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دمشــــق ـ كونا: وّقعت هيئة االستثمار السورية 
أمس مذكرة تفاهم مع بيت التمويل اخلليجي بالنيابة 
عن بيت التمويل السوري )حتت التأسيس( لتطوير 
منطقة اقتصادية ومشــــاريع تتعلق بقطاع الطاقة 

والتنقيب عن الفوسفات في سورية.
وأشار رئيس هيئة االستثمار السورية د. أحمد 
عبدالعزيز في مؤمتــــر صحافي على هامش املؤمتر 
اخلامس للمصارف واملؤسسات املالية االسالمية املنعقد 
حاليا بدمشق الى أن املذكرة تهدف الى االستفادة من 
الفرص االستثمارية الواعدة مبا يصب في مصلحة 

االقتصاد السوري.
من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة بيت التمويل 
اخلليجي عصام جناحي أهمية االستفادة من النمو 
الكبير الذي شهدته البنوك اخلاصة في سورية خالل 
الســــنوات اخلمس املاضية جلهة متويل املشروعات 

وفرص تطوير البنية التحتية في سورية.

وأشاد اجلناحي بالنتائج االيجابية لبرامج اإلصالح 
االقتصادي في سورية والتي أسهمت في إرساء األطر 
التجارية والقانونية القوية التي ساعدت على جلب 
االستثمارات األجنبية املباشرة والتي أدت بدورها الى 

املساهمة في انتعاش االقتصاد السوري.
بدوره بني رئيس ادارة رأس املال املغامر في بيت 
التمويل اخلليجي هشــــام الريــــس أن بيت التمويل 
اخلليجي يعتزم توفير الفرص االستثمارية املناسبة 
لالســــتفادة من الودائع بهدف تطوير االعمال بشكل 

يتماشى مع خطط االستثمار في سورية.
يذكر ان رأســــمال بيت التمويل السوري )حتت 
اجراءات التأســــيس( يبلــــغ 333 مليون دوالر ومن 
املقرر أن يتم طرح 30% من رأسماله لالكتتاب العام 
وذلك بعد احلصول على التراخيص النهائية في حني 
سيتم متويل 10% من الشركاء احملليني على أن ميول 

»بيت التمويل اخلليجي« النسبة الباقية.

واشنطن ـ رويترز: أبقى مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي االميركي( على اسعار 
الفائدة القياسية قرب الصفر أمس وجدد تعهده 
باحلفاظ عليها منخفضة بصورة اســـتثنائية 
لفترة طويلة واشـــار الى قوة دفع متزايدة في 

االنتعاش االقتصادي.
وتبني اشارة البنك الى تعاف اقوى لالقتصاد 
من اعمق ركود منذ عقـــود انه يتحرك باجتاه 

التخلي عن تعهده بإبقاء تكاليف االقراض عند 
مستوياتها الدنيا مما يشير الى ان رفع اسعار 
الفائدة ميكن ان يحدث خالل عدة اشهر. وانشق 
توماس هوينج رئيس فرع مجلس االحتياطي 
االحتادي في »كنساس سيتي« لالجتماع الثاني 
على التوالي قائال ان االلتزام بإبقاء اسعار الفائدة 
منخفضة بصورة اســـتثنائية لفترة ممتدة لم 

يعد له مبرر.

بخط ذهبي مع رسم اشتراك شهري مجاني واشتراك إنترنت للعمالء الجدد

»ڤيڤا« تكرم األم في يومها 
 بأنشطة  فريدة وعروض ذهبية

نفطيون: إبقاء اإلنتاج على حاله يبدو الخيار الوحيد لـ »أوپيك« 
توقعات بارتفاع الطلب العالمي خالل 2010 بمقدار 1.1 مليون برميل  يومياً

اللجنة المالية في الغرفة تستعرض تطورات األوضاع المالية  
مع صندوق النقد والبنك الدوليين 

»بهارتي« وزعت شروط قرض  تمويل
  صفقة »زين ـ أفريقيا« على 11 بنكًا

قالت وكالـــة »رويترز« ان مصادر 
مصرفية أبلغتها أن مجموعة »بهارتي« 
أصدرت دفتر شروط التمويل للبنوك 
جلمع مبلغ 8.5 مليارات دوالر بشكل 
قروض خارجية لتمويل صفقة االستحواذ 

