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محللون: »موت« الدوالر يهدد
بنظام مالي ثالثي غير مستقر

مقابل ال���دوالر هذا العام والعجز 
التي سجلته البرازيل في حسابها 
اجل���اري.  وقال ني���ل ميلور من 
مصرف نيويورك ميلون إن وقف 
السيولة املتدفقة على هذه البلدان 
يزداد صعوب���ة، ومن املتوقع أن 
تتحرك مص���ارف مركزية أخرى 
لفرض ضوابط على حركة رأس 
املال خالل الشهرين املقبلني. وهذا 
يعني أن العوملة أخذت تتفكك أمام 
أنظارنا. أما بالنسبة إلى البلدان 
األربعني أو نحو ذلك التي ربطت 
عملتها بالدوالر فإن سياسة مجلس 
االحتياط الفيدرالي غير املنضبطة 
تس���بب لها متاعب جم���ة. فهي 
تستورد سياسة نقدية متراخية، 
بحيث ال تلبي احتياجات اقتصادات 
تنمو بوتائر متسارعة. وما كان 
يراد له أن يوفر أساسا لالستقرار 

أصبح مصدر تهديد. 

إلى أن أس���عار الفائدة تقرب اآلن 
من الصف���ر، وبالتالي فإن »املالذ 
األخير هو إضعاف العملة، وهذا ما 
يحاول اجلميع أن يفعلوه«. وكان 
وزراء مالية مجموعة العش���رين 
حذروا الشهر املاضي من السعي إلى 
كسب افضليات جتارية عن طريق 
خفض قيمة العملة، ولكن يبدو أن 

حتذيرهم لم يلق استجابة. 
ويوم االثن���ني تدخلت تايوان 
لوق���ف ارتفاع عملتها، فيما أعلن 
محافظ البنك املركزي الكوري أن 
بالده تدرس فرض ضوابط على 
حركة رأس املال في إطار خطتها 
لوقف سيل الدوالرات املتدفقة من 
الواليات املتحدة إلى آسيا. وفرضت 
البرازيل ضريبة بنسبة 2% على 
تدفق الدوالر إلى سوق السندات 
واألسهم، السيما بعد ارتفاع سعر 
الري���ال البرازيلي بنس���بة %35 

ايالف � تنظر الصني واالقتصادات 
الناشئة إلى قرار مجلس االحتياط 
الفيدرالي بشأن املوجة الثانية من 
زيادة حجم املعروض من الدوالر 
بواقع تريليون دوالر أو كمية أشد 
احتراسا قدرها 500 مليار دوالر، 
على أنها محاولة خلفض س���عر 

العملة األميركية.
وح���ذر محللون م���ن أن قرار 
مجلس االحتياط الفيدرالي األميركي 
املرتقب يهدد بتسريع موت نظام 
العمالت القائم على أساس الدوالر 
مؤديا إلى نظام ثالثي غير مستقر 
مع اليورو واليوان أو معيار هجيني 
من الذهب أو وحدة نقدية عاملية 
مكونة من معادن متعددة )بانكور( 
على غرار ما اقترحه االقتصادي 
أربعينات  جون مينارد كينز في 

القرن املاضي. 
وكانت وزارة التجارة الصينية 
أبدت انزعاجها من نيات واشنطن 
يوم االثنني قائلة إن استمرار هبوط 
الدوالر بحدة أخيرا دفع بلدانا، بينها 
اليابان وكوريا اجلنوبية وتايلند، 
إل���ى التدخل في س���وق العمالت 
مؤججة »حرب عمالت«. وتوقعت 
الوزارة أن يواصل الدوالر هبوطه 
على املدى املتوسط، لتتصاعد معه 
املناورات بني العمالت الرئيسة. 

