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بورصة فلسطين
رام اهلل ـ سونا الديك

عــلــى وقــــع انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط وارتــــفــــاع أســـعـــار صــرف 
الدوالر، تعرضت البورصات العربية والدولية لهزات خسرت 
فيها مليارات الدوالرات، لكن هذا الوضع ال ينطبق على عدد 
قليل من البورصات، وخاصة الفلسطينية. وحسب مسؤولني 
وخبراء فإن البورصة الفلسطينية تؤثر عليها عوامل أخرى 
بالتحكم في  فالعامل األساسي  في صعود وهبوط األسهم، 
جميع قطاعات االقتصاد الفلسطيني، هو الوضع السياسي 

العام الذي تمر به األراضي املحتلة. 
وبحسب الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطني الدكتور أحمد 
عويضة، فإنه وبالرغم من صمود البورصة الفلسطينية في 
وجه الكثير من املتغيرات التي تحدث على الساحة اإلقليمية 
والدولية، إال أن مجموعة عوامل تنعكس مباشرة على نشاط 
الـــتـــداول، مــنــهــا الــوضــع الــســيــاســي والــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة 
الضرائب. وتأسست  أمــوال  السلطة وحجز  اإلسرائيلية على 
العام 1995 كشركة  املالية في  لــأوراق  شركة ســوق فلسطني 
السوق  أطلقت   2010 أيلول/سبتمبر  وفي  مساهمة خاصة... 

هويتها املؤسساتية الجديدة لتصبح »بورصة فلسطني«.
وبـــنّي عــويــضــة أن الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة اإلســرائــيــلــيــة على 
السلطة تعطي مؤشرات بوجود العراقيل، مما يخلق صعوبة 
في حركة السيولة، األمــر الــذي يؤثر سلبًا على اإلقــبــال على 
الـــشـــراء فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات. ولــفــت عــويــضــة لــــ »الــعــربــي 
السلبية من غياب السياسات الضريبية  اآلثــار  إلى  الجديد« 

واملالية الواضحة من قبل السلطة، وبالتحديد في ما يتعلق 
باالستمرار في فرض ضريبة على األرباح  املوزعة بقيمة %10 
الضريبة  املحددة لفرض هذه  املهلة  انتهاء  اليوم، رغم  حتى 
في نهاية العام 2014. وقال عويضة »رغم دخولنا العالم 2015 
إال أن األمــور ما زالــت غامضة في ما اذا كانت هذه الضريبة 

سيتم إلغاؤها أو تبقى مجمدة ويتم العمل بها الحقًا«.
وكــشــف عــويــضــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه فــي الــعــام املــاضــي 
الوضع  الــوضــوح، وتــراجــع  الضريبي وعــدم  النظام  ونتيجة 
السياسي واالقتصادي، هرب املستثمر األجنبي من البورصة« 
وتــابــع: »بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، تــواجــه الــبــورصــة الفلسطينية 
العديد من القيود الصارمة من قبل سلطة النقد على املصارف 

وبالذات على االستثمار في األوراق املالية واإلقراض«.
وبحسب عويضة، فإن القيمة السوقية للبورصة املدرج فيها 
49 شركة من خمس قطاعات تبلغ 3.2 مليارات دوالر، ومنذ 

بداية هذا العام انخفض معدل التداول كثيرًا.
إال أن الخبير االقــتــصــادي الــدكــتــور طـــارق الــحــاج، اعــتــبــر أن 
مقارنة  مقبواًل  يعد  الفلسطينية  البورصة  في  التداول  قيمة 
تشكل  ال  البورصة  أن  إال  الفلسطيني،  االقــتــصــادي  بالوضع 
مــــاذًا لــلــبــاحــثــني عـــن الـــربـــح واالســـتـــثـــمـــار. وقــــال لــــ »الــعــربــي 
الــبــورصــة هــم نفس األشــخــاص  الــجــديــد« إن »املتعاملني فــي 
يستطيعوا  لم  البورصة  على  والقائمني  املستثمرين  ونفس 
تحفيز املدخرين لدخول البورصة. وهناك تخوف من أن تكون 
التداول  قيمة األسهم وهمية، فهناك عامل بشري يؤثر على 

وليس وضع السوق فقط«.

يعتبر االستثمار في قطاع املطاعم من أبرز املشاريع التي ال تعرف الكثير من املخاطر 
الــقــاعــدة، حيث تنتشر املطاعم  الـــدول العربية ال تشذ عــن هــذه  الــعــالــم.  فــي كــافــة دول 
باآلالف، وترتفع األرباح إلى مايني ومليارات الدوالرات، مع ارتفاع اإلنفاق االستهاكي 
على الطعام. والافت، استقطاب السوق العربية لعدد كبير من ساسل املطاعم العاملية، 
أربــاحــًا مرتفعة ومــتــزايــدة  املــطــاعــم املتخصصة بمطابخ مــحــددة، محققة  إلــى  إضــافــة 

سنويًا.
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المصادر

أرقام ودراسات 
رسمية

تقارير البنك الدولي

خبراء يحللون مسار 
التداوالت على وقع 

انخفاض النفط

مؤشرات األسواق

بلقيس عبد الرضا

تعيش األســواق املالية العربية أجــواء من 
بــدايــة عــام 2015. استقرار  االســتــقــرار منذ 
نــســبــي فــي انــتــظــار املــامــح الــتــي سترسم 
آفاق البورصات العربية. ال شك أن  أسعار 
ــرت بــشــكــل واضــــح  ــ  الـــنـــفـــط املــنــخــفــضــة، أثــ
خصوصًا  العربية،  االقتصادات  أداء  على 
ــتــــي أعـــلـــنـــت بــلــســان  ــدرة، والــ الـــــــدول املـــــصـــ
الــعــام نحو  اتــجــاه االقتصاد هــذا  حكامها 
الــتــنــويــع، بـــداًل مــن االعــتــمــاد على تصدير 

النفط. 
الـــيـــوم ومـــع انــتــهــاء الــشــهــر األول مـــن عــام 
2015، تنتظر أســواق املــال موجة إيجابية 
مــــن الـــتـــطـــلـــعـــات، لـــلـــعـــودة نـــحـــو تــصــحــيــح 
مسارها. فأسواق الخليج بدءًا من اململكة 
األســواق  الــى  السعودية، وصـــواًل  العربية 
فــي حالة  تــزال تعيش  الصغيرة نسبيًا ال 
األشهر  في  بأدائها  يتعلق  فيما  الايقني، 
األول  الربع  فإن  املحللني  املقبلة. وبحسب 
من العام سيحدد مسارات األسواق املالية  

يناير/كانون  شهري  خصوصًا  العربية، 
الثاني وفبراير/شباط املقبلني. 

ــيــــة، مــهــنــد  ــالــ بــحــســب مــحــلــل األســـــــــواق املــ
ــبــــورصــــات الـــعـــربـــيـــة فــي  عـــريـــقـــات، فـــــإن الــ
بداية العام الحالي ما زالت تتحرك ضمن 
ــارات هـــابـــطـــة فــــي انـــتـــظـــار مـــحـــفـــزات  ــ ــسـ ــ مـ
وتجعلها  حركتها  تدعم  جديدة  إيجابية 
ــا الــــصــــاعــــد. ويـــقـــول  ــارهــ تــــعــــود الــــــى مــــســ
»العربي الجديد«:  »من املعلوم أن معظم  لـ
البورصات العربية وخصوصًا الخليجية، 
بدأت تعاني منذ شهر أغسطس/آب 2014 
في شدتها  تتفاوت  من موجات تصحيح 
من ســوق إلــى أخــرى، متأثرة بعوامل عدة 
النفط بما يزيد عن  أهمها، تراجع أسعار 
ــرة املـــعـــروض مـــع تنافس  50% بــســبــب وفــ
ــلـــى حــصــصــهــم بـــالـــســـوق«.  ــن عـ ــدريــ املــــصــ
ــر خــفــض األســـعـــار من  ــذا األمــ ويــتــابــع: »هــ
إلـــى  لــلــبــرمــيــل  دوالرات   110 مـــســـتـــويـــات 
انــعــكــس  مــــا  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دوالرًا   50 نـــحـــو 
ــــح عـــلـــى  األســــــواق خــصــوصــًا  بــشــكــل واضـ
بــعــد وصــــول أســـعـــار األســـهـــم إلـــى مناطق 

مغرية للقيام بعمليات جني األربــاح بعد 
ارتــفــاعــهــا عــلــى مـــدى عــامــني مــتــواصــلــني«. 
ويضيف : »أما العامل اآلخر لتأثر أسواق 
املال، فهو التوزيعات النقدية التي أقرتها 

العديد من الشركات«.
ويتطرق عريقات الى شرح أداء البورصات 
الــعــربــيــة فــي عـــام 2014، ويـــقـــول: »شــهــدت 
الــــبــــورصــــات الـــعـــربـــيـــة تـــبـــايـــنـــًا فــــي حــجــم 
النشاط، وتمكنت بورصة مصر من تصدر 
قائمة البورصات العربية، فيما كان الفتًا 
الخسائر التي منيت بها السوق السعودية 

والكويتية«.
ــة مــصــر أعـــلـــى مــعــدالت  وقــــد حــقــقــت بـــورصـ
ــتـــداول، حــيــث وصـــل املــؤشــر الــســعــري الــى  الـ
31.6%، ثم تلتها بورصة قطر محققة %18.3، 
وبورصة البحرين 14.2% فبورصتي دبي و 
بورصة  ثــم  و%5.6،   %12 بمعدل  ظبي  أبــو 
الى  بالنسبة  أمــا   .  %4.8 التي حققت  عمان 
األســـــواق املــالــيــة الــتــي ســجــل أداؤهـــــا الــلــون 
األحمر، أو السلبي، فهي على الشكل التالي، 
الـــتـــي حــقــقــت %2.37-  الـــســـعـــوديـــة  بـــورصـــة 

