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بلغت قيمة السندات الصادرة في الصني 
خ��ال الشهر امل��اض��ي 3.2 تريليون ي��وان 
“نحو 460 مليار دوالر”، وفقا لبيانات بنك 

الشعب الصيني “البنك املركزي”.
وبحسب “األملانية”، مت إص��دار سندات 
خزينة بقيمة 349.5 مليار يوان، بينما بلغت 
قيمة إصدار السندات للحكومات احمللية 256 

مليار يوان، وفقا ملا ذكره بنك الشعب.
وبحلول نهاية )أكتوبر(، بلغ حجم ديون 
سوق السندات غير املسددة 83.8 تريليون 
يوان. ومت تنفيذ عدد من التدابير في العام 
املاضي لكبح املخاطر املالية في ظل ازدياد 

الديون للحكومات احمللية والشركات.
وتعهد البنك امل��رك��زي ب��ب��ذل م��زي��د من 
اجلهود لتحسني التخلص من مسألة التخلف 
عن سداد السندات وتوحيد القواعد اخلاصة 
باملوافقة والكشف عن املعلومات اخلاصة 

بإصدار سندات ائتمان الشركات.
وفي العام املاضي، أصدرت الصني سندات 
بقيمة 40.8 تريليون يوان، بزيادة 12.9 في 

املائة مقارنة بالعام السابق.
وف���ي ال��ش��ه��ر امل���اض���ي، ح����ذرت وك��ال��ة 
ستاندرد آن��د ب��ورز العاملية من أن الصني 
ق��د ت��واج��ه “جبا جليديا م��ن ال��دي��ون مع 
مخاطر ائتمانية جسيمة” في أعقاب طفرة 
في مشاريع البنية التحتية التي نفذتها 

احلكومات احمللية في جميع أنحاء الباد.
ووفقا لتقديرات وكالة التصنيف، رمبا 
تكون احلكومات احمللية قد سجلت أكواما من 
الديون مخبأة خارج ميزانياتها العمومية 
تراوح بني 30 و40 تريليون رمنينبي “4.3 

� 5.8 تريليون دوالر” بعد منو كبير في 
عمليات االقتراض.

ال��دي��ون املتصاعدة فيما يسمى أدوات 
متويل احلكومة احمللية، بلغت في نهاية 
العام املاضي نسبة “مقلقة” وصلت إلى 
60 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي 
للصني، م��ن املتوقع أن ت��ؤدي إل��ى زي��ادة 
ح��االت التخلف ع��ن ال��س��داد ف��ي الشركات 

املرتبطة بالسلطات اإلقليمية.
ت��أت��ي ه��ذه ال��ت��ق��دي��رات وس��ط مخاوف 
مستمرة منذ فترة طويلة بشأن مستويات 
ال��دي��ون ف��ي ال��ص��ني، ال��ت��ي ش��ه��دت على ما 
يعتبره بعض احملللني إق��راض��ا مصرفيا 

مفرطا في أعقاب األزم��ة املالية التي خلفت 
فقاعات غير مستدامة في العقارات وغيرها 

من األصول.
وسعت بكني إلى اتخاذ إجراءات صارمة 
ضد عمليات االق��ت��راض املفرطة من جانب 
الشركات اخلاصة املتعطشة لاستحواذ، 
م��ث��ل “إتش إن إي جروب” و”إنباجن” 

و”داليان واندا”.
وحت��اول احلكومة تقليص الديون فيما 
تعاني الشركات املثقلة بالديون واألكثر 

استدانة في العالم.
لكن في مواجهة تباطؤ االقتصاد وتزايد 
التوترات التجارية مع الواليات املتحدة، 

بدأت بكني في األسابيع األخيرة التخفيف من 
سياسة تقليص الديون.

