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سلطان السويدي

وزراء مالية االحتاد األوروبي يبحثون أزمة اليونان

قوة املوارد املالية في السعودية ترفع التصنيف البنكي ملصارفها

دبيـ  األسواق.نت: رفعت وكالة 
»موديز«، خلدمات املســــتثمرين 
العربيــــة  تصنيفهــــا للمملكــــة 
الســــعودية إلــــى Aa3، وذلك من 
الســــابق A1، ومنحتها  تصنيفها 

نظرة مستقبلية مستقرة.
واستندت الوكالة في تصنيفها 
اجلديد إلى عاملني، األول: قوة املوارد 
املالية للحكومة، رغم تقلبات أسعار 

النفط واألزمة االقتصادية.
والثاني: متانة النظام املصرفي 
الذي برهن حسب »موديز« على 
قدرته على اســــتيعاب واحتواء 
الناجمة عــــن األزمة  الصدمــــات 
املالية العاملية على الصعيد العاملي، 
متجنبا ما حدث في مناطق مجاورة 

كدبي مثال.
وأشارت الوكالة إلى احتياطيات 
مؤسسة النقد العربي السعودية 
املقدرة بحوالي 410 مليارات دوالر 
فــــي نهاية عــــام 2009 إلى جانب 
احتياطيات نفطية عمالقة ألرامكو 
السعودية تبلغ 264 مليار برميل، 
مقارنة بإنتاج سنوي بلغ حوالي 

3 مليارات برميل في 2009.
ومع أن الوكالة منحت السعودية 
تصنيفا جيدا مع نظرة مستقبلية 

»أن االقتصاد الســــعودي كان في 
أحسن أحواله عندما وقعت األزمة 
من ناحية تسديد معظم الديون، 
وبناء احتياطات مجزية للتعامل مع 
الصعوبات، واستقرار السياسات 
املالية، وســــعر الصرف، إضافة 
إلى املالءة املوجــــودة في القطاع 

املصرفي«.
فــــإن  اجلاســــر  وحســــب 
شــــركات وبنــــوكا عــــدة تأثرت 
باألزمــــة، وهــــذا وضــــع طبيعي 
 ألن اململكــــة جــــزء مــــن العالم.

 وقال »إن هناك دروسا نتعلمها من 
األزمة، وعلى اجلهات املقترضة أن 

تعيد تقييم الوضع من جديد«.
وفي حال حدوث أي أزمات مالية 
جديدة، قال اجلاســــر »إن اململكة 
قادرة على التعامل مع أي أزمات 
جديدة، مستبعدا أن حتدث أزمات 
بنفس قوة وشــــدة األزمة املالية 

السابقة«.
أزمتان  وقال »ليــــس هنــــاك 
متشابهتان، ومع ذلك نحن نأخذ 
التحــــوط الالزم قبــــل وأثناء أي 
أزمــــة، وأعتقــــد أن البنوك حاليا 
أقوى باملالءة املالية، واملخصصات، 

والنضج اإلداري«.

الثقة لدى املســــتثمرين باقتصاد 
اململكة، لكنه أشار إلى أن االقتصاد 
تأثر باألزمة مؤكدا أنها أي األزمة 

»أصبحت وراءنا«.
وأضاف اجلاســــر في مقابلة 
مــــع »العربيــــة«، على  خاصــــة 
هامش منتدى جــــدة االقتصادي 

صعيد متصل، قال محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودية »ساما«، 
د.محمد اجلاســــر، إن السياسات 
املالية املتحفظــــة أنقذت اقتصاد 
التي  الورطــــات  الســــعودية من 
وقعت بها اقتصادات أخرى خالل 
األزمة املالية العاملية، ورســــخت 

مســــتقرة، إال أنها أشارت إلى أن 
قــــد يتأثــــر باحتمال  التصنيف 
استمرارية قوة النظام املالي، وجناح 
برامج اإلنفاق احلكومي على البنية 
التحتية، وتغيرات أسعار النفط، 
التنافسية طويلة األجل،  ومقدار 
وحتسني مستويات الشفافية. على 