الــهــبــوط حــتــى نــهــايــة عـــام 2015. الـــى ذلـــك، 
يـــوضـــح عـــريـــقـــات أن  بــــورصــــة عـــمـــان عــلــى 
آداؤهــا بعض االختاف  املثال، حقق  سبيل 
عــن بــاقــي أســــواق املــنــطــقــة كــونــهــا لــم تدخل 

بموجات حقيقية خال عام 2014. 
فـــهـــي تـــحـــركـــت أفـــقـــّيـــًا بــــني مـــســـتـــوى الـــدعـــم 
ومـــســـتـــوى املـــقـــاومـــة، مـــــداه كــــان فـــي حـــدود 
180 نــقــطــة، حــيــث تــحــرك املــؤشــر بــني القمة 
الــقــاع 2090 نــقــطــة، ضــمــن عــدد  2167 وبـــني 
مــن املــوجــات الــفــرعــيــة، ولــذلــك فـــإن تطلعات 
املستثمرين، هو حصول اختراق ملستويات 
مــقــاومــة املـــســـار األفـــقـــي 2167 لــلــدخــول في 

مسار صاعد.
الــعــربــيــة  املــالــيــة  إذن، ال شـــك أن األســــــواق 
تعيش تحت وطأة أسعار النفط، وبحسب 
ــلـــل االقــــتــــصــــادي الــــكــــويــــتــــي،  جــاســم  املـــحـ
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الذي  السعدون، 
مــعــظــم الـــبـــورصـــات الــعــربــيــة، وخــصــوصــًا 
الــخــلــيــجــيــة، يــعــتــمــد مــســتــثــمــروهــا عــلــى 
ــلــــتــــداول. ومـــا  الـــنـــفـــط، كــســلــعــة أســـاســـيـــة لــ
جــرى خــال الربع األخير من 2014، سبب 

وبالتالي  املستثمرين،  لبعض  الــخــســائــر 
فــــإن الــتــطــلــعــات فـــي بـــدايـــة 2015 ســتــكــون 
الى جزئني، األول يتعلق بانتظار  مقسمة 
مــســارات  ستحدد  حيث  الــشــركــات،  نتائج 
املستثمرين في األسواق، أما العامل اآلخر، 
فهو كيفية توجه املستثمرين نحو سلع أو 

قطاعات أخرى أكثر أمنًا. 
ــــن املـــتـــوقـــع عــلــى  ويـــضـــيـــف الــــســــعــــدون: »مـ
ســبــيــل املـــثـــال، أن يــلــجــأ املــســتــثــمــرون في 
الكويتية  وخــصــوصــًا  الخليجية  الــســوق 
والسعودية نحو العقارات، إذ ال يزال هذا 
وبالتالي  تماسكه.  على  محافظًا  القطاع 
يمكن دخول العديد من الشركات العقارية 
في البورصات العربية، باإلضافة الى ذلك، 
فا يمكن إنكار دور ومساهمة الذهب في 
جذب املستثمرين، كونه ال يزال من السلع 
األقل خطورة بالنسبة للتداول«. وبحسب 
سعدون، فإن األشهر االولى من عام 2015، 
ســتــظــهــر كــيــفــيــة تــعــاطــي املــســتــثــمــريــن مع 
داخل  األسهم  في  الــتــداول  وكيفية  السلع، 

األسواق العربية.
من جهة أخرى، يشير الخبير االقتصادي، 
ــال  ــ فـــهـــد الــــشــــريــــعــــان، إلــــــى أن أســـــــــواق املـ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وإن كــــانــــت تـــعـــيـــش فــــي ظــل 
تــذبــذات أســعــار الــنــفــط، إال أنـــه مــنــذ بــدايــة 
بالتوجه  الحكومات  بــدأت  الحالي،  الــعــام 
الــى قطاعات أخــرى، وقــد بــدا ذلــك واضحًا 
ــرًا.  ــيـ ــرت أخـ ــ ــتـــي أقــ ــــال املـــــوازنـــــات الـ مــــن خـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »صــحــيــح أن  ويــقــول لـــ
املــســتــثــمــريــن ال يـــزالـــون يــنــتــظــرون نتائج 
ــه فـــي املــقــابــل،  ــركـــات، إال أنــ وبـــيـــانـــات الـــشـ
بدأوا منذ نهاية العام املاضي برسم آفاق 
جــديــدة لــاســتــثــمــار، أهــمــهــا الــتــوجــه نحو 
قطاعات أخرى، كالقطاع العقاري، والطاقة 
واالتـــصـــاالت، وعــلــيــه فـــإن األســــواق املالية 
ستكون على موعد جديد من االستثمارات 
في عام 2015، بحيث سيكون العقار على 

رأس القطاعات الجاذبة لاستثمارات.

وبورصة فلسطني 5.5 %-، فبورصة مسقط 
وبحسب   .-%13.4 الكويت  وبورصة   -%7.2
عريقات، للخروج بأداء إيجابي،  ينبغي على 
العربية العمل لتحقيق مستويات  األســواق 
ــإن تــــــداوالت  ــ عـــالـــيـــة مــــن الـــــتـــــداول. ولــــذلــــك فـ
شهر  كانون الثاني/ يناير، وتداوالت شهر 
شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر تــعــتــبــر األهـــــم فـــي تــحــديــد 
مسارات األسواق الخليجية حتى نهاية عام 
املنخفضة  املستويات  اخــتــراق  إن  إذ   .2015
املالية  إلــى األســواق  نحو الصعود، سيعيد 
بينما  عــــام 2015،  فـــي  املــرتــفــعــة  مــســاراتــهــا 
ــادة وتــيــرة  ــ الــفــشــل فـــي اخــتــراقــهــا يــعــنــي زيــ
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البورصات

بعد انخفاض هامش أرباح البورصات العربية في الربع األخير من عام 
الخليجية تحديدًا، بدأت  البورصات  النفط وتأثر  2014، بسبب أسعار 
تدور عالمات استفهام حول مالمح أداء األسواق المالية لعام 2015، 

د. حسين عالويوكيفية تحرك المستثمرين، لشراء وبيع األسهم والسلع

 العراق اليوم قد أقبل على التوجه نحو بناء سياسات جديدة للطاقة مازال من املبكر تقييمها. 
ّ

يبدو أن
لكن ما يثير االنتباه هو كام الباحثني عمومًا واملسؤولني العراقيني خصوصًا، عن نتائج الحوار بني 
النفط املبرمة مع الشركات العاملية،  العراق، حول عقود  الحكومة املركزية االتحادية وإقليم كوردستان 
العراق وعــودة نفط  العام، من خال زيــادة إنتاج نفط كوردستان  العراقي  واالتفاق على زيــادة اإلنتاج 

 اإلنتاج العراقي يتجاوز 3.8 مايني برميل يوميًا، يصدر منها 3 مايني برميل.
َّ

كركوك. علما أن
ويبدو أن الحوار بني الطرفني يأخذ منحًا إيجابيًا، وخصوصًا بعد االتفاق النفطي األخير بني الحكومة 
العراقية االتحادية ووزارة النفط. وينص االتفاق على إعادة تأهيل واستخدام 550 ألف برميل للنفط من 
العراق وكركوك، وتصديرها عبر أنبوب كوردستان – جيهان.  ويؤكد االتفاق  حقول إقليم كوردستان 
بأن العائدات املالية ستعود إلى الخزينة االتحادية للدولة العراقية. وبالفعل سيبدأ اإلنتاج من الحقول 
التسويق »سومو«  للخارج من خال شركة  العراق، ويصدر  نفوط  إلى سلة  العراقية، وينضم  الكردية 
التابعة للحكومة االتــحــاديــة.  ويــؤشــر هــذا االتــفــاق إلــى تطور العاقة بــني االتــحــاد وإقليم كوردستان، 
خصوصًا في ظل حكومة الدكتور حيدر العبادي ووزير النفط العراقي عادل عبد املهدي. ويسعى عبد 
املهدي إلى بناء سياسة نفطية مغايرة، خصوصًا في ظل أزمة تهاوي األسعار العاملية للنفط، والصراع 
العاملية، وذلــك عبر زيـــادة حجم اإلنتاج  الـــدول املنتجة للنفط على حصصها فــي األســـواق  العاملي بــني 

واستغال الفرص وتوطني االستثمارات األجنبية العاملة في مجالي النفط والغاز.
وتوجد حلول عديدة لبناء سياسة نفطية داخلية جديدة، يمكن أن تقف في مواجهة خطر تدهور أسعار 

النفط وتعمل على بناء سياسات نفطية ناجحة. 
وذلك عبر اعتماد حزمة من السياسات تتقدمها التشريعات النفطية، وخصوصًا اذ ما علمنا ان تشريع 
العائدات  املالية  وتقاسم  الوطنية  النفط  وشركة  االتحادية  النفط  وزارة  وتنظيم  والغاز  للنفط   قانون 
االتحادية، سيكفل آلية تنظيم قطاع الطاقة في العراق. ال بل أن هذه اإلجــراءات ستعمل على استغال 
إلــزام الحكومة االتحادية بإعان عوائد االنتاج والتصدير بصورة  إلى  املــوارد  بصورة أمثل باالضافة 
 دورية عبر تقارير الشفافية االستخراجية التي ستصدر كل سنة، ليكون العراق البلد الثاني على الصعيد 

