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مانيال ـ د.ب.أ: أعلن 
بنك التنمية اآلســــيوي 
امــــس، أنــــه رفــــع من 
النمو  توقعاته بشــــأن 
للــــدول  االقتصــــادي 
النامية في آسيا بسبب 
األداء األفضــــل املتوقع 
للعديد من االقتصادات 

في املنطقة.
وقــــال البنــــك الذي 
يتخذ من مانيال مقرا له 
انه يتوقع اآلن أن ينمو 
النامية  اقتصاد آســــيا 
الذي يشمل 45 دولة في 
وسط آسيا وشرق آسيا 
وجنوب آسيا وجنوب 
شرق آسيا والباسيفيك 
بنسبة 4.5% خالل العام 
احلالي وبنســــبة %6.6 

خــــالل العام املقبل. وكان البنك قد توقع في شــــهر 
سبتمبر املاضي ان ينمو اقتصاد املنطقة بنسبة %3.9 
خالل العام احلالي وأن ينمو بنسبة 6.4% خالل العام 
املقبل. وقال كبير االقتصاديني بالبنك غونغ وها لي 
»إن التوقعات بالنسبة القتصادات عديدة في املنطقة 

تبدو أفضل اآلن مقارنة 
بشهر سبتمبر املاضي 
عندمــــا قمنا بدارســــة 
كاملة للمنطقة«. وقال 
البنك انه من املتوقع ان 
ينمو اقتصاد شرق آسيا 
الذي يضم الصني وهونغ 
كونغ وكوريا اجلنوبية 
ومنغوليا وتايوان بنسبة 
5.1% هذا العام وبنسبة 
7.3% خالل العام املقبل. 
وتوقــــع البنك ان ينمو 
اقتصاد جنوب شــــرق 
آسيا الذي يضم بروناي 
وكمبوديا واندونيسيا 
والوس وماليزيا وميامنار 
والفلبني وســــنغافورة 
وتايلند وڤيتنام بنسبة 
0.6% خالل العام احلالي 
وبنسبة 4.5% خالل العام املقبل. وأضاف البنك انه 
من املتوقع ان ينمو اقتصاد وسط آسيا بوتيرة أبطأ 
خالل هذا العام مقارنة بالتوقعات الســــابقة بسبب 
الضعف االقتصادي الذي تشهده أرمينيا ولكن املنطقة 

ستنمو بنسبة 3.6% خالل العام املقبل.

بيل أونيل

ساميون كوبر

)كرم دياب(أونيل خالل املؤمتر الصحافي

جانب من احلضور بالندوة

»نخيل«: تحويل مستحقات السندات 
اإلسالمية لجهة الصرف

بقيمة تصل إلى 4.1 مليارات دوالر

دبيـ  رويترز: من املقرر اآلن أن تكون الشركات املصدرة 
لسندات إسالمية قد أجابت عن استفسارات من بورصة 
ناســــداك دبي لتقييم صحة وسالمة الديون املدرجة في 
البورصة في خطوة مرتبطة بطلب مجموعة دبي العاملية 

جتميد مطالبات ديون تبلغ 26 مليار دوالر.
وذكرت البورصة أن الشركات لديها حتى صباح امس 
فرصة لالجابة عن مجموعة من االستفسارات تساعدها على 
حتديد القيمة احلالية للسندات. وقالت البورصة »يحق 
لناسداك دبي أن تطلب من أي شركة مصدرة للسندات أن 
تنشر مزيدا من املعلومات أو أن تفرض عليها التزامات 

اضافية مستمرة إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك«.

طوكيوـ  رويترز: ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للنفط 
اخلام األميركي في التعامالت االلكترونية لبورصة ناميكس 
امس بعد هبوطها للجلسة التاسعة على التوالي اليوم 
السابق بفعل استمرار املخاوف بشأن ضعف الطلب ووفرة 
املخزون.  وبلغ سعر عقود النفط اخلام األميركي اخلفيف 
لتســـليم يناير 69.80 دوالرا للبرميل مرتفعا 29 سنتا 
بعد هبوطه 36 سنتا عند التسوية امس االول الى 69.51 

دوالرا أدنى سعر تسوية له منذ 29 من سبتمبر.
 وارتفع سعر عقود مزيج النفط اخلام برنت في لندن 

تسعة سنتات إلى 71.98 دوالرا للبرميل.

