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الذهب قياسي من جديد
فوق مستوى 1225 دوالرًا لألوقية

إقبال البنوك المركزية على الشراء

لندنـ  رويترز: سجلت أسعار الذهب مستوى 
قياسيا جديدا فوق 1225 دوالرا لألوقية »األونصة« 
في أوروبا امس )اخلميس( مع تراجع الدوالر ألقل 
مستوى له في 16 شـــهرا أمام اليورو األمر الذي 
أنعش اإلقبال على شـــراء املعـــدن األصفر كأداة 

استثمار بديلة.
وأدى ضعف الدوالر إلى املزيد من االرتفاع في 
أسعار الذهب بأكثر من عملة وسط أحاديث عن 
اقبال املزيد من البنوك املركزية على شراء الذهب 
ومخاوف بشأن آفاق التضخم وارتفاع على نطاق 

واسع في أسعار السلع األولية.
وبلغ سعر الذهب في املعامالت الفورية مستوى 
1226.10 دوالرا لألوقية وكان قد سجل 1218.85 دوالرا 

مقارنة مع 1215.90 دوالرا في أواخر املعامالت في 
سوق نيويورك اول من أمس األربعاء.

وقال املدير لدي ساكسو بنك أولي هانسن إن 
مجموعة من العوامل من بينها اقبال البنوك املركزية 
على الشراء واملخاوف بشأن أسواق العمالت تدعم 
الذهب. وتابع ان الذهب »تلقى دعما بالتأكيد من 

انتعاش اليورو وضعف الدوالر«.
وســـجلت الفضة 19.20 دوالرا لألوقية دون 
تغيير عن اإلغالق السابق في نيويورك، وتراجع 
البالتني في التعامالت الفورية إلى 1496.00 دوالرا 
لألوقية من 1500 دوالر بينما انخفض البالديوم 
بصورة طفيفة إلى 387 دوالرا لألوقية من 387.50 

دوالرا.

بنك أبوظبي الوطني سيواصل
االستثمار في دبي والتوسع في آسيا

وتشكل تلك الديون جزءا كبيرا من 
إجمالي ديون دبي البالغة 80 مليار 
دوالر. ولدى »نخيل« اململوكة لدبي 
العاملية وتقوم ببناء جزر صناعية 
على شكل سعف النخيل سندات 
إسالمية قيمتها 3.5 مليارات دوالر 
تستحق في 14 ديسمبر، إضافة 
إلى ديون تبلغ 980 مليون دوالر 
تســــتحق في 13 مايو 2010. أما 
»ليمتلس« وهي شــــركة التنمية 
العقارية األخــــرى لدبي العاملية 
فلديها ســــندات إسالمية قيمتها 
1.2 مليار دوالر تســــتحق في 31 

مارس القادم.

شركتي التنمية العقارية في دبي 
»نخيل« و»ليمتلس« تزيد على 
200 مليون دوالر وأنه استثمر 114 
مليون دوالر في صكوك لنخيل 

قيمتها 3.52 مليارات دوالر.
 وأحدثت دبي صدمة في أسواق 
العاملية األســــبوع املاضي  املال 
حينمــــا قالت إنها ســــتطلب من 
مقرضي مجموعة دبي العاملية التي 
تقف وراء النمو السريع لإلمارة 
تأجيل مدفوعات ديون مبليارات 
الدوالرات. وبلغــــت ديون »دبي 
التــــي تديرها حكومة  العاملية« 
اإلمارة 59 مليار دوالر في أغسطس 

رويتــــرز: قال بنــــك أبوظبي 
الوطني أمس إنه سيســــتمر في 
االستثمار في دبي لكنه سيتوخى 
احلذر وذلك في الوقت الذي يعتزم 

فيه التوسع في أنحاء آسيا.
 وأعلن بنك أبوظبي الوطني 
أكبر بنــــك في االمارات من حيث 
القيمة السوقية من هونغ كونغ 
عن خطط للتوسع في ست دول 
آسيوية من بينها الصني والهند 