العربي والشرق أوسطي في  االفصاح عن انتاجه النفطي.
وسيمهد إصدار التشريعات لبناء فلسفة اقتصادية ونموذج محدد لإلدارة، األمر الذي سيعزز من ثقة 
املستثمرين الكبار، الذين رفعوا أعامهم على الحقول العراقية التي ُعرضت في جولة التراخيص النفطية 
األولى والثانية، وجولة التراخيص الثالثة لحقول الغاز، وجولة التراخيص الرابعة للرقع االستكشافية 
لحقول النفط. وبــذا، من املحتمل إعــادة النظر في استراتيجية النفط بأكملها، خصوصًا وإننا بحاجة 
ومن  »داعــــش«.  مرحلة  بعد  نفطية  استراتيجية  صياغة  إلــى  والنظر  السابقة  االستراتيجيات  لتقييم 
املرجح أن تنص االستراتيجيات الجديدة على االستفادة من مصادر الطاقة البديلة التي تتوافر شروطها 
في العراق بكثرة، كالشمس والرياح والوقود الحيوي، وبالتالي تأهيل العراق إلى إيجاد مصادر طاقة 

بديلة غير النفط. 
االقتصادية،  الفلسفة  التشريعية،  القوانني  على  االعتماد  في ظل  الطاقة  لسياسات  التأسيس  سيجعل 
واستراتيجية واضحة للطاقة، من العراق في مصاف الدول املؤثرة في اقتصاديات العالم وسوق الطاقة، 
التي تشهد تنافسًا كبيرًا بني الــدول املنتجة، وانهيارًا في األسعار. يمتلك العراق فرصًا كبيرة جدًا في 
أن يكون دولة ذات قدرة إنتاجية كبيرة. وإذا ما وظفت عائدات النفط في التنمية، فسيحصل كل مواطن 
عراقي على حصة نقدية من سهمه الخاص في شركة النفط الوطنية، التي في حال تأسيسها ستدمج 

الشركات اململوكة للدولة من أجل تطوير القدرة االنتاجية  والتصديرية. 
ثــالــث احــتــيــاطــي عــاملــي للنفط، بكمية تبلغ 143.1 مــلــيــار بــرمــيــل مــثــبــت. وتــمــثــل أراضـــي  الــعــراق  يمتلك 
املحافظات العراقية ثروة هائلة للباد، ملا تحتويه من العديد من التراكيب الجيولوجية النادرة بنسب 
عالية، األمر الذي قد يرفع من االحتياطي العراقي للنفط إلى أربعة أضعاف، أي أن يصل إلى 600 مليار 

برميل نفط.  
ومن هنا سيكون العراق عماق النفط النائم في سبات التحول والتغير، وسيكون مستعدًا لانطاق في 
مرحلة ما بعد »داعــش«. وسيكون تنظيم العاقة ما بني املركز واإلقليم عامًا مهمًا من عوامل التحول 
الكبير في بناء سياسة نفطية جديدة للدولة. حيث تحتاج الدولة العراقية إلى أكثر من ترليون وربع 
ترليون دوالر إلعمار الباد، التي تهدمت بناها التحتية نتيجة الحرب والعمليات العسكرية على تنظيم 

»داعش«.
)خبير نفطي عراقي(

استفاقة عمالق النفط

خسارة 
األسبوع

أظهرت القوائم املالية لشركة اتحاد اتصاالت »موبايلي« في السعودية، تسجيل الشركة ألول خسائر فصلية 
لها منذ أكثر من 6سنوات خال الربع األخير من عام 2014، مسجلة 2277 مليون ريال )604.8 مايني دوالر(. 

وجاءت هذه الخسائر في نتائج الشركة بسبب مخصصات إضافية ألصول مختلفة ومطالبات تصل إلى 
741 مليون ريال، باإلضافة إلى إطفاء شهرة بقيمة 63 مليون ريال. كما شهدت مبيعات الشركة تراجعًا حادًا 

لتصل إلى 2792 مليون ريال )741 مليون دوالر( كأدنى مبيعات فصلية للشركة منذ 2008، وقالت الشركة 
إنها خفضت املبيعات بقيمة 829 مليون ريال، تتمثل في مصاريف ترويجية مؤجلة وبنود أخرى. على الرغم 
من تسجيل الشركة ملصاريف استثنائية خال الربع األخير من عام 2014 بقيمة إجمالية بلغت 1633 مليون 
ريال، فإنه باستبعاد هذه املصاريف االستثنائية تكون الشركة قد حققت خسائر صافية خال الربع األخير 

بقيمة 644 مليون ريال )0.84 ريال للسهم(. ويأتي هذا التغير الدراماتيكي، في نتائج الشركة، وفق موقع 
»أرقام« املتخصص، بعد اعترافها بتسجيل إيرادات تخص فترات الحقة، والتي بدأت شرارتها منذ إعان 

إلغاء اتفاقية شركتها التابعة »بيانات« مع شركة عذيب خال الربع الثاني من العام، مما أدى إلى استبعاد 
الشركة ألرباح بقيمة 339 مليون ريال كانت قد سجلتها خال الربع األول من السنة.

يشار إلى أن األرباح الصافية للشركة عن عام 2014 انخفضت بنسبة 96 % لتصل إلى 219.8 مليون ريال 
)0.29 ريال للسهم( مقارنة مع أرباح قدرها 5936.7 مليون ريال )7.71 رياالت للسهم( خال عام 2013.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت في 12 يناير/كانون الثاني 2013 على زيادة رأس املال من 7000 
مليون ريال إلى 7700 مليون ريال، عن طريق إصدار أسهم مجانية بنسبة %10.

قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية في مصر )إيغاس( خالد عبد البديع، إنه تمت ترسية مناقصة 
عاملية بقيمة 2.2 مليار دوالر الستيراد الغاز املسال على أربع شركات عاملية، والتي ستتولى استيراد 75 

شحنة غاز مسال للباد انطاقا من مارس/آذار املقبل، وملدة عامني بمعدل أربع شحنات في الشهر.
وامتنع عبد البديع عن الكشف عن أسماء الشركات الفائزة، غير أن سبع شركات من بينها »بي بي« 

البريطانية تقدمت إلى املناقصة التي طرحتها القاهرة في أكتوبر/تشرين األول املاضي.
وكانت الحكومة قد تعاقدت أيضًا مع شركة سوناطراك الجزائرية، الستيراد ست شحنات من الغاز املسال 

بني أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول املقبلني، فضا عن شحنات غاز من شركة غازبروم الروسية تناهز 
35 شحنة تتسلمها القاهرة ابتداء من العام الحالي وحتى عام 2020. وسبق ملصر أن استكملت اتفاقا مع 

شركة هوج النرويجية إلمداد الباد بوحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز )تحويل الغاز املسال إلى حالته 
الغازية( تسمح للباد بالبدء في استيراد الغاز املسال، ومن املتوقع أن يتم تدشني املشروع في مارس/آذار 

املقبل. وتاقي القاهرة صعوبات في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الدعم الحكومي الكبير للوقود، وأدى 
هذا الدعم إلى تحويل مصر من ُمصدر للطاقة إلى مستورد لها في السنوات القليلة املاضية، وقد أسهم في 

هذا التحول االضطرابات السياسية واألمنية التي عاشتها الباد عقب الثورة املصرية. ولتقليص اعتمادها 
على االستيراد وزيادة إنتاجها املحلي، وقعت وزارة البترول األسبوع املاضي، ثاثة اتفاقات جديدة للتنقيب 

عن النفط والغاز، باستثمارات قدرها 47 مليون دوالر مع شركات من بينها توتال الفرنسية، وأوضح وزير 
البترول شريف إسماعيل، وفق وكالة »رويترز« أن باده أبرمت 53 اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، 

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

المواجهة

تطرح آلية توظيف 
العائدات النفطية 

سجاالت عديدة 
في الدول المنتجة، 
ومنها الجزائر، حيث 

يتصاعد النقاش حاليًا 
حول هذه القضية 

بعد االنخفاض 
ــادي واملــــالــــي لـــدى العالمي لألسعار ــتــــصــ عـــــاب الــخــبــيــر االقــ

محمد  الدكتور  الدولية  املالية  املؤسسات 
االقتصادي  القرار  صّناع  على  حميدوش، 
ــمـــادهـــم طــيــلــة ســـنـــوات  ــتـ ــر، اعـ ــزائــ ــجــ فــــي الــ
ــدات الــنــفــط فــقــط بــنــســبــة %80.  ــائــ عــلــى عــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  وقــــال فـــي حــديــثــه لـــ
لعائدات  األول  املصدر  تعد  العائدات  هــذه 
والــتــي وجــهــت مداخيلها  الــدولــة،  ميزانية 
نــحــو الـــدعـــم االجــتــمــاعــي لــلــمــواطــنــني بما 
قيمته 20 مليار دوالر سنويًا. ورأى الخبير 
محمد حميدوش أن هذا الدعم »غير عادل، 
االجــتــمــاعــيــة تستفيد  الــفــئــات  جــمــيــع  ألن 
منه، بغض النظر عن مستواها االجتماعي 
واالقـــــتـــــصـــــادي، حـــيـــث يــســتــفــيــد الــجــمــيــع 
سواسية )األغــنــيــاء، املــيــســورون والــفــقــراء( 
من املواد الغذائية واالستهاكية املدعومة، 
ومنهم من يستفيد منها ألغراض تجارية، 
بحيث يقومون ببيع املواد املدعومة، األمر 
ــارة كــبــيــرة ملــــوارد  الـــــذي يــتــســبــب فـــي خـــسـ

الباد«.
ــيــــدوش  ــمــ ــد حــ ــمــ ــحــ وأضـــــــــــــاف الــــخــــبــــيــــر مــ
أن املــــاحــــظ فــــي الـــســـيـــاســـة االقـــتـــصـــاديـــة 
التخطيط  فــي  النجاعة  غــيــاب  الــجــزائــريــة، 
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، الـــشـــيء الــــذي فــاقــم 

