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فرانكفورتـ  رويترز: سيوحد البنك املركزي األوروبي واملفوضية 
األوروبية جهودهما ملراقبة اليونان واتخاذ »االجراءات اإلضافية الالزمة« 
للحفاظ على االستقرار في منطقة اليورو. وضغطت أسواق املال على 
اليونان منذ أن أعلنت ارتفاع عجز ميزانيتها في عام 2009 إلى %12.7 
ــة أمثال احلد األقصى  ــي االجمالي أي أكثر من أربع ــن الناجت احملل م
ــمح به االحتاد األوروبي وهو 3% من الناجت احمللي االجمالي  الذي يس
وثالثة أمثال التقديرات السابقة للعجز. وقال جان كلود تريشيه رئيس 
ــزي األوروبي في بيان »أؤكد أن البنك املركزي األوروبي  البنك املرك
سيعمل مع املفوضية األوروبية على مراقبة تنفيذ اليونان للتوصيات 
ــى صياغة مقترحات إلجراءات  ــيعمل مع املفوضية األوروبية عل وس
إضافية ضرورية«. وقال تريشيه كذلك إن دول منطقة اليورو ستنضم 
ــتقرار املالي. وتابع »أقدر التزام الدول األعضاء  للجهود لضمان االس
ــقة إذا تطلب األمر  ــي منطقة اليورو باتخاذ اجراءات محددة ومنس ف

حلماية االستقرار املالي في منطقة اليورو«.

أبولبدة: مشاريع بملياري دوالر عرضناها على المستثمرين
وزير االقتصاد الفلسطيني دعا المستثمرين الكويتيين لاللتفات إلى الفرص المتاحة

أحمد مغربي
دعا وزير االقتصاد الفلسطيني د.حسن 
أبولبدة املستثمرين الكويتيني واخلليجني 
إلى االلتفات إلى الفرص االستثمارية املتاحة 
في فلس����طني، واملتمثلة في احلجر الرخام 
وقطاع االتص����االت، واملعلومات، وصناعة 
األدوي����ة، باإلضافة إلى الس����ياحة والبنى 
التحتية واإلسكان، خاصة أن هناك حاجة 
إلى بناء 150 الف وحدة سكنية في إطار قوانني 
متقدمة، مشيرا الى أن هناك عددا كبيرا من 
املشاريع االستثمارية اجلاهزة والتي تقدر 
كلفتها ب� 2 مليار دوالر قد مت عرضها خالل 
السنوات األخيرة املاضية على املستثمرين 

العرب من أجل االستثمار فيها.
وأعلن لب����دة في مؤمت����ر صحافي عقد 
مس����اء يوم اخلميس املاض����ي على هامش 
اجتماعات املجلس االقتصادي واالجتماعي 
ال� 85 والذي استضافته الكويت على مدار 
5 ايام عن قيام السلطة الفلسطينية بحصر 
املمتلكات الكويتية ف����ي املناطق التي تقع 
حتت تصرف الس����لطة، وتسليم قائمة بها 
إلى احلكومة الكويتية، مشيرا الى أن وجود 
مثل هذه املمتلكات يدل على عمق العالقات 

الكويتية الفلسطينية وقدمها والتي تعود إلى 
حقبة األربعينيات واخلمسينيات من القرن 
املاضي. وب����ني أن البيروقراطية واحلصار 
اإلسرائيلي، وتداعيات األزمة املالية العاملية 
حال دون صرف األموال التي خصصت لدعم 
القضية الفلسطينية، والتي جاءت عبر القمة 
االقتصادية التي عقدت مؤخرا في الكويت، 

والتي أقرت تأسيس صندوق إلعادة اعمار 
غزة، برأسمال يبلغ 1.6 مليار دوالر من دول 
اخلليج. وأش����ار الى ان عددا من الشركات 
اإلماراتية والقطرية تس����تثمر في عدد من 
املشاريع االس����تثمارية في فلسطني، مؤكدا 
ان االستثمارات العربية بشكل عام حتظى 
بالضمانات واحلوافز املغرية في فلسطني.

