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النفط دون 80 دوالراً بفعل تراجع المخزون

تراجع جماعي للبورصات الخليجية باستثناء »الكويت« 
قادت أس����واق اإلمارات التراجع 
اجلماعي ألسواق اخلليج حتى نهاية 
تعامالت األسبوع، حيث منيت سوق 
دبي املالية بخسائر بلغت نسبتها %1.88 
بعد أن كانت قد جتاوزت 2.8% خالل 
اجللسة، متأثرة بتراجعات جماعية 
طالت غالبية األسهم، وتراجعت سوق 
أبوظبي لألوراق املالية بنسبة %1.04 
بعد تعرض املؤشر لضغوط قوية 

من جانب غالبية القطاعات.
وفيما أنهت بقية األسواق اخلليجية 
على انخفاض متباين، خرج سوق 
الكويت لألوراق املالية من س����باق 
التراجع بنهاية خضراء محدودة بلغت 
0.6% ليغلق عند 7334.1 نقطة، فيما 
انخفض املؤشر الوزني مبقدار 3.04 

نقاط ليغلق عند 421.43 نقطة. 

األردن يجدّد ضمان الودائع المصرفية

»المركزي البحريني« يعّلق
سقف التعرض العقاري للبنوك

ارتفاع الدين اللبناني إلى 48.5 مليار دوالر

س����نغافورة � رويت����رز: قال 
متعاملون ان أسعار العقود االجلة 
للنفط اخل����ام األميركي هبطت 
دون 80 دوالرا للبرميل أمس في 
التعامالت االلكترونية لبورصة 
نيويورك التجارية )ناميكس( بعد 
ارتفاعها 1% اليوم السابق بعدما 
اظه����رت بيانات الدارة معلومات 
الطاقة األميركية انخفاضا كبيرا 
غير متوقع في مخزونات اخلام 

االسبوع املاضي.
 وبلغ سعر عقود النفط اخلام 
القرب اس����تحقاق شهر ديسمبر 
79.79 دوالرا للبرميل منخفضا 61 
سنتا، وكان العقد قفز عند التسوية 
يوم االربع����اء في ناميكس 0.80 
دوالر إلى 80.40 دوالرا للبرميل، 
وانخفض سعر عقود مزيج النفط 
اخلام برنت في لندن 59 سنتا الى 

78.30 دوالرا للبرميل. 

 وج����اء صع����ود النفط يوم 
األربعاء بعد ان قالت ادارة معلومات 
الطاقة األميركي����ة ان مخزونات 
النف����ط التجارية ف����ي الواليات 
املتحدة هبطت مبقدار 4.0 ماليني 
إلى 335.9 مليون برميل  برميل 
االس����بوع املاضي وهو انخفاض 
اكبر كثيرا من متوسط توقعات 
احملللني في مس����ح ل� »رويترز« 

والبالغ 1.4 مليون برميل. 

ق����ال رئيس الوزراء األردني نادر الذهبي ان 
األردن قرر جتديد ضمان جميع الودائع في بنوك 
اململكة حتى نهاية عام 2010 وذلك لتعزيز الثقة 
في نظامه املصرفي ولتخفيف آثار التباطؤ العاملي 
على االقتصاد األردن����ي املعتمد على املعونات 
التي تس����ببت في تباطؤ في النمو واالستهالك 

احمللي.
وأضاف الذهب����ي ان القرار يأتي انطالقا من 
واجب احلكومة ومس����ؤولياتها جتاه االقتصاد 

الوطني.
ويبلغ عدد البن����وك التجارية في األردن 23 
بنكا لها تعرض محدود لألسواق الغربية ويساعد 
نظام اش����رافي قوي يديره بنك مركزي مستقل 
في تقييد تعرضها للتقلبات في أسواق العمالت 
والعقارات واألسهم، وبلغ اجمالي حجم الودائع 
بالبنوك االردنية و19.462 مليار دينار مبا يعادل 

27.4 مليار دوالر في يوليو من العام املاضي.
وقال الذهبي ان البنك املركزي خفف سياسته 
النقدية في بداية األزمة في العام املاضي وذلك 
لضمان املعروض من السيولة عن طريق التوقف 

