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البدء في أعمال مطار الملك عبدالعزيز 
الجديد في السعودية بكلفة 27 مليار ريال

دول البلطيق تريد أموااًل أوروبية 
إلنشاء محطة مشتركة للغاز المسال

السعودية ـ يو.بي.آي: بدأت األعمال التنفيذية في مشروع إنشاء 
مطار امللك عبدالعزيز الدولي اجلديد في جدة غرب السعودية والتي 
تكلف 27 مليار ريال حيث تسلم املقاول الرئيسي للمشروع مجموعة 

بن الدن السعودية املوقع.
وذكرت مصادر صحافية امس أن املقاول الرئيســــي بدأ فعليا منذ 
أسبوعني في أعمال تسوية األرض املخصصة إلنشاء مرافق املطار من 
خالل البدء في أعمال احلفر والردم والتسوية العامة ألرض املطار والتي 
تشــــمل متهيد وجتهيز املوقع اجلديد من أجل إنشاء املباني اجلديدة 
للصاالت والتحسينات البيئية ألرض املطار إضافة إلى إنشاء املرافق 
املؤقتة املخصصة للعمل. ومع انطالق أعمال التنفيذ لهذا املشــــروع 
العمالق يبدأ العد التنازلي للمرحلة األولى ملشروع املطار الذي طال 
انتظاره ملدة ثالث سنوات والذي يكلف 27 مليار ريال وسوف يستغرق 
العمل فيها 36 شهرا وسيرفع طاقة املطار االستيعابية إلى أكثر من 30 
مليون مسافر في السنة. ويتضمن املشروع أعمال تصميم وبناء نفق 

يضم أربعة مسارات ويقع حتت املدرج األوسط في أرض املطار.
وتأتي هذه األعمال التنفيذية للمشروع العمالق الذي تقدر تكاليف 
عقدين منه بحوالي 27 مليار ريال بعد نحو شهر تقريبا لوضع نائب 
خادم احلرمني الشريفني األمير سلطان بن عبدالعزيز حلجر أساس هذا 
املشروع والذي يتوقع أن تنتهي مرحلته األولى في أوائل عام 2013.

من ناحية اخرى، طمأن موردو األرز في السعودية املستهلكني الى 
ثبات األسعار في األسواق احمللية ملدة 12 شهرا مقبلة. وقال املوردون 
»األرز سلعة استراتيجية تخضع تسعيرتها ملتغيرات في التسعيرة 
العاملية وهي تشهد في الوقت الراهن ثباتا في األسعار«. وتأتي هذه 
التطمينات في وقت بدأت فيه مؤشرات أسعار سلع غذائية استراتيجية 
تتراجع على الصعيد احمللي بعد موجة ارتفاعات شهدتها جميع السلع 

الغذائية واالستهالكية.

تالنيـ  د.ب.أ: قال رؤساء وزراء ليتوانيا والتفيا واستونيا امس 
إنهم يريدون أمواال من االحتاد األوروبي لبناء محطة مشتركة للغاز 
الطبيعي املســـال من أجل خدمة املنطقة بكاملها. وقال القادة في 
اجتماع عقد في فيهوال باستونيا إن محطة مشتركة واحدة سوف 
تعني اكثر مما هو مطروح من اخلطط احلالية إلنشـــاء محطات 

متنافسة في كل دولة.
وقال رئيس وزراء إســـتونيا أندروس أنسيب إننا »يجب أن 
يكـــون لدينا محطة واحدة فقط قادرة على تلبية احتياجات دول 

بحر البلطيق الثالث«.
واجتمع أنســـيب في استونيا مع نظيريه من التفيا وليتوانيا 

فالديس دومبروفسكيس وأندريوس كوبيليوس.
وقال إنه من الواضح بشـــكل ال يدعو للشـــك هو أن احملطات 
الثـــالث تزيد للغايـــة على حاجة دول بحـــر البلطيق، لذا يتعني 
علينا توحيـــد اجلهود ويتعني أن نكون قادرين على اســـتخدام 
أموال دافعي الضرائب باالحتاد األوروبي ودافعي الضرائب بدولنا 

بشكل أكثر فاعلية.
وشـــدد أنســـيب على أنه ليس هناك أي خطط ثابتة ولم يتم 

حتديد املوقع احملتمل أو تكلفة ذلك املشروع الضخم.
وخالل األسابيع القليلة املاضية، نشب نزاع بني التفيا وليتوانيا 
اللتني لديهما خطط إلنشـــاء محطات خاصة بهما للغاز الطبيعي 
املســـال، مع إعراب ليتوانيا عن مخاوفها من أن محطة التفيا قد 

تستخدم كنقطة تصدير لشركة »غازبروم« الروسية.

