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أعضاء مجلس إدارة البنك أثناء احتفال البنك السنوي

المتصاص سيولة البنوك والبيع يبدأ اليوم أو غدًا

قطر تصدر سندات قيمتها 10 مليارات ريال

»المركزي األوروبي«: انخفاض قروض الشركات 
في منطقة اليورو في أبريل

دبي ـ األسواق.نت: تخطط قطر إلصدار سندات 
إسالمية وتقليدية مقومة بالريال بقيمة 10 مليارات 
ريال مخصصة للبنوك احمللية اليوم أو غدا، وذلك 
فــــي محاولة منها لتنويع أدوات التمويل بعيدا عن 

الدوالر، وتعزيز سوق السندات احمللية.
ونقلت صحيفة »فاينانشال تاميز« عن وزير املالية 
القطري يوسف كمال قوله إن البنك املركزي سيعلن 
عن بيع ســــندات إسالمية وتقليدية مقومة بالريال 

القطري للبنوك احمللية اليوم أو غدا الثالثاء.
وكان مســــؤولو البنك املركــــزي وجهوا دعوات 
إلصدار سندات محلية المتصاص السيولة الفائضة 
في النظام املصرفي الناجمة عن ضخ احلكومة أمواال 
في القطاع ملواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية. 
وأوضح كمال أن »معظم البنوك احمللية لديها فائض 
سيولة، وانهم يبحثون عن عميل جيد المتصاصها، 

لقد خصصنا لكل بنك حصة من السندات«.

فرانكفورتـ  رويترز: أفادت بيانات صدرت أمس 
بأن قروض الشــــركات في منطقة اليورو تراجعت 
مجددا فــــي ابريل في حــــن زادت القروض املقدمة 
الى األفراد. وأظهرت أرقام البنك املركزي األوروبي 
ان اقتراض الشــــركات انخفض 14 مليار يورو في 
ابريل مقارنة مع مارس و2.6% على أساس سنوي، 
بينمــــا منت قروض األفراد بواقــــع 17 مليار يورو. 

وساهم ذلك في زيادة القروض املقدمة الى القطاع 
اخلاص 0.1% على أساس سنوي مقارنة مع انخفاض 
بنسبة 0.2% في مارس. وانخفض املعروض النقدي 
»ن3« ـ الذي يقيس السيولة املتاحة لالنفاق والذي 
يعتبره البنك املركزي األوروبي مؤشــــرا رئيســــيا 
على التضخم ـ 0.1% على أساس سنوي مقارنة مع 

توقعات بانخفاض نسبته %0.2.

ڤييناـ  رويترز: قال رئيس البنك املركزي األوروبي 
جان كلود تريشيه أمس إن أوروبا وبنكها املركزي 
يواجهان فترة صعبة تتطلب من احلكومات اتخاذ 
إجراءات سريعة لتحســــن أوضاعها املالية. وأدت 
املخاوف إزاء األوضاع املالية في دول مبنطقة اليورو 
مثل اليونان والبرتغال وايرلندا واسبانيا إلى انخفاض 

بنسبة 15% في قيمة اليورو منذ بداية العام ودفعت 
البنك املركزي األوروبي للبدء في شــــراء ســــندات 

حكومية حملاولة إشاعة االستقرار في األسواق.
وقال تريشــــيه في مؤمتر عقده البنك املركزي 
النمساوي »هذا وقت صعب بالنسبة ألوروبا وبالنسبة 

للبنك املركزي األوروبي«.

طوكيو ـ كونا: أعلنت احلكومة اليابانية امس، 
ان الكويت احتلت املركــــز الرابع في توريد النفط 
اخلام الى اليابان في ابريل املاضي متجاوزة إيران. 
وكشــــفت وحدة وكالة الطاقة واملصادر الطبيعية 
فــــي وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية 
في تقرير ان »صــــادرات النفط اخلام الكويتي الى 
اليابان ارتفعت للمرة األولى منذ خمسة أشهر بنسبة 
16.0% في ابريل املاضي مقارنة بنفس الفترة السنة 
املاضية لتصل الى 12.20 مليون برميل او 409 آالف 
برميل في اليوم الواحد«. وأضاف التقرير ان »النفط 
اخلام الكويتي شكل 10.7% من اجمالي النفط اخلام 
املســــتورد الى اليابان في ابريــــل املاضي مقارنة بـ 
10% في ابريل ســــنة 2008 ونسبة 6.6% في مارس 
وهي املرة األولى التي تتخطى فيها صادرات النفط 
اخلام الكويتية نسبة 10.0% في السوق اليابانية« 
مشيرا الى ان »اليابان تعد من اكبر املشترين للنفط 
اخلام الكويتي«. وأوضح ان »اجمالي واردات النفط 
اخلام في اليابان ارتفعت للشهر الثاني على التوالي 

