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المؤتمر سيركز على مناقشة معوقات االستثمار في الخليج

»مجموعة الراية« تستعد لتنظيم مؤتمر 
االستثمار الخليجي ـ اليوناني نوفمبر المقبل

أعلنت شركة مجموعة الراية أنها وقعت اتفاقية 
تعاون مش���ترك مع احتاد الش���ركات الصناعية 
اليوناني���ة إلقامة مؤمتر االس���تثمار اخلليجي � 
اليوناني وذلك خالل شهر نوفمبر املقبل حيث حضر 
توقيع االتفاقية نائب وزير االقتصاد والتجارة 
اليوناني رجن جورج بالكا وحضور مدير مكتب 

وزير الزراعة.
وبهذه املناس���بة قال رئي���س مجلس االدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة الراية عدنان احلداد ان 
توقيع االتفاقية وإقامة املؤمتر اخلليجي � اليوناني 
يأتي في اطار البحث عن توفير البيئة االستثمارية 
السليمة في اخلليج بشكل عام فاملؤمتر سيقدم 
احللول واألنظمة الالزمة لتنشيط االستثمار في 
املنطقة وسيطرح املؤمتر كذلك فرصا استثمارية 
في كافة املجاالت االقتصادي���ة املتنوعة خلدمة 

االقتصاد اخلليجي.
وأوضح احلداد في بيان صحافي أمس ان املؤمتر 
سيكون مبثابة األرضية املشتركة النطالق عدة 
مشاريع جتارية بني الدول اخلليجية واألوروبية 
تأتي عبر البوابة اليونانية التي س���تثمر فرص 
عمل كبيرة وعوائد متميزة تخدم عصب االقتصاد 
فاملؤمتر سيطرح فرصا استثمارية متنوعة وكبيرة 
وجاه���زة للتنفيذ وس���تكون الفرص املطروحة 

مشتملة على قطاع االتصاالت والقطاع العقاري 
وقطاع املواصالت وسيش���تمل املؤمتر على عدة 
حلقات نقاش���ية ومحاور مهمة تدور حول سبل 
تعزيز التعاون وكيفية حل العقبات والصعاب التي 
تواجه االستثمار حاليا مثل نقص السيولة وضعف 
خط���وط االئتمان والبحث ع���ن أدوات ائتمانية 
جديدة وسيناقش املؤمتر بشكل أساسي معوقات 
االس���تثمار في اخلليج من الناحية التشريعية 
والنظم املعمول بها في الدول اخلليجية والعمل 
على تذليل تلك الصعوبات من خالل تغيير بعض 
القوانني التشريعية واعطاء حرية اكبر للقطاع 
اخلاص في تنفيذ املشاريع العمالقة والعمل على 
توقيع بعض االتفاقيات التي تس���اهم في زيادة 

عمليات االستثمار.
وأوضح احلداد ان املؤمتر اخلليجي � اليوناني 
يأتي في الربع األخير لع����ام 2010 وهذا يجعل من 
املؤمتر إحدى األدوات التحليلية للعام السابق مع 
تق����دمي رؤية اقتصادية واس����تثمارية للعام القادم 
مشتملة على احللول واالقتراحات التي تساهم في 
جذب وتوطني رأس املال وس����يخرج املؤمتر بعدة 
توصيات ترفع لألخذ بها لتفعيل ما مت االتفاق عليه 
خالل املؤمتر من مشاريع وفرص استثمارية وطرق 

وحلول عملية لتنشيط االستثمار في اخلليج.

لقطة جماعية بعد توقيع االتفاقية

145 مليار دوالر مديونية الشركات المصنفة

»موديز«: 67 مليار دوالر ديون الشركات الخليجية 
غير المصنفة ائتمانيًا

قالت وكالة »موديز« خلدمات 
املستثمرين ان الديون االجمالية 
للشركات اخلليجية غير املصنفة 
ائتمانيا تبلغ 67 مليار دوالر اال 
انها من املرجح ان تدرس طرح 
سندات تقليدية وصكوك اسالمية 
وادوات متويلية اخرى في محاولة 

منها لتنويع مصادر متويلها.
وكال���ة  لتقري���ر  ووفق���ا 
الدولية،  التصنيفات االئتمانية 
اوردته نشرة »بلومبيرغ«، تشكل 
الديون على املدى القصير نسبة 
28% من اجمال���ي الديون لتلك 

الشركات.
ونسبة الرتفاع نسبة الديون 
املصرفية املستحقة على الشركات 
اخلليجية غير املصنفة ائتمانيا، 

فإنها من املرجح ان تبحث عن اع���ادة متويل لهذه الديون كمصدر 
بديل من مصادر التمويل.

