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ارتفاع عجز موازنة االتحاد األوروبي

تراجع النفط صوب 80 دوالراً

بروكســـل ـ أ.ش.أ: سجل االحتاد األوروبي ومنطقة اليورو 
ارتفاعا في معـــدالت العجز في املوازنـــة والدين الداخلي في 
عـــام 2008 مقارنة بعام 2007 وذلك نتيجة لألزمة االقتصادية 
واملالية العاملية. وذكر تقريـــر للمكتب اإلحصائي للتجمعات 
األوروبية واملعروف باسم يوروستات ان العجز في املوازنة، 
زاد بنســـبة 0.6% ليصل الى 2% من اجمالي الناجت احمللي في 
منطقـــة اليورو التي تضم 16 دولة عضوا و2.3% من الدول الـ 

27 االعضاء باالحتاد االوروبي.

لندن ـ رويترز: تراجع النفــــط صوب 80 دوالرا للبرميل أمس اذ 
شجع ارتفاع العملة األميركية املستثمرين على جني األرباح من أعلى 

مستوى بلغه في 12 شهرا والذي سجله أمس األول.
وكان اخلــــام األميركي قد ارتفع أمس األول الى 82 دوالرا للبرميل 
مسجال أعلى مستوى منذ أكتوبر العام املاضي اذ اظهرت بيانات للحكومة 
األميركية انخفاضا كبيرا في مخزونات البنزين خالل االسبوع املاضي 

وارتفاعا في الطلب على الوقود بنحو 4% على أساس سنوي.
من جهة أخرى، تراجع سعر برميل النفط الكويتي مبقدار 31 سنتا 
في تعامالت أمس األول مقارنة بتعامالت اليوم السابق له ليستقر عند 

مستوى 75.30 طبقا ملا أعلنته مؤسسة البترول الكويتية.

الصين تسجّل نمواً بمعدل %8.9 

اقتصادي: ربط العملة الخليجية بالدوالر
يمنع تذبذبها في حالة تذبذب أسعار النفط

27% تراجع صادرات الكويت إلى اليابان

البدري: »أوپيك« ستزيد إنتاجها
في ديسمبر إن استمّر ارتفاع األسعار

الريـــاض ـ يو.بـــي.آي: قال خبيـــر اقتصادي 
سعودي ال حل أمام دول اخلليج سوى ربط العملة 
املوحـــدة بالدوالر ملنع تذبذبها فـــي حالة تذبذب 

أسعار النفط.
ونقلت صحيفة ســـعودية أمـــس عن اخلبير 
االقتصادي د.أنس فيصل احلجي قوله »ان انخفاض 
أو ارتفاع أسعار النفط بعد تطبيق العملة اخلليجية 
املوحدة بني دول األعضاء يعني أن كل هذه الدول 
ســـتواجه الظروف نفسها ما يشجعها في الوقت 

احلالي على اتخاذ سياسات مالية مشتركة«.
وأوضح أن تشـــابه اقتصـــادات دول اخلليج 
واعتمادهـــا جميعا على النفط لن يشـــكل خطرا 

على التكامل االقتصادي بـــني هذه الدول أو على 
مستقبل العملة اخلليجية املوحدة.

وقال ان »أسعار النفط لن تبقى عند مستوى 
سعري معني والدوالر منح السياسات النقدية سواء 
على الصعيد اخلليجـــي أو خالفه مصداقية أكبر 
وســـهولة في العمليات املالية والتجارية. إضافة 
إلى ذلك تفضل الدول املصدرة للنفط التعامل مع 

األنظمة التي تربط عملتها بالدوالر«.
وأشار احلجي الى ان انســـحاب دولتي عمان 
واإلمارات لن يؤثر على تنفيذ العملة اخلليجية، 
موضحا أنه من الصعب أن تصبح عملة خليجية 

إذا لم تكن هاتان الدولتان جزءا منها.

الشهر املاضي بنسبة 44.9% الى 
2.18 مليار دوالر مقارنة بالفترة 

املقابلة من العام السابق.
 وتأثرت صادرات اليابان الى 
الشرق األوســــط بتراجع الطلب 
السيارات واحلديد واآلالت  على 
واملنتجات االلكترونية التي تشكل 
84.9% من إجمالي صادرات البالد 

إلى املنطقة.