بنسبة 8.7% في ابريل املنصرم مقارنة بنفس الفترة 
الســــنة املاضية لتصل الى 115.03 مليون برميل او 
3.83 مالين برميل في اليوم الواحد«. وذكر التقرير 
ان »سفن الشحن من دول الشرق االوسط ارتفعت 
بنسبة 4.6% لتصل الى 101.18 مليون برميل محققة 
88.0% من اجمالي الواردات متراجعة 3.4% مقارنة 
بالسنة املاضية« مشيرا الى ان السعودية هي اكبر 
مورد للنفط الى اليابــــان حيث ارتفعت الصادرات 
السعودية الى اليابان بنسبة 17.8% مقارنة بالسنة 

املاضية لتصل الى 35.95 مليون برميل.
وأضاف ان اإلمارات جاءت في املركز الثاني من 
حيث الدول املصدرة للنفط الى اليابان حيث ارتفعت 
صادراتها الى 7.9% لتصل الى 23.99 مليون برميل 
في حن احتلت قطر املركــــز الثالث حيث ارتفعت 
صادراتها الى 5.0% لتصل الى 15.21 مليون برميل 
فيمــــا هبطت ايران من املركــــز الرابع الى اخلامس 
حيث تراجعت صادراتها بنسبة 24.6% لتصل الى 

8.89 مالين برميل.

املنامةـ  رويترز: أكد العضو املنتدب لشركة نفط 
اخلليج بدر اخلشــــتي أن إنتاج النفط الكويتي من 
املنطقة احملايدة التي تتقاسمها الكويت مع السعودية 

بلغ 260 ألف برميل يوميا في مايو.
وأضاف اخلشتي في تصريح لـ »رويترز« على 
هامش مؤمتر في املنامة »أنتجنا حوالي 260 ألف برميل 

يوميا هذا الشهر، لدينا أربع منصات عاملة«.
وكانت الكويت قالت في ابريل إن البلدين عززا 
الطاقة اإلنتاجية مــــن املنطقة إلى 610 آالف برميل 

يوميا من حوالي 550 ألف برميل يوميا.

لكنها قالت إنهما تراجعتا عن خطط طويلة األجل 
لزيادة الطاقة اإلنتاجية إلى 700 ـ 900 ألف برميل 

يوميا بحلول 2030 مع تراجع النفط في املنطقة.
وتخطط السعودية والكويت لزيادة نسبة النفط 
املســــتخرج من احلقول مع شيفرون للحفاظ على 

مستوى اإلنتاج البري.
وقال اخلشــــتي »ننتظر اتضاح الصورة كاملة 
وهو ما نتوقعــــه في منتصــــف 2011 ملعرفة ما إذا 
كانــــت التجربة ناجحة حتــــى ميكننا حتديد ما إذا 

كنا سنطور أم ال«.

تريشيه: أوروبا تواجه فترة صعبة

الكويت رابع مصدر للنفط الخام إلى اليابان

الخشتي: إنتاج النفط الكويتي من المنطقة
المحايدة بلغ 260 ألف برميل يوميًا في مايو

في ظل القانون الجديد لتنظيم ملكيات العقارات المشتركة

السوق العقاري في دبي
يشهد مرحلة جديدة

دبي ـ كونا: قالت خبيرة في شؤون العقار ان من شأن اطالق لوائح 
تنفيذية جديــــدة خاصة بالقانون رقم 27 لتنظيــــم العالقة التعاقدية 
والتنظيمية مللكية العقارات املشــــتركة المارة دبي توفير فرص ملالك 
العقــــارات للقيام بدور ايجابي في ادارة وتشــــغيل املباني واملجمعات 

السكنية.
وذكرت رئيســــة ادارة الهيئات في شركة »أستيكو« الدارة العقارات 
نيكول بتس في تصريح صحافي ان اللوائح اجلديدة ستؤدي الى العمل 
على تأسيس جمعيات املالك وحتديد احلقوق والواجبات بن األطراف 