بفضل قوة الموارد المالية ومتانة النظام المصرفي

»موديز« ترفع تصنيف السعودية لـ Aa3 مع نظرة مستقرة
الجاسر: المصارف السعودية قادرة على تجاوز أي أزمات مستقبلية

المنصوري: 3% معدل النمو المتوقع العام الحالي

اإلمارات ال تبحث العودة إلى الوحدة النقدية
واإلمارات إلى املشروع على رأس 
أولوياتها خالل فترة رئاستها 
للمجلـــس. وقالت عمان إنها ال 
تعتزم العودة مجددا في أي وقت 
مستقبال. وبدوره، أوضح محافظ 
مؤسسة النقد السعودي محمد 
اجلاسر، أمس، أنه لم يفقد األمل 
بشأن عودة اإلمارات وعمان إلى 

املشروع.
وكان رئيس مجلس التعاون 
اخلليجي قال في 9 فبراير اجلاري 
املركزية  البنـــوك  ان محافظي 
اخلليجية سيعقدون االجتماع 
األول ملجلسهم النقدي املشترك 
في 30 مارس كخطوة تالية نحو 

الوحدة النقدية.
العام ملجلس  وقال األمـــني 
التعاون اخلليجي عبدالرحمن 
العطيـــة إن محافظـــي البنوك 
املركزية للدول األربع التي متضي 
قدما في مشروع الوحدة نقدية 
سيناقشون اجلوانب القانونية 
واإلدارية من أجل تسريع جهود 

إقامة العملة املوحدة.

بشأن االقتصاد.
وقال السويدي، على هامش 
ندوة »حسنا« انها قضية غير 
مطروحـــة في الوقـــت الراهن 
الفتا الى ان املشروع اآلن يضم 
الســـعودية والكويـــت وقطر 

والبحرين.
ووضعـــت الكويت الرئيس 
احلالي ملجلس التعاون اخلليجي 
املكون من ست دول عودة عمان 

أبوظبـــي ـ رويتـــرز: قال 
محافـــظ مصـــرف اإلمارات 
املركزي ســـلطان الســـويدي 
أمس أن اإلمارات ال تبحث في 
الوقت الراهن إن كانت ستعاود 
االنضمام إلى االحتاد النقدي 

اخلليجي املزمع أم ال.
وكانت اإلمـــارات ثاني أكبر 
اقتصـــاد عربي انســـحبت من 
املشروع في مايو 2009 أي بعد 
ثالث سنوات من قيام سلطنة 
عمـــان بنفس اخلطـــوة، وذلك 
قـــرار اختيار  اعتراضـــا على 
السعودية الستضافة مقر البنك 

املركزي املشترك.
وفي السياق ذاته، قال وزير 
االقتصاد اإلماراتي سلطان بن 
ســـعيد املنصوري امس إن من 
املتوقع منو اقتصاد البالد مبا 

يصل إلى 3% العام احلالي. 
وأبلغ الصحافيني على هامش 
ندوة أن النمو سيكون في نطاق 
2.5 إلى 3% لكن األمر سيتوقف 
على عوامل كثيرة وأبدى تفاؤال 

طوكيوـ  أ.ف.پ: أكدت اإلحصاءات 
التي نشرتها احلكومة اليابانية أمس 
ان اليابان حافظت، وان بصعوبة، في 
2009 على موقعها باعتبارها االقتصاد 

الثاني عامليا قبل الصني.
وبلغ إجمالي الناجت الداخلي الياباني 
وفقا لهذه األرقام 5075 مليار دوالر 
مقابل 4900 مليار للصني، وفق األرقام 

املنشورة في يناير املاضي.
وبذلك يكون إجمالي الناجت الداخلي 
الياباني تراجع بنسبة 5% على كامل 
العام 2009، على الرغم من حتقيق منو 
من 1.1% خالل الربع األخير مقارنة مع 
الربع الثالث، اما الصني فقد حققت منوا 

