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نظمت األمانة العامة 
الحتاد غرف دول مجلس 
اخلليج����ي  التع����اون 
بالتع����اون م����ع األمانة 
التعاون  العامة ملجلس 
اخلليجي وغرفة جتارة 
الكويت ندوة  وصناعة 
تقييم االحتاد اجلمركي 
التي عقدت صباح يوم 
األربعاء 26 مايو املاضي 
وشارك فيها ممثلو العديد 
م����ن اجله����ات املعنية 
القطاع اخلاص  وممثلو 

بدول املجلس.
والالفت للنظر في هذه 
الندوة أن الصعوبات التي 

تواجه االحت����اد اجلمركي جاء طرحها من 
ممثلي القطاع العام وخاصة املس����ؤولني 
في اجلمارك. والبد هنا من تسجيل املوقف 
الش����جاع واملش����رف الذي أكده مدير عام 
اجلمارك إبراهيم عبداهلل الغامن في الكويت 
الشقيقة على أن االحتاد اجلمركي اخلليجي 
لم يكن العامل املس����اعد في زيادة التبادل 
التجاري بني دول املجلس، بل أن التطورات 
الراهنة ورغبة اإلنسان اخلليجي في التعاون 
مع أخيه أدت إلى زيادة هذا التبادل، مشيرا 
كذلك إلى عدم متثيل ش����ريك العمل وهو 
القطاع اخلاص في مناقشة األنظمة والقوانني 

املتعلقة باجلمارك. 
ولعل ما طرحه رئيس مكتب التدقيق العام 
واحلفظ باإلدارات العامة للجمارك في الكويت 
ورئيس جلنة االحتاد اجلمركي اخلليجي 
حسام سليمان الصهيل جاء ليؤكد ما ذهب 
إليه األمني العام لالحتاد ورئيس جلنة النقل 
البري باألمانة العامة لالحتاد عبدالرحمن 
العطيشان من أن هناك العديد من املشاكل 
والصعوبات الناجتة عن ضعف التعاون بني 
اجلهات الرسمية والقطاع اخلاص في تذليل 

املعوقات املتعلقة باالحتاد اجلمركي. 
لقد كشفت الندوة مبا ال يدعو إلى الشك 
القص����ور في االحت����اد اجلمركي  جوانب 
اخلليجي، والتي ال تتماش����ى مع تطلعات 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي الذين 
يعملون على تنفيذ كل ما من شأنه تسهيل 
تنقل املواطنني والس����لع بني دول مجلس 

التعاون.
وان جاز لنا في هذه الوقفة السريعة أن 
نعرض ألهم املعوقات التي تواجه االحتاد 
اجلمركي، فإننا نق����ول: أنها تتلخص في 
مشكلة توزيع إيرادات اجلمارك بني الدول 
األعض����اء. إال أن هذا املعوق يجب أال يقف 
حجر عثرة في سبيل إمتام التكامل واالتفاق 

على أسس التعريفة املوحدة. 
ولعل أفضل احللول املطروحة التي ميكن 
اللجوء إليها في هذا الشأن، هو تسليم كل 
دولة ما يتحصل لها من إيرادات مع إيداع 
نس����بة معينة من مجموعها في صندوق 
يخصص إلعانة الدولة التي تعاني نقصا في 
إيراداتها اجلمركية بسبب انضمامها للتكامل 
أو أن يتم حتويله إلى موازنة األمانة العامة 
ملجلس التعاون لتمويل األنشطة التابعة لها 
مع االستفادة من جتربة االحتاد األوروبي 

في هذا اخلصوص. 
وفي أحس����ن األحوال، ف����إن اإليرادات 
اجلمركية في دول مجلس التعاون اخلليجي 
تساهم بنسبة ال تتجاوز ال� 10% من مجموع 
اإلي����رادات احلكومية. لذلك، يجب أال يقف 
هذا املوضوع حجر عث����رة بوجه االحتاد 

