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صندوق النقد الدولي باع 
1.04 مليون أوقية ذهبًا في سبتمبر 

رئيس البرازيل ينادي بنظام
عملة عالمي أكثر ديموقراطية وعدالة

ماليزيا تستهدف جذب نصف 
مليون سائح مسلم العام المقبل

واش���نطن � رويت���رز: قال 
متحدث باس���م صندوق النقد 
الدولي أمس ان الصندوق باع 
1.04 مليون اوقية )32.3 طن(
من الذهب في ش���هر سبتمبر 
وهو ما يزي���د كثيرا عما باعه 

في أغسطس.
وقال املتحدث ان الصندوق 
باع بنغ���ادش من هذه الكمية 

320 ألف أوقية.
وكانت املبيعات جزءا من خطة 
أعلنت في أواخر العام املاضي 
تقضي بأن يبيع الصندوق 403.3 
اطنان من الذهب لتعزيز موارده 
االقراضية. وكان الصندوق قال 
ان املبيعات س���تتفادى احداث 
اضطراب في سوق الذهب التي 
تعززت بفضل السيولة الكبيرة 

التي تضخها البنوك املركزية في 
شتى انحاء العالم.

وكانت اسعار الذهب سجلت 
اعلى مستوى لها على االطاق 
1387.10 دوالرا لاوقية في وقت 
س���ابق من هذا الشهر قبل ان 
تتراجع قليا. وكان االنتعاش 
حتركه في جانب منه توقعات 
بأن مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األميركي( سيبدأ 
جولة ثانية من التيسير الكمي 
لائتمان من خال شراء سندات 
اخلزانة األميركية وهي خطوة 
ساعدت ايضا على التراجع احلاد 

للدوالر.
وانتعش سعر الذهب مرتفعا 
أكثر من خمسة اضعاف من نحو 

250 دوالرا في عام 2001.

س����ول � أ.ش.أ: قال الرئيس 
البرازيلي لويز اناس����يو لوال دا 
س����يلڤا إن النظام املالي الدولي 
أكثر  اجلديد يج����ب أن يك����ون 
دميوقراطية وليس مقيدا بسياسات 
احلمائية ملعدالت سعر الصرف 
وإن قمة سول القادمة ملجموعة 
العشرين ستقدم للمنتدى الفرصة 

ملناقشة هذا األمر.
وأكد سيلڤا � في مقابلة مكتوبة 
أجرتها وكالة »يونهاب« الكورية 
اجلنوبي����ة لألنباء معه مؤخرا � 
عل����ى أن التحديات الدولية مثل 
جت����اوز األزم����ة املالية وخفض 
حاالت عدم املساواة االقتصادية 
واالجتماعية يتطلب نظاما دوليا 
جديدا ميثل بصورة أفضل مصالح 

كل دولة.
وقال »نرى أنه من الضروري 
إجراء إصاحات على املؤسسات 
االقتصادية والسياسية متعددة 
اجلنسيات التي مت تأسيسها ما 
بعد مرحلة احلرب وهى مؤسسات 
مثل األمم املتحدة وصندوق النقد 
الدولي والبن����ك الدولي، التي ال 
تعكس قراراتها واقع القرن احلادي 
والعشرين الذي عفا عليه يوما 

بعد يوم«.
وأضاف »يجب أن نناضل من 
أجل تقدمي نظام مالي دولي أكثر 
توازنا ومن أجل تأسيس هيئات 
اقتصادية أكثر اس����تقرارا ميكن 
التنب����ؤ بأدائه����ا ملصلحة الدول 

النامية«.
وتاب����ع »إنني عل����ى ثقة أن 
الكوري����ة اجلنوبية  احلكوم����ة 

ستس����تفيد من قمة سول لدعم 
أنش����طتها املتعددة ف����ي كل من 
املال����ي واالقتصادي،  املجال����ن 
واملساهمة في بناء نظام اقتصادي 

جديد أكثر توازنا وقوة«.
وأوضح أن قمة سول املزمع 
عقدها يومي 11 و12 نوفمبر املقبل 
ستكون فرصة بالنسبة له ولبقية 
قادة العشرين لتنسيق سياسات 

