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مجلة ميد تحدثت في تقرير لها عن جهودها غير المسبوقة في قطاعات الغاز الطبيعي والمصرفي والعقاري

قطر تستعد لإلعالن عن نمو ناتجها القومي بنسبة %11.5
75% من عقودها لتصدير الغاز الطبيعي طويلة األجل لسنوات تصل لـ 20 عامًا مما يجنبها تقلب األسعار

هيئة االستثمار القطرية ضخت 5.3 مليارات دوالر لالستحواذ على 5% في 7 بنوك مدرجة

سياسة اإلقراض العقاري القائمة على طريقة الرهونات المتحوطة رفعت مبيعات العقار

بينما تستعد بقية دول اخلليج 
لإلع����ان ع����ن تقل����ص أوضاعها 
االقتصادية مع االقتراب من نهاية 
السنة احلالية، تستعد قطر لإلعان 
عن زيادة في معدل منو الناجت القومي 
بنسبة 11.5% وفقا لتوقعات صندوق 
النقد الدولي. وبالرغم من تأثر القطاع 
املصرفي القط����ري باألزمة املالية 
العاملية احلالية، إال أن اإلجناز الكلي 
لاقتصاد القطري جاء ضمن أفضل 
النماذج التي ش����هدها العام 2009.  
جاء ذلك في تقرير ملجلة »ميد« في 

عددها الصادر هذا األسبوع.

قطاع الغاز الطبيعي

وذك���ر التقرير أنه من ضمن 
العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة 
اإليجابية تركيز قطر على تصدير 
الغاز الطبيعي بحيث أصبحت 
نس���بة املصدر من الغاز تفوق 
نس���بة املصدر من النفط، كذلك 
ف���إن نحو 75% م���ن عقود قطر 
لتصدير الغاز الطبيعي تتم عبر 
تعاقدات طويلة األجل لسنوات قد 
تصل إلى 20 سنة، وهو ما يعني 
أن ما ال يزي���د عن 25% من تلك 
العقود هي وحدها التي تتعرض 
لتقلبات األسعار العاملية. كذلك من 
املتوقع أن تتزايد صادرات الغاز 
من 30 مليون إلى 45 مليون طن 

بنهاية الع���ام احلالي، وذلك الن 
احدى مزايا تصدير الغاز الطبيعي 
تكمن في أنه ليس كالنفط عرضة 
حلصص حتددها منظمة األوپيك. 
وبسبب دخولها القوي في مجال 
تصدير الغاز املسال، يتوقع عدد 
من اخلبراء أن يصبح اقتصاد قطر 
من أفضل االقتصادات منوا في 
العام احلالي، فرغم أنه من املتوقع 
أن ينكمش اقتصاد دولة اإلمارات 
بنسبة 0.2% على األقل هذا العام، 
وكذلك يتوقع أن ينكمش االقتصاد 
السعودي بنس���بة 0.9%، إال أن 
اقتصاد الدوحة يعد األفضل في 
منطقة اخلليج. ومتتلك قطر ثالث 
أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي 
بعد كل من روسيا وإيران، وهي 
األكبر عامليا ف���ي تصدير الغاز 

املسال.

القطاع المصرفي

أما على صعيد القطاع املصرفي، 
فإنه منذ أن قامت مؤسسة موديز 
بتخفي����ض تصني����ف اخلدم����ات 
االس����تثمارية القطرية في فبراير 
2009 من )معتدل( إلى )س����لبي(، 
فإن احلكومة القطرية تبنت سياسية 
تعد األشد تدخا في كامل منطقة 
اخلليج، ما أدى إلسراع تعافي القطاع 

املصرفي بشكل كبير.
وبع����د أن كان القطاع املصرفي 
القطري يعاني مثل غيره في دول 
اخلليج من انخفاض في السيولة 
وزيادة في االئتمان����ات املمنوحة 
نتيجة ملجريات األزمة املالية العاملية، 
قامت هيئة االستثمار القطرية بضخ 
ما قيمته 5.3 ملي����ارات دوالر في 
القطاع املصرفي، وذلك عن طريق 

االستحواذ على نسبة 5% من األسهم 
في 7 م����ن بنوك قطر ال� 8 املدرجة 
في البورص����ة. تبع ذلك قيام بنك 
قطر املرك����زي في مارس بعدد من 
التدخات الهامة، ما أدى إلى إتاحة 
رؤوس األم����وال املطلوبة لتمويل 
قطاع اإلسكان، ما أدى إلى خفض 
احلاجة إلى البيع في سوق األسهم. 
وفي مايو أعلن بنك قطر املركزي 
عن حزم����ة جديدة قيمتها تفوق 4 
مليارات دوالر لشراء محافظ البنوك 

من االستثمارات العقارية.
ومثل ه����ذه التدخات الداعمة، 
أدت إلى تزايد منو القطاع املصرفي 
القطري وزيادة الودائع رغم حدوث 

انخفاض في الربحية.

