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 «نخيل العقارية» تعتزم طرح ٦ مشاريع تجارية في دبي

النفطي محمد   توقع اخلبيــــر 
الشطي ارتفاعا في األسعار العاملية 
للمنتجات البترولية سيشهده العام 
احلالي بسبب زيادة الطلب العاملي 
الطاقة  عليها مبــــوازاة انخفاض 
اإلنتاجية الفائضة من هذه املنتجات 
ألسباب عدة. وقال الشطي لـ «كونا» 
ان الســــوق النفطية العام احلالي 
تعد سوقا قوية تدعمها التوقعات 
بارتفاع الطلب وبدء انخفاض الطاقة 
اإلنتاجية الفائضة لدى منظمة الدول 
املصدرة للنفط «أوپيك» في وقت 
تدعم حالة عدم االستقرار الجتاه 
التصاعدي. واستعرض  األسعار 
أســــبابا أخرى لتوقعــــات ارتفاع 
اســــعار املنتجــــات البترولية في 
الفترة املقبلة مثل التوقف عن إنتاج 
ما يقارب مليون برميل يوميا من 
الطاقة التكريرية لبعض املصافي 
في أوروبا بسبب برامج الصيانة 
فيها فضال عن انخفاض مخزون 
اجلازولني منذ شهر أكتوبر املاضي 
لتعويض نقص املعروض وهو ما 
عزز أســــعار اجلازولني. وأوضح 
ان الفائض العائــــم من املنتجات 
النظيفــــة خصوصا  البتروليــــة 
املنتجات املتوسطة انخفض مبقدار 
٧٥ مليون برميل العام املاضي كما 
مت إغــــالق العديد من املصافي في 
اوروبا والواليات املتحدة األميركية 
بسبب خسائرها ما أسهم في تناقص 
املعروض من اجلازولني مع نهاية 
العام املاضي في تلك األسواق. وذكر 
ان اإلضرابات العمالية التي شهدتها 
فرنسا العام املاضي جعلت املصافي 
تعمل بأقل من طاقتها التصميمية 
مبقــــدار ٦٠٠ ألف برميــــل يوميا 
لتنخفض قدرتها اإلنتاجية الى ١٫٣ 
مليون برميل يوميا فقط. وأشار 
الشطي الى ان مكاسب اسعار النفط 
اخلام فاقت مكاسب اسعار املنتجات 
البترولية العام املاضي وهو ما ظهر 
جليا في مســــتوى هوامش أرباح 
املصافي التي أظهرت حتسنا طفيفا 
مقارنة مع العام املاضي. واعتبر 
من بني األسباب التي قيدت مقدار 
التحســــن هو الفائض العائم من 
املنتجات البترولية والفائض من 
التكرير متوقعا اســــتمرار  طاقة 
وتيرة التحسن العام احلالي بناء 
على ارتفاع االستهالك، خصوصا 

 القاهـــرةـ  العربية نت: أخيرا 
مت حسم أزمة شركة عمر أفندي 
املصرية، وذلك باســـتحواذ رجل 
األعمال املصري يس عجالن على 
الســـعودي  حصة رجل االعمال 
جميـــل قنبيط بنســـبة ٨٥٪ من 
أسهم الشركة. ووقع الطرفان عقد 
الصفقة بصورة مبدئية، وسيتم 
التوقيع النهائي للعقد في ٨ فبراير 
املقبل. وكانت صفقة عمر أفندي 
قد أثارت جدال واسعا في األوساط 
االقتصادية والسياســـية مبصر 
خاصة بعد انسحاب الشركة العربية 
لالستثمارات والتنمية املصرية عن 
الشراء خالل الشهرين املاضيني. 

وكشفت «العربية لالستثمارات» 
في بيان إلدارة البورصة املصرية 
ان مجلس إدارتها وافق على عدم 
االســـتمرار في صفقة شراء عمر 
أفندي اململوكة حاليا لشركة أنوال. 
وقال بيان الشركة «العقد السابق 
التوقيع عليه واملشروط بالفحص 
النافـــي للجهالة كأنـــه لم يكن، 
النتائج التي انتهت إليها التقارير 
اخلاصة بالفحص النافي للجهالة 
غير مرضية». اجلدير بالذكر ان 
شركة عمر أفندي تأسست عام ١٨٥٦ 
ويبلغ رأسمالها ١٧ مليون جنيه 
(الدوالر يعادل ٥٫٧٩ جنيها مصريا) 
موزعة على ١٧ مليون سهم ومتتلك 