عن إصدار ش����هادات إيداع وخفض املتطلبات 
اإلجبارية بش����أن الودائ����ع التجارية وخفض 
أس����عار الفائدة إلتاحة أم����وال لإلقراض حلفز 

النمو االقتصادي.
وأضاف انه نتيجة لهذا فإن البنوك توفرت 
لديها سيولة تبلغ اكثر من 3.7 مليارات دينار 

اردني في السوق احمللي.
وأكد الذهب����ي ان البنوك احمللية متكنت من 
اس����تيعاب آثار األزمة املالي����ة العاملية مع عدم 
ظهور اي حاالت إفالس وانه رغم تضرر الربحية 
فإن إعادة هيكلة الديون واحملافظ االستثمارية 
ستحس����ن قدرتها على املنافسة عندما يتعافى 

االقتصاد.
وسجل حجم االحتياطيات األجنبية مستوى 
قياسيا مرتفعا بلغ 10 مليارات دوالر وهو مستوى 
يقول مسؤولون انه يخفف وطأة اآلثار اخلارجية 
على االقتصاد األردني، وتعد حماية الدينار األردني 
املرتبط بالدوالر األميركي احد أركان السياسة 
النقدية وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي 

انها تخدم اقتصاد اململكة بشكل جيد.

املنامة � رويترز: قالت مصادر مصرفية إن مصرف 
البحرين املركزي علق العمل بسقف كان فرضه على 
تعرض البنوك لألسواق العقارية املتعثرة في املنطقة 
مما يسلط الضوء على املتاعب التي تواجهها اجلهات 

التنظيمية الحتواء تبعات األزمة.
وقال مصرفي كبير ل����دى بنك جتزئة بحريني 
لرويت����رز »كانت هناك توجيه����ات صدرت في أول 
أغسطس ثم جرى سحبها في 18 أغسطس وتعليقها 

بالكامل حتى اشعار آخر«.
كانت البنوك في منطقة اخلليج باشرت استثمارات 
ضخمة في األسواق العقارية باملنطقة خالل طفرة 
أس����عار النفط التي دامت ست سنوات لكن انفجار 
الفقاعة العقارية في دبي )املركز السياحي والتجاري 
للمنطقة عام 2008( أثار املخاوف بشأن حجم تعرض 

البنوك.
كان مص����رف البحرين املرك����زي فرض في أول 

أغس����طس سقفا بنس����بة 30% على حصة التمويل 
العق����اري الذي ميكن لبنوك البحرين االحتفاظ بها 
في إجمالي محافظها التمويلية كما وضع حدا أقصى 
لالستثمارات العقارية للبنوك عند 40% من قاعدة 

رؤوس أموالها.
وقال املصدر املصرفي »أدرك البنك املركزي في 
اللحظات األخيرة انه تس����رع بعض الشيء في هذا 
القرار وقرروا إعادة النظر فيه الس����تحداث لوائح 

تشمل كل القطاعات«.
وأضاف »وأنا واثق من أنه حدثت بعض الضغوط 
من بنوك معينة كانت س����تجد صعوبة كبيرة في 
االلتزام بتلك النس����بة«. من جهة أخرى، قال البنك 
املركزي العماني إن صافي أرباح البنوك التجارية 
العمانية تراجع 6.89% في التسعة أشهر األولى من 
2009 بسبب ارتفاع مخصصات القروض املعدومة 

وتباطؤ منو االئتمان.

بيروت � يو.بي.آي: أظهر تقرير شهري جلمعية 
املصارف امس ان الدي���ن العام للدولة اللبنانية 
وصل في نهاية شهر اغسطس املاضي الى 48.5 
مليار دوالر مقابل 47.9 مليار دوالر في يوليو الذي 

سبقه و47 مليار دوالر في نهاية العام املاضي.
وارتفع الدين اللبناني خالل األشهر ال� 8 األولى 

من العام 2009 بحدود 1.5 مليار دوالر.
وفي اغس���طس املاضي ارتفع الدين اللبناني 

600 مليون دوالر.
وكان الدين العام للبنان وصل في العام 2008 
ال���ى 47 مليار دوالر بزيادة 5 مليارات دوالر عن 

العام 2007.
وكان الدين العام للبنان سجل 42 مليار دوالر 

في نهاية العام 2007.
وس���جل الدين اللبناني في نهاية العام 2006 

بحدود 40.4 مليار دوالر.