النصف األول من  الكويت خالل 
العام احلالي إلى 328 ألف برميل 

يوميا.
وفــــي املقابل حتتــــل اليابان 
املرتبــــة الثالثة بني كبرى الدول 
املصدرة الى الكويت بعد الواليات 

املتحدة وأملانيا.
اليابان  وتراجعت صــــادرات 
الى منطقة الشرق األوسط خالل 

وأضاف »اذا اســــتمرت هذه 
االسعار على حالها والحظنا عودة 
املخزون الى طبيعته. وان هناك 
انتعاشا اقتصاديا فعليا، عندها انا 
واثق من ان الدول االعضاء ستتخذ 
قرار زيادة االنتاج« خالل االجتماع 
املقبل للمنظمة في 22 ديسمبر في 
لواندا في انغوال.  واضاف ان زيادة 
االنتاج مرتبطة بـ »مؤشرات على 
انتعاش االقتصاد ووقف تخزين 
النفط اخلام على منت ســــفن في 

البحار«.

النفط على منت سفن في البحار«. 
وسيعقد االجتماع املقبل للمنظمة 
التي تضم 12 دولة مصدرة للنفط 
تؤمن 40% مــــن النفط اخلام في 
العالم، في 22 ديسمبر املقبل في 

لواندا في انغوال.
وجاء تصريــــح البدري غداة 
ارتفاع اسعار النفط في نيويورك 
الى 82 دوالرا للبرميل، وهو األعلى 
منذ ســــنة باالضافة الى تراجع 
الطاقة في  الدوالر ومخزونــــات 

الواليات املتحدة.

طوكيو ـ كونا: أعلنت وزارة 
املالية اليابانية أمس عن تراجع 
العجز فــــي ميزانها التجاري مع 
الكويت بنسبة 26.3% خالل الشهر 
املاضي ليصل إلى 970.4 مليون 
دوالر مقارنة بالفترة نفسها من 

العام املاضي.
واستمر بذلك العجز في امليزان 
التجــــاري الياباني مــــع الكويت 
التوالي  العشــــرين على  للشهر 
ولكنه واصل االنخفاض للشهر 

احلادي عشر على التوالي.
كما تراجع العجز في امليزان 
الشــــرق  التجــــاري لليابان مع 
األوســــط بأكمله بنسبة %49.8 

إلى 7.28 مليارات دوالر.
وأوضحت الوزارة في تقرير 
أولــــي ان صــــادرات اليابان الى 
الكويت انخفضت خالل الشــــهر 
الى 139.9  املاضي بنسبة %31.6 
مليون دوالر مقارنة بالفترة نفسها 
من العــــام املاضي فيما تراجعت 
وارداتها من الكويت بنسبة %27 

إلى 1.12 مليار دوالر.
يذكر ان اليابان هي مستورد 
للنفط الكويتي حيث وصل اجمالي 
النفط اخلام الذي استوردته من 

 لنــــدن ـ أ.ف.پ: أعلن األمني 
العام ملنظمة الدول املصدرة للنفط 
)أوپيك( عبداهلل البدري أمس في 
لندن ان املنظمة قد تزيد انتاجها 
من النفط اخلام خالل اجتماعها 
املقبل في ديسمبر اذا استمر ارتفاع 

االسعار وانتعاش االقتصاد.
وأضاف البدري امام صحافيني 
ان املنظمة »لن تتردد في زيادة 
ان  انتاجها في ديسمبر، مضيفا 
القرار رهن بارتفاع اسعار النفط 
وانتعاش االقتصاد ووقف تخزين 

المصدر: األوببك، إدراة معلومات الطاقة، بلومبرغ، وبحوث »جلوبل«
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بكنيـ  د.ب.أ: أعلنت احلكومة 
الصينية أمس عن منو اقتصاد 
البـــالد خالل الربـــع الثالث من 
العام احلالي بنســـبة 8.9% من 
إجمالي النـــاجت احمللي، وهو ما 
يعني إمكانية وصول معدل منو 
االقتصـــاد الصيني خالل العام 
احلالي ككل إلى 8%، رغم التباطؤ 

في بداية العام.
وقال مكتب اإلحصاء الوطني 
إن مبيعات التجزئة كانت قاطرة 
النمو لالقتصاد الصيني خالل 
الربع الثالث مـــن العام احلالي 
حيث شهدت زيادة بنسبة %15.1 
خالل تلك الفترة، في حني تراجع 
الذي  مؤشر أسعار املســـتهلك 
يقيس معدل التضخم بنســـبة 
1.1% مقارنـــة بالربع الثالث من 

العام املاضي.
وذكر املكتب أن هذه البيانات 
تشـــير إلى منو االقتصاد خالل 
الربع الثالث مـــن العام احلالي 
بنســـبة 7.7%، مقارنة بالفترة 
العام املاضي ليصل  نفسها من 
إجمالي النـــاجت احمللي إلى 3.18 

تريليونات دوالر.
وقال لي شياو شوا، املتحدث 

باسم املكتب للصحافيني إن هذا 
النمو يظهر ان الوضع االقتصادي 
للصني بشكل عام »أصبح مواتيا« 
وان الصني تستطيع حتقيق معدل 
النمو املســـتهدف للعام احلالي 
ككل والبالغ 8% من إجمالي الناجت 

احمللي.
كان اقتصاد الصني ســـجل 
خالل الربع الثاني منوا مبعدل 
7.9%، وفـــي الربع األول %6.1 
وكان أقل معدل منو ربع سنوي 

منذ 1999.

