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ع تحالف »فيجن3«، المكون من بيت التمويل الخليجي، وبنك اإلثمار، وبيت أبوظبي لالستثمار، يوم أمس )األربعاء( مع شركة حكومية تركية  وقَّ
اتفاقًا يطلق بموجبه صندوقًا استثماريًا في تركيا يستهدف القطاع الزراعي. وجاء تدشين الصندوق على هامش المنتدى االقتصادي البحريني 

التركي الذي انعقد بمشاركة شخصيات رسمية بارزة من الجانبين، وبحضور الرئيس التركي عبداهلل غول... وفي الصورة عصام جناحي أثناء 
توقيع االتفاق أمس ...       التفاصل ص 2(   ) تصوير:أحمد آل حيدر(

عرض  أفضل  بجائزة  تفوز  »الزياني« 
ف��ي م��ع��رض ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��س��ي��ارات
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م��ل��ي��ار   1,7 ي��خ��س��ر  إس«  ب���ي  »ي����و 
ال��ع��ام م��ن  األول  ال��رب��ع  ف��ي  دوالر 

البحرين تصدر سندات 
بـ 250 مليون دوالر

في منتدى األعمال البحريني التركي...

ــــــــــــرت  ذك  [
أن  مـــــــــــصـــــــــــادر 
ــال  ــم ـــاب أع ـــح أص
اجتمعوا   ــاراً  وتــجَّ
ــــر الــعــمــل  مـــع وزي
وصاحب  السابق 
األعــــــــــــــمــــــــــــــال، 
عـــــبـــــدالـــــنـــــبـــــي 

حث  ـــد  وق ــة،  ــل ــع ــش ال
الشعلة   كبار،  ار  تجَّ

مجلس  رئاسة  إلــى  نفسه  ترشيح  على  وحثوه 
ما  بعد  البحرين  وصــنــاعــة  تــجــارة  غــرفــة  إدارة 
فخرو  عصام  للغرفة  الحالي  الرئيس  به  صرح 
التي  ــات  ــاب ــخ ــت االن ــي  ف ــوض  ــخ ال نيته  عـــدم  ــن  ع
ويعد  المقبل.  األول  تشرين  أكتوبر/  في  ستجري 
مخضرمًا  حكوميًا  مسئواًل  كونه  عــدا  الشعلة، 
العمل  وزيــر  منصب  فــي  اســتــمــراره  مــع  ســابــقــًا، 
ــراً  وزي ثــم  ســنــوات  لعدة  االجتماعية  والــشــئــون 
اقتصادية  وشخصية  أعــمــال  صاحب  لــلــدولــة، 
مجال  أهمها  مــن  ــارزة  ب مــجــاالت  فــي  نشاطه  بــدأ 
حصول  ــادر  ــص م ــت  ــح ورجَّ واإلعــــان.  ــة  ــاي ــدع ال
مع  وخصوصًا  التجار،  من  تأييد   على  الشعلة 
دهاليز  في  وتعمقه  الرسمي،  العمل  في  تمرسه 
بيئة  ــن  م ــه  ــرب وق الــبــحــريــن،  ــي  ف ــرار  ــق ال صناعة 
مقربة  على  طويلة  لسنوات  عمله  مع  األعــمــال، 
شأن  عن  المسئول  موقع  من  الخاص  القطاع  من 

. ل ا لعمَّ ا

ار يحثون الشعلة على  تجَّ
الترشح لرئاسة »الغرفة«

بكلفة 52 مليون دوالر

جواهري: »جيبك« تشغل مصنع تدوير ثاني أكسيد الكربون مطلع 2010

صناعة  في  مخضرم  خبير  وهو  جواهري،  وأض��اف 
أرسيت  المصنع  إنشاء  »مناقصة  أن  البتروكيماويات، 
وباشرت  )تكنومونت(،  الهندية  اإليطالية  الشركة  على 
في   ،2010 العام  مطلع  في  تشغيله  ويتوقع  البناء،  عملية 

موقع شركة )جيبك( بمنطقة سترة«.
وفق  ينشأ  ال��ذي  الجديد  المصنع  أن  ج��واه��ري  وأك��د 
من  سيحد  ميتسوبيشي،  لشركة  اليابانية  التكنولوجيا 
التشغيل  عمليات  عن  الناتج  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاث 
في  اإلنتاجية  وتحسين  زيادة  في  واستخدامه  الهواء،  في 

الشركة.
وسيستغل مصنع استرجاع ثاني أكسيد الكربون من 
في  طنًا   450 قدرها  كمية  السترجاع  الميثانول  محول 
اليوم من ثاني أكسيد الكربون النقي. ومن ثم سيستخدم 
قدرها  بكمية  الميثانول  إنتاج  تعزيز  في  المسترجع  الغاز 
80 طنًا في اليوم )26 ألف طن في السنة(. وتبلغ تكاليف 
حجم  يبلغ  فيما  أم��ي��رك��ي؛  دوالر  مليون   52 ال��م��ش��روع 

العائد على االستثمار نحو 21 في المئة سنويًا.
هي  الجديد،  المصنع  وظيفة  أن  ج��واه��ري  وأوض���ح 
من  المنبعث  ال��ك��رب��ون  أك��س��ي��د  ث��ان��ي  غ���از  اس��ت��خ��اص 
ومعالجته  ت��دوي��ره  وإع����ادة  ال��ش��رك��ة،  مصانع  م��داخ��ن 
ذات  منتجات  إنتاج  في  اللقيم  مع  أخرى  مرة  واستخدامه 
إلى  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  تحويل  أي  اقتصادية؛  قيمة 