وماليزيا.
وقال البنك في وقت ســــابق 
هذا األســــبوع إن حجم تعرضه 
لوحدتني لـ »دبي العاملية« املثقلة 
بالديون يبلغ 345 مليون دوالر. 
وأدى قلق املستثمرين من تعرض 
البنك لـ »دبي« إلى انخفاض أسهمه 
19% هذا األســــبوع. وأوضح بنك 
أبوظبي الوطني أن تعرضه يعد 
منخفضا مقارنة بأصول يديرها 

حاليا قيمتها 51 مليار دوالر.
 وقال الرئيس التنفيذي للبنك 
مايكل تومالني في مؤمتر صحافي 
»نعم ســــنقرض عمالء في دبي 
ونيويورك ولندن وهونغ كونغ 

لكن بحرص وانتقائية«.
 كان بنك أبوظبي الوطني أعلن 
أن لديه قروضا مســــتحقة على 

بنك أبوظبي الوطني

»المركزي« األوروبي يبقي
أسعار الفائدة عند %1

محيي الدين: أزمة دبي ستزول 
سريعاً والشركات ستتعافى

الدوالر يسجل أعلى مستوى 
أمام الين بعد بيانات البطالة

رويترز: أبقى البنك املركزي 
األوروبي سعر الفائدة الرئيسي 
دون تغيير عند مستوى قياسي 
منخفض يبلغ 1% للشهر السابع 
على التوالي امس اخلميس وهو 
ما توقعه االقتصاديون. وترقب 
األسواق اآلن املؤمتر الصحافي 
لرئيس البنك جان كلود تريشيه 
حيث ســــيعلن أحدث التوقعات 
املتوقع على  االقتصادية ومــــن 
نطاق واسع أن يكشف تفاصيل 
عن الطريقة التي سيبدأ بها البنك 
املركزي سحبا تدريجيا إلجراءات 
ضخ السيولة الطارئة في النظام 
املصرفي. كما أبقى البنك ســــعر 
االيداع ألجل ليلــــة واحدة وهو 
سعر فائدة قياسي ألسواق النقد 
عند 0.25% وعلى سعر االقراض 

احلدي عند 1.75% وتوقع 80 خبيرا 
اقتصاديا استطلعت »رويترز« 
آراءهم أن يبقــــي البنك املركزي 
أســــعار الفائدة الرئيســــية عند 
مســــتوى قياســــي منخفض في 
ظل عــــودة التضخــــم منذ فترة 
وجيزة فحسب واستمرار الشكوك 
احمليطة بالتعافي االقتصادي. ومن 
املتوقع أن يؤكد تريشيه أن عملية 
االقراض التالية ألجل 12 شــــهرا 
واملقررة في 16 ديسمبر ستكون 
األخيرة للبنك املركزي األوروبي. 
كما تنتظر األسواق قرارا بشأن ما 
إذا كانت القروض ستقدم بنفس 
ســــعر الفائدة البالــــغ 1% أم أن 
التكلفة زادت وتلميحات عما إذا 
كان البنك املركزي سيواصل قبول 

كل طلبات التمويل في 2010.

كونا: صرح وزير االستثمار 
املصــــري د.محمود محيي الدين 
أزمة دبي ســــتزول سريعا  بأن 
وستتعافى الشركات اإلماراتية 
التي تعرضت لألزمة، مؤكدا ان 
االقتصاد اإلماراتي يتمتع بقوة 
متكنــــه مــــن عبور تلــــك األزمة 
الطارئــــة. ونقلت وكالــــة أنباء 
الشرق األوسط اليوم عن محيي 
الديــــن قوله »مــــا يطمئننا هو 
قوة االقتصاد اإلماراتي وتنوعه 
أكثر من  اليوم علــــى  واعتماده 
مصدر مبا في ذلك النفط والغاز 
الطبيعي واألنشطة االستثمارية 
والتجارية املختلفة وتنوع احملافظ 