على أصول »زين« في أفريقيا. 
واشارت الى ان 11 بنكا آخر قد حصلت 
على دفتر الشـــروط منهـــا »بنك اوف 
أميـــركا ـ ميريل لينـــش«، »بنك اوف 
طوكيو«، »بي ان بي باريبا«، »دي بي 
اس بنك«، »كريدي أغريكول«، »اتش 
اس بي ســـي«، »جي بـــي مورغان«، 
»سوميتومو ميتسوي«، »رويال بنك 
اوف ســـكوتالند« ولفتت املصادر الى 
أن القرض موزع على 4 شرائح ويحمل 
معدال زمنيا للتسديد يبلغ 4.75 سنوات 
بهامش يتراوح من 176 الى 179 نقطة 

أساس فوق سعر الليبور.
ومـــن املتوقع أن توفـــر بنوك مثل 
»باركليز كابيتال« و»ســـيتي غروب« 
و»ستاندرد شارترد بنك« وبنك الدولة 
الهندي مبالـــغ أكبر بكثير من غيرها، 
ولدى هــذه البنـــوك مجال حتى يوم 
غد لالســـتجابة لطلب »بهارتي«، في 
حني من املتوقع االنتهـــاء من امللفات 

يوم اجلمعة. 
وقد رفضـــت »بهارتـــي« التعليق 
على هـــذه املعلومات، ومن جانب آخر 
أفادت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
على لسان مصادر مطلعة بأن بهارتي 
الهندية تتطلع لزيادة حجم القروض 
التي تعتزم أن حتصل عليها بالدوالر 

االميركـــي لتمويل صفقة متلك أصول 
»زينـ  أفريقيا« الى 8.5 مليارات دوالر 
من مبلغ الـ 7 مليارات دوالر الذي قيمته 

سابقا.
وأفادت »بهارتي إيرتل« بأنها حتتاج 
إلـــى مبلغ نقـــدي بقيمـــة 9 مليارات 
دوالر لشراء معظم أصول »زين« في 

أفريقيا باســـتثناء األصـــول املغربية 
والسودانية. 

وقالت مصادر إن القرض بالدوالر 
سيستحق بعد 6 سنوات ويتم إصداره 
ألداة استثمار أوفشور خاصة متعددة 
االستعماالت تدعمها ضمانة مؤسسية 

من »بهارتي إيرتل«. 
إيرتل« و»زين«  وتشارك »بهارتي 
في محادثات حصرية حتى تاريخ 25 
مارس. وتعتبر صفقة مع »زين« أحدث 
محاولة لشركة »بهارتي إيرتل« بدخول 
سوق املهجر السريع النمو فيما تلحق 
املنافسة الشديدة واحلروب السعرية 

ضررا كبيرا بنموها في الوطن. 
ويسود الظن على نطاق واسع أن 
الصفقة، التي تعتبـــر هي أكبر اتفاق 
عبر احلدود تبرمه الهند، بعد أن متلكت 
»تاتا ستيل« شركة »كورس« لتصنيع 
الصلب اإلجنليزية ـ الهولندية لقاء 13 
مليار دوالر تقريبا في عام 2007 ستزيد 
حجم قاعدة املشتركني في شبكة »بهارتي 
إيرتل« إلى نحو 170 مليون مشـــترك 
وتخول دخول السوق األفريقي السريع 
النمو، حيث تقل مستويات ولوج قطاع 

الالسلكي عما عليه في الهند.

يجتمــــع وزراء منظمة الدول 
المصدرة للنفــــط )أوپيك( اليوم 
في ڤيينا ويبدو ان ابقاء ســــقف 
االنتاج على حاله دون تغيير هو 
الخيار الوحيد المفضل لدى اعضاء 

المنظمة.
وتشهد اسعار النفط في الوقت 
الحالي حالة من التعافي وصلت 
بســــعر برميل النفــــط األميركي 
امس الى اكثر من 81 دوالرا وهو 
مستوى اعلى من السعر المرغوب 
لدى أوپيك والذي يتراوح بين 70 

