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فوائد اإلقامة فيه تكمن في كفاءة استغالل الموارد

المنزل الذكي.. في الطريق إليك
برلـــن ـ د.ب.أ: هل تتخيل تكنولوجيا 
بناء تعتمد على شبكة معلومات، ميكن عن 
طريقها تشغيل غسالة املالبس األوتوماتيكية 
من تلقاء نفسها في األوقات التي تنخفض 
فيها تكلفة استهالك الطاقة أو منزل ينشط 
بابه نظام إنذار مبجرد إغالقه؟ هذه األشياء 

صارت تطبيقات عملية للتكنولوجيا. 
إن املنازل الذكية تسير بخطى راسخة 
لتصبـــح مكونا أساســـيا مـــن مكونات 

حياتنا.
وماذا عن نظام إنذار ميكنه إنزال الستائر 
بشـــكل آلي أو مبرد يطلب زبادي طازجا 
من املتجر؟ لكننا لسنا جميعا على قناعة 

بفوائد هذه التكنولوجيا.
تقول بترا شمايدر من اجلمعية األملانية 
املركزية لتجـــارة األجهـــزة اإللكترونية 
والرقميـــة: »ال يوجد أحد بحاجة ألجهزة 
مثل هذه« لكنها ترى أن فوائد اإلقامة في 
املنازل الذكية تكمن في كفاءة اســـتغالل 

املوارد.
املنزل الذكي يعني أن نظما مثل التدفئة 
والتبريد واإلضاءة والتكييف واألمن مرتبطة 
جميعا ببعضها البعـــض. والنتيجة هي 
شبكة موفرة للغاية تلبي احتياجات قاطني 

املنزل.

وهناك فائدة أخـــرى تتمثل في كفاءة 
استهالك الطاقة، على سبيل املثال، عندما 

تترك نافذة مفتوحة، يتفاعل نظام التدفئة 
في املنزل آليا ويخفض أداءه. عندما تكون 
على وشك اخلروج من املنزل جتد شاشة 
بجوار الباب تطفئ املصابيح التي التزال 
التي التزال  الكهربيـــة  مضاءة واألجهزة 
تعمل دون أن تضطر لتفقد كل غرفة على 

حدة.
ألكسندر كالبروث  البروفيسور  يقول 
من مدرسة »لوسيرن« الثانوية بسويسرا، 
إنه من املمكن أيضا أن ينظم املنزل الذكي 
درجات احلـــرارة اعتمادا على وجود أحد 

بداخله.
يجري كالبروث بحثا في كفاءة واستخدام 
تكنولوجيـــا املنازل الذكية في معمل »آي 
هوم الب« أو »معمل املنازل الذكية« داخل 

املدرسة.
تقول شـــمايدر إن البرنامج القياسي 
املستخدم في التحكم في املبنى الذكي يطلق 
عليه كيه إن إكس »ويضيف قائال: كيه إن 
إكس يعمل كمركز قيادة للمنزل.. إنه ميثل 
املخ بشكل ما، وفي أملانيا على سبيل املثال 
تتزايد أهمية مثل هذه التكنولوجيا ابتداء 
من العام املقبل وما بعده، حيث ســـتكون 
شركات توزيع الطاقة مجبرة بحكم القانون 
على توصيل الكهرباء برسوم متباينة حسب 

وقت االستهالك.
يقول كالبروث »مبدئيا..هذا يعني أن 
أسعار الطاقة قد تتباين بشكل كبير كل ربع 

ساعة«. عندما يحدث هذا ستكتسب املنازل 
الذكية التي تستطيع ترشيد استهالك الطاقة 

بشكل كبير، أهميتها احلقيقية.
املنازل الذكية لديها أيضا املزيد لتقدمه 
من حيـــث التأمن والراحة. الهاتف الذكي 
لن تتوقف مهمته مثـــال على التحكم في 
اإلضاءة عن بعد، بل سيتمكن من استقبال 
رسالة حتذير من اجهزة استشعار مثبتة 
على النوافـــذ أو األبواب، في حال اقتراب 

مقتحم من املنزل.
الوظائف التأمينية مثل تلك مفيدة للغاية 
في توفير مزيد من االستقاللية لكبار السن. 
فعلى سبيل املثال يستطيع جهاز متصل 
بالشبكة ومزود بجهاز استشعار للحركة 
أن يرســـل نداء اســـتغاثة للطوارئ حال 

سقوط أحدهم.
لكن هل ميكن أن تصبح املنازل القائمة 

بالفعل ذكية؟
تقول شمايدر »إن تزويد منزلك بنظام 
مثل كيه إن إكس مفيد في حال كنت ستجري 
جتديدات شاملة في املنزل«. ويجري معمل 
»آي هوم الب« في مدرسة لوسيرن بحثا 

حول سبل جعل املنازل ذكية.
الباحثون حاليا على برنامج  ويعكف 
يطلق عليه »زيج بي« يســـتطيع التحكم 
السلكيا في شبكة من األجهزة، هذا البرنامج 
قد يلغي استخدام املوصالت واألسالك في 

املستقبل.

