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االحتياطي الفيدرالي يحقق أعلى األرباح في تاريخه

»إدارة السوق« تناقش اليوم آليات تطبيق 
نظام التداول الجديد مع »الوساطة«

 ..و»البيوع المستقبلية« و »اآلجل« على طاولة اجتماع 
إدارة السوق مع الشركات االستثمارية  غدًا

 »بهارتي إيرتل الهندية« استحوذت
على 70% من »وريد تيلكو« في بنغالديش

التويجري: 1.25 مليار دوالر تلقاها 
صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 البالديوم والبالتين يرتفعان
لمستويات قياسية منذ شهور

76.9% ارتفاعًا في فائض
الحساب الجاري الياباني بنهاية نوفمبر

عمر راشد 
 علمت »األنباء« من مصادرها أن إدارة السوق 
ستجتمع اليوم مع ممثلي شركات الوساطة ملناقشة 
نظام التداول اجلديد، حيث سيتم استعراض آليات 
النظام اجلديد مع شركات الوساطة املالية الـ 14 والتي 

سيتم حضورها بواقع عضوين في كل شركة. 
 ولفتت املصادر أن االجتماع سيتم من خالله 
طلب إدارة السوق من الشركات بتحديث أجهزتها 

وذلك لتتواكب مع آليات نظام التداول اجلديد. 
 وسيمثل شركات الوساطة في االجتماع رئيس 
مجلس إدارة كل شـــركة أو من ينوب عنه ممن له 

صاحب قرار، كما وصفته املصادر، باإلضافة إلى 
متخصص في الدعم الفني.  وفيما يتعلق مبطالب 
الوســـطاء، قالت املصادر إن الشركات ستستمع 
لتوجيهات إدارة السوق فيما يتعلق بتحديث األجهزة 
ملواكبة نظام التداول اجلديد، الفتة إلى أن مسؤول 
الدعم الفني سيستمر في العمل مع اللجنة املعنية 
في تطوير نظام التداول.  ولفتت إلى أن االجتماع 
تنسيقي في إطار االجتماعات التي جتريها إدارة 
السوق ملعرفة آليات تطبيق النظام والذي من املتوقع 
إطالقه منتصف العام احلالي حســـب ما صرح به 

مدير عام السوق صالح الفالح مؤخرا.

عمر راشد
افادت مصادر مطلعة »األنباء« بأن إدارة السوق 
ستجتمع مع ممثلي الشركات االستثمارية غدا اخلميس 
ملناقشــــة نظام التداول اجلديــــد واملعايير املطلوب 
توافرها في عمل تلك الشركات لتتالءم مع متطلبات 
النظام. وأوضحت ان االجتماع ســــيتطرق ملناقشة 
آليات تطوير نظام البيوع املستقبلية واآلجل والتي 

متت مناقشــــتها مع ادارة السوق من قبل والوقوف 
على آخر التطورات في هذا اخلصوص. ولفتت الى 
ان االجتماع الذي يأتي في اطار اللقاءات التنسيقية 
التي جتريها ادارة السوق مع اجلهات املعنية بنظام 
التداول اجلديد، ستستعرض من خالله ادارة السوق 
اجلديد آخر تطورات مفاوضاتها مع مجموعة »أوماكس 

ناسداك« بخصوص النظام.

نيودلهــــيـ  رويترز: قالت شــــركة بهارتي إيرتل 
الهندية لالتصاالت أمس إنها اتفقت على شراء حصة 
70% في شركة وريد تليكوم ببنغالديش في أول صفقة 
استحواذ خارجي لها بعد أن فشلت في إبرام صفقة 
قيمتها 24 مليار دوالر مع شــــركة ام.تي.ان بجنوب 
افريقيا. وأضافت بهارتي أكبر مشغل للهاتف احملمول 
في الهند في بيان أنها ستســــتثمر 300 مليون دوالر 
متنحها السيطرة على مجلس إدارة وريد وإدارتها، 
بينما ســــتحتفظ مجموعة أبوظبــــي املالكة احلالية 
بحصة 30% من الشركة. وتتطلع شركات االتصاالت 
الهندية إلى اســــتحواذات في األسواق اخلارجية في 
ظل الضغوط على هوامش الربح في السوق احمللية 

بسبب حدة املنافسة وحروب األسعار.

