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طالب باعتماد سياسات تسهل مكافحة جرائم غسيل األموال من قبل المؤسسات المالية

أكثر من 140 نقطة وقطاع البنوك إلى هبوط لرابع جلسة على التوالي

»مؤتمر غسيل األموال« يدعو لوضع قوانين 
وتشريعات تحدّ من استفحال جرائم األموال

مؤشر السوق السعودي يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 

الكويتـ  كونا: واصل مؤمتر 
مكافحة غســـيل االمـــوال الذي 
تنظمه وزارة التجارة والصناعة 
انشطته في يومه الثالث مبناقشة 
توصيات مجموعة العمل املالي 
ملكافحة غسيل األموال ومتويل 

اإلرهاب.
 وقال مكتب مكافحة جرائم 
غســـيل األموال التابع للوزارة 
في ورقة عمـــل اعدها حول هذا 
املوضوع ان قضية غسيل األموال 
أصبحت قضية عاملية منذ العام 
1980، وتطور االهتمام العاملي بها 
ليتوج في نهاية املطاف بتأسيس 
مجموعة العمل املعنية مبكافحة 

جرائم غسيل األموال.
العمل  وأوضح ان مجموعة 
تعنى باإلجراءات املالية لعمليات 
غسيل األموال وتصدر توصياتها 
بشـــكل دوري وتقوم بتحديث 
هذه التوصيـــات بانتظام وهي 
من التوصيات التي تلقى قبوال 
واســـعا لدى العديد من البلدان 
ويتم تداولها والعمل على تنفيذها 
بشكل واسع في الكثير من دول 

العالم.
وأفـــاد املكتب بـــأن من اهم 
توصيات هذه املجموعة املناداة 

مؤسسة النقد السعودي تدرس زيادة
فترة سداد القروض إلى 10 سنوات

الرياضـ  يو.بي.آي: كشفت مصادر مصرفية سعودية مطلعة ان 
مؤسسة النقد السعودية )ساما( تدرس حاليا طلبا تقدمت به بعض 
البنوك في اململكة لزيادة فترة تسديد القروض االستهالكية من 5 
ــنوات بعدما ارتفعت القروض في نهاية الربع الثالث من  إلى 10 س

العام احلالي إلى 180.3 مليار ريال )نحو 48 مليار دوالر(. 
ــط جديدة إلعادة 10  ــادر أن تكون هناك ضواب وتوقعت املص
سنوات كفترة زمنية لسداد القروض االستهالكية في حالة املوافقة 

على هذا الطلب. 
وأضافت املصادر ان هناك جهات عدة ستدرس القرار في حال 
موافقة مؤسسة النقد كمجلس الشورى وهيئة اخلبراء في مجلس 
ــي نهاية الربع الثالث  ــتهالكية ف الوزراء. وارتفعت القروض االس
ــبة %0.70  من العام احلالي 2009 لتصل إلى 180.3 مليار ريال بنس
مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي مع استمرار حتسن اإلنفاق 

االستهالكي وآفاق النمو في القطاعات املختلفة. 
ــجله القروض  ــنوي تس وهذا االرتفاع هو ثالث ارتفاع ربع س
ــبب الفتور الذي ضرب  ــي نهاية العام املاضي بس بعد هبوطها ف
ــتهلكني مع  ــوك والضبابية التي غطت قطاعات املس قطاعات البن
ــة. وأظهرت البيانات  ــاع املالية واالقتصادية العاملي تدهور األوض
ــعودي ان الزيادة في  ــة النقد الس ــمية التي أعلنتها مؤسس الرس
ــتهالكية لم تشمل بطاقات االئتمان التي التزال من  القروض االس
ــتوياتها في الربع الثالث من العام املاضي 2008 والبالغة  دون مس
9.2 مليارات ريال حيث بلغت بنهاية الربع الثالث من العام احلالي 

2009 نحو 8.8 مليارات ريال. 
وبذلك يكون مجموع حجم القروض االستهالكية وديون بطاقات 
االئتمان التي وصلت بنهاية الربع الثالث من 2009 إلى 189.1 مليار 

ريال مقارنة بـ 188.3 مليار ريال خالل الفترة نفسها من 2008.

