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النفط يقفز مسجاًل أعلى مستوى في 6 أسابيع فوق الـ 72 دوالرًا
ـ رويترز: ارتفع سعر  لندن 
النفط امس ليالمس لفترة قصيرة 
أعلى مستوياته في ستة أسابيع 
وقد القى دعما بعد نشر بيانات 
أفضل من املتوقع عن تسريحا 

العمال في الواليات املتحدة.
العقود اآلجلة  وارتفع سعر 
للنفط اخلام األميركي اخلفيف 
لتسليم ســـبتمبر 64 سنتا إلى 
72.58 دوالرا للبرميل بعدما المس 
لفترة وجيزة مستوى الـ 72.84 

دوالرا.
العقود اآلجلة  وقفز ســـعر 
ملزيـــج النفط اخلـــام برنت في 
لندن 48 سنتا ليصل إلى 75.31 

دوالرا للبرميل.
وتتجـــه اســـعار النفط في 
التعامالت اآلســـيوية إلى رابع 
اسبوع على التوالي من املكاسب 
لكن بقاء مخزونات اخلام مرتفعة 
يظهـــر ان الطلب مازال ضعيفا 
وهو مـــا يجعل املســـتثمرين 
يفضلـــون االنتظار الى ان يروا 
مزيدا من االدلة على عودة النمو 

االقتصادي.
وتراجـــع اخلـــام االميركي 
اخلفيف للعقود تسليم سبتمبر 
42 سنا إلى 71.52 دوالرا للبرميل 
بعد أن أنهى جلسة التعامالت في 
بورصة ناميكس بنيويورك يوم 
اخلميس منخفضا 3 سنتات إلى 

71.94 دوالرا للبرميل.
وكانت أسعار اخلام هبطت 
أوائل التعامل اليوم اكثر من دوالر 
مع استيعاب األســـواق للقرار 

املفاجئ لبنك اجنلترا املركزي.
ومـــن ناحية أخـــرى أعلنت 
منظمة الـــدول املصدرة للنفط 
)أوپيك( عن ارتفاع سلة خاماتها 
أول من امس مبقدار 47 ســـنتا 
ليستقر عند 72.92 دوالرا للبرميل 

مقارنة بـ 72.45 دوالرا للبرميل 
في اليوم الذي سبقه.

وبثت نشـــرة وكالـــة انباء 
»أوپيك« ان املعدل الشهري لسعر 
سلة خاماتها لشهر يوليو املاضي 

نهاية االســـبوع املاضي 67.66 
دوالرا للبرميل.

وعزت مصادر املنظمة اسباب 
تذبذب اسعار اخلام الى استمرار 
تداعيـــات االزمـــة االقتصادية 

باملساهمة في استقرار السوق 
النفطي، موضحة ان هذه الدول 
غير ملتزمة باحتـــرام قرارات 

»أوپيك«.
وتوقعت املنظمة في تقريرها 

بلـــغ 64.59 دوالرا للبرميل اما 
معدل شـــهر يونيو فوصل الى 
68.36 دوالرا للبرميل االمر الذي 
يشير الى ان معدل سعر السلة 
بلغ منذ بداية العام احلالي حتى 

الدول من خارج )أوبيك( بخفض 
انتاجها.

وتســـعى املنظمة الى اقناع 
الدول املنتجة غير املنتمية لها 
مثل املكسيك والنرويج وروسيا 

النفطي  وتزايد حجم املخزون 
في الـــدول الغربية ليصل الى 
360 مليون برميل في اليوم وهو 
اعلى رقم مت تسجيله منذ العام 
التزام  الى عدم  1993 باالضافة 

خفض الدول املنتجة للنفط من 
خارجها انتاجها مبعدل يصل الى 

200 الف برميل يوميا.
واتفقت )أوپيك( على خفض 
االمـــدادات باجمالي 4.2 ماليني 
برميل يوميا منذ سبتمبر العام 
املاضي حيث بدأ تطبيق احدث 
خفض 2.2 مليـــون برميل في 
اليوم في االول من شهر يناير 
املاضي. يذكر ان ســـلة خامات 
»أوپيك« تضم 12 خاما )صحاري( 
اجلزائري وااليراني الثقيل وخام 
الكويتي و)البصرة(  التصدير 
العراقي وخام )السدر( الليبي 
وخام )بوني( النيجيري واخلام 
البحري القطري واخلام العربي 
اخلفيـــف الســـعودي وخـــام 
)مريـــات( واخلـــام الڤنزويلي 
االنغولـــي  و)جيراســـول( 

و)اورينت( االكوادوري.