لندنـ  رويترز: قالت شركة »مصدر« احلكومية للطاقة 
النظيفــــة في أبوظبي إن قرار اإلمــــارة إنقاذ دبي املثقلة 
بالديون لن يؤثر على خططها الستثمار 15 مليار دوالر 
في مشروعات الطاقة املتجددة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الغنية بالنفط وخارجها. وقال الرئيس التنفيذي 
للشركة أبوظبي لطاقة املستقبل »مصدر« سلطان اجلابر 
في حديث صحافي مساء أمس األول »جميع استثماراتنا 
ومشروعاتنا مت تطويرها بعناية وإدارتها بعناية ومتويلها 

بعناية لذلك فنحن لسنا معرضني«.

نيويورك ـ رويترز: قال بنك ويلز فارجو األميركي إنه 
سيرد 25 مليار دوالر للحكومة األميركية قيمة املبلغ الذي 
كان قد تلقاه منها في اطار برنامج انقاذ االصول املتعثرة بعد 
بيع أسهم عادية بقيمة 10.4 مليارات دوالر.  وويلز فارجو 
رابع أكبر بنك أميركي هو آخر بنك من البنوك الكبيرة التي 
تلقت دعما في اطار خطة احلكومة األميركية لإلنقاذ العام 
املاضي يعلن أنه يعتزم رد األموال للحكومة.  من جهة اخرى، 
تعتزم شركة فايزر األميركية العمالقة في مجال األدوية زيادة 
التوزيعات النقدية للمساهمني فيها خالل الربع األول املالي 
في عام 2010. وذكرت مصادر الشركة امس االول أنها ستوزع 
على املساهمني 18 سنتا عن كل سهم بزيادة 12.5 سنتا عن 
نفس الفترة من العام املالي املاضي.وتوقع رئيس الشركة 
أن تزيد التوزيعات النقدية للمساهمني جيفري كيندلر في 

املستقبل بشرط عدم حدوث مشاكل غير متوقعة.

بورصة ناسداك دبي تتحرى المتانة 
المالية لمصدري السندات

»برنت« يرتفع إلى 71.98 دوالرًا

الجابر: قرار إنقاذ دبي لن يؤثر
 على استثمارات »مصدر«

»ويلز فارجو« يعتزم رد 25 مليار دوالر 
للحكومة األميركية

2010 سيكون عامًا جيدًا ألسواق المال وسيئًا للسندات
منى الدغيمي 

»ينتظــــر التحــــرر الكامل من 
العاملية في  املالية  عواقب األزمة 
عام 2010، وبدء مرحلة جديدة من 
النمو واسترداد تدريجي للتعافي 
االقتصادي« جملة كررها أكثر من 
مرة رئيس املكتب االســــتثماري 
مليريل لينش إلدارة الثروة العاملية 
بيل اونيل في مداخلة ألقاها أمس 
خالل مؤمتــــر الصحافــــي حول 
التوقعات االقتصادية واإلقليمية 
والعاملية لسنة 2010 وقال أونيل 
إن االقتصاد العاملي سينمو مبعدل 
4.3% عام 2010 بعد انكماشه مبعدل 

قارب 1% عام 2009. 
وتوقع ان تفوق أداء األســــهم 
الســــندات احلكومية  أداء  علــــى 
واخلاصة في عام 2010، بالتزامن مع 
انتهاء الركود وانتعاش االقتصاد 
العاملي وارتفاع إنفاق املستهلكني 
واالقتراض، حيث تتطلع احلكومات 
إلى إنفاق املستهلكني ليحل مكان 
مشاريعها اإلنقاذية باهظة التكاليف 
في دفــــع عجلة النمو االقتصادي 

العاملي بشكل مستدام.
وقال التقرير الذي صدر حتت 
عنوان »آفاق العام املقبل 2010«، 
ارتفاع إنفاق املستهلكني واالقتراض 
بالتزامن مع تراجع معدالت البطالة 

