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اخلام الكويتي يرتفع إلى 108.9 دوالرات للبرميل.. وسلة املنظمة إلى 111.93 دوالراً

رفع اإلنتاج السعودي سيحّول األنظار إلى فائض أوپيك 
نيويــــورك ـ رويترز: يجب 
أن تتوخى السعودية احلرص 
الشديد في النصف الثاني من هذا 
العام فتضخ نفطا إضافيا يكفي 
فقط لتلبية الزيادة املوســــمية 
في الطلب مبا ال يلفت االنتباه 
الطاقــــة االنتاجية  إلى تقلص 

الفائضة.
وبعد فشل مدو ألوپيك في 
االتفاق على زيادة االنتاج سيعتمد 
العالم اآلن على السعودية في 
تلبية زيادة في الطلب على النفط 
تتجــــاوز مليوني برميل يوميا 
خالل الفترة مــــن الربع الثاني 
الذي ينخفــــض فيه الطلب إلى 
الربع الثالث الذي يبلغ فيه الطلب 

ذروته.
ومتكنــــت اململكة حتى اآلن 
من حتمــــل عبء ســــد النقص 
الناجم عن غياب النفط الليبي 
لكن استمرار إغالق آبار النفط 
الليبية بســــبب احلرب االهلية 
لشهور سيختبر قدرة السعودية 
أكبر مصدر للنفط في العالم في 

الشهور املقبلة.
وستكون النتيجة ضخ نفط 
أكثر من املطلوب ملصافي العالم 
إذا التزم وزير البترول السعودي 
علــــى النعيمــــي بتعهده بضخ 
املزيد من النفط بصرف النظر 
عن نتيجة االجتماع الذي وصفه 

بأنه »األسوأ على اإلطالق«.
ولكن يترتــــب على ذلك أن 
تنخفض الطاقة االنتاجية ألوپيك 
ـ وهي غطاء املعروض اإلضافي 
الذي ميكن للمنظمة االستعانة 
به في وقت قصير لسد فجوات 
املعروض أو ارتفاعات الطلب - 
إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 
حينما ارتفع سعر النفط مقتربا 

من 150 دوالرا للبرميل.
وتقلــــص هــــذا االحتياطي 
الذي كان يبلغ ما بني خمســــة 
وستة ماليني برميل يوميا في 
2011 يهدد بتعريض  أوائل عام 
ارتفاعات أخرى  السوق خلطر 
في األســــعار بصرف النظر عن 

مستويات املعروض.
الليبي  النفط  وبدون عودة 
ميكــــن ان تنخفــــض الطاقــــة 
إلى ثالثة  الفائضــــة  االنتاجية 
ماليني برميل يوميا فقط بحلول 

نهاية العام.
وقد ينخفــــض الفائض إلى 
مليوني برميــــل يوميا بحلول 
2012 ما سيدفع املتعاملني على 
األرجح إلى إضافة »عالوة خوف« 

أكبر على السعر.
وعند مستوى أقل من %2.5 
من الطلــــب العاملي يصبح هذا 
االحتياطــــي ضئيــــال للغايــــة 

باملعايير التاريخية.
وقال لورانس ايجيلز رئيس 
بحوث الطاقة في جيه.بي مورجان 
إن ذلك يؤكد أن أوپيك فوجئت 
بقوة الطلب الذي زاد نحو %5 
الركود االقتصادي  ان بلغ  منذ 

ذروته في 2009.

االنتاج على مستوى العالم والذي 
منحهــــا لقب »البنــــك املركزي 

للنفط«.
الواضح  وقال جيزوك »من 
انهم قلقون بشأن تقلص طاقتهم 
الفائضة بســــرعة  االنتاجيــــة 
الطلب  ارتفاع  إلى  كبيرة نظرا 
العاملي )اآلسيوي( ودعم قدرة 
دول أوپيك على املضي قدما في 
خططها التوسعية أو عدم قدرة 

ليبيا على االمداد أصال.
وتابع: »يبدو من املستبعد أن 
تتمكن اجلزائر وليبيا وإيران من 
تنفيذ زيادات الطاقة االنتاجية 
التي تعهدت بها. والكويت تتحرك 
ببــــطء والعراق ميثــــل عالمة 