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف 
عن ديڤيد بلوم مس���ؤول قس���م 
العم���الت في مص���رف »ايج اس 
بي سي« قوله إن أساس املشكلة 
ه���و غياب الطلب ف���ي االقتصاد 
العاملي تاركا االقتصادات الغربية 
أسيرة املراوحة في مكانها عمليا. 
وأضاف بلوم أنه ل���م تعد هناك 
رافعات للسياس���ة االقتصادية، 
ويتعني عل���ى البل���دان أن تتبع 
سياسة نقدية تقش���فية، مشيرا 

سياسة مجلس االحتياط الفيدرالي غير المنضبطة تثير جدال

بيوت لإليجار بدوالر.. لكن في أستراليا
أريبيان بزنس: حتاول حملة البلدة األس��ترالية االستفادة 
من حركة معنية بتش��جيع الناس للع��ودة إلى احلياة الريفية. 
تعرض س��لطات في بلدة في عمق البرد األسترالي في منطقة 
نيوس��اوث ويلز اس��تئجار بيت بدوالر اس��ترالي واحد في 

األسبوع.
ووفقا لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي(، فإن البلدة هي 
تروندال، وعدد سكانها ال يزيد على 380 فردا، وهم يحاولون 
تش��جيع األس��ر واألفراد لالس��تقرار في بلدتهم الصغيرة، 
ومساعدتهم في إعادة إحيائها. وقد عانت هذه البلدة من فترة 
طويلة من اجلفاف، لكن الس��كان يقولون إن محاصيل القمح 

واحلبوب بدأت في االزدهار في البلدة أخيرا.
وحت��اول احلملة التي أطلقتها البلدة االس��تفادة من حركة 
معنية بتش��جيع الن��اس للعودة إلى احلي��اة الريفية من حياة 

املدينة الصاخبة املفتقرة للهدوء.

ارتفاع أرباح
»نيوز كورب اإلعالمية« 

نيويورك � د.ب.أ: أعلنت مجموعة نيوز 
ك����ورب اإلعالمية العمالقة أول من أمس 
عن حتسن أرباحها خالل الربع األول من 
العام املالي احلالي بفضل حتسن إيرادات 
اإلعالنات على قنواتها التلفزيونية، مشيرة 
الى ان األداء اجليد للقنوات التلفزيونية 
عوض ضعف أداء شركة اإلنتاج السينمائي 
»فوكس القرن العشرين« وموقع اإلنترنت 
»ماي سبيس« التابعني للمجموعة. وبلغت 
أرباح املجموعة اململوكة للملياردير روبرت 
ميردوخ خالل الربع األول من العام املالي 
احلال����ي 809 مالي����ني دوالر، مقابل 597 
مليون دوالر في الفترة نفسها من العام 
املاضي، وزادت اإلي����رادات خالل الفترة 
نفس����ها بنس����بة 7.2% إلى 7.4 مليارات 
دوالر. وكانت قنوات التلفزيون التابعة 
للمجموعة القطاع األقوى أداء، حيث زادت 
أرباح تشغيله إلى 659 مليون دوالر مقابل 
513 مليون دوالر العام املاضي، في حني 

زادت إيرادات القطاع بنسبة %17.

أسطورة اإلنتاج السينمائي األميركية 
»مترو جولدن ماير« تشهر إفالسها

لوس اجنيليس � د.ب.أ: قدمت شركة اإلنتاج السينمائي 
األميركية العريقة مترو جولدن ماير )إم.جي.إم( امس طلبا 
إلشهار إفالس����ها في خطوة تتيح لها االستمرار في نشاطها 
واإلنتاج املش����ترك لفيلمني مقتبسني من رواية »ذا هوبيت« 

للكاتب األميركي الراحل جيه.آر.آر تولكني.
يذكر أن شركة مترو جولدن ماير املعروفة بشعارها الشهير 
وهو »أس����د يزأر« أنتجت مجموعة من كالسيكيات السينما 
العاملية مثل سلس����لة أفالم جيمس بوند والساحر أوز وبن 
هو. ولكن الشركة تعاني من تراكم ديونها منذ 2005 عندما 

