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مجموعة الـ 20 تتعهد باإلبقاء على التحفيز لحين تأكد االنتعاش وطمأنة أسواق المال
في ظل وجود خطط لالنسحاب من إجراءات التحفيز في الوقت المناسب

 »صندوق النقد« يحّذر من الخروج
من سياسات التحفيز

برلنيـ  رويترز: قال دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي امس 
إن االقتصاد العاملي يخرج من كساد عميق لكن االنتعاش سيكون بطيئا وإنهاء 

سياسات التحفيز االقتصادي قبل األوان قد يخرج االنتعاش عن مساره.
وقال في مؤمتر لــ »البوندســـبنك« في برلني انه قلق بشـــأن مخاطر ارتفاع 
معدالت البطالة التي قال انها قد تؤدي إلى تراجع في النمو احملتمل وإلى تداعيات 

اجتماعية قد تكون »مقلقة بدرجة أكبر«.
وأضاف حسب نص لكلمته حصلت عليه »رويترز« »اخلروج من سياسات 
التحفيز قبل األوان ميثل مخاطر حقيقية تتعلق بإخراج االنتعاش عن مســـاره 

وهو ما له تداعيات كبيرة محتملة على النمو والعمالة«.
وأضاف »لذلك فإن سياسات اخلروج يجب اال تبدأ إال عندما تظهر مؤشرات 

واضحة  على ان االنتعاش استقر وان البطالة في طريقها للتراجع«.
وقال ستراوس كان انه رغم اعتقاده بأن الوقت مناسب ألن يعد صناع القرار 
خططا للخروج من اجراءات التحفيز إال انه حث على توخي احلذر لدى تقرير 

متى يتعني تنفيذ هذه اخلطط.
وأبدى قلقه كذلك من أن التحسن في أسواق املال يقود إلى حالة من الشعور 
بالرضا عن الذات في التعامل مع مشـــكالت في القطـــاع املصرفي منها اصالح 

نظام الرواتب واملكافآت.
وقال »يتعني علينا كذلك العمل بحسم لتشجيع اصالح سياسة املكافآت في 

القطاع املالي«.
وتطرق ستراوس كان كذلك إلى دور الدوالر كعملة »احتياطي« قائال »إن ارتفاع 
قيمته خالل األزمة أكد مكانتـــه كمالذ آمن للقيمة« وتوقع ان يكون البحث عن 
بديل له مسألة ستتقرر على مدى 10 سنوات وليس في االشهر القليلة املقبلة.

»أريبيان بيزنس« تعلن قائمة أغنى 50 شخصية في السعودية

سـعد الحريري الـ 12 وأيمـن الـ 22 بـ 2.4 مليـار وبهاء الـ 24 بــ 2.3 مليار

األميـر الوليـد بـن طـال فـي المقدمـة بثـروة مقدارهـا 16.3 مليـار دوالر 

معن الصانع خارج القائمة بسبب األزمة وثروته بـ 9.3 مليارات دوالر العام الماضي 
غيرت االزمة االقتصادية من تصنيفات 
األغنياء في اململكة العربية الســـعودية، 
فبحسب التقرير السنوي ملجلة »أريبيان 
بيزنس« لعام 2009 حول أغنى 50 شخصية 
فيها أشارت الى تنوع استثماراتهم بني قطاع 
الفردية،  العقارات، االستثمارات  البنوك، 
اإلسالمية، الســـياحية وكذلك االستثمار 

اإلعالمي.
وقال التقرير السنوي ان األمير الوليد 
بن طالل يأتي في مقدمـــة القائمة بثروة 
مقدارها 16.3 مليار دوالر بعد خسارته هذا 
العام بسبب األزمة املالية العاملية، حيث 
كانت تقدر ثروته في عام 2008 بـ 17.8 مليار 
دوالر وأنه من أكبر املساهمني في مجموعة 

سيتي جروب األميركية املضطربة.
ولفتت املجلة الى إن هذه هي أكثر األرقام 
صحة حول ثـــروة الوليد احلالية، حيث 
سمح األمير السعودي لفريق إعداد القائمة 
باإلطالع على كل حســـاباته ومعلوماته 

الشخصية.
وقسمت املجلة ثروة األمير الوليد الى 
خمس مجموعات، األولى وهي األسهم التي 
تباع للجمهور، والتي تندرج كلها ضمن 
شركة اململكة القابضة، التي قدرت قيمتها 
في 2 ديسمبر 2009، مببلغ 7.98 مليارات 

