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بنك إنجلترا المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

»المركزي األوروبي« يبقي الفائدة عند %1

سوقا الدوحة ومسقط في المنطقة الخضراء
انهى سوق الدوحة لالوراق املالية 
تعامالت امس على ارتفاع جديد، حيث 
وصل املؤشر الى 7635 نقطة مسجال 
ارتفاعا قدره تسع نقاط عن االغالق 
السابق، وسجل سوق مسقط ارتفاعا 
ليصل الى 6852 نقطة ليصبحا السوقني 
الوحيدين اللذين سجال ارتفاعا امس. 
وجاء في املنطقة احلمراء كل من سوق 
الكويت لالوراق املالية الذي اغلق على 
انخفاض ليصل مؤشره الى 7569 نقطة 
وسوق دبي املالي الذي اغلق عند 1765 
نقطة وسوق ابوظبي لالوراق املالية 
الذي انخفض مغلقا عند 2823 نقطة 
وسوق البحرين لالوراق املالية الذي 

اغلق مؤشره عند 1573 نقطة.

 فرانكفورت ـ رويترز ـ وكاالت: أبقى البنك 
املركزي األوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون 
تغيير عند مســــتوى قياسي منخفض يبلغ %1 
وذلك للشهر احلادي عشر على التوالي امس، 

وهو ما توقعه االقتصاديون.
كما أبقى البنك على سعر االيداع ألجل ليلة 
واحدة وهو سعر معياري ألسواق النقد عند %0.25 

وأبقى سعر االقراض احلدي عند %1.75.
وتوقع 82 اقتصاديا اســــتطلعت »رويترز« 
آراءهم أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير 
هذا الشهر وهم يتوقعون في املتوسط أول زيادة 

في أوائل العام املقبل.
من جانب آخر، أبقــــى بنك اجنلترا املركزي 
أسعار الفائدة عند مستوياتها املتدنية القياسية 
البالغة 0.5% وذلك للشــــهر الثالث عشر على 
التوالي كما لم يرفع قيمة برنامج شراء األصول 

البالغة 200 مليار جنيه استرليني الذي يهدف 
لدعم االقتصاد.

ولم يتوقع أي من 64 محلال أن يجري البنك 
املركزي أي تغيير هذا الشــــهر نظرا الستمرار 
عدم التيقن بشــــأن التوقعات االقتصادية ومن 
املرجح أن يستمر الوضع كذلك على األقل إلى ما 
بعد االنتخابات العامة املقرر عقدها في السادس 

من مايو.
وخفض بنك اجنلترا املركزي أسعار الفائدة 
إلى مستواها القياسي وبدأ شراء األصول بأموال 
جديدة في مــــارس 2009 عندما كان االقتصاد 

مترنحا بفعل أزمة االئتمان العاملي.
وحتســــنت األوضاع منذ ذلك وأوقف البنك 
برنامج التيسير الكمي في فبراير، وأبقى على 
خيار إحياء البرنامج في حال تدهور األوضاع 

االقتصادية.

تعتزم استثمار 7 مليارات يورو في أفريقيا والشرق األوسط

السوق سيتراجع إن لم تأت نتائج الربع األول مرضية

»فرانس تيليكوم«: حبر توقيع صفقة زين ـ أفريقيا 
لم يجف بعد.. ولكننا نترقب تخارجات لـ »بهارتي« 

»المركز«: مخاوف بشأن مستقبل »أجيليتي«

محمد عبدالرحمن 
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
فرانس تيليكــــوم لالتصاالت 
ان الشركة  ستيفان ريتشارد 
تعتزم ضخ اســــتثمارات في 
أفريقيا  فــــي  صفقات جديدة 
والشرق األوسط تقدر بنحو 
7مليارات يورو )9.3 مليارات 
دوالر( في غضون الســــنوات 

اخلمس املقبلة.
ونقل موقــــع »بلومبرج« 
االقتصــــادي اإلخبــــاري عن 
ريتشــــارد قوله خالل مقابلة 
أجريت معه في باريس أمس 
األول، ان هذه االســــتثمارات 
ستكون جزءا من خطة ملضاعفة 
إيرادات الشــــركة من األسواق 
الناشــــئة، حيث تشــــكل هذه 
األسواق في الوقت الراهن نحو 