كافة في اطار ادارة امللكيات املشتركة في املباني واملشاريع السكنية.
واوضحت ان الســــوق العقاري في دبي سيشهد مرحلة عهد جديد 
الطالق القوانن اجلديدة، مبينة ان »القوانن ستساهم في اظهار املزيد 
من الشفافية في السوق وحتديد توجيهات هيئة التنظيم العقاري حول 
تنظيم ادارة هيئات امللكيات املشــــتركة مما يصب في صالح الســــوق 
العقاري«. واضافت بتس انه البــــد أن متر هذه القوانن بفترة اختبار 
وتعديل معربة عن اعتقادها أنها ســــتؤثر ايجابيا على قطاع العقارات 
في نهاية املطاف من خالل اظهار املزيد من الشفافية اضافة الى االعالن 
عن التكاليف التشــــغيلية للمشاريع ومواصفات املشاريع والترتيبات 
التعاقدية اخلاصة بها. وقالت ان »اي مبنى جميل ونظيف حتت ادارة 
جيدة سيجذب نوعية راقية من املستأجرين وأهم من ذلك كله احملافظة 

على بقائهم لفترات أطول«.
وتدار العقارات احلرة ذات امللكية املشتركة حتى هذا الوقت عن طريق 
املطورين العقارين أو شركات ادارة املرافق التي يتم التعاقد معها لتوفير 

اخلدمات الالزمة للمباني مبا فيها خدمات التنظيف والصيانة.
يذكر ان »استيكو الدارة العقارات« تدير عددا من هيئات املالك غير 
الرســــمية في دبي وخدماتها شــــاملة القيام بالتفاوض نيابة عن مالك 
املبانــــي حول ادارة املرافق مبا فيها خدمات األمن والتنظيفات وصيانة 

األجهزة ونظم التبريد والتهوية في املباني.
وشارك عدد من أعضاء فريق العمل التابع للشركة في برنامج هيئة 
التنظيم العقاري في دبي حول إدارة هيئات املالك الذي عقد مؤخرا في 
املعهد العقاري في دبي. وتعد شــــركة »استيكو« التي تأسست في عام 
1985 من الشركات اإلقليمية والعاملية الرائدة في مجال اخلدمات العقارية 

وهى اكبر شركة خدمات عقارية في اإلمارات.
وتقوم الشــــركة بتوفير خدمــــات متعددة لزبائنها تشــــمل تقارير 
وحتليالت مســــتقلة عن حال السوق واستشــــارات التصميم العقاري 
وخدمات التأجير واملبيعات والتأجير إضافة إلى خدمات إدارة املرافق 

واألصول العقارية.

»األوراق المالية« توافق على شطب مؤقت لـ 4 شركات

11 شركة وساطة إماراتية تطلب
وقف نشاطها النخفاض العائد المالي

قال وســــطاء ماليون إن 11 
شركة وساطة طلبت من هيئة 
األوراق املالية والســــلع وقف 
نشاطها نهائيا وأخرى رغبت 
في االندماج مع شركات أخرى، 
مؤكدين وجود شركات ترغب 
في االنضواء حتت كيان واحد، 
إال أن عدم وجود آلية قانونية 
أعاقت هذا االندماج، مشيرين 
إلى أن شح التداول وانخفاض 
العائد املالي جعال بعض املكاتب 
عاجزة عن دفع رواتب موظفيها 

لستة أشهر متواصلة.
وأكدت »الهيئة« أن الشركات 
تقدمــــت بالطلبات وأنها أعدت 
ضوابط تفصيلية لإلشراف على 
عمليات االندماج بن شــــركات 
الوساطة، وسيتم عرضها على 
الهيئة إلصدارها  إدارة  مجلس 
الفترة  بشــــكل رســــمي خالل 

القريبة املقبلة.
وأفــــاد الرئيــــس التنفيذي 
املالية،  أمانة للخدمات  لشركة 
التي أغلقت بسبب تراجع أداء 
األســــواق املالية وعدم جدوى 
االســــتثمار، صالح احلامد في 
تصريــــح على موقع »اإلمارات 
اليوم«، بأن »الشركة انسحبت 
أبلغ  أن  الســــوق، بعــــد  مــــن 
املستثمرين بوقت كاف بذلك«، 
عازيا ذلك إلى »استمرار تراجع 
األداء وشح التداوالت، ما جعل 
كلفة التشغيل مرتفعة مقارنة 

بالعوائد املتدنية«.