وارتفاع دخل األسر.
وأكد اونيل أن التعافي سيشمل 
أسواق املال اخلليجية التي سترجع 
ثقة املســــتثمرين بهــــا من جديد 
وستشهد منوا على مستوى معدل 
األرباح. وتابع انه ال توجد مخاطر 
كبيرة في حدوث انتكاسة ثانية 
فــــي 2010 وقوض كل  لالقتصاد 

التوقعات إزاء التضخم.
وأفاد اونيل بأنه لن يكون هناك 
منــــو في دولة اإلمــــارات املتحدة 
مشيرا بقوله: »نتطلع إلى التعافي 

بالنسبة لالقتصاد الكويت«.
وتوقع ان يشهد منو إجمالي 
الناجت احمللي في منطقة اخلليج 
العربية بــــني 2% و3.2% في 2010 

صعودا من 0.3% في 2009.
أما على مستوى أسعار النفط 
فقد توقع أونيل أن تكون األسعار 

في حدود 85 دوالرا للبرميل.
واكــــد من خــــالل توقعاته ان 
تشهد الثقة في األعمال سواء في 

العام املقبل«.
 وأضــــاف: »إال أننا نتوقع أن 
يؤثر إصدار سندات خزانة حكومية 
مببالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع 
الفائدة وتزايد املخاوف  أســــعار 
من ارتفاع التضخم، على أسواق 

السندات احلكومية«.
وتابع قائال: »نعتقد أن عام 2010 
سيكون العام الذي يجب اخلروج 
خالله من السندات احلكومية، حيث 
تبدو عائدات السندات احلكومية 
األميركية والبريطانية منخفضة 
أكثر ممــــا يجب. وحــــني ترتفع 
القصيرة،  الفائدة لآلجال  أسعار 
نتوقع تراجع أســــعار السندات. 
ونحن نالحظ وجود مخاطر في 
منحنى عائدات السندات األميركية 

والبريطانية بصفة خاصة«.
والحظ التقرير وجود مبالغة 
في تسعير سندات الشركات مقارنة 
مع األسهم، رغم أن آفاق عائدات تلك 
السندات تبدو أفضل من عائدات 
السندات احلكومية، وخاصة تلك 
التي تصنفها مؤسســــات تقييم 
اجلدارة االئتمانية بأنها آمنة نسبيا. 
أما على املستوى العاملي، فقد لفت 

دول اخلليج او بقية الدول العاملية 
ارتفاعا مما سيتمخض عنه انتعاش 

ستشهده خاصة أسواق املال.
وأشــــار أونيل الــــى ان خالل 
النصف الثاني مــــن العام املقبل 
العاملية مما  ستتحرك االســــواق 
ســــيمنح دفعــــا لزيــــادة االنفاق 
االستهالكي الذي سيساهم بدوره 

في التعافي االقتصادي.
توقــــع التقرير قيــــام البنوك 
بالتركيــــز على رصد  املركزيــــة 
احتماالت التضخم في عام 2010، 
اململكة املتحدة والهند  وستكون 
وكوريا اجلنوبية وإندونيســــيا 
من بني الدول التي ســــوف ترفع 
أسعار فوائدها في النصف األول 

من عام 2010. 
وقال اونيل: »ومن املتوقع أن 
حتذو الصني وأوروبا حذوها أواخر 
العــــام، إال أنه من املرجح أن يظل 
تهديد ارتفاع معــــدالت التضخم 
محــــدودا«. وتابع: »هناك احتمال 
بحدوث ارتفاع حاد وقصير األمد 
في أسعار الفائدة في النصف الثاني 
من عــــام 2010، ولكننا ال نتوقع 
التضخم مشكلة خالل  أن يشكل 

الى ان التعافي سيكون بطيئا جدا 
وعزا ذلك الى االزمة التي شهدتها 
اغلبية البنوك، قائال: »نتوقع ان 
يكون التعافي أكثر ضعفا وهو امر 
منتظرا«، مشيرا الى ان التضخم 
على مستوى دول العالم سيكون 

على احملك.
في حني توقــــع التقرير تولي 
الصني والهند قيــــادة االنتعاش 
االقتصادي العاملي املقبل، وسوف 
حتققان معدالت منو تبلغ 10  و7 
% على التوالــــي، وقال أونيل إن 
املســــتهلكني الصينيني ســــوف 
يحفــــزون منــــو النــــاجت احمللي 