»الجودة«: السوق استوعب األزمة المصرية

بخصوص متويل اخلطة اإلمنائية 
وإعطاء البنوك دورا رئيسيا به.
املنحــــة  اقتــــراب صــــرف  ـ 

األميرية.
انتعاش االقتصاد  ـ استمرار 
العاملي وارتفاع أسعار البترول.

ـ فتح العمل بالبورصة املصرية 
األسبوع القادم.

ـ إعادة هيكلة السوق وزيادة 
القانونية،  الشــــفافية والرقابة 
مع تطبيق لوائح هيئة أســــواق 

املال.
ـ االكتتابــــات العامة املتوقعة 
للشــــركات احلكوميــــة املزمــــع 

إنشاؤها.
ـ استمرار صفقات االستحواذ 
وباألخــــص في قطــــاع اخلدمات 

والبنوك واالستثمار.

بقيمة 15 مليون دينار، وانهارت 
التداوالت على قطاع االســــتثمار 
مجددا لتصل إلى 10 ماليني دينار 
فقط. وعلى مســــتوى الشركات 
األكثر تداوال شهد البنك الوطني 
تداوال مكثفا جدا هذا األســــبوع 
وبلغت قيمة التداوالت عليه 43 
مليون دينار وبنســــبة 36% من 
البورصة.  فــــي  التداوالت  حجم 
وينتظــــر الســــوق مجموعة من 
احلوافز والتــــي ميكن أن يكون 

لها عليه أثر إيجابي:
ـ إعالنات نتائج أرباح الشركات 
املدرجة واملتوقع أن تكون إيجابية 
جدا هذه السنة وباألخص لقطاعات 
البنــــوك واخلدمــــات والصناعة 

واألغذية.
ـ انتهاء احلكومة من قراراتها 

ذكر التقرير األسبوعي لشركة 
اجلودة لالستشارات اإلدارية ان 
ســــوق األوراق املالية استوعب 
الصدمة السياسية املصرية ويقلل 
من خسائره خالل األسبوع املاضي، 
حيث انخفض املؤشر السعري 35.6 
نقطة وبنسبة 0.005%، وانخفض 
الوزني بنسبة %0.007.  املؤشر 
وأضــــاف التقرير ان اســــتمرار 
حالة الترقب واحلذر في السوق 
واســــتمرار تأخر إعالن النتائج، 
واقتراب تطبيق الالئحة التنفيذية 
لهيئة أسواق املال جعلت كثيرا من 
املتداولني يفضلون التريث قبل أخذ 
قراراتهم االستثمارية كما ذكرنا 
سابقا في تقارير اجلودة األسبوعني 
املاضيني، وهذا واضح النخفاض 
الســــيولة لتصل إلى 118 مليون 
دينــــار، وبقيمة 23 مليون دينار 
يوميا، وبانخفاض عن األسبوع 
املاضي بنسبة 28%، وانخفضت 
الكميات املتداولة إلى نسب كبيرة 
وبلغت 592 مليون سهم بعد أن 
كانت 1100 مليار ســــهم األسبوع 

املاضي وبنسبة 53% انخفاضا.
وعلى مستوى القطاعات، قال 
التقرير ان قطــــاع البنوك احتل 
املركز األول فــــي حركة التداول 
وبقيمة 57 مليون دينار، ثم تاله 
قطاع اخلدمات بقيمة 19 مليون 
دينــــار، وبانخفــــاض 59% عن 
األسبوع املاضي، ثم قطاع الصناعة 

صندوق النقد واالتحاد األوروبي: اليونان 
بحاجة إلى خصخصة هائلة للخروج من أزمتها

أثينا ـ أ.ف.پ: أعلن صندوق 
النقد الدولي واملفوضية األوروبية 
والبنك املركزي األوروبي امس انه 
ينبغي على اليونان بعد إجراءات 
اقرتها  التي  التقشــــف الصارمة 
تنفيذ خطة خصخصة هائلة في 
السنوات القليلة املقبلة للخروج 
من أزمتهــــا الناجمة عن الديون 

الباهظة التي ترزح حتتها.
وقــــال ممثلــــو »الترويكا«، 
اجلهات الثالث املقرضة لليونان، 
ان عمليات اخلصخصة ينبغي ان 
تصل قيمتها الى 50 مليار يورو 
بحلول 2015، بينها 15 مليارا بحلول 
2013 عوضا عن 7 مليارات كانت 
الترويكا حلظتها في وقت سابق. 

