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لن����دن: خف����ض 
صندوق النقد الدولي 
خس����ائر األص����ول 
املتعثرة في املصارف 
االميركية واالوروبية واآلس����يوية 300 مليار 
دوالر جراء استقرار نظام املال وبدء االنتعاش 
ف����ي االقتصاد العاملي، لكن����ه حذر من ان هذه 
اخلسائر الناجمة عن أزمة مدمرة انطلقت من 
االقتصادات املتقدمة، ستصل الى 2.8 تريليون 
دوالر وتعطل قدرة املصارف على حتقيق األرباح 

مبستويات طبيعية طيلة 8 سنوات.
وجاء في تقرير نش����رته صحيفة احلياة 
اللندنية ان خبراء الصندوق )في تقرير االستقرار 
املالي العاملي لعام 2009( لم يستبعدوا احتمال 
استمرار انتعاش أرباح املصارف بتؤدة وثبات 
الى ان تعود الى مستويات طبيعية قادرة على 
تغطية خس����ائر األصول املتعثرة ولكن ليس 
قبل نهاية 2014. وأعلنت املصارف شطب 1.3 
تريليون دوالر من رصي����د أصولها املتعثرة 
حتى نهاية النصف األول من السنة. لكن خبراء 
الصندوق يلفتون الى ان املشوار اليزال طويال 
خاصة أمام املصارف االوروبية التي لم تعترف 
اال بنحو 40% من اخلسائر االجمالية املتوقع ان 
تلحق بها، باملقارنة مع اقرار املصارف االميركية 
بنس����بة أعلى بكثير بلغت 60% رغم ضخامة 
حصتها من هذه اخلسائر... وتظهر تقديرات 

صندوق النقد:
1- انفراد املصارف االميركية بأكبر حصة من 
اخلسائر العاملية، وأصولها املتعثرة هي أيضا 

األسوأ، اذ بلغت حصتها من اخلسائر االجمالية 
ما يزيد قليال على تريليون دوالر )36%( بينما 
بلغت نس����بة املعدوم من أصولها 8.2% وهي 
األضخم عامليا، وأعلنت شطب نحو 600 مليار 
دوالر ليبقى أمامه����ا االقرار بنحو 400 مليار. 
وتكبدت املصارف االميركية ثلثي خس����ائرها 
)654 مليار دوالر( في نشاطها االقراضي. اال 
ان أفدح اخلسائر لم تكن في الرهون العقارية 
وامنا في القروض االستهالكية. ففي حني بلغت 
نس����بة املعدوم من هذه األخيرة 18% استقرت 
نسبة خسائر رهون العقار التجاري عند %9 
واقتربت من نس����بة خسائر الرهون العقارية 

السكنية لكنها لم تصل الى %8.
2- مصارف منطقة اليورو حلقت بها خسائر 
ناهزت 800 مليار دوالر، لكن القروض لم تكن 
مسؤولة اال عن نصفها فقط )480 مليار دوالر) 
وان كانت القروض األجنبية بلغ نصيبها 60% من 
خسائر القروض و35% من خسائر املنطقة التي 
شملت 330 مليار دوالر من خسائر التوريق.

ورغم التفاوت الكبير في نوعية خس����ائر 
األصول املتعثرة وحدتها بني الدول املتضررة، 
الحظ خبراء الصندوق ان نسبة اخلسائر العاملية 
بلغت 5% من القيمة االجمالية لألصول العاملية 
املقدرة بأكثر من 55 تريليون دوالر، وان نسبة 
املعدوم بلغت 5.9% في الس����ندات وانخفضت 

النسبة املماثلة في القروض الى %4.7.
على خط مواز، تظهر دراسة بحثية ان الكساد 
العاملي في عام 2008 أدى الى أول انكماش على 
صعيد العالم لألصول التي تديرها ش����ركات 

متخصصة في نحو 10 سنوات. وأظهرت الدراسة 
ان الثروة العاملية انخفضت بنسبة 11.7% الى 
92.4 تريليون دوالر. أما العودة الى مستويات 

