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حركة االسهم أمريكا ترفع العقوبات االقتصادية 
عن ميانمار

الصندوق النرويجي يربح 30 مليار دوالر 
في ثالثة أشهر

االقتصادي الحائز على نوبل ستيغلتز 
يتوقع مستقبال مظلمًا للعملة األوروبية

"المركزي المصري" يمول 15% فقط 
من واردات العملة الصعبة

الكويت تدرس زيادة أسعار 
1600 سلعة

قرار  اأوباما،  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�س  وّق��ع   
التي ت�ستهدف ميامنار )بورما  العقوبات  رفع 
اأيلول/ منت�سف  اأعلنه  للتزام  تنفيذاً  �سابقًا(، 
املعار�سة  زعيمة  ا�ستقباله  خ��ال  �سبتمرب 
البيت  يف  ت�سي،  �سو  �سان  اأون���غ  البورمية، 

الأبي�س.
اخلزانة  وزارة  اأن  الأبي�س  البيت  واأو���س��ح   
�ست�سدر اإعانًا بهذا ال�ساأن "يف الأيام املقبلة".
اأ�سهر من  الذي اتخذه قبل ب�سعة  القرار   وهذا 
الذي  لأوباما  يتيح  الأبي�س،  البيت  مغادرته 
كان يف 2012 اأول رئي�س اأمريكي يزور بورما 

خال وليته، اإبراز التقدم الذي اأحرزه هذا البلد 
يف جنوب �رشق ا�سيا.

"التقدم امللمو�س" الذي حققته  اإىل  اأ�سار  واإذ   
بورما و"النتخابات التاريخية" التي �سهدتها 
اأوباما  اأمر   ،2015 يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 
برفع  الأب��ي�����س  البيت  اأ���س��دره  م��ر���س��وم  يف 
املجل�س  حكم  اإب��ان  فر�ست  التي  العقوبات 

الع�سكري.
عن  القيود  وا�سنطن  قل�ست  اأيار/مايو،  ويف   
والأخ�ساب،  واملناجم  امل�سارف  قطاعات 
مئة  من  اأكرث  ت�سم  �سوداء  لئحة  اأبقت  لكنها 
�سخ�س متهمني بالرتباط باملجل�س الع�سكري 

ال�سابق.

الرنويجي،  ال�سيادي  ال��رثوة  �سندوق  ربح   
دولر،  مليار   890 اأ�سوله  قيمة  تبلغ  الذي 
%4 خال الربع الثالث مع ارتفاع الأ�سهم.
واأو�سح ال�سندوق الذي يقع مقره يف اأو�سلو، 
)حوايل  كرونة  مليار   240 بلغ  عائده  اأن   ،
30 مليار دولر(، حيث ارتفعت حمفظته من 
 ،0.9% ال�سندات  جنت  بينما   ،6% الأ�سهم 

اأما حيازته العقارية ف�سعدت 2.4%.
اأن  املقرر  وم��ن  اأولية  النتائج  تلك  وتعد   
الثامن  يف  كامًا  تقريًرا  ال�سندوق  ي�سدر 

والع�رشين من ال�سهر اجلاري.

�سحب  اإىل  الرنويج  تتجه  فيما  ذلك،  ياأتي   
العام  ال�سيادي، خال  املزيد من �سندوقها 
وزراء  لكن  القت�ساد،  تعايف  لدعم  املقبل، 
نبهوا اإىل اأن انتهاء "الع�رش الذهبي" للنفط 

قد يعني كبح الإنفاق يف امل�ستقبل.
�سولربغ،  اإرن��ا  ال���وزراء  رئي�سة  واأو�سحت   
يومني،  قبل  ين�سن،  �سيف  املالية،  ووزي��ر 
دولر  مليار   28.1 اإنفاق  يعتزمان  اأنهما 
ثاثة  حوايل  اأي   ،2017 يف  ال�سندوق  من 

يف املائة من قيمته.
وخال الربع الثالث، بلغت حيازة ال�سندوق 
يف   36.3% ون�سبة   ،60.6% الأ�سهم  من 

ال�سندات، و%3.1 يف العقارات.