نحو ٨٣ فرعا منها حوالي ٥٠ فرعا 
متليك. وكان جميل القنبيظ قد أكد 
في تصريح للعربية نت عقب فشل 
الصفقة ان هذا األمر وارد في جميع 
األحوال وأكد تعهده بعدم السماح 
بضياع هذه الشركة العمالقة في 
السوق املصري. واضاف وقتها، 
لدينا أكثر من مشتر، وصفقة البيع 
لم تتوقف عند شـــخص بعينه. 
وبلغت قيمة الصفقة اجلديدة ١٨٥ 
مليون جنيه باإلضافة الى حتمل 
املشتري سداد الديون عن الشركة 
والتي يبلغ اجماليها ٦٧٠ مليون 
جنيه أي أن قيمة الصفقة الفعلية 

٨٥٥ مليون جنيه. 

في االســــواق الواعدة ومبعدالت 
تفوق التوقعات. وقال الشطي ان 
دخول عدد كبير من املصافي في 
العالم برامج الصيانة في الربعني 
األول والثاني هذا العام من شأنه 
دعم األسعار بصفة عامة، مبينا 
انه مع بداية العام احلالي أظهرت 
هوامش أرباح املصافي حتســــنا 
مدعوما بارتفاع الطلب في فيتنام 

واندونيسيا ملنتج الديزل.
  وعن معدل تشغيل املصافي 
ذكــــر انه انخفض في آســــيا من 
املعــــدالت العالية التي كانت في 

عام ٢٠٠٥ عند ٩٠٪ الى ٧٩٪ خالل 
عام ٢٠٠٩ متوقعا ان يشهد معدل 
التشغيل حتســــنا وارتفاعا في 
السنوات املقبلة مدعوما بتعافي 
االقتصاد العاملي وحتسن مستوى 
الطلب العاملي. وبالنسبة الى سوق 
الغاز املسال قال الشطي انه مع 
املتوقعة فإن صادرات  املشاريع 
اخلليج العربي من الغاز املسال لن 
يتم استيعابها في آسيا وسينتهي 
بها املطاف بعيدا عن األســــواق 
اآلسيوية الى أوروبا واألميركيتني 

خالل السنوات املقبلة. 

 «دبي العالمية»: ليس هناك ضغط من حكومة دبي لبيع أصول 
 دبي ـ رويترز: قال أنيل واتس مدير العمليات في موانئ دبي العاملية انه «ليس هناك ضغط» من 

حكومة دبي على الشركة املتخصصة في تشغيل املوانئ لبيع أصولها من أجل سداد ديون.
ــس هناك ضغط من دبي لنبيع أصوال.  ــال واتس للصحافيني على هامش مؤمتر في دبي «لي   وق

لسنا مجبرين على فعل أي شيء».
ــركة االستثمار  ــتراليا لش   وقالت موانئ دبي العاملية العام املاضي انها تعتزم بيع عملياتها في اس
املباشر سيتي انفراستراكتشر انفستورز في صفقة بقيمة ١٫٥ مليار دوالر في إطار سعيها خلفض 

ديونها.
  وقال واتس «كان هذا قرارا يتعلق بالعمل»، ولم يخض في تفاصيل. 