دوالر.
وثانيا، الشركات الكبرى واخلارجة عن 
إطار »اململكـــة القابضة« )وهما مجموعة 
القنوات الفضائية »إل بي ســـي وروتانا( 
واللتان يناهز إجمالي قيمتهما 1.6 مليار 
دوالر. باإلضافة إلى استثمارات صغيرة 
تناهز قيمتها 11مليون دوالر فقط. وثالثا 
عقـــارات األمير والتي تقدر قيمتها مببلغ 

3.196 مليارات دوالر حتديدا.
الرئيســـية األخرى  ورابعا األصـــول 
التي تصل قيمتها إلى 1.679 مليار دوالر. 
وخامســـا األصول النقدية املوجودة في 

بنوك متعددة.
وقالت املجلة ان صفقة شـــراء طائرة 
A380 التي قام بها األمير الوليد والتي يطلق 
عليها اسم »القصر الطائر«. مجرد جزء من 
حقيبة النقل التي ميتلكها صاحب السمو 
امللكي والتي تبلغ قيمتها 820 مليون دوالر 
مقســـمة على النحو التالي: طائرة بوينغ 

747: 240 مليـــون دوالر ـ A380 ايرباص 
بقيمة 330 مليون دوالر ـ A320 ايرباص 
بقيمة 120 مليون دوالر ـ هوكر: 6 ماليني 
دوالرـ  السيارات اخلاصة: 21 مليون دوالر 
ـ يخوت وطائرات هليكوبتر: 105 ماليني 

دوالر.
وخرج مـــن قائمة هذا العام بســـبب 
التعثـــر املالي في األيـــام األخيرة الطيار 
احلربي السابق ورجل األعمال احلالي معن 
الصانع صاحب مجموعة سعد للمقاوالت 
ومستشفيات ســـعد في املنطقة الشرقية 
والذي قدرت املجلـــة ثروته عام 2008 بـ 

9.3 مليارات دوالر.
والصانع ميتلك اســـتثمارات ضخمة 
في القطاع املصرفي العاملي وهو يصاهر 
أسرة القصيبي ومن أبرز استثماراته انه 
ميتلك 3.1% في عمالق املصارف البريطانية 

مجموعة »إتش إس بي سي«.
العشرة األوائل

وجاء في املركز الثاني بعد األمير الوليد 
بن طالل رجل األعمال محمد حسني العبودي 
بثروة تقدر بـ 8.8 مليارات دوالر. ودخل 
محمد بن عيسى اجلابر في املركز الثالث 

بثروة تقدر بـ 8.5 مليارات دوالر.
أما املركز الرابع فكان من نصيب رجل 
األعمال ناصر الرشـــيدي بثروة قدرها 8 
مليـــارات دوالر. واملركز اخلامس أحتلته 
عائلة بن الدن بثـــروة قيمتها 7 مليارات 
دوالر. وعائلة العليـــان جاءت في املركز 
السادس بثروة تقدر 6.9 مليارات دوالر. 
ودخل سليمان الراجحى في املركز السابع 
بثـــروة تقدر بـ 5.2 مليارات دوالر. وجاء 
في املركز الثامن عصام الزاهد 5.1 مليارات 
دوالر. وفي املركز التاسع محمد عبد اللطيف 

اجلميل بثروة تقدر 5 مليارات دوالر.
وضمـــت القائمة أيضـــا قطبي اإلعالم 
العربـــي، امللياردير صالح كامل وجاء في 
املركز العاشر )4.9 مليارات دوالر( صاحب 
قنوات راديو وتليــفزيون العرب )إيه أر تي( 
وصاحب قنوات مجموعة الشرق األوسط 
لإلرسال )إم بي سي جروب( وليد اإلبراهيم 
الذي جاء في 17 الــمركز )2.9 مليار دوالر( 
وهــو صــهر الــملك الـسـعــودي الراحــل 

فــهد بن عبدالعزيز.
عائلة الحريري

وضمت القائمة 3 شخصيات من أسرة 
الراحل رفيق احلريري رئيس وزراء لبنان 
الســـابق وقالت املجلة ان أفـــراد العائلة 
احلريرية يحملون اجلنسية السعودية، 
وبالتالي كان والبد ان يصنفوا في قائمة 

