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 اجلزيرة: توقع مجلس الغرف 
السعودية أن يتجاوز االستثمار 
في القطاع العقــــاري باململكة ٨٢ 
مليار ريال خالل السنوات الثالث 
أنه ستصل  إلى  املقبلة، مشــــيرا 
األموال املستثمرة في بناء العقارات 
اجلديدة حتى عام ٢٠٢٠ الى نحو 

٤٨٤ مليار ريال.
  وأكد على أهمية قطاع العقارات 
باململكة ومســــاهمته الفاعلة في 
دفع عجلة التنمية وتوفير فرص 
العمل وزيادة النشاط االقتصادي، 
جاء ذلك خــــالل ورقة عمل قدمها 
العقارية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
مبجلس الغرف الســــعودية حمد 

بن علي الشــــويعر أمــــام املؤمتر الدولي األول للتطوير واالســــتثمار 
العقاري الذي اســــتضافته سورية مؤخرا مبشاركة أكثر من ٢٥٠ جهة 
من مختلف الدول وممثلني عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 
وصنــــدوق النقد العربي والوكالة األملانيــــة للتعاون الفني وعدد من 

الهيئات واملؤسسات.

  وأشار الشويعر في ورقته الى 
تزايد الطلب في سوق العقارات 
بشقيه السكني والتجاري خالل 
السنوات األخيرة بفضل الطفرة 
االقتصادية الكبيرة التي تعيشها 
اململكة حيث تشير التقديرات الى 
حاجة اململكة لبناء ما بني ١٦٤ 
ألفا إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية 
ســــنويا ملقابلة الطلب املتزايد، 
كما يتوقع أن تكون هناك حاجة 
إلنشاء ٢٫٦٢ مليون وحدة سكنية 

حتى عام ٢٠٢٠.
  وتوقع أن تشهد الفترة القادمة 
ازدهارا غير مسبوق لهذا القطاع 
استنادا لعدد من املعطيات كتوفر 
السيولة واهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري وزيادة اجلزء املخصص 
له في املوازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٠ وزيادة املخصصات للمستفيدين 
من القروض العقارية واملنشــــآت وارتفاع حجم االئتمان املصرفي كما 
يتوقع ينتظر أن يؤدي صدور أنظمــــة التمويل العقاري ومنها نظام 

الرهن العقاري إلى تنشيط القطاع العقاري في اململكة.

 تركي الفيصل: السعودية «غير منزعجة» لهبوط الدوالر
 رويترز: قال األمير السعودي تركي الفيصل 
إن اململكة «غير منزعجة» لهبوط قيمة الدوالر 
ومازالت راضية عن نطاق أسعار النفط من ٧٠ 

دوالرا إلى ٨٠ دوالرا للبرميل.
  واضاف األمير تركي، وهو الرئيس الســـابق 
للمخابرات السعودية وسفير سابق لدى الواليات 
املتحدة، «ليسوا منزعجني النخفاض قيمة الدوالر» 
وذلك ردا على أســـئلة بعد أن ألقى كلمة بشأن 
قضايا الطاقة واألمـــن أول من أمس في جامعة 

رايس.
  وأفـــاد األمير تركي بأن تعليقه يســـتند إلى 
تصريحات أدلى بها مســـؤولون سعوديون في 

األيام القليلة املاضية «كسياسة رسمية».
  ورفض التكهن باجتاه أسعار النفط، وحتاشى 
ســـؤال من «رويترز» عما إذا كانت الســـعودية 
ستزيد اإلنتاج إذا ما جتاوزت أسعار النفط ٩٠ 

دوالرا للبرميل.
  وقال األمير تركي «يبدو أن األســـواق تعمل 
على نحو جيد. لقد توصلنا إلى أساس للتسعير 
عادل بالنســـبة للجميع لندع األمور تسير على 

هذا األساس».
  وأضاف «اذا ما ارتفع سنتعاون على خفضه. 

وإذا ما انخفض نتعشم في أن نتعاون على رفعه 
إلرضاء املنتجني واملستهلكني».