حقيقيا بنسبة 8.7% العام الفائت.
وكان معظم االقتصاديني يتوقعون 
ان يتجاوز اقتصـــاد الصني اقتصاد 
اليابان في 2010 و2011. وحتتل اليابان 
موقـــع االقتصاد الثانـــي عامليا بعد 

الواليات املتحدة منذ 1968.
وحقـــق إجمالي النـــاجت الداخلي 
اليابانـــي منوا بنســـبة 4.6% خالل 
الربع األخيـــر مقـــارنة مع الفصول 

الـ 3 االولى.

رغم تداعيات األزمة المالية العالمية

اليابان التزال االقتصاد الثاني عالميًا قبل الصين

دبــــيـ  د.ب.أ: قالت صحيفة إماراتية إن متحدثا 
رســــميا باســــم حكومة دبي، وآخر باسم مجموعة 
»دبي العاملية« نفيا أن تكون املجموعة قد »تقدمت 
بأي مقترحات لتسوية ديونها حتى اآلن« وقاال ان 
»املفاوضات مستمرة مع الدائنني واملجموعة لم تقدم 

أي مقترحات بشكل مباشر«.
وأكد املصدر احلكومي للصحيفة أن »مجموعة 
دبي العاملية ستعلن في نهاية الشهر املقبل التفاصيل 
الرسمية الكاملة ملفاوضاتها مع الدائنني والعروض 

املقدمة في هذا اإلطار«.
وكانــــت وكالة »داو جونــــز« نقلت عن مصادر 
قولها إن دبي العاملية ستقدم في نهاية ابريل املقبل 
عرضني على دائنيها ضمن طلبها عادة هيكلة ديونها 
البالغة 22 مليــــار دوالر، يتمثل العرض األول في 
دفع املجموعة 60% من ديونها على مدى 7 سنوات 

مع ضمان من حكومة دبي. في حني يتمثل العرض 
الثاني في حصول الدائنني على جميع ديونهم من 
دون ضمان حكومي مع اإلشارة إلى إمكان أن يتضمن 
العرض األخير استبدال ديون بأصول تابعة لشركة 

»نخيل« التابعة للمجموعة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من احلكومة 
قوله ان »تسريب املعلومات حول املفاوضات الدائرة 
حاليا بني املجموعة والدائنني إلعادة هيكلة ديونها 
ينصب في دائرة الضغوط التي تسعى البنوك الدائنة 

إلى فرضها لتعزيز موقفها التفاوضي«.
ونقلت الصحيفة عن »فاينيشيال دايناميك« أحد 
املستشارين لشركة »دبي العاملية« في ملف املفاوضات 
مع الدائنني بأن ما مت نشره عن خطة سداد بضمان 
حكومي محض »شائعات« وأن الشركة مستمرة في 

مباحثاتها مع الدائنني تبعا للخطة املوضوعة.

أعلنت »الشــــركة العملية للفنــــادق« التي تعد 
جزءا من »املجموعة العمليــــة القابضة« الكويتية 
الرائدة، أن ثماني وجهات رئيسية في منطقة الشرق 
األوسط ستكون جاهزة أكثر لتقدمي اخلدمات الفندقية 
للمسافرين والضيوف، وذلك من خالل توافر مجموعة 
إضافية من العالمات التجارية الفندقية العاملية ضمن 
الفئة املتوســــطة وان املجموعة بصدد انشاء 2600 

غرفة بحلول العام 2012.
وأكد رئيس مجلس إدارة »الشركة العملية للفنادق« 
الشيخ مبارك عبداهلل املبارك الصباح، أن تسعة فنادق 
جديدة ســــتنضم إلى الفنادق الثالثة احلالية لدى 
الشــــركة في املنطقة واملوجود أولها بالساملية )مت 

افتتاحه في العام 2008( والثاني في مسقط بسلطنة 
عمان )مت افتتاحه في العام 2009( والثالث في عمان 