استفهام كبيرة«.
الســــعودية  أرامكو  وقالت 
للنفط انها تسرع خطط االستثمار 
الرامية إلى زيادة الطاقة االنتاجية 
من نحو 12.5 مليون برميل يوميا 
إلى 15 مليون برميل يوميا والتي 
كانت قــــد أوقفتها خالل األزمة 

املالية.
ويقول فاضــــل غيث احمللل 
النفطي بشــــركة أوبنهامير إن 
الطاقة الفائضة ميكن أن »تستهلك 
حتى الثمالة« خالل ثالث سنوات 
لكنه أبــــدى ثقته في أن ارتفاع 
التكنولوجي  االسعار والتطور 
ميكنهما معــــا أن يأتيا باملزيد 
من االنتاج في السنوات القليلة 
القادمة لتجنب أزمة حقيقية في 

املعروض.
من جانب آخر قالت منظمة 
أوپيك أمس ان سعر سلة خامات 
نفط املنظمــــة ارتفع إلى 111.93 

دوالرا للبرميل.
وتضم سلة أوبيك 12 نوعا 
مــــن النفــــط اخلام هــــي مزيج 
صحاري اجلزائري وجيراسول 
الثقيل  االجنولــــي واإليرانــــي 
والبصرة اخلفيف العراقي وخام 
التصدير الكويتي والسدر الليبي 
وبوني اخلفيف النيجيري واخلام 
البحري القطري والعربي اخلفيف 
الســــعودي ومربــــان اإلماراتي 
الڤنزويلــــي وأورينت  وميري 

من اإلكوادور.
وفي ذا السياق قالت مؤسسة 
البترول الكويتية ان سعر برميل 
النفط الكويتي ارتفع 1.25 دوالر 
تــــداوالت االربعــــاء ليبلغ  في 
مستوى 108.90 دوالرات للبرميل 
مقارنة بـــــ 107.65 دوالرات في 

تداوالت يوم الثالثاء املاضي.
وارتفعت اسعار النفط اخلام 
امس بعد قرار منظمة » أوپيك« 
بابقاء األهداف اإلنتاجية )الكوتا( 
عند املســــتويات السابقة دون 
اقتراح السعودية  االتفاق على 
لرفع األهداف االنتاجية مبقدار 1.5 
مليون برميل حيث كان متوقعا 
ان يتم رفع األهداف اإلنتاجية 
للنفط اخلام ضمن مساعي منظمة 
» أوپيك« للسيطرة على ارتفاع 
التي تضر  النفط اخلام  اسعار 

بنمو االقتصادات العاملية.

املزيد من الوقود لتشغيل محطات 
الكهرباء. وزادت الكارثة النووية 
التي تعرضت لها اليابان الطلب 

اإلضافي.
وأشــــارت تقديــــرات أوپيك 
الشهر املاضي إلى زيادة بنحو 
مليوني برميل يوميا في الطلب 
على نفطهــــا ويظــــل عند هذا 
املستوى تقريبا في الربع األخير 

من العام.
وقــــال مندوب رفيــــع لدى 
أوپيــــك إن الســــعودية أنتجت 
9.16 ماليني برميــــل يوميا في 
مايو أي بزيادة بالفعل تتجاوز 
مليون برميل يوميا عن حصتها 
من املستوى املستهدف لالنتاج 

داخل أوپيك.
الطاقــــة االنتاجية  وتبلــــغ 
للمملكة نحو 12.5 مليون برميل 

يوميا.
وقال صامويل جيزوك محلل 
الطاقة في آي.اتش.اس جلوبل 
اينســــايت إن السعودية تتخذ 
خطــــوات ملعاجلــــة االنخفاض 
احملتمل في الطاقــــة االنتاجية 
الفائضــــة والذي ميكن أن يهدد 
دورها باعتبارها معادل تقلبات 

وقــــال ايجيلز »هــــذا القرار 
يبرز حقيقة ان الطاقة االنتاجية 
الفائضــــة ليســــت كمــــا كانت 
تصورها أوپيك وان هناك قلة 
فقط من الدول األعضاء ميكنها 