اشتراها احتاد شركات استثمار خاصة في صفقة مثيرة.
وفقا للفصل احلادي عشر من قانون الشركات األميركية 
فإنه ميكن لش����ركة مترو جولدن ماير بعد إش����هار إفالسها 
احلصول على فرصة إلعادة هيكلة نفسها باالتفاق مع الدائنني 
ومنهم بنوك كريدي سويس السويسري وجيه.بي مورجان 

تشيس األميركي.
وخطة إعادة الهيكلة تقضي بأن تخضع الش����ركة إلدارة 
مسؤولي شركة »س����باي جالس إنترتينمنت« وهي شركة 
إنتاج س����ينمائي صغيرة في هوليوود أنتجت مجموعة من 

أجنح األفالم خالل الفترة األخيرة.

صانعو الشوكوالتة يدعمون إنتاج الكاكاو العضوي
باريس � أ.ف.پ: من مصنع للشوكوالتة 
في جبال األلب الفرنس���ية، تعزز عائلة 
ستيفان بونات عالقاتها مع مزارعي الكاكاو 
من كل أنحاء العال���م منذ اكثر من قرن، 

ومعا يطلقون ثورة خضراء.
فالش���وكوالتة العضوية التي لطاملا 
استخف بها محبو الكاكاو باعتبارها اقل 
جودة من حيث البنية والنكهة اقتحمت 
سوق السلع املترفة بعدما روج لها كبار 
صانعي الشوكوالتة امثال بونات الذين 

جعلوها »خيارا اخالقيا«.
ق���رر بون���ات تصنيع الش���وكوالتة 
العضوية قبل 17 عاما، بعد توليه ادارة 
مصنع الشوكوالتة العائلي في بلدة فوارون 
في جبال األلب. بالنسبة اليه، هذا يعني 
تعزيز الروابط التي تعود الى عقود مع 

املزارعني من مختلف أنحاء العالم، بدءا 
من املكسيك.

وقد قال صانع الش���وكوالتة لوكالة 
فرانس برس خالل معرض الشوكوالتة 
في باريس االسبوع املاضي »آنذاك، كانوا 
يريدون ان يبيعوا كل كيلوغرام من الكاكاو 
بثالثة يوروهات. فعرضت عليهم تسعة 

يوروهات«.
ويضيف بونات الذي كانت ش���ركته 
رائدة في صنع الش���وكوالتة العضوية 
العالية اجلودة »الي���وم، يجنون امواال 
كافية وي���زورون معرض باريس لرؤية 

املنتوج بصيغته النهائية«.
ويقول بونات ايضا ان مزودي الكاكاو 
اخلمسة والثالثني، من البيرو الى ڤنزويال، 
الذين ميدون مصنعه بنحو 220 طنا من 

حبوب الكاكاو سنويا استفادوا من هذه 
القفزة نحو الشوكوالتة العضوية عالية 

اجلودة.
80% من م���زارع الكاكاو ف���ي العالم 
عضوي���ة، اذ يديرها مزارعون ال ميكنهم 
حتمل كلفة السماد واملبيدات، كما يقول 

بونات لوكالة فرانس برس.
لكن جزءا صغيرا فقط من هذا االنتاج 
يصنف بأنه عضوي، ألن قلة من املزارعني 
ميكنهم حتمل كلفة عملية تزويده برقع 

تشير الى كونه عضويا.
يق���ول بونات »حبوب ال���كاكاو التي 
تصنف بأنها عضوية تشكل 20% فقط من 
االنتاج العاملي، وأقل من 2% من الشوكوالتة 
املباعة في العالم حتمل عالمة تشير الى 

انها عضوية«.