  وركز األمير في تصريحاته املعدة سلفا على 
مساعي الواليات املتحدة لتحقيق استقاللية في 
مجال الطاقة وقال إن التسرب النفطي الذي حدث 
مؤخرا في خليج املكسيك يعكس مخاطر التنقيب 

عن النفط في بيئات غير عادية.
  وأضاف «التزال اململكة العربية الســـعودية 

دون شك أحد أكثر املصادر سالمة».
  ودعا األمير إلى املزيد من الشفافية وتوفير 
قدر أكبر من البيانات التي ميكن االعتماد عليها 
بشـــأن إنتاج واستهالك الطاقة في جميع الدول 
وعبر عن تأييده إلصدار لوائح تنظيمية تساعد 

في جتنب التقلبات في األسواق.
  وقـــال إن وجود عالقة يشـــوبها قدر أقل من 
اخلصومة بني املنتجني واملســـتهلكني ستسهل 
االنتقال إلى املزيد من املصادر املتنوعة للطاقة 
التي ستحتاجها جميع الدول ومن بينها السعودية 

في املستقبل.
  واستطرد «جميعنا معا في هذا الشأن. املناقشة 
يجب أن تتركز علـــى كيف ميكننا حتقيق ذلك 

معا». 

 «راضية عن أسعار النفط ما بين ٧٠ و٨٠ دوالراً للبرميل» 

 األمير تركي الفيصل

 اململكة تعتزم بدء استثمارات ضخمة في القطاع العقاري 

 مسؤول دولي يطالب الخليج بوقف دعم الوقود
 البحرينـ  (سي.ان.ان): قال كبير االقتصاديني 
في وكالة الطاقـــة الدولية تير فور مورغن، إن 
الهدف من مؤمتر أمن الطاقـــة الذي احتضنته 
البحرين بالتعاون مع االحتاد األوروبي األسبوع 
املاضي، هو إرسال رسالة إلى أصحاب القرار بدول 
مجلس التعاون اخلليجي بوقف الدعم الالمحدود 

للوقود ومنتجات الطاقة.
  وأضاف مورغن في تصريح لـ «سي.ان.ان» 
بالعربية، ان السعودية وحدها تصرف أكثر من 
٢٢ مليار دوالر سنويا على دعم احملروقات وكذلك 
الدول اخلليجية األخرى، وأن الوقت حان لوقف 
الدعم لعدة أسباب منها «تقليل استخدام الوقود 
وترشيده وتوفير مبالغ كبيرة على الدولة من 
املمكن االســـتثمار فيها في أماكن أخرى وزيادة 
الصادرات النفطية بســـبب النقص على الطلب 

احمللي في حالة رفع الدعم».
  وتابع: «إن احلكومـــات احمللية واخلليجية 
حتديدا تخاف من الشارع بعد رفع األسعار على 
احملروقات باعتبار أن ذلك يخفض دخل املواطن 
ولكن احلقيقة غير ذلك وهي أن املصلحة العامة 
للدولة وللفرد كذلك استغالل املصادر بشكل أمثل 

يحقق نتائج ايجابية».
  وأوضح أن «هناك فرقا كبيرا بني رأي العامة 
من الناس والرأي االقتصادي املبني على حقائق 

وان ذلك هو التدبير الوحيد األكثر فعالية خلفض 
الطلب على الطاقة في البلدان التي التزال قائمة، 
فـــي حني يصل غيرها مـــن الفوائد االقتصادية 

املباشرة».
  فيما رفض جياكومو لوشياني، من مركز أبحاث 
اخلليج في جنيڤ فرض أي قرار برفع دعم منتجات 
النفط في الدول املصدرة في اخلليج باعتبار أن 
تلك قرارات سيادية وسياسية أيضا لها عالقة 
بالوضع املعيشي واالقتصادي واالجتماعي للبلد 

كما رفض حتديد سعر عادل لبرميل النفط.
  وقال إن أســـعار النفط بقيت مستقلة خالل 
الشهور الـ ٣ املاضية ودعا إلى تخزين كميات من 
النفط في الدول املصدرة، بدال من استخراج النفط 
وتصديـــره يوميا، من دون وجود مخزون لدى 
تلك الدول، وخص في حديثه السعودية ودعاها 

إلى زيادة كميات املخزون النفطي لديها.
  من جانبه، قال مستشـــار ملك البحرين في 
مجال الطاقة د.محمد عبدالغفار ان «دول املنطقة 
على استعداد لسماع الطرف اآلخر من توصيات 
ومخاوف وإيجاد احللول املناسبة لها، وإن الوقت 
حان الهتمام مراكز األبحاث باملنطقة مبواضيع 
النفط وأمن الطاقة وأســـعار احملروقات بشكل 
عام وعدم االعتماد على مراكز األبحاث الدولية 

ولكن يجب التعاون معها». 

