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لقطة من مركز
مدينة لوس أنجيليس

»اإليكونومست«: الدول النامية بحاجة لنظم مصرفية
 »خالية من التعقيدات« ومؤسسات مالية صغيرة

إعداد: محمد البدري
نصح كبير اخلبراء االقتصاديني في البنك 
الدولي جاس���تني لني الدول النامية باعتماد 
نظامها املالي على بنوك محلية صغيرة، مؤكدا 
سهولة اصالح النظم املالية في حالة وجود 
رؤية واضحة عن اهدافها االساس���ية، الفتا 
الى اهمية انشاء قطاع مالي يستطيع توفير 
خدماته للقطاع���ات املختلفة في االقتصاد، 
معتبرا ان ذلك يعني للدول الفقيرة والنامية 
التركيز على متويل املزارعني والش���ركات 

واملشروعات الصغيرة . 
وأضاف االقتصادي الدولي املرموق، في 
دراس���ة حتليلية له نش���رتها مؤخرا مجلة  
»االيكونومست «  البريطانية، أن منوذج احلجم 
الكبير واالكثر تقدما للبنوك وللمؤسسات 
املالية في العالم املتقدم ال يناسب االسواق 
الفقيرة، وان البنوك الصغيرة احمللية هي 
النم���وذج االمثل لتق���دمي اخلدمات البنكية 
للشركات واالفراد في هذه االسواق، ضاربا 
املثل بتج���ارب دول مثل الياب���ان وكوريا 
اجلنوبية والصني التي قال إنها تؤكد ذلك، 
حيث جنحت هذه ال���دول في جتنب ازمات 
مالية لفترات طويلة من مشوارها التنموي 
للتحول من دول ذات دخل منخفض الى دول 
ذات دخل متوسط الى مرتفع ، مبينا أن االمر 
املثير هو ان ما ساعد هذه الدول كثيرا على 
ذلك وجود نظم مصرفية بسيطة »خالية من 
التعقيدات وعدم اإلسراع نحو تطوير أسواقها 
املالية الدولية او حترير حساباتها الرأسمالية 

إال بعدما أصبحت أكثر نضجا «. 

البنوك اإلقليمية

وهكذا فإنه ال توجد اهمية � وفقا جلاستني 
لني � لتوسع البنوك احمللية او تضخم االسواق 
املالية اال عندما تصب���ح الدولة اكثر تقدما 
وتنتشر فيها الشركات الكبيرة والعمالقة ، 
ويضرب مثاال لذلك ببورصة نيويورك وقال 
انها لم تلمع في الس���احة العاملية اال بنهاية 
القرن ال�  19  بعد ظهور العديد من الشركات 
الصناعي���ة الكبيرة في أمي���ركا ، كما نصح 
احلكومات واملؤسسات املالية الدولية التي 
تساعد الدول الفقيرة بعدم السعي لتحديث 
االس���واق املالية في مراحل التنمية االولى 

ألي دولة . 

وذهب لني للقول ان جهود انشاء اسواق 
مالية افريقية مثال لم تؤت ثمارها بعد، واضاف 
ان هناك عددا قليال نس���بيا من الش���ركات 
املسجلة في بورصات افريقيا جنوب الصحراء، 
وباستثناء جنوب افريقيا فان نسبة القيمة 
السنوية لالسهم املتداولة الى اجمالي الناجت 
احملل���ي في افريقيا اقل م���ن  5%  وكذلك في 
أميركا الالتينية والكاريبي اقل من  10% ، في 
حني انها في دول الكتلة الشيوعية سابقا في 
اوروبا ووس���ط آسيا اقل من  15%  مقارنة ب� 
 79%  في الدمنارك و 207%  في اسبانيا و %378  

في بريطانيا وذلك خالل عام 2007 .