من جهة اخ���رى، فإن معظ���م انتاج 
الش���وكوالتة في العالم بني ايدي قطاع 
عاملي ال يولي أهمية كبيرة للجودة، كما 

يقول بونات.
ويضي���ف »املفارقة ه���ي ان البلدان 
املنتجة للكاكاو ليس���ت تلك التي تصنع 

الشوكوالتة«.
الباريسي جان  الش���وكوالتة  صانع 
بول هيفني بدأ يشتري الكاكاو العضوي 
مباشرة من املنتجني قبل عقد في محاولة 

ل� »حماية القطاع«.
هذا اخليار مكلف، ويضيف 20% الى 
تكالي���ف االنتاج، لكن هيف���ني ال يدرج 
هذه التكاليف في سعر بيع الشوكوالتة 
بالتجزئة الذي يبلغ 5.3 دوالرات لالصبع 

الواحد.

انخفاض سعر صرف الدينار
أمام الدوالر إلى 279 فلس

انخفض سعر صرف الدينار في تعامالت امام 
الدوالر الى مستوى 0.279 دينار في حني ارتفع 
س���عر صرف اليورو امام الدينار الى مس���توى 

0.395 دينار.
وقال املوقع االلكتروني لبنك الكويت املركزي 
في نشرته اليومية ان سعر صرف الدينار مقابل 
اجلنيه االسترليني ارتفع الى مستوى 0.451 دينار 
في حني بقي مستوى سعر صرف الني الياباني دون 
تغيير عند سعر 0.003 دينار وارتفع سعر صرف 

الفرنك السويسري الى مستوى 0.287 دينار.
وشهدت اسواق العمالت العاملية استقرارا نسبيا 
بعد قرارات البنك الفيدرالي األميركي اول من امس 
والتي كانت ضمن توقعات املستثمرين حيث اعلن 
البنك عن خطة حتفيزية جديدة النعاش االنشطة 
االقتصادية في الواليات املتحدة وذلك بتوسيع 
نطاق سياسة شراء السندات احلكومية واالصول 

املالية مبق���دار 600 مليار دوالر عن طريق ضخ 
مبلغ 75 مليار دوالر على اس���اس شهري وحتى 
شهر يونيو املقبل وابقائه سعر الفائدة على حاله 

عند مستوى %0.25.
وجاء في اجتماع البن���ك الفيدرالي األميركي 
ان معدالت التضخم في الواليات املتحدة ستبقى 
حتت السيطرة بسبب تراجع االنشطة االقتصادية 
الرئيسية، االمر الذي القى بالضغوطات على اسعار 
النفط ما حد من ارتفاع االسعار بشكل عام بينما 
التزال اوضاع التشديد االئتماني وارتفاع قيم حبس 
الرهن العقاري ومعدالت البطالة املرتفعة البالغة 

9.6% تقف امام تقدم االقتصاد األميركي.
وتنتظر االس���واق االوروبية قرارات البنكني 
املركزيني االوروبي والبريطاني حول سعر الفائدة 
حيث من املتوقع ان يتجه البنك املركزي االوروبي 

نحو ابقاء السياسة النقدية على حالها.

»االستثمارات الوطنية«: نشاط الشركات المتدنية 
سعرياً يدفع السوق لكسر حاجز المقاومة األول

ارتفاع القيمة السوقية الرأسمالية للشركات إلى 36.1 مليار دينار

قال تقرير شركة االستثمارات 
الوطنية انه بنهاية تداول االسبوع 
الس���وقية  القيمة  املاضي بلغت 
الرأسمالية للشركات املدرجة في 
الرس���مي 36.107 مليار  السوق 
دينار بارتفاع قدره 269.4 مليون 
دينار وما نس���بته 0.8% مقارنة 
مع نهاية االس���بوع قبل املاضي 
والبالغة 35.837.9 مليون دينار 
وارتفاع قدره 5.422.5 ماليني دينار 
وما نسبته 17.7% عن نهاية عام 

