
 30  اقتصاد  السبت ١٢ فبراير ٢٠١١ 

 «المركزي اإلماراتي»: استغالل النفوذ
  لمنح تسهيالت ائتمانية مخالفة صريحة

 «أرابيان بيزنس»: أكثر من ٣٠ مليار دوالر
  حجم االستثمارات الصحية في منطقة الخليج

 اعتبر البنك املركزي اإلماراتي استغالل النفوذ 
من قبل مديرين ورؤساء مصارف ملنح معارف لهم 
تسهيالت ائتمانية مخالفة صريحة، مطالبا تلك 
املصارف بتقييم الضمانات املمنوحة لها بطريقة 
حقيقية تعكس واقع األسعار السائدة في السوق، 

وعدم التمويل بنسبة ١٠٠٪.
  وأكد أن القانون مينـــع قيام أعضاء مجالس 
إدارة املصارف مبمارسة مهام املديرين أو الرؤساء 
التنفيذيني في الوقت ذاته، وينسحب األمر على 

أبنائهم كذلك.

  مخالفة صريحة

  وقال مصدر في «املركـــزي اإلماراتي» ملوقع 
«اإلمارات اليوم» إن «استغالل مديرين أو رؤساء 
مصارف نفوذهم وسلطاتهم ملنح تسهيالت ائتمانية، 
أو قـــروض مالية ألقاربهم أو أصدقائهم من دون 
التقيد بالشروط واإلجراءات القانونية، يعد مخالفة 

صريحة وممارسات غير مقبولة».
  وأكـــد أنه «جترى مخاطبـــة إدارات املصارف 
بشأن تلك املمارسات، التخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة»، مفضال عدم احلديث عن حاالت محددة 

مت اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
  وأوضح املصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن 
«هناك أسسا تلتزم بها املصارف كافة، عند منح 
تســـهيالت ائتمانية، تتمثـــل في ضرورة وجود 
ضمانات تغطي قيمة القرض املمنوح والفوائد، 
وعدم متويل أي مشروع بنسبة ١٠٠٪»، مستدركا 
أنه «ال توجد نسبة موحدة لتمويل املشروعات، 
إال أن هناك ســـقفا تتحـــرك املصارف من خالله، 
يراوح بني ٧٠ و٨٠٪ من قيمة املشـــروع، على أن 

يدفع املتعامل النسبة املتبقية».
  وأفاد بأن «املصارف مطالبة بتقييم الضمانات 
املمنوحة لها، بطـــرق موضوعية وحقيقية، مبا 
يعكس الســـعر الفعلي لهذه األصول، بعيدا عن 
مبالغات سابقة كانت وراء تعثر عديدين، ودفع 
تلك املصارف إلى جتنيب مخصصات كبيرة أثرت 

في نسب أرباحها».
  وأكد املصدر أنه «ينبغي على إدارة املخاطر في 
املصارف، أن تقتنع بأن تقييم الضمانات عادل وال 

ينافي واقع األسعار السائدة»، مشيرا إلى وجود 
شركات متخصصة ومعتمدة لدى «املركزي» مهمتها 

تقييم الضمانات املمنوحة.
  وأضاف أن «لدى املصارف إدارات تدقيق داخلية، 
إضافة إلى املدقق اخلارجي، تتمثل مهمتهم جميعا 
في الوقوف على أي جتـــاوزات، وكتابة تقارير 
عنها ترفع للجهات املختصة، ليتم التحقيق فيها 

فورا».

  ضوابط مؤسسية

  وذكر أن «املصارف شـــركات مساهمة عامة، 
تراقب من قبل املصرف املركزي، بالتعاون مع هيئة 
األوراق املالية»، مشيرا إلى «ضوابط صادرة عن 
الهيئة، تتعلق باالنضباط املؤسسي في الشركات 
املساهمة العامة، ومنها املصارف، إضافة إلى مبادئ 

احلوكمة التي بدأت الهيئة تطالب بتطبيقها».
  وأوضح أن «قانون املصـــرف املركزي مينع 
قيـــام أعضاء مجالس إدارة املصارف مبمارســـة 
مهام املديرين أو الرؤســـاء التنفيذيني في الوقت 
ذاته، وينسحب األمر على أبنائهم كذلك»، مؤكدا 
أن لدى املصارف تعليمات استرشـــادية في هذا 
اإلطار، يتم االلتزام بها، منعا لتضارب املصالح، 