و80 دوالرا للبرميل.
وخالل االيام القليلة الماضية 
عبر عدد من وزراء أوپيك عن عدم 
الرغبة في تغيير ســــقف االنتاج 
الحالــــي ومنهــــم وزيــــر الطاقة 
الجزائري شكيب خليل الذي قال 
ان تعديل مستويات االنتاج الحالية 
من شأنه ان يبعث برسالة خاطئة 

الى سوق النفط.
وفي االطار ذاته تحدث وزير 
النفط االيراني مسعود مير كاظمي 
عن انه ال يوجــــد طلب كبير في 
ســــوق النفط لكن ايران تريد أن 
تبقي أوپيك على ســــقف انتاجها 

الحالي.
واكد خبراء كويتيون لـ »كونا« 
ان المهمة االساسية الجتماع اليوم 
هــــي تثبيت االنتــــاج في وضعه 
الحالي والتأكيد على الدول االعضاء 
بضرورة االلتزام بحصص االنتاج 
المقررة منذ ديسمبر 2008 السيما 
مع تأكيد اكثر من مصدر ان نسب 
التزام االعضاء بهذه الحصص تشهد 
تراجعا في الوقت الحالي قد تصل 

الى 55% فقط.
وقال عضــــو المجلس االعلى 
للبترول عيسى المزيدي ان مهمة 
اجتماع اليوم ستتركز على مراجعة 
الســــوق خالل االشــــهر  اوضاع 
الماضية واستشــــراف مستقبله 
خالل االشــــهر المقبلة مع التأكيد 
على وضع قرارات أوپيك موضع 
االحتــــرام مــــن جميــــع األعضاء 
وااللتــــزام بحصص اإلنتاج حتى 

ال ينعكس ذلك على األسواق.
وأشار المزيدي الى ان مخزون 

النفط لـــدى الدول المســـتهلكة 
المتحدة  الواليـــات  خصوصـــا 
وغيرها من الدول الغربية يعتبر 
كبيرا في الوقت الحالي وهذا قد 
يؤثر سلبا باألسعار في المستقبل 
داعيا الى إيجاد حالة من التوازن 
بين المخزون والكميات المعروضة 

في السوق.
واضاف انـــه من الطبيعي ان 
تسعى الدول المستهلكة الى زيادة 
كميات المخزون لديها الستخدامه 
الطارئة وخصوصا  الحاالت  في 
لتغذية مصافي التكرير، لكن زيادة 
هذا المخزون تؤثر دائما في اسعار 

النفط سلبا.
وأشار الى ان ارتفاع األسعار 

حاليـــا يعود في جـــزء منه الى 
التوترات السياسية في عدد من 
الرئيسية ومنها  مناطق اإلنتاج 
نيجيريا التي تشهد توترات أمنية 
قد تؤثر في إنتاجها للنفط الخفيف 

المرغوب عالميا.
وذكر ان منطقة الشرق األوسط 
ايضا تشهد تصعيدا سياسيا على 
خلفية الملف النووي اإليراني بين 
أميركا وإسرائيل من ناحية وإيران 
من ناحيـــة اخرى، كما ان عملية 
التسوية السلمية تشهد حاليا حالة 
من االنسداد وكل ذلك يثير القلق 
في األسواق العالمية ويتسبب في 

ارتفاع االسعار.
من ناحيته قال العضو السابق 

في المجلس األعلى للبترول خالد 
بودي ان وضع أسعار النفط حاليا 
ال يتطلب أي تغيير من قبل أوپيك 
سواء برفع سقف االنتاج او خفضه 
مشيرا الى ضرورة مراقبة التزام 
أعضاء أوپيك باإلنتاج الن نسبة 
االلتزام حاليا ال تتجاوز 55% من 

الحصص المقررة.
وأضاف بودي »لو ترك اإلنتاج 
على حاله دون التقيد بالحصص 
لتراجعت االســـعار بشكل كبير 
كمـــا ان ذلك ســـيؤثر أيضا في 
التي  مصداقية أوپيك وقراراتها 
كان لها ومازال دور كبير في ضبط 
إيقاع السوق والتي أدت الى ارتفاع 
األســـعار من مستوى 35 دوالرا 

