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قيمتهما استثماريتين عمليتين من التخارج يعتزم تقي، أن المصرف يوسف البحرين - السالم التنفيذي لمصرف الرئيس كشف
بهدف  المملكة في الغذائية للمواد ضخمة شركة تأسيس على فيه يعمل وقت في الجاري، العام دينار خالل مليون ١٠٠ نحو

ص٢) (التفاصيل االستيراد... أساسًا على تعتمد التي المواد االستهالكية على المتزايد الطلب من االستفادة

ــى ــل ع ـــل ـــص ـــح ـــل» ي ـــب ـــق ـــت ـــس ـــم «ال
«27001 ـــــــــــزو «اآلي ـــــادة  ـــــه ش
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7
اقـــتـــصـــادهـــا ـــا تــنــعــش ـــي ـــرال ـــت أس
دوالر  مــــــلــــــيــــــار ــــــــــــــــ26  ب

رقابة إليجاد نظام دعوة
المصارف على أغذيةعربي شركة إلنشاء يخطط يخسرون«السالم» واإلماراتيون الكويتيون

البورصة في مليون دوالر 176
المغني عباس - المنامة §

حصة   ٣١ يمتلكون  كويتيًا مستثمراً  ٢٦ أن رسمية بيانات أفادت ]
المالية  لألوراق البحرين سوق في مدرجة شركة ١٦ في استراتيجية
سوقية (دفترية)  خسائر ١٤ مستثمراً تكبدوا منهم البحرين)، (بورصة
شهر  في دينار مليون  ١٤٦ نحو تبلغ يمتلكونها التي  األسهم قيمة في

الماضي. الثاني كانون يناير/
دفترية  أرباحًا حققوا كويتيين مستثمرين  ٥ أن البيانات وأوضحت
يمتلكونها، بينما  األسهم التي قيمة ارتفاع من دينار مليون ٣٠ تبلغ نحو
خالل تغيير  دون من أسهمهم قيمة  نتائج على  المستثمرين باقي حافظ 

الماضي. الشهر
الشركات أسعار عن المالية سوق البحرين لألوراق بيانات وبحسب
حصصًا  يمتلكون كويتيًا مستثمراً  ١٤ خسر المستثمرين، وحصحص
مليون   ٨٢١ من  قيمتها تراجعت سهم، مليار  ٢,٩ تبلغ  شركات  ٧ في
بخسائر  الشهر، نهاية دينار مليون  ٦٧٤ إلى يناير، شهر مطلع دينار

المئة. في وبنسبة ١٧,٨٨ دينار، ١٤٧ مليون تبلغ نحو
يمتلكون  إماراتيًا ١١ مستثمراً أن هذه البيانات أخرى، أفادت جهة من
في  مدرجة شركات  ٨ في  سهم ماليين  ٩٠٧) استراتيجية حصة ١٢
(دفترية)  سوقية خسائر ٤ منهم د تكبَّ المالية)، لألوراق البحرين سوق
القيمة  على الــبــاقــون حــافــظ بينما ــار، ــن دي مليون   ٢٤,٣٦ نحو تبلغ 

الماضي. كانون الثاني يناير/ شهر السوقية ألسهمهم في
وحصحص الشركات أسعار عن البحرين سوق بيانات وبحسب
 ٤ في  حصصًا يمتلكون  إماراتيين مستثمرين   ٤ خسر المستثمرين،
 ٢٢٣,٦٧ من  السوقية قيمتها  تراجعت  سهم،  مليون  ٦٧٢ تبلغ شركات 
الشهر،  نهاية دينار مليون  ١٩٩,٣١ إلى يناير، شهر  مطلع دينار  مليون

المئة.  ١١ في وبنسبة  دينار، ٢٤,٣٦ مليون نحو تبلغ بخسائر

ص٢) (التفاصيل

االقتصاد إلنعاش المحلي الناتج من ٪5 - 2 لصرف الحكومات دعوة
سلمان عباس - المنامة §

إلدارة لــيــنــش  ــل ــري ــي «م عــن ـــدر ص تــقــريــر  ــع  ــوق ت  ]
معالجة في محوريًا دورًا الحكومات تلعب أن الثروات»،
عن العالمية، باألسواق تعصف التي االقتصادية األزمة

النمو. لتحفيز العام الضرائب واإلنفاق تخفيض طريق
بين تــوازن  أن  الحكومات على يتوجب أنه  ذكر لكنه
إلى واللجوء العام  اإلنفاق خالل  من التنمية على العمل
سيكون   2009 أن وخــصــوصــًا المفرطة، االســتــدانــة 
التدخل سيلعب «إذ الــعــالــم دول القــتــصــادات حــاســمــًا 
سنواجه كنا  إذا ما تحديد في  مصيريًا دورًا الحكومي 
 12 فــي ينتهي أن يمكن نسبيًا ـــادًا وح قصيرًا هبوطًا
واجهته كالذي وبطيئًا  طويًال ــودًا رك أو القادمة شهرًا

التسعينيات». في اليابان
2 - 5 في  صرف على الحكومات قد يتوجب أنه ن وبيَّ
إنعاش في للمساعدة اإلجمالي المحلي الناتج من  المئة 
ورجــال المستهلكين  ثقة وتــقــويــة ـــدول  ال ــادات  ــص ــت اق

العالمية. االئتمان أزمة بسبب اهتزت التي األعمال
يعمل الذي  دوغن جاري ألفه الذي التقرير وأوضح 
سيتطلع لــيــنــش»، «مــيــريــل  ـــ ب الــثــروات إدارة  قسم  ــي  ف
المتحدة الــواليــات حكومة سندات إلــى «المستثمرون
التقدم مدى لمعرفة مهم كمقياس األمد طويلة األميركية
السندات مردود ارتفاد وسيكون العالمي، االنتعاش في

اإلنفاق». في بالغت قد الحكومات أن على دليًال
العالمية في سياستها تجاوب الحكومات أن ن بيَّ لكنه
مدة ــول  ط على حــاســم  مــغــزى ذا  يــكــون قــد  ـــة  األزم إزاء 

وشدته. األسواق في التراجع
يقدموا أن السياسة صانعي على «يتوجب وأضاف
ويمكن االقتصادات، تنشيط  أجل من فاعلة مالية رزمًا
فشلت إذا  أنه  غير  ،2009 في االنتعاش بذور تزرع أن
عــدة ـــى إل يــمــتــد ـــــودًا رك نــواجــه  أن  يــمــكــن  تــثــبــت أن  فــي 

سنوات».

توقع مما أكبر  «هو االنكماش خطر أن دوغــن ورأى
الستمرار قليلة إمكانية  ثمة  أن  ونظن الناس،  من كثير
كبيرة، أضــــرار  ذات ســتــكــون تــداعــيــاتــه لــكــن  الـــركـــود، 
نشطة تــبــقــى أن الــنــقــديــة  الــســلــطــات  عــلــى  وســيــتــوجــب 

تقاوم الخطر». ومتيقظة لكي
العالمية، األســـواق في األسهم أسعار إلــى وتطرق
سيسيطر ـــاح األرب ــزول  ن أن  ــم رغ على ــه  إن ــن دوغ فقال 
قد العالمية للبورصات انتعاشًا فإن األول، الفصل في 

العام من األول النصف خــالل الــحــدوث محتمل  يكون 
االستهالكية. األسهم منه وستستفيد الجاري،

تكون ــد  ق ــول ــأص ب الــمــســنــودة ــم ــه األس أن  ـــاف  وأض
واقعيًا،  االنكماش خطر كان إذا  إال 2009 في األفضل

انكماش». هناك يكون لن أنه رأينا «وفي
في النمو  لتنشيط الحكومية اإلجــراءات أن أفــاد كما 
بتخفيض المركزي المصرف  قيام وكذلك  االقتصاد،
األسهم ــواق أس في فــورة في تساهم قد  الفائدة أسعار

«وعــلــى  ،2009 ـــن م األول الــنــصــف  ـــي  ف ــة  ــي ــم ــال ــع ال
لجني مستعدين ويكونوا  حذرين يبقوا أن  المستثمرين
في قوته سيفقد  الصعود هذا مثل أن نعتقد إذ ــاح،  األرب

.«2009 العام من الثاني النصف
تعود قد السلع أســواق  أن حين  في أنه التقرير ن وبيَّ
فإن الصعود قد العام، من األول في النصف نشاطها إلى
المستهلكين من قوي طلب  في غياب األجل قصير يكون
الثمينة المعادن وأن األميركية، المتحدة  الواليات في

يستفيد ــد ق إذ  مستمر، بــارتــفــاع تنعم ــد ق ــب  ــذه ال مثل 
الدوالر األميركي. سعر ضعف من الذهب

الفائدة معدالت الوقت الذي تتجه فيه في أنه وأضاف
حيوية ستكون المستهلكين ثقة  عودة فإن الصفر، إلى
وباإلضافة االقتصاد، في  النمو تنشيط  إعادة أجل من
«سيحتاج الحكمي،  واإلنــفــاق الفائدة معدل هبوط إلــى 
حتى أمان في وظائفهم بأن اإلحساس إلى المستثمرون

أموالهم». بالثقة عن صرف يشعروا

إبراهيم) عيسى (تصوير: المنطقة  في التطورات االقتصادية يستعرض دوغن جاري

أهمية متخصص، اقتصادي تقرير أكــد  §
لمراقبة العربية المركزية للبنوك نظام إيجاد
العربية ــدول ال في المالية للمؤسسات دقيقة
بها عصفت التي الدولية بالمؤسسات المرتبطة
البدء فورًا عن ضرورة فضال االئتمانية، األزمة
العمالت بين االرتــبــاط فــّك إجـــراءات اّتخاذ في 
عنه واالستعاضة االميركي والــدوالر العربية

متنوعة. بمجموعة عمالت
معلومات «مركز أعده الذي التقرير ونصح
سريعة ــــراءات إج ــاذ ــخ ات ــرورة  ــض ب مــبــاشــر»، 
ــع واق تــنــاســب ــة ــذري ــول ج ــل ــاد ح ــج ــــادة إلي وج
من للتخفيف العربية  الــســاحــة على ــال ــم األع
المزيد ألن العالمية،  االقصادية  األزمــة حــدة
على سلبية آثارًا يترك أن  شأنه من االنتظار من
ولفت العربي. العالم في المحدود الدخل ذوي
العربية المصارف من  العديد تأثر  إلى التقرير
أحد كان الــذي العقاري، الرهن بأزمة الكبيرة
وشرق أميركا في المالي االنهيار أسباب أهم
انكماش حصول إمكانية مــن ــذر ح كما آســيــا.
استمرت حال في العالمية التمويل مصادر في
القادمة، الفترة خالل والسيولة االئتمان أزمة
اإلقـــراض على  يــؤثــر أن شــأنــه  مــن الـــذي  األمـــر 
على التقرير الدول العربية. وحض في الداخلي
في العربية المصارف  موقع تعزيز  ــرورة ض
فيما االندماجات  ودعــم العالمية المال أســواق
أجــواء في المنافسة من المزيد لتحفيز بينها
ص4) (التفاصيل االقتصادي.                            الركود

«تو كونيكت» عبر البحرين في أعمالها توسع «بريتيش تيليكوم»
كونيكت»، «تو االتصاالت شركة  وقعت ]
شركة مع شراكة اتفاقية  البحرين  ومقرها
تهدف (British Telecom) تيليكوم بريتيش
العالمية الشركة  أعــمــال نطاق توسيع ــى  إل
العاملة ــات ــرك ــش ال وتمكين الــبــحــريــن، ــي  ف
وفاعلية بسهولة االستفادة من المملكة في
تقنيات مجال في العالية القدرات من مطلقة

المعلومات واالتصاالت.
منطقة ــي ف تيليكوم» «بريتيش وتعمل
م وتــقــدِّ  ،١٩٨٥ ــام ــع ال مــنــذ األوســــط ــرق  ــش ال

في المنطقة. شركة ٣٠٠ من ألكثر خدماتها
لشركة الــتــنــفــيــذي ــس ــي ــرئ ال يــفــصــح  ـــم  ول
ولكن العقد قيمة عن الشيراوي فهد توكونيكت

أرقام. ٧ عن يقل ال أنه ذكرت مطلعة مصادر
بيان رسميأفادأنشركة«توكونيكت» تعد
«بريتيش لشركة  الداعمين الشركاء أهمِّ  من

الشركة لشركاء العالمي والبرنامج تيليكوم»
تقنية لخدمات دة المزوِّ للشركات يتيح الذي
في لها تمثِّ أن الشبكية والخدمات المعلومات
خدمات مجموعة وتسويق وأسواقها بلدانها
من الــعــالــمــيــة الشبكية الــمــعــلــومــات تقنية 

وبيعها. البريطانية الشركة
«بريتيش تــحــالــف ــج ــام ــرن ب إطـــالق  وتـــمَّ 
وشركة ،٢٠٠٨ العام في رسميًا تيليكوم»
إلى ين المنضمِّ الشركاء أول هي «توكونيكت»
الذي األوسط، الشرق منطقة في التحالف هذا
الشركاء  من  ١٠٠ من أكثر  عضويته في يضم 
ركائز إحدى ويشكل العالم، دول مختلف في
للوصول تيليكوم» «بريتيش استراتيجية
وتزويدهم والمحتملين الحاليين  زبائنها إلى

المتكاملة. بخدماتها
في األعمال تطوير مدير إلى البيان ونسب

وشمال األوســط الشرق تيليكوم» «بريتيش 
«تعتبر قوله  القباني وائــل (مينا)  إفريقيا
إلتاحة مثالية  المحلية الــشــراكــة منظومة
بالشكل لالستفادة الشركات ــام أم الفرصة
الــعــالــمــيــة، ــات الــشــبــكــيــة ــدم ــخ األمــثــل مــن ال
أحد عبر تتم العالقة ــذه ه مثل أن والسيما

الموثوقين». المحليين الشركاء
لغة أن العالقة هــذه يميز  ــذي «ال ــاف وأض
المعنية الــشــركــة بين ــل ــواص ــت وال ــال  ــص االت
اللغة هـــو  تــيــلــيــكــوم) ــش ــي ــت ــري (ب ـــاء  ـــرك وش
العملة ــي ه الصفقات عملة وأنَّ المحلية، 
الشراكة هذه  أن من واثقون ونحن المحلية، 

كلَّ المملكة ــي ف العاملة للشركات ستوفر
أنها وخصوصًا المجال،  هذا في  احتياجاتها
وعالميًا». إقليميًا مرموقين اسمين بين تجمع
ص٣) (التفاصيل

الممتازة بالبحرين العقارات أسعار «غلوبل»: انخفاض
(غلوبل)، العالمي  االستثمار بيت قال ]
شهدت الــبــحــريــن ــي ف ــارات ــق ــع ال ــار  ــع أس إن 
الماضية األربعة ــوام األع في  كبيرا ارتفاعا
معظم إن إذ العرض، عن الطلب زيادة بسبب
البحرين فــي  الــجــديــدة السكنية  الــعــقــارات 
حين في المرتفع،  الدخل ذوي فئة استهدفت 
ظل ــي ف اآلن تظهر ــارات ــق ــع ال ــار  ــع أس ـــدأت  ب
اعتدالها، على تــدل  عــالمــات المالية األزمــة
الشحيحة ــة ــول ــي ــس ال ظـــل فـــي  ــا  ــوص ــص وخ
الــســوق ـــي ف ــن ــري ــم ــث ــت ــس ــم ـــف ثــقــة ال ـــع وض
حجم تراجع إلــى أدى الــذي  األمــر العقارية، 

السكنية. العقارات  مبيعات في التعامالت 
الــوحــدات أســعــار تنخفض أن تــوقــع  كما 
 ١٥ بين تــتــراوح بنسبة الممتازة السكنية
إلى  المطورون سيسعى  حيث  المئة في و٢٠ 

السوق. في عقاراتهم تصريف

نشاطا البحرينية العقار  سوق وشهدت
األخيرة. األربعة ــوام األع مــدار  على متزايدا
قــوانــيــن ــت ــن س ــن ــري ــح ــب ــة ال ــوم ــك وكـــانـــت ح
نشاط تحفيز ــــادة زي ــي  ف أســهــمــت مــتــنــوعــة 
قوانين أقــرت حيث البالد، في  العقار سوق

المملكة. في  للعقارات األجانب تملك تجيز
على البحرينية الحكومة تركيز ويعزى
رغبتها إلــى أســاســيــة بصفة الــعــقــار قــطــاع 
االقتصادية قاعدتها  تنويع فــي  بالتوسع
العقارية المشاريع في االستثمار خالل من
الفئتين جـــذب إلـــى تــهــدف الــتــي ــرى  ــب ــك ال

والدولية. اإلقليمية
البحرين ــي ف ــارات ــق ــع ال ــار ــع أس وحــقــقــت 
الماضية، األربعة األعــوام  في كبيرا ارتفاعا
إلــى أســاســيــة بصفة االرتــفــاع هــذا  ــزى  ــع وي
معظم إن  إذ الـــعـــرض،  عــلــى الــطــلــب ــــادة  زي

البحرين فــي  الــجــديــدة السكنية  الــعــقــارات 
هــذا، المرتفع.  الــدخــل ذوي فئة  استهدفت
يتركز التي (المنامة)، العاصمة وشهدت
في ارتفاع معدل أعلى السكان، غالبية فيها
 ٦٠٠ ــى  إل  ٤٠٠ نحو بلغ الــعــقــارات أســعــار 
الماضية. األربــعــة ـــوام األع ــالل خ المئة فــي 
الدول في  العقارات أسعار ارتفعت حين  في
المئة.  فــي و٤٠٠  ٢٥٠ بين مــا ــى إل األخـــرى
ــارات ــق ــع ال أســعــار ـــم ذلــــك، بــــدأت ــى رغ ــل وع
تدل عالمات  المالية األزمة ظل في اآلن  تظهر
السيولة ظــل فــي وخصوصا اعتدالها  على 
في المستثمرين ثــقــة ــف ــع وض الشحيحة 
تراجع إلى أدى الذي األمر العقارية، السوق 
ــارات ــق ــع ال مــبــيــعــات ــالت فــي ــام ــع ــت حــجــم ال

