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»الخليج« يسوق برنامج التأمين
على العطالت بالتعاون مع »عناية للتأمين«

لمنح عمالئه مزيدًا من راحة البال 

علي شلبي

شلبي: »نحن في بنك الخليج 
على ثقة من أن برنامج التأمين 
على العطالت سيمنح العمالء 
قيمة كبيرة وراحة البال، فقد 
تم تصميم برامج التأمين لمنح 
عمالئنا مزيدا من االس���تقرار 
المالي من خالل توفير أقصى 
درجات الحماية المالية سواء 
كانوا في منازلهم أو في أي مكان 

من العالم«.
واضاف: »نح���ن ندرك أن 
الحوادث أو التغيرات الطارئة 
على الظروف ال يمكن توقعها، إال 
أن التأمين متوافر لمنحنا بعض 
الحماية المالية ضد التكاليف 
المرتبطة بتلك الحوادث وبعضا 
من راحة البال، فبرنامج التأمين 
على العطالت الذي يقوم بنك 
الخليج بتسويقه يمنح الخدمة 
التي نعتقد أن العمالء يحتاجون 
إليها عندما يواجهون مثل هذه 

الحاالت«.

راحة البال أثناء الس���فر، كما 
سيوفر البنك صناديق أمانات، 
ليتسنى للعمالء حفظ مقتنياتهم 
الثمينة بكل أمان أثناء تواجدهم 

خارج البالد.
وبهذه المناسبة، قال مدير 
عام مجموعة الخدمات المصرفية 
الشخصية في بنك الخليج علي 

أعل���ن بن���ك الخ��ليج عن 
إض�افة جدي���دة إلى مجموعة 
التي يقوم  التأمي���ن  منتجات 
بتسويقها وهو برنامج التأمين 
على العطالت الذي يش�����جع 
البنك عمالءه ع�لى االس�تفادة 

منه.
وأوض���ح البنك ف���ي بيان 
صحافي انه قام بالتعاون مع 
شركة عناية للتأمين لتوفير 
حلول تأمين مصممة خصوصا 
العم���الء  لتلبي���ة تطلع���ات 
واحتياجاته���م، ويتضمن هذا 
البرنامج وثائ���ق تأمين على 
السفر والمنزل والسيارات تم 
تصميمها لتمنح العمالء تغطية 
فعالة وتنافسية، باإلضافة إلى 

راحة البال. 
البن���ك عمالءه على  وحث 
االستفادة من برنامج التأمين 
عل���ى العطالت خالل موس���م 
األعياد المقبل حرصا على توفير 

»الوطني«: تأثير محتمل على الخليج في حرب العمالت
نتيجة السياسة النقدية األميركية واالنخفاض االسمي للدوالر

7.8% تراجع قيمة عمالت دول المنطقة في 6 أشهر انعكاسًا لتراجع قيمة الدوالر إجماال منذ يونيو 2010

توقعات بلوغ معدل التضخم في دول التعاون 4.1% خالل 2011 بسبب ارتفاع أسعار السلع

فوائض الحساب الجاري
اش��ار التقرير الى انه ميكن ملجلس التعاون اخلليجي بال شك، 
وبس��بب حجم رصيد حسابه اجلاري، أن يدخل إلى حد ما في أي 
مخط��ط مقترح إلعادة توازن االقتصاد العاملي إذا ما متت صياغة 
عمل موحد ملعاجلة االخت��الالت العاملية، ولم تكن األنظار منصبة 
على الدول التي متلك فائضا في حس��ابها اجلاري نتيجة استغالل 
مواردها من الهيدروكربون، على عكس دول صناعية مثل الصني 
الت��ي كانت دائما محط األنظ��ار، وكان من املالحظ غياب الدعوات 
لدول مجلس التعاون اخلليجي إلعادة تقييم أس��عار الصرف التي 

تعتمدها مقابل الدوالر.
وف��ي حني أن فوائض مجلس التع��اون اخلليجي والتي يتوقع 
أن تفوق ال� 100 مليار دوالر في العام 2010 هي مختلفة من حيث 
طبيعتها وحجمها مقارنة بفوائض احلس��اب اجلاري في الصني، 
فإنها رغم ذلك في وضع يس��مح لها بلع��ب دور متزايد األهمية 
في التدفقات الرأس��مالية العاملية وفي إعادة التوازن العاملي )انظر 
الرسم البياني 4(، وتتبع آليات إعادة التوازن العاملي احملتملة النهج 
املقترح ذاته لالقتصادات الناشئة التي متلك فائضا: إعادة التوجيه 
نحو االس��تهالك احملل��ي– رمبا مبس��اعدة رفع س��عر الصرف 
احلقيق��ي– وزيادة اإلنفاق، والتنويع االقتصادي بعيدا عن النفط، 

