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(رويترز)  األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون خالل مشاركته في جلسة عمل حول التنمية املستدامة 

 مدريــــد ـ كونا: قالــــت وزارة العمل 
والهجرة االســــبانية ان عدد العاطلني 
عن العمل املســــجلني في مكاتب دائرة 
التوظيف العام في البالد بلغ ٤٫٧ ماليني 
مواطن مع نهاية شهر ديسمبر املاضي ما 
ميثل اعلى مستويات تاريخية تشهدها 

البالد منذ ١٩٩٧.
  وذكــــر بيان للــــوزارة امس ان عدد 
العاطلني عن العمل بلغ ٣٧٠ الف شخص 
خالل عام ٢٠١٠ ما ميثل زيادة ٨٫٥٪ مقارنة 
بعام ٢٠٠٩ لتستقر معدالت البطالة عند 
٢٠٫٣٣٪ من اليد العاملة في اســــبانيا 

واعلى نســــبة لها منذ عام ١٩٩٧ حيث 
بلغت انذاك ٢٠٫٧٪.

  واضــــاف البيان ان عــــام ٢٠١٠ يعد 
العام الرابع على التوالي من االرتفاع في 
معدالت البطالة نتيجة االزمة املالية التي 
مرت بـــها البلـــاد حيـــث فقد ١١٧ الف 
شخص اعمالهم في عام ٢٠٠٧ وشهد عام 
٢٠٠٨ انضمام ١٫٢٨٠ مليون شخص الى 
صـــوف العاطلني عن العمل فيما خسر 
١٫١١٨ مليـــون شــخص وظائــــــــــــفهم 
في عام ٢٠٠٩ الذي يعــــد أســـوأ سنوات 

األزمة االقتصادية.

  واوضح ان معدل البطالة بني النساء 
ارتفع في عام ٢٠١٠ اكثر منه بني الرجال 
حيث بلغ عدد النساء في صفوف البطالة 
اكثر من ٢١٧ ألفــــا ما ميثل زيادة ١١٫٢٪ 
مقارنة بعام ٢٠٠٩ فيما بلغ عدد العاطلني 
عن العمل من الرجال ١٥٢ الفا ما ميثل 
نسبة ٦٫٤٪ أكثر من العام الذي سبقه.
  وقال البيان ان معــــدل البطالة بني 
الرجال يبلغ ١٩٫٩٥٪ من املجموع العام 
للعاطلني عن العمل في البالد فيما تبلغ 
معدالتها بني النساء ٢٠٫٧٩٪ من املجموع 

العام.

 طوكيــــو ـ رويترز: ال يشــــعر بنك اليابان 
املركزي باالرتياح ازاء تزايد اهتمام األسواق 
بديون البــــالد الضخمة لكنه لن يتدخل ما لم 
تتجاوز عائدات السندات ذات األجل عشر سنوات 
مستوى ٢٪ وهو ما يزيد كثيرا على املستويات 
احلالية. ولم ميثل خفض وكالة ستاندرد اند 
بورز للتصنيف االئتماني للديون الســــيادية 
اليابانية مفاجأة كبيــــرة للكثيرين في البنك 
املركزي بالرغم من أنهم كانوا سيشعرون بالقلق 
اذا ما كانت عائدات الســــندات ارتفعت نتيجة 

لهذا اخلفض.
  لكن مع تعافي السندات احلكومية اليابانية 
بسرعة من تراجع قصير بعد اعالن ستاندرد 
اند بورز ال يرى بنك اليابان ضرورة لتيسيرات 

في السياسة النقدية في الوقت القريب.

  كما خففت توقعات متزايدة بخروج االقتصاد 
من الركود في غضون أشــــهر قليلة الضغوط 

على البنك من أجل التحرك سريعا.
  وحذر محافظ بنك اليابان ماساكس شيراكاوا 
يــــوم الثالثاء املاضي من انــــه بينما ال تواجه 
طوكيو أزمة مالية فان املعنويات في السوق قد 
تتأثر سريعا كما حدث في حالة اليابان. وذكرت 
مصادر انه مع ذلك فان االمر سيتطلب صدمة 
كبيرة في أســــواق املال تهــــدد بإحلاق الضرر 
باالنتعــــاش الياباني حتى يفكــــر البنك جديا 
في التدخل. وأضافوا: كمثال على ذلك ارتفاع 
عائدات السندات احلكومية فوق ٢٪ بعيدا عن 
مستوياتها احلالية التي تتراوح عند ١٫٢٪ أو 
موجة بيع للسندات مصحوبة بارتفاعات حادة 

في الني وانخفاض قي أسعار األسهم.