. لسكنية ا
ص٣) (التفاصيل
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دومينيك الــدولــي، النقد لــصــنــدوق  المنتدب العضو قــال   ]
المئة  في  8 بنسبة ينمو  قد الصيني االقتصاد إن  أمس  شتراوس
وتوقع الهدف. هذا إلى للوصول صعبا سيكون لكن العام؛ هذا
المئة  6,7 في بنسبة آسيا في اقتصاد أكبر ثاني ينمو أن الصندوق
تحفيز إلقرار متسع الصين لديها شتراوس أن وأضاف العام. هذا

جديد. مالي

فتوى إندونيسيا العلماء في مجلس أصدر أن بعد الشركة إنتاج وانخفض اإلندونسية. الشرقية جاوا مقاطعة في للسجائر عمال بمصنع
استخدام قيود على وضع انتقدوا التبغ وصناع البالد، في المدخنون وللنساء الحوامل واألطفال. العامة، األماكن في التدخين تحظر
أن إلى أشاروا لكنهم بالخطوة، رحبوا العامة مجال الصحة الحياة الخاصة. العاملون في في تدخل بأنها ووصفوها هيئة، أعلى من التبغ

(رويترز) العالم. في للتبغ سوق أكبر خامس إندونيسيا وتعد المزيد، عمل إلى حاجة في الحكومة اآلن

النفيسي سمير
 31 في المنتهية عن نتائجها المالية للسنة «إنوفست» كشفت ]
إدارتها مجلس اجتماع بعد وذلك ،2008 األول كانون ديسمبر/
دوالر  مليون 91,2 بلغ ـــاح أرب صــافــي حققت إذ (األحــــد)؛ ــوم  ي
حققته  عما المئة في  101,7 إلى يصل ارتفاعًا وسجلت أميركي،

مليون دوالر.  45,2 والبالغ ،2007 بنهاية العام
اإلدارة مجلس رئيس  أكــد  المالي، األداء بشأن له تعليق وفــي
بتسجيل ،2008 للعام أعمالها اختتمت «الشركة أن النفيسي، سمير
والصعوبات االقتصادية األزمــة ظــروف  رغم  على استثنائية أربــاح

رافقتها». التي
سياسة نجاح على تأكيدنا لتعكس تأتي النتائج «هذه أن إلى وأشار
والصمود لجميع األطراف، أفضل النتائج تقديم التشغيلية في شركتنا
«هذه أن مؤكدًا غير المتوقعة»، تحديات السوق أكبر من واحد وجه في
المتمخض الشركة أداء مستوى عن تكشف فعلية مؤشرات هي األرباح

االستثمارية األخرى». وأنشطتنا مشاريعنا أداء مستوى عن
«إنوفست» الخليج شركة إدارة مجلس رئيس -

التجارة التي تشمل القطاعات من العديد في بخبرة واسعة يتمتع -
والصناعة والخدمات المالية.

النفيسي «يعقوب لشركة الــعــام المدير  منصب حاليًا يشغل  -
وكلتا التجارية النفيسي لشركة السابق  الــعــام والــمــديــر ــاؤه»  ــن وأب

دولة الكويت. في الشركتين تقعان
التجاري الكويت بنك فــي قيادية مناصب ــدة  ع ــك ذل قبل شغل   -

العازلة. المواد لتصنيع الكويت وشركة
من العديد إدارات مجالس في عضويته بحكم كبيرة بخبرة يتمتع -

الخليجي. التعاون مجلس دول في والشركات المالية المؤسسات
المتكاملة الــحــلــول أنــظــمــة شــركــة  إدارة مجلس رئــيــس  حــالــيــًا   -
وعضو الكويتي التمويل بيت إدارة  مجلس  رئيس ونائب (الكويت)،

الكويت. بدولة الخليجي االستثمار بيت إدارة مجلس
الخليجي والمصرف الخليجي  التمويل بيت إدارة  مجلس عضو -

البحرين. بمملكة التجاري البحرين المركزي المصدر: مصرف

المشروعات حكومة البحرين على مصروفات

مليارات   3,12 إلى القمح من الجزائر  واردات قيمة  ارتفعت ]
.2007 الــعــام  دوالر مليار  1,39 مقابل الماضي الــعــام دوالر
االثنين نشرت لإلحصائيات الجزائري للمركز بيانات وأظهرت 
إلى ارتفعت إذ الماضي؛ العام قياسيًا رقمًا بلغت القمح واردات أن

في 2007. طن ماليين مقابل 4,85 طن ماليين 6,35

كرايسلر شــركــة أن ــوز» ــي ن «أوتــومــوتــيــف صحيفة  ذكـــرت   ]
موظفيها. الستقالة جديدة خطة  ستقترح  السيارات، لصناعة
الخطة وتتعلق  القرار.  بهذا األميركي الفرع  نقابة الشركة وأبلغت
أفضل على يحصلون الذين القدامى بالعمال لالستقالة الجديدة
هو والهدف المسبق.  التقاعد  عبر وستتم الشركة،  من  الرواتب

المنافسة. الشركات مع «كرايسلر» لدى الرواتب تكاليف تقريب

رئيسًا رضي عباس
العرب» «المحاسبين لـ

مجلس ــس ــي رئ ــب ــخ ــت ان  ]
الــمــحــاســبــيــن جــمــعــيــة  إدارة 
رضـــي ـــاس ـــب ع الــبــحــريــنــيــة،
إدارة لمجلس رئيسًا باإلجماع
للمحاسبين الـــعـــام ـــاد ـــح االت
لــدورتــه الــعــرب والمراجعين
تمتد التي الحالية  االنتخابية 
ذلك جاء و2010. 2009 بين
العمومية الجمعية  اجتماع  في
في الكويت عقدت لالتحاد التي
وتــتــبــوأ ــي. ــاض ــم األســـبـــوع ال
للمرة االتحاد رئاسة  البحرين

تاريخها. في األولى
الــعــام ــــاد ــــح االت أن  ـــر  ـــذك ي
ــن ــي ــع ــراج ــم لــلــمــحــاســبــيــن وال
الــمــؤســســات ــو أحـــد ــرب ه ــع ال
ــدة ــوح مــجــلــس ال ـــى الــتــابــعــة إل
التابع الــعــربــيــة ــة ــادي ــص ــت االق
منذ العربية الــدول جامعة إلى
أصــبــح ــن ــي ح  ،2006 ـــام ـــع ال
الــنــوعــيــة ــــــادات ــــــح أحـــــد االت
قبل مــن المقرة المتخصصة
رضــي نــــوه الــمــجــلــس، وقــــد
من الـــذي  ـــدور ال محورية ــى  إل
في االتحاد به يقوم أن المؤمل
العربية القمة أهـــداف ترجمة
في عــقــدت الــتــي االقــتــصــاديــة
شــهــر خـــــالل دولــــــة الـــكـــويـــت
الماضي؛ الثاني كانون يناير/
جانب إلــى االتحاد يضطلع إذ
ـــدور ب مـــؤســـســـات الــجــامــعــة
االقـــتـــصـــادي ــل ــم ــع ــز ال ــزي ــع ت

المشترك. العربي

إلــــى ــــــاد ــــــح ـــــدف االت ـــــه وي
شــأنــه ـــل مــــا مــــن ـــك الــــقــــيــــام ب
والــتــكــامــل تــحــقــيــق الــتــنــســيــق
ــة ــن ــه م ـــم وتــــطــــويــــر ـــي ـــظ ـــن ـــت ل
ـــة والــــمــــراجــــعــــة ـــب ـــاس ـــح ـــم ال
وإعـــــداد ــة ــي ــرب ــع ـــــدول ال ـــى ال ف
ـــات، ـــي ـــوص ـــت الـــــدراســـــات وال
اعتماد أو إعــداد وخصوصًا،
وتطويرها المهنية المعايير
ذلـــك فــــى بـــمـــا  ومراجعتها,
والمراجعة المحاسبة معايير
المهنة. وآداب سلوك وقواعد
الـــالزمـــة اقـــــتـــــراح الــــقــــواعــــد
الـــزمـــالـــة ـــان شــــهــــادة ـــح ـــت الم
الجوانب ذلك فى بما وتنفيذه,
والعملية والــعــلــمــيــة المهنية 
والمراجعة. المحاسبة لمهنة
المهني التعليم برنامج وضع
والمساهمة وتنفيذه المستمر
والعملي العلمي التطوير فى
بما الــمــهــنــة مـــزاولـــي لــتــأهــيــل 
الــتــطــور ــة ــب ــواك م ــن  م يمكنهم 

العالمي. االقتصادي

لمشاريعها اإلداري الفريق ع للتطوير» توسِّ «منارة
الشركة للتطوير،  منارة شركة أعلنت  ]
مــقــراً الــبــحــريــن ــن م تــتــخــذ ــي  ــت ال الــعــقــاريــة 
الــمــديــريــن ــار  ــب ك ــن م فــريــقــهــا تــوســيــع  ــا،  ــه ل
للتطوير. ــراً ــدي م بــرانــيــغــان ــول  ب بتعيين 
تــطــويــر مــســئــولــيــة ــان  ــغ ــي ــران ب ــى  ــول ــت ــي وس
منارة لشركة الطموحة التنموية الخطط
الــمــخــتــلــفــة الـــمـــشـــاريـــع  عــلــى  ـــــــراف  واإلش

. كة للشر
مــتــنــوعــة ــرة  ــب ــخ ب بــرانــيــغــان ــع  ــت ــم ــت وي

مــجــال  فـــي  عـــامـــًا   ١٩ ـــى إل تــمــتــد ـــة  ـــع وواس
ذلـــك فـــي بـــمـــا والـــمـــمـــتـــلـــكـــات، الـــعـــقـــارات 
المشاريع وإدارة العقاري المسح عمليات
مــســئــولــيــة تـــولـــى ــا ــم ك ــــواذات.  ــــح ــــت واالس
ــع ــاري ــش م مـــن ــــع واس عـــدد ــى  ــل ع ـــــراف  اإلش

والتجارية. السكنية الوحدات تطوير
التنفيذي الرئيس قال المناسبة وبهذه
«يــســرنــا ــا: شــمَّ ــم ــري ك لــلــتــطــويــر، ــارة  ــن ــم ــل ل
اإلداري فــريــقــنــا ـــى إل ــان ــغ ــي ــران ب ــام  ــم ــض ان

في مــعــه الــعــمــل إلـــى ونــتــطــلــع  الــمــتــنــامــي، 
تعيين ويــجــســد المستقبلية. مشاريعنا
للعام التنموية استراتيجيتنا برانيغان
السوق».  قدرة في ثقتنا يعكس كما  ٢٠ ٠٩

يعزز برانيغان  بول «تعيين أن وأضاف 
من والمكون (مــنــارة)  لدى  التطوير فريق 
عنصراً ويضيف المتميزين،  المديرين  كبار
والمتنوعة الواسعة  مجموعتنا إلى  جديداً

والمتخصصين». الخبراء من

رضي عباس

شما كريم

تكنولوجيا المعلومات استراتيجية تطور مطار البحرين شركة
أمــس، الــبــحــريــن ــار ــط م ــة  ــرك ش ــت  ــع وق  ]
تكنولوجيا استراتيجية لتطوير اتفاقية
البحرين لــمــطــار ـــاالت  ـــص واالت الــمــعــلــومــات 
العاملة الشركة  ،SITA شركة مــع ــي،  ــدول ال
األعمال لحلول المتكاملة الخدمات تقديم في

النقل الجوي. لصناعة االتصاالت وخدمات
عليها التوقيع تم  التي االتفاقية  وتنص
ــة ــرك وش ــن ــري ــح ــب ال ــار ــط ــة م ــرك ــن ش ــي ـــس ب أم
تكنولوجيا  استراتيجية  تطوير  على  SITA
الخطة بــحــســب واالتــــصــــاالت ــات  ــوم ــل ــع ــم ال
الــدولــي، البحرين مــطــار  لتطوير الرئيسية 

وتكنولوجيا التقنية األنظمة االتفاقية وتشمل
وحماية وأمــن البيانات، ومركز االتــصــاالت،
التي الفرص إيجاد إلى باإلضافة المعلومات

الشركة. إيرادات زيادة يمكن خاللها من
مــطــار ــة ــرك ــش ل ــس الــتــنــفــيــذي ــي ــرئ ــــد ال وأك
على له تصريح  في  العلي، أسامة  البحرين 
األداء، وكفاءة للمطار، االستراتيجي الموقع 
الحفاظ إلى يسعى الدولي  البحرين  «مطار أن
التطورات مواكبة خالل من الموقع هذا على
المعلومات تكنولوجيا مجال في المتسارعة
الكفاءة تطوير على والتركيز ــاالت ــص واالت

خطط لمواكبة  حديثة استراتيجية ــع  ووض
وتطويره». المطار توسيع

االتفاقية توقيع أعقاب في العلي، ــال وق
للمبيعات اإلقليمي المدير مع جمعته التي
اهللا: عــودة مصطفى ،SITA شركة عــن ممثًال
البحرين مــطــار شــركــة استراتيجية  ــز  ــرك «ت
خدمات وتقديم وتوسعته المطار تطوير على
البنية االعتبار في أخذاً وشاملة، حديثة تقنية
في ستساهم المطار، التي القائمة في التحتية
عالمية مرتبة إلى الدولي البحرين مطار نقل

التصنيف».

االتفاقية توقيع أثناء

نار
دي

ون 
ملي
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دينار مليون 100 بـ عمليتين من يتخارج

للمواد الغذائية شركة تأسيس على «السالم» يعمل
سلمان عباس - السيف ضاحية §

- ــرف الــســالم ــص ــم ل ــس الــتــنــفــيــذي ــي ــرئ ــف ال ــش [ ك
من التخارج يعتزم مصرفه  أن تقي،  يوسف البحرين
دينار  مليون   ١٠٠ نحو قيمتهما استثماريتين عمليتين
تأسيس على فيه  يعمل وقت في الجاري، العام  خالل
بهدف المملكة ــي ف الــغــذائــيــة ــواد ــم ــل ل ضخمة  ــة  ــرك ش
االستهالكية المواد على المتزايد الطلب من االستفادة

االستيراد. على أساسًا تعتمد التي
في اإلدارة  مجلس عضو أيــضــا ــو وه تــقــي، ــر  ذك كما 
اإلسالمية، الشريعة لمبادئ وفقا يعمل الذي المصرف
هي   ٢٠٠٩ العام في البنوك تواجه  التي  التحديات أن
قلة ظل في لديها التي السيولة على الحفاظ كيفية في
عدم ت ولدَّ التي العالمية المالية األزمة نتيجة توافرها

المصارف. بين الثقة
تأسيس ــش ــام ه عــلــى ـــال» ـــم وأع «مـــال  تــقــي  ــغ  ــل وأب
لديه المصرف أن البحرين في جديدة خدمات شركة
المالية باألزمة أسعارها تتأثر لم كثيرة «استثمارات
استثمارين من هذه السنة أن نتخارج ونتوقع العالمية،
بالقطاع  يتعلق األول ــار،  ــن دي مــلــيــون  ١٠٠ قيمتهما
في البديلة بالطاقة والثاني المكرمة مكة في العقاري

كونغ». هونغ
عن المشروعين، إضافية تفصيالت أية تقي يعط ولم
التضامن بــنــك مــع تــحــالــف قــد ـــان ك ــرف  ــص ــم ال ــن  ــك ول
المنفعة صكوك  إصدار بهدف اليمني الدولي اإلسالمي 
 ٨٦ (نحو  سعودي ــال  ري مليون  ٨٥٧ قيمتها الجزئية 
شراكة في المصرفين بعد دخول بحريني) دينار مليون
بمكة الجوار» «برج في  السكنية بالوحدات  لالستثمار
تجارية  منها  ١١ طابقًا،   ٣٣ من يتكون والذي المكرمة،

غرفة. على ٤٦٢ يحتوي سكنيًا، و٢٢ طابقًا
اليمني، التضامن  وبنك السالم بنك  من كل ويملك
«تضامن باسم البحرين في مصرفية وحدة لديه الذي
المئة  ٥٠ في أي االستثمار، في متساوية حصة كابيتال»

منهما. لكل
آخر بــرج في  لالستثمار يخطط  السالم بنك أن كما
خمسة من يتكون الــذي نفسه الجوار» «بــرج مبنى في 
في االستثمار كيفية عن بالكشف البنك وسيقوم أبراج،

الحق. وقت
إن قال  ولكنه بأكمله، المشروع قيمة تقي يذكر ولم 
مجال في العهد  حديث  االستثمارات من النوع هذا «مثل 
دراسة بعد ارتأى السالم بنك  وإن  اإلسالمية، الضيافة 
متأنية أن هناك فرصًا استثمارية عديدة يمكن من خاللها
منتجات وتقديم اإلسالمية، الضيافة صناعة تطوير 
ولدينا المستثمرين، ــى إل مجزية عــوائــد ذات مبتكرة 
في اإلسالمية الضيافة في االستثمار توسيع في تصور

وخارجها». البحرين

تــأســيــس شركة بــصــدد وأوضــــح تــقــي «نــحــن كــذلــك
الــعــربــيــة الــمــمــلــكــة فـــي ــاري ــق ــع مــشــتــركــة لــلــتــطــويــر ال
المتوسط ــل ــدخ ال ـــذوي ل مــســاكــن  ــاء ــن وب الــســعــوديــة، 
في استراتيجي شريك مع بالشراكة جدة، في والمحدود
مليون   ٥٠ نحو تبلغ أن  يتوقع باستثمارات السعودية، 

دينار».
المشاريع، هذه  دراسة صدد في اآلن «نحن وأضاف
إننا إذ السعودي؛ الشريك  مع مناصفة  ستكون التي
وبحسب ــة، ــاري ــم ــث ــت االس ــرص ــف ال ــن م ــد  ــدي ــع ال نـــدرس 
 ٥٠ نحو يكلف السعودية في المشروع فإن التخطيط