ووفقا لتقديرات »موديز«، تبلغ ديون الشركات اخلليجية املصنفة 
ائتمانيا 145 مليار دوالر.

سعر الماكينة يبلغ 220 ألف درهم.. وإيجار مكانها يصل إلى 200 ألف درهم

3599 صرافًا آليا في اإلمارات.. و»دبي الوطني« يمتلك أكبر شبكة
أشارت بيانات ملصرف اإلمارات 
املركزي، في تقريره األخير الصادر 
في أغسطس املاضي، إلى أن عدد 
ماكينات الصراف اآللي في البنوك 
العاملة في الدولة بلغ 3599 ماكينة 
في الربع األخير من العام املاضي، 
فيما بلغ عدد العمليات التي نفذت 
من خالل تلك املاكينات نحو 62.58 
مليون عملية، وكش���فت بيانات 
البنوك على مواقعها اإللكترونية، 
أن »اإلمارات دبي الوطني« ميتلك 

أكبر شبكة.
وق����ال مص����در مس����ؤول 
باملص����رف املركزي إن »البنوك 
البد أن حتصل على ترخيص لكل 
ماكينة صراف آلي تود وضعها 
في مكان ما، وهناك نوعان من 
الشروط يجب استيفاؤهما، األول 
يتعلق باملواصفات الفنية لآللة 
نفسها، والثاني يتعلق باملوقع 

نفسه«.
وأوض���ح أن الش���روط التي 
تتعلق باملواصفات الفنية للجهاز 
تتضمن توافر مستوى عال من 
األم���ان واخلصوصي���ة، وعدم 

أو أي  قابليتها تركيب كاميرات 
أجهزة من ش���أنها نسخ األرقام 
إلى  الس���رية للعم���الء، إضافة 
اشتراطات فنية تخص نوع املعدن 
املصنوعة منه، وحجمها وطريقة 
عملها، وغيرها من االشتراطات، 
إلى أن »ش���روط املوقع  مشيرا 
تتضمن أن يكون للبنك فرع في 
املدينة نفسها، إذا رغب في وضع 
ماكينة صراف مستقلة في مركز 

جتاري أو فندق أو غيره«.
ولفت إلى أن »ماكينات الصراف 
اآللي املوج���ودة بفروع البنك ال 
تتطلب موافقة خاصة، بل ضمن 
املوافقات األصلي���ة لفتح الفرع 
نفسه، إمنا تنطبق تلك املوافقات 
على املاكينات املستقلة التي تفتتح 

في املراكز التجارية وغيرها«.
وذكر أن »املركزي« ال يضع حدا 
أقصى لعدد ماكينات الصراف اآللي 
ألي بنك، فمن حق البنك التوسع 
كيف يشاء، لكن بشرط عدم وجود 
مخالف���ات أو أي ملحوظات لدى 
املصرف بالنسبة إلى البنك طالب 

الترخيص.

وأضاف أنه »ف���ي كل عملية 
س���حب من ماكينة صراف غير 
تابعة للبنك املص���در للبطاقة، 
يتم حتصيل درهمني من احلساب 
املسحوب منه، درهم منهما يذهب 
إل���ى البن���ك صاح���ب املاكينة، 
واآلخر يذهب إلى مقسم اإلمارات 
التاب���ع للمصرف  اإللكترون���ي 
املركزي كرس���وم تستخدم في 
تطوي���ر النظ���ام واالتص���االت 

وغيرها«.

