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أسعار الفائدة بين بنوك اإلمارات تواصل التراجع

»المركزي اإلماراتي« يلزم البنوك بالحصول
 على تصريح لبيع منتجات مهيكلة للعمالء األفراد

أبوظبي � رويترز: تراجعت أس���عار الفائدة فيما بني 
البنوك اإلماراتية أمس لليوم الثاني على التوالي بعدما 
قال مصرف االمارات املركزي إنه يجري محادثات لتأسيس 
آلية جديدة لتحديد األسعار، وبلغ سعر الفائدة فيما بني 
البنوك باإلمارات )إيبور( ألجل ثالثة أشهر 2.39% أمس 

مقارنة مع 2.43% أمس االول.
كما تراجع السعر ألجل س���تة أشهر إلى 2.70% من 

2.77% وألجل سنة إلى 2.93% من 2.98% أمس االول.
 واجتمع املركزي اإلماراتي يوم االثنني مع البنوك التي 
تساهم في حتديد أسعار الفائدة فيما بني البنوك في البالد 

ملناقشة تأسيس آلية جديدة لتحديد األسعار.
وأعلن يوم الثالثاء أنه يجري محادثات لتأس���يس 
نظام رسمي لتحديد سعر فائدة للتداول فيما بني البنوك 

باإلمارات بالدرهم من أجل ضمان رؤية أفضل لألوضاع 
السائدة بالسوق.

من جهة أخرى قال مسؤول أمس إن مصرف اإلمارات 
العربية املتحدة املركزي أصدر توجيها للبنوك احمللية 
يلزمها باحلص���ول على تصريح منه قبل بيع منتجات 

مهيكلة للعمالء األفراد.
وقال مس���ؤول بالبنك املركزي طلب عدم الكش���ف 
عن اس���مه »وزعت النشرة على البنوك بشأن املنتجات 
املهيكلة«، وأوردت صحيفة جلف نيوز احمللية اليومية 
نبأ تلك اخلطوة في وقت سابق أمس مستشهدة بنسخة 

من النشرة.
وقالت الصحيفة نقال عن النش���رة إن البنك املركزي 
قرر أن من غير املرغوب في���ه أن تبيع البنوك العاملة 

في االمارات منتجات مهيكلة لعمالئها األفراد ومن بينهم 
أشخاص أثرياء.

وكانت املنتجات االستثمارية املهيكلة - مثل التزامات 
الدين املضمونة - من بني األسباب الرئيسية لتفاقم أزمة 
االئتمان العاملي وتدقق اجلهات التنظيمية في أنحاء العالم 

حاليا في بيع مثل تلك املنتجات املعقدة.
وقالت نشرة البنك املركزي اإلماراتي إنه إذا أراد أي 
بنك بيع منتجات مهيكلة لعمالئه فسيتعني عليه تقدمي 
طلب مكتوب إل���ى البنك املرك���زي متضمنا التفاصيل 

وأسباب طلب االستثناء من تلك القاعدة.
وأف���ادت جلف نيوز ب���أن مدير األعم���ال املصرفية 
للمستهلكني في سيتي بنك قال إن تلك اخلطوة ستساعد 

املركزي اإلماراتي يسعى لضمان رؤية أفضل لألوضاع االقتصادية بعد األزمةفي حتسني فهم العمالء للمخاطرة.

ناقش في اجتماعه المخاوف بشأن االنكماش والتشدد في عمليات االئتمان الهدف ربط روسيا بأوروبا عبر مياهها اإلقليمية في البحر األسود

»المركزي األوروبي« يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند %1 تركيا تجيز لروسيا بدء أعمال 
وإنشاء خط أنابيب ساوث ستريم 

مشاريع ضخمة بقيمة 87.8 مليار دوالر تعزز 
االهتمام المحلي والدولي بقطاع البناء السعودي  معدل المواليد قد يرتفع في الدول الغنية

في دراسة شملت 24 دولة على مدار 30 عاماً

تقوم اململكة العربية الس����عودية في الوقت 
احلالي بتنفيذ أحد أضخم برامج التطوير السكني 
املتكاملة في العالم والذي تقدر قيمته اإلجمالية 
بنحو 6 ملي����ارات دوالر تتوزع على العديد من 
املشاريع الس����كنية في اململكة. وبتكلفة مبدئية 
تقارب 87.8 مليار دوالر، تواصل اململكة خطتها 
الطموح في أحد املش����اريع الضخمة التي تهدف 
إلى بناء 6 مدن اقتصادية تس����توعب نحو 2.5 
مليون نسمة، حيث يتوقع أن تسهم بنحو 150 
مليار دوالر من إجمالي الناجت القومي السعودي 
فضال عن توفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 