ولفت إلى أن »الوسط املالي 
يتحدث عن األوضاع الســــيئة 
التي متر بها شركات وساطة، 
وهو انعكاس طبيعي ملا متر به 
أسواق املال في الدولة بالتزامن 
مع البورصات العاملية«، مشيرا 
إلــــى أن »الشــــركات التــــي ال 
تستطيع االستمرار في السوق 
عليها االختيار بن االندماج أو 

وقف النشاط«.
وأفادت هيئة األوراق املالية 
والسلع بأن »انخفاض أحجام 
التداول بشكل كبير خالل الفترة 
األخيرة، قاد إلى تراجع إيرادات 
الوســــاطة، وبالتالي  شركات 
وحســــب متطلبات الهيئة من 
التي تطــــرأ عليها  الشــــركات 
أســــباب متنعها من االستمرار 
في مزاولة املهنة، ارتأت بعض 
شــــركات الوســــاطة أن تتقدم 
للهيئة بطلب للشــــطب املؤقت 
من سجل الوسطاء، حيث بلغ 
عدد الشركات حتى اآلن 11 شركة، 
متت املوافقة ألربع شركات منها، 
وجار دراسة طلبات الشركات 
األخرى«، مؤكــــدة أن »الهيئة 
انتهت من اإلشراف على عمليتي 
اندماج األولى بن شركة اإلمارات 
الدولي لألوراق املالية وشركة 
الوطني لألوراق املالية ونتجت 
الدولي  عنها شــــركة اإلمارات 
دبي الوطني لــــألوراق املالية، 
أما األخــــرى فكانت عبارة عن 
استحواذ لشركة الرمز لألوراق 

املالية على الشــــركة الوطنية 
للوساطة املالية«.

وأضافت أن »الهيئة في الوقت 
احلاضــــر تتابع عمليــــة إلغاء 
الترخيص املمنوح لكل من شركة 
الوطني لألوراق املالية والشركة 
املالية،  الوطنيــــة للوســــاطة 
نتيجة انقضاء شــــخصيتيهما 

االعتباريتن بعد الدمج«.

اآللية القانونية للدمج

وعن اآللية القانونية لدمج 
الشركات، قالت الهيئة إنه »في 
الوقت اجلاري يتم تطبيق قانون 
التجارية، باإلضافة  الشركات 
إلى بعض اإلجراءات القانونية 
الصادرة عن الهيئة، الهادفة إلى 
حماية حقوق املســــتثمرين«، 
مشــــيرة الــــى أن الهيئة أعدت 
أخيرا مشروع ضوابط تفصيلية 
لإلشراف على عمليات االندماج 
بن شركات الوساطة، وسيتم 
عرضها على مجلس إدارة الهيئة 
إلصدارها بشكل رسمي، خالل 

الفترة القريبة املقبلة«.

92 شركة

يصل عدد الشركات العاملة 
في األســــواق املالية حاليا إلى 
92 شركة، ومن املتوقع تراجع 
هــــذا الرقم أواخر العام احلالي 
إلى 80 شركة، نتيجة عمليات 
االندماج أو وقف النشاط بصفة 

مؤقتة.

بعد أن افتتح فروعًا له في أبوظبي ودبي والدوحة

»أرابيان بزنس«: البنك الصناعي والتجاري الصيني 
يتطلع لفرص استثمارية في الكويت والسعودية

إعداد: محمد البدري 
ذكر موقع »ارابيان بزنس« 
فـــي  اإلخبـــاري االقتصـــادي 
نشرته اليومية الصادرة باللغة 
البنك الصناعي  أن  االجنليزية 
 ،)ICBC( والتجاري الصينـــي
العالم املقرضة من  أكبر بنوك 
حيث القيمة السوقية، أعلن أمس 
عن عن تطلعه لالستحواذ على 
فرص استثمارية بغرض توسيع 
أنشـــطته واعمالـــه في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
أمال في االستفادة من االنتعاش 
احلالي في حجم التبادل التجاري 

بن الصن ومنطقة اخلليج.
ونقـــل املوقع ذاته عن مدير 
عمليات الشرق االوسط في البنك 
الصناعـــي والتجاري الصيني 
تيان ذي بينغ قوله: »لدينا فروع 
حاليا في كل من دبي وابوظبي 
والدوحة، وندرس امكانية الولوج 
إلى السوقن الكويتي والسعودي 
وتشـــغيل فرص بهما، وسوف 
نأخذ بعـــن االعتبار احتماالت 

شراء أصول في عدد آخر من دول 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

افريقيا«.
واوضح ذي بينغ على هامش 
مؤمتر عقد في شـــنغهاي: »إن 
الفهم األعمـــق للمنطقة جعلنا 
نشـــعر بأن مخرجـــات عملنا 
احلالي ميكننا من اســـتثمارها 
جلهة جني ثمارها في شكل فرص 
استثمارية«، مضيفا: »البلدان 
الشرق اوسطية ليست بحاجة 
الى رأس املال الصيني فحسب 
لكنها بحاجة اكثر الى التعاون مع 
الشركات الصينية«، مشيرا إلى 
وجود نحو 200 ألف من رجال 
االعمال الصينين في االمارات، 
حيث يستثمر العديد منهم مبا 
اليقل عـــن 14.6 مليون دوالر، 
األمر الذي ميكـــن ترجمته الى 
فرص استثمارية واعدة عندما 
يحصل البنك الصناعي والتجاري 
الصيني )ICBC( على التراخيص 
الالزمة من السلطات املختصة في 

البلدان املعنية في املنقطة.