ــركة إعمار العقارية في   جنحت ش
ــرح دولي لها  ــة ط ــعير أول عملي تس
الثابت،  الدخل  ــتثمري  يستهدف مس
ــة ٥٠٠ مليون دوالر، عبر  وذلك بقيم
ــهادات ائتمان تستحق بعد  إصدار ش
ــنوات ونصف وعائد  فترة خمس س
ــركة  ــنويا. وأنهت الش قدره ٨٫٥٪ س
ــرح عام تنطلق  ــاح أول عملية ط بنج
ــن املنطقة لعام ٢٠١١ وذلك من خالل  م

إصدار صكوك بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر، والتي القت استجابة 
ــى ١٫٧ مليار دوالر.  ــواق، إذ زادت الطلبات عل كبيرة من األس
ومتثل هذه املعاملة اإلصدار األول من برنامج شهادات ائتمان 
ــركة أخيرا، وهو  قيمته مليارا دوالر ، مت حتديثه من قبل الش
ــركة ذات  ــارة عن صكوك إجارة يتم إصدارها من خالل ش عب
غرض خاص (هي شركة إعمار صكوك احملدودة). وأفاد رئيس 
ــتجابة دليل  ــس إدارة إعمار محمد العبار بأن «هذه االس مجل
ــتثمرين على الفرصة التي توفرها لهم الشركة  على إقبال املس
ــال العاملية.  ــواق امل ــا االئتماني املتميز في أس ــى وضعه وعل

الصكوك  تلك  ــتخدم حصيلة  وستس
في تنفيذ استراتيجية متويل الشركة 
ــتحقاق ديون  وفي متديد تواريخ اس
ــركة. ويعكس جناح هذا اإلصدار  الش
ثقة املستثمرين باستراتيجية الشركة 
ــار على  ــدرة إعم ــة األجل وبق طويل
تنفيذ تلك االستراتيجية». وأضاف أن 
الغرض من عملية التمويل املذكورة هو 
ــمالية للشركة،  تلبية املتطلبات الرأس
ومواجهة احتياجات إعادة التمويل املقبلة. وأشار البيان إلى أن 
ــتثمرين كان متوازنا، إذ كانت  توزيع قيمة الصكوك بني املس
حصة املستثمرين األوروبيني ٥٢٪ من حجم الصفقة، في حني 
بلغت نسبة املستثمرين من الشرق األوسط ٣٨٪ واملستثمرين 
ــتثمرين األميركيني (من خالل شركات  ــيويني ٧٪ واملس اآلس

مؤسسة خارج الواليات املتحدة) ٣٪. 
ــبة مديري  ــتثمرين فقد بلغت نس   أما من حيث نوعية املس
ــوك اخلاصة ٨٪  ــتثمار٦٠٪ والبنوك ٢٩٪ والبن ــق االس صنادي

وشركات التأمني ٣٪. 

ــيان التنفيذيان لعمالقي النفط رويال   دافوسـ  رويترز: أبلغ الرئيس
ــعار  ــل وبي.پي، رويترز امس قلقهما من ان يعرقل ارتفاع أس داتش ش

النفط انتعاش االقتصاد العاملي.
ــت أسعار النفط نحو ١٠٠ دوالر للبرميل هذا االسبوع بالرغم    والمس
ــتوى في شهرين بسبب بيانات اقتصادية  من تراجعها امس إلى أقل مس

ضعيفة وشائعات عن ان أوپيك سترفع االنتاج لتهدئة االسعار.
ــاورنا القلق ازاء  ــير: «يس ــل بيتر فوس   وقال الرئيس التنفيذي لش
ــتوى احلالي السعار النفط.. ال نريد أن يتباطأ النمو». وحتدث عن  املس
ــفانبرج رئيس بي.پي الذي قال ان تراوح  نفس املخاوف كارل هنريك س
أسعار النفط في نطاق بني ٦٥ و٩٠ دوالرا للبرميل أمر مقبول، وأضاف 

«لكن اذا ما واصل السعر االرتفاع فقد يضر باالنتعاش».
  كما عبر مسؤولون من دول أوپيك عن قلقهم ازاء تكرار ما حدث في 
ــعر النفط ليتخطى ١٤٧ دوالرا للبرميل مع انزالق  ٢٠٠٨ عندما صعد س

الواليات املتحدة في هوة الركود.

