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ظهور حاالت تعثر في سداد صكوك قد يعيد رسم مسار التمويل اإلسالمي
كواالملبــــور ـ رويترز: من املتوقع أن تعيد 
حاالت التعثر األخيرة في سداد صكوك واملعارك 
القانونية التي تخوضها شركة دار االستثمار 
الكويتية، تشكيل قطاع التمويل االسالمي حيث 
يطالب املستثمرون باملزيد من الشفافية حول 
هياكل األصول وبأدلة على اجلدارة االئتمانية 

للمقترضني.
وكانت حاالت تعثر عديدة لشركات في سداد 
صكوك اسالمية واقتراب شركة نخيل العقارية 
التابعة ملجموعة دبي العاملية من التخلف عن 
سداد صكوك قد أضرت بثقة املستثمرين حيال 
هذا القطاع وألقت بشــــكوك حول مزاعم بأن 
الضمانات التي تقدمها الشريعة توفر حماية 

اضافية.
وبينما تصارع شركات اسالمية العادة هيكلة 
ديونها وينتظر حائزو الصكوك املتعثرة سدادها 
يقول خبراء في القطاع ان هذه املشاكل ستغير 
صناعة انتعشت بدعم من أموال النفط ومعايير 

تنظيمية مختلفة.
وساهمت التصنيفات االلزامية للصكوك في 
حتسني الوضوح بشأن هياكل السندات االسالمية 
ومن بني التغيرات املتوقعة زيادة التركيز على 

سالمة األوضاع املالية للمقترضني.
وقال كبير املستشارين لدى مورجان ستانلي 
واملقيم في دبــــي يافار معيني: »بينما تتبلور 
عمليات اعادة الهيكلة ويتم التعامل مع مطالبات 
الدائنني فان ذلك سيوفر طريقة واضحة بشأن 
كيفية التعامل مع حاالت العجز عن السداد فيما 

يتعلق بالصكوك ألنها أداة حديثة نسبيا«.
وقال مشــــاركون في مسح أجرته رويترز 
مؤخرا ان من املرجح أن تؤثر الصعوبات التي 
حتيط بعمليات اعادة الهيكلة واملخاوف من املزيد 
من حاالت التعثر سلبيا على سوق الصكوك 
العاملية هذا العام اذ يتوقع أال تشهد االصدارات 
تغيرا يذكر عن مســــتويات العام املاضي التي 
بلغــــت 23.3 مليار دوالر. وكانت شــــركة دار 
االســــتثمار الكويتية أول شركة اسالمية في 
املنطقة تتخلف عن سداد صكوك كبيرة في مايو 
2009 وتشمل حاالت التعثر االخرى املجموعة 
الدولية لالســــتثمار الكويتية وشركة الطاقة 

األميركية ايست كاميرون.
ويقول مصرفيون ان سمعة قطاع التمويل 
االسالمي تلقت أيضا ضربة بسبب النزاع االخير 
بني دار االستثمار وبنك بلوم وتوقعوا ان ترفع 

الدعوى القضائية تكاليف الصفقات االسالمية 
فيما يطالب املســــتثمرون مبزيد من الفحص 
الفني. ورفع بنك بلوم االسالمي دعوى ضد دار 
االستثمار أمام محكمة بريطانية العام املاضي 
الستعادة 10.7 ماليني دوالر استثمرها في الشركة 
في عام 2007 فضــــال عن عائد 5% نص عليها 
العقد االسالمي. ورفضت دار االستثمار السداد 
ودفعت بان عقد الوكالة لم يكن موافقا للشريعة 
وقالت ان الربح الثابت ميكن اعتباره فائدة وهو 
ما حترمه الشريعة كما يحظر ميثاق دار عليها 

الدخول في معامالت غير اسالمية.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيف االئتماني 
ان القضية قد تزيد املخاطر املرتبطة بالتمويل 
االسالمي وأضافت انها رمبا حتتاج الى توثيق 
واضح يؤكد أن مثل هذه املسائل جرت معاجلتها 
قبل ان تصنف الصكوك واملؤسسات االسالمية 

في املستقبل.
وقال رئيس ادارة االصول في جلف جلوبل 
جروب خالد يوسف: »بعد هذه الدعاوى القضائية 
يتطلع املستثمرون االن الى التوثيق الدقيق، هذه 
تغييرات ايجابية ستساعد في املزيد من الترويج 

والتطوير لقطاع التمويل االسالمي«.