اجلمركي. 
كما أنني أرى أهمية اإلس���راع بتوحيد 
جميع التش���ريعات واللوائح واإلجراءات 
املنظم���ة للتجارة س���واء اجلمركية منها 
وغير اجلمركي���ة بني دول املجلس، كذلك 
ضرورة اإلس���راع ف���ي توحي���د قوانني 
املواصف���ات واملقاييس لتقليص العوائق 
الفنية واالعتراف املتبادل باملواصفات داخل 
دول املجلس من أجل زيادة التبادل السلعي 

بني دول املجلس.
كما أنني أقترح إنشاء هيئة جمركية عليا 
لدول مجلس التعاون تش���رف على األداء 
اجلمرك���ي مكونة من ممثلني عن األجهزة 
الرسمية املعنية والقطاع اخلاص، مع تشكيل 
جلنة فنية ملتابعة إزالة املعوقات بني دول 
املجلس، بحيث تخول بالصالحيات الالزمة 
ملعاجلة هذه املعوقات بصورة مباش���رة 

بالتنسيق مع األجهزة املعنية.
كما يج���ب على دول املجلس س���رعة 
االنتهاء من مشروع الربط اآللي اجلمركي 
بني إدارات اجلمارك بدول مجلس التعاون، 
وتوضيح اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل 
املصانع التابعة للمناطق احلرة من أجل 
تسهيل التبادل السلعي داخل دول املجلس، 
وزيادة توعية القطاع اخلاص باإلجراءات 
املتبعة في املنافذ البينية، وفي هذا السياق 
نرى وجوب توعية املنتجني واملصدرين 
بجميع اإلجراءات واملس���تندات املطلوبة 
لتصدير املنتجات إلى باقي دول املجلس 

أوال بأول عن طريق ورش العمل.
كما يهمنا أن نشير في هذه املقالة إلى ما 
طرحه رئيس جلنة النقل البري اخلليجية 
عبدالرحمن العطيشان من مقترحات نرى 
من امله���م العمل على تفعيله���ا من اجل 
تسهيل وتفعيل دور شركات النقل خلدمة 
املستوردين واملصدرين والتي يأتي على 
رأس املستفيدين منها الشركات واملصانع 
السعودية الشريك التجاري األكبر ضمن 
دول مجل���س التعاون في اجلمارك، وأهم 

هذه املقترحات هي:
1- السماح للشاحنات الفارغة باحلركة 
بني دول مجلس التعاون من دون قيود خاصة 

حيث ان 70% من الشاحنات 
اخلارجة من دول مجلس 

التعاون فارغة.
2- السماح للشاحنات 
اخلليجي����ة بالتحميل من 
أي بلد بغ����ض النظر عن 

جنسية السائق.
3- إجن����از املعام����الت 
لش����احنات  اجلمركي����ة 
الترانزي����ت عل����ى م����دار 
الس����اعة في جميع منافذ 

دول املجلس.
4- تخصيص 4 مسارات 
املنافذ  ملداخل ومخ����ارج 
احلدودية مقسمة للفارغ 
والترانزي����ت  واحملم����ل 
والطوارئ وجتهز الساحات اجلمركية بأحدث 
املتزايدة بني  التقنيات الستيعاب احلركة 

دول مجلس التعاون.
5- االرتقاء مبستوى املرافق على املنافذ 
احلدودية بني دول املجلس وتقدمي أفضل 
اخلدمات مع توفير مرافق عامة للمخلصني 
ورواد املنفذ وزي����ادة اإلضاءة واللوحات 

اإلرشادية.
6- وضع عيادة وسيارة إسعاف بشكل 
دائ����م على املنافذ لدعم احل����االت الطارئة 
بالنسبة للمس����افرين وسائقي الشاحنات 

ملواكبة الزيادة في احلركة.
7- تطوير النظ����ام اجلمركي اآللي مبا 
يتواكب مع التقدم احلاصل في مجال تقنية 
املعلوم����ات وربطه م����ع باقي دول مجلس 
التعاون ليكون نظام����ا إلكترونيا موحدا 

