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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

أكبر عدد من مليارديرات العالم مولودون في نيويوركاالقتصادية
شهدت مدينة نيويورك والدة أكبر عدد من املليارديرات باملقارنة مع أي مدينة أخرى في العالم، 
وذلك وفقا لبحث جديد أجرته مجلة »سبيرو« وشركة األبحاث »ويلث انسيت« وعرضته ارقام.
وولد واحد في كل 40 مليارديرا حول العالم في املدينة األميركية، أي أكثر من ضعف عدد 
املليارديرات الذي تقدمه لندن وموسكو. ووفقا لقاعدة بيانات »ويلث انسيت« التي تشمل 
100 ألف فرد من فائقي الثراء، شهدت نيويورك والدة 52 مليارديرا أي نسبة 3.09% من كل 
املليارديرات حول العالم، ثم تلتها موسكو 22 مليارديرا، ثم لندن في املركز الثالث 21 مليارديرا.

تقدم السن
ال يبشر باخلير 

لالقتصاد العاملي

العالم يش�يب يوما بعد يوم، وهذا ال يبشر باخلير لعالم األعمال، وفي تقرير للباحثني االقتصاديني إلينا دوغار ومادافي بوكيل نشره مركز »Moody’s Investor« ألبحاث االستثمار، قاال ان »نتائج الزيادة 
املستمرة بأعمار البشر ميكن أن تنجم عنه آثار سلبية عميقة على النمو االقتصادي خالل العقدين القادمني، وهو تأثير سيفرض وجوده مبناطق متنوعة من األرض«.

ويرجح اخلبراء أن املش�كلة في تقدم الس�ن تتمثل في تواجد قوى عاملة أقل لتحريك االقتصاد وبالتالي دعم الفئة في عمر التقاعد بني السكان. كما أن حجم االدخار الفردي سيتضاءل وينعكس ذلك على 
االس�تثمار العاملي. واقترح الباحثان أن يبدأ صناع القرار برسم سياسات للتقليل من تأثير إعمار السكان على اقتصاد دولهم، إذ ميكن التشجيع على الهجرة لتوسيع عدد القوى العاملة، ومن خالل التركيز على 

التكنوجليا التي ميكنها أن تساعد هذه القوى العاملة في زيادة إنتاجيتها. كما اقترحا زيادة عمر التقاعد لإلبقاء على القوى العاملة باإلضافة إلى تشجيع ربات املنازل في االنخراط بسوق العمل.

وداعاً عصر الدفع »الكاش« خالل 4 سنوات

موجة ابتكارات تقود حتوالً كبيراً في الدفع اإللكتروني باملستقبل
منى الدغيمي

استعرض تقرير على موقع 
»بزنيس انس����ايدر« مجموعة 
من االبتكارات لطرق املدفوعات 
في املستقبل ورسوما بيانية 
توضح فيها التغيرات احلاصلة 
على مستوى طرق املدفوعات 
من الكاش الى املدفوعات عبر 
الوسائل االلكترونية او بواسطة 
جهاز هاتف محمول في متجر 

أو عبر شبكة االنترنت.
ابرز  كم���ا كش���ف ع���ن 
التوقعات لتطور هذه الطرق 
في املستقبل وتسليط الضوء 
على أهم االجتاهات والتغيرات 
في مج���االت متع���ددة منها 
التجارة اإللكترونية وكيفية 
صعود تطبيقات الدفع وتراجع 
النقد والش���يكات. وتبني لنا 
من خالل الرسومات البيانية 
املدرجة ضمن املوقع أين تتجه 
صناعة املدفوعات في املستقبل 
والسيما خالل االربع سنوات 

القادمة.
وتن����اول التقري����ر تراجع 
النقدية »الكاش«  املدفوع����ات 
وتعويضها بوسائل التكنولوجيا 
املتطورة سواء عبر املوبايل او 
االنترن����ت او الهواتف الذكية، 
مشيرا الى انه خالل 2018 ستقود 
األسواق الناشئة املدفوعات غير 
النقدية بنسبة تفوق 44% موزعة 
على مجموعة من املناطق وهي 
كل من دول أوروبا الوس����طى 
ودول الشرق األوسط وافريقيا 
بحصة نسبتها 18% ودول آسيا 
الناشئة بنسبة 13% ودول أميركا 