القطاع العقاري

ويتمتع القطاع العقاري القطري 

بقدرة جيدة عل����ى إحداث التحول 
ومواكب����ة التغي����رات. فمن خال 
القيام بتحوالت في قطاع الس����كن 
من إستراتيجية البيع إلى التأجير 
مستفيدا من زيادة أعداد الوافدين 
والسكان، وكذلك من خال قيام قطاع 
اإلنشاءات بالتحول إلى إستراتيجية 
اإلنشاء املتعدد املراحل، أصبح بإمكان 
القطاع العقاري أن يتوافق بدرجة 
مقبولة مع التقلبات غير املتوقعة في 
السوق، وهو ما يتوقع أن يستمر في 
املستقبل القريب، حتى لو سقطت 
بضعة مشروعات عقارية محدودة 
هنا أو هناك دون أن تؤثر على مجمل 
السوق.  وأحد العوامل الهامة التي 
أدت إلى استقرار السوق العقاري 
في قطر يتمثل ف����ي ازدياد الطلب 
ع����ن العرض نتيجة زي����ادة أعداد 
الوافدين، وهو ما دفع األسعار إلى 

االرتفاع لذلك يشهد قطاع العقارات 
طفرة في قطر، شجع عليها تيسير 
قواعد أنظمة امللكية األجنبية في 
عام 2004 و2006. وترتب على ذلك 
تصاعد الطلب على العقارات السكنية 
من جانب الس����كان األجانب الذين 
ارتفعت أعدادهم مبعدالت سريعة 
والذين ميثل����ون 83% من مجموع 
السكان. ومع الزيادة في الطلب مقابل 
العرض، تضاعفت اإليجارات ثاث 
مرات على مدى العامني املاضيني. 
وكان ذلك دافعا رئيسيا للتضخم مما 
حدا بالسلطات إلى إصدار مرسوم 
في عام 2008 بتجميد الزيادات في 

اإليجارات السكنية ملدة سنتني.
كذلك ترك����ز احلكومة القطرية 
على تطوير البنية التحتية خاصة 
في العاصمة الدوحة وهو ما يؤدي 
إلى زيادة معدالت التشغيل في عدد 

من املشروعات اإلنشائية الهامة مثل: 
مشروع مطار الدوحة الدولي اجلديد 
الذي تبلغ قيمته 5.5 مليارات دوالر 
ومشروع لوسيل العقاري مببلغ 5 
مليارات دوالر ومشروع سياحي في 
اخلور مببلغ 5 مليار دوالر ومشروع 
مدينة الطاقة مببلغ 2.5 مليار دوالر 
ومشروع جزيرة اللؤلؤ االصطناعية 
مببلغ 2.5 مليار دوالر ومش����روع 
اجلسر البحري بني قطر والبحرين 
وقيمته 2 مليار دوالر ومش����روع 
مدينة املاهي في الدوحة وقيمته 
1.2 مليار دوالر ومش����روع إلنشاء 
180 عمارة سكنية ضخمة. وعلى 
الرغم من حدوث انخفاض في أسعار 
األراض����ي، إال أن تزايد الطلب على 
العقارات ميثل صمام األمان إلبقاء 
سوق العقارات منتعشا. بل يبدو 
أن انتعاش سوق العقارات القطري 

أثناء األزمة املالية اكتسب جزءا من 
زخمه من إحجام بعض املضاربني 
عن املضاربة في س����وق العقارات 
وهو ما يراه ع����دد من املتابعني ذا 

أثر إيجابي.
هذا فضا عن أن سياسة اإلقراض 
العقاري في قطر التي تتبع طريقة 
الرهونات املتحوطة، والتي وفقا لها 
يلتزم مشترو العقار من خال البنوك 
بسداد نسبة 35% من قيمة العقار 
باعتبارها دفع����ة أولى، مع وجود 
ضمانة سداد توازي ما نسبته %150 

من االقساط على أقل تقدير.
وحتى اآلن ف����إن أغلب الدالئل 
تشير إلى أن االستثمار العقاري في 
قطر مازال يعد أفضل استثمار مقارنة 
باخلدمات االستثمارية األخرى، وهو 
ما يجعل النظرة املستقبلية بصدد 

سوق العقارات القطرية متفائلة.