الثروة عام 2007 فستستغرق 6 سنوات.
في اميركا الشمالية كانت الواليات املتحدة 
األكثر تض����ررا، وانخفض حجم الثروات لدى 
الشركات املتخصصة في ادارتها 21.8% الى 29.3 
تريليون دوالر، ويعزى األمر بصفة أساسية الى 
اخلسائر التي منيت بها االستثمارات في األسهم 
عام 2008. وسجلت األصول التي تديرها شركات 
متخصصة في أوروبا زيادة طفيفة حجمها 32.7 
تريليون دوالر لتصبح أغنى منطقة في العالم 
متفوقة على اميركا الشمالية. غير ان اجمالي 

حجم الثروة في املنطقة انخفض %5.8.
وأضر التراجع االقتصادي بشدة مليارديرات 
قاموا باستثمارات تنطوي على مخاطرة خالل 
فترة االزدهار االقتصادي. وبينت الدراسة ان 
عدد املليارديرات في العالم انكمش 17.8% الى 9 
ماليني. ويظهر تقرير لألمم املتحدة ان الصناديق 
السيادية التابعة ألربع حكومات خليجية خسرت 
نحو 350 مليار دوالر عام 2008 بسبب تداعيات 
األزمة املالية العاملية على استثماراتها )انخفضت 
موجودات هذه الصناديق من 1165 مليار دوالر 

نهاية 2007 الى 1115 مليارا نهاية 2008.
اال ان احلكومات عوضت صناديقها بعائدات 
النف����ط )ضخت في هذه الصناديق 300 مليار 
دوالر( التي بلغت أسعاره مستويات قياسية 
خالل الفترة ذاتها قب����ل ان تتراجع على وقع 

األزمة.

اتحاد غرف دول الخليج يناقش اليوم
في الرياض مسيرة االتحاد

دول الخليج مطالبة بإقرار
العملة الموحدة نهاية 2009

المعراج: بنوك البحرين تتمتع بغطاء جيد

الرياض � كونا: تعقد جلنة القيادات التنفيذية 
الحتاد غ���رف دول مجلس التع���اون اخلليجي 
اجتماعها ال�23 غدا ملناقشة املوضوعات املتعلقة 
مبس���يرة االحتاد خالل الفترة املقبلة وتقييم ما 

مت اجنازه سابقا.
وذكر االحتاد في بيان أن جدول أعمال اجتماع 
جلنة القيادات التنفيذية يتضمن بحث املوضوعات 
املدرجة على جدول األعمال ومنها متابعة قرارات 
وتوصيات االجتماع ال� 22 للجنة القيادات التنفيذية 
في مملكة البحرين وتقرير مدقق احلسابات لألمانة 

العامة لالحتاد لغاية سبتمبر 2009.
ويناقش االجتماع مشروع برنامج عمل األمانة 
العام���ة لالحتاد للعام 2010 ومش���روع املوازنة 
التقديرية لعام 2010 ومشروع البطاقة اخلليجية 
وعضوية السوق اخلليجية االلكترونية اضافة الى 
مذكرة الغرفة العربية الفرنسية حول التصديق 
على شهادات املنش���أ ومذكرة بخصوص متثيل 
االحتاد والغرف األعضاء في اللجان الفنية املنبثقة 
عن األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.

مس����قط � رويترز: قال مس����ؤول بوزارة املالية 
العمانية أمس إن على دول اخلليج التي لم تصدق 
بعد على اتفاق بشأن عملة موحدة للمنطقة أن تقوم 
بذلك بنهاية العام احلالي. وتش����ارك أربع فقط من 
دول مجلس التعاون اخلليجي الس����ت في الوحدة 
النقدية بعد انسحاب اإلمارات العربية املتحدة في 
مايو وذلك بعد ثالث س����نوات م����ن خطوة مماثلة 

اتخذتها سلطنة عمان.

وقال األمني العام في وزارة املالية العمانية لرويترز 
درويش إسماعيل البلوشي إن دول مجلس التعاون 
اخلليجي طلبت من األعضاء الذين لم يصدقوا بعد على 

اتفاق العملة املوحدة القيام بذلك بنهاية العام.
 وتصديق البلدان األربعة ضروري للمضي قدما في 
املشروع لكن حتى اآلن لم تفعل ذلك سوى السعودية، 
ولم حتذو البحرين وقطر والكويت حذوها بعد مما 

يثير الشكوك بشأن مستقبل املشروع.