.2009

األداء العام للسوق

وأوض���ح التقرير ان س���وق 
الكوي���ت ل���أوراق املالية أنهى 
تعامالته على ارتفاع في أدائه وذلك 
باملقارنة مع أدائه في االس���بوع 
قبل املاضي حيث حققت املؤشرات 
 )NIC50 � العامة )السعري � الوزني
مكاسب بنسب بلغت 0.8% و%0.7 
و0.7% على التوالي، صاحب ذلك 
حتسن في اداء املتغيرات العامة 
املتداولة  اليومي للقيمة  )املعدل 
� الكمية � عدد الصفقات( والتي 
سجلت ارتفاعا بنسب بلغت %11 

و36% و23% على التوالي.
ه���ذا، وبلغ متوس���ط املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة 63 مليون 
دين���ار خالل االس���بوع املاضي 
باملقارنة مع متوسط 57 مليون 

دينار لالسبوع قبل املاضي.
الكويت لأوراق  حقق سوق 
املالية في بداية تداوالت االسبوع 

بعدا جديدا بعد ان بلغ مؤش���ره 
العام يوم الثالثاء املاضي مستوى 
7.129 نقطة وهو الذي لم يبلغه 
منذ اخلامس م���ن مايو املاضي 
وجنح في كس���ر حاجز املقاومة 
األول عند 7.070 نقطة وذلك على 
وقود الش���ركات املتدنية سعريا 
وه���و ما يتضح من خالل عرض 
اداء متغيرات السوق العامة التي 
تبني توجه الس���وق االس���بوع 
املاضي، حيث تركز نشاطه على 
شريحة محددة من األسهم وفيما 
يبدو ان ذلك التوجه الذي فرض 
نفسه على حركة التداول قد كان 
مدعوما بأمرين األول هو تدخل 
صناع السوق للشراء لرمبا مع 
ت���وارد أنباء عن مراجعة رقابية 
حول الشركات ذات القيم السعرية 

األربعاء املاضي توقيع اتفاق البيع 
بني كل من شركة اخلير الوطنية 
التي مثلها  لأس���هم والعقارات 
بدر اخلرافي ومؤسسة االمارات 
العربية لالتصاالت، ما يعني ان 
س���ير اجراءات عملية البيع في 

طريقها الصحيح.
وكان الفت���ا خ���الل تعامالت 
االسبوع ان يحقق قطاع االستثمار 
املركز األول من بعده جاء قطاع 
البن���وك وذلك بالنس���بة ألكثر 
القطاعات من حيث قيم التداول 
واستأثر القطاع وحده بنسبة %27 
من التداوالت، هذا النشاط الذي 
ش���هدناه قد نتجت عنه مكاسب 
استثنائية حققتها بعض األسهم 
من ضمن أكثر الشركات املرتفعة 
خالل االسبوع والذي سيطرت عليه 

املتدنية عن قيمتها الدفترية وهو 
توجه لم تش���رح تفاصيله ولم 
يعرف بعد مدى جديته، اما الثاني 
فهو عامل توقيت فرص استفادة 
شريحة واس���عة من األسهم لم 
يطلها رواج الس���وق ولم تتأثر 
به منذ انطالقت���ه في الثاني من 
يوليو املاضي عندما المس املؤشر 
العام قاعه ومن ثم تكوين الفجوة 
الكبيرة بني أداء املؤش���ر الوزني 
الذي حقق عائدا يفوق نسبة %24 
منذ بداية العام مقابل اس���تقرار 
املؤش���ر الس���عري عن���د نفس 
مس���تواه، والشك ان ذلك الرواج 
قد كان مشموال باحلركة والنشاط 
الذي شهدته اسهم مجموعة زين 
والشركات األخرى املرتبطة طوال 
أيام االس���بوع حيث مت في يوم 

