
الخميس
3 سبتمبر 2009

32
االقتصادية

يعقد اجتماعات الدورة الـ 84 بالقاهرة بمشاركة وزراء المال واالقتصاد العرب

المجلس االقتصادي يبحث تقرير وتوصيات القمة 
العربية االقتصادية والتنموية المنعقدة بالكويت

قبل اجتماعات املجلس االقتصادي واالجتماعي 
التحضيري للقمة العربية بدورته 21 والتي عقدت 
بالدوحة، وتطوير عم����ل املنظمات واملجالس 
الوزاري����ة العربية، وأوض����اع الهيئة العربية 
للطيران املدني، كما سيبحث املجلس عددا من 
املوضوعات االجتماعية منها املبادئ التوجيهية 
لترسيخ االنتماء ودعم مقومات الهوية العربية 
لدى الطفل، باإلضافة إلى استراتيجية تنمية 
لغة الطفل العربي، وإنش����اء البرملان العربي 
لألطفال، وإنشاء مجلس الوزراء العرب املعنيني 
بشؤون الهجرة واملغتربني العرب. وستعرض 
على املجلس تقارير املجالس الوزارية واملكاتب 
التنفيذي����ة لها والتي تقع حتت مظلة املجلس 
االقتص����ادي واالجتماعي ومنها تقرير الدورة 
االستثنائية ملجلس وزراء النقل العرب، وتقرير 
مجلس وزراء الصحة العرب، وتقرير مجلس 
وزراء الشباب والرياضة العرب، وتقرير الدورة 
االستثنائية ملجلس الوزراء العرب املسؤولني 
عن شؤون البيئة. هذا وتأمل الكويت أن يصدر 
عن املجلس االقتصادي واالجتماعي القرارات 
املناسبة التي تعزز العمل االقتصادي واالجتماعي 
املشترك، وإنها تقدم جميع اخلطوات واجلهود 
الالزمة لتنفيذ قرارات قمة الكويت االقتصادية 

من أجل االرتقاء باملواطن العربي.

يعقد املجلس االقتص����ادي دورته الرابعة 
والثمانني على مستوى وزراء املال واالقتصاد 
العرب اليوم، مبقر األمانة العامة جلامعة الدول 
العربية بالقاهرة مبشاركة وزراء املال واالقتصاد 
العرب واملديرين العامني ملؤسسات العمل العربي 
االقتصادي املشترك. وستشارك الكويت في هذه 
االجتماعات بوفد برئاسة وزير املالية مصطفى 
الشمالي وعضوية عدد من املسؤولني بوزارة 

املالية واجلهات األخرى ذات االختصاص.
العديد من موضوعات  وسيبحث املجلس 
العمل االقتصادي واالجتماعي العربي املشترك 
وفي مقدمتها تقرير األمني العام جلامعة الدول 
العربي����ة حول متابعة تنفي����ذ قرارات الدورة 
السابقة 83 للمجلس ونشاط القطاع االقتصادي 
واالجتماعي باألمانة العامة واإلجراءات املتخذة 

وقرارات املجلس بهذا الشأن.
كما س����يتناول املجلس تقرير وتوصيات 
اللجنة الوزارية املكلفة مبتابعة تنفيذ قرارات 
ونتائج القمة العربية االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية التي عقدت بالكويت خالل الفترة من 
19 الى20 يناير 2009م، وتوصيات فريق العمل 
حول متابعة تنفيذ قرارات القمة االقتصادية.

كما س����يبحث املجلس تط����ورات منطقة 
التجارة احلرة العربية الكبرى ومتابعة مدى 
التزام الدول العربية األعضاء بتنفيذ متطلبات 
املنطقة، والقيود غير اجلمركية، وقواعد املنشأ 
التفصيلية، وإقامة االحتاد اجلمركي العربي، 
كما سينظر املجلس إلى تقارير جلنة املفاوضات 
التجارية وجلنة التنفيذ واملتابعة وهي اللجان 
املعنية بدراسة كل ما يتعلق مبنطقة التجارة 
احل����رة العربية الكبرى. كما س����يعرض على 
املجلس منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى 
والتط����ورات الالحقة، ومتطلبات زيادة كفاءة 
التج����ارة البينية وتس����هيل التجارة في إطار 
منطقة التجارة العربية الكبرى، وقرار مجلس 
وزراء النقل العرب بإنشاء جلنة لتسهيل النقل 
والتجارة، وإعطاء الغرف املشتركة حق إصدار 
شهادات املنشأ املصاحبة للمنتجات املصدرة 
للدول العربية. وسيتناول املجلس إعادة تشكيل 
هيئة محكمة االستثمار العربية املتخصصة، 
وسيدرس املوضوعات التي متت إحالتها من 

مصطفى الشمالي

أكد أن السعر الحالي عادل وبلوغه 90 دوالرًا ليس في صالح الدول المنتجة

بودي لـ »األنباء«: »أوپيك« ليست بحاجة إلى خفض اإلنتاج
وتوقعات بوصول برميل النفط إلى 80 دوالراً نهاية العام الحالي

الشـركات المتعثـرة في حاجة إلـى تنويع اسـتثماراتها عبر »التوزيـع الجغرافي«
ضرورة وضع ضوابط للحدود القصوى لتمويل الشركات ونسبتها لحقوق المساهمين

مشروع الرؤية اليزال في مرحلة التصاميم

ديوان المحاسبة ينتهي من تدقيق العقود النفطية خالل شهرين
عمر راشد

أكد مصدر مس����ؤول ل�»األنباء« أن مشروع الرؤية 
اليزال في مرحلة التصاميم وأن الدراس����ات اخلاصة 
باملشروع يقوم بها الفريق املكلف، مستدركا أن املشروع 
اليزال في مراحل الدراسة األولية، منوها بأن املشروع 

