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جانب من اجتماعات املنظمة  الوزير أحمد العبداهلل يتوسط عددا  من وزراء منظمة أوپيك 

العبدهلل: أسعار النفط بين 70 و80 دوالرًا تعتبر »مقبولة«

»أوپيك« تثبت إنتاج المنظمة عند 24.8 مليون برميل يوميًا

وأكد مدير دائرة االبحاث في 
»أوپيك« أن وزراء النفط والطاقة 
الحظوا أن املنظمة فضلت مرة اخرى 
متديد العمل بسقف االنتاج بعد 
ان الحظت ان املقومات األساسية 
للسوق ظلت متوازنة منذ انتهاء 
االجتماع الوزاري االستثنائي في 
العاصمة االنغولية لواندا اضافة 
ارتياحها ملستويات االسعار  الى 
احلالية باعتبارها تخدم مصالح 
املنتجني واملس����تهلكني على حد 

سواء.
م����ن جانبه أعل����ن د.عبداهلل 

البدري األمني العام ألوپيك اليوم 
أن  في تصريح����ات للصحافيني 
املنظمة ستجتمع في ڤيينا ايضا 
في 14 أكتوب����ر املقبل مما يؤخر 
قليال االجتماع الثاني للمنظمة عن 
موعده املعتاد في أواخر سبتمبر 

املقبل.
وأش����ار البدري ال����ى اجتماع 
وزاري آخر ألوپيك سيعقد بحلول 
نهاية العام احلالي في االكوادور 

التي ترأس املنظمة حاليا. 
م����ن جهته قال وزي����ر النفط 
الشيخ احمد العبداهلل ان أوضاع 

السوق احلالية تدعم احلفاظ على 
مس����تويات انتاج أوپيك البالغة 
24.840 مليون برميل يوميا مضيفا 
انه »ال يوجد ف����ي الوقت الراهن 
ما يب����رر تغيير س����قف االنتاج 

احلالي«.
ورأى أن اس����تمرار حالة عدم 
املقررة من  االلتزام باحلص����ص 
شأنه أن يؤدي الى زيادة االنتاج 
التأثير سلبيا  وبالتالي سيكون 
على أس����عار النفط، داعيا الدول 
غير امللتزم����ة بحصصها املقررة 
الى ابداء مزيد من االلتزام حفاظا 

على استقرار السوق النفطية وبقاء 
املقبولة  األسعار في مستوياتها 
واملعقولة للمنتجني واملستهلكني 

على حد سواء.
وردا على سؤال حول تقييمه 
التي  ملستوى األس����عار احلالية 
تتراوح بني 70 و80 دوالرا للبرميل 
وصف مستوى األسعار بأنه مقبول 
ومعق����ول اذا ما قورن باألوضاع 

االقتصادية.
وحول ارتفاع املخزون ووصوله 
الى مستويات عالية رأى العبداهلل 
أن هذه املسالة بحاجة الى بعض 

الوقت حلني امتصاص هذا الفائض 
من االنتاج في السوق اضافة الى 
أن منو االقتصاد العاملي الذي يشهد 
طفرة ايجابية من ش����أنه زيادة 

الطلب على اخلام في املستقبل.
القائم بني  وح����ول احل����وار 
أكد أهمية  املنتجني واملستهلكني 
ه����ذا احلوار في دعم االس����تقرار 
النفطية مشيرا في هذا  بالسوق 
الكويت ستشارك  أن  الى  الصدد 
نهاية الشهر اجلاري بوفد رفيع 
املستوى اضافة الى متخصصني 
في الشؤون النفطية والبترولية 

في مؤمتر »كانكون« في املكسيك 
الذي س����يكرس لدعم هذا احلوار 
وستكون للكويت ورقة رئيسية 

في هذا االجتماع..
الطاقة  أرقام وكالة  وتش����ير 
الدولية الى أن الدول ال� 11 األعضاء 
في أوپيك اخلاضعة لنظام احلصص 
العراق( أنتجت في  )باس����تثناء 
فبراير 26.7 مليون برميل يوميا 
الرسمي  متجاوزة سقف االنتاج 
مبق����دار مليون و860 ألف برميل 

يوميا.
وكان رئي����س )أوپيك( وزير 

الطاقة االكوادوري جرمانكو بينتو 
دعا في وقت سابق الدول األعضاء 
الى اظهار »التزام اكبر باحلصص 
االنتاجية احلالية«. وقال بينتو 
للصحافيني لدى وصوله الى مطار 
ڤيينا انه يجب على )أوپيك( أن 
تترك س����قف انتاجها الرس����مي 
البالغ 24.8 مليون برميل يوميا 
دون تغيير. وتوقع بينتو حدوث 
حتسن محدود في الطلب العاملي 
على النفط في وق����ت الحق هذا 
العام وبقاء االسعار مستقرة بدرجة 

معقولة.