 الخطوط السعودية تعّوض  المملكة السعودية تصرف أكثر من ٢٢ مليار دوالر سنويًا على دعم المحروقات
خسارة «بوينغ» بطلبيات 

لطائرات «دريمالينر»
  

ـ أ.ف.پ: أعلنت    نيويورك 
شركة بوينغ االميركية لصناعة 
الطيـــران انها خســـرت خالل 
االســـبوع الممتد من ٣ الى ٩ 
من نوفمبر ٨ طلبيات للطائرة 
الجديدة ٧٨٧ التي هي في طور 
تـــم تعويضها  التجربة، لكن 
بعقد وقعته الشركة مع شركة 
العربية  الجويـــة  الخطـــوط 

السعودية.
  ولم توضح شـــركة بوينغ 
الشركات التي ألغت الطلبيات 
لهذا النوع من الطائرات الذي 

يعرف باسم «دريمالينر».
  وكانـــت شـــركة الخطوط 
الســـعودية  العربية  الجوية 
أعلنت عن توقيع عقد لشراء 
١٢ طائرة بوينغ جديدة من طراز 
٧٧٧-٣٠٠ اي آر وثماني طائرات 

من طراز ٧٨٧ دريمالينر.
العام، سجلت    ومنذ مطلع 
طائـــرة ٧٨٧ إلغاء ما مجموعه 
تـــم تعويضهـــا  ٤٠ طلبيـــة 
جزئيا بتوقيع عقود لبيع ٣٦ 

طائرة. 

 السعودية: ٨٢ مليار ريال االستثمارات المتوقعة 
في العقارات خالل الـ ٣ سنوات المقبلة

 ستصل إلى ٤٨٤ مليار ريال في عام ٢٠٢٠

 أوباما: توافق واسع في مجموعة الـ ٢٠ حول إنعاش االقتصاد

 ســــيئول ـ أ.ف.ب ـ وكاالت: أفاد الرئيس األميركي باراك 
أوباما امس بوجود توافق واسع في العالم حول السبل الواجب 
اتباعهــــا لتحقيق انتعاش اقتصادي عاملي، متحدثا في ختام 
قمة مجموعة الـ ٢٠ في سيول التي هيمن عليها اخلالف حول 
اســــعار صرف العمالت. وقال أوباما ان ثمة بني قادة الدول 
الغنية والناشــــئة الـ ٢٠ الكبرى «توافقا واسعا حول السبل 
الواجب اتباعها» إلنعاش االقتصاد العاملي بعد األزمة املالية 
عام ٢٠٠٨. وان كانت الدول الناشئة قد سجلت انتعاشا قويا 
عــــام ٢٠٠٩، إال ان الدول املتطورة التــــزال تواجه صعوبات 
والسيما على صعيد إنشاء الوظائف وخصوصا في الواليات 
املتحدة. غير ان الدول الناشئة وفي طليعتها الصني ترفض ان 
تدفع ثمن سياسة اإلنعاش االقتصادي االميركية. وهي ترى 
ان الواليات املتحدة تضعف الدوالر وتتسبب في تدفق أموال 
مضاربات إليها، مــــا يثير فيها التضخم ويزعزع اقتصادها. 
وفيما يتعلق مبســــتوى تقييم سعر صرف العملة الصينية 
(يوان)، قال أوباما إن الفرصة متاحة للصني ألن تكون شريكا 
مســــؤوال وأنها ميكن أن تكون سوقا هائال للواليات املتحدة 

وكوريا اجلنوبية وآخرين حول العالم، مشيرا الى أن قضية 
ســــعر الصرف ال تثير ضيق الواليات املتحدة وحدها ولكن 
تثير ضيق الكثير من شــــركاء الصني التجاريني ومنافسيها 
أيضا. وأشار إلى أنه مت أيضا االتفاق على ضرورة أن تعمل 
الــــدول التي لديها عجز ضخم على خفضه كما مت في أميركا 
حيث يتم العمل على خفض العجز إلى النصف بحلول عام 
٢٠١٣. كما أعلن عزمه اتخاذ قرارات صارمة لتحقيق هذا الهدف. 
وأكد االتفاق على اتباع معايير جديدة لضمان امتالك البنوك 
لرأس املال الذي حتتاجه ملواجهــــة األزمات وعدم التعرض 
ملخاطر تــــؤدي إلى أزمات أخرى، كمــــا مت االتفاق على نهج 
لضمان عدم مطالبة دافعي الضرائب بالدفع في حال حدوث 
أزمات مستقبلية في البنوك. ولفت إلى أنه مت أيضا االتفاق 
على خطة عمل من أجل مكافحة الفساد الذي يعد في بعض 
الدول عائقا كبيرا أمام التقدم االقتصادي، مؤكدا على احلاجة 
أيضا إلى جتنب احلمائية التي تقف عائقا أمام التقدم والقيام 
بدال من ذلك مبواصلة التجارة واالستثمار من خالل األسواق 
املفتوحة. وناشد أوباما الصني التصرف بأسلوب مسؤول في 