مسقط � رويترز: أبلغ محافظ مصرف البحرين 
املركزي بأن بنوك البحرين تتمتع بغطاء جيد حلمايتها 
من تأثير مشكالت الديون في مجموعتي سعد وأحمد 
حمد القصيبي وإخوانه السعوديتني. وقال احملافظ 
رشيد املعراج على هامش اجتماع ملجلس التعاون 
اخلليجي في العاصمة العمانية إنه ال يوجد ما يدعو 

إلى القلق. وقال ردا على سؤال عن أي تطورات بشأن 
س����عد والقصيبي تتعلق بالبنوك احمللية إن شيئا 
لم يتغير. وكان مصرف البحرين املركزي قد فرض 
سيطرته على املؤسسة املصرفية العاملية اململوكة 
للقصيبي وبنك أوال التابع لسعد في يوليو 2009 

وعني إدارة خارجية حلماية مصالح الدائنني.

في 2009 بسبب اتساع فجوة العجز بمقدار 962 مليار دوالر

عجز الميزانية األميركية يرتفع إلى 1.42 تريليون دوالر

ــل ـ ا.ف.پ: جتد بلدان منطقة اليورو نفسها من جديد في فخ الدوالر   بروكس
الضعيف الذي يخدم مصالح ادارة الرئيس االميركي باراك اوباما غير انه يحد من 

فرص االنتعاش االقتصادي الضعيف اصال في اوروبا.
ــعر صرف العملة االوروبية املوحدة هذا االسبوع من  واقترب س

ــتوى له  1.50 دوالر، وبلغ اخلميس 1.4968 دوالر، وهو اعلى مس
خالل 14 شهرا امام الدوالر.

وبعد ان ارتفع سعر صرفه نهاية 2008 مع االزمة بفضل 
وضعه كعملة مالذ، عاد الدوالر طوال هذا العام الى التراجع 
ــعر صرف اليورو باالرتفاع بنسبة 18 % في  ــمح لس ما س
مقابل الدوالر منذ بداية مارس. وقالت اخلبيرة االقتصادية 
لدى مصرف سوسييتيه جنرال فيرونيك ريش فلورس ان 

هذا التوجه «يحظى بفرص كبيرة لالستمرار«.
ــدوالر يعود الى  ــعر صرف ال ــت ان ضعف س وأوضح

تفاؤل املستثمرين ازاء الوضع االقتصادي الذي يدفعهم الى 
ــباب عميقة،  اللجوء الى عمالت اكثر مردودية، لكن ايضا الس

مثل اعادة النظر في فوائد االقتصاد االميركي.
ــؤولون في منطقة اليورو عن قلقهم لهذه التطورات.  واعرب املس

وندد رئيس البنك املركزي االوروبي جان ـ كلود تريشيه مجددا اخلميس 
بآثار تقلبات قوية في اسعار الصرف، ووصف ذلك بانه »عدو« النشاط االقتصادي. 

ــعيد جدا«  ــود يونكر من جهته انه »س ــمبورغ جان-كل ــال رئيس وزراء لوكس وق
ــوي يخدم مصلحة  ــول »ان الدوالر الق ــأن االدارة االميركية تكرر الق ــماعه ب لس
ــات املتحدة. وما انفك االوروبيون يحثون االميركيني على  اقتصاد« الوالي

عدم السماح بتراجع الدوالر، لكن دون جدوى.
ــر بعناية  ــي ثيموتي غايتن ــة االميرك ــادى وزير اخلزان وتف
ــتقوم به حكومته  ــألته عما س اخلميس الرد على صحافية س

ملنع تراجع سعر صرف الدوالر.
ــكوك اجلانب  ــددا ش ــأنه ان يغذي مج ــن ش ــذا م وه
ــب الواليات املتحدة.  االوروبي في ان ضعف الدوالر يناس
ــان ذلك يخدم مصالح االقتصاد االميركي عبر  وبالفعل، ف
دعم الصادرات الوطنية التي اصبحت اقل ثمنا مما يشكل 
بالتالي عامل انتعاش اقتصادي بعد االنكماش. وفي املقابل، 
ــة االوروبية في منطقة  ــعر صرف العمل ينطوي ارتفاع س
ــذر مبعاقبة الصادرات وخنق البداية  اليورو على مخاطر تن

املتواضعة لالنتعاش االقتصادي.
وتتوقع املفوضية االوروبية حتى االن اخلروج من االنكماش 
ــكوك  ــام في منطقة اليورو، غير ان الش ــي الفصل الثالث من الع ف
ــعر صرف  تزايدت حيال ذلك. وقال يونكر انه في حال تواصل ارتفاع س

اليورو »فان ذلك قد ينذر بابطاء وتيرة االنتعاش االقتصادي في اوروبا«. 

