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أوروبا تغري العرب بحق اإلقامة واألسعار المنافسة 
األس��واق.نت: يبدع العارضون في »سيتي سكيب غلوبال دبي« في توفير كل 
امليزات التي جتذب الزوار إلى أجنحتهم، سواء عبر اختيار مواقع وتصاميم مميزة 
أو االس��تعانة بشابات حسناوات ينتشرن فوق مساحات العرض، إال أن ثمة جناحا 
متواضع��ا يحتل حيزا صغي��را من إحدى قاعات املعرض لم يب��ذل أصحابه جهدا 
كبيرا الس��تقطاب الزوار س��وى تعليق الفتة كبيرة كتب عليها »احصل على إقامة 
في أوروبا«. كلمات تشد اهتمام كل عابر من أمام جناح الشركة األملانية »جي إل إم 
الدولية للعقار« التي تروج وتبيع العقارات لألجانب في أوروبا، خصوصا في املجر 
وأملانيا. وتكثف الش��ركة نشاطها حاليا في الوقت الذي يعاني فيه القطاع العقاري 
األوروبي من ألم األزمة املالية العاملية في ظل شح السيولة وصعوبة احلصول على 

متويل، فكان البد من حتويل األنظار نحو املستثمرين األجانب لتحفيز القطاع.
لكن املستثمر األجنبي، خصوصا غير األوروبي، يحتاج إلى مغريات لشراء عقار 
في أوروبا، لذلك جلأت بعض احلكومات إلى منح حق اإلقامة والتملك الكامل لكل من 
يقتني عقارا في أراضيها. ويعدد مدير ش��ركة »جي إل إم الدولية للعقار« جرهارد 
الن��غ الكثير من املزايا التي يتمتع بها االس��تثمار العقاري ف��ي االحتاد األوروبي 
أولها أنه مستقر، كما أن أسعار العقارات منطقية ومناسبة لكل املستويات، عدا عن 
العائد املس��تقبلي للعقارات املشتراة. وفي األعوام األخيرة ارتفع عدد املستثمرين 
العرب الراغبني في متلك عقار في أوروبا، فتزايد عدد الش��ركات التي تهتم بهؤالء 

املستثمرين وتشجعهم على املجيء إلى أوروبا.

فتح معرض »س����يتي س����كيب 
غلوبال« العقاري الذي كان يعرف 
من قبل باسم »سيتي سكيب دبي« 
أبوابه االثنني املاضي أمام املستثمرين 
واملطورين العقاريني احلذرين فيما 
يعكس عاما من األجواء االقتصادية 
املضطربة والعالمات املختلطة بشان 

التعافي في أرجاء العالم.
وش����اركت في املع����رض ملجرد 
إثبات احلضور شركات متعثرة من 
دبي مثل ش����ركة »نخيل« � الذراع 
العقارية ملجموع����ة دبي العاملية � 
التي سلط الضوء عليها في العام 
املاضي بعد أن طلب����ت املجموعة 
األم إعادة جدول����ة بعض ديونها. 
وتخضع الشركة إلعادة هيكلة منذ 
ذلك احلني وتوصلت في األسابيع 
القليلة املاضية إلى اتفاق مع معظم 

دائنيها لسداد الديون.
ويقول رئيس عمليات الشرق 
األوسط في شركة اخلدمات العقارية 
كوش مان آند ويكفيلد مايكل آتويل 

الذي نشر مؤخرا دراسة عن السوق 
العقاري����ة، إن التباطؤ االقتصادي 
العاملي ملحوظ ف����ي املعرض هذا 
العام بشكل عام وإن التعافي غير 

ملحوظ حتى اآلن.
ومضى يقول »كان هناك تباطؤ 
العامني املاضيني على  طبيعي في 
الصعيد العاملي ونرى أن التباطؤ 
يس����تقر بدرجة أكبر مع توقعات 
أفضل قليال للمستقبل، لكن ال توجد 
بعد عالمات على التعافي إمنا مجرد 