ال�سهري احلائز على جائزة   توقع القت�سادي 
نوبل، جوزيف �ستيغلتز، خروج اإيطاليا ودول 
اأخرى من منطقة اليورو يف ال�سنوات املقبلة، 
و�سيا�سات  املّوحدة  العملة  على  اللوم  ملقيا 
امل�ساكل  حلل  اأملانيا  تتبعها  التي  التق�ّسف 
القت�سادية التي تعاين منها الدول الأوروبية. 
 DIE WELT �سحيفة  م��ع  حديث  ويف 
تفتقر  اأوروبا  اأن  اإىل  �ستيغلتز  اأ�سار  الأملانية، 
اإ�ساحية  اإج����راءات  ات��خ��اذ  يف  احل�سم  اإىل 
ملحة، مثل خطوة اإن�ساء احتاد م�رشيف ي�سمل 
كما  امل�رشفية،  للودائع  م�سرتكة  �سمانات 
تفتقد اأوروبا لوجود ت�سامن عرب حدود الدول، 
املرموق  القت�سادي  ويتوقع  تعبريه.  بح�سب 
ع�رش  بعد  قائمة  ال��ي��ورو  منطقة  تبقى  اأن 
�سنوات، م�سككا باأن يبقى عدد اأع�سائها ت�سع 

التكهن  ال�سعب  من  اأنه  م�سيفا  دولة،  ع�رشة 
اأن  �ستيغلتز  واأو�سح  منها.   جزءا  �سيظل  مبن 
بادهم  وجود  اأن  يدركون  باتوا  الإيطاليني 
يزيد  ما  لهم،  جمز  غري  اليورو  منطقة  داخ��ل 
اأنه ن�سح  اليورو. و�رّشح  اأملهم يف  من خيبة 
منطقة  من  بالن�سحاب  والربتغال  اليونان 
اليونان  خ��روج  اأملانيا  قبلت  وق��د  ال��ي��ورو، 
لهذه  حلل  �ستيغلتز  جوزيف  ويقرتح  بالفعل.  
ي��ورو  اإىل  وتق�سيمه  ال��ي��ورو  تفكيك  الأزم���ة 
القت�ساد  لإنعا�س  جنوبي،  وي��ورو  �سمايل 
القت�سادين  ب��ني  مقارنة  ويف  الأوروب����ي. 
الأوروبي والأمريكي، اأ�سار �ستيغلتز اإىل ت�سابه 
الوليات املتحدة واأوروبا يف الأ�س�س واملوارد 
الأمريكي  القت�ساد  اأن  الب�رشية، غري  والقوى 
الأخرية، يف حني  العاملية  الأزمة  تعافى من 
ب�سكل ملمو�س  الأوروبي  القت�ساد  ينتع�س  مل 

عقب تلك الأزمة.

مفاجاأة  حديثة  م�رشفية  درا�سة  فّجرت   
فيما يتعلق بالواردات امل�رشية، حيث اأكدت 
�سوى  مي��ول  ل  امل�رشي  امل��رك��زي  البنك  اأن 
بالعملة  م�رش  واردات  اإجمايل  من  فقط   15%
الدرا�سة  واأو�سحت  ال���دولر.   وخا�سة  الأجنبية 
التي اأعدها اخلبري امل�رشيف اأحمد اآدم، والتي جاءت 
املحلية  التطورات  الودائع يف ظل  "ن�ساط  حتت عنوان 
اجلارية"، اأن انخفا�س كافة موارد م�رش الدولرية اأجرب 
البنك املركزي على الكتفاء مبا يطرحه من متويل دولري 
 120 عن  تزيد  ل  وبقيمة  الأ�سبوع،  يف  مرة  ال��واردات  حلركة 
مليون دولر فقط، حفاظًا على الحتياطيات الدولية مل�رش من 
العمات الأجنبية. وهو ما يعني اأن البنك املركزي بات ميول اأقل 
على  امل�ستوردون  يعتمد  فيما  ال��واردات،  حركة  من  فقط   15% من 
ن�سبتها  والبالغ  ال��واردات  باقي  متويل  يف  ال�سوداء  اأو  املوازية  ال�سوق 
البنك املركزي امل�رشي بخف�س  الدرا�سة م�ساوئ قيام  %85.  ور�سدت 
فروق  لظهور  �ستتعر�س  امل�رشية  البنوك  اأن  موؤكدة  الدولر،  مقابل  اجلنيه 
تقييم عملة �سلبية �ستوؤثر �سلبًا على معدلت منو �سايف اأرباحها.  واأ�سارت اإىل 
�سي�سكل عبئا  الودائع وب�سكل كبري ومتكرر،  الفائدة على  باأ�سعار  الرتفاع  اأن 