الذي وصلـــت إليه في بداية عام 
2009 الى المســـتوى الحالي 80 

دوالرا للبرميل«.
وأشار الى ان السوق النفطي 
حســـاس جدا تجـــاه أي زيادات 
خصوصا ان هناك استكشـــافات 
جديـــدة لدى العديد مـــن الدول 
وهي قد تزيد العرض داعيا الى 
اعتماد زيادة حصص أعضاء أوپيك 
طبقا للزيادة السنوية في الطلب 

العالمي.
من ناحيته أكد العضو السابق 
في المجلس األعلى للبترول موسى 
معرفي ان نسبة التزام دول أوپيك 
حاليا هي 53%، لكن التزام الكويت 
والسعودية واإلمارات مجتمعة 
يبلغ 84% مقارنة بالمستوى الكلي، 
مبينا ان إنتاج دول أوپيك حاليا 

هو 29.3 مليون برميل يوميا.
وأوضح معرفــــي ان البيانات 
تؤكــــد ان المخــــزون العالمي من 
النفــــط الخــــام والمنتجات يبلغ 
2500 مليون برميل وذلك في أول 
يناير الماضي بانخفاض قليل يبلغ 
26 مليون برميل عن مســــتويات 
العام الماضي بينما يبلغ المخزون 
العائم 126 مليونا بانخفاض قدره 

28 مليونا.
وأشــــار الى ان هذا المخزون 
مرتفع للغاية كما ان الطلب العالمي 
يتأرجح حاليا خصوصا في الدول 
الغربية التي يتوقع ان يبقى الطلب 
فيها على حاله دون تغيير، مبينا 
ان االرتفاع الكبير في الطلب يأتي 
عادة من الصين التي يزيد الطلب 
فيها على 12.8% سنويا كما توجد 
مؤشرات على ارتفاع الطلب لدى 

كوريا وتايلند.
وأضــــاف انه يتوقع ان يرتفع 
الطلب العالمي خــــالل عام 2010 
بمقدار 1.1 مليــــون برميل يوميا، 
اما المخزون االستراتيجي فيزيد 
بأقل مــــن مليون برميــــل يوميا، 
مؤكدا ان هذه البيانات تشير الى 
ان وضع السوق جيد لكن ال مجال 
الرتفاع األسعار بشكل كبير وربما 
تظل تحت ســــقف 82 دوالرا لمدة 

طويلة.

املاليـــة  اللجنـــة  التقـــت 
واالســـتثمار فـــي غرفة جتارة 
وصناعة الكويت ممثلي صندوق 
النقد والبنك الدوليني حيث ضم 
الكويتي هالل مشـــاري  الوفد 
املطيري رئيسا وكال من عبدهلل 
احلميضي وعبدالوهاب الوزان 
وانس الصالح وخالد املضاحكة 
وفهد اجلوعان وفـــواز مناور 
الغنيم ملناقشـــة برنامج  ومها 

.»FSAP«
 FSAP« « ويهـــدف برنامج
الى تقييـــم الوضع املالي في 
كل دول العالم ومنها حتديث 
املعلومـــات وهو برنامج غير 
شامل ملختلف املعايير املالية 
الكويت وامنا موجه على  في 
جوانب محددة منها االستقرار 
املصرفي واملالي ويهدف ملعرفة 
الكويتي  القطاع اخلاص  رأي 
في مجموعة من األمور أهمها 
التطـــورات املصرفية واملالية 

وتطورات قطاع االســـتثمار 
البنكية  التمويـــل  ومشـــاكل 
للشركات والعقارات ودرجة 
انكشاف شركات القطاع اخلاص 

على األزمة املالية لدبي.
ومثل البرنامج عيث شبيشك 
وماهر حسن حيث أكد أعضاء 
اللجنة ان الكويت تأثرت مثل 

باقي دول العالم باألزمة املالية 
العاملية السيما انها ألقت بظاللها 
على أسواق رأس املال مشيرين 
الى أن الكويت ليست مبعزل عن 

دول العالم إال أن تأثيرها كان 
اقل نسبيا في السوق احمللي 
بسبب سياسة اإلنفاق احلكومي 
العام احملرك الرئيسي لالقتصاد 

