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منال املطر

«الوطني« يرعى ملتقى الكويت المالي األول في نوفمبر المقبل

تقرير للبنك الوطني توقع متوسط سعر برميل النفط 65 دوالرًا في العام المقبل

المطر: نهتم برعاية األنشطة الداعمة لسمعة القطاع المصرفي 

تعافي اقتصاد اإلمارات في 2010 »دون المستوى«

أن  املتوق����ع  وتوقيت����ه، م����ن 
يستقطب هذا امللتقى املزيد من 
وزراء املالية العرب ومحافظي 

قدرة أبوظب����ي وحدها على دعم 
االقتص����اد اإلماراتي للخروج من 

األزمة تبقى محدودة.
2 � مع ارتف����اع حجم الديون 
املتعثرة، والتش����دد املستمر في 
التمويل، وتراجع الشهية للمخاطر، 
التمويلية،  الفرص  والنقص في 
يرجح أن يبق����ى حجم القروض 
املمنوحة من البنوك ضعيفا في 
الع����ام احلالي. وقد بلغ منو هذه 
القروض نحو 2% فقط منذ بداية 
العام احلالي. وفي الواقع، قد يجد 
اجلهاز املصرفي اإلماراتي صعوبة 
في تسييل بعض األصول لتعزيز 
البنوك والسيولة لديها  رأسمال 

وتدعيم سالمة ميزانياتها.
� ستنش����غل الشركات في   3
اإلمارات � س����واء شركات القطاع 
اخل����اص أو العام � ف����ي تعزيز 
مالءاتها وإعادة هيكلة نفسها، ما 
من شأنه أن يضع خطط االستثمار 
جانبا لبعض الوقت. كما أن تأخر 
االنتهاء من دمج »إعمار« وبعض 
الشركات التابعة ل� »دبي القابضة« 
� وال����ذي يعزى في جزء منه إلى 
صعوبات تقييم األصول العقارية 
� يعد مثاال على بطء عملية إعادة 
التكيف والوقت الطويل الذي قد 

تتطلبه.
4 � مازال العرض يفوق الطلب 
في بعض جوانب القطاع العقاري، 
ما قد يحد من حجم االس����تثمار 
الرئيسي. ووفقا  القطاع  في هذا 
ل� »كوليرز«، فإن نس����بة املكاتب 
غير املأهولة في دبي بلغت %20 
م����ن اإلجمالي في ش����هر يونيو، 
بينما يتوق����ع أن يرتفع إجمالي 
مساحة املكاتب بني العامني 2009 
و2011 بواقع 50%، وهو ما يدفع 
إلى االعتقاد بأن أسعار العقار لن 

تنتعش في وقت قريب.
5 � أخيرا، فإن صعوبة احلصول 
على متويل قصي����ر األجل ليس 
من شأنه أن يعيق عمليات إعادة 
التمويل فحسب، بل سيعني أيضا 
تغيرا في منوذج العمل لدى بعض 
الشركات، ومنها املؤسسات املالية 
والش����ركات العقارية التي كانت 
تعتمد بشكل كبير على التمويل 

القصير األجل. 

مستويات الدين املرتفعة وضعف 
حجم االئتمان املمنوح من البنوك 
وفائض العرض في بعض جوانب 
القطاع العقاري أن تؤثر س����لبا 
على منوه.  قد تس����جل ميزانية 
دول����ة اإلمارات أول عجز لها منذ 
5 سنوات، ولو دفتريا على األقل. 
كما نتوقع أن يبقى معدل التضخم 
وأس����عار الفائدة عند مستويات 

منخفضة في 2010.
 وعلى الرغم من أن االنتعاش 
األخير في أسعار األسهم والسلع، 
والتحس����ن في مستويات الثقة، 
والتحفيز املالي اإلضافي املرتقب، 
جميعها عوامل تساعد االقتصاد 
على التعافي في 2010، إال أن الوطني 
يرى أن هذا التعافي سيبقى ضعيفا 