العام 2020.
وكشفت »شركة معارض الرياض احملدودة«، 
اجلهة املنظمة ملعرض البناء السعودي الذي يعتبر 
أضخم حدث جتاري دولي في مجال البناء واإلنشاء 
في املنطقة، عن أن التوسع امللحوظ والقوي الذي 
يش����هده قطاع البناء في اململك����ة يعتبر العامل 
الرئيسي الذي شجع أكثر من 650 شركة محلية 
ودولية على تثبيت مشاركتها في دورة هذا العام 
من املعرض. وأشارت الشركة إلى أن العارضني 
القادمني من نحو 33 دولة، ينظرون إلى اململكة 
كوجهة استثمارية آمنة مقارنة بالوضع املضطرب 
الذي تشهده القطاعات العقارية واإلنشائية على 

مستوى العالم.
وسيقام هذا احلدث في مركز معارض الرياض 
الدول����ي، الذي يع����د واحدا من أح����دث املرافق 
املتخصصة على مس����توى املنطقة، وذلك خالل 
الفترة من 4 إل����ى 7 أكتوبر املقبل. وقد مت إعداد 
هذا احلدث ليكون مبنزلة فرصة للمس����تثمرين 
وأهل االختصاص لالستفادة من سوق اإلنشاءات 
السعودي، حيث سيشهد إقامة معرضني متزامنني 
هما »معرض البناء السعودي 2009«، املعرض 
الدولي احلادي والعشرون لتقنيات ومواد ومعدات 
البناء وحماية البيئة و»معرض احلجر السعودي 
2009«، املع����رض الدولي الثاني عش����ر للحجر 

والرخام وتقنيات معاجلة احلجر.
ويتوقع أن يستقطب »معرض البناء السعودي 
2009« و»معرض احلجر السعودي 2009« نحو 
650 شركة عارضة ضمن مساحة عرض إجمالية 
قدرها 23.250 مت����را مربعا وتتنوع بني داخلية 
وخارجية. وس����يتمكن الزوار والعارضون من 
االستفادة من املرافق احلديثة املتوافرة في »مركز 
مع����ارض الرياض الدول����ي« والذي مت تصميمه 
خصيصا لزيادة مساحات العرض وتوفير سهولة 
أكب����ر في الوصول إل����ى املعروضات واخلدمات 

التجارية.

واش���نطن � رويترز: ربما تكون السماء قد 
استجابت لدعوات الدول الغنية التي يعتريها 
القلق بشأن معدالت المواليد المتقلصة لديها إذ 
قال باحثون أميركيون إنه إذا ما زاد ثراء هذه 
الدول شيئا ما فمن المنتظر ان ترتفع معدالت 

المواليد ثانية.
ودرس الباحثون 24 دولة على مدار 30 عاما 
بالتركيز على معدالت الخصوبة ومقياس  للتعليم 
والدخل ومتوسط العمر المتوقع يسمى مؤشر 

التنمية البشرية.
وكتب هانز بيتر كوهلر من جامعة بنسلڤانيا 
وزمالؤه في دورية نيتشر »برغم استمرار التنمية 
في تشجيع تراجع الخصوبة عند المستويات 
المنخفضة والمتوس���طة في مؤش���ر التنمية 
البشرية فقد أظهرت تحليالتنا انه في المستويات 
المتقدمة من المؤشر يمكن أن يعكس المزيد من 

التنمية االتجاه النزولي في الخصوبة«.
وأوضح فريق كوهلر ان الواليات المتحدة 
وهولن���دا تقتربان من هذه النقطة وان الهجرة 

يمكن أن تعزز الخصوبة أكثر.
وكت���ب ش���ريباد تولجاب���وركار من مركز 
ستانفورد لبحوث السكان بجامعة ستانفورد 
ف���ي كاليفورنيا في تعلي���ق »يعني انخفاض 

الخصوب���ة عدد مواليد أقل وفي نهاية المطاف 
قوة عمل أصغر س���يتعين عليها أن تدفع قدرا 
أكبر من تكاليف البنية التحتية وأنظمة الرعاية 

االجتماعية«.
يقود »انخفاض الخصوبة وزيادة متوسط 
العمر إلى مجتمع من كبار السن وما يصاحب 
ذلك من آثار اجتماعي���ة واقتصادية. وبالتالي 
بالنسبة للكثير من البلدان الغنية يعد االنخفاض 