 دبيـ  العربية.نت: أعلنت شركة التجمعات االستثمارية املتخصصة 
األردنية عن اعتزامها إنشاء أول مدينة صناعية خاصة في العاصمة 
السورية دمشـــق بكلفة ٢٠٠ مليون دوالر وذلك بعد حصولها على 

املوافقات الالزمة.
  وقال رئيس مجلس إدارة شركة حليم السلفيتي إن اقامة املدينة 
الصناعية في دمشق جاءت لالستفادة من فرص االستثمار التي وفرتها 

احلكومة السورية إلقامة املدينة التي تعتبر األولى من نوعها.
  وأوضح الســـلفيتي أن الشركة التي ستقام في سورية ستكون 
مملوكة بالكامل لشركة التجمعات الصناعية األردنية على أن تتحول 
إلى مساهمة عامة خالل سنوات وتدرج في بورصة دمشق، الفتا إلى أن 
اقامة املدينة الصناعية اجلديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته مدينة 
التجمعات الصناعية في مصر. وأشار إلى أن املدينتني الصناعيتني 
في مصر وسورية هما امتداد ملدينة التجمعات الصناعية في األردن 
وتوسيع لالستثمارات بهذا املجال في بلدين عربيني يتمتعان مبزايا 
استثمارية جاذبة ومحفزة. وكانت احلكومة السورية أعلنت عزمها 
رفع نسبة مساهمة الصناعة بالناجت احمللي إلى ٢٠٪ خالل اخلمس 
سنوات القادمة عبر إنشاء مناطق صناعية تتكامل مع املدن الصناعية 
احلالية، حيث يبلغ عدد املناطق الصناعية في سورية ١٣٧ فيما يوجد 

٤ مدن صناعية فقط حتى اآلن. 

ـ رويترز: ارتفعت   عواصم 
أســـعار العقـــود اآلجلة ملزيج 
برنـــت متجـــاوزة ٩٩ دوالرا 
للبرميل امس ومتجهة بسرعة 
صوب ١٠٠ دوالر للبرميل بعد 
احتجاجات حاشـــدة في مصر 
أثارت اضطرابات سياسية في 

منطقة الشرق األوسط.
  وواصلت أسعار العقود اآلجلة 
للنفط األميركي مكاسبها لتصعد 

أكثر مـــن ٣ دوالرات للبرميل 
أمس مدعومة مبخاوف بشـــأن 
االحتجاجات في مصر وبيانات 
تظهر منـــوا قويـــا لالقتصاد 
األميركـــي في الربع األخير من 
٢٠١٠. مـــن جانب آخر ارتفعت 
الذهب امس متعافية  أســـعار 
من انخفاض حاد بعدما أظهرت 
بيانات أن االقتصاد األميركي منا 
في الربع األخير من ٢٠١٠ وإن كان 

ذلك معدل أدنى من املتوقع.
  وبلغ سعر الذهب في السوق 
الفورية ١٣٢٧٫٩٠ دوالرا لألوقية 
(األونصة) مقارنة مع ١٣١٢٫٢٤ 
دوالرا في أواخر التعامالت في 
نيويورك اول من أمس اخلميس، 
وصعـــدت العقـــود األميركية 
اآلجلة للذهب تســـليم فبراير 
١٠٫٦ دوالرات  إلى ١٣٢٩ دوالرا 

لألوقية. 

 واشـــنطن ـ يو.بي.آي: أعلنت شركة «فورد» 
لصناعة الســـيارات أمس أنها سجلت في العام 
٢٠١٠ أعلـــى أرباح لها في أكثر من عقد بلغت ٦٫٦ 
مليـــارات دوالر رغم أن أربـــاح الربع الرابع من 
العام احبطت احملللني. وذكرت شـــبكة (سي إن 

إن) األميركية أن أربـــاح «فورد» في العام ٢٠١٠ 
ارتفعـــت من ٢٫٧ مليار دوالر في العام ٢٠٠٩ إلى 
٦٫٦ مليارات دوالر في العام ٢٠١٠ وهو أفضل رقم 
يســـجل منذ العام ١٩٩٩ حني بلغ الربح الصافي 

للشركة ٧٫٢ مليارات دوالر. 