دينار». مليون
إن فقال البحرين في المصرف مشروعات إلى وتطرق
بإنشاء الزراعي، القطاع  في كبير مشروع  لديه مصرفه
وستكون البنك، إلــى بالكامل مملوكة لألغذية شركة
شــركــاء تجميع  ـــدد ص فــي  اآلن ــن ــح ون كــبــيــرة  ــة  ــرك ش

.٢٠٠٩ في الشركة تأسيس سيتم إذ استراتيجيين؛
المشروع، تزويد مصدر السودان  «ستكون وأضاف
آخر مشروع لدينا أن كما آسيا.  شرق دول بعض وكذلك
إلى يسعى المصرف إن إذ الصين؛ في البديلة للطاقة
الدول من السودان  وتعد المجال». هذا في كبير  توسع
أحد وصفها زراعية بثروة تنعم التي الكبرى العربية
احتياجات تغطي أن تستطيع بأنها الدبلوماسيين

جيداً. استغاللها العربية إذا تم الدول جميع
باألسواق عصفت التي عن أزمة االئتمان تقي وتحدث
كثيرة  تحديات «سيشهد  ٢٠٠٩ العام أن فذكر العالمية
الفرص»، اغتنام وكذلك السيولة، على الحفاظ أهمها
إذ األســــواق؛ فــي السيولة نقص نتيجة  ــرت ــواف ت التي 
إلى بالنسبة األســوأ هو الجاري العام يكون  أن يتوقع 

المؤسسات المالية.
احتياطاتها باتخاذ قامت  التي  «البنوك وأضـــاف

البنوك ولكن على المرحلة الحرجة، التغلب من ستتمكن
لكن جمة.  مصاعب تشهد قد احتياطاتها  تأخذ لم التي 
لن الخليج منطقة في البنوك على األزمة تأثير أن أتوقع
ونحن ــا أوروب في البنوك  وصلته الذي  المستوى يبلغ

خيراً». نتوقع إسالمي كبنك
في الــســالم مصرف مــشــروعــات عــن الكشف  ويــأتــي 
باآلثار تشعر المنطقة  دول اقتصادات فيه  بــدأت وقت
األسواق ضربت  التي العالمية االئتمان ألزمة السلبية
الواليات المتحدة في مصارف إفالس إلى وأدت العالمية
المالية للمؤسسات كبيرة مالية وخسائر األميركية
توفر قد فإنها  وبذلك العالم،  دول  بقية في والشركات 

لالستثمار. فرصًا
أدت العالمية المالية الهزة أن مالي تقرير وأوضــح
السوقية  القيمة مجموع من المئة ٥١ في نحو فقدان إلى
،٢٠٠٨ العام في العالم في المالية الخدمات لقطاع

بتجميعها منذ األسهم مالك قام التي القيمة على وقضى
االضطرابات أن إلــى يسير  االعتقاد وأن ،٢٠٠٣ العام

طويل. وقت إلى ستستمر
في الــعــالــمــيــة ــارف ــص ــم ل ــــاء تــنــفــيــذيــون ــــاد رؤس وأف
قبل المالية ــة  األزم انتهاء يتوقعون ال أنهم  استطالع

.٢٠١٠ العام
العام آب أغسطس/ في أوًال المالية ــة األزم ــدأت وب
ــات  ــوالي ال ــي ف ــاري  ــق ــع ال ــن ــره ال مشكلة  بسبب   ٢٠٠٧
تنتقل أن قبل المصارف، في وتركزت األميركية المتحدة
البنوك  أصابت ائتمانية أزمة إلى  ٢٠٠٨ العام ربيع في

اإلقراض. على قدرتها من ت الغربية وحدَّ
أزمة أصبحت ،٢٠٠٨ العام أيلول سبتمبر/ وفــي
وبعض ـــرذرز  ب ليمان بنك إفـــالس بعد  عالمية مالية 
بين ــرة ــي ــب ك ــر ــائ ــس خ ـــى إل وأدت األخـــــرى،  الــشــركــات 

البحرين. في ضمنها مصارف تعمل من المصارف

عقيل الفردان) (تصوير: «مال وأعمال»           إلى تقي متحدثًا يوسف

يناير مليونًا في يربحون 30 5 مستثمرين

البحرين بورصة في دينار مليون 146 كويتيون يخسرون
المغني عباس - §المنامة

حصة   ٣١ يمتلكون  كويتيًا مستثمراً  ٢٦ أن رسمية بيانات أفادت ]
المالية  لــألوراق البحرين سوق في مدرجة شركة  ١٦ في استراتيجية
سوقية (دفترية)  خسائر ١٤ مستثمراً تكبدوا منهم البحرين)، (بورصة
شهر  في دينار مليون  ١٤٦ نحو تبلغ يمتلكونها التي  األسهم قيمة في

الماضي. الثاني كانون يناير/
دفترية  أرباحًا حققوا كويتيين مستثمرين  ٥ أن البيانات وأوضحت
يمتلكونها، بينما  األسهم التي قيمة ارتفاع من دينار مليون ٣٠ تبلغ نحو
تغيير خالل دون من قيمة أسهمهم على نتائج المستثمرين حافظ باقي

الماضي. الشهر
الشركات أسعار عن المالية سوق البحرين لألوراق بيانات وبحسب
حصصًا  يمتلكون كويتيًا مستثمراً  ١٤ خسر المستثمرين، وحصحص
مليون   ٨٢١ من  قيمتها تراجعت سهم، مليار  ٢,٩ تبلغ  شركات  ٧ في
بخسائر  الشهر، نهاية دينار مليون  ٦٧٤ إلى يناير، شهر مطلع دينار

المئة. في وبنسبة ١٧,٨٨ دينار، ١٤٧ مليون تبلغ نحو
العامة المؤسسة هم: خسائر حققوا الذين الكويتيون والمستثمرون
االستثمارية  تمدين شركة دينار، مليون ٥٩,٥ االجتماعية للتأمينات
مليون   ١٦ الصباح  الناصر الصباح سالم الشيخ دينار، مليون  ٣٠,٥
بيت  ديــنــار، مليون  ٢١,٨ لالستثمار العامة الكويتية الهيئة ديــنــار،
 ٣,٢ لالستثمار  ــان األم شركة دينار، ماليين ٤,٨ الخليجي االستثمار
التجاري  شركة دينار،  مليون  ٢,٦ لالستثمار الدار شركة دينار، ماليين
دينار،  لالستثمار ١,٤ مليون االمتياز شركة دينار، مليون ٢,٦ لالستثمار
الكويتية  الشركة دينار، مليون  ٧٥٨ (غلوبل) العالمي االستثمار بيت
 ٦١٦ لألوقاف  العامة الكويتية المؤسسة دينار، ألف ٥٧٦ لالستثمار

دينار. ألف ١٨ والمخابز الدقيق لمطاحن الكويتية الشركة دينار، ألف
في يمتلكونها الــتــي  األســهــم قيمة النخفاض خسائرهم ـــاءت  وج
العربية  المؤسسة وهــي: البحرين، بــورصــة فــي مــدرجــة شــركــات   ٧
للتعمير الخليج شركة الدقيق، لمطاحن البحرين شركة المصرفية،
والكويت، البحرين بنك التجاري، الخليجي المصرف حاليًا، (إنوفست)

المتحد. األهلي والبنك البحرين اإلسالمي، بنك
التي األسهم قيمة في ارتفاعًا حققوا الذي الكويتيون المستثمرون أما
شركات   ٣ في  حصصًا يمتلكون  مستثمرين   ٥ عددهم فبلغ يمتلكونها،
دينار  مليون   ٤٦٤,٥ نحو  من قيمتها ارتفعت سهم، مليون  ٩٤٠ تبلغ
تبلغ  بأرباح الشهر،  نهاية دينار  مليون  ٤٩٢,٥ إلى يناير،  شهر مطلع 

مليون دينار. ٣٠ نحو
التي األسهم قيمة  في أرباحًا حققوا الذي الكويتيون والمستثمرون 
الهيئة  دينار، ٢٦ مليون القابضة الكويت مشاريع شركة هم: يمتلكونها
لالستثمار  الشركة الكويتية دينار، ألف ٨٢١ لالستثمار العامة الكويتية
االستثمار  وبيت دينار، ألف القابضة ٢١٩ صافي شركة دينار، ٥١٨ ألف

دينار. ألف ١٩٨ (غلوبل) العالمي
شركات   ٣ في يمتلكونها التي  األسهم قيمة الرتفاع أرباحهم وجاءت
الخليج بنك ــالم،  ــس ال مــصــرف وهـــي: البحرين، بــورصــة  فــي  مــدرجــة

الوطنية. الفنادق شركة المتحد،
 ٦ في  استراتيجية حصة  ١٢ أيضًا الكويتيون  المستثمرون ويمتلك 
أسعارها على أسهمها حافظت البحرين» «بورصة في مدرجة شركات
والشرق البحرين بنك وهي: تغيير،  دون من  الماضي يناير شهر خالل
للتأمين العربية المجموعة  للمال،  الخليجية  المجموعة  األوســـط،
وشركة الدولية، التكافل شركة للتأمين، الكويتية البحرينية (أريج)،

السيارات. لمواقف البحرين
بورصة في االستراتيجيين الكويتيين  المستثمرين  عــدد أن  يذكر
مليارات   ٤,٤ نحو  يمتلكون  ــراد، وأف مؤسسات بين  ٢٧ يبلغ البحرين

«البورصة». بحرينية مدرجة في شركة ١٦ سهم في
أن منذ البحرين بــورصــة فــي فــادحــة خسائر المستثمرون وتكبد 
عالمية مالية أزمة إلى وتحولها األميركية الرهن العقاري انفجرت أزمة
في ــادة ح تراجعات  إلــى  وأدت  ،٢٠٠٨ أيلول  سبتمبر/  منتصف في

العالم. أنحاء مختلف في المال أسواق
الجاري دوراً العام األول من للربع الفصلية المالية النتائج وستلعب

أوسلبًا. إيجابًا األسهم أسعار حركة في كبيراً

وأفراد مؤسسات بين ٢٧ «البورصة» في االستراتيجيين الكويتيين المستثمرين عدد يبلغ

لإلماراتيين السوقية الخسائر دينار مليون و24 ...

الشركات أسعار عن البحرين سوق بيانات وبحسب
مــســتــثــمــريــن   4 ــر ــس خ ــن، ــري ــم ــث ــت ــس ــم ال ــص  ــح ــص وح
 672 تبلغ  شركات  4 في حصصًا يمتلكون  إماراتيين 
 223,67 من السوقية قيمتها تراجعت سهم، مليون
مليون   199,31 إلى يناير، شهر  مطلع دينار  مليون
مليون   24,36 نحو تبلغ بخسائر الشهر، نهاية دينار

المئة. في 11 وبنسبة دينار،
خسائر حققوا الذين اإلمــاراتــيــون والمستثمرون 

من  دينار مليون  20,28 لالستثمار أبوظبي جهاز هم:
في  سهم مليون  551 تبلغ يمتلكها  أسهم قيمة تراجع 
اإلسالمي دبــي  وبنك المصرفية، العربية المؤسسة
البالغة  أسهمه قيمة انخفاض مــن ديــنــار مليون   2,5
ومــصــرف  ــســت»،  «إنــوف ــة ــرك ش ــي  ف ســهــم  مــلــيــون   17
قيمة  هبوط من  دينار  ألــف  900 اإلســالمــي ـــارات اإلم
الخليجي  المصرف في سهم مليون  90 البالغة أسهمه
دينار  ألف  649 لالستثمار دامــاك وشركة التجاري،

في  سهم مليون  14 البالغة أسهمها قيمة نــزول مــن 
األهلية. التأمين شركة

إماراتيين  مستثمرين  7 أن البورصة بيانات وتشير
مليون   235 (نحو  استراتيجية حصص  8 يمتلكون
لألوراق  في سوق البحرين مدرجة شركات 4 سهم في

الماضي. يناير  شهر خالل أسعارها تتغير  لم المالية)
تبلغ حصة المالية للخدمات  دبي  مجموعة وتمتلك
ظلت  بنك طيب)، سهم في 67 مليون (نحو  المئة 60 في
شهر  خالل دينار مليون 67 عند تغيير دون من قيمتها

. ير ينا
حــصــص   4 إمـــاراتـــيـــيـــن  ــن  ــري ــم ــث ــت ــس م  4 ــك ــل ــت ــم وي
(أريـــج) للتأمين العربية المجموعة فــي استراتيجة
(نحو  المئة في  27,69 المالية، البحرين سوق وهــم:

والتأمينات  للمعاشات العامة الهيئة سهم)، مليون  61
مليون   27,5 (نــحــو  الــمــئــة، ــي  ف  12,50 االجــتــمــاعــيــة
المئة،  فــي  12,36 اإلمــاراتــيــة المالية وزارة ســهــم)، 
المئة،  في  5 اإلسكان  وبنك سهم)،  مليون 27,2 (نحو

سهم). مليون 11 (نحو
في   7,5 اإلمـــاراتـــيـــة ــادق» ــن ــف ــل ل ـــا  ـــان «روت وتــمــتــلــك 
بــنــادر  ــة  ــرك ش ــي ف ســهــم  مــلــيــون   11,25 ــو ــح (ن الــمــئــة
الحوفاني سعيد  أحمد سليمان يمتلك بينما للفنادق)، 
شركة  في سهم مليون  13,48 (نحو  المئة في  8,99
المئة  ــي ف  8 الــحــوفــانــي يمتلك كــمــا لــلــفــنــادق)، ــادر  ــن ب
المتحدة  الخليجية الشركة في سهم مليون  16 (نحو

. ( ر ستثما لال
تعادل خسائر المستثمرين االماراتيين أن إلى يشار

في  البحرين»  «بورصة  خسائر  إجمالي  من  المئة في   4
يناير. شهر

متراجعة يناير  شهر أنهت «البورصة» أن إلى  يشار
قيمتها  ــي ف خــســائــر مــتــكــبــدًة  ــة،  ــئ ــم ال ــي  ف  8,3 بنسبة
ــذه  ه وتـــأتـــي ـــار. ـــن دي ــن  ــي ــالي م  607 بــنــحــو ــة ــي ــوق ــس ال
تداعيات خلفتها التي النفسية للحال نتيجة الخسائر
العقاري الرهن أزمة  من الناتجة العالمية المالية  األزمة
أنــحــاء مختلف ــي ف ــات ــورص ــب وال ــال ــم ال أســـواق  عــلــى 

العالم.
عن تتحدث  الــتــي  السلبية  الــتــوقــعــات  ساهمت  كما 
النقدية الــتــوزيــعــات وتقليل  الــشــركــات أربـــاح  تــراجــع 
في ــم  ــه األس ــار ــع أس انــخــفــاض ــي ف المساهمين،  عــلــى 

البورصات.

 907) استراتيجية حصة 12 يمتلكون  إماراتيًا مستثمرًا  11 أن رسمية بيانات أفادت ]
خسائر  د 4 منهم المالية)، تكبَّ لألوراق البحرين في سوق مدرجة شركات 8 في سهم ماليين
السوقية  القيمة على الباقون  حافظ بينما  دينار، مليون  24,36 نحو تبلغ (دفترية) سوقية

كانون الثاني الماضي. شهر يناير/ ألسهمهم في
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البحرين سوق لدخول

تيليكوم» «بريتيش مع شراكة اتفاقية توقع «توكونيكت»
سلمان عباس - المنامة §

اتفاقية البحرين ومقرها كونيكت»، «تو االتصاالت شركة وقعت  ]
إلى تهدف (British Telecom) تيليكوم بريتيش شركة مع شراكة
الشركات وتمكين البحرين، في العالمية الشركة أعمال نطاق توسيع
القدرات من مطلقة وفاعلية بسهولة االستفادة من المملكة في  العاملة 

واالتصاالت. المعلومات تقنيات مجال في العالية
العام منذ ــط األوس الشرق منطقة في تيليكوم» «بريتيش وتعمل

في المنطقة. شركة ٣٠٠ من ألكثر خدماتها م ١٩٨٥، وتقدِّ
عن الشيراوي  فهد كونيكت تو لشركة التنفيذي الرئيس يفصح ولم 

أرقام. ٧ عن يقل ال أنه ذكرت مطلعة مصادر ولكن العقد قيمة
من أهمِّ الشركاء الداعمين تعد كونيكت» شركة «تو أن أفاد رسمي بيان
الذي الشركة  لشركاء العالمي والبرنامج تيليكوم» «بريتيش لشركة 
الشبكية والخدمات المعلومات تقنية لخدمات دة المزوِّ للشركات يتيح
تقنية خــدمــات مجموعة وتسويق وأســواقــهــا بلدانها  فــي لها  تمثِّ أن 

وبيعها. البريطانية الشركة من العالمية الشبكية المعلومات
العام في رسميًا تيليكوم» «بريتيش تحالف برنامج ــالق إط ــمَّ وت
هذا إلى ين المنضمِّ الشركاء أول هي كونيكت «تو شركة وأن ،٢٠٠٨
أكثر عضويته فــي يضم ــذي ال ـــط، األوس الــشــرق منطقة فــي  التحالف 
ركائز  ــدى إح ويشكل العالم، دول مختلف فــي الشركاء مــن   ١٠٠ مــن
الحاليين زبائنها ــى إل للوصول تيليكوم» «بريتيش استراتيجية

والمحتملين وتزويدهم بخدماتها المتكاملة.
الشرق «بريتيش تيليكوم» األعمال في تطوير مدير إلى البيان ونسب
منظومة «تعتبر قوله القباني ــل  وائ (مينا) إفريقيا وشمال ــط األوس
لالستفادة الشركات ــام أم الفرصة إلتاحة مثالية المحلية الشراكة
هذه مثل وأن السيما العالمية، الشبكية الخدمات من األمثل بالشكل 

المحليين الموثوقين». الشركاء أحد تتم عبر العالقة
بين والتواصل االتصال لغة  أن العالقة هذه يميز ــذي  «ال ــاف وأض