تيموثي غايتنر

املنازل الذكية تسير بخطى راسخة لتصبح مكونا أساسيا من مكونات احلياة

»بازل 3« تهدئ المخاوف من زيادة 
رؤوس أموال البنوك وترفع األسهم

وزيرة المالية الفرنسية: 
»بازل 3« ستسمح

بنمو االقتصاد

رئيس وزراء اليونان 
يرحب باتفاق »بازل 3« 

كخطوة لبناء الثقة

سنغافورةـ  رويترز: جلبت قواعد جديدة لرؤوس أموال البنوك 
االرتياح لبنوك العالم امس، وقال أحد مهندسي االتفاق إن القطاع 

سيجمع مئات املليارات من اليورو في نهاية املطاف.
وتطالب القواعد اجلــديدة املعــروفة باســـم »بازل 3« البــنوك 
باالحتفاظ برأســـمال عالي اجلودة يعادل 7% من أصولها عالية 
املخاطر لكن فترة انتقالية طويلة هدأت املخاوف من أن تضطر 

البنوك إلى تعجل زيادة رأس املال.
ونســـبة رأس املال اجلديدة أعلى بكثير من النسبة اإللزامية 
احلالية والبالغة 2% لكنها أقل بكثير مما كانت البنوك تخشاه في 
وقت ســـابق هذا العام كما أن تطبيقها سيكون على مدى مرحلة 

انتقالية متتد في بعض احلاالت إلى يناير 2019.
ومـــن املرجح أن تكون البنوك في أوروبـــا هي األكثر حاجة 
إلى تدبير التمويل السيما في أملانيا واسبانيا ومناطق ضعيفة 

أخرى.
وقال نوت فيلينـــك عضو مجلس محافظـــي البنك املركزي 
األوروبي ومدير جلنة بازل لإلشراف املصرفي إن التمويل اإلضافي 

»سيكون مبئات املليارات )من اليورو(«.
وأبلغ فيلينك الذي يرأس البنك املركزي الهولندي إذاعة ان.أو.

اس راديو 1 جورنال الهولندية امس »جزئيا سيكون عليهم استبقاء 
األرباح لســـنوات ولن يستطيعوا استخدامها للدفع للمساهمن 
أو صـــرف مكافآت. ومن ناحية أخرى ســـيختلف األمر من بنك 
آلخر وســـيكون عليهم احلصول عليه )رأس املال اإلضافي( من 

سوق املال«.
ورغم هذا ارتفعت أسهم البنوك األوروبية 1.7% في املعامالت 
املبكرة في حن صعد اليورو 1.1% مقابل الدوالر مع انحسار فرص 

حدوث تهافت على جمع السيولة.
ولن يكون على البنوك تلبية احلد األدنى لرأس املال األساسي 
من املستوى األول الذي يتكون من أسهم وأرباح مستبقاة ال تقل 
عن 4.5% من األصول قبل عام 2015. ولن يسري »احتياطي لصيانة 

رأس املال« بنسبة 2.5% إضافية حتى عام 2019.
ويسعى دويتشـــه بنك أكبر بنك أملاني إلى استباق منافسيه 
باإلعـــالن عن خطــط جلــمع نحـــو عشـــــرة مليــارات يــورو 
لتعزيز رأســـماله. وقال البنك إنه سيلبي قواعد بازل 3 بنهاية 
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أوسلو ـ رويترز: قالت وزيرة 
املالية الفرنسية كريستن الجارد 
امس إن اتفاق قواعــــد »بازل 3« 
املصرفية يدخل حتسينات مهمة 
على متطلبات رأس املال السابقة 

وإنه سيسمح بنمو االقتصاد.
وأبلغــــت الجارد رويترز على 
هامش مؤمتر للوظائف في العاصمة 
النرويجية »االتفاق الذي أقر أمس 

ينطوي على حتسن كبير«.
وقالت: »أردنا حتسنا في جودة 
وحجم رأس املال على مدى فترة 
من الوقت تسمح بالنمو ومتويل 

النمو، هذا تقدم ممتاز«.

أوسلو ـ رويترز: رحب رئيس 
الوزراء اليوناني جورج باباندريو 
امس باتفــــاق قواعد »بــــازل 3« 
املصرفية قائال انه سيساعد على 
بناء الثقة وسيتيح للبنوك اإلقدام 
على مخاطر أكبر. وقال باباندريو 
أمام مؤمتر صحافي في اوســــلو 
خالل اجتماع بشــــأن البطالة في 
العالم »بوجه عام هذه خطوة طيبة 
ومهمة جدا«. وتابع قائال: ان البنوك 
كانــــت »متحفظة إلى حد ما« إزاء 
خوض املخاطر وهــــو ما قال إنه 

جزء من أهدافها.