األغنياء في السعودية.
وجاء ســـعد احلريري في املركز رقم 
12 بثروة قدرها 4.3 مليارات دوالر، فيما 
أحتل أمين احلريري املركز رقم 22 بثروة 
تقدر بـ 2.4 مليار دوالر. أما بهاء احلريري 
فجاء في املركز رقم 24 بثروة قدرها 2.3 
مليار دوالر. وقـــال رئيس حترير مجلة 
أريبيان بزنس النســـخة العربية حسن 
عبدالرحمن: »واجهتنا مشكالت وحتديات 
متعددة، فعلى الرغم من أننا كنا سباقني 
في أعداد سابقة لنشر أكثر من الئحة عن 
أغنياء العـــرب وكان معظمهم من اململكة 
العربية السعودية، اال أن التخصص بالئحة 
لألغنياء السعوديني كان أكثر صعوبة«. 
وتابع عبدالرحمن: »ولكن وعلى الرغم من 
صعوبة وحساسية التقييم ووضع األسماء 
ومرتبتها، فإن قوائم أريبيان بزنس السنوية 
تفتح حوارا حول شفافية عالم األعمال في 
املنطقة، وهي في نفس الوقت حتفز آخرين 
للقيام بجهد مواز أو متمم لترسيخ تقاليد 
تخدم الواقع االقتصادي وتبرز االجنازات 
التي يقوم بها األفراد والشركات. وهو دور 
ليس بقليل«. وأشار: »فريقنا الذي أمضى 
مدة تناهز األربعة أشهر للخروج بالنتيجة 
النهائية بدأ من خالل جمع أسماء أكثر من 
300 من الشركات واألفراد في محاولة لتقييم 
أصولهم، ولدى النجاح في احلصول على 
مقدار حصة إحدى العائالت أو األشخاص 
في أي شركة مت حتديد قيمة تلك الشركة. 
وتابع: »فيمـــا يتعلق بالثروات العائلية، 
فليس من الســـهل البحـــث والتنقيب في 
الثـــروات املتراكمة عبر ما يناهز قرنا من 
الزمن والتي كونتهـــا أجيال متعاقبة من 
أجيال العائلة. جميع هذه املعطيات جتعل 
من نشر قائمة األغنياء السعوديني عمال 

معقدا للغاية«.

في تقريرها السنوي للعام 2009

سعد احلريري األمير الوليد بن طالل

احملتجون يتظاهرون في لندن قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة  الدول الـ 20 حتضيرا للقاء القادة في 24 ـ 25 سبتمبر  في مدينة بيتسبورغ األميركية      )أ.ف.پ(

األزمة.
وسيناقش الوزراء كذلك الهيئات الرقابية 
وسبل حتديثها دون إحداث هزة في النظام 

املالي.
ويدعو وزير اخلزانة األميركي تيموثي 
جايتنر املجموعة لتأييد معايير صارمة 
جديدة تتعلـــق برؤوس أمـــوال البنوك 

ومستويات السيولة فيها.

مـــن يلقون عليه اللوم لذلك ســـيؤكدون 
على أن البنـــوك ال ميكنها العودة للعمل 

كما كانت.
وقدمت فرنسا وأملانيا وبريطانيا أمس 
االول مقترحات إلقناع البنوك بوقف تقدمي 
التنفيذيني  مكافآت باهظـــة ملســـؤوليها 
الذين شجعهم ذلك فيما يبدو على حتمل 
مخاطر كبيرة قد تكون تسببت في حدوث 

ومع بقاء أســـعار الفائـــدة عند أدنى 
مســـتوياتها وضخ تريليونات الدوالرات 
لتحفيز االقتصـــادات ومكافحـــة األزمة 
ســـيحرص صناع القرار على اظهار انهم 
وضعوا خططا للخروج من هذه السياسات 

التحفيزية.
ومع ارتفاع البطالـــة املتوقع ان يحد 
من شعبيتهم فإنهم يحرصون على إيجاد 

لندن ـ رويترز: اجتمـــع وزراء املالية 
ومحافظو البنوك املركزية من دول مجموعة 
الـ 20 املتقدمة والناشـــئة في لندن أمس 
واليوم لبحـــث اخلطوات التالية ملواجهة 

أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
ومن املنتظر أن يتعهد صناع القرار في 
مجموعة الـ 20 باإلبقاء على إجراءات التحفيز 
االقتصادي حلني التأكد من االنتعاش والعمل 
على طمأنة أسواق املال بأن لديهم خططا 
يعتد بها لالنسحاب من إجراءات التحفيز 

