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ضعف التزام منظمة أوبك بتخفيضات اإلنتاج يطيل أمد استعادة السوق لتوازنها

النفط الكويتي انخفض  1.42دوالر ليبلغ 48.23
انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي  1.42دوالر يف
ت��داوالت �أم�س الأول ليبلغ م�ستوى  48.23دوالر ًا
�أمريكي ًا مقابل  49.65دوالر ًا للربميل يف تداوالت
اخلمي�س املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية تراجعت �أ�سعار النفط اخلام
يف تعامالت �أم�س االول بعد �أن قالت وكالة الطاقة
الدولية �إن �ضعف التزام منظمة �أوبك بتخفي�ضات
الإنتاج يطيل �أمد ا�ستعادة ال�سوق لتوازنها رغم
منو قوي للطلب.
وانخف�ض خام القيا�س االمريكي غرب تك�سا�س
الو�سيط بنحو � 10سنتات لي�صل �إلى م�ستوى 48.49
دوالر ًا للربميل كما انخف�ض خام القيا�س العاملي

مزيج برنت ت�سليم �أكتوبر �أم�����س االول بنحو
� 7سنتات لي�صل �إلى م�ستوى  51.83دوالر ًا للربميل.
ومن جانب �أخر �سجلت �أ�سعار النفط ارتفاعا طفيفا
ام�س االول يف تعامالت متقلبة يف الوقت الذي تقيم
فيه ال�سوق �أثر انخفا�ض خمزونات اخلام االمريكية
وعدم اال�ستقرار يف نيجرييا �إلى جانب النمو قوي
يف الطلب العاملي يف وقت ي�شهد بط�أ يف عودة
التوازن للأ�سواق.
وارتفع خام القيا�س العاملي مزيج برنت � 20سنتا
يف الت�سوية مبا يعادل � % 0.39إلى  52.10دوالر ًا
للربميل بينما زاد خام غرب تك�سا�س الو�سيط
االمريكي � 23سنتا� ،أو � ،% 0.47إلى  48.82دوالر ًا
للربميل.

ارتفاع عدد منصات التنقيب
عن النفط بالواليات المتحدة

ارتفع عدد من�صات التنقيب عن النفط بالواليات املتحدة
خالل الأ�سبوع املا�ضي ،مع تراجع من�صات الغاز الطبيعي
ب�شكل ملحوظ بنف�س الفرتة .و�أظهرت بيانات �رشكة بيكر هيوز
االمريكية ال�صادرة ،ام�س االول �صعود من�صات التنقيب عن
النفط مبقدار  3من�صات خالل الأ�سبوع املنتهي لت�صل مل�ستوى
 768من�صة .و�أو�ضحت البيانات انخفا�ض من�صات التنقيب
عن النفط والغاز الطبيعي معا بالواليات املتحدة مبقدار 5
من�صات خالل نف�س الفرتة ،لتبلغ م�ستوى  949من�صة.
ا�ستقر �سعر العقود الآجلة خلام ناميك�س عند م�ستوى 84.60
دوالر ًا للربميل .فيما تراجع �سعر عقود خام برنت القيا�سي
ت�سليم �أكتوبر بن�سبة � %0.1إلى  51.83دوالر ًا للربميل.

العتيبي :االنتهاء من تقييم

 8شركات لتشغيل مطار الجبيل

قال الرئي�س التنفيذي للهيئة
امل��ل��ك��ي��ة ب��اجل��ب��ي��ل م�صلح
العتيبي �إن العقود الت�شغيلية
ملطار اجلبيل جاهزة ،ومت
االنتهاء من تقييم � 8رشكات
م�شغلة ،و�سي�شغّ ل مطار
اجل��ب��ي��ل ب��وا���س��ط��ة القطاع
اخلا�ص ،بينما تتولى الهيئة
امل��ل��ك��ي��ة ب��اجل��ب��ي��ل العمل
على تطوير البنية التحتية
للمطار.
و�أ�ضاف �أن عدد ًا من ال�رشكات
ق��دم��ت ع��رو���ض��ه��ا اخلا�صة
لت�شغيل املطار ،والعمل جارٍ
مع اجلهات الر�سمية حيال
�أخ���ذ امل��واف��ق��ات النهائية
والت�شغيل ،و�أن هناك حاجات
خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��م��ط��ار ،ت�شمل
حاجات �أمنية ومدنية ،ما
يتطلب التوفيق بينهما.
و�أ���ش��ار ال��ى �أن��ه م��ن املقرر
ت�شغيل م��ط��ار اجلبيل على
الو�ضع احل��ايل حتى تكتمل