ومتثل صفقة االستحواذ التي أبرمتها بهارتي حتوال 
للتركيز على أهداف أصغر بعد فشــــلها في االندماج 

مع ام.تي.ان العام املاضي.
وقال مانوج كوهلي للصحافيني بعد توقيع االتفاق 
مع مجموعة أبوظبي »استراتيجية االستحواذ التي 
نتبعها هي التوجه لألسواق الناشئة وبنغالديش من 

الواضح أنها سوق ناشئة كبيرة جدا«.
ويبلغ عدد ســــكان بنغالديش 160 مليون نسمة 
ونسبة انتشار خدمات احملمول بها 32% ولدى وريد 
أكثر من 2.9 مليون مشترك من 51 مليون مستخدم في 
بنغالديش. وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة أبوظبي 
بشير أحمد طاهر إن الشركة الهندية قد تضطر النفاق 

أكثر من 300 مليون دوالر كاستثمار أولي.

القاهرة ـ كونا: أكد األمني العام املساعد للشؤون 
االقتصادية باجلامعة العربية السفير محمد بن ابراهيم 
التويجري أمس أن القمة العربية االقتصادية الثانية 
في مصر ستتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة 

األولى في الكويت والتي عقدت في 2009.
 واشــــار التويجرى الى ان »القمة القادمة والتي 
ستعقد في عام 2011 ســــتتابع املشاريع االقتصادية 
اخلمســــة الكبرى الصادرة عن قمــــة الكويت وعلى 
رأسها الصندوق العربي لدعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة برأســــمال ملياري دوالر«.  واضاف ان 
»القمة ســــتتابع ايضا تنفيذ مشروع األمن الغذائي 

والبرنامج الطارئ لتوفير األمن الغذائي بتكلفة 25 
مليار دوالر والربط السككي بني الدول العربية والربط 
الكهربائي«.  وأشار التويجري الى ان »السودان تقدم 
بـ 25 مشــــروعا زراعيا للحصــــول على قروض من 
الصندوق العربي لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
الذي أقرته قمة الكويت بناء على اقتراح من صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد«. وكشف النقاب 
عن »أن الصندوق العربي لتمويل املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة الذي يدير أمواله الصندوق العربي لالمناء 
االقتصــــادي واالجتماعي بالكويت تلقى أمواال تبلغ 

مليارا و250 مليون دوالر حتى اآلن«.

طوكيوـ  رويترز: ارتفع سعر البالديوم والبالتني أكثر من %1 
من املعامالت الفورية أمس ليصال إلى أعلى مستويات في عدة 
أشهر مع استمرار اإلقبال على الشراء بعد اطالق أول صناديق 
مدعومة باملعدنني النفيسني يجري تداولها في البورصات بالواليات 

املتحدة االسبوع املاضي.
وبلـــغ البالديوم في املعامالت الفوريـــة 438 دوالرا لالوقية 
)األونصة( مقارنة مع اغالق نيويورك امس على 431 دوالرا وبعد 
ان ارتفع إلى 439 دوالرا مسجال أعلى مستوى منذ يوليو 2008. 
وزاد ســـعر البالتني في املعامالت الفورية 1.8% إلى 1618 دوالرا 
لألوقية بعد أن وصل إلى 1620 دوالرا مسجال أعلى مستوى منذ 

أغسطس 2008.