خمسة شركات مبكاسب سوقية 
تراوحت بني 18% و34% جميعها 
شركات في قطاع االستثمار وقطاع 
العقار واخلدمات، فيما شهد السوق 
اليومني األخيرين تصحيحا  في 
ضمنيا مت تداركه من خالل اقفاالت 
الثواني األخيرة حيث لم يستطع 
املقاومة  الس���وق كس���ر حاجز 
الثاني البالغ 7.140 والذي تعداه 
أثناء وقت الت���داول بأربع نقاط 
ثم انخفض بعدها الى مس���تواه 
احلالي وذلك على اثر موجة من 
جني األرباح، وحتى آخر يوم من 
تداول االسبوع أعلنت 68 شركة 
عن أرباحها لفترة التسعة أشهر من 
العام احلالي من اصل 212 شركة 
مدرجة وهو م���ا يعادل 32% من 

عدد الشركات املدرجة.

قوانين حماية البيانات الجديدة لالتحاد 
األوروبي تستهدف الـ »فيس بوك«

صانعو السياسة باألسواق الناشئة 
يتعهدون بمكافحة التيسير الكمي

بروكسل � د.ب.أ: ذكرت املفوضية األوروبية أمس أن القوانني اجلديدة 
لالحت����اد األوروبي حول حماية البيانات ستس����تهدف مواقع التواصل 
االجتماعي على شبكة االنترنت مثل ال� »فيس بوك« وخدمات اخلرائط 

على االنترنت مثل »ستريت فيو« التي أطلقها موقع »غوغل«.
وأص����درت املفوضية األوروبية ورقة حتتوي على أفكار رئيس����ية 
لقوانني االحتاد األوروبي احلالية حول حماية البيانات التي تعود لعام 
1995. وأعلنت مفوضة العدل باالحتاد األوروبي فيفيان ريدينج عن نيتها 

للمضي قدما في تلك القضية مرة أخرى في فبراير املقبل.
وقالت املفوضية أمس انه بينما سيجرى طرح تشريع محدد في العام 
املقبل فقط إال إنها ستقترح تعزيز احلق في إلغاء البيانات الشخصية 
املخزنة على االنترن����ت. وطبقا ملذكرة املفوضية »يتعني أن يتمكن من 
يري����دون إلغاء بياناتهم على مواقع التواص����ل االجتماعي من االعتماد 
على الش����ركات التي تقدم خدمات االنترنت الزالة البيانات الشخصية 
مثل الصور متاما«. وجاء في النص: »يستخدم خدمة واحدة للتواصل 
االجتماعي االن نصف مليار مستخدم عامليا وهم سكان االحتاد األوروبي 

بالكامل« في إشارة بشكل واضح إلى ال� »فيس بوك«.
وحتذر ورق����ة املفوضية من أن »منافع تل����ك التكنولوجيا لأفراد 
والشركات والسلطات العامة يجب أن متضي جنبا إلى جنب مع االحترام 

الضروري للبيانات الشخصية«.

سيئول � رويترز: تعهد صانعو السياسة في القاطرات االقتصادية 
العاملية اجلديدة بأميركا الالتينية وآسيا امس باتخاذ اجراءات جديدة لكبح 
التدفقات النقدية على بالدهم حيث قال مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 

املركزي األميركي( إنه سيطبع مليارات الدوالرات النقاذ االقتصاد.
وعبرت االقتصادات الناشئة عن استيائها من حترك املركزي األميركي 
مما يقلل من فرص التوصل ألي اتفاق فعال ملواجهة االختالالت العاملية 
وأسعار الصرف خالل اجتماع مجموعة العشرين في سيئول األسبوع 
املقبل. وقال شيا بني وهو مستش����ار للبنك املركزي الصيني في مقال 
بصحيفة يديرها البنك »مادامت ال توجد قيود على اصدار عمالت عاملية 
مثل الدوالر � وهذا ليس أمرا س����هال � فس����تحدث أزمة جديدة ال محالة 