خليجيا يوفر الوقت واجلهد.
8-  إعط����اء صالحية لس����لطات املنفذ 
بالس����ماح للس����ائقني األجان����ب مبغادرة 
السعودية بعد جتاوز 72 ساعة في السعودية 

في احلاالت االستثنائية. 
9- إصدار تأش����يرات خليجية متعددة 
السفر يسمح فيها للسائق األجنبي باملرور 
دون معوقات مع عدم الس����ماح له بالسفر 

خارج نطاق اخلليج إال من بلد اإلقامة. 
وعلى صعيد املرور، فإننا ندعو إلى عدم 
السماح بسير الشاحنات في حال عدم توافر 
األشرطة العاكسة للضوء خلف الشاحنات 
وصدامات ذات مواصف����ات دولية لتوفير 
أقصى حد من السالمة في حال احلوادث، 
وإنش����اء مواقف للش����احنات خارج املدن 
الرئيسية في دول مجلس التعاون كمراكز 
جتمع للشاحنات على أن تشتمل على جميع 
اخلدمات الضرورية من مرافق فندقية وورش 
صيانة وامن وصحة ومرور ومطافئ وخدمات 
مساندة، عالوة على السماح لشركات النقل 
اخلليجية بفتح فروع أو مكاتب رئيس����ية 
في دول املجلس دون قيود أو شروط فيما 
يخص نقل البضائع أو املسافرين تطبيقا 
للقرار الصادر من مجلس التعاون اخلليجي 

في هذا اخلصوص.
كما ندعو للرقي باخلدمات املقدمة مبحطات 
الوقود على الطرق السريعة التي تربط دول 
املجلس خصوصا اململكة العربية السعودية 
وأن تكون اخلدمات املقدمة على مستوى جيد 
أفضل مما هي عليه كونها تخدم العابرين 
عليها من س����ائقي الشاحنات واملسافرين 
على احلافالت بحيث تشتمل هذه احملطات 
على خدمات متكاملة من دورات مياه نظيفة 
وموتيالت وسوبرماركت وورشة صيانة 

)ميكانيكا وكهرباء(.
إننا من خ���الل هذه الوقفة وبعد مرور 
7 س���نوات على االحتاد اجلمركي البد لنا 
من أن نوجه نداء إلى املسؤولني في الدول 
األعضاء إلى ضرورة اإلسراع في قيام االحتاد 
اجلمركي وجتاوز جمي���ع املعوقات التي 
تعترض طريقه، والعمل على إشراك القطاع 
اخلاص اخلليجي من خ���الل احتاد غرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي في عضوية 
جلنة االحتاد اجلمركي، كذلك، إشراكه في 
مناقشة جميع األنظمة واإلجراءات والقرارات 
املتعلقة باالحتاد اجلمركي، وفسح املجال 
أمام املنتجات الوطنية بالتنقل بكامل حريتها 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي، عالوة 
على تفعيل جهة قضائية للفصل في جميع 
الش���كاوى والصعوبات. وميكن أن يلعب 
مركز التحكيم التجاري اخلليجي هذا الدور 

مع منحه جميع الصالحيات الالزمة.
كما نقترح تنظيم لقاء مشترك لألمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي يشارك فيه 
أعضاء جلنة االحتاد اجلمركي اخلليجي، 
مدي���رو إدارات اجلمارك، مدي���رو ادارات 
اجل���وازات، ممثلون م���ن القطاع اخلاص 
اخلليجي، احتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجي، مس���ؤولو املرور والبلدية في 
احلدود، هيئة املواصفات واملقاييس بدول 
املجلس بهدف التنسيق والعمل املشترك.