المستقبل القريب

واستبعد خبير البنك الدولي ان تصبح 
اسواق املال قطاعا رئيسيا في االقتصادات 
الفقيرة في املس���تقبل القريب، لكنه قال ان 
شركات التمويل املتناهي الصغر واملؤسسات 
املالية غير البنكية سيكون لها دور بارز في 
متويل العائالت الفقيرة ومس���اعدتها لبدء 
مشروعات صغيرة وان اسواق املال ليست 
أفضل وس���يط لتوفير التمويل للش���ركات 
الصغيرة واملتوسطة التي تعتبر احد ابرز 
مالمح املراحل االولى للتنمية االقتصادية، في 
حني تتزايد اهمية البنوك عندما يتعلق االمر 
بتمويل الشركات الكبيرة والبنوك الكبيرة ال 
وجود لها على خارطة طريق التنمية .  وقال 
إن البنوك االجنبية الكبيرة ال تخدم سوى 
العمالء االثرياء وهو ما تكشف عنه جتربة 
هذه البنوك في افريقيا ودول اخرى في العالم 
النامي، في حني ان البنوك احمللية الصغيرة 
تقدم خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة 
التي تش���كل اقتصاد الدول النامية س���واء 
بالنس���بة للزراعة او الصناعة او اخلدمات، 
وهناك ما يشير الى تسارع وتيرة النمو في 
الدول النامية حيث للبنوك الصغيرة حصة 

اكبر من السوق . 
وشدد جاسنت لني على أن البنوك الكبيرة 
ميكنها االس���تفادة من توسع حجم اعمالها 
وتنوعها، وبالتالي تعزز االس���تقرار ولكن 
البنوك احمللية حتقق هذا االس���تقرار وان 
كان بطريقة مختلفة ، وفي أميركا على سبيل 
املثال كان تأثر البنوك احمللية واملقدر عددها 
بنحو 7630  بنكا محدودا جدا باألزمة املالية، 

اذ واصلت تعامالتها مع عمالئها من الشركات 
الصغيرة، لذل���ك دعا لني احلكومات إلدراك 
األهمية االستراتيجية للبنوك احمللية الصغيرة 

في الدول ذات الدخل املنخفض .

الخدمات البنكية

وبالنس���بة جلانب الطلب على اخلدمات 
البنكي���ة، قال االقتصادي الدولي أنه يتعني 
على الشركات في االقتصادات النامية اثبات 
قدرتها على سداد القروض ،   اما فيما يتعلق 
بجانب العرض فينبغي مواصلة حتس���ني 
اجراءات االقتراض بحيث يتم تسجيل وحصر 
كل املقترضني والضمانات التي مت تقدميها 
وتفعيل اجراءات التقاضي في حالة التعثر 
بكل شفافية ، واملهم ايضا التخلص من البنوك 
صاحبة االجنازات الضعيفة س���واء كانت 
بن���وكا كبيرة او صغيرة . عاملية او محلية، 
وذلك عن طريق االندماج او التصفية حتى 
ان وجدت السلطات الرقابية في الدول النامية 
صعوبة في التدخ���ل والتصرف في اصول 
البن���وك املتعثرة لكنها يجب ان تقوم بذلك 

وعلى وجه السرعة . 

رقابة الدول

وقد يواجه مس���ؤولو الرقابة في بعض 
الدول حتديات قانونية من اصحاب هذه البنوك 
مما يعوق دخول بنوك او خروجها من السوق 
بش���كل فعال لكن ينبغي ان يتم االستحواذ 
على البنوك احمللية املتعثرة بواسطة البنوك 
الكبيرة او تتم تصفية هذه البنوك املتعثرة 
اذا ل���م يتم العثور على اي مش���تر من هذا 
القبيل ، وبعد التصفية ينبغي ان يتم السماح 
بدخول بنوك جديدة ذات رؤوس اموال كبيرة 
الى هذا القطاع ، عالوة على تيس���ير انشاء 
بنوك محلية جديدة وحتسني اساليب التدخل 
للتعامل مع البنوك املتعثرة وهذا سيشجع 
املنافسة ويوفر حوافز افضل للبنوك العاملة 
مما يعزز ف���ي النهاية القطاع اخلاص الذي 

حتتاجه عملية التنمية الالزمة . 
واختتم جاستني لني دراسته بالقول  انه 
اذا كانت لدى االسواق املتقدمة مهمة اصالح 
انظمتها املالية املتطورة فإن الدول النامية 
حتتاج الى مؤسسات مالية صغيرة وبسيطة 

النتشالها من الفقر .