»جلوبل«: توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط
بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً

قال تقرير صادر عن 
بيت االستثمار العاملي 
»جلوبـــل«: ارتفعت 
أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خالل 
اثني عشر شهرا، حيث أظهر موسم أرباح 
الشركات خاصة البنوك الكبرى في الواليات 
املتحدة أداء أفضل من املتوقع، مما خفف من 
حدة املخاوف من حدوث ركود اقتصادي 
مزدوج. وأدى أيضا انخفاض قيمة الدوالر 
إلى  الرئيســـية  العمالت  األميركي مقابل 
دعم ارتفاع أســـعار النفط. فقد ارتفعت 
أسعار النفط اخلام األميركي  بنسبة %13.5 
خالل فترة الدراســـة )من 21 سبتمبر إلى 
20 اجلاري( لتستقر عند مستوى 79.09 
دوالرا للبرميل. وخسر النفط اخلام األميركي 
45.5% من قيمته منذ أن بلغ أعلى مستوى له 
على اإلطالق بتسجيل 145.16 دوالرا للبرميل 
في 14 يوليـــو 2008 . ويبدو أن االقتصاد 
العاملي ميضي في طريق االنتعاش مدفوعا 
في ذلك باالقتصادات الناشـــئة. وازدادت 
الصناعـــات التحويلية فـــي الصني، أكبر 
قوى الطاقة الناشـــئة في العالم، للشهر 
السادس على التوالي بفضل تنفيذ خطة 
كبيرة لتحفيـــز النمو االقتصادي. وعلى 
الرغم من ذلك، جاء االنتعاش االقتصادي 
مدفوعا باإلنفاق احلكومي في شكل خطة 
حتفيز اقتصادي والتي لن تستمر إلى أجل 
غير مســـمى. ففي نهاية املطاف، سيتعني 
على االســـتهالك اخلاص مواكبة اإلنفاق 
احلكومي من أجل احلفاظ على دوران عجلة 
النمو االقتصادي. هنا، من املرجح أن يكون 

االنتعاش االقتصادي بطيئا.
وأوضحت »جلوبل« في النشرة الشهرية 
عن أسواق النفط )شهر أكتوبر( ان أسعار 
النفط اخلام األميركي ارتفعت مبقدار 3.90 

دوالرات )5.8%( في 30 سبتمبر املاضي كما 
أظهر التقرير األسبوعي عن مخزونان النفط 
اخلام األميركيـــة انخفاضا في مخزونان 

البنزين.
وتلقت أسعار النفط مزيدا من الدعم قبل 
اجتماع إيران مع القوى الكبرى في العالم 
بشـــأن القضية النووية. حيث استقرت 
أســـعار النفط في حـــدود  79.09 ـ 65.72 
دوالرا للبرميل خالل فترة الدراسة  )من 21 
سبتمبر إلى 20 اجلاري(. وجتاوز مؤشر داو 
جونز الصناعي مستوى احلاجز النفسي 
البالغ 10 آالف نقطة خالل أكتوبر مما يدل 
على جتدد الثقة في أســـواق األسهم. كما 
ارتفعت أســـواق األسهم مدفوعة مبوسم 
األرباح املرتفعة في الواليات املتحدة حيث 
فاقت أرباح البنوك الكبرى مثل جولدمان 
زاكس وجي بي مورجان، توقعات احملللني 
األمـــر الذي أدى الى تزايـــد الثقة في قوة 

النظام املالي.
وخالل األسبوع األول من فترة الدراسة، 
انخفضت أسعار النفط بنسبة 8.6% لتصل 
إلى 65.87 دوالرا للبرميل حيث أثار ضعف 
البيانات الواردة بشـــأن مبيعات املساكن 
األميركية وتزايد مخزونات النفط، الشكوك 
حول االنتعاش االقتصادي. وانعكس االجتاه 
خالل األســـبوع الثاني من فترة الدراسة، 
حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة %6.2 

لتستقر عند 69.95 دوالرا للبرميل.
كما انخفض أيضا سعر الدوالر األميركي 
مقابل العمالت الرئيســـية مما جعله أقل 
سعرا في نظر املستثمرين األجانب الراغبني 
في االســـتثمار في السلع املقومة بالنفط. 
حققت أســـعار النفط ارتفاعا كبيرا خالل 
األســـبوع الرابع من فترة الدراسة، حيث 
جتاوز مؤشر داو جونز مستوى 10 آالف 