قطر ترفع سعر نفطها البحري

جي.إس الكورية تفوز
بعقد توسعة مصفاة في اإلمارات

»بي إن بي باريبا« يربح 1.9 مليار دوالر

طوكيو � رويترز: قال أحد السماس���رة أمس ان قطر رفعت بأثر 
رجعي سعر البيع الرسمي لنفطها اخلام البحري لشحنات أكتوبر 
الى 72.85 دوالرا للبرميل وهو ما يزيد 4.88 دوالرات عن مس���تواه 
في ش���هر سبتمبر. وقال السمسار ان قطر حددت أيضا سعر البيع 
الرسمي خلام قطر البري لشحنات أكتوبر على اساس 73.55 دوالرا 

للبرميل مرتفعا من 68.23 دوالرا في سبتمبر.

سول � رويترز: قالت شركة جي.اس الكورية اجلنوبية لألعمال 
الهندسية واالنش���اءات امس انها فازت بعقد قيمته 3.1 مليارات 
دوالر ملشروع إضافة وحدة إلى مصفاة الرويس في دولة االمارات 
العربية املتحدة في أكبر مش���روع على االطالق تفوز به ش���ركة 

تشييد كورية واحدة.
 وذكرت الش���ركة في بيان أن العقد ال���ذي حصلت عليه من 
»تكرير« التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( يقضي 
باقامة وحدة تكس���ير باحلفز في مصفاة الرويس بحلول يناير 

عام 2014.

باريس � كونا: أعلن مصرف »بي ان بي باريبا« أمس انه حقق أرباحا 
جتاوزت توقعات السوق حيث ارتفعت صافي الربح في الربع الثالث من 

العام احلالي بنسبة تزيد على 44% ليصل الى 1.9 مليار دوالر.
وق����ال مصرف »بي ان بي باريبا« في بيان له ان األرباح التي حققها 
كان����ت أعلى من توقعات كثير من احملللني االقتصاديني الذين قدروا ان 
املصرف سيحقق صافي أرباح يبلغ حوالي 1.6 مليار دوالر خالل فترة 

األشهر ال� 3.

»تويوتا«: أرباح غير متوقعة بالربع الثاني

»باناسونيك« تسعى لالستحواذ على »سانيو«

»المركزي األوروبي« يثّبت أسعار  الفائدة عند %1 
وتعافي منطقة اليورو يمضي قدماً 

كشفت أبحاث جديدة لشركة »فينشر ميدل إيست« 
أنه من املتوقع أن ترتفع قيمة الصفقات والتعاقدات في 
مجال التصميمات الداخلية والتجهيزات والتشطيبات 
داخل دول مجلس التع���اون اخلليجي مبا يقرب من 

90% العام املقبل.
فمن املتوقع أن تتجاوز التشغيالت في هذا املجال 
عام����ي 2009 و2010 مبلغ 22 ملي����ار دوالر، حيث من 
املتوقع أن يتم ثلثا هذه التشغيالت في دولة اإلمارات 

وحدها.

قطاع االنشاءات

وكانت شركة »فينشر ميدل إيست« قد قامت بهذه 
الدراسة حلساب شركة دي إم جي وورلد ميديا منظمة 
معرض إنديكس للتصميمات الداخلية، وأكدت فيه أن 
إجمالي قيمة مش���روعات اإلنشاءات اجلديدة جلميع 
القطاعات )وتشمل الضيافة والتجارة ومبيعات التجزئة 
واإلسكان( في دول مجلس التعاون اخلليجي والتي 

تكتمل في العام 2010/2009 ستبلغ 149 مليار دوالر.
وبالرغ���م من األزمة املالية العاملية احلالية، إال أن 
النمو االقتص���ادي لدولة اإلمارات مازال يتفوق على 

دول اخلليج األخرى.
ذلك أنها متتلك 66% من إجمالي مشروعات اإلنشاء 
اجلديدة في املنطقة، تتبعها السعودية بنسبة 15% وقطر 

بنسبة 10%، وفق أرقام »فينشر ميدل إيست«.
وتشمل مش���روعات التصميمات الداخلية جميع 
األعمال اخلاص���ة باألرضية واألس���قف واحلوائط، 
وهي تشغل ما نسبته 15% الى 20% من إجمالي قيمة 

املشروعات اإلنشائية في املتوسط.

