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 أسألي عن
الـرولـــر

 ارتفاع أصول البنوك بسلطنة عمان ١١٪ 

 اليمن يعلن عن اكتشافات نفطية جديدة 

 لتصل إلى ١٣٦٦٨٫٨ مليون ريال عماني

 مســـقط ـ كونا: أظهرت إحصائيات عمانية 
ان امليزانية اإلجمالية للبنوك التجارية العاملة 
بالسلطنة في نهاية يوليو ٢٠٠٩ ارتفعت بنسبة 
١١٪ لتصـــل الى ١٣٦٦٨٫٨ مليـــون ريال عماني 
مقارنة بـ ١٢٣١٥٫٣ مليون ريال عماني في نهاية 

يوليو ٢٠٠٨.
  وذكـــرت االحصاءات الصـــادرة عن وزارة 
االقتصاد الوطنـــي ان اجمالي رصيد االئتمان 
زاد بنســـبة ١٦٫٢٪ ليصل الى ٩٦٢٣٫٦ مليون 
ريال عماني في نهايـــة يوليو ٢٠٠٩ باملقارنة 
بـ ٨٢٨٠٫٩ مليون ريال عماني في نهاية يوليو 

من العام املاضي.
  كما زادت اســـتثمارات البنوك التجارية في 
مختلف االوراق املالية محلية واجنبية ما نسبته 
٢٣٫٣٪ لتصل الـــى ١٥٥٨٫١ مليون ريال عماني 
في يوليو ٢٠٠٩ باملقارنة بـ ١٢٦٤ مليون ريال 

عماني في نهاية يوليو ٢٠٠٨.
  واشارت الى ان رصيد حيازة البنوك التجارية 
من شهادات االيداع التي يصدرها البنك املركزي 
العماني زاد بنســـبة ٤١٫٢٪ الـــى ١٠٤٧ مليون 
ريال عمانـــي في نهاية يوليـــو ٢٠٠٩ مقارنة

بـ ٧٤١٫٥ مليون ريـــال عماني في نهاية يوليو 
.٢٠٠٨

  واوضحت ان رصيد االستثمار في االوراق 

املالية االجنبية انخفض من ٢٩٣٫٥ مليون ريال 
عماني الى ٢٥٦٫٣ مليون ريال عماني بنهاية شهر 
يوليو من العـــام احلالي كما انخفضت اصول 
البنوك التجارية على شـــكل نقد وودائع لدى 
البنك املركزي العماني الى ٧٧٠٫٦ مليون ريال 
عماني نهاية يوليو ٢٠٠٩ من ١٠٤٠٫٥ مليون ريال 

عماني في نهاية يوليو من العام املاضي.
  وقالت االحصاءات ان اخلصوم رفعت اجمالي 
الودائع لدى البنوك التجارية بنســـبة ١٦٫٩٪ 
ليصل الى ٨٧٥٢ مليون ريال عماني في نهاية 
يوليو ٢٠٠٩ حيـــث زادت جملة ودائع القطاع 
اخلاص التي شكلت ما نسبته ٧٣٪ من اجمالي 
الودائع بنســـبة ٨٪ لتصل الى ٦٣٨٩٫٦ مليون 

ريال عماني.
  كما زادت ودائع احلكومة بنسبة ٣١٫٤٪ لتصل 
الى ١٧١٥٫١ مليون ريال عماني وشكلت ما نسبته 
١٩٫٦٪ من اجمالي الودائع وزادت ودائع القطاع 
العام مبقدار ٣٧٩٫٥ مليون ريال عماني لتصل 

الى ٦٤٧٫٣ مليون ريال عماني.
  واشـــارت الى ان مجمـــوع رؤوس االموال 
الرئيســـية واحتياطيات البنوك التجارية بلغ 
حوالي ١٦٢٥٫٢ مليون ريال عماني وشـــكل ما 
نسبته نحو ١٢٪ من اجمالي االصول في نهاية 

