
السبت 3 يوليو 2010   27اقتصاد
لدى مشاركته في أعمال الندوة األوروبية ـ الخليجية لقيادات السياسة النقدية

الجاسر: نستفيد من مشكالت اليورو
في تأسيس عملة خليجية قوية

االستفادة من الدورس التي أسفرت 
عنها األزمة املالية األخيرة سواء 
على املس����توى العامل����ي أو على 
السيادية للدول  الديون  مستوى 

األوروبية.
وفي هذا السياق أوضح د.محمد 
اجلاسر ان جناح التجربة اخلليجية 
مرتبط بعدة معايير أساسية كالتي 
وقعتها دول اليورو في ماستريخت 
وتتمثل في وضع س����قف محدد 
للعجز املمكن في موازنات الدول 
املوقعة والنسبة القصوى لدينها 
للن����اجت احمللي  العام بالنس����بة 
الفائدة  االجمالي وكذلك معدالت 
والتضخم وهي »معايير التقارب« 
التي يتعني أن تلت����زم بها الدول 
كي تتأهل لالنضمام أو البقاء في 

وحدة نقدية.
ورأى د.اجلاسر ان املشكالت 
التي ش����هدتها أوروبا في اآلونة 
األخيرة امن����ا تتعلق بعدم متكن 
بلد ما م����ن االلتزام بهذه املعايير 
األساسية وهو ما يستدعي وضع 
آلية للتعامل مع مثل هذه احلاالت 
التي تقوم أوروبا ببلورتها »ونحن 
نراقب عن كثب ما سيتبلور على 

هذا الصعيد«.

روما � كونا: اعتبر رئيس مجلس 
ادارة املجل����س النقدي اخلليجي 
د.محمد اجلاس����ر امس املشكالت 
التي واجهتها عملة اليورو فرصة 
الدروس واالستفادة  الستخالص 
في عملية اصدار العملة اخلليجية 
املوحدة استنادا الى معايير واضحة 
للتقارب واستحداث آلية للتعامل مع 

الدول التي تخفق في حتقيقها.
وقال د.اجلاسر في تصريح خاص 
ل� »كونا« مبناسبة مشاركته في 
أعمال الندوة االوروبية � اخلليجية 
لقيادات السياسة النقدية ان هذا 
اللقاء الذي يندرج في اطار العالقات 
االقتصادي����ة العريقة بني مجلس 
التع����اون واالحتاد األوروبي كان 
فرصة لتبادل اخلبرة واملعلومات 
والتحليالت االقتصادية والنقدية 

حول ما يجري في العالم.
وأضاف د.اجلاسر الذي يشغل 
ايضا منصب محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي ان »ثمة جتارب 
كثيرة نحتاج ألن نتباحث حولها 
وخاصة ان دول املجلس شرعت في 
تأسيس املجلس النقدي اخلليجي ما 
يجعل من جتربة اليورو بايجابياتها 
وحتى بسلبياتها عونا لنا في اتخاذ 

الق����رارات الس����ليمة على طريق 
الوحدة النقدية اخلليجية«.

وأك����د ان م����ا اعت����رى العملة 
األوروبية مؤخ����را »لم يثبط من 
عزم الدول اخلليجية األربع التي 
وقعت اتفاقيات املجلس النقدي على 
السير في اجتاه اصدار  مواصلة 
العملة املوحدة« مذكرا بأن القرار 
السياسي قد اتخذ بهذا الشأن من 

قبل قيادات هذه الدول.
وش����دد على أن ق����رار الدول 
اخلليجي����ة باملضي نحو حتقيق 
الوح����دة النقدي����ة ال يعني عدم 

د.محمد اجلاسر

)أ.ف.پ( باراك أوباما متحدثا عن العمالة 

بعض املواطنني في سورية أمام أجهزة الصرف اآللي

استثمار 150مليون دوالر في صندوق ستديره شركة مملوكة لـ »كيبكو«

مؤسسة »عبر البحار األميركية« تستثمر
455 مليون دوالر  في 5 صناديق بالشرق األوسط

القاهرة � رويترز: تعتزم مؤسسة أميركية لدعم 
التجارة اس���تثمار ما يصل إلى 455 مليون دوالر 
في خمسة صناديق لالستثمار املباشر في الشرق 
األوسط وش���مال إفريقيا في إطار توجه الرئيس 
األميرك���ي باراك أوباما نح���و تعزيز الروابط مع 