وقالت وزارة اخلارجية الصينية  امس 
األحد إن أيا من الدول النامية لن تسقط في 

فخ الديون ملجرد التعاون مع الصني.
أدل��ت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
الصينية هوا تشون يينغ بذلك التصريح في 
بيان بالبريد اإللكتروني ردا على تصريحات 

ملايك بنس نائب الرئيس األمريكي.
وتابعت ”بالعكس، التعاون مع الصني 
يرفع ق��درات ومستويات التنمية املستقلة 

لتلك الدول ويحسن معيشة املواطنني“.
وف��ي قمة منتدي التعاون االقتصادي 
آلسيا واحمليط الهادي )أب��ك(، حتدث بنس 
عن مبادرة احلزام والطريق الصينية قائا إن 

الدول ينبغي أال تقبل بدين يقوض سيادتها.
وق��ع��ت ت��وجن��ا م��ذك��رة ت��ف��اه��م خاصة 
مببادرة احلزام والطريق الصينية لتحصل 
على تأجيل لسداد ديونها لبكني قبل وقت 

قصير من املوعد املقرر لبدء السداد.
وك��ت��ب لوبيني سينيتولي املستشار 
السياسي لرئيس وزراء توجنا أكيليسي 
بوهيفا في رسالة إلكترونية لرويترز امس  
األحد أن توجنا وقعت مذكرة تفاهم خاصة 
مببادرة احلزام والطريق وتقرر تأجيل سداد 

القرض امليسر ملدة خمسة أعوام.
وتوجنا واحدة من ثماني دول في جنوب 
احمليط الهادي مدينة للصني مببالغ ضخمة، 
ويأتي تأجيل السداد قبيل املوعد املقرر لبدء 
رد أصل الدين وهو ما كان ُيتوقع أن يفرض 

ضعوطا كبيرة على أوضاعها املالية.

460 مليار دوالر في شهر أصدرت  سندات بقيمة 

الصني ردًا على أميركا: من يتعاون معنا لن يقع في الديون!

تفاقم الديون يضع إيطاليا حتت 
ضغط التصنيف االئتماني

ق���ال ل��وي��ج��و دي م��اي��و نائب 
رئيس وزراء إيطاليا إن باده لن 
جتري خفضا ملعدالت اإلنفاق في 
موازنة 2019، رغم النقد املوجه 
لروما من االحت��اد األوروب���ي في 
ه��ذا ال��ش��أن، وت��راج��ع التصنيف 
االئتماني للديون السيادية للباد. 
وبحسب “األملانية”، ذك��ر دي 
مايو، زعيم ح��زب “حركة خمس 
جنوم”: “باألصالة عن احلكومة 
اإليطالية، أنفي أننا نبحث خفض 
ه��دف العجز ف��ي امل��وازن��ة، ال��ذي 
سيظل ع��ن��د 2.4 ف��ي امل��ائ��ة من 

إجمالي الناجت احمللي”. 
وتأتي تصريحات دي مايو التي 
أوردتها وكالة األنباء اإليطالية 
“أنسا” في الوقت ال��ذي أش��ارت 
فيه تقارير إعامية إل��ى تعديل 
محتمل ف��ي امل��وازن��ة اإليطالية 
ل��ل��ع��ام امل��ق��ب��ل. م��ن ج��ان��ب��ه، دع��ا 
جوزيبي كونتي رئيس احلكومة 
اإليطالية إل��ى دراس���ة ال��رد على 
انتقاد االحتاد األوروب��ي خلططها 
اخلاصة بامليزانية، وهو ما أثار 
م��خ��اوف األس������واق، وأدى إل��ى 
خفض تصنيفها االئتماني. وكتبت 
املفوضية األوروبية إلى إيطاليا 
أمس األول رسالة أبلغتها خالها 
بأنها على مسار “غير مسبوق” 
من االنحراف عن قواعد االنضباط 
اخل��اص��ة بامليزانية ف��ي منطقة 
ال��ي��ورو. ودع���ا رئ��ي��س ال���وزراء 
اإلي��ط��ال��ي إل��ى اج��ت��م��اع حكومي 
لوضع رد كتابي إل��ى املفوضية 
األوروب��ي��ة - ال���ذراع التنفيذية 
ل��احت��اد األوروب����ي - م��ن املقرر 