زيادة االنتاج«.
ومن شأن فقد النفط الليبي 
البالغ أكثر مــــن مليون برميل 
يوميــــا وزيادة االنتــــاج بنحو 
1.5 مليون برميل يوميا خفض 
الطاقــــة االنتاجية الفائضة إلى 
نحو ثالثة ماليني برميل يوميا 
فــــي حني من املتوقــــع أن يزيد 
الطلب املتوقع على نفط أوپيك 
ـ بافتراض استقرار املخزوناتـ  

مرة أخرى في عام 2012.
واشــــارت تقديرات سابقة 
إلدارة معلومات الطاقة األميركية 
ومحللني آخرين ارتفاع الطلب 
على نفط أوپيك مبليون برميل 

يوميا على األقل.
أكثر  الفــــوري  واالحتيــــاج 
احلاحــــا إذ يبلغ الطلب العاملي 
ذروته عادة في الربع الثالث من 
العام عندما يبدأ موسم السفر 
في الواليات املتحدة ويستخدم 
املستهلكون في الشرق األوسط 



 



Source: International Energy Agency (IEA)  *Only member without production quota, due to unrest 
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منظمة »أوپيك« تدعو وكالة الطاقة
إلى الكف عن املطالبة بزيادة اإلنتاج

رويترز: دعا األمني العام ملنظمة »أوپيك« 
عبداهلل البدري وكالة الطاقة الدولية الى الكف 

عن الضغط على »أوپيك« قبل االجتماعات التي 
حتدد فيها سياسة انتاج النفط.

واخفقت »أوپيك« في االتفاق على زيادة االنتاج 
في اجتماعها يوم األربعاء املاضي وكانت وكالة 

الطاقة الدولية التي متثل الدول املستهلكة 
للنفط قد دعت »أوپيك« قبل االجتماع الى 

زيادة االمدادات.
واضاف ان سوق النفط العاملية حتظى بامدادات 

وفيرة في الوقت احلالي وان املنظمة ستراقب 
السوق عن كثب وتبلغ الدول االعضاء بأي 

نقص في املعروض.
هذا ،وقد اعلن مسؤول النفط واملالية في 

املجلس الوطني االنتقالي الليبي علي الترهوني 
في أبوظبي ان الثوار سيبدأو قريبا انتاج 100 

ألف برميل من اخلام يوميا.
وقال الترهوني للصحافيني على هامش اجتماع 
مجموعة االتصال حول ليبيا في ابوظبي:سنبدأ 

قريبا انتاج 100 ألف برميل من اخلام يوميا.

»غلوبل تيليكومز« تصنفها كأكثر اخلدمات شموال وأيسرها استخدامًا

»زين ـ األردن« تفوز بجائزة أفضل ابتكار تكنولوجي 
عن خدمات احملفظة النقدية املتنقلة

اعلنـــت مجموعـــة زيـــن 
لالتصـــاالت عـــن حصولهـــا 
على جائـــزة أفضل ابتكار في 
قطاع االتصـــاالت للعام 2011 
التي متنحها مجلـــة »غلوبل 
تيليكومـــز« الرائدة في مجال 
صناعة االتصاالت على مستوى 
العالم، وذلك عن اإلطالق الناجح 
خلدمات احملفظة النقدية املتنقلة 
في زيـــن ـ األردن وذلك خالل 
احلفل السنوي الذي أقيم في 

لندن يوم أمس.
وتنفرد »زين« كأول مشغل 
الشـــرق  اتصاالت في منطقة 
األوســـط فـــي اطـــالق خدمة 
احملفظة النقدية عبر الهواتف 
املتنقلـــة على نطاق واســـع، 
وتتيح اخلدمة ملشتركي زين في 
األردن من اصحاب االشتراكات 
املدفوعة مسبقا واالشتراكات 
املدفوعة الحقـــا مجموعة من 
احللول وأدوات التعامل املالي 
مما يجعلها األكثر شـــمولية 
واألسهل وصوال من اخلدمات 
املالية املتنقلة املتاحة حاليا في 