باألردن )مت افتتاحه في العام 2009(.
وأوضح أنه في العام 2010، ستشهد منطقة شرق 
في الكويت والعاصمــــة البحرينية املنامة افتتاح 
فندقني حتت عالمة »إيبيس« لتعزز اخلدمات ضمن 
الفئة املتوسطة وذلك من خالل الفندق اجلديد الذي 
يضم 160 غرفة في الكويت والبرج السكني املختلط 
احلاوي 304 غرف في البحرين والواقع مباشــــرة 
بالقرب من منطقة السيف التجارية النابضة باألعمال 
وحركة التسوق، وهو يشتمل على أجنحة وشقق 

فندقية.

 Mobile أعلن منتدى الترفية عبـــر اجلوال
Entertainment Forum )MEF( ومجموعة كيوتل 
عن خطط لالشتراك في تأسيس مكتب محلي 
للمنتدى فـــي الدوحة برعاية مجموعة كيوتل 
وذلك وفقا لرؤيتها لعام 2020. وتهدف مجموعة 
كيوتل للعمل بشكل وثيق مع منتدى الترفيه 
عبر اجلوال MEF في هذا املشروع املشترك إليجاد 
بيئة مستدامة، وتسريع منو صناعة الوسائط 
عبر اجلوال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
من خالل تبادل املعرفة، وتنظيم لقاءات محلية 
مخصصة للتعارف والتواصل بني املهتمني في 

هذا املجال.
وسيكون مكتب منتدى MEF في قطر مسؤوال 
عن تسهيل إجراءات االنضمام للمنتدى من قبل 
املهتمني في املنطقـــة، وتنظيم لقاءات محلية 

خاصة ودعم نقـــل املعرفة من خالل مبادرات 
MEF، والهدف من ذلك هو املســـاعدة في إقامة 
مركـــز يعتمد على ذاته للمســـاهمة في تنمية 
قطاع الوسائط عبر اجلوال في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وقال الرئيس التنفيـــذي ملجموعة كيوتل 
د.ناصر معرفيه: »نحن ملتزمون بتبوؤ أعلى 
املواقع القيادية، كما أننا نرغب في االستفادة 
من شبكة منتدى MEF القوية لكي نرسى دعائم 
االبتكار وإيجـــاد زخم قوي لهذه الصناعة في 
املنطقة. وعن طريق االســـتفادة من اخلبرات 
الدولية ملنتـــدى MEF ومن خالل االجتماعات 
احمللية الدورية يتمثل هدفنا في تسريع عجلة 
االبتكار وتنمية قطاع الترفيه عبر اجلوال احمللي 

بشكل عام«.

لنـــدن ـ رويترز: ارتفعت اســـعار الذهب الى 
1100.30 دوالر لالوقية االونصة في اوروبا امس 
مســـجلة بذلك اعلى مســـتوياتها منذ الرابع من 
الشهر اجلاري مع شراء املستثمرين للمعدن وسط 

مخاوف من تراجع واسع النطاق للعمالت.
وبلغ سعر شراء الذهب في املعامالت الفورية 
1100.25 دوالر لالوقية مقابل 1092.40 دوالرا في 

اواخر معامالت نيويورك يوم اجلمعة املاضي.

سنغافورةـ  رويترز: استقر سعر النفط اخلام 
فوق مســـتوى 74 دوالرا للبرميل بعد ان خففت 
بيانات النمو اليابانية التي جاءت أقوى مما كان 
متوقعا مخاوف من ان يقل الطلب على الطاقة في 
الوقت الذي تشدد فيه الصني سياستها النقدية.