استقرار في الوقت الراهن«.
وتوصلت شركات عقارية أخرى 
جتري أبحاثا في ه����ذا املجال إلى 

نتائج مماثلة.
وقال الرئيس اإلقليمي في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
شركة جونز النغ السال العقارية 
بلير هاجكول »أصبح املس����تهلك 
املباشر املضارب، األشخاص الذين 
ينتظرون في طابور لشراء شقة، 
ش����يئا من املاضي. م����ن الواضح 

متاما أن م����ن نقابله����م اليوم هم 
أناس يتخذون العقارات كمهنة أو 
كاستثمارات. نالحظ اهتماما أكبر 
بكثير قادما من أماكن مثل السعودية 
ومن مصر ويلعب ش����مال أفريقيا 
دورا أكثر أهمية واعتقد أننا نركز 
مرة أخ����رى على اجلانب احلقيقي 
من األعمال واعتقد أن الناس، كما 
تعرفون، أصبحوا جميعا أكثر ذكاء 
وحكمة اليوم رمبا، ألننا أصبحنا 
أكثر نضجا قليال عن السابق. لكن 
رجال األعمال ف����ي أرجاء املنطقة 

تعلموا الكثير«.
وقبل نحو عامني حضرت آالف 
الش����ركات معرض »سيتي سكيب 
دبي« ولكن عدد املشاركني هذا العام 

لم يتجاوز عدة مئات.
ورغم أن مناذج ملبان شهيرة مثل 
أعلى برج في العالم اجتذبت على 
ما يبدو القدر األكبر من االهتمام في 
املعرض إال أن األصول التي متلك 
احتم����االت جللب دخ����ول جتتذب 

األم����وال � في فترة ما بعد التباطؤ 
االقتصادي � على حساب املشروعات 

الضخمة.
وقال مايكل آتويل »حدث تغير. 
يتطلع املستثمرون فقط إلى األصول 
التي تدر دخ����ال. ال يتطلعون إلى 
الدخ����ول في مش����روعات تطوير. 
تساورهم مخاوف بخصوص ذلك. 
إنهم يتطلعون إلى أصول تدر دخال 
مستقرا في أسواق ناضجة مكتملة 
النمو كبريطانيا والواليات املتحدة 

وأوروبا«.
ويقام معرض »سيتي سكيب« 
العق����اري كل س����تة أش����هر حيث 
تستضيفه دبي في الفترة من الرابع 
حتى السابع من أكتوبر وأبوظبي 

في أبريل.
من جهة أخرى، نش����رت مجلة 
»جون أفريك« الفرنسية األسبوعية 
مق����اال ح����ول مش����اريع جزيرتي 
»السعديات وياس« وقالت إن هذه 
املشاريع تشكل دعما للسياحة في 

أبوظبي وستمكنها من احلصول على 
لقب الوجهة السياحية األولى في 
اخلليج. وأثنت املجلة على اجلهود 
التي يبذلها الفريق أول سمو الشيخ 
محمد ب����ن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة لالرتقاء مبستوى طموحات 
اإلمارات التي أثمرت تطورا ملحوظا 
ف����ي إمارة أبوظب����ي، الفتة إلى أن 
الثقافة تشكل الورقة الرابحة التي 
ستخلق إلمارة أبوظبي هوية مختلفة 

ومتميزة.
ال����ذي كتبه  ووص����ف املق����ال 
الصحافي س����امي غربال الذي كان 
فمن مجموعة صحافيني أجانب زاروا 
اإلمارات خالل شهر رمضان بدعوة 
من املجلس الوطني لإلعالم لتغطية 
إمارة  الدولة  مختلف األنشطة في 
أبوظبي بأنه����ا تلبس حلة جديدة 
جلذب السائحني إلى جزيرة املتاحف 
في توجه يسعى لتعزيز دور الثقافة 

في دعم التنمية.