 سويسراـ  رويترز: قالت مصادر مبنطقة اليورو 
أمس ان مسؤولني باالحتاد األوروبي يدرسون متديد 
فترة سداد قروض اإلنقاذ التي قدمتها منطقة اليورو 
لليونان وإيرلندا الى ٣٠ عاما وذلك في مسعى للتغلب 
على أزمة الديون باملنطقة. وأضافت املصادر ان اكسيل 

فيبر عضو مجلــــس إدارة البنك املركزي األوروبي 
ورئيس البنك املركزي األملاني (البوندسبنك) اقترح 
متديد فترة سداد القروض الى ٣٠ عاما من ٣ سنوات 
لليونان و٧ ســــنوات إليرلندا وذلك في إطار خطة 

شاملة للتغلب على أزمة الديون. 

 لندن ـ كونا: اظهر اســــتطالع 
للرأي نشرت نتائجه امس تراجع 
ثقة املستهلك البريطاني الى ادنى 
مستوى لها منذ عشرين عاما ما 
ينذر بفتــــرة اقتصادية عصيبة 
اثــــر التذبذبات في اداء االقتصاد 
البريطاني املفاجئة خالل األشهر 

الثالثة االخيرة من عام ٢٠١٠.
  وأوضح االستطالع الذي أعده 
معهد األبحاث االجتماعية «جي 

اف كيه ان او بي» ان املؤشر الذي 
يقيس توقعــــات األفراد للوضع 
املالي على مدى العام املقبل تراجع 
الى سالب ٣٠ مقارنة بسالب اثنني 
في العام املاضي وهو ادنى مستوى 
للثقة منذ الركود االقتصادي الذي 

وقع في عام ١٩٩٢.
  وقــــال مدير املعهــــد نك مون 
في بيان صحافــــي ان االجراءات 
الصارمة التي ستتخذها احلكومة 

واألســــعار والضرائب املضافة 
اآلخــــذة في االرتفاع تشــــير الى 
تضاعف حالة الركود االقتصادي 
بنحو ال ميكــــن جتنبه. وأضاف 
مون «مع استمرار ارتفاع معدالت 
التضخم وخفض املصروفات فان 
البيانات املتوافرة قد تكون بداية 

لفترة عصيبة».
  وارتفعت معدالت التضخم في 

ديسمبر املاضي الى ٣٫٧٪. 

 عواصــــم ـ وكاالت: حدد وزيــــر التجارة 
الصيني شني دميينغ امس شرطني اساسيني 
النهاء «جولة الدوحة» لتحرير التجارة العاملية 
املعلقة منذ ١٠سنوات. وقال الوزير الصيني امام 
املنتدى االقتصادي العاملي «دافوس» ان الشرط 
األول يتطلب تدشني محادثات متعددة األطراف 
«ولكن يجب أن تكون واضحة املعالم ومنفتحة 

اآلفاق وشفافة وذات أهداف ملزمة».
  في حني يبقى الشرط الثاني في ضرورة 
مراعاة احتياجات الدول النامية وقضايا التنمية 
مؤكــــدا اهمية ادارة كل تلك احملاور بشــــكل 
احترافي ودون تبادل اتهامات الزالة العوائق 

التي تقف أمام اغالق جولة الدوحة.
  واكد ان كل من الصني والواليات املتحدة 
وان كانتا لديهما وجهات نظر مختلفة ومواقف 
ال يتفقان عليها بالضرورة اال ان هناك قواسم 
مشــــتركة وهما راغبتان في العمل املشترك 

لتحسني اقتصاد العالم.
  وأوضح ان انفتــــاح الصني على التجارة 
العاملية قد ســــاهم في اعــــادة االنتعاش الى 
االقتصاد العاملي، مشــــيرا الــــى ازمة الديون 

السيادية في العالم واستمرار تداول بعض 
األوراق السامة في اسواق املال العاملية.

  كما أشار الى ان انضمام الصني الى منظمة 
التجارة العاملية كان جيدا بالنســــبة للعالم 
حيــــث حافظت على وعودهــــا وحققت منو 
اقتصاديا تاريخيا تزامن مــــع زيادة الناجت 
القومي اخلام وانخفاض البطالة. وأوضح ان 
االنفتاح االقتصادي في الصني قد استقطب 
٧٠٠ مليار دوالر من االســــتثمارات االجنبية 
الى البالد بينما بلغت استثمارات الصني في 

العام ٦٠ مليارا في العام املاضي.
  من جانبها قالت وزيرة االقتصاد الفرنسية 
كريستني الجارد امس إنه ميكن زيادة حجم 
صندوق إنقــــاذ االحتاد األوروبي إذا اقتضى 