الصيني.
كما توقــــع التقرير أن حتقق 
االقتصادات األميركية واألوروبية 
معدالت منو أكثر تواضعا ستبلغ 
3  و2% علــــى التوالي عام 2010. 
ومن املتوقــــع أن يبلغ معدل منو 
االقتصــــاد الياباني 3% أيضا ذلك 
انكماش منوه مبعدل  العام، بعد 

6% عام 2009.
وقال أونيل: »نعتقد أن العام 
املقبل سيكون عاما جيدا بالنسبة 
لألسهم، ونتوقع أن يتفوق أداؤها 

الســــندات احلكومية  أداء  علــــى 
وسندات الشركات، وحدوث منو 

اقتصادي غير تضخمي«.
وأوضح بقوله: »نتوقع استفادة 
األسهم من النمو املتسارع لألسواق 
اآلســــيوية بصفــــة خاصة. ومن 
املتوقع أن توفر األسهم املنكشفة 
على االقتصاد الصيني والهندي 
واملاليزي واإلندونيسي والكوري 
اجلنوبي، عائدات جذابة عام 2010. 
ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء 
أسهم األسواق الصاعدة على أداء 

أسهم الدول املتقدمة«.
وأضاف قائال: »سوف يتفوق أداء 
األسهم اخلاضعة ملؤثرات الدورات 
النفط  فــــي قطاعات  االقتصادية 
والغاز واملواد األساسية والصناعة 
على أدائها في القطاعات األخرى. 
وتابع: »قادت األســــهم اخلاضعة 
الــــدورات االقتصادية  ملؤثــــرات 
انتعاش األسواق عام 2009 وحققت 
عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر 
من 26%. وفي 2010 من املتوقع تعثر 
أداء األسهم الدفاعية في قطاعات 
الصحة واملرافق العامة والسيارات 

والكيماويات«.
انتعاش قطاع  اونيــــل  توقع 
العقارات التجارية البريطاني عام 
2010 ليحقق أرباحا للمرة األولى 

منذ عام 2006.
 وقال إن التحدي الرئيسي الذي 
سيشهده عام 2010، يتمثل في مدى 
جناح احلكومات في تخفيف اعتماد 
االنتعاش االقتصادي على برامج 
التحفيــــز، معربا عن اعتقاده بأن 
عام 2010 ســــيكون عاما حاسما 
وسيضع إمكانية استدامة االنتعاش 
االقتصادي على احملك، مشيرا إلى 
أنه شخصيا يتوقع اجتيازه بنجاح. 
وفي ختام مداخلته استعرض اونيل 
مجموعة من التوصيات الســــيما 
منهــــا: انتهاج حكومــــات املنطقة 
مزيدا من الشفافية واإلفصاح في 
نشاطاتها وبياناتها املالية املتصلة 
بالديون وااللتزامات على املديني 
أزمة  القصير واملتوسط لتجاوز 
الثقة في أســــواق املنطقة، بعدما 
انتقلــــت إليها »عدوى« أزمة املال 
العاملية. زيادة اإلنفاق احلكومي 
ودعم مشــــاريع التنمية لتحريك 

عجلة االقتصاد.

رئيس المكتب االستثماري لـ»ميريل لينش« إلدارة الثروة العالمية:

توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي )2009 – 2011(
توقعات 2011توقعات 2010توقعات 2009نسبة مئوية

4.34.5-0.9عاملي
2.73.0-3.5مجموعة اخلمس
3.13.3-2.5الواليات املتحدة
2.22.5-3.8منطقة اليورو

3.12.4-5.6اليابان
1.22.7-4.7اململكة املتحدة

3.14.5-0.2السعودية
2.04.5-1.0االمارات
2.04.5-1.9الكويت
0.55.34.5البرازيل
3.94.2-7.3روسيا
8.710.18.8الصني
5.47.68.0الهند

قطر تعتزم إنفاق 900 مليون دوالر 

كوبر: »إتش إس بي سي« سيبقى من أقوى 
المؤسسات المؤيدة لدبي وسائر اإلمارات

الكويت ـ رويترز: قـــال وزير املالية القطري 
يوســـف كمال امس، إن قطر ستنفق 900 مليون 
دوالر على شـــراء حصة 5% فـــي بعض البنوك 