نقطة ألول مرة خالل عام واحد مما بعث 
على التفاؤل حيال االنتعاش االقتصادي. 
وتلقت أسعار النفط مزيدا من الدعم بفضل 
األداء اإليجابي لألرباح في وول ستريت، 
وخاصة أرباح البنوك الكبرى. حيث حققت 
أســـعار النفط اخلام األميركي املزيد من 
االرتفاع في نهاية فترة الدراسة لتالمس 
مستوى 80 دوالرا للبرميل للمرة األولى 
في عام واحد وذلك قبل أن تســـتقر عند 

مستوى 79.09 دوالرا للبرميل.
ويتوقع أن يصل معدل الطلب العاملي 
على النفط إلى 84.2 مليون برميل يوميا 
في العام 2009، بانخفاض مقداره 1.4 مليون 
برميل يوميا على أســـاس سنوي. وشهد 
منو الطلب علـــى النفط تعديال صعوديا 
مقداره 0.2 مليون برميل يوميا حتى الشهر 
املاضي نظرا لزيادة اإلنتاج الصناعي في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية، والصني، والهند )منظمة الدول 
املصدرة للنفط( كما يتوقع أن يزداد طلب 
الصني ودول الشرق األوســـط وأفريقيا 
بصفة أساسية على النفط. تسببت األزمة 
املالية العاملية التي نشأت في االقتصادات 
املتقدمـــة، في تراجع الطلـــب على النفط 
بشكل كبير خالل العام 2009. وعلى الرغم 
من أن االقتصـــاد العاملي يبدو في طريقه 
إلى االنتعاش، فمـــازال توقيت االنتعاش 
وقوته يكتنفهما الغموض. ووفقا لألوپيك، 
يتوقع أن يصل معدل الطلب العاملي على 
النفط إلى 0.7 مليون برميل يوميا في العام 
2010. وقد شهد الطلب على النفط تعديال 
صعوديا مقداره 0.2 مليون برميل يوميا 

عن تقديرات الشهر السابق.

ليصل إلى 84.2 مليون برميل يوميًا العام الحالي

2.4 مليار دوالر أرباح
»كريدي سويس« في الربع الثالث

16.7 مليار دوالر حجم الودائع الجديدة

زيورخـ  كونا: اعلن مصرف كريدي سويس أمس عن حتقيقه 
أرباحـــا في الربع الثالث من هـــذا العام بلغت 2.4 مليار دوالر 
بزيادة 50% عما توقعه احملللون واخلبراء وبلغت حجم الودائع 

اجلديدة املتدفقة على خزينة البنك نحو 16.7 مليارا.
ومبوجب تلك النتائج تكون ارباح البنك الصافية خالل الربع 
الثالث من العام بلغت 1.7 مليار دوالر وستصل ارباح رأسمال 

البنك خالل الربع الثالث من العام لنسبة %25.1.
ووفقا لبيان صادر عن البنك فإن تلك االرباح تعود الى زيادة 
حجم االســـتثمارات البنكية في قطاع ادارة الثروات اخلاصة 
وارتفاع حجم معامالت الشركات التجارية واملؤسسات املعنية 

باالستثمارات مع البنك.

622.6 مليون ريال قطري
أرباح »بروة القطرية« لـ 9 أشهر

دبي ـ رويترز: قالت شركة بروة العقارية القطرية أمس ان صافي 
أرباحها ارتفع إلى أكثر من مثلي مستواه خالل األشهر التسعة األولى 
من العام احلالي بفضل زيادة إيرادات اإليجارات وإعادة تقييم األراضي 
والعقارات. ووفقا لبيانات نشرت على موقع بورصة قطر على اإلنترنت 
بلغ صافي األرباح 622.6 مليون ريال قطري خالل الفترة املنتهية في 
30 سبتمبر مقارنة مع 299.4 مليون ريال في الفترة املقابلة من العام 
املاضي. ولم تذكر بروة الوحدة التابعة لصندوق الثروة الســــيادية 
بالبالد تفاصيل النتائج الفصلية. ووفقا حلسابات رويترز بلغ صافي 
الدخل خالل األشهر الثالثة املنتهية في 30 سبتمبر 249 مليون ريال. 
وقالت بروة إنها ستفتتح مشروع قرية بروة الضخم في الربع األول 
من العام املقبل األمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على اإليرادات إال 

أن الشركة لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وأضافت الشركة أن إجمالي األصول ارتفع إلى 29 مليار ريال كما 

في 30 سبتمبر  من 26 مليار ريال قبل عام.
وكذلك ارتفعت قيمة املشــــروعات القائمــــة في محفظتها إلى 842 
مليون ريال. وبلغت ربحية السهم للفترة املنتهية في سبتمبر 2.37 

ريال مقابل 1.22 ريال قبل عام.

تقــرير