كثيرًا من امليزانية املرصودة لها. 
وأعــطــى الــدكــتــور محمد حــمــيــدوش بعض 
األمثلة عن غياب التخطيط الجيد، من قبيل 
-الغربي،  الشرقي  السيار  الطريق  مشروع 
ــــذي ُقـــــّدرت الــقــيــمــة املــالــيــة إلنـــجـــازه في  والـ
بدايته بمليار دوالر، ثم أعلن فيما بعد أن 
دوالر  مــلــيــارات   7 هــي  »الحقيقية«  قيمته 
ــاف  ــروع. وأضــ ــشــ ــرع فـــي تــنــفــيــذ املــ حـــني شــ

اعتبر الخبير االقتصادي والنفطي مهماه 
بـــوزيـــان، أن الــعــشــريــة األخـــيـــرة مــن تــاريــخ 
الــجــزائــر، عرفت توجه أصــحــاب الــقــرار في 
الجمهورية، إلى العمل على تدعيم وتعزيز 
ركــائــز »الـــدولـــة االجــتــمــاعــيــة« عــبــر اإلفـــادة 

من عائدات النفط، وخاصة الشق املرتبط 
بدعم الطبقة املتوسطة، باعتبارها املحرك 
ــــي لــلــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة، وقــيــمــة  ــاسـ ــ األسـ
االقــتــصــاد  تــحــريــك عــجــلــة  فــي  مساهمتها 

الوطني. 
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر بــــــوزيــــــان فـــــي تــصــريــحــه 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــــدول الــجــزائــريــة  لـــ
ــة مــن  ــمـ ــيــــة ضـــخـ ــيــــزانــ ــــك مــ ــــذلـ خـــصـــصـــت لـ
عــائــدات الــبــاد مــن الــنــفــط. وشـــدد على أن 
هذا التوجه، كان واليزال يصبو إلى خلق 
فرص الشغل والقضاء على البطالة، حيث 
تقلصت نسبتها من 30% سنة 1998 إلى 

9,2% خال العام املاضي. 
وأوضح املتحدث ذاته، أن هذا الخيار مكن 
الدولة الجزائرية من توفير مداخيل مهمة 
على تشجيع  إيجابيًا  انعكس  مــا  لــأســر، 
ــلــــي، األمــــــر الــــــذي حـــرك  االســـتـــهـــاك الــــداخــ
السوق والعملية االنتاجية الوطنية. وأكد 
بــوزيــان أن صــرف الــدولــة لــعــائــدات النفط 
بهذه الطريقة، خيار صائب، ملا له من أثر 
جيد على الجانب االجتماعي، الذي »خلق 
نوعًا من السلم بالباد، وجّنبها االحتقان 

واملشاكل االجتماعية«.
الجزائر وباعتمادها  أن  بوزيان،  وأضــاف 
عـــلـــى عــــائــــدات الـــنـــفـــط اســـتـــطـــاعـــت تــوفــيــر 
مــلــيــونــي مــســكــن مـــوجـــه ملــخــتــلــف الــفــئــات 
االجتماعية، داخــل املــدن واألريـــاف. وأورد 
فــــي حـــديـــثـــه، أن الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة ســتــشــهــد 
مليون وحــدة سكنية جديدة،   1.6 تشييد 
للقضاء على مشاكل السكن نهائيًا بحلول 
أن هذا  ذاتــه،  املتحدث  سنة 2019، واعتبر 
املخطط »يعد وحده إنجازًا غير مسبوق، 
ويظهر أن دولة الجزائر توظف بشكل جيد 

عائدات النفط لدعم حاجيات مواطنيها«.
ولــفــت الــدكــتــور بـــوزيـــان خـــال دفـــاعـــه عن 
حــرص الــجــزائــر فــي صــرف عــائــدات النفط 
طــيــلــة الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة، إلــــى مــســألــة دعــم 
الزيادة  عبر  للمواطنني،  الشرائية  الــقــدرة 
العام  القطاعني  وعمال  أجــور موظفي  في 
والـــخـــاص. حــيــث قــفــز الــحــد األدنــــى لأجر 

»الــعــربــي  املـــتـــحـــدث ذاتـــــه فـــي تــصــريــحــه لـــ
الــجــديــد«: »أن وزيـــر املــالــيــة الــســابــق صرح 
املذكور  السيار  الطريق  أن مشروع  بــدوره 
وهو  دوالر،  مليار   16 قيمته  بما  سينجز 
الــذي لم ينته بعد، ويعرف  املشروع نفسه 
مـــشـــاكـــل كـــبـــيـــرة مــــع مــجــمــوعــة »كــــوجــــال« 
الــيــابــانــيــة املــنــفــذة، وهـــو الــخــاف الـــذي قد 
يــجــر أعــبــاء مــالــيــة إضــافــيــة، إذا مــا دخلت 

القضية إلى املحاكم«.
وشــــدد الــخــبــيــر املـــالـــي مــحــمــد حــمــيــدوش، 
على ضرورة اتخاذ ساسة الجزائر لقرارات 
»تــحــيــيــد الــقــطــاع الــعــمــومــي عـــن املــشــاريــع 
والتنموية«. ونصح بضرورة  االقتصادية 

الوطني من 8000 دينار )قرابة 58 دوالرًا( 
 18 إلــى  املــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  نهاية 
)قرابة 197 دوالرًا( نهاية سنة  ألف دينار 
2012. وأضاف أن هذه الخطوة، صاحبتها 
مواصلة دعم املواد االستهاكية األساسية، 
ــعــــار املــــحــــروقــــات فــي  وشــــــدد عـــلـــى أن أســ

الجزائر هي األرخص في العالم.
ــــى أن الـــدولـــة  ــار الــخــبــيــر الــنــفــطــي إلـ ــ ــ وأشـ
أنـــجـــزت خــــال الــعــشــر ســـنـــوات األخـــيـــرة، 
شبكة طرقات واسعة وجسور وسدود في 
إطار تعزيز البنية التحتية. »ولعل أبرزها 
الطريق السيار شرق غرب، وخط توصيل 
املــاء الصالح للشرب إلــى واليــة تمنراست 
مــا يعد  عــلــى مــســافــة 700 كيلومتر، وهـــو 

مشروع القرن في الباد«.
بالتأكيد على   بــوزيــان  الدكتور  واســتــدرك 
»ضرورة تواجد الدولة بقوة في املشاريع 
ــيـــث املــــراقــــبــــة، قــصــد  ــتــــصــــاديــــة مــــن حـ االقــ
تجاوز التراخي في تنفيذ بعض املشاريع 
الجهات  قبل  مــن  واالقــتــصــاديــة،  التنموية 
املـــشـــرفـــة عـــلـــى تــنــفــيــذهــا، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الوقوف بحزم أمام تزايد وتيرة االستيراد 

وتهريب العملة الصعبة«.
ــــادي تــصــريــحــه  ــتـــــصـ ــ ــم الـــخـــبـــيـــر االقـ ــتــ وخــ
بــطــرح إنـــجـــاز اعــتــبــره جـــد مــهــم، ويتمثل 
الخارجية  الديون  من  الباد  تخليص  في 
التي تجاوزت سنة 1998 الـ 30 مليار دوالر 
لتصل اآلن إلى حدود الـ 3.4 مليارات دوالر.

فسح املجال أمام القطاع الخاص، واالبتعاد 
عن تمويل املشاريع من خزينة الدولة، مع 
فتح الباب أمام البورصة واملصارف للقيام 
ــا حميدوش  بــدورهــا فــي هـــذا املــجــال. ودعـ
كذلك إلى اهتمام الدولة بميزانية التسيير 
فـــقـــط، أمـــــا مـــيـــزانـــيـــة الــتــجــهــيــز فــيــجــب أال 
يــتــعــدى تــمــويــل الـــدولـــة لــهــا الــحــاجــز الــذي 
ــات مـــعـــيـــنـــة فــــقــــط. وخـــتـــم  ــاســ ــيــ يـــغـــطـــي ســ
اهتمام  بــضــرورة  تصريحه  ذاتــه  املتحدث 
اإلنتاج  وتطوير  بتنويع  الجزائر  حكومة 
الــوطــنــي مـــع تــرشــيــد الــنــفــقــات الــعــمــومــيــة، 
وعدم التركيز على العائدات النفطية فيما 

يتعلق بااليرادات العامة للدولة.
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يونس بلفالح

       )High Performance  »األداء عــالــيــة  »الــحــوســبــة  تــعــتــبــر 
شــهــدتــه  الـــــذي  الــكــبــيــر  الـــتـــطـــور  أوجـــــه  أحــــد   Computing( 
ــال  واملـــعـــلـــومـــات، فــعــلــى الـــرغـــم من   تــكــنــولــوجــيــات االتــــصــ
ــقــــرن املــــاضــــي إال أن  ــى مــنــتــصــف الــ ــ ــرجـــع إلـ أن نــشــأتــهــا تـ
وتدخل  األخير.  العقد  استخدامها تضاعف  وتطور خال 
األعــمــال  صلب  فــي  هــذه  التكنولوجية  التقنيات  منظومة 

واالستثمارات.
املــتــكــامــل  املــــســــار  ذاك  األداء  عـــالـــيـــة  بــالــحــوســبــة   وُيـــعـــنـــى 
مـــن الــعــمــلــيــات، الــتــي تــقــوم بــربــط مــجــمــوعــة مـــن  األجــهــزة 
املعلوماتية بطرق محددة من  أجل االرتقاء باألداء وإنجاز 
ــــرع، حــيــث يــتــم تـــوزيـــع األنــشــطــة بشكل  املـــهـــام بــطــريــقــة أسـ
نظم  التخزين،  وتحسني  املــعــالــجــات،  على  للعمل   مــتــوازن 
الــبــيــانــات، ثــم املــحــافــظــة عليها ببرامج  وانــتــقــاء وتــحــلــيــل 

