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كامل: تأثيرات األزمة المالية تفاوتت 
درجاتها من دولة ألخرى

أش��ار رجل األعمال الس��عودي الش��يخ صالح كامل إلى ان 
األزم��ة املالية العاملية لم ين��ج منها أي بلد، ولك��ن تأثيرها جاء 
بدرج��ات متفاوتة، مش��يرا الى أن نصيب دب��ي منها كان كبيرا 

بسبب حترك اقتصادها بشكل كبير.
واض��اف ان من��و اقتصاد دبي يجب أال نق��ول عنه انه غير 
طبيعي، مش��يرا الى أن كل شيء قّرب بني الواقع واحلقيقة أمن 
شر املس��تقبل، وكلما توسع وابتعد عن احلقيقة كان أكثر تأثرا 

بالتقلبات ويدخل في االقتصاد املتكرر دون قيمة مضافة.
وتابع: ان كثرة حجم هذه العمليات في أي سوق هي التي حتدد 
حجم تأثره باالزمات العالية، مشيرا الى أنه بعد االيضاحات التي 
حدث��ت خالل الفترة األخيرة عن مش��كلة دبي اكدت ان مركزها 
املال��ي اليزال قويا، كما انها ستس��تطيع أن تتخطى هذه األزمة، 
وأنه��ا أزمة وقتية حتتاج الى اعادة جدولة لاللتزامات على ضوء 
ما حدث في العالم اجمع من كساد وتباطؤ في حركة االقتصاد.

وأضاف ان األزمة املالية جاءت من العالم اخلارجي، اال أنها لم 
تعد اليه من دبي، مشيرا الى ان أزمة دبي متوقعة منذ عام مضى، 

واآلن تكشفت، اال أنها ستتجاوزها.
وعن رأيه في امكانية ان تتحول األزمة من ازمة ديون طويلة 
االجل الى أزمة صكوك وس��ندات قال صالح ان األزمة أوضحت 
أن الكثير من السندات والصكوك التي طرحت باسم االسالم هي 
بعيدة كل البعد عنه، مش��يرا الى أنها لو كانت اسالمية وحتوي 
أصوال حقيقية ملا تأثرت. وبني أن الصكوك التي تقوم على أسس 
غير شرعية تأثرت بشكل كبير من جراء االزمة، ولكن الصكوك 
مكتملة الشرعية لم تتأثر، موضحا ان كل صك ال يحوي أصوال 
فهو في الواقع سند. وعن استثمارات مجموعته بأزمة دبي ومدى 
تأثرها، قال كامل ان املجموعة ليس لديها أي استثمارات في دول 
اخلليج، فيما عدا الس��عودية، مضيفا ان املجموعة تستثمر في 
الدول العربية احملتاجة لالس��تثمارات واألموال، أما دول اخلليج 
فهي غنية وليس��ت بحاجة الى اموال، وعن مدى تأثير أزمة دبي 
في منظومة االئتمان قال كامل انها لم تشهد تغييرا بعد، متوقعا 
تأثرها مس��تقبال، وذلك ألنه خالل العقد األخير في ارجاء العالم 
تس��اهلت البنوك في متويالته��ا، دون أن تطب��ق أدنى معايير 
للدراس��ة العقالنية للجدوى االقتصادية للمشروعات، ما تسبب 

في حدوث هذه الكوارث.

جانب من احلضور بجلسة العمل الثانية

)فريال حماد(جلسة العمل األولى التي شارك فيها كل من جنيب ساويرس وخالد اجلناحي ومحمد عمران

الحمد: »الصندوق العربي« مّول مشاريع
في قطاع الطاقة بـ 2.6 مليار دينار

حتدث املشاركون في اجللسة الثانية والتي حملت 
عنوان مخاطر سياسية احلماية وأثر تراجع التكامل 
االقتصادي على املنطقة عن أهمية العمل اجلماعي 
باعتبار انه بات ضرورة ملحة وان هناك العديد من 
املشاكل الهيكلية التي تقف حائال دون حتقيق التكامل 
العربي االقتصادي، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على 

عملية اإلصالح العربي على املستوى املجتمعي.
في البداية قال رئيس الصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي ومديره العام عبداللطيف 
احلمد ان الدول العربية مطالبة بالتعاون مع بعضها 
البعض على كل املس����تويات بهدف احداث التكامل 
االقتصادي، مش����يرا في هذا الصدد الى ان تأسيس 

الصندوق قد مت حتت إطار جامعة الدول العربية.
وحتدث عن تطوير البنية التحتية العربية مطالبا 
في ه����ذا الصدد بضرورة تنمي����ة قطاع االتصاالت 
واحملافظة عل����ى وتيرة هذا القط����اع التنموية في 
املستقبل السيما ان هذا القطاع قد ساهم في إحداث 
دور بارز في حتقيق الترابط بني الدول العربية بعد 
ان ارتفع عدد املش����تركني من حوالي 2.2 مليون في 

العام 1980 الى نحو 80 مليونا في العام احلالي.
وقال ان الصندوق مول مشروعات عربية عديدة 
خالل الفترة من العام 1974 وحتى هذا العام حيث بلغت 
املبالغ التي مولت مشاريع بقطاع النقل واالتصاالت 
نحو 1.626 مليار دينار، كما مول مش����اريع بقطاع 
الكهرباء والطاقة بحوالي 2.6 مليار دينار في حني 
مول مشاريع بقطاع املياه والصرف الصحي بقيمة 

632 مليون دينار.
من جانبها، قالت مدير املركز األوروبي الروسي 
في بروكسل واألستاذ املساعد في كلية هيرتي لإلدارة 
في برلني زايسر كاميرون ان األزمة االقتصادية التي 
ضربت دبي لن تنال منها، حيث ان دبي قادرة على 
حل مشاكلها املالية بنفسها، معربا عن ثقته في اإلدارة 

املوجودة بدبي على جتاوز هذه احملنة.
وعلى صعيد متصل، أكدت ان قطاع البنوك أوقعت 
نفسها في مشكلة عندما متادت في منح التسهيالت 
واإلق����راض العقاري دون ضواب����ط حقيقية تنظم 

عمليات التمويل.
وأوضحت ان مشكلة املنطقة العربية تكمن في أن 
هناك حالة غياب لأليدي العاملة، وهناك الكثير من 
املشروعات اجلديدة التي حتتاج لهم، وعلى العالم 
العربي اس����تثمار مهارات وقدرات الش����باب بشكل 
أفضل، وقال ان حجم اخلسائر التي مني بها االقتصاد 
العاملي تتراوح بني 700 و800 تريليون دوالر، وهذا 

يعني ان العالم مير بسيناريو سيئ.
وفي اإلطار ذاته، أكدت مؤسسة ورئيسة مجلس 
ادارة بنك جلف ون ناه����د طاهر ان األوراق املالية 
ظهرت جليا عندما واجهت املصارف مشكلة عندما 
مت����ادت البنوك في اإلقراض خاص����ة في القروض 
العقارية، وخسرت ما أقرضته، وبنت آماال على أحالم 

إعادة هيكلة املقترضني. وأشارت الى ان هناك جانبا 
اقتصاديا هاما ال يجب إغفاله وهو االهتمام الذي ظهر 
خالل األزمة بالبنى التحتية، مشيرا الى ان هذا األمر 
يجب ان تعمه حلوال توفر املعلومات من ناحية وبناء 
القدرات من ناحية أخرى، وليس مجرد بناء املرافق 
او الكباري، بل األهم هو الدعم الصناعي الذي بدوره 

يحرك وينشط العجالت التنموية املتوقفة.
وقال مدير عام ملنطقة الش����رق األوسط وشمال 
أفريقيا � باسبورت كابيتال اململكة املتحدة فلورنس 
عيد انه يجب النظر دائما للجانب املضيء فاألزمة 
املالية العاملية كانت تداعياتها خطيرة، ولكن علينا 
ان ننظر الى اجلوان����ب االيجابية التي حتدث، كما 
ان الش����ركات مطالبة بتعزيز قدراتها االستثمارية 

والبعد عن املغامرة.
وش����دد على ان اخلروج من أزم����ة دبي يتطلب 
جهدا جماعيا ألنها مش����كلة كبيرة وحقيقية، مبديا 
ثقته م����ن قدرتها على اخلروج م����ن أزمتها قريبا، 
مش����يرا الى ان ما حدث باألزمة م����ن ايجابيات هو 
حصول متويل مباش����ر من البنوك في مشروعات 
بينية حتتي����ة، وبالتالي أخذت البنوك في حتجيم 

اإلفراط في اإلقراض.
وبينت أن االس����تثمار في النفط أصبح يعطي 
نتائج س����البة نظرا لتذبذبها املستمر، كما أن هناك 
قطاعات أخرى تعطي نفس النتائج السالبة كقطاع 
البناء، اما قطاع البتروكيماويات فيظهر نتائج أكثر 
ايجابية، وخالصة م����ا تقدم به انه يجب أال نعتمد 

بشكل أساسي على النفط.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة أبراج اإلماراتية 
عارف نقفي ان األزمة االقتصادية أضرت اقتصادات 
دول العالم اجمع، وهن����اك اقتصادات قوية تأثرت 
نتيجة ارتفاع معدالت التضخم من وصعوبات مرت 
بها كبرى شركاتها االستثمارية، مؤكدا على ضرورة 
حتديث عقليات االستثمار املتمسكة بالنفط والغاز 

كاستثمار رئيسي.
واضاف أن التعاون يس����اعد بش����كل كبير على 
اخلالص من األزمة املالية، فالعالم مير بحركة تصحيح، 
واملشكلة اآلن ليست في ضخ األموال، ولكن املشكلة 
ف����ي توجيه تلك األموال.  ولفت نقفي الى انه يجب 
التكيف مع الوضع العاملي، فال توجد دولة باستثناء 
الصني قدمت أرقام����ا جيدة في ظل العواصف التي 

متر بها االقتصادات.
وبني نقفي ان وجود صندوق استثماري عربي في 
شمال أفريقيا سيثبت جدواه اقتصاديا في املنطقة، 
مش����يرا الى ان االس����تثمار في املنطقة فعال برغم 
املعوقات البيروقراطية التي تعاني منها الدول العربية 
والبد من عدم فقدان األمل. وقال نقفي ان أزمة دبي 
نتجت بعد حتقيقها معدالت منو كبيرة، وقد قامت دبي 
بعدد من اخلطوات جتاه البحث عن حلول ملشكلتها، 

واعتقد أنها نتيجة لالزمة املالية العاملية.

الجلسة الثانية تناولت سياسة الحماية وأثر تراجع التكامل االقتصادي

الدول العربية مازالت متأخرة
في مفهوم التجربة االجتماعية للشركات

املالية ستمر وستعود الى سابق 
عهدها.

ومن جانبه قال خالد جناحي 
رئيس مجلس ادارة بنك اثمار في 
مملكة البحري����ن، ان زكاة اخلير 
شيء، واملسؤولية االجتماعية شيء 
اخر، مشيرا الى ان كل املؤسسات 
املساهمة التي حتقق ربحيات عالية 
او اي ق����در من الربحية عليها ان 
التنمية املجتمعية،  تش����ارك في 
مشددا على ان من االشياء املهمة 
الت����ي يج����ب على الش����ركات ان 
متارسها جتاه مجتمعها التدريب، 
فهو شيء اساسي سيعود بالنفع 
على املجتمع ككل وعلى الشركات 
نفسها من خالل تطعيمها بكوادر 

عالية املستوى.
وبني ان االنفاق احلكومي العربي 
لدعم البحث العلمي »زيرو« وما 
يتم انفاقه عل����ى البحث العلمي 
هو نس����بة تقدر ب� 1% تؤخذ من 
الش����ركات ونعتبرها ضريبة ال 
أكثر، مش����ددا على ضرورة فصل 
املسؤولية االجتماعية عن الزكاة، 
كما يجب الفصل بني الدور الذي 
تقوم به احلكومات والشركات في 
هذا الص����دد، مقترحا التوجه الى 
مساعدة دبي عن طريق االستثمار 
بها، بدال من االس����تثمار في دولة 

خارجة عن القطر العربي.
وأكد عل����ى ان دبي قادرة على 
تخطي االزمة، وان دولة االمارات 
ق����ادرة عل����ى دعم مؤسس����اتها 
وتصحي����ح االوضاع، وبعد وقت 
قصير سيدرك العالم ان ما مرت 
به دب����ي ليس باحلج����م الذي مت 

تضخيمه.
وشدد جناحي على ان العقليات 
العربية حتتاج الى تغيير، مبينا انه 
رغم كل املشكالت البد ان تبقى لدينا 

مسؤولية اجتماعية فاعلة.

كافية؟ اجاب س����اويرس بانه اذا 
قامت كل شركة بتدريب 150 طالبا 
فسيصبح عدد املتدربني باآلالف، 
ألن شركات الوطن العربي ليست 
بالقليلة، فاملهم هو عدم التراخي 

في ممارسة هذا الدور.
واضاف ساويرس انه يصعب 
ان تتعاون الشركات واملؤسسات 
العربية في ممارسة مسؤولياتها 
االجتماعية الننا كعرب ال نعرف 
املتكامل، مش����ير  الفريق  مفهوم 
الى ان عمل الشركات االجتماعي 
هو عمل فردي يجب ان متارس����ه 

الشركات على أكمل وجه.
وبني ساويرس انه ليس من املهم 
املس����ميات او اجلهات التي توجه 
اليها االم����وال بقدر ما هو مهم ان 
تصل تلك االموال ملستحقيها من 

افراد املجتمع.
وحتدث ساويرس عن ازمة دبي 
قائال: ان النظرة التي ابداها البعض 
جتاه دبي ف����ي ازمتها هي نظرة 
خاطئة، واعتبر الهجوم على دبي 
نوعا من اخلياب����ة، فتجربة دبي 
جتربة حية ومس����تمرة، وأزمتها 

من االرباح التي حتققها الشركات 
بدال من استقطاع الضرائب التي 
تفرضها احلكومة، مؤكدا ان على 
شركات االتصاالت ان تولي اهتماما 
لالعمال اخليرية، واألصعب وضع 

ادارة لهذه االموال.
وق����ال س����اويرس ان موظفي 
الشركة في احس����ن حال، مؤكدا 
على ان مساندة اجلهات االصالحية 
ضرورة قصوى، مشيرا الى ان هذا 
يندرج حتت بند الزكاة واخلير، لكن 
يعرف اجلميع اننا نحقق ارباحا 
ونعيدها مرة اخ����رى للمجتمع، 
عكس ما تقوم به احلكومة، وهناك 
صعوبة في ان تقوم احلكومة بدور 

املؤسسات.
التعليم  وب����ني ان موض����وع 
هو اكثر ما يجب ان تس����اهم فيه 
الشركات، في محاولة منها خللق 
مجتمعات متحضرة تس����ري في 

الوطن العربي ككل.
وردا على س����ؤال حول ما اذا 
كان تعليم وتدري����ب عدد محدد 
ال يتجاوز املائة وخمس����ني طالبا 
في كل شركة على مدار 3 سنوات 

الصدد، مشيرا الى ان املسؤولية 
االجتماعي����ة جزء أساس����ي منها 
األعم����ال اخليرية، ومن املؤكد ان 
هناك جهات خيرية أكثر وعيا بهذا، 
التربية  وحدث تعاون مع وزارة 
لتوفير مدراس مناس����بة وادخال 
االنترنت على حس����اب الشركة، 
باالضافة الى تعاوننا مع جامعة 
اخلليفة لالنشاءات لربط جامعات 

االمارات كلها بشبكة واحدة.
وقال عمران ان اجلميع يحاول 
ان يعمل ف����ي مجال مختلف فيما 
يخ����ص املس����ؤولية االجتماعية 
فمن الصعوبة ان تتعاون جميع 
الشركات في عمل واحد، بل االفضل 
ان تتنافس الشركات على ممارسة 
مسؤوليتها االجتماعية، مشيرا الى 
ان التنافس في ممارسة املسؤولية 

االجتماعية شيء جيد.
ادارة  واتفق رئيس مجل����س 
وكبير االداريني التنفيذيني لشركة 
اوراسكوم لالتصاالت بجمهورية 
مصر العربية جنيب س����اويرس 
مع م����ا ذهب اليه عمران، مقترحا 
انه من االفضل ان يستقطع جزء 

ناقشت انشطة اجللسة األولى 
من مؤمتر السنوي الثامن ملؤسسة 
الفكر العرب����ي فكر 8 التي عقدت 
حتت عنوان »التجربة االجتماعية 
الكبرى دروس وعبر«  للشركات 
دروس املس����ؤولية االجتماعي����ة 
املؤسس����ية التي ميكن ملؤسسات 
األعمال األخ����رى ان تتعلمها من 
هذه املؤسسات العربية العمالقة 
قدمتها صبا عودة املذيعة ومنتجة 
البرامج االقتصادية في قناة العربية 

اإلمارات.
واستعرضت عودة في مقدمتها 
مفهوم املس����ؤولية االجتماعية 
قائلة انها واحدة من املصطلحات 
الغربية والتي حتتاج الى شرح، 
مش����يرة الى أن هن����اك مفهوما 
خاطئا عن املسؤولية االجتماعية 
وهو مجرد رصد مبالغ لتبرعات 
خيرية ق����د يكون هذا جزءا من 
املسؤولية، ولكن تعريفها ابعد 
من ذلك، والذي يتضمن أن تتحمل 
تلك الشركات أثر عملها في كل 
ما متسه من موظفني وغيرهم، 
الش����ركات  ويج����ب ان تبتعد 
عن كل م����ا ال يصب في صالح 
املجتمع. وعرفتها أن عمل اخلير 
ال يعن����ي ان املوضوع ليس في 
حاجة لالنتعاش، مؤكدة على ان 
الشركات البد أن حتقق اضافة 

حتى ولو بشكل غير مباشر.
بداية قال رئيس مجلس ادارة 
شركة اتصاالت باالمارات العربية 
محمد عمران ان اخلدمة االجتماعية 
جزء من العائد الذي يجب ان يذهب 
للمجتمع واملستخدمني ويجب ان 
تعطيه خدمة املواطن وتعطيه حقه، 
واملجتمع يجب ان يكون متضامنا 

من خالل املشاركة في التنمية.
وأوض����ح عم����ران أن املنطقة 
العربية مازال����ت متأخرة في هذا 

المشاركون في الجلسة األولى »التجربة االجتماعية للشركات الكبرى دروس وعبر«:

المطوع: التأزيم السياسي بالكويت
يؤثر بشكل مباشر على االقتصاد

ق��ال رئي��س مجل��س ادارة ش��ركة 
بيان لالس��تثمار فيصل املطوع ان هناك 
محاوالت الستغالل العلم والفكر لتطوير 
االقتصاد العربي، مضيفا انه ما من دولة 
تقدم��ت اال من خ��الل الفكر املس��تنير 

القادر على خدمة التعليم.
واش��ار الى ان االوضاع االقتصادية 
لها دور ف��ي تطوير االقتصاد، مش��يرا 
ال��ى ان الت��أزمي السياس��ي بالكويت له 
تأثير س��لبي ومباش��ر على االقتصاد، 
وان قضايا الدميوقراطية يجب ان تخدم 
املجتمع وتطوره، الس��يما ان مزيدا من 

احلرية يعني مزيدا من التقدم وعليه فال 
يوجد تقدم دون حرية. وبني أن األوضاع 
السياس��ية يجب ان تخدم التطور، ولكن 
لألس��ف تنعكس علينا س��لبيا، ونتمنى 
أن نتج��اوز تلك املرحل��ة، وان ننظر الى 
األمام لتغيير التقدم اقتصاديا من خالل 
استقرار الدميوقراطية واحلرية املسؤولة، 
مؤكدا أن احلرية االقتصادية هي أس��اس 
كل تقدم، ومش��يرا ال��ى أن احلرية هنا 
ه��ي التي متنح املزيد من الفرص للقطاع 
اخل��اص ليعمل بش��كل جي��د وبنتيجة 

أفضل مقارنة بالقطاع احلكومي.

أك��د رئي��س مجلس ادارة بنك االثم��ار البحريني خالد جناح��ي ان البنك لم يتأثر 
بأزمة دبي، وأن دبي ستتعافي من وضعها احلالي في أقرب وقت، مشيرا الى أن حجم 

انكشافات البنك على ديون شركتي دبي والنخيل صفر.
واضاف ان البنوك البحرينية بشكل عام وضعها جيد، وهي الوحيدة في العالم التي 
لم تتلق دعما ماليا من احلكومة. اما عن تداعيات أزمة دبي فقال جناحي انها أثرت على 
اجلميع مبا فيها البنوك على مختلف مس��توياتها س��واء االسالمية منها او التقليدية، 
ألنها باألساس ازمة سيولة، مضيفا أن تأخر بعض الشركات في دبي عن سداد ديونها 
س��يؤثر على اداء الش��ركات اخلليجية املتداخلة معها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن 

األزمة خلقت فرصا استثمارية جيدة واملستقبل يحمل في طياته الكثير من الفرص.
وردا على سؤال عما اذا كانت ازمة »دبي العاملية« و»النخيل« جزء من أزمة أكبر لم 
يتم الكشف عنها بعد قال جناحي ان الكالم كثير والفعل قليل، ومن يتصور وقوع دبي 

في مشكلة أكبر فهو حالم ويجب أن يفيق، مضيفا أنه ال وجود ألحد ال يخطئ.

جناحي: بنك اإلثمار البحريني
لم يتأثر بأزمة دبي