الرياض ـ يو.بي.آي: ســــجل مؤشر السوق 
السعودي جلسة امس انخفاضا حادا قاده إلى 
أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر املاضي عند 
6102 نقطة )2.3%( أكثر من 140 نقطة وبتداوالت 
متوسطة جتاوز حجمها الـ 3.6 مليارات ريال )960 
مليون دوالر( فيما واصلت أسهم البنوك قائدة 
انخفاض امس، تراجعها للجلسة الرابعة على 
التوالي وسجلت كل أسهم القطاع انخفاضات.

وتصدر سهم بنك السعودي الهولندي قائمة 
األسهم املنخفضة وتراجع بنسبة قاربت الـ %5 
عند 31.00 رياال وانخفضت أسهم العربي الوطني 
وبنك الرياض والسعودي الفرنسي واجلزيرة 
وســــاب بأكثر من 4% في حني انخفضت باقي 
البنوك بأكثر من 2%. كما سجلت أسهم شركات 
البتروكيميائيات انخفاضات معتبرة أيضا وسجل 
سهم ينساب أكبر نسبة انخفاض بإغالقه عند 
30.20 رياال )14%(. وانخفض سهم شركة سابك 
أكبر شركة مدرجة في السوق السعودي بحوالي 

%1 عند 80.00 رياال.
وأغلقــــت كل أســــهم شــــركات التأمني على 
انخفاضــــات متفاوتة في حني عاكــــس القادم 
اجلديد سهم شــــركة العاملية للتأمني التعاوني 
االجتاه وأغلق عند سعر 38.50 رياال مقارنة بـ 
10 رياالت ســــعر االكتتاب وبتداوالت جتاوزت 

الـ 14.5 مليون سهم.
وخالفا الجتاه املؤشر واصلت اجلوف الزراعية 
تصدرها للشركات األكثر ارتفاعا بنسبة %1.31، 
تليها شركة ثمار بنسبة 0.99%. وحافظ مصرف 
اإلمناء على صدارة السوق بكمية األسهم املنفذة 
مبقدار 29 مليونا و734 ألف سهم بينما تصدرت 
شركة العاملية الصدارة بقيمة صفقاتها بأموال 

بلغت 568 مليونا و611 ألف ريال.
يشــــار إلى أن العديد من املتتبعني يربطون 

بني االنخفاض املســــجل في السوق السعودية 
وقضية مشــــاكل ديون دبي العاملية ويرون أن 
القليل من املســــتثمرين قاموا بعمليات البيع 
بسبب مشاكل دبي العاملية وان عمليات البيع 

هذه هي التي قادت انخفاض السوق.
وحتســــنت عمليات البيع والشــــراء وقيمة 
األموال املســــتثمرة حيث بلغت 195 ألفا و241 
صفقة وسط قيم تداوالت بلغت 3 مليارات و649 
مليون ريال حيــــث مت تداول 151 مليونا و459 
ألف ســــهم وسط تغير في قائمة كبار املالك إذ 
قامت املؤسسة العامة للتقاعد بزيادة ملكيتها 
في شركة معادن إلى 5.8% وقام األمير عبداهلل 
بــــن تركي بن عبدالعزيز بتخفيض حصته في 

شركة أنعام إلى %11.2.
وأكد احمللل املالي وليد بن غيث أن »األخبار 
العاملية بالنسبة لالنتعاش االقتصادي وأسعار 
النفط »تعد من أهم املؤثرات على سوق األسهم 
الســــعودية في األيام املقبلة مشيرا في الوقت 
ذاته الى أنه »ال يبدو أن هناك أمرا ظاهرا مثيرا 