احمللي.
واستعرض أعضاء اللجنة 
الـــذي تقوم به  الكبير  الدور 
شركات االستثمار السيما من 
ناحية إدارة أموال الغير وهي 
إحدى اخلصائص التي قد متيز 
سوق الكويت جلعله مركزا ماليا 
جتاريا اقليميا مهما في املنطقة، 
مشـــددين على اهمية تطوير 
الرأسمالية  إدارات األســـواق 
كأنواع األسهم املختلفة وكذلك 
السندات وعدد  تطوير سوق 
أنواعها. كمـــا مت التطرق الى 
تطبيق القانون الصادر مؤخرا 
بخصوص إنشاء هيئة سوق 
املال آملني أن يسهل عملها من 
التعقيدات اإلدارية التي تضيق 

حركة الشركات املدرجة.

هيئة االستثمار السورية تبرم مذكرة تفاهم
مع » التمويل الخليجي« لتنفيذ مشاريع طاقة

»المركزي« األميركي يبقي 
على أسعار الفائدة قرب الصفر

 ) A -  ( فيتش« تبقي تصنيف »الكويت الدولي« عند«
ابقت وكالة التصنيف االئتماني فيتش على تصنيف 
بنك الكويت الدولــــي فيما يتعلق بعجز املصدر عن 
الســــداد على املدى الطويل عند مرتبة - A وبعجزه 
عن الســــداد على املدى القصير عند F2 وبالتصنيف 
الفردي عند C/D وبالدعم عند 1 مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
ويعكس تصنيف عجز املصدر عن السداد وتصنيف 
الدعم االحتمال املرتفع للحصول على دعم من احلكومة 
عند احلاجة، بينما يعكس التصنيف الفردي احلجم 
الصغير ولكن املتنامي للبنك ومتانة رسملته مع االخذ 

بعني االعتبار التركيزات العالية لقطاع العقارات في 
الكويت واعتمادها على اقتصاد صغير غير متنوع.

وابدت الوكالة حذرهـــا ازاء تركيز البنك على 
قطـــاع العقارات الذي تعرض لضغوط في اآلونة 
األخيرة، ومع ان هذا يعكس أصوله كبنك عقاري فان 
هذا االنكشاف تقلص منذ حتوله الى بنك اسالمي، 
يضاف الى ذلك انكشاف البنك لشركات االستثمار 
الكويتية التي يواجه بعضها مشـــكالت سيولة، 
ولكن الوكالة اشـــارت الى ان مثل هذ االنكشـــاف 

مألوف في الكويت.

الزدجالي: ُعمان ستواصل ربط عملتها بالدوالر 
مسقطـ  رويترز: قال الرئيس التنفيذي للبنك 
املركزي العماني حمود سنجور الزدجالي امس إن 
السلطنة ستواصل ربط عملتها بالدوالر ولن تعيد 
التفكير في الوقت الراهن في قرارها باالنسحاب 

من اتفاق االحتاد النقدي اخلليجي.
وقال الزدجالي لرويترز على هامش مؤمتر 
اقتصادي »سنواصل احلفاظ على ذلك االرتباط«، 
وأجاب بالنفي عن ســـؤال عما إذا كانت جترى 
دراسة اي خيارات اخرى لسياسة العملة في الوقت 
احلالي، وانسحبت السلطنة من اتفاق االحتاد 
النقدي املزمع مع الدول اخلليجية املجاورة في 
عام 2006 وأعقبتها اإلمارات في 2009، وجعلت 
الكويـــت التي تتولى رئاســـة مجلس التعاون 
اخلليجـــي املؤلف من ســـت دول العام احلالي 
عودة اإلمارات وعمان على رأس األولويات خالل 

فترة رئاستها.
وقال الزدجالي »بالتأكيد سيعود »اتفاق االحتاد 
النقـــدي« بفوائد على املنطقة ولكن بالنســـبة 
لعمان قررت عدم االنضمام مرة اخرى«، وجاءت 
تعليقاته قبل اجتماع مقرر عقده األسبوع املقبل 
حملافظي البنوك املركزية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي في الكويت.وقالت كبيرة االقتصاديني 
في بنك االســـتثمار اإلقليمـــي املجموعة املالية 
هيرميس مونيكا مالك إن من املفيد لدول مجلس 
التعـــاون اخلليجي أن تواصـــل ربط عمالتها 
بالدوالر، وأضافت »ستتمثل املشكلة الرئيسية 
في أي تراجع مســـتقبلي للـــدوالر وفي حاجة 
دول مجلس التعاون اخلليجي لتطوير سياسة 