تقدميه بحلول ظهر اليوم  اإلثنني.
 وبحسب تقارير وسائل اإلعام 

غ��ي��ر امل���ؤك���دة، مي��ك��ن أن تضبط 
احلكومة خطط اإلن��ف��اق خلفض 
ال��ع��ج��ز امل��س��ت��ه��دف ل��ع��ام 2019 
من 2.4 في املائة إل��ى نحو 2 في 
املائة من إجمالي الناجت احمللي. 
وتأتي التقارير عقب ق��رار وكالة 
“مودي” للتصنيف االئتماني 
بخفض تصنيف الديون السيادية 
اإلي��ط��ال��ي��ة إل��ى “بي إي��ه إي��ه 3، 
معربة عن قلقها من ازدي��اد عجز 
امل��وازن��ة وأع��ب��اء الدين العام في 
وق��ت تطالب فيه بروكسل روما 
ب�”توضيحات” ب��ش��أن م��وازن��ة 
العام 2019. وقالت الوكالة في 
بيان إنها خفضت تصنيف إيطاليا 
درج��ة واح��دة من “بي إيه إيه 2” 
إل��ى “بي إي��ه إي��ه 3”، م��ا يعني 
أن ال��دي��ون السيادية اإليطالية 
أصبحت على بعد درج��ة واح��دة 
فقط من ال��وق��وع في خانة ديون 
املضاربة. لكن موديز أرفقت قرارها 
بنظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني 
أنها ال تعتزم القيام ب��أي خفض 

جديد خال األشهر الستة املقبلة.  
وجاء في بيان الوكالة أن “حجم 
ال��دي��ن ال��ع��ام اإلي��ط��ال��ي بالنسبة 
إل���ى ال���ن���اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي 
سيظل مستقرا على األرجح خال 
ال��س��ن��وات املقبلة ح���ول امل��ع��دل 
احل��ال��ي ال��ب��ال��غ 130 ف��ي امل��ائ��ة 
عوضا ع��ن أن يبدأ باالنخفاض 
كما كانت مودير تعتقد”. ولفتت 
الوكالة إلى أن ما يزيد من قلقها 
على املديونية العامة ه��و آف��اق 
النمو االقتصادي الضعيفة. ومن 
املقرر أن حتل احلكومة خافا في 
االئتاف احلاكم بني حزب الرابطة 
وحزب حركة خمس جنوم بشأن 
تسهيات س��داد الضرائب، التى 
تراها حركة خمس جنوم سخية 
للغاية. وأضاف كونتي أن ما يثير 
قلقه أكثر من النقد األوروب��ي هو 
البيع بأسعار منخفضة لسندات 
احلكومة اإليطالية، وهو ما رفع 
بشكل م��ل��ح��وظ تكاليف خدمة 

الديون.

إيطاليا تقع حتت ضغط التصنيف االئتماني

هوا تشون يينغ

قلق متزايد في أسواق األسهم العاملية 
2008 من تكرار سيناريو 

رغم أن األسواق الدولية لم تصل بعد إلى حالة 
الفزع، إال أن القلق يتصاعد يوما بعد آخر من إمكانية 
تعرض س��وق األسهم في الصني ورمب��ا الواليات 
املتحدة أيضا إلى هزة عنيفة، تدفع األسواق الدولية 
إلى االنهيار التام أو ما يقارب االنهيار، ليعيد إلى 
األذه��ان إمكانية تكرار سيناريو األزم��ة املالية في 
2008 بشكل أو بآخر. لكن منبع القلق هو املؤشرات 
القادمة من أسواق املال الصينية التي ترسخ مشاعر 

القلق في األسواق كافة.
وبالنسبة إلى الصني، فإن سوق األسهم تسير من 
وجهة نظر كثير من املختصني نحو الركود، خاصة 
بعد أن تراجع مستوى اليوان إلى أدنى مستوى له 

منذ عامني.
ورغم جناح احلكومة الصينية في احلفاظ على 
هدوء األسواق حتى اآلن على األقل، إال أن هذا ال ينفي 
تزايد املخاطر بالنسبة إلى ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم واألول آسيويا. 
ويقول ل� “االقتصادية”، راسل ديكز احمللل املالي 
في بورصة لندن، “إن هشاشة األس��واق الصينية 
حاليا تتجلى في ع��دد من امل��ؤش��رات اخلطيرة، إذ 
أسهمت املخاوف من املخاطر املستقبلية مبا يقارب 
3 في املائة من نسبة االنخفاض الراهن في بورصة 
شنغهاي، التي وصلت إلى أدن��ى مستوى لها منذ 
أربع سنوات تقريبا، ومنذ كانون الثاني )يناير( 

املاضي وحتى اآلن انخفض مؤشر بورصة شنغهاي 
بنحو 30 ف��ي امل��ائ��ة، ومقابل ارت��ف��اع سهم واح��د 
هناك 13 سهما تعاني انخفاض قيمتها، وقد فشلت 
اجلهود احلكومية في تعزيز الثقة لدى الشركات 