للقلق« في الوقت احلالي.
ويؤكد بن غيث وهو الرئيس التنفيذي لشركة 
املستثمر لألوراق املالية »أن البنوك السعودية 
ليست معرضة بشكل يذكر لديون شركات حكومة 
دبي« لكنه قال »بيانات البيع في جلســــة امس 

ليست واضحة حتى حتلل بدقة«.
إال انه يرى أن »السيولة مازالت في النطاق 
املنخفض« مستبعدا »حدوث مفاجآت حتى نهاية 
العام« وإن كان يرى أن صورة أداء الشــــركات 
ســــتتحدد تدريجيا األســــابيع املقبلة »عندما 
تبدأ الصــــورة تتبلور فيما يتعلق بنتائج أداء 
الشركات في الربع الرابع في ظل أسعار النفط 
واملواد واملنتجــــات البتروكيميائية في الوقت 

احلالي«.

والضوابط الداخلية إضافة الى 
تعزيز التعاون الدولي السيما في 
مجال تبادل املعلومات وتسهيل 

املساعدة القانونية املتبادلة.
وأشـــار املكتب إلى ان هناك 
عددا من التوصيات التي أوصت 
بها املجموعة مت اســـتعراضها 
وتنقيحهـــا عـــام 2003 بهدف 
إنشاء إطار دولي شامل متسق 
ومعزز حلد كبير ملكافحة جرائم 
غسيل األموال وعمليات متويل 

اإلرهاب.
وقـــال ان مـــن أهـــم هـــذه 
التوصيات تشديد األحكام على 
العمالء األعلى خطورة ومتديد 
إجراءات مكافحة غسيل األموال 
للعديد من الشركات غير املالية 
ومتديد املتطلبات احلالية لتغطية 
متويـــل اإلرهاب وحظر البنوك 
الوهمية. يذكر ان مؤمتر »ساهم 
معنا في مكافحة جرائم غسيل 
األمـــوال« الذي تنظمـــه وزارة 
التجارة والصناعة يقام للسنة 
الثالثة على التوالي مبشـــاركة 
نخبـــة من املختصني بشـــؤون 
جرائم غسيل األموال من خبراء 
ومسؤولني ومتتد انشطته حتى 

10 من الشهر اجلاري.

التي تسهل  السياسات  باعتماد 
مكافحة غسيل األموال من قبل 
املؤسســـات املالية واألخذ بعني 
االعتبار ان كشف مرتكبي جرائم 
غســـيل األموال ال يتعارض مع 
احلفـــاظ على قوانني الســـرية 

املصرفية واملشاركة في املبادرات 
متعـــددة األطـــراف واحللـــول 

املطروحة فيها.
انهـــا أوصت أيضا  وأضاف 
القوانني والتشـــريعات  بوضع 
التي تســـمح بضبط ومصادرة 

األمـــوال الناجتة عن النشـــاط 
املالي املجرم وتنفيذ حتديد هوية 
العمالء وقواعد حفظ السجالت 
واعتمـــاد سياســـات احلرص 
املالية  املتزايد في املؤسســـات 
مبا في ذلك وضع السياســـات 

أعرب عن أمله في أن تكون العملة الخليجية نواة لعملة عربية موحدة

سالمة: دول الخليج حجر الزاوية الداعم 
القتصاد المنطقة العربية

المؤتمر الـ 16 للمصارف اإلسالمية يمنح جوائزه

عقد املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية السادس 
عشر أول من أمس برعاية صاحب السمو امللكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، 
وقــــام بتوزيع اجلوائز محافــــظ مصرف البحرين 
املركزي رشيد املعراج. وتعتبر اجلوائز املصرفية 
اإلسالمية التي توزع منذ اطالق املؤمتر قبل 16 عاما، 

