
االربعاء 28 يوليو 2010   31اقتصاد

مدير عام جديد لـ »بي پي« والخسائر 17 مليار دوالر
أعلنت عن بيع أصول كبيرة في إطار ترتيبات مهمة قبل طي صفحة البقعة النفطية

"
"

" " رئيس »بي.پي« متوسطا توني هايورد وبوب دادلي عقب املؤمتر الصحافي

لندنـ  ا.ف.پ: أعلنت مجموعة 
بريتـــش بتروليـــوم )بي. پي( 
النفطية البريطانية امس استبدال 
مديرهـــا العام تونـــي هايورد 
وتعيني االميركـــي بوب دادلي 
بدال منه، وعن خســـائر فصلية 
وبيع اصول كبيرة، وذلك في اطار 
ترتيبات مهمة قبل طي صفحة 
البقعة النفطية كما تأمل املجموعة 
التي ستبدو »مختلفة« من االن 

فصاعدا.
ومنـــذ انفجـــار منصة ديب 
ووتـــر اورايزن فـــي 20 ابريل 
الذي اسفر عن 11 قتيال، وتسبب 
في خليج املكسيك بأكبر تلوت 
انهالت على توني  التاريخ،  في 
هايورد )53 عاما( االنتقادات في 
الواليـــات املتحدة. لكن هايورد 
الذي اراد ان يقلل االضرار على 
ما يبدو »آمال في استعادة حياته 

الســـابقة«، ازعج حتى الرئيس 
باراك اوباما.

وسيفســـح هذا املدير العام 
الشهير والذي اعاد لـ »بريتش 
بتروليوم« تألقها في غضون ثالث 
سنوات قبل هذه القضيةـ  ايضا 
بعد استقالة املدير العام السابق 
جون براون في ظروف متسارعة 
مرتبطـــة بحياته اخلاصة ـ في 
املجال في االول من اكتوبر لبوب 
دادلي الذي يبلـــغ من العمر54 

سنة.
 

ودادلـــي اميركي اجلنســـية 
وينحدر من امليسيسيبي، احدى 
التي تلوثـــت بالبقعة  املناطق 
النفطية، وهو منذ يونيو يدعى 
»السيد بقعة النفط« لدى بريتش 

بتروليوم.
وقد تولى طوال خمس سنوات 

ـ بي.پي  ادارة شركة تي.ان.كي 
الروسية املشتركة، قبل ان يضطر 
الى مغادرة روســـيا في ظروف 

صعبة في 2008.
اما هايورد الذي سيبقى رئيسا 
ملجلس االدارة حتى 30 نوفمبر، 
ثـــم يســـتقيل مـــع االمتيازات 
التقليدية من راتب سنة ما عدا 
العالوة، اي 1.045 مليون جنيه 
اســـترليني لـ 1.2مليون يورو( 
وحقوقه التقاعدية )10.8 ماليني 
جنيه اســـترليني(، فسيشغل 
من جانبه منصبا غير تنفيذي 
فـــي مجلـــس ادارة تي.ان.كي ـ 
بي.پي. واعرب املساهمون الروس 
املشاركون عن ارتياحهم الشديد 

لهذه الترتيبات.
واكد رئيـــس مجلس االدارة 
املنتهيـــة واليته انه يســـتقيل 
االدارة،  »باتفاق مشـــترك« مع 

وانه شـــعر في الفترة االخيرة 
انه »مانـــع صواعق«. ووصف 
النفطية بأنها »مأســـاة  البقعة 
رهيبة اشعر بصفتي مسؤوال في 
بريتش بتروليوم عندما وقعت 
اني ال ازال مسؤوال عنها ايا تكن 

املسؤولية النهائية«.
واعرب دادلي من جهته عن 
»االعتزاز« بتعيينه، لكنه »حزين« 
لظروف هـــذا التعيني. وقال ان 
الشـــركة ســـتعمد الى »تغيير 

ثقافتها« بعد البقعة النفطية.
وقال في مقابلة مع شـــبكة 
ايه.بي.سي ان حدثا مثل البقعة 
النفطية »يهزكم حتى االعماق، 
ولديكـــم طريقتـــان للتصرف: 
االولـــى ان تهربـــوا وتختبئوا، 
والثانيـــة ان تواجهوا وتغيروا 
فعال ثقافة الشركة والتأكد من ان 
جيمع اجهزة الرقابة تقوم بعملها 