بورصة دبي تفقد 1.36 ٪

دبيـ  رويترز: تراجعت أغلب 
البورصات اخلليجية امس، في 
تعامالت محـــدودة مع إغالق 
الواليات املتحدة  األسواق في 
وبريطانيا بسبب العطلة، في 
حن خالفت البورصة السعودية 
التوجه مدعومة بصعود اسعار 
النفط. وارتفع النفط ليتجاوز 
74 دوالرا للبرميل امس متاشيا 
مع تعاف هش في األســـواق 
املالية، لكن اخلام يتجه لتكبد 
أكبر خسارة شهرية منذ 18 شهرا 
بعدما أثارت األزمة االقتصادية 
في أوروبا احتمال تراجع الطلب 

على الوقود.
 وأغلق املؤشـــر السعودي 
مرتفعـــا 0.6% يقوده ســـهم 
الشركة السعودية للصناعات 
األساسية )سابك( الذي صعد 
1.4%، وخسر كل من مؤشري 

أبوظبي ودبي أكثر من %1.
 وقال علي خان العضو املنتدب 
ورئيس قسم الوساطة لدى أرقام 
كابيتال »مازلنا نتراجع لكنه ليس 
تراجعا كبيرا... تراجعت أسهم 
معينة بنســـبة كبيرة لكن ذلك 
سببه انخفاض احجام التداول«.  
وكان سهم تبريد املدرجة في دبي 
أحد أكبر اخلاسرين بعدما هبط 

.%4

البورصة الكويتية األكثر خسارة خليجيًا

جميع بورصات المنطقة »حمراء« عدا السعودية

إنها حصلت  وقالت تبريد 
على موافقة مساهميها إلصدار 
ســـندات بقيمة تصل إلى 4.2 
مليـــارات درهـــم »1.14 مليار 
دوالر«. ووافق املساهمون أيضا 
على إلغاء طـــرح 970 مليون 
سهم بسعر درهم واحد للسهم. 
وقال فياس جيابهانو رئيس 
االستثمارات بالظفرة للوساطة 
املالية »لم تســـجل تبريد أداء 
حسنا في الربع األول من العام. 
الوضع بشكل عام ليس براقا 

للغاية«.
وكانت بورصة الكويت أكبر 
اخلاســـرين في املنطقة بعدما 
هبطت 1.7%، حيث خسر سهم 
بنـــك الكويـــت الوطني %3.3 

والبنك األهلي املتحد %5.2.
وأغلق ســـهم بيت التمويل 
اخلليجـــي منخفضا 2.4% في 
الكويت و6.9% فـــي بورصة 
البحرين بعدما قال إنه سيبيع 
50% من شركة مرفأ البحرين 

املالي إلعمار البحرين.

وارتفـــع املؤشـــر املصري 
0.5% مســـجال رابع مكاســـبه 
التوالي مدعوما بســـهم  على 
اوراسكوم تليكوم الذي ارتفع 
بدعم التكهنات املستمرة بشأن 
قرب إجناز اتفاق لبيع اصول 
إم.تـــي.إن اجلنوب  ملجموعة 

افريقية.
 %3.1 وزاد سهم أوراسكوم 
بعدما قفـــز 12 % أمس األول. 
ارتفع املؤشر  وفي السعودية 
القياسي 0.6% إلى 6121 نقطة، 

وتراجع املؤشر الكويتي %1.7 
إلى 6700 نقطة.

وهبط مؤشر أبوظبي %1.2 
إلى 2604 نقاط، وخسر مؤشر 

دبي 1.4% إلى 1580 نقطة.
ونزل مؤشر قطر 0.6% إلى 
6786 نقطة، وتراجع مؤشـــر 
مسقط 0.4% إلى 6295 نقطة، 
وهبـــط املؤشـــر البحرينـــي 
0.3% إلى 1450 نقطة. وارتفع 
املؤشر املصري 0.5% إلى 6549 

نقطة.