مواجهة األزمات.
وقال »من الضروري جتنب 
سياس����ة احلمائية مب����ا في ذلك 
معدالت ص����رف العمل����ة وذلك 
إلستراتيجية جديدة للتغلب على 

األزمات املالية واالقتصادية«.
وأشار إلى مجاالت التعاون بن 
البلدين، وقال إن منط التجارة ال 
يعكس تن����وع اإلنتاج وإمكانات 

التصدير لكا البلدين.
وأضاف أن التجارة املشتركة 
بن البلدين تتركز حول املنتجات 
البرازيلية األولي����ة واملنتجات 

الصناعية الكورية اجلنوبية.
وتاب����ع »أنا عل����ى يقن بأن 
كا البلدي����ن سيس����تفيدان من 
التجاري ما يعني  الهيكل  تنوع 
زي����ادة املنتجات البرازيلية ذات 
القيم����ة املرتفعة وزيادة قيمتها 
البرازيلية  باإلضافة للمنتجات 
الزراعية وم����زارع األبقار، عمل 
كهذا سيساعد على زيادة حجم 
التجارة بن البلدين«. ولفت إلى 
أهمية التعاون املشترك وتوسيعه 
ملجاالت التكنولوجيا االستراتيجية 
والقطاع����ات احليوية والنووية 

والفضاء واملعلومات.

كواالملبور � أ.ش.أ: صرح مدير 
عام السياحة املاليزية أمير الدين 
أبو نائب بأن ماليزيا ترغب في 
جذب نصف مليون س����ائح من 
الدول االس����امية لزيارة الباد 

العام القادم.
ونقلت وكالة برناما املاليزية 
عن أمير قوله أنه من املتوقع أن 
يصل عدد السائحن القادمن من 

باد الشرق االوسط الى 300 ألف 
سائح بحلول نهاية العام احلالي 
واشار الى أن السياحة املاليزية 
تبذل جهودا مكثفة جلعل ماليزيا 
محط انظار للسائحن املسلمن من 
خال حملة التسويق والترويج 
اضافة الى الزيادة في املنتجات 
واخلدمات السياحية اخلاضعة 

للشرعية االسامية.

وفرة المعروض ُتبقي النفط عند قاع مكاسب السلع األولية
نيويورك � رويترز: قد تبقي وفرة اإلمدادات األميركية وضعف الطلب 
أسعار النفط عند قاع مكاسب السلع األولية في 2011 مما ينزل مبكانة 

سوق كانت تقود القطاع يوما.
وحقق النفط اخلام األميركي مكاسب بأقل من 3% هذا العام في حن 
صعد الذهب 20% إلى مس����تويات قياسية مرتفعة وتقدم النحاس %13. 

بل إن بعض األسواق مثل القطن قفزت أكثر من %60.
وال يعتقد احملللون أن حظوظ النفط س����تتغير كثيرا العام القادم 
إذا اس����تمر التعافي املتقطع من األزمة املالية في الواليات املتحدة أكبر 

اقتصاد وأكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وبلغ متوسط الس����عر املتوقع للخام األميركي في استطاع أجرته 

رويترز آلراء احملللن األس����بوع املاضي فوق 83 دوالرا 
للبرميل في 2011 وذلك بزيادة متواضعة تبلغ %7 

عن متوس����ط العام احلالي البالغ 78 دوالرا 
ودون تغير يذكر باملقارنة مع األس����عار 

احلالية فوق 80 دوالرا.
إنه انحدار كبير بالنس����بة لسوق 
قف����زت نحو 80% ف����ي 2009 لتقود 
انتعاشا حادا في السلع األولية بعد 
انهيار األسعار جراء األزمة املالية. 
وبن عامي 2004 و2008 � أطول فترة 
طفرة للسلع األولية � ارتفع النفط 

9% سنويا في املتوسط.
ولكي يتحس����ن أداء أسعار النفط 

ينبغ����ي أن تنخف����ض مخزونات اخلام 
األميركية أو أن تتحس����ن توقعات الطلب 

بفعل مؤش����رات على أن مزيدا من األميركين 
يعثرون على وظائف أو أن املصانع األميركية ترفع 

اإلنتاج، وفي الوقت احلالي تبدو سوق العمل راكدة أما اإلنتاج 
الصناعي فقد تراجع للمرة األولى في أكثر من عام في سبتمبر.