طوكيوـ  د.ب.أ: ارتفع فائض ميزان احلساب اجلاري الياباني 
بنسبة 76.9% خالل شهر نوفمبر املاضي مقارنة بنفس الشهر 
من عام 2008 ليصل إلى 1.1 تريليون ين )12 مليار دوالر9 وذلك 

يرجع الى االرتفاع الثابت في الصادرات لدول آسيا األخرى..
واعلنت وزارة املالية اليابانية امس ان الفائض التجاري بلغ 

490.6 مليار ين مقابل عجز بلغ 92.2 مليار ين في عام 2008.

بحضور ممثلين عن كل شركة 

العبداهلل: ال حاجة لتغيير مستوى اإلمدادات
 في اجتماع »أوپيك« مارس المقبل

يعتبر األكبر له في 96 عامًا وأوباما يفكر في فرض ضرائب على البنوك الكبيرة

45 مليار دوالر أرباح »االحتياطي الفيدرالي« في 2009

»قطر للغاز« تبدأ تشغيل وحدتيالنفط الكويتي يخترق حاجز الـ 80 دوالرًا
غاز مسال في يونيو وسبتمبر اخترق ســـعر برميل النفط الكويتي حاجز الـ 80 

دوالرا في تعامالت أول من أمس ليستقر عند مستوى 
80.28 دوالرا وهي املرة االولى منذ شهور مرتفعا بـ 80 
سنتا عن تعامالت يوم اجلمعة املاضي. وتشهد أسعار 
النفط حاليا حالة من التعافي بسبب موجة البرد التي 
جتتاح دول اوروبا وأميركا اضافة الى املؤشرات التي 
تبني ان االقتصاد العاملي جتاوز مرحلة القاع في ازمته 
املالية وبدأ يسير في مرحلة الصعود واالنتعاش من 
جديـــد وهو ما يعني زيادة الطلب على النفط. ويأتي 
تراجع اسعار الدوالر األميركي مقابل العمالت االخرى 
كسبب ثان الرتفاع اسعار النفط باالضافة الى بعض 
التقارير التي تشير الى احتمال عودة املضاربني للسوق 

النفطية من جديد. ويعتبر سعر برميل النفط الكويتي 
احلالي في مستوى جيد مقارنة مبا اعلنته أوپيك اكثر 
من مرة انها ترغب في اسعار تتراوح بني 70 و80 دوالرا 
للبرميل. ويأتي هذا االرتفاع بعد أن تراجع سعر برميل 
النفـــط الكويتي الى مســـتوى 32 دوالرا للبرميل في 
نهاية ديسمبر 2008 وذلك نزوال من مستوى 136 دوالرا 
للبرميل حققها في يوليو 2008. وتعلن دول أوپيك دائما 
انها تســـعى الى الوصول الى سعر يتراوح بني 70 و 
80 دوالرا لبرميل النفط باعتبار ان هذا السعر يحقق 
مصالح املستهلكني وحقهم في احلصول على الطاقة 
بسعر مناسب كما انه يحقق مصالح املنتجني الراغبني 

في تطوير منشآتهم وحقولهم النفطية.

الدوحةـ  رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للغاز 
فيصل السويدي أمس إن الشركة التابعة للدولة تنوي بدء 
تشغيل منشـــأتني  عمالقتني إلنتاج الغاز الطبيعي املسال 

في يونيو وسبتمبر.
وصرح السويدي للصحافيني في مؤمتر صحافي بأن من 
املقرر أن تبدأ الوحدة السادسة لقطر للغاز العمل في يونيو 

والسابعة في سبتمبر.
وقال إن الوحدتني الرابعة واخلامسة تعمالن بكامل طاقتيهما 
اآلن. وذكر أن الصني والهند سيكونان أكبر سوقني من حيث 

منو الطلب في األعوام القليلة املقبلة.