تعليقًا على اتفاق مسؤولي البنوك المركزية على تطبيق معايير »بازل 3«

غايتنر: خطوة جيدة لتحقيق إصالحات مالية قوية
ومصرفيون يؤكدون أهميته في االستقرار االقتصادي

وقال »انها تبدو مثل خطوة جيدة جتاه 
زيادة مرونة النظام املصرفي«.

واســـتدرك ان جلنة بازل تبدأ العمل 
اآلن للتأكد من وجود سياسات مقبولة 
عاملية وإجراءات مطبقة للتأكد من تنفيذ 

هذه اللوائح بأسلوب متسق.
وأضاف: »أعتقد ان القطاع املصرفي 
ميكن ان يعيش بهذا االتفاق. احتياطي 
حتويـــل رأس املال اقل قليـــال مما كنا 

نخشاه«.
كان التركيز هائـــال على اجناز ذلك 
ســـريعا وقد مت اجنازه حســـب االطار 
الزمني ملجموعة العشـــرين وهذا سبب 
اننا نحتاج هذه املتابعة املستمرة والقدرة 
على اجراء عمليات تصحيح في منتصف 

الطريق«.
وبن احمللل فـــي مديوبنكا في لندن 
كريس ويلر أنه من الواضح أنه نتيجة 
بواعث القلق بشأن األجواء االقتصادية 
الضعيفة فإن »بازل« حتاول املوازنة بن 
احلاجة لتنظيم اشد ودعم الدور احملتوم 
للبنوك فـــي االنتعاش، ومن هناك جاء 

اإلطار الزمني الطويل للتنفيذ.
ومن املقرر ان يجبر االتفاق املعروف 
باسم »بازل 3« البنوك على جتنيب املزيد 
aفي املستقبل في محاولة لتخفيف احلاجة 
لبرامج إنقاذ من احلكومات مثلما حدث 

اثناء األزمة املالية.

سيمون هيلز فأبدى اعتقاده أن االتفاق 
يتماشـــى بصورة عامة مـــع ما توقعه 
املصرفيون، الفتا الى أن السؤال حاليا 
يدور حول درجة املتابعة التي ستتوافر 

اثناء إجراء التغييرات.
وقال إنه مـــن املهم ان توجد متابعة 
مستمرة وإعادة تقييم لضمان ان تفعل 
ما نتوقع ان تفعله وأال حتدث اي نتائج 
غير مقصودة نشعر بالعصبية إزاءها.

الســـوق، يجب ان تنظر االسواق لذلك 
بعن مواتية.

ومن جانبه، أوضح الرئيس املشارك 
لالستثمار في بيمكو محمد العريان ان 
فترة التدريج لالشتراطات املالية اجلديدة 
طويلة بصورة مثيرة للدهشة مما سيزيد 
التشكك بشأن قوة جهود حتسن رأس 

املال املصرفي.
أما مدير احتاد املصرفين البريطانين 

رويترز: في تعليق على اتفاق منظمون 
عامليون ومسؤولو بنوك مركزية أول من 
أمس على إلزام البنوك بزيادة الكمية التي 
ينبغي ان حتتفظ بها من رأسمالها املمتاز 
األساســـي ألكثر من 3 أمثال لتصل الى 
7% مما يساعدها على مواجهة الصدمات 
املستقبلية، قال وزير اخلزانة األميركي 
تيموثي غايتنر إن االتفاق على تلك املعايير 
يعد خطوة قوية لتحقيق إصالحات مالية 
عامليـــة قوية ونتطلع ملراجعة تفاصيل 
املقترحة لالشتراطات  هذه اإلصالحات 
الرأسمالية العاملية، قائال: سنظل ملتزمن 
بالتوصل التفاق بحلول موعد اجتماع 
مجموعة الـ 20 في سيئول بشأن مجموعة 
قوية من اإلصالحات التي ستقلل تكاليف 
األزمات املالية املستقبلية وتوفر اليقن 
في االســـواق وتضمن فرصا متساوية 

للمؤسسات املالية األميركية«.
وبدوره قال رئيس بحوث األسهم في 
لويس كابيتال ماركتس نيويورك روبرت 
فان باتنبرغ »انها نعمة ونقمة للبنوك 
لكنني متأكد من ان املستثمرين سيسعدهم 
احلصول على بعض الوضوح والسماح 
للسوق باملضي قدما«. واستدرك: ال أعتقد 
ان هناك أي مفاجآت مزعجة ويوجد اطار 
زمني للســـماح بكثير من الوقت جلمع 
رأس املال اذا لزم االمر، أفضل شيء هو 
إزالة عدم اليقن الـــذي كان يخيم على 