نقدية مستقلة«.
واعطـــى الزدجالـــي توقعا متفائـــال للنمو 
االقتصادي في ســـلطنة عمان التي متكنت من 

تخطي األزمة االقتصادية العاملية بصورة أفضل 
مـــن دول خليجية أخرى غنيـــة بالنفط إذ انها 
بصفتها ال تنتمي ألعضاء أوپيك لم تكن مجبرة 
على االلتـــزام بحصص االنتاج املقررة من قبل 

املنظمة.
وقال إن النمو االقتصادي »سيكون ايجابيا 
جدا لعمان. سيكون حوالي 6%«. كما قال وزير 
االقتصاد العماني امس إنه يتوقع منوا بنسبة 
6.1%، وتتجاوز تلك األرقام توقعات محللني في 
اســـتطالع أجرته رويترز في يناير بأن تسجل 

عمان منوا اقتصاديا بنسبة %4. 
كذلك توقع الزدجالي ارتفاعا طفيفا في معدل 
التضخم لكنه أشار إلى أنه سيسجل »مستوى 
لن يتســـبب في أي مشاكل«، وأضاف »سيكون 
في اطار احلدود املتوقعة بني 4و5%«، وفي يناير 
املاضي توقع وزير االقتصاد العماني أحمد بن 
عبـــد النبي أن يصل معـــدل التضخم إلى نحو 

3.5% في 2010.
 وتوقع محللون في استطالع أجرته رويترز 

أن يبلغ معدل التضخم 4% في 2010.
وقالت مونيكا مالك »سنظل نشهد ارتفاعا في 
معدل التضخم مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع 
أســـعار املســـاكن في ظل مضي عمان قدما في 
برنامجها االستثماري و)بسبب( عوامل خارجية 

مثل ارتفاع أسعار الغذاء العاملية«.
وســـجل معدل التضخم في عمان 3.4% في 
عام 2009 بانخفاض حاد عن 12.5% في 2008 في 
ظل حتســـن االقتصاد العاملي، وأظهرت بيانات 
هذا األســـبوع ارتفاع معـــدل التضخم العماني 
إلى 1.7% على أساس سنوي في يناير من %0.9 

في ديسمبر.

حتتفل شركة ڤيڤا لالتصاالت 
مع عمالئها وعائالتهم بيوم األم 
السنوي، بعرض حصري ميتد 
من 17 اجلاري حتى 23 منه، وهو 
عبارة عن خط ذهبي مع رســـم 
اشتراك شهري مجاني، باإلضافة 
إلى اشـــتراك إنترنـــت للعمالء 
اجلدد، وذلك في كافة فروع »ڤيڤا« 

املنتشرة في الكويت.
إدارة  مديـــرة  وأوضحـــت 
التسويق في شـــركة ڤيڤا، رنا 
الرشـــيد، أن تكـــرمي عطاء األم 
الال محـــدود هو جزء من حملة 
العطاء التي أطلقتها الشركة لهذا 

العام.
وعن العروض والنشاطات الفريدة احتفاال بهذه 
املناســـبة، قالت الرشيد: »لقد ابتعدنا عن الطرق 
التقليديـــة وأحتنا الفرصة لتهنئة األمهات بطرق 
حديثة ومبتكرة«. وحثت الرشـــيد اجلميع على 

االستفادة من العروض الذهبية 
املقدمة من ڤيڤا جلعل األم تسعد 

في يومها.
وقالت: »أفسحت ڤيڤا للعمالء 
املجال للتعبير عن شكرهم لهن 
بوسائل متعددة، إذ ستخصص 
الشركة جناحا خاصا في مجمع 
االڤنيوز يومي اجلمعة والسبت 
القادمني، لتمكني أي شخص من 
تســـجيل ڤيديو تهنئة لوالدته 
مجانا، ميكنه على الفور إرساله 
لها عن طريق اإلمييل أو حتميله 
كرابط على شبكة اإلنترنت، على 
أن يتم اختيار أفضل التسجيالت 
لبثهـــا علـــى موقـــع يوتيوب 
والقنوات التلفزيونية احمللية، هذا فضال عن إمكانية 
التصوير الفوتوغرافي وطباعة الصورة على الفور 
على بطاقات تهنئة مميزة، وذلك مبساعدة فريق 

عمل محترف«.