• مصلح العتيبي

التو�سعة الرئي�سة للمطار.
كما �أو�ضح �أن ن�شاط ال�رشكات
العاملية التي ترتبط ب�أعمال
يف اجلبيل م��ن خمتلف دول
العامل ،ما جعل هناك حاجة
ملحة لوجود مطار اجلبيل
لتمكني رج���ال الأع��م��ال من
التنقل من خالله.

الحسين :ننصح المنشآت
بالتسجيل في بوابة مشتريات
معرض إكسبو  2020دبي
قال عبدالرحمن احل�سني
امل��ت��ح��دث با�سم وزارة
ال��ت��ج��ارة واال�ستثمار
ال�سعودية� ،إن اللجنة
املنظمة ملعر�ض �أك�سبو
 2020دبي� ،أبلغته �أن 63
من�ش�أة �سعودية �سجلت
يف ب��واب��ة امل�شرتيات
لل�رشكات
املخ�ص�صة
ال�صغرية واملتو�سطة يف
املعر�ض .ومت تخ�صي�ص
 % 20من م�شاريع �إك�سبو
 2020دب���ي للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة.
• عبدالرحمن احلسني
وي��ع��ت�بر ه����ذا ال��ع��دد
�صغريا مقارنة بال�رشكات امل�سجلة �إجماال والبالغة نحو 18
�ألف من�ش�أة .ون�صح احل�سني املن�ش�آت ال�سعودية ال�صغرية
واملتو�سطة بالت�سجيل عاج ً
ال يف بوابة م�شرتيات معر�ض اك�سبو
دبي  2020لتظفر بفر�ص وعقود م�شاريع املعر�ض املتنوعة.
ي�شار �إلى �أن جمل�س ال��وزراء ال�سعودي �أقر م�ؤخرا م�شاركة
اململكة العربية ال�سعودية يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي.

وانخف�ض اخلام االمريكي  % 1.5على �أ�سا�س �أ�سبوعي
بينما نزل خام برنت .% 0.6
وقالت وكالة الطاقة الدولية �إنها عدلت بيانات
الطلب القيا�سية لعامي  2015و 2016ما يعني �أن
انخفا�ض قاعدة الطلب يف عامي  2016و� 2017إلى
جانب عدم تغري بيانات الإم��دادات املرتفعة قد
ي�ؤدي �إلى بطء معدل ال�سحب من املخزونات الذي
كان متوقعا يف البداية.
و�أظهرت بيانات �رشكة بيكر هيوز خلدمات الطاقة
�أن ال�رشكات االمريكية زادت عدد من�صات احلفر
النفطية للأ�سبوع الثاين يف الأ�سابيع الثالثة
املا�ضية و�أن كانت وت�يرة الزيادة تباط�أت يف
الأ�شهر الأخرية مع تقلي�ص ال�رشكات خلطط �إنفاقها

يف ظل تدين �أ�سعار اخلام.
و�أ�ضافت ال�رشكات ثالث من�صات حفر يف الأ�سبوع
املنتهي يف � 11أغ�سط�س لي�صل العدد الإجمايل
للمن�صات العاملة �إلى  768من�صة ،وهو الأعلى منذ
�أبريل .2015
وهبطت املخزونات االمريكية مبقدار  6.5ماليني
برميل الأ�سبوع املا�ضي ح�سبما �أظهرت بيانات
�إدارة معلومات الطاقة.
لكن مراقبي ال�سوق ي��ح��ذرون من �أن انخفا�ض
خمزونات البنزين ي�أتي بالتزامن من عمليات
�سحب مو�سمية.
ويف نيجرييا اقتحم املئات من�ش�أة للنفط اخلام
وحمطة غاز مملوكة لرويال دات�ش �شل يف دلتا