أجواء قاتمة تخيم على معرض »سيتي سكيب« باإلمارات
»جون أفريك«: أبوظبي قبلة الثقافة والسياحة

ميزان القوى يتحول من أوروبا إلى آسيا
بروكسل � د.ب.أ: لقد هزت األزمة المالية التي شهدها العالم في عامي 2008 و2009 
ما هو أكثر من البنوك، فعندما التقى زعماء دول االتحاد األوروبي وآسيا هذا األسبوع 

في بروكسل، كان من الواضح أن قوة العالم آخذة في التحول إلى آسيا.
فلقد تعافت اقتصادات آسيا من األزمة بسرعة مثيرة لإلعجاب، بينما التزال دول 
االتحاد األوروبي تعاني ارتفاع معدالت البطالة وزيادة العجز وتحقيق أدني معدالت 

النمو. ولم يغب هذا التفاوت عن قادة الدول ال� 46 التي ش���اركت في 
قمة أوروبا � آسيا )أسيم(.

وقال رئيس وزراء كمبوديا هون سين إن السنوات المقبلة 
ستشهد »تراجع دور االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، 

اللذين كانا يمثالن المحرك الرئيسي لالقتصاد العالمي، 
والدول اآلسيوية.. ستضطر إلى التحول لالعتماد 

على الطلب الداخلي واإلقليمي«.
وكانت القمة األوروبية � اآلسيوية قد تأسست 
عام 1996 كمنتدى إلجراء محادثات غير رسمية 

بين قادة االتحاد األوروبي وآسيا.
وهيم���ن انهيار م���ا يس���مى باقتصادات 
»النمور اآلس���يوية« على الس���نوات األولى 
للمنت���دى، باإلضافة إلى ع���روض أوروبية 
رفيعة المس���توى بتقديم الدعم والنصائح 

االق��تصادية الس�ليمة.
أما هذا العام، ف���كان الوضع على العكس 
من ذلك، فقد قام رئيس الوزراء الصيني وين 

جياباو بزيارة اليونان، التي عصفت بها األزمة 
المالية، وتعهد بأن تقدم بالده المساعدة. وأكد 

أن بكين ستش���تري سندات أثينا بمجرد عودتها 
للسوق.

وقال جياباو مبتسما في خطابه االفتتاحي بالقمة 
»ندرك بوعي أنه لم يتم بعد التخلص من التأثيرات الضمنية 

لألزمة، وهناك دول تعصف بها مشكالت مثل ارتفاع معدالت 
البطالة وتباطؤ النمو وارتفاع الديون السيادية«.

ولم يذكر اس���م الدول التي كان يتح���دث عنها، إال أن كلماته تنطبق 
على دول باالتحاد األوروبي مثل اليونان وإسبانيا وايرلندا، وكلها تعاني من ارتفاع 

معدالت البطالة وتكاليف االقتراض
 وأكد العديد من كبار القادة من كل من أوروبا وآس���يا أن الش���رق وليس الغرب، 

هو الذي انتشل العالم من الركود بشكل سريع للغاية.

واعترف رئيس وزراء لوكس���مبورغ، جان كلود يونكر، بعد محادثات مع نظيره 
الصيني: »لقد كان أداء النمو الصيني مؤخرا عامال مهما في التغلب على األزمة المالية 

واالقتصادية العالمية«.
واتفق معه رئيس كوري���ا الجنوبية، لي ميونغ باك، في كلمته االفتتاحية، قائال 

إن »آسيا تعمل كمحرك لنمو االقتصاد العالمي«.
ولم يكن م���ن قبيل المصادفة، أن تكون أصع���ب قضية في القمة 
االقتصادي���ة، حيث انتق���د زعماء منطقة الي���ورو على هامش 