يوليو ٢٠٠٩ 

 صنعاءـ  كونا: اعلنت هيئة استكشاف وانتاج 
النفط عن اكتشافات نفطية جديدة في سبعة 
قطاعات في ســـواحل حضرموت مشيرة الى 
انه ســـيتم االعالن عنها جتاريا بعد استكمال 

الدراسات الفنية واملسوحات.
  واشار بيان صادر عن الهيئة الى انها توقعت 
حتقيق اكتشافات نفطية جديدة في ٤٢ قطاعا 
نفطيـــا في الفترة من ٢٠١٠ الى ٢٠١٥ مع تنفيذ 

البرامج االستكشافية املخطط لها.
  وافادت الهيئة بأن ٦ قطاعات استكشـــافية 
اصبحت منتجة خالل السنوات القليلة املاضية 
مشيرة الى ان مخزون النفط بلغ ٩٫١٠ مليارات 
برميل ومخزون الغاز ٢٫١٨ تريليون قدم مكعبة 
الفتـــة الى انها تخطط خـــالل العام ٢٠٠٩ الى 
حفر ١٣٢ بئرا منها ٣٣ بئرا استكشـــافية و٩٩ 

بئرا تطويرية. 

 كونا: تكتســـب اجتماعات 
محافظي صندوق النقد والبنك 
الدوليني املقرر انعقادها الشهر 
التركية  املقبل في اســـطنبول 
اهمية خاصة السيما انها تأتي 
بعد عام من االزمة العاملية وسط 
مؤشـــرات ايجابية على تعافي 
االقتصاد العاملي وقرب استعادته 

قوته.
  ومن املتوقع ان تسيطر اجواء 
االزمة املالية واالقتصادية العاملية 
وانعكاساتها االقليمية واحمللية 
على اللقاءات الرســـمية وتلك 
الثنائية التي ستعقدها االطراف 
التي  املشاركة في االجتماعات 
ســـتعقد في الفترة من ٦ الى ٧ 
اكتوبر املقبل وقبلها االجتماعات 
التمهيدية التي ستبدأ في نهاية 

الشهر اجلاري.
  ويحفل برنامج العام احلالي 
بالكثير مـــن املوضوعات التي 
تبحث في االزمة العاملية ومن 
بينها حالة االقتصاد العاملي في 
مرحلة ما بعد التعافي من االزمة 
خصوصا مـــع توقعات ارتفاع 
الطلب على الكثير من املنتجات 
واخلدمات التي شـــهدت ركودا 
خالل االزمـــة واالجراءات التي 
يجب اتخاذها في هذا االطار الى 

جانب بحـــث اصالحات النظام 
املالي العاملي.

  وتنقسم تلك االجتماعات الى 
قســـمني االول رسمي ويستمر 
ملدة يومني ٦ و٧ اكتوبر ٢٠٠٩ 
والثانـــي يغلب عليـــه الطابع 
غير الرســـمي ويستمر لفترة 
اســـبوع تقريبا حيـــث يتوقع 
ان يبدأ في ٢٨ سبتمبر احلالي 
ويستمر حتى ٧ اكتوبر املقبل 
ويشمل في الغالب مجموعة من 
احملاضـــرات والندوات وورش 
التقارير  العمل واســـتعراض 

الدولية.
  وســـيتم علـــى هامش هذه 
االجتماعات استعراض مجموعة 
من تقارير صندوق النقد والبنك 
الدوليني ومن بينها تقرير عن 
العالم  فـــي  املالي  االســـتقرار 
خلوسيه فينيالس كبير اخلبراء 
ادارة األسواق  املاليني ورئيس 
النقدية والرأسمالية في صندوق 
افاق  الدولي وتقريـــر  النقـــد 
االقتصاد العاملي الوليفر بالنكارد 
كبير اخلبراء االقتصاديني ومدير 
ادارة البحوث في صندوق النقد 

الدولي.
التي ســـيتم  التقارير    ومن 
بحثها ايضا (افـــاق االقتصاد 

األميركي.. االفاق املســـتقبلية 
واملخاطـــر واآلثار بالنســـبة 
ملنطقة أميركا الالتينية والبحر 
الكاريبي) الى جانب تقرير حول 
اخر املستجدات االقتصادية في 
منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 
لفليب لي هاويرو نائب رئيس 
الدولـــي ملنطقة أوروبا  البنك 