احلكومة  الزمنية خلطط  الفرتة  تطول  األ  ب�رشط  تتحمله  اأن  البنوك ميكن  على 
الإ�ساحية.  وبينت اأن اإ�ساح املوازنة من قبل احلكومة يعتمد على اإلغاء دعم 
وزيادة �رشائب ل حت�سل اإل من اأ�سحاب الرواتب اأي اأن عبء الإ�ساح تتحمله 
ت�سع  احلكومة  اأن  اإىل  الدرا�سة  ولفتت  الدخل.   وحم��دودي  املتو�سطة  الطبقة 
اخلطوات ال�سابقة يف اعتبارها ول تلفت اإىل وجود تهرب جمركي، حيث بلغت 
اإيرادات اجلمارك نحو 22 مليار جنيه فقط، بن�سبة ل تزيد عن %5 من جملة 
الواردات، وذلك من خال اأرقام املوازنة املعلنة والتي انتهت بنهاية يونيو من 
العام املا�سي.  واأ�سارت الدرا�سة اإىل تدين عوائد ملكية احلكومة للبنك املركزي 
والبنوك والبرتول والقناة وال�رشكات وامل�رشوعات، والتي بلغت فقط 90 مليار 
جنيه وهو مبلغ �سئيل تدره �رشكة واحدة مل�ستثمر كبري باأي اقت�ساد م�ستقر.  
 90 نحو  بلغت  فقط  ال�رشيبية  واملتاأخرات  ال�رشيبي  التهرب  اأن  اإىل  ولفتت 
مليار جنيه. وطالبت الدرا�سة ب�رشورة وجود خطط بديلة يف حال عدم ح�سول 
م�رش على قر�س �سندوق النقد الدويل، �سواء كان ذلك ب�سبب عدم موافقة اإدارة 
ال�سندوق على القر�س، اأو عدم اإكمال �سندوق النقد منح م�رش باقي الدفعات 
ن�سف ال�سنوية لأي �سبب كان. واأو�سحت اأنه يف حال عدم ح�سول م�رش على 
على  تعديات  باإجراء  املركزي  البنك  ي�سارع  اأن  فيجب  النقد،  �سندوق  قر�س 
قانون البنك املركزي وزيادة روؤو�س اأموال البنوك لأكرث من 500 مليون جنيه، 
املتحد  امل�رشف  وبيع  واملنقول  العقار  بتملك  الإ�سامية  للبنوك  ال�سماح  مع 
العمات  من  مل�رش  الدولية  الحتياطيات  لدعم  مهمة  دولرية  موارد  لتوفري 

الأجنبية، واملقرتح �سبق ذكره تف�سيليًا بدرا�سات �سابقة ميكن الرجوع اإليها.

حملية  �رشكة   80 تقدم  عن  الكويت  يف  حكومية  وثيقة  ك�سفت   
اأ�سعار  ل��زي��ادة  بطلبات  ال��ب��اد،  يف  عاملة  وعاملية  وعربية 
اجلمعيات  يف  منت�رشة  �سلعة   1600 نحو  ت�سم  التي  منتجاتها 
التعاونية والأ�سواق، وذلك على خلفية زيادة اأ�سعار البنزين التي 

طبقتها احلكومة مطلع �سبتمرب/ اأيلول املا�سي.
اأن  وال�سناعة،  التجارة  وزارة  عن  ال�سادرة  الوثيقة  واأظهرت   
اأ�سعار  بارتفاع  تاأثرت  اأ�سعارها  زي��ادة  يف  الراغبة  ال�رشكات 
البنزين، واأثبتت ذلك يف م�ستنداتها الواردة مبلف الطلبات، الذي 
خاطبت به الوزارة ويو�سح مدى اأحقيتها يف ن�سب الزيادة التي 

ترتاوح ما بني %10 و25%.
 واأ�سارت وثيقة وزارة التجارة وال�سناعة اإىل اأن ال�سلع التي يطلب 
منتجون زيادة اأ�سعارها تتعلق غالبيتها بقطاع الألبان والزيوت 
والأغذية ب�سكل عام، لفتة اإىل درا�سة مربرات ال�رشكات بالزيادة 

املطلوبة لاأ�سعار.
الأ�سعار  زي��ادة  اإن  القت�سادي،  اخلبري  العتيبي،  ب��در  وق��ال   
بجانب  الكويتي  للدينار  ال�رشائية  القوة  على  �سغوطًا  �ستفر�س 
اأزمة  ب�سبب  املا�سية  الأ�سهر  خال  لها  يتعر�س  التي  ال�سغوط، 

تراجعات اأ�سعار النفط.