وأنَّ المحلية، اللغة  هي تيليكوم) (بريتيش وشركاء المعنية  الشركة
الشراكة هذه أن  من  واثقون ونحن المحلية، العملة هي  الصفقات  عملة
المجال، هذا في احتياجاتها كلَّ المملكة في العاملة للشركات ستوفر

وعالميًا». إقليميًا اسمين مرموقين بين تجمع أنها وخصوصًا
تحالف إلــى انضمامنا  عبر «نؤكد بالقول: بين فقد الشيراوي  أمــا
بخدمات فريدة، زبائننا تزويد الرامية إلى مساعينا (بريتيش تيليكوم)
البحرين، مملكة في المعايير أعلى  على  المعلومات تقنيات وتوفير
خبرتنا من البحرين مملكة في زبائننا استفادة من ثقة على ونحن

عالميًا الرائدة تيليكوم) (بريتيش مع شراكتنا ومن الواسعة المحلية
توفير في الصدارة مكان كذلك تتبوأ والتي مة المتقدِّ االتصال حلول  في

المضافة». القيمة ذات والحلول الخدمات من متكاملة مجموعة
مجال فــي العمالقة العالمية الشركة تيليكوم» «بريتيش وتعد
العالم،  حول بلداً  ١٧٠ في المتكاملة االتصاالت وخدمات حلول توفير
والخدمات المعلومات الشبكية، تقنية خدمات أنشطتها في أهم وتتمثل
القيمة ذات  العريضة الحزمة وحلول  والدولية،  والوطنية المحلية 
الثابتة واالتصاالت اإلنترنت ومنتجات خدمات باإلضافة إلى المضافة

الُمدمجة. والنقالة
بريتيش هي: أساسية، شركات أربع من تيليكوم» «بريتيش وتتألف
وبريتيش تيليكوم لخدمات ريتش، وأوبن تيليكوم الخدمات العالمية،

الجملة. لخدمات تيليكوم وبريتيش التجزئة،
تعمل ــاالت  ــص ات ــات ــرك ش ــدة  ع ــن م ـــدة واح ــي ه كونكت  ــو  ت ــة  ــرك وش
سمح ما االتصاالت، قطاع أبــواب المملكة فتحت أن بعد البحرين في

من هيئة  الصادرة الرسمية األرقام لكن مختلفة؛ شركة ٦٣ نحو بدخول
خدمات  تقديم على تعمل فقط شركة  ١٧ نحو أن تفيد االتصاالت تنظيم 

الحاضر. الوقت في البحرين في االتصاالت
الصوت خدمات من متكاملًة مجموعًة لزبائنها كونكت» «تو وتقدم
المتقدمة اإلنترنت  خدمة تشمل التي رة والمتطوِّ المبتكرة والبيانات
استشارية وخدمة مستقلة شبكة عبر  اإلنترنت بروتوكول  وحلول
دخــول أن محللون ويـــرى المعلومات. تقنية مــجــال فــي صة  متخصِّ
التي المنافسة شدة من سيزيد البحرين سوق إلى تيليكوم» «بريتيش
سكانها عدد البالغ  البحرين سوق صغر بسبب قوية األصــل  في هي
الثالثة  الرخصة «الهيئة» منح بعد وخصوصا نسمة، مليون  ١,١ نحو

النقال. الهاتف لمشغل
مزاد في  بالرخصة ــازت ف قد السعودية االتــصــاالت شركة وكانت
بعد المملكة، في االتصاالت قطاع  على تشرف  التي «الهيئة»  طرحته

مليون دوالر). ٢٣٠) دينار مليون ٨٦,٧ يبلغ ماليًا عرضًا تقديمها

الرخصة، لنيل تقدمت  التي األربــع الشركات  بين من هي والشركة
الشركات بقية تتمكن لم  إذ ماليًا؛ عرضًا قدمت التي  الوحيدة ولكنها

مالي. عرض تقديم من المزاد في شاركت التي الثالث
أورانج وشركة تيليكوم ومينا كونيكت، تو هي: الثالث والشركات

.(Orange)
في خاصة اتــصــاالت شبكة بإنشاء السعودية الشركة وتعهدت 
دوالر  مليون ٣٠٠ تبلغ باستثمارات البحرين فــي منفصلة شــركــة
تطوير بهدف وذلــك  البحرين فــي االستثماري  الــمــال رأس «لتمويل 
بإنشاء تعهدت كما المملكة». داخل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
للتركيز رئيسي بشكل مصممة عالية بقدرة متطورة اتصاالت «شبكة
يتضمن كما السوق. احتياجات تلبية في والسرعة الخدمات جودة على
من  كجزء  إيراداتها من المئة في   ١ بتخصيص الشركة «التزام  العطاء
االلكترونية الصحة وتطوير، ودعم لتشجيع االجتماعية مسئوليتها

المملكة». داخل الرياضية والمرافق والتعليم االلكتروني

حيدر) آل (تصوير: أحمد تذكارية  لقطة في االتصاالت تنظيم هيئة مع البحرينية والبريطانية مسئولو الشركة

٪20 األسعار وانخفاض المضاربة نشاط بتقلص توقعات

االعتدال على تدل بعالمات تظهر البحرين في أسعار العقارات «غلوبل»:

السكنية ــدات  ــوح ال أســعــار تنخفض أن تــوقــع  كما 
حيث  المئة في و٢٠  ١٥ بين تتراوح بنسبة الممتازة

السوق. في عقاراتهم تصريف إلى المطورون سيسعى
على متزايدا نشاطا البحرينية العقار سوق وشهدت
البحرين حكومة وكانت األخيرة.  األربعة األعوام  مدار
نشاط تحفيز ــادة زي في أسهمت متنوعة قوانين سنت
تملك تجيز قوانين  أقرت حيث البالد، في العقار سوق

البحرين. في للعقارات األجانب
قطاع عــلــى  البحرينية الــحــكــومــة تــركــيــز  ــزى  ــع وي
تنويع في  بالتوسع رغبتها إلى أساسية بصفة العقار 
المشاريع في االستثمار خالل  من االقتصادية قاعدتها
اإلقليمية الفئتين جذب تهدف إلى التي الكبرى العقارية

والدولية.
كبيرا ارتفاعا البحرين في العقارات أسعار وحققت
االرتــفــاع ــذا ه ويــعــزى  الماضية، ــة  ــع األرب األعـــوام  فــي 
إذ الـــعـــرض، الــطــلــب عــن ــــادة ـــى زي ــة إل ــي ــاس بــصــفــة أس
البحرين فــي الــجــديــدة السكنية الــعــقــارات  معظم  إن 
وشهدت ـــذا، ه الــمــرتــفــع. ــل ــدخ ال ذوي  فئة  استهدفت 
السكان، غالبية فيها يتركز التي (المنامة)، العاصمة
 ٤٠٠ نحو بلغ  العقارات أسعار في ارتفاع معدل أعلى 
في  الماضية.  األربعة األعوام خالل المئة  في  ٦٠٠ إلى
ما إلى  األخرى الدول في العقارات أسعار ارتفعت حين
أسعار  بدأت ذلك، رغم وعلى المئة. في و٤٠٠  ٢٥٠ بين
تدل عالمات المالية األزمة  ظل  في اآلن تظهر العقارات 
الشحيحة السيولة ظل في  وخصوصا  اعتدالها على
األمر العقارية، السوق في المستثمرين ثقة وضعف
مبيعات فــي التعامالت  حجم تــراجــع ــى  إل أدى الـــذي 

السكنية. العقارات

ألســعــار ــاري ــق ــع ال ــا ــزاي ــم ال ـــل مــؤشــر ـــذا، وقـــد واص ه
الشهور ــالل خ االنخفاض فــي البحرين فــي الــعــقــارات
األول تشرين أكتوبر/ من (الممتدة الماضية الثالثة
مسجًال (٢٠٠٨ األول  كــانــون ديسمبر/ حتى  ٢٠٠٨
فئتي  فــي المئة فــي و١٢  ١٠ بين مــا تـــراوح انخفاضًا
«أستيكو» لشركة ووفقًا  والتجارية. السكنية  األراضي
الوحدات بيع سعر متوسط ظل العقارية، للخدمات
المملكة مواقع مختلف في المشاريع معظم في السكنية
انخفضت حين فــي  ،٢٠٠٨ المالي الــعــام ــالل خ ثابتا 
على المقامة الفاخرة السكنية المشاريع بعض أسعار

المئة.  ٢٠ في بنحو المستغلة غير األراضي
السكنية الــعــقــارات ــوق س تركيبة تصنيف ويمكن 
والمملوكة المؤجرة  المساكن  فئة  ضمن البحرين  في
الفاخر، اإلسكان فئة ضمن أيضا  تصنيفها يمكن والتي
منخفض ــان  ــك واإلس المتوسط، الــدخــل ذوي وإســكــان 
من ــروض ــع ــم ال كـــان   ،٢٠٠٤ ــام ــع ال ومــنــذ الــتــكــالــيــف.
بصفة يلبي  (والــذي الحر للتملك المخصصة الشقق
محصورا تقريبا الدخل المرتفع) ذوي تطلعات أساسية
زيادة  شهد  ٢٠٠٨ العام مطلع أن غير أمواج، جزيرة في
التملك بنظام  السكنية الشقق من المعروض في  حادة
عن  المئة  في   ٣٦ نسبته بلغت ارتفاعا سجل حيث الحر

.٢٠٠٧ العام
(تعمير «إنوفست» شركة عن  الصادر  للتقرير ووفقًا
أكثر والسنابس السيف، الجفير، مناطق تعد سابقًا)،
المخصصة السكنية البنايات فيها تتركز التي المناطق
أعلى على الجفير منطقة تستحوذ  إذ ــر، ــح ال للتملك
في   ٤١ نسبتها وتبلغ الغرف من المعروض من حصة
المعروض من األكبر  الجزء فإن ذلك، رغم وعلى المئة.

من سيتوافر البحرين فــي الــعــقــارات  مــن المستقبلي 
الفترة في تنفيذها سيتم التي الضخمة المشاريع خالل
دوان  مشاريع تسليم مع و٢٠١٠  ٢٠٠٩ العام بين  ما
ــراج أب ــت، وس المارينا  هيلز،  ســت ســن العرين، ــاون  ت
مجموعه ما تقدم والتي أمواج بوابة ومشروع سكون،

الحر.  التملك بنظام ٢٫٢٨٢ وحدة
أحد ــو وه سيتي، فقيه بــن  مــشــروع  سجل  وحــالــيــًا، 
في وأحدثها الحر التملك بنظام سكنية مشاريع ثالثة
 ١,٨٠٠ بلغ بسعر مبيعات نسبة أعلى السيف، منطقة
الربع  خالل المربع للمتر دوالراً) ٤,٧٧٥) بحريني دينار
مراكز من  وقربه موقعه بفضل  ،٢٠٠٨ العام من  الرابع 
أسعاره في ارتفاعا المشروع شهد كما بالتجزئة. البيع
خــالل  ــاره ــع أس ــن ع الــمــئــة ــي  ف  ١٢ نــحــو نسبته بلغت 

المشروع. تدشين
سعر بلغ الضخمة، السكنية  المشاريع  ضمن ومن
 ١,٦٠٠ وبورتاريف فيالمار مشروعي في المربع المتر
بحريني  و١,٤٠٠ دينار (٤,٢٤٤ دوالراً)، بحريني دينار
تسجيل  في استمرا  كما التوالي على دوالراً)  ٣,٧١٤)
مستوى ذات شققا يوفران إنهما إذ مبيعات، نسب أعلى
البحر على بإطاللتها  تتميز مفروشة وشبه وعاٍل راٍق
ضاحية من القريبة الرئيسية المناطق في وبوقوعها

المالي. البحرين ومرفأ السيف
ــي تم ــت ال ــاري ــق ــع ال ــع الــتــطــويــر ــاري ــش ـــن ضــمــن م وم
خليج في سيتي رافلز مشروع سجل مؤخرا، تدشينها
 ١,٨٠٠ ويبلغ المربع للمتر بيع سعر أعلى البحرين
الممتاز  موقعه بفضل  دوالراً) ٢,٥٢٠) بحريني دينار
النوعية ذات  الفاخرة  السكنية الشقق إلــى  باإلضافة
تراوح كما البحر. على المطلة البنتهاوس وشقق العالية
السكنية المشاريع في المربع المتر بيع سعر متوسط
دار ميناء الضفاف، مثل حديثا  إطالقها  تم التي األخرى
تاور، أيه الريف، جزيرة في فينيسيا وحــدات السالم،
 ٢,٥٢٠) بحرينيًا ديناراً ٩٥٠ بين ما ودلمار ويفز، أمواج

دوالراً). ٤,٧٧٥) بحريني دينار و١,٨٠٠ دوالراً)
المنطقة أنحاء جميع في العقارات ــواق أس وتلقت
العدد إلى وبالنظر العالمية. االقتصادية األزمة صدمة 
أن يحتمل التي الــفــاخــرة السكنية للمشاريع  الكبير 
المطورون يواجه أن  المرجح  من  فــإن  السوق،  تدخل

أسهمهم. لتصريف ضغوطًا

البحرين في مرتفعة العوائد
في الــعــقــاريــة  ــد ــوائ ــع ال المحليون الــســمــاســرة  قـــدر 
العقارات  في للنقض نظراً المئة، في بنحو١٠  البحرين
على األجانب ويقود وارتفاع الطلب. لإليجار المعروضة
البحرين، في اإليجار  سوق  في النشاط  كامل شبه نحو
في الهائلة  الزيادة بسبب  كبيرا نموا  السوق شهدت فقد 
في معظمها تعيش التي األميركية القوات أعــداد زيــادة
مستوى النشاط ارتفاع دلل األخيرة، وفي اآلونة الجفير.
عدد فــي كبيرة  زيـــادة على السعودية فــي  االقــتــصــادي

الجدد. المقيمين
لشقة الشهري  اإليجار متوسط  بلغ ،٢٠٠٨ العام في
 ) بحرينيًا ديناراً  ٧٨١ المنامة في نوم  غرف  ثالث من
المئة  في  ١١٫٣ نسبته  بلغت بارتفاع دوالراً) ٢,٠٧٢
المدنية الخدمة  لجنة تقرير بحسب السابق، العام  عن
لتقرير ووفقًا  المتحدة. األمــم لمنظمة التابعة  الدولية
وجــزيــرة السيف منطقتا سجلت «أســتــيــكــو»، شــركــة 
إيجار  قيمة ٢٠٠٧ أعلى العام من الثالث الربع في أمواج
دنانير   ٧١٠ بين المتوسط في تــتــراوح وهــي شهري، 
الواحدة  الغرفة ذات  للشقة  دوالراً) ١,٨٨٣) بحرينية

غرف.  الثالث للشقة ذات دوالراً) ٣,١٨٣) ١,٢٠٠ إلى
به تتمتع ما إلى واضحًا مؤشراً االرتفاع هذا ويعتبر
جديدة سكنية مناطق بوصفها شعبية من المناطق هذه
تشكيلة إلى الوصول سهولة للسكان تتيح ومستقبلية

بالتجزئة. البيع مراكز من متنوعة
من الــمــعــروض ــي ف نقصا حاليا  البحرين وتشهد 
الكبير لألجانب التدفق إلى وبالنظر الوحدات السكنية.
على الطلب يبقى أن المحتمل مــن ــإن ف المملكة، على 
محدودية ستؤدي حين في ثابتا  السكنية ــدات ــوح ال
أسعار ارتــفــاع ــى إل السكنية ــدات ــوح ال مــن  المعروض 
العقارات من الكبير المعروض سيسهم ولكن، اإليجار.
بين ما الفترة  في تسليمها يتم  أن يتوقع التي السكنية 
جميع في العمل ينتهي عندما و٢٠١٢، ٢٠١٠ العامين
في الــمــحــدد، مــوعــدهــا ــي ف تقريبا الحالية الــمــشــاريــع 

والعرض. التوازن بين الطلب تحقيق

البحريني العقار قطاع على مستقبلية نظرة
تمتعت الــتــي البحرينية ــارات ــق ــع ال ــار  ــع أس تشهد 

الوقت في االعتدال  بعض  قريب وقت  حتى كبير بنمو
وهبوط العالمي االقتصادي التباطؤ  أدى فقد الحالي،
المالية. ــروات ــث ال في كبير انحسار ــى إل النفط أسعار 
تمويل الــصــعــب  ــن م بـــات الــســيــولــة، ــح  ش إلـــى  ونــظــراً 
مترددين المستثمرون  أصبح كما العقارية المشاريع 
انخفاض عليه ترتب ما العقارات، سوق دخــول بشأن
الساكنون قام ذلك، مع العقارية. التداوالت نشاط في
البحرين في  الجديدة المساكن غالبية بشراء المالكون 
السكنية الوحدات على المضاربة نشاط اقتصر حين في

الفاخرة.
في ليبقى المضاربة نشاط سيتقلص لذلك، ونتيجة
في يستثمرون الذين الحقيقيون المستثمرون السوق
المطورون إلنجاز وسيضطر الطويل. المدى القطاع على
عليهم سيتعين كما لها  المحدد ــل  األج في مشاريعهم
الجتذاب راقية سكنية  ــدات  وح تقديم ــه ذات الوقت في 
المطورين تركيز وسيتحول العقارات.  في المستثمرين
الدخل ذوي فئة من وخصوصا النهائيين المشترين على
كاٍف بقدر السكنية احتياجاتها تحظ لم التي المتوسط

العقارية. الطفرة سنوات خالل االهتمام من
المحتمل فمن التشاؤمية، التوقعات إلــى وبالنظر
بنسبة الممتازة السكنية الوحدات أسعار تنخفض أن
سيسعى المطورون  المئة حيث و٢٠ في ١٥ بين تتراوح
المرجح أن من أن غير السوق. في عقاراتهم إلى تصريف
ذوي لفئة  المخصصة السكنية الوحدات أسعار تبقى 
بين تتراوح بنسبة ترتفع وربما ثابتة المتوسط الدخل
سيبقى  عليها الحقيقي الطلب إن إذ المئة، في و٢٠  ١٠

السكان الشباب. لتزايد مرتفعًا نظراً
فهي والمكتبية، التجارية بالعقارات يتعلق وفيما
لتبقى منها المعروض في نقصًا الجاري الوقت في تشهد
التي المشاريع الجديدة طرح يتم أن ثابتة إلى أسعارها

السوق. في التطوير قيد حاليا مازالت
ــارات ــق ــع ال عــلــى الــطــلــب ـــم ذلــــك، ســيــتــأثــر ــى رغ ــل وع
ضمنها من العوامل المستقبل بمجموعة من في التجارية
وكذلك واإلقليمي المحلي  االقتصادي النمو تباطؤ مدى
الطلب. فــي انخفاض عنها سينتج التي النمو وتــيــرة
العقارات ألسعار المحتملة االتجاهات ستحدد لذلك،
العرض نتيجة المحقق التوازن لمستوى وفقًا التجارية

والطلب.