االستثمارية«.
وأشار في هذا اإلطار أيضا الى 
قوة األصول سواء في دبي أو في 
الى  احلكومة االحتادية، مشيرا 
تنوع االستثمارات اإلماراتية مثل 
قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومــــات والبنوك واخلدمات 
املالية وقطاع مشروعات البنية 
األساســــية. وأوضــــح أن هناك 
»خلطا« عند املراقبني واملتابعني 
لألزمة بني تعثر بعض الشركات 
في االمارات وقدرة حكومة إمارة 
دبي واحلكومــــة االحتادية على 

الوفاء بالتزاماتها. وحول أزمة دبي 
األخيرة وتأثيرها على االقتصاد 
املصري رأى محيي الدين أنه كانت 
هناك »مبالغــــة« في التأثر بهذه 
األزمة في اليوم األول من اإلعالن 
عنها بالنسبة للسوق املصري في 
ظل انخفاض البورصة املصرية 
حوالي 8%. وأشار الى ان البورصة 
املصرية ســــرعان ما استعادت 
بعضا مما فقدته على مدى يومني 
متتاليــــني، معتبرا أن ذلك يؤكد 
الثقة في االقتصاد املصري أوال 
والثقة في االقتصاد اإلماراتي في 
الطارئة. وذكر  مواجهة املشكلة 
محيي الدين ان حركة التجارة بني 
مصر واإلمارات خالل السنوات الـ 
5 املاضية تضاعفت، مشيرا الى 
أن متوسط حجم التبادل التجاري 
بني البلدين تراوح في العام األخير 
بني 1.3 مليــــار دوالر و1.5 مليار 
واصفا ذلك بأنه »زيادة مبشرة 
وكبيرة«. وكان املؤشر الرئيسي 
للبورصة املصرية قد اســــتعاد 
خالل اليومــــني األخيرين بعضا 
مما فقده تأثرا بأزمة دبي وذلك 
بنسبتي 3.39 و2.8% على التوالي 
نتيجة لعمليات شراء على أسهم 

قيادية وكبرى بالسوق.

رويترز: عزز الدوالر األميركي 
مكاسبه على نحو طفيف أمام الني 
بعد أن أظهرت بيانات انخفاض 
عدد طلبات احلصول على اعانات 
البطالة للمرة األولى في الواليات 
املتحدة في األســــبوع املاضي ما 
أنعش اآلمال في حتســــن سوق 

إلى  الدوالر  الوظائف. وارتفــــع 
88.28 ينــــا في أعلى مســــتوى 
يســــجله خالل اجللسة من نحو 
البيانات.  88.10 ينا قبل صدور 
وبذلك يكون الــــدوالر قد ارتفع 
بنسبة 0.9% أمام العملة اليابانية 

خالل اليوم.

البنوك البريطانية متعرضة
بخمسة مليارات دوالر لـ »دبي العالمية«

»بيجو« و»ميتسوبيشي موتورز«
تسعيان إلى تعميق الروابط

 طوكيوـ  رويترز: قد تشــــتري بيجو ســــتروين 
الفرنسية لصناعة السيارات حصة أكبر في نظيرتها 
اليابانية ميتسوبيشي موتورز في اطار خطة لتجاوز 

أكبر تباطؤ في الصناعة.
 وأغلقت أسهم ميتسوبيشي موتورز على ارتفاع 
نســــبته 13.4% أمس اخلميس بعدما أفادت صحيفة 
نيكي اليومية االقتصادية بأن بيجو ثاني أكبر منتج 
للسيارات في أوروبا رمبا حتصل على حصة بني 30 
و50% مبقابل يصل الى 300 مليار ين )3.4 مليارات 
دوالر( وارتفعت أسهم بيجو 1% في بداية املعامالت 

األوروبية.
وأكدت الشــــركتان أنهما جتريان محادثات بشأن 
تعزيز عالقاتهمــــا احلالية وهو ما قد يتمخض عنه 