 الشطي: توقعات بارتفاع أسعار 
  المنتجات البترولية خالل ٢٠١١

 رجل أعمال مصري يحسم صفقة «عمر أفندي»
  ويشتريها بـ ٨٥٥ مليون جنيه

 شركات دولية ووطنية تسيطر على مخزون النفط 
ــي ان هناك اندماجات  ــاع النفط العامل ــار خبراء في قط  اش
ــرى مملوكة للدولة،  ــات نفطية دولية واخ ــرة بني مؤسس كبي
ــى املدى البعيد  ــيكون له عل ــيرين الى ان هذا االندماج س مش
ــيطر فيه  ــا. فقد كان هناك زمن تس ــرات ال ميكن توقعه تأثي
ــدأت منظمة الدول  ــات على مخزونات النفط، عندما ب احلكوم
ــركات  املنتجة للنفط (أوپك) بالظهور انتبه العالم الى اهمية ش
ــي متتلك اليوم معظم مخزونات العالم. وقد  النفط الوطنية الت
ــركات الوطنية من االستفادة من قدرات الشركات  متكنت الش
ــركات الى  ــروطها، ودفع ذلك تلك الش العاملية بفعل فرض ش
ــك خدمات متكاملة، وبرز  ــور مع الوقت بحيث باتت متتل التط
بالتالي دورها كما في روسيا والصني، ولكن أيان ارمسترونغ 
ــارية املالية اشار الى سبب  ــركة بريون دولفني االستش من ش
ــركات بني الطرفني قائال: الشركات الوطنية الصينية  ظهور ش
والروسية تنتج الكثير من األموال، ولكن املشكلة انهم يعجزون 
ــتعانة  ــرعة الكافية لذلك يقومون باالس ــتثمارها بالس عن اس
بطرف ثالث. وبالفعل فان اثار هذه الشركات بدأت تظهر للعيان 
مثال باتت شركات برازيلية حتتل املرتبة الرابعة في العالم على 
ــا بترونوس املاليزية  ــرات التنقيب حتت البحر، ام صعيد خب

فهي من بني اكبر شركات انتاج الغاز املسال في العالم.
ــركة «CNPC» الصينية فقد متددت في كازاخستان    اما ش
ــة احلكومية التي دخلت  ــينوك» الصيني وافريقيا، وكذلك «س
مجال االستثمار في كندا وحتى في والية تكساس االميركية.

ــركات العاملية  ــركات متتاز بانها تنافس الش   ولكن هذه الش
ــا يحصل مع «ايني  ــاون معها في الوقت عينه كم ــا تتع ولكنه
ــكالزي مدير  ــياق قال كلوديو ديس ــة». وفي هذا الس االيطالي
ــرق األوسط  ــواق الش العمليات في ايني بحديث لبرنامج «اس
ــات لكنها قوية  ــة مملوكة للحكوم ــركات الصيني CNN»: الش

ومستقلة ولديها قدرات مالية ولذلك نقوم بشراكات معها.
ــة الليبية للنفط  ــكري غامن امني جلنة ادارة املؤسس   اما ش
فقال هناك توجه للدمج بني الشركات الوطنية والعاملية وبعض 
الشركات الوطنية باتت مطروحة في البورصات وهناك تعاون 

متزايد بني اجلانبني سيظهر في السنوات العشر املقبلة. 

 دراسة: مشكالت تعترض إصالحات سوق العمل في البحرين

 دبي - العربية.نت: كشـــف 
رئيس مجلس إدارة شركة نخيل 
العقارية علي راشـــد لوتاه، أن 
الشركة تعتزم طرح ٦ مشاريع 
جتارية جديدة في دبي على شكل 
مراكز تســـوق ومحـــال جتزئة 
خلدمة التجمعات اجلديدة ضمن 
املشاريع التي سيتم إجنازها خالل 

األشهر الثمانية عشر املقبلة.
  وبـــني أنـــه ســـيتم تطوير 
هذه املشـــاريع من خالل موارد 
الشـــركة الذاتية واملجمعة عن 
طريق العوائد التي جتنيها من 
رســـوم اخلدمـــات واإليجارات 
التحصيـــل للدفعات  وعمليات 
املترتبة على املستثمرين مقابل 
العقارية  األراضي والوحـــدات 
املبيعة مسبقا، أو من خالل متويل 
جتاري في حال مت احلصول عليه 

بسعر مناسب.
  وشـــدد لوتاه على أنه ليس 
لدى «نخيل» التي تتخذ من دبي 
مقرا لها أي تصور أو تفكير لبيع 
أصول عقارية متلكها في الوقت 
الراهن، نافيا في الوقت ذاته أن 
تكون الشركة قد ألغت أو تعتزم 

إلغاء مشاريع تطويرية.
  وأكد رئيس «نخيل»، في حوار 
مع إحدى الصحف اإلماراتية أن 
الشركة ال جتري أي مفاوضات 
أو نقاشات مع جهات مصرفية 
لترتيب قرض مجمع أو متويل 
في الوقت الراهن، وأن الدخول 
فـــي مثل هذه األمـــور، في حال 
ثبت وجود حاجة له، ســـيكون 