كما أننا ندعو لرفع اإلجراءات املتعلقة 
مبنع تصدير املنتجات اخلليجية إلى بقية 
دول املجلس حتت مسميات مختلفة منها 

اإلجراءات احلمائية. 
وإن جاز لنا أن نختم هذا التقرير، فإننا 
نؤكد بحق وبش���هادة كل احلضور أهمية 
هذه الندوة التي بحثت موضوعا في غاية 
األهمية في الوقت الذي ش���هدت حضور 
القطاع احمللي وممثلي اجلهات الرس���مية 
من دولة الكويت الشقيقة واملسؤولني في 
األمانة العامة لالحتاد في مجلس التعاون 
ودول���ة قطر، في حني غ���اب عنها ممثلو 
اجلهات املختص���ة من بقية دول املجلس. 
ونتطلع من خ���الل التعاون واملتابعة مع 
األمانة العام���ة بدول املجلس الى أن نرى 
التوصيات الصادرة عن الندوة وقد حتققت 

في املستقبل القريب.

 االتحاد الجمركي..
واقع أم مازال حلمًا ينتظر التطبيق؟

بقلم: عبدالرحيم نقي
األمين العام التحاد غرف دول 

مجلس التعاون الخليجي 

تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني برعاية إعالمية من »األنباء«

انطالق الملتقى الدولي التاسع للتشغيل والصيانة 
في الدول العربية في بيروت غدًا

اعلن مجلس ادارة املعهد العربي 
للتش����غيل والصيانة ومجموعة 
أكزيك����ون الدولية ع����ن انطالق 
»امللتقى الدولي التاسع للتشغيل 
والصيانة في الدول العربية« غدا 
والذي يس����تمر حتى 10 اجلاري 
في احلبتور غراند أوتيل )س����ن 
الفيل(، حتت رعاية رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ سعد الدين احلريري 
وبالتعاون مع وزارة األشغال العامة 
والنقل في لبنان، املؤسسة العامة 
لتحلية املي����اه املاحلة في اململكة 
امللك  العربية السعودية، جامعة 
 � العس����كرية  سعود، األش����غال 
وزارة الدفاع والطيران السعودية، 
املؤسسة العامة للتدريب التقني 
واملهن����ي الس����عودية، الش����ركة 
الس����عودية للكهرب����اء، املنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية )جامعة 
الدول العربية(، جامعة تورونتو 
في كندا، نقابات الصيانة الوطنية 

14 ورشة عمل وسيتم توزيع الدورة 
السادسة »جائزة احلريري العربية 
للتشغيل والصيانة« للعام 2010 
بفروعها اخلمسة على الفائزين بها 

خالل حفل العشاء الرئيسي.
كما سيصاحب أنشطة امللتقى 
التاس����ع  العربي  اقامة »املعرض 
للصيانة« لعرض أهم أس����اليب 
الصيانة احلديثة من خالل عرض 
الشركات العاملية املتخصصة في 
مج����االت اخلدمات االستش����ارية 
الهندسية والتدريب واستخدامات 
احلاسب اآللي وعدد ومعدات ومواد 
الصيانة وأنظمتها، ويضم املعرض 
الش����ركات  أيضا أجنحة لبعض 
الرائدة في املنطقة واملتخصصة 
التش����غيل  في تق����دمي خدم����ات 

والصيانة.
يذكر ان »األنباء« هي الشريك 
االعالمي وراعي اعالمي حصري 

في الكويت للملتقى.

وقعت مجموعة إيالف للفنادق 
وشركة مشاعر القابضة، مؤخرا 
اتفاقية التعاون اإلستراتيجي 
بينهما، وذلك في خطوة يتوقع 
لها أن تعزز من حضور العالمة 
التجارية للش���ركتني وتكرس 
ريادتهما وتفردهما في تقدمي 
أرقى اخلدمات في هذا القطاع 

احليوي.
وقد وقع االتفاقية كل من، 
نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
إيالف طارق النبلسي، والرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة مش���اعر 
العوضي،  القابض���ة جاس���م 
حيث جرت مراسم التوقيع على 
هامش االفتتاح الرسمي الضخم 
لفندق إيالف املشاعر وتدشني 
خدمة احلجز عب���ر اإلنترنت 
لشركة مجموعة خدمات احلج 
والعمرة مش���اعر، والذي أقيم 
املاض���ي بفندق جي  األربعاء 
الكوي���ت، حتت رعاية  دبليو 
وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية د.ع���ادل الف���الح 
وبحضور الس���فير السعودي 
لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز 