وأفاد بأن����ه ال تتوافر لديه ارقام معينة 
عن حجم االستثمارات العربية أو الكويتية 
في بالده، مضيفا أن هناك كمية كبيرة من 
العربية والتي تعود باألصل  االستثمارات 
إلى أصول فلسطينية. مستدركا بأن حجم 
االس����تثمارات العربية يشكل ما يزيد على 

25% من الدخل القومي الفلسطيني.
ولفت إلى أن إحدى الدول العربية دخلت 
على فرص استثمارية فلسطينية عن طريق 
تأسيس صندوق سيادي بقيمة 200 مليون 

دوالر.
الفلسطينية تعمل  السلطة  أن  وأضاف 
على تشغيل الرساميل الفلسطينية بالشتات، 
حيث توجد خطة حكومي����ة للتواصل مع 

اجلالية الفلسطينية باخلارج.
وأكد أن طبيع�ة الفرص االس����تثمارية 
املتاحة في بالده تضاهي وتنافس املشاريع 
والفرص املوجودة بالدول العربية األخرى 
التي تتس����م بالع���وائد املعقولة واجليدة، 
موضح����ا أن أي اس����ت��ثمارات عرب�ية في 
فلس����طني من ش����أنها أن تعزز من صمود 
الشعب الفلس����طي��ني أمام التحديات التي 

يواجهها.

تعثر االنتعاش االقتصادي في منطقة اليورو
متاعب اليونان تضر باليورو والصين تكبح اإلقبال على المخاطرة

باراك أوباما

 تريشيه: »المركزي األوروبي«
يساعد »االتحاد« في حل مشاكل اليونان 

واملانيا التي تعتب����ر على نطاق 
واسع أضمن السندات في منطقة 

اليورو.
وزادت املخ����اوف حول كيف 
أثينا من سداد خدمة  س����تتمكن 
ديونها من جتنب املخاطرة وأضرت 
باليورو الذي تراجع نحو 10% منذ 

أواخر عام 2009.
وقال محللون إن اعالن الصني 
املفاج����ئ فاقم م����ن عمليات بيع 

العمالت عالية املخاطر.
وتراجعت العملة املوحدة نحو 
1% خالل ام����س إلى 1.3538 دوالر 
وفقا لبيانات »رويترز« في أضعف 

مستوى لها منذ مايو 2009.

االقبال على املخاطرة وسط مخاوف 
من أن يكبح هذا االجراء االنتعاش 
االقتصادي ف����ي الصني. ودفعت 
إلى أعلى  الدوالر  اخلطوة مؤشر 
مستوى في سبعة أسابيع بينما 
تراجع الدوالر االسترالي ذو العائد 

املرتفع على نطاق واسع.
وعرض االحتاد األوروبي اول 
من امس تضامنه ومساندته من 
أجل مس����اعدة أثينا ف����ي احتواء 
العجز ف����ي ميزانيتها لكن افتقار 
خطة املساعدة ألي تفاصيل أبقى 
على مخاوف املستثمرين مما وسع 
الفروق في العائدات بني السندات 
احلكومية القياس����ية في اليونان 

