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قالت مجلة »فوربس« لشؤون 
املال واالعمال ان عالم جديد 
من الغاز الرخيص بزغ جنمه في 
الوق��ت احلاضر عل��ى نحو دفع 
عمالقة النفط، مثل شركات »شل« 
و»بي.بي« البريطانيتني و»توتال« 
الفرنس��ية، للدخ��ول ال��ى حلبة 
املنافسة من اجل االستحواذ على 

شركات غاز كبرى حول العالم.
وفي هذا السياق، يقول كبير 
محرري »فوربس« دانيال فيشر، 
ان اعالن ش��ركة شل البريطانية 
النفطية العمالقة عن الدخول في 
محادثات جلهة شراء شركة »أرو 
انرجي« إلنتاج الغاز في استراليا، 
يظهر الرغبة القوية لدى شركات 
النف��ط الكبرى ف��ي العالم جلهة 
احتياطي��ات  عل��ى  االس��تحواذ 
كبيرة ورخيص��ة وطويلة االجل 

من الغاز الطبيعي.
جاء اعالن »ش��ل« بعد موافقة 
ش��ركة »موبيل ايكس��ون« على 
اميركا  رائ��دة ش��ركات  ش��راء 
الغاز »ايكستو  الش��مالية إلنتاج 

انرج��ي« في صفقة بلغت قيمتها 
31 ملي��ار دوالر، وبالتزام��ن مع 
اندف��اع منافس��ني، مثل ش��ركة 
»بي ب��ي« البريطاني��ة و»توتال« 

الفرنسية لسلوك املسار ذاته.
أمث��ال ه��ذه  وهك��ذا، ف��إن 
الصفقات تظه��ر بكل وضوح ان 
الغاز خط��ف انتباه عمالقة النفط 
ف��ي العال��م، وأنه للم��رة االولى 
منذ ان غزا نفط الشرق االوسط 
الرخيص االسواق الغربية، يظهر 
مصدر جدي��د للطاق��ة يبدو انه 
ميكن انتاجه وتطويره وفق كلفة 
وأس��عار معقول��ة، أال وهو الغاز 
الطبيعي، وهذا ما يفس��ر ارتداد 
الشركات النفطية من اجل الولوج 

الى مناطق كثيفة بهذا املصدر.
هذا التطور املهم يعني امرين 
بالغي األهمية، حسبما يرى هاورد 
تيومان � الرئيس السابق ملجموعة 
»ب��روك رود« � فم��ن جهة اولى 
سيتجه املنتجون الى ابرام عقود 
طويلة االجل لضمان امدادات من 
الغاز عند سعره التنافسي احلالي 

والبالغ في أميركا الش��مالية مثال 
6 دوالرات لكل متر مكعب، بينما 
يدر عائدا يتراوح ما بني 10 و%12 
من أص��ل رأس املال املس��تثمر، 
ومن جهة ثانية لن تألو ش��ركات 
النف��ط الكب��رى جهدا م��ن اجل 
ضم��ان احتكارها لهذه االمدادات 

من خالل االستحواذ عليها.
ويخل��ص تيوم��ان للقول ان 
اهمية الغاز الرخيص س��تتعاظم 
مبرور الوقت بالنظر الى امكانية 
استخدامه لتوليد الكهرباء، فضال 
ع��ن دخوله كعنص��ر حيوي في 

صناعة البتروكيماويات.
فورب��س  مجل��ة  واعتب��رت 
االقتصادي��ة ان التح��دي االكبر 
وصن��اع  املس��تثمرين  ام��ام 
الق��رار النفطي��ني س��يكون هو 
كيفي��ة التعامل مع »غ��زو الغاز 
الرخيص« الذي ش��ارف على أن 
يضع مس��تقبل ومصي��ر النفط 
والسوالر ومصادر الطاقة البديلة 

في امليزان.

»فوربس«: الغاز الرخيص يضع مصير النفط في الميزان ويغري شركات النفط العمالقة باالستحواذ عليه

»فايننشال تايمز«: سياسة »دفن الرأس في الرمال«
تعوق هيكلة الصناعة المالية اإلسالمية في الخليج

إعداد: محمد البدري
شهدت الصناعة املالية اإلسالمية ازدهارا 
غير مسبوق خالل السنوات األخيرة في مختلف 
بلدان العالم خاصة في منطقة الشرق األوسط، 
ولم تتأثر مباش���رة بتداعي���ات األزمة املالية 
العاملية، وذلك بفضل زيادة الوعي الديني من 
جهة وتدفق مليارات الدوالرات من الفوائض 
املالية النفطية من جهة أخرى، حيث بلغ إجمالي 
أصول هذه الصناعة نحو 950 مليار دوالر وفقا 