وبهذه املناسبة اعرب جاسم 
العوضي عن سعادته بتوقيع 
اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية 
إي���الف للفنادق  بني ش���ركة 
الس���عودية وش���ركة مشاعر 
القابضة والت���ي تأتي انطالقا 
من إستراتيجية النمو واالرتقاء 
املتواصل التي تنتهجها الشركة 
التنافس���ية،  لتعزيز قدراتها 
مش���يرا إل���ى أن افتتاح فندق 
إيالف املشاعر يعد الثمرة األولى 
لهذه الشراكة اإلستراتيجية التي 
يؤمل لها أن تش���هد املزيد من 
التوسع في املستقبل القريب.

م���ن جانبه، أع���رب طارق 
النبلسي عن اعتزازه بتوقيع 
اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية 
الطرفني، معتب���را ان من  بني 
ش���أنها أن ترس���ي القواع���د 
األساسية لتعاون راسخ ومثمر 
يعزز إلى حد كبير من حضور 
وانتش���ار العالم���ة التجارية 
للطرفني ويزي���د من قدرتهما 
على تقدمي أرقى اخلدمات في 
مجال السياحة والسفر وخدمات 

احلج والعمرة.

مشيدا باخلدمات املتميزة التي 
توفرها تلك الشركات واحلمالت، 
األمر الذي أكسبها مكانة مرموقة 
ومتميزة على املستويني احمللي 

واإلقليمي.

ل���ه خالل حفل  وفي كلمة 
الفالح  أثنى د.عادل  االفتتاح، 
عل���ى الدور ال���ذي تنهض به 
الش���ركات الكويتية وحمالت 
احلج في مواسم احلج والعمرة 

وحشد من كبار املسؤولني في 
ش���ركات ووكاالت الس���ياحة 
والس���فر وش���ركات الطيران 
والعديد م���ن أصحاب حمالت 

احلج والعمرة.

العربية للمشاركة في اعمال امللتقى. 
ويتضمن برنامج الدورة اجلديدة 
من املؤمتر وعلى مدار 4 أيام نحو 

والنقل اللبناني غازي العريضي 
الى جميع وزراء  دعوات رسمية 
األش����غال والبلديات ف����ي الدول 

في االحتاد األوروب����ي، وامللتقى 
العاملي للصيانة.

كما ارسل وزير االشغال العامة 

غازي العريضي سعد الدين احلريري

جاسم العوضي وطارق النبلسي خالل توقيع االتفاقية 

على هامش االفتتاح الرسمي لفندق إيالف المشاعر

اتفاقية تعاون بين »مشاعر« و»إيالف للفنادق«

وص����ف تقري����ر ش����ركة املصال����ح 
االستثمارية الش����هري حركة تداول 
السوق عن ش����هر مايو بأن السوق 
خلق لنفسه أزمة مالية قوية مكنته من إجناز تراجع 

جديد يضاف إلى سجله التراجعي السابق.
وبني التقرير اخلاص ب� »األنباء« أن تراجع السوق 
جاء طبيعيا على خلفية األزمة التي مر العالم بها في 
دول منطقة اليورو والتي تراجع على اثرها اليورو 
مقابل جميع العمالت وخاصة الدوالر الى مستويات 
ما قبل ثالث س����نوات، اذ سجل سعر اليورو مقابل 
الدوالر 1.22 دوالر، أضف الى ذلك تراجعه امام العمالت 
االخرى، الفت����ا الى أنه نتج عن ذل����ك »هلع وقتي« 
لدى جميع االسواق املالية العاملية فتراجعت بنسب 
عالية وخاصة في اسواق الدول املعنية وهي اليونان 