بروكسل � رويترز: فقد االنتعاش 
االقتصادي في منطقة اليورو قوة 
الدفع ف����ي الربع األخير من العام 
املاضي حيث لم يشهد الناجت احمللي 
االجمالي منوا يذكر إذ لم يعلن أي 
من االقتصادات األربعة الكبرى في 
املنطقة عن حتقيق منو باستثناء 
فرنس����ا. وقال مكت����ب احصاءات 
االحتاد األوروبي )يوروس����تات( 
إن الناجت احمللي االجمالي في منطقة 
اليورو التي تضم 16 دولة ارتفع 
0.1% في الفترة م����ن أكتوبر إلى 
ديس����مبر مقارنة بالربع السابق 
بينما انكمش 2.1% مقارنة بالربع 
نفسه من عام 2008. وكان محللون 
استطلعت »رويترز« آراءهم توقعوا 
منوا فصليا بنسبة 0.3% وتراجعا 
بنسبة 1.3% على أساس سنوي. 
وخالل عام 2009 بالكامل انخفض 
الناجت احمللي االجمالي في منطقة 
اليورو 4%. وقال يورجني ميتشيلز 
االقتصادي لدى سيتي جروب »إنها 
)البيانات( مخيبة لآلمال. شهدت 
بضع دول فقط منوا. فرنسا بشكل 

أساسي«.
وقد تس����اعد البيانات القامتة 
املركزي األوروبي  البنك  في منع 
الفائدة وتضغط  من رفع أسعار 
عل����ى احلكومات ك����ي تبقي على 
برامج التحفيز املالي التي ساعدت 

اقتصاداتهم.
وتأثرت بيانات منطقة اليورو 
باملانيا أكب����ر اقتصاد في املنطقة 
والذي س����جل ركودا على أساس 
فصلي. وفي فرنس����ا � ثاني أكبر 
اقتصاد في منطقة اليورو � شهد 
الناجت احمللي االجمالي منوا جتاوز 
التوقعات عند 0.6% مع انتعاش 
انفاق املستهلكني، وشهد االقتصادان 
الكبيران اآلخران ايطاليا واسبانيا 
انكماشا 0.2 و0.1% على التوالي.

واس����تمر الركود ف����ي ايرلندا 
واليونان وقبرص وكان أقل حدة 
في البرتغال فيما شهدت النمسا 
وهولندا منوا. وكان اقتصاد منطقة 
اليورو قد ش����هد من����وا في الربع 
الثالث بنس����بة 0.4% على أساس 
فصلي. وسجل اليورو أقل مستوى 
له في ثمانية أشهر ونصف أمام 
الدوالر على خلفي����ة اخفاق قمة 
اليونان  لالحتاد األوروبي بشأن 
في معاجلة حالة عدم التيقن بشأن 
ديون أثينا، فيما دفع تشديد الصني 
لسياستها النقدية العمالت عالية 

املخاطر لالنخفاض.
وح����دت خطوة بك����ني لزيادة 
االحتياط����ي االلزامي للبنوك من 

س���نويا في الربع األخير من 
العام املاضي بعد تراجعها 5.9 

% في الربع السابق.
كم���ا ارتفع االنف���اق على 
املعدات والبرمجيات بنس���بة 
13.3 % في الربع األخير مقابل 

1.5% في الربع الثالث.
وبلغ معدل النمو األميركي 
الربع األخي���ر 5.7% لكن  في 
أنه  اقتصادي���ني ال يعتقدون 
ميكن احلفاظ على اس���تدامه 
هذه الوتيرة للنمو هذا العام 
إلى أن االستثمارات  وأشاروا 
التجارية ستتراجع خالل عام 

.2010
وأشار التقرير الى ان اوباما 
جنب 18 مليار دوالر لالستثمار 
املباشر في االبحاث في خطة 
االنف���اق الطارئة ع���ام 2009 
واقترح اعفاءات ضريبية بقيمة 
74 مليار دوالر على أنش���طة 
االبحاث والتنمية في ميزانية 
2011 وهي خطوات من شأنها 
املساعدة في اس���تدامة النمو 

املستقبلي.