أكثر من ٩١٪ من الدائنني التجاريني 
ضمن خطة إعادة الهيكلة، وأنه 
يجـــري حاليا تقييم ودراســـة 
مطالبات أخرى إضافية للوصول 
النصـــاب احملددة  إلى نســـبة 
والبالغة ٩٥٪، للبدء بإصدار ٦٠٪ 
من مطالبات الدائنني على شكل 
سندات بفائدة ١٠٪ تدفع بشكل 
نصف سنوي خالل الربع األول 
من العام احلالي ٢٠١١، كما أجنزت 
الشركة سداد ما يزيد على ٣٫٩ 
مليـــارات درهم نقدا من أصل ٤ 

مليارات درهم.
  وبني أنه ليس لدى «نخيل» 
أي تصور أو تفكير لبيع أصول 
عقارية متلكها في الوقت الراهن، 
نافيا فـــي الوقت ذاته أن تكون 
الشركة قد ألغت أو تعتزم إلغاء 
مشاريع تطويرية، ولكنها بصدد 
إطالق ستة مشـــاريع جتارية 
جديدة على شكل مراكز تسوق 
ومحال جتزئة خلدمة التجمعات 
اجلديدة ضمن املشاريع التي سيتم 
إجنازها خالل األشـــهر املقبلة، 
ومنها «جميرا سنتر» وتوسعة 
وحتســـني كل من «ابن بطوطة 

مول» و«دراغون مارت».
  وأضاف أن نســـبة البيع في 
التي تخضع خلطة  املشـــاريع 
قصيـــرة األمد يبلـــغ ١٠٠٪، أما 
على صعيد املشاريع ذات األجل 
النظر  فـــي طور  الطويل، فهي 
إلى  والدراسة، ولكنها ستنتقل 
مرحلة أكثر فاعلية بعد االنتهاء 

من املشاريع ذات األولوية. 

في الوقت املناســـب الذي تراه 
الشركة.

  وأشار إلى أن استئناف شركات 
املقاوالت األعمال اإلنشائية في 
التطويرية  مشـــاريع «نخيل» 
واحلصـــول علـــى موافقة أكثر 
من ٩١٪ من إجمالـــي مطالبات 
الدائنني التجاريني باإلضافة إلى 
ســـداد ٣٫٩ مليارات مليار درهم 
من أصـــل ٤ مليارات درهم يعد 
تأكيدا على عودة مياه الشركة 

إلى مجاريها.
  وأوضح لوتاه أنه مت االتفاق 
مع شركائنا املقاولني على سداد 
املطالبات املستقبلية خالل ٦٠ 
يوما من تاريخ تقدمي املطالبة، 
مؤكـــدا أن هذا االتفـــاق لم يكن 
ليرى النور لوال الدعم الذي تلقته 

«نخيل» من حكومة دبي.
  واشـــار إلى أنه مت األخذ في 
االعتبار، خالل مفاوضات الشركة 

التي  الظـــروف  املقاولني،  مـــع 
يفرضها الوضع العام للســـوق 
احمللي من حيث تكلفة أســـعار 
املواد األساسية  البناء وتراجع 
والتي تشكل محورا مهما بشأن 
إعادة تســـعير تنفيـــذ املراحل 
املتبقيـــة من املشـــاريع اآلنية، 
واجلديـــر بالذكر أنه مت االتفاق 
حول جدول الدفعات اآلجلة مع 
املقاولني وذلـــك باالعتماد على 

ربطها بنسب اإلجناز.
  ووصف لوتاه مواقع مشاريع 
«نخيـــل» قيـــد التطوير ضمن 
خطتها قصيرة األمد بخلية النحل 
في ظل عودة احلياة ودورة العمل 
إلى طبيعتها السابقة، حيث يعمل 
في هـــذه املواقع أكثر من ٩٠٠٠ 
عامل، وهذا العدد مرشح لالرتفاع 
حسب متطلبات العمل وتسارع 
وتيرته مع مرور الزمن إلجنازها 

في الوقت املقرر.

  وكشف أن «نخيل» ستقوم 
بتسليم نحو ٧٦٧٧ وحدة عقارية 
حتى األشـــهر األولى من العام 
املقبـــل، ٢٠١٢ والـــذي يصادف 
االنتهـــاء من خطـــة تنفيذ هذه 
املشاريع، وذلك ضمن اجلدول 
الزمني اجلديد لتنفيذ املشاريع 
قصيرة األمد الذي تتراوح مدته 
بني ١٢ و١٨ شهرا وفقا خلطة إعادة 
الرسملة التي وصلت إلى مراحلها 