الصغيرة إلى اآلن”.
ويضيف ديكز، أن “األسواق الصينية تزداد تقلبا 
كل ي��وم، ومن احملتمل أن يظل الوضع كذلك خال 
األشهر املقبلة، ويوما بعد آخر ت��زداد القناعة بأن 
االقتصاد الصيني سيتأثر بشدة باحلرب التجارية 
مع الواليات املتحدة، إال أن اآلثار السلبية لن تظهر 

بشكل واضح إال في الربع األخير من العام املقبل”.
ويسعى صانعو السياسة املالية ف��ي الصني 
بالطبع إلى احلفاظ على االستقرار املالي، وسط 
أج���واء م��ن التباطؤ امللحوظ للنمو االقتصادي، 
وارت��ف��اع أس��ع��ار الفائدة األمريكية وت��زاي��د قوة 
ال��دوالر، وكل هذا يربك املشهد االقتصادي الدولي، 

ويزيد من الضغوط التي تتعرض لها الصني.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن بكني ل��م تتخذ حتى اآلن 
إجراءات إنقاذ ضخمة على غرار ما تبنته من تدابير 
ف��ي ع��ام 2015، عندما تعرضت س��وق األسهم 
الصينية لانهيار، ف��إن ع��دي��دا م��ن املستثمرين 
واملختصني يعتقدون أن الوقت قد ح��ان لتتدخل 
الدولة بحزمة من اإلجراءات السريعة إلنقاذ الوضع 
قبل مزيد من هبوط األسهم في البورصات الصينية.

السوق األميركي

قللت رئيسة ال��وزراء البريطانية تيريزا 
ماي ، من أهمية االعتراضات على مشروع 
م��س��ودة االت��ف��اق ال��ت��ي توصلت إليها مع 
االحتاد األوروبي بشأن خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروب��ي، قائلة “إنها لن تسهم في 

التغلب على املشكات”.
وبحسب “الفرنسية”، أدى مشروع 
االتفاق الذي مت التوصل إليه األربعاء حول 
خروج بريطانيا من االحت��اد األوروب��ي إلى 
استقالة أربعة من وزراء م��اي، وال سيما 
بسبب معارضتهم البنود املقترحة بشأن 
مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية بعد 

اخلروج املقرر في 29 آذار )مارس( 2019.
وت��واج��ه م��اي التهديد بتصويت على 
حجب الثقة عنها حتى داخل حكومتها حيث 
يحاول خمسة وزراء من املشككني في االحتاد 
األوروب��ي إقناعها بتغيير مشروع االتفاق، 

حسبما أفادت عدة وسائل إعام أمس.
وقالت ماي في مقابلة مع صحيفة “ديلي 

مايل”، “يقول الناس: إذا كان بإمكانك أن 
تفعلي شيئا مختلفا بعض ال��ش��يء.. فقد 

تختفي مشكلة شبكة األم��ان لتجنب عودة 
احلدود البرية بني إيرلندا وإيرلندا الشمالية 

بعد “بريكست”.. لكن هذا لن يحدث. هذه 
املشكلة ستظل موجودة”.

وحصلت م��اي على فترة هدنة اجلمعة 
متجنبة موجة ثانية من االستقاالت وعلى 
دع��م وزي��ري��ن م��ؤث��ري��ن م��ن املشككني في 
االنتماء لاحتاد األوروبي هما مايكل جوف 
وزي��ر البيئة وليام فوكس وزي��ر التجارة 

الدولية.
كما متكنت من استبدال الوزراء املستقيلني 
وعينت ستيفن باركلي، وهو محام مشكك في 

أوروبا، عمره 46 عاما وزيرا ل� “بريكست”.
لكنها لم تكسب املعركة بعد إذ أوردت 
صحيفة “ديلي تلجراف” أن خمسة من 
الوزراء املؤيدين ل� “بريكست” بينهم مايكل 
جوف يريدون الضغط عليها لكي تعود إلى 
بروكسل وتفاوض على إمكانية أن تتراجع 
بريطانيا من جانب واحد من الترتيبات التي 
مت االتفاق عليها بشأن إيرلندا الشمالية بعد 

اخلروج من االحتاد األوروبي.