وارتفع سعر اخلام األميركي اخلفيف لتعاقدات 
مارس 5 سنتات الى 74.18 دوالرا للبرميل، كما ارتفع 
ســـعر خام القياس األوروبي مزيج برنت لعقود 

ابريل 16 سنتا الى 73.06 دوالرا للبرميل.
وكان خـــام ناميكس قد هبط ألول مرة منذ 4 

أيام يوم اجلمعة، متراجعا الى مســـتوى متدن 
خالل اليوم بلغ 72.66 دوالرا بعد ان فاجأ البنك 
املركزي الصيني االسواق بزيادة النسبة املئوية 
لألموال التي يتعني علـــى البنوك االحتفاظ بها 
كاحتياطي 50 نقطة أساس ابتداء من 25 اجلاري 

في ثاني زيادة من نوعها هذا العام.
هذا وقـــد قالت األمانة العامـــة ملنظمة الدول 
املصدرة للبترول »أوپيك« ان سعر سلة خامات 
املنظمة تراجع الى 71.55 دوالرا للبرميل في نهاية 

تعامالت األسبوع املاضي.

»دبي العالمية«: ال مقترحات لتسوية الديون

»العملية للفنادق« بصدد إنشاء
2600 غرفة فندقية بحلول 2012

منتدى الترفيه عبر الجوال و »كيوتل« 
يؤسسان مركزًا البتكارات الوسائط

بروكسل: ســـتكون االزمة 
املالية التي متر بها اليونان حاليا 
والعجز واملديونية التي تواجهها 
حكومتها محور اهتمام مجلس 
االحتاد االوروبي للشؤون املالية 
واالقتصادية خالل اجتماعه الذي 

بدأ امس وينتهي اليوم.
ومن املقرر أن ميارس وزراء 
مالية دول منطقة اليورو املزيد 
من الضغوط على اليونان لتنفذ 
املقررة في عجز  التخفيضات 
امليزانية فـــي اجتماعهم، لكن 
الوفاء  انهم يتجنبـــون  يبدو 
بتعهدهم بتقدمي الدعم ألثينا. 
وقالت مصـــادر إنه ليس من 
اليونان  املتوقع أن يطالبـــوا 
بإجـــراءات مالية إضافية بعد 
مراجعة وضعها في مارس غير 
انهم قد يبحثون تلك اخلطوة 
اإلضافية التـــي قد يطلب من 
اليونـــان اتخاذها إذا لم حترز 

أي تقدم.
يذكر ان الوضع االقتصادي 
اليونـــان يدق  فـــي  املتدهور 
نواقيس اخلطر حيال استقرار 
منطقة اليورو، االمر الذي جعل 
مســـؤولي االحتـــاد االوروبي 
يعربون عن خوفهم وقلقهم من 
ان متتد هذه االزمة الى العديد 
من الدول في املنطقة التي تواجه 
بعض املشكالت االقتصادية مثل 

اسبانيا وايطاليا والبرتغال.
الذي  العجز  ان  كما يذكـــر 
شهدته احلكومة اليونانية في 
عام 2009 قدر بــــ 12.75% من 
اجمالي النـــاجت احمللي كما ان 
ديونها جتاوزت في نهاية العام 
ذاته الـ 113% من اجمالي الناجت 
احمللي ايضا حيـــث تعد هذه 
االرقام اعلى بكثير من النسب 
اقرتها معاهـــدة االحتاد  التي 

وضعها االقتصادي المتدهور يدق نواقيس الخطر حيال استقرار منطقة اليورو

أزمة اليونان على رأس اجتماع وزراء مالية االتحاد األوروبي

االوروبي والتي تنص على ان 
تكون القيم املرجعية بنســـبة 

3% و60% فقط.
كما أن االنفـــاق العام فيها 
قد ســـاء الى درجـــة ابعد مما 
كان متوقعـــا وذلـــك نتيجـــة 
لالنكمـــاش االقتصادي كما ان 
اليونان  التي قدمتها  البيانات 
في شهر اكتوبر املاضي لم يتم 
التصديق عليها من قبل املكتب 
االحصائي في االحتاد االوروبي 

)يوروستات(.
وقد أعـــرب قـــادة االحتاد 
األوروبي خالل القمة اخلاصة 
التي عقدت في بروكسل اخلميس 
املاضي عن تضامنهم السياسي 
مع اليونـــان دون ان يتعهدوا 
بتقـــدمي اي مبالغ مالية، االمر 
الذي ارجعوا ســـببه الى كون 
»احلكومة اليونانية لم تطلب 

اي مساعدة مالية«. 