االستثمار العالمي بيت - الكويت §

كبيرا ارتفاعا شهدت البحرين  في  العقارات أسعار  إن  (غلوبل)، العالمي  االستثمار  بيت قال  ]
السكنية العقارات معظم إن إذ العرض، عن الطلب ــادة زي بسبب الماضية األربعة ــوام األع في 
تظهر العقارات أسعار بدأت حين في المرتفع، الدخل ذوي فئة استهدفت البحرين في الجديدة
الشحيحة السيولة ظل في وخصوصا اعتدالها، على تدل عالمات المالية ــة األزم ظل في اآلن
في التعامالت حجم تراجع إلى  أدى الذي األمر العقارية، السوق في المستثمرين ثقة وضعف

السكنية. العقارات مبيعات

البحرين في العقارية المبايعات انخفاض
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بالدوالر االرتباط وفك المصارف بين باإلندماج يطالب تقريره

دقيقة لنظام مراقبة المركزية يدعو البنوك «مباشر»
مباشر مركز معلومات - دبي §

إيجاد أهمية العربية، المؤسسات متخصص اقتصادي تقرير أكد ]
المالية للمؤسسات دقيقة لمراقبة العربية المركزية للبنوك نظام
بها عصفت التي الدولية بالمؤسسات المرتبطة العربية ــدول ال في 
االرتباط فــّك إجـــراءات اّتخاذ في ــوراً ف البدء  ــرورة ض عن فضال ــة،  األزم
بمجموعة عنه واالستعاضة االميركي والدوالر العربية العمالت بين

متنوعة. عمالت
اتخاذ بضرورة مباشر»، معلومات «مركز أعده الذي التقرير ونصح
األعمال واقــع  تناسب جذرية حلول  إليجاد  ــادة  وج سريعة إجــراءات
العالمية، االقصادية  األزمة حدة من  للتخفيف العربية  الساحة على
الدخل ذوي على  سلبية آثاراً يترك أن شأنه من االنتظار من  المزيد ألن

العربي. العالم في المحدود
بأزمة الكبيرة العربية المصارف من العديد تأثر إلى التقرير ولفت
أميركا في المالي االنهيار أسباب أهم  أحد كان الذي العقاري، الرهن
التمويل مصادر في  انكماش حصول إمكانية  من حذر كما  آسيا. وشرق
الفترة ــالل خ والسيولة االئــتــمــان  أزمـــة  استمرت ــال ح فــي  العالمية 
الدول في الداخلي اإلقراض على يؤثر أن شأنه من الذي األمر القادمة،

العربية.
في العربية  المصارف  موقع تعزيز ــرورة ض على التقرير وحــض
المزيد لتحفيز بينها فيما  االندماجات  ودعــم العالمية المال ــواق أس
يوجد ال الــذي الوقت  في  االقتصادي، الركود ــواء أج في المنافسة من 
 ٢٧٠ من أكثر عددها البالغ  المصارف من عربي مصرف  ألي تصنيف

العالم. في مصرف مئة أكبر ضمن مصرفًا،
في ــدول ال من العديد دفعت األخيرة ــة األزم أن أيضًا التقرير ــاد  وأف
بأسلوب األزمات إلدارة المؤهلة  العربية  الكوادر  إلعداد  العربي العالم

الخاصة. واستراتيجياتها أهدافها مع يتوافق علمي
هي عمالقة مالية مؤسسة إعـــالن مــع الــجــديــدة ـــة األزم وانطلقت 
التي البداية بمثابة اإلعــالن هذا كان إذ إفالسها، عن ــراذرز» ب «ليمان 
تواجه التي األزمة خطورة إلى العالم  أنظار  ولفتت الخطر ناقوس دقت

المؤسسات أقــدم من عريقة مؤسسة باعتبارها العالمي، االقتصاد
عشر. التاسع القرن إلى تاريخ تأسيسها يعود األميركية، المالية

األزمــة مع العربية المؤسسات  بتعاطي الخاص  التقرير وأشــار
للمستثمرين مؤخراً  سمحت السعودية المالية السوق هيئة  أن إلى
سعوديين، وسطاء مع مبادلة اتفاقيات بتوقيع المقيمين غير األجانب
من واحــدة في وذلــك لألسهم، المباشرة  غير  الملكية من نوعًا أتــاح ما 
األسهم ســوق لفتح  اآلن  حتى المملكة  اتخذتها  التي الخطوات ــرأ أج
من كــل أســـواق فيه شهدت  الــذي الــوقــت فــي ــب. ــان األج أمــام  المحلية 
في ــادة زي متصاعد وبشكل واألردن وقطر ومصر والكويت ـــارات اإلم

بورصاتها. في األجنبية االستثمارات حجم
شركات ــن  ع ــادرة ــص ال والــتــقــاريــر االســتــطــالعــات غالبية  وأفــــادت 
بنوك استثمارات مجموع  أن العالمية، التصنيف ــاالت  ووك األبحاث
المنخفض االئتماني التصنيف ذات العقاري الرهن سندات المنطقة في
أصول  مجموع من المئة في  ٢ الـ تتجاوز  لم للغاية طفيفة نسبة تمثل 

البنوك. هذه

أسعار الفائدة على لخفض المركزية البنوك توجه ولفت التقرير إلى
القطاع إلى  والنشاط الثقة بعض أعاد  ما  وهو اآلجلة والبيوع اإلقراض

كافة. أداء األسواق على باإليجاب لحظيًا وأثر المصرفي
الماليين لضخ دولة كل في المعنية االستثمار هيئات تدخلت كما
استقرارها، لتعزيز محاولة في ــواق األس في ــوال األم من  والمليارات
متواضعة الكثيرين نظر فــي عنها الُمعلن المبالغ كانت وإن حتى
أعلنت التي  بالمبالغ ومقارنة  سوق لكل مالية الرأس  بالقيمة مقارنة 

إنقاذه. يمكن ما إلنقاذ المتقدمة الدول حكومات عنها
األمل فإن العربية، األســواق شهدتة الذي التذبذب هذا رغم وعلى
المرحلة في حيويتها العربية  األسواق تستعيد  أن في موجوداً مازال
من الثالث الربع نتائج عن الشركات إعــالن ظل في والسيما المقبلة
مقبولة بهدف بعث  أو جيدة تكون أن في ٢٠٠٨ وسط آمال كبيرة العام

الجميع. نفوس وترسيخ الثقة في الطمأنينة
المال أسواق طالت بل األميركية، األسواق على ولم تقتصر آثار األزمة
كبيرة بيع وسط عمليات األخرى تلو واحدة واسع نطاق على العالمية

مؤشرات دافعين استثماراتهم عن المستثمرون فتخلى مستقرة، غير
عدة. سنوات مستوياتها خالل أدنى إلى القياسية الرئيسية األسهم

وهونغ وماليزيا  تايلند من كل في األســواق تراجع مع هذا وترافق
تراجع ذلك إلى أضف وتايوان وسنغافورة وكوريا وإندونيسيا كونغ
من حوله ــدور ي بما الــواضــح وتــأثــره (الــقــوي) الياباني نيكي  مؤشر 
اآلسيوية، نظيراتها بين األقل فكان الصين سوق تراجع أما أحــداث.
مرتبطة لها استثمارات ــود وج عــدم عن الصين في البنوك  أعلنت إذ 
موقف دعم في ساهم الذي األمر األميركي، العقاري الرهن بمشكالت 

تحديداً. الصينية السوق
النفط أســواق على االنهيار هذا تركه الذي األثر إلى التقرير وأشــار
الماضيين الشهرين  خالل كبير بشكل األسعار تراجعت إذ العالمية،
أداء على سلبًا الــعــقــاريــة  ــروض ــق ال أزمـــة تأثير ــن  م الــمــخــاوف  جـــراء 
عنه نتَج الذي النفط على الطلب انخفاض وبالتالي العالمي االقتصاد
المزيد ألحق ما كبير، بشكل برنت ومزيج  األميركي الخام أسعار هبوط

النفطية. للدول الخسائر من
حديثًا، الصادر  االقتصادي  موجزه في الوطني، الكويت بنك وعلق
«قد قائًال: الماضية،  الفترة  خالل النفط أسعار  في الحاد التراجع على
دول مــوازنــات  على التراجع هــذا أثــر  لتقييم مالئمًا اآلن الوقت  يكون 
في التراجعات استمرت حال  في المستقبلية تطلعاتها  وعلى الخليج

العالمية». األسعار
للنفط المصدرة البلدان منظمة سكرتارية في مسئول مصدر قال كما
أمراً بات  األسعار تراجع «إن الكويتية األنباء لوكالة بفيينا ــك) (أوب
وزراء بين  اتصاالت وجود إلى مشيراً المنتجين»، إلى بالنسبة مقلقًا

األسعار. في التدهور لمواجهة المنظمة داخل النفط
اآلونة في والمعادن النفيسة الذهب أسعار إلى ارتفاع التقرير وأشار
إلى أدى ما اآلمن،  المالذ باعتباره إليه  المستثمرين توجه  بعد األخيرة
مضاربات من الذهب  ــواق  أس في حصل ما أن كما عليه. الطلب ــادة زي
في الذهب إلى الدوالرات مليارات  توجيه تم إذ  أسعاره، رفع في ساهم
التي والمضاربة الطلب مصالح التقاء  يؤكد  ما وهذا ساعتين، من أقل

األسواق. على آثارها تترك

رويترز - دبي §

المركزي، اإلمــارات مصرف  محافظ عن نقل  ]
يعود االئتمان  إن قوله السويدي ناصر سلطان
«المصرف وإن ــة ــدول ال ــي ف الــمــالــي الــنــظــام  إلــى 

اقتضت الضرورة. إذا مجدداً المركزي» سيتدخل
بيزنس» أمس «اإلمارات بصحيفة مقال ونسب
العقاري القطاع  إن قوله السويدي إلى (الثلثاء) 
قد ــــارات اإلم اقــتــصــاد مــن  ــزء ج أكــبــر يشكل  الـــذي 
عمليات «شهدنا وأضـــاف أكــبــر.  متاعب يــواجــه 
والــعــقــارات األســهــم أســـواق فــي عميقة  تصحيح 
من ــداً ــزي م الــعــقــاري الــقــطــاع ــه  ــواج ي أن  ونــتــوقــع 
إلى تحتاج ـــارات «اإلم أن ــح وأوض التصحيح».
االستثمار تدفقات على السيطرة من مزيد فرض
ــوال ــاألم ب يــعــرف ــا م أو  التقلب ــدة ــدي ش األجــنــبــي 
بالتعاون هذا يكون  أن األفضل من وأن الساخنة

أخرى». تنظيمية هيئات مع

الساخنة األموال لتحرك منافذ عدة «هناك وقال
األسهم وأسواق المصرفي النظام عبر وخصوصًا
أن إلـــى ــدي ــوي ــس ال مــشــيــراً ــات الــتــأمــيــن». ــدم وخ
االئتمان نمو على سقفًا سيفرض المركزي «البنك

المئة». عند عشرة في السنوي

٪١٠ المحلي الناتج نمو تتوقع قطر
التي تصدر اليومية «بننسيوال» صحيفة أفادت
أمس قطر، أن ــة) ــدوح (ال القطرية العاصمة من 
لشئون القطري الــدولــة ــر وزي عن نقال (الثلثاء)
سينمو القطري  االقتصاد أن والصناعة الطاقة
البلد  مواصلة مــع  الــعــام ــذا ه المئة فــي   ١٠ نحو

الطبيعي. الخليجي تعزيز إنتاج الغاز العربي
إنتاجها طاقة ستعزز قطر أن الصحيفة وأوردت
في  سنويًا طن  مليون  ٧٧ إلــى المسال الغاز من 
محمد الــوزيــر وقــال المقبلين. العامين غضون 
محطة إنشاء ببدء  لالحتفال  نــدوة خالل السادة

الحالية المشاريع ضوء «في لوسيل: في للطاقة
من الــدوحــة ستظل الطاقة قطاع فــي والمزمعة
شأن ومــن العالم». في الرئيسية الطاقة مراكز
عشرة الحقيقي لقطر المحلي اإلجمالي الناتج نمو
الخليج منطقة ــي ف ـــرع األس يــكــون أن المئة  ــي  ف
االقتصاد خبراء بعض  ويتوقع للنفط.  المصدرة
المتحدة العربية اإلمارات في النمو معدل يكون أن
بعد العام هذا المئة في  الواحد  دون والسعودية
للبرميل  دوالر ١٠٠ من أكثر النفط أسعار انهيار
الماضي. تموز يوليو/ بلغتها في التي الذروة منذ
بحثية مذكرة في تشارترد ستاندرد بنك وقال
في ــار  ــم ــث ــت االس ــر ــط ق ــل ــواص ت أن  ــع  ــوق ــت «ن ـــس  أم
أسعار في الحالي التراجع  ــم  رغ على االقتصاد 
تشارترد» «ستاندرد ويتوقع ــة». ــي األول السلع
العام  هذا المئة ٨,٥ في نحو القطري نمو االقتصاد
٨ في المئة من ١٥,٢ في  نحو إلى التضخم وتراجع

الماضي. العام المئة أجل االقراض من الشروط من مزيدًا تضع اإلماراتية البنوك

اإللكترونية لـ «نايمكس» التعامالت في دوالرًا 40 فوق مستقر النفط
عواصم - رويترز §

فوق استقرت األميركي الخام للنفط اآلجلة   العقود  إن متعاملون قال ]
التجارية  نيويورك لبورصة االلكترونية التعامالت في للبرميل دوالراً ٤٠
المئة في اربعة نحو هبوطها بعد (الثلثاء) أمس صباح آسيا في (نايمكس)
عمال تفادى أن وبعد االقتصادي التشاؤم  بسبب  السابق اليوم نيويورك  في

الوقود. انتاج هبوط إلى يؤدي أن يمكن كان اضرابًا المصافي االميركية
ألقرب استحقاق  الخام النفط عقود سعر بلغ جمت ٢٣٥٣ الساعة وبحلول
 ٤٠٫١١ جلوبكس نظام عبر االلكترونية التعامالت في آذار ــارس/  م شهر
اقفال في التسوية عند مستواه عن سنتات ثالثة مرتفعا للبرميل  دوالراً

دوالر. منخفضا ١٫٦٠ دوالراً ٤٠٫٠٨ على نايمكس في االثنين
انفاق  أن  يظهر االميركية للحكومة تقرير بعد االثنين يوم خسائر  وجاءت
كانون ديسمبر/ في التوالي على السادس للشهر هبط أميركا في المستهلكين

االنفاق منذ ١٩٦١. في نمو أضعف ككل ٢٠٠٨ العام أظهر حين في االول
قطاع انكمش حيث وأوروبـــا آسيا  على سيئة  اقتصادية انباء وهينمت
بأسرع المصانع اسعار وهبطت اليورو منطقة في التحويلية الصناعات
للطاقة العالمي االستهالك انكماش وأدى االقل. على سنوات ست في وتيرة
في وساعد  الوقود مخزونات تضخم إلى  العالمي  االقتصادي التباطؤ وسط
لها  مستوى أعلى  سجلت  منذ  دوالر ١٠٠ من أكثر  للهبوط النفط  اسعار دفع 

تموز الماضي.  يوليو/ دوالراً في ١٤٧ فوق االطالق على
مفاوضين أن عن أنباء االثنين يوم النفط اسعار تراجع على  وساعدت
تفادي من تمكنوا المتحدة  الواليات في  النفط لصناعة  وممثلين نقابيين 
المحادثات وأن الوقود  انتاج يخفض  أن شأنه  من كان العمل  عن ــراب إض
في   ١٠ نحو لتعطل  االضــراب حدث ولو  جيد. بشكل  تسير جديد عقد بشأن

في أميركا. النفط تكرير من طاقة المئة
من تمكنت النفط اسعار فإن على الطاقة العالمي الطلب تراجع رغم وعلى
الماضية  القليلة  االسابيع  مدى  على للبرميل دوالراً ٤٠ مستوى فوق  البقاء 
للنفط المصدرة  الــدول منظمة انتاج في كبيرة بتخفيضات جزئيا مدعومة
برميل  ماليين ٤٫٢ نحو تبلغ تخفيضات «أوبك» بالفعل على واتفقت (أوبك).
هناك تكون  قد إنه بالمنظمة،  اعضاء دول وقالت أيلول، سبتمبر/  منذ يوميا 

السوق. في االستقرار لتحقيق أكبر تخفيضات الى حاجة

أسابيع ١٠ في مستوى أعلى يسجل بأميركا البنزين
في البنزين سعر متوسط إن (االثنين)، أمس االميركية الطاقة وزارة قالت
أعلى  إلى الماضي مدى االسبوع على سنتات ٥٫٤ قفز الوقود بأميركا محطات

١٠ أسابيع.  في له مستوى
إن االسبوعي، مسحها في للوزارة، التابعة الطاقة معلومات إدارة وقالت
دوالر  ١٫٨٩ إلى صعد الرصاص من الخالي العادي البنزين سعر متوسط
أعلى  هو وهذا عام. قبل مستواه عن دوالر ١٫٠٩ منخفضا يظل لكنه للغالون،
تشرين  نوفمبر/  ٢٤ منذ بأميركا الوقود محطات في البنزين لسعر مستوى

الثاني.