المستثمرون يطالبون بالمزيد من الشفافية حول هياكل األصول 

البنوك المركزية تتجه الستثمار ربع احتياطياتها
من العمالت األجنبية في األسهم خالل 5 سنوات

أسواق األسهم جتتذب البنوك املركزية العاملية لالستثمار فيها خالل السنوات املقبلة

تصبح أكثر شيوعا خالل خمس 
سنوات«. وأضاف »إذا نظرت 
إلى ميزانيــــة عمومية ألصول 
والتزامات بلد ما، فستجد أنها 
تعطي البعض إحساسا منوذجيا 
الســــتثمار ما يصــــل إلى %20 
في األســــهم. ومن املتوقع منو 
)املخصصات( بني 20 و25% في 
غضون خمس سنوات«. وتدير 
»فرانكلني متبلتون« 43 مليار 
دوالر من األصول لنحو 30 عميال 
سياديا وعامليا. ونقلت بعض 
الدول جزءا مــــن احتياطياتها 
األجنبية إلى صناديق للثروة 
الســــيادية لتديرها على نحو 
أكثر فاعلية مــــن أجل األجيال 
املقبلة. ويقول سمارت إن البنوك 
املركزية يجــــب أن تدير جانبا 
معينا من االحتياطيات، بدال من 
صناديق الثروة السيادية، ما لم 
تكن املوارد الطبيعية هي مصدر 

هذه االحتياطيات.

سمارت أن هذا هو السبب في 
أن املزيد مــــن البنوك املركزية 
تتطلع إلى استثمارات محفوفة 

مبخاطر أعلى مثل األسهم.
وذكر لـ»رويترز« في مقابلة 

يــــوم اخلميــــس أن »بعــــض 
التقليدية  البنــــوك املركزيــــة 
تتجه إلى األســــهم. ويخصص 
عدد من البنوك املركزية 10 إلى 
15% لألســــهم. ومن املتوقع أن 

للعثور على استثمارات تتجاوز 
أرباحها الســــندات القياســــية 
احمللية. ويوضح رئيس وحدة 
الصناديق السيادية والعاملية 
في فرانكلــــني متبلتون، ديڤيد 

لنــــدن ـ رويتــــرز: تقــــول 
مؤسســــة فرانكلــــني متبلتون 
البنوك  لالستثمارت إن بعض 
املركزية قد تستثمر ما يصل إلى 
العمالت  ربع احتياطياتها من 
األجنبيــــة في األســــهم خالل 
السنوات اخلمس املقبلة، سعيا 
لتحقيــــق عائدات تفوق عوائد 

السندات القياسية احمللية.
ومتتلك البنوك املركزية في 
أنحاء العالم مــــا يصل إجماال 
إلــــى 8.3 تريليونات دوالر من 
االحتياطيات األجنبية، وتقوم 
باســــتثمارها أساسا في اذون 
اخلزانة األميركية والســــندات 

احلكومية ملنطقة اليورو.
الســــندات  لكــــن عائــــدات 
تتناقص على نحو مطرد. وعلى 
خلفية ارتفاع عائدات السندات 
احلكومية احمللية، السيما في 
الناشــــئة، تتزايد  االقتصادات 
الضغوط على البنوك املركزية 

1.063 تريليون دوالر حجم احتياطي 
النقد األجنبي باليابان في نهاية يوليو

 ارتفاع الذهب إلى 1207.75 دوالرات
بعد بيانات الوظائف األميركية

الدوالر قرب أدنى مستوى في 3 أشهر ونصف 
طوكيو ـ كونـــا: ذكرت وزارة املالية اليابانية واستقرار معدل البطالة األميركية عند ٪9.5

امس أن احتياطي النقد األجنبي ارتفع 13.28 مليار 
دوالر ليصل الى 1.063 تريليون دوالر في نهاية 
شهر يوليو املاضي ليسجل ارتفاعا للشهر الثاني 
على التوالي وحتتفظ اليابان مبوقعها كثاني أكبر 

احتياطي للنقد األجنبي في العالم.
وقالت الوزارة في بيان أمس ان معدل احتياطي 
النقد األجنبي سجل في يوليو املاضي ثاني أعلى 

مستوى له على اإلطالق.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع احتياطي النقد 

األجنبي يرجع الى حد كبير الى زيادة مكاســـب 
ســـندات اخلزانة األميركية املوجودة في حيازة 
احلكومة اليابانية الى جانب ارتفاع قيمة اليورو 

أمام الدوالر.
ويتألف احتياطي النقـــد األجنبي في اليابان 
صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أساسي 
من األوراق املاليـــة األجنبية والودائع بالعمالت 
األجنبية واالحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 
وحقوق السحب اخلاصة به الى جانب احتياطي 

الذهب.