لتقديرات مؤسسة موديز العاملية.
وفي تقرير إخباري ذكرت صحيفة »فايننشال 
تاميز« البريطاني���ة ان هذه الصناعة تأثرت 
بالركود االقتصادي الذي كبد العديد من البنوك 
اإلس���المية ذائعة الصيت كثيرا من اخلسائر 
ودفعه���ا للنظر ف���ي إعادة هيكل���ة عملياتها 

ومديونياتها.
ونقلت الصحيفة عن مصرفيني وقانونيني 
قولهم إن إعادة الهيكل���ة في منطقة اخلليج 
معقدة بسبب تواضع األطر القانونية، واالفتقار 
للش���فافية، وعدم اخلب���رة مبحاكم التحكيم 
التجاري، باإلضافة إلى انتهاج أسلوب »دفن 
الرأس في الرمال«، فضال عن أن االحتكام إلى 
التقومي الهجري يضيف عنصرا آخر لتعقيد 
هذه العملية، كما ترى فعاليات من داخل هذه 
الصناع���ة أن ردم الهوة ب���ني النظرية املالية 
اإلسالمية والتطبيق العملي يعد أمرا صعبا 

ويتسم بالغموض وعدم اليقني.
وتقول الصحيفة ان هذه اإلشكاليات التي 
تواجه الصناعة املالية اإلسالمية ظهرت جلية 
مع اإلخفاقات التي منيت بها شركات استثمارية 

إسالمية في كل من الكويت والبحرين وأبرزها 
شركة دار االستثمار التي شكلت احلالة العملية 

الرئيسية لتعثر القطاع املالي اإلسالمي.
وترى »فايننشال تاميز« انه في الوقت الذي 
تتبع فيه األدوات االستثمارية داخل هذا القطاع 
الشريعة فإنها تصاغ وفقا للقانون االجنليزي، 
وبحسب الباحث في الشريعة ورئيس وحدة 
التمويل اإلسالمي في ش���ركة دينتون وايلد 
سابت للمحاماة مدثر صديقي فإن: »واحدة من 
املشاكل الرئيسية تكمن في الطريقة التي تتم 
بها صياغة بعض العقود املالية اإلسالمية، األمر 
الذي يفتح باب االدعاءات عندما تسوء األمور 
ويحدث تقصير«، مضيف���ا انه: »من منظور 
الشريعة اإلسالمية يوجد تفسير واحد للعقود، 
ولكن من منظ���ور القانون الوضعي غالبا ما 

يكون هناك تفسير مختلف للغاية«.
وقد برز هذا اخلالف بالفعل من خالل القضية 
التي ثارت بني شركة دار االستثمار الكويتية 
وأحد دائنيها ممثال في بنك »بلوم لبنان«، فقد 
جادلت الشركة بأن »عقد الوكالة« الذي أبرمه 
البنك معها، والبالغة قيمته 10 ماليني دوالر، 
أصبح باطال منذ التوقيت الذي لم يلتزم فيه 
بأحكام الشريعة ومن ثم فهو يخرج عن نطاق 
االلتزامات التي يجب على الشركة الوفاء بها، 
بينما أفتى ق���اض اجنليزي بأن بنك »بلوم« 
سيكسب القضية املرفوعة ضد الشركة على 
األرجح في حال إذا ما ذهب إلى »جلسة استماع« 
قضائ���ي، مع اعترافه بأن ش���ركة الدار لديها 

»قضية قابلة للمناقشة«.
بن���اء على ذلك، يحذر محامون من أن ذلك 

رمبا يدفع الشركات اإلسالمية للمجاهدة من 
أجل إلغاء عقود مبرمة معها حتت ذريعة أنها 

ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.
وفي حني ان الفش���ل لم يلح���ق بأي بنك 
اإلس���المي خالل األزمة املالية العاملية، إال أن 
الكثي���ر منه���ا أصابه الضرر ج���راء التباطؤ 
االقتصادي العاملي السيما في مجال العقارات، 
وهو القطاع األكثر شعبية وتفضيال لالستثمار 
فيه من قبل التمويل اإلس���المي باعتبار انه 
يشتمل على أصول حقيقية لدعم املعامالت، 
لكن بحسب مصرفيني فإن املعضلة تكمن في 
أنه وفقا للنظرية املالية اإلسالمية فإن البنوك 
ما هي إال وكالء يستثمرون أموال املودعني في 
مشاريع مربحة، ولذلك، وفقا لكثير من علماء 
الشريعة، إذا مني البنك بخسائر فإنه ينبغي 
أن يتحمل املودعون حصة من هذه اخلسارة، 