النهائية.
  وأضاف «نخيل تركز حاليا 
على إشراك املقاولني في مشاريع 
على املدى القصير، وسيتم االنتهاء 
من بعض املشـــاريع على املدى 
القصير في ٢٠١١ ونحن نتوقع أن 
يتم تسليم جميع املشاريع على 
املدى القصير في وقت مبكر من 

منتصف عام ٢٠١٢».
أن الشركة    وكشـــف لوتاه، 
جنحت في احلصول على موافقة 

 املنامةـ  أ.ف.پ: كشفت دراسة ان 
إصالحات سوق العمل التي تهدف 
الى خفــــض العمالة األجنبية في 
البحرين مازالت تعترضها مشكالت، 
مشيرة الى استمرار زيادة الطلب 

على اليد العاملة األجنبية.
التي أعدتها  الدراســــة    وقالت 
ونشرتها إحدى الصحف البحرينية 
ان العمال األجانب مازالوا «خيارا 
مفضال ألرباب العمــــل ألنهم أقل 

كلفة من البحرينيني».
الدراسة هذا الوضع    ونسبت 
الى ان «فجوة األجور اتسعت بني 
العاملني األجانب والبحرينيني من 
١٠٠ دينار لدى بدء التطبيق العملي 
ملشروع اإلصالحات في ٢٠٠٦ الى 

٢٤٠ دينارا».
  ونقلت الصحيفة عن اقتصادي 
بحريني قوله ان «فجوة الرواتب 
تعــــود الى ان الرســــوم لم ترفع 
باملستوى املؤثر بحيث يغير من 
التكلفة وبالتالي يغير من سلوك 

رجال االعمال».
  وبدأت البحرين قبل ســــنوات 
العمل  إصالحات طموحة لسوق 
بهدف احلد من االعتماد على اليد 
العاملة األجنبيــــة والقضاء على 
البطالة بني البحرينيني التي بلغت 
نســــبتها ٣٫٦٪ في سبتمبر ٢٠١٠ 
٤٫١٪ في ســــبتمبر ٢٠٠٩،  مقابل 
وفق أرقام نشرها اجلهاز املركزي 

بتأجير السجالت ومشكلة استخدام 
عمال غير شرعيني متثالن ضغوطا 
كبرى علــــى صغار رجال االعمال 

وتدفعهم الى اخلسارة».
  ويشــــير هذا اخلبير بذلك الى 
االحتجاجات التي يقوم بها بعض 
رجال االعمال الصغار واملتوسطني 
للمطالبة بالقضاء على ظاهرة تأجير 

السجالت والعمالة السائبة.
  ونقلت الصحيفة عن اخلبير 
الذين  قوله «بالنســــبة ألولئــــك 
يديــــرون أعمالهــــم بأنفســــهم 
ويلتزمون القانــــون، فإن ظاهرة 
تأجير السجالت تنافسهم بشكل 
غير عادل بــــل وتنهكهم الى ابعد 
التي  الدراســــة  احلدود». وأكدت 
نشرتها الصحيفة في ملف خاص 
عن ســــوق العمل ان «٣ قطاعات 
اقتصادية هي اإلنشاءات، جتارة 
اجلملة والتجزئة والصيانة» هي 
«األســــرع منوا في ســــوق العمل 
في البحرين». وأوضحت ان هذه 
القطاعات «وفرت حوالي ١٦ ألف 
وظيفة في ٣ اشهر ذهبت غالبيتها 

الساحقة للعمال األجانب».
  وكانت البحرين بدأت إصالحاتها 
بعد ان حذرت دراسة من ان عدد 
العاطلني عن العمل سيرتفع الى 
٧٠ ألفا في ٢٠١٤ ما لم يتم إجراء 
إصالحات اقتصادية وإصالح لسوق 

العمل وإصالح للتعليم. 

للمعلومات. وقد أصدرت اعتبارا من 
٢٠٠٦ تشريعات أنشئت مبوجبها 
«هيئــــة تنظيــــم ســــوق العمل» 

وصندوقا للعمل (متكني).
  كما ألغت نظام الكفيل في ٢٠٠٨ 
وفرضت رسوما شهرية على أرباب 
العمل تبلــــغ ١٠ دنانير بحرينية 
(٢٦ دوالرا) تذهب لصندوق العمل 
لتدريــــب وتأهيل البحرينيني في 
وظائف ذات قيمة مضافة وأجور 

مجزية. وأصدرت البحرين في ٢٠٠٨ 
قانونا للتأمني ضد التعطل فريد 
من نوعه في البلدان العربية يتم 
متويله من الشــــركات والوزارات 
بنسبة ١٪ عن كل عامل وموظف.