أي مكان في العالم.
وفـــي تعليقه لدى تســـلم 
اجلائزة، قال الرئيس التنفيذي 
للعمليات فـــي مجموعة زين 
والرئيـــس التنفيذي لـ »زين 
ـ األردن« د.عبداملالـــك اجلابر: 
»يأتي اطالقنا لهـــذه اخلدمة 
في منطقه الشـــرق األوســـط 
لنؤكد وعـــد العالمة التجارية 
لزين املتمثل في توفير »عالم 
جميل« جلميع زبائننا نحققه 
من خالل توفيرنا لقاعدة كبيرة 
من اخلدمات واحللول ملشتركينا 
سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات، 

فضال عن تقليل احلاجة حلمل 
النقود وضمان إجراء العمليات 
النقدية بـــني األصدقاء وأفراد 
العائلة حـــول العالم في امان 
تـــام، خاصة ان هـــذه اخلدمة 
متوافرة على مدار اليوم وطوال 
األسبوع ومتوافرة على جميع 

انواع األجهزة اخللوية.
كما تسمح خدمات احملفظة 
اإللكترونية املتنقلة التي انضم 
اليها حوالي الـ 33 ألف مشترك 
منذ إطالقها في األردن في يناير 
من العام احلالي، جلميع زبائن 
الشركة وعبر هواتفهم املتنقلة 
بإجراء عمليات اإليداع والسحب، 
وحتويـــل املبالـــغ املالية بني 
احملافظ املتنقلة لبقية املشتركني 
في اململكة، كما أنها ســـتمكن 
مشتركي زين من دفع فواتير 
هواتفهم املتنقلة، باإلضافة إلى 
شحن البطاقات املدفوعة مسبقا، 
فضال عن ودفع املشتريات في 
اكثـــر مـــن 6000 آالف محطة 
قي األردن عبر شـــبكة ماستر 
كارد التي تضم مراكز للتسوق 

واملطاعم ودور السينما.
جتدر اإلشـــارة الى انه مت 
مؤخـــرا توفير هـــذه اخلدمة 
لعمالء »متويلكم« وهي الشركة 
األردنيـــة لتمويل املشـــاريع 
الصغيرة واســـتخدام خدمات 
املتنقلة عبر  النقدية  احملفظة 
اجلهاز اخللوي لتسديد دفعات 
قروضهم في خطوة هي األولى 
في املنطقة والتي يتم خاللها 
تعـــاون بني شـــركة اتصاالت 
ومؤسســـة لتمويل املشاريع 
الصغيرة خلدمة شريحة كبيرة 

من افراد املجتمع.

ديناميكية وتتناسب مع اإليقاع 
السريع حلياتنا اليوم«.

واضــــح بالقــــول: »يأتي 
املرموقة  فوزنا بهذه اجلائزة 
ليضــــاف الى اجلائــــزة التي 
حصلنا عليهــــا خالل مؤمتر 
االتصاالت املتنقلة العاملي في 
برشلونة، وهو مبثابة تتويج 
جلهود زين الدؤوبة في تقدمي 
املبتكرة  احللول واخلدمــــات 
التي تتعــــدى تقدمي اخلدمات 
الصوتية«، معلنا توجه زين 
في الوقت الراهن إلتاحة خدمات 
التجارة اإللكترونية  وحلول 
عبر الهواتف املتنقلة لزبائنها 
في منطقة الشــــرق األوسط، 
من خالل طــــرح هذه اخلدمة 
في جميع عملياتها في املنطقة 

خالل العام احلالي.
من جانبه، قال رئيس حترير 
مجلة »غلوبل تيليكومز« آالن 
بوركيت غـــاري: »ان زين قد 
تابعت إجنازاتها التي أحرزتها 
عندما أطلقت خدمة الشـــبكة 
الواحدة ألول مرة على مستوى 
العالم، لتطرح اليوم خدمة تعد 
األكثر إبداعا وابتكارا في قطاع 
االتصاالت، وهي خدمات احملفظة 
املتنقلة، هذه اخلدمة  النقدية 
احليوية والفريدة متوافرة اليوم 
في بالد تســـتدعي وجود مثل 

هذه اخلدمة«.
ومتكن خدمة احملفظة النقدية 
املتنقلة املشتركني من استخدام 
هواتفهـــم اخللوية كحســـاب 
مصرفي وإمتام معاملتهم املالية 
املتنقلة،  من خالل هواتفهـــم 
الـــى توفير مرونة  باإلضافة 
وأمـــان اكثر في االســـتخدام، 

بشكل يخدم متطلباتهم ويسهل 
تسيير حياتهم اليومية«.

وأضاف اجلابـــر: »أن هذا 
االختـــراق التكنولوجـــي في 
ســـوق االتصاالت املتنقلة قد 
أحدث ثورة في مجال التحويالت 
املالية واخلدمات البنكية عبر 
الهواتـــف اخللوية، فهي تقدم 
مفهوما جديدا لنوعية اخلدمات 
التي طرحتها زين، فمعها بات 
اجلهاز اخللوي الصغير مبثابة 
بنك متنقل يســـهل من حياة 
املشترك لتصبح حركته أكثر 

د.عبداملالك اجلابر مستعرضا اجلائزة بعد تسلمها

إعـــالم   كشـــفت وســـائل 
أملانية عـــن ان تقرير املفوضية 
األوروبيـــة والبنـــك املركـــزي 
األوروبي وصندوق النقد الدولي 
بخصوص ديـــون اليونان رأى 
أن احلكومة اليونانية لن تكون 
قادرة على جتاوز أزمتها املالية 
دون احلصول على رزمة جديدة 

من املساعدات.
ونقلت وكالة األنباء األملانية 
التقرير الذي يشير بوضوح إلى 
ان عدم قـــدرة البلد املدين على 
احلصول مببـــادرة ذاتية على 
قروض إضافية في أسواق األموال 
يعني عدم كفاية املساعدات التي 

مت تقدميها لغاية اآلن.
ونص التقرير وفقا حرفيا على 
ان الدفعة املقبلة من املساعدات 
اإلجمالية التي تبلغ قيمتها 110 
مليارات يورو »لـــن تدفع قبل 
حل مشكلة عدم قدرة احلكومة 
اليونانية على اخلروج من أزمتها 

املالية«.

القاهرة ـ رويترز: قال وزير 
املالية املصري سمير رضوان ان 
احلكومة تراجعت عن خططها 
لفـــرض ضريبة على توزيعات 
االسهم ولن تعيد فتح املوضوع 
هـــذا العام كما انهـــا تبحث عن 
طريقة خلفض النفقات املزمعة 

نتيجة اللغاء اخلطة.
وألغت احلكومة خطتها لفرض 
الضريبة بعـــد معارضة قوية 
من املستثمرين، وتكبد املؤشر 
الرئيســـي للبورصة املصرية 
اكبر خســـارة في ستة اسابيع 
اخلميس املاضي بعد الكشف عن 
الضريبة في مسودة ميزانية 2011 

ـ 2012.
وقـــال وزير املالية ســـمير 
رضوان في حديـــث هاتفي مع 
»رويترز« لم نكن ننوي فرض 
ضريبـــة رأســـمالية باملعنـــى 
التقليدي، كل ما ناقشـــناه هو 
ضريبة بنسبة 10% على توزيعات 

االرباح.
واضـــاف: لن نفـــرض هذه 
الوقـــت احلالي  الضريبـــة في 
لتشـــجيع البورصة، واستبعد 
الوزير احياء فكرة الضريبة على 
توزيعات االرباح في وقت الحق 
هذا العـــام وقال انه ليس هناك 
اي تغييرات اخرى في امليزانية 
التي اقرها مجلس الوزراء اول 

من امس.

دبي ـ أ.ش.أ: أعلنت شركة 
»دريك آند سكل إنترناشيونال« 
اإلماراتية عن فوزها مبشروعها 
الثانـــي ضمن القطاع الفندقي 
في منطقة شرم الشيخ بقيمة 
80 مليون درهم ما يعادل 128 

مليون جنيه.
وقالت الشركةـ  في بيان لها 
امس علـــى املوقع االلكتروني 
لبورصة دبيـ  إنها ستقوم بإجناز 
جميع خدمات الهندسة والتوريد 
والتركيب والتشغيل الرئيسية 
امليكانيكية  املتعلقة باألعمال 
والكهربائيـــة والصحيـــة في 
املشروع الذي تقوم بتطويره 
إحـــدى الشـــركات الرائدة في 