ينبغي التخلص من البنوك صاحبة اإلنجازات الضعيفة وذلك عن طريق االندماج أو التصفية

ألن البنوك الكبيرة ال تخدم سوى األثرياء

»اإلماراتية« تضاعف رحالت
لوس أنجيليس وهيوستن 

»وضوح«: تحسن مستويات السيولة بفضل 
القوى الشرائية على األسهم القيادية 

بواقع رحلتين يوميًا ضمن تعزيز خدماتها للواليات المتحدة المؤشر السعري يفشل في تجاوز الـ 6700 نقطة

أعلنت شركة طيران اإلمارات اليوم عن عزمها بدء تشغيل 
خدمة يومية ثانية دون توقف بني دبي ومدينة لوس أجنيليس 
بوالية كاليفورنيا على الس���احل الغرب���ي للواليات املتحدة، 
وخدمة يومية ثانية ايضا بني دبي ومدينة هيوسنت االميركية، 
ويأت���ي هذا االعالن انطالقا من الت���زام الناقلة الدولية لدولة 
االمارات العربية املتحدة بتعزيز ش���بكة خطوطها وعملياتها 

في اميركا الشمالية.
وستس���ير »طيران االمارات« رحلتني يوميا بدون توقف 
الى مدينة لوس اجنيليس بدءا من 31 اكتوبر ورحلتني يوميا 
الى هيوسنت بدءا من 1 نوفمبر 2010 باستخدام طائرات بوينغ 
حديثة من طراز 777-200 إل آر ذات املدى الطويل، التي توفر 
ارقى معايير الراحة واخلدمات وحتتوي على 266 مقعدا بتوزيع 
الدرجات الثالث، وبذلك سيصل عدد املقاعد التي ستوفرها الناقلة 
الدولية االسرع منوا في العالم الى الواليات املتحدة الى 15 الف 
مقعد اسبوعيا من خالل 98 رحلة ذهاب وعودة. وقال رئيس 
طيران االمارات تيم كالرك تشهد خدماتنا الى الواليات املتحدة 
هذا العام طلبا قويا متناميا عبر محطاتنا االربع، مبا في ذلك 
الدرجتان األولى ورجال االعمال ويسعدنا ان نستجيب لهذه 
الزيادة في الطلب على املقاعد بتشغيل رحلة يومية ثانية الى 
كل من لوس اجنيليس وهيوسنت. واضاف: ستتيح الرحالت 
اجلديدة وسائل اسهل امام عمالئنا في الشرق األوسط ودول 
آس���يا للوصول الى اكبر مدينة في كاليفورنيا والى عاصمة 
والية تكساس، كما انها ستدعم حركة التجارة والسياحة بني 

هذه الدول والواليات املتحدة االميركية.
ومنذ قيامها بإطالق اول رحلة لها الى نيويورك في يونيو 
2004 اصبحت طيران االمارات تلعب دورا مهما في دعم التجارة 
والسياحة بني دولة االمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة 
االميركية، وتضاعف���ت قيمة املبادالت التجارية بني اجلانبني 

ث���الث مرات تقريبا الى 12.7 مليار دوالر لفترة االثني عش���ر 
شهرا املنتهية في يونيو 2010.

وستوفر الرحالت اجلديدة قوة دافعة اضافية لتعزيز العالقات 
التجارية بني الدولتني، التي شهدت وصول قيمة واردات دولة 
االمارات العربية املتحدة من الواليات االميركية هذا العام الى 
11.4 مليار دوالر، مما يجعلها اكبر مستهلك للصادرات االميركية 

في الشرق االوسط وشمال افريقيا.
وتشمل واردات االمارات من الواليات املتحدة اآلالت واجهزة 
الكمبيوتر ومنتجات االلكترونيات والكيماويات ومعدات النقل، 
وقد طلبت طيران االمارات خالل الشهر املاضي شراء 30 طائرة 
بوين���غ 777-300 إي آر، وطلبت محركات جي إي 90-115ب 
مبلياري دوالر، وهناك اكثر من 750 شركة اميركية لها مكاتب 
ف���ي دبي، التي زارها في العام املاضي نحو 400 ألف س���ائح 

اميركي، بزيادة 23% عن عام 2008/2007.