واسبانيا والبرتغال وايطاليا.
وب����ني التقرير أنه وتأثرا بتل����ك التراجعات، فقد 
تراجعت تبعا لذلك األسواق املالية وأسعار النفط إلى 
م����ا دون 65 دوالرا، وكان طبيعيا ان تتراجع جميع 
االسواق املالية في املنطقة مبا في ذلك سوق الكويت 
فهو الس����باق كما عودنا بفعل املضاربة التي تسود 

على شكل التداول في الفترة األخيرة.
وسرعان ما تخطت دول منطقة اليورو هذه االزمة 
وتعافت اسواقها وانتعشت تبعا لذلك اسعار النفط 

وعاودت االرتفاع مرة اخرى متخطية ال� 75 دوالرا، 
وانتعشت على اثرها جميع اسواق املنطقة مستعيدة 
جميع خسائرها تقرييا في ارتفاعات يومية لم تعهدها 
تلك االسواق منذ فترة بعيده اما سوق الكويت فظل 
على حاله يترقب نزوال. ثم جاء إعالن ش����ركة زين 
لتوزيع 170 فلسا للسهم بعد اعتراض الهيئة العامة 
لالستثمار وقد فضلت الشركة ايقاف السهم عن التداول 
حتى يتم امتام التوزيع دون ان نرى اي جدوى من 
هذا االيقاف الذي ال معنى له فال يوجد هناك ش����يء 
مبهم ينتظر املستثمرين ايضاحه ليتم ايقاف السهم 

عن التداول من اجله حتى تنجلي األمور.
وقد كان للهيئة العامة لالس����تثمار موقف سلبي 
حيال اقرار توزيع نقدي لم توافق عليه وبتصرف ال 
مسؤول من الهيئة العامة لالستثمار على اعالن فكرة 
بيع حصتها مما اضر بالسوق الى حد كبير اذ الوقت 
ال يتناسب باملرة لسحب س����يولة من السوق الذي 
جفت جميع منابعه، كما مت االعالن خالل الشهر عن 
الرغبة في تأسيس صندوق للتنمية برأسمال قدره 
عش����رة مليارات دينار لتمويل الكثير من املشاريع 
املزمع اقامتها وفق����ا خلطة التنمية املنتظرة وليكن 
االعالن مبنزلة الضربة القاصمة لقطاع البنوك وهو 
القط����اع الوحيد الذي ظل محافظ����ا على ادائه خالل 

فترة االزمة تقريبا.

في تقريرها الشهري والخاص بـ »األنباء« عن أداء السوق لشهر مايو

»مصالح االستثمارية«: سيولة السوق
نحو مزيد من الجفاف  خالل المرحلة المقبلة

تقـرير

»بيان«: شح السيولة أفقد الشركات 
0.49 ٪ من قيمتها الرأسمالية

أوضح التقرير األس���بوعي الصادر عن ش���ركة بيان 
لالستثمار أن سوق الكويت لألوراق املالية انهى تداوالت 
األس���بوع املاضي على تراجع وسط استمرار الضعف 
امللحوظ في مس���تويات التداول، حيث أقفل املؤشر السعري على 
انخفاض بنسبة 1.13% مقارنة بإغالق األسبوع السابق، فيما بلغت 
نس���بة تراجع املؤش���ر الوزني 0.31% بفعل التماسك النسبي في 

أسعار األسهم القيادية. 
وأشار التقرير إلى أن القيمة اليومية لألسهم املتداولة 25 مليون 
دينار كما وصلت األحد املاضي إلى أدنى مس���توياتها منذ يناير 
من العام 2009، إذ بلغ إجمالي قيمة التداوالت في تلك اجللسة 16 

مليون دينار تقريبا. 
وكان السوق قد حقق منوا محدودا بنهايتها، لكنه عاد ليتكبد 
خسائر حادة في جلسة يوم االثنني على اثر عمليات بيع واسعة، 
فتراجعت بذلك أسعار ما يزيد على 80% من األسهم املتداولة يومها. 
حاول الس���وق التماسك في اجللسات املتبقية من األسبوع وسط 
تداوالت متذبذبة، ومتكن من تعويض اجلزء األكبر من خس���ائر 
املؤشر الوزني، فيما كانت مكاسب املؤشر السعري محدودة جدا. 
وقد بلغ املتوس���ط اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع املاضي 
20.82 ملي���ون دينار بانخفاض كبير نس���بته 42.14% عن معدل 
القيمة في األس���بوع السابق، في حني نقص متوسط عدد األسهم 