موجة هبوط جماعي لمعظم
البورصات الخليجية بقيادة دبي

»الوطنية الفلسطينية لالتصاالت« تباشر 
أعمالها في الضفة الغربية بعد طول انتظار

»فورد« تسجل أرباحًا في الربع الثالث

ارتفاع  أسعار  المنازل
في دبي %7

» يو.بي.إس«  السويسري
 يخسر   552.4  مليون دوالر

زوريخ � رويترز: اس���تبعد بنك يو.بي.اس. السويس���ري أي 
انتعاش فوري للتدفقات النقدي���ة من العماء بعد أن أدى فرض 
رسوم محاسبة أعلى من املتوقع وسحب عماء ألموالهم من جميع 

القطاعات الرئيسية للبنك إلى خسائر فصلية مرة اخرى.
وبلغ صافي اخلسارة 564 مليون فرنك سويسري »552.4 مليون 
دوالر« وهي اخلسارة الفصلية الرابعة على التوالي للبنك ولكنها 
أقل من صافي اخلسائر في الربع الثاني الذي بلغ 1.4 مليار فرنك 

سويسري ولكنها تزيد على متوسط توقعات احملللني.
وبلغ متوس���ط توقعات احملللني لصافي اخلسارة 207 مايني 
فرنك في الربع الثالث ولكن التوقعات تراوحت بني خس���ائر 1.4 

مليار فرنك وأرباح 800 مليون فرنك.
وذكر بنك يو.بي.اس في بيان »ال نتوقع انتعاشا فوريا لتدفقات 

اموال جديدة من عماء«.
ويترقب محللون أي بوادر انتعاش في أنشطة ادارة الثروات 
وهي من االقسام الرئيس���ية في البنك الذي شهد عمليات سحب 
مستمرة فيما يصارع للخروج من أزمة قروض الرهن العقاري عالي 

املخاطر كما اضير جراء خاف ضريبي مع الواليات املتحدة.

كولي���رز  مؤش���ر  اص���در 
انترناش���يونال لقياس اسعار 
املنازل في دبي تقريره للفصل 
الثالث من عام 2009 ويشير الى 
ارتفاع اجمالي بنس���بة 7% في 
االس���عار بني يوليو وسبتمبر 

.2009
الى هبوط  التقرير  واش���ار 
بنسبة 47% بني الربع الثالث من 

2008 والربع الثالث من 2009.
ويظهر التقرير انه مع نهاية 
الفصل الثالث لعام 2009، عادت 
اسعار العقارات في االمارة الى 
ما كانت عليه تقريبا في الربع 
الثاني من عام 2007، وقد ارتفع 
عدد الصفقات خال الربع الثالث 
من عام 2009 بنسبة 64% مقارنة 
بالربع الثاني من العام احلالي.

»أبوظبي لالستثمار« تتنافس مع 
شركتين على شراء دايو للهندسة

»المركزي السعودي« يبقي أسعار 
الفائدة عند 2% في الربع الثالث

سول � رويترز: قال مصدر بشركة دايو للهندسة والبناء امس 
إن شركة أبوظبي لاستثمار وشركتني اجنبيتني اخريني قدمت 

عروضا لشراء الشركة الكورية اجلنوبية.
 وصرح املصدر بأن ش���ركة ام.بي.كيه بارتنرز خرجت من 
املزايدة بينما تشارك كل من شركة ايه.سي ديفلومبنت األميركية 

وشركة االستثمار السعودية اس اند سي انترناشونال.

أبقت مؤسسة النقد العربي السعودي »البنك املركزي« على اسعار 
الفائدة في الربع الثالث من العام دون تغيير عند نس����بة 2% وذلك 
بسبب تراجع التضخم واحلاجة لدعم االقراض في القطاع املصرفي 
الذي تضرر بس����بب مخاوف مرتبطة باعادة هيكلة ديون شركات 
عائلية، وظل سعر اعادة الشراء »ريبو« العكسي عند 0.25%، واضافت 
مؤسسة النقد انه من غير املرجح ان جتري تخفيضات اضافية لها 
حلفز االقراض في حني ان رفعها غير ضروري نظرا لتراجع التضخم. 
وخفض البنك سعر االقراض القياسي 200 نقطة اساس خال العام 
املنصرم في الوقت الذي احدث فيه تراجع اسعار النفط تباطؤا في 
اكبر اقتصاد عربي وتراجع التضخم عن مستوياته القياسية املرتفعة. 
ويجب على اململكة التي تربط عملتها بالدوالر ابقاء سياستها النقدية 
متسقة مع السياس����ة النقدية ملجلس االحتياطي االحتادي »البنك 
املركزي االميركي« وذلك ملنع ضغوط املضاربة على الريال، ويبلغ 
سعر الفائدة على االموال االحتادية االميركية 0.25%. وغيرت مؤسسة 
النقد العربي السعودي س����عر الفائدة االساسي للمرة االخيرة في 
يناير وذلك عندما خفضته مبقدار 50 نقطة اساس، وخفضت سعر 
اعادة الشراء العكسي للنصف في يونيو املاضي وذلك في محاولة 

الثناء البنوك عن وضع ودائع لدى املؤسسة.