النفط سعر لهبوط في الربع األخير «بي.بي» تراجع أرباح
(بي. بتروليوم بريتش العمالقة البريطانية النفط شركة قالت ]
العام  من األخير  الربع في المئة في 24 تراجع األرباح صافي إن بي)،
التوقعات  دوالر وهو مستوى أقل من مليار 2.587 إلى ليصل الماضي

كبيرة. لخسارة الروسية وحدتها وتكبد النفط أسعار في انهيار وسط
وذلك  دوالر، مليار 25.6 بأكمله العام عن الشركة ــاح أرب وبلغت
الربع في  النفط أسعار وهوت  .2007 مع  مقارنة  المئة  في   39 بزيادة
للبرميل  دوالرًا  147 فوق ذروة إلى السابق صعودها لكن األخير،
نفط شركة أكبر  لثاني  قياسية سنوية نتائج ضمن تموز  يوليو/  في
خسارة النتائج وتتضمن السوقية. القيمة حيث من مدرجة أوروبية
إن.كيه-  روسيا تي. مشروع الشركة في دوالر من مليون 700 قدرها

النفط. أسعار لمتأخرات ضريبية وتراجع نتيجة بي.بي
مع مقارنة السنة ربع في المئة في واحدا والغاز النفط إنتاج وتراجع
المكافئ  من برميل ماليين 3.945 إلى  ليصل  2007 من ذاتها الفترة
يوميا  برميل ماليين 3.84 كامال الــعــام  إنتاج وبلغ يوميا. النفطي

في 2007. ماليين 3.82 مع مقارنة
يتوقع إنه بيان، في هايوارد طوني  للشركة  التنفيذي الرئيس وقال

التي  النفط كميات كل  «بــي.بــي»  تعوض  وأن   2009 فــي اإلنتاج نمو
جديدة.  2008 باكتشافات في ضختها

التنقيب مشاريع  مستويات على  ستحافظ  «بي.بي» أن  ــاف وأض
يكون التشغيلية غير البنود وباستبعاد .2009 فــي واالســتــغــالل
ستة  توقعات متوسط كان بينما دوالر، مليار 2.605 الربح صافي

مليار دوالر.  2.98 لـ «رويترز» في مسح محللين

منفردة العراق في تنفيذ مشروع نفطي تبدأ كورية شركة
بدأت إنها (الثلثاء)، أمس للنفط الوطنية الكورية المؤسسة قالت ]
ضم في فشلت بعدما منفردة العراق  في النفط  عن للتنقيب مشروعًا

دوالر.  ميار 2.1 إلى قيمتها تصل التي للصفقة شركاء
حقلين ادارة الجنوبية الكورية الشركة تتولى الصفقة وبمقتضى
في  و20  15 بين حصصا وتملك الجنوبي وسنجاو تبة قــوش هما
العراق كردستان اقليم في بازيان امتياز بينها من حقول ستة في المئة
إس.كيه شركة يضم  كونسورتيوم يديره الذي الوحيد االمتياز  وهو

كوريا الجنوبية. في تكرير أكبر شركة إنرجي

في  دوالر مليار 2.1 بقيمة اساسية بنية الشركة توفر المقابل، في
صرف وانظمة ومياه كهرباء محطات تشمل العراق كردستان اقليم
إلبرام الدولة تديرها التي الكورية المؤسسة وسعت وغيرها. صحي
والبناء للهندسة  هيونداي بينها مــن محلية بناء شــركــات مــع اتــفــاق 
التحتية. البنية مشروعات تمويل كيفية بشأن للتشييد ـــان ودوس
الحكومة من المشروعات هذه عن مستحقاتها على الشركة وتحصل
النفطية. أرباح الحقول من اضافية مدفوعات تحصل على كما الكردية

وحكومة الــعــراقــيــة الحكومة  بين الــســيــاســات  الــخــالفــات  أن  غير 
االمتيازات. هذه من ارباح تحقيق احتماالت تقلص العراق  كردستان
دوالر  مليون 600 تتكلف اعمال لبدء  خطط عن  قريبا الشركة  وتعلن
اعماال وستطرح التحتية. البنية مشروعات من االولــى المرحلة هي
من  الخام تصدير امكانات تتضح حين دوالر مليار 1.5 تتكلف اخرى

العراق. كردستان
السليمانية قرب  وثالث أربيل قرب التنقيب مناطق من خمس وتقع
كورية  لشركات يحق برميل مليارات  7.2 عند احتياطياتها وتقدر

منها. مليار برميل  1.9 على الحصول

النفط أسعار وتراجع ضريبية لمتأخرات نتيجة روسيا في الشركة مشروع من دوالر مليون ٧٠٠ خسارة «بي.بي» نتائج تتضمن

النظام إلى يعود االئتمان المركزي: مصرف اإلمارات
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دوالر  مليار 26 بـ اقتصادها تنعش أستراليا
وكاالت عواصم - §

إلنعاش ــة ــع واس خطة  (الــثــلــثــاء)  أمــس  يــوم  أســتــرالــيــا أطلقت   ]
أميركي)  دوالر مليار ٢٦) أسترالي دوالر ٤٢ مليار قيمتها تبلغ اقتصادها

العالمية. االقتصادية األزمة مواجهة البالد في اقتصاد لدعم
«لن بيان:  في سوان وين  األسترالي، والمالية االقتصاد وزير وقال
وخسارة النمو  خفض إلى يؤدي  الذي العالمي الركود  من بلد أي  يفلت

العالم». أنحاء جميع في ميزاني وعجز وظائف
األسترالي االقتصاد على يؤثر أصبح العالمي «اإلنكماش من أن وحذر

سيضعف». الوظائف وقطاع يتباطأ والنمو
للتعليم  مخصصة أسترالي دوالر مليار ٢٨,٨ نحو الخطة وتشمل
لمساعدة  أسترالي دوالر مليار و١٢,٧ التحتية للطرق، واإلسكان والبنى

حكومي. بيان أفاد كما والمتوسطة، الضعيفة المداخيل أصحاب
تحريك األول كانون ديسمبر/ في أعلنت األسترالية الحكومة وكانت

لتنشيط االستهالك. دوالر مليارات ١٠,٤
مليار   ٢٢,٥ يبلغ السنة هذه الموازنة  في  عجزاً استراليا  وتتوقع
فائض عن الماضي أيار مايو/ في تتحدث تقديراتها كانت بينما دوالر،

ملياراً. ٢١,٧ يبلغ
إلى ٠,٧٥  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ الواحد المالية السنة في النمو يتجاوز ولم
 ٢ بين نسبته نموا تتوقع أشهر منذ ثالثة الحكومة بينما كانت المئة في
فسيرتفع في ٢٠٠٩ - ٢٠١٠  معدل البطالة أما و٢,٥ في المئة. المئة في

المئة. في ٧ إلى
من (الثنين) األول أمس يوم راد كيفن األسترالي الوزراء رئيس  وحذر
سيؤديان  الصيني االقتصاد وتباطؤ نمو العالمية االقتصادية األزمة أن
مليار   ٧٥) أسترالي دوالر مليار  ١١٥ يبلغ أستراليا موازنة في عجز الى

المقبلة. األربع السنوات في أميركي) دوالر
المواد على الصيني الطلب تراجع من خصوصًا أستراليا وتعاني

عقداً. استمر ازدهار بعد والفحم، الحديد مثل األولية
انكماش من الماضي األسبوع الدولي  النقد  صندوق حذر جهته، من
أي  يتخذ لم إذا  ٢٠٠٩ في  المئة  في   ٠,٢ بنسبة األسترالي االقتصاد

اجراء.

كمبياالت ُتصدر كاليفورنيا اإلفالس... من باقترابها
دين إثبات كمبياالت إصــدار في العالم في اقتصاد  أكبر ثامن بــدأ
الحالية الموازنة معركة إن إذ (االثنين)؛ األول  أمس الشيكات  من بدال
من دون أموال كافية  الوالية ترك دوالر مليار ٤٢ إلى وصل الذي والعجز

بالتزاماتها. للوفاء
محاولة في عين بالمشرِّ شوارزنيغر أرنولد الوالية حاكم ويجتمع
المالي الموازنة. وحذر المراقب تمرير من الوالية منعت التي األزمة لحل
إذا بنهاية هذا الشهر تمامًا الوالية قد تفلس أن من تشنغ جون في الوالية

حل. إلى التوصل يتم لم
في الوالية عمال من  اآلالف سيبدأ المقبل  الجمعة يوم من واعتبارا 

األجر. مدفوعْي غير إجبارية يومين شهريًا إجازة على الحصول
للمنح تصدر ال الشيكات إن الوالية في المالية اإلدارة مندوب وقال
في االجتماعية والخدمات الوالية  تمنحها  التي الجامعية الدراسية
إصــدار يتم  ولــن كاليفورنيا، في السريعة الطرق ودوريـــة المقاطعة
العجز مع  للتعامل خطة تبنى يتم حتى للوالية ضرائب خصومات

كاليفورنيا. منه تعاني الذي الضخم
عجزاً كاليفورنيا تواجه إذ مالية؛ طــوارئ حال  شوارزنيغر وأعلن
الوالية وتأثرت .٢٠١٠ حزيران  يونيو/ حتى دوالر مليار  ٤٢ إلى يصل
في أسعار انخفاضًا التي شهدت الركود من حال األميركية الكبيرة بشدة

اإليرادات. في وهبوطًا المنازل
تعاني الذي  الشلل  إلى  نظراً سندات إصدار في صعوبة  هناك  أن  كما
أية يرفضون جمهوريون عون مشرِّ أحبط  وقد االئتمان.  ــواق  أس منه
بين الجمع خالل من الفجوة سد إلى الرامية المحاوالت جديدة ضرائب

الضرائب. وزيادة اإلنفاق خفض

ال عمَّ عن و«كرايسلر» تستعدان لالستغناء «جنرال»
ديونهما تبلغ واللتان و»كرايسلر»، موتورز» «جنرال شركتا تستعد
ال  العمَّ من جديدة أعــداد عن لالستغناء دوالر، مليار ١٣,٤ االتحادية
تقارير ذكرت ما بحسب  الركود، من والنجاة  اتحادية بمتطلبات  للوفاء

(االثنين). األول أمس إعالمية
باتحاد مسئولين عن االقتصادية لألنباء «بلومبيرغ» وكالة ونقلت 
بما االتحاد أبلغتا الشركتين إن القول األميركية السيارات صناعة ال عمَّ

به. القيام ينويان
وإثبات للتكاليف الشركتين خفض على االتحادية الحكومة وتصر
مطالبة يجري أو المقبل آذار مارس/ نهاية حتى العمل تستطيعان أنهما

الحكومية. القروض بسداد الشركتين
مصنع أكبر  وهي موتورز»، «جنرال أن «بلومبيرغ» وكالة وذكــرت 
من العمال على المبكر التقاعد تعرض  المتحدة،  الواليات في السيارات

خدمة عشر سنوات. مع مدة األقل على عامًا ٥٠ بلغوا
وصحيفة «بلومبيرغ» لوكالة «كرايسلر»  في مسئولون ــرح وص
على الحوافز  من حزمة تعرض الشركة أن جــورنــال» ستريت «وول 

األول وحتى ٢٥  أمس من ابتداء بالساعة يعملون أميركي عامل ٢٦٨٠٠
تفاصيل. دون إعطاء الجاري من فبراير

لوكالة المتحدين ــارات ــي ــس ال ــال ــمَّ ع بــاتــحــاد مــســئــولــون  ـــرح  وص
نقداً  دوالر ألف ٥٠ دفع يشمل «كرايسلر» شركة عرض أن «بلومبيرغ»
لشراء  دوالر ألف ٢٥ بقيمة إيصال على عالوة للتعاقد المؤهلين ال للعمَّ

جديدة. سيارة

على تراجع تغلق األميركية األسهم
لليوم تراجع على  (االثنين) األول أمــس األميركية األسهم أغلقت
االستهالكي اإلنفاق في قياسي بتراجع  متأثرة  التوالي على الثالث

وظائف. إلغاء شركات وإعالن السادس للشهر األميركي
ــاق ــف اإلن ــع ــراج ت األول ـــس أم ــة ــي ــرك ــي األم ــارة ــج ــت ال وزارة  ــت  ــن ــل وأع
للشهر  وذلك المئة في  ١ بنسبة الماضي ديسمبر  شهر في  االستهالكي
إلى بالنسبة األســـوأ الماضي الــعــام ليصبح التوالي  على  الــســادس 

.١٩٦١ العام منذ اإلنفاق االستهالكي األميركي
أمس اعتزامها األميركية «ماسيز» التجزئة متاجر سلسلة أعلنت كما
بهدف  الهيكلة  ــادة  إلع خطة إطــار في  عامل  ٧٠٠٠ نحو عن االستغناء

النفقات. توفير
المئة  في  ٠,٨٠ أي  نقطة  ٦٤,١١ القياسي جونز داو مؤشر وتراجع

نقطة. ٧٩٣٦,٧٥ ليصل إلى
إذ نطاقا؛  األوسع بورز آند  ستاندرد مؤشر في تقريبًا  تغير يطرأ ولم
إلى ٨٢٥,٤٤ نقطة. بينما  المئة ليصل أي ٠,٠٥ في ٠,٤٤ نقطة انخفض
ليصل  المئة في  ١,٢٢ أي  نقطة  ١٨,٠١ المجمع ناسداك مؤشر أضاف

نقطة. ١٤٩٤,٤٣ إلى

طفيف ارتفاع و«اليابانية» تفتح على ...
الصباحية التداول جلسة في طفيف بشكل اليابانية األسهم ارتفعت
ــالن إع قبل  المستثمرين ــن م تــرقــب ــال ح ــط وس (الــثــلــثــاء)  ــس  أم ــوم  ي

وتوقعاتها. أعمالها نتائج اليابانية الشركات
إلى  المئة ليصل أي ٠,١ في ٧,٦٢ نقطة؛ القياسي نيكي مؤشر وارتفع
أي  نقطة؛  ٠,٨٧ نطاقا  األوسع  توبكس  مؤشر وأضاف  نقطة. ٧٨٨١,٦

نقطة. إلى ٧٧٨,٧٢ المئة ليصل ٠,١١ في
في تراجعت التي األسهم من بعض شــراء إلى المتعاملون  واتجه
توقعات إلى نظراً  محدودة كانت المكاسب لكن السابق؛ التداول  يوم

اليابانية. للشركات المتشائمة المكاسب
بالتوقيت صــبــاحــًا التاسعة الــســاعــة  حتى  العملة  ـــواق أس ــي وف
 ٨٩,٣٦ مقابل  ينًا  ٨٩,٤٣  -  ٨٩,٣٨ إلى الين أمام الدوالر ارتفع  المحلي،

ينًا أمس األول. ٨٩,٣٧ -
دوالر  ١,٢٨١٥  -  ١,٢٨١٠ إلى األميركية العملة  أمام اليورو  وارتفع

األول. أمس دوالر ١,٢٧١٨ - ١,٢٧١٩ مقابل
مقابل  ١١٤,٤٨ - ١١٤,٥٣ ينًا الين األوروبية أمام العملة ارتفعت كما

ينًا أمس األول. ١١٣,٦٥ - ١١٣,٦٩

الين أمام يتراجع الدوالر
(االثنين) األول أمس يوم الياباني  الين أمام األميركي  الدوالر  تراجع
مزيد من مخاوف وسط المخاطرة  بشأن حذر في المستثمرين  بقاء مع
العالم. حول الركود حدة ــاد وازدي المصرفي القطاع  في  المشكالت من
تصنيف خفض بعد الرئيسية العمالت أمام اإلسترليني  الجنيه وهبط 
وأذكى البريطاني المصرفي القطاع بشان القلق زاد ما باركليز؛ بنك
من بأكثر الفائدة أسعار يخفض ربما المركزي انجلترا بنك بأن تكهنات

(الخميس). غد يوم المتوقع
المركزي البنك ــأن ب تــوقــعــات بفعل الــــدوالر أمـــام ــورو  ــي ال وصــعــد 
هذا من الحق وقت في  تغيير دون من الفائدة أسعار سيبقي  ــي األوروب

الموحدة. األوروبية العملة عائد جاذبية على األسبوع ويحافظ
مرتفعًا  دوالر ١,٢٨٤٤ أميركا في التعامالت أواخر في اليورو وسجل

دوالر. الجلسة إلى ١,٢٨٩٨ إحدى مراحل في أن قفز بعد ٠,٥ في المئة
 ٨٩,٤٧ ــى  إل المئة فــي  ٠,٤ ـــدوالر ال تــراجــع اليابانية  العملة وأمـــام
من  وأكثر دوالر ١,٤٢٧٤ إلى  المئة في  ١,٦ اإلسترليني وانخفض ينًا.
بيع  إلى المستثمرون وعمد بنسًا.  ٨٩,٩٦ إلى  اليورو أمام المئة في  ٢
المملكة في المصرفي القطاع  بشأن المخاوف هيمنة  مع اإلسترليني
التي القوية مكاسبه عن بسرعة الجنيه ليرتد السوق على المتحدة
حيث من في أسبوع مكاسب أكبر كانت والتي األسبوع الماضي سجلها

عامًا. ٢٠ من أكثر في األميركية العملة أمام المئوية النسبة

آسيا في التعامالت أوائل الين ... وصعود
في والصعود  االستقرار بين تراوحت الين أسعار إن متعاملون قال
في الرغبة تقلص مع (الثالثاء) أمــس يــوم الرئيسية العمالت  مقابل 
واشتداد العالمي  المالي القطاع بشأن  القلق مشاعر بسبب المخاطرة 
الدوالر مقابل األسترالي  الدوالر وارتفع العالم. أنحاء شتى في الكساد
أسعار األسترالي المركزي البنك يخفض أن المستثمرين توقع والين مع
في  بالمئة  ٣,٢٥ متدن قياسي مستوى  إلى  كاملة مئوية  نقطة  الفائدة