منطقة اليورو في فخ الدوالر الضعيف من جديد

تحليل اقتصادي

توقعات ادارة الرئيس األميركي 
باراك اوباما. وقال وزير اخلزانة 
األميركي تيموثي غايتنر ان »عجز 
هذا العام اقل مما توقعناه في وقت 
سابق من هذا العام وهذا يعود في 
جزء منه الى اننا نعمل على إصالح 
النظام املالي بتكلفة اقل على دافعي 

الضرائب األميركيني«.
وحذر من ان »معدالت العجز 

في املستقبل س���تكون مرتفعة 
جدا« وقال ان ادارة اوباما تعمل 
مع املش���رعني على خفضها الى 
مستويات ميكن حتملها مع اتخاذ 
االقتصاد طريق التعافي، واليزال 
معدل البطالة في الواليات املتحدة 
كبيرا ويتوقع ان يتجاوز 10% رغم 

بوادر االنتعاش للشركات.
وتأتي هذه البيانات في الوقت 

الذي صدرت في���ه أيضا بيانات 
الن���اجت الصناعي األميركي الذي 
التوقعات خالل  سجل منوا فاق 
س���بتمبر املاضي، وسجل الناجت 
الصناعي األميركي منوا يتجاوز 
التوقعات خالل سبتمبر املاضي 
التصني���ع في  ليض���ع قط���اع 
مقدمة مس���يرة تعافي االقتصاد 

األميركي.

وزاد الن���اجت الصناعي خالل 
الشهر املاضي بنسبة 0.7% وكان 
الذين استطلعت وكالة  اخلبراء 
بلومبرج لألنباء االقتصادية رأيهم 
يتوقعون منوه مبعدل 0.2% فقط، 
الناجت الصناعي للواليات  وكان 
املتحدة قد سجل خالل أغسطس 
منوا مبع���دل 1.2% بعد منوه في 

يوليو بنسبة %0.9.

واشنطن � كونا ود.ب.أ: أعلنت 
وزارة اخلزانة األميركية ان العجز 
في امليزانية الفيدرالية ارتفع الى 
نحو 1.42 تريليون دوالر في نهاية 
العام املالي 2009، وأرجعت الوزارة 
ارتفاع عجز امليزانية الى الركود 
العميق الذي وسع فجوة العجز 
مبقدر 962 ملي���ار دوالر مقارنة 
بالعام املاضي في ظل أسوأ أزمة 
مير به���ا االقتصاد األميركي منذ 
الكساد الكبير في ثالثينيات القرن 

العشرين.
وميث���ل العجز املس���جل في 
ميزاني���ة العام املالي املنتهي في 
30 سبتمبر املاضي حوالي 10% من 
إجمالي الناجت احمللي وهي أعلى 
نسبة عجز منذ 1945، وكانت نسبة 

العجز 2008 تبلغ 3.2% فقط.
وارتفع العجز السنوي مبقدار 
ثالث���ة اضعاف م���ن 455 مليار 
دوالر ع���ام 2008 وفقا لبيانات 
وزارة اخلزانة األميركية، وشكل 
العجز نس���بة تصل الى 10% من 
الناجت احمللي اإلجمالي األميركي 
وهو أعلى معدل في اكثر من 64 
عاما، لكن نس���بة العجز كان لها 
وجه ايجابي الس���يما انها جاءت 
اقل مبق���دار 162 مليار دوالر من 

تقـريـر

الصناديق السيادية ألربع حكومات خليجية خسرت 350 مليار دوالر العام الماضي

 »صندوق النقد«: البنوك ستعود إلى مستويات طبيعية 
وتغطي خسائر األصول المتعثرة بحلول 2014

نسـبة الخسـائـر العـالميـة بلغـت 5% مـن القيمـة اإلجماليـة لألصول
عدد مليارديرات العالم انكمش 17.8% إلى 9 ماليين بسبب مخاطر االستثمارات