وحفاظا على أموال املساهمني واملودعني.
  يذكر أن الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق املالية 
والسلع عبداهللا الطريفي قال في تصريحات مؤخرا 
ان «هناك خطة مت وضعها للتأكد من حسن إدارة 
الشركات املساهمة العامة، ومخالفة غير امللتزمني، 

وحتويلهم إلى القضاء، إن تطلب األمر ذلك».
  وكشف أنه «مت بالفعل ضبط مخالفات تتعلق 
بسوء إدارة واستغالل نفوذ وحولتها الهيئة بصفتها 
جهة رقابية إلى القضاء»، من دون أن يذكر وقائع 

محددة أو شركات بعينها.
  وأكد أن «ســـوق اإلمارات يعد أول سوق في 
املنطقة يطبق مبادئ حوكمة الشركات، لضمان 
اتباع إدارة الشركات قواعد اإلدارة الرشيدة»، الفتا 
إلى أن وجـــود بعض ضعيفي النفوس أمر وارد 
على مستوى جميع الدول، ولذلك تبذل اجلهات 
الرقابية قصارى جهودها للتصدي للتالعب بأموال 

املساهمني. 

 تأخــــذ الرعاية الصحية اليــــوم مفهوما مختلفا 
بعدمــــا تنازلت احلكومات في العالم عن دورها في 
هذا املجــــال للقطاع اخلاص، الذي بدأ بدوره يطور 
نوعــــا جديدا ومختلفا للخدمــــات الطبية من خالل 

مجموعة واسعة من اخلدمات.
  وجاء في دراسة لـ «أرابيان بيزنس»، ان حكومات 
منطقة الشرق األوسط حذت حذو مثيلتها املتقدمة، 
وتركــــت مجال الرعاية الصحيــــة للقطاع اخلاص، 
الذي قــــام بدوره بتطوير هذا القطاع، وانتشــــرت 
مستشــــفيات ودور طبية خاصة تقدم أفضل أنواع 
الرعاية الصحية، وتتزايد تنافسية هذا القطاع مع 
الوقت بعد انتشار الوعي الصحي واتساع خدمات 

التأمني الصحي في املنطقة.
  ووصل حجم االســــتثمارات الطبية في املنطقة 
خالل العام املاضي إلى قرابة ٣ مليارات دوالر تركزت 

بشكل أساسي في بناء مستشفيات جديدة.
   وتركزت هذه االستثمارات في كل من السعودية 
وقطر واإلمارات على نحو خاص، حيث يقوم القطاع 
اخلاص بدور مهم في تطوير القطاع الصحي، ومتثل 
االستثمارات الكلية في قطاع الرعاية الصحية مؤشرا 
إلى التنمية املســــتدامة في دول اخلليج، وتشــــير 
األرقام إلى أن حجم االستثمارات الصحية في املنطقة 
تزيد حاليا على ٣٠ مليار دوالر، منها ١٥ مليارا في 
اإلمارات و١٥ مليارا في الســــعودية و٥ مليارات في 

قطر والبحرين والكويت.
  ففي اإلمارات، تصل االستثمارات الطبية في دبي 
وحدها إلى ١٠ مليارات دوالر، فيما تشير التوقعات 
إلى منوهــــا بواقع مليار دوالر ســــنويا (نحو ٣٫٧ 
مليارات درهم)، خالل السنوات اخلمس املقبلة وذلك 
على ضوء زيادة االستثمارات الصحية في اإلمارات 
التي يتم اإلعداد إلطالقها في الوقت القريب، أو التي 
مت اإلعــــالن عنها، والتي تفــــوق تكلفة الواحد منها 
في بعض األحيــــان املليار درهم، إضافة إلى توجه 
الشركات إلى االستثمار في هذا املجال الذي يعد من 
القطاعات القليلة التي لم تتأثر بشكل كبير باملشاكل 

االقتصادية العاملية.