كلفة كبيرة

وق���ال مدي���ر أول القن���وات 
واخلدمات املصرفية اإللكترونية 
في بنك أبوظب���ي الوطني أحمد 
النقبي إن »ثمن ماكينة الصراف 
اآللي نفس���ها يت���راوح بني 50 
و60 ألف دوالر )184 و220 ألف 
درهم(، وبعد ذل���ك يتم اختيار 
موق���ع تركيبها، ال���ذي غالبا ما 
يكون خلدمة أكبر عدد من عمالء 
البنك، أي ف���ي املراكز التجارية 
الكبيرة والفنادق املنتشرة عبر 
أرج���اء الدول���ة، إذ يصل إيجار 

مس���احة املتر املرب���ع إلى أرقام 
خيالية تتراوح حسب املكان من 
100 إلى 200 ألف درهم سنويا«، 
مشيرا إلى أن »األمر ال يتوقف عند 
شراء املاكينة وتركيبها، بل هناك 
مصاريف تشغيل وصيانة وأمن 
وتبديل النقد وخطوط اتصاالت 
وغيرها، وهذه ال تقل عن 4000 

درهم سنويا لكل ماكينة«.
وأوض���ح أن »بن���ك أبوظبي 
الوطني لديه 371 ماكينة صراف 
آلي حاليا، ومن املخطط أن تصل 
إلى 400 بنهاية العام احلالي«، الفتا 
إلى أن »خدمة الصراف اآللي تعد 
أفضل وسيلة للحفاظ على العمالء 

واستقطاب املزيد منهم«.
وأضاف النقبي أن »كلفة مثل 
هذه اخلدمات رمبا تفسر زيادة 
املصاريف اإلدارية األخرى للبنوك، 
إذ تضطر إل���ى حتميلها للعميل 

على شكل رسوم«.
من جانبه، قال نائب الرئيس 
التنفيذي في بنك االحتاد الوطني 
هاني البدراوي إن »البنوك تهدف 
إلى إشعار عمالئها بالراحة، عن 

طريق توفير خدمات صراف آلي 
في معظم األماك���ن، وهي تقدم 
البنك صاحب  مجانية لعم���الء 
اآللة«، موضحا أن »عدد ماكينات 
الصراف اآللي ف���ي بنك االحتاد 
الوطني يبلغ 153 صرافا، تتراوح 
أسعار إيجار أماكنها بني 50 و180 
ألف دره���م س���نويا، وهو رقم 
كبير بالنظر إل���ى العائد املادي 

من ورائها«.
وبني أن »استثمار البنوك في 
أجهزة الصراف اآللي يهدف إلى 
إبقائها موجودة قريبا من عمالئها، 
في وقت تشتد فيه املنافسة على 
جذب العمالء، خصوصا مع وجود 
بنوك أجنبية تعمل في الس���وق 

إلى جانب احمللية«.
أف���ادت مصادر في  بدورها، 
مصرف أبوظبي اإلس���المي بأن 
إيج���ار ماكينة الص���راف اآللي 
يتراوح بني 100 و200 ألف درهم 
س���نويا، إضافة إلى مصروفات 
التشغيل وكلفة املاكينة، مشيرة 
إلى أن عدد ماكينات الصراف اآللي 
لدى املصرف يبلغ 265 ماكينة.

التنافس في التصدير يؤدي إلى »سباق نحو القاع« في األجور

»األنكتاد«: االقتصاد األميركي لن يقوم بعد اليوم  بدور المحرك لحفز النمو العالمي 
ثمة حاجة إلى تعزيز القوى 
احمللية خللق العمالة ولتوفير 
فرص العمل الالئق لشريحة 

عريضة من القوة العاملة.
 لقد حتسن النمو والدخل 
حتسنا كبيرا في جميع املناطق 
النامية م���ن عام 2003 حتى 
عش���ية بداية األزم���ة. وكان 
هذا التطور يعزى جزئيا إلى 
التوجه مج���ددا نحو انتهاج 
سياس���ات اقتصاد كلي أكثر 
توسعية، ولكن سببه الرئيسي 
هو اآلثار اإليجابية التي خلقها 
املتنامي.  العامل���ي  االقتصاد 
ويحذر التقري���ر من أنه من 
املس���تبعد أن يتاح للبلدان 
النامية مناخ خارجي موات 
على هذا النح���و في األعوام 
القادم���ة، األمر ال���ذي يبرز 
ضرورة جعل إستراتيجيات 
الطلب  النمو تتمحور حول 