مستقبل احلكومة البريطانية على احملك مع تأزم قضية »بريكست«

تأزم قضية بريكست

خريطة طريق عاملية للحد من 
احلواجز التقنية أمام التجارة

اختراق كبير حققته منظمة التجارة العاملية خال اجتماع اللجنة 
املعنية باحلواجز التقنية أمام التجارة، وذلك باالتفاق على قائمة 
توصيات تهدف إلى احلد من العقبات التي تعترض التجارة وحتسني 

تنفيذ اتفاق املنظمة.
وناقش األعضاء 62 مسألة ُتثير شواغل جتارية، وُطِرَح استفسار 
على دول مجلس التعاون اخلليجي يتعلق بأنظمتها اخلاصة 

باملقاييس، وآخر على مصر يتعلق باللحوم احلال.
وفي هذا االستعراض الثامن لثاث سنوات، اتفق أعضاء منظمة 
التجارة على ما يقرب من 30 توصية من شأنها حتسني الطريقة 
التي يتعامل بها األعضاء مع املعايير واألنظمة والتجارة في جلنة 

احلواجز التقنية أمام التجارة.
ويقوم أعضاء املنظمة كل ث��اث سنوات بتقييم الكيفية التي 

يطبقون بها اتفاق احلواجز التقنية أمام التجارة.
وطلبت الواليات املتحدة توضيحات من أعضاء مجلس التعاون 
اخلليجي الست بشأن مشروع الئحة أعدها املجلس تهدف إلى تقييد 

استخدام بعض املواد اخلطرة في املعدات الكهربائية واإللكترونية.
وتساءلت واشنطن عما إذا كان كل عضو من أعضاء مجلس التعاون 
اخلليجي سيُنفِّذ الائحة بشكل منفصل أو في وقت واحد، وما إذا كانت 
الائحة الفنية لهيئة التقييس اخلليجية، ومقرها الرياض، ستحل 

محل األنظمة الوطنية املعمول بها حاليا كما هو احلال في اإلمارات.
واستفسرت الواليات املتحدة أيضا عن إج��راءات تقييم املطابقة 
ا إذا كانت هذه املقاييس ستعترف بها دول مجلس  املعمول بها، وعمَّ
التعاون اخلليجي األخ��رى، وأع��رب االحت��اد األوروب��ي عن اهتمامه 

باألسئلة التي طرحتها الواليات املتحدة.
وقالت الكويت، باسم مجلس التعاون اخلليجي، إن الائحة ال تزال 
قيد املناقشة وأن املجلس وهيئة التقييس سينسقان ويجيبان عن 

جميع األسئلة املطروحة.

منظمة التجارة العاملية

حرب عمالت »صامتة« تهدد بتقويض استقرار النظام املالي العاملي
يصف عدد من كبار االقتصاديني الدوليني 
الوضع الراهن في س��وق العمات الدولية 
باالرتباك. فعلى الرغم من تصريحات كبار 
املسؤولني ف��ي ال��والي��ات املتحدة واالحت��اد 
األوروب����ي وال��ي��اب��ان وال��ص��ني بعدم وج��ود 
أي مؤشرات على حرب عمات في األس��واق 
الدولية في الوقت احلالي، وتأكيدهم على 
سعي اجلميع لتفادي هذا النوع من الصراعات 

ال��ق��ات��ل��ة، ف��إن األوض����اع املضطربة لسوق 
العمات تبرر لدى بعض اخلبراء واملضاربني 
أيضا، ع��دم قناعتهما ب��أن تلك التصريحات 
ذات الطابع السياسي باألساس تعكس بشكل 
صريح الوضع الذي متر به أسواق العمات 
الدولية. وفي احلقيقة، فإن القراءات املختلفة 
لتصريحات الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون مؤخرا، بشأن رؤيته لوضع اليورو 

وعاقته بالدوالر، وكذلك تعليقه على الوضع 
احلالي لليوان الصيني، قد أججت مرة أخرى 
اجلدل الدولي بشأن واقعية حرب العمات في 
الساحة االقتصادية الدولية، والتي يصفها 

البعض باحلرب الصامتة.
فالرئيس الفرنسي سعى إلى التأكيد على 
عدم رغبة منطقة اليورو، في أن تكون خصما 
للدوالر األمريكي، من أجل حتقيق االستقرار 

العاملي، وهو ما يرى فيه املعارضون لفكرة 
حرب العمات دليل على غياب أي صراع بني 

القوى الكبرى في هذا املجال.
إال أن املقتنعني ب��أن احل��رب ت��دور رحاها 
ف��ي صمت، أو أنها واق��ع��ة ال محالة، فإنهم 
يقتبسون م��ن حديث م��اك��رون تأكيده على 
وج��ود ب��دائ��ل ل��ل��دوالر، وض���رورة ان يكون 

اليورو واحدا منها.