  توقف بناء المستشفيات في السعودية

  من جهة أخرى، وعلى الرغم من االســــتثمارات 
الصحية امللحوظة في اململكة العربية الســــعودية، 
فقد تراجع إطالق العديد من املنشآت الصحية بسبب 
عدم توافر التمويل، أعقاب األزمة االقتصادية العاملية، 
حيث ألغى بعض املستثمرين خطط بناء مستشفيات 
جديدة في الســــعودية وعلق مســــتثمرون آخرون 
توسيع املستشــــفيات املوجودة على خلفية األزمة 

العاملية.
  وذكر مسؤولون في وزارة الصحة السعودية أن 
املالكني اضطروا للتخلي عن تنفيذ مشاريع جديدة 

بسبب قلة االستثمارات في الدولة رغم احلاجة إلى 
اآلالف من األســــرة اإلضافية، وقال رئيس اللجنة 
الوطنيــــة الصحية التابعة ملجلــــس غرف التجارة 
السعودي د.محمد مطبقاني إن النقد لم يعد متوافرا 
للمضي فــــي تنفيذ اخلطط نتيجة لتأثيرات األزمة 

العاملية.
  يعد القطاع الصحي اخلاص جزءا من االقتصادين 
احمللــــي والدولــــي، لذلك فإن األزمــــة أجبرت مالك 
املستشفيات أو املستثمرين في القطاع على بالتخلي 
عن خططهــــم بتنفيذ أعمال التوســــع واثنتهم عن 
االستثمار في مستشفيات جديدة في مختلف مناطق 
اململكة. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى 
املركز التخصصي الطبي في الرياض د.صالح قنباز 
«مما ال شــــك فيه أن األزمة ستعوق خطط توسيع 
املشاريع الصحية السعودية، وهو أمر مؤسف كوننا 
بحاجة إلى ٥ آالف ســــرير إضافي في أقل تقدير»، 
وأوضح مسؤولون أن متويل مشاريع الرعاية الصحية 
يترتب عليه مبالغ طائلة ألعمال البناء، كما تشكل 
تكاليف التشغيل املتواصلة مثل الكهرباء واملاء مشكلة 
أخرى. وكشف هؤالء عن أن اللجنة الوطنية الصحية 
توجهت إلى عدد من الوزارات احلكومية وطلبت منها 
مساعدة الشــــركات املتخصصة بالرعاية الصحية 
في احلصول على قروض للنهوض باالســــتثمار، 
باإلضافة إلى أنها رفعت مناشدة إلى امللك عبداهللا، 
وتوجه مسؤولون إلى مناشدة امللك عبداهللا معاملة 
املستثمرين في القطاع الصحي بالطريقة ذاتها التي 
يتم التعامل بها مع مالكي املصانع، وقد أصدر امللك 
توجيهاته لوزير الصحة السابق بالنظر في مسألة 
القروض، لكن مستوى استجابة الوزارة كان دون 

املتوقع.
  وأضاف هؤالء انه منذ ذلك احلني، أرسلت اللجنة 
الوطنية الصحية إلى وزارة املالية دراسة توضح 
تأجيل تنفيذ مشاريع الرعاية الصحية بسبب االفتقار 
إلــــى التمويل وظلت اللجنــــة بانتظار الرد، وتركز 
املؤسسات الصحية على اخلطط الصحية املجتمعية 

بدال من مشاريع املستشفيات الكبيرة املكلفة.

  استبيان «فيليبس» للصحة والرفاهية

  قامت رويــــال فيليبس لإللكترونيات الهولندية 
بإجراء استبيان في إطار جهد يرمي إلى فهم الطريقة 
التي يرى بها الناس صحتهم ورفاهيتهم الذاتية، في 
العديد من األسواق حول العالم. هذه املبادرة تساعد 
الشــــركة في فهم مدى شعور الناس حول صحتهم 
ورفاهيتهم، في مقابل ما قــــد تظهره اإلحصائيات 
احلكومية، واملساعدة في حتديد االجتاه الذي يتوجب 
على فيليبس السير عليه لتقدمي منتجات لديها إمكانية 
تشــــكيل مستقبل الرعاية الصحية، إحدى قطاعات 

أعمال الشركة، التي حتظى بشهرة عاملية. 

 دعا إلى تقييم الضمانات الممنوحة بطرق حقيقية تعكس سعرها الفعلي

 دبي وحدها تستحوذ على ما قيمته ١٠ مليارات دوالر

 «جلوبل»: عروض شراء «زين السعودية» بمثابة نور
  في نهاية طريق مليء بالعوائق أمام صفقة «زين ـ اتصاالت»

 انخفاض نسبة القروض المتعثرة في اإلمارات إلى ١٢٪ 

الســــوري محمد اجلاللي إن 
هناك تأخيــــرا قد حصل في 
حتديد العرض الفني املقبول 
من الشركات اخلمس للمشغل 
الثالث في سورية حتى نهاية 
مارس املقبل، وذلك بناء على 
طلب هذه الشركات لكي تدرس 
السوق والعرض الفني بشكل 
جيد، مشيرا إلى أن احلد األدنى 
املناقصة مببلغ  للدخول في 