العالم اإلسالمي.
وقالت مؤسسة االستثمار املباشر عبر البحار 
األميركية )أوبيك( إن هذا التمويل جاء استجابة 
للخطاب الذي ألقاه أوباما في القاهرة العام املاضي 
والذي قال فيه ان الواليات املتحدة ستؤسس صندوقا 
لتطوير التقنية في البلدان التي يشكل املسلمون 

غالبية سكانها.
ووافقت »أويك« على استثمار ما يصل إلى 150 
مليون دوالر في صندوق ستديره شركة مملوكة 

لشركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو(، وهي 
أكبر شركة اس���تثمار كويتية، وما يصل إلى 150 
مليون دوالر لصندوق ستديره شركة أبراج كابيتال 
التي تتخذ من دبي مقرا، وستس���تثمر املؤسسة 
أيضا 100 مليون دوالر في صندوق تديره وحدة 

تابعة لشركة القلعة كابيتال املصرية.
وستضخ »أوبيك« 30 مليون دوالر في صندوق 
تديره شركة سراج إلدارة الصناديق التي يوجد مقرها 
في رام اهلل مقرا وسيجري توجيه أغلبها للشركات 

الناشئة والصغيرة في األراضي الفلسطينية.
و»أوبيك« مؤسسة تابعة للحكومة األميركية 
تهدف ملساعدة الشركات األميركية على االستثمار في 
اخلارج وتشجيع التنمية االقتصادية في األسواق 

الناشئة ودعم السياسة اخلارجية األميركية.

طرابل���س � رويت���رز: حدد 
مص���رف ليبيا املرك���زي نهاية 
يولي���و اجلاري موع���دا نهائيا 
ملنح رخصتني جديدتني ملشاريع 
مصرفية مشتركة سمح للبنوك 
االجنبية بالتنافس عليهما للمرة 

األولى.
وتأهلت ستة بنوك للمنافسة 
على الرخصتني وهي »اتش اس 
بي سي« و»ستاندرد تشارترد« 
و»اوني كريديت« وبنك املشرق 
وبن���ك اإلمارات دب���ي الوطني 

ومصرف قطر االسالمي.
وقال مسؤول في مصرف ليبيا 
املركزي، طلب عدم الكشف عن 

هويته، إن اللجنة املكلفة باختيار 
العروض الفائزة بدأت دراس���ة 
عروض البنوك الستة وستنهي 

عملها نهاية يوليو.
وستسمح الرخصتان للبنوك 
األجنبية الفائزة بامتالك حصة 
قدرها 49% في البنكني اجلديدين 
بينما س���يمتلك شركاء ليبيون 

بقية رأس املال.
وظل���ت كل البنوك في ليبيا 
مملوكة للدولة على مدى عقود 
لكن في السنوات القليلة املاضية 
بدأ القطاع املصرفي  فتح أبوابه 
ف���ي إطار خط���وات مبدئية من 

احلكومة إلصالح االقتصاد.

أقلية  وباعت ليبيا حصص 
ف���ي ثالثة من بنوكه���ا القائمة 
إلى مس���تثمرين أجانب مهتمني 
باالستفادة من ثروة ليبيا الهائلة 

من صادرات النفط.
وف���ي أحدث صفق���ة، قال 
مصرف بانكو اسبيريتو سانتو 
البرتغالي في ابريل إنه اشترى 
حصة 40% في مصرف األمان. 
واس���تحوذ بنك »ب���ي ان بي 
باريبا« على حصة في مصرف 
الصحارى في 2007 وفي العام 
التالي اشترى البنك العربي الذي 
يوجد مقره في االردن حصة في 

مصرف الوحدة الليبي.