منتجات مفيدة لها طلب عالمي في األسواق.
نفسه  ال���وق���ت  وف����ي  ب��ح��ت  ب��ي��ئ��ي  »ال��م��ص��ن��ع  وق�����ال: 
تستخدم  »ج��ي��ب��ك«  ش��رك��ة  أن  إل���ى  م��ش��ي��رًا  اق��ت��ص��ادي«، 
من  لاستفادة  مبادرتها  في  أمثل  استخدامًا  التكنولوجيا 

المشروعات الموجودة للحد من التلوث البيئي.
غاز  تحويل  الحديثة،  التكنولوجيا  طريق  عن  ويمكن 

الصناعة  في  تستخدم  طاقة  إل��ى  الكربون  أكسيد  ثاني 
من  كاليوريا  ال��زراع��ة  ف��ي  تستخدم  ومنتجات  والنقل، 

خال استخدام مبادئ الهندسة الكيميائية والحيوية.
ال��غ��ازات  أك��ث��ر  ال��ك��رب��ون  ت��ح��وي��ل  تكنولوجيا  وت��ع��د 
مكلفة  وغ��ي��ر  عملية،  ال���ح���راري،  ل��اح��ت��ب��اس  ��ب��ة  ال��م��س��بِّ
الازمة  الكيميائية  التفاعات  بعض  خال  من  تتم  ألنها 
ثاني  ف��ي  األس��اس��ي��ة  الهيدروكربونية  ال��م��واد  لتحويل 

أكسيد الكربون إلى وحدات أساسية.
ن جواهري أن »جيبك« هي أول شركة توقع اتفاقية  وبيَّ
مشاركة  جهة  تعد  التي  اإلم��ارات��ي��ة  »م��ص��در«  شركة  مع 
وإعطائنا  العالمية  للهيئات  األوراق  لتقديم  إلينا  بالنسبة 
انبعاث  تقليل  تم  إذا  كيوتو«  »اتفاقية  بحسب  ألنه  رصيدًا 
فإن  استخدامه،  وت��م  ال��ه��واء  ف��ي  ال��ك��رب��ون  أكسيد  ثاني 
أكسيد  ثاني  من  طن  كل  عن  رصيد  على  تحصل  الشركات 

الكربون يتم حجبه عن االنبعاث في الهواء«.
في  ش��رك��ة  أول  ه��ي  )جيبك(  »أن  ج��واه��ري  وأض���اف 
الخصوص،  ب��ه��ذا  )م��ص��در(  م��ع  اتفاقية  تعقد  المنطقة 
لاستفادة  الفعلية  الخطوات  اتخاذ  في  رائدة  والبحرين 

من )برتوكول كيوتو(«.
وأكد جواهري أن مشروع »جيبك« يأتي ضمن مساعي 
ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث  مشكلة  معالجة  كيفية  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن 
»اتساقًا مع هدف »برتوكول كيوتو« المتمثل في تخفيض 
الصناعية  ال���دول  م��ن  ال��ك��رب��ون   أكسيد  ث��ان��ي  ان��ب��ع��اث��ات  

بمعدل 5,2 في المئة عما كانت عليه العام 1990.
عمليات  ع��ن  ينتج  ال��ك��رب��ون  أك��س��ي��د  ث��ان��ي  وان��ب��ع��اث 
توليد  ف��ي  ال��ف��ح��م  أو  ال��غ��از  اس��ت��خ��دام  ي��ت��م  إذ  التشغيل؛ 
أكسيد  ث��ان��ي  ع��ن��ه  ينتج  ال��غ��از  اح��ت��راق  وأن  ال��ك��ه��رب��اء، 
من  اإلن��ت��اج  زي���ادة  ف��ي  استغاله  يتم  وال���ذي  ال��ك��رب��ون، 

العالية  التقنية  وجود  بسبب  واليوريا  الميثانول  مادتي 
مداخن  من  المادة  هذه  استغال  من  الشركات  ن  تمكِّ التي 

الغايات.
العام  تأسست  بحرينية  مساهمة  شركة  هي  و«جيبك« 
البحرين،  مملكة  حكومة  بين  مشترك  كمشروع   1979
والمملكة العربية السعودية، ممثلة في الشركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك(، والكويت ممثلة في شركة 
من  لكل  متساوية  بنسب  النفطية،  الكيماويات  صناعة 
الطبيعي  ال��غ��از  اس��ت��غ��ال  ب��ه��دف  ال��ث��اث��ة؛  المساهمين 
مضافة  قيمة  ذات  منتجات  إلنتاج  البحرين  في  المتوافر 

الطبيعية.  للموارد 
متري  طن   1200 الحاضر  الوقت  في  »جيبك«  وتنتج 
إلى  باإلضافة  والميثانول،  األمونيا  م��ادت��ي  م��ن  يوميًا 
وأن  ال��ي��وري��ا،  م���ادة  م��ن  يوميًا  م��ت��ري  ط��ن   1700 إن��ت��اج 

إلى  ت��ه��دف  طموحة  تطويرية  خططًا  وض��ع��ت  ال��ش��رك��ة 
الشركة. في  قيادية  مناصب  في  الوطنية  العمالة  إحال 
اإلنتاجية  الطاقة  زي��ادة  إل��ى  م��دة،  منذ  »جيبك«  وتسعى 
الغاز  إمدادات  توافر  على  متوقفة  الخطط  ولكن  للمصنع 