٩٠ مليون يورو.
  وكانت وزارة االتصاالت 
في سورية أعلنت في سبتمبر 
٢٠١٠ عن بدء مرحلة التأهيل 
األولى إلجراءات منح رخصة 
النقالة  ثالثــــة لالتصــــاالت 
بغرض تنفيذ وتشغيل شبكة 
النقالة وتقدمي  لالتصــــاالت 
خدمــــات االتصاالت اخللوية 
على األراضي الســــورية، ثم 
أعلنت فــــي أكتوبر ٢٠١٠ عن 
نهاية املرحلة األولى باختيار ٥ 
شركات للتنافس على رخصة 
املشغل الثالث من بني ٦ شركات 
تقدمت بعــــروض، وذلك في 
املرحلة األولى من مسابقة منح 
الرخصة، فيما جتري حاليا 
الثانية وهي مرحلة  املرحلة 
التقييم الفني والتشــــغيلي. 
والشــــركات اخلمس التي مت 
اختيارها هي «فرانس تليكوم» 
الفرنسية و«تركسل» التركية، 
ومؤسسة اإلمارات لالتصاالت 
(اتصــــاالت)، واالتصــــاالت 
الســــعودية، واتصاالت قطر 

(كيوتل). 

 قــــال تقرير بيت 
االستثمار العاملي 
ان  (جــلــوبـل) 
البحرين  شركة 
لالتصاالت السلكية والالسلكية 
(بتلكو) تقدمت بعرض رسمي 
وغير ملزم لشراء حصة مجموعة 
زيــــن البالغــــة ٢٥٪ فــــي زين 
السعودية، وذكرت الشركة أن 
العرض مشروط بدراسة اجلدوى 
ويخضــــع لعدد من الشــــروط 
واألحكام، مبا فيهــــا موافقات 
من هيئة االتصــــاالت وتقنية 
املعلومات وهيئة ســــوق املال، 
ومجلس ادارة زين السعودية 

واألطراف األخرى املعنية.
العرض  أن  بالذكر     وجدير 
صالح حتى ١٦ فبراير اجلاري، 
في حني لم يكشــــف عن قيمة 
العرض. في املقابل، مددت شركة 
العرض  القابضة فترة  اململكة 
إدارة شركة  إلى مجلس  املقدم 
االتصاالت املتنقلة زين الكويتية 
لشــــراء كامل حصتها في زين 
السعودية إلى الساعة اخلامسة 
مساء من يوم األحد املوافق ١٣ 
فبراير اجلاري، وذلك بناء على 
رغبة مجلــــس إدارة مجموعة 
زين، وتأتي هذه األخبار مبثابة 
نور في نهاية طريق كان مليئا 
بالعوائق كانت تعترض إمتام 
الكويتية  صفقة شــــركة زين 

واتصاالت اإلماراتية.
   هذا وقد أنهى مؤشر قطاع 
االتصاالت اخلليجي تداوالت هذا 
األسبوع مسجال صعودا بنسبة 

بارتفاعه بنسبة بلغت ٦٫٢٢٪.
  بينمــــا جاء ســــهم شــــركة 
اتصاالت قطر (كيوتل) األكثر 
تراجعا متصدرا قائمة األسهم 
من حيث االنخفــــاض فاقدا ما 
نسبته ١٫٧٢٪ من قيمته ليغلق 

عند ١٧١٫٥٠ رياال قطريا.
  

  أخبار شركات القطاع
الشــــركات في    وعن أخبار 
القطاع قــــال التقرير ان أرباح 
العمانية لالتصاالت  الشــــركة 
إلى ١١٢  (عمانتيل) تراجعــــت 
مليون ريال عماني (١٤٩ بيسة 
للســــهم) بنهايــــة عــــام ٢٠١٠، 
وبنسبة بلغت ١١٪ قياسا بنفس 

الفترة من عام ٢٠٠٩.
  وذكر معاون وزير االتصاالت 

  وذكــــر التقريــــر أن القيمة 
املتداولة للقطاع استحوذت على 
ما نســــبته ٦٫٥٢٪ من إجمالي 
القيمة املتداولة في األســــواق 
اخلليجية، هذا، وقد تصدر سهم 
شركة االتصاالت املتنقلة (زين 
الســــعودية) قائمة األسهم من 
حيث الكمية والقيمة املتداولة 
حيث استحوذ خالل تداوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته ٥٧٫٧٢٪ 
من إجمالي الكمية املتداولة وما 
نسبته ٤٣٫١٨٪ من إجمالي القيمة 