في عدد السكان مبعثا لقلق حقيقي«.
لكن التقري���ر أظهر أن صانعي السياس���ة 

بمقدورهم التخطيط لمستقبل أفضل.
وكت���ب فريق كوهلر »من���ذ عقد مضى كان 
يفترض أن تواجه أوروبا وأميركا الش���مالية 
واليابان زيادة سريعة في عدد السكان من كبار 
السن وفي حاالت كثيرة انخفاضا ذا مغزى في 
الس���كان لكن نتائجنا قدمت توقعات مختلفة 

للقرن الحادي والعشرين.
»مادامت أكثر الدول تقدما تركز على زيادة 
رفاهية مواطنيها ومادامت تتوافر المؤسسات 
المناسبة، تشير دراستنا الى ان زيادة التحسينات 
من المرج���ح أن تعكس التراجع في الخصوبة 
حت���ى إذا كنا ال نتوقع ارتفاع الخصوبة ثانية 

فوق معدالت الوفيات«.

مليون مهاجر سيغادرون بريطانيا بسبب الركود
� يو.ب���ي.آي: توقعت  لندن 
دارس���ة اصدره���ا معهد أبحاث 
السياسة العامة امس أن يغادر 
نحو مليون مهاجر بريطانيا خالل 
السنوات القليلة املقبلة بسبب 
الركود االقتصادي وغياب فرص 

العمل.
الدراسة إن 200 ألف  وقالت 
مهاجر عل���ى األقل س���يبدأون 

مبغادرة بريطانيا كل عام بسبب 
ندرة الوظائف على مدى السنوات 
اخلمس املقبلة وس���يصل عدد 
املغادرين منه���م إلى نحو 950 
ألف مهاج���ر خالل الفترة 2009 

.2013 �
وأشارت الى أن عدد املهاجرين 
الوافدين إلى بريطانيا س���يظل 
مرتفعا نسبيا وخاصة من دول 

أوروبا الشرقية.
أبحاث  وذكرت دراسة معهد 
السياس���ة العامة أن 1.1 مليون 
مهاجر من أوروبا الشرقية جاءوا 
إلى بريطانيا بدواعي العمل منذ 
توسيع عضوية االحتاد األوروبي 
عام 2004 لكنها لفتت إلى أن 550 
ألف مهاجر منهم غادروا بريطانيا 

بسبب تباطؤ أداء اقتصادها.

انقرة � وكاالت: اعلن رئي���س الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان امس ان بالده اجازت لروسيا 
بدء االعمال إلنشاء خط انابيب ساوث سترمي الذي 
سيربط روسيا بأوروبا عبر املياه اإلقليمية التركية 

في البحر األسود.
هذا وقد بدأت احملادثات بني اردوغان ورئيس 
الوزراء الروسي فالدميير بوتني أمس حيث ركزت 
احملادثات على الدعم التركي ملشروع روسي كبير 
إلنش���اء خط أنابيب للغاز تسعى موسكو لبنائه 

قبل خط منافس يدعمه االحتاد األوروبي.
ويهدف املشروع املدعوم من الكرملني حلماية 
نصيب روسيا من س���وق الغاز األوروبية البالغ 
25% وس���يضمن الدعم التركي للمشروع عملية 
النقل وإمدادات الغاز الروسي، وهذا وعد لم يتمكن 
مش���روع نابوكو الذي يدعمه االحتاد األوروبي � 
والذي اليزال يبحث عن إم���دادات من الغاز � من 

الوفاء به حتى اآلن.
ويقول محللون إن االتفاقات املوقعة أمس تشير 
أيضا إلى طموحات سياسية أكبر لتركيا املرشحة 

لعضوية االحتاد األوروبي تتجاوز حلفاءها الغربيني 
التقليديني، وفي مقابل مشاركة أنقرة في املشروع 
يتوقع أن تؤيد روسيا عدة مشروعات تركية للطاقة 
بينها مشروع خط أنابيب من بلدة سامسون على 
البحر األس���ود إلى ميناء جيهان النفطي التركي 

على البحر املتوسط.
وقال���ت تركيا إنها تتوقع مزي���دا من التعاون 
الروسي ملساعدة تركيا في بناء أول محطة للطاقة 
النووية. وقدم حتالف يضم شركتي انتر أر.إيه.أو 
وأتومستروي اكسبورت الروسيتني وبارك تكنيك 
التركية العرض الوحيد في املناقصة التي نظمت 

العام املاضي.
وساوث س���ترمي منافس مباشر ملشروع خط 
انابي���ب نابوكو )3300 كلم( ال���ذي أطلقته أنقرة 
رس���ميا الش���هر املنصرم والذي يرمي الى تزويد 
اوروبا بالغاز دون االرتباط بالغاز الروسي، وستنقل 
خطوط انابيب س���اوث سترمي نحو 31 مليار متر 
مكعب من الغاز القادم من روسيا وآسيا الوسطى 

وكازاخستان.