األمر ملواجهة أزمة الديون السيادية.
  ويبحث وزراء مالية االحتاد األوروبي كيفية 
استغالل صندوق االستقرار املالي األوروبي 
الذي تبلغ قيمته ٤٤٠ مليار يورو بشكل كامل 
لكن أملانيا تعارض بشدة زيادة حجم الصندوق 
بشكل مباشر. وقالت الجارد في مؤمتر صحافي 
خالل املنتدى االقتصادي العاملي «نعمل على 

جعل صندوق االستقرار املالي األوروبي أكثر 
كفاءة وأكثر مرونة.. وإذا اقتضى ذلك زيادة 
حجمه فليكن». وفي كلمته امام املنتدي، قال 
وزير اخلزانة األميركي تيموثي جايتنر امس 
إن هنــــاك ثقة متنامية فــــي اجتاه االقتصاد 
األميركي إلى منو مستدام لكن تراجع البطالة 
سيظل محدودا جدا. ومن املقرر صدور أرقام 
الناجت احمللي اإلجمالي األميركي للربع األخير 
مــــن عام ٢٠١٠ ويتوقع اقتصاديون أن يكون 
النمو الســــنوي ٣٫٥٪.. وقال: «ثمة مزيد من 
الثقة في أن املرحلة األشــــد وطأة من األزمة 
قد انتهت.. في الواليات املتحدة قطعا وكذلك 
في العالــــم». وأضاف «أعتقد أن هناك مزيدا 
من الثقة اآلن في أن لدينا منوا مستداما، إنها 
ليست طفرة، لن توفر إمكانية تراجع معدل 

البطالة بشكل سريع».
اليابان  الواليات املتحدة وكذلك    وتواجه 
ضغوطا جديــــدة ملعاجلة العجز الضخم في 
التصنيف  ميزانيتها بعدما قالت مؤسســــة 
االئتماني موديز إن احتمال أن تفقد تصنيفها 

(AAA) يزداد وإن كان مازال ضئيال.  

 وزيرة االقتصاد الفرنسية: يمكن زيادة حجم صندوق اإلنقاذ األوروبي إذا لزم األمر 

 الصين تضع في «دافوس» شرطين إلنهاء جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية

 مزيج برنت يقترب من ١٠٠ دوالر للبرميل 
  مع تنامي التوتر في مصر

 أرباح فورد تبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر 
  من عقد وتصل إلى ٦٫٦ مليارات دوالر 

 «األوروبي» قد يمدد فترة سداد قروض اليونان 
وإيرلندا إلى ٣٠ عامًا

 الذهب يرتفع مدعومًا ببيانات النمو األميركي

 تراجع تاريخي في ثقة المستهلك 
البريطاني ينذر بفترة اقتصادية عصيبة

 «المركزي الياباني» ال يشعر باالرتياح إزاء
  تزايد اهتمام األسواق بديون البالد الضخمة

 .. والين يعوض خسائره بدعم
  من طلب المصدرين اليابانيين 

ــن املصدرين  ــاعد الطلب م ــرز: ارتفع الني امس إذ س ــدن ـ رويت  لن
اليابانيني واملضاربني العملة اليابانية على تعويض بعض اخلسائر جراء 
موجة بيع واسعة اول من أمس بعد تخفيض التصنيف االئتماني للديون 
السيادية اليابانية. وانخفض اليورو امام الدوالر فيما جنى املستثمرون 
ــض احملللني قالوا  ــي بداية العام لكن بع ــاح على صعود اليورو ف االرب
ــات النمو االقتصادي األميركي،  ــلت بيان ان الدوالر قد يعاني اذا ما فش
وفي التعامالت االوروبية املبكرة انخفض الدوالر ٠٫٣٪. وعوضت العملة 
ــائرها بعد تراجعها الواسع في اليوم السابق لتصعد  اليابانية بعض خس

أمام اليورو واجلنيه االسترليني نحو ٠٫٧٪ خالل اليوم.