مركبة ودقيقة.  
ــا عـــتـــيـــدا فــي  ــنـ لـــقـــد أصـــبـــحـــت الـــحـــوســـبـــة عـــالـــيـــة األداء ركـ
اســتــراتــيــجــيــات املــؤســســات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، فهي 
تمثل آلية مهمة  لتحقيق ميزة  تنافسية باألسواق. وبذلك، 
الصناعي  التصميم  عــلــى  األداء  عــالــيــة  الــحــوســبــة  تــســاعــد 
وبناء التصورات الهيكلية  حول املنتجات، كما تساهم  في 
تحقيق فاعلية أكثر من خال تقليل الكلفة وزيادة مردودية 

اإلنتاج.   
وعلى هذا األساس، تسارع استخدامها وتضاعفت وتيرة 
التطبيقات املتعلقة بها لتشمل مجاالت متعددة. في املجال 
الطبي  يستعان بها  الكتشاف األمراض والقيام بفحوصات 
الشبكة الصحية عبر نمذجة  متخصصة وتعزيز خدمات 
األعـــضـــاء و األدويــــــة وإرســـــاء مــســالــك  الــرعــايــة. ويــلــجــأ لها 
األجــهــزة،  واخــتــبــار  امليكانيكي  التصميم  فــي  املــهــنــدســون 
بــإجــراء  تــقــوم  الــحــوســبــة عــالــيــة األداء  املــثــال،  فعلى سبيل 
مــحــاكــاة  رقــمــيــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات وقـــيـــاس مــســتــويــات 
األمان بها، التنقيب عن املوارد الطاقية و نمذجة الخزانات، 
حيث تسمح هذه التقنية بتصوير  طبقات األرض وعرض 
خصائص املوارد الطاقية من مياه ونفط ثم  معرفة إمكانية 
ــــواد الـــخـــام إلـــى مـــواد  االســـتـــخـــراج، وكــلــفــة تــحــويــل هـــذه املـ

 صناعية.  
لتحليل  كوسيلة  األعمال  وإدارة  االقتصاد  في  وُتستعمل 
املخاطر املالية وتدبير التداول اآللي، وفي املجال اإلعامي، 
تــمــكــن  مــن إنــشــاء  املــحــتــويــات الــرقــمــيــة والـــرســـم بمساعدة 
الــحــاســوب وتــحــســني جــــودة الـــصـــورة واملــــؤثــــرات، ناهيك 
األحــوال  بالطقس عبر  توقع  عن استخداماتها في  التنبؤ 
مــن طرف  عليها  واالعــتــمــاد  الطبيعية،  والــكــوارث  الجوية 
املختبرات العلمية واألكاديمية  إلجراء البحوث املعمقة في 

 مناهل العلوم. 
وبناًء على ما سبق، تتميز الحوسبة عالية األداء بمستقبل 
زاهـــر، فالرهان عليها كبير ويــبــدو ذلــك واضــحــًا مــن خال 

توجه  عدة قطاعات  إلرساء نظامها واالستفادة من منحها. 
وتجدر اإلشارة هنا إلى استخدامها في الفحوص الدقيقة 
ملكافحة  التهريب واملخدرات، والعمل  بها لتطوير النماذج 
الرياضية واألبحاث التطبيقية الكاشفة عن تزوير بطاقات 
الــهــويــة  واالئــتــمــان، حــيــث أن نسبة االحــتــيــال املــالــي تصل 
 إلى   %  20 من حاالت االحتيال في العالم، ثم دورها الكبير 
في صياغة نماذج  ملواجهة املخاطر والــكــوارث بما يحقق 
استخدامات  تمتد  للمؤسسات.  والسامة  الداخلية  األمــن 
الــحــوســبــة عــالــيــة األداء إلــــى  الــقــطــاع الــبــيــئــي عــبــر تــقــويــة 
البحث في املصادر البديلة للطاقة، والقيام  بمحاكاة لتلوث 
التنمية  املستدامة من خال  البحار وتعزيز مكاسب  مياه 

تطبيقات للصيانة واستباق األخطار البيئية.  
ــــدول الــعــربــيــة، تــحــتــل اإلدارات الــحــكــومــيــة املــراتــب  وفـــي الـ
الحوسبة  التي تتوفر على  املــؤســســات  فــي ترتيب  األولـــى 
عالية األداء   بما  يتجاوز 60 مليون دوالر كقيمة االستثمار، 
مليون   54 مجموعه  بما  والصناعة  التعليم  قطاع  يليها 

دوالر، مما يؤكد  األهمية التي تحظى  بها هذه التقنية. 
عـــاوة على ذلـــك، تشير الــعــديــد مــن الـــدراســـات الغربية أن 
مربح  األداء  الحوسبة  عالية  تكنولوجيا  فــي  االســتــثــمــار 
مرات،  قد يتضاعف ثاث  االستثمار  فعائد  بنسب  عالية، 
كما تمكن املؤسسات االقتصادية من خفض معدل  الخطر 

عبر إجراءات وقائية متينة.     
ومما ياحظ في هذا الشأن، أن استعمال  الحوسبة عالية 
التي تتوفر  الكبرى  األداء  يظل محصورًا عند املؤسسات 
على  بنيات قادرة  على مرافقة إنجازات هذه التقنية وعلى 
رأســمــال بــشــري ذي كــفــاءة عــالــيــة، خــصــوصــًا أن تحديات 
هذه التقنية تتجلى  في كيفية االستفادة منها  دون التأثير 
على ميزانية املؤسسة، وكذلك بالتوفر على صمامات أمان 
املهددة  املعلوماتية  أمــام  االختراقات  منيعًا  تشكل حصنًا 

ألمنها.  
 )باحث وأكاديمي مغربي(     

محمد عبده أنعم

قال الخبير االقتصادي توفيق الجراح لـ»العربي الجديد«، إن 
القطاع العقاري يستفيد سنويًا من النشاط الذي تقوم به 
هيئة الرعاية السكنية والحكومة الكويتية، من أجل تأمين 
على  للحصول  بطلب  يتقدمون  الذين  للكويتيين  المنازل 
سكنهم الخاص. وأن هذا الدعم  يساهم بشكل كبير في 
ارتفاع كلفة السكن، إضافة إلى ارتفاع كلفة إيجار المنازل، 
نظرًا للمساحات الواسعة التي توفرها الدولة والتي ال تقل 

عن 400 متر مربع للشقة للمواطن الكويتي.

طلب مدعوم على السكن

ــع قـــطـــاع األعـــمـــال فـــي ظـــل تــنــامــي  ■ مـــا هـــو وضــ
الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة والــعــنــف وتـــدهـــور الــوضــع 

األمني؟
ــال مــتــوقــف  ــ ــمـ ــ ــول إن قـــطـــاع األعـ ــقــ يــمــكــن الــ
ومشلول. نعاني من عدم االستقرار، وكثير 
مـــن األمــــــوال الــوطــنــيــة تــهــاجــر لــاســتــثــمــار 
توفر  لــعــدم  طبيعية  كنتيجة  الــبــلــد  خـــارج 
األمــن واالســتــقــرار السياسي، وعــدم وجــود 
بـــيـــئـــة مـــائـــمـــة لـــاســـتـــثـــمـــار. وقــــــد أفـــضـــت 
ــطـــورات الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة األخـــيـــرة  ــتـ الـ
الــنــشــاط الصناعي  فــي  إلـــى تــدهــور خطير 

والتجاري والزراعي والخدمي.

ــي بــلــد تــتــقــاذفــه  ــرار فـ ــقـ ــتـ ■ ومـــتـــى يــتــحــقــق االسـ
الصراعات واألزمات؟

لــيــس الــيــوم وال قــبــل عــامــني. مــنــذ عـــام 1962 
ونحن نتطلع إلى استقرار بلدنا الذي يعيش 
في  إال  االستقرار  يتحقق  ولن  االضطرابات، 
حــالــة واحـــــدة، وهـــي أن يــتــم ســحــب الــســاح 
مـــن كـــل مـــواطـــن يــمــنــي أو لــنــقــل مــنــع حــيــازة 
بــاألمــان  أن نشعر  الـــســـاح. ال يمكن  وحــمــل 
أو االستقرار والساح موجود في كل بيت. 
لن نشعر باألمن ورجــل األمــن اليستطيع أن 
يـــؤدي واجــبــاتــه واألشـــخـــاص الــذيــن يــمــرون 
أمامه مسلحون أكثر منه. وعندما يتم منع 
ــتـــرون كــيــف أن  ــن، سـ ــ الـــســـاح ويــتــحــقــق األمــ
القطاع الخاص سيستثمر بأمان وسيتوسع 

وينمو ويخلق فرص عمل.

ــتــــطــــورات الــســيــاســيــة  ــ ــا هــــو مــوقــفــكــم مــــن ال ■ مــ
األخيرة؟

 أصدر االتحاد في ضوء التطورات الجديدة 
بــيــانــًا عــبــر فــيــه عـــن قــلــق الـــقـــطـــاع الــخــاص 
بــكــل شــرائــحــه وشـــركـــاتـــه وأفــــــــراده، بسبب 
التطورات املتسارعة التي تشهدها الساحة 
سلبًا  تنعكس  التي  األحـــداث  تلك  اليمنية، 
على الوضع االقتصادي وتحبط محاوالت 
ــودة األعــمــال  اســتــعــادة الــوطــن عــافــيــتــه، وعــ
ــــى مـــرحـــلـــة الـــنـــمـــو واإلنـــــتـــــاج. ونـــحـــن فــي  إلـ
قيادة االتحاد حريصون على املشاركة مع 
كافة شرائح املجتمع في ترسيخ االستقرار 

الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي، وحـــذرنـــا مـــن أن 
انــهــيــار األوضــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــبــاد 
سيؤدي إلى كارثة كبيرة على كافة الصعد.