النفط  قـــال وزير  رويترز: 
ووزيـــر اإلعالم الشـــيخ أحمد 
العبداهلل ان سعر النفط ممتاز 
وإن الطلـــب يرتفع ومن ثم فال 
توجد حاجة لـ »أوپيك« لتغيير 
سياسة اإلمداد في اجتماعها املقبل 

في مارس.
وكان اخلام األميركي قد سجل 
أعلى مستوى في 15 شهرا أول 
من أمـــس بعد أن عززت موجة 
البـــرودة الطلب علـــى الطاقة 
ألغراض التدفئة وسجلت الصني 
ثاني أكبر مستهلك للطاقة ارتفاعا 
النفط  بنسبة 25% في واردات 
في ديسمبر. وسجلت األسعار 
ارتفاعا طفيفا فوق مستوى 82 

دوالرا.
البتـــرول في  وقـــال وزير 

ـ رويترز: أوردت  واشنطن 
صحيفة »واشنطن بوست« أن 
مجلـــس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي( األميركي حقق 
أرباحا قياســـية في عام 2009 
وسيرد 45 مليار دوالر للخزانة 
األميركية بعدما حققت جهوده 
لتحفيز االقتصاد دخال وفيرا 

للحكومة.
 وأوردت الصحيفـــة على 
موقعها على شـــبكة االنترنت 
في ساعة متأخرة من مساء أمس 
أن مبلغ 45 مليار دوالر ميثل 
أعلى أرباح في 96 عاما هي عمر 
البنك املركزي األميركي، وذكرت 
الصحيفة انه مت حساب الرقم 

بناء على مستندات عامة.
 وميول املجلس نفســـه من 
عملياته اخلاصة ويرد األرباح 
للخزانة. وذكرت البوســـت ان 
أعلى ربح سابق كان 34.6 مليار 

دوالر في 2007.
 وذكرت الصحيفة أن جزءا 
كبيـــرا من الزيادة فـــي أرباح 
مجلـــس االحتياطـــي يرجـــع 
لبرنامجه الطموح لشراء سندات 
خلفض أسعار الفائدة وحتفيز 

النمو.
 واضافت »بحلـــول نهاية 
2009 كان مجلـــس االحتياطي 
االحتـــادي ميتلك 1.8 تريليون 
في صـــورة ديـــون حكومية 
وأوراق ماليـــة خاصة بالرهن 
العقاري ارتفاعا من 497 مليار 

تصريحات صحافية أمس، ردا 
على سؤال إن كانت »أوپيك« قد 
تغير مستويات اإلنتاج املستهدفة 
املقبل »االجتماع  في اجتماعها 
املقبل سيكون مشابها، ال تغيير 

بالطبع«.
العبداهلل ســـعر  ووصـــف 
النفـــط احلالي بأنـــه »رائع«. 
وزادت األسعار نحو 10 دوالرات 
منذ اجتمـــاع »أوپيك« املاضي 
الذي قررت  يوم 22 ديســـمبر 
إبقاء مستويات  املنظمة خالله 
اإلنتاج دون تغيير وقالت إنها 
راضية عن ســـعر النفط الذي 
كان يتراوح وقتها بني 27 و75 

دوالرا للبرميل.
الوزيـــر ان برودة  وأضاف 
الطقـــس في أجـــزاء كبيرة من 

الكرة الشمالي وارتفاع  نصف 
الطلب يعززان سعر النفط.

ومن املتوقع أن يساعد ارتفاع 
الطلـــب املرتبـــط بالطقس في 

خفـــض املخزونات الكبيرة من 
زيت التدفئة في أوروبا والواليات 

املتحدة.
وعبر مندوبو »أوپيك« عن 
مخاوف بشأن ضخامة مخزونات 
املقطرات مبا فيها زيت التدفئة 
منذ أن بدأت تتراكم بسبب تراجع 

الطلب أثناء الركود.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، ذكر 
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو 
الســـعودية للنفط خالد الفالح 
في تصريحات أن ارتفاع الطلب 

يدعم سعر النفط.
وأوضح الفالح أن »األسعار 
بـــدأت تتعافـــى والطلب على 

البترول يرتفع بالتدريج«.
وقالت السعودية أكبر دولة 
مصدرة للنفـــط وأكثر أعضاء 

دوالر قبل عام«، وقالت إن عائد 
الفائدة على االستثمارات كان 
مصدرا رئيسيا الرباح مجلس 