احمللي.
الع���ام  بي���د أن األم���ني 
لألنكتاد، السيد سوباتشاي 
بانيتش���باكدي، يالحظ في 
االستعراض العام للتقرير أن 
»إع���ادة التركيز على تعزيز 
الطلب احمللي كمحرك إليجاد 
فرص العمل، وتقليل االعتماد 
على منو الصادرات، مقارنة مبا 
فعلته بلدان كثيرة في املاضي، 
هما أمران ينبغي عدم النظر 
إليهما على أنهما تراجع عن 
االندماج في االقتصاد العاملي«، 
اذ ان البلدان النامية في حاجة 
إلى كسب إيرادات من العمالت 
األجنبية لتمويل الواردات التي 
حتتاج إليها، السيما من السلع 
الرأس���مالية. وباإلضافة إلى 
ذلك، بإمكان املنافسة الدولية 
بني الشركات أن حتفز االبتكار 
واالستثمار من جانب املنتجني 
في صناعات السلع املتداولة 

جتاريا.

األجور ليس إس���تراتيجية 
قابلة لالستمرار بالنسبة لعدد 
كبير من البلدان ولفترة زمنية 
طويلة. وس���بب ذلك هو أنه 
ال ميكن ل���كل البلدان انتهاج 
هذه اإلس���تراتيجية بنجاح 
في وقت واحد، كما أن حصة 
العمل في الدخل اإلجمالي ال 
ميكن تقليصها إلى ما ال نهاية. 
ففي البلدان التي انتهجت هذه 
اإلستراتيجية، غالبا ما ظلت 
العمالة مستحكمة  مش���اكل 
إما لعدم منو الصادرات على 
النحو املتوقع وإما الستخدام 
مكاسب اإلنتاجية لتقليص 
أسعار الصادرات بدال من زيادة 
األجور، األمر الذي يقود إلى 
زيادة الطلب احمللي ومن ثم 

استحداث وظائف جديدة.
 وشهدت أميركا الالتينية، 
في الفترة ما بني 1980 و2002، 
ركودا فعليا في نصيب الفرد 
من الن���اجت احمللي اإلجمالي، 
وزيادة في البطالة، وانخفاضا 
في متوس���ط اإلنتاجية. أما 
في أفريقيا، وخاصة أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى، فلم 
يتحقق، ط���وال أكثر من 20 
عاما من سياسات االقتصاد 
الكل���ي التقليدي���ة واصالح 
السياس���ات س���وى جن���اح 
محدود ف���ي تهيئة األوضاع 
الالزمة لتحقيق منو سريع 
التقرير  ومستدام. ويالحظ 
أنه »بحلول نهاية تسعينيات 
العشرين، كانت بنية  القرن 
اإلنتاج في تلك املنطقة تذكر 
بالفترة االستعمارية إذ كانت 
تتألف بصورة اساس���ية من 
الزراعة والتعدين«. ويقول 
التقرير إنه حتى في آس���يا، 
حيث ش���هد الن���اجت احمللي 
اإلجمال���ي واإلنتاجية منوا 
سريعا على مدى عدة سنوات، 

دافعة لالنتع���اش في هذين 
البلدين. ويالحظ التقرير أن 
املالي  التقشف  التركيز على 
في منطقة الي���ورو أدى إلى 
مزيد من كبح احتماالت إحداث 
انتعاش كبير في الطلب من 

هذه املنطقة.
إل���ى  التقري���ر  ويش���ير 
النامي���ة  أن االقتصادي���ات 
الس���وق  واقتصادي���ات 
الناشئة، التي غالبا ما تكون 
معتمدة اعتم���ادا كبيرا على 
الطل���ب اخلارجي، قد يتعني 
عليه���ا بالتال���ي اللجوء إلى 
األخ���ذ باس���تراتيجات منو 
وعمالة تع���ول أكثر من ذي 
الطل���ب احمللي.  قبل عل���ى 
ويضيف التقري���ر أن النمو 
الذي يس���تمد قوة دفعه من 
التصدير والقائم على ضغط 