االجتماعات الصين بسبب سياسة سعر صرف عملتها.
وق���ال رئيس البنك المرك���زي األوروبي، جان كلود 
تريشيه، إنه منذ أن تعهدت بكين بتخفيف قبضتها 
على عملتها »اليوان« في يونيو الماضي »لم تكن 
التطورات من حيث سعر الصرف الفعلي كما كنا 
نأمل تماما«. وتجاهل وين جياباو هذا التصريح، 
وأصر على أن أهم ش���يء هو الحفاظ على أن 
تكون العمالت الرئيسية في العالم »مستقرة«، 

وهي رسالة ال تهدئ المخاوف األوروبية.
وبالفعل، جاءت لهجة قادة منطقة اليورو 
قريبة من التوسل حيث حاولوا إقناع الصين 
بتغيير سياسة عملتها من أجل إخراج أوروبا 

من الركود.
وقال أولي رين، مفوض االتحاد األوروبي 
لشؤون االقتصاد، إن »وجود اقتصاد أوروبي 
قوي يصب في مصلحة الصين وبما أن االتحاد 
األوروبي هو أكبر سوق تصدير لديها: إذا استمر 
اليورو في تحمل عبء غير متناسب، فإن هذا قد 

يؤدي إلى ضعف التعافي األوروبي«.
ومع انتهاء القمة، سلم رئيس���ها، رئيس االتحاد 
األوروبي، هيرمان فان رومبوي، المسؤولية عن مؤتمر 
القمة القادم ل� »أس���يم« إلى رئيس وزراء الوس بواس���ون 
بوفافانه. وتعد عملية تسليم المسؤولية عملية تقليدية، حيث 

يتم تولي قيادة »أسيم« بالتناوب بين أوروبا وآسيا.
إال أن العملي���ة هذه المرة تأتي مع وصول قوة آس���يا وثقته���ا إلى آفاق جديدة، 
بينما تكافح أوروبا في مستنقع الركود االقتصادي، وهو ما يدعو إلى التماس العذر 
للمراقبين الذين يتساءلون عما إذا كانت عملية تسليم المسؤولية هذه، بمنزلة إشارة 

على تحول للقوة قد حدث بالفعل.

رئيس الوزراء السوري ووفد اقتصادي 
يزوران الكويت الشهر الجاري

السعودية والكويت تمددان مهلة
مناقصة بشأن غاز حقل الخفجي

اخلبر )الس���عودية( � رويترز: قالت ش���ركة 
نفط سعودية-كويتية مشتركة إنها مددت مهلة 
مناقصة إلقامة منش���آت لتوزيع الغاز وسوائل 
الغاز الطبيعي بحقل اخلفجي النفطي حتى األول 

من نوفمبر املقبل.
وقالت ش���ركة عمليات اخلفجي املشتركة في 
إعالن مقتضب على موقعه���ا االلكتروني إنه مت 
متديد املهلة من 11 أكتوبر. وكان موعد إغالق باب 
تلقي العروض قد جرى متديده من مهلة أصلية 

انتهت في 27 سبتمبر.
ولم تذك���ر الش���ركة مزيدا م���ن التفاصيل، 

وقال مصدر في قطاع النفط الش���هر املاضي إن 
بعض الش���ركات حتتاج مزيدا من الوقت لتقدمي 

عروضها.
وسيقوم املشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 50 
مليون دوالر على األقل بجمع الغاز الذي يتم حرقه 

وتوزيعه على كل من السعودية والكويت.
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية حلقل اخلفجي الذي 
يقع في املنطقة احملايدة بني السعودية والكويت 

نحو 610 آالف برميل من النفط يوميا.
وتنتج املنطقة اآلن بني 60 و70 مليون قدم مكعبة 

يوميا من الغاز املصاحب للنفط املستخرج.