شــــركة رائدة في صناعة الســــيارات تعمل بالطاقة 
الكهربية، وتقول ميتسوبيشــــي إن من الوارد إبرام 

شراكة رأسمالية.
وقالت نيكي إن االدارة العليا في ميتسوبيشــــي 
مستعدة لقبول استحواذ بيجو على غالبية الشركة 

إذا كانت الشروط مناسبة.
وقال ياســــواكي ايواموتو محلل السيارات لدى 
أوكاسان لألوراق املالية »بالنسبة مليتسوبيشي موتورز 
فإن بيجو شــــريك منوذجي«. وأضاف »سيكون من 
الصعب على ميتسوبيشي أن تتحمل مبفردها تكاليف 
اجراء أبحاث وتطوير تكنولوجيا بيئية وإذا ما نظرت 
الى صناعة السيارات العاملية فليس هناك سوى حفنة 

من الشركاء الذين ميكنك االختيار من بينهم«.

قالــــت صحيفــــة   رويتــــرز: 
فاينانشال تاميز إن اجمالي تعرض 
البنوك البريطانية ملجموعة دبي 
العامليــــة يبلغ خمســــة مليارات 
دوالر مما يجعل من هذه البنوك 
أكبر مقرض أجنبــــي للمجموعة 
اململوكة حلكومة دبي وذلك نقال 

عن مصرفيني ومستشاريهم.
ورويال بنك أوف اسكوتلندا هو 
البريطانية تعرضا  البنوك  أكبر 
وقالت إن حجم تعرضه يتراوح 

بني مليار وملياري دوالر.
وأضافت أن بنوك إتش.إس.بي.
سي وستاندرد تشارترد ولويدز 
متعرضة بنحو مليار دوالر لكل 
منها  ويتركز اجلــــزء األكبر من 
قروض البنوك البريطانية لوحدات 
دبي العاملية التــــي التزال حتقق 
أداء جيدا مثل موانئ دبي العاملية 

ومنطقة جبل علي احلرة.
وكشــــفت دبــــي العاملية يوم 
االثنني املاضي عــــن خطة إلعادة 

هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دوالر. 
وقالت الصحيفة إنه بناء على هذه 
اخلطة فإن تعرض رويال بنك أوف 
اســــكوتلندا تقلص إلى نحو 700 
مليون دوالر وهو مســــتوى أقل 

كثيرا مما كان يخشى منه.
وذكرت رويتــــرز إن مقرضي 
دبي العاملية شكلوا جلنة من ستة 
بنوك من بينها البنوك بريطانية 
األربعــــة، من املقــــرر أن جتتمع 

األسبوع املقبل.

أسواق الخليج تفتتح جلساتها
على استقرار وتغلق باللون األخضر

توقعات بتداعيات سلبية على نمو
اقتصاد اإلمارات واقترابه بشدة من الصفر

أ.ف.پ: افتتحت بورصات اخلليج الثالث العاملة 
امس على قدر من االستقرار بعد خسائر سجلتها في 
االيام املاضية، وذلك مع انحسار املخاوف من تداعيات 

ازمة ديون مجموعة »دبي العاملية« على ما يبدو.
وسجلت اسواق الدوحة والكويت واملنامة ارباحا 
طفيفة، وارتفع مؤشر سوق قطر بنسبة 1% متخطيا 
عتبة سبعة االف نقطة، وساهم نشاط اسهم القطاع 

املصرفي في دفع املؤشر نحو االرتفاع.
وكانت سوق الدوحة ربحت 5.3% االربعاء املاضي 
ولكن بعد ان خســــرت 8.3% يوم الثالثاء، اما سوق 
الكويت فافتتح على ارتفاع طفيف بـ 0.08% بعد تذبذب 
حاد. وكانت السوق الكويتية ثاني اكبر االسواق املالية 
العربية خسرت في اليومني املاضيني 2.7 و1.4% على 

التوالي. اما ســــوق البحرين فارتفعت عند االفتتاح 
بنسبة 0.37% بعد ان تراجعت بشكل طفيف االربعاء 
املاضي وتبقى سوقا االمارات ودبي وابوظبي مغلقتني 
امس لليوم الثاني في عطلة العيد الوطني االماراتي، 
فيما التزال سوق السعودية االكبر في العالم العربي 
مغلقة في عطلة عيد االضحى وكذلك سوق مسقط.