املاضية أن هذا االجتاه سيستمر 
فيما يتعاف���ى النمو العاملي من 

األزمة املالية العاملية.
وأض���اف التقرير »تراجعت 
الناجت  إل���ى  التجارة  مع���دالت 
احمللي االجمال���ي العام املاضي 
ومن املتوقع ان تعاود االرتفاع مع 
انتعاش االقتصاد العاملي. وهذا 
االرتفاع وحده من شأنه أن يسرع 

من وتيرة منو الصادرات«.
وتابع: »النمو الذي ال يغذيه 
اقتراض غير مستقر والنمو الذي 
يعتمد على االستثمارات املنتجة 
أكثر اس���تقرارا من النمو الذي 
شهدناه في العقود األخيرة«. ولم 
يبحث التقرير التوقعات بشأن 

الدوالر.
ويؤدي ضع���ف الدوالر إلى 
رخص أسعار الصادرات األميركية 
لكنه قد يضر بالطلب اخلارجي 
على السندات األميركية. وميكن 
أن يؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع 
تكاليف االقتراض الذي سيكبح 

النمو.
وكان البيت األبيض قد مارس 

الطلب احمللي ملساعدة الواليات 
املتحدة والعالم على استئناف 

النمو بطريقة صحيحة.
أما االستثمار الذي ميثل البند 
الرئيسي اآلخر من خطة اوباما 
للنمو في املس���تقبل فقد ارتفع 

بالفعل وفقا ألحدث البيانات.
وق���ال التقري���ر إن نق���ص 
االس���تثمارات منذ 2001 يشير 
إلى ان انتعاشها قد آن أوانه منذ 

فترة طويلة.
وأشار البيت االبيض إلى أن 
»االستثمارات في مجال األعمال 
رمبا تكون منخفضة بصورة غير 

عادية في الفترة بعد 2001«.
وذل���ك بع���د مقارنة نصيب 
مستويات االستثمار من االقتصاد 
االجمالي منذ 2001 بالس���نوات 

العشر السابقة.
وأض���اف التقري���ر »هن���اك 
أس���باب قوية تدعو لتوقع أن 
تلعب االس���تثمارات دورا أكبر 

في االقتصاد في املستقبل«.
االس���تثمارات  وارتفع���ت 
التجارية األميركية مبعدل %2.9 

واشنطن � رويترز: قالت إدارة 
الرئيس األميركي باراك أوباما إن 
الصادرات واالستثمار سيقودان 
النمو االقتصادي األميركي في 
املستقبل ويوفران قاعدة للرخاء 
أكثر صالبة م���ن االعتماد على 

االستهالك.
ويتعني على الواليات املتحدة 
أن جتد بدائل لالنفاق االستهالكي 
املنازل كمصادر للنشاط  وبناء 
االقتصادي. وتراجع االثنان مع 
انفجار فقعة سوق العقارات في 
2008. ورفض اوباما مرارا منوذج 
»اقت���رض وأنفق« الذي قال إنه 

ورثه من سلفه جورج بوش.
وقفزت املدخرات اخلاصة منذ 
أن تولى اوباما منصبه مما يشير 
إلى أن االستهالك سيبقى ضعيفا 
لبعض الوقت على األرجح. غير 
ان الص���ادرات حتس���نت العام 
املاضي مما س���اعد على تقليل 
العجز ف���ي مي���زان املعامالت 

اجلارية األميركي.
التقري���ر االقتصادي  وذكر 
السنوي الوباما الذي صدر الليلة 

ال���دول املصدرة  ضغوطا على 
الكبرى مثل الصني واملانيا كي 
تدخر أقل وتنفق أكثر االمر الذي 

سيساعد الصادرات األميركية.
الدولتان خالل قمة  واتفقت 
ملجموعة العشرين في سبتمبر 
على أن ذلك سيحس���ن التوازن 

في النمو العاملي.
وأشار البيت األبيض مجددا 
لهذه املسألة أمس اخلميس وقال 
إن على الدول األخرى أن حتفز 