 ڤيينا � كونا: وافق وزراء النفط 
والطاقة في منظمة الدول املصدرة 
للنفط »أوپيك« خالل اجتماعهم 
العادي ال����ذي أنهى أعمال دورته 
ال����� 156 امس مبقر األمانة العامة 
للمنظمة اجلدي����د في ڤيينا على 
متديد العمل بسقف االنتاج الرسمي 
والبالغ 24 مليون و800 ألف برميل 
في اليوم )باستثناء العراق( التي 

ال تخضع للحصص االنتاجية.
وق����ال مدير دائ����رة االبحاث 
في »أوپيك« د.حسن قبازرد في 
تصريح ل� »كونا« ان هذا االتفاق 
جاء بعد جلس����ة قصيرة لوزراء 
املقر اجلديد  ف����ي  نفط »أوپيك« 

للمنظمة.
اتفقوا  وأضاف ان »ال����وزراء 
على احملافظة على سقف االنتاج 
احلالي البالغ 24 مليونا و840 ألف 
برميل في اليوم بعد سلسلة من 
املشاورات بشأن الطلب على اخلام 
خالل املرحلة املقبلة« مشيرا الى ان 
»املنظمة الحظت ان الطلب يشهد 
بعض التباط����ؤ ومن املنتظر ان 

يرتفع بنهاية العام احلالي«.
وأوضح قب����ازرد ان »الوزراء 
تبنوا وبتواف����ق اآلراء التوصية 
التي رفعها أعضاء اللجنة الوزارية 
الفرعية املعنية مبراقبة السوق 
النفطية وتطورات األسعار وذلك 
بعدما أجروا مراجعة شاملة ملجمل 
العاملية  النفطية  أوضاع السوق 
والتوقعات بزيادة العرض والطلب 
العاملي على النفط اخلام خالل العام 
احلالي السيما خالل الربعني الثاني 
اللذين يشهدان تقليديا  والثالث 

تراجعا على الطلب على اخلام.

رأسماله يعادل 333 مليون دوالر يطرح منه 30% لالكتتاب العام 

بيت التمويل السوري يوقع مذكرة تفاهم 
مع سورية لتطوير منطقة اقتصادية ومشاريع للطاقة

 أعلن بيت التمويل اخلليجي أنه 
بالنيابة عن بيت التمويل السوري، 
الذي يعد واحدا من أكبر البنوك 
اإلسالمية في س����ورية الذي يتم 
تاسيسه برأسمال يعادل 333 مليون 
دوالر، قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع 
هيئة االستثمار السورية لتطوير 
منطقة اقتصادية ومشاريع للطاقة 

ومناجم فوسفات. 
جاء هذا اإلعالن ضمن املؤمتر 
الصحاف����ي الذي عقد على هامش 
املؤمت����ر اخلام����س للمص����ارف 
املالية اإلسالمية  وللمؤسس����ات 
الذي مت عقده في س����ورية بفندق 
فور سيزونز في دمشق، وقد قام 
بيت التمويل اخلليجي بعقد هذا 
املؤمت����ر الصحاف����ي لإلعالن عن 
هذه املب����ادرة بالتعاون مع هيئة 
االستثمار السورية التي مت العمل 
معها لتطوير هذه الفرص منذ عدة 

شهور.
هذا وسوف يسعى بيت التمويل 
السوري إلى حتقيق أقصى استفادة 
من ه����ذه الفرص حيث س����يقوم 
بوضع اخلطط الضرورية وهيكلة 
األدوات املالية املطلوبة لتمويل هذه 
املشاريع وجمع األموال الضرورية، 
باإلضاف����ة إلى االس����تعانة بعدة 

مطورين لبدء العمل. 
التمويل اخلليجي  وكان بيت 
قد أعلن في األسبوع املاضي أنه 

ف����ي املراحل النهائي����ة للحصول 
على الترخيص الالزم من املصرف 
املركزي الس����وري لتأسيس بيت 
الذي سيباشر  التمويل السوري 
أنش����طته املصرفي����ة التجاري����ة 
البنك  واالستثمارية، سيستهدف 
تلبية الطلب املتزايد على التمويل، 
كما س����يخوض قطاعات جديدة 
ويق����دم مجموع����ة متكامل����ة من 
منتجات التمويل اإلس����المي مثل 
االس����تثمار في األس����هم اخلاصة 