القانون بصرف    ويقضي هذا 
رواتــــب للعاطلني عن العمل قبل 

حصولهم على أي وظيفة.
  كما دشــــنت برامج لتوظيف 
العاطلني من اجلامعيني استهدف 

تأهيل خريجي اجلامعات العاطلني 
عن العمل.

  وقال االقتصادي الذي لم تكشف 
الصحيفة اسمه ان «القطاع اخلاص 
مازال يفتقــــد ألي حافز لتطوير 
اإلنتاجية» التــــي «ما تزال متثل 
مشكلة كبرى تواجه مشروع إصالح 

سوق العمل»، على حد قوله.
  وتابع ان «مشــــكلة التســــتر 
التجاري او ما يعرف في البحرين 

 األجانب هم اخليار األمثل لسوق العمل في البحرين 

 «دايملر»: نجاح السيارات الكهربائية
  مرهون بدعم ألمانيا

 أوباما: الخطاب المرتقب لحالة االتحاد
  سيركز على كبح جماح العجز المتزايد

 شتوتغارتـ  د.ب.أ: أعرب رئيس مجموعة داميلر األملانية للسيارات 
ديتر تسيتشه عن اعتقاده بأن جناح السيارة الكهربائية مرهون بدور 
الدولة في املساعدة في جهود جذب العمالء لهذا النوع من السيارات. وفي 
مقابلة مع مجلة «فيرتشافتس فوخه» األملانية الصادرة اليوم (االثنني) 
قال تسيتشــــه ان الرغبة والقدرة الشرائية للمستهلكني لن تستطيعا 

في املستقبل املنظور تغطية التكاليف العالية لهذه السيارات.
  وحذر تسيتشه من إمكانية أن تلجأ شركات تصنيع السيارات إلى 
النزوح من أملانيا بتقنية الســــيارات الكهربائية إذا لم تلق هذا الدعم 
من الدولة. وأضاف تسيتشــــه: «إذا قالت أملانيا نحن متنازلون (عن 
هذه التقنية) فإن من املمكن أن يبحث قطاع صناعة السيارات (لهذه 
التقنية) عن أسواق في أماكن أخرى، حسنا، وسنفعل نحن ذلك». وتابع 
رئيس داميلر التي تشتهر بإنتاج سيارات املرسيدس الفاخرة «إذا قالت 
حكومة ما إنها تعتزم لعب دور رائد في هذا املجال من منطلق املصلحة 
الوطنية فإن عليها توفير الظروف اإلطارية التي تســــمح بتطور هذا 
املجال والذي لن يحدث بدون مكافآت تشجيعية» القتناء هذه السيارات. 
في الوقت نفسه انتقد تسيتشه بشدة احلكومة األملانية بسبب ارتفاع 

قيمة دعمها املخصص لقطاع الطاقة الشمسية.

 واشــــنطن ـ د.ب.أ: قال الرئيس األميركي بــــاراك أوباما ان خطابه 
املرتقب حول حالة االحتاد ســــيركز على النمو االقتصادي على املدى 
الطويل وخلق فرص العمل. ومن املقرر أن يلقي أوباما اخلطاب السنوي 
الرئيسي أمام جلسة مشتركة للكونغرس غدا الثالثاء في الوقت الذي 
يتعرض فيه لضغوط متزايدة إلعادة تنشــــيط االقتصاد املتعثر في 
ظل اســــتمرار معدل البطالة أعلى من نسبة ٩٪. ووجه أوباما رسالة 
ڤيديو على اإلنترنت إلى أنصاره أمس األول قدم فيها نظرة عامة على 
حالــــة االحتاد، قائال: إن تعافي البالد يحرز تقدما ولكن ينبغي القيام 
باملزيد إلعادة االقتصاد إلى مساره مرة أخرى. وقال أوباما «تركيزي 
الرئيسي، سيكون التأكيد على أننا نخوض غمار املنافسة وأننا نحقق 
منوا وأننا نوفر فرص العمل. ليس اآلن فحسب،  ولكن في املستقبل 
أيضا». وأضاف الرئيس األميركي ان خطابه سيركز أيضا على إيجاد 
سبل لكبح جماح العجز املتزايد. ومني الدميوقراطيون الذين ينتمي 
إليهم أوباما بخســــائر كبيرة في انتخابات نوفمبر ونتج ذلك إلى حد 

كبير عن شعور الناخبني باإلحباط إزاء حالة االقتصاد. 