انخفاض سعر صرف اليورو
إلى 1.437 دوالر

.. و»إنجلترا المركزي« يرفع برنامج 
التخفيف الكمي إلى 175 مليار إسترليني

لندن � رويترز � وكاالت: وسع بنك اجنلترا املركزي 
أمس برنامج التخفيف الكمي ليرفع حجم خطة شراء 
سندات إلى قيمة غير متوقعة بلغت 175 مليار جنيه 
استرليني من 125 مليار جنيه استرليني وأبقى البنك 

على أسعار الفائدة دون تغيير عند %0.5.
وميكن ه����ذا القرار البنك املرك����زي من مواصلة 
برنامج شراء أصول عن طريق طبع نقود جديدة إذ 
ج����رى إنفاق آخر ما تبقى من مبلغ 125 مليار جنيه 
استرليني في أواخر يوليو وبدأ البنك ذلك األمر في 
مارس املاضي بهدف دعم االقتصاد البريطاني الذي 
تضرر من جراء الكساد.وقال البنك في بيان »تتوقع 
اللجنة أن يستغرق استكمال البرنامج املعلن عنه ثالثة 
أشهر إضافية. ستظل قيمة البرنامج قيد املراجعة«.

وانقسمت آراء االقتصاديني بصورة متساوية حول 
إذا ما كان بنك اجنلترا املركزي سيلجأ بصورة فعالة 
إلى طباعة املزيد من النقود لشراء أصول كالسندات 
احلكومية وديون الشركات. ولم يتوقع أحد أن يغير 
البنك أسعار الفائدة البريطانية التي بلغت مستوى 

متدنيا قياسيا.
وحصل بنك اجنلترا املركزي على موافقة وزارة 

املالية البريطانية لطباعة النقود اجلديدة.
من جهة أخرى، قررت جلنة السياسات النقدية ببنك 
اجنلترا املركزي ضخ 50 مليار جنيه استرليني إضافية 
من »األموال اجلديدة« في االقتصاد في إطار برنامجها 
اخلاص الذي تطلق عليه »التيس����ير الكمي« والذي 

يتضمن طباعة أموال جديدة ملساعدة االقتصاد.

فرانكفورت � د.ب.أ: انخفض سعر صرف العملة األوروبية 
اليورو أمام الدوالر أثناء التعامالت امس وحدد البنك املركزي 
األوروبي السعر االسترشادي لليورو ب� 1.437 دوالر مقابل 1.441 
دوالر اول من ام���س، وبلغت قيمة الدوالر 0.6959 من اليورو 

مقابل 0.6940 من اليورو اول من امس.
وحدد البنك أيضا السعر االسترشادي لليورو أمام اجلنيه 
االسترليني ب� 0.85240 من اجلنيه وأمام الني الياباني ب� 137.31 

ينا وأمام الفرنك السويسري ب� 1.5290 فرنك.
وكان البنك املركزي االوروبي قرر في اجتماعه امس االبقاء 

على سعر الفائدة دون تغيير عند %1.
وتأتي هذه اخلطوة في إطار السياس���ة النقدية التي اتبعها 
البنك املركزي األوروبي منذ أكتوبر 2008 للتغلب على األزمة 
املالية من خالل خفض س���عر الفائ���دة حتى وصل إلى املعدل 

القياسي احلالي.

� د.ب.أ: قرر  فرانكف���ورت 
البنك املرك���زي االوروبي في 
اجتماع���ه أم���س االبقاء على 
سعر الفائدة دون تغيير عند 
1%، حيث ج���اء القرار موافقا 

لتوقعات احملللني.
ومتثلت القضية التي ناقشها 
مجلس محافظي البنك املؤلف 
م���ن 22 عضوا ف���ي املوازنة 
بني املخاوف بشأن االنكماش 
والتشدد في عمليات االئتمان 
وارتفاع البطالة ومؤشرات على 
بدء منطقة اليورو املؤلفة من 
16 دولة عضوا في اخلروج من 
أكبر تباط���ؤ اقتصادي خالل 

ستني عاما.
انتش���ار حالة عدم  ودفع 
الوضوح االقتص���ادي جراء 
التباطؤ وكذلك األدلة على أن 
أسعار املس���تهلكني قد هوت 
بشكل أكبر إلى منطقة سالبة 
احملللني إلى االعتقاد بأن البنك 
املركزي األوروبي سيبقي سعر 
القياسي ثابتا  التمويل  إعادة 

إلى العام املقبل.
لكن في ظل ضخ البنك سيولة 
نقدية ضخمة في اقتصاد منطقة 
اليورو، لم يستبعد محللون 
البنك  إعالن مجلس محافظي 
هذا األسبوع عن أي إجراءات 
جديدة للمساهمة في تنشيط 

النمو االقتصادي.

وظلت أس���عار الفائدة في 
منطق���ة الي���ورو ثابتة دون 
تغيير منذ ماي���و املاضي مع 
املركزي األوروبي حتى  إقدام 
ذلك احلني على سلس���لة من 
التخفيضات السريعة بهدف 

تعزيز الثقة االقتصادية وسط 
املالية  تزايد وط���أة األزم���ة 

العاملية.
وكان���ت أس���عار الفائ���دة 
األوروبي���ة تبل���غ 4.25% في 

أكتوبر املاضي.

وهذا مؤش���ر عل���ى نطاق 
التباطؤ ال���ذي ضرب منطقة 
اليورو خالل األش���هر االثنى 

عشر املاضية.
وكتذكي���ر للحالة الهش���ة 
العاملي، كش���فت  لالقتص���اد 

بيانات ص���ادرة اول من امس 
أن مبيعات التجزئة في منطقة 
اليورو جاءت أسوأ من املتوقع 
في يونيو املاضي وسط مخاوف 
بشأن األجور والوظائف بعد 
أن امتد الركود وتداعياته إلى 
س���وق العمل مبنطقة العملة 

األوروبية املوحدة.
وق���ال مكت���ب اإلحص���اء 
األوروبي )يوروس���تات( إن 
حجم جتارة التجزئة في منطقة 
اليورو تراجع بنسبة 0.2% في 
يونيو مقارنة بالشهر السابق 

عليه.
وج���اء ذلك عق���ب بيانات 
ص���درت األس���بوع املاض���ي 
وأظهرت أن معدل البطالة في 
منطقة اليورو ارتفع إلى %9.4 
في الشهر نفسه ليصل إلى أعلى 
مستوى له في عشر سنوات.

م���ن ناحي���ة أخ���رى، قال 
أس���عار  إن  »يوروس���تات« 
املستهلكني هبطت في منطقة 
الي���ورو بأكثر م���ن املتوقع 
لتتراجع من س���الب 0.1% في 
يونيو إلى سالب 0.6% الشهر 

املاضي.
وهذا من ش���أنه أن يجعل 
التضخم أقل بكثير من املعدل 
البنك  املس���تهدف من جانب 
املركزي األوروبي ويبلغ نحو 
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الفرنسيون يقللون إنفاقهم
 على الكتب والصحف

النفط يتراجع عن أعلى مستوى
في ستة أسابيع إلى أقل من 72 دوالرًا

باريس � أ.ش.أ: أظهرت دراسة نشرها المعهد الوطني 
الفرنسي لإلحصاءات والدراسات االقتصادية امس أن 
الفرنسيين أصبحوا ينفقون ميزانية أقل على الكتب 

والصحف والمجالت.
وأوضح المعهد في دراسته أن تراجع اإلنفاق على 
ش���راء الكتب أصبح يمس جميع الفئات العمرية ال 
س���يما فئة الش���باب والكبار في العمر، بينما سجل 
شراء الصحف تراجعا بنسبة أكثر لدى الشباب نتيجة 
اختالف العادات لديهم وأصبحوا يشترون الصحف 

اليومية بصورة أقل.

لندن � رويترز: تراجعت أس���عار النفط األميركي 
امس دون 72 دوالرا للبرميل بس���بب مخاوف بشأن 
زيادة المعروض بعدما ارتفعت إلى أعلى مس���توى 
منذ أواخر يونيو في حين المس مزيج برنت مستوى 

قياسيا لعام 2009 لفترة قصيرة.

»املركزي األوروبي« يسعى لتعزيز االقتصاد