الازم للتشغيل. 
ال��رؤي��ة  م���ش���روع  دش��ن��ت  »ج��ي��ب��ك«  ش��رك��ة  أن  ي��ذك��ر 
المستقبلية االستراتيجية حتى العام 2020 والذي يرسم 
لتشمل  المقبل  العقد  مدى  على  للشركة  التوسعية  الخطة 
مشروعات استثمارية جديدة فى مجال البتروكيماويات 
اإلقليمى  النطاقين  على  أو  البحرين  مملكة  داخ��ل  س��واء 
وال��ع��ال��م��ي.  وأوك���ل���ت »ج��ي��ب��ك« إل���ى ش��رك��ة اس��ت��ش��اري��ة 
المستقبلية  الخطة  إلع���داد  ال��ازم��ة  ب��ال��دراس��ات  للقيام 
بشركة  المتخصصين  من  نخبة  بمشاركة  لاستراتيجية 

»جيبك«. 

منها:  رئ��ي��س��ة  م��ح��اور  ع���دة  ع��ل��ى  ال���دراس���ات  وت��ق��وم 
الصناعات  الطبيعي،  ال��غ��از  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ص��ن��اع��ات 
الشركة  تنتجها  التى  المنتجات  من  المشتقة  التحويلية 
إي��ج��اد  أو  وال��ي��وري��ا،  وال��م��ي��ث��ان��ول  األم��ون��ي��ا  م��ادت��ى  م��ن 
البتروكيماوية،  الصناعات  فى  تدخل  اللقيم  لمادة  بدائل 
خال  من  المتاحة  اإلستثمارية  الفرص  إل��ى  باإلضافة 
في  الدخول  طريق  عن  وذل��ك  المملكة  خ��ارج  اإلستثمار 
هذه  نتائج  ب��أن  ج��واه��ري  وي��رى  المشتركة.  المشاريع 
الدراسة للخطة االستراتيجية ستؤدى إلى نقلة نوعية في 
اإلنجازات  من  قرن  ربع  من  ألكثر  الممتد  الشركة  تاريخ 
فى  المشاريع  هذه  ستساهم  كما  المتواصلة،  والنجاحات 
خلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة البحرينية وإنعاش 

االقتصاد الوطني.

سيستغل المصنع السترجاع 450 طنًا في اليوم من ثاني أكسيد الكربون النقي... وفي اإلطار عبدالرحمن جواهري

 § المنامة - عباس المغني

] قال المدير العام لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( عبدالرحمن جواهري: 
اقتصادية  منتجات  إلى  وتحويله  الكربون،  أكسيد  ثاني  تدوير  مصنع  تشغيل  عمليات  »إن 

مفيدة بكلفة 52 مليون دوالر ستبدأ في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل«.

»فيجين3« تطلق صندوقًا لالستثمار الزراعي

توقعات بزيادة المبيعات خالل األيام المقبلة

حلبة البحرين تبيع أكثر من 18 ألف تذكرة لـ »الفورمال1«
§ المنامة - علي الفردان

الدولية،  البحرين  لحلبة  التنفيذي  الرئيس  قال   [
ألف   18 نحو  اآلن  حتى  باعت  الحلبة  »إن  وتكر:  مارتن 
بعد  تجري  التي   1 الفورموال  فعاليات  لحضور  تذكرة 
الرقم  هذا  أخذ  صعوبة  إلى  أشار  لكنه  الحلبة«،  في  أيام 
المئة  في   40 نحو  إن  إذ  النهائية؛  المبيعات  على  كمؤشر 
تسبق  الــتــي  ــرة  ــي األخ ـــام  األي فــي  تــجــري  المبيعات  مــن 

الحدث.
وتشكل هذه الحجوزات نحو 50 في المئة من الطاقة 
مقعد.  ألف   36 تبلغ  التي  الحلبة  لمقاعد  االستيعابية 
أبريل/  و26  و25   24 في  الحدث  البحرين  وتستضيف 

نيسان الجاري.

عقدته  مشترك  صحافي  مؤتمر  فــي  وتكر  ـــح  وأوض
للحديث  البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  مــع  الحلبة 
تستضيفها  التي  للفعاليات  االقتصادية  األهمية  عن 
واضحًا  تطوراً  هناك  أن  الفورموال1،  وخصوصًا  الحلبة، 
البحرينية  الحلبة  تستضيفها  الــتــي  الفعاليات  ــي  ف
خــال  استقطابها  ــم  ت ــي  ــت ال ــات  ــرك ــش وال ــات  ــاق ــب ــس وال

السنوات الست الماضية.
كبيرة  نسبة  تشكل  الشركات  مبيعات  أن  إلى  وأشار 
حجوزات  أن  ــى  إل الفــتــًا  المباعة،  الــتــذاكــر  إجمالي  مــن 

الشركات لم تشهد ذروتها بعد.
من جانبه أشار رئيس لجنة تجارة التجزئة في غرفة 
 1 الفورموال  فعاليات  أن  إلــى  الــحــواج،  ــواد  ج التجارة، 