 «بي.پي» و«شل» قلقتان من أسعار النفط 

 إنشاء أول مدينة صناعية خاصة
  في دمشق بكلفة ٢٠٠ مليون دوالر

 البطالة في إسبانيا تسجل أعلى مستوياتها التاريخية منذ ١٣ عامًا

 بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر والطلبات زادت على ١٫٧ مليار

 «إعمار» تنهي أول عملية طرح دولي لمستثمري الدخل الثابت 

 رويترزـ  املنامة: فتح معرض اخلريف 
٢٠١١ للمنتجات االستهالكية في العاصمة 
البحرينية املنامة أبوابه للجمهور في بداية 
دورته الثانية والعشرين. ويشهد املعرض 
ســـنويا إقباال كبيرا من الزوار من أنحاء 
املنطقة حيث يزوره زهاء ١٩٠ ألف شخص 
معظمهم من البحرين والسعودية خالل 

األيام التسعة التي يستمر فيها. 
  وذكـــر محمد ابراهيم مدير مشـــروع 
معـــرض اخلريف ٢٠١١ ان املعرض يتيح 
فرصة للمتسوقني لشـــراء منتجات من 
العالم. وقـــال لتلفزيون رويترز  أنحاء 
«تقوم فكرة املعرض على جمع مجموعة 
من املنتجات من اخلليج وآسيا وأوروبا 
وحتى أفريقيا حتت سقف واحد». وتابع 
ان املعرض السنوي له تأثير قوي على 

االقتصاد احمللي. 
  وقال: «أوال له تأثير داخلي، فالتجار 
يقومون بزيارة املعرض للبحث عن بضاعة 
جديدة من دول اخرى وهو ما يساعدهم 

في جتارتهم».
  وأردف ان املعرض يســـاهم ايضا في 
تنشيط عمل الفنادق واملطاعم واألسواق 

التجارية احمللية.
  لكن بعـــض رجال األعمـــال احملليني 
يقولون ان احلركة التجارية تكون ابطأ 
خــالل فترة املعرض وان الكثير من أسواق 
البحرين تقـــدم تخفيضات كبيرة خالل 
الفترة السابقة ملعرض اخلريف ويشارك 
في املعرض ما يزيد على ٧٠٠ عارض من 
٢٨ دولة منها الكويت وســـورية وتركيا 

وقطر واإلمارات.

 لندنـ  رويترز: ارتفعت تكلفة تأمني ديون 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بشكل 
حاد امس في ظل قلق املســــتثمرين بشــــأن 

االستقرار السياسي في املنطقة.
  وارتفعت مبادالت االلتزام مقابل ضمان 
لديون مصر ألجل خمس سنوات مبقدار ١٧ 
نقطة أساس إلى ٤٠٥ نقاط هو أعلى مستوى 
لها منذ ابريل نيســــان ٢٠٠٩ وفقا ملؤسسة 

ماركت.
  وارتفعت مبادالت االلتزام مقابل ضمان 
لديون املغرب ألجل خمس ســــنوات مبقدار 
٢٣ نقطة أســــاس إلى ٢٠٣ نقاط وهو أعلى 

مستوى لها في ١٨ شهرا.
  وجرى تداول مبادالت االلتزام مقابل ضمان 
لديون تونس ألجل خمس سنوات عند أعلى 
مســــتوى في ١٨ شهرا البالغ ٢٠٥ نقاط دون 

تغيير عن إغالق اول من أمس.
  وفي الســــعودية التي ليس لديها سوق 

نشطة ملبادالت االلتزام مقابل ضمان قفزت 
العقود اآلجلة للــــدوالر مقابل الريال ألجل 
عام واحد إلى أعلى مستوى في عامني وهو 
ما يعكس توقعات بتراجع العملة السعودية 

في غضون ١٢ شهرا.
  وارتفعت مبادالت االلتزام مقابل ضمان 
لديون إســــرائيل ألجل خمس سنوات أيضا 
بعدما أعلنت إسرائيل إجراءات لكبح تدفقات 
أموال املضاربة بينما واجهت األصول التركية 
ضغوطا بسبب ارتفاع حاد في عجز ميزان 

املعامالت اجلارية التركي.
  وارتفعت مبادالت االلتزام مقابل ضمان 
لديون إسرائيل ألجل خمس سنوات مبقدار 
تســــع نقاط أساس إلى أعلى مستوى في ١٨ 
شهرا عند ١٣٤ نقطة في حني ارتفعت مبادالت 
االلتزام مقابل ضمــــان لديون تركيا مبقدار 
خمس نقاط أساس إلى ١٥٩ نقطة وهو أعلى 

مستوى لها في أربعة أشهر.  

 انطالق الدورة ٢٢ لمعرض الخريف بالبحرين
 

 «ماركت»: تكلفة تأمين ديون
  الشرق األوسط ترتفع بشكل حاد 