بسعر  51ريا ًال للسهم

بدء اكتتاب األفراد في أسهم
زهرة الواحة اليوم
ينطلق اليوم االكتتاب العام يف � 900أل��ف �سهم من
�أ�سهم �رشكة زه��رة ال��واح��ة للتجارة ،متثل ح�صة
�رشيحة الأفراد التي جرى تخ�صي�صها يف �أعقاب تغطية
امل�ؤ�س�سات املالية ،و�صناديق اال�ستثمار يف �إجمايل
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب البالغ عددها  4.5مليون
�سهم ،ب�سعر  51ريا ًال لل�سهم.
بناء على عملية بناء �سجل
ومت حتديد �سعر االكتتاب،
ً
الأوام��ر خالل املرحلة الأولية لالكتتاب التي انتهت
بنجاح وبتغطية بلغت  % 120من �إجمايل حجم الأ�سهم
املطروحة لالكتتاب.
وي�ستمر اكتتاب الأفراد ملدة ثمانية �أيام تنتهي بنهاية
دوام يوم الأحد � 20أغ�سط�س احلايل.
وقال وليد بن خالد فطاين ،الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ،امل�ست�شار املايل ،مدير
االكتتاب ومتعهد التغطية� ،إن��ه قد جرى تخ�صي�ص
 %20من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ل�رشيحة
الأفراد ،بغر�ض �إتاحة الفر�صة �أمام �أكرب قدر ممكن من

الأفراد للم�شاركة يف هذا االكتتاب.
و�أ�شار �إلى �أنه اعتبار ًا من �صباح اليوم �ستبد�أ اجلهات
امل�ستلمة وهي البنك االهلي التجاري ،البنك ال�سعودي
الفرن�سي ،بنك الريا�ض ،وجمموعة �سامبا املالية
با�ستقبال طلبات الأفراد الراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم
�رشكة زهرة الواحة للتجارة.
وقالت �رشكة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ،امل�ست�شار
املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات
ومتعهد التغطية ،يف وقت �سابق �إنها �أمتت بنجاح
عملية بناء �سجل الأوام���ر للم�ؤ�س�سات و�صناديق
اال�ستثمار املكتتبة يف �أ�سهم ال�رشكة ،ومتت التغطية
للأ�سهم املطروحة على جميع النطاقات ال�سعرية.
ويتمثل الن�شاط الرئي�سي ل�رشكة زهرة الواحة للتجارة
يف �صناعة امل�صغرات البال�ستيكية الربيفورم واالغطية
البال�ستيكية ،ولديها وحدتني انتاج �أحدهما متخ�ص�ص
يف امل�صغرات البال�ستيكية والآخ���ر يف الأغطية
البال�ستيكية.

نصر :نبحث مع تاينانغ الصينية
إنشاء مصنع لتدوير النفايات بمصر
قالت وزارة اال�ستثمار والتعاون
الدويل� ،إن الوزيرة �سحر ن�رص،
ناق�شت مع وفد �رشكة تاينانغ
ال�صينية العاملة يف جمال
تدوير النفايات ،برئا�سة هوفر
كاي ،املدير العام لل�رشكة،
ان�شاء م�صنع لتدوير النفايات
مبدينة ال�سادات يف املنوفية.
وذك��رت �أن مدير عام ال�رشكة
اع��رب ع��ن رغبتهم يف ان�شاء
م�صنع لتدوير النفايات مبدينة
ال�سادات باملنوفية ،م�شري ًا �إلى
�أن �رشكته قامت بعمل درا�سة مع
حمافظة املنوفية مل�ساعدتها
على التخل�ص من النفايات،
ومت توقيع مذكرة تفاهم مع