حتى ال يتكرر ما حصل«، واكد ان 
»بريتش بتروليوم« والصناعة 
النفطية عموما »ستســـتخلص 

الدروس« من الكارثة.
وقال رئيس بريتش بتروليوم 
ـ هنريـــك ســـفانبرغ ان  كارل 
»مأســـاة« خليج املكســـيك »قد 
طويت« وان بريتش بتروليوم 
»ستكون من االن فصاعدا مؤسسة 

مختلفة«
اال ان الوضع املالي لبريتش 
بتروليوم متني الى حد سمح لها 
ان تسجل في حساباتها في الفصل 
الثاني فاتورة قيمتها 32.2 مليار 
دوالر )24.8 مليار يورو( التي 
تأمل في ان تغطي معظم النفقات 
التقنيـــة او القضائية املرتبطة 

بالبقعة النفطية.
ومنيت الشركة بخسارة 16.9 
مليار دوالر، وهي اكبر خسارة 

فصلية تعلنها شركة بريطانية. 
من جهة اخرى، اعلنت بريتش 
بتروليوم التي تريد ادارة مالية 
لهـــذه االزمة وخفض  »حذرة« 
مستوى ديونها، انها تريد ان تبيع 
في غضون 18 شهرا اسهما بقيمة 
30 مليار دوالر، اي حوالى%10 

مما متلكه.
اما املساهمون، فعليهم ان ال 
ينتظروا احلصـــول على ارباح 
جديدة قبل الفصـــل الرابع في 
افضل االحوال، والذي ستنشر 
نتائجه في فبراير 2011.  واعتبر 
معظم احملللني هـــذه اإلعالنات 
ايجابيـــة الثالثـــاء، وأوصـــوا 
باالستمرار في شراء أسهم بريتش 
بتروليـــوم اال ان مكتب مجلس 
املساهمني تساءل عما إذا كانت 
هذه التغييرات »تكفي لوقف تدفق 

األخبار السيئة«.

بورصة البحرين و»FTSE« تبرمان اتفاقية
إلدراج وتداول مجموعة من المشتقات 

تمثل إضافة جديدة لمحفظة المنتجات التي يقدمها السوق

اليورو يقترب من أعلى مستوى
في شهرين أمام الدوالر

البحرين  أعلن سوق 
املالي عن اتفاقية ترخيص 
جديـــدة مت إبرامهـــا مع 
 )FTSE( مجموعة فتسي
بهدف إدراج وتسويق عدد 
من منتجات املشتقات بناء 
على مجموعة واسعة من 
مؤشرات الفتسي اإلقليمية 

والعاملية. 
وقد وصـــف العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي 
املالي  البحرين  لســـوق 
وشـــركة BFX للمقاصة 
والتسوية واإليداع التابعة 
املالي  البحرين  لســـوق 
أرشاد خان هذه االتفاقية 
بأنها: »تعد إضافة هامة 

حملفظة املنتجات التي يقدمها سوق البحرين 
املالي، حيث ترسخ مكانة مركز سوق البحرين 
املالي بوصفه اخليار املفضل لقطاع اخلدمات 
املالية من خالل توفيره للعقود املســـتقبلية 
ذات السيولة بناء على هذه املؤشرات اإلقليمية 

والعاملية«. 
وتوفر مؤشـــرات فتسي إمكانية الوصول 
املباشـــر الى املســـتثمرين في هـــذه املنطقة 
لالستفادة من األســـواق املتنامية في الدول 
الناشئة ومنطقة الشرق األوسط وأوروبا. وإلى 
جانب الســـماح لألطراف العاملة في السوق 
باالنكشاف على مناطق جغرافية متعددة من 
خالل عملة واحدة، فإن هذه املؤشرات تتيح 
املجـــال أمام املســـتثمرين لتنويع محافظهم 
االستثمارية بحيث تشـــمل نخبة من أفضل 
األسهم أداء في السوق الرئيسي، كما توفر هذه 
املؤشرات إمكانية خفض ظروف التذبذب التي 
غالبا ما يعاني منها املستثمرون في األسواق 
النقدية األساســـية دون التأثير على العوائد 

املتحققـــة منهـــا ألن كل 
مؤشر يغطي نطاقا واسعا 
من األسواق األساسية. 