املتداولة بنسبة 16.56% ليصل إلى 164.19 مليون سهم.
وقد تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق املالية 
بنسبة 0.49% خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 30.55 مليار دينار 
بنهاية تداوالت األسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لستة 
قطاعات من السوق مقابل منوها للقطاعني الباقيني. وتصدر قطاع 
االستثمار الئحة القطاعات اخلاسرة، إذ نقصت قيمته الرأسمالية 

بنسبة بلغت 3.31% بعد أن وصلت إلى 2.77 مليار دينار.

مجموعة العشرين: االنتعاش العالمي أسرع مما كان متوقعًا
بوس����ان � وكاالت: أكد وزراء 
املالي����ة واملصرفي����ون ف����ي دول 
مجموع����ة العش����رين أم����س ان 
االقتصاد العاملي »ينمو بأس����رع 
مما كان متوقعا« لكن بشكل غير 

متساو بني الدول.
وقال مس����ؤولو املجموعة في 
بيان في ختام اجتماع في بوسان 
ان »االقتصاد يواصل النمو بشكل 
أسرع مما كان متوقعا وبوتيرة غير 

متساوية بني الدول واملناطق«.
لكنه����م أضاف����وا ان »تقلبات 

أسواق املال األخيرة تذكرنا بوجود 
حتديات كبيرة حتى اآلن مما يؤكد 

أهمية التعاون الدولي«.
من جهة اخرى، تعهدت الدول 
العشرون في »التوصل الى اتفاق 
بسرعة« حول اصالح القواعد املالية 
لكنه����ا امتنعت عن االش����ارة الى 
امكانية فرض رسوم على املصارف. 
وأكد وزراء املالية وحكام مصارف 
دول املجموعة انهم يأملون في ان 
يتوصل كل بلد وحسب وضعه، 
الى حتقيق توازن لتحسني صحة 

ميزانيته واتخاذ اجراءات االنتعاش 
االقتصادي. وقالوا ان االزمات في 
التي واجهتها دول عدة  امليزانية 
في االشهر األخيرة واالضطرابات 
التي شهدتها اسواق املال نتيجة 
ذلك تؤكد »ضرورة ان تتخذ بلداننا 
اجراءات تتمتع باملصداقية وتشجع 
النمو من اجل ماليات عامة قابلة 

لالستمرار«.
لكنهم أضافوا ان هذه اإلجراءات 
يجب ان تكون »متمايزة وتناسب 

الظروف الوطنية لكل بلد«.

وخلصت مجموعة العشرين الى 
ان »الدول التي متر بصعوبات مالية 
خطيرة يجب ان تعمل على تسريع 
وتيرة الدعم. وستقوم الدول بزيادة 
موارد النمو الداخلية لديها بحسب 
قدراتها، م����ع احملافظة في الوقت 
نفس����ه على اس����تقرار القطاعات 

االقتصادية«.
وعلق رئي����س البنك املركزي 
األوروبي جان كلود تريشيه على 
ذلك بالقول ان »التأثير على النمو 
يج����ب اال يتم النظر اليه على انه 

سلبي ألن تقليص املوازنة سيساعد 
في ترسيخ االنتعاش«.

وأكد تريشيه انه يأمل في ان يتم 
حتديد اطار تنظيمي جديد للقطاع 
املصرفي من اآلن حتى نوفمبر، وان 

يتم تطبيقه قبل نهاية 2012.
ال����وزراء ومس����ؤولي  ان  اال 
املصارف املركزية التزموا في املقابل 
الصمت حيال امكان فرض رس����م 
عاملي على املصارف، سيستخدم 
ناجت في متوي����ل خطط انقاذ في 

املستقبل.