وهذا الهدف الذي مت حتديده بناء 
على تقديرات احلكومة اليونانية، 
»ممكــــن حتقيقــــه« و»واقعي«، 
كما قال ســــيرفاس ديروز ممثل 
املفوضية األوروبية خالل مؤمتر 
صحافي في اثينا في ختام الزيارة 
الثالثة للتحقق من مالية الدولة 
اليونانية. وأكد ممثلو الترويكا ان 
هذه اخلصخصة تدخل في إطار 
إصالحات بنيويــــة »ضرورية« 
ينبغي على اليونان »تسريعها« 
و»توســــيعها« بغية التمكن من 
حتقيق أهدافها، مشــــددين على 
ضرورة ان تكون هناك »اندفاعة 
حاسمة« في االنتعاش االقتصادي 
للبالد. وشــــددت الترويكا كذلك 

على أهمية إصالح إدارة الضرائب 
من اجــــل مكافحة أفضل للتهرب 
الضريبي، إضافة الى إعادة هيكلة 
القطاع املصرفي وضبط النفقات 
العامة والســــيما تلك في املجال 
الصحي. مــــن جهة أخرى أعطت 
الترويكا موافقتها على ان يتم في 
مارس اإلفراج عن الدفعة الرابعة 
من قرض الـــــ 110 مليارات يورو 
الى  الثالث  الذي منحته اجلهات 
اليونــــان في مايــــو 2010. وهذه 
الدفعة وقيمتهــــا 15 مليار يورو 
تقرر اإلفراج عنها نظرا الى التقدم 
الذي أحرزته اثينا للحد من نفقاتها 
العامة خــــالل الفصل الثالث من 

.2010

بحث إنشاء البنك المركزي الخليجي 
والعملة الموحدة في الرياض اليوم

وفاة الملياردير السعودي صالح الراجحي

يعقد االجتماع السابع ملجلس 
إدارة املجلس النقدي اخلليجي في 
الرياض اليوم في حضور محافظي 
مؤسسات النقد والبنوك املركزية 
للدول األعضاء في االحتاد النقدي 
البحرين  اخلليجي، وهي: مملكة 
واململكة العربية السعودية وقطر 
والكويــــت، فيما بقيــــت اإلمارات 

وسلطنة عمان خارجه.
إدارة املجلس  وكان مجلــــس 
النقدي اخلليجي اختار في اجتماعه 
األول، الذي عقد في الرياض في 30 
مارس 2010، محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي د.محمد اجلاسر 
رئيسا له ملدة سنة واحدة، ومحافظ 
البحرين املركزي رشيد  مصرف 

املعراج نائبا للرئيس ملدة عام.
ومن املتوقع ان يؤكد االجتماع 

العمل املؤسســــي  أهمية توطيد 
للمجلــــس وتأكيد اســــتقالليته 
ومواصلة العمل اجلاد إلنشاء البنك 
املركزي وإصدار العملة املوحدة.

وتأتي انطالقة املجلس النقدي 
في وقت يشهد العالم أخطر أزمة 
مالية مير بهــــا منذ نحو 80 عاما 
مسببة آثارا ســــلبية على النمو 
االقتصادي في كثير من الدول، وأنه 
يبرز خالل هذه املشاكل أهمية العمل 
لتعزيز مسيرة التعاون االقتصادي 
بني الدول األعضاء وااللتزام باملضي 
النقدي،  قدما في مسيرة االحتاد 
والعمل على تذليل كل التحديات 
التي تواجه مسيرته، والعمل يدا 
بيد حتى إكمــــال متطلباته كافة، 
وتتويج اجلهد املشترك بتأسيس 
البنك املركزي اخلليجي وانطالق 

العملة املوحدة.
ومــــن املعــــروف أن البنــــوك 
التي ستنفذ  املركزية اخلليجية، 
الوحدة النقدية، لن حتدد موعدا 

نهائيا إلطالق العملة املوحدة.
املركــــزي املوحد،  البنك  لكن 
الذي ســــبق أن أقر مجلس إدارة 
املجلس النقدي اخلليجي امليزانية 
التشغيلية له، سيحدد ربط العملة 

مبجرد تشكيله.
إدارة املجلس  وعقد مجلــــس 
النقدي، وهو اجلهة الفنية املعنية 
باتخاذ اخلطوات واإلجراءات كافة 
املتعلقة بالوحدة النقدية، اجتماعه 
الســــادس في الرياض في أواخر 
ديســــمبر املاضي، حيث استكمل 
خاللــــه مراحل البناء املؤسســــي 

والتنظيمي للمجلس النقدي.