صندوق النقد: األزمة المالية كبدت
االقتصاد العالمي خسائر بـ 2.2 تريليون دوالر

السياسات الخاصة بالعملة تتصدر
اجتماع مجموعة السبع اليوم

طوكي��و � أ.ش.أ: يجتم��ع وزراء مالي��ة ومحافظ��و البنوك 
مبجموع��ة االقتصاديات الس��بع املتقدمة اليوم في واش��نطن 
إلجراء محادث��ات تتركز حول عمليات عدم الت��وازن التجاري 
العاملية الناجمة عن السياسات اخلاصة بالعملة لبعض الدول مثل 
الصني. وذكرت وكالة »كيودو« اليابانية لألنباء أن تدخل اليابان 
مؤخرا إلضعاف الني أثار انتقادا من جانب نظرائها في مجموعة 
الس��بع ورمبا ميثل موضوعا يتناول��ه وزراء املالية ومحافظو 
البن��وك ف��ي املجموعة خالل عش��اء على هام��ش االجتماعات 

السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليني.
 وقال��ت مصادر إن مجموعة الس��بع � التي فقدت هيمنتها 
كمنتدى دولي خاص ببحث االقتصاد العاملي واملوضوعات املالية 
ملجموعة أوس��ع هي مجموعة العشرين التي تشمل اقتصاديات 

ناشئة � لن تصدر بيانا مشتركا عقب االجتماع.

تنفيذي التفاقية التعاون العلمي 
والفن���ي في مج���ال املواصفات 

واملقاييس.
من جانبه، اكد معاون وزيرة 
االقتصاد والتجارة السوري خالد 
سلوطة ان االتفاقيات ستؤدي الى 
القانوني املنظم  توسيع االطار 
للعمل االقتص���ادي والتجاري 
واالس���تثماري ب���ني البلدي���ن 
وتس���تفيد منه جميع االنشطة 
االقتصادية في كل منهما لزيادة 
حجم املبادالت التجارية والوصول 

بها الى املستوى املطلوب.
من جهته، اش���ار س���فيرنا 
الديحاني  لدى دمش���ق عزيز 
التركي���ز على  الى ض���رورة 
اجلانب االقتصادي بني البلدين 
وتطويره مؤكدا ان املؤمتر هو 
فرصة جيدة للتعريف مبناخ 
االستثمار في سورية ومجاالت 
االستثمار في مختلف القطاعات 

االقتصادية.

وبرامج تنفيذية وبروتوكوالت 
تعاون هي مذكرة تفاهم للتعاون 
في مجال اتفاقيات منظمة التجارة 
العاملية وبرنام���ج تنفيذي في 
مجال تنمية وترويج الصادرات 
وبروتوكول تع���اون في مجال 
جذب االستثمار األجنبي ومذكرة 
تفاهم في مجال املعارض وبرنامج 

دمش���ق � كونا: يقوم رئيس 
مجلس الوزراء السوري م.محمد 
ناجي عطري بزيارة رسمية الى 
الكويت في وق���ت الحق خالل 
الش���هر اجل���اري تتزامن معها 
عقد اجتماعات اللجنة املشتركة 
الس���ورية � الكويتية برئاس���ة 
وزيري االقتص���اد واملالية في 

كال البلدين.
كما ستعقد هيئة االستثمار 
الس���ورية خالل زي���ارة الوفد 
الس���وري ال���ى الكويت مؤمتر 
»االس���تثمار في س���ورية واقع 
وآف���اق« وذلك ف���ي 21 اجلاري 
به���دف ع���رض 200 مش���روع 
وفرصة استثمارية للمستثمرين 

الكويتيني.
الس���ورية  اللجنة  وكان���ت 
التجارية  الفني���ة  الكويتي���ة   �
املشتركة عقدت دورتها الرابعة 
في دمشق في شهر مايو املاضي 
واثمرت توقيع ست مذكرات تفاهم 