االستثمار العقاري.
وقـــال خلـــدون الطبري، 
التنفيذي للشـــركة:  الرئيس 
إننا نتوقـــع أن حتقق »دريك 
آند سكل إنترناشيونال« منوا 
كبيرا في مصر، بسبب الزيادة 
السكانية املطردة في البالد، مما 
يرفع من مستوى الطلب احمللي 
على سوق العقارات بشكل كبير، 
فضال إلى احلاجة األساســـية 
ألعمال التطوير اخلاصة بالبنية 

التحتية.
وأضاف »مستقبلنا واعد في 
مصر ونحن سعداء حلصولنا 
على العقـــد الثاني في القطاع 
الفندقي هنـــاك، كما أن هدفنا 
الراهن يرتكز  اإلســـتراتيجي 
على العمل في قطاعات التجارة 

والسكن والرعاية الصحية«.
من جانبه، قال مارك أندروز، 
العضو املنتدب في قسم خدمات 
الهندسة امليكانيكية والكهربائية 
والصحيـــة في شـــركة دريك 
إنترناشـــيونال، إن  آند سكل 
التطورات السياسية األخيرة 
التي حصلـــت في مصر كانت 
لهـــا تأثيـــرات طفيفـــة على 

عملياتنا.

تقرير: أثينا حتتاج 
إلى رزمة جديدة من 
املساعدات املالية

وزير املالية املصري 
يؤكد إلغاء ضريبة 
األرباح الرأسمالية

شركة إماراتية تفوز 
بتنفيذ مشروع 

استثماري 
في شرم الشيخ 

مجموعة سيتي تعلن عن اختراق 
أمني لبيانات عمالئها

البنك اإلسالمي اآلسيوي يركز 
على ثروات اخلليج لتعزيز أنشطته

»بي ام دبليو« حتقق مبيعات 
قياسية خالل مايو املاضي

رويترز: قالت مجموعة سيتي املصرفية إن قراصنة 
اخترقوا شبكتها ووصلوا إلى بيانات نحو 200 ألف من 
حملة بطاقات البنك في أميركا الشمالية في أحدث حلقة 

من سلسلة هجمات الكترونية على شركات كبيرة.
وقالت ســـيتي إنه جرى االطالع على أســـماء عمالء 
وأرقام حسابات وبيانات شخصية مثل عناوين البريد 
االلكتروني أثناء االختراق الذي قالت صحيفة فايننشال 

تاميز إن البنك اكتشفه أوائل مايو.
لكن املجموعة قال إنه لم يتم املساس ببيانات أخرى 
مثل تواريخ امليالد وأرقام الضمان االجتماعي وتواريخ 

انتهاء البطاقات واألرقام السرية للبطاقات.
وقال شون كيفيليان املتحدث باسم البنك في الواليات 
املتحدة في رسالة بالبريد االلكتروني »نتصل بالعمالء 
الذين تأثرت بياناتهم. ســـيتي طبقت إجراءات معززة 
للحيلولة دون تكرار مثل هـــذا احلدث«. »من أجل أمن 

أولئك العمالء لن نفصح عن تفاصيل أخرى«.
وفي هذا البيان املقتضب لم تذكر سيتي كيف حدث 

االختراق.
وقال جيمس جريفيث املتحدث باسم البنك في هونغ 
كونغ إن االختـــراق أثر على 1% من عمالء البطاقات في 
أميركا الشمالية الذين يقول التقرير السنوي للبنك إن 

عددهم 21 مليونا.
لكن كما حدث مع شركة سوني اليابانية لاللكترونيات 
التي أعلنت عن عدة اختراقات أمنية لشبكاتها هذا العام 
فإن سيتي قد تواجه انتقادات ألنها لم تبلغ العمالء في 

وقت مبكر.
وتنضم ســـيتي إلى قائمة مطولة من الشركات التي 

واجهت هجمات الكترونية.
وعرضت شـــركة إي.ام.ســـي لتخزين البيانات هذا 
األســـبوع اســـتبدال ماليني املفاتيح االلكترونية بعدما 
اســـتخدم قراصنة بيانات من الذراع األمنية للشـــركة 
آر.اس.ايه الختراق شبكة شركة لوكهيد مارتن لألسلحة 

وتكنولوجيا املعلومات.