الخام األميركي يخسر أكثر 
من دوالرين ليقترب من 73 دوالرًا

نيويورك � رويترز: واصلت أس���عار اخلام العقود 
اآلجلة للنفط األميركي خسائرها لتهبط أكثر من دوالرين 
مقتربة من مس���توى 73 دوالرا للبرميل أمس بعد أن 
وجه قرار الصني املفاجئ زيادة االحتياطيات اإللزامية 
لدى البنوك للمرة الثانية في عام ضربة إلى توقعات 

الطلب على الطاقة.
وقال جتار إن هذا القرار الذي أخذ األس���واق على 

غرة سيبدأ تطبيقه من نهاية الشهر اجلاري.
وقال محللون انه رمبا يؤدي إلي تضييق االئتمان 

وتباطؤ االنتعاش االقتصادي.
وأعطى النمو الس���ريع والتنمية في الصني � ثاني 
أكبر مستهلك للطاقة في العالم � دعما ألسعار النفط 

في األعوام القليلة املاضية.
وهبط اخلام األميركي اخلفيف للعقود تسليم مارس 
2.03 دوالر إلى 73.25 دوالرا للبرميل بعد ان س���جل 
عند التسوية في بورصة نيويورك التجارية ناميكس 

يوم اخلميس 75.28 دوالرا للبرميل.
وفي لندن تراجع خام القياس األوروبي مزيج برنت 

لعقود ابريل 1.84 دوالر الى 72.28 دوالرا للبرميل.

الذهب ينخفض دون 1080 دوالرًا 
مع ارتفاع الدوالر 

لندن � رويترز: انخفضت أس���عار الذهب 1.5 % في 
أوروبا أم���س إلى 1077.65 دوالرا لألوقية )األونصة( 
مع مواصلة ال���دوالر ارتفاعه أمام اليورو مما حد من 

جاذبية املعدن النفيس كأصل بديل. 
وبلغ سعر شراء الذهب في السوق الفورية 1078.25 
دوالرا لألوقية باملقارنة مع 1095.85 دوالرا في نيويورك 

أول أمس.

أوباما يعلق آمال النمو على الصادرات واالستثمارات
رافضًا نموذج »اقترض وأنفق« الذي ورثه من سلفه جورج بوش

 بنك المشرق يزيد حجم خطة
إصدار سندات إلى 5 مليارات دوالر

السفير الصيني بالقاهرة: 2010 عام حيوي 
لالنتعاش االقتصادي العالمي

دبي � رويترز: قال بنك املشرق أكبر بنك في دبي 
من حيث القيمة السوقية إنه يعتزم زيادة حجم 
برنامج إصدار س���ندات متوسطة األجل باليورو 

إلى خمسة مليارات دوالر من مليارين.
وق���ال البنك اململ���وك للملياردير عبدالعزيز 
الغرير او المس في مذك���رة للجهات التنظيمية 
إنه سيس���عى للحصول عل���ى موافقة من حملة 

األس���هم خلطة الس���ندات خالل اجتماع جمعية 
عمومية غير عادية تعقد في السابع من مارس. 

ولم يقدم البنك مزيدا من التفاصيل.
وكان بنك املشرق تكبد صافي خسائر بلغ 120 
مليون درهم )33 مليون دوالر( في الربع األخير 
من العام املاضي حيث زاد من جتنيب مخصصات 

حتسبا النخفاض قيم األصول.

القاهرة � أ.ش.أ: ذكر سفير الصني لدى مصر 
وو تشون هوا أن عام 2010 سيكون عاما حيويا 
لالنتعاش االقتص����ادي العاملي وإصالح النظم 
الدولية إضافة إلى تنفيذ برنامج احلكومة الصينية 

في احلفاظ على االستقرار ودعم التنمية.
وقال السفير الصيني امس إنه سيقام خالل 
هذا العام املعرض العاملي »اكس����بو 2010« في 
مدينة شنغهاي حتت شعار »مدينة أفضل � حياة 
أفضل«، ومن املقرر ان يعقد االجتماع الوزارى 
الرابع ملنتدى التعاون الصيني العربي في مدينة 