أونكتاد: انخفاض االستثمار األجنبي المباشر في العالم إلى 1.6 تريليون دوالر 
والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  منظمة  توقعت   
املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  انخفا�س  "اأونكتاد" 
 ،2016 يف  املائة  يف   15 اإىل   10 من  العامل  يف 
تريليون دولر، قبل  1.5 و1.6  اإىل ما بني  لي�سل 

اأن ينتع�س يف 2017 و2018.
تدفقات  ب�ساأن  "اأونكتاد"  توقعات  فاإن  وعموما،   
الق�سري هي  الأجل  املبا�رش يف  الأجنبي  ال�ستثمار 
"اأقل ما يقال يف الت�ساوؤم"، اإذ �سينخف�س ال�ستثمار 
يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة، على حد �سواء، 
وهو انعكا�س له�سا�سة القت�ساد العاملي، وا�ستمرار 
�سعف الطلب الكلي، وركود النمو يف بع�س البلدان 
ال�رشكات  اأرباح  وركود  الأ�سا�سية،  لل�سلع  امل�سدرة 
الأزمة  منذ  م�ستوى  اأدنى  اإىل  اجلن�سيات  املتعددة 
املالية العاملية يف 2008.  وقال الدكتور موخي�سا 

كيتويي الأمني العام للمنظمة يف جنيف: "نتوقع اأن 
يبداأ ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بالرتفاع يف عام 
2017، قبل اأن ي�سل اإىل مبلغ 1.8 تريليون دولر 
يف 2018، ولكن �سيظل اأقل من الذروة التي بلغها 

قبل الأزمة املالية العاملية".
 واعترب كيتويي هذا النخفا�س مثريا اإىل القلق، لأن 
القت�ساد العاملي بحاجة ما�سة اإىل ال�ستثمار من 
"تدفقات  اأن  اإىل  م�سريا  اأخرى،  مرة  النهو�س  اأجل 
يف  متقلبة  اأ�سحت  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار 
ال�سنوات الأخرية، واأن حالة عدم اليقني �سيكون لها 
اأثر �سلبي على التجارة و�سا�سل القيمة العاملية، ما 

يجعل الطريق لانتعا�س العاملي "وعره".
ال�ستثمار  اآفاق  فاإن  "اأونكتاد"،  لتقديرات  ووفقا 
املناطق،  �ستظل كئيبة يف معظم  املبا�رش  الأجنبي 
م�سرية  111امل�سيئة،  النقاط  بع�س  وجود  برغم 
ال�ستثمار  تدفقات  تعود  اأن  املحتمل  من  اأنه  اإىل 

الأجنبي املبا�رش اإىل اإفريقيا اإىل م�سار النمو نتيجة 
لتدابري حترير التجارة واخل�سخ�سة املخططة.

البلدان  اإىل  التدفقات  تراجع  "اأونكتاد"،  وتوقعت   
املائة،  يف   15 بنحو   2016 يف  اآ�سيا  يف  النامية 
اأمريكا  اأن  كما   ،2014 م�ستويات  اإىل  لتعود 
الاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد ت�سجل املزيد 

من التباطوؤ يف تدفقات ال�ستثمارات.
 ،2015 عام  يف  امل�سجل  الكبري  النخفا�س  وبعد   
الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  ت�سجل  اأن  يتوقع 
النتقالية  القت�سادات  ذات  البلدان  اإىل  املبا�رش 
ال�سابق(  ال�سوفياتي  الحتاد  عن  امل�ستقلة  )ال��دول 
زيادة متوا�سعة يف العام اجلاري، كما اأن ا�ستعادة 
البلدان  اقت�سادات  يف  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار 
املحتمل  من   2015 يف  امل�سجل  ن�ساطه  املتقدمة 