لندنـ  رويترز: ارتفعت أسعار 
الذهـــب أكثر مـــن 1% إلى أعلى 
مســـتوى لها في ثالثة اسابيع 
أمـــس بعد أن أظهـــرت بيانات 
أميركية انخفاض الوظائف في 
الواليات املتحدة في يوليو للشهر 
الثاني على التوالي مع الغاء مزيد 
من الوظائف املؤقتة التي كانت 

الســـكاني،  مرتبطة باإلحصاء 
في حني زاد معدل التوظيف في 
القطاع اخلـــاص زيادة أقل من 
املتوقع فيما يشير إلى ضعف 

االنتعاش االقتصادي.
وبلغ سعر الذهب في املعامالت 
الفورية امس 1207.75 دوالرات 
لألوقيـــة مقارنة مـــع 1193.10 

دوالرا في أواخر التعامالت في 
نيويورك يوم اخلميس املاضي، 
وفي وقت ســـابق سجل الذهب 
1208.65 دوالرات أعلى مستوى 
له منذ 16 من يوليو. وارتفعت 
الذهب األميركية اآلجلة  عقود 
لتسليم ديسمبر 9.90 دوالرات 
إلى 1209.20 دوالرات لالوقية.

لندنـ  رويتر: جاهد الدوالر 
قرب أقل مستوى له في 3 شهور 
ونصف مقابل سلة عمالت امس، 
وذلك بسبب ترقب املستثمرون 
لبيانـــات الوظائف األميركية، 
التي اظهرت تراجعا في الوظائف 
للشهر الثاني،واستقرار معدل 
البطالـــة عند 9.5% األمر الذي 
ألقى الضوء على ضعف سوق 

العمل.
وبشكل عام، لم تشهد أسواق 
الصرف تغيرا يذكر، فيما تخلى 
املتعاملـــون عن تكوين مراكز 
كبيرة قبل البيانات املتوقعة، 
ممـــا تـــرك الدوالر قـــرب أقل 
مســـتوى له في 3 أشهر أمام 
اليورو، وأدنى سعر في 8 أشهر 
أمام الني، سجله في وقت سابق 

هذا األسبوع.
واستقر اليورو عند 1.3190 
دوالر، لكنه حـــوم قريبا من 
مســـتوى 1.3262 دوالر، الذي 
بلغه هذا األسبوع، ليسجل أعلى 

مستوى منذ أوائل مايو.

80.50، بعدما متكن من البقاء 
قرب متوســـطه املتحرك في 
200 يوم، الذي بلغ 80.792 

امس.
وأمام الني، ارتفع الدوالر 
0.4% إلـــى 86.13 يـــن. كما 
تراجعت اســـعار النفط الى 

81.29 دوالرا للبرميل.

وأدت قوة اليورو إلى إبقاء 
مؤشـــر الدوالر منخفضا على 
نحو طفيف إلى 80.711، بعدما 
هبط إلى 80.469 يوم االثنني، 
ليســـجل أدنى مســـتوى منذ 

منتصف أبريل.
إال أنه يبدو أن املؤشر يتمتع 
الدعم قرب مســـتوى  ببعض 

»الخليج المتحد«: لجنة البورصات 
األميركية تسقط الّتهم ضد البنك

املنامـــةـ  رويترز: قال بنك اخلليـــج املتحد البحريني أمس إن 
جلنة األوراق املالية والبورصات األميركية أسقطت تهما ضد البنك 

تتعلق بقضية تالعب باألسهم على يد ممول كويتي.
وقال البنك في بيان إن جلنة األوراق املالية والبورصات رفعت 
شكوى معدلة وطلبت من احملكمة إسقاط التهم بالكامل ضد البنك 
في القضية املرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة الراية 

لالستثمار.

»سيتي غروب« تخفض السعر 
المستهدف لسهم أبوظبي التجاري

أبوظبيـ  رويترز: خفضت سيتي غروب امس السعر املستهدف 
لســـهم بنك أبوظبي التجـــاري إلى 2.21 درهم مـــن ثالثة دراهم، 
وأبقـــت على تصنيف »توصية باالحتفاظ« بالســـهم في احملافظ 

االستثمارية.
وأوضحت ســـيتي غروب أن اخلطوة جاءت بسبب نظرة أكثر 

تشاؤما، بسبب توقعات بنمو املخصصات واألصول.