العاملي، ف���ي الوقت الذي لن 
التعديالت  تكون فيه ه���ذه 
كافية إلنهاء االختالالت العاملية 

الكبيرة«.
املفتاح  أن  التقرير  ويرى 
إلحداث توازن على الصعيد 
العاملي يكمن في إجراء تعديل 
ف���ي االقتصادات  توس���عي 
أكبر  الت���ي لديها  الصناعية 
الفوائض. ففي اليابان وأملانيا، 
هناك مس���احة كبيرة لزيادة 
اس���تهالك األس���ر من خالل 
إجراء زيادات ف���ي األجور. 
غير أن توسع الطلب احمللي 
لم يستخدم كعامل للخروج 
من حالة الرك���ود في هذين 
البلدين حت���ى اآلن. بل على 
العكس، وكما كان احلال قبل 
النمو القوي في  األزمة، فإن 
الصادرات هو املستخدم كقوة 

حادا، ومن املؤكد أن يتراجع 
فائض احلس���اب اجلاري في 
عام 2010 تراجعا كبيرا. ومع 
ذلك، اليزال اس���تهالك األسر 
في الصني ال ميثل سوى نحو 
ثمن ما هو عليه في الواليات 
املتحدة، كما أن بنية االستهالك 
متيل أكثر إلى السلع املنتجة 
محليا. وبالتالي، التزال الصني 
بعيدة ع���ن حيازة اإلمكانية 
املطلوبة لكي تصبح احملرك 
اجلدي���د والوحي���د للنم���و 
العاملي. ويالحظ األمني العام 
لألنكتاد، السيد سوباتشاي 
بانيتشباكدي، في االستعراض 
العام لتقرير التجارة والتنمية 
أن »األثر الصافي للتكيفات 
اجلارية في الواليات املتحدة 
والصني، مجتمعة، سيكون أثرا 
انكماشيا بالنسبة إلى االقتصاد 

التي ادت إلى خسارة بلغت 8 
ماليني وظيفة بسبب األزمة، 
وفي الوقت نفس���ه يتالشى 
تأثير احلفز املالي احلكومي 
تدريجيا خالل عام 2010. وفي 
ظل هذه الظروف، من املرجح 
جدا أال تلعب الواليات املتحدة 
ثانية دورها السابق كقاطرة 
للطل���ب العامل���ي. ويضيف 
اقتصاديو األنكتاد أنه من غير 
املرجح أيضا أن تقفز بلدان 

أخرى لتحمل هذا الدور.
 وفي الص���ني، فإن احالل 
االس���تهالك كمصدر رئيسي 
العمل  للنمو وخلق ف���رص 
بدال عن االستثمار في رأس 
املال الثابت والصادرات قد بات 
اآلن هدفا رس���ميا من أهداف 
السياسات العامة. فقد ارتفعت 
واردات الصني بالفعل ارتفاعا 

الس���ابقة للكساد  السنوات 
العاملي، مبا يجعل املضي في 
تنفيذ تلك االس���تراتيجيات 
صعبا أكثر فأكثر. وثالثا: أن 
التناف���س لتحقيق جناحات 
التصدي���ر باإلبقاء على  في 
تكاليف العمل في مستويات 
إلى »سباق  متدنية سيؤدي 
نحو القاع« في األجور، وهو 
األمر الذي ينطوي على آثار 
عكسية بالنسبة ملساعي احلد 
من الفقر وخلق فرص العمل. 
وبدال من ذلك، ينبغي للبلدان 
أن تسعى جاهدة أكثر من ذي 
قبل خللق حلقة حميدة وذلك 
باالستثمار كثيرا في رأس املال 
الثابت الذي يؤدي بدوره إلى 
منو أسرع في اإلنتاجية وإلى 
ارتف���اع مماثل ف���ي األجور. 
ومن ش���أن ذلك أن ميكن من 
إحراز توسع مطرد في الطلب 
احمللي مع ما يس���تتبع ذلك 
من زيادة ف���ي فرص العمل. 
ويؤكد التقرير أن املطلوب هو 
انتهاج استراتيجيات إمنائية 
كفيلة بإقامة توازن بني تعزيز 
الطلب احمللي والتوجه نحو 