لزيادة  التجزئة  وقطاع  الخاص  للقطاع  فرصة  تشكل 
وكشفت  المبيعات.  لزيادة  العروض  وخلق  المبيعات 
سباق  أن  ــس،  أم القابضة،  البحرين  ممتلكات  شركة 
للفورموال  الخليج«  »طيران  لـ  الكبرى  البحرين  جائزة 
2008 في حلبة البحرين الدولية، حقق عوائد  1، للعام 
مالية واقتصادية بلغت في المجموع 600 مليون دوالر، 
في  تحققت  التي  العوائد  على  المئة  في   9 بنسبة  وتزيد 
األربع  السنوات  عوائد  من  أكبر  وبنسبة  الماضي،  العام 
الرياضي  الحدث  البحرين  مملكة  فيها  استضافت  التي 
على  رياضي  حدث  أضخم  ثالث  يعتبر  الذي  العالمي، 
ــاب  ــع واألل الــعــالــم  كــأس  بطولة  بعد  الــعــالــم  مستوى 

األولمبية، اللتين تقامان كل أربعة أعوام. جواد الحواج ومارتن وتكر في المؤتمر الصحافي

أمس  المركزي  البحرين  مصرف  ق��ال    § 
سندات  إص��دار  تعتزم  المملكة  إن  )األربعاء(، 
 663,3( دينار  مليون   250 قيمتها  سيادية 
مليون دوالر( بأجل ثاث سنوات بعد أسابيع 
دوالر  مليون   500 بقيمة  إص��دارًا  إعانها  من 
لجمع المال لتعويض انخفاض إيرادات النفط.

المركزي  البحرين  مصرف   محافظ  وقال 
إص��دار  تستكمل  ال��ب��اد  إن  الماضي،  الشهر 
نصفها  دوالر  مليون   500 قيمتها  ص��ك��وك 
في  تستحق  ق��ائ��م��ة  س��ن��دات  ل��س��داد  س��ي��وج��ه 
يونيو/ حزيران المقبل.  وأضاف »االمصرف 
ب��ال��دوالر  المقومة  ال��س��ن��دات  أن  ال��م��رك��زي«، 
س��ي��ب��ل��غ أج��ل��ه��ا خ��م��س س���ن���وات وس��ت��ص��در 
بعد.  عائدها  يتحدد  ول��م  أي��ار  مايو/   27 ي��وم 
بالبريد  أرس����ل  ب��ي��ان  ف��ي  ال��م��ص��رف،  وق����ال 
م��وع��دًا  ت��ح��دد  ل��م  ال��ب��ح��ري��ن  إن  االل��ك��ت��رون��ي، 
ولم  سنوات.  ث��اث  األج��ل  ذات  للسندات  بعد 
ي��وض��ح ال��م��ج��االت ال��ت��ي س��ت��ن��ف��ق ف��ي��ه��ا ه��ذه 
مليار   1,78 إنفاق  البحرين  وتعتزم  األم��وال.  
دينار في العام 2009 و1,89 مليار دينار في 
البرلمان  أقرها  موازنة  بموجب   2010 العام 

في الفترة األخيرة. 
الخليج  دول  ب��ق��ي��ة  م��ث��ل  ال��ب��ح��ري��ن  ول��ك��ن 
ت��ض��ررت م��ن ت��راج��ع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ب��ع��د أن 
في  ال��ط��ل��ب  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��م��ال��ي��ة  األزم����ة  قلصت 
في   75 ن��ح��و  وت��أت��ي  ال��ك��ب��رى.  االق��ت��ص��ادات 
وتشهد  الطاقة.  من  البحرين  إيرادات  من  المئة 

البحرين عجزًا ماليًا في  موازنة العام  2009.

عبدالنبي الشعلة
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تشمل المشتقات وعقود الخيارات والبيع على المكشوف 

هيئة السوق المالية السعودية تدرس طرح أدوات استثمارية جديدة 

بعد  الــجــديــدة  االستثمارية  األدوات  دراســـة   وتــأتــي 
الماضي  العام  من  الثاني  الربع  في  »الهيئة«  أقــرت  أن 
وهي  المحلية،  األسهم  سوق  في  لالستثمار  جديدة  أداة 
غير  األجانب  للمستثمرين  تتيح  التي  التبادل  اتفاقيات 
الوسطاء  طريق  عن  األسهم  دخــول  البالد  في  المقيمين 

)شركات الوساطة المالية المرخصة من الهيئة(.

اتفاقيات مبادلة 
ــم  أت الــمــاضــي  آب  أغــســطــس/  ـــي  ف إقــــرارهــــا  ومـــنـــذ 
 95 المملكة(  في  المقيمين  )غير  األجانب  المستثمرون 
صفقة  و129  السعودية،  األسهم  سوق  في  بيع  صفقة 
الصفقات  هذه  وتخص  مبادلة«.  »اتفاقيات  عبر  شــراء 
مبادلة  اتفاقيات  بأن  علًما  الماضي،  آذار  مــارس/  شهر 
مباشرة  غير  بطريقة  باالستثمار  لألجانب  يسمح  تنظيم 

في السوق عبر شركات الوساطة المالية. 
المبادلة  اتفاقيات  عبر  ــب  ــان األج مبيعات  وبلغت 
يعادل  )الـــدوالر  الماضي  الشهر  ريــال  مليون   262.29
المشتريات  أما  المئة،  في   0.3 نسبته  بما  رياالت(   3.75

فبلغت 356.62 وهو ما يشكل نسبته 0.4 في المئة. 
ــن 50  ـــدأت أكــثــر م ـــرار اتــفــاقــيــات الــمــبــادلــة ب ومــنــذ إق
مباشر«  »معلومات  لتقرير  وفًقا   - أجنبية  مالية  شركة 
- في االستثمار في األسهم السعودية عن طريق شركات 
في  ملحوًظا  ضعًفا  شهد  قد  اإلقبال  كان  وإن  الوساطة، 

األشهر األخيرة بسبب األزمة المالية. 