حكومة دبي تنأى بنفسها عن ديون تصل إلى 63 مليار دوالر
نأت حكومة دبي بنفسها عن اي ديون مترتبة على بعض 
الش����ركات اململوكة لها او التي حتمل اسهما فيها حسبما 
اوردت مجلة »ميد« نقا عن نشرة االصدار اخلاصة بصكوك 

اسامية طرحتها دبي نهاية االسبوع املاضي.
وكانت حكومة دبي قد اصدرت االربعاء املاضي برنامجا 
للسندات االسامية »الصكوك« وشهد تغطية جيدة وهو 
برنامج غي����ر ذي صلة بإصدار آخر من الس����ندات ميثل 
الش����ريحة الثانية من برنامج الس����ندات احلكومية الذي 

اعلن عنه بداية العام.
وقالت نشرة اصدار الصكوك ان حكومة دبي غير ملزمة 
بتقدمي املساعدة الي جهة ذات عاقة باحلكومة سواء بشكل 
مباشر او من خال صندوق الدعم املالي لدبي وهو الصندوق 
الذي مت انشاؤه خصوصا لتوزيع احلزمة االولى والبالغة 
10 مليارات دوالر للشركات ضمن برنامج للصكوك تصل 

قيمته الى 20 مليار دوالر.
وخال الطفرة االقتصادية التي شهدتها الباد في الفترة 
ما بني 2003 و 2008 قام املس����تثمرون والبنوك باقراض 
الشركات على افتراض ان حكومة دبي ستقوم مبساعدتها ان 

واجهت مشاكل في سداد تلك القروض، حسب النشرة.
وبينم����ا تقدر مصادر عدي����دة ان الديون املترتبة على 
حكومة دبي والشركات املرتبطة معها تامس 84.7 مليار 
دوالر اال ان نشرة االصدار اشارت الى ان مسؤولية حكومة 

دبي ستنحصر فقط في سداد ديون مبقدار 21.9 مليار دوالر، 
وهي ديون مترتبة على جهات معينة في االمارة مثل هيئة 
الطيران املدني ومؤسسة دبي لاستثمار ودائرة دبي للكهرباء 

املصدر: ستاندرد اند بورز

واملياه »2.54 مليار دوالر« ودائرة الشؤون املالية.
وتبلغ قيمة ديون اكبر ش����ركتني مرتبطتني بحكومة 
دبي، وهما »دبي العاملية« و»دبي القابضة«، 34 مليار دوالر 
والتي يحل موعد سدادها عام 2013 بينما تبلغ قيمة الديون 
املس����تحقة على باقي الشركات املرتبطة بحكومة دبي 29 
ملي����ار دوالر. ويقول احد محللي وكالة »موديز« خلدمات 
املستثمرين انه بالرغم من وجاهة طلب اجلهات املرتبطة 
بحكومة دبي مساعدة احلكومة لها اال ان حكومة دبي تنظر 
الى ديونها اخلاصة برؤية مختلفة عن ديون الش����ركات 
املرتبطة معها، وهو االمر الذي ميكن ان يؤدي الى تخفيض 
وكاالت االئتمان تقييمها حيال الشركات املذكورة. وتنفي 
حكومة دبي انها اعطت اي اشارات للشركات اململوكة لها او 
التي لها اسهم فيها بأنها حتظى بأي دعم مالي من احلكومة، 
ويقول احد مس����ؤولي دائرة الشؤون املالية بدبي في هذا 
الصدد ان حكومة دبي تعمل عن قرب مع هذه الشركات رغم 
انها لم تتلق اي وعد منها اال ان شكل الدعم يأتي من خال 
طلب الشركات االفادة من صندوق الدعم املالي املخصص 
لهذا الغرض. وكان مدير دائرة الشؤون املالية بدبي قد ذكر 
ان برنامج الصكوك االسامية الذي اصدرته حكومة دبي 
االربعاء املاضي ضمن برنامج الصدار شه���ادات ائتم�����ان 
ب� 2.5 مليار دوالر، ال عاقة له بالشريحة الثانية من برنامج 

السندات احلكومية كما انه ال يقوم مقامها او يلغيها.