املتداولة.
  ومن جهة أداء األســــهم من 
حيث تغير السعر السوقي، فقد 
سجل ســــهم مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت (اتصاالت) الصعود 
األكبر خالل تداوالت هذا األسبوع 

٢٫٢٩٪ وصوال إلى مستوى ٣١١٫١٣ 
نقطة، فــــي حني ارتفع إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع بواقع 
٢٫٢٩ مليار دوالر أميركي وصوال 

إلى ١٠٢٫٤٨ مليار دوالر.
   مــــن جانب آخر، شــــهدت 
أنشطة التداول انخفاضا حيث 
انخفضت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة بلغت ٠٫٥٣٪ وصوال إلى 
١٣٦٫٩٢ مليون ســــهم بإجمالي 
قيمة تداوالت بلغــــت ٣٨٤٫٠١ 
مليون دوالر منخفضا بنسبة 
٢٩٫١٨٪ عن القيمة املتداولة خالل 
األسبوع السابق، وقد استحوذت 
الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت 
على ما نسبته ٦٫١٤٪ من إجمالي 
الكمية املتداولة في األســــواق 

اخلليجية.

 السعودية تبقي على إمداداتها النفطية ألوروبا 

النفط الكويتي
  عند ٩٦٫٢٣ دوالرًا للبرميل 

  
  عواصمـ  وكاالت: قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس ان سعر 
برميل النفط الكويتي ارتفع ٩٥ ســـنتا في تداوالت أول من أمس 
اخلميس ليبلغ مســـتوى ٩٦٫٢٣ دوالرا للبرميل مقارنة بـ ٩٥٫٢٨ 

دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول.
  مـــن جهة أخرى، قالت مصادر إن اململكة العربية الســـعودية 
أكبر مصدر للنفط في العالم ســـتبقي على امداداتها الى شركتني 
نفطيتني أوروبيتني في مارس بدون تغيير عن فبراير، وقال مصدر 

في إحدى الشركتني «ستكون نفس االمدادات تقريبا».
  وكانت مصادر في قطاع النفط توقعت أال يحدث أي تغيير مع 
تباطؤ الطلب املوسمي بعد انتهاء فصل الشتاء، ويطلب الكثير من 
شركات التكرير نفطا أقل إذ تبدأ في أعمال صيانة قبل االستعداد 

ملواجهة الطلب في الصيف.
  وفي السياق ارتفعت أسعار خام القياس األوروبي مزيج برنت 
فوق ١٠١ دوالر للبرميل امس بعد أن رفض الرئيس املصري حسني 
مبارك التنحي مما أثار املخاوف من أن التوترات املتصاعدة قد تعطل 

تدفقات النفط أو متتد الى منتجني رئيسيني في املنطقة.
  وقفزت أسعار العقود اآلجلة ملزيج برنت بأكثر من دوالر لكنها 
تخلت عن بعض مكاسبها في وقت الحق مع حترك اجليش املصري 
القوي لنزع فتيل التوترات بإعالنه أنه سيضمن إنهاء حالة الطوارئ 

السارية في البالد منذ ٣٠ عاما حني تنتهي الظروف الراهنة.
  وارتفعت العقود اآلجلة ملزيج برنت ٦٢ سنتا الى ١٠١٫٤٩ دوالر 
فيمـــا صعدت العقود اآلجلة للنفط اخلام األميركي ١١ ســـنتا إلى 

٨٦٫٨٤ دوالرا.
  وزاد هذا الفارق السعري بني اخلامني القياسيني الى نحو ١٫٤٩ 
دوالر للبرميل لكنه ظل أقل من مســـتواه القياسي الذي بلغ أكثر 

من ١٦ سنتا في اجللسة السابقة.
  وقال يوجني وينبرج كبير محللي السلع األولية في كوميرتسبنك 
«الســـوق قلقة جدا جدا بســـبب مصر... مســـتوى املخاوف في 
األســـواق املالية متأثر باألحداث في مصـــر، التزال متثل القضية 

األكثر حيوية». 