عقود الخام اآلجل لمزيج برنت ترتفع إلى 75.31 دوالرًا للبرميل

شركة يابانية تشتري 60 ألف طن غاز مسال من اإلمارات
سنغافورةـ  رويترز- قالت مصادر امس 
إن شـــركة طوكيو للطاقة الكهربية )تبكو( 
اشترت 60 ألف طن من الغاز الطبيعي املسال 
من شـــركة أبوظبي لتسييل الغاز احملدودة 

)أدجاز( للتحميل في سبتمبر.
وأضافت املصادر أن الشركة كانت اشترت 
شحنة فورية مماثلة من أدجاز للتحميل في 

أغسطس. وأحجمت الشركة عن التعقيب.
وقال مصدر ان »ســـوق الغاز الطبيعي 
املسال يزداد توازنا في منطقة آسيا واحمليط 
الهادي وهذا يرفع العالوات السعرية للتسليم 
الفوري« مضيفا أن سعر الصفقة بلغ نحو 
خمســـة دوالرات لكل مليون وحدة حرارية 

بريطانية.

الطحالب المتناهية الصغر قد تكون مصدرًا جديدًا للطاقة
كارلسروهي ـ يو.بي.آي: قال باحثون أملان 
ان الطحالب املتناهية الصغر قد تكون مصدرا 
جديدا للطاقة في املستقبل. ويقوم علماء في 
معهد كارلسروهي للتكنولوجيا بأملانيا بتطوير 
طريقة لالستفادة من الطحالب املتناهية الصغر 
التي تعيش في املياه العذبة أو البحار من أجل 
إنتاج الطاقة. وقال البروفيسور كليمنز بوسنت 

من معهد كارلسروهي للتكنولوجيا الذي يجري 
بحثا عــــن مصادر جديدة للطاقة إن الطحالب 
الدقيقة األحادية اخلاليــــا كالكائنات النباتية 
األخرى تســــاعد في عملية التمثيل الضوئي 
أو التخليق الضوئي وحتويل ثاني أوكســــيد 
الكربون في الكتلة احليوية إلى مصدر محتمل 

للطاقة مثل وقود الديزل احليوي.

الصندوق السيادي للصين:  لدينا 
سيولة الغتنام فرص استثمارية

ارتفاع حاالت إفالس الشركات 
في ألمانيا بنسبة %15

»إيرباص« سجلت 118 طلب شراء 
طائرات حتى نهاية يوليو

الخطوط الجوية اليابانية تخسر 
مليار دوالر  في الربع الثاني

ساركوزي يستدعي مسؤولي 
البنوك بشأن المكافآت واالئتمان

»هيبو ريل ستيت« األلماني المؤمم 
يتكبد خسائر بمليارات اليورو

تراجع أرباح بنك »دي بي إس« 
السنغافوري بنسبة %15

بكني ـ رويترز: قالت مؤسســــة االستثمار الصينية وهي صندوق 
الثروة السيادية للبالد البالغة قيمته 200 مليار دوالر إن لديها سيولة 

وفيرة تسمح لها باغتنام فرص استثمارية قد تتاح هذا العام.
وقالت املؤسسة في تقريرها للعام 2008 الصادر امس إنها حققت 
عائدا على األصول في العام املاضي بلغ 6.8%. لكن محفظتها العاملية 
التي بلغ وزن السيولة النقدية فيها 4.87% حققت عائدا سلبيا نسبته 
2.1%. وإلى جانب االســــتثمار في اخلارج تسيطر مؤسسة االستثمار 
الصينية على سنترال هويجني وهي شركة حتوز حصص الدولة في 

بنوك جتارية كبيرة.

فيسبادنـ  د.ب.أ: أشارت بيانات املكتب االحتادي لإلحصاء مبدينة 
فيسبادن امس إلى ارتفاع حاالت إشهار اإلفالس بني الشركات األملانية 
خالل عام. وحسب بيانات املكتب، ارتفع عدد الشركات األملانية التي 
أشهرت إفالسها خالل عام واحد بنسبة 14.9%. وذكر املكتب أن محاكم 
التفليسة في أملانيا سجلت خالل شهر مايو املاضي 2663 حالة إشهار 
إفالس لشركات، كما ارتفع عدد املدينني الذين أشهروا إفالسهم خالل 
نفس الشهر بنسبة 1.5%. وأضاف املكتب أن األشهر اخلمسة األولى من 
العام احلالي شهدت ارتفاعا في أعداد الشركات األملانية التي أشهرت 

إفالسها بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.