حسبما ترى قلة قليلة من العقالء في الغرب«.
وقالت وزارة املالية واالس����تراتيجية الكورية اجلنوبية إنها بعثت 
»برسالة إلى األسواق« امس وستدرس »بقوة« فرض قيود على تدفقات 
رأس املال بينما قال وزير التجارة اخلارجية البرازيلي إن حترك املركزي 

األميركي قد يؤدي إلى »اجراءات مضادة«.
وأثارت تايلند احتمال اتخاذ موقف منسق ملواجهة سيل الدوالرات 
الذي من املتوقع أن يغمر األس����واق الناشئة. وقال وزير املالية كورن 
تشاتيكافانيج للصحافيني »أكد محافظ البنك املركزي اجراء محادثات مع 
البنوك املركزية للدول املجاورة وهي مستعدة لفرض اجراءات منسقة 

إذا استدعى األمر كبح تدفق أموال املضاربة احملتمل على املنطقة«.

السعودية األولى عربيًا في سهولة
ممارسة نشاطات األعمال

دبي � العربية.نت: أظهر تقرير 
»ممارسة أنشطة األعمال 2011« 
الصادر عن مؤسس���ة التمويل 
الدولي���ة والبن���ك الدولي، أن 
اململكة العربية السعودية احتلت 
مركز الصدارة بني دول منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
باعتبارها األفضل في س���هولة 

ممارسة نشاطات األعمال.
وأشار التقرير إلى أن اململكة 
الس���عودية س���هلت  العربية 
إجراءات اس���تخراج تراخيص 
البن���اء عن طريق اس���تحداث 
إجراءات جديدة ومبسطة للعام 
الثاني على التوالي، كما أدخلت 
تعديال على قانون الرهن التجاري 
نص على زيادة مرونة اإلقراض 
املكفول بضمانات، والس���ماح 
بإنف���اذ الديون خ���ارج نطاق 
احملاكم في حاالت اإلعسار، مما 
أدى إلى تعزيز فرص احلصول 

على االئتمان.
افتتاح  التقرير أن  وأضاف 
محطة حاويات جديدة في ميناء 
جدة اإلسالمي أدى إلى اختصار 
الالزم إلمت���ام عمليات  الوقت 
االس���تيراد، ع���الوة على ذلك 
سرعت اململكة إجراءات اإلعسار 

عن طريق تسهيل التوصل إلى 
تسويات ودية في وقت مبكر، 
وف���رض مواعيد زمنية قاطعة 
على التسويات بغرض تشجيع 

الدائنني على املشاركة.
يشار إلى ان اململكة أطلقت 
برنامج 10 × 10 الذي يستهدف 
نقلها إلى مصاف أفضل عش���ر 
دول في العالم من حيث تنافسية 
بيئة االستثمار بنهاية عام 2010، 
غير أنها احتلت املركز احلادي 
عش���ر متقدمة مرتبتني مقارنة 
بالعام املاضي، كما احتلت املركز 
األول عربيا في سهولة ممارسة 

األعمال.
ووفقا للتقرير، قامت حكومات 
117 بلدا في العام املاضي بتطبيق 
216 إصالحا إجرائيا بهدف زيادة 
سهولة إجراءات تأسيس الشركات 
الشفافية،  وتشغيلها، وتدعيم 
وتعزيز حقوق امللكية، وحتسني 
كفاءة البت في النزاعات التجارية 

وإجراءات شهر اإلفالس.
وحمل التقرير اسم »ممارسة 
أنش���طة األعمال 2011: من أجل 
مساندة أصحاب األعمال«، وهو 
الثامن في سلسلة من التقارير 
السنوية الصادرة عن مؤسسة 

التمويل الدولية والبنك الدولي، 
والذي يرتب 183 بلدا على أساس 
اجلوانب األساسية لإلجراءات 
احلكومي���ة املنظمة ألنش���طة 
األعمال بالنس���بة للش���ركات 