من أعرق اجلوائز وأرفعها مكانة في العالم.
وقد منحت جائزة الشخصية املصرفية اإلسالمية 
املرموقة لعام 2009 للرئيــــس التنفيذي ملجموعة 
البركة املصرفية عدنان أحمد يوســــف، فباإلضافة 
الى دورة في توجيه وقيادة املجموعة خالل األزمة 
االقتصادية العاملية الصعبة، فقد أطلق يوسف العديد 
من املبادرات االســــتراتيجية الرئيسية التي تهدف 
إلى خدمة املصالح األوسع لقطاع املالية اإلسالمية، 
ومن بينها مبادرته لتأسيس مصرف إسالمي عاملي 
سيطلق خالل وقت قريب وهو »بنك االستخالف« 
بتمويل قدره 100 مليار دوالر. وسيشكل هذا البنك 
منصة قوية للقطاع بوصفه أكبر بنك إســــالمي في 
العالم. وإضافة إلى ذلك، وبوصفه رئيسا ملجلس إدارة 

احتاد املصارف العربية، فقد طرح يوسف اقتراحات 
جديدة وقدم دعما قويا لتعزيز القطاع املصرفي في 
املستقبل. ويتم منح هذه اجلائزة املرموقة للشخص 
الذي يحصل على أصوات زمالئه في القطاع، بينما 
تقوم شــــركة ايرنســــت اند يونغ بتدقيق النتائج. 
ويوسف هو أول شخص يفوز بجائزة الشخصية 
املصرفية اإلســــالمية للمرة الثانية، بعد أن فاز بها 
أول مرة عام 2004. وحصل عالم الدين الشيخ ناظم 
يعقوبي على جائزة القيادة في القطاع لعام 2009 
والتي متنح للشخصية املهمة والرائدة في القطاع 
التي تظهر صفات قيادية قوية وتترك تأثيرا طويل 
األمد على املصرفية اإلسالمية والقطاع املالي. وقد 
حاز اجلائزة تكرميا خلدمته وقيادته املمتدة لعشرات 

السنوات لقطاع املصرفية اإلسالمية العاملية. 
أما جائزة التميز للمؤسسات والتي مينحها املؤمتر 
للمؤسســــة املالية التي تتميز فــــي تطبيق معايير 
األداء الرئيسية مبا فيها التميز في القيادة والتوجه 
االستراتيجية الكلي ألعمالها في املصرفية اإلسالمية، 

.)BLME( فقد منحت لبنك لندن والشرق األوسط

الرئيس التنفيذي لمصرف البركة يحصد الجائزة األولى

تلعبه اي منطقة اليوم مرتبط بإمكانات السوق لديها.  
وشــــدد على اهمية العملة في عاملنا احلاضر للدور 
الذي تؤديه في معاجلة االزمات قائال »بسبب وجود 
عملة قابلة للتحويل كالدوالر واجلنيه االسترليني 
واليورو متكنت املصارف املركزية والدول من ضخ 

ما يكفي منها النقاذ االقتصاد والقطاع املالي«.
 واضاف في هذا السياق »اذا وجدت لدينا عملة 
متتلك هذه امليزات يصبح باالمكان معاجلة االمور 
داخليا بقدراتنا الذاتية وتصبح املنطقة قادرة على 
النمو بشكل اكبر وتستفيد منه كل الدول واملجتمعات 

العربية«.

بيروت ـ كونا: قال حاكم مصرف لبنان املركزي 
رياض سالمة امس، ان دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية تعتبر حجر الزاوية الداعم القتصاد 
املنطقــــة المتالكها االمكانات فــــي مواجهة االزمات 
املالية.  جاء ذلك في تصريح صحافي حول اهمية 
دور القمة الـ30 لدول مجلس التعاون اخلليجي التي 
تستضيفها الكويت منتصف الشهر اجلاري في حفظ 

املنطقة من التداعيات املالية العاملية.
 وقال سالمة ان دول اخلليج تعتبر حجر الزاوية 
الداعم الستقرار االسواق في املنطقة العربية نظرا ملا 
تتمتع به من امكانات وقدرات خصوصا على الصعيد 
املالي.  واضاف في هذا املجال ان »موازنات دول اخلليج 
لم تتأثر بانخفاض اسعار النفط التخاذها االجراءات 
واتباعها السياسات املالية الكفيلة بحماية اقتصاداتها 

من أي تأثيرات ناجمة عن االزمة املالية«.
 واشار الى ان دول املنطقة ستستفيد جميعا من 
هذه االجــــراءات قائال »لدينا الثقة بان تظل منطقة 
اخلليج العربي القطار الذي يدفعنا نحو االمام في 
عملية النمو«.  وحول اعتماد العملة اخلليجية املوحدة 
قال سالمة ان ذلك »يساعد في خلق اسواق اكبر في 
املنطقة وتفعيل اســــواق رأس املال ودفع االقتصاد 
قدما من حيث زيادة حجم االســــتثمارات خصوصا 

في املشاريع املنتجة«.
 واكد ســــالمة ان تبني قمــــة الكويت اخلليجية 
للعملة املوحدة »سيساهم ايضا في تفعيل التجارة 
البينية العربية«.  واعرب عن امله في ان تشكل هذه 
العملة بداية لعملة عربية موحدة تغطي اسواقا اوسع 
ومتكن العالم العربي بان يكون العبا في التوازنات 
واملشــــاريع االقتصادية املستقبلية الن الدور الذي 

الذهب يسجل 1142.3 دوالراً لألوقيةالصين تنشئ مركزًا ماليًا دوليًا 

ارتفاع حاالت إفالس الشركات األلمانية

بيغينغـ  )يو بي آي(: أعلنت الصني أنها ستحول مدينة ناننينغ مركز 
منطقة كوانغشي ذاتية احلكم في اجلنوب الغربي إلى مركز مالي دولي. 
وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« ان املدينة أصبحت بعد 
ســــنوات من التطوير واحدة من املراكز االقتصادية الناشئة في جنوب 
غرب الصني. وتســــعى ناننينغ لتحقيق هــــدف طرحته »خطة تنمية 
املناطــــق االقتصادية في خليج بيبوه في منطقة كوانغشــــي« وضعها 
مجلس الدولة الصيني لتطوير املدينة وحتويلها إلى مركز مالي إقليمي 
ودولــــي وحققت مدينة ناننينغ ارتفاعا بأكثر من10% في الناجت احمللي 
لسبع سنوات متتالية وحققت ارتفاعا بنسبة20 % من حيث العائدات 
املالية واالستثمارات االجتماعية الثابتة وإجمالي قيمة االنتاج الصناعي 
ومجمل مبيعات التجزئة لالستهالك االجتماعي. ويوجد حاليا في مدينة 
ناننينغ 4 بنوك حكومية و8 بنوك جتارية مساهمة وبنك جتاري إقليمي 
و25 شــــركة تأمني. واحتل حجم الودائع غير املسحوبة وحجم الودائع 
غير املسددة ملختلف الهيئات املالية في املدينة بنسبة33.13 و %45.95 
من إجمالي الودائع غير املسحوبة وحجم الودائع غير املسددة في منطقة 
كوانغشــــي خالل العام 2008. وقال مسؤول في حكومة املنطقة ان بناء 
مركز مالي إقليمي ودولي ال يسد متطلبات تسريع منو املدينة فحسب 

بل يرمى أيضاع إلى دعم تطويرها املتناغم.

لندنـ  رويترز: واصلت أســـعار الذهب خسائرها وانخفضت 
1.2% في اوروبا امس لتسجل أقل مستوى في اجللسة عند 1142.30 

دوالرا لألوقية مع ارتفاع الدوالر أمام سلة من ست عمالت.
 وانخفض اليورو أمام الدوالر بفعل مخاوف بشـــأن ســـالمة 
الوضع املالي لليونان بعد أن خفضت مؤسسة فيتش التصنيف 

االئتماني للدولة العضو في االحتاد األوروبي.
 وبلغ سعر الذهب في التعامالت الفورية 1142.60 دوالرا لألوقية 

مقابل 1156.90 دوالرا عند اغالق أمس االول في نيويورك.