الواليات المتحدة تتهم أغنى سريالنكي
في العالم بمخالفات تداول

دومينيك ستراوس: الدول الخليجية
تعاملت بإيجابية حيال األزمة

ــت  وجه ــرز:  رويت ـ  ــورك  نيوي
االتهام  ــة  األميركي املتحدة  ــات  الوالي
ــى امللياردير راج راجاراتنام ـ اغنى  إل
ــؤولني تنفيذيني  سريالنكي ـ و5 مس
ــركات األميركية  ــض أبرز الش في بع
ــر مخطط من نوعه  بالضلوع في أكب
ــام بعمليات تداول  ــى اإلطالق للقي عل
على أساس معلومات غير متاحة للغير 

عبر صناديق حتوط.
ــتخدموا  ــون إنهم اس وقال احملقق
ــات هاتفية بإذن  ــى مكامل ــت عل التنص

ــي قضية من  ــة للمرة األولى ف احملكم
هذا النوع في وول ستريت األمر الذي 
أحدث هزة في أوساط صناعة صناديق 
ــادت تصيد وتبادل  ــوط التي اعت التح

نصائح املتاجرة لتحقيق أرباح كبيرة.
ــؤولني  ــة حول مس ــدور القضي وت
ــي التحوط جاليون  تنفيذيني بصندوق
ــؤولني من شركات  ــل ومس ونيوكاس
ــركة  أميركية كبرى مثل آي.بي.ام وش
ــهيرة مكنزي اند كو  االستشارات الش

وعمالق صناعة الرقائق انتل كورب.

ــي )IMF( دومينيك  ــد الدول ــدوق النق ــرح رئيس صن ص
ــذت موقفا إيجابيا  ــدول اخلليجية اتخ ــتراوس كان بأن ال س
ــة العاملية والتعامل  ــع األزمة االقتصادي ــي كيفية التعامل م ف
ــاف في لقاء مع  ــم بطريقة جيدة. وأض ــع األزمة في بلدانه م
ــرة »داو  الصحافيني على هامش اجتماع متويلي وأوردته نش
ــز« انه رغم ان الدول اخلليجية لم تكن مبنأى عن األزمة  جون
إال انها واجهت العاصفة مبوقف يتسم بالقوة عن طريق توفير 
ــيولة والدعم للبنوك احمللية. وأشار الى انه مع بدء العالم  الس
ــي التعافي من آثار الركود االقتصادي، فإن الدول اخلليجية  ف
ــدد، مؤكدا في الوقت  ــتلعب دورا كبيرا عامليا في هذا الص س

نفسه، املخاطر التي ينطوي عليها ارتفاع أسعار النفط.

راج راجاراتنام

الزدجالي: 300 مليون دوالر للشركات المتعثرة 
مس���قط � رويترز: قال محافظ البنك املركزي 
العماني أمس إن السلطنة استخدمت 300 مليون 
دوالر ملساعدة الشركات احمللية من أصل ملياري 
دوالر هي قيمة صندوق الدعم لكن من املستبعد 

صرف املبلغ املتبقي مع تعافي االقتصاد.
وأفاد احملافظ خالل اجتماع واضعي السياسات 
اخلليجيني في مسقط بأن االقتصاد يتعافى من 

األزمة املالية.

الجاسر: ال اتفاق بين البنوك السعودية 
ومجموعتي »سعد« و»القصيبي« 

مس���قط � رويترز: قال محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي أمس إن البنوك احمللية جتنب 
مخصصات كافية للديون املشكوك في حتصيلها. 
وأبلغ محمد اجلاسر الصحافيني على هامش اجتماع 
ملجلس التعاون اخلليجي في س���لطنة عمان أن 
البنوك س���تجنب مخصص���ات كافية ألي ديون 
مشكوك فيها سواء كانت مستحقة على مجموعتي 
سعد والقصيبي أو أي مقترض آخر، مضيفا أن 

السياس���ات املعتمدة متحفظة جدا فيما يتعلق 
بهذه األمور. وس���ئل إن كان سيتم التوصل إلى 
اتفاق بشأن هيكلة ديون املجموعتني السعوديتني 
مع البنوك األجنبية على غرار االتفاق الذي أفاد 
تقرير بأنه أبرم مع البنوك احمللية فأجاب قائال 
إنه ال يوجد أي اتفاق مع البنوك السعودية لكن 
أي بنك سعودي يستطيع ابرام اتفاق ثنائي مع 

سعد أو القصيبي.