لكن في الواقع هذا لم يحدث أبدا.
ويرى مدث���ر صديقي مرة أخرى أنه على 
الرغم من أن احلكومات، وبخاصة في منطقة 
الش���رق األوسط، من املرجح أن تتدخل ملنع 
انهيار البنوك � اإلسالمية أو التقليدية على 
السواء � فإن هذا قد يثير مشاكل لبعض رجال 
الدين بس���بب ما تقره الشريعة من ضرورة 
تقاسم املخاطر، إذ ان »املودعني في بنك إسالمي 
ليسوا مودعني باملعنى التقليدي كما في البنوك 
التقليدية، ولكنهم مستثمرون ومن املفترض 
أن يتقاس���موا املخاطر واألرباح«، ويضيف 
قائال »هذا أمر معقد، وتتطلب تسويته صفقة 
صفقة، وعقدا عقدا، ومؤسسة مؤسسة، كال 

على حدة«.

بسبب تواضع األطر القانونية واالفتقار للشفافية والتقويم الهجري

»كيوتل« تختار »نوكيا سيمينز نتووركس«
لتحديث وتطوير شبكة الجيل الثالث 

التضخم يتراجع في دبي إلى %0.83
على أساس سنوي في مارس

 Long Term Evolution الراب���ع
الش���ركة  LTE((، كم���ا قامت 
بنشر نظامها املتخصص بإدارة 
الشبكات من نوع NetAct من 
أج���ل رصد وإدارة وحتس���ني 
الشبكة. هذا والتزال تقوم شركة 
»نوكيا س���يمينز نتووركس« 
 بتشغيل شبكة »كيوتل« مبوجب
عقد اخلدم���ات املدارة املعمول 

بها. 
من ناحيته قال رئيس فريق 
العميل »كيوتل« في ش���ركة 
نوكي���ا س���يمينز نتووركس 
شادي مخلوف »انه مع ازدياد 
املنافسة في سوق االتصاالت 
القطري، تركز »كيوتل« على 
احلفاظ على مكانتها الريادية 
الس���وق والتكنولوجيا  ف���ي 
على حد س���واء، هذا وتضمن 
حلولنا وخدماتنا أن تقدم شبكة 
»كيوتل« جترب���ة متميزة من 
البرودباند في هواتف اجليل 

املقبل إلى املشتركني«.

وأفضل جتربة للبرودباند، بل 
سنكون قد اتخذنا خطوة أولى 
نحو تطوير املوبايل برودباند 

وشبكات اجليل الرابع.
ومبوجب العقد بني الطرفني، 
قامت ش���ركة »نوكيا سيمينز 
نتوورك���س« بتوفي���ر حلها 
 ،*Single RAN املعروف باسم

 Flexi« باإلضاف���ة حملط���ات 
 »Multiradio Base Stations
بروتوك���ول  وتكنولوجي���ا 
اإلنترنت، بهدف زيادة القدرة 
االستيعابية لشبكة »كيوتل« من 
اجليل الثالث، وإتاحة االنتقال 
 HSPA + السلس إلى شبكات
عالية السرعة وشبكات اجليل 

قط���ر  اخت���ارت ش���ركة 
لالتص���االت »كيوتل« »نوكيا 
سيمينز نتووركس« لتحديث 
ش���بكتها وتعزيز قدراتها من 
أجل منح مش���تركيها جتربة 
الهاتف الذكي املتطورة، والتي 
سترفع من مستويات السرعة 
لتطبيقات البيانات واالنترنت، 
وستمهد الطريق أمام استخدام 
 Long Term شبكات اجليل الرابع

.)Evolution )LTE
وق���ال املدي���ر التنفي���ذي 
للشبكات في شركة »كيوتل« 
خليل ابراهيم العمادي، تفتخر 
»كيوتل« بتق���دمي خدمة ذات 
جودة ال مثيل لها ملشتركيها، 
وم���ن املهم لدين���ا أن نواصل 
التي نقدمها  حتسني اخلدمات 
التي  التقنيات  إليهم. وبفضل 
توفرها شركة »نوكيا سيمنز 
نتوورك���س«، فإننا لن نكون 
قادرين فحسب على توفير أفضل 
شبكة للهواتف الذكية وأسرع 

دبي � رويترز: أظهرت بيانات 
صدرت في دبي امس أن التضخم 
في اإلمارة تراجع إلى 0.83% على 
أساس سنوي في مارس مسجال 
أدنى مس���توى ف���ي عامني على 
األقل مع هبوط أس���عار املساكن 

واألغذية.
وأدى الركود العاملي إلى تراجع 
منو أسعار املستهلكني في ارجاء 
منطقة اخلليج املنتجة للنفط من 
مستوياتها القياسية في 2008 بل 
ان االسعار في بعض الدول مثل 
االمارات وقطر في العام املاضي 

سجلت انكماشا.
وأظهر مؤشر أسعار املستهلكني 
في دبي � احدى االمارات الس���بع 
التي تتأل���ف منها دولة االمارات 
العربية املتحدة � تراجع التضخم 
في م���ارس للش���هر الثالث على 

التوالي.