التصدير.
 ويح���ذر التقرير من أنه، 
على ما يبدو، ال مفر من حدوث 
تكييفات ت���ؤدي إلى خفض 
االستهالك في الواليات املتحدة، 
فبانهيار س���وق اإلسكان في 
ذلك البلد وجدت األسر نفسها 
مضطرة لتقليص مستويات 
مديونيته���ا املرتفع���ة جدا، 
وبات األميركيون مستهلكني 
أقل إسرافا في اإلنفاق من ذي 
قبل. فقد كان إنفاق املستهلكني 
األميركيني يس���تحوذ، قبل 
األزمة، على نح���و 16 % من 
الناجت العاملي. وباإلضافة إلى 
ذلك، كان عل���ى هذا البلد أن 
يعالج مشكلة تزايد البطالة 

أكد التقرير 
الصادر عن 
منظم�����ة 
األم��������م 
ة  ملتح��د ا
للتجارة والتنمية )األنكتاد( 
حول التجارة والتنمية لعام 
2010 أن االقتصاد األميركي لن 
يقوم بعد اليوم بدور احملرك 
العاملي،  حلفز منو االقتصاد 
وأن���ه ال الص���ني وال منطقة 
اليورو وال اليابان ستقوم بهذا 
الدور على األرجح في املستقبل 
املنظور. وتنصح الدراسة بأن 
تكون السياسات الرامية إلى 
حتقي���ق النم���و االقتصادي 
املستدام وخلق فرص العمل 
واحلد م���ن الفقر قائمة على 
إيجاد توازن بني الطلب احمللي 

والطلب اخلارجي.
 وأش���ار التقرير الى أنه 
على البلدان النامية أن تعيد 
النظر في سياساتها اخلاصة 
بالنمو االقتصادي املستدام 
وخلق فرص العمل إذا كانت 
االستراتيجيات املتبعة تعول 
كثيرا على توسيع الصادرات. 
ويق���ول التقري���ر إن اآلمال 
بتحقيق النمو باالعتماد على 
التصدير س���تواجه عوائق 
متزايدة اآلن مع توقف طفرة 
االستهالك املمول بالديون في 

الواليات املتحدة.
 وذك���ر التقرير أنه ليس 
بإمكان البلدان جميعها حتقيق 
جناح بتبني استراتيجيات 
التصدير في  معتمدة عل���ى 
الوقت نفسه وسيتعني على 
بعض الدول في نهاية املطاف 
أن تكون مس���تهلكة صافية 
للس���لع املصدرة، وأشار الى 
أنه من املرجح أن يكون منو 
أسواق التصدير العاملية أبطأ 
بكثير مم���ا كان عليه خالل 

تقـرير

اتحاد الصناعات الكويتية يعقد 
دورة عن التقارير الفنية الشهر المقبل

كونا: قال احتاد الصناعات الكويتية انه سيعقد 
دورة تدريبية بعنوان »اع���داد وكتابة التقارير 
الفنية« في االسبوع االول من الشهر املقبل تستهدف 
تعزيز القدرات االدارية للعاملني في الش���ركات 

الصناعية.
وقال بيان لالحتاد ان هذه الدورة ستكون االولى 
في سلسلة دورات بعد عطلة الصيف تستهدف 
تعزيز امكان���ات جميع العاملني في الش���ركات 

الصناعية في شتى املجاالت.

واوض���ح ان الدورة التدريبي���ة املقرر عقدها 
تهدف الى تزويد املتدربني مبهارات كتابة التقارير 
الفنية بأساليبها الصحيحة والعملية حتى تؤدي 
الغرض املطلوب منها والتعرف الى انواع التقارير 

الفنية واهميتها الوظيفية وتقييمها.
وذكر االحتاد ان عقد الدورة يأتي ضمن خطة 
البرامج التدريبية لالحتاد للعام 2010 مضيفا ان 
الدورات حتظى برعاية ودعم مؤسس���ة الكويت 

للتقدم العلمي.