(أمس). اليوم الحق وقت
اليابانية العملة مقابل  مستقراً الدوالر كان آسيا  في التعامل واوائل
يوم  األميركية التعامالت ــر  أواخ مستواه مع مقارنة ينًا  ٨٩,٤٢ عند
الذي  ينًا   ٨٧,١٠ ونصف  عامًا  ١٣ في له مستوى ــى  أدن ومــع االثنين،

يناير. في سجله

لتمويلها المصارف في أسهمًا سيشتري اليابان بنك
نيسان أبريل/ حتى سيشتري أنه (الثالثاء) اليابان أمس بنك أعلن
المصارف  تملكها  أسهمًا ــورو) ي مليارات  ٨,٣) ين مليار بألف ٢٠١٠

األزمة المالية. تجاوز على لمساعدتها اليابانية التجارية
قررته لجنة الذي األسهم هذه شراء أن بيان في اليابان بنك وأوضح

.٢٠١٠ أبريل حتى تدريجيًا سيجري النقدية السياسة
المالية المؤسسات  جهود «دعم إلى يهدف اإلجــراء هذا أن وأضــاف

ضمان وبالتالي أســهــم بامتالك المرتبطة الــســوق مخاطر لخفض 
المالي». النظام استقرار

العقد مطلع مماثًال  ــراء إج اتخذ الياباني المركزي المصرف وكــان
المالي النظام بانهيار تهدد مصرفية كانت أزمة معالجة أجل من الجاري

الياباني.
أقرها التي العاجلة ـــراءات اإلج من سلسلة بعد الــقــرار هــذا ويأتي 
المصارف وتشجيع المالي النظام لدعم  األخيرة األشهر في المصرف 

االقتصاد. إلنعاش المؤسسات إقراض على
محافظها ــي  ف كــبــيــرة بخسائر الــيــابــانــيــة ــارف  ــص ــم ال ــل  ك ومــنــيــت 

العالمية. البورصات انهيار بسبب األخيرة األشهر في االستثمارية

الثالث الربع في دوالر مليارات ٤ تخسر «هيتاشي»
اليابانية) االلكترونيات صناعة شركات (كبرى «هيتاشي» تكبدت
الطلب في الرقائق وتدهور إنتاج أنشطة في بفعل متاعب فصلية خسائر
قدرها سنوية لخسارة  توقعاتها دت وجدَّ اإللكترونية، المنتجات على
يابانية.  صناعية لشركة اإلطالق على  األكبر ستكون ين مليارات ٧,٨
مليارات   ٤,١٣) ين مليار ٣٧١ بلغت صافية  بخسارة الشركة ومنيت 
األول  كانون ديسمبر/ إلى األول تشرين أكتوبر/ من الفترة في دوالر)

عام. قبل ذاتها الفترة في ربحًا ين مليار ١٢,٥ مقابل وذلك
الدخل وتراجع  الين تحسن جــراء من أيضا  سلبًا  النتائج وتأثرت
التي الشركة ــددت وج المجموعة. مستوى  على للضريبة الخاضع
توقعها النووية المفاعالت  إلى  الرز  طهي  مواقد  من منتجاتها تتراوح 
حتى مارس/ آذار.  المالية في السنة ٧٠٠ مليار ين صافية خسارة تكبد
األسبوع قالت «هيتاشي» خسارة كبيرة كانت من تحذيرها جانب وإلى
وتتخذ مصانع  وتغلق مربحة غير أنشطة من ستخرج إنها الماضي 
الثابتة التكاليف لخفض  محاولة في الهيكلة ــادة  الع أخــرى خطوات

مارس ٢٠١٠. بحلول ين ٢٠٠ مليار
سهم  سعر فــي المئة فــي  ١٧ بنسبة تــراجــع شـــرارة االعـــالن  وأوقـــد 
في   ٥٠ تراجعه  بعد عامًا  ٢٩ في  مستوياته أدنى  من ليقترب الشركة
األجهزة شركات مؤشر وهوي أبريل. في المالية السنة مطلع منذ المئة

أبريل. منذ المئة في ٤٦ االلكترونية

العملة لقيمة خفض ال تشافيز:
ينوي ال إنه األول أمس يوم  تشافيز هوغو الفنزويلي  الرئيس  قال 
رغم على القصير  ــل  األج في  (البوليفار) المحلية  العملة قيمة خفض

أسعار النفط. جراء هبوط من لها االقتصاد التي يتعرض الضغوط
في العضو بــالده لدى األجنبي النقد احتياطيات إن تشافيز وقــال
الوقت في النفط أسعار هبوط آثار على للتغلب كافية «أوبــك» منظمة
لشبكة اإلسبانية اإلخــبــاريــة القناة مــع مقابلة فــي وقـــال الــحــاضــر.  
يواصل بينما القصير األجل وعلى الوقت هذا في إن»  إن «سي  تلفزيون
تسمونه كما أو نتصور زيادة الضرائب ال فإننا الحالي مساره النفط سعر

البوليفار. قيمة خفض

التوالي   (رويترز) على لليوم الثالث السوق تراجع بسبب بدا متأثرًا المالية في سوق نيويورك لألوراق مضارب

قوة سيزداد الدوالر لينش»: «ميريل
- المحرر االقتصادي الوسط §

الرئيسية العمالت بـــأداء الــخــاص األسبوعي تقريرها فــي  لينش» «ميريل قالت   ]
فإعادة األوروبية.  العمالت إزاء األميركي للدوالر إضافية مكتسبات تتوقع إنها الكبرى،
سياسة إن ثم المتحدة. للواليات الخارجي بالعجز سريع تقلص إيجاد في تستمر التوازن
من بذلك وتخفض المتحدة، الــواليــات خطى على بــازديــاد تسير النقدية  الكبار العشرة 
في إيجابيًا عنصراً يبقى المجازفة من إن النفور ثم الكمي. بالتيسير أصًال المقترنة الوصمة
للعمالت رئيسي سلبي كعامل الحكومية المالية السياسة وتبرز األميركي. الدوالر  صالح
والنقدي االقتصادي االتحاد أعضاء بين الحكومية السندات في الفجوة تتسع إذ االوروبية؛

االوروبي.
السندات إن القصير. المدى في اليورو ضعيفًا أن يبقى المتوقع من أنه إلى التقرير وأشار
السيادي بالنسبة ين الدَّ في الفروقات إن التشتت؛ إذ في تستمر اليورو منطقة في الحكومية
وقد والنقدي. االقتصادي االتحاد  إنشاء منذ بلغته  مستوى أعلى في اآلن هي ألمانيا إلى
والبرتغال إلسبانيا العائدة السيادية الديون مرتبة في التخفيضات إثر على ذلك حصل

واليونان.

الياباني الين في قوة
معّرضًا يبقيه، أن يمكن ارتفاعه استمرار  أن مع قويًا، الياباني  الين يظل أن المتوقع من
قابلية تظل إذ قوته؛ في الياباني الين استمر وقد القصير. المدى في التصحيح لبعض
يعمل العالم حول المالي القطاع مشكالت معاودة إن كبير. ضغط تحت العالمية المجازفة
السيئة االقتصادية المعطيات تدفق استمرار أن كما الشامل، الشعور على بوضوح عمله
مستوى في  اليابانية كالعملة المحافظة  العمالت يبقي  أن أيضًا شأنه من هوادة، دون من
األسواق استوعبتها قد  السيئة األخبار تكون أن األمل بعض السابق،  في كان ربما رفيع. 

شأنه من وهذا  ستستمر، السيئة المالية واألنباء الضعف أن رأينا في نستمر  لكننا المالية،
الياباني. للين مفيد وهذا العام الشعور على األطول المدى في عبئًا يضع أن

اإلسترليني الجنيه في ضعف
قصيرة قفزات بعض من خطر ثمة يكون قد سلبية. اإلسترليني الجنيه إلى النظرة إن
اإلسترليني الجنيه يبلغ أن نتوقع كنا مؤخراً. حصلت التي الهبوط سرعة إلى نظراً المدى
وسط  السعر ــذا ه تــجــاوزت الــســوق  لكن  الــعــام؛  مــن األول الفصل أواخـــر  فــي  دوالر   ١،٣٩
أن درجة الى  واضحًا األمر هذا بات  وقد المتحدة.  المملكة  تواجه  التي المتنوعة المشكالت
االجتماعات في نقاش موضوع سيكون اإلسترليني  ضعف أن أفادت  قد  «رويترز» مصادر

الجاري. شباط فبراير/ و١٤ ١٣ في روما في الدول السبع الكبرى ستعقدها التي

هبوط إلى الكندي الدوالر
الداخلية فالعوامل القصير.  المدى  في ضعيفًا الكندي ــدوالر  ال يبقى أن المتوقع  من
كندا بنك خفض  وقد التدهور، في يستمر  والنمو العملة هذه  على بثقلها تلقي والخارجية 
اآلن ويتوقع العام، من  األول النصف في اإلجمالي الداخلي للناتج  توقعاته من المركزي
أيضًا. تتدهور األساسية المعطيات أن كما .٢٠٠٩ األسعار في منتصف العام في بينًا نزوًال
الوقت في المتحدة، الواليات من  الطلب تراجع إلى نظراً بحدة  انخفض التجاري فالفائض
الزهيد الفائض من عديدة  سنوات بعد عجز في الحكومية الموازنة تصبح  أن يرجح الذي
قابلية فإّن خارجيًا، أما التحفيزي. الحكومي واإلنفاق االقتصادي الهبوط نتيجة  وذلك
في الكندي للدوالر سلبية  بحال تنذر كلها المتدهورة النفط وأسعار المتدنية  المخاطرة
من األول النصف في الكندي الدوالر إزاء األميركي الدوالر يرتفع  ان ونتوقع القريب. المدى 
الكلية  االقتصادية  األوضاع تستقر قد إذ العام؛  أواخر في االنتعاش بعض ونترقب ٢٠٠٩

الوقت. مرور مع األميركي صالح الدوالر في إيجابيًا عنصرًا من المجازفة النفور يبقى
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Exch. Curr. Close Chg

TII KW KWD 0.055 +10% 

ALAQARIA KW KWD 0.055 +10% 

ABYAAR KW KWD 0.110 +10% 

FIRSTDUBAI KW KWD 0.110 +10% 

OULAFUEL KW KWD 0.275 +10% 

OCAI OM OMR 0.414 -10% 

CBI AD AED 1.700 -10% 

ARTC DU AED 0.860 -9%

PSCS OM OMR 0.366 -9%

FSCI OM OMR 0.069 -9%
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Change 

Index Close Daily WTD MTD YTD 

OM 4689.54 -1.97% -2.6% -2.6% -13.8%

BH 1632.58 -0.70% -1.4% -1.4% -9.5%

KW 6957.70 1.89% 2.9% 2.9% -10.6%

SE 4790.01 1.26% 0.0% 0.0% -0.3%

QA 5012.71 -1.08% -4.6% -4.6% -27.2%

DU 1454.33 -1.26% -4.3% -4.3% -11.1%

AD 2145.46 -2.20% -4.9% -4.9% -10.2%
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أمــس بــانــخــفــاض الخليجية ــات ــورص ــب ال مــؤشــرات معظم  أقــفــلــت   ]
 1.89 بنسبة ارتفعا اللذين والسعودية الكويت  مؤشري ماعدا (الثالثاء)،
الخاسر  أبوظبي مؤشر  كان وقد  التوالي.  على  المئة، في و1.26  المئة في

المئة.  2.20 في المنطقة بنسبة األكبر في

البحرين
بانخفاض   1,632.58 مستوى عند أمس العام البحرين مؤشر أقفل
المستثمرون  تداول وقد األول. أمس بإقفاله يوم مقارنة نقطة 11.55 قدره
قدرها  إجمالية بقيمة سهم، ماليين 4.84 المالية لألوراق البحرين سوق في
المستثمرون  ركز إذ من خالل 181 صفقة، تنفيذها تم ألف دينار، 826.6
المتداولة أسهمه قيمة بلغت والتي االستثمار قطاع أسهم على تعامالتهم 
للتداول  اإلجمالية القيمة من المئة في 77 نسبته  ما أي دينار ألف  633.8

خالل 130 صفقة.  تم تنفيذها من ماليين سهم، 3.55 وبكمية قدرها
أسهمه قيمة بلغت إذ  األول، المركز في الخليجي التمويل بيت ــاء وج
قيمة  إجمالي من  المئة في  54.08 نسبته  ما أي دينار ألف  447 المتداولة
خالل  من تنفيذها تم سهم، مليون 1.30 قدرها وبكمية  المتداولة األسهم 
ألف   147.1 قدرها  بقيمة  اإلثمار لبنك فكان  الثاني  المركز أما صفقة. 78
المتداولة  األسهم قيمة إجمالي من المئة  في 17.80 نسبته ما أي دينار
جاء  ثم صفقة.  37 خالل  من تنفيذها تم سهم، مليون 2.13 قدرها وبكمية 
 17.44 نسبته  ما أي  دينار  ألف  144.1 قدرها بقيمة المتحد  األهلي  البنك 
ألف   938.3 قدرها وبكمية المتداولة األسهم  قيمة إجمالي من المئة في
 7 أسهم  ــداول ت أمــس يــوم تم وقــد  صفقة.  ــالل31   خ من تنفيذها تم سهم،
أسعار  انخفضت  حين في منها، شركات   5 أسهم أسعار ارتفعت شركات،
اقفاالتها أســعــار على  الشركات بقية حافظت حين  فــي شركتين، أسهم 

السابقة.

دبي
مستوى  عند مقفال  الــمــئــة، ــي  ف  1.26 بنحو ــام  ــع ال الــمــؤشــر انخفض 
بقيمة  سهم  مليون   115 بــواقــع  ـــداوالت ت بعد وذلــك نقطة،   1,454.33
وتمكنت  صفقة.  2,996 خالل  من تنفيذها تم إماراتي، درهم مليون 119
 14 أسهم  أسعار تراجعت بينما  الجلسة، هذه في االرتفاع  من شركات 6
المئة،  في  5.88 بنسبة مرتفعا البحرين»  - «السالم  سهم وجــاء شركة.
تراجع  فيما المئة، في  4 بنسبة ارتفع  الذي للتأمين» «الصقر بسهم متبوعا 
في   5.85 بنسبة  «إعمار» سهم تاله المئة، في 9.47 بنسبة «أرابتك» سهم

المئة.

أبوظبي
مستوى  عند مقفال  الــمــئــة، ــي  ف  2.20 بنحو ــام  ــع ال الــمــؤشــر انخفض 
 143 بقيمة  سهم  مليون   72 بواقع  تــداوالت  بعد  وذلك نقطة،  2,145.46
1,763 صفقة. وتمكنت أسعار  خالل من تنفيذها تم إماراتي، درهم مليون
أسهم  أسعار تراجعت بينما  الجلسة، هذه في االرتفاع  من شركات 4 أسهم

المئة،  مرتفعا بنسبة 9.35 في البناء» لمواد «أبوظبي سهم 22 شركة. وجاء
سهم  المئة، فيما تراجع 3.44 في ارتفع بنسبة الذي «كيوتل» متبوعا بسهم
«الخزنة  شركة سهم تاله المئة، في 9.57 بنسبة الدولي»  التجاري  «البنك 

المئة.  9 في بنسبة للتأمين»

السعودية
في   1.26 بنسبة مرتفعا نقطة، مستوى عند تداوالتها السوق أنهت
ريال  مليارات  5 بقيمة  سهم  مليون   285 بواقع تــداوالت  بعد  وذلك المئة،
أسهم  أسعار وارتفعت صفقة.  174,344 خالل من تنفيذها تم سعودي،
سهم  ــاء ج إذ  شــركــات،  8 أسهم  أســعــار انخفضت حين فــي  شــركــة،   111
«الشرقية  سهم ــاله ت المئة،  فــي  9.88 بنسبة مرتفعا  ــالن» ــالع ل «تهامة
بنسبة  للتكافل» انخفض سهم «األهلي بينما المئة، في 9.84 بنسبة للتنمية»

المئة.  بنسبة 0.63 في اتصاالت» «اتحاد بسهم متبوعا المئة، في 1.76

الكويت
مستقرا  المئة، 128.9 نقطة، أي ما يعادل 1.89 في بواقع المؤشر ارتفع
سهم  السوق تداول 343 مليون شهدت 6,957.7 نقطة. وقد مستوى عند
خالل 8,469 صفقة،  من تنفيذها كويتي تم دينار مليون 74 إجمالية بقيمة
المئة،  في  10 بواقع ارتفاع  نسبة أكثر الدولي» «المستثمر سهم سجل  إذ
المقابل،  وفي المئة. في  10 بنسبة القابضة» العقارية «الكويتية سهم تاله
تاله  المئة، في 8.33 بواقع المتراجعين قائمة الهالل»  «اسمنت سهم احتل

المئة.  7.69 في بنسبة الكويتية» المصرية «القابضة سهم

قطر
إذ  المئة،  في   1.08 يعادل  ما  أي  نقطة،   54.90 بواقع المؤشر انخفض
ماليين  بتداول 8 المستثمرون وقام 5,012.71 نقطة، مستوى عند استقر
تمكنت  إذ  صفقة،   3,574 خالل  من قطري ريال مليون 156 بقيمة سهم
انخفضت أسعار 27 شركة،  حين في االرتفاع، من شركات 4 أسعار أسهم
البحري»  تاله سهم «النقل المئة، في 1.92 بنسبة «الخليجي» سهم ارتفع إذ
 4.17 بنسبة  وعمان» «قطر  سهم انخفض حين في  المئة، في  1.45 بنسبة

المئة.  3.72 في بنسبة «بروة» سهم تاله المئة، في

ُعمان
انخفض  إذ  نقطة،   4,689.540 مستوى عند تداوالتها  السوق أنهت
سهم  ماليين 9 بواقع  تداوالت بعد وذلك المئة، في 1.97 بمعدل المؤشر 
إذ  صفقة،  2,179 خــالل  من تنفيذها تم عماني، ــال ري ماليين  3 وبقيمة
أسعار  انخفضت  حين في االرتــفــاع، من  شركات  5 أسهم أسعار  تمكنت 
المئة،  في  8.62 بنسبة  الجزيرة»  «حديد  سهم ارتفع  إذ شركة،   24 أسهم
سهم  هبط حين في المئة، في  4.55 بنسبة واالمــارات» «عمان سهم تاله
الموانئ»  «م.خدمات سهم تاله المئة، في 9.80 بنسبة الكابالت»  «صناعة