دبي � أ.ف.پ: اعادت مجموعة دبي للطيران 
اطالق مفاوضاتها بشأن الصفقة العمالقة لشراء 
228 طائرة من ش���ركتي »بوينغ« و»ايرباص« 
املبرمة في العام 2007، كما اعلن مس���ؤول في 

اإلمارة في تصريحات صحافية نشرت امس.
وقال املدي���ر العام للدائ���رة املالية في دبي 
عبدالرحمن الصالح لصحيفة »ذا ناش���ونال« 
الصادرة في أبوظبي »نحن في مجال التفاوض 

)مع ايرباص وبوينغ(«. ووصف الصالح هذه 
املفاوضات بااليجابية بحس���ب م���ا نقلت عنه 

صحيفة البيان الصادرة في دبي.
 تصريحات الصالح جاءت ردا على س���ؤال 
حول معلومات صحافية افادت ان مجموعة دبي 
للطيران توقفت عن تس���ديد االقساط العائدة 
لصفقة ش���راء 118 طائرة من طراز بوينغ و110 

طائرات ايرباص بقيمة 28.7 مليار دوالر.

من ضمنها »المشرق« و»اإلمارات دبي الوطني«

6 بنوك تتنافس على الفوز
برخصتين مصرفيتين في ليبيا

مجموعة دبي للطيران تعيد التفاوض
في الصفقة العمالقة مع »ايرباص« و»بوينغ« المصارف الخاصة في سورية

تشكو عدم إمكانية توظيف السيولة الفائضة لديها 
تؤديه في عجل���ة التنمية فالبلد منفتح على الكثير 
من املش���اريع واالستثمارات كمحطات توليد الطاقة 
والبنية التحتية الطرقي���ة واملترو ولكن املصارف 
اخلاصة ال ميكنها االستثمار في املشاريع العامة التي 

تعهد عادة الى املؤسسات العامة«.
يشار الى أن ع��دد املص��ارف الع���املة في السوق 
الس���ورية بلغ حتى نهاية الربع األول من 2010 أحد 
عشر مصرفا خاصا وثالثة مصارف اسالمية باالضافة 

الى ستة مصارف حكومية.
من جهته، اش���ار احمللل االقتصادي والشريك في 
شركة ارنست اند يون���غ عبد الق���ادر حصرية الى 
ان »احلكومة مازالت مت���أثرة بالف���كر االشتراكي.. 
ما زلنا ال نفك���ر ضمن من��طق اقتصاد وطني ولكن 
في قطاع ع���ام وخاص رغم جمي������ع التوجيهات« 
داعي���ا الى »طرح قطاع اقتصادي وطني ضمن بيئة 

تنافسية«.
واش���ار صايغ الى اهمية طرح سندات اخلزينة 
للتداول وقال »ان مصارف الدول املجاورة بإمكانها 
دفع اس���تحقاق الودائع فهي تقترح 4% على العملة 
الصعبة لوجود س���ندات خزينة تؤمن عائدا ميكنها 

من دفع مستحقاتها«.

اال يوجد احت��كار لبعض املؤس��سات وان نت���مكن 
بالتشارك مع القط���اع الع��ام واخلاص من توس��يع 
رقعة نش���اطنا مع املؤسس���ات العامة املوجودة في 

القطر«.
واضاف ش���بان »ان لدى املصارف اخلاصة دورا 

دمش���ق � أ.ف.پ: تش���كو املصارف اخلاصة في 
س���ورية من عدم إمكانية توظيف السيولة الفائضة 
لديها عبر متويل املش���اريع االستثمارية وبخاصة 
في القطاع العام وتسعى إلقناع السلطات املختصة 
بطرح سندات اخلزينة كحل ميكنها من دفع استحقاق 

الودائع وتوسيع نطاق نشاطاتها.
واكد مدير عام بنك سورية واملهجر جورج صايغ 
ان االستث��مار من خ��الل مت��ويل امل��شاريع الع��امة 
ممنوع على املصارف اخلاصة »لقد حاولنا عدة مرات 
الدخ���ول في عمليات لصالح املؤسس���ات العامة اال 
اننا لس���بب او الخر لم نتمكن م���ن احلصول على 

