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18.2 مليار دوالر أرباح بنك باركليز عن 2009

االتحاد األوروبي يوافق على خطة اليونان للحدّ من عجز الموازنة

جنح بن����ك »باركلي����ز« البريطاني في حت����دي األزمة 
االقتصادية مسجال أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 11.6 
مليار جنيه إسترليني )18.2 مليار دوالر( للعام املاضي في 

زيادة نسبتها 92% عن مستوى عام 2008.
وق����ال ثاني أكبر البنوك في بريطانيا من حيث القيمة 
السوقية إن القدر الكبير من الزيادة ونسبته 89% قد حتقق 
من جانب ش����ركة »باركليز كابيتال« الذراع االستثمارية 
للبنك. وينظر إل����ى »باركليز« على أنه قد خرج فائزا من 
أزمة االئتمان بعد أن أبرم صفقات استحواذ مهمة ورفض 

املشاركة في برنامج اإلنقاذ احلكومي عام 2008 مفضال زيادة 
رأس املال في أسواق مبنطقة الشرق األوسط. كما استفاد 
البنك من صفقة بيع »باركليز جلوبال انفس����تورز« ذراع 
»باركليز« إلدارة األصول إلى شركة »بالك روك« األميركية 
العام املاضي مقابل 6 مليارات إسترليني. ومع استبعاد هذا 
الرقم، كانت األرباح ستصل إلى 5.3 مليارات استرلينية، 
2.5 مليار منها من »باركليز كابيتال«. وقال »باركليز« إن 
مقدار عالواته زاد إلى 4.5 مليارات إسترلينية لكن الرئيس 
التنفيذي جون فارلي ورئيس����ه بوب دياموند لن يحصال 

على أي عالوة للعام الثاني. فيما سيحصل كل كبار املديرين 
اآلخرين على كامل عالواتهم في ش����كل أسهم خالل فترة 
ثالث سنوات. وس����تكون تلك األموال معرضة لالسترداد 
في حال تدهور األوضاع املالية للبنك. وقال رئيس مجلس 
إدارة البن����ك ماركوس أجيوس إننا »نعتقد أنه عندما يتم 
تقييم سلوك البنوك من خالل حملة أسهمها ملعرفة ما إذا 
كنا تعلمنا أصال من خبرات السنني املاضية، سيتم احلكم 
علينا في الغالب بطريقة إدارتنا لنش����اطنا وعلى األخص 

اليوم بطريقة ما نقرضه وما ندفعه«.

بروكسل � د.ب.ا: وافق وزراء مالية االحتاد االوروبي 
امس رس���ميا على خطة اليونان التي تهدف للحد من 

الدين العام في غضون ثالثة أعوام.
ويهدف برنامج االستقرار والنمو الذي قدمته اثينا 
إلى احلد من نس���بة العجز العام التي تبلغ 12.7% من 
إجمالي الناجت احمللي خالل عام 2009 إلى 3% وهو احلد 

املسموح به في االحتاد االوروبي وذلك في عام 2012 مع 
توقع تراجع العجز مبقدار أربع نقاط مئوية خالل العام 
احلالي. وقد وافق وزراء منطقة اليورو على اخلطة أمس 
االثنني وذلك في مقابل تعهد اليونان بتطبيق مزيد من 
االجراءات املشددة في مارس املقبل إذا اثبتت اخلطوات 
املقررة بالفعل عدم فعاليتها لاليفاء بالهدف املقرر العام 

احلالي. وأوقعت الصعوبات املالية التي واجهتها أثينا 
منطقة اليورو في أزمة تعد االعنف منذ ان انشئت منطقة 
اليورو من 11 عاما وتعهد قادة االحتاد االوروبي االسبوع 
املاضي »بحماية االستقرار املالي« للعملة املوحدة ولكن 
»إذا لزم االمر«، حيث أشاروا إلى انه لم يتم وضع خطة 

مالية فورية النقاذ اليونان.

حتى تتمكن من إعادة جدولة ديونها البالغة 22 مليارًا

»موديز« تنصح »دبي العالمية« ببيع المزيد من أصولها
دبي � أ.ف.پ: نصحت وكالة 
مودي���ز للتصني���ف االئتماني 
مجموعة »دب���ي العاملية« ببيع 
املزيد من اصولها للقيام بعملية 
اع���ادة جدولة ودي���ة لديونها 
املتعث���رة والبالغ���ة 22 مليار 

دوالر. 
وقال فيليب لوتر نائب رئيس 
»موديز« في الشرق االوسط في 
تقرير »نعتقد ان بيع املزيد من 
االصول هو ش���رط الي عملية 
إعادة جدول���ة ودية لديون مع 

املصارف«. 
وأضاف ان شركة »استثمار« 
التي تعتبر الذراع االستثمارية 
ملجموع���ة »دبي العاملية« باعت 
اواخر 2009 بعض موجوداتها 
العقارية في اخل���ارج مبا فيها 
ملكيات عقارية في لندن وفندق 

وتابع التقرير ان »الشركات االكثر 
تعثرا مثل دبي العاملية قد ال جتد 
امامها خيارا آخر سوى ان تصفي 
بسرعة بعض اصولها السيما ان 
املصارف تضغط من اجل القيام 

بإعادة جدولة ديونها«. 
وكانت دبي هزت االس���واق 
املالية العاملية في نوفمبر املاضي 
بطلبها جتميد استحقاقات قسم 
من ديون مجموعة دبي العاملية 

لستة اشهر على االقل.
وب���دأت دب���ي العاملي���ة في 
ديس���مبر التفاوض مع دائنيها 
العادة جدولة ديونها وذلك بعيد 
تسديدها، بفضل مساعدة مالية 
من ابوظبي، صكوكا اس���المية 
بقيمة 4.1 مليارات دوالر استحقت 
على مجموعة »نخيل«، التابعة 

لها.

»دبليو« في نيويورك. 
وبحس���ب »مودي���ز« ف���ان 
»استثمار« حتضر لبيع شركة 
الش���حن البح���ري التابعة لها 

»انشكيب خلدمات الشحن«. 
وأضاف تقرير »موديز« ان 
»دبي انك«، وهو املصطلح الذي 
تستخدمه لالشارة الى الشركات 
العامة اململوكة من حكومة امارة 
دبي، »بدأت بعرض بعض انشطتها 
العالية االداء ولكن غير االساسية 
للبيع« ملواجهة مشكلة ديونها. 