من جانبه، قال العضو 
املنتدب ملنطقة الشـــرق 
األوســـط وافريقيـــا في 
مجموعة »فتسي« جوناثان 
كوبر عن عملية اإلطالق: 
»إننا مسرورون للعمل مع 
سوق البحرين املالي الذي 
يعد واحدا من املؤسسات 
املالية الرئيسية في هذه 
املنطقـــة. وإن قيامنـــا 
بتوســـعة نطاق حلولنا 
املبتكرة املتميزة والشفافة 
اخلاصة باملؤشـــرات في 
املنطقة يوفر فرصا جديدة 
للمســـتثمرين للوصول إلى األسواق احمللية 

والعاملية«. 
وتوفر االتفاقية التي أبرمها سوق البحرين 
املالي مع مجموعة »فتســـي« عرضا متفردا 
للقيمة على صعيـــد املنطقة، األمر الذي أدى 
إلى إقبال منقطع النظير على حملة العضوية 
في سوق البحرين املالي املتواصلة على امتداد 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. وقد 
تلقى سوق البحرين املالي حتى اآلن إشعارات 
مما يزيد على 50 من املؤسسات املالية الرائدة 
وشـــركات الوساطة عبرت فيها عن اهتمامها 
باالنضمام منذ بدء احلملة في يونيو املاضي. 
كما سيساهم هذا التطور اجلديد في توسيع 
وتنويع األسواق املالية في منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي بشكل كبير، حيث بذل سوق 
البحرين املالي ومجموعة فتسي جهودا حثيثة 
في سبيل منح املستثمرين في املنطقة القدرة 
على الوصول إلى نخبة من أفضل األسهم أداء 

على الصعيد العاملي.

لندنـ  رويترز: اقترب اليورو 
من أعلى مستوى في شهرين أمام 
الدوالر وسجل أعلى مستوى في 
سبعة أســـابيع أمام الني اليوم 
الثالثـــاء إذ دفعت نتائج قوية 
في القطاع املصرفي األسهم إلى 
الصعود وشجعت املستثمرين 
على حتمل مزيد من املخاطرة.

وســـاعدت نتائج قوية من 
بنـــك يو.بي.إس السويســـري 

األسهم األوروبية على االرتفاع 
0.7% حيث صعد مؤشر القطاع 
املصرفي أكثر من 4% مبا يعكس 
ارتياح السوق للنتائج الطيبة 
التي أســـفرت عنها اختبارات 
التحمـــل للبنـــوك األوروبية 

األسبوع املاضي.
وقد ارتفع اليورو 0.1% إلى 
1.3008 دوالر مقتربا من أعلى 
مســـتوى في أكثر من شهرين 

البالغ 1.3029 دوالر واملســـجل 
األسبوع املاضي.

وتراجع مؤشر الدوالر %0.1 
إلى 82.029 بعدما ســـجل أدنى 
مســـتوى في 12 أســـبوعا عند 
81.913. كمـــا تأثر الني الياباني 
بتحسن االقبال على املخاطرة 
مما دفع اليورو للصعود ألعلى 
مستوى في سبعة أسابيع قرب 

113.74 ينا.

أرشاد خان

نتائج »دويتشه« في نطاق التوقعات وتراجع 
مخصصات القروض المتعثرة

فرانكفـــورت ـ رويتـــرز: حقق 
دويتشـــه بنك ربحـــا قبل خصم 
الضرائب في نطاق التوقعات للربع 
الثاني من العام مدعوما بانخفاض 
مخصصات خسائر القروض وسط 
اجتاهات عامـــة ضعيفة في قطاع 
األنشطة املصرفية االستثمارية. وقال 
أكبر بنك أملاني امس إن قسم األنشطة 
املصرفية التجارية واألوراق املالية 
الذي حقق 779 مليون يورو )1.01 
مليـــار دوالر( ربحا قبل الضرائب 
وقسم املعامالت املصرفية العاملية 
الذي حقق 478 مليون يورو ساهما 
بنصيب األسد من أرباح املجموعة 
التي بلغـــت 1.52 مليار قبل خصم 

الضرائب.
ويدير كال القســـمني في الوقت 
احلالي أنشو جني )47 عاما( الذي 
تولى مسؤولية بنك االستثمار في 
أول يوليو. وجاء أداء دويتشه دون 
مستوى الربع األول لكن أفضل 16 % 
عن الفترة املقابلة من العام املاضي 
وهو نفس االجتاه العام السائد لدى 
منافســـني أميركيني مثل جولدمان 