واملشاريع. 
وفي هذا السياق أوضح، رئيس 
مجلس إدارة بيت التمويل اخلليجي 
الدكتور عصام جناحي قائال: حتت 
قيادة فخامة الرئيس بشار األسد 

قامت السلطات السورية بتفعيل 
برامج اإلص����الح احلكومية التي 
أوج����دت مناخا لألعمال يتس����م 
بالش����فافية واالنفتاح فضال عن 
إرساء األطر التجارية والقانونية 
القوية التي س����اعدت على جذب 
االس����تثمارات األجنبية املباشرة 
والت����ي أدت بدورها إلى انتعاش 
الذي استطاع  االقتصاد السوري 
الصم����ود بثب����ات ف����ي مواجهة 
العاملية  األوض����اع االقتصادي����ة 
الصعب����ة، باإلضافة إلى ذلك فإن 
النمو الهائل الذي شهدته البنوك 
اخلاصة خالل السنوات اخلمس 
املاضية والذي يعزى إلى الودائع 
الناشئة من ارتفاع معدالت السيولة 

في السوق، ميكن أن يستغل بشكل 
اكبر في متويل أنش����طة األعمال 
املختلفة وف����رص تطوير البنية 
التحتي����ة في س����ورية، وقد كان 
ذلك دافعا رئيسيا لنا لالستفادة 
من خبرتنا الواسعة في األسواق 
الناشئة والتمويل اإلسالمي إلنشاء 
بيت التمويل الس����وري وتطوير 
الفرص االس����تثمارية في مجال 
البنية التحتية مثل التنقيب عن 
الفوسفات، توليد الكهرباء وتطوير 

مناطق اقتصادية.
وعلق د.أحمد عبدالعزيز، رئيس 
هيئة االستثمار السورية بقوله: 
»لقد عملنا عن كثب مع بيت التمويل 
اخلليجي لدراسة واستكشاف عدد 

من فرص تطوير البنية التحتية 
ويس����رنا توقيع ه����ذه االتفاقية 
اليوم التي تهدف إلى االس����تفادة 
الواعدة  الفرص االستثمارية  من 
مبا يص����ب في مصلحة االقتصاد 
السوري ومساهمي بيت التمويل 

السوري«. 
جتدر اإلشارة إلى أنه مبجرد 
احلصول على التراخيص املطلوبة، 
سوف يتم طرح 30% من رأسمال 
التمويل السوري لالكتتاب  بيت 
العام بينما سيتم متويل 10% من 
الشركاء احملليني كما ستمول نسبة 
60% من بيت التمويل اخلليجي، 
املالية اإلستراتيجية  املؤسسات 

واملستثمرين. 

.. ومتوسطا ممثلي السلطات السورية على هامش املؤمتر الصحافيعصام جناحي خالل املؤمتر

عبداهلل جاسم كلبان

� األسواق. نت: حققت  دبي 
شركة دبي لالملنيوم احملدودة 
»دوبال« أرباحا بلغت 1.055 مليار 
درهم خ��الل العام املاضي، في 
املبيع�ات  حني بلغت عائ��دات 

6.89 مليارات درهم.
 وقالت الشركة في تقريرها 
السنوي الذي يتضمن النتائج 
التشغيلية واجنازاتها خالل العام 
2009، إنه���ا جنحت في جتاوز 
تبعات األزمة االقتصادية العاملية 
والركود الذي خيم على صناعة 
األملنيوم ف���ي العالم وتقليص 
معظ���م مصاه���ر االملنيوم من 
انتاجها نتيجة انخفاض معدالت 

الطلب العاملي على هذه املادة.
انتاجها  ان  وذكرت الشركة 
كس���ر حاجز امللي���ون طن في 
الس���نة املاضية، أي بزيادة %7 
عن العام 2008، مشيرة إلى ان 
حجم املبيعات زاد بالفترة نفسها 

بنسبة 8% مقارنة مع 2008.
وأف���ادت بأنه���ا عملت على 

تنفيذه في منطقة الطويلة بامارة 
ابوظبي ومت اجناز ما نسبته %80 
من املشروع العمالق، مشيرا الى 
انه مت تشغيل املرحلة االولى من 
املش���روع الواعد والذي يشمل 
محط���ه الكهرباء بق���وه 2000 