ســـنغافورة ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي للبنك 
اإلسالمي اآلسيوي ان البنك سيركز على اجتذاب ثروات 
اخلليج وعلى صفقات الســـندات اإلسالمية واالستثمار 
املباشــــر وصناديـــق االســـتثمار العقـــاري لتعزيـــز 

أنشطته.
ويواجـه البنــك اإلســـالمي اآلســـيـوي الذي يدعمه 
»دي.بي.اس« أكبر بنك في جنوب شـــرق آسيا صعوبة 
في منافسة البنوك اإلســـالمية األخرى في املنطقة منذ 
تأسيسه في عام 2007 بسبب الظروف الصعبة للسوق 
في الشـــرق األوسط وقلة االهتمام باألنشطة املصرفية 

اإلسالمية في سنغافورة.
وقال توبـــي اوكونور الرئيس التنفيـــذي ان البنك 
سيكون قناة ملستثمري الشـــرق األوسط الراغبني في 

التعرض آلسيا.
وأضاف »العديد من بلدان مجلس التعاون اخلليجي 
التي نركز عليها باألســـاس ليست بها أعداد كبيرة من 
السكان ماعدا السعودية وهم يفكرون في تنويع ثروتهم، 
يفكرون في التنويع بعيدا عن النفط والغاز، كلما عززنا 
أنشطتنا هنا عن طريق التعريف بالناس وإتاحة التواصل 

مع ذلك اجلزء من العالم حققنا جناحا«.
وفي العـــام املاضي نقل البنك عشـــرة من موظفيه 
اخلمسة والســـتني إلى »دي.بي.اس« وأعاد توزيع عدد 

آخر على مناصب جديدة.
وتكبد البنك خسارة قدرها 77.1 مليون دوالر في عام 
2009 بعدما جنب مخصصات لتغطية ديون لعمالء في 

منطقة اخلليج وفقا ألحدث األرقام املتاحة.

ميونيخ ـ د.ب.أ: أعلنت شركة »بي ام دبليو« األملانية 
للسيارات أنها حققت مجددا مبيعات قياسية خالل الشهر 

املاضي.
وقالت الشركة في ميونيــخ إن مبيعاتها من السيــارات 
وصلت الشـــهــر املاضي إلـــى 147 ألف او563 ســـيارة 
بارتفــاع بنسبــة 22.1% مقارنة بنفس الشهر من العــام 

املاضـــي.
ووصلـــت مبيعات الســـيارات التي حتمـــل العالمة 
الرئيسية »بي ام دبليو« خالل مايو املاضي إلى 121 ألف 
و168 سيارة بارتفـــاع بنسبة 19% مقارنة بنفس الشهر 

من عام 2010.
وفي ســـياق متصل ذكرت الشـــركة أن مبيعاتها من 
سيارات »ميني« البريطانية اململوكة لها حققت ارتفاعا 
كبيرا خالل الشـــهر املاضي بنسبة 38.5% لتصل إلى 26 

ألفا و104 سيارات.
من جانبه، قال إيان روبرتســـون مدير التسويق في 
الشركة األملانية ان مايو املاضي شهد ارتفاعا في مبيعات 
»بـــي ام دبليو« لم يحدث في مثل هذا الشـــهر في أي من 

األعوام املاضية.
وأشار روبرتسون إلى أن مبيعات بي إم دبليو حققت 
ارتفاعا الشـــهر املاضي في كل أنحاء العالم، وأضاف ان 
سيارات الدفع الرباعي وسيارات بي إم دبليو الفئة اخلامسة 

حققت ارتفاعا ملحوظا خالل ذاك الشهر.
وعلى نطاق السوق احمللية في أملانيا حققت مبيعات 
بي ام دبليو الشـــهر املاضي ارتفاعا بنســـبة 28% لتصل 

إلى 23 ألف سيارة.
وعلى مستـــوى السوق األميركيــة حققــت مبيعات 
بـــي ام دبليـــو ارتفاعا بنســـبة 20% لتصل إلى 26 ألف 

سيارة.