فرصة متكافئة 
الدولية  ــواق  األس في  المالي  المحلل  قال  جانبه،  من 
إلى  ماسة  بحاجة  السعودية  السوق  إن  الــدراج،  سهيل 
إيجاد مثل هذه األدوات التي تعد ضرورية لتطور السوق 
على  البيع  أو  سلينغ«  ــورت  ــش »ال فعمليات  وتقدمها، 
السوق؛  ــوازن  ت لحفظ  أساسية  عملية  تعد  المكشوف 
حيث يكون في أي وقت هناك فرصة متكافئة للمتفائلين 
السوق  تمنع  عكسي  بيع  عمليات  وتنشأ  والمتشائمين، 
من التحليق إلى مستويات أكثر من القيمة العادلة وتمنع 
يحدث  النهاية  وفي  العادلة،  غير  والممارسات  التكتالت 

التوازن للسوق بالقرب من القيمة التي يستحقها. 
ــًدا  ج مهمة  »األوبـــشـــن«  ــة  ــل اآلج الــعــقــود  أن  ـــاف  وأض
ألنها  ـــل؛  األج ومتوسطي  األجــل  طويلي  للمستثمرين 
دخل  إضافة  على  األوبشن  عقود  نشوء  خالل  من  تساعد 

إضافي للمحفظة أو حمايتها في حال سقوط األسواق. 
منها  كثيرة،  أنواع  لها  »األوبشن«  أن  الدراج  وأوضح 
ما يستخدم كعقد تأجير لألسهم الموجودة في المحفظة 
صاحبها  ينوي  ال  التي  لألسهم  إضافيًا  ــاًل  دخ ليضيف 
ما  ومنها  الطويل،  أو  المتوسط  األجلين  في  فيها  التفريط 
انهيار  حال  في  المحفظة  قيمة  على  للمحافظة  يستخدم 
ربًحا  يحقق  أوبشن«  »البوت  بـ  يعرف  ما  ألن  األســواق؛ 

في االتجاه المعاكس عند هبوط األسواق. 
لهيئة  أبـــارك  أن  إال  أملك  ال  »الحقيقة  ـــدراج  ال وتــابــع 
أن  شأنها  مــن  التي  الخطوة  بهذه  قيامها  الــمــال  ــوق  س

تختصر مسيرة 20 عامًا، وهي بالتأكيد ستجعل السوق 
يتم  أن  البد  ولكن  ناضجة،  استثمارية  سوًقا  السعودية 
المفاهيم  تلك  طبقت  التي  الكويت  سوق  تجربة  تفادي 

المتقدمة بطريقة خاطئة«. 
أسهًما  المستثمر  يبيع  أن  هو  المكشوف  على  والبيع 
وعًدا  يتلقى  وإنما  يملكها،  ال  وهو  مستقباًل  محدد  بسعر 
فإذا  التسليم،  موعد  في  األسهم  بإقراضه  السمسار  من 
واحتفظ  وباعها  األســهــم  اقــتــرض  التسليم  موعد  ــاء  ج
أودعه  وربما   - األسهم  لقرض  ضماًنا  بالثمن  السمسار 

الزبون  موافقة  على  بناء  لمصلحته  بفائدة  السمسار 
األسهم  البائع  ذلــك  اشترى  أسعارها  انخفضت  ــإذا  ف  -
بين  الفرق  وقبض  السمسار،  إلى  وأعادها  السوق،  من 
األسعار  هذه  ارتفعت  إذا  أما  البيع،  وسعر  الشراء  سعر 

فسيخسر بمقدار ذلك االرتفاع.   
أما المشتقات فهي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة 
أصول حقيقية أو مالية أخرى  ) أسهم وسندات وعقارات 
العقود  لتلك  وتكون  والسلع (،   والذهب  أجنبية  وعمالت 
وشــروط  سعر  إلــى  إضافة  مــحــددة،  زمنية  مــدة  المالية 

طرفين،  بين  العقد  تحرير  عند  تحديدها  يتم  معينة 
)البائع والمشتري( . 

تميز  ــي  ــت ال ــالت  ــام ــع ــم ال ــن  م ــي  ه ــارات  ــي ــخ ال ــود  ــق وع
هي  والخيارات  العاجلة،  األســواق  عن  اآلجلة  األســواق 
محدد  عدد  شراء  حق  بموجبها  المتعامل  يشتري  عقود 
من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي 
خالل مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم 
ويدفع  الحالي،  السعر  هو  معين  سعر  عند  معينة  شركة 

ثمًنا لهذا الحق. 

§ دبي - األسواق.نت 

األدوات  بعض  لتقديم  أولية  دراسة  إجراء  تنوي  أنها  السعودية،  المالية  السوق  هيئة  كشفت   [
في  والخيارات،  المكشوف  على  والبيع  المشتقات  بينها  من  المحلية،  المالية  للسوق  االستثمارية 
خطوة وصفها محللون ماليون بأنها تتسق مع خطوات هيكلة السوق المالية المحلية، التي عكفت 

عليها الهيئة منذ تأسيسها. 