المئة. في 9.41 بنسبة
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في أمن المعلومات متخصصة

«27001 «اآليزو شهادة على يحصل «المستقبل»
ــه، ل مــقــراً ــن ــري ــح ــب مــن ال يــتــخــذ ــك الــمــســتــقــبــل، الــــذي ــن ــل ب ــص [ ح
أنظمة ــي ف المتخصصة الــمــرمــوقــة  «٢٧٠٠١ ــــزو «اآلي ــزة ــائ ج عــلــى 
عمليات مطابقة فــي البنك نجاح  بعد ــك  وذل المعلومات، ــن أم إدارة 
 ISO/IEC) المعلومات: إدارة أنظمة  لمعايير به  المعلومات تقنية

.(٢٧٠٠١:٢٠٠٥
التي المملكة في المصرفية المؤسسات بين من المستقبل بنك ويعد
 TUV SUD مؤسسة من بتدقيق «٢٧٠٠١ «اآليــزو معايير  مع  تتوافق
 TUV) للتدقيق العالمية  األلمانية المجموعة إلى التابعة  آسيا جنوب
أنظمة تقييم في األول الدولي المعيار الشهادة هذه وتعتبر ،(SUD

المعلومات. أمن إدارة
ودعم إعداد  لتوفير المعلومات أمن إدارة جوانب الشهادة وتغطي 
من اإلحتياطية والنسخ والصيانة التطبيق ــم ودع التحتية البنية

النظام. وإدارة الشبكة وإدارة المساعدة ونقاط البنك بيانات
الجديد العام في المستقبل بنك إدارة لمجلس األول وخالل اإلجتماع
حميد  اإلدارة  مجلس رئيس البنك  عــن  نيابة  الشهادة تسلم  ٢٠٠٩

سيف. اهللا ولي المنتدب والعضو التنفيذي والرئيس برهاني
إنجازاً يمثل المرموقة الجائزة هذه على الحصول أن برهاني وأكد
المعايير أعلى وتطبيق بالتفوق التزامه ــدى م على ويــؤشــر  للبنك 

المعلومات. أمن في العالمية
ألمن الكبيرة األهمية البنك موظفي إدارك إلى برهاني أشار جانبه من
توافق على المصادقة «إن  ــال: وق المصرفي، القطاع في  المعلومات
لتعزز تأتي  العالمية المعايير مع  بالبنك  المعلومات تقنية عمليات 

زبائنه». لقاعدة آمنة مصرفية خدمات تقديم على البنك قدرة من
والتصديق التدقيق عملية أن إلــى سيف  اهللا ولــي لفت جانبه من 
جهود على وأثنى لها المحدد الوقت ــار إط وفــي عالية بكفاءة جــرت 
لعبوا قد  إنهم قال الذين بالبنك المعلومات تقنية إداة فريق ومهارة 

العملية. تلك في  حيويًا  دوراً
البنك التزام عن رضا  حسين المعلومات تقنية إدارة  مدير وتحدث
يقدمها التي والمنتجات الخدمات في الجودة ــات درج أعلى بتوفير
ليؤكد يأتي العالمية الشهادة هذه  على  الحصول «إن وقال: لزبائنه
على الــحــفــاظ ــي ف وكــفــاءتــهــا أنظمته تــطــور جــديــد  ــن  م البنك  لــزبــائــن 

معلوماتهم».
وتطبيق إنــشــاء متطلبات  (٢٧٠٠١:٢٠٠٥  ISO/IEC) وتــحــدد
أمن إلدارة موثق نظام وتحسين وصيانة ومراجعة ومراقبة وتشغيل
استخدام تضمن إذ  بالبنك؛ األعمال  مخاطر مجمل ضمن المعلومات

البنك. في المعلوماتية األصول تحمي مناسبة أمنية مراقبة الشركةأنظمة من «اآليزو» يتسلمان شهادة اهللا سيف وولي برهاني حميد

المجانية لالستشارات «الدولي» فتح
فبراير 11 في المراجعين أمام

ـــى ـــف ـــش ـــت ـــس م ــــح  ــــت ــــت ــــف ي  ]
مجانًا أبــوابــه  الــدولــي البحرين 
ــــاء ــــع األرب ـــــوم لــلــمــراجــعــيــن ي
شباط  ــر/ ــراي ــب ف  ١١ (الــمــوافــق
الطبية ــارات ــش ــت ــإلس ل  (٢٠٠٩
ــة ــبــي الــط ـــات ـــص ـــص ـــخ ـــت ـــــى ال ف
ــة كــافــة ــق ــي ــدق ــات ال ــص ــص ــخ ــت وال
الطاقم أعــضــاء  جميع ــالل خ مــن 
ـــن ـــي ـــاري ـــش ـــت الـــطـــبـــى مـــــن اإلس
المستشفى ــي ف واألخــصــائــيــيــن 
الخدمات أفضل  تقديم تأكيد  مع

للحضور. الطبية
اإلداري الــمــديــر ــك ــذل ب ح  ـــرَّ ص

الزيرة. إميل للمستشفى
هذه ــى ــأت «ت ــرة ــزي ال وأضـــاف 
مــشــاركــة ــــــار ــــى إط ـــوة ف ـــط ـــخ ال

احــتــفــل ــــــــذى الـــمـــســـتـــشـــفـــى ال
افتتاحه  عــلــى ــًا ــام ع  ٣٠ ــرور ــم ب
وتلبية الــبــحــريــن ـــل أه لــخــدمــة 
ــى ــت ال ــة ــي ــب ــط لـــالحـــتـــيـــاجـــات ال

بكل المجتمع ــــراد أف يحتاجها
والمقيمين المواطنين من فئاته

والزائرين».
تسخير تم  «قد أنه إلى مشيراً 
والتجهيزات البشرية اإلمكانيات
للعمل ــدة ــان ــس ــم ال األقـــســـام فــي 
اليوم، هــذا خــالل طاقتها بكامل
الطبية ـــارات ـــش ـــت االس ــة  ــل ــام ش
جميع بواسطة  ستجرى والتى 
الساعة من  بالمستشفى األطباء 
السادسة حتى صباحًا الثامنة
األكلينيكى ــص ــح ــف وال ـــاًء، ـــس م
الــتــاريــخ تسجيل ــع م ــاالت  ــح ــل ل
وفــتــح ــن، ــي ــع ــراج ــم ــل ــى ل ــح ــص ال
بالمستشفى ــة ــم ــدائ ال الملفات

مجانًا».

الزيرة إميل

شيكاغو إلى رحالتها إطالق تعتزم «االتحاد»
الــبــدء لــلــطــيــران» ـــاد ـــح «االت تــعــتــزم   ]
شيكاغو ــة ــن ــدي م ـــى إل ــا ــه ــالت رح بتسيير 
األربعاء يــوم من ابــتــداء ــك وذل األميركية،
الــعــام  ــن م ــول ــل أي سبتمبر/   ٢ ــق ــواف ــم (ال
ثالث بتسيير الشركة وستقوم الجاري).
الرقم هذا يزيد أن على  أسبوعية، رحــالت
من بــدءاً واحـــدة، يومية رحلة إلــى  ليصل 
تشرين  أكتوبر/  ١ (الموافق الخميس يوم

الجاري). العام من األول
في مدينة أكبر (ثالث شيكاغو وتعتبر
الوجهة األمــيــركــيــة)، المتحدة ــات ــوالي ال
المتحدة، لتنَضم للواليات للشركة الثانية
تسيرها التي اليومية الرحلة ــى إل بذلك
شـــأن هــذه ومـــن ــورك. ــوي ــي ــة إلـــى ن ــرك ــش ال
أميركا في شبكة «االتحاد» الخطوة أن تعزز
تحقق والــتــي تــورنــتــو،  ومنها  الشمالية، 
الثمانين يتجاوز للمقاعد إشــغــال معدل 
إلى رحالتها الشركة وبإطالق المئة. في 
الوجهات عــدد إجمالي سيصل شيكاغو،
٥٥ وجهة، ويأتي  إلى «االتحاد» على شبكة

الشركة أن  تفيد تأكيدات صــدور بعد ذلك
وأثينا ملبورن إلى رحالتها إطــالق ستبدأ

العام الجاري. خالل وإسطنبول
التنفيذي الــرئــيــس صـــرح جــهــتــه،  ــن  م
إطالق «إن هوغن بالقول: جيمس للشركة،
خطوة يعتبر إلى شيكاغو رحالتها الشركة
الطموحة خططنا تدعم إذ مميزة؛ جديدة
االســتــراتــيــجــيــة ــدن ــم ــال ــي ب ــب ــوظ ــط أب ــرب ل
الرحالت «ستعزز وأضاف العالم». حول
ليس والثقافية التجارية الروابط الجديدة
بين أيضًا بل وشيكاغو، أبوظبي بين فقط
والواليات المتحدة العربية اإلمارات دولة
خــدمــة تـــوفـــر ـــا ـــه ــا وأن ــم ــي الــمــتــحــدة، الس
أو التجارة بغرض المسافرين إلى يومية
من أكثر شيكاغو تستقطب كما الترفيه».
العدد  هــذا  ويدعم سنويًا، زائــر مليون  ٤٤
ــذي ال ــي ــدول ال ــر ــي أوه مــطــار مكانة  الكبير 
إذ ازدحامًا؛ العالم مطارات أكبر ثاني يعتبر
خالل العام  مسافر مليون ٧٠ نحو منه عبر

.٢٠٠٨ الماضي

فيصل» الملك و«مستشفى «سيمنز»
دوالر  مليون 15 بـ عقدًا يوقعان

عقد تــوقــيــع الــصــحــيــة، للعناية «ســيــمــنــز» أعــلــنــت   ]
األبحاث ومركز التخّصصي فيصل الملك مستشفى تزويد
التي الصفقة  وتضم  العالمية. الطبية الحلول  بــأحــدث 
من  متنوعة مجموعة دوالر، مليون ١٥ نحو قيمتها  تبلغ 
وستساهم وحلول. وأنظمة الصحية،  الرعاية منتجات
ونوعية وفعالية العمل  آلية  تحسين  في  المنتجات هــذه
تقليص شأنه من الذي  األمر  كبير؛ بشكل الصحية الرعاية
بنسبة المرضى معاينة  على  القدرة وزيــادة  االنتظار فترة

المئة. في ٣٠
الشرق في الصّحية  للعناية  «سيمنز»  رئيس  ــرح وص
مع ــثــب ك عــن «عــمــلــنــا ــول: ــق ــال ــر ب ــاب ـــــط، مــوريــس ف األوس
للقيام األبحاث ومركز التخصصي فيصل الملك مستشفى 
وباالعتماد الراهن. التكنولوجي  للوضع  معمقة بدراسة
تقديمها، يجب التي الطبية ات المعدَّ وعلى التحليل هذا على
أنماط على باالعتماد بأسره للقسم جديداً تصميمًا وضعنا 

العمل الجديدة». دفق

إبصار الخيرية جمعية أعضاء يستقبل طالل» بن «الوليد
[استقبلرئيسمؤسسةالوليدبن
طالل بن  الوليد األمير الخيرية طالل
بالرياض مكتبه ــي ف الــعــزيــز عبد  ــن  ب
الــخــيــريــة ـــار ـــص ـــن جــمــعــيــة إب ـــــدًا م وف
الجمعية إدارة مجلس رئيس يتضمن
إدارة مجلس وعضو علي، محمد أحمد
عبدالعزيز الصندوق وأمين الجمعية
محمد الجمعية  عـــام ــر ــدي وم حــنــفــي، 
للجودة الفني والمساعد بلو، توفيق
محمد بالجمعية األعـــمـــال  ــر ــوي ــط وت

المصابي. حسن
لألمير شكره علي عن أحمد وأعرب
سموه، للقاء  الفرصة إلتاحته الوليد
لألمير الشخصي تقديره عن ر عبَّ كما
األنشطة ــم  دع فــي وتميزه ولجهوده
على والخيرية اإلنسانية والمشاريع
كما ـــي، ـــدول وال المحلي المستويين
 200 بمبلغ إبصار لجمعية دعمه شكر
ساهم  مــا  2008 الــعــام فــي ــال ري ــف  أل
تلك فــي الجمعية فعاليات إنــجــاح فــي 

الفترة.
خطة ـــرض  ـــع ب عــلــي ـــد  ـــم أح وقـــــام 
إلــى بــاإلضــافــة ــر ــي األم عــلــى الجمعية 
بشأن الجمعية أعدتها التي الــدراســة
المعوقين ومــســاعــدة وتنمية تطوير 

الناجمة مواجهة التحديات على بصريًا
وفي نهاية البصر. فقدان ضعف أو عن
تذكارية درعًا الجمعية وفد قدم اللقاء،
في يبذله ومــا لجهوده تقديرًا لألمير

اإلنساني. الجانب
طالل بن الوليد مؤسسة قّدمت وقد

ريال  ألف  200 بقيمة تبرعًا الخيرية
في فعاليات لدعم إقامة إبصار لجمعية
2008؛ العام في للنظر العالمي اليوم
على أيضًا التبرع من جزء يصرف إذ

البصرية. المستلزمات توفير
طالل ــن ب الــولــيــد مؤسسة ــوم  ــق وت

المشاريع مــن العديد بدعم الخيرية
من مــخــتــلــفــة ــق ــاط ــن ــة فـــي م ــي ــان ــس اإلن
بن الوليد األمير لحرص نظرًا المملكة
التي اإلنسانية األعمال دعم على طالل
العون بناء المجتمع وتقديم إلى تهدف

التنموية. البرامج ودعم للمحتاجين

الخيرية إبصار جمعية أعضاء مستقبًال طالل بن الوليد

األوسط الشرق في «G400» تطلق «سامسونج»
ــدث أح  ،«G400 «ســامــســونــج إطـــالق  «ســامــســونــج» أعــلــنــت   ]
العام المدير وصرح لديها. الشاشة ثنائي للثني قابل نقال هاتف
سايغال سانديب الخليج»، «سامسونج  في  النقالة الهواتف لقسم
اللذين والملمس  الشكل  (G400 (سامسونج ورث «لقد بالقول:
خارجي مظهر مع ،(Soul) األهم (سامسونج)  هاتف  بهما يتحّلى 
نسخة (سامسونج) طرحت  وبالتالي بيني. سطح  وتصميم فاخر
للثني القابلة األشكال في ريادتها لتتابع ،(Soul) من للثني قابلة
نهائية بطبقة  (G400) ويتمّتع سواء. حد على المنزلقة والهواتف

رفيعة». رسومية خطوط مع فاخرة المعة معدنية 
سلسلة (G400) يقّدم ،(Soul) ــرار غ «على سايغال ــاف وأض
المستخدم ويعطي (GUI) الرسومية البينية األسطح من جديدة
الــرســومــي، البيني السطح واجــهــة ــع وم مختلفة. ــارات  ــي خ ثــالثــة 
لــذوقــهــم ــًا ــع ــب ت الــبــيــنــي ــح ــط ــس ــون تــغــيــيــر ال ــدم ــخ ــت ــس ــم يــســتــطــيــع ال
مختلفة، خيارات عبر العرض  واجهات تعديل  ويمكن الشخصي.

واأللوان». والخطوط،  الخلفية،  الصور  مثل
بوصة،   2,22 قياس داخلية «TFT LCD» شاشة إلى باإلضافة

قياس بالكامل لمسية  خارجية  شاشة «G400 «سامسونج يضّم
المستخدم  وسع في الخارجية، الشاشة هذه ومع بوصة.  2,22
وينال الــهــاتــف، فتح دون مــن الــوســائــط مــتــعــّددة الــمــزايــا  تشغيل 
اللمسية. الشاشة استعمال عند ارتجاجيًا لمسيًا شعورًا المستخدم
والموسيقى، ،FM راديو الوسائط: المتعّددة المزايا تشغيل ويشمل
اللمسية الخارجية الشاشة  خــالل من الصور وألبوم والكاميرا،
عبر استعمالها فيمكن التقليدية الــهــاتــف عمليات ــا أم بــالــكــامــل، 

الداخلية. الشاشة
عرض خيار للمستخدم  االستعمال، قيد الهاتف يكون ال وعندما
رزنامة أنماط أو تقليدية، ساعة أو رقمية، ساعة أو خلفية، صورة
للرسائل التنبيهات رؤية يمكن ذلك، إلى الخارجية. الشاشة على
مباشرة المواعيد  أو المنّبه عن فضًال الوسائط،  متعّدة أو الخّطية

الكبيرة. الخارجية الشاشة على
بينها من التصوير، حلول بأحدث «G400 «سامسونج ويجّهز
الحديثة،  الرقمية الكاميرات مزايا من والكثير بيكسل، 5 ميغا كاميرا
 Wide Dynamic«و للصورة، وتثبيت تلقائي، ــوه وج رصــد مثل 

وفــــي  .«Range

المستخدمين وسع
بـــولـــوج ـــاع ـــت ـــم ـــت االس

اإلنــتــرنــت ــــى ســـريـــع إل
ـــح ـــّف ـــص ـــت ــــــــالل م مــــــن خ

ـــر ـــاط ـــش وت  «HSDPA»
الـــلـــقـــطـــات أو  ــــــور  ــــــص ال

ـــا ـــوروه ص ـــي ـــت الـــفـــيـــديـــو ال
ثانوية، كاميرا  ومع بالهاتف. 

الــقــيــام يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــيــن
شبكات عــبــر  فــيــديــوي بــتــخــابــر 

.«HSDPA»
«G400 «ســامــســونــج ويــتــوفــر 

بسعر والموزعين الوكالء لدى حاليًا
إن  إذ أميركيًا؛ دوالرًا 415 بنحو يقدر

وأخرى. دولة بين يختلف قد السعر