»بازل 3« تعزز المعايير األساسية لرأس المال العالمي ويناقشها زعماء قمة العشرين في نوفمبر المقبل بسيئول

محافظو  المصارف المركزية في العالم يتفقون 
على إجراءات صارمة لضمان استقرار البنوك

بازل )سويسرا(ـ  كونا: أعلنت مجموعة من 
محافظي البنوك املركزية في العالم ورؤساء 
جلنة اإلشراف التابعة لـ »جلنة بازل للرقابة 
املصرفية« أمس األول عــــن تقوية رؤوس 
أموال البنوك وتأييدها التام لالتفاقات التي 
مت التوصل اليها في 26 يوليو املاضي بهذا 
الصدد.  ووفقا لبيان صدر عن »جلنة بازل 
لإلشراف املصرفي« سيتم عرض إصالحات 
رأس املــــال تلك على قمــــة زعماء مجموعة 
العشــــرين في العاصمة الكورية )سيئول( 

في نوفمبر املقبل.
 وأوضح البيان »ان تلك اإلصالحات املتفق 
عليها تتطلب زيــــادة احلد األدنى ملتطلبات 
رأس املال العــــادي من 2% الى 4.5% إضافة 
الى التزام املصــــارف بحفظ 2.5% من رأس 
املال لتحمل فترات توتر في املستقبل ليصل 
مجموع االحتياجات من األسهم املشتركة الى 
7%«.  وحــــول هذا اخلصوص ذكر رؤســــاء 
جلنة اإلشراف »ان تلك اخلطوات تعزز من 
قوة تعريف رأس املال املتفق عليه من قبل 
محافظي البنوك املركزية في يوليو املاضي 
وارتفاع متطلبات رأس املال للتداول املشتقة 

وأنشطة التوريق«.
 مــــن جانبه ذكر رئيــــس البنك املركزي 
األوروبي ورئيس مجموعة احملافظن ورؤساء 
جلنة اإلشراف جان كلود تريشيه »ان االتفاقات 
التي مت توصل إليها هــــي تعزيز للمعايير 
األساســــية لرأس املال العاملي« مضيفا »ان 
مساهمتها في االســــتقرار املالي على املدى 
الطويل والنمو ســــتكون كبيرة وســــتمكن 

الترتيبات االنتقالية البنوك من تلبية املعايير 
اجلديدة مع دعم االنتعاش االقتصادي«.

 ومن ناحيته اعتبــــر رئيس جلنة بازل 
للرقابة املصرفية ورئيس بنك هولندا نوت 
فيلينــــك »ان اضافة تعريــــف أقوى لرأس 
املال وزيادة قيمة احلد األدنى واســــتحداث 
مخزون مالي جديد كلها عوامل ســــتضمن 
زيادة قدرة البنوك على الصمود في فترات 
التوتر االقتصادي واملالي وبالتالي دعم النمو 

االقتصادي«.
 ومبوجب االتفاقات التي مت توصل إليها 
أمس األول سيتم رفع احلد األدنى املطلوب 
لرأس املال العادي وهو أعلى شكل من أشكال 
فقدان اســــتيعاب رأس املال من مستوى %2 
حاليا وذلك قبل تطبيق التعديالت التنظيمية 
الى 4.5% بعد تطبيق أكثر صرامة للتعديالت 
على مراحل يجب االنتهاء منها قبل 1 يناير 2015 
ويتم السماح للبنوك لالستفادة من النسبة 
املخصصة للطوارئ خالل فترات التوتر.  يذكر 
ان جلنة »بازل للرقابة املصرفية« تتألف من 
ممثلن من الســــعودية وتركيا واندونيسيا 
افريقيا واالرجنتن  وســــنغافورة وجنوب 
والبرازيل واستراليا وكندا والصن وهونغ 
كونغ والهنــــد واليابان وروســــيا وكوريا 
واملكسيك وبعض دول االحتاد االوروبي ذات 

االقتصاد القوي.
 كما انها تنوي تنظيم منتدى لـ »التعاون 
املنتظم بشأن مسائل االشراف املصرفي« سعيا 
منها الى تعزيز وتقوية املمارسات االدارية 

االشرافية واملخاطر على املستوى العاملي.

مبنى بنك التس�ويات الدولية في بازل حيث اجتمع 
محافظ�و البنوك املركزية في مدينة بازل السويس�رية 
ملناقشة األنظمة املصرفية اجلديدة واملعروفة باسم بازل 
3 وهي تهدف إلى تعزيز االستقرار املالي للنظام املصرفي 
العاملي                                                                                            )أ.ف.پ(