عكفت هيئة السوق المالية السعودية على هيكلة السوق  المحلية

طرح صندوق عقاري بـ 160 مليون دوالر في الرياض 
المحدودة،  السعودية  العقاري  للتطوير  ــال«  »راف شركة  كشفت   [
صناديق  لطرح  المالية  للخدمات  »فالكم«  شركة  مع  اتفاقية  إبرامها  عن 
لالستثمار  وذلــك  ريــال،  مليون   600 تتجاوز  بقيمة  عقارية  استثمارية 
السكنية  الوحدات  مشاريع  تطوير  هدفها  المحلية،  العقارية  الفرص  في 

لشريحة الدخل المتوسط.
وبحسب االتفاقية فإن دور »فالكم« يتضمن إدارة الصناديق، في حين 
يتمثل دور »رافال« التطوير العقاري في تطوير المشاريع العقارية التي 

يعتزم الصندوق االستثمار فيها.
قال  أمس،  اللندنية  ــط«  األوس »الشرق  صحيفة  نشرته  ما  وبحسب 
إنه  الحقيل،  ماجد  العقاري،  للتطوير  رافــال  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
 3 خــالل  الجديد  العقاري  للصندوق  مشروع  أول  طــرح  يتم  أن  يتوقع 
الجهات  متطلبات  إلنهاء  الشركتان  فيه  تقدمت  الذي  الوقت  في  أشهر، 

المعنية كافة خالل تلك الفترة.
الصندوق،  لمشاريع  التطوير  عمليات  يتضمن  شركته  دور  أن  وأكد 
مشاريع  أول  أن  عــن  كاشًفا  الــصــنــدوق،  فــي  االستثمار  ــى  إل باإلضافة 

الصندوق سيكون في العاصمة السعودية )الرياض(. 
تتطلع  شركته  أن  نيان،  أبو  عبداإلله  رافال،  إدارة  مجلس  عضو  وبّين 
مؤكداً  الصناديق،  إلنشاء  فالكم  كشركة  مالية  مؤسسة  مع  التعاون  إلى 
باتجاه  مهمة  خطوة  العقارية  الصناديق  من  أكبر  لعدد  الترخيص  أن 
دعم وتنظيم السوق العقارية في البالد.  وأوضح أن الصناديق العقارية 
تنامي  ظل  في  اختالفها  على  العقارية  المنتجات  لتمويل  وسيلة  أهم  هي 

االحتياج وارتفاع معدل النمو السكاني.  
أن  السويلم،  أديب  فالكم،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أوضح  جهته  من 

االستثمار  من  يجعل  السعودية  في  السكنية  للوحدات  الحاجة  تزايد 
مدفوع  العقار  أن  إلى  مشيراً  األموال،  لرؤوس  مستقطبًا  المجال  ذلك  في 
بالطلب الحقيقي، وسيكون أقل القطاعات تأثراً باألزمة المالية العالمية، 
في  االستثمارات  من  النوع  ذلك  تقديم  إلى  تتجه  الشركة  يجعل  ما  وهذا 
واستثمارات  مالذات  عن  األموال  رؤوس  فيه  تبحث  الذي  الحالي،  الوقت 
آمنة. وأضاف السويلم بأن شركة فالكم تتطلع إلى شراكة استراتيجية 
هذا  في  المزيد  لتقديم  أخرى  رائــدة  وشركات  للتطوير  رافــال  شركة  مع 

القطاع المهم. 

شركة سعودية تستثمر 400 مليون دوالر في إفريقيا
الدولية  الــراجــحــي  مجموعة  إن  )األربـــعـــاء(  ــس  أم صحيفة  قــالــت 
لالستثمار، وهي شركة سعودية خاصة تعتزم إنفاق 400 مليون دوالر 

بحلول العام 2011 إلنتاج القمح والذرة في مصر والسودان.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، خالد المالحي، لصحيفة »الجزيرة«، 
الزراعية  األراضي  من  فدان  ألف  مئة  من  أكثر  زراعة  في  بدأت  الشركة  إن 
في مصر هذا العام وتتوقع جني أول محصول بحلول نهاية مايو/ أيار.

الزراعية  األراضــي  من  فدان  ألف   130 نحو  زراعة  في  الشركة  وبدأت 
في  للزراعة  األرض  لتمهيد  )السرغوم(  البيضاء  بالذرة  السودان  في 

المستقبل.
الزراعية  المشروعات  في  االستثمار  على  الشركات  السعودية  وحثت 
في الخارج بعد أن قررت العام الماضي خفض إنتاجها من القمح بنسبة 
12,5 في المئة سنويًا متخلية عن خطة مدتها 30 عامًا لتحقيق االكتفاء 

الذاتي من القمح والتي استنفدت موارد المياه  في المملكة. ماجد الحقيل )األول من اليمين( يتفقد أحد المشاريع

»غرفة دبي« تنصح الشركات بالحفاظ على عمالتها 
 ] نصحت غرفة دبي في دراسة حديثة لها، 

الشركات العاملة في اإلمارة بالحفاظ على 
والسعي  منها  الموهوبة  وخاصة  عمالتها 
إلى استقطاب الموهوبين الذين تعرضوا 