ساكس ومورجان ستانلي.
وحققت وحدات دويتشه األخرى 
التي تشـــمل وحدة إلدارة الثروات 

ووحدة إلدارة األصول ربحا لكنها 
لم توازن اعتماد البنك األميركي على 
القســـم الذي يديره جني الشغوف 

بلعبة الكريكيت.
وتوقـــع محللون اســـتطلعت 
»رويترز« آراءهم أن يحقق أكبر بنك 
أملاني 1.6 مليار يورو قبل الضرائب 
في ربع الســـنة املنتهي في يونيو.  
وكرر دويتشـــه بنك الـــذي حقق 
ربحـــا صافيا قدره 1.2 مليار يورو 
وعائدات قدرها 7.2 مليارات يورو 
في الربع الثاني أن هدفه هو حتقيق 
10 مليارات يورو ربحا قبل خصم 
الضرائب على مســـتوى املجموعة 
العام املقبل. وبحسب خدمة تومسون 
رويترز ســـتار ماين يجري تداول 
سهم دويتشـــه بنك بسعر يعاد لـ 
6.6 مثل األرباح املتوقعة في الـ 12 
املقبلة مما يجعله أرخص  شـــهرا 
من منافسيه السويسريني كريدي 
ســـويس و»يو.بي.اس« املتداولني 
مبضاعف ربحية يبلـــغ 7.8 و8.8 
ومن منافسيه األميركيني مورجان 
ستانلي وجولدمان ساكس املتداولني 
مبضاعف يبلغ 8.4 و8.7. كما أعلن 
»يو.بي.اس« نتائج فاقت التوقعات 

امس.

خمسة أسابيع أثناء جلسة اليوم 
بفعل نتائج أفضل للبنوك. وقال 
يوجني فاينبرج رئيس بحوث 
السلع األولية لدى كومرتس بنك 
في فرانكفورت »هناك عالمات 
متباينة«. كمـــا تراجع الذهب 
املسعر باليورو واالسترليني 
إلى أدنى مســـتوياته في عدة 
أشـــهر امس حيث نالت الثقة 
املتنامية في توقعات أســـواق 
املـــال من االقبـــال على املعدن 
كمـــالذ من املخاطـــر. وتراجع 
الذهب باليورو ليقترب  سعر 
من أدنى مستوى في 12 أسبوعا 
مسجال 905.45 يورو لألوقية 
)األونصة( من 909.65 يورو 
في أواخر معامالت أمس االول. 
وسجل سعر الذهب باالسترليني 
أدنى مســـتوى في ثالثة أشهر 
عند 758.43 استرليني لألوقية 

مقابل 763.07 استرليني.

بوني حتى اآلن هي ثاني عاصفة 
مدارية في املوسم. واستمدت 
أسعار النفط بعض الدعم من 
صعود األسهم األوروبية التي 
ارتفعت ألعلى املستويات في 

النفط للصعـــود في الصيف. 
وقال خبـــراء األرصاد اجلوية 
إن موسم أعاصير األطلسي في 
2010 ميكن أن يكون األسوأ من 
نوعه منذ 2005 لكن العاصفة 

املوقـــف بالنســـبة للعاصفة 
من املرجح أن تتجه األســـعار 
صوب االنخفاض قليال«. وتؤدي 
مخاطر العواصف واألعاصير في 
خليج املكسيك إلى دفع أسعار 

ـ رويترز: اســـتقرت  لندن 
أســـعار النفط بالقرب من 79 
دوالرا للبرميل مع تبدد خطر 
العاصفة املدارية بوني مما ساهم 
في استئناف مزيد من اإلنتاج في 
خليج املكسيك مما أثر سلبا على 
املعنويات التي كانت قد تدعمت 
عقب بيانات اقتصادية إيجابية 

من الواليات املتحدة.
وهبـــط اخلـــام األميركي 
اخلفيف 15 سنتا إلى 78.81 دوالرا 
للبرميل وأغلق في اجللســـة 
السابقة مســـتقرا بعد صعود 
لوقت قصير بفعل بيانات قوية 
عن مبيعات املنازل األميركية. 
وتراجع مزيج برنت 23 سنتا 
إلـــى 77.27 دوالرا للبرميـــل. 
وقـــال إدوارد ماير احمللل لدى 
ام.اف جلوبل في مذكرة بحثية 
»مع ارتفاع معظم عقود اخلام 
التداول وجالء  ألعلى نطاقات 