االحتياطي االحتادي.
البنـــك املركزي   كما حقق 
أرباحا من قروض طارئة وبرامج 
خاصة لتحفيز االقراض، وذكرت 
الصحيفة أن املجلس سيصدر 

تقديراته ألرباح 2009.
مـــن جهـــة اخـــرى يدرس 

الرئيس األميركى باراك أوباما 
إمكانيـــة فـــرض ضريبة على 
البنوك الكبيـــرة التي متكنت 
من االستمرار في عملها بفضل 

االموال احلكومية.
وقال مسؤولون لصحيفة 
نيويورك تاميز أمس االول إن 
الفكرة تتركز حول تعويض ما 
ميكن من اخلسائر التي صاحبت 
حزمة االنقاذ التي بلغت 700 

مليار دوالر وخصصت النقاذ 
البنـــوك األميركيـــة، وتقدر 
اخلســـائر بنحـــو 120 مليار 

دوالر.
وأفاد تقرير الصحيفة بإنه 
لم يتم بعد وضع التفاصيل 
النهائيـــة للخطـــة ولكن من 
املرجـــح أن تتضمـــن فرض 
ضريبة على املؤسسات املالية 
وفقـــا حلجمها ومســـتويات 

أوپيك نفوذا إن ســـعرا للنفط 
يتـــراوح بـــني 75 و80 دوالرا 
للبرميـــل يعتبر ســـعرا عادال 
للمنتجـــني واملســـتهلكني على 

السواء.
لكن وزير البترول والثروة 
املعدنية السعودي علي النعيمي 
حذر العام املاضي من أن اإلبقاء 
على األسعار عند هذا املستوى 

عند بلوغه سيكون صعبا.
ومن شـــأن ارتفاع األسعار 
أن يثير قلـــق أعضاء »أوپيك« 
املعتدلـــني مـــن أن يضـــر ذلك 

بالتعافي االقتصادي العاملي.
وتضخ أوپيك نحو ثلث إنتاج 
النفط العاملي والكويت هي رابع 
أكبر دولة مصـــدرة للنفط في 

العالم.

خطورة أنشطتها.
وسيتم استخدام االيرادات 
العجز في  من أجـــل تقليـــل 
املوازنة األميركية الذي وصل 
ألعلـــى معدل لـــه منذ احلرب 
العاملية الثانية كما اعتبر فرض 
اجلزاءات أنه ميثل وسيلة الثناء 
البنوك عن القيام مبخاطر غير 

محسوبة فى املستقبل.
كما أنه من املتوقع أيضا أن 
تساعد الضرائب في تهدئة غضب 
دافعي الضرائب األميركيني من 
البنـــوك األميركية احلكومية 
التي ساعدتها احلكومة وعادت 
لتحقيق مكاسب باالضافة إلى 
اجتاهها ملنح املكافآت للمسؤولني 
التنفيذيني مرة أخرى وذلك في 

ظل ارتفاع معدل البطالة.
هذا وقد فقد الدوالر بعض 
مكاسبه التي حققها مقابل الني 
واليورو في وقت سابق امس 
الثالثاء بعد ان قال مســـؤول 
السيادية  الثروة  في صندوق 
الصينـــي ان تصريحاته عن 
الـــدوالر كانـــت وجهـــة نظر 

شخصية.
من ناحية اخرى، كشـــفت 
التجارة األميركية عن  وزارة 
ارتفاع العجز التجاري في شهر 
نوفمبر من عام 2009 بنسبة 
9.7% ليصل إلـــى 36.4 مليار 
دوالر والتـــي تعد األعلى منذ 
10 شهور ولم يتوقعها اخلبراء 

االقتصاديون.

اعتبر أن برودة الطقس وارتفاع الطلب يعززان من سعر النفط