ميجاوات.
وأك���د ان »اميال« س���تكون 
واحدة من اكثر املصاهر تنافسية 
وانخفاضا للتكلفة في هذا القطاع 

الصناعي.
وذكر كلبان ان الشركة وقعت 
اتفاقية مشتركة مع شركتي »فال« 
و»نورسك هيدرا« لتطوير مجمع 
مصفاة ألومينا في البرازيل حيث 
متتلك »دوبال« حصة تقدر ب� %19 
من املصفاة ول� »دوبال« أيضا 
استثمارات خارجية كبيرة منها 
الشراكة في تطوير ثالثة مشاريع 
استراتيجية لتعدين البوكسيت/ 
األلومنيا ف���ي جمهورية الهند 
وجمهوري���ة غينيا وجمهورية 

الكاميرون.

ترشيد انفاقها وتوفير السيولة 
النقدية ما ساهم بشكل ايجابي 
في حتقي���ق الربحية واحلفاظ 
على مستويات جيدة من السيولة 

النقدية.
وق���ال الرئي���س والرئيس 
التنفيذي ل���� »دوبال« عبداهلل 
جاسم كلبان ان الشركة بصدد 
اجن���از مجمع قص���ر االمارات 
الذي يجري  لألملنيوم »اميال« 

»دوبال« تجاوزت ركود صناعة األلمنيوم 
وتحقق مليار درهم أرباحًا في 2009

السوق السعودي األكثر ارتفاعاً بين أسواق الخليج

األسهم األوروبية تسجل أعلى مستوى إغالق في 17 شهرًا 

تفاوت أداء أس����واق املال اخلليجية أمس، حيث 
ارتفعت مؤشرات أربعة أسواق فيما هبطت مؤشرات 
ثالثة أس����واق، وحقق مؤشر سوق الدوحة لألوراق 
املالية أعلى ارتفاع بنسبة 3.76% تاله السوق السعودي 
»تداول« بنس����بة 0.92%. فيما ارتفع سوق البحرين 

بنسبة 0.32% وسوق مسقط ب� 0.13%. وكان سوق دبي 
لألوراق املالية أكثر األسواق اخلليجية هبوطا بنسبة 
وصلت الى 2.29% تاله سوق أبوظبي بنسة ب� %0.41 
فيما حقق س����وق الكويت لألوراق املالية أقل نسبة 

هبوط بني أسواق اخلليج بهبوطه بنسبة %0.38.

لندن � رويترز: س����جلت األسهم األوروبية أعلى 
مس����توى إغالق لها في 17 ش����هرا أم����س مع صعود 
أسهم البنوك وشركات التعدين والطاقة بعدما تعهد 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( 
باإلبقاء على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لفترة 

طويلة.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 ألسهم الشركات 
الكبرى األوروبية 0.9% إلى 1070.90 نقطة وهو أعلى 
مس����توى إغالق له منذ أوائل أكتوبر 2008، وكانت 
أس����هم البنوك بني اكبر الرابحني مع صعود س����هم 
بانكو سانتاندر وكريدي سويس وسوسيتيه جنرال 

وستاندرد تشارترد بني 0.8 و%2.2.

زيادة أصولها إلى 35 مليارًا من 24 مليارًا في 2008

ارتفاع األرباح الصافية لـ »بروة العقارية«
بنسبة 154% لتصل إلى 779 مليون ريال قطري

أعلنت شركة بروة العقارية 
عن بياناته���ا املالية املوحدة 
املنتهية في 31  املالية  للسنة 
ديس���مبر 2009، حي���ث بلغ 
الرب���ح 779 مليون  صاف���ي 
ريال قطري وذلك بعد خصم 
حصة صندوق دعم االنشطة 
الرياضية واالجتماعية مقابل 
306 مالي���ني ريال قطري عن 