3.3 مليارات يورو من إيرادات 
أو ما يعادل  فرانس تيليكوم 
2% من إجمالي مبيعات الشركة 

البالغة نحو 46 مليار يورو.
انه  وأكد ريتشارد بالقول 
»إذا ما استطعنا شراء أصول 
ذات قيمة ســــيكون مبقدورنا 
الوصول سريعا وهذا شيء جيد 
للغاية«، مضيفا »من الضروري 
احلصول علــــى تراخيص في 
دولة تلو األخرى، هذا أمر مهم 

أيضا«.
ولفت إلى ان فرانس تيليكوم 
ستترقب وتأخذ بعني االعتبار 
أي عمليات قد تســــتهدف بها 
شركة بهارتي الهندية التخارج 
من االصول التي اســــتحوذت 
عليها مؤخرا من شركة زين، 
مستدركا بأن »احلبر الذي وقعت 

به الصفقة لم يجف بعد، لذلك 
فإن هذا ليس الوقت املناسب 
ملناقشات من هذا القبيل حول 

املوضوع«.
موقــــع  أشــــار  وبينمــــا 

»بلومبرج« إلى أن الكثير من 
كبرى شركات قطاع االتصاالت 
إلى زيادة  العالم تطمــــح  في 
أفريقيا،  فــــي  معدالت منوها 
وفي هذا اإلطار وافقت شركة 
بهارتي إيرتل الهندية في مارس 
املاضي على شراء أصول شركة 
زين الكويتية في أفريقيا تابع 
الرئيس التنفيذي لشركة فرانس 
تيليكوم لالتصاالت القول بأن 
»مضاعفة النشاط خالل خمس 
سنوات تفترض أننا سنحصل 
على زيادة في اإليرادات بنحو 2 
مليار يورو من خالل التراخيص 
اجلديدة واالستحواذ على اصول 
عبر مليار يورو إضافي قادم 
من النمو احمللي بنهاية العقد 

احلالي«.
مشــــيرا إلى أنه »بالنسبة 

لالســــتحواذات علــــى اصول 
كما هو في حالة شركتي زين 
وبهارتي سيكون املردود بزيادة 
اإليرادات بنحو ضعفني ونصف 
أو رمبا ثالثــــة اضعاف، لذلك 
نحن لدينا نحــــو 7 مليارات 
يورو ميكننا استثمارها على 

النحو ذاته«.
وأوضح ريتشــــارد أسباب 
ضخ استثمارات جديدة لشركة 
فرانس تيليكــــوم في افريقيا 
بقوله: »ان الشركة تركز على 
ســــد الفجــــوات املوجودة في 
افريقيا فــــي قطاع االتصاالت 
خاصــــة فــــي غرب القــــارة«، 
مبينــــا »أن دول غرب افريقيا 
التي ال تتواجد فيها الشــــركة 
حاليا تشكل مناطق مستهدفة 

لالستثمارات اجلديدة«.

ذكر تقرير شركة 
املــركــز املــالــي 
ان  األســبــوعــي 
سوق الكويت لألوراق املالية شهد 
أدائه لهذا االسبوع  حتسنا في 
ان  بعد  مكاسب  محققا  وأقفل 
لألسبوع  متماسكا  أداؤه  كان 
املاضي، وكما هو حال السوق 
األداء  كــان  السنة  بــدايــة  منذ 
بعمليات  مدفوعا  عــام  بشكل 
االستحواذات والصفقات والتي 
شكلت احملرك الرئيسي للسوق 
العقود  بجانب بعض اعالنات 
للشركات وعمليات املضاربة على 
بعض األسهم واملجاميع، ولم يكن 
األداء مدفوعا بالنتائج اجليدة 
للشركات أو للوضع االقتصادي 
بشكل عام والتي قد تؤدي الى ان 
يشهد السوق تراجعا وتصحيحا 
األول  الربع  نتائج  تأت  لم  ان 
أو تأخر وعدم ترجمة  مرضية 
مشاريع احلكومة الى أرض الواقع 
والتي يحتاجها السوق ليكون 
أداء السوق مدعوما بأساسيات 
اقتصادية تكون مبثابة أرض 
صلبة يستند عليها في احملافظة 
على استدامة أدائه االيجابي من 
جهة وجعل عملية اتخاذ القرار 
أكثر  املراكز  االستثماري وبناء 
وضوحا من جهة أخرى. واليزال 
استمرار تأجيل قضية »أجيليتي« 
ــادي عشر  احل موعد  وحتديد 
الشهر اجلاري لالعالن عن  من 
نتائجها السنوية والتسوية مع 
اجليش األميركي يثير مخاوف 
بشأن مستقبل الشركة والتي 