لعدد من األسباب، وهي:
1 � بينما يعتقد ان أبوظبي قد 
خرجت م����ن األزمة بأقل األضرار 
مقارنة مع دبي، فإن قطاعها غير 
النفطي يبقى صغيرا، ليش����كل 
نحو ثلث الناجت احمللي اإلجمالي 
النفط����ي لإلم����ارات، بينما  غير 
يش����كل القطاع غير النفطي في 
دبي نحو النصف. وبالتالي، فإن 

في 2008، مقارنة مع ما متوسطه 
8.4% خ����الل الفترة 2007/2002، 
لكن الوطني توقع أن يشهد الناجت 
احملل����ي اإلجمالي غي����ر النفطي 
انكماشا هذا العام بواقع 1%، وفي 
الواقع، ف����إن حجم الصدمة التي 
تعرض لها اقتصاد اإلمارات يفوق 
ما يوحيه هذا الرقم بكثير، إال أن 
معظم الضعف قد تركز في تراجع 
أسعار األصول، وهو ما ال ينعكس 
عادة في الناجت احمللي اإلجمالي. 
لكن نظرا إلى معدل النمو السريع 
الذي شهده االقتصاد اإلماراتي في 
السنوات املاضية، فإن انخفاضا 
طفيفا في الناجت قد يبدو مبنزلة 

ركود حاد.
� بعد انكماش����ه بواقع 1% في 
الع����ام احلالي، نتوق����ع أن ينمو 
الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي 
لدولة اإلم����ارات بنحو 2.5% في 
2010، ليكون أحد أبطأ اقتصادات 

املنطقة منوا في العام املقبل. 
� رغ����م الدعم الذي اس����تمده 
االقتص����اد اإلمارات����ي من العديد 
م����ن اإلج����راءات الطارئ����ة التي 
اتخذتها السلطات، إال أن من شأن 

لإلمارات بواق����ع 5%، بعدما كان 
ق����د تراجع بنحو 9% ف����ي العام 
احلالي.   وباإلضافة إلى ذلك، توقع 
الوطني أن ترتفع أس����عار النفط 
خالل 2010، لك����ن نتيجة ضعف 
النمو في االقتصاد العاملي وارتفاع 
القدرة اإلنتاجية الفائضة ألوپيك، 
فإن ارتفاع أسعار النفط سيأتي 
معتدال ومن ه����ذا املنطلق، توقع 
الوطني أن يبلغ متوس����ط سعر 
برميل النفط 65 دوالرا في العام 
2010، مقارنة م����ع 60 دوالرا في 
2009، وباألسعار اجلارية، نتوقع 
أن يرتفع الناجت احمللي اإلجمالي 
النفطي لإلمارات في 2010 بواقع 
13%، وفي ه����ذا اإلطار، من املفيد 
اإلشارة إلى أن إمارة أبوظبي قد 
حافظت على حجم استثماراتها في 
القطاع النفطي خالل األزمة، وذلك 
في إطار استراتيجيتها الرامية إلى 
رفع قدرته����ا اإلنتاجية من نحو 
2.7 ملي����ون برميل يوميا حاليا، 
إلى 3.5 ماليني برميل يوميا خالل 
سنوات قليلة.  وأشار »الوطني« 
إلى أن الناجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي في اإلمارات منا بواقع %3.9 