نظام »PayPal« األكثر جناحا في مجال الدفع االلكترونيرسم بياني حلجم املدفوعات غير النقدية في العالم

»رويترز«: البورصة السعودية 
تسعى جلذب 50 مليار دوالر 

خالل السنوات املقبلة

أكبر 15 سهماً ميتلكها »بافيت«

يدير امللياردير ورن بافيت قائمة تضم أكبر 15 
سهما حيازة لشركة »بيركشاير هاثاواي« من حيث 
القيمة، ويتصدر هذه القائمة سهم »ويلز فارجو«.

ولم تغير »بيركش���اير هاث���اواي« التي يدريها 
»بافيت« حيازتها من أس���هم »ويلز فارجو« خالل 
الرب���ع الثاني من العام فظلت متتلك 463.4 مليون 

سهم.
ووفقا لتقرير ل� »سي إن بي سي« عرضته »ارقام« 
فإن األسواق تترجم ش���راء »بافيت« لسهم شركة 
ما مبنزلة تصويت ثقة على النجاح املستمر لتلك 

الشركة.
وتعكس القائمة التالية حي���ازات »بافيت« من 
األسهم في الثالثني من يونيو من العام احلالي، والتي 
أوضحتها »بيركشاير هاثاواي« في أوراق تنظيمية 

في الرابع عشر من أغسطس اجلاري.
كما مت حس���اب قيمة حيازات الرئيس التنفيذي 
ورئيس مجلس إدارة »بيركشاير هاثاواي« من األسهم 
وفقا ألس���عار إغالق اخلامس عش���ر من أغسطس 

اجلاري.
وخالل الربع الثاني من عام 2014، عززت »بيركشاير 
هاثاواي« حيازاتها من أسهم كل من »اي بي إم« ب� 
3%، »وول مارت« بنسبة 1%، »يو اس جي« بحوالي 
12%، »جنرال موتورز« مبقدار 10%، »دايرك تي في« 

32%، و»يو اس بانكورب« بأقل من %1.

رويترز: اقترحت هيئة السوق املالية السعودية 
قواعد منظمة لفتح س���وق األس���هم في اململكة أمام 
االستثمار املباش���ر من جانب املؤسسات األجنبية، 
تتضمن س���قفا للملكية األجنبية يبلغ 10% من قيمة 

السوق.
ونشرت الهيئة مشروع »مسودة« القواعد املنظمة 
الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األسهم 
املدرجة بالسوق السعودي، والتي  تهدف إلى وضع 
اإلجراءات واملتطلبات والش���روط الالزمة لتسجيل 
املستثمرين األجانب املؤهلني لدى الهيئة لالستثمار 

في األسهم املدرجة.
وذكرت »ارقام« من أهم ما جاء في مسودة القواعد 
أن يكون املتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية 
من إحدى الفئات التالية: البنوك، ش���ركات الوساطة 
واألوراق املالية، مديرو الصناديق، شركات التأمني.

ويجب أن تبل���غ قيمة األصول التي يديرها مقدم 
الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة 
احلق في خفض احلد األدنى لتلك األصول إلى 11.25 

مليار ريال.
وعن نسبة متلك املس���تثمر األجنبي في األسهم 

املدرجة فقد حدد املشروع القيود التالية:
٭ ال يجوز للمستثمر األجنبي املؤهل إضافة إلى تابعيه 
أو العميل املوافق عليه إضافة إلى تابعيه متلك أكثر 

من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
٭ يجب على املستثمر األجنبي املؤهل الذي يستثمر 
أمواال تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية 
قد ينتج عنها متلك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر 

من 5% من أسهم مصدر تكون أسهمه مدرجة.
٭ ال يجوز للمستثمرين األجانب مجتمعني )بجميع 
فئاتهم س���واء املقيمون منهم أو غير املقيمني( متلك 
أكثر من 49% من األسهم الصادرة عن أي مصدر تكون 
أسهما مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن 