برلنيـ  د.ب.أ: قال مكتب اإلحصاء االحتادي في أملانيا امس، إن حاالت 
إفالس الشــــركات األملانية ارتفعت بنســــبة 17.4% في سبتمبر مقارنة 
بالشهر نفسه من العام املاضي. وقال مكتب اإلحصاء مبقره في فيسبادن 
إن العدد اإلجمالي حلاالت اإلفالس خالل ســــبتمبر في أكبر اقتصاد في 
أوروبا ارتفع إلى 14430 حالة. وارتفعت حاالت اإلفالس عموما بنسبة 
10% مقارنة بسبتمبر من عام 2008. وزادت حاالت إفالس األفراد بنسبة 
7.4% خالل الشهر نفسه قبل عام. وزادت حاالت إفالس الشركات بنسبة 
11.2% لتصل إلى 24717 حالة خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر وذلك 
مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي. ووصلت حاالت اإلفالس عموما 
إلى 121337 حالة خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر بزيادة نسبتها %3.8 

مقارنة بالفترة املقابلة من العام املاضي.

النفط فوق 74 دوالرًا للبرميل بفضل ضعف الدوالر

النفط والبنزيـــن في الواليات 
املتحدة مما ســـيزيد من حجم 

االمدادات املرتفعة بالفعل.
ومن املنتظر ارتفاع مخزونات 
النفط 500 ألف برميل ومخزونات 

البنزين 1.4 مليون برميل. 

مؤشرات اقتصادية وأسواق مالية 
أخرى مثل األسهم هذا العام بحثا 
عن بوادر على انتعاش من شأنه 

أن يدعم الطلب على اخلام.
ومن املتوقع أن تظهر تقارير 
هذا األسبوع ارتفاع مخزونات 

له خالل عند 72.39 دوالرا.
وحتى أمس كانت األســـعار 
تتحرك فـــي نطاق بني 75 و80 
دوالرا للبرميـــل منذ منتصف 

أكتوبر.
 وتطلـــع املســـتثمرون إلى 

لندنـ  رويترز: ارتفعت أسعار 
النفط فوق 74 دوالرا للبرميل 
امس، بعد تراجعها 2% في اليوم 
السابق مدعومة بضعف الدوالر 
لكن تباطؤ انتعاش الطلب على 
الطاقة ووفرة االمدادات حدا من 

املكاسب.
 وتسبب ضعف الدوالر في 
الســـلع املقومة بالعملة  جعل 
أكثـــر كلفة حلائزي  األميركية 
العمالت األخرى وزاد الضغوط 

على أسعار النفط.
 وكبح مســـؤولون كبار في 
مجلس االحتياطـــي االحتادي 
»البنـــك املركـــزي« األميركـــي 
التكهنات بشـــأن زيادة سريعة 
في أســـعار الفائـــدة األميركية 
وهي التعليقات التي أثرت على 

الدوالر.
 وقال محلل السلع األولية في 
كومنولث بنك ديڤيد مور »تراجع 
الدوالر األميركي في الســـاعات 
األخيرة وهذا أيضا عامل ساعد 

أسعار النفط بشكل طفيف«.
 وارتفع سعر اخلام األميركي 
في عقود تسليم يناير 35 سنتا 
إلى 74.28 دوالرا للبرميل بعد 
أن انخفـــض 1.54 دوالر أ مس 

االول.
كما صعد خام مزيج برنت 53 

سنتا إلى 76.96 دوالرا.
 والمس النفط أدنى مستوياته 
منذ 27 ديسمبر في وقت سابق 
من اجللسة عندما بلغ أقل سعر 

جانب من التكرمي

جانب من أنشطة املؤمتر

رياض سالمة

ضعف الدوالر يرفع النفط إلى مستوى 74 دوالرا