لم يتم إلغاؤه بش����كل كامل.  وردا حول املدى الزمني 
املتوقع إلجناز املشروع، أجاب أن املدى الزمني مرتبط 
بدرجة اإلجناز في كل مرحلة، موضحا أن مدة ال�3 سنوات 
قد تكون غير كافية.  وحول تطورات موضوع العقود 
النفطية، أوضح املصدر أن العقود مت اإلشارة إليها في 

اآلونة األخيرة تتم وفق استثناءات من املجلس األعلى 
للبترول دون وجود رقابة الحقة من ديوان احملاسبة 
منذ 40 عاما، إال أنه مت حتوي����ل تلك العقود للديوان 
لدراستها وإبداء الرأي فيها. وتوقع املصدر االنتهاء من 

تدقيق تلك العقود خالل شهرين من قبل الديوان.

االس����تثمارات اصبحت مطالب 
ضرورية داخل جميع الشركات 
االس����تثمارية، خاص����ة املدرجة 
الى اهمية  بالبورصة، مش����يرا 
الش����ركات ملش����اريعها  اختيار 
االستثمارية، والتأكد من جدية 
التي  االط����راف االس����تراتيجية 
تدخل كمش����ارك اس����تراتيجي 
في املش����اريع فضال عن اخلبرة 

املتوافرة لديها.
واك����د على ض����رورة وضع 
ضوابط تتعلق باحلدود القصوى 
الى  لتمويل للشركات ونسبتها 
حقوق املساهمني وتوافر الضمانات 
الكافية الستمرارية املؤسسة او 
الشركة في الس����وق مع ضمان 

املوارد وثبات التدفق النقدي.

جميع األطراف.
ومن جانب آخر اكد بودي ان 
االزمة التي تش����هدها الش����ركات 
املتعثرة حاليا، اكدت احلاجة املاسة 
الى ضرورة تبني معايير محدودة 
بالنسبة الس����تثمارات املصارف 
والشركات انطالقا من استراتيجية 

واضحة ومعتمدة.
واف����اد بأنه من اه����م املعايير 
الوقت  االستثمارية املطلوبة في 
احلالي احلرص على توقع العائد 
بش����كل جيد فضال ع����ن حتديد 
درجة املخاطرة وقابلية االصول 

للتسييل.
وأضاف ان السياسات املتعلقة 
بتنوي����ع احملافظ االس����تثمارية 
والتوزيع اجلغرافي لها وتنويع 

خاصة ال����دول النامية على احلد 
م����ن املضاربات بأس����عار النفط 
والتي تؤدي ال����ى صعود النفط 
الى مس����تويات ليست في صالح 

احلالية تتجه الى مستويات عادلة 
بالنسبة للدول املنتجة.

واضاف ان ارتفاع االسعار الى 
مستويات اكثر من 90 دوالرا ليس 
في صالح دول »أوپيك« نظرا ألن 
ذلك من شأنه ان يؤثر على النمو 
االقتصادي خاصة في الدول النامية 
مما يتسبب ذلك في تراجع الطلب 
على النفط على املدى املتوس����ط 

والبعيد.
وأش����ار الى ان ارتفاع اسعار 
النفط الى مستويات عالية سيؤثر 
بالس����لب على االنتاج خاصة في 
املناطق الصعبة وبالتالي سيؤثر 
على الطلب مسببا تراجعا كبيرا 
فيه. وشدد على ضرورة ان تعمل 
الدول املنتجة للنفط واملستهلكة 

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
األف����ق لالستش����ارات واخلبير 
االقتص����ادي د.خالد ب����ودي أن 
أسعار النفط احلالية تتجه الى 
التحسن واالنتعاش، متوقعا ان 
تصل الى 80 دوالرا للبرميل مع 
نهاية العام احلالي. وأرجع بودي 
التحسن في اس����عار النفط الى 
التعافي الذي ظهر على اقتصاديات 
العالم من األزمة االقتصادية بشكل 

تدريجي.
واوضح بودي في تصريح ل� 
»األنباء« ان منظمة أوپيك ليست 
بحاج����ة ال����ى ان تتجه خلفض 
انتاجها خ����الل اجتماعها املقبل 
مستندا في ذلك الى ان االسعار 

د.خالد بودي

املؤشر 
السعري 

7816.9
بتغير قدره

-56.8

توضيحا ملا تداولته وسائل االعالم فيما يتعلق بقيام 
شركة الكويت وآسيا مبقاضاة شركة أبيار للتطوير 
العقاري لتسوية مديونية على الشركة تبلغ مليوني 
دينار مستحقة منذ شهرين، ذكرت شركة أبيار للتطوير 
العقاري في بيان لها: نود إخطاركم بأنه لم تصلنا أي 
مطالبات قضائية أو صحف دعاوى أو حتى إنذارات 
بسداد مستحقات لشركة الكويت وآسيا حتى تاريخه. 

وستقوم الشركة بإخطار سوق الكويت لألوراق املالية 
بأي أمر مماث����ل فور حدوثه وفقا مل����ا يقتضيه مبدأ 
الشفافية الذي تنتهجه الشركة، علما أن شركة أبيار 
للتطوير العقاري قد قامت بس����داد وتسوية وجدولة 
التزاماتها املالية جتاه األطراف األخرى بنسبة تتجاوز 
85% وجار استكمال إجراءات التسوية للنسبة املتبقية 

من التزامات الشركة.

»أبيار«: لم تصلنا أي مطالبات قضائية