املحافظة بهذا ال�ش�أن.
و�أو�ضح هوفر كاي� ،أن �رشكته
ترغب يف اال�ستثمار مب�رص،
يف ظل حت�سن بيئة اال�ستثمار،
م�شريا �إل��ى �أن ال�رشكة تعد
من اق��وى ال�رشكات يف العامل
مب��ج��ال ت��دوي��ر ال��ن��ف��اي��ات ،و
تعمل يف  20دولة على م�ستوى
العامل.
و�أكدت الوزيرة� ،سحر ن�رص� ،أن
الوزارة دورها �إزالة �أي عقبات
تواجه امل�ستثمرين يف م�رص،
م�شرية �إلى �أن ال��وزارة اطلقت
خدمة ا�س�س بنف�سك والتي ميكن
للم�ستثمرين ال�صينيني ت�أ�سي�س
�رشكاتهم �أون الين.

• سحر نصر

النيجر ام�س الأول مطالبني بوظائف وتطوير
البنية التحتية.
وكانت �صادرات النفط النيجريية من املنتظر �أن
تبلغ �أعلى م�ستوى يف � 17شهرا يف �أغ�سط�س لكنها
عاودت الرتاجع �إلى �أقل من مليوين برميل يوميا
بعدما �أعلنت �شل حالة القوة القاهرة على خام
بوين اخلفيف.
ويف الواليات املتحدة� ،صعد الرئي�س دونالد
ترامب من ح��دة لهجته جت��اه كوريا ال�شمالية
جمددا قائال �إن هناك ما و�صفه باحللول الع�سكرية
االمريكية اجلاهزة يف الوقت ال��ذي اتهمته فيه
بيوجنياجن بقيادة �شبه اجلزيرة الكورية �إلى �شفا
حرب نووية.

بن مجرن 21:مليار درهم قيمة

المشاريع العقارية بدبي

�أعلنت دائرة الأرا�ضي والأمالك يف
دبي� ،أن عدد امل�شاريع العقارية
التي مت تد�شينها خ�لال الن�صف
الأول من  ،2017بلغ  68م�رشوع ًا
بقيمة  21مليار درهم.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة الأرا�ضي
والأم�لاك بدبي �سلطان بن جمرن:
ت�شهد دب��ي يف ال��وق��ت الراهن
اهتمام ًا متزايد ًا لدى امل�ستثمرين
الدوليني ،وهو ما ير�سخ الثقة
يف حيوية القطاع العقاري و�آفاقه
امل�ستقبلية.
و�أ����ض���اف� :أن ع���دد املطورين
امل�سجلني يف ق��اع��دة بيانات
• سلطان بن مجرن
مطورا ،يف حني و�صل
الدائرة 713
ً
م�رشوعا.
عدد امل�شاريع العقارية �إلى 483
ً
و�أو�ضح �أن عدد امل�شاريع املنجزة التي مت ت�سليمها على مدار � 10سنوات
م�رشوعا من خمتلف
منذ �إن�شاء م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري ،قد بلغ 535
ً
الأحجام واال�ستخدامات التي تخدم كافة الأن�شطة االقت�صادية يف دبي.
م�رشوعا كان قد مت
وتابع� :شهد الن�صف الأول من هذا العام �إجناز 24
ً
ال�رشوع بها يف �سنوات �سابقة.
وذكرت الدائرة� ،أن عدد امل�شاريع العقارية التي مت تد�شينها من بداية
عام  2016ولغاية الن�صف الأول من عام  2017نحو  88م�رشوع ًا عقاري ًا.
قدما يف خط النمو
وال�سوق معزز بالزخم الكايف الذي ي�ؤهله للم�ضي ً
الت�صاعدي ،م�ستفي ًدا من عوامل حملية �أولها تطوير م�شاريع البنية
التحتية� ،إ�ضافة �إلى �أجواء الأمن والطم�أنينة التي تتمتع بها دبي ودولة
الإمارات العربية املتحدة يف حميطها الإقليمي.