وزيادة االستثمار في تطوير الطاقة البشرية والتعليم. 
وإضافة لذلك، ق��ال التقرير ان االقتراح الذي كثيرا ما يطرحه 
كبار اقتصاديي التنمية العاملية على بس��اط البحث، هو أن تدخل 
اقتصادات مجلس التعاون اخلليجي في املساعدة العاملية لتحقيق 
التنمية، فتوجيه فوائض احلس��ابات اجلاري��ة إلى دول في حاجة 
إلى اس��تثمارات وإلى إعانات إمنائية ستحفز الطلب وتساعد على 
تخفيف اختالالت التوازن العاملية. وتعتبر الهبات واملنح والقروض 
امليس��رة التي متنحها السعودية والكويت واإلمارات أمثلة منطية 
على ذلك، وقد بلغ معدلها، بحس��ب البنك الدولي 1.5% من مجموع 
الدخل الوطني اإلجمالي لهذه الدول في الفترة ما بني 1973 و2008. 
وقد فاقت هذه النسبة ضعف النسبة املستهدفة من األمم املتحدة 
وخمس��ة أضعاف معدل جلنة املس��اعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية.

التدفقات النقدية
قال التقرير انه وبالنظ����ر لغلبة تكلفة املواد 
الغذائية واإليجارات على مؤشر سعر املستهلك، 
ولكون العوامل الضاغطة لرفع أسعار اإليجارات 
في مجلس التع����اون اخلليجي قد متت إزالتها أو 
حتى عكس����ها - في حالة قطر واإلمارات العربية 
املتحدة - ف����إن التأثير على إجمالي التضخم في 
مجلس التع����اون اخلليجي قد يك����ون أقل وقعا، 
وإضافة لذلك، فإن التركيبة اخلاصة لواردات مجلس 
التع����اون اخلليجي قد تخفف أكثر، رغم ذلك، من 
التضخم املستورد الناجت عن استمرار تراجع قيمة 
الدوالر. وبالنظر إلى أن 30% على األقل من واردات 
مجلس التعاون اخلليجي مقومة بالدوالر أو بعمالت 
مربوطة بالدوالر، فإنه قد ميكن احلد من الضغوط 

التضخمية بعض الشيء. 

وق����ال التقرير ان التدفق����ات النقدية إلى دول 
مجلس التعاون اخلليجي قد تكون أكثر العوامل 
بروزا بني العوامل االقتصادية التي تؤثر على هذه 
الدول في العام 2011، وذلك بسبب السعي إلى عوائد 
أعلى، وقد تشهد االقتصادات اإلقليمية، التي متلك 
مخططات إمنائية طموحة في مجال الطاقة والصناعة 
والقطاع اخلاص، استئناف التدفقات االستثمارية 
املباشرة إليها، وذلك لكونها قد خبرت تسع سنوات 
متواصل����ة من هذه التدفقات إليها قبل االنكماش، 
وتعتبر االستثمارات األجنبية املباشرة هي الغالبة 
على أنواع التدفقات إلى مجلس التعاون اخلليجي، 
ويتوقع أن تزداد، ألن أس����عار الفائدة املنخفضة 
واالنكماش املالي في كثير من االقتصادات املتقدمة 

»جتذب« رأس املال إلى املنطقة.

أشار تقرير بنك 
الوطني  الكويت 
إل���ى إن أي تأثير 
محتمل على دول 
مجلس التعاون اخلليجي في سياق 
حروب العمالت العاملية سيكون 
عل���ى األغلب نتيجة السياس���ة 
النقدي���ة األميركية واالنخفاض 
االس���مي لقيمة الدوالر الذي قد 
ينجم عنها، وقد ينسحب تأثير 
هذا االنخفاض على أسعار النفط 
وحركة التجارة ومعدل التضخم 
العام والتدفقات الرأسمالية إلى 
أن  اقتصادات املنطقة، ويحتمل 
تؤثر هذه العوامل بدورها، وخاصة 
التضخم، على االقتصاد احمللي 
لدرجة قد تستوجب حتركا من 
واضعي السياسات في املنطقة.