باريس ـ أ.ف.پ: ســــجلت الشــــركة االوروبية لصناعة الطائرات 
ايرباص 118 طلب شراء طائرات في االشهر السبعة االولى من السنة 
وسلمت 228 طائرة، بحسب تقريرها التجاري حتى يوليو املاضي، ما 
يجعلها تتقدم على شركة بوينغ االميركية. وسجلت ايرباص لشهر 
يوليو طلب شراء 50 طائرة للمسافات املتوسطة ايه 320 من الشركة 
املجرية »ويز اير« املنخفضة التكلفة. ومت االعالن عن برتوكول االتفاق 
في يونيو معــــرض لوبورجيه لكن الطلب مت تأكيده في اول يوليو. 
وسجلت ايرباص 140 طلبا للشراء في االشهر السبعة االولى من السنة، 
لكنها ســــجلت ايضا الغاء 22 طلبا )5 منها تتعلق بطائرات ايه 350 
للمسافات البعيدة( ما يقلص العدد الصافي لطلبات الشراء الى 118، 

وتهدف الشركة الى تسجيل 300 طلب شراء هذا العام.

طوكيوـ  كونا: أعلنت مؤسسة اخلطوط اجلوية اليابانية امس عن 
تســــجيلها خسائر بلغت نحو 99.04 مليار ين )حوالي مليار دوالر( 
خــــالل الربع الثاني من العام احلالي اثــــر االزمة االقتصادية العاملية 
وتفشــــي مرض انفلونزا اخلنازير.  وذكر مكتب املؤسسة الرئيسي 
في طوكيو املعروف بـ »جال« في بيان له ان املؤسسة سجلت خسائر 
تشغيلية بلغت 86.11 مليار ين مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي 
الــــذي حققت فيها ارباحا بلغت 3.91 مليارات ين. واشــــار البيان الى 
تراجع ايرادات العام احلالي لتصل الى 334.90 مليار ين اي ما يعادل 
366 مليون دوالر وبنســــبة 31.7%. وقال البيان ان مجموع خســــائر 
الشــــركة الكلي في العام احلالي وصل الى 63 مليار ين اي ما يعادل 
660 مليون دوالر متوقعا حتســــن قطاع السفر في الربع الثالث من 
العام احلالي بسبب انخفاض االســــعار وتراجع املخاوف من مرض 

انفلونزا اخلنازير.

باريس ـ رويترز: كثف الرئيس الفرنســـي نيكوال ساركوزي 
الضغوط على البنوك لالمتناع عن دفع مكافآت كبيرة للمتعاملني 
باستدعائه لكبار املسؤولني بالبنوك امس إلى اجتماع بشأن القضية 

التي أثارت جدال في فرنسا.
وقال بيان ملكتب الرئيس الفرنســـي إنه أمر كبار املســـؤولني 
التنفيذيني برفع تقرير إليه في 25 أغســـطس بشـــأن سياساتهم 
اخلاصة باملكافآت وما إذا كانوا يوفون بااللتزامات باحلفاظ على 

تدفق االئتمان لألعمال واألسر.
وأضاف البيان: »يود الرئيس التأكد من أن البنوك الفرنســـية 
تتبع القواعد التي اتفق عليها في قمة مجموعة العشرين في لندن 
الســـيما فيما يتعلق باملكافآت« وقال إن ساركوزي يريد تطبيق 

تلك القواعد »بشكل صارم«.

ميونيخ ـ د.ب.أ: قال بنك »هيبو ريل ستيت« األملاني لإلقراض 
العقـــاري الذي مت تأميمه إنه تكبد خســـائر امس بأكثر من مليار 

يورو في النصف األول من هذا العام.
ونتج عن تعديالت القيمة علـــى القروض العقارية عجز قبل 
احتســـاب الضريبة بقيمة 1.13 مليار يـــورو )1.62 مليار دوالر( 
مقارنة بأربـــاح قيمتها 160 مليون يورو فـــي الفترة املقابلة من 

العام املاضي.
كان البنك قد أضير بشدة جراء األزمة املالية األميركية وجنح 
في مواصلة نشاطه بفضل برنامج اإلنقاذ احلكومي البالغ قيمته 
102 مليار يورو، وقللت أحدث نتائج البنك آمال انتعاشه سريعا، 
وقال الرئيس التنفيذي أكسل فينت إننا »ال نتوقع حاليا العودة 

إلى حتقيق أرباح قبل عام 2012«.

سنغافورةـ  د.ب.أ: قال بنك »دي بي إس جروب هولدجنز« السنغافوري 
أكبر البنوك في منطقة جنوب شرق آسيا امس إن أرباحه الصافية في 
الربع الثاني تراجعت بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي 

وذلك الرتفاع تكاليف الديون املعدومة.
وقــــال البنك في بيان إن األرباح الصافية خالل الفترة من أبريل إلى 
يونيو وصلت إلى 552 مليون دوالر سنغافوري )384.34 مليون دوالر( 

متراجعة من 652 مليون دوالر سنغافوري قبل عام.
وبلغ حجم خفض أسعار االئتمان وخسائر أخرى 466 مليون دوالر 
ســــنغافوري في الربع الثاني أي أكثر ثماني مرات من حجمه البالغ 56 
مليــــون دوالر في الفترة املقابلة من العام املاضي. وقال رئيس مجلس 
إدارة البنك كوه بون هوي إن »دي بي إس في مركز جيد ملواجهة حالة 

عدم اليقني القادمة إذ أن ميزانيتنا التزال قوية«.

التخفيف الكمي )المالي(

البنك المركزي

مزيد من النقود
 في االقتصاد

انخفاض كلفة 
االقتراض

قروض البنك تتزايد

ارتفاع أسعار األصول

البنوك تتلقى أمواال ميكن 
إنفاقها على اخلدمات

ارتفاع أسعار األصول يعني 
انخفاض املـردود ما يؤدي 
إلى زيادة اإلنفاق لدى القطاع 

العائلي واخلاص

االحتياطيـات  زيـادة 
تسهل إقراض القطاع العائلي 

واخلاص

مـع ارتفاع الطلـب تنفتح 
أسواق االئتمان للمؤسسات

األصول

ضخ السيولة

البنوك

يصدر أمواال لشراء األصول 
من البنوك

كيف يعمل التخفيف الكمي؟

فاجأ بنك إنجلترا األسواق باتخاذه خطوة أكبر من المتوقع لتعزيز موقف االقتصاد البريطاني
 حيث اتسع نطاق خطة التخفيف من 125 مليارا إلى 175 مليارا

المصدر: بنك إنجلترا

1.7 مليار دوالر خسائر بنك آر.بي.إس في النصف األول

لندن ـ رويتـــرز: تكبد رويال بنك أوف ســـكوتالند )آر.
بي.إس( اململوك للحكومة البريطانية خســـارة قدرها مليار 
جنيه استرليني )1.7 مليار دوالر( في النصف األول من العام 
متأثرا بديون متعثرة بلغت 7.5 مليارات استرليني، وقد عني 

البنك مديرا ماليا جديدا لتعزيز جهود إعادة الهيكلة.
كان البنك خسر 827 مليون استرليني في النصف األول 

من 2008.
وأشـــارت بنوك بريطانية هذا األسبوع إلى أنها جتاوزت 
املرحلة األســـوأ من أزمة القـــروض املتعثرة، وأن تعافيا قد 
يكون في املتناول لكن »آر.بي.إس« اململوك بنسبة 70% لدافعي 
الضرائب البريطانيني بدا أكثر حذرا حيث قال إن نتائجه قد 

تكون »سيئة« على مدى العامني املقبلني.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك ســـتيفن هســـتر في بيان 
امس: »إجماال قد ال تتحسن النتائج على نحو مستدام حتى 

عام 2011 وسيستغرق التعافي الكامل وقتا«.
وقال البنك إن األنشطة »األساسية« ـ التي يستثنى منها 
األصول التي يأمل في بيعها أو تقليصها ـ شهدت حتسنا في 
أرباح التشغيل إلى 6.3 مليارات استرليني من 4.7 مليارات 

استرليني قبل عام.
لكـــن العمليـــات غير األساســـية خســـرت 9.6 مليارات 

استرليني.
وحققت ذراع األنشـــطة املصرفية االستثمارية ربحا في 
النصف األول بلغ 4.87 مليارات استرليني بعد خفض قيمة 
أصول مستفيدة من طفرة األنشطة املصرفية املوجهة للشركات 

التي ساعدت منافسني مثل باركليز واتش.اس.بي.سي.
في املقابل، تأثرت األنشطة املصرفية التجارية واملوجهة 
لألفراد سلبا من جراء تراجع العائدات وهوامش األرباح وزيادة 
الديون املتعثرة. وقال البنك إنه عني في منصب املدير املالي 
بروس فان ســـوان املدير املالي السابق لبنك أوف نيويورك 

ميلون وهو ما أكد تقارير صحافية سابقة.
كما وضع البنك عددا من األهداف للعام 2013 تشمل حتقيق 

نسبة عائد على حقوق املساهمني ال تقل عن %15.
يذكر ان االرباح التي حققها البنك امللكي االسكتلندي الذي 
متتلك فيه احلكومة البريطانية نسبة 70% وقدمت 20 مليار 
جنيه استرليني النقاذه اتت على الرغم من ارتفاع ديونه الى 

7.5 مليارات جنيه استرليني.

هستر: قد ال تتحسن النتائج على نحو مستدام حتى 2011