تسارع نمو اقتصاد روسيا
خالل الربع الثاني
ت�سارع منو االقت�صاد الرو�سي خالل
الربع الثاين من العام احلايل،
بوترية تعرب عن تعايف الناجت
الإجمايل املحلي ب�شكل تدريجي.
و�أظهرت بيانات هيئة الإح�صاءات
الرو�سية ال�صادرة ،ام�س االول
ارتفاع الناجت الإجمايل املحلي
عند  %2.5خالل الربع الثاين من
ع��ام  2017على �أ�سا�س �سنوي،
مقابل م�ستوى  %0.5بالربع الأول
من نف�س العام.
و�أعلنت هيئة االح�صاءات الرو�سية
�أن البالد ت�ستهدف منو للناجت
الإجمايل املحلي خالل عام 2017
بن�سبة .%2
وانخف�ض معدل من��و االقت�صاد

ال��رو���س��ي ع��ن ت��وق��ع��ات الهيئة
احلكومية امل��ق��در بنحو %2.7
خ�لال ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام
اجلاري.
وقال وزير املالية الرو�سي مك�سيم
�أوري�شكني يف نهاية يوليو املا�ضي
�إن الناجت املحلي قد ارتفع بن�سبة
 %2.7على �أ�سا�س �سنوي بالربع
الثاين من العام اجلاري ،مقابل
نف�س الفرتة من عام .2016
وكانت رو�سيا تعر�ضت حلالة
من الركود االقت�صادي الناجت عن
ت��دين �أ�سعار النفط ،ف�ض ً
ال عن
العقوبات الدولية التي تعر�ضت
لها عقب تدخلها الع�سكري يف
�أوكرانيا.

بضغط من الصراعات الجيوسياسية

داو جونز وستاندرد آند بورز سجال أكبر خسائر
أسبوعية منذ مارس
ارتفعت م�ؤ�رشات الأ�سهم االمريكية بنهاية تعامالت
ام�س ،للمرة الأول��ى يف  4جل�سات ،عقب منو معدل
الت�ضخم ب�أقل من التوقعات ،ولكن �سجل داو جونز
و�ستاندرد �آند بورز �أكرب خ�سائر �أ�سبوعية منذ مار�س.
و�أظهرت بيانات وزارة العمل االمريكية �صعود معدل
الت�ضخم خالل ال�شهر املا�ضي ،ولكن بوترية �أقل من
التوقعات ،ليزيد م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلكني بنحو
 ،%0.1مقابل حالة من اال�ستقرار ب�شهر يونيو

ال�سابق له.
و�صعد م�ؤ�رش داو جونز بن�سبة ب�سيطة  %0.07عند
م�ستوى  21858.3نقطة ،ولكنه �سجل �أكرب خ�سائر
�أ�سبوعية منذ مار�س املا�ضي بنحو .%1.1
وزاد م�ؤ�رش �ستاندرد �أند بورز مبقدار � %0.1إلى 2441.3
نقطة ،بينما حقق �أ�سو�أ تراجع منذ �شهر مار�س بن�سبة
 %1.4على مدار الأ�سبوع.
وارتفع م�ؤ�رش نا�سداك بن�سبة  %0.6عند  6256.6نقطة،

يف حني �سجل هبوط ًا مبا يقرب  %1.5خالل الأ�سبوع،
لي�سجل �أ�سو�أ �أداء �أ�سبوعي منذ يونيو املا�ضي.
وتعر�ضت �أ���س��واق الأ���س��ه��م االم�يرك��ي��ة ل�ضغط من
ال�رصاعات اجليو�سيا�سية التي ا�شتعلت بني الواليات
املتحدة وكوريا ال�شمالية ،لتعلن بيونغ يانغ تطوير
خطة ال�ستهداف مناطق امريكية ،فيما ي�رصح الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب �أن �أي تفكري ملهاجمة بالده
�سيكون الرد بعيد ُا عن التوقعات.