Monday 19th November 2018 - 12 th year - Issue No.3317االثنني 11 من ربيع األول 1440 ه�/ 19 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3317

مصر تريد أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة
بعد أن حققت االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، 
تسعى مصر الى التحول الى مركز إقليمي للطاقة 
مستندة الى البنية االساسية املتوافرة لديها التي 
تتيح خصوصا استيراد الغاز من قبرص وإسرائيل 

وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ويؤكد وزير البترول األسبق أسامة كمال لوكالة 
فرانس ب��رس أن “خطة مصر للتحول ال��ى مركز 
إقليمي للطاقة ال تقتصر فقط على قطاع الغاز 
الطبيعي وإمنا تتضمن كذلك مشروعات كبيرة في 

قطاعي النفط والبتروكيماويات”.
ويشدد كمال، الذي ال يزال قريبا من دوائر صنع 
القرار، على أن “صناعة البتروكيماويات ستلعب 
دورا مهما في قطاع الطاقة املصري خال السنوات 

املقبلة”.
وأعلن وزير البترول املصري طارق املا أخيرا 
ان مصر “أوقفت إستيراد الغاز املسال” في أيلول/

سبتمبر “بعد أن حققت االكتفاء الذاتي”.
وقال “مت خال عام واحد وضع 4 حقول مصرية 

ك��ب��رى للغاز ف��ي البحر امل��ت��وس��ط على خريطة 
اإلنتاج، وهي حقول ظهر وآت��ول ون��ورس وشمال 
األسكندرية”. وأضاف أن “إجمالي معدالت اإلنتاج 
بلغت 6،5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا” وهو ما 

يعادل االستهاك احمللي.
 القطاع اخلاص يستورد الغاز 

ولكن احلكومة املصرية ال تريد حتقيق االكتفاء 
الذاتي فقط وامنا ترغب في االستفادة من محطتني 
كبيرتني لتسييل الغاز موجودتنب في دمياط وادكو 

على البحر املتوسط.
وكانت احملطتان تعمان بأقل من طاقتهما منذ 
2015 بسبب احتياج السوق احمللية لكل كميات 
الغاز املنتجة في مصر بعد أن ك��ان هناك فائض 

يسمح بتسييل جزء من االنتاج وتصديره.
ولذلك فان احلكومة املصرية قررت فتح الباب 
أم��ام القطاع اخل��اص الستيراد الغاز عبر خطوط 
أنابيب لتسييله في دمياط وادكو ثم إعادة تصديره.

مقاضاة أميركية ألكبر مصرف سويسري 
بسبب سندات الرهن العقاري »الكارثية«

وق��ف امل��ص��رف السويسري 
األول، “يو بي أس” أمام محكمة 
أمريكية لإلجابة عن تهم أقامتها 
وزارة العدل األمريكية في إطار 
شكوى مدنية التهامات تتعلق 
ب���إص���داره، واك��ت��ت��اب��ه، وبيعه 
أوراق��ا مالية مدعومة بقروض 
عقارية، لها صلة بأزمة “الرهن 
العقاري” في الواليات املتحدة 

عام 2008.
وأوض���ح امل��ص��رف م��ن مقره 
في زي��ورخ، أنه يتوقع أن تشمل 
الشكوى “عقوبات مالية مدنية 
غير محددة” بشأن إصداره هذه 
ال��س��ن��دات امل��دع��وم��ة بالرهون 
العقارية التي مت تبادلها بني 

2006 و2007.
وقال في بيان “إن اإلتهامات ال 
تدعمها ال الوقائع وال القانون”، 
وإن��ه سيطعن في هذه الشكوى 
“بقوة”. ولم تقدم وزارة العدل 
األم��ري��ك��ي��ة ب��ي��ان��اً ف��ي ال��وق��ت 