أعضاء اللجنة املالية بالغرفة خالل لقائهم ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليني

رنا الرشيد

االنتهاء من عمليات  
الفحص النافي للجهالة

 أحمد يوسف
علم��ت »األنباء« م��ن مصادر 
مطلع��ة ان ش��ركة »بهارتي إيرتل 
ملتد« انتهت م��ن عمليات الفحص 
النافي للجهالة في مجموعة أصول 

»زين« األفريقية.
وقالت املصادر انه بانتهاء عمليات 
الفحص النافي للجهالة، فان الصفقة 
باتت على وشك التوقيع قريبا، بدال 

من املوعد احملدد سابقا.

الهاملي: أسعار النفط في نطاق 70 إلى 80 دوالرًا للبرميل »مقبولة«
كون��ا � ابوظب��ي � وكاالت: قال وزير الطاقة االماراتي محمد الهاملي أمس ان مس��تويات 
أس��عار النف��ط الحالية والتي تدور في نط��اق 70 الى 80 دوالرا للبرمي��ل »مقبولة ومعقولة« 
للمنتجين والمس��تهلكين، مش��يرا إلى أن مستوى األسعار الحالي س��يمكن دول أوپيك من 
االس��تمرار في تأمين اس��تثمارات لزيادة قدراتها االنتاجية من النفط الخام خالل الس��نوات 
القادم��ة لمواكبة النمو االقتص��ادي في الوقت الراهن. واضاف الهامل��ي ان أوپيك زادت من 
تقديراته��ا للنم��و العالمي على الطلب في عام 2010 م��ن 810 آالف برميل يوميا الى 880 ألف 
برميل يوميا مع وجود مؤش��رات على بداية تعافي االقتص��اد العالمي، مؤكدا أن دول أوپيك 
مس��تمرة في توفير إمدادات كافية من النفط الخام للسوق البترولية في حالة ارتفاع الطلب، 

مشيرا في هذا الصدد الى أن دول أوپيك تمتلك حاليا طاقة انتاجية اضافية.
وقال ان الس��وق النفطية ربما تش��هد تراجعا في الطلب العالمي عل��ى النفط خالل الربع 
الثاني من العام الحالي ألسباب موسمية في وقت تشهد فيه المخزونات العالمية ارتفاعا فوق 
المعدالت القياس��ية في السنوات الخمس األخيرة مما يشكل عامل ضغط على أسعار النفط. 
واضاف ان التحس��ن النسبي الحالي في أسعار النفط »ال يرتبط بأساسيات العرض والطلب« 
ويعود بدرجة أساس��ية الى حركة الدوالر أمام العمالت العالمية األخرى ومؤش��رات التطور 

االقتصادي.
من جهة أخرى قال وزير البترول الس��عودي علي النعيمي أمس ان الس��عودية اكبر منتج 

للنفط في أوپيك تضخ حاليا ما بين 8 و8.1 ماليين برميل يوميا.
ويبلغ االنتاج المستهدف للمملكة بموجب التخفيضات التي تم االتفاق عليها في ديسمبر 
8.05 ماليين برميل يوميا. واش��ار مسح اجرته »رويترز« الى ان السعودية كانت تضخ نحو 

8.22 ماليين برميل يوميا في فبراير.
يذك��ر أن النعيم��ي قال إن وزراء النفط في المنظمة راضون عن الوضع في س��وق النفط وان 

سعر الخام تدعمه عوامل العرض والطلب.
من جانب آخر أفاد وزير الطاقة القطري عبداهلل العطية أمس بأن منتجي أوپيك سيتركون 

على األرجح مستويات اإلنتاج المستهدفة دون تغيير في اجتماعهم اليوم.
وأضاف أن أوپيك س��تبحث مس��توى االلتزام بقيود االنتاج الحالية وأنه يرى أن س��وق 

النفط تحظى بإمدادات كافية.