دبي � رويترز: أقبل املس���تثمرون على البيع في 
أغلب بورصات دول اخلليج العربية أمس حيث تخلت 

األسواق عن معظم مكاسب اجللسة السابقة.
وتوق���ع محللون اس���تمرار التقلب في بورصات 
املنطقة في حني تشهد األسواق عمليات تصحيح بعد 

ارتفاع سبق موسم إعان نتائج الربع الثالث.
وخسر مؤشر دبي 5% للمرة الثانية في األسبوع 
بعد ارتفاعه بالنسبة نفسها االثنني عندما سجل أكبر 
مكاسب في يوم واحد منذ فبراير.  وقال كبير املتعاملني 

في مبيعات األسهم اإلقليمية لدى بيلتون فاينانشال 
شامل سهمي »بشكل عام فإن آفاق األسهم التزال حتيط 
بها الشكوك.  وقد تراجعت املؤشرات القياسية في قطر 
والكويت وعمان أمس، بينما كان املؤش���ر البحريني 
الوحيد الذي خال���ف التوجه النزولي ليرتفع %0.2. 
ورغم إغاق األس���واق األميركية على ارتفاع أول من 
أم���س االثنني فإن أحد العوام���ل وراء عمليات البيع 
الواسعة في البورصات اخلليجية كان على األرجح 

البيانات السلبية بشأن بنوك في أوروبا. 

باشرت شركة الوطنية الفلسطينية لاتصاالت 
اعمالها في الضفة الغربية امس االول، بعد طول 
انتظار، حيث سارع مواطنو مدن الضفة الى مراكز 
وأفرع الشركة لاطاع على الخدمات التي تقدمها 
شركة االتصاالت الثانية في االراضي المحتلة بعد 
تأخير اطاقها بأكثر من مناسبة بسبب الموافقات 

االمنية االسرائيلية ومشاكل التردد الاسلكي.
يذكر انه في سبتمبر من عام 2006 تم انشاء 

ش���ركة الوطنية موبايل بع���د حيازتها رخصة 
المش���غل الثان���ي لخدمات الهات���ف المتنقل في 
فلسطين حيث ستساهم الشركة في توفير خيارات 
وخدمات ومنتجات جديدة وقيمة مضافة للسوق 

الفلسطيني.
وتملك شركة االتصاالت الوطنية حصة 57% من 
شركة »الوطنية الفلسطينية« فيما يملك صندوق 

االستثمار الفلسطيني 43% من اسهمها.

� رويترز: فاجأت  ديترويت 
الس���يارات  ش���ركة صناع���ة 
األميركية ف���ورد بورصة وول 
س���تريت باالعان عن حتقيق 
أرباح فصلية امس االول وزادت 
توقعاتها بالنسبة ل� 2011 الى عام 
»أرباح قوية« مما دفع أس���همها 
للصعود 5.7% في تعامات قبل 
افتتاح السوق، وذلك بفضل دعم 
خفض التكاليف وحتسن نتائج 

االئتمان وزيادة مبيعاتها بأميركا 
الشمالية..

ورفعت فورد توقعاتها للعام 
2011 م���ن تعادل املصروفات مع 
االيرادات على االقل. وقالت انها 
واثقة م���ن أن االقتصاد العاملي 
سيتحسن بحلول 2011 لكن عدم 
اليقني اليزال يخيم على توقعات 

النمو في املدى القريب.
وأعلنت فورد حتقيق أرباح 

صافية تبلغ 997 مليون دوالر 
أو 29 س���نتا للس���هم في الربع 
الثالث مقارنة مع خسائر صافية 
بلغت 161 مليون دوالر أو سبعة 
سنتات للسهم قبل عام. وبلغت 
أرباح التشغيل 26 سنتا للسهم 
املتكررة.  البنود غير  باستثناء 
وعلى ذلك االساس. وتراجعت 
االيرادات 800 مليون دوالر الى 

30.9 مليار دوالر.

فرع الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

المؤشرات االقتصادية القطرية األساسية
الناجت القومي اإلجمالي )نسبة %(

2004200520062007200820092010
17.79.215.015.316.49.718.2

41.97653.34567.92276.38893.17172.37386.884متوسط دخل الفرد )دوالر(
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6.88.811.813.815.09.08.4التضخم كنسبة من أسعار املستهلك
0.760.800.840.931.101.221.35عدد السكان )باملليون نسمة(
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