وقال جن مكجيان احمللل لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد بوالية 
كونيتيكت: »إلى أن ترى بالفعل عامات على أن س����وق العمل تتحسن 
وأن الطلب الصناعي يبدأ بالتحسن فقد تستمر )األسعار( على ما هي 

عليه لبعض الوقت«.
وتراجع الطلب األميركي على النفط نحو مليوني برميل يوميا منذ 
بل����غ ذروته في 2007 ويقول محللون من بينهم إدارة معلومات الطاقة 
احلكومي����ة إنه قد ال يعود أبدا إلى مس����تويات الذروة تلك مع س����عي 

املستهلكن لاقتصاد في الوقود أو حتولهم إلى بدائل أخرى.

وبحسب تقرير »سبندنغ بلس« الذي تصدره »ماستركارد أدفيزورز«، 
فإن الطلب األميركي على البنزين تراجع نحو 3% على أساس سنوي.

وحدا األداء الضعيف نسبيا للنفط والغاز الطبيعي ببعض مديري 
الصنادي����ق إلى توجيه الزبائن اجلدد ص����وب قطاعات غير الطاقة في 

مجال السلع األولية.
لس����نوات كان النفط هو اخليار املفض����ل للباحثن عن موطئ قدم 
في الس����لع األولية باعتباره سوق املوارد الطبيعية املتداولة األهم في 

العالم.
وقال مايك هينيس����ي العضو املنتدب في مورغان كريك إلدارة رأس 
امل����ال »مجال صناديق التحوط كان يتعلق دائم����ا بالتنوع لكن بعض 
املديرين يعطون اهتماما أكبر في اآلونة األخيرة للسلع 

األولية غير الطاقة«.
وقال آدم س����رحان من س����رحان كابيتال 
لألبحاث في نيويورك إنه ينصح العماء 
بتكوين مراكز دائنة في املعادن النفيسة 
والسلع الغذائية أي »أشياء غير الطاقة 

باألساس«.
وقال س���ميث »ال���ن والقطن 
من أفضل السلع األولية أداء منذ 
عام بسبب عوامل أساسية أفضل 
بكثير من تلك اخلاصة بالنفط.. 
ال أعتقد أن القطن بلغ أعلى ارتفاع 
بعد. اإلنتاج ف���ي أميركا اجلنوبية 
تراج���ع 50% على مدى االثنى عش���ر 

عاما األخيرة«.
وحترك النفط داخل نطاق ضيق معظم العام 
احلال����ي وذلك بن 75 و85 دوالرا للبرميل منذ مايو 
على أقرب تقدير. وأي خروج عن هذا النطاق جرى تصحيحه 
سريعا مما ينال من جاذبية اخلام للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص 
الرتفاع كبير في األس����عار أو حتى عن تقلبات حادة ميكن اس����تغالها 

جلني املال باستراتيجيات تداول ذكية.
حتى جتدد ضعف ال����دوالر األميركي لم يقدم دعما يذكر للنفط في 
2010 رغم تراجع الدوالر لتوقعات مبزيد من التيسير النقدي من جانب 

الواليات املتحدة ملساعدة التعافي االقتصادي.
وارتفع س����عر النفط نحو 6% منذ العاشر من س����بتمبر عندما بدأ 
ال����دوالر يضعف بس����رعة مقابل اليورو. وقفز القط����ن 30% على مدى 

الفترة ذاتها.

سمو رئيس مجلس الوزراء 
يفتتح اليوم ملتقى الكويت المالي الثاني 

االستثمار في االسواق املالية اخلليجية، وخطة التنمية 
ف���ي الكويت. ويرعى ملتقى الكويت املالي نخبة من 
املؤسسات، هي: بنك الكويت الوطني، بنك اخلليج، 
البنك األهلي التجاري السعودي، الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، بنك بوبيان، املركز املالي 
الكويتي، البنك التجاري الكويتي، بي ان بي باريبا، 
 GIFTMART،البنك األهلي الكويتي، االمتياز لاستثمار
International، شركة أرامكس، Bayt.com، CNN، العربية، 

العربية.نت، وجريدة القبس.