■ اإلعالم الرسمي شن أخيرًا هجومًا على القطاع 
الــخــاص واتــهــمــه بــالــجــشــع وبــأنــه غــيــر وطــنــي، ما 

تعليقكم؟
الشمولية،  األنظمة  نظرة  هــي  النظرة  هــذه 
ومــــن الــطــبــيــعــي أن يــســعــى املــســتــثــمــر  إلــى 
الربح، وهذا شيء بديهي وال يعتبر جشعًا 
ــتـــهـــازيـــة. يــنــبــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن  أو انـ
على  جــاهــدًا  ويعمل  االقتصادية  املنظومة 
خلق فرص عمل في ظل البطالة املوجودة. 
ــوم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بـــــدور اجــتــمــاعــي  ــقـ ويـ
إلى  وتــوجــهــه  تشجعه  أن  السلطات  وعــلــى 
عــمــلــه االجـــتـــمـــاعـــي، ال أن تــنــظــر لـــه بــنــظــره 
أن  املتعاقبة  الــحــكــومــات  على  كما  عــدائــيــة. 
تأخذ بيد القطاع الخاص في قيامه بواجبه 
االجــتــمــاعــي كــبــنــاء املــــدارس مــثــًا. نــأمــل أن 

تتغير النظرة تجاه القطاع الخاص.

الخاص  القطاع  بــأن  يقولون  االقتصاد  خــبــراء   ■
اليمني صغير ومحدود، ملاذا ال يتوسع؟

ــزال  نـــعـــم، الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الــيــمــن اليــ
ــًا مـــــــحـــــــدودًا، واليـــــــــــــزال مـــحـــصـــورًا  ــاعــ ــطــ قــ
املتعاقبة.  الحكومية  الــســيــاســات  نتيجة 
إذا ســـاعـــدت الــحــكــومــة عــلــى نــمــو الــقــطــاع 
ســواًء  بالتأكيد،  الثمار  فستأتي  الخاص، 
ــكــــومــــة مــن  ــتــــوى مـــــدخـــــول الــــحــ ــلــــى مــــســ عــ
القطاع  أو على مستوى نشاط  الضرائب، 
اآلن  الــخــاص  القطاع  يقوم  ال  االجتماعي. 
بدوره االجتماعي، ألنه ال يزال يشعر بأن 
أنــه يخاف نتيجة  مدخوله محدود، حتى 

لعدم شعوره باألمان.

■ نسمع في السنوات األخيرة عن الشراكة بني 
هذا  في  أيــن وصلتم  الخاص،  والقطاع  الحكومة 
الجانب وهل أصبحت الشراكة مجرد شعار مع 

التطورات األمنية األخيرة؟
كــانــت الــشــراكــة دائــمــًا شــعــارًا فــي املــاضــي، 
والزالــــــــت فــــي الـــحـــاضـــر شــــعــــارًا. نــتــحــدث 

جــمــيــعــًا عـــن الــشــراكــة مـــن خـــال الــلــقــاءات 
واالجـــتـــمـــاعـــات والــصــحــافــة، لــكــن لــأســف 
الشديد لم تتحقق هذه الشراكة على أرض 
الواقع طوال الفترة املاضية، علمًا أن هذه 
الــشــراكــة أســاســيــة للنهوض بــالــوطــن، فا 
يمكن أن يطير طير بجناح واحد، والبد أن 

يطير بجناحني.
الذي  الشراكة  قانون  مشروع  هناك  طبعًا 
اليـــزال تحت الــدراســة، وهــو قــانــون اليــزال 
الخاطئة  األفـــكـــار  لبعض  نتيجة  مــتــعــثــرًا 
ــهــــزة  ــعـــض األجــ ــل بـ ــبـ ــتــــي طــــرحــــت مــــن قـ الــ
ــــى درجــــة  الـــحـــكـــومـــيـــة، والــــتــــي لــــم تـــصـــل إلـ
مـــن الـــوعـــي واإلحــــســــاس بــأهــمــيــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص، والزالــــــت تــفــكــر بــعــقــلــيــة قــديــمــة. 
وأفكارنا  وتحفظاتنا  رؤيتنا  قدمنا  نحن 
لـــهـــذا الـــقـــانـــون، واملـــــــواد الـــتـــي نـــرغـــب بــأن 
يتضمنها، كي تكون هنالك بالفعل شراكة 
حقيقية بني القطاعني الخاص والحكومي.

■ هل يدل هذا على تجاهل القطاع الخاص ودوره 
في االقتصاد؟

ليس تجاهًا وإنما عدم استيعاب ألهمية 
الشراكة، التي تنظم عملية مشاركة القطاع 
الخاص في البنى التحتية، كبناء املوانئ 
ــارات وإنــــشــــاء مـــحـــطـــات الــكــهــربــاء  ــ ــطــ ــ واملــ
والـــطـــرقـــات. يــعــتــمــد الــعــالــم كــلــه اآلن على 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي بـــنـــاء هــــذه املـــرافـــق، 
ــازال تفكيرنا لــأســف قــاصــرًا فــي هــذا  ــ ومـ
ــأن الـــدولـــة البـــد أن  الـــشـــأن، حــيــث نعتقد بـ
تقوم بكل شيء ولذلك لم نصل إلى شيء. 
تعاني اليمن من مشاكل مالية كثيرة جدًا، 
لذلك كان من األفضل أن تكون الحكومات 
أكــثــر انفتاحًا فــي إشـــراك الــقــطــاع الخاص 
ـــع املــهــمــة  ــاريـ ــشــ ــل هــــــذه املــ ــثـ ــــي تـــنـــفـــيـــذ مـ فـ
لــلــوطــن، أي إنـــجـــاز الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي 
تساعد على عملية التنمية. حيث ال يمكن 
أن توجد تنمية حقيقية بدون وجود بنى 
تحتية قوية. وأشك بأن الحكومات قادرة 
عــلــى الـــقـــيـــام بــمــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لوحدها. أقوى الدول في العالم اآلن وهي 
املــواضــيــع إلى  دول غنية جــدًا تسلم هــذه 
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يحذر رئيس االتحاد العام للغرف التجارية اليمنية محمد عبده سعيد أنعم، وهو رجل أعمال 
بارز وعضو في البرلمان اليمني، من انهيار ضخم في األوضاع االقتصادية في البالد. ويؤكد 

أن ال إمكانية لكي يتسع عمل القطاع الخاص في ظل غياب االستقرار

الحوسبة عالية األداء ركيزة المؤسسات

يتميز القطاع العقاري 
الكويتي بقدرته على 

جذب االستثمارات، كونه 
المالذ اآلمن في ظل 

انخفاض أسعار النفط، 
خصوصًا مع عوائده 
االستثمارية التي تصل 

إلى 5% والتي تعتبر من 
األعلى عالميًا

72

 %5.5

ساعة هي الفترة 
المستغرقة لحصول 

المستثمرين على 
تراخيص تتعلق بالنشاط 

العقاري الكويتي، 
حيث تسعى السلطات 
إلى تقديم يد العون 
والمساعدات الفنية 

للمستثمرين

نسبة انخفاض قيمة 
العائدات النفطية في 

السنوات الماضية بسبب 
األزمة المالية العالمية 

التي ضربت معظم 
اقتصادات العالم ، 

ما ساهم في تنمية 
االستثمار العقاري

حوار األسبوع

اتجاهات عقارية

تكنولوجيا واتصاالت

الكويت: 100 مليار دوالر استثمارات عقارية متوقعة
الكويت ـ خالد محمد

يحتل القطاع العقاري حيزًا مهمًا في النشاط 
االقتصادي في الكويت. حيث نمت تداوالته  
إلــى 14.16 مليار  العام 2014 بنحو %6  في 
دوالر، تـــوزعـــت عــلــى الــنــشــاط االســتــثــمــاري 
شركة   100 وتتنافس  والــتــجــاري.  والسكني 
ــة مــــدرجــــة فــي  ــركـ عـــقـــاريـــة مــــن بــيــنــهــا 50 شـ
الــبــورصــة الــكــويــتــيــة عــلــى الــقــطــاع، وقـــد بلغ 
حجم االستثمارات نحو 105 مليارات دوالر 
فـــي الـــعـــام 2014، مـــع تــوقــعــات بـــأال تــقــل عن 
100 مــلــيــار دوالر هـــذا الـــعـــام، وســـط تــعــاون 
الجهات املعنية في منح التراخيص ومراقبة 

املشاريع واملنتجات املقدمة للعماء.

االستثمار المضمون
لــفــت رئــيــس اتـــحـــاد الــعــقــاريــني فـــي الــكــويــت 
تــوفــيــق الــــجــــراح، أن الــقــطــاع الـــعـــقـــاري ُيــعــد 
ــمــــون بـــالـــنـــســـبـــة لــجــمــيــع  ــثــــمــــار املــــضــ ــتــ االســ

رجــال األعــمــال فــي الكويت، فــي ظــل الضعف 
ــــل الــــــــذي تــــعــــانــــي مــــنــــه الــــبــــورصــــة  ــــواصـ ــتـ ــ املـ
أسعار  فــي  املستمر  واالنــخــفــاض  الكويتية، 
يتوزع  القطاع  في  النشاط  أن  مبينًا  النفط. 
بني ثاثة فروع رئيسية وهي العقار السكني 

واالستثماري والتجاري.
وقــــال الـــجـــراح لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: يحتل 
قطاع اإلســكــان املرتبة األولــى في الــتــداوالت 
الــعــقــاريــة، مــســتــحــوذًا عــلــى نــحــو 45 % من 
الطلبات من الكويتيني والوافدين في الدولة، 
مــســتــفــيــدًا مـــن الــنــمــو الــســكــانــي املـــتـــواصـــل، 
وارتفاع عدد الزيجات في الدولة والتي تقدر 
بنحو 10 آالف حالة زواج تقريبًا. ما يساهم 
في زيــادة الطلب على الحصول على الشقق 

في جميع أنحاء الدولة.
ــقــــطــــاع  ــوذ الــ ــحــ ــتــ ــســ وبــــحــــســــب الــــــــجــــــــراح، يــ
االســـتـــثـــمـــاري عــلــى نــحــو 35% تــقــريــبــًا من 
الــنــشــاط الـــعـــقـــاري، فـــي حـــني يــحــتــل الــقــطــاع 
الــتــجــاري املــرتــبــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة بنحو 

20%. كما يشهد القطاع رواجًا خصوصًا في 
املوالت واملجمعات التجارية، إذ يتراوح سعر 
إيــجــار املــتــر املــربــع داخــــل املــحــل فــي املجمع 
التجاري بني 40 و120 دينارًا أي ما بني 130 
و400 دوالرًا حسب موقع املحل والدورالذي 
يقع فيه، بينما يبلغ نحو 220 دوالرًا للمتر 

املربع في مدخل املجمع التجاري.
ــا بــالــنــســبــة الـــى أســعــار الــقــطــاع السكني،  أمـ
أشـــار الــجــراح أن ســعــر إيــجــار املــتــر يــتــراوح  
بني 90 و220 دوالرًا، بينما يترواح في مجال 
ــة مــا بــني 200 و550  ــ تــأجــيــر املــكــاتــب اإلداريــ

دوالرًا تقريبًا.