أف���اد تقرير ش���ركة 
وضوح لالستشارات 
االقتصادية أن السوق 
متكن م���ن احملافظة 
على مستوياته احلالية حيث كان األداء 
هذا األسبوع أقرب إلى االستقرار وينسب 
الفضل وراء ذلك إلى القوى الشرائية التي 
شهدتها األسهم القيادية، حيث أنهى السوق 
تداوالت األسبوع الثاني من شهر أغسطس 
عل���ى ارتفاع طفيف حيث أغلق املؤش���ر 
السعري عند مستوى 6.671.2 نقطة بزيادة 
مقدارها 0.08% عن إغالق األسبوع السابق 
الذي بل���غ 6.666.1 نقطة، في حني أنهى 
املؤشر الوزني تداوالت هذا األسبوع مغلقا 
عند مستوى 426.45 نقطة مرتفعا بنحو 
1.47% مقارنة بإغالق األسبوع السابق عند 
420.29 نقطة، ومقارنة بتداوالت األسبوع 
السابق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة 
لهذا األسبوع ما يقارب 200.2 مليون دينار 
مقارنة بنح���و 135.5 مليون دينار خالل 
األسبوع السابق بزيادة مقدارها %47.7، 
فيما ارتفعت كمية األسهم املتداولة لهذا 
األس���بوع بنحو 41.5% لتبلغ بنهاية هذا 
األس���بوع 1.496.1 مليون سهم من خالل 

تنفيذ 20.499 صفقة. هذا وقد بلغ متوسط 
قيمة التداول اليومي 40 مليون دينار من 
خالل متوسطات كمية متداولة تعادل 299 
مليون سهم يوميا تقريبا على معدل 4.099 

صفقة يوميا.
وعلى صعيد القطاعات ذكر التقرير أن 
تداوالت السوق ش���هدت تباينا في أدائها 
حيث تصدر االرتفاعات قطاع البنوك والذي 
أغلق مؤشره السعري عند مستوى 9.659.2 
نقطة، مرتفعا بواقع 2.09% مقارنة باألسبوع 
السابق مستحوذا على قيمة تداول تعادل 
39.04% من قيمة تداوالت السوق اإلجمالية، 
يليه قطاع اخلدمات بواقع ارتفاع مقداره 
0.83% في مؤشره السعري الذي أغلق عند 

مستوى 14.772.9 نقطة.
ومن حيث التراجعات فقد تصدرها قطاع 
األغذية ليغلق مؤشره السعري عند مستوى 
4.728.6 نقطة متخليا عن 1.41% وبقيمة 
تداوالت تعادل 0.61% من إجمالي القيمة 
السوقية، يليه قطاع العقار والذي تراجع 
مؤشره السعري بنحو 0.71% مغلقا عند 
مستوى 2.332.2 نقطة بقيمة تداوالت بلغت 

12.99% من إجمالي القيمة املتداولة.
أما من حيث نشاط القطاعات فقد تصدرها 

قطاع البنوك مس���تحوذا على 39.04% من 
قيمة تداوالت السوق، يليه في النشاط قطاع 
اخلدمات حيث حقق قيمة تداوالت تعادل 
21.73% من إجمالي قيمة تداوالت الس���وق 
وحق���ق قطاع التأمني أقل قيمة تداول لهذا 
األسبوع حيث بلغت 0.14% من إجمالي القيمة 
حيث أغلق مؤشره السعري عند مستوى 
2.325.5 نقطة مرتفع���ا بنحو 0.22% عن 

إغالق األسواق السابق.
وعلى صعيد األسهم فقد تصدر سهم 
صفوان قائمة االرتفاع���ات بواقع %17.6 
ليغلق عند 240 فلسا، يليه سهم لوجستيك 
مرتفعا بواقع 12.9% فيما جاء سهم جيزان 
في املرتبة الثالث���ة مرتفعا 12.7%، وفي 
املقابل تصدر التراجعات سهم البناء بنحو 
13.3% حيث أغلق عند 325 فلسا، يليه سهم 
منتزهات متخليا عن 12.2% من قيمته ثم 

سهم منشآت بخسارة مقدارها %11.7.
أما من حيث نش���اط األسهم فقد حقق 
س���هم وطني أعلى قيمة تداول خالل هذا 
األسبوع بلغت 29.72 مليون دينار وأغلق 
عند 1.300 فلس، يليه س���هم زين بقيمة 
ت���داول مقدارها 14.19 مليون دينار حيث 

أغلق عند 1.200 فلس.

تقـرير