يفتتح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، صباح اليوم ملتقى الكويت املالي الثاني في 
فندق شيراتون الكويت، حيث يشارك في امللتقى الذي 
يعقد برعاية سموه، وبتنظيم مشترك من بنك الكويت 
املركزي ومجموعة االقتصاد واألعمال بالتعاون مع 
احتاد مصارف الكويت وبدعم من احتاد الش���ركات 
االستثمارية كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري الذي سيتحدث في امللتقى، كما يجري 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية وشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد حوارا مع املشاركن في اليوم الثاني للملتقى، 
يلقي خاله الض���وء على خطة التنمية اجلديدة في 
الكويت، وما تتيحه من فرص استثمارية أمام القطاع 
اخلاص احمللي والعربي والدول���ي. ويتميز امللتقى 
مبش���اركة محافظي املصارف املركزي���ة في كل من: 
الكويت، الس���عودية، قطر، البحرين، واألردن. كما 
ستش���ارك تركيا عبر نائب محاف���ظ البنك املركزي 
التركي اردم باس���كي، فضا عن مشاركة عدد كبير 
من قيادات املؤسسات االقتصادية واملالية واملصرفية 

واالستثمارية وشخصيات دولية وخبراء.
ويتحدث في امللتقى حوالي 30 شخصية قيادية 
من رس���مية وخاصة من صانعي الق���رارات املالية 
واالستثمارية واملصرفية في املنطقة. ومن أبرز املواضيع 
التي يتناولها امللتقى: األزمة املالية وتداعياتها وتوقعات 
املستقبل، عناوين املرحلة املقبلة في اقتصادات املنطقة 
العربية، تطورات جهود إصاح النظام املالي الدولي، 
كيف تواجه املصارف العربية املرحلة املقبلة؟ آفاق 

بتنظيم »المركزي« مع مجموعة االقتصاد واألعمال واتحاد المصارف

سمو الشيخ ناصر احملمد

احدى املشاركات السابقة للبنك

الشريفي ودشتي خالل توقيع االتفاقية

.. و»بوبيان« يرحب بضيوف الملتقى
»أصول للتعمير العقارية« استحوذت

على أراض في األردن بـ 11 مليون دوالر

الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد في العمل على تنفيذ 
اخلطة وفق اجلدول الزمني احملدد 
لها، كما اثنى ايضا على اجلهود 
التي يبذلها محافظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم عبدالعزيز 
الصباح في دعم القطاع املصرفي 
واملالي الكويتي.  وتوجهت ادارة 
البنك بالشكر الى جميع القائمن 
على تنظيم امللتقى وفي مقدمتهم 
الكويت املركزي ومجموعة  بنك 
االقتص����اد واألعمال، متمنيا لهم 
جميعا املزيد من التقدم والنجاح 
ومب����ا يخدم مصال����ح القطاعات 
العربي����ة.  ويعتبر  االقتصادية 
بنك بوبيان أحد الرعاة الداعمن 
واملشاركن في امللتقى حيث يتوقع 
ان يش����هد جناح البنك حضورا 
مميزا من قبل املشاركن في امللتقى 
الكويت للتعرف على  وضيوف 
التي  ابرز اخلدم����ات واملنتجات 

طرحها البنك مؤخرا.

املشروع يعتبر األول من نوعه لشركة 
كويتية لديها توسعات إقليمية، مشيرا 
إلى ان الدراسة مازالت في بدايتها مع 
فريق عمل من املستشارين املختصن 

في قطاع السياحة والترفيه.
 ومن جانب آخر، قال الشريفي ان 
الشركة بصدد تسويق أراض عقارية 
سكنية في كل من سلطنة عمان واإلمارات 
العربية املتحدة بقيمة إجمالية تتجاوز 
11 ملي���ون دوالر، مش���يرا الى أن تلك 
األراضي تق���ع في عدة مناطق متفرقة 

في كا البلدين.

يعود تاريخها إل���ى أكثر من 400 ألف 
سنة ماضية.