تياجنني خالل هذا العام.
وأضاف أن عام 2009 شهد منوا نحو األعمق في 
العالقات بني الصني ومصر في املجاالت املختلفة 
السياسية واالقتصادية والتجارية والتعليمية 

والتكنولوجية والثقافية وغيرها.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بني البلدين 
بلغ ع����ام 2009 حوالي 5 مليارات و860 مليون 
دوالر رغم تداعيات األزمة املالية العاملية، وزادت 

صادرات مصر إلى الصني بنسبة %75.4.
وذكر س����فير الصني لدى مصر أن االقتصاد 
الوطني الصيني حقق عام 2009 انتعاشا ملحوظا 
بحي����ث بلغ اجمالي الناجت احمللى 4 آالف و900 
مليار دوالر أميركي بزيادة قدرها 8.7% مقارنة 

بعام 2008.
وأضاف أن قيمة الصادرات والواردات بلغت 
2200 مليار دوالر، وارتفع الدخل الفعلي لألهل 
املدن بنس���بة 9.8%، موضحا أن الصني تلعب 
دورا ايجابي���ا ف���ي انعاش االقتص���اد العاملي 
وتشديد الرقابة املالية العاملية ومواجهة التغير 

املناخي.

منطقة اليورو تتخذ قرارات ملساعدة اليونان للخروج من عثرتها

)محمد ماهر(د.حسن أبولبدة خالل املؤمتر الصحافي 

مسؤول لـ »األنباء«: الشركات تعاني شح السيولة 
BBB+ و »كيبكو« محتفظة بتصنيفها

»ستاندرد آند بورز« تضع »مشاريع الكويت القابضة« تحت المراقبة االئتمانية

أحمد يوسف
وك��ال���ة  ق��ال���ت 
آند بورز«  »ستاندرد 
االئتماني  للتصنيف 
يوم اخلميس املاضي 
انها وضعت مشاريع 

الكويت القابضة )كيبكو(، أكبر شركة استثمارية 
في البالد من حيث األصول، حتت املراقبة االئتمانية 
بتداعيات سلبية ناجمة عن ضعف السيولة، وتركيز 

االستثمارات في أصول غير مدرجة.
وفي اتصال هاتفي ل� »األنباء« مع احد مسؤولي 
الشركة، قال ان الوضع العام للشركة ممتاز، وإذا 
كان هن���اك قلق جتاه الس���يولة املالية، فإن ذلك 
ينطبق على الشركات بش���كل عام، سواء داخل 
الكويت او خارجها، مش���يرا الى أن األزمة املالية 
العاملية ولدت ش���حا كبيرا في السيولة املالية، 
وأثرت على أدوات لتمويل خاصة سوق السندات 
علي املستوي العاملي. وأكد على أن التصنيف العام 

للشركة ثابت كما هو ولم يتغير.
وقال موقع زاويا داو جونز ان وكالة التصنيفات 
ستراجع سجل الش���ركة االئتماني في األسابيع 

إذا  املقبلة لرؤي���ة ما 
كانت س���تحافظ على 
 ،BBB+ تصني���ف 
التركيز على  وسيتم 
تقييم مخاطر احملفظة 
االس���تثمارية. وقالت 
الوكالة ان أي خف���ض للتصنيف من املرجح ان 
يقتصر على نقطتني، و»ان التصنيفات احلالية 
للشركة مقيدة مبا نعتبره تركيز »كيبكو« الكبير 
على األصول، والسيولة املنخفضة في االستثمارات 

املدرجة«.
يش���كل اثنان من أكبر األص���ول التي متلكها 
»كيبكو«، املشروع املشترك »شوتامي � أوربيت« 
للتلفزيون املدفوع، واملصرف االستثماري املقرض 
»بنك اخلليج املتحد« املتمركز في البحرين، %70 
من محفظة الشركة االستثمارية وهي نسبة تعد 
كبيرة نسبيا. وقالت الوكالة »ان هذا االستثمار 
يعك���س أيضا مراجعة محتمل���ة ملوقفنا إزاء ما 
نعتبره حاليا بالدعم االستثنائي احملتمل واملعتدل 
من قبل غالبية املالكني والتي تؤخذ بعني االعتبار 

في التصنيف حاليا«.

