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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
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