بدأ حياته حما ًال في السكك الحديدية وناد ًال في مطعم

سورس كسر بنك إنكلترا وربح مليار دوالر
الرجل الذي ك�رس بنك �إنكلرتا..
هكذا يو�صف امللياردير ال�شهري
ج����ورج ���س��ور���س يف الأو����س���اط
املالية ،بعد �أن ت�سبب يف �إجبار
البنك امل��رك��زي الربيطاين على
تغيري ال�سيا�سة النقدية وحترير
�سعر ال�رصف.
و�سور�س الذي يبلغ عامه الـ87
يعد من �أب��رز امل�ستثمرين حول
العامل ،ويدير �صندوق ا�ستثماري
يحمل ا�سم عائلته �سور�س فاند
ماجنمنت.
ومع حلول ذكرى ميالد امل�ستثمر
ال�شهري ن�سرتجع �أب���رز قرارته
اال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ي و�صفها
املتابعون �آنذاك بـ �صفقة القرن.
ولد �سور�س يف بوداب�ست باملجر يف
� 12أغ�سط�س  ،1930قبل �أن يهاجر
�إلى لندن عقب جناحه يف الفرار
من االجتياح ال�سوفياتي لبالده يف
�أربعينات القرن املا�ضي.
اختار �سور�س درا�سة االقت�صاد يف

لندن ،مع العمل يف مهن �صغرية
مثل حمال يف ال�سكك احلديدية،
ون��ادل يف مطعم ،قبل �أن يح�صل
على �شهادته ويعمل يف التمويل يف
بنوك جتارية.
�سافر �سور�س �إلى نيويورك وبد�أ
عمله يف وول �سرتيت ،قبل �أن
ين�شئ �صندوق حتوط حتت ا�سم ذا
كونتيم فاند يف بداية �سبعينيات
القرن املا�ضي.
الق��ى ���س��ور���س جن��اح��ا ب��اه��را يف
ا�ستثماراته عرب �صندوق التحوط
اخلا�ص به ،خا�صة العملية التي
ت�سببت يف �شهرته العاملية الرهان
�ضد اجلنيه الإ�سرتليني ،لكن هذا
ال مينع من تكبده خ�سائره حادة
�أي�ضا يف بع�ض اال�ستثمارات.
ت�صل ث��روة ج��ورج �سور�س �إلى
نحو  25.2مليار دوالر بنهاية �شهر
مار�س املا�ضي ،ليحتل املرتبة 29
يف قائمة فورب�س لأثرياء العامل.
ي��دي��ن �سور�س بجانب كبري من

ثروته و�شهرته كم�ستثمر حمنك يف
الأو�ساط العاملية �إلى ق�صة رهانه
�ضد اجلنيه الإ�سرتليني ،واملكا�سب
الكبرية التي حققها جراء ذلك.
ففي عام  1992كانت بريطانيا قد
التحقت مبا �سمي وقتها �آلية �سعر
ال�رصف الأوروب��ي��ة ،والتي بد�أت
يف ع��ام  1979حيث تقوم الدول
الأوروب��ي��ة بتحديد �سعر �رصف
عمالتها �أمام بع�ضها البع�ض بدال
من التعومي الكامل.
وم��ع حقيقة �أن �أملانيا كانت -
والت���زال بالطبع – متتلك �أق��وى
اقت�صاد يف �أوروبا ،ف�إن كل الدول
يف القارة العجوز ملزمة بتحديد
قيمة عملتها �إلى املارك الأملاين،
مع ال�سماح بهام�ش بني العمالت
واملارك اليتجاوز � %6صعودا �أو
هبوطا.
وم���ع ح��ل��ول ع���ام � 1992شهدت
بريطانيا �أزم��ة اقت�صادية قوية
مت�أثرة بالركود العاملي �آنذاك،

• جورج سورس

لريتفع معدل الت�ضخم �إلى %12.7
من م�ستوى �أقل من  %8قبل عامني
فح�سب.
ورغم ما ت�شري �إليه مبادئ االقت�صاد
من ��ضرورة خف�ض معدل الفائدة
لتحفيز الإنفاق واال�ستثمار ،ف�إن
بنك �إنكلرتا مل يكن قادرا على اتخاذ

هذه اخلطوة لأنها قد تقل�ص من
قيمة الإ�سرتليني لأقل من امل�ستوى
املتفق عليه يف الآلية الأوروبية.
الح���ظ ���س��ور���س ه���ذه التطورات
االقت�صادية ال�صعبة ،مع اعتقاده
ب�أن اجلنيه الإ�سرتليني مقوم ب�أكرث
من قيمته احلقيقية يف �آلية �سعر
ال�رصف الأوروبية.
لـ ج��ورج �سور�س عبارة �شهرية
يقول فيها :ال فائدة من �أن تكون
واثقا ومتتلك مركزا ماليا �صغريا،
ويق�صد بها �أن امل�ستثمر مدام واثقا
من خياره فعليه زيادة مركزه يف
هذا اال�ستثمار والرهان بكل قوته
على ما ي�ؤمن به.
وم��ع ثقة �سور�س يف ر�ؤي��ت��ه قرر
الرهان بقوة على هبوط اجلنيه
الإ�سرتليني ،فكون مركزا ماليا
عرب �صندوقه اال�ستثماري بقيمة
 1.5مليار دوالر للرهان ب�أن قيمة
العملة الربيطانية �سوف ترتاجع.
ورغ��م مت�سك بريطانيا ب�سيا�سة

�سعر ال�رصف املطبقة ،ف�إن �سور�س
قرر زي��ادة مركزه املايل للرهان
�ضد اجلنيه الإ�سرتليني �إل��ى 10
مليارات دوالر ،ليتبعه عددا من
�صناديق التحوط الأخ���رى التي
ب��د�أت يف االقرتا�ض وبيع اجلنيه
الإ�سرتليني.
ومع نهاية تعامالت هذا اليوم كان
الإ�سرتليني قد تعر�ض خل�سائر
ح��ادة وهبط بنهاية التعامالت
�أدنى ال�سعر املتفق عليه يف �آلية
ال�رصف الأوروبية.
قرر بنك �إنكلرتا الدفاع عن العملة
ع�ب�ر ���ش�راء ع���دة م��ل��ي��ارات من
الإ�سرتليني ،لكن ب��دون فائدة،
قبل �أن يتجه البنك لزيادة معدل
الفائدة مرتني يف نف�س اليوم لدفع
امل�ستثمرين ل�رشاء العملة ب�أنف�سهم
طمعا يف العائد املرتفع ،لكن هذه
الو�سيلة مل جتدي نفعا �أي�ضا.
و�أدى ف�شل ك��ل و���س��ائ��ل البنك
امل��رك��زي لوقف عمليات البيع

الهائلة للإ�سرتليني �إل��ى توقع
ال�سوق عملية خف�ض لقيمة العملة
الربيطانية ،وهو ما �صعب الأمر
�أكرث بالن�سبة لبنك �إنكلرتا.
وبالفعل ..خ��رج وزي��ر املالية
نورمان المونت يف م�ؤمتر �صحفي
ليعلن تعليق ع�ضوية بالده يف �آلية
�سعر ال�رصف الأوروبية ،و�إلغاء
عملية رف��ع ال��ف��ائ��دة ،والعودة
لنظام ال�سعر احلر للعملة.
ويف � 17سبتمرب � 1992أو ميا
يطلق عليه الأرب��ع��اء الأ���س��ود بد�أ
التداول احلر للجنيه الإ�سرتليني،
ليتهاوى بنحو � %15أمام العملة
الأملانية ،وبحوايل  %25مقابل
الدوالر االمريكي.
وربح �سور�س نحو مليار دوالر من
عملية الرهان على �سقوط اجلنيه
الإ�سرتليني ،بالإ�ضافة �إلى �شهرته
الوا�سعة التي جعلته يعرف بـ
الرجل الذي �أجرب بنك �إنكلرتا على
الإنحناء واال�ست�سالم.