ارتفاع التداوالت
من جهة أخــرى، أوضــح املستشار العقاري 
لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة االمــتــيــاز عبد 
اللطيف عبد الرزاق، أن القطاع العقاري في 
للتداوالت  الكبير  بالحجم  يتميز  الكويت 
عــلــى مـــدار الــعــام، الفــتــًا أنــهــا بلغت نــحــو 4 

مــلــيــارات ديــنــار أي مــا يــعــادل 14.16 مليار 
الــقــيــمــة  شــكــلــت   ،2014 ــام  ــعـ الـ خــــال  دوالر 
ــلــــتــــداوالت فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر  ــلــــى لــ األعــ

األخيرة.
ونــــــّوه إلــــى أن الـــقـــطـــاع يــعــد األكـــثـــر ربــحــيــة 
بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن ورجـــــــال األعـــمـــال 
اليوم، إذ تتراوح العوائد السنوية بني 4.75 
و5.5%، أي أن العقار الذي يبلغ سعره 10.6 
مــلــيــون  نـــصـــف  نـــحـــو  يـــوفـــر  مـــايـــني دوالر، 
األعلى على  النسب  دوالر سنويًا، وهــي من 

املستوى العاملي.
وقــال عبد الــرزاق لـ »العربي الجديد«: يصل 
عدد الشركات العقارية املوجودة في السوق 
الكويتية إلى نحو 100 شركة من بينها 50 
ــــأوراق  شـــركـــة مـــدرجـــة فـــي ســــوق الــكــويــت لـ
املــالــيــة، وهــــذه الــشــركــات تــعــمــل عــلــى توفير 
الــكــويــت. مقدرًا  الــعــقــارات فــي جميع مناطق 
االستثمارات في الشركات خال العام 2014 
منها   %40 نحو  دوالر،  مليارات   105 بنحو 

ــتـــوزع بـــاقـــي املــشــاريــع  فـــي الـــكـــويـــت، فــيــمــا تـ
بني دول الخليج والعالم العربي، فضًا عن 
أوروبا وأميركا وأفريقيا. ونّوه إلى أن أرباح 
الشركات املدرجة بلغت نحو 1.7 مليار دوالر 
الــعــام 2014، بنمو ال يقل عــن 3% عن  خــال 

العام 2013.
ــك، يحتل الــعــقــار فــي الــكــويــت املرتبة  إلـــى ذلـ
ــد الـــنـــفـــط،  ــعـ ــد بـ ــوائــ ــعــ ــيـــث الــ ــة مــــن حـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــاد فــــي الــــفــــتــــرة األخـــــيـــــرة مــــن بــحــث  ــفــ ــتــ واســ
ــن الـــعـــوائـــد املــضــمــونــة على  املــســتــثــمــريــن عـ
بحسب  والطويل،  واملتوسط  القصير  املــدى 
الخبيرالخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم. 
وأشار األخير إلى أن النشاط العقاري يتميز 
بــتــنــوع الـــنـــشـــاطـــات فــيــه مـــن االســـتـــثـــمـــارات 
والتجارة، فضًا عن دخول القطاع الصناعي 
إلــى حــيــزه فــي الــفــتــرة األخــيــرة عبر الــشــروع 
الشويخ  في  الصناعية  املــدن  بعض  بإنشاء 

والساملية.
وقــــال الــدغــيــشــم لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« نمت 
6 % خال  بنحو  الــعــقــاري  القطاع  مبيعات 
الــعــام 2014، ووصــلــت إلــى 4 مليارات دينار 
أن  مبينًا  دوالر،  مليار   14.16 يــعــادل  مــا  أي 
الكويتيني  السوق يقسمون بني  العماء في 
ويشكلون نحو 57 %، والوافدين ويشكلون 
السكني.  الــقــطــاع  فــي  يتركز  وأغلبهم   %  43
القانون الكويتي يمنع تمّلك  خصوصًا وأن 
الوافدين ويسمح لهم باالستئجار، مع منح 
الحق للمالك برفع اإليــجــارات كل 5 سنوات 

بنسبة 5 إلى 20 %.
ولفت إلى أن السوق الكويتية تتميز بإقامة 
12 معرضًا عقاريًا على مــدار العام، وتشهد 
مــشــاركــة مــن الــشــركــات الــعــامــلــة فــي الــســوق 
ــــى بـــعـــض الـــجـــهـــات  ــة إلــ ــافــ ــيـــة، بــــاإلضــ ــلـ املـــحـ
الــتــمــويــلــيــة كـــاملـــصـــارف، وبــــني أن الــشــركــات 
ــيـــع مـــشـــاريـــعـــهـــا  ــبـ تـــعـــتـــمـــد طــــرقــــًا عـــــديـــــدة لـ
الكويت وخارجها، كالدفع  وعقاراتها داخل 
الدفع  أو  املباشر ومن دون تقسيط،  النقدي 
ــارف بــتــقــســيــط يـــمـــتـــد 10  ــ ــــصـ عــــن طــــريــــق املـ

سنوات بالحد األقصى.

 القطاع الخاص، ألنه أكثر كفاءة في إدارة 
ــرافــــق ولـــديـــه اإلمـــكـــانـــيـــات املـــاديـــة  هــــذه املــ

لتنفيذها. 
القطاع الخاص،  فلماذا نمتنع عن إشــراك 
املــرافــق يجب أن توجد  النهاية هــذه  وفــي 
داخــل اليمن. عندما ننشئ طريقًا عامًا أو 
نبني مطارًا أو ميناء، فبالتأكيد لن نبنيها 
خارج اليمن، وبالتالي ستبقى في النهاية 
واملــواطــنــني  والــدولــة  الحكومة  نظر  تحت 

بصفة عامة. 
إلــى درجــة من  إننا نأمل بالفعل أن نصل 
الوعي تتيح الفرصة للقطاع الخاص، في 
الحقيقية،  التنمية  في عملية  يــده  يمد  أن 

ــة، وهــــــــي مــن  ــيــ ــتــ ــحــ ــتــ كـــتـــنـــمـــيـــة الــــبــــنــــى الــ
األساسيات إليجاد عملية التنمية الكاملة.

■ ما هو الدور الجديد املتوقع للقطاع الخاص في 
الفترة املقبلة؟

أمــلــنــا كــبــيــر بـــأن يــتــفــعــل الــقــطــاع الــخــاص 
طــبــعــًا، إذا وصــلــنــا إلـــى مــرحــلــة االســتــقــرار 
ـــن الـــذي ينظر إلــيــه الــقــطــاع الــخــاص  واألمـ
بأهمية كــبــرى. أمــا فــي حــال بــقــاء الوضع 
عــلــى حــالــه، فــأعــتــقــد بـــأن الــقــطــاع الــخــاص 
ــــدودًا جـــــدًا فــي  ــــحـ أيـــضـــًا ســـيـــكـــون دوره مـ
قــطــاع استثماري  املــقــبــلــة، ألن أي  املــرحــلــة 
أي نشاط  أو  تــجــاري  قــطــاع  أو  أو تنموي 

اقتصادي يتطلب األمن واالستقرار.
ملنظمة  االنــضــمــام  لعملية  بالنسبة  وكـــذا 
الـــتـــجـــارة الـــعـــاملـــيـــة، فــــإن الـــقـــطـــاع الــخــاص 
أمــر مبكر، أســواقــنــا فتحت  يعتقد أن هــذا 
ــن، والــتــعــاريــف الــجــمــركــيــة عندنا  مــنــذ زمــ
أشعر  ال  وبــالــتــالــي  كــبــيــر،  بشكل  خفضت 
بأنه سيحصل أي تغيير كبير على القطاع 
التجارة  منظمة  إلــى  بانضمامنا  الخاص 
العاملية. إضــافــة إلــى الــخــوف فــي أن تغرق 
أكثر مما هي غارقة اآلن،  اليمنية،  السوق 
يــأتــي هــذا على  إذ  الــخــارجــيــة،  باملنتجات 
حساب املنتجات املحلية التي لن تتاح لها 

الفرصة أن تنمو بالشكل الطبيعي.
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ميثم الشخص

ــبـــورصـــات الــعــربــيــة بعملية  ــدأت الـــشـــركـــات املــــدرجــــة فـــي الـ ــ بـ
بيانات جوهرية  وهي  السنوية،  املالية  بياناتها  عن  اإلفصاح 
واملــرتــكــز األســـاس فــي عمليات الــتــداول فــي الــبــورصــة كونها 
أمواله  الذي يعتمد عليه املستثمر في توجيه  الرئيس  املحرك 