 الريـــاض ـ أ.ش.أ: أكد النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية السعودي األمير نايف بن 
عبدالعزيز أن اململكة تعطي أولوية 
قصوى لرفع تنافسية اقتصادها 
وتشجيع االستثمارات السعودية 
واملشـــتركة واألجنبية ومنحها 
العديد من احلوافز والتسهيالت، 
مشيرا إلى أن أحد احملاور اخلمسة 
الرئيسية خلطة التنمية التاسعة 
للمملكة للفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤ 
هـــو تعزيز تنافســـية االقتصاد 
الوطني واملنتجات السعودية في 

األسواق احمللية واخلارجية.
  جاء ذلـــك خالل افتتاح األمير 
نايـــف نائبا عن خـــادم احلرمني 
امللـــك عبـــداهللا بن  الشـــريفني 
عبدالعزيـــز بالريـــاض منتدى 
فـــي دورته  الدولي  التنافســـية 
اخلامســـة حتت عنوان «اإلبداع 
واالبتكار لتنافسية مستدامة والذي 
تنظمه الهيئة الســـعودية العامة 
لالستثمار. وقال األمير نايف في 
كلمة له بهذه املناسبة: إن من أهم 
أهداف خطط التنمية في اململكة 
العربية السعودية هو التحول إلى 
مجتمع قائم على املعرفة ونشـــر 
ثقافة اإلبداع واالبتكار، الفتا إلى 
أن بالده اهتمت بهذا اجلانب كون 
الرئيســـية  العوامل  االبتكار من 
لتحســـني القـــدرات التنافســـية 

للدول. 
  واشار إلى أن تصنيف اململكة قد 
حتسن في جميع التقارير الدولية 

ذات العالقة ببيئة االستثمار ومنها 
تقرير البنك الدولي حول سهولة 
ممارسة األعمال الذي وضع اململكة 
في املرتبـــة األولى في الشـــرق 
األوسط والـ ١١ عامليا من بني ١٨٣ 
دولة.كما أشار إلى أن السعودية 
تعد من أفضل خمس دول في العالم 
قامت بإصالحات اقتصادية خالل 

اخلمس سنوات املاضية.
  من جانبه، أكد محافظ الهيئة 
الســـعودية  العامة لالســـتثمار 
عمرو الدباغ أن التدفقات األجنبية 
الفعلية للمملكة لعام ٢٠٠٩ حسب 
«االونكتاد» بلغت ١٣٣ مليار ريال 
ليصبـــح إجمالي االســـتثمارات 
األجنبيـــة باململكـــة ٥٥٢ مليار 
ريال ساهمت في إيجاد ٣٧٥ ألف 
وظيفة بإجمالـــي أجور ورواتب 
سنوية تبلغ ٢٩ مليار ريال، مشيرا 

إلى أن الســـعوديني يشغلون من 
بني هذه الوظائـــف أكثر من ١٠٠ 
ألف وظيفة فيما بلغت املبيعات 
السنوية للمشاريع التي حتتوي 
على رؤوس أمـــوال أجنبية ٣٩٥ 
مليار ريال ومشترواتها احمللية 

السنوية ٢٢٥ مليار ريال.
  وقال الدباغ إن نسبة صادرات 
االستثمارات األجنبية واملشتركة 
الى اجمالي صادرات اململكة بدون 
النفط اخلام متثل نحو ٥٧٪ فيما 
وصلت قيمة الضرائب املدفوعة من 
قبل رؤوس االموال األجنبية في 
عام ٢٠٠٩ أكثر من ٧ مليارات ريال 
ســـعودي..مضيفا أن السعودية 
حققـــت املركز الــــ ١١ عامليا وفقا 
لتقرير ســـهوله ممارسة أنشطه 
األعمال الصادر في عام ٢٠١٠ الذي 

يصدره البنك الدولي. 

 األمير نايف: السعودية تعطي أولوية لرفع
  تنافسية اقتصادها وتشجيع االستثمارات

 خطة المملكة التاسعة تتركز على نشر ثقافة اإلبداع واالبتكار

 جانب من أعمال منتدى التنافسية الدولي اخلامس في السعودية