في الوقت املناسب.
وحتسنت بدرجة كبيرة آفاق االقتصاد 
العاملي منذ أن اجتمع زعماء املجموعة في 
أبريل  املاضي عندما كان العالم وسط حالة 
من الكســـاد فارتفعت أسواق األسهم منذ 

مارس وعادت بعض الدول إلى النمو.
لكن صناع القرار يتوخون احلذر بشأن 

إعالن النصر في الوقت الراهن.
ومن املنتظـــر أن يؤكدوا على احلاجة 
لالبقاء علـــى التحفظ وبحث فرض قيود 
على رواتب املصرفيـــني وإصالح هيئات 

الرقابة املالية واملؤسسات الدولية.
وقال وزير املالية البريطاني اليستير 
دارلينج الذي يستضيف االجتماع مساء 
اول من أمس »أعتقد ان بإمكاننا الشعور 
باالطمئنان بشأن آفاق االقتصاد عام 2010. 
لكن مازالت هناك مخاوف ومخاطر يتعني 

علينا مواجهتها«.
وأضاف »وأكبر هذه املخاطر هو االعتقاد 
بأن املشكلة انتهت. وان االنتعاش أصبح 
مضمونا. ال ميكن ألي دولة االطمئنان لذلك 

اآلن. يتعني أن نراقب الوضع«.

 تريشيه: المركزي األوروبي لديه
إستراتيجية للخروج من التحفيز

فرانكفورتـ  رويترز: قال جان كلود تريشيه رئيس البنك املركزي 
األوروبي امس إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قبل سحب السيولة 
الفائضة بالكامل عندما يحني الوقت لبدء استراتيجية للخروج من 
إجراءات التحفيز. وأضاف أن البنك ملتزم بإلغاء الدعم االستثنائي 

القتصاد منطقة اليورو، لكنه أكد أن الوقت ليس مناسبا بعد.
وأضاف في مؤمتر نظمه مركز الدراسات املالية »لم يحن الوقت 

املناسب للخروج من إجراءات التحفيز.
لكن أود توضيح أن البنك لديه اســـتراتيجية للخروج.. ونحن 

مستعدون لتنفيذها عندما يحني الوقت املناسب«.
وأضاف »ينبغي في نهاية املطاف تنفيذ اســـتراتيجية اخلروج 
في الوقت املناسب الذي ستعيد فيه الصلة التقليدية بني املعروض 
النقدي بوجه عام وإمداداتنا من الســـيولة للنظام املصرفي تعزيز 

نفسها«.
«وهـــذا يتطلب مراقبة دائمة وواعيـــة للظروف التي يقوم فيها 
النظام األوروبي بتقدمي ائتمان البنك املركزي للبنوك في ضوء تطور 

االقتصاد وتوقعات األسواق«.

 السويد تدعو لقمة طارئة
استعدادًا لمجموعة العشرين

ستوكهولم ـ أ.ف.پ: اعلن رئيس الوزراء السويدي فريدريك 
راينفلت امس في ستوكهولم ان الرئاسة السويدية لالتحاد االوروبي 
ستنظم في 17 ســـبتمبر في بروكسل قمة طارئة تحضيرا لقمة 

مجموعة العشرين في بيتسبرغ في الواليات المتحدة.
وقال راينفلت لصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية 
الدول الـ 27 االعضاء في االتحاد في العاصمة السويدية »أنوي 

تنظيم قمة طارئة لالتحاد االوروبي مساء 17 سبتمبر«.
وبعدما اتخذت منذ عام اجراءات اســـتثنائية دعما للمصارف 
واقتصادات الدول، سيبحث االجتماع المالي لمجموعة العشرين 

ضرورة تنسيق االستراتيجيات للخروج من االزمة.
وطالبت فرنســـا وألمانيا وبريطانيا بـــأن تفرض مجموعة 
العشـــرين »قواعد ملزمـــة« وعقوبات على األجـــور في القطاع 
المالي بما في ذلك تحديد ســـقف للمكافآت المصرفية، وذلك في 
رسالة وقعها الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي والمستشارة 
االلمانية انغيال ميركل ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 

ونشرت الخميس.

ألمانيا: ال معنى لمطالبة مجموعة الـ 20 
بتقييد أحجام البنوك

برلنيـ  رويترز: أبلغ وزير املالية األملاني بير شتاينبروك صحيفة 
تسايتوجن ان أملانيا تعارض خطط مجموعة العشرين لتقييد أحجام 
البنوك لتجنب مد مؤسسة واحدة نفوذها بدرجة كبيرة في املستقبل 
مما قد يشكل مخاطر. وقال »ال أعتقد أن من املنطقي وضع حد أقصى 
ألحجام البنوك. أنه وهم أن نقلص أحجام البنوك كلها إلى حجم بنك 

ايزرلون«. وايزرلون بلدة في والية نورد راين فستفاليا. 
وقال شتاينبروك إن املؤسسات املالية الكبيرة ستكون مطلوبة 
في املســـتقبل. وتابـــع »باإلضافة لذلك فإن األزمـــة أدت إلى عملية 
خفض ألحجـــام البنوك. لكننا نحتاج لتجهيز املؤسســـات بدرجة 
أفضل برأس املال والســـيولة وبنظم رقابية فعالة بشكل عام. وقد 
حققنا بعض التقدم في ذلك«. وحذر الوزير من اإلفراط في التفاؤل 
بشـــأن الوضع االقتصادي قائال انه قد تكون هناك ارتفاعات أخرى 

في حاالت التخلف عن السداد وفي معدالت البطالة.
وتابع »صحيح ان هناك بارقة أمل. ال ميكننا جتاهل ان الفصول 
األخيرة من هذا العام ســـتكون افضل مـــن املتوقع. وقد نتمكن من 

زيادة توقعاتنا االقتصادية بعض الشيء لعام 2010«.

الثروةاالسمالترتيب
16.3 مليار دوالراألمير الوليد بن طالل1
8.8 مليارات دوالرمحمد العمودي2
8.5 مليارات دوالرالشيخ محمد بن عيسى اجلابر3
8 مليارات دوالرناصر الراشد4
7 مليارات دوالرعائلة بن الدن5
6.9 مليارات دوالرعائلة آل عليان6
5.2 مليارات دوالرسليمان الراجحي7
5.1 مليارات دوالرعصام الزاهد8
5 مليارات دوالرمحمد عبداللطيف جميل9
4.9 مليارات دوالرصالح كامل10
4.8 مليارات دوالرمبارك السويكت11
4.3 مليارات دوالرسعد احلريري12
3.5 مليارات دوالرعائلة الزامل13
3.4 مليارات دوالرسليمان املهيدي14
3.1 مليارات دوالرأسامة إسماعيل علي أبوداود15
3 مليارات دوالرعائلة بن محفوظ16
2.9 مليار دوالرالشيخ وليد اإلبراهيم17
2.8 مليار دوالرعبدالكرمي بكري18
2.8 مليار دوالرصالح الراجحي19
2.6 مليار دوالرعبداهلل الراجحي20
2.5 مليار دوالرمحمد العيسى21
2.4 مليار دوالرأمين احلريري22
2.4 مليار دوالرعلي حسني ريزا23
2.3 مليار دوالربهاء احلريري24
2.3 مليار دوالرعبداهلل سعد الراشد25

2.1 مليار دوالرمحمد عبدالعزيز اجلميح26
2 مليار دوالرعبدالرحمن سعد الراشد27
1.9 مليار دوالرمحمد كمال جمجوم28

عبداحملسن بن 29
1.8 مليار دوالرعبدالعزيز احلكير

1.7 مليار دوالرفواز احلكير30
1.6 مليار دوالرعلي سعيد باسمح31
1.4 مليار دوالرعادل عويجان32
1.2 مليار دوالرعائلة ال ناجي33
1.1 مليار دوالرمحمود سعيد34
1.1 مليار دوالرعدنان خاشقجي35
1.1 مليار دوالرعائلة ال جوفالي36
مليار دوالرمحمد ال راجحي37
900 مليون دوالرعائلة ال شالش38
800 مليون دوالرابراهيم حمد البابطني39
760 مليون دوالرعجالن بن عبدالعزيز ال عجالن40
750 مليون دوالرعبداهلل بن صالح ال العثيم41
650 مليون دوالرعادل محمد حامد املعجل42
600 مليون دوالرمحمد ال عجيل43
550 مليون دوالراحمد زكي مياني44
500 مليون دوالرعائلة ال صبيعي45
450 مليون دوالرعمر سليمان ال عبداللطيف46
400 مليون دوالرأحمد حسن الفتيحي47
400 مليون دوالرعبدالعزيز اجلاسر48

 محمد ال علي49
380 مليون دوالرال عبداللطيف

350 مليون دوالرخالد باعشني50