سهم 32.6  مقابل خسارة بلغت 
63.8 فلســـا للعام املاضي، كما 
أعلنت شـــركة االســـتثمارات 
الصناعيـــة عن خســـائر بلغت 
8.2 ماليني بخسارة سهم بلغت 
20.09 فلسا، اما على صعيد أخبار 
الشركات فقد أعلن بيت التمويل 
الكويتي عن توقيع اتفاقية مع 
واحدة من أكبر الشركات العقارية 
في كندا لالستحواذ على عقارات 
سكنية بقيمة 450 مليون دوالر 
كندي، كما أعلنت شركة التمدين 
عن موافقتها على العرض املقدم 
لشراء حصتها في األهلي املتحد 
حيـــث تبلغ األربـــاح املتوقعة 
للصفقة 98 و50.3 مليون دينار 
لكل مـــن متدين االســـتثمارية 

والعقارية على التوالي.
كمـــا احتل قطـــاع اخلدمات 
املرتبة األولى لهذا االسبوع من 
التداول االسبوعية  حيث قيمة 
بنســـبة 28.9% مـــن اجمالـــي 
التداوالت بارتفاع التداوالت على 
سهمي »زين« و»الرابطة« بنسبة 
11% من اجمالي التداوالت، وجاء 
قطاع البنـــوك باملرتبة الثانية 
بنسبة 23.8% بارتفاع التداوالت 

على سهم بنك بوبيان.
ومن الناحية الفنية، يحظى 
املؤشر السعري بدعم عند مستوى 
7520 و7460 نقطة، بينما يواجه 
مقاومة عند مستوى 7650 و7700 
نقطة، بينما يحظى املؤشر الوزني 
بدعم عند مســـتوى 444 و440 
نقطة فيمـــا يواجه مقاومة عند 

مستوى 452 الى 456 نقطة.

للتكهنات  خصبا  جوا  خلقت 
واالشاعات بشأن حصول الرابطة 
على أي عقود مستقبلية والتي 
على  للمضاربة  فرصا  خلقت 
كامل أسهم املجموعة باإلضافة 

الى سهم مبرد.
وأشار التقرير الى ان املؤشر 
الوزني بلغ 448.50 نقطة بارتفاع 
قدره 1.88% كما ارتفع املؤشـــر 

السعري بنسبة 1.26% ببلوغه 
7569.5 نقطة لترتفع بذلك أرباح 
املؤشرين الوزني والسعري منذ 
بداية السنة 16.27% و8.05% على 
التوالي، كما ارتفعت كل من قيم 
وكميات التداول لهذا االســـبوع 
وان كانت بنسب متفاوتة حيث 
ارتفعت قيمة التداول االسبوعية 
بنســـبة 0.9% لتصل الى 381.2 

مليونا مبعدل تداول يومي بلغ 
76.2 مليون دينار، وبلغت كمية 
التداول 1.8 مليار سهم و360.1 
مليون سهم كمعدل يومي محققة 

ارتفاعا بلغ %4.3.
وعلى صعيد إعالنات األرباح 
التقرير بأن شـــركة كفيك  أفاد 
اعلنت عن خســـائر بلغت 12.5 
مليون دينار لعام 2009 بخسارة 