طريق اتفاقيات املبادلة.
٭ ال يجوز للمستثمرين األجانب املؤهلني وعمالئهم 
املوافق عليهم مجتمعني متلك أكثر من 20% من األسهم 

الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
٭ ال يجوز للمستثمرين األجانب املؤهلني وعمالئهم 
املوافق عليهم مجتمعني متلك أكثر من 10% من القيمة 
الس���وقية لألس���هم الصادرة عن املصدرين املدرجة 
أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق 

اتفاقيات املبادلة.
ويقدر مديرو صناديق أن الس���وق السعودية قد 
جتذب اس���تثمارات جديدة بنحو 50 مليار دوالر أو 
أكثر في األعوام القادمة إذا مت إدراجها على مؤشرات 

األسهم العاملية.

التعديالت التي أقرتها السعودية مؤخرا ستجذب استثمارات كبيرة

الالتينية بنسبة %13.
وتكشف األرقام ان االستغناء 
الدفع بالكاش هي ظاهرة  عن 
عاملي����ة وال تخ����ص فقط دول 
املتح����دة األميركية.  الواليات 
وتش����ير الى ان عمليات الدفع 
غير النقدي ستنمو مبعدل %10 
سنويا على مدى السنوات األربع 

القادمة.
ومن منطلق قراءة لألرقام 
إلجمالي العمليات غير النقدية 
في العالم على مدى السنوات 
القادمة فإنها س����تبلغ  األربع 
نحو 424 مليار دوالر في سنة 
2015 وستستحوذ دول أميركا 
الشمالية على احلصة األكبر من 
هذه العمليات بقيمة 141 مليار 
دوالر، اما الرقم االجمالي املتوقع 

لهذه العمليات في 2018 فسيبلغ 
570 مليار دوالر وستس����تأثر 
دول أميركا الشمالية بعمليات 
قيمتها 158 مليار دوالر ودول 
اسيا الناشئة بقيمة 104 مليارات 
دوالر ودول آس����يا املتطورة 
بقيمة 59 ملي����ار دوالر ودول 
أميركا الالتينية باجمالي قيمته 
76 مليار دوالر ودول الشرق 
االوس����ط وافريقي����ا وأوروبا 
الوس����طى باجمالي قيمته 100 
مليار دوالر وأوروبا بقيمة 73 

مليار دوالر.

إرسال األموال

وكش����ف التقري����ر انه من 
املتوقع ان تنمو عمليات إرسال 
األموال عب����ر املوبايل 8 مرات 

في السنوات األربع القادمة في 
الواليات املتحدة األميركية وذلك 
بنسبة منو 68.7% مقارنة بسنة 
2014 كما تق����ول التوقعات ان 
الدفع عبر املوبايل في املراكز 
التجارية في الواليات املتحدة 
األميركية سيتضاعف 42 مرة 
مقارنة بسنة 2014 اي بنسبة 
الس����نوات  تناهز 154% خالل 
األرب����ع القادم����ة وبقيمة 189 

مليار دوالر.

التجارة اإللكترونية

الواردة  وتعكس األرق����ام 
ضمن التقرير ان حجم التجارة 
االلكترونية في الواليات املتحدة 
سيبلغ اكثر من 300 مليار دوالر 
خالل 2018 مقابل تطور التجارة 

عبر املوبايل التي ستشهد معدل 
منو سنوي مركب بنسبة %16 
على مدى األربع سنوات القادمة 
ليبل����غ اجماليها اكثر من 500 

مليار دوالر في 2018.
كما استعرض التقرير عدة 
تطبيق����ات وبرامج للدفع عبر 
الهواتف الذكية الس����يما نظام 
القيمة مسبقة الدفع االلكتروني: 
 )Online Stored Value Systems(
ويسمح هذا النظام للمستهلكني 
بالقي����ام بالعملي����ات الفورية 
وعمليات الدفع حلسابات املتاجر 
وحسابات األفراد اعتمادا على 
قيمة مسبقة الدفع مخزنة في 
البنك.  حساب املس����تهلك في 
ويعتبر )PayPal( النظام األكثر 

جناحا في هذا املجال.