معاجلة قضية تقييم سعر عملتها اليوان، معربا عن أمله في 
أن تقوم بإجراء بشــــأن خفض قيمته وتقييمه وفقا ألسعار 
الســــوق. وشــــدد أوباما على أهمية إجراء األبحاث اخلاصة 
بالتنميــــة خلدمة األجيال القادمة. من جانب آخر، أكد أوباما 
أن االقتصاد العاملي عاد إلى طريق االنتعاش ولكنه ال يسير 
بالسرعة الكافية، مشيرا إلى أن قادة دول العالم كان لهم دور 
في دفع مســــيرة االقتصاد إلى األمام بعد األزمة االقتصادية 
العاملية. وقال أوباما ان العديد من الدول اتخذت إجراءات من 
أجل إخراج االقتصاد العاملي من األزمة التي حلت به فضال عن 

جتنب جميع األسباب التي أدت إلى حدوث هذه األزمة.
  وأضاف ان هذه اإلجراءات كانت ضرورية حيث بدأ االقتصاد 
العاملي في االنتعاش مرة أخرى، مشيرا إلى أن بعض االقتصادات 
وخاصة االقتصادات الناشــــئة تشــــهد منوا اقتصاديا قويا. 
وأوضح أوبامــــا قائال «جنحنا في وضــــع االقتصاد العاملي 
علــــى طريق االنتعاش مرة أخرى. إال أننا ندرك أن التقدم لم 
يحدث بشــــكل سريع ولم يتم بعد حتقيق التوازن في النمو 

العاملي الذي نحتاجه». 

 هبوط النفط إلى ٨٦ دوالرًا 
 

 الذهب يهوي أكثر من ٢٪ 
 لندنـ  رويترز: هبطت أسعار النفط خالل تعامالت أمس

الى نحو ٨٦ دوالرا للبرميل أمس لتتراجع 
عن أعلى مستوى لها في ٢٥ شهرا والذي 
سجلته في اجللسة السابقة إذ ان املخاوف 
بشـــأن ديون ايرلندا واحلديث عن ان 
الصني قد ترفع أســـعار الفائدة حفزت 
العزوف عن األصول  املستثمرين على 
احملفوفة باملخاطر، حيث انخفض اخلام 
األميركي اخلفيف ١٫٥٨ دوالر الى ٨٦٫٢٣ 
دوالرا للبرميل بعد ان المس أعلى مستوى 
له خالل التعامل عند ٨٨٫٦٣٣ دوالرا أول 
من أمس في أعلى سعر منذ اكتوبر ٢٠٠٨.

 لندن ـ رويترز: هوت أسعار الذهب 
خالل تعامالت أمس بأكثر من ٢٪ حتت 
ضغط من بيوع واسعة للسلع األولية، 
إذ تأثرت أســـواق املال باملخاوف بشأن 
ديـــون اقتصادات البلـــدان الواقعة في 
أطراف منطقة اليورو، حيث هبط سعر 
الذهب في املعامالت الفورية ليصل الى 
١٣٧٦٫١٥ دوالرا لألوقيـــة (األونصـــة) 
مقارنة مـــع ١٤٠٩٫٣٦ دوالرات لألوقية 
أواخر التعامل في نيويورك أول من أمس. 