»باركليز« يخصص 307 ماليين دوالر 
لتغطية تحقيق أميركي

لندن ـ رويترز: خصص بنك باركليز البريطاني 307 ماليني 
دوالر، لتغطية تبعات حتقيق لوزارة العدل األميركية في احتمال 

انتهاكه للوائح العقوبات األميركية.
يأتي هذا بعدما توصل منافساه األوروبيان كريدي سويس 
ولويدز إلى تسوية في إطار حتقيق السلطات األميركية في تعامالت 

البنوك مع الدول التي تفرض عليها عقوبات مثل إيران.
ويجري مكتب مدعــــي مقاطعة نيويورك »مانهاتن« ومكتب 
مراقبة األصول األجنبية حتقيقا في تعامالت باركليز، وقال البنك 
البريطاني في نتائجه للنصف األول التي أعلنها اليوم اخلميس 

أنه يخوض محادثات في مرحلة متقدمة لتسوية التحقيق.
وقام البنك بتجنيب هذه املخصصات حتســــبا للتوصل إلى 

حل لهذه املسألة، ورفض اإلدالء مبزيد من التعليق.
وفي ديســــمبر قال كريدي ســــويس إنه سيدفع 539 مليون 
دوالر لتسوية اتهامات بعدم التزامه بالقوانني األميركية. وتوصل 
لويدز إلى تسوية بقيمة 217 مليون دوالر بعد اتهامات بانتهاك 

قواعد العقوبات األميركية.
واتهمــــت وثائق قضائية كريدي ســــويس بانتهاك القوانني 
األميركيــــة بتحويله مئات املاليني من الــــدوالرت بصورة غير 
مشــــروعة عبر النظام املالي األميركي بالنيابة عن دول تواجه 

عقوبات، مثل إيران. 
وجاءت تسوية لويدز بعد اتهامات للبنك بتزوير سجالت لكي 

يتمكن عمالء من بلدان تواجه عقوبات من التعامل معه.

رومر تستقيل من منصب
كبير المستشارين االقتصاديين للبيت األبيض

فيس بوك وتويتر يكلفان االقتصاد 
البريطاني 14 مليار إسترليني

إيالف: أظهرت دراسة مسحية حديثة ان مواقع 
التواصل االجتماعي، مثل فيس بوك وتويتر، تكلف 
االقتصاد البريطاني ما يصــــل إلى 14 مليار جنيه 
إســــترليني ســــنويا، من خالل الوقت الذي يهدره 

املوظفون على تلك املواقع خالل ساعات العمل.
واتضح، وفقا ملسح، ان أكثر من نصف املوظفني 
البريطانيني قد اعترفوا بأنهــــم يحدثون البيانات 
اخلاصة بهم على مواقع تويتر، وفيس بوك، وماي 
سبيس، خالل وجودهم في العمل، في حني قال الثلث 
إنهم يقضون نصف ساعة يوميا في استخدام املواقع. 
وأكد مليونا شخص، أي نسبة قدرها 6% من القوى 
العاملة البريطانية، املكونة من 34 مليون فرد، أنهم 
يضيعون أكثر من ساعة يوميا على إضافة األصدقاء، 
وحتميل الصور واملقاطع املصورة، واستخدام تطبيق 

الرسائل القصيرة عبر موقع تويتر.
واســــتنادا إلى ما ذكــــره ذلك التحليــــل، الذي 
أجرته شبكة املواقع اإللكترونية املعنية بالوظائف 
MyJobGroup، فإن االنخفــــاض الناجت في إنتاجية 
العمال ميكن أن يكلف الشركات البريطانية ما يصل 

إلى 14 مليار إسترليني كل عام.
وأوضح املســــح، الذي أجري على ألف موظف 
بريطاني، أن عددا كبيرا من العمال قد نفوا أن تكون 
هناك آثار سلبية الستخدام ساعات العمل في التعامل 

مع شبكات التواصل االجتماعي.
وقد اعترف 14% فقط من األشــــخاص الذين مت 
اقتراعهم بكونهم أقل إنتاجية، نتيجة لوسائل اإلعالم 
االجتماعية، وزعم 10% أن استخدام فيس بوك وتويتر 

في العمل يدعم إنتاجيتهم.
في حني أبدى ثلثا العمال اعتراضهم على إمكانية 

اتخاذ قــــرار بفرض حظر على شــــبكات التواصل 
االجتماعي في أماكن العمل.

ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن، املدير 
العام لشبكة MyJobGroup، لي فاير قوله إن »نتائجنا 
تظهر بوضوح أن عمال اململكة املتحدة يقضون أوقاتا 
متزايدة أثناء وجودهم في العمل على شبكات التواصل 
االجتماعي، التي، إن تركت دون أن تفحص، قد حتظى 
بانعكاسات سلبية على إنتاجية العديد من الشركات«. 
وأضاف »على الرغم من أننا ال نسعى بالتأكيد إلى 
قتل البهجة، إال أن األشخاص الذين يقضون ما يزيد 
على ساعة يوميا في العمل على مواقع، مثل فيس 
بوك وتويتر، يعوقون بشكل كبير جهود الشركات 
الرامية إلى زيادة اإلنتاجية، التي تزيد في أهميتها عن 
احلالة املتردية القتصادنا. وستبذل الشركات جهدا 
جيدا ملراقبة استخدام مواقع الشبكات االجتماعية 
أثناء ساعات العمل، وضمان أن موظفيهم ال ينتهكون 

حريتهم في الوصول لتلك املواقع«.
كما أظهرت بيانات رسمية امس أن عدد الشركات 
في اجنلترا وويلز التي اضطرت للتصفية انخفض 
بواقع اخلمس في الربع الثاني من 2010 مقابل نفس 

الفترة من العام املاضي.
وذكرت خدمــــة اإلفالس أنه جرت تصفية 4080 
شركة في الفترة بني أبريل ويونيو وهو أعلى قليال 
من الربع األول لكن أقل بنسبة 19.1% مقارنة بالربع 

الثاني من العام املاضي.
وانخفضت حاالت االفالس الشخصية مقارنة بالربع 
السابق لكنها التزال أعلى بنسبة 5% مقارنة بالفترة 
نفسها قبل عام عند 34743. وال يتم تعديل بيانات 

االفالس لتأخذ عوامل موسمية في االعتبار.

شيكاغو ـ  رويتر: أبدت رئيسة 
مجلس املستشارين االقتصاديني 
للبيت األبيض كريســــتينا رومر 
املاضــــي رغبتها في  اخلميــــس 
االستقالة من منصبها اعتبارا من 
الثالث من سبتمبر لتعود للعمل 
كأستاذة لعلم االقتصاد في جامعة 

كاليفورنيا.
وبصفتها أحد أبرز املستشارين 
االقتصاديــــني للرئيس األميركي 
باراك أوباما، ســــاعدت رومر في 
اإلشــــراف على اإلجــــراءات التي 
اتخذتها إدارته في مواجهة األزمة 

االقتصادية.
ورحيل رومر هو التغيير الكبير 
الثاني في فريق أوباما االقتصادي، 
بعد اســــتقالة بيتر أورزاج مدير 
مكتب امليزانية في البيت األبيض 

في وقت سابق من هذا الصيف.
وقــــال أوباما في بيان أصدره 
البيت األبيض يعلن قرار رومر إن 
»كريستي رومر قدمت خدمة غير 
عادية لي ولبلدنا أثناء فترة األزمة 
االقتصادية والتعافي منها«، مؤكدا 
أنها ستستمر في تقدمي املشورة له 

كعضوة في املجلس االستشاري 
لالنتعاش االقتصادي.

وأوضحــــت رومر أنها تفضل 
العودة إلى وظيفتها التعليمية في 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وقال 
البيت األبيض إن ابنها سيلتحق 
مبدرســــة ثانوية في الوالية في 

خريف هذا العام.
وأشارت رومر في البيان إلى أنه 

»بينما اتطلع للعودة إلى األبحاث 
والتدريس فإنني ســــأعتز دائما 
بالفرصة التي أتيحت لي للمساعدة 
في تشكيل السياسة االقتصادية 
العشرين  على مدى هذه األشهر 
املاضيــــة، والعمل مــــع األعضاء 
اآلخريــــن بالفريــــق االقتصادي 
وزمالئي في مجلس املستشارين 

االقتصاديني«.

.. واستقالة وزير المالية السويسري
بيرنـ  رويترز: أعلن وزير املالية السويسري هانز رودلف 
ميرتس استقالته امس بعد أكثر من ست سنوات قضاها في 
منصبه. وخرج ميرتس مهزوما من معركة للدفاع عن سرية 

احلسابات البنكية في سويسرا.
ــيل  ــس )67 عاما وهو من مقاطعة ابنتس ــم ميرت وانض
الشمالية الشرقية التي تتحدث االملانية( الى املجلس االحتادي 
)احلكومة االئتالفية السويسرية( في يناير 2004 ممثال عن 

احلزب الدميوقراطي احلر.
ــتقالته  وذكرت وزارة املالية في بيان ان ميرتس قدم اس

وسيبدأ سريانها في أكتوبر.

التغيير الكبير الثاني في فريق أوباما االقتصادي

بسبب ارتفاع مكاسب سندات الخزانة األميركية لدى طوكيو

تراجع حاالت إفالس الشركات البريطانية