للتفنيش في شركات أخرى، وذلك لتتمكن 
من المحافظة على استمرار أعمالها في ظل 

الحالي.  االقتصادي  التباطؤ 

صدرت  التي  دراستها،  في  الغرفة  وقالت 
االقتصادي  التباطؤ  على  التغلب  إن  الثلثاء، 
تحتاج  م��ن��ه  واالس���ت���ف���ادة  ح��ال��ًي��ا  ال��ح��اص��ل 
األعمال إلى إعادة إلى إعادة تقييم نقاط قوتها 
وضعفها، وتقييم موقعها التنافسي، وإجراء 
أع��م��ال��ه��ا؛  م��ن  معينة  ج��وان��ب  ف��ي  ت��غ��ي��ي��رات 
واآلخر  المدى  قصيرة  التغييرات  هذه  بعض 
أن  أواًل  األع��م��ال  على  ويجب  ال��م��دى،  طويل 
قبل  ورؤيتها  أهدافها  بشأن  واضحة  تكون 

الشروع في اتخاذ هذه اإلجراءات.
رفع األسعار وخفض التكاليف 

وم����ن ب��ي��ن اإلج��������راءات ق��ص��ي��رة ال��م��دى 
إليها  دعت  التي  األعمال  تطوير  خطة  ضمن 
النقدي  التدفق  تحسين  دراستها  في  الغرفة 
التكاليف،  وخفض  األسعار،  رفع  طريق  عن 
المؤقتين.  الموظفين  من  المزيد  وتوظيف 
الزبائن  على  التركيز  إلى  الدراسة  دعت  كما 
ب��ه��دف زي�����ادة ال��م��ب��ي��ع��ات، وت��ق��ل��ي��ل ت��ب��ذي��ر 
التنفيذيون  المديرون  يترك  بحيث  الموارد، 
حتى  المرؤوسين  ألحد  المتكررة  الواجبات 
المدى  على  التخطيط  على  التركيز  يمكنهم 
والفاعلية  الجودة  مفهوم  تطبيق  مع  الطويل، 
واألدوات  ال���خ���ام،  ال���م���واد  اس���ت���خ���دام  ف���ي 

ال��م��ك��ت��ب��ي��ة، وال���س���ف���ر وال���ب���ن���ود األخ�����رى، 
التخطيط  واستخدام  المسئوليات،  ووضوح 

التنظيمي.  
العاملين  باحتياجات  االهتمام  إلى  ودعت 
إليهم  الحديث  خالل  من  مشاعرهم  ومراعاة 
وخفض  بصراحة،  الصعبة  األوضاع  خالل 

مستوى القلق عندهم لمنع تدني اإلنتاجية. 
وع����رض����ت ال�����دراس�����ة ل���م���ج���م���وع���ة م��ن 
مساعدة  شأنها  من  األم��د  طويلة  اإلج���راءات 
التباطؤ  من  واالستفادة  البقاء  في  الشركات 
ال��ح��ال��ي، ك��م��ا ت��س��اع��د ف���ي ت��ح��س��ي��ن أرب���اح 

مع  تالءمت  إذا  الطويل  المدى  على  األعمال 
الوضع الفريد لألعمال، ومن هذه اإلجراءات 
وتشجيعهم  ال��م��وظ��ف��ي��ن  ع��ل��ى  ال��م��ح��اف��ظ��ة 
خ��ارج  ل��ج��ه��ات  ال��م��ه��م��ات  م��ن  ج���زء  وتعهيد 
وتحسين  التكاليف،  تقليل  بهدف  الشركة 
ال��م��س��ئ��ول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ؤس��س��ات من 
وتدريب  المعنيين،  رضا  على  التأثير  خالل 
خارج  التفكير  على  التنفيذيين  وكبار  صغار 
الخاصة  طرقهم  واب��ت��ك��ار  التقليدي  اإلط���ار 
ذلك  يساعد  حيث  االقتصادية؛  األزمة  خالل 

في تشجيع اإلبداع واالبتكار. 

 استقطاب الموهوبين المفصولين يساعد في أخذ الشركات لمستويات أعلى 

30  ألف شقة جامدة في األردن 
] قّدر خبراء عقاريون ومستثمرون عدد 
الشقق الفارغة والمعروضة للبيع في األردن 
الراقية  األح��ي��اء  تتقاسمها  أل��ف��ًا،   30 بنحو 
الفتين  وضواحيها،  المدن  ضمن  والشعبية 
اإلق��راض  عمليات  ف��ي  البنوك  تشدد  أن  إل��ى 
مستقبل  ي��ج��ع��ل  م���ا  ت���داول���ه���ا  ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��ي��ق 
خالل  المغتربين  بعودة  مرهونًا  البيوعات 

فترة الصيف. 
ال��ع��ق��ارات  س��وق  أن  ال��م��ص��ادر  والح��ظ��ت 
إح��ص��اءات  ظ��ه��ور  رغ���م  ع��ل��ى  رك����ودًا  تشهد 
رس���م���ي���ة ت��ش��ي��ر إل�����ى ن���م���و رخ�����ص ال��ب��ن��اء 
الجديدة،  لإلنشاءات  المرخصة  والمساحات 
األراض���ي  تسجيل  دوائ���ر  لنشاط  فالمتابع 
تراجعًا  يلمس  والمحافظات  العاصمة  ف��ي 
تتم  التي  والمعامالت  المراجعين  أع��داد  في 

إنجازها. 
ش��وارع  ف��ي  مركبته  ف��ي  للسائر  ويمكن 
الهائل  الكم  يلحظ  أن  وغربها،  شرقها  ان،  عمَّ
تلفت  جذابة  مواقع  تحتل  التي  اإلعالنات  من 
النظر إلى شقق جديدة للبيع أو لإليجار، وهو 
يفوق  ال��م��ع��روض  ال��ع��ق��ار  حجم  أن  ي��ؤك��د  م��ا 