وأشار إلى أن الشركة طرحت أراضي 
الدراويش للمواطنن واملقيمن  جرف 
األردنين في دول اخلليج بأقساط شهرية 
ميسرة ملدة ثاث سنوات، دون فوائد، 
مبينا أن مساحة قطعة األرض الواحدة 
تب���دأ من 512 مترا مربعا إلى 846 مترا 

مربعا.
وكشف أن الشركة تعكف حاليا على 
دراسة مشروع »منتزه ومنتجع سياحي 
ترفيهي« ف���ي األردن نزوال عند رغبة 
عماء الش���ركة خصوصا أن مثل هذا 

أعلنت ش���ركة أص���ول للتعمير 
العقارية عن استحواذها مؤخرا على 
أراض عقارية س���كنية واستثمارية 
الدراويش  في األردن مبنطقة جرف 
مبس���احة إجمالية تبلغ 85 ألف متر 
مربع وذلك بعد توقيعها عقد ش���راء 
مع ش���ركة األمراء الدولية العقارية، 
وق���د وقع االتفاقية كل من مدير عام 
شركة أصول للتعمير العقارية صباح 
الش���ريفي ومدير عام شركة األمراء 

الدولية العقارية حسن دشتي.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام شركة 
أصول للتعمير العقارية صباح الشريفي 
في تصريح صحافي، ان الشركة دخلت 
السوق األردني بعد دراسة مستفيضة 
للقطاع العقاري هناك وبعد أن ملست 
رغبة عمائها في االستثمار العقاري في 
الس���وق األردني، حيث تشهد مختلف 
مناط���ق األردن حركة نش���طة في هذا 
القطاع، خصوصا م���ن قبل املواطنن 
واألردني���ن املقيمن ف���ي دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأوضح أن منطقة »جرف الدراويش« 
بن مطاري امللكة علياء الدولي والعقبة 
الدولي، كما أنها تقع بالقرب من مدينة 
البتراء مدينة العجائب السبع إضافة 
إلى قربها من البحر امليت، مشيرا إلى 
أن »ج���رف الدراويش« متت���از بالڤلل 
الرائعة والراقية، كما ميكن مش���اهدة 
أشكال تاريخية والعديد من االكتشافات 
األثرية وصور ع���ن احلياة التقليدية 

التحديات  اب����رز  ان  واضاف 
املطروحة حاليا والتي سيتم بحثها 
خال امللتقى تتعلق بالكيفية التي 
س����تواجه بها املصارف والبنوك 
العربية املرحل����ة املقبلة في ظل 
مجموعة من التساؤالت حول مدى 
خروجها من األزمة وحاجتها للدعم 
احلكومي وتعاملها مع املتطلبات 
الرقابية وقدرتها على سد فجوة 

التمويل التي ولدتها األزمة.
وأوض����ح البن����ك ان الكويت 
الوقت  تخطو خطوات مهمة في 
احلالي في ظ����ل البدء في تنفيذ 
خطة التنمية اجلديدة والتي يتوقع 
ان يكون لها انعكاسات ايجابية 
على مختلف القطاعات االقتصادية 
وخلق املزيد من فرص االستثمار 
سواء امام املستثمرين احمللين او 
األجانب. وأثنى البنك على اجلهود 
التي يبذلها نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش����ؤون التنمية ووزير 

أك����د بن����ك بوبي����ان أهمي����ة 
املناقشات واحلوارات التي ستعقد 
بن املشاركن في ملتقى الكويت 
املالي الثاني الذي تنطلق انشطته 
اليوم برعاية وحضور سمو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
احملم����د وحضور رئيس الوزراء 
اللبناني سعد احلريري ومشاركة 
عدد كبير م����ن محافظي البنوك 
املركزي����ة اخلليجي����ة والعربية 
وكبار املس����ؤولن في القطاعن 

املالي واملصرفي. 
وقال البنك في بيان صحافي 
الكويت  رحب خاله بضي����وف 
املشاركن في امللتقى، ان املرحلة 
املقبلة والتي توصف دوما بأنها 
مرحلة ما بعد األزمة تتطلب املزيد 
من التعاون ب����ن جميع اجلهات 
املعنية سواء على املستوى احمللي 
او اإلقليمي. واضاف ان األمر الذي 
يشغل بال اجلميع حاليا هو الكيفية 
التي ميكن من خالها منع وقوع 
مثل هذه األزمات مستقبا خاصة 
ان الضرر الذي خلفته األزمة كان 
عاما وش����مل تقريبا جميع دول 

العالم دون استثناء. 
وأك����د بن����ك بوبي����ان اهمية 
التي سيتم طرحها  املوضوعات 
خال يومي امللتقى والتي تصب 
في هذا االجتاه ومن بينها اجللسة 
األولى التي يشارك فيها نخبة من 
محافظي البنوك املركزية اخلليجية 
والعربية، منوها الى ان ابرز ما في 
هذه اجللسة انها تسعى للبحث 
في وضع األسس ملرحلة التعافي 
وإعادة بناء انظمة الرقابة املصرفية 

واملالية بعد األزمة.