أعمال التجهيزات والتشطيبات

أما أعمال التجهيزات والتشطيبات، فتشمل أعمال 
التوصي���الت الكهربائية وفرش���ات األثاث واملطابخ 
وجتهيزات احلمامات وتصل نسبتها من إجمالي قيمة 
املشروعات اإلنش���ائية حوالي 5% الى 8% أخرى في 

املتوسط.
ويذكر أن مشروعات اإلنشاء اإلسكانية متثل اجلزء 
األكبر من ميزانيات التصميمات الداخلية والتجهيزات 
والتشطيبات، حيث تصل إلى 49% من اإلجمالي، بينما 
تصل نسبة ما حتصل عليه املشروعات التي تتم في 
مجال الفنادق إلى 27%، بينما تصل نسبة ما حتصل 
عليه املشروعات اإلنشائية في مجال املساحات املكتبية 
إلى 19%، أما النس���بة التي يختص بها مجال مبيعات 

التجزئة فتصل إلى %6.
وق���د صرح لو بوكانان، مدي���ر معرض إنديكس، 
بقوله: »يظهر التقرير أن هناك مستقبال طيبا لصناعة 
التصميمات الداخلية، وذلك بينما يتحرك االقتصاد 
للنهوض من كبوة األزمة االقتصادية العاملية. ما يعني 
أن دولة اإلمارات مازالت متثل احملرك األساسي لهذه 
الصناعة، وهو ما يؤكد صحة القول بأن وضعية دبي 
تسمح لها بأن تكون املركز الرئيس لصناعة التصميمات 

الداخلية في العالم«.

طوكيو � د.ب.أ: أعلنت مجموعة 
تويوتا موت����ور كورب اليابانية 
أكبر منتج سيارات في العالم أمس 
حتقيق أرباح غير متوقعة خالل 
الربع الثاني من العام املالي احلالي 
حتى 30 سبتمبر املاضي في حني 
قلصت توقعات خسائرها للعام 
ككل بأكثر من النصف. يأتي ذلك 
بفضل انتعاش مبيعات السيارات 
في العديد من دول العالم نتيجة 
حزم حتفيز االقتصاد احلكومية 

وقيام الشركة بخفض نفقاتها.
وذكرت املجموعة اليابانية أنها 
تتوقع تس����جيل خسائر صافية 
خالل العام املالي احلالي ككل الذي 
ينتهي ف����ي 31 مارس قدرها 200 
مليار ين مبا يعادل 2.2 مليار دوالر 
في حني كانت اخلسائر املتوقعة 

سابقا 450 مليار ين. كما خفضت 
املجموعة بشدة توقعاتها بشأن 
خسائر التشغيل من 750 مليار 

ين إلى 350 مليار ين.
ورفعت توقعات اإليرادات خالل 
العام املالي الذي ينتهي في 31 مارس 
املقبل إلى 18 تريليون ين مقابل 
16.8 تريليون ين توقعات سابقة. 
كما زادت توقعاتها بشأن املبيعات 
في آسيا وأميركا الشمالية. وبعد 3 
فصول من اخلسائر املستمرة عادت 
تويوت����ا إلى حتقيق أرباح خالل 
الربع الثاني من العام املالي احلالي 
مسجلة أرباحًا صافية قدرها 21.8 
مليار ين. كانت أرباح الشركة خالل 
الفترة نفس����ها من العام املاضي 
139.8 مليار ي����ن. وبلغت أرباح 
تشغيل تويوتا خالل الربع الثاني 

من العام املالي 58 مليار ين وهو 
ما يتج����اوز توقعات اخلبراء في 
حني كانت أرباح التشغيل خالل 
الفترة نفس����ها من العام املاضي 
169.5 مليار ين. وذكرت تويوتا 
أن صافي خسائرها خالل النصف 
األول من العام املالي بلغ 56 مليار 
ين مقابل أرباح قدرها 493.4 مليار 
ين خالل الفترة نفسها من العام 
املاضي. في الوقت نفسه أعلنت 
الش����ركة أنه تراجعت مبيعاتها 
خ����الل النصف األول م����ن العام 
املالي مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي بنس����بة 31.3% إلى 
8.4 تريليونات ين بسبب تراجع 
الطلب على السيارات في مختلف 
ارتفاع  إلى جانب  العالم  مناطق 

قيمة الني أمام الدوالر.