العرض«.
وكشف صايغ انه »عندما طرح املصرف املركزي 
متويل شراء الطائرات ل� »السورية« )شركة الطيران 
الوطنية( واصالح طائرات البوينغ مببلغ 45 مليون 
دوالر تقدمنا بس���عر مغر وهو 3% وبكفالة املصرف 
املرك���زي لكن املصرف التجاري حصل على الصفقة 
عبر تقدمي عرض غير منطقي يبلغ 0.7% رغم رغبتنا 

في متويله بالكامل«.
ويعتبر فرنس�����يس ش��بان نائ��ب املدي��ر العام 
لبنك بيمو الس���عودي الفرنسي انه »من الضروري 

أوباما: االقتصاد األميركي يواجه آثارًا سلبية ناتجة عن تقلبات األسواق

تراجع البطالة في أميركا إلى 9.5% في يونيو الماضي
واستقرارها في منطقة اليورو عند %10

عواصم � وكاالت: قال الرئيس 
ب����اراك اوباما امس إن  األميركي 
اقتصاد الواليات املتحدة يسير في 
االجتاه الصحيح لكنه مازال يواجه 
اثارا سلبية ناجتة عن التقلبات 

في األسواق العاملية.
اوباما الصحافيني بعد  وأبلغ 
ص����دور تقرير الوظائف لش����هر 
يونيو »نحن نس����ير في االجتاه 
الصحيح.. لكن ليس بالس����رعة 

الكافية«.
وأظهر التقرير ان الوظائف في 
القطاع اخلاص األميركي سجلت 
الشهر املاضي زيادة أقل مما كان 
متوقعا وان اجمالي عدد الوظائف 
تراجع للمرة االولى هذا العام مع 

انتهاء آالف الوظائف املؤقتة.
اوبام����ا »مازلنا نواجه  وقال 
رياحا معاكس����ة آتية من تقلبات 
األس����واق العاملية وله����ذا مازال 
العمل إلصالح  الكثير من  أمامنا 
االقتصاد وإعادة الشعب األميركي 

إلى العمل«.
وقالت املستشارة االقتصادية 
للبيت األبيض كريس����تينا رومر 
في بيان ان تقرير الوظائف يظهر 
مزيدا من العالمات على انتعاش 

تدريجي لسوق العمل.
وأضافت قائلة »هذه العالمات 
التعاف����ي مهمة  املس����تمرة على 
خصوصا بالنظ����ر الى التقلبات 
االخي����رة في األس����واق العاملية 
وتباين املؤش����رات االقتصادية 

األخرى التي صدرت مؤخرا«.
وتراج����ع مع����دل البطالة في 
الواليات املتح����دة إلى 9.5% في 
يونيو املاضي بعدما بلغ 9.7% في 
مايو. وأوضح مكتب اإلحصاءات 
في وزارة العمل ان عدد العاطلني 
عن العمل ف����ي الواليات املتحدة 
بلغ 14.6 مليون شخص في يونيو 
وتراجع معدل البطالة إلى %9.5 
وتراجع معدل البطالة بني النساء 
البالغات إلى 7.8% فيما بلغ معدل 
البطالة للرجال 9.9% واملراهقني 

احتمال توق����ف تدهور األوضاع 
في سوق العمل.

وقال مكتب اإلحصاءات التابع 
لالحتاد االوروبي »يوروستات« 
إن أسعار املنتجات باملصانع في 
منطقة اليورو لم تسجل ارتفاعا 
يذكر مبا يتفق مع التوقعات، فيما 
يشير إلى أن الضغوط التضخمية 

األساسية منخفضة.
وأشار »يوروستات« إلى أن عدد 
العاطلني في مايو بلغ 15.78 مليون 
ش����خص في منطقة اليورو التي 
تضم 16 دولة بزيادة 35 ألفا عنه 
في ابريل وعدلت أحدث البيانات 
معدل البطالة لشهر ابريل باخلفض 

الى 10% من %10.1.
وكان محللون توقعوا ان يبلغ 
معدل البطالة 10.1% ليسجل أعلى 

مستوى منذ نحو 12 عاما. 
واستقر املعدل بفضل انخفاض 
البطال����ة ف����ي أملاني����ا أكبر قوة 
اقتصادية في املنطقة إلى 7% من 
7.1%، وذلك رغم ارتفاعه الى %19.9 
في اسبانيا من 19.7%. ولم يطرأ 
تغير على البطالة في كل من فرنسا 

وايطاليا.