املفاتيح واالقفال وبعض  كبيع 
اخلردوات« وقاده بيعه لألقفال 
واملفاتيح الى اإلمساك مبفاتيح 
احدى كبريات اخلزائن والبنوك 
في السعودية. ويضيف، رحمة 
اهلل عليه، »كنت اشقى في بحثي 
عن لقمة العيش منذ والدتي في 
اما عـــن بدايته مع  البكيرية«. 
الصرافة والبنوك فيقول »انني 
كنت اجلس في احدى الساحات 
في الرياض قدميا وأبسط ألقوم 
بصرف النقـــود للناس )تغيير 
العملة( بعد ان اجتهت اليها وكان 
الناس يتهافتون علي للصرافة 
البسيطة جدا حتى انه يذكر منهم 
رجال اعمال سعوديني كبارا منهم 
عبدالعزيز الشـــقري وسليمان 
املقيرن )صاحب مصرف حاليا( 
وعبدالعزيز احلقباني وغيرهم«. 
وافتتح اول مكان للصرافة عام 
1366هـ ومنها انطلقت مجموعة 
الراجحي التجارية التي اصبحت 
اآلن امبراطورية مالية ال يحب ان 

يعلن عن رقم محدد لها.

السعوديةـ  وكاالت: توفي امس 
رجل األعمال الســــعودي الشهير 
صالح بن عبدالعزيز الراجحي بعد 
صراع طويل مع املرض عن عمر 
ناهز 88 عاما. والراحل من مؤسسي 
بنك الراجحي وأحد أكبر املساهمني 
فيه مع 3 آخرين من إخوته. وبينما 
تقــــل حصته في البنك عن حصة 
أخيه سليمان فإن حصص اإلخوة 
الثالثة فقدت ثلث قيمتها بسبب 
األزمة املالية العاملية وهو ما ترك 

أثر كبيرا على ثروة صالح.
وكان الراحل أســــس مع أخيه 
األصغر سليمان وكالة صرافة لكي 
يستخدمها حجاج بيت اهلل احلرام. 
وبعد سنوات انضم إليهما األخوان 

عبداهلل ومحمد الراجحي.
الراحل يرأس مجموعة  وكان 
الراجحي الســــعودية التي ومنذ 
تأسيســــها عام 1990 استطاعت 
تطوير حزمة عريضة من اخلدمات 
املتنوعــــة التي تشــــمل املقاوالت 
والصيانــــة واإلمــــداد والتموين 
والتصنيع والزراعــــة والتجارة 

واالستشارات.
يشــــار الــــى ان الراجحي حل 
في املركــــز 214 على الئحة مجلة 
»فوربس« بثروة تبلغ 4.7 مليارات 

دوالر.
يذكر أن الراحل ولد عام 1344هـ 
في محافظــــة البكيرية بالقصيم، 
وقد انتقل الشيخ صالح مع والده 
إلى الرياض لطلب العلم والرزق، 
وكانت الرياض آنذاك عامرة باحلركة 
العلمية والتجارية، وفي الرياض 
درس على يد سماحة الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ مفتي اململكة 
آنذاك.  وللراحــــل وقف من أكبر 
األوقاف في اململكة، حيث خصص 
بعض ممتلكاته كوقف خيري منجز 

يصرف ريعه على املصارف احملددة 
بصك الوقفية، وهــــي 12 مصرفا 
إدارة أوقاف صالح  ومت تأسيس 

عبدالعزيز الراجحي.
وكانت بداية الراحل في دنيا املال 
واألعمال كحمال وتاجر للخردة، 
حيث كان يعمل في الصباح حماال 
بأجرة بسيطة، وبائعا للخردوات 
بعــــد صــــالة العصــــر وذلك في 

االربعينيات امليالدية.
الى  الراجحي  وترجع عائلة 
القويعية في املنطقة الوسطى 
من اململكة العربية الســـعودية 
وبسبب خالف بني العائلة قدميا 
البكيرية في  الى  انتقل بعضها 
منطقـــة القصيم، وفيها نشـــأ 
رجل االعمال السعودي املعروف 
صالح الراجحـــي. وبدأ الراحل 
حياته التجارية من الصفر ولم 
يكن في خلـــده ان يكون ثراؤه 
وثروته بهذا احلجم. وكان كما 
قال في حديث صحافي ســـابق 
»كنت اعمل في الصباح واملساء 
وأبيع وأشتري في اعمال بسيطة 

المجلس النقدي لدول التعاون يعقد اجتماعا بغياب عُمان واإلمارات

محكمة االستئناف تؤجل قضية »دار االستثمار«
بخصوص خطة إعادة الهيكلة التكميلية المعدّلة