احلالي.
وق���ال ه��ذا امل��ص��رف ال��دول��ي 
الكبير “إنه ل��م ي��ك��ن ُم��ص��دِّرا 
رئيساً للرهن العقاري األمريكي 
وإن���ه ت��ع��رَّض خلسائر فادحة 
مستمرة” في أعقاب أنشطته في 
هذا املجال، األم��ر ال��ذي ق��اده إلى 
حافة اإلفاس. ووفقا للمصرف، 
ف��إن ه��ذه احلقيقة “ُتدحض أي 
استنتاج ب��أن “يو بي أس” قد 

شرع في احتيال متعمد”.
وف���ي ن��ف��س ه���ذا ال���ن���وع من 
ال��ت��ق��اض��ي، ك��ان على املصرف 
ال��س��وي��س��ري رق���م 2 “كريدي 
سويس” أن يدفع ما مجموعه 
5.28 مليار دوالر مبوجب اتفاق 
وقعه من حيث املبدأ مع وزارة 

العدل األمريكية.
وك����ان ه���ذا امل��ب��ل��غ قياسيا 
بالنسبة إل���ى ه���ذه امل��ؤس��س��ة 

املالية السويسرية. وكبديل عن 
هذا املبلغ، أوقفت وزارة العدل 
األمريكية املاحقة القضائية ضد 

“كريدي سويس”.
وف��ي آذار )م���ارس( 2018، 
أب���رم “يو ب��ي أس” إت��ف��اق��اً مع 
املدعي العام لوالية نيويورك 
دفع مبوجبه 230 مليون دوالر 

لتسوية ملف مماثل.
وكان املصرف قد سدد بالفعل 
في أيار )مايو( 2017 نحو 445 
مليون دوالر إلى إدارة االحتاد 
االئ��ت��م��ان��ي ال��وط��ن��ي ف��ي إط��ار 
قضية تتعلق بإفاس تعاونيَتني 
مصرفيَتني مرتبطَتني بسندات 

أزمة الرهن العقاري.
وفي السنوات األخيرة، قامت 
وزارة ال��ع��دل األمريكية أيضا 
بتسوية ن��زاع��ات مم��اث��ل��ة مع 
مصارف: سيتي جروب، دويتشه 
بانك، جي بي مورجان تشيس 
وش���رك���اه، م��ورج��ان ستانلي، 
مجموعة جولدمان ساكس، بانك 

أوف أميركا كورب، وباركليز.
وف��ي ال��والي��ات املتحدة، منح 
ع��دي��د م���ن امل���ص���ارف ق��روض��اً 
عقارية ألُسر متواضعة ثم نقلت 
املخاطر إلى املستثمرين في شكل 

أدوات مالية ُمعقَّدة، مبا في ذلك 
سندات الرهن العقاري.

وعند انهيار سوق العقارات 
في 2007، فقدت هذه السندات 
امل��دع��وم��ة ب��ال��ره��ن ال��ع��ق��اري 
ك��ام��ل ق��ي��م��ت��ه��ا وت��س��بَّ��ب��ت في 
انهيار األس��واق وأزم��ة “الرهن 

العقاري”.
وقلَّل احملللون املاليون هنا 
من حجم املشكلة، معتبرين أن 
“يو بي أس” ك��ان ُمجرد العب 
م��ت��واض��ع ف��ي ت����داول األوراق 
املالية املتعلقة بالرهن العقاري. 
ومع ذل��ك، الحظ مصرف “بانك 
كانتونال أوف زيوريخ” التابع 
ح  ملقاطعة زي��ورخ أنه من املُرجَّ

لهذه القضية اجلديدة أن تطول.
ومبلغ الغرامة احملتملة غير 
معروف أيضاً، في حني إن “يو 
بي أس” قد جنََّب اعتمادات مالية 
قدرها 1.2 مليار دوالر للمنازعات 
القانونية ال��ت��ي ال تنتمي إلى 
ُصلب أعماله األساسية. وحسب 
تقديرات مصرف “بانك كانتونال 
أوف زيوريخ”، فإنه ال ب��د أن 
يكون أكثر من نصف هذا املبلغ 
قد مت تخصيصه لقضية “الرهن 

العقاري”.

مصرف يو بي أس