المجلس النقدي الخليجي نحو بناء أنظمة رقابية
ووضع أسس جديدة لمرحلة التعافي بعد األزمة

خالل اجتماع دوري برئاسة محافظ »المركزي«

املجلس النقدي اخلليجي عقدوا اجتماعهم 
الثالث في العاصمة السعودية الرياض 
في السابع عشر من أغسطس املاضي.

وناق���ش االجتم���اع، الذي ترأس���ه 
رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي 
د.محمد اجلاس���ر، موضوعات تتعلق 
بتعزيز التنس���يق والتعاون املشترك 
ألجل تس���ريع تهيئة البنى األساسية 
إلنش���اء بنك مركزي خليجي وإرساء 

قدراته التحليلية والتشغيلية.
وكان���ت دول مجلس التعاون لدول 
اخللي���ج العربية األربع، الس���عودية 
والبحرين والكويت وقطر، قررت املضي 
في إصدار عملة خليجية موحدة، على 
الرغم من انسحاب سلطنة عمان، التي 
رأت أنها غير جاهزة لانضمام للمشروع 
اخلليج���ي، ث���م اإلمارات الت���ي بررت 
انسحابها بعدم اختيارها كمقر للمجلس 
النقدي فضا عن ذلك كان أعضاء مجلس 
اإلدارة في اجتماعهم األول قد استعرضوا 
متطلبات املرحل���ة املقبلة املتمثلة في 
البناء املؤسسي والتنظيمي  استكمال 
ألعم���ال املجلس النقدي، وتنفيذ املهام 
الرئيسية للمجلس النقدي التي حددها 
أبرزها: تهيئة  نظامه األساس���ي ومن 
وتنسيق السياسات النقدية واستمرار 
تطوير األنظمة اإلحصائية وتهيئة نظام 

املدفوعات والتسويات.

النقدي اخلليجي ناقشوا خال االجتماع، 
البناء املؤسسي والتنظيمي  استكمال 
النقدي، مبين���ة أن املجلس  للمجلس 
النقدي اخلليجي شكل جهة فنية معنية 
باتخاذ كل اخلطوات واإلجراءات املتعلقة 
بالوحدة النقدية، وتضطلع مبهام أخرى، 
بينها إصدار اللوائح التنظيمية والقرارات 
املتعلقة بإنشاء البنك املركزي اخلليجي، 
الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بن الدول 
اخلليجية والتنسيق في السياسات املالية 

بن الدول األعضاء.
كم���ا ناق���ش االجتم���اع ع���ددا من 
املوضوعات الازمة لعمل املجلس، من 
بينها استكمال اجلهاز التنفيذي للمجلس 
وإعداد اللوائح املالية واإلدارية وامليزانية 
التشغيلية للمجلس للسنة املالية احلالية 
واجلهود املبذولة الختيار مبنى مؤقت 
للمجلس التنفيذي في مدينة الرياض، 
واملبنى الدائ���م في مركز امللك عبداهلل 
املالي، وأكد املجلس في اجتماعه على 
أهمية توطيد العمل املؤسسي للمجلس 
النقدي وتأكيد اس���تقاليته ومواصلة 
العمل اجلاد إلنشاء البنك املركزي وإصدار 
العملة املوحدة التي تهدف إلى تعزيز 
السياسات املالية لدول التعاون ومواصلة 

إنشاء سوق خليجي مشترك.
النقد  وكان محافظ���و مؤسس���ات 
والبنوك املركزي���ة للدول األعضاء في 