 ارتفاع مؤشر االتصاالت الخليجي بنسبة ٢٫٢٩٪

 إنفاق ٢٢٥ مليار درهم عبر بطاقات االئتمان والسحب اآللي خالل ٢٠١٠

 أفادت شركة «دبي فيرست» بأن نسبة القروض 
املتعثــــرة إلى إجمالي القــــروض املالية التي قدمتها 
املصارف في دولة اإلمارات، انخفضت من ٢٠٪ في عام 
٢٠٠٩ إلى ١٢٪ في عام ٢٠١٠ عازية ذلك إلى زيادة عمليات 
التحصيل، وسياسة التحفظ التي تنتهجها املصارف 
حاليا في منح االئتمان، وانخفاض معدالت االستغناء 
عن العمالة في الدولة. وكشفت خالل مؤمتر صحافي 
عقدته الشــــركة أمس االول، وفقا لبيانات مؤسسة 
«ماســــتر كارد» العاملية، التي استندت إليها، ازدياد 
عدد البطاقات االئتمانية الصادرة في اإلمارات خالل 
النصف الثاني من عام ٢٠١٠ بنسبة ١١٪، ليصل إلى 
تسعة ماليني بطاقة، فيما ارتفع عدد بطاقات السحب 
اآللي إلى ٥٫٣ ماليني بطاقة، ليبلغ إجمالي املبالغ التي 
مت انفاقها عبر البطاقات بأنواعها املختلفة خالل العام 
املاضي ٢٢٥ مليار درهم، منها ١٦٠ مليار درهم مت سحبها 
نقدا، و٦٥ مليار درهم صرفت على شكل مشتريات. 
ولفتت إلى أنها متنح املتعاملني معها تســــعة أنواع 
مــــن التأمينات مجانا على البطاقات االئتمانية، وأن 
الرسوم التي فرضت للتأمني على البطاقات االئتمانية 

أخيرا، متت بعد إخطار املتعاملني معها.
  واعتبر الرئيس التنفيذي لشــــركة دبي فيرست، 
إبراهيم األنصاري أن «انخفاض نسبة القروض املتعثرة 
بأنواعها حاليا، يعكس حتسن أوضاع السوق، وزيادة 
عمليات التحصيل»، مشيرا إلى أن املصارف أصبحت 
أكثر حتفظا في منح االئتمان، وأكثر مراعاة للمعايير 

الالزمة لضمان عدم تعثر املقترضني.
  وأوضح أن «من العوامل التي أســــهمت كذلك في 
خفض نسب التعثر، انخفاض معدالت االستغناء عن 
العمالة، إذ بلغت نســــبة من فقدوا وظائفهم في عام 
٢٠٠٩ نحو ١٥٪ من قوة العمل في اإلمارات، فيما بلغت 
نســــبة من غادروا الدولة ٧٪ من قوة العمل وقتها، 

انخفضت حاليا لتراوح بني ٢ و٣٪».
  أفاد األنصاري بأنه وفقا لبيانات مؤسسة «ماستر 
كارد» العاملية، «ازداد عدد البطاقات االئتمانية املصدرة 
في اإلمارات خالل النصف الثاني من عام ٢٠١٠ بنسبة 
١١٪، ليصل إلى تسعة ماليني بطاقة»، الفتا إلى انخفاض 
عدد البطاقات االئتمانية بنسبة ٨٪ بني عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٠. وارتفع عدد بطاقات الســــحب اآللي املصدرة 
بنسبة ١٩٪، إلى ٥٫٣ ماليني بطاقة حاليا، من ٤٫٨ ماليني 
بطاقة في عام ٢٠٠٩. وذكر أن «إجمالي املبالغ املالية 
التي مت انفاقها عبر البطاقات بأنواعها املختلفة، بلغ 
٢٢٥ مليــــار درهم في، ٢٠١٠ منها ١٦٠ مليار درهم مت 
سحبها نقدا، و٦٥ مليار درهم صرفت مشتريات، ٥١ 
مليار درهم منها متت باستخدام البطاقات االئتمانية، 

و١٤ مليار درهم باستخدام بطاقات السحب اآللي.
  وأكد األنصاري أن «احتياطات النقد لدى املصارف 
ازدادت بنسبة ٦٥٪ منذ بداية األزمة املالية، لتبلغ ٤٤٫١ 
مليار درهم في عام، ٢٠١٠ مقابل ٣٢٫٦ مليار درهم في 
عام ٢٠٠٩»، الفتا إلى ارتفاع االحتياطات في الفترة 

بني ٢٠٠٩ و٢٠١٠ بنسبة ٣٦٪.

 تقرير 