دعا صن����دوق النق����د الدولي 
حكومات العالم الى استمرار دعم 
القطاع املالي العاملي الذي »يبقى 
النه����وض االقتصادي«  عبئا في 
جراء تلقيه خسائر فادحة خالل 
الس����نوات الثالث املاضية قدرها 
الصندوق بنحو 2200 مليار دوالر. 
وقال الصندوق في تقريره الفصلي 
حول االستقرار املالي في العالم إن 
»النظ����ام املالي العاملي اليزال في 
مرحلة من الغموض الكبير وهو 
النهوض  يبقى »كعب اخيل« في 

االقتصادي«.
واعتب����ر الصندوق أن القطاع 
املالي ه����و اليوم في وضع افضل 
مم����ا كان عليه في تقريره االخير 
في ابريل، وانه بحسب توقعاته، 
املفترض ان يواصل حتسنه  من 

البطيء.
وخفض الصن����دوق توقعاته 
حلجم اخلسائر الناجمة عن األزمة 
املالي����ة العاملية التي تكبدتها بني 
صيف 2007 وأواخر 2010 املصارف 
وباقي املؤسسات املالية في الواليات 
املتحدة وأوروبا وآس����يا بسبب 

انخفاض قيمة أصولها املالية.
وباتت هذه الكلفة بالنسبة الى 
تقديرات صندوق النقد الدولي 2200 

استقالة رئيس »تويتر« التنفيذي
وتعيين »مخضرم« من »غوغل« مكانه

إيالف: تنحى رئيس شركة تويتر التنفيذي وأحد مؤسسيها ايفان وليامز من 
منصبه واعلن في مدونة الشركة ان مدير التشغيل دك كوستولو سيتولى مهامه 
ابتداء من تاريخ استقالته. وكان كوستولو من مسؤولي غوغل قبل ان ينتقل الى 
تويتر العام املاضي ملساعدة خدمة املدونات الصغرى على مصادر دخل اضافية. 
وقال وليامز الذي شارك في تأسيس املوقع االجتماعي مع بيز ستون، ان تعيني 
كوستولو خلفا له يأتي في اطار املرحلة الثانية من تطوير تويتر التي ستتحول 
فيها من شركة مبتدئة الى شركة قادرة على حتقيق ايرادات مالية كبيرة ورمبا 

تعوميها في سوق البورصة في غضون سنوات قليلة.

اليورو يتخطى مستوى 1.39 دوالر
للمرة األولى منذ فبراير الماضي

نيويورك � رويترز: اخترق اليورو مس��توى مقاومة رئيسيا مقابل الدوالر 
أمس مع استمرار تراجع العملة األميركية بسبب تكهنات بأن مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األميركي( سيواصل تيسير السياسة النقدية. وتخطى 
اليورو أمس مستوى 1.39 دوالر للمرة األولى منذ فبراير املاضي، وتواجه العملة 
األميركي��ة ضغوطا قوية منذ أعلن رئيس البن��ك املركزي األميركي )االحتياطي 
الفيدرالي( بن برنانكي الشهر الفائت أن البنك سيتخذ مزيدا من اخلطوات القوية 

لتعزيز النمو إذا »تدهورت« التوقعات بانتعاش اقتصادي »بشكل كبير«.

تورونتو المدينة األقل »مجازفة« للشركات
ش��يكاغو � يو.بي.آي: أظهرت دراس��ة جديدة أن مدينة تورونتو الكندية هي 
أقل املدن في العام مجازفة بالنس��بة للشركات التي تريد توظيف العمال. وذكرت 
صحيفة »ش��يكاغو تريبيون« األميركية أن الدراس��ة التي أعدتها شركة شيكاغو 
األميركية لالستش��ارات عبر حتليل املتغيرات مثل التعل��م والدميغرافيا وأعمال 
املوظفني وتنظيمات احلكومة لكل مدينة أن تورونتو هي األقل مجازفة بالنس��بة 
للش��ركات التي تريد توظيف واستئجار العاملني. وقد نالت شيكاغو املركز ال� 11 
ولوس اجنيليس املركز ال� 10 ونيويورك الثاني. واقتربت كل من سنغافورة ولندن 

ومونتريال وستوكهولم وكوبنهاغن وأمستردام من املراتب العشر األولى.