الع���ام 2008 وذلك بزيادة قدرها 154%.   كما بلغ 
العائد على السهم 3.06 رياالت قطري في 2009 
مقارنة ب� 1.46 ريال قطري للسهم الواحد في العام 
2008 أي بزيادة قدرها 110%.  ووفق البيان الصحافي 
الصادر على املوقع االلكتروني للشركة، فإن الشركة 
تترقب وفي غضون األشهر القليلة القادمة تسلم 
وتشغيل قرية بروة ومساكن السيلية، فضال عن 
املرحلة األولى من مشروع بروة السد، ما من شأنه 
أن يزيد من اإليرادات التشغيلية للشركة خالل العام 
احلالي، فضال عن ذلك شهد العام 2009 املزيد من 
التطورات واإلجنازات، حيث قامت الشركة خالل 
هذا العام ببدء العمل مبشروع عقاري كبير وهو 
مشروع بروة احلي املالي، حيث تعاقدت الشركة 
مع مقاول عاملي إلجناز هذا املش���روع. كما بدأت 
الشركة خالل العام نفسه العمل على الدراسات 
الهندسية األولية ملشروع منتجع خليج سلوى 
الكائن جنوب غرب قطر.  وترجع الزيادة في صافي 
األرباح إلى الزي���ادة في إجمالي اإليرادات والتي 
بلغ���ت 3.013 ماليني ريال قطري عن العام 2009 
أي بزي���ادة قدرها 173% مقارنة بإجمالي إيرادات 
عام 2008 والتي بلغت 1.120 مليون ريال قطري، 

وتعد الزيادة في أرباح إعادة 
العقارات االستثمارية  تقييم 
من األس���باب الرئيسية وراء 
الزيادة في اإليرادات، باإلضافة 
إل���ى الزيادة في العائدات من 
اإليجارات واخلدمات للشركات 
التابعة والشقيقة باإلضافة إلى 
اإليرادات الناجتة عن استحواذ 
بنك بروة على كامل أس���هم 
ش���ركة املس���تثمر األول حيث مت دمج البيانات 
املالية لتلك الشركة ضمن البيانات املالية املوحدة 

لشركة بروة العقارية. 
ونظرا الس���تمرار الشركة في متابعة أهدافها 
املوضوعة ونتيجة الستمرار التطوير في تنفيذ 
املشاريع املختلفة فقد ارتفع إجمالي األصول من 
24 مليار ريال قطري في عام 2008 إلى 35 مليار 
ري���ال قطري في عام 2009 وق���د مت متويل هذه 
الزيادة من متحصالت بيع بعض االس���تثمارات 
املالية والعقارية باإلضافة إلى متويالت إسالمية 
إضافية خالل عام 2009 وكذلك االرباح احملتجزة 

من السنوات السابقة. 
 كما بدأ بنك بروة نشاطه خالل النصف الثاني 
من عام 2009 ومتكن من االس���تحواذ على كامل 
أسهم رأسمال شركة املستثمر األول وذلك خللق 
مجموعة مصرفية إسالمية شاملة تتخذ من الدوحة 
مقرا لها، وباإلضافة إلى ذلك فقد متكنت بروة من 
االستحواذ على شركة كواليتي انتر ناشيونال قطر 
وذلك لتوفير إطار شامل من اخلدمات التكميلية 
للمشاريع القائمة وأيضا للمشاريع قيد التطوير 

والتابعة للمجموعة، 

سداد كامل ديون »دبي العالمية« خالل
 7 سنوات.. الخيار األبرز على طاولة المفاوضات

العربي���ة: 
أشارت مصادر 
مصرفي�������ة 
ت��ط���ور  إلى 
مل���موس في 
مالم��ح خ���طة 
إع��ادة هيكلة 
دي���ون »دبي 
 . » ملي���ة لعا ا
وبح�����س���ب 
فإن  املصادر، 

اخلي���ار األبرز عل���ى طاولة املفاوضات مع البنوك هو س���داد كامل 
املبلغ خالل سبع سنوات.

ووفقا ملا أش���ارت إليه املصادر، فإنه م���ن املرجح أن يتم اعتماد 
الليبور كسعر الفائدة الذي سيدفع على القروض أثناء سدادها، وأكدت 
املصادر أن اإلعالن عن هذه التفاصيل سيتم خالل األسبوع املقبل. 
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر »العربية« أن مشكلة محاسبية 
قد تدفع »دبي العاملية« نحو اجراء تعديالت بس���يطة على صيغة 
السداد من ناحية تقنية وليست جوهرية، حيث إن الصيغة احلالية، 
ستضطر البنوك من ناحية محاسبية إلى تسجيل خسائر في قوائمها 
املالية للعام اجلاري. حيث من املفترض محاسبيا أن تقوم البنوك 
باحتساب الفرق بني سعر الفائدة في العقد األساسي مع »دبي العاملية« 

وسعر الفائدة الذي سيتم تطبيقه ضمن خطة إعادة الهيكلة.
وعند التوصل إلجمالي الفوائد التي سيخسرها البنك يتم تسجيله 

في البيانات املالية للعام احلالي.