 عاد إلى طريق االنتعاش ولكن ببطء

(رويترز)   لقطة جماعية تضم قادة مجموعة الـ ٢٠ 

 مخاوف الديون تدفع اليورو والعمالت مرتفعة العائد إلى الهبوط
  لندنـ  رويترز: سجل اليورو أقل مستوى 
ــابيع أمام الدوالر امس وانخفض  في ستة أس
ألقل سعر في شهرين مقابل الني فيما تراجعت 
العمالت مرتفعة العائد وسط موجة احجام عن 

املخاطرة. 
ــول  ــرين املنعقدة في س ــم قمة العش   ورغ
واجراءات التيسير الكمي التي اتخذها مجلس 
االحتياطي االحتادي (البنك املركزي األميركي) 
ــأن قدرة  ــى املخاوف بش ــز االهتمام عل ترك
ــر الذي دفع  ــداد ديونها األم ــدا على س ايرلن
ــتثمرين الى توخي احلذر حيال األصول  املس

احملفوفة باملخاطر. وانخفض اليورو ٠٫١٪ الى 
ــه الى ١٫٣٥٧٣ دوالر  ١٫٣٦٤٠ دوالر بعد هبوط
على منصة التعامالت االلكترونية اي.بي.اس، 
ــهرين  ــتوى في ش وهبط اليورو الى أقل مس
ــجل ١١١٫٠٤ وانخفض في أحدث  أمام الني ليس

التعامالت ١٪ الى ١١١٫٦٤ ينا.
ــتوى في نحو  ــجل الدوالر أعلى مس    وس
ــنوات أمام سلة عمالت رئيسية عند  خمس س
ــني متجها مرة  ــه انخفض امام ال ٧٨٫٤٧٩ لكن
ــي ١٥ عاما أمام  ــتوى له ف ــة الى أقل مس ثاني

العملة اليابانية. 

 سعره يصل إلى ٩٦ ألف درهم

  «فيرتو» تطرح هاتفًا ذكيًا
  من الذهب واألحجار النفيسة

ــركة  ــر أن تطرح ش ــن املنتظ  م
ــواق  األس ــة، في  الدولي ــو»  «فيرت
ــف ذكي  ــا، أول هات ــة قريب احمللي
ــن الذهب،  ــرة م ــات فاخ مبواصف

واألحجار النفيسة، والكريستال.
  وقال رئيس الشركة املتخصصة 
ــة  ــف املتحرك ــة الهوات ــي صناع ف
الفاخرة، بيري أوسنت لـ «اإلمارات 
ــاء عقدته  ــى هامش لق ــوم»، عل الي
الشركة، مساء أول من أمس، في دبي، 
ــلة الهواتف اجلديدة،  إلطالق سلس
ــتتوافر في  ــي س ــف الت إن «الهوات
منافذ بيع في األسواق احمللية خالل 
ــتتيح تطبيقات الهواتف  أسبوع، س
الذكية، مع مواصفات فاخرة ألربعة 
ــتليش  (كونس ــف  لهات ــالت  مودي
كويست)، مصنوعة يدويا من ذهب 
ــتال،  عيار (١٨)، وأخرى من الكريس
ــة، إضافة  ــفير) النفيس وأحجار (س
ــة من مادة  ــى موديالت مصنوع إل
(األستيل الفاخر)»، موضحا أن سعر 
ــراوح بني نحو  الهواتف اجلديدة ت
ــف درهم، وفقا للموديل  ٢٩ و٩٦ أل

واملواد الداخلة في صناعتها.
  وأفاد بأن «تطبيقات تلك الهواتف 
(كونسرش)  خدمات  على  ــتمل  تش
ــتراكا مجانا ملدة عام  التي تتيح اش
ــاملة  للمتعاملني، وتقدم خدمات ش
ــول العالم،  ــاعة ح على مدار ٢٤ س
ــراء مالبس  مثل حجز فندق، أو ش
ــر حتديد  ــوق عاملي، عب من أي س
ــتخدام  باس ــة  والقيم ــات  املواصف
ــيرا إلى  ــات االئتمانية»، مش البطاق
ــائل  أن تلك اخلدمة تعمل عبر الرس
ــال،  ــرة، أو االتص ــة القصي النصي
ــات  املنتج ــاع  «قط أن  ــاف  وأض
ــرة ومنها الهواتف، تأثر بداية  الفاخ
ــات األزمة  ــبب حتدي عام ٢٠٠٩ بس
ــب  ــة، لكنه عاود التعافي بنس املالي
ــى ٥٠٪، وبالتالي ال توجد  ــل إل تص
ــن طرح موديالت فاخرة  مخاوف م
ــة واخلليجية،  ــواق احمللي في األس
ــا كبيرا من حجم  التي متثل نصيب
مبيعات الشركة حول العالم، إضافة 
إلى األسواق األوروبية واآلسيوية». 