وآسيا الوسطى.
  كما سيتم بحث تقرير حول 
التنمية في العالم وتغير املناخ 
وتقرير افاق االقتصاد في آسيا 
واحمليط الهادىء النوب سينغ 
مدير ادارة آسيا واحمليط الهادىء 

في صندوق النقد الدولي.
  وتتضمن اجتماعات اسطنبول 
حلقات نقاشية من بينها حلقة 
حـــول صندوق النقـــد الدولي 
والسياسات التجارية احلمائية 
لسوزان شادلر من مكتب التقييم 
املستقل بصندوق النقد الدولي 
الى جانب حلقة نقاشية حول 
االنتعـــاش االقتصـــادي فـــي 

اليابان.
  وتســـتعد تركيـــا وحتديدا 
عاصمتها االقتصادية اسطنبول 
لهذه االجتماعات منذ حوالي ٣ 
سنوات وقت وقع عليها االختيار 
الســـتضافتها بعد منافسة مع 

عدة دول اخرى تقدمت بطلب 
االســـتضافة وكان ذلـــك فـــي 
الـــذي عقد  االجتمـــاع االخير 
خارج واشنطن في سنغافورة 

عام ٢٠٠٦.
  واملعروف ان هذه االجتماعات 
تعقـــد ســـنويا فـــي العاصمة 
االميركيـــة واشـــنطن لعامني 
متتاليـــني فيمـــا يتـــم اختيار 
مدينة اخرى لعقدها في السنة 
الثالثـــة وتعتبر اســـطنبول 
املدينة الوحيدة في العالم التي 
تســـتضيف االجتماعات للمرة 
الثانية حيث سبق ان استضافتها 

في عام ١٩٥٥.
الســـنوات األخيرة    وفـــي 
اصبحت االجتماعات السنوية 
اللجنة  تســـبقها اجتماعـــات 
الدولية للشؤون النقدية واملالية 
وجلنة التنمية ومجموعة العشر 
ومجموعة االربع والعشـــرين 
والعديد من املجموعات األخرى 

من الدول األعضاء.
  وفي ختام تلك االجتماعات 
الدولية للشؤون  اللجنة  تقوم 
النقدية واملالية وجلنة التنمية 
فضال عن مختلف املجموعات 
البيانـــات  األخـــرى بإصـــدار 

اخلتامية.

  ويتوقع حسب االرقام التي 
اعلنتهـــا اجلهـــة املنظمة عبر 
موقعهـــا علـــى االنترنت ومن 
خالل كشـــوف املســـجلني ان 
اكثر  يشـــارك في االجتماعات 
من ١٣ الف مسؤول حكومي من 
وزراء للمالية ومحافظي البنوك 
املركزية ومسؤولني حكوميني 
اخرين الى جانب ممثلي البنوك 
وشركات االستثمار ومختلف 
القطاعـــات االقتصادية اضافة 
الى ممثلـــني عن املنظمات غير 
احلكومية او منظمات املجتمع 

املدني.
  ومن املتوقـــع ان تثير هذه 
املنظمات الكثيـــر من القضايا 
بسبب االزمة املالية وانعكاساتها 
على املجتمع املدني خصوصا ان 
هذه املنظمات سبق ان حذرت من 
مخاطر العوملة واالجنراف بشدة 
نحو عوملة املؤسســـات املالية 
والذي ســـاهم بشكل كبير في 
امتداد اثار االزمة ليشـــمل كل 

دول العالم تقريبا.
  وسيقوم فريقا البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي املعنيان 
املدني كذلك بتنظيم  باملجتمع 
منتدى لسياسات املجتمع املدني 
في الفترة من ٣ الى ٧ أكتوبر. 

 انعقاد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
  وسط مؤشرات تعافي االقتصاد العالمي 

 خالل الفترة من ٦ إلى ٧ أكتوبر المقبل

 االجتماعات تستعرض مجموعة من التقارير حول آخر المستجدات االقتصادية في العالم 