في دول مجلس التعاون اخلليجي، فضا 
عن التحوالت العاملية في قطاع املصارف 

والبنوك.
وأفادت املصادر بأن اجتماع املجلس 
النقدي الدوري يستطلع في كل دورة 
نتائج األعمال واملقترح���ات للدورات 
الس���ابقة والعمل على تهيئة األجواء 
للمضي ف���ي إمتام العمل���ة اخلليجية 

املوحدة.
وأضاف���ت أن املعني���ن في املجلس 

محمود فاروق
اجتمع محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ س���الم العبدالعزيز مع املجلس 
النقدي اخلليجي للدول األعضاء وذلك 
خ���ال اجتماعهم ال���دوري الذي عقد 
التطورات  بالكويت أمس ملناقشة أهم 
التي نفذتها البنوك املركزية الستكمال 
بناء االحتاد النقدي في االتفاقية النقدية 
اخلليجية، على الرغم من عدم حتديد 
موعد نهائي إلطاق العملة اخلليجية 

املوحدة.
كما تطرق االجتماع إلى أبرز املقترحات 
التي تخص الشأن املصرفي في ضوء 
املتغيرات واألنظمة املطروحة ومنها ما 
يتعلق مبعايير »بازل 3« والتعاون املالي 
واملصرفي بن البنوك اخلليجية والعربية 
إلى جانب وضع األسس ملرحلة التعافي 
وإعادة بناء أنظم���ة الرقابة املصرفية 
واملالية بعد األزمة وذلك على التعامات 
املصرفية املتعلقة باالئتمان واإلقراض، 
هذا وقد ض���م اجتماع املجلس النقدي 
اخلليجي كا من السعودية والكويت 

وقطر والبحرين.
في هذا السياق كش���فت مصادر ل� 
»األنباء« ع���ن أن االجتماع تناول آخر 
املس���تجدات حول الرؤى املس���تقبلية 
لبعض دول اخلليج ومنها الكويت في 
وضع آلية لتطوير الربط بن املصارف 

56% نصيب السعودية من صناعة 
اإلنشاءات الخليجية حتى 2015

الري���اض � أ.ش.أ: أظهرت دراس���ة خليجية أن 
السوق العمرانية واإلنشائية السعودية ستتجاوز 
نظيراتها ببلدان مجل���س التعاون اخلليجي خال 

األعوام اخلمسة املقبلة.
وأشارت الدراسة � التي أجريت بتكليف من معرض 
»اخلمس���ة الكبار« املتخصص في قطاع اإلنشاءات 
والذي سيقام في مركز دبي التجاري العاملي خال 
ش���هر »نوفمبر« املقبل إلى أن اململكة ستستحوذ 
على نس���بة مهيمنة تصل إل���ى 56% من الصناعة 
اإلنش���ائية ببلدان مجلس التعاون اخلليجي خال 

األعوام اخلمسة املقبلة.
وأظه���رت البيان���ات أن اإلنفاق س���يتركز على 
املشروعات السكنية واملشروعات العقارية متعددة 
االستعماالت ليصل اإلنفاق في هذا املجال إلى أكثر 

من 55 مليار دوالر بحلول العام 2013.
وأضافت الدراسة أنه من املشروعات اإلنشائية 
األخرى التي ستش���هد منوا ملموسا خال األعوام 
اخلمس���ة املقبلة املرافق الترفيهية والرياضية في 
إطار التزام الس���عودية بتطوير املشروعات التي 

تواكب متطلبات مواطنيها.
ونقل���ت مصادر صحافية ع���ن مصادر منظمي 
معرض »اخلمسة الكبار 2010« أن هناك تزايدا في 
املشاركة السعودية بنسبة 38% في الدورة الرابعة 
القادمة للمعرض مقارنة مع الدورة السابقة، األمر 
الذي تعزوه الشركات السعودية املشاركة إلى أسباب 

مختلفة.
يشار إلى أن معرض اخلمسة الكبار 2010 يشهد 
مشاركة 2500 عارض ميثلون 70 دولة منهم أكثر 
من 200 ش���ركة تش���ارك للمرة األولى وفي الوقت 
 الذي يثبت فيه قطاع اإلنشاءات في الشرق األوسط
قيمت���ه املتفوقة على أس���واق أوروب���ا والواليات 

املتحدة.
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