وبلغ التضخم 0.89% في فبراير 
منخفضا بش���كل كبير عن ذروة 

بلغت 10.8% لعام 2008 بأكمله.
وعلى أس���اس شهري هبطت 
أسعار املستهلكني في مارس للشهر 
التوالي مس���جلة  اخلامس على 
انخفاضا بلغ 0.12% بعد تراجع 
بل���غ 0.22% في فبراير بحس���ب 
ما أظهرته بيانات من مركز دبي 
لإلحصاء، وال توجد بيانات متاحة 

قبل عام 2008.
وهبطت أسعار املساكن والطاقة 
� وهي مكون رئيسي يشكل %44 
من وزن املؤشر � 0.23% في مارس 
على أساس شهري بعد انخفاض 

بلغ 0.86% في الشهر السابق.
وشهدت أسعار األغذية � التي 
تش���كل 11% من إجمالي املؤشر � 
تقلبات وتراجعت 0.67% في مارس 

تراجع التضخم في دبيبعد أن قفزت 1.26% في فبراير.

ارتفاع أرباح المملكة القابضة 50% في الربع األول 
النفط يرتفع فوق 83 دوالراً للبرميل 

قالت شركة اململكة القابضة انها حققت 
أرباحا صافية خالل الربع األول من العام 
احلالي بلغت 75.2 مليون ريال مقابل 50.2 
مليون ريال للربع املماثل من 2009 وذلك 
بارتفاع ق���دره 50%، ومقابل صافي ربح 
155.5 مليون ريال للربع السابق منخفضة 

بنسبة %52.
 وذكر بيان للشركة على موقع السوق 
الس���عودي أن ربحية السهم بلغت 0.02 
ريال مقابل 0.01 ريال للفترة املماثلة من 

العام السابق.
واوضحت الش���ركة أن حتسن صافي 

الربح يعود إلى ارتفاع في أرباح الشركات 
الزميلة باإلضافة لتحسن األداء التشغيلي 
للفنادق وش���ركات إدارة الفنادق العاملية 
 بالرغم من انخفاض توزيعات األرباح من

اس���تثمارات الش���ركة في أس���واق املال 
العاملية.

لندن � رويترز: ارتفعت أس���عار النفط 
األميرك���ي للعقود اآلجلة ف���وق 83 دوالرا 
للبرميل اليوم الثالثاء بعد ان اعلنت مجموعة 
ارباحا قوية  جولدمان س���اكس املصرفية 
واستئناف بعض الرحالت اجلوية األوروبية 
مع انحس���ار اخلطر من الرماد الذي يطلقه 

بركان في ايسلندا.
وأعلن جولدمان س���اكس نتائج فاقت 
التوقعات بعد اربع���ة ايام من اتهام جلنة 
االوراق املالية والبورصات األميركية أكبر 

مصرف في وول س���تريت باالحتيال فيما 
يتص���ل بخداع مزعوم للعمالء بتس���ويقه 
مش���تقات مالية مدعومة بقروض عقارية 

عالية املخاطر.
وجاء هذا بعد ان أعلنت مجموعة سيتي 
جروب املصرفية أمس االثنني أفضل نتائج 
أعمال لها منذ عام 2007 والتي رفعت األسهم 
العاملية مما غ���ذى توقعات بارتفاع الطلب 

على النفط في املستقبل.
وقد سجلت أسعار اخلام األميركي للعقود 

تسليم مايو 83.16 دوالرا للبرميل مرتفعة 1.73 
دوالر في آخر يوم الستحقاقها بعدما هبطت 

حوالي 5% في اجللستني السابقتني.
وارتفع س���عر النفط األميركي للعقود 
تسليم يونيو حوالي 1.5% إلى 84.40 دوالرا 

للبرميل.
وفي بورصة البترول الدولية بلندن صعد 
س���عر خام القياس االوروبي مزيج برنت 
للعقود تس���ليم يونيو 92 سنتا إلى 85.21 

دوالرا للبرميل.