من جهة اخرى قال مدير ادارة االصول ببنك سيكو 
االستثماري في املنامة شكيل سردار الشرق االوسط 
ال يقتصر على دبي وهذا ما ادركه املستثمرون، وتتبع 
السوق القطرية اآلن العوامل االساسية اخلاصة بها، 
وزاد مؤشر بورصة قطر 1.2% ليغلق على 7034 نقطة 
مع صعود سهمي قطر لنقل الغاز )ناقالت( وبنك قطر 

الوطني 3.9 و2.1% على الترتيب.

رويترز: ينتظر أن يكــــون النمو االقتصادي في 
اإلمارات العربية املتحدة مخيبا لآلمال العام القادم حيث 
من املتوقع أن ترفع متاعب ديون دبي تكاليف االئتمان 
في وقت لم يعد مبقدور املســــتثمرين االعتماد على 
الدعم الضمني من الدولة للشركات اململوكة حكوميا. 
كانت أزمــــة االئتمان العاملية دفعت أكبر اقتصاديني 
خليجيني ـ الســــعودية واإلمارات ـ إلى التباطؤ هذا 
العام لكن اإلنفاق احلكومي املرتفع وحتسن أسعار 
النفط يساعدان فيما يبدو أكبر منطقة مصدرة للنفط 

في العالم على النهوض مجددا.
غير أن فرص اإلمارات تضاءلت بعدما طلبت دبي 
التي متتعت ذات يوم بنمو مذهل يغذيه قطاع العقارات 
جتميد سداد ديون مبليارات الدوالرات على شركات 

بناء رئيسية مملوكة حلكومة اإلمارة.

وقال كبير االقتصاديني لتركيا والشرق األوسط 
لدى جولدمان ساكس أحمد أكارلي : »رغم أن أبوظبي 
قد تقود النمو من اآلن فصاعدا فإن من املستبعد أن 
يكــــون مبقدور اإلمارات تكرار النمو املثير لالعجاب 

الذي حققته على مدى األعوام العشرة األخيرة«.
وقال عن توقعات 2010 »أميل حاليا إلى التفكير 

بأن منو اإلمارات سيكون قريبا جدا من الصفر«.
وقبل تفجر أزمة الديون في 25 نوفمبر كان أكارلي 

يتوقع منوا نسبته %3.5.
وفي مسح أجرته رويترز قبل طلب جتميد سداد 
ديون دبي توقع احملللون منو اقتصاد اإلمارات %2.9 
العام القادم بعد انكماشه 1.1% في 2009 وهو مستوى 
أقل بكثير من متوســــط بلغ 8% علــــى مدى األعوام 

الثالثة السابقة.

النحسار المخاوف من تداعيات أزمة ديون دبي

وزير االقتصاد اإلماراتي: »دبي العالمية« ستعيد 
هيكلة مديونيتها وستسدد تعهداتها المالية

د.ب.أ: أكد وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن سعيد 
املنصوري إن شركة »دبي العاملية« ستعيد هيكلة ديونها 

وستسدد تعهداتها املالية.
 وقال املنصوري في تصريح له: إننا »نســـتغرب 
احلملة االعالمية على دولة االمارات على وجه العموم 
وامارة دبي على وجه اخلصوص كونها تعكس دهشة 
الكثيرين حيال قصة جناح دبي على املستويني االقليمي 
والعاملي وعلى عدم قدرة بعض اقتصادات الدول على 
حتقيق طفرة اقتصادية هائلة كتلك التي تشهدها دولة 
االمارات وإمارة دبي«. واضاف أنها مجرد مسألة وقت 