»غرين بيس« تغلق ما يقارب
الـ 50 محطة تزويد وقود  

لندن � كونا: قام نش��طاء ف��ي منظمة »غرين بيس« البيئية بإغالق 
محطات تزويد وقود تابعة لشركة بريتش پترليوم )بي پي( في مسعى 

حلث شركات النفط على تبني سياسات طاقة اكثر جتاوبا مع البيئة.
وقال��ت املنظمة انها قامت بإغالق ما يقارب ال� 50 محطة بنزين في 
وس��ط لندن أمس وأضاف متحدث باس��م املنظمة أن النشطاء أوقفوا 
ض��خ البنزين بإغالق مكابس صمامات األم��ان وإزالتها منعا من إعادة 

فتح احملطة.
ويعتبر هذا التحرك محاولة حلث املدير التنفيذي اجلديد لش��ركة 
)بي پي( بوب دادلي على عدم السير في خط سلفه في خوض املخاطر 

وعدم االهتمام بآثار النفط على البيئة.
وق��ال املدير التنفي��ذي لغرين بيس جون س��وفن في بيان ان 
املنظمة س��تغلق محطات الش��ركة إلعطاء املدي��ر اجلديد الفرصة 

للخروج بخطة أفضل.

النفط يقترب من 79 دوالراً مع تبدد خطر عاصفة مدارية
الذهب ألدنى مستوياته في عدة أشهر

النفط يقترب من 79 دوالر

»الحياة الدولية العقارية«
تطرح خدمة إدارة العقارات لعمالئها

األردن ومصر يوقعان بيان تنظيم تدفق العمالة 
المصرية إلى السوق األردني

أعلن ثابت عبدالرحمن البالول مدير إدارة 
االستثمارات العقارية بشركة احلياة الدولية 
العقارية عن تقدمي الشركة خلدمة إدارة العقارات 
لعمالئها والهيئات والشركات )محافظـ  أفراد(، 
مشيرا الى جناح الشركة باستقطاب الكفاءات 
في هذا املجال وفي مقدمتها مدير أمالك الغير 
نواف البلهان.  وأكد أن الشــــركة جنحت في 
تقدمي خدمات غير تقليدية لعمالئها مع إدخال 
النظم احلديثة في مجال ادارة العقار بالسوق 
احمللي، الفتا الى ان الشركة تتولى حاليا إدارة 
مشروع من اكبر املشاريع التجارية في الشويخ 

الصناعية، وهو »مجمع احلياة التجاري« الذي 
تبلغ مساحته 5512 مترا مربعا ويضم معارض 
ومكاتب ومخازن ومواقف للسيارات.  اجلدير 
بالذكر ان شركة احلياة الدولية العقارية خدماتها 
عبر تلبية احتياجات العقار من )صيانةـ  أمن 
ـ نظافة( ومتابعة العقار من جميع النواحي 
سواء التحصيل وشؤون املستأجرين قانونيا 
وماليا وحترص الشــــركة على تقدمي خدمه 
التطوير لزيادة دخل العقار بإجراء دراسات 
دورية حول طرق االستفادة من نسب البناء 

املتاحة.

عمان ـ كونا: وقع األردن ومصر امس بيانا 
مشــــتركا لتنظيم تدفق العمالة املصرية الى 
الســــوق األردني مبا يخدم اجلانبني ويحافظ 
على زخم العالقات الودية بني البلدين.  ووقع 
البيان وزير العمــــل األردني الدكتور ابراهيم 
العموش ومن اجلانب املصري وزيرة القوى 
العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي. واكد الوزير 
العموش في تصريح صحافي ان البيان املشترك 

الذي مت التوقيع عليه يخدم مصالح اجلانبني 
ويضبط وينظم العمالة املصرية في الســــوق 
االردني مبا يحافظ على كرامة وحقوق العامل 
املصري. وينص البيان على تشكيل جلنة فنية 
دائمة من كال اجلانبني لدراسة االمور املتعلقة 
بنظام الربط االلكتروني من حيث التســــجيل 
والتعاقد على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل 

دوري.