وفي سياق حروب العمالت، قد 
يتم اللجوء لدول املنطقة للعب دور 
بناء في معاجلة اختالالت التوازن 
العاملية، والتي تعتبر األساس في 
التوترات العاملية بني العمالت، وقد 
سادت هذه االختالالت والفوائض 
في احلسابات اجلارية على التجارة 
العاملي���ة والعالقات االقتصادية 
مؤخرا، وحتظى مبوقع بارز في 
ال���دول الصناعية  جدول أعمال 

العشرين.
وقال التقرير انه مما ال ش���ك 
فيه أن أداء الدوالر خالل النصف 
الثاني من 2010 وخالل التحضير 
لبرنامج التسهيل الكمي قد ألقى 
الضوء على دور أسعار الصرف 
الثابتة في األوضاع االقتصادية 
ملنطقة مجلس التعاون اخلليجي، 
وذلك ألن معظم عمالت مجلس 
التع���اون اخلليج���ي مربوط���ة 
بالدوالر )باستثناء الكويت التي 
تربط دينارها بسلة غير معلنة من 
العمالت يعتقد أن حصة الدوالر 
فيها تتراوح بني 70% إلى %80(، 
وبالتالي، س���يؤدي االنخفاض 
االس���مي في قيمة ال���دوالر إلى 
انخفاض أسعار صرف العمالت 

اخلليجية.
وكمثال على ذلك، لفت التقرير 
الى ان أداء الريال السعودي اتبع 
مس���ار الدوالر مقاب���ل العمالت 
الرئيس���ية على مدى  األجنبية 
األش���هر الس���تة املاضية، حيث 
تراجع بنسبة 8.2% مقابل اليورو 
و5.7% مقابل اجلنيه اإلسترليني 
و9.1% مقابل الني. )يحتسب على 
أساس متوسط األسعار الفورية 

لكل شهر(.
وأضاف التقرير قائال: »إذا ما 
نظرنا إلى مؤشر سعر الصرف 
االس���مي امل���وزون )بحس���ب 
التعامالت التجارية( للريال في 
األشهر الثالثة التي سبقت شهر 
س���بتمبر 2010، جند أن العملة 
السعودية قد تراجعت بأكثر من 
الدينار  3%، وباملقارنة، تراجع 
الكويتي بسبب ربطه بسلة من 
العم���الت مبقدار أقل على مدى 
األشهر الستة املاضية، إذ تراجع 

غرب تكساس املتوسط ومزيج 
برنت- إلى الطلب القوي للصني 
وأوروبا بش���كل كبي���ر، إال أنه 
يحتمل أن يك���ون قد تأثر مبا 
التسهيل  قد ينجم عن برنامج 
الكمي في مرحلته الثانية، وقد 
عزا تقرير مركز دراسات الطاقة 
الدولية لشهر نوفمبر جزءا من 
االرتفاع احلاد في س���عر خام 
غرب تكس���اس البالغ 9% الذي 
شهدناه في أكتوبر، إلى التوقعات 
إلى  الكمي  التسهيل  بأن يؤدي 
تدفق الدوالرات إلى سوق النفط 
اآلجل���ة، وكذاك، ارتفع س���عر 
النفط بش���كل حاد، مما ال شك 
فيه أن عوامل أساسية تقف وراء 
حتركات كهذه، لكن من الصعب 
أن نستبعد متاما دور املضاربة 
على خلفية السياس���ة النقدية 

األميركية التسهيلية.
التقرير  وبالفعل، اوض���ح 
ان كثيرًا م���ن املراقبني رأوا أن 
األوضاع احلالية تش���به كثيرا 
الوضع ما قبل الركود الذي حل 
في العام 2008، فبني عامي 2003 
و2008، أدى انخفاض أس���عار 
الفائدة وانخفاض القيمة االسمية 
للدوالر إلى جانب ارتفاع الطلب 
على النفط من الصني وغيرها 
من األسواق الناشئة إلى ارتفاع 
أسعار النفط الحقا إلى ذروتها 
البالغة 147 دوالرا لبرميل خام 
غرب تكساس في العام 2008، 
وذلك قب���ل أن تعصف األزمة 

االقتصادية مباشرة. 
وعلى عكس ذلك، وكما أشار 
الطاقة  تقرير مركز دراس���ات 

بنسبة 5.1% مقابل اليورو و%2.5 
مقابل اجلنيه اإلسترليني و%5.8 

مقابل الني«.
وكان ميكن ملثل هذا التراجع 
في قيمة العملة أن يستمر حتى 
نهاية العام 2010 لوال حتس���ن 
الثق���ة ف���ي مس���تقبل الدوالر 
األميرك���ي وجتدد املخاوف من 
الس���يادي لبعض  الدين  عبء 
الدول ف���ي منطقة اليورو، وقد 
س���اعد هذان العامالن معا على 
تعزيز قيمة ال���دوالر وعمالت 
مجلس التعاون اخلليجي مقابل 
اليورو، لكن منذ بداية شهر يناير 
املاض���ي، عادت ه���ذه العمالت 
لتواصل تراجعها مقابل اليورو 

واجلنيه اإلسترليني والني.

أسعار النفط

وقال التقرير: انه من ش���أن 
استمرار انخفاض قيمة الدوالر 
)على األقل في املدى القصير( أن 
يؤثر على أسواق النفط بشكل 
غير مباشر عن طريق عمليات 
املضاربة، فاملضاربة في أسواق 
العقود اآلجلة للنفط متيل نحو 
تشويه ديناميكيات السوق، ما 
يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط 
بسبب النشاطات التي تهدف إلى 
الربح والتحوط من الدوالر في 

املدى القصير.
وفي حني يع���زى االرتفاع 
احل���اد في أس���عار النفط التي 
تقترب من مستوى 100 دوالر 
للبرميل في األشهر األخيرة- 
لكل أنواع اخلامات االس���نادية 
الرئيسية من اخلام الكويتي إلى 

التأثير األش���مل  الدولية، فإن 
التجارة  العمالت على  حلروب 
الطلب  العاملية، وبالتالي على 
على النفط، قد ينذر بتراجع في 
أسعار النفط في املدى القصير 
إلى املتوسط، وفي تقدير املركز، 
العمالت قد تشكل  فإن حروب 
الدافع األكبر خلفض توقعاتهم 
لنمو الطلب على النفط في العام 
2011، وقدر املركز أن منو الطلب 
على النفط يحتمل أن ينخفض 
مبق���دار 300 ألف برميل يوميا 
العم���الت، ورجح  جراء حرب 
املركز أن يتحقق هذا االحتمال 

بنسبة %15.

معدل التضخم

التقرير ان اس���تمرار  وأكد 
انخفاض قيمة الدوالر يش���كل 
حتديا مس���تمرا لدى واضعي 
السياسات الذين يساورهم القلق 
السلع املستوردة  حيال تكلفة 
والتأثي���رات عل���ى التضخ���م 
احمللي الكلي، فق���د أفاد املدير 
العام لصن���دوق النقد العربي، 
د.جاس���م املناع���ي، ب���أن دول 
مجلس التعاون، بس���بب نظام 
سعر الصرف الثابت لديها، هي 
عرضة لتأثيرات حروب العمالت، 
وعليها أن تراقب التضخم عن 
كثب إذا ما تراجع الدوالر بشكل 
كبير في املستقبل، وقد مت البحث 
في هذا السيناريو في عامي 2007 
و2008 ح���ني تباعدت الدورات 
االقتصادية في الواليات املتحدة 
ومجلس التعاون اخلليجي، إذ 
كان االقتصاد األميركي يواجه 

توس���عا نقديا فيم���ا كانت 
التعاون  اقتصادات مجل���س 
التي كانت تتصف  اخلليجي 
بسرعة النمو وتفشي التضخم، 
في حاجة إلى سياسة تقييد 
نقدي، ثم انضم عامل ارتفاع 
أسعار السلع واإليجارات إلى 
النقدية  عوامل السياس���ات 
التوسعية وسهولة احلصول 
عل���ى االئتم���ان والس���يولة 
الفائقة، لتدفع كل هذه العوامل 
بالتضخم إلى تخطي عتبة %10 
وفي انعكاس لتراجع الدوالر، 
فقدت عمالت مجلس التعاون 
اخلليج���ي ما معدل���ه %15.6 
اليورو في  من قيمتها مقابل 
السنتني اللتني سبقتا اندالع 
األزمة املالي���ة، وفي محاولة 
لتخفي���ف وط���أة التضخم 
واحلد من ارتفاع تكلفة السلع 
الكويت  املستوردة، حتركت 
لف���ك ربط الدين���ار بالدوالر 
واالستعاضة عنه بسلة أوسع 

من العمالت.
الى ان  التقري���ر  ولف���ت 
التضخ���م احلال���ي كان في 
ارتفاع على مدى األشهر القليلة 
املاضية، رغم أنه كان معتدال 
نس���بية مقارنة باملستويات 
التي شهدناها في عامي 2007 
و2008، ويتوقع أن يبلغ معدل 
الكل���ي في مجلس  التضخم 
التع���اون اخلليجي 3.3% في 
الع���ام 2010 و4.1% في العام 
2011، ويعود ذلك بشكل كبير 
إلى االرتفاع العاملي في أسعار 

املواد الغذائية والسلع.

تقرير