رويت���رز � طوكيو: تراجع الدوالر األميركي مقابل اليورو األوروبي، 
وانخفض مقابل الدوالر األسترالي امس، بعد ارتفاع العملة األوروبية، 

قبل صدور بيانات الوظائف األميركية، بينما هبط الني الياباني.
وصعد الدوالر األسترالي نصف سنت أميركي، وارتفع مقابل العملة 
اليابانية منخفضة العائد، بعدما أعلنت احلكومة األس���ترالية نس���خة 
مخففة من مش���روع لفرض ضريبة على صناعة التعدين، مما قلل من 

حدة املخاوف من اثارها على استثمارات الشركات وأسعار األسهم.
وشهد الدوالر األميركي تراجعا هذا األسبوع حتت وطأة املخاوف بشأن 
قوة االقتصاد األميركي، وس���جل يوم اخلميس أدنى مستوى هذا العام 
مقابل الني الياباني، إذ أطلقت عمليات الشراء لتغطية املراكز املدينة من 

جانب املضاربني على اليورو سلسلة من ردود األفعال.
وتأرجح مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست عمالت 
رئيسية، فوق أدنى مس���توى له منذ شهرين، بعد انخفاضه 1.6% يوم 
اخلمي���س. وارتفعت العملة األميركية قليال أم���ام الني الياباني، بعدما 

سجلت أدنى مستوى منذ سبعة أشهر عند 86.96 ينا.
لكن���ه واجه إقباال على البيع عند مس���توى 88 ينا، في الوقت الذي 
يترقب فيه الس���وق أي تعليقات من السلطات اليابانية قد تشير فيها 
إلى قلقها بشأن قوة الني. وسجل اليورو ارتفاعا كبيرا مقابل الدوالر يوم 
اخلميس، فصعد أكثر من 2% إلى 1.2541 دوالر، مسجال أكبر ارتفاع في 
يوم واحد منذ منتصف مارس من العام املاضي، واستقر اليوم اجلمعة 

أعلى من 1.2500 دوالر عند أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع.
واس���تقر اليورو أمام العملة السويس���رية عن���د 1.3281 فرنك، بعد 
انخفاضه إلى مس���توى قياسي عند 1.3073 يوم اخلميس. وحقق امس 

مكاسب مقابل العملة اليابانية، فارتفع 0.4% إلى 110.16 ينات.
وانخفض الني بشدة أمام الدوالرين األسترالي والنيوزيلندي، فارتفع 
األول 0.7% إلى 74.71 ينا، والثاني 1% إلى 61.10 ينا، مع إقبال املضاربني 

على تغطية مراكزهم املدينة.

الكثيرين من صفوف قوة العمل. 
ومن ش����أن هذا التقرير أن يزيد 
املخاوف م����ن تعث����ر االنتعاش 
االقتصادي من أطول وأعمق كساد 

منذ الثالثينيات.
التوقعات  وبل����غ متوس����ط 
النخفاض الوظائف، في استطالع 
أجرته رويترز آلراء احملللني، 110 
آالف، وبلغ متوس����ط التوقعات 
ارتفاعا من  البطالة %9.8،  ملعدل 

9.7% في مايو.
وعلى الصعيد االوروبي استقر 
معدل البطالة في منطقة اليورو 
في مايو املاضي على 10% باملقارنة 
مع شهر أبريل الذي عدلت بياناته 
باخلفض، وذلك في مؤش����ر على 

سكاني، ومنو عمليات التوظيف 
في القطاع اخل����اص بوتيرة أقل 

من املتوقع.
ومتثل ه����ذه البيانات ضربة 
للرئيس ب����اراك أوباما، الذي قال 
إن توفير الوظائف ميثل أولوية 
رئيسية في برنامجه. وأوضحت 
الوظائف غير  أن  العم����ل  وزارة 
ألفا،  الزراعي����ة انخفض����ت 125 
فيم����ا ميثل أكب����ر انخفاض منذ 
أكتوبر املاضي، النتهاء 225 ألف 
وظيفة مؤقتة ارتبطت باإلحصاء 