مليار دوالر، بعدما كانت قبل ستة 
أشهر 2300 مليار دوالر وقبل سنة 
2800 ملي����ار دوالر، غير ان خطر 
احتمال عودة األزمة مجددا اليزال 

ماثال.
وقال الصندوق في تقريره انه 
»كما الحظنا في مناسبات عدة خالل 
السنوات الثالث املاضية فان الوضع 

الذي يشهده القطاع املالي العاملي 
لديه اليوم الق����درة على االنتقال 
بسرعة فائقة من وضع حسن الى 

وضع أزمة«.
وأضاف ان »الوضع يبقى هشا، 
وقسم من الدعم احلكومي الذي قدم 
للمصارف خالل األعوام املاضية 

يجب ان يستمر«.

م.محمد ناجي عطري

36 مليار دوالر قيمة عمليات استحواذ 
خليجية على شركات أجنبية

خالل الفترة من عام 2000 وحتى العام الحالي

1إيالف � الرياض: ذكر املشرف 
على معهد املديرين بدول مجلس 
التعاون اخلليجي د.عبداهلل بن 
حس����ن العبدالقادر أن الشركات 
اخلليجية أجنزت خالل الفترة من 
الع����ام 2000 وحتى العام احلالي 
اكث����ر من 250 عملية اس����تحواذ 
على شركات في كل من الواليات 
املتحدة، وأوروبا، واليابان وكوريا 
اجلنوبية، قدرت قيمتها بحوالي 36 
مليار دوالر، وبنسبة منو بلغت 
55% في الع����ام 2007.  واضاف 
العبدالقادر الذي كان ضيف »لقاء 
الثالثاء الشهري« بغرفة الشرقية 
الثالث����اء املاضي بحضور رئيس 
الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد 
وعدد م����ن أعضاء املجلس وأمني 

الغرف����ة املكل����ف عبدالرحمن بن 
عبداهلل الوابل ان هذا االستحواذ 
يعكس حقيقة النمو الكبير الذي 
تشهده دول املجلس في اجلانب 
االقتصادي، والذي جعلها في املرتبة 
ال� 16 من بني االقتصادات العاملية، 
إذ ان إجمالي الناجت احمللي لدول 
املجلس يتسارع مبعدالت عالية 
ليصل بني 820 و1000 مليار دوالر 
تقريبا للسنوات 2007 الى 2010 اال 
ان هذا النمو االقتصادي كما يرى 
العبدالقادر لم يواكبه منو مماثل 
في األساليب االدارية، التي تعزز 
من املكانة التي وصلتها املنطقة في 
هذا اجلانب.. مؤكدا على احلاجة 
الى اإلسراع في تعزيز ممارسات 
احلوكمة في الشركات، والنمو في 

األس����اليب االدارية التي يجب ان 
تتحلى بها اإلدارات جميعا.

وقال ان أهمية احلوكمة تزداد 
بتحول الش����ركات الى ش����ركات 
مس����اهمة عامة لزي����ادة وتنوع 
مساهميها، فدول مجلس التعاون 
تش����هد تطورات كبيرة على هذا 
املضمار، اذ ان هناك زيادة ملحوظة 
في عدد الشركات املساهمة، وهناك 
حراك واضح لتحويل الش����ركات 
الى ش����ركات مساهمة،  اخلاصة 
والش����ركات العائلي����ة ايضا الى 
شركات مس����اهمة عامة.. مؤكدا 
أن حوكمة الشركات مطلوبة في 
جميع مناذج الشركات، سواء كانت 
هذه الشركات عائلية، أو مساهمة 

مغلقة، او شركات حكومية. 