واستثمارها خالل الفترة املقبلة من العام 2015. 
وتأتي عمليات اإلفصاح هذه، بعد مشوار صعب قد ينتهي أو 
يجدد عند اإلعالن عن نتائج أعمال الشركات وبياناتها املالية، 
واألهم من ذلك التوزيعات املقترحة من قبل مجالس اإلدارات 
التي قامت ببذل كل الجهد الالزم من أجل رفع األربــاح خالل 

الفترة املاضية.
بشكل  النتائج  تلك  عن  اإلعــالنــات  عملية  تكثفت  فقد  وهكذا 
الخليج، وكانت  املاضي في بورصات  األسبوع  واضــح خالل 
التي  السوق السعودية األكثر نشاطًا في من حيث الشركات 
أعلنت عن نتائجها املالية من بني الشركات اإلجمالية املدرجة 
في البورصات العربية، إذ لم يتبق حتى اآلن سوى شركتني 
لــم تعلنا عــن نتائجهما بعد.  مــن أصــل 166 شركة مــدرجــة، 
في  نموًا  بياناتها،  أعلنت عن  التي  الشركات  معظم  وسجلت 
األربــاح على الرغم من الكثير من املعوقات ومشاكل التمويل 
واقتصار األعمال على قطاعات معينة مثل املصارف. ويعود 
ذلك إلى أسباب عديدة منها املنافسة الشرسة وارتفاع أسعار 

املواد األولية لصناعات عديدة. 
إال أن أهم تلك اإلعالنات وأبرزها هي للشركات القيادية وعلى 
السوق  األولــى في  القيادية  القائمة شركة »ســابــك«  تلك  رأس 
السعودية، والتي جاءت أرباحها دون مستوى الطموح، مقابل 
إعالنات أخــرى كانت أكثر تميزًا من حيث الربح الــذي سجل 
الشركات  مــن  وغــيــرهــا  »تصنيع«  مجموعة  مثل  جــيــدًا  نــمــوًا 

السعودية.
وعــلــى الــرغــم مــن كــل  اآلثـــار اإليجابية لــإعــالن عــن البيانات 
املــالــيــة، إال أن الــســوق الــســعــودي سجل تــراجــعــًا فــي األســبــوع 
فقط  إلــى %0.14  البورصة  لتتقلص مكاسب مؤشر  األخير 
منذ بداية العام وحتى الخميس املاضي. حيث لم تترك أسعار 

النفط أي فرصة لتقوية آثار اإلعالنات 
عــلــى قــــــرارات املــســتــثــمــر فـــي الــســوق 
استمرارية  ضغطت  وقــد  السعودية. 
البورصة  على  النفط  أســعــار  تــهــاوي 
الثالث  للشهر  تراجعها  تابعت  الــتــي 
ــتــوالــي. إال أن نــهــايــة األســبــوع  عــلــى ال
ــات لــبــعــض  ــعــ ــوقــ ــلـــت تــ ــمـ املـــــاضـــــي حـ

الخبراء تشير إلى ارتفاع أسعار النفط قريبًا، نظرًا للمخاوف 
أسعار  انــخــفــاض  جـــراء  مــن  العاملية  األســــواق  على مستقبل 
النفط، مما أدى إلى حصول بعض التماسك لدى املستثمرين، 
بــل ارتــفــع الكثير مــن مــؤشــرات األســـواق األوروبــيــة فــي نهاية 
انعطافات إيجابية  إلــى حصول  املــاضــي، ما يؤشر  األســبــوع 

مستقباًل.
التي  اإلعالنات  املزيد من  الخليجية  البورصات  بقية  وتنتظر 
ســتــؤثــر وبــشــكــل كبير عــلــى مــســتــوى الـــتـــداول أواًل وأحــجــام 
العام  من  األول  الربع  لبقية  السيولة  ستوجه  التي  الصفقات 

الحالي ثانيًا. 
النتائج السنوية  فهذا الربع يعتبر األكثر جداًل في ما يخص 
العامة للشركات املــدرجــة، وهــذا األمــر بــرز بقوة عقب األزمــة 
املستثمرين  مــن  الكثير  لــجــراح  بمثابة ضــمــادة  ليكون  املالية 
بالشراء بأسعار مرتفعة جدًا قبل عدة سنوات،  قاموا  الذين 
ويــنــتــظــرون أن يــعــوضــوا جـــزءًا هــامــًا مــن تلك الخسائر عبر 
على  باتت  التي  الشركات  وخاصة  فقدوها،  التي  التوزيعات 
مقربة من خسائر رأسمالية قاسية قد تعرضها للتصفية أو 
إجراءات أكثر شدة مثل تخفيض رأس املال لتتحول الخسائر 

من دفترية إلى خسائر محققة.
إدارة زيادة  اإلدارات دور في  لعدد من مجالس  كما سيكون 
لــلــغــايــة تــتــعــلــق بكيفية إقــنــاع  ــروف صــعــبــة  رأس مـــال فـــي ظــ
الذين بال  الحاليني،  املمولني بالدخول كشركاء مع املساهمني 
املــال كون  بــزيــادة رأس  باملشاركة  يرغبون  شك غالبيتهم ال 

شركتهم تعرضت لخسائر من أموالهم.
فــي عملية جذب  أســاســيــًا  الــتــوزيــعــات دورًا  إعــالنــات  وتلعب 
أو  محليني  ــواَء  ســ جـــدد  أو مستثمرين  جــديــدة  اســتــثــمــارات 
أجانب كون املكررات الربحية لعدد كبير من الشركات العربية 
التي  األجنبية  بــالــشــركــات  مــقــارنــة  مــغــريــة،  بــاتــت  والخليجية 
تأثرت كثيرًا باألزمة املالية. وعملية التوزيعات أيضًا تعزز من 

عمليات تأسيس الشركات. 
إذ أصبحت عملية التأسيس واالكتتاب الجديد بمثابة مؤشر 
مميز لقوة وحجم االستثمار والثقة بالدول التي تتحدى كافة 
معوقات التمويل. ويأتي ذلك عن طريق طرح شركات جديدة 
أو عن  األهلي،  الحكومي  التحالف  عبر 
طريق طرح مشاريع كبرى بمساهمات 
ــة، حــــتــــى تــســتــطــيــع  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة عـ ــيــ ــكــــومــ حــ
املستثمرين  مــن  كبير  عــدد  استقطاب 
بــريــق األســهــم  ــعــودة  ل الــذيــن يتطلعون 

مرة أخرى.
)خبير اقتصادي كويتي(

أحمرأخضر

قطار األرباح بدأ رحلته

البيانات المالية السنوية 
للشركات تحرك التداول في 

البورصات العربية



والـــتـــجـــاريـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة بــاســتــثــنــاء 
املطاعم  رأســه  وعلى  االستهاكي،  القطاع 
التعداد السكاني بمعدل 2 %  في ظل نمو 

سنويًا. 
بــقــوة في  بالتفكير  تــبــدأ شركته  ومــن هنا 

القاهرة ـ محمد علي

األكبر  االستهاكية  بالسوق  مصر  ُتــعــرف 
حجمًا في العالم العربي، وذلك استنادًا إلى 
املرتبة  الــذي يضعها في  السكاني  التعداد 
مليون   90 بنحو  املنطقة  دول  بــني  األولـــى 
نسمة. ويتسع قطاع املطاعم في ضوء هذه 
اإلحصائية الهامة يومًا تلو اآلخر، ويجذب 
استيعاب  إلــى  تصبو  ضخمة  استثمارات 

الطلب االستهاكي املتنامي.
حــيــث يــنــفــق املـــصـــريـــون 40% مـــن دخــلــهــم 
الــشــهــري عــلــى الــطــعــام، وفــقــًا إلحصائيات 
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
وهذا ما يفسر اإلقبال االستثنائي من قبل 
الشركات املحلية والعاملية على التوسع في 

إنشاء ساسل املطاعم. 
وال تقف اإلحــصــائــيــات عند هــذا الــحــد، بل 
رصد الجهاز ذاته استقبال القطاع الغذائي 
مشتريات بقيمة 27.1 مليار دوالر أميركي 
أو  تكنولوجية  وتــقــتــحــم شــركــات  ســنــويــًا. 
عقارية سوق املطاعم، وهو أمر الفت للنظر، 
ــك بــــهــــدف تـــعـــويـــض تـــبـــاطـــؤ الـــنـــشـــاط  ــ ــ وذلـ
األساسي، في ظل االضطرابات االقتصادية 
أنشطة صناعية  التي أصابت  والسياسية 

وتجارية وعقارية بالركود. 
ــار بـــشـــركـــة »رايـــــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــقــــول مـــديـــر االسـ ويــ
اتجهت  الشركة  إن  حسن،  كريم  القابضة« 
فــي عــام 2013 نحو مــزاولــة نشاط املطاعم 
ألول مـــــرة فــــي تـــاريـــخـــهـــا. فــخــصــصــت مــا 
يتجاوز أربعة مايني دوالر إلنشاء سلسلة 
الراقية، فضًا  التجارية  املراكز  مطاعم في 
عن استقدام خبراء طهي محترفني من دول 
مختلفة  ثقافات  مــن  أطعمة  لتقديم  العالم 

مثل إسبانيا وغيرها. 
ويضيف كريم لـ »العربي الجديد«، أن شركته 
رصدت فى أعقاب الثورة املصرية تداعيات 
ــة والــســيــاســيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــات االقـ ــرابــ ــطــ االضــ
املتتالية، على مختلف القطاعات الصناعية 

اختراق هذا القطاع الحيوي، وذلك من أجل 
االستفادة من وتيرة النمو املتسارعة التي 

يتميز بها بني كافة األنشطة االقتصادية. 
ــة مـــع مـــؤشـــرات  ــرؤيــ وربـــمـــا تــتــســق هــــذه الــ
ومