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في تقرير لشركة »إيه دي أي سيرفيس« للخدمات االستشارية

خبراء: مشاريع البنية التحتية الجديدة تعزز فرص النمو 
في الخليج  وتنافسية الخدمات اللوجستية

توقع خبراء في القطاع اللوجس���تي أن تواصل دول اخللي���ج تطوير بنيتها التحتية 
وتعزيز تنافسية خدماتها اللوجس���تية خالل املرحلة املقبلة، وذلك في سبيل االستفادة 

من فرص منو وازدهار قطاع اخلدمات اللوجستية اإلقليمي.
وأشار مدير شركة »إيه دي أي س���يرفيس« للخدمات االستشارية د.رونالد زيبل إلى 
أنه وعلى الرغم من اس���تقطاب دبي للنسبة الكبرى من العمليات اللوجستية في منطقة 
اخلليج، اال ان دول املنطقة متتلك عددا من الفرص املهمة لتطوير مراكز جتارية ولوجستية 
منافس���ة تساهم في ترسيخ مكانة املنطقة كمنصة عاملية للخدمات اللوجستية وسالسل 
التوريد، وهو ما يتطلب االس���تثمار في بنية حتتية مدروسة تتالءم مع احتياجات النمو 

املتوقعة.
وقال: »حققت دبي خطوات كبيرة في مجال االستثمار في البنية التحتية اللوجستية، 
وتتجه دول املنطقة اآلن بشكل أكبر إلى تبني خطط عملية طموحة لتطوير بنية حتتية 
تناس���ب االحتياجات املتوقعة لنمو القطاع. ونتوقع خالل السنوات املقبلة أن توفر دول 
اخلليج خدمات نوعية ومنافسة تساهم في حتقيق االزدهار في القطاع اللوجستي االقليمي 

وتؤهل املنطقة للحصول على حصة كبرى من القطاع اللوجستي العاملي«.
ويتحدث روالند زيبل، والذي ميتلك خبرة في القطاع اللوجس���تي االقليمي تصل إلى 
حوالي عش���ر سنوات، في املنتدى اللوجستي العاملي، والذي تنعقد أنشطته حتت رعاية 
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل احلاكم في املنطقة الغربية، يومي 15 و16 مارس 
اجلاري بأبوظبي، حيث أوضح زيبل أن معظم الش���ركات واحلكومات في منطقة اخلليج 
باتت تتجه بشكل حثيث إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية. واعتبرت رؤية أبوظبي 
االقتصادي���ة 2030 تطوير بنية حتتية كافية وقوي���ة وقادرة على دعم النمو االقتصادي 

املتوقع وحتقيق بنية حتتية كفؤة وآمنة في مجال النقل واالتصاالت، ضمن أولوياتها.
ووفقا إلحصاءات صندوق النقد الدولي، وصلت اس���تثمارات دول اخلليج العربي في 
املشاريع متوسطة املدى إلى 2.193 مليار دوالر خالل العام املاضي، شكلت املشاريع العقارية 
نسبة 44% منها في حني مت تخصيص 19% ملشاريع البنية التحتية ونسبة مماثلة ملشاريع 
النف���ط والغاز. واحتلت االم���ارات واململكة العربية الس���عودية احلصة الكبرى من هذه 
االستثمارات بنسبة 41.8% لدولة اإلمارات و28.8% للمملكة، في حني استثمرت البحرين 2.9 
مليار دوالر لتطوير البنية التحتية اللوجستية مبا في ذلك جسر جديد إلى قطر وتوسعة 

مطار البحرين الدولي وإنشاء منطقة لوجستية حديثة وميناء بحري ضخم.
وقال: »سيشكل املنتدى اللوجستي العاملي منصة مهمة للتواصل بني خبراء القطاع من 
مختلف أنحاء العالم والتعرف على أحدث توجهات قطاع اخلدمات اللوجستية وسالسل 
التوريد، األمر الذي س���يتيح تسليط الضوء على فرص تطوير اخلدمات اللوجستية في 
مختلف دول املنطقة، ويعتبر القطاع اللوجستي عادة اول املتأثرين باألزمات االقتصادية 

غير أنه في الوقت ذاته أول من يحقق االنتعاش في ظل احلاجة إلى خفض النفقات«.
وأضاف: »ال تقتصر أهمية منطقة اخلليج على كونها نقطة الربط بني الشرق والغرب 
بل هي باالضافة إلى ذلك مركز التجارة الرئيس���ي ألفريقيا فضال عن سوقها االستهالكي 

الكبير وهو ما يساهم في زيادة التجارة املتبادلة مع دول اخلليج«. 
وأكد أن فرص االستفادة من منو وازدهار القطاع اللوجستي وسالسل التوريد ال تقتصر 
على املراكز اللوجس���تية التقليدية بل ستستفيد منها معظم مراكز اخلدمات اللوجستية 
في املنطقة، حيث ستساهم املنافس���ة بني مراكز التجارة واخلدمات اللوجستية في دول 

اخلليج بتحقيق منو وازدهار مستدام للقطاع إقليميا.

مجلس الشيوخ األميركي يناقش إصالح القواعد التنظيمية للقطاع املالي

بعد االعتراض على منح إدارة حماية المستهلك سلطة صياغة القواعد التنظيمية

» الشيوخ األميركي« يرفض حاًل  وسطًا لإلصالح المالي

وزيرة االقتصاد الفرنسية: اليونان قادرة  على إعادة تمويل ديونها
باري����س � رويترز: قال����ت وزيرة االقتصاد 
الفرنسية كريس����تني الجارد امس إنها تعتقد 
شخصيا أنه يجب تنظيم أو احلد من أو حظر 
املشتقات اخلاصة بالديون السيادية مثل مبادالت 

االلتزام مقابل ضمانات.
وقالت الجارد إلذاعة »إنتر راديو« الفرنسية 
»أعتقد أن منتجات املشتقات كمبادالت االلتزام 
اخلاص����ة بالديون الس����يادية يجب على األقل 
أن تخضع لتنظيم صارم«، وتناولت الوزيرة 
مس����ألة املالية العامة لليونان وقالت إن ما من 
شك يراودها بش����أن قدرة اليونان على إعادة 
متويل ديونها، وأضافت أن خروج اليونان من 

منطقة اليورو »أمر غير وارد«.
م����ن جانبها أعربت اليونان عن أملها في أن 
يسفر اللقاء بني رئيس وزرائها جورج باباندريو 
واملستشارة األملانية أجنيال ميركل اجلمعة املقبلة 
في برلني عن دعم »سياس����ي وأخالقي« لها من 

جانب أملانيا.
وقال ج����ورج بيتالوتيس املتحدث باس����م 

احلكومة اليونانية امس في نورنبيرج إن بالده 
التي تغرقها األزمة املالية الشديدة حتتاج إلى 
املساعدة بصورة ملحة جتاه ما ميكن أن تسفر 

عنه »عمليات املضاربة الكارثية«.
وأض����اف بيتالوتيس أنه إذا أرادت اليونان 
احلصول على قروض جديدة فعليها أن تلتزم 
بدف����ع فوائد ضعف م����ا تدفعه دول����ة كأملانيا 
كضمان ضد املخاطرة، مبينا أن هذا األمر ميثل 
صعوبة كبي����رة لبالده، مؤكدا على أن »إفالس 
اليونان سيمثل خسارة كبيرة ملنطقة اليورو 

بكاملها«.
وذكر املتحدث أن اليونان ال تعتزم أن تطلب 
من االحتاد األوروبي مساعدة مالية أو إسقاطا 
للديون، مركزا على أن اليونان »ستسدد ديونها«. 
وأوضح بيتالوتيس أنه »ال يتوقع أحد أن يتحمل 
دافع الضرائب داخل دول االحتاد األوروبي سداد 
ديون اليونان«، وأكد املتحدث على أن املشاعر 
املعادي����ة ألملانيا والتي أبداها بعض الساس����ة 

اليونانيني ال متثل رؤية الشعب اليوناني.

مجموعة العشرين تناقش مبادالت االلتزام مقابل ضمان
رويترز: قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن مسؤولني من مجموعة 
العشرين ناقشوا السوق السيادية ملبادالت االلتزام مقابل ضمان لكنهم لم يخوضوا 
في تفاصيل االصالح احملتمل للمؤسسات الرقابية.  وقال جون ليبسكي النائب 
االول للعضو املنتدب بالصندوق على هامش اجتماع ملسؤولي املجموعة في مدينة 
انشيون الكورية اجلنوبية إن النقاش تطرق إلى املوضوع من خالل السياق الواسع 
لعملية اإلصالح فقط وليس بشأنها حصريا، وسئل إن كان املوضوع قد نوقش 
بالتفصيل فرد قائال »لم تكن املناقشة اليوم على مستوى التفاصيل النهائية لكنها 
تناولت وصفا عاما ملا أحرز من تقدم«.  وسادت السوق تكهنات بأن السلطات في 
القوى االقتصادية الكبرى قد تشدد الرقابة على السوق، ومبادالت االلتزام مقابل 
ضمان هي أداة مشتقة يستخدمها املستثمرون للتحوط من متخلف املقترض عن 
السداد، ومن شأن اتساع هوامش مبادالت االلتزام مقابل ضمان في أي دولة – كما 
حدث في اليونان في األسابيع األخيرة - أن يغذي املخاوف من عجز الدولة عن 
سداد دين سيادي.  ومن املقرر أن تستضيف كوريا اجلنوبية اجتماع مجموعة 
العشرين في نوفمبر ويجرى كبار املسؤولني املاليني ومسؤولو البنوك املركزية 

بالدول األعضاء اجتماعاتهم التحضيرية على مدار العام.

لندن ـ كونا: كشفت مؤسسة »هوم تاراك« 
املتخصصة في بيع وشراء املنازل في تقرير لها 
ــر امس عن وجود اشارات تعاف وانتعاش  نش
ــراء املنازل باململكة املتحدة  في سوق بيع وش
خالل الشهر اجلاري بعد التباطؤ الذي شهدته 

بداية العام احلالي.
واظهر تقرير مؤسسة »هوم تاراك« وجود 
ــارين الى سوق  زيادة في دخول البائعني والش
املنازل باململكة املتحدة خالل الشهر اجلاري ما يدل 
على زيادة النشاط فيه وذلك بعد انخفاض عدد 

الصفقات املبرمة خالل الشهرين املاضيني.
ــة في تقريرها عن زيادة  وكشفت املؤسس
بنسبة اتفاقات بيع املنازل بنسبة 10% في شهر 

فبراير املاضي بعد انخفاض نسبته 4% بالشهر 
ــة ان هذا  ــبقه. وأوضح تقرير املؤسس الذي س
االنتعاش ادى الى زيادة اسعار املنازل في اجنلترا 

وويلز بنسبة 0.3% خالل الشهر املاضي.
اال انها حذرت في تقريرها من ان هذا االنتعاش 
يحتمل ان يكون مؤقتا نظرا للتباطؤ الذي شهده 

السوق بداية هذا العام.
وعزا مدير األبحاث في املؤسسة ريتشارد 
ــل اتخاذ هذا املوقف قائال »ان احصائيات  دوني
وتقارير »هوم تاراك« سجلت زيادة ملحوظة في 
ــهر فبراير خالل  صفقات البيع للمنازل في ش
األعوام الثمانية املاضية حيث ان متوسط الزيادة 

بلغ 30% وبعد ذلك ينخفض املعدل«.

مؤشرات انتعاش في سوق المنازل بالمملكة المتحدة خالل فبراير

خفض ضرائب الشركات البريطانية إلى 5.3 مليارات دوالر

محادثات العراق ونيبون أويل بلغت »طريقًا مسدودًا«

»سابك« السعودية ترفع أسعار الحديد 26 دوالرًا للطن

 رويترز: قال حزب احملافظون 
البريطاني املعارض إن التخفيضات 
املقترحة في الضرائب البريطانية 
على أرباح الشركات ستتكلف 3.5 
مليارات جنيه استرليني مبا يعادل 
5.3 مليارات دوالر لكن سيجري 
متويلها من خالل إلغاء إعفاءات 

ضريبية وبدالت معينة.
وقال جورج أوزبورن املتحدث 
االقتصادي باسم احلزب والذي 

قد يصبح وزير املالية البريطاني 
إذا فاز احملافظون في االنتخابات 
املق����ررة في الثالث م����ن يونيو 
»س����يجري متويلها م����ن خالل 
تغيي����رات في النظ����ام... بإلغاء 

اعفاءات مركبة وبدالت«.
وأضاف لتلفزي����ون هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
»على س����بيل املثال هناك بدل 
استثمار للش����ركات الصغيرة 

أعتقد أنه يعقد النظام«.
وتعهد احملافظ����ون بخفض 
ضرائب الشركات مبا ال يؤثر على 
العائدات الضريبية إلى 25%  من 
28% ف����ي ميزانيتهم األولى، كما 
س����يجري خفض الضريبة على 
الش����ركات الصغيرة من 21% إلى 
20%، وس����تدخل االجراءات حيز 
التنفيذ الشامل بحلول ابريل 2011 

على أقصى تقدير.

العراق � رويترز: قال رئيس شركة نفط اجلنوب 
العراقية امس ان احملادثات بني العراق ومجموعة 
يابانية بقيادة نيب���ون اويل لتطوير حقل نفط 

الناصرية بلغت »طريقا مسدودا«.
وجتري نيبون وشريكاها انبكس للتنقيب عن 

النفط و»جيه.جي.سي« الهندسية مفاوضات بشأن 
الصفقة منذ النصف االول من العام املاضي.

وقال ضياء جعفر رئيس شركة نفط اجلنوب 
»احملادثات مع مجموعة نيبون بلغت طريقا مسدودا 

وسنبدأ تطوير احلقل باجلهود الوطنية«.

السعودية � يو.بي.آي: أعلنت 
الش���ركة الس���عودية للصناعات 
األساسية »سابك« التي تستحوذ 
على حصة تقدر ب� 50% من حجم 
السوق السعودي ملنتجات احلديد 
انها قررت رفع سعر طن احلديد 
100 ريال )نحو 26.6 دوالرا( نتيجة 
ارتفاع تكلفة اإلنتاج على مستوى 
العالم. وقالت »س���ابك« في بيان 
لها امس انها قررت تعديل أسعار 

منتجات الصلب الطويلة من قضبان 
التسليح ولفات األسالك بإضافة 
مائة ريال للطن املتري اعتبارا من 
اليوم. وأبلغ نائب الرئيس التنفيذي 
للمعادن بسابك م.عبدالعزيز بن 
س���ليمان احلميد وكال���ة األنباء 
الزيادة جاءت  السعودية أن هذه 
نتيجة ارتفاع تكلفة اإلنتاج على 
مستوى العالم نظرا الرتفاع أسعار 
املواد اخلام مبا ف���ي ذلك احلديد 

اخلام واخلردة، األمر الذي انعكس 
بدوره على أسعار املنتجات النهائية 
اململكة  ف���ي أس���واق  املعروضة 
واملنطق���ة اخلليجي���ة. وأفاد بأن 
هذا التعديل في األسعار يتماشى 
مع املس���تجدات العاملية ويواكب 
مستوى أسعار املنتجات الطويلة 
في املنطقة حفاظا على التوازن في 
مستويات العرض والطلب وتعزيز 

استقرار السوق.

رويترز: من املقرر أن تستأنف 
مباحثات مطولة مبجلس الشيوخ 
القواعد  األميركي حول إصالح 
التنظيمية للقطاع املالي مع جتدد 
التركيز على اج���راءات حماية 
مستهلكي اخلدمات املالية بعد أن 
رفض عضوان جمهوريان بارزان 
حال وسطا تقدم به رئيس اللجنة 

املصرفية.
وأبلغت مص���ادر »رويترز« 
مس���اء اول من أمس أن عرضا 
قدم���ه يوم اجلمعة الس���ناتور 
الدميوقراطي كريس���توفر دود 
بتقلي���ص حجم وكال���ة حماية 
مستهلكي اخلدمات املالية التي 
اقترحها الرئيس باراك أوباما لم 
يحظ بدع���م الدميوقراطيني وال 
اجلمهوريني. وظلت فكرة انشاء 
الوكالة عقبة أمام توصل احلزبني 
التفاق على تشديد الرقابة على 
البنوك وأسواق رأس املال وهو 
الداخلية  على قمة األولوي���ات 
ألوباما. وكان دود وزع مقترحا 
بأن تك���ون الوكالة إدارة تابعة 
لوزارة اخلزانة بدال من جعلها 

من الدميوقراطيني على اجلانب 
اآلخر مازالوا متمس���كني بفكرة 

انشاء وكالة مستقلة.
ويوحى الصراع في مجلس 
الش���يوخ للبعض بأن تشريعا 
جديدا � مازال يتوقع كثيرون أن 
يطرحه دود األسبوع املقبل � قد 
يكون أضيق نطاقا مما اقترحه 
أوباما قبل تس���عة أش���هر ومن 
مشروع قانون واسع النطاق أقره 

مجلس النواب في ديسمبر.
وكان السناتور الدميوقراطي 
الكبير بايرون دورجان قد أبلغ 
»رويترز« في مقابلة يوم اجلمعة 
أن مش���روع القان���ون الذي من 
املرجح أن يقره دود في اللجنة 

املصرفية »سيكون مخففا«.
ومن املرجح أن يدخل مجلس 
الش���يوخ تعديالت أخرى على 
القانون، وقال دورجان »سيكون 
علينا في مجلس الشيوخ ادخال 
بعض التعديالت« ما لم تستطع 
مس���ودة القانون انهاء فكرة أن 
بعض املؤسس���ات املالية »أكبر 

من أن تنهار«.

وكالة مستقلة وهو ما أوصى به 
الرئيس في منتصف 2009 ووافق 

عليه مجلس النواب األميركي.
أبرز عض���و جمهوري  لكن 
باللجنة وهو السناتور ريتشارد 
ش���لبي وزميله السناتور بوب 

كوركر رفض���ا ذلك املقترح مما 
مثل نكسة ملساعي دود.

وقال���ت املصادر إن ش���لبي 
وكورك���ر اعترضا عل���ى منح 
إدارة حماية املس���تهلك سلطة 
التنظيمية كما  القواعد  صياغة 

اقت���رح دود لكنهما لم يعترضا 
على فكرة أن تكون اإلدارة تابعة 
ل���وزارة اخلزان���ة أو أي وكالة 
احتادية أخرى. وق���ال أعضاء 
في جماعات ضغط ومساعدون 
قريبون من املباحثات إن كثيرا 

إنفاق الخليجيين األعلى في سويسرا بـ 530 فرنكًا يوميًا للفرد
قالت هيئة الس����ياحة السويسرية ان السائحني القادمني الى 
سويسرا من منطقة اخلليج يحتلون مكانة خاصة على خارطة 
السياحة السويسرية وهو ما يجعلها دائما تقوم باعداد برامج خاصة 

تتناسب والعائالت اخلليجية وتراعى عاداتها وتقاليدها.
ورفع النمو املتواصل في اعداد السياح القادمني الى سويسرا 
من دول اخلليج من التزام هيئة السياحة السويسرية جتاه سوق 
السياحة اخلليجي مما ادى الى زيادة انشطتها في دول مجلس 
التعاون اخلليجي من خالل مكتبها في دبي والذي يواصل مسيرة 

عمله في هذه املنطقة منذ عام 2003.
وتشير اإلحصائيات التي قدمتها رقابة السياحة في سويسرا 
الى انه باالضافة الى ارتفاع عدد السياح اخلليجيني فان املواطن 
اخلليجي عموما ينفق 530 فرنكا سويس����ريا في اليوم الواحد 
وبهذا يحتل مواطنو دول املجلس املرتبة األولى من حيث مستوى 

اإلنفاق اليومي على مستوى سياح العالم.
وينظر شركاء هيئة السياحة السويسرية إلى أهمية السوق 
اخلليجية، كما يس����عى هؤالء الشركاء بشكل مستمر إلى تقدمي 

العروض الس����ياحية املتجددة التي تطمح إلى كس����ب تشجيع 
الس����وق الس����ياحية اخلليجية الى جانب اخليارات السياحية 
العديدة التي اعتمدت كذلك خالل السنوات املاضية املتمثلة في 
العروض العائلية اخلاصة وبطاقة السفر املجانية بالقطار والتي 
تشمل األطفال حتى عمر 16 سنة، فضال عن توفير خدمات النقل 

املجانية التي تشمل خطوطا محددة.
ومن����ذ العام املاضي اصبحت فيه سويس����را جزءا من اتفاق 
شنغن حيث ميكن للمواطن اخلليجي الذي يحصل على تأشيرة 
شنغن السفر الى سويسرا دون احلاجة إلى احلصول على تأشيرة 
إضافية لدخول اوروبا مما يجعل من األسهل بالنسبة للمسافرين 

السفر الى معظم أنحاء أوروبا بتأشيرة دخول واحدة.
وتعتبر هيئة السياحة في سويسرا هيئة احتادية عامة تأسست 
عام 1994 وتضم 13 ممثال من قطاع السياحة ويعمل فيها حوالي 

220 موظفا موزعني على 28 دولة الى جانب سويسرا. 
وتركز هيئة السياحة السويسرية بشكل أكبر على البرامج 
الس����ياحية العائلية ولذلك مت إعداد برامج سياحية عائلية تفي 

بهذا الغرض ميكن احلصول عليها لدى كل الوكاالت الس����ياحية 
في دولة قط����ر حيث مت إعداد هذه البرامج باللغة العربية وهي 
تشمل املواقع الس����ياحية التي ميكن زيارتها ومت تقدمي وصف 
موجز للمعلومات التي متكن ضيوفنا الكرام من زيارة تلك املواقع 

واخلصومات املتوافرة ومواقع االنترنت.. الخ.
والواقع ان سويس����را ال تتميز باملناظر الطبيعية واجلبلية 
فحسب، بل ميتد هذا األمر ليشمل كذلك طبيعة الناس التي تضيف 
دوما خصوصية لهذا البلد املضياف وتعتبر الطبيعة الشعار الذي 
مييز السياحة السويسرية الذي يرافق دوما الضيوف القادمني 

من مختلف دول العالم.
وفي الوقت الذي تزداد فيه املشاكل في العالم مبا متثله أمناط 
احلياة االصطناعية والضوضاء، مازالت احلياة في سويسرا تتميز 
بخصائصه����ا الطبيعية، مما يعزز من حقيقة أن هذا البلد ميثل 
دوما وجهة سياحية ممتعة حيث التالل واجلبال األكثر جاذبية 
في العالم وغير ذلك الكثير الذي ينتظركم من املفاجآت التي ترفع 

دوما شعار الطبيعة ببعدها السويسري املتألق.