القطرية قبل نهاية العام.
وجاءت اخلطوة بعد قرار اتخذته هيئة االستثمار 
القطرية العام املاضي لشراء ما بني 10 و20% من 

أسهم البنوك املدرجة. وأعلن هذا القرار في ذروة 
األزمة املالية العاملية في أكتوبر 2008 بهدف تعزيز 
الثقة في القطاع املصرفي. وقال كمال إن الهيئة 
أعلنت العام املاضي عن شـــراء ما بني 10 و%20 
من أســـهم البنوك ما عدا بنك قطر الوطني وانه 

مت شراء 5% العام املاضي.

قــــال رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي 
سي الشرق االوسط احملدود ساميون كوبر: إن األنباء التي ذكرت أن 
حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة ستقوم بدعم شركة دبي العاملية 
والشــــركات األخرى التابعة لها في تسوية التزاماتها وديونها املالية 
ستكون موضع للترحيب من قبل األسواق املالية الدولية. واضاف في 
بيان صحافي ان هذا الدعم يأتي ليؤكد على أن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة هي دولــــة موحدة ويظهر الدعم القوي الذي توليه احلكومة 
الرشــــيدة في دولة االمارات للقطاع املؤسسي في البالد. وتابع كوبر 
لطاملا كان بنك HSBC وسيبقى دائما من أقوى املؤسسات املالية املؤيدة 
والداعمة لكل من دبي وأبوظبي ولسائر اإلمارات األخرى في الدولة، 
وهنأ كوبر شــــركة دبي العاملية ودولة اإلمارات العربية املتحدة على 
التوصل إلى حل عادل ومقبول من كل األطراف املعنية، وردد ما قاله 
سمو الشــــيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اللجنة 

املالية العليا في دبي: »إن أفضل األيام لم تأت بعد«.

لشراء حصص في بنوكها

بنك التنمية اآلسيوي يرفع توقعاته
بشأن اقتصاد آسيا لـ 2009

استئناف محادثات مناخ غير رسمية في كوبنهاغن

كوبنهاغــــن ـ د.ب.أ: عقد مندوبون من نحو 200 
دولة جولة جديدة من احملادثات غير الرسمية اليوم 
قبل البدء الرسمي ملفاوضات بشأن تغير املناخ على 
مستوى عال في كوبنهاغن. ويتوقع أن يشارك بعد 
ذلك في املفاوضات رؤساء الدول واحلكومات حيث 
سيكون رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 
بني أوائل من يصلون إلى كوبنهاغن في وقت الحق، 
وسيكون االجتماع نقطة حتول في املؤمتر الذي يستمر 
12 يوما بالبدء الرسمي ملناقشات على مستوى عال من 
قبل وزراء البيئة. وبدأ رئيس مؤمتر التغير املناخي 
التابع لألمم املتحدة كوني هيديجارد مشاورات غير 
رســــمية أمس االول بعد أن فرض مندوبون أفارقة 
غاضبون وقفا للمفاوضات وسط خالف بني الدول 
الغنية والفقيرة حــــول كيفية خفض درجة حرارة 
االرض. وقال مشــــاركون إن محادثات غير رسمية 

استمرت الليلة املاضية. وتطالب الدول االكثر فقرا 
مبد أجل بروتوكول كيوتو لعام 1997 الذي ينص على 
انخفاضات في االنبعاثات ملزمة قانونيا ألغنى الدول 
في العالم.والواليات املتحدة وغيرها من االقتصادات 
النامية الكبرى مثل الصني ليست من الدول املشاركة 
في بروتوكول كيوتو وتتعرض الرئاسة الدمناركية 
النتقادات بســــبب ما يزعم من عدم اهتمامها بشكل 
كاف بهموم الدول االكثر عرضة آلثار ارتفاع درجة 
حرارة االرض. واتهمت الدول املتقدمة في املقابل الدول 
الناميــــة بإهدار الوقت، وقال رئيس الوفد األميركي 
في كوبنهاغن تود ستيرد »مما ال شك فيه أن الوقت 
مير مثل ساعة رملية كبيرة تبدأ عدها التنازلي اآلن 
لذلك فإن أي وقت يهدر ال يفيد«، ومن املقرر أن ينهي 
املؤمتر الذي يسعى إلبقاء ارتفاع درجة حرارة االرض 

حتت مراقبة أعماله يوم اجلمعة املقبل.