»الجمان«: السوق ينتظر المزيد من نتائج الشركات
وتوقعات بأداء إيجابي خالل األسبوع الجاري

أصدرت شركة دار االســـتثمار بيانا 
بخصوص آخـــر تطورات خطـــة إعادة 
الهيكلة املالية للشركة، وقد نص البيان 
على ان محكمة االستئنافـ  الدائرة اخلاصة 
بطلبات إعادة هيكلة الشركات  قد عقدت 
جلستها يوم اخلميس املاضي 10 فبراير 
اجلاري، وقد قدمت شركة دار االستثمار 
خالل جلسة االستماع دفاعها ببيان كتابي 
مرفقا بنسخ من ورقة العمل التي تضم 
البنود التجارية اخلاصة باخلطة التكميلية 
املعدلة والتي مت االتفاق حولها في وقت 
ســـابق، وقد حملت ورقة العمل توقيع 
رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجنة 

التنسيقية. 
واضافت الشـــركة في بيانها أن أعضاء 
مجلس اإلدارة واللجنة التنسيقية على ثقة 

تامة بأن اخلطة التكميلية املعدلة متثل حال 
عمليا قابال للتطبيق من الناحية التجارية، 
وتتوافق مع معايير بنك الكويت املركزي 
املالية احلالية واملستقبلية وتصب في صالح 
كل من بنوك ومستثمري دار االستثمار من 

ناحية ومساهميها من ناحية أخرى.
وبينت »ان اختيار حلول بديلة لعملية 
إعادة الهيكلة املالية من شـــأنه أن يأخذنا 
إلى مسار يســـتغرق وقتا طويال ويؤدي 
إلى تدهور في القيمة جلميع األطراف ذات 
الصلة في شركة دار االستثمار، كما أن ذلك 
ســـيؤدي حتما إلى انخفاض ملحوظ في 

العوائد جلميع األطراف«.
وقد حكمت احملكمة بتأجيل اجللسة إلى 7 
أبريل املقبل لالطالع، وسوف يتم اإلعالن عن 

املزيد من التطورات في القريب العاجل.

إلى جلسة 7 أبريل والخاصة بطلب إعادة هيكلة الشركة

قـــال مركز اجلمـــان لالستشـــارات 
االقتصادية ان تراجع مؤشره للثقة تراجع 
بشكل طفيف للغاية إلى 52.28 نقطة خالل 
األســـبوع املنتهي في 10 فبراير اجلاري، 
وذلك مبعدل 0.03% عن نهاية األســـبوع 
الذي سبقه عندما كان إقفاله عند مستوى 
52.30 نقطة، كما انخفض املؤشران الوزني 
والســـعري أيضا خالل األسبوع املنتهي 
في 2011/2/10، ولكن مبا يفوق انخفاض 
مؤشر الثقة، حيث انخفض الوزني مبعدل 

0.38% والسعري مبعدل %0.53.
وعـــزا »اجلمـــان« ذلك الـــى مبالغة 
املتداولني في توقع االحتماالت السلبية 
ملجريات األحداث خالل األسبوع املذكور، 
خاصة فيما يتعلق باملســـتجدات على 
الســـاحة األمنية والسياسية املصرية، 
والـــذي أدى إلى تراجع أداء املؤشـــرين 
الوزني والسعري مبا يفوق تراجع مؤشر 
الثقة، ويظهر من الرســـم البياني لألداء 

اليومي ملؤشر اجلمان للثقة خالل األسبوع 
املنتهي في 2011/2/10 تراجع األداء حتى 
تاريخ 2011/2/8، ومن ثم استرداد بعض 
اخلسائر يومي 9 و10 فبراير على التوالي، 
مما يرجح االجتـــاه اإليجابي للبورصة 

خالل األسبوع اجلاري.
وأشـــار »اجلمان« الى انه مما يعزز 
وجهة النظر القائلة إن تغليب املتداولني 
في بورصة الكويت للمعطيات النفسية 
أكثر من االقتصادية، ان جميع بورصات 
اخلليج ارتفعت خالل األسبوع املنتهي 
في 2011/2/10 باستثناء الكويت، وعليه، 
توقع أداء إيجابيا لسوق الكويت لألوراق 
املالية في املستقبل القريب، ورمبا مييل 
إلى االرتفاع غير الالفت، وذلك بانتظار 
إعالن املزيد من نتائج الشركات املدرجة 
عن عام 2010، والذي قد يساهم في حتديد 
مسار أوضح للبورصة على ما هي عليه 

اآلن.

املغفور له بإذن اهلل تعالي صالح الراجحي أثناء فترة عالجه