طوكيو � د.ب.أ: بدأت شركة اإللكترونيات اليابانية 
»باناسونيك كورب« أمس عملية استحواذها املقررة 
على منافستها، اليابانية أيضا، »سانيو إلكتريك«. 
وعرضت باناس���ونيك 131 ينا مبا يعادل 98 سنتا 
أميركيا مقابل كل س���هم في س���انيو، وكان سعر 
سهم سانيو عند اإلقفال أمس االول 172 ينا. وتؤكد 
باناسونيك ان عرض الش���راء الذي طرحته على 
مساهمي سانيو حتى 7 ديسمبر املقبل سينجح، 

حيث يوافق أكبر ثالثة مساهمني في سانيو، وبينهم 
بنك جولدمان ساكس االستثماري � األميركي، على 
العرض. تقدر التكلف���ة اإلجمالية للصفقة بنحو 
400 مليار ين. كانت خطة االستحواذ الودي على 
س���انيو مخططة منذ أكثر من ع���ام، ويعتقد انها 
س���تمثل تهديدا ملكانة ش���ركة هيتاشي اليابانية 
كأكبر ش���ركة إلكترونيات ف���ي اليابان من حيث 

حجم املبيعات.

البيانات  أكتوب���ر تدع���م  في 
القائلة  النظ���ر  عموما وجهة 
بأن التعاف���ي ميضي قدما في 

منطقة اليورو.

لتصل من 4.25% إلى مستواها 
القياسي املنخفض احلالي عند 

1% في مايو. 
ومنذ اجتماع البنك املركزي 

فرانكفورت � رويترز: أبقى 
البنك املركزي األوروبي سعر 
إعادة التمويل الرئيس���ي عند 
مستوى قياسي منخفض يبلغ 
1% وذل���ك كما كان متوقعا من 

جانب االقتصاديني.
ويتحول اآلن اهتمام األسواق 
إلى املؤمتر الصحافي لرئيس 
البنك جان كلود تريشي حيث 
القرار ويقدم أحدث  سيشرح 
تقييمات البنك حلالة االقتصاد، 
كما أبقى البنك سعر اإلقراض 

احلدي عند %1.75.
ولم يكن القرار مفاجئا، فقد 
توقع 78 اقتصاديا استطلعت 
»رويترز« آراءهم أن يبقي البنك 
املركزي األوروبي أسعار الفائدة 

دون تغيير.
وكان البنك بدأ خفض أسعار 
الفائدة في أكتوبر تشرين األولى 
2008 عندما كانت األزمة املالية 
تعصف باقتصاد منطقة اليورو 

.. و»البريطاني« يرفع قيمة
شراء األصول إلى 200 مليار إسترليني

 لندن – رويترز: قال بنك اجنلترا املركزي أمس إنه س��يزيد 
قيمة برنامجه للتيسير الكمي 25 مليار جنيه إسترليني للمساعدة 

في إنعاش االقتصاد البريطاني الذي يعاني من الركود.
وبهذه الزيادة ترتفع قيمة البرنامج املخصص لشراء األصول 
إلى 200 مليار جنيه إس��ترليني  ما يعادل أكثر من 14% من الناجت 
االقتصادي البريطاني. وكما هو متوقع أبقى بنك اجنلترا أسعار 
الفائدة دون تغيير عند مس��توى 0.5% القياسي املنخفض. وكان 
ثلثا عدد احملللني الذين استطلعت آراؤهم توقعوا أن يوسع البنك 
برنامجه لشراء األصول لكن اآلراء انقسمت بشأن حجم الزيادة 

هل تكون 25 مليار جنيه إسترليني أم 50 مليارا؟
وجعلت مؤش��رات متضاربة بشأن حالة االقتصاد البريطاني 
قرار هذا األسبوع صعبا. وش��هد االقتصاد البريطاني انكماشا 
مفاجئ��ا في الربع الثالث من العام مم��ا يجعل الركود احلالي هو 

األطول منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من 50 عاما.

البنك املركزي األوروبي

اإلمارات تتصدر تليها السعودية وقطر

مشروعات بقيمة 149 مليار دوالر بدول الخليج حتى عام 2010