اأن ي�ستمر يف 2016.
اآفاق  يف  متباينة  اجتاهات  هناك  اأن  اإىل  ي�سار   

املناطق  لبع�س  املبا�رش  الأج��ن��ب��ي  ال�ستثمار 
اجلغرافية، فح�سب توقعات "اأونكتاد"، فاإن تدفقات 
اأن  "20" ميكن  ال�  جمموعة  اأع�ساء  اإىل  ال�ستثمار 
 ،2016 يف  املائة  يف   10 اإىل   5 بن�سبة  تنخف�س 

لتهبط اإىل 830 - 880 مليار دولر.
اإىل  ال�ستثمار  تدفقات  تنخف�س  اأن  املتوقع  ومن   
املحيط   � اآ�سيا  القت�سادي  التعاون  دول  جمموعة 
يف   20 اإىل   15 بني  ترتاوح  بن�سب  "اآبك"  الهادئ 
املائة لت�سل اإىل ما بني 760 - 810 مليار دولر، 
قبل اأن تعود اإىل م�ستوياتها الطبيعية بعد تو�سع غري 
عادي يف عدد من القت�سادات يف 2015. اأما دول 
جمموعة "بريك�س" فاإن تدفقات ا�ستثماراتها ميكن 
املائة  يف   10 مبعدل  لتزداد  النمو،  اإىل  تعود  اأن 
 290  - 270 لت�ستقر عند مبلغ يراوح بني  �سنويا 

مليار دولر.
من  اأك��رث  تولد  الع�رشين  جمموعة  ف��اإن  وعموما،   

العاملي، وقد  الإجمايل  الناجت املحلي  اأرباع  ثاثة 
ا�ستطاعت جذب ن�سف تدفقات ال�ستثمار الأجنبي 
املبا�رش يف عام 2015، كما اأن نحو 58 يف املائة 
من الر�سيد العاملي لا�ستثمار الأجنبي املبا�رش يتم 
تريليون   14.4( الع�رشين  جمموعة  يف  ا�ستثماره 
اإىل  املبا�رش  ال�ستثمار  تدفقات  زادت  وقد  دولر(، 
مع   ،2015 يف  املائة  يف   42 بن�سبة  املجموعة 
زيادة ال�ستثمار الأجنبي يف معظم الدول الأع�ساء.
بداية  ب��داأ   2016 عام  ف��اإن  "اأونكتاد"،  وبح�سب   
والأ�سواق  العاملية،  الأ�سا�سية  ال�سلع  يف  م�سطربة 
اأ�سعار  امل�ستمر يف  النخفا�س  اإىل  اإ�سافة  املالية، 
النفط، وهي عنا�رش زادت من املخاطر القت�سادية 
يف اأجزاء كثرية من العامل، كما تباطاأ زخم النمو اإىل 
حد كبري يف بع�س القت�سادات املتقدمة الكبرية يف 

نهاية 2015.
  ويف القت�سادات النامية، اأدى تباطوؤ الطلب الكلي، 

واختالت  الأ�سا�سية،  ال�سلع  اأ�سعار  وانخفا�س 
يف  النمو  تباطوؤ  من  املزيد  نحو  اجل��اري،  احل�ساب 
الأ�سا�سية،  لل�سلع  امل�سدرة  القت�سادات  من  عديد 
ت��وؤدي  اأن  كذلك  ميكن  اأن��ه  من  اأون��ك��ت��اد،  وحت��ذر، 
وال��ت��وت��رات  املرتفعة،  اجليو�سيا�سية  املخاطر 

الإقليمية اإىل املزيد من الهبوط املتوقع.
وتدين  القائم  العاملي  القت�سادي  للمناخ  وكان   
اأرباح  على  مبا�رش  تاأثري  الأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار 
يف  �سيما  ول  اجل��ن�����س��ي��ات،  م��ت��ع��ددة  ال�����رشك��ات 
ال�سناعات ال�ستخراجية، فبعد عامني من حمدودية 
5000 �رشكة متعددة  اأكرب  اأرباح  انخف�ست  النمو، 
اجلن�سيات يف عام 2015 اإىل اأدنى م�ستوى لها منذ 
الأزمة القت�سادية واملالية العاملية يف 2008، اأو 
و1.65   2007 يف  دولر  ترليون   1.60 نحو  من 
ترليون دولر يف 2010 اإىل نحو 900 مليار دولر 

يف 2015.