كما دعوها إلى اتخاذ العديد 
من اإلجراءات هذا العام من شأنها 
ان تعالج ديونها الضخمة البالغ 
قدرها 300 مليار يورو وان تقوم 
بتخفيض العجز الذي تشهده 

ميزانيتها بنسبة %4.
اال ان اليونـــان بحاجة إلى 
اقتراض مبلغ 53 مليار يورو 
هذا العام وذلك للوفاء بديونها 
ولتغطي العجز في ميزانيتها.
مـــن جهته، انتقـــد رئيس 
الـــوزراء اليونانـــي جـــورج 
باباندريو رد الفعل الذي أبداه 
االحتاد حيث وصفه بـ »اخلجول 
والبطيء« معلنا عن اتخاذ بالده 
عددا من إجراءات التقشف التي 
تتضمن جتميد أجور العاملني في 
القطاع العام ورفع سن التقاعد 
باإلضافة إلى رفع سعر الوقود 
إال إن احملللني شككوا في امكانية 

جناح مثل هذه اإلجراءات.

اليورو ألدنى مستوى له
منذ 9 أشهر أمام العملة األميركية

15% معدل البطالة في بريطانيا
لو انضمت لمنطقة اليورو 

ســـيدنيـ  رويترز: حلق اليورو قرب ادنى مســـتوى له 
منذ تسعة اشهر امام الدوالر في بداية التعامالت اآلسيوية 
أمس واســـتقر اليورو امام الـــدوالر عند 1.3616 دوالر وهو 
مســـتوى غير بعيد عن املســـتوى املتدني الذي وصل اليه 
يوم اجلمعة وهو 1.3533 دوالر والذي كان ادنى مســـتوى 

له منذ مايو 2009.
وارتفع مؤشـــر الدوالر بشـــكل طفيف الى 80.332 وهو 
مستوى غير بعيد عن املستوى املرتفع الذي وصل إليه أواخر 
االســـبوع املاضي وهو 80.748 والذي كان اعلى مستوى له 

منذ يوليو 2009.
وتراجـــع الدوالر امام الني وبلغ 89.98 ينا في حني هبط 
اليـــورو الى 122.47 ينا من 22.57 ينـــا أواخر التعامل يوم 

اجلمعة املاضي.

 لنــــدن ـ رويترز: ذكر معهد بحثــــي بريطاني بارز أمس ان 
معدل البطالة في بريطانيا كان ســــيرتفع مرتني عما هو عليه 
اآلن لــــو كان توني بلير ضم بريطانيــــا الى اليورو عندما كان 
رئيسا للوزراء. وفي الوقت الذي ادت فيه املشكالت في اليونان 
الى دعوة بعض املعلقني الى التشكيك في حكمة االحتاد النقدي 
األوروبي استغل مركز االبحاث االقتصادية والتجارية منوذجه 
االقتصادي لتقدير ما كان ميكن ان يحدث لو ان بلير وافق على 
االنضمام الى اليورو. وهو يفترض ان النمو كان سيصبح أقوى 
بشــــكل طفيف جدا فيما بني عامي 1998 و2006 ولكن التضخم 
كان سيصبح كذلك رمبا في الوقت الذي كان سيتم فيه االبقاء 
على ســــعر الفائدة منخفضا، لكنه قال انه بعد عام 2006 كان 
الركود سيصبح اكبر. واضاف ان »اجمالي الناجت احمللي العام 
املاضي رمبا هبط بنسبة 7% بدال من 5% كما ان معدل البطالة 

اآلن كان سيصبح نحو %15«.

الذهب يخترق مستوى 1100 دوالر لألوقية

النفط يستقر فوق مستوى 74 دوالرًا للبرميل