الطلب.
الغربية  ان  عمَّ في  الشقق  أسعار  وتتفاوت 
في مستوياتها بين منطقة وأخرى؛ إذ تعرض 
الرشيد  ضاحية  منطقة  في  اإلسكان  شركات 
دي��ن��ارًا.    350 ب�  األعلى  ح��ده  في  المتر  سعر 
من  وه���ي  وال��ص��وي��ف��ي��ة  ع��ب��دون  منطقتا  أم���ا 
المناطق األكثر ارتفاعًا في أسعارها فالبعض 
ف��وق  ال��م��ت��ر  ي��ع��رض  ب���ات  المستثمرين  م��ن 
باتت  الحمام  م��رج  منطقة  وف��ي  دينار.   500

الذي  الشقة  سعر  لتخفيض  مستعدة  شركات 
تطلب فيه 71 ألف دينار، ومكونة من 3 غرف 

ومساحتها 190 مترًا مربعًا. 

ة  معوقات مصرفيَّ
وائل  األردنيين،  المهندسين  نقيب  وق��ّدر 
المملكة  ف��ي  ال��ف��ارغ��ة  ال��ش��ق��ق  ع���دد  ال��س��ق��ا، 
رئيسة  م��دن   3 على  ت��ت��وزع  أل��ف��ًا،   30 بنحو 
���ان( وال����زرق����اء وإرب����د.   ه���ي ال��ع��اص��م��ة )ع���مَّ
ضوء  ف��ي  كبير  غير  ال��رق��م  ه��ذا  أن  إل��ى  ولفت 
نموًا  تشهد  التي  السكنية،  المواطنين  حاجة 
التي  المعوقات  حل  ضرورة  مؤكدًا  مستمرًا، 
وخصوصًا  التملك،  ف��ي  الراغبين  تعترض 

الجوانب المصرفية منها.  

العراقيون وتحريك السوق 
تمنحها  ال��ت��ي  التسهيالت  ت��أث��ي��رات  وع��ن 
ال��س��وق  ت��ح��ري��ك  ع��ل��ى  للعراقيين  ال��ح��ك��وم��ة 
قطاع  ف��ي  المستثمرين  جمعية  رئ��ي��س  ق��ال 
اإليجابي  األثر  »إن  العمري:  زهير  اإلسكان، 
وإن  بعد،  يظهر  ل��م  العراقيين  للمستثمرين 
بعمليات  القيام  على  قادر  غير  منهم  الكثيرين 
من  مشترياتهم  تمويل  عن  لعجزهم  التملك؛ 
جمعية  يمثل  وال��ع��م��ري  ال��م��ح��ل��ي��ة«.   ال��ب��ن��وك 
تضم  التي  المملكة،  في  العقاريين  المطورين 
زهاء 900 شركة عقارية، دأبت على المطالبة 
لتفعيل  حكومية  إج���راءات  ات��خ��اذ  ب��ض��رورة 
قطاعًا   33 بتحريك  والمرتبط  القطاع  نشاط 
الداخلية  وزارة  إحصاءات  وأظهرت  مساندًا. 
القادمين  العراقيين  أعداد  في  تقاربًا  األردنية 

على  منهم،  المغادرين  وأع���داد  المملكة  إل��ى 
يغادر  فيما  لهم،  الممنوحة  التسهيالت  رغم 
معظمهم إلى دولة ثالثة، بحسب ما أفاد مصدر 
م��ؤخ��رًا.  الفرنسية  األن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  رس��م��ي 
التسهيالت  وبعد  فبراير/شباط  شهر  وفي 
عراقيًا   19733 المملكة  إل��ى  دخ��ل  الجديدة 
 5609 ح��ص��ل  ف��ي��م��ا   ،17510 وغ���ادره���ا 
م����ارس/آذار  وف��ي  ت��أش��ي��رة،  على  عراقيين 
وغادر  عراقيين   20208 القادمين  عدد  بلغ 
على   7399 وح���ص���ل  ع���راق���ي���ًا،   19018
األردنية  الداخلية  وزارة  وبحسب  تأشيرة.  
إلى  ي��غ��ادرون  ه��ؤالء  من  بسيطة  »نسبة  ف��إن 

العراق والباقي يغادر إلى دولة ثالثة«.

 تداول العقار يتراجع 32 % 
إل��ى ذل��ك ق��ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة األراض���ي 
والمساحة، مازن شوتر: »إن الدائرة خفضت 
بنسبة  الشقق  أث��م��ان  على  التقديرات  نسب 
األراضي  وعلى  العاصمة  داخل  المئة  في   15
الصحراوية بنسبة 50 في المئة نتيجة هبوط 
خاص  حديث  في  وأش��ار  العقارات«.    أسعار 
زالت  ما  الترقب  حال  أن  إلى  »األسواق.نت«  ل� 
ال��ذي  األم���ر  ال���ت���داوالت؛  ح��رك��ة  على  تسيطر 
الدائرة  تنشرها  التي  اإلحصاءات  في  تجسد 
في  التداول  حجم  أن  موضحًا  دوري،  بشكل 
المئة  ف��ي   32 بنسبة  انخفض  العقار  ق��ط��اع 
ببلوغه  الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل 
940 مليون دينار، مقارنة ب� 1.2 مليار دينار 

للفترة نفسها من العام 2007. 