كلفتهما 100 مليون دوالر ويفتتحان بحلول 2012

»LVMH« لشراكة مع »أوراسكوم للفنادق« 
عبر بناء ڤلل فندقية في مصر وعُمان

قروض البنك الدولي تبلغ مستوى قياسيًا 
عند 100 مليار دوالر بسبب األزمة

»نيويورك تايمز«: الصين 
على وشك تعديل سياسة العملة

ارتفاع النفط الكويتي إلى 81.39 دوالرًا
كونــــا: قالــــت مؤسســــة البترول 
الكويتية أمس ان سعر برميل النفط 
الكويتي ارتفع 32 سنتا في تعامالت 
اول من امس ليســــتقر عند مستوى 
81.39 دوالرا للبرميل مقارنة بتعامالت 
الثالثاء املاضي والبالغ فيه 81.07 دوالرا. 
وشهد االسبوع احلالي مرحلة جديدة 
الرتفاع ســــعر النفط الكويتي، حيث 
تعدى مستوى الثمانني دوالرا للبرميل 
ووصل الى 81.39 دوالرا اول من امس 
بزيادة تبلغ 4.21 دوالرات مقارنة بيوم 
الثالثاء املوافق االول من الشهر اجلاري 
بعد ان بلغ 77.18 دوالرا. وتعتبر االسعار 
احلالية افضل بكثير من املستويات التي 
وصلت اليها خــــالل العامني املاضيني 
حيث تراجعت الى مستوى 32 دوالرا 
للبرميل في نهاية ديسمبر 2008 نزوال 
من مستوى 136 دوالرا للبرميل حققها 

في يوليو من العام نفسه.

النفط يتراجع لليوم الثاني 
بفعل ارتفاع الدوالر والمخزونات األميركية

لندن ـ رويترز: تراجعت أســـعار النفط لليوم 
الثاني واجتهت صـــوب 85 دوالرا للبرميل امس 
حتت وطـــأة صعود الـــدوالر وارتفاع مخزونات 
اخلام األميركية ألعلى مســـتوى في نحو عشرة 
أشهر. وهزت املخاوف بشأن األزمة املالية لليونان 
أسواق الســـلع األولية وأسواق األسهم على مدى 
اليومني األخيرين األمر الـــذي عزز قيمة الدوالر 
أمام اليورو وعمالت رئيسية  أخرى في ظل سعي 

املستثمرين إلى شراء األصول األكثر أمانا. وتراجع 
النفط اخلام األميركي اخلفيف 47 سنتا إلى 85.41 
دوالرا للبرميل كما انخفض مزيج برنت 52 سنتا 
إلى 85.12 دوالرا للبرميل. وسجلت أسعار النفط 
في بورصة نيويورك أعلى مستوى خالل امس في 
18 شهرا لتتجاوز 87 دوالرا للبرميل يوم الثالثاء 
املاضي بعـــد مجموعة من البيانات االيجابية عن 

االقتصاد األميركي.

بكنيـ  رويترز: قالت صحيفة »نيويورك تاميز« 
امـــس ان الصني اصبحت قريبـــة جدا من اعالن 

تعديل في سياستها اخلاصة بالعملة.
وذكرت الصحيفة ان التعديل سيتضمن رفع 
قيمة اليوان بشكل بسيط، لكنه فوري، مع السماح 
بتوسيع نطاق تذبذب العملة، وجاءت هذه االنباء 
من هونـــغ كونغ نقال عن مصـــادر مطلعة على 

االجتماع السياسي الذي بدأ يتبلور في بكني.
واشـــارت الصحيفة الى ان التغيير املرتقب 

ســـيماثل رفع قيمة اليوان الـــذي يعرف ايضا 
بالرينمنبي بنحو 2.1% امام الدوالر كما حدث في 
يوليو 2005 وسمح لليوان بعد ذلك بالتداول في 
نطاق يومي اوسع لكن في ظل اجتاه نحو مزيد 

من االرتفاع.
وقالت »نيويورك تاميز«: من املرجح ان تؤكد 
الصني في االعالن املرتقب ان قيمة العملة ميكن 
ان تتعرض للهبوط مثلما قد ترتفع في اي وقت 

معني.

محمد عبدالرحمن
أعلنت شركة »LVMH« الفرنسية كبرى شركات 
اإلنشاءات والفنادق السياحية في العالم أنها تخطط 
لبناء مشروعني جديدين في كل من مصر وسلطنة 
عمان. وذكر موقع »بلومبرج« االقتصادي اإلخباري 
أن املشروعني سيتم تنفيذهما من خالل شراكة بني 
الشركة وشركة أوراسكوم للفنادق التي ميلكها رجل 

األعمال املصري سميح ساويرس، وتبلغ كلفتهما 
املالية نحو 100 مليون دوالر، تساهم أوراسكوم بـ 
40 مليون دوالر، ومن املتوقع افتتاح املشروعني 
بحلول عام 2012. وأضاف املوقع أنه بالنســـبة 
للمشروع املزمع إنشـــاؤه في مصر فإنه سيقام 
على جزيرة أمون في مدينة أسوان، وسيضم 40 

جناحا فاخرا تطل على نهر النيل مباشرة.

واشــــنطنـ  رويترز: قال البنك الدولي إنه تعهد 
مبساعدات مالية قياسية بلغت 100 مليار دوالر في 
الثمانية عشر شهرا األخيرة ملساعدة الدول النامية 

في التعافي من األزمة املالية العاملية.
وزاد البنك الدولي إقراضه في يوليو 2008 استجابة 
لدول أعضاء في ظل تزايد الطلب من الدول النامية 
في مواجهة ركود عاملي متفاقم وانخفاض حاد في 
التجارة العاملية. وتوجه معظم اإلقراض منذ تفجر 
األزمة في 2008 والبالغ نحو 60.3 مليار دوالر إلى 
دول ذات دخل متوسطة عانت لالقتراض في األسواق 
املالية العاملية. وكان متوسط حجم اإلقراض لهذه 

الدول حوالي 15 مليار دوالر قبل عام من األزمة.
في غضون ذلك بلغت القروض واملنح عبر صندوق 
البنك للدول األشد فقرا 21.2 مليار دوالر خالل األزمة 

مقارنة مع حوالي 12 مليار دوالر قبل عام منها.
وقــــال كايل بيترز مدير خدمات الدول في البنك 
الدولي إن تزايد الطلب أمر طبيعي بالنسبة للدول 

التي تواجه ضغوطا اقتصادية.
وأضاف لرويترز »كثير من الدول أرادت التأكد 
من توسعة شبكات األمان االجتماعي من حيث حجم 

الدعم واألشخاص الذين يحتاجونها«.

وعندما رأت احلكومات أن إيراداتها تتقلص بسبب 
هبوط الطلب العاملي جلأت الدول إلى البنك الدولي 
لدعم ميزانياتها وتفادي خفض اإلنفاق على البرامج 

االجتماعية.
وقــــال البنك الدولي في بيان إنه قام منذ يوليو 
2008 بدعم 497 مشروعا لتشجيع النمو االقتصادي 
ومكافحة الفقر ودعم القطاع اخلاص مبا في ذلك تقدمي 

28 مليار دوالر لتمويل البنية األساسية.
وزادت أيضا التعهدات مبساعدة القطاعات املالية 
املتأزمة في الوقت الذي واجهت فيه البنوك في الدول 

الصاعدة والنامية صعوبات ائتمانية.
وحذر رئيس البنــــك الدولي روبرت زوليك من 
أن خروج العالم من األزمة سيشهد عدم توازن في 
التعافي االقتصادي وأن دوال »ســــتواجه حتديات 
جديدة ومتجــــددة«. وملواكبة الطلب املتنامي طلب 
البنك الدولي من الدول األعضاء إعادة ملء خزائنه 
وزيادة متويله العام في خطوة سيجري اتخاذ قرار 
بشــــأنها في وقت الحق هذا الشهر خالل اجتماعات 

للبنك وصندوق النقد الدوليني.
وقالت اقتصادات ذات أسواق صاعدة إنها مستعدة 

لزيادة مساهماتها في البنك مقابل دور أكبر فيه.

إنتاج أكبر حقل نفط في العالم 
بالسعودية وصل إلى 65 مليار برميل

اخلبر )السعودية(ـ  رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير 
في »أرامكو« السعودية إن شركة النفط احلكومية العمالقة 
أنتجت أكثر من 65 مليار برميل من النفط من حقل الغوار 
أكبر حقل نفطي في العالم، ويضخ احلقل النفط منذ عام 
1951. وقال سعد التريكي نائب الرئيس لعمليات النفط في 
املنطقة اجلنوبية امس االول »احتياطيات الغوار األصلية 
ــوار مازال قويا ونحن  ــاوز الـ 100 مليار برميل. الغ تتج
ــتمرار في االنتاج »من  نتعامل معه بحرص، ميكننا االس

احلقل« لسنوات عديدة«.
ــة  ــاف التريكي أن أرامكو تضخ أكثر من خمس وأض
ــالق وهو أكثر من  ــا من احلقل العم ــن برميل يومي مالي
ــراوح بن ثمانية و8.5  ــف انتاجها من اخلام الذي يت نص

مالين برميل  يوميا.

مؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات تقرير