ر  ش��������ا أ
ب�����ن�����ك 
لكوي����ت  ا
الوطن����ي 
في نش����رته االقتصادية األخيرة 
إل����ى أن مجموعة م����ن العوامل 
والتي متثل أهمها في اإلجراءات 
الرسمية االس����تثنائية وارتفاع 
أس����عار النفط وحتس����ن درجة 
العاملي،  آفاق االقتصاد  الثقة في 
أس����همت في توفير دعم ملحوظ 
ألداء االقتص����اد اإلماراتي خالل 
العام احلالي، وستسهم أيضا في 
تعافيه في العام املقبل، لكن من غير 
املرجح أن يكون هذا التعافي قويا 
بالدرجة املرغوبة. فعلى الرغم من 
استقرار النشاط االقتصادي بعد 
الصدمات الكبيرة التي تعّرض لها 
خالل الربع األخير من العام املاضي 
والربع األول من العام احلالي، إال 
أن مستوى الدين املرتفع وضعف 
حجم االئتمان املمنوح من البنوك 
وتراجع أرباح الشركات وتباطؤ 
السوق العقاري ستستمر جميعها 
في التأثير سلبا على اقتصاد البالد 
لعام إضافي على األقل.  وباإلضافة 
إلى ذل����ك، رأى الوطني أنه مازال 
هناك العديد من احملاذير األخرى 
التي من شأنها أن تؤثر سلبا على 
تقديرات النمو القتصاد اإلمارات، 
ومنها أن يأتي منو االقتصاد العاملي 
بطيئا جدا، أو أن تتدهور أسعار 
النفط مجددا، إلى جانب احتمال 
تعثر بعض الشركات الكبيرة التي 
تتخذ من اإلم����ارات مقرا لها عن 
الوفاء بالتزاماتها، أي باختصار، 
قد يشهد االقتصاد اإلماراتي فترة 
من النمو الضعي����ف مقارنة مع 
االقتص����ادات اخلليجية األخرى، 
بعدما كان أحد أقوى االقتصادات 
في املنطقة خالل السنوات اخلمس 
املاضية. وأشار الوطني إلى أنه من 
املرجح أن يش����هد الناجت النفطي 
بع����ض التعافي مقارنة مع حجم 
العام  الذي أصاب����ه في  التراجع 
احلالي، إذ توقع أن تعوض أوپيك 
جزءا من حجم اخلفض االستثنائي 
في مستويات اإلنتاج الذي أجرته 
خالل ال� 12 شهرا املاضية، بشكل 
كاف لرفع الناجت النفطي احلقيقي 

األزمة، االقتصاديات العربية في 
مرحلة ما بعد األزمة، النموذج 
الرقابي اجلديد والدور املتوقع من 
املصارف املركزية. كذلك يناقش 
امللتقى حتديات املصارف العربية 
في ظل تباطؤ النمو االقتصادي 
وشح السيولة وتراجع نوعية 
األص����ول، وفج����وة التموي����ل 
وانعكاساتها على حركة املشاريع 
واألعمال، واجتاهات االستثمار 
العاملي واإلقليم����ي والدروس 
املستخلصة من اخلسائر الكبيرة 
السيادية.  حملافظ االس����تثمار 
كم����ا يتضم����ن ورش عمل عن 
تطبيقات التكنولوجيا احلديثة 
في الصناعة املصرفية وأنظمة 

املدفوعات وإدارة املخاطر.

املركزي����ة والقيادات  املصارف 
التنفيذية والكوادر القيادية في 
معظم البنوك واملؤسسات املالية 
واالستثمارية واالقتصادية في 
العالم العربي ومديري املصارف 
الدولية الناش����طة في املنطقة 
واملصارف اإلسالمية فضال عن 

اخلبراء في املنطقة.
 ويكتس����ب امللتق����ى أهمية 
خاصة كون����ه ينعقد في وقت 
تواجه فيه الصناعة املصرفية 
العربية حتديات غير مسبوقة 
تبدأ باخلس����ائر املباشرة التي 
جنمت عن األزمة املالية الدولية. 
امللتق����ى مجموعة  ويتن����اول 
قضاي����ا رئيس����ية أهمها إعادة 
بناء املستقبل في ضوء دروس 

انطباع����ا إيجابيا عن القطاعني 
املصرفي واملالي في الكويت.

 وأضافت أن امللتقى سيناقش 
عددا من أهم املوضوعات ذات 
العالقة بالتحديات التي تواجهها 
االقتصاديات العربية، على أثر 
األزمة املالية االقتصادية العاملية، 
التي  التغيرات  إل����ى  باإلضافة 
أحدثتها األزمة املالية االقتصادية 
العاملية على توجهات السياسات 
االقتصادية واالس����تراتيجيات 
التحفيزية واإلمنائية وس����بل 
تطوير قواعد عمل األسواق املالية 
واملصرفية وتعزيز سبل الرقابة 
عليها ومدى احلاجة إلى خلق 
مؤسسات مالية عاملية جديدة.

 ونظ����را ألهمي����ة احل����دث 

الوطني  الكويت  يرعى بنك 
ملتقى الكويت املالي األول الذي 
يقام حتت رعاية رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملمد  الوزراء 
وتنظم����ه مجموع����ة االقتصاد 
واألعمال وذلك بالتعاون مع بنك 
الكويت املركزي، وذلك في الفترة 

من 1 الى 2 نوفمبر املقبل.
 وبهذه املناس����بة، أش����ارت 
مديرة العالقات العامة في بنك 
الكويت الوطني منال املطر الى أن 
هذه الرعاية تأتي في ظل اهتمام 
البنك برعاية جميع االنش����طة 
االقتصادية في البالد، وخاصة 
تلك الت����ي يرعاها بنك الكويت 
املركزي والتي تسلط الضوء على 
مناقشة القضايا الهامة، وتعطي 

تقرير

مصادر مطلعة لـ »األنباء«: إجراءات صفقة »زين« مستمرة ولم نتلق
أي رسائل رسمية أو شفوية حول عدم مشاركة الشركتين الهنديتين

»مجموعة األوراق«: تم إبالغ مديري الصفقة بأسماء وكميات أسهم عمالئنا الراغبين في المشاركة بالصفقة
هشام أبوشادي

في الوقت الذي هدأت فيه عاصفة 
اخلالف���ات بني ش�����ركتي مجموعة 
االوراق املالية واالست���ثمارات الوطنية 
حول آلية مش���اركة عم���الء تابعني 
امل����الية  لشركة مجم���وعة األوراق 
ف���ي صف���ق���ة ب��ي���ع 46% من زين، 
اكدت مصادر مس���ؤولة في مجموعة 
اخلرافي عدم صحة ما نقلته صحيفة 
»االيكونوميك تاميز« الهندية من انه 
من غير احملتمل ان تش���ترك شركتا 
االتصاالت اململوكتان للحكومة الهندية 
في الصفقة اخلاص���ة ببيع 46% من 

اسهم زين.
وف���ي نفس االطار نف���ت مصادر 
مطلعة على سير الصفقة على املستوى 
احمللي في اتصال هاتفي مع »األنباء« 
صحة هذه املعلومات، وقالت املصادر: 
مجموعة اخلرافي لم تتلق رسميا او 
شفويا اي رسائل من التحالف الهندي 
� املاليزي تش���ير الى عدم مش���اركة 

الشركتني التابعتني للحكومة الهندية 
في الصفقة.

واضافت ان اجراءات امتام الصفقة 
مستمرة ولي���س هن���اك اي عراقيل 
حت���ول دون امت���امها س������واء على 
املس���توى احمل���لي او على مستوى 
التح��ال����ف اله���ندي – ال�م�الي���زي، 
مشيرة الى ان هن��اك اتف�����اقا موق��عا 
ب���ني ش������ركة اخل���ي���ر الوطن���ية 
والتحالف اله����ندي – املال���يزي، وان 
كل االطراف املعنية باالتفاق ملتزمة 

به.
وكان���ت مجموع���ة اخلراف���ي قد 
وقعت الش���هر املاضي اتفاقا مبدئيا 
لبيع جزء كبير من ش���ركة زين الى 
مجموعة فافاسي واملليونير املاليزي 
س���يد مختار البخاري، بينما بادرت 
كل من شركتي بهرات سانشار نيجام 
احملدودة وماهاناجار تليفون نيجام 
احملدودة الى اظهار اهتمام باالشتراك 
في الصفقة وفق ما أعلن اخلرافي في 

4 أكتوبر اجلاري.

مجموعة األوراق

على صعيد متصل وعقب املفاوضات 
الت���ي جرت في اليومني املاضيني بني 
مجموعة األوراق املالية واالستثمارات 
الوطنية في شأن آلية مشاركة عمالء 
لدى مجموعة األوراق املالية في صفقة 
بي���ع 46% من زين، أصدرت ش���ركة 
مجموع���ة األوراق املالية بيانا أمس 
أعلن���ت فيه انه إميان���ا منها بأهمية 
توفير أكبر قدر ممكن من الش���فافية 
عن العمليات لديه���ا والتي ميكن ان 
تؤثر على أوضاع السوق فإن الشركة 
تفيد بأنها مسؤولة عن عدة محافظ 
اس���تثمارية تتضمن اس���هم شركة 
االتصاالت املتنقلة »زين« ولقد أبدى 
بعض من أصحاب هذه احملافظ رغبتهم 
في االنضمام الى صفقة بيع 46% من 
أسهم شركة االتصاالت املتنقلة »زين« 
ولقد مت تعريف مديري تنفيذ الصفقة 

باألس���ماء وكميات األسهم ألصحاب 
هذه احملافظ الذين أب���دوا موافقتهم 
على السعر املعلن »دينارين« متضمنا 
املقدار املقرر كأتعاب ملديري الصفقة 

»50 فلسا«.
وذكرت الشركة انها أعدت حسابا 
لدى الشركة الكويتية للمقاصة أودعت 
فيه هذه األسهم لتكون حتت تصرف 
مدي���ري الصفق���ة � إذا رغبوا بذلك � 
ال�قانونية  مزودي���ن بالتفويض���ات 
الالزمة لهم المتام عم���لية الب�يع من 
خالل أنظمة السوق وشركة املقاصة، 
وتضمن ش���ركة مجموع���ة األوراق 
املالية ملديري الصفقة حصولهم على 
نسبة أتعابهم املعلنة هذا إذا لم تسمح 
أنظمة باستقطاعها حلسابهم فور سداد 

القيمة.
كما حصلت »شركة املجموعة« على 
موافقة م���ن غالبية أصحاب احملافظ 
املعني���ة بتفويض مدي���ري الصفقة 
باس���تبعاد بعض أو كل أسهمهم من 

الصفقة لصال���ح أكبر عدد ممكن من 
املساهمني الكويتيني )أفرادا أو شركات( 
الراغبني باالنضمام الى الصفقة حتى في 
تواريخ الحقة على تاريخ إبرام االتفاق 
بانضمام عمالء »ش���ركة املجموعة« 

الى الصفقة.
واختتم���ت مجم���وع���ة األوراق 
املالي���ة بيانها بالق�����ول »انه إذا كان 
مديرو الصفقة يح���تاجون لألس���هم 
في محافظ شركة مج��موعة األوراق 
املالية فه���ي حت���ت تصرف���هم وإن 
أرادوا اس���تبعادها فنأم���ل ان يكون 
ذل���ك في صالح أكب���ر عدد ممكن من 
مس������اهمي زين اآلخ�رين وستبقى 
محافظ املجموعة ف���ي نهاية املطاف 
مست��ثمرا طويل املدى وبذلك تكون 
سندا ملس���اهمي زين املتبقني وعلى 
رأسهم مساهمة حكومة الكويت، متمنني 
ملديري الصفقة واملش���اركني فيها كل 
توفيق وجن���اح بامتام الصفقة على 

الوجه الذي يرغبون فيه.

أخـبـار

»التجارة« تبطل قرار إقالة
الماجد من رئاسة »فيال مودا«

»أصول« تعقد عموميتها النتخاب ثالثة أعضاء

عاطف رمضان
علمت »األنباء« م���ن مصادر في 
وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة 
اصدرت قرارا يقضي بعدم االعتداد 
بالق���رار ال���ذي مت اتخ���اذه من قبل 
مس���اهمي ش���ركة »فيال مودا اليف 
س���تايل« املمثلني ملركز دبي العاملي 
)DIFC( باقالة الشيخ ماجد الصباح 
من رئاسة مجلس ادارة الشركة والذي 
صدر عن اجلمعية العمومية املنعقدة 
في 2009/8/24 استنادا الى املادة رقم 

178 من قانون الشركات.
واضافت املصادر انه قد مت اعتماد 
الشيخ ماجد الصباح مرة اخرى رئيسا 
ملجلس ادارة الش���ركة واعادته الى 

منصبه.

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية العادية لشركة اصول 
لالستثمار ستنعقد الثاني من الشهر املقبل في وزارة التجارة والصناعة حيث سيتم 
خاللها املوافقة على قبول اس���تقالة ثالث���ة من اعضاء مجلس االدارة وابراء ذمتهم 

وانتخاب ثالثة اعضاء مكملني للفترة املتبقية من عمر املجلس.

الشيخ ماجد الصباح