ترنح في محاوالت خروج االقتصاد 
األلماني من الركود

برل���ني � أ.ش.أ: أظهرت إحصائيات أولية نش���رت 
امس أن محاوالت االقتصاد األملاني اخلروج من الركود 
أصيبت بحال���ة ترنح خالل الرب���ع األخير من العام 
املاضي. وذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي بي سي( 
أن االقتصاد األملاني فشل في النمو خالل الثالثة أشهر 
األخي���رة من عام 2009 حيث لم يتغير إجمالي الناجت 

احمللي عن الربع السابق.
 ويأت���ي هذا بعد حتقيق أكب���ر اقتصاد في أوروبا 

للنمو لربعني متتاليني.

انخفاض سندات دبي اإلسالمية المستحقة 
في 2014 إلى مستوى قياسي

لندن � رويترز: انخفضت الس����ندات االس����المية 
)الصكوك( التي أصدرتها دائرة دبي املالية في نوفمبر 
املاضي بشدة أمس والتي يحني موعد استحقاقها في 
2014 إلى جانب أصول أخرى متلكها اإلمارة مع تنامي 
الشكوك بشأن مصير مجموعة دبي العاملية اململوكة 
للدولة واملثقلة بالديون. وانخفضت السندات ألجل 
خمس سنوات نقطتني في السعر إلى مستوى قياسي 
بلغ 86.5 مع ارتفاع عائد السندات بواقع 0.5 % إلى 
حوالي 10% وذلك بحسب بيانات رويترز. وقال متعامل 
في الس����ندات بلندن »انخفضت السندات املستحقة 
في 2014 إلى مستويات الثمانينيات بسبب شائعات 
كثيرة لم يثبت صح����ة أي منها«. وأضاف املتعامل 
أن عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض بلغت 
640 نقطة أساس بعد ان جرى تداولها عند مستويات 
مرتفعة وصلت الى 660 نقطة أساس. وذلك هو أعلى 
مستوى لها منذ نوفمبر عندما طلبت دبي من دائنيها 
جتميد س����داد ديون ملجموعة دبي العاملية اململوكة 
للدولة. هذا وقالت مؤسس����ة سي.ام.ايه داتا فيجن 

إن تكاليف تأمني ديون دبي ارتفعت أمس مع ارتفاع 
عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض ألجل خمس 
س����نوات إلى أكثر من 600 نقطة أساس وذلك للمرة 

األولى منذ نوفمبر 2009.
وبلغت عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض 
627 نقطة أساس مرتفعة 43 نقطة أساس منذ إغالق 

يوم اخلميس.
وارتفعت عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض 
بشكل مطرد منذ نهاية يناير وارتفعت أكثر من 130 
نقطة أساس هذا الش����هر. وقالت اخلبيرة في ديون 
االقتصادات الصاعدة في بنك بي.إن.بي باربيا اليزابيث 
جروي إنه باألس����اس استمرار لقصة مجموعة دبي 

العاملية.
فهم لم يتوصلوا إلى أي خطة إلعادة الهيكلة إلى 

االن ولذلك بدأ الناس ينتابهم القلق«.
وأضافت جروي إن تأجيل بضع إصدارات لسندات 
الشركات هذا االسبوع أثر على املعنويات في دبي التي 

تعتبر أكثر عرضة لتراجع املعنويات العاملية.

ارتفاع عقود مقايضة التخلف عن السداد إلى 627 نقطة أساس