إلعادة هيكلة ديونها وتسديدها. 
من ناحية أخـــرى، قال صندوق النقـــد الدولي إن 
اخلطوات التي اتخذت حتى اآلن ســـوف تســـاهم في 

وقف العدوى الناشئة من اإلعالن الذي صدر األسبوع 
املاضي من شـــركة »دبي العاملية« بأنها في حاجة إلى 
فترة جتميد ملدة 6 أشهر لتسديد التزاماتها املالية. وتبلغ 
مديونية الشـــركة 59 مليار دوالر، وقالت إنها ستعيد 
هيكلة 26 مليار دوالر من ديونها. وكان البنك املركزي 
اإلماراتي قد ذكر في وقت ســـابق من هذا األسبوع أنه 
على اســـتعداد لضخ سيولة نقدية في البنوك لتعزيز 
القطاع املالي والتخلص من حالة االضطراب الناشئة 
عن أزمة مديونية »دبي العاملية«، فيما أشـــارت وزارة 
االقتصاد بشكل ضمني إلى أنه مت إقراض بعض األموال 
بالفعل. ومن املتوقع أن يعدل صندوق النقد توقعاته 
باالنخفاض للقطاعات غير النفطية في دولة اإلمارات 

عقب أزمة الديون.

أكد أنها مجرد مسألة وقت إلنهاء أزمة ديونها 

سلطان بن سعيد املنصوري

محامون: حقل ألغام قانوني ينتظر حملة سندات »نخيل دبي«
رويترز: قال محامون إن أصول دبي قد ال ميكن املساس بها 
عمليا ومن ثم فإن حملة ســـندات أصدرتها شركتها العقارية 
الرئيسية »نخيل« يضيعون وقتهم إذا اتخذوا إجراء قانونيا 

لتعويض خسائر محتملة.
 وتريـــد مجموعة دبي العامليـــة اململوكة حلكومة اإلمارة 
مهلة إلعـــادة هيكلة ديون قيمتها 26 مليار دوالر تســـتحق 
عليها وعلى وحدتيها العقاريتني الرئيسيتني نخيل وليمتلس 
العامليـــة، وقد طلبت من الدائنني جتميد مدفوعات ســـندات 

حتى مايو 2010.

ويتضمن املبلغ 6 مليارات دوالر ترتبط بسندات أصدرتها 
»نخيل« من بينها سندات إسالمية قيمتها 3.5 مليارات دوالر 

تستحق في 14 ديسمبر اجلاري.
وعني دائنون مثل ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي 
ولويدز محامني ومدققي حسابات لتمثيلهم ولم يردوا بعد على 
طلب إعـــادة الهيكلة. وفي حالة رفض الطلب فإن العجز عن 
السداد في السندات اإلسالمية أو الصكوك قد يفتح الباب أمام 
إجراءات قضائية، وميكن للدائنني أن يقيموا دعاوى قضائية 

أمام احملاكم اإلجنليزية وفي اإلمارات العربية املتحدة.

لكن احملامني يقولون إنه حتى إذا فازوا وأمرت احملكمة بنزع 
ملكية أصول فإن اتفاق الصكوك وقوانني امللكية األجنبية في 
اإلمارات يلقيان بظالل من الشك على إمكانية تنفيذ مثل هذا 
احلكم. وبالنسبة حلائزي السندات األجانب فإن استرداد قيمة 
قروضهم قد يزداد تعقيدا بسبب قوانني امللكية األجنبية في 
اإلمارات. ويقول احملامون إنه حتى في حالة احلجز على أصول 
نخيل ـ ومعظمها أراض ـ وتصفيتها فإن صرف املســـتحقات 
قد يكون مقيدا. وفي حالة بعض حملة السندات كان كل هذا 

االرتباك أكثر من الالزم.

نستغـرب الحملة اإلعالمية الموجهة ضد دولة اإلمارات