570 مليار دوالر 
إجمالي املدفوعات 
غير النقدية عامليًا 

في 2018

السياحة في لبنان.. أنت جزء من التاريخ
من هجم��ات الدولة العثمانية 
في عام 1915. وتعج منطقة برج 
حمود باحملال التي تبيع الطعام 

األرميني. 
٭ السباحة في بلدة النبي يونس 

ميكنك بسهولة الهرب من 
احلرارة والرطوبة في بيروت 
بالتوج��ه نحو ش��واطئ الى 
اجلنوب. وميلك منتجع اليزي 
بي عددا من املسابح واحلانات 
ويقع في بلدة اجلية، حيث يقال 
ان النبي يونس نزل فيها بعد 
أن لفظه احلوت. وإذا توجهت 
غربا من اجلية فستطالعك جبال 
الش��وف، حيث ميكنك السير 
وسط غابات شجر األرز، لكن 
حاول أال تض��ل الطريق ألن 
املنطقة اليزال بها بعض مخلفات 

احلرب التي لم تنفجر.

يحمل آثار الرصاص. 
٭ وليمة تسر الناظرين

إذا كنت تريد تناول إفطارك 
في الطريق فلتتوقف عند أحد 
محال بيع العجائن )املناقيش( 
بالزعت��ر  وتن��اول واح��دة 

واجلنب.
أما إن كنت تريد تش��كيلة 
من املقبالت اللبنانية املتنوعة 
فاحجز طاولتك في سطح مطعم 
عبد الوهاب بحي األش��رفية 
الفاخر، حيث ستسمع حوارات 
ت��دور كلها باللغة الفرنس��ية 
حتى بع��د عقود م��ن انتهاء 

االستعمار.
وكما ال تفوت فرصة تذوق 
طعام اجلالي��ة األرمينية التي 
يبلغ عدد أفراده��ا نحو مائة 
ألف والذي��ن هربوا إلى لبنان 

قرب املسبح اخلارجي الضخم 
وهم يتابعون بشغف اليخوت 
الفاخرة أثناء احتس��اء )املزة( 
وه��ي جع��ة خفيف��ة محلية 

الصنع.
وسيطالعك عندها فندق لو 
جراي الفاخر ومتجر فيرجن 
ميجاستور كأبرز املعالم على 
تط��ور املدين��ة الس��ريع في 

السنوات األخيرة. 
في ح��ي جميزة بش��رق 
بي��روت يوجد ممر طويل من 
احلانات واملطاع��م والنوادي 
الليلية التي تظل مفتوحة بغض 

النظر عما يحدث في البالد.
وهن��ا ف��ي ه��ذه املنطقة 
حافظت بي��روت على املباني 
القدمية اجلميل��ة ذات الطراز 
الفرنسي رغم أن بعضها مازال 

اصطحنب معهن كالبهن األليفة. 
وهن��اك نادي يخوت الس��ان 
اجلورج على الكورنيش وفي 
قلب بيروت الذي افتتح خالل 

ثالثينيات القرن املاضي.
وبإمكان الزوار أن يسترخوا 

بي��روت � رويترز: بعض 
املس��افرين يريدون أن يروا 
التاري��خ لكن البع��ض اآلخر 
يحب أن يكون جزءا منه.. وفي 
لبنان ميكن��ك أن ترى مزيجا 

من األمرين.
وعند أطالل بعلبك الرومانية 
وهي ضمن أفضل اآلثار الباقية 
في العالم ميكنك أن تسير بني 
أعمدة حجرية يتجاوز طولها 

21 مترا. 
وفيما يلي بعض النصائح 
لالستفادة من رحلتك في لبنان 

عن أفضل املزارات احمللية:
٭ الغروب واليخوت الفاخرة

طري��ق الكورني��ش ف��ي 
بيروت ستجد رجاال يلعبون 
كرة مضرب الشاطئ أو نساء 
في كامل زينتهن يركضن وقد 

)رويترز( سياح على ممر مرسى اليخوت على كورنيش لبنان 