تقييم السوق الخليجية
توقعات 2009نمو األرباح %

توقعات 2011توقعات 2010)سعر معدل األرباح(

45.7%55.4% )12.5(-36.8 )14.8(السعودية
22.8%35.2% )8.1(0.7 )11.3(الكويت
21.4%29.8% )8.3(-18.9 )9.3(اإلمارات

27.1%41.9% )10.2(-29.4 )12.4(دول مجلس التعاون اخلليجي

دبيـ  رويترز: قالت شركة نخيل 
للتطوير العقاري في بيان امس انها 
أرسلت األموال لسداد مستحقات 
صكوكها اإلسالمية البالغة قيمتها 
4.1 مليــــارات دوالر إلــــى الوكيل 
الرئيسي املكلف بصرفها وإن األموال 

وزعت على نظم املقاصة.
وتأتي هذه اخلطوة بعد تدخل 
أبوظبي في اللحظة األخيرة إلنقاذ 
»نخيل« التي تنشئ جزرا على شكل 
نخيل قبالة ساحل دبي. وستسدد 
الصكوك بعد ان هزت دبي أسواق 
املال العاملية عندما طلبت يوم 25 
نوفمبر املاضــــي تعليق املطالبة 
بسداد ديون تتعلق أساسا بشركتني 
عقاريتــــني تابعتني لها هما نخيل 

وليمتلس.
وقالت نخيل إن الوكيل الرئيسي 
املكلف بصرف األموال أبلغ مدير 
اإلصدار بأنه تلقى يوم 14 ديسمبر 
ـ  وإن كان بعد انتهاء يوم العمل 
ـ قيمة الصكــــوك ومبلغ التوزيع 
التوزيع اإلضافي  النهائي ومبلغ 
في موعد االستحقاق املقرر. ومدير 

اإلصدار هو دويتشه بنك.
وتدخلــــت أبوظبي في خطوة 
مفاجئة إلنقاذ دبي بـ 10 مليارات 
دوالر امس االول وهو نفس يوم 
استحقاق صكوك نخيل وقالت دبي 
إنها ستستخدم تلك األموال لدفع 
مستحقات السندات ودعم مجموعة 

دبي العاملية املتعثرة.
وقال مدير استثمارات الشرق 
األوسط في بنك شــــرودرز رامي 
سيداني، مشــــيرا إلى املدفوعات 
»القرار اتخذ والبيان كان واضحا 
واآلن أصبح األمر مسألة شكلية. 
انتهينا من أمر هــــذه الصكوك«. 
وأمام نخيل فترة سماح مدتها 14 
يوما للسداد وقالت الشركة أمس 
االول انها ســــتدفع األموال خالل 
االسبوعني. وقال أحد حملة السندات 
وهــــو مقيم في دبــــي وطلب عدم 
نشر اسمه »لم نتلق أي أموال منذ 

أمس«. وأفاد بيان حلكومة دبي بأن 
األموال املتبقية ستوجه لدعم دبي 
العاملية حتى نهاية أبريل املقبل. 
لكن دبي العاملية مازالت حتتاج 
ملوافقة الدائنني على تعليق املطالبة 
بالسداد إلجراء إعادة هيكلة من أجل 
احلصول على الدعم املالي لتغطية 

الفوائد واملصاريف التشغيلية.
 وقال ســــيداني انه مازال من 

السابق ألوانه احلديث عن التزامات 
نخيل املستقبلية. ولدى الشركة 
سندات بقيمة 3.6 مليارات درهم 
»980.1 مليون دوالر« تســــتحق 
الســــداد في 13 مايو عــــام 2010 
وسندات بقيمة 750 مليون دوالر 
تستحق الســــداد في يناير 2011. 
واإلصداران ليسا مدعومني من قبل 

احلكومة أو دبي العاملية.