احمللية.
وأشار التقرير إلى أن البلدان 
مرتفع���ة الدخ���ل األعضاء في 
منظمة التع���اون والتنمية في 
امليدان االقتصادي مازالت تتصدر 
بلدان العالم من حيث س���هولة 
ممارسة أنشطة األعمال، في حني 
افريقيا جنوب  تعتبر منطقتا 
الصحراء وجنوب آسيا األكثر 
صعوبة. لكن���ه نوه في الوقت 
نفسه بتزايد وتيرة اإلصالحات 
العام  النامية. ففي  البلدان  في 
املاضي، طبق 66% منها إصالحات 
في إجراءاتها احلكومية املنظمة 
ألنش���طة األعمال، وذلك مقابل 

34% قبل ستة أعوام.
اجلدير بالذك���ر أن حوالي 
85% م���ن بل���دان العالم قامت 
في الس���نوات اخلمس األخيرة 
بتطبيق 1511 إصالحا في إجراءاتها 
وتش���ريعاتها املنظمة ألنشطة 
األعمال أدت إلى تس���هيل عمل 

أصحاب املشاريع احملليني.

منظر عام للفندق من اخلارج

افتتاح أول فندق من فئة الـ 5 نجوم في رام اهلل

وقالت »اذا نظرنا ايضا الى 
الوضع هنا ف���ي رام اهلل جند 
اننا نحت���اج احيانا الى اضافة 
صفة مميزة الى اسلوب احلياة 
ف���ي املدينة. انها مدينة نابضة 
باحلي���اة.. مكان عامل���ي. لذلك 
اعتقدنا انها ستكون فكرة جيدة 
جدا ان نضيف صفة مميزة الى 
املجتمع نفسه. نواد صحافية.. 
نواد لسيدات االعمال.. جلسات 
يوجا.. حصص لتعليم الطهي 
الستغالل شيء.. واضافة شيء 
املدينة والى  الى اسلوب حياة 
املجتمع نفسه هنا في رام اهلل.. 
الننا ال نهتم باألعمال فحس���ب 
بل باملواطنني ايضا بشكل عام.. 
مواطن���ي رام اهلل.. مواطن���ي 

فلسطني«.

فيها ألسباب منها وقوعها داخل 
ال���� 40% من الضف���ة الغربية 
التي ميكن للفلسطينيني البناء 
فيه���ا دون احلاج���ة الذن من 

اسرائيل.
وازدهار حركة االنش���اء في 
رام اهلل من اوضح العالمات على 
النمو االقتصادي بالضفة الغربية 
الذي يقدر معدله السنوي ب� %8 
وهو ما يرجعه صناع السياسة 
الفلس���طينيون الى االستقرار 
النسبي ودعم املانحني الغربيني 

للسلطة الفلسطينية.
وذكرت كاترينا خليل مديرة 
العام���ة واالتصاالت  العالقات 
بالفندق ان رام اهلل مدينة عاملية 
وان وج���ود فندق من فئة ال� 5 
جنوم سيضيف الى جاذبيتها.

رام اهلل � رويترز: افتتح في 
مدينة رام اهلل اول فندق فاخر 
بالضفة الغربية يضم اكثر من 
170 غرفة وحوضا للس���باحة 
اللياقة  وناديا صحيا لزي���ادة 
البدنية. ويش���ير وجود فندق 
الى  الذي بني حديثا  موفنبيك 
النجاح الذي حققه اقتصاد الضفة 
الغربية. ويدير الفندق الذي يبعد 
نحو ثالثة كيلومترات عن منطقة 
التسوق باملدينة شركة مقرها 
اكثر  سويسرا بتكلفة تتجاوز 

من 40 مليون دوالر.
وبع���د ان كانت رام اهلل في 
وقت من األوق���ات مجرد قرية 
على مش���ارف القدس تضاعف 
عدد سكانها في السنوات العشر 
االخيرة وارتفعت اسعار االرض 

قيمة األسهم المتداولةكمية األسهم المتداولة