السكاني.
لكن مع����دل البطالة انخفض 
إلى 9.5%، ليسجل أدنى مستوى 
املاض����ي، مع خروج  منذ يوليو 

25.7% والبيض 8.6% والس����ود 
15.4% والالتني 12.4% واآلسيويني 

.%7.7
غير ان االقتصاد خسر 125 ألف 
وظيفة في يونيو موضحا ان سبب 
ذلك يعود إلى انتهاء صالحية 225 
ألف وظيف����ة مؤقتة ضمن مكتب 
اإلحصاء السكاني األميركي مقابل 
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ألف وظيفة.
وأظهرت بيانات رسمية امس 
أن الوظائ����ف غي����ر الزراعية في 
الواليات املتح����دة انخفضت في 
يوني����و املاضي للمرة األولى هذا 
العام، م����ع انتهاء آالف الوظائف 
املؤقتة، الت����ي ارتبطت بإحصاء 

رويترز � مدريد: أظهرت بيانات من وزارة العمل اإلسبانية 
امس اجلمعة أن عدد العاطلني املسجلني في البالد تراجع في 
يونيو بنسبة 2.1% مقارنة مبايو لينخفض إلى 3.98 ماليني 
شخص. وكان عدد العاطلني عن العمل 4.06 ماليني في مايو. 
وتعاني إسبانيا أعلى معدل للبطالة في منطقة اليورو، وتشير 
بيانات معهد اي.ان.ايه لإلحصاءات إلى أن معدل البطالة بلغ 

20% في الربع األول.

انخفاض 
العاطلين

في إسبانيا %2.1

الدوالر والين في وضع الدفاع بعد صعود اليورو
.. واإلسترليني عند أعلى مستوى في شهرين أمام الدوالر

ارتفاع الذهب بفضل اإلقبال على الشراء

رويترز ـ لندن: سجل اجلنيه اإلسترليني أكبر ارتفاع له في شهرين أمام الدوالر امس، 
فيما تكافح العملة األميركية، وسط تكهنات بأن قراءة ضعيفة لبيانات العمالة األميركية املتوقعة 
ستلقي بالضوء على ضعف أكبر اقتصاد في العالم. وقفز اإلسترليني إلى 1.5199 دوالر في 
ــتهل مايو، بعدما أذكت سلسلة من البيانات  ــيوية، في أقوى أداء له منذ مس التعامالت اآلس
األميركية الضعيفة، من بينها بيانات عن تباطؤ وتيرة منو الصناعات التحويلية أعلنت يوم 
اخلميس، املخاوف حيال انتعاش االقتصاد. ومن املتوقع أن ينهي األسبوع مرتفعا نحو %1، 

وهو ما سيمثل رابع أسبوع من املكاسب على التوالي للعملة البريطانية.
ــتقر اليورو عند 82.42 بنسا، مرتفعا من مستوى 80.67 بنسا، الذي بلغه في وقت  واس

سابق من األسبوع، في أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2008.

رويترزـ  لندن: ارتفعت أسعار الذهب امس، مع استمرار ضعف الدوالر األميركي، وإقبال 
ــواق بيانات الوظائف  ــراء، توقعا ملزيد من االرتفاع، بينما تترقب األس ــني على الش مضارب
ــراء الذهب نتج من هبوطه إلى  األميركية. وقال متعاملون إن إقبال مصنعي احللي على ش
ــة  ــتوياته منذ خمس 1196.30 دوالرا لألوقية يوم اخلميس.  وتأرجح الدوالر قرب أدنى مس
أسابيع مقابل اليورو األوروبي، بسبب مخاوف بشأن حالة االقتصاد األميركي، بعد سلسلة 
من البيانات التي جاءت دون التوقعات. وبلغ سعر الذهب 1208.40 دوالرات لألوقية باملقارنة 
ــورك يوم اخلميس. وارتفعت الفضة إلى  ــع 1198.65 دوالرا في أواخر املعامالت في نيوي م
17.93 دوالرا لألوقية من 17.75 دوالرا. وزاد البالتني إلى 1513 دوالرا لألوقية من 1501 دوالر، 

والبالديوم إلى 433.50 دوالرا من 430.50 دوالرا.


