتوقع وكالة التصنيف أن حتافظ ش����ركات 
االتصاالت العاملة في املنطقة على مواقعها الريادية وهوامش 
أرباحها التي تفوق نسبة 50% )قبل خصم الضرائب والفائدة 
واإلهالك واالستهالك( على املدى املتوسط«. وإضافة إلى ذلك، 
ستساعد التوسعات اخلارجية في زيادة اسس االيرادات وتنويع 

قنوات التدفقات النقدية. 
وفي الواقع أن ش����ركات االتصاالت في دول مجلس التعاون 
اخلليجي قد انخرطت في اآلونة األخيرة في عمليات استحواذ 
عاملية كبيرة بهدف التعويض عن فقدان مواقعها االحتكارية 
وزيادة معدالت انتشارها احمللية. ويتوقع أن تواصل معظم 
الشركات في عمليات االستحواذ على املدى املتوسط إلى الطويل، 
ويرج����ح أن تركز عمليات االندماج واالس����تحواذ في الغالب 
على الش����ركات الصغيرة إلى املتوسطة احلجم في االسواق 
الناشئة على مدى 12 إلى 18 شهرا املقبلة. ويضيف كولهازي 
قائال: »تتوقع وكالة موديز أن حتافظ شركات االتصاالت على 
سياس����اتها املالية املتحفظة واالستمرار في اإلدارة املتحفظة 

لهياكل رأس املال وهما يدعمان التوقعات املستقرة«. 
ويواصل: »باإلضاف����ة إلى ذلك، تعتقد وكال����ة التصنيف أن 
يحتوي مزيج التمويل على ن����وع من أنواع الدعم احلكومي 

إذا استكملت عمليات االس����تحواذية الضخمة املخطط لها«. 
وتالح����ظ الوكالة أن غالبية املصدرين بدول مجلس التعاون 
اخلليجي لديهم واقع سيولة جيدا ومتكنوا من توليد تدفقات 
نقدية قوية تغطي النفقات الرأسمالية ويتوقع أن يستمر هذا 

األداء على املدى املتوسط. 
ومن جانبه يقول فيليب لوتر، نائب رئيس أول في مجموعة 
متويل الشركات لدى موديز: »إن النمو املعتدل اليرادات خدمات 
االتصاالت املتنقلة الى جان����ب التعجيل في توفير البيانات، 
وخدمات »النطاق العريض« Broadband وغيرها من اخلدمات 
ذات القيمة املضافة من ش����أنه ان يس����اعد في ابقاء الهوامش 
التشغيلية لشركات االتصاالت املتكاملة باملنطقة وفضال عن 
ذلك، يتوقع ان تظل البيئ����ة التنظيمية التي تعمل فيها هذه 

الشركات مالئمة. 
وفي السياق ذاته، تقول للوكالة انها مدركة أن اجلهات التنظيمية 
في منطقة مجلس التعاون اخلليجي، والتي انشئت خللق املنافسة 
على املستوى القومي، لديها االستعداد لكفالة االنتقال السلس 
الذي يضمن التوازن بني الشركات اجلديدة التي اسست نفسها 
بثبات واحملافظة على املصالح التاريخية لشركات االتصاالت 
املتنقلة. لذلك من املس����تبعد ان يكون هناك تأثير للسياسات 

احلادة او املقيدة على الشركات العاملة في هذا القطاع.

القطاع يستفيد من النمو اإليجابي لإليرادات والبيئة النظيفة المالئمة

تقــرير

عدنان احلداد 
جانب من معرض العقار املصري السابق طاهر فرحات

طوكيو � رويترز: هبط الدوالر 
الى ادنى مستوى له منذ 14 شهرا 
امام اليورو في بداية التعامالت 
اآلسيوية أمس بعد ان دفع تقرير، 
قال ان الصني البد ان ترفع حيازتها 
من اليورو والني في احتياطياتها 
من العمالت االجنبية، املستثمرين 

الى بيع الدوالر مقابل اليورو.
الني ايضا على دعم  وحصل 
من مقال في صفح���ة الرأي في 
صحيفة فاينانش���ال نيوز التي 
ينشرها بنك الشعب الصيني قال 
ان ال���دوالر البد ان يبقى العملة 
االساسية في احتياطيات العمالت 

االجنبية الصينية ولكن يتعني 
زيادة نصيب اليورو والني.

وساعد ايضا في ارتفاع اليورو 
امام الدوالر عدم ادالء كريستيان 
نوير عض���و املجل���س احلاكم 
للبنك املركزي االوروبي بتعليق 
بشأن اليورو/الدوالر مما اعتبره 
مضاربون حج���ة لرفع اليورو، 
وارتفع اليورو الى مستوى مرتفع 
بلغ 1.5064 دوالر على منصة إي 
بي اس وهو اعلى مستوى له منذ 
اغس���طس 2008 مرتفعا من اقل 
من 1.50 دوالر والتي سجلها في 

بداية التعامل.

الدوالر وهو  وتراجع مؤشر 
مقياس ألداء الدوالر امام س���ت 
عمالت رئيسية اخرى بنسبة %0.2 
الى 75.292 نحو ادنى مستوى 
له منذ 14 ش���هرا والذي سجله 
االسبوع املاضي وهو 74.940، 
وهبط الدوالر امام الني بنس���بة 
0.4% الى 91.70 ينا متراجعا عن 
اعلى مستوى له منذ شهر والذي 
سجله على منصة إي بي اس في 

وقت سابق وهو 92.23 ينا.
وواصل اجلنيه االسترليني 
خسائره بعد ان اظهرت بيانات 
ي���وم اجلمع���ة ان االقتص���اد 

البريطاني مازال يواجه صعوبة 
مما خيب امال املستثمرين الذين 
كانوا يقلصون مراكز مكشوفة 
مراهنني عل���ى عودة مبكرة الى 

النمو.
وضاعف من هبوط االسترليني 
تكهن���ات ب���أن اس���عار الفائدة 
األميركي���ة قد تكون في طريقها 
نحو االرتفاع في وقت اقرب مما 
كان متوقعا، وجتاوز اجلنيه حد 
الدعم عند 1.6300 دوالر ليهبط 
ال 1.6251 دوالر في ساعة متأخرة 
من ي���وم اجلمعة املاضي عندما 

هبط نحو %1.9.

وق���ال جيف���ري ي���و محلل 
العمالت لدي يو.بي.آي »لدينا 
أسواق ضيقة واألسواق تقبض 
على ما ميكنها أن تنتزعه«، الناس 
يسعون إلى املزيد من املبررات 
الدوالر،  اليورو مقابل  لش���راء 
وقال التقرير الصيني وهو مقال 
للرأي نشر في صحيفة فاينانشال 
تاميز التي يصدرها بنك الشعب 
)املرك���زي( الصيني انه ينبغي 
االبقاء على الدوالر كعملة رئيسية 
لالحتياطي األجنبي للصني لكن 
اليورو  ينبغي زيادة نصي���ب 

والني.

الدوالر يهبط ألدنى مستوى له منذ 14 شهرًا أمام اليورو
بعد تقرير يحث الصين على رفع نسبة حيازتها من اليورو والين

المعرض المصري للعقار واالستثمار 
يطرح فرصًا استثمارية للكويتيين بأسعار مخفضة

تنطلق انشطة املعرض املصري 
للعقار واالستثمار اخلامس في 
احلادي عشر من نوفمبر املقبل 
وتستمر حتى اخلامس عشر في 
قاعات مركز املؤمترات والرويال 
سويت في فندق موڤنبيك الكويت 
املنطقة احلرة مبيناء الشويخ، 
ويقام املعرض حتت رعاية السفير 
املصري طاه���ر فرحات وتقيمه 
الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم 
املعارض  Uniexpo بالتعاون مع 
مكتب التمثيل التجاري املصري 
الهيئة  بالكويت وباش���راف من 
املصرية العامة لشؤون املعارض 

واالسواق الدولية.
وفي تصريح للوزير املفوض 
عبدالوه���اب عبدالعليم رئيس 
مكتب التمثيل التجاري املصري 
ان املعرض  ق���ال  الكوي���ت  في 
املص���ري للعقار واالس���تثمار 
اخلامس بالكوي���ت يأتي تأكيدا 
لعمق العالقات والروابط الوطيدة 
التي تربط هذين البلدين الشقيقني 
في جميع املج���االت، وتتويجا 
التي حققتها  النجاحات  ملسيرة 

واوضح ان اقام���ة مثل هذه 
االنشطة لتتيح الفرصة الكاملة 
للشركات املشاركة لعرض احدث 
ما لديها من فرص اس���تثمارية 
»عقارية � سياحية � زراعية« على 
الكويتيني واملصريني  املواطنني 
على حد س���واء والتعريف بها 
املباش���ر به���م، الفتا  واالرتقاء 
الى ان ه���ذه املعارض اصبحت 
واحدة من اهم املناس���بات التي 
ينتظرها بشغف كل من املصريني 
والكويتيني للفوز بإحدى الفرص 

انشطة هذا املعرض في دوراته 
السابقة.

واشار الى ان املعرض يعتبر 
حلقة هامة من حلقات التواصل 
الش���عبي في املجاالت املختلفة، 
اضاف���ة الى كون���ه يعد من اهم 
االدوات الفاعل���ة الت���ي تترجم 
الرغبة الصادقة للقيادة السياسية 
في كال البلدين وصوال بالعالقات 
االخوية واحلميمية الى مستوى 
التميز الذي حتظى به العالقات 

السياسية بني البلدين.

االس���تثمارية املتنوعة كالشقق 
السكنية والڤيالت والشاليهات 
واملزارع التي تعرض عليهم من 

خالل هذا املعرض.
واضاف عبدالعليم ان للمعارض 
العقارية املصرية اثرا مباشرا على 
التجاري،  التبادل  كل من حركة 
موضحا ان متلك املواطن الكويتي 
لعقار في مصر يكون دافعا قويا 
له لزيارة مصر في اي وقت يشاء 
والبقاء فيها كما يشاء مما يزيد 
الروابط االقتصادية واالجتماعية 

بني الش���عبني الشقيقني، كما ان 
تعدد مرات السفر يزيد بطبيعة 
احلال م���ن حجم التع���اون بني 
البلدين، وبالتالي زيادة التبادل 

التجاري.
واشار الى ان السوق العقاري 
املص���ري م���ن افض���ل قطاعات 
االستثمار في مصر حيث حافظ 
هذا القطاع على مكتسباته التي 
حققها خالل الس���نوات املاضية 
ولم يتأثر باالزمة املالية العاملية 
بالصورة التي تأثرت بها االسواق 

العقارية في العالم.
وبني ان افضل وقت لش���راء 
العقار ه���و الوقت احلالي حيث 
انخفضت اسعار كثير من العقارات 
بسبب زيادة العرض في بعض 
املش���روعات، وتوقع ان ترتفع 
اسعار العقار في الفترة املقبلة مع 
اشراف االزمة املالية العاملية على 
االنتهاء وعودة االسواق الى سابق 
عهدها من الرواج واالزدهار قبل 
االزمة مؤكدا ان انخفاض االسعار 
عامليا يزيد من احتمال ارتفاعها 

في املستقبل القريب.

تنطلق أنشطته 11 نوفمبر المقبل برعاية سفير مصر بالكويت

النفط يتراجع ألقل من 80 دوالرًا 
كواالملبور � كونا: تراجعت اسعار النفط لليوم 
الثالث على التوالي في نيويورك وذلك بعد ان جنت 
ارباحا طوال االسابيع االربعة املاضية لتفوق االسعار 
املعدالت املرضية مع ظهور مؤشرات صريحة لتعافي 

الطلب.
وتراجع النفط القل من 80 دوالرا للبرميل بعد 
مطالبة ثوار نيجيريا بوقف اطالق النار والشروع 
في محادثات لوقف العنف الذي تس����بب في وقف 

االنتاج في اكبر منتج للنفط في افريقيا.
وانخفض اخلام تسليم ديسمبر املقبل بواقع 93 
سنتا او 1.2% ليقف عند 79.57 دوالرا للبرميل في 
نيويورك في حني بلغ سعره في سنغافورة صباح 

أمس 79.75 دوالرا للبرميل.
وارتفعت العقود بنس����بة 79% منذ مطلع العام 
احلالي وبلغت اعلى معدالتها خالل عام عندما سجلت 
82 دوالرا للبرميل في 21 اكتوبر اجلاري في حني ربحت 

22% في الشهر املنتهي في 23 اكتوبر اجلاري.

وارتفعت واردات الصني من النفط اخلام بنسبة 
15% لتبلغ 17.2 مليون طن متري في سبتمبر مقارنة 
بالعام املاضي وذلك حس����ب بيان صادر عن ادارة 

اجلمارك أمس.
ورجحت حتليالت نفطية عدم مقدرة االمدادات 
العاملية للنفط اخلام على مواءمة الطلب خالل السنوات 
اخلمس املقبلة اذا ما تعافى االقتصاد العاملي وقاد 

الى زيادة الطلب على الديزل.
وتراجع خام برنت تسليم ديسمبر املقبل بواقع 75 
سنتا او 1% ليبلغ 78.17 دوالرا لبرميل في لندن في حني 

بلغ في سنغافورة أمس 78.37 دوالرا للبرميل.
من جهة أخرى، قال رئيس أوپيك ووزير النفط 
االجنولي خوس����يه بوتيلو دي فاسكونس����يلوس 
إن وزراء ال����دول األعضاء في املنظمة س����يرفعون 
االنتاج حلماية االنتع����اش االقتصادي العاملي في 
اجتماع ديس����مبر إذا بلغت أسعار النفط 100 دوالر 

للبرميل.

لمدة خمسة أيام متتالية ستتم فيها استضافة عدة محاضرين

دبي تكشف خطة لبيع سندات 
بـ 6.5 مليارات دوالر

50 مليار دوالر استثمارات 
الشرق األوسط في قطاع الطيران

 الدوحة � كونا: قال نائب الرئيس التنفيذي لالحتاد الدولي للنقل 
اجلوي للشرق األوسط وشمال افريقيا د. مجدي صبري أمس ان حجم 
استثمارات املنطقة في البنية التحتية لقطاع الطيران وبناء املطارات 
يبلغ نحو 50 مليار دوالر. جاء ذلك على هامش مش����اركته في اعمال 
قمة الطيران املدني بالدوحة. واوضح صبري في تصريح صحافي ان 
»صناعة الطيران في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا لم تتأثر 
كثيرا باألزمة العاملية اذ س����جلت حركة املسافرين من والى املنطقة 

منوا ولو بنسبة اقل من الفترة املاضية«.
واش����ار الى انه »مت ش����راء نحو الف طائرة لتضاف الى اساطيل 

الشركات في املنطقة بتكلفة بلغت 178 مليار دوالر«.
واكد صبري ان »االستثمار في البنية التحتية أو املطارات استمر 
على ما هو عليه قبل األزمة وهو ما س����اعد قطاع الطيران املدني في 
املنطقة في احلصول عل����ى نصيبه من احلركة اجلوية العاملية التي 
تأث����رت باألزمة االقتصادية«. وتوقع املزيد من االنتعاش في س����وق 

الطيران العربي مع انحسار موجة األزمة املالية العاملية.

أ.ف.پ: كشفت حكومة   � دبي 
دبي خطة استدانة عبر بيع سندات 
وصكوك ب� 6.5 ملي����ارات دوالر 
بحسب ما أفادته إحدى الصحف 
أم����س نقال عن كتي����ب وزع على 

مستثمرين محتملني.
وذكرت الصحيفة ان برنامج 
االستدانة مقسم بني بيع سندات 
أوروبية متوسطة األمد بقيمة أربعة 
مليارات دوالر وصكوك اسالمية 

بقيمة 2.5 مليار دوالر.
وبحسب الصحيفة قالت حكومة 
دبي ان السندات اجلديدة قد تدرج 
في بورصة لندن وفي بورصة دبي. 

وتدير عملية اصدار وبيع السندات 
مصارف »ميتسوبيش����ي يو اف 
جيه س����يكيوريتيو انترناشنل« 
و»ستاندار تش����ارترد« و»يو بي 
اس«. ام����ا عملية اص����دار وبيع 
الصك����وك االس����المية فتديره����ا 
املصارف الثالثة نفسها اضافة الى 
بنك دبي االسالمي وفق ما نقلت 
الصحيفة عن مسؤولني شاركوا في 
لقاء مع مستثمرين محتملني االحد 
في دبي. وقال مس����ؤول مصرفي 
رفيع للصحيفة »انا متأكد من انه 
س����تتم تغطية اإلصدار بأكثر من 
قيمته نظرا الى وجود مستثمرين 

يتوقون الى شراء جزء من ديون 
دبي، خصوصا ان االصدار سيتم 

بأسعار مريحة«.
وكانت دبي اطلق����ت برنامج 
سندات بعشرين مليار دوالر اكتتب 
املصرف املركزي االماراتي بنصفها، 
الوفاء  وذل����ك خصوصا به����دف 

باالستحقاقات املالية لإلمارة.
من جهة أخ����رى، قالت وزارة 
املالي����ة بدولة اإلم����ارات العربية 
املتحدة في بي����ان أمس إن البالد 
تعتزم زيادة إنفاق احلكومة بنسبة 
3.4% في عام 2010 ليصل إلى 11.87 

مليار دوالر في امليزانية.

»مجموعة الخليج« تقيم ملتقى صناعة
سيدة األعمال الناجحة نوفمبر المقبل

اخلليج عدنان احلداد انه انطالقا 
من رسالة املجموعة التي تسعى 
إل����ى التميز في تق����دمي خدماتها 
وتلبية تطلعات القطاع اخلاص 
نحو االس����تثمار األمثل للموارد 
املتاح����ة والتقني����ات املتجددة 
واإلسهام في التنمية الشاملة في 
ظل قيم ومبادئ املجتمع الكويتي، 
فإن املجموعة تسعى إلى أن يكون 
مركز سيدات األعمال إضافة نوعية 
في مجال تقدمي خدمات متميزة 
الكويتي بحيث تكون  للمجتمع 
هذه اخلدمات دافعة ملؤسساتهن 
إلى مزيد من التطور والتحديث 
والتجدد وعلى النحو الذي يعزز 
إس����هامهن في التنمية الش����املة 
للكويت اقتصادي����ا واجتماعيا 
وثقافيا، ومب����ا يحقق طموحات 
املجتمع وتطلعاته للمرحلة املقبلة 
وآمال س����يدات األعمال. وبني أن 
املركز سيعمل في اآلونة القادمة 
على تفعيل دور املرأة في األنشطة 
االجتماعية واملجاالت االقتصادية 
وتطوير اجلانب املهني والشخصي 
ونشر الوعي االقتصادي واإلداري 

لسيدات األعمال.

أعلن مركز اخلليج لس����يدات 
األعمال التابع لش����ركة مجموعة 
اخلليج انه سيقيم امللتقى األول 
له حتت عن����وان كيفية صناعة 
سيدة األعمال الكويتية الناجحة 
في أول نوفمبر القادم في الكويت 
حيث سيكون امللتقى ملدة خمسة 
أيام متتالية سيتم فيهم استضافة 
عدة محاضرين. وبني املركز في 
انه س����وف  بيان صحافي أمس 
حتتوى انشطة امللتقى على عدة 
برامج تدريبية تنقسم إلى عملي 
ونظري حيث سيكون لكل يوم 
برنامج تدريبي خاص فاليوم األول 
يحتوي على برنامج كيفية اختيار 
الفرصة االستثمارية الصحيحة 
وأسرار جناح الشركات وسيحتوي 
اليوم الثاني على برنامج التعريف 
بأنواع الشركات وكيفية إجراءات 
تأسيسها. وسيحتوى اليوم الثالث 
على البرنامج التدريبي على كيفية 
عمل اجل����دوى االقتصادية واهم 
طرق ووس����ائل متويل الشركات 
وس����يحتوي الي����وم الرابع على 
محاضرة في كيفية تنفيذ اخلطة 
التشغيلية السنوية وكيفية عمل 

التس����ويقية واهم طرق  اخلطة 
وأساليب مواجهة التحديات داخل 
املؤسسة وسيحتوي اليوم األخير 
على برنامج نقاش����ي مع بعض 
سيدات األعمال لطرح مسيرتهم 
امللتقى  العملية حيث س����يكون 
خطوة مهم����ة لالرتق����اء باملرأة 
خصوصا سيدات األعمال، قياديا 
وإداريا واجتماعيا ومهنيا وعلميا، 
فضال عن املساهمة في بناء املرأة 
القيادية الشاملة وصانعة القرار 
ومبتكرة الفرص. وفي هذا السياق 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس  قال 