نيويورك ـ متابعة

عمان ساحة مركزية في سوق القروض 
بالشرق األوسط

ال�رشق  القرو�س يف  بوؤرة تركيز �سوق  اإىل  �سلطنة عمان   تتحول 
�سوق  لدخول  العمانية  ال�رشكات  من  املزيد  ت�سابق  مع  الأو�سط، 
جانب  من  القرتا�س  يف  مفاجئة  زيادة  لكن  الدولية،  القرو�س 

ال�سلطنة ت�سغط على حدود انك�ساف البنوك.
بها  العمانية و�رشكات مرتبطة  احلكومة  اإن  ويقول م�رشفيون،   
النفط،  اأ�سعار  تدين  ظل  يف  املجمعة  القرو�س  �سوق  اإىل  تتحول 
الذي، اأ�سعف الأو�ساع املالية للحكومة وجعل من ال�سعب عليها 

متويل امل�رشوعات من م�سادر داخلية.
ال�رشق  يف  احلايل  الوقت  يف  "الن�ساط  امل�رشفيني:  اأحد  وقال   

الأو�سط يرتكز بالتاأكيد حول عمان".
العمانية  النفط  �رشكة  اإن  م�رشفية  م�سادر  وقالت   

�سوميتومو  جمموعة  عينت  والإن��ت��اج  لا�ستك�ساف 
ماليا  م�ست�سارا  الأ�سبوع  ه��ذا  امل�رشفية  ميت�سوي 

لقر�س، من املرجح اأن تتجاوز قيمته املليار دولر.
 وقالت امل�سادر اإن املباحثات ما زالت يف مرحلة 

املنبع  اأن�سطة  يف  العاملة  ال�رشكة  واإن  مبكرة، 
بقطاع النفط والغاز - وهي وحدة تابعة ل�رشكة 

اأن  املتوقع  من   - احلكومية  العمانية  النفط 
حت�سل على التمويل اأوائل العام القادم.

العمانية مباحثات  النفط  كما جتري �رشكة 
ائتماين  ت�سهيل  �رشوط  لتعديل  بنوك  مع 

 2014 �سبتمرب/اأيلول  تاريخه  دوار، 
وت�سعى  دولر.  مليار   1.85 بقيمة 

ا�ستحقاق  ت��اري��خ  لتمديد  ال�����رشك��ة 
اأول  ت�سديد  الذي يحل موعد  القر�س 

�رشيحة منه يف 2017.
القرو�س  نق�س  من  الرغم  وعلى   

زيادة  ف��اإن  الأو�سط  ال�رشق  يف 
الن��ك�����س��اف ال��ع��م��اين ي��ق��ود 

ال��ت�����س��اوؤل  اإىل  امل�����رشف��ي��ني 
هناك  كانت  اإذا  ما  ب�ساأن 

���س��ه��ي��ة ك��اف��ي��ة م���ن قبل 
البنوك لل�سفقات.

 وقال م�رشيف اآخر "اإذا 
الت��ف��اق حمكم  ك���ان 

ومربح  جيد  ب�سكل 
�ستجد البنوك �سبيا 

حتى  ذل���ك  لفعل 
لديها  ك��ان  اإذا 

انك�ساف".
وب���ال���ف���ع���ل   

ج���������������رى 
ا���س��ت��ن��ف��اد 

ح��������دود 

الأخ��رية،  الآون���ة  يف  كبريين  قر�سني  بعد  العمانية  الئتمان 
بقيمة  والثاين  العام،  نهاية  اأغلق  دولر  مبليار  �سيادي  اأحدهما 

اأربعة مليارات دولر ل�سالح �رشكة تنمية نفط عمان.
وقال امل�رشيف الأول "طاقة البنوك متثل م�سكلة. الأمر ل يقت�رش 
على اأنه كان لدينا ال�سفقتان ال�سيادية والأخرى اخلا�سة ب�رشكة 
قرو�س  من  الكثري  عمان  نفذت  تاريخيا  لكن  عمان،  نفط  تنمية 
متويل امل�رشوعات التي ما زالت البنوك منك�سفة عليها لفرتة قد 
طالت. �سيكون من ال�سعب تعديل احلدود. �سيتعني على البنوك اأن 

تختار بعناية ما ميكنها فعله".
 وجمعت احلكومة العمانية ال�سهر املا�سي 2.5 مليار دولر من 
خطة  �سمن  عاما،   20 نحو  منذ  الأول  هو  �سندات  اإ�سدار  خال 

لقرتا�س ما ي�سل اإىل ع�رشة مليارات دولر من اخلارج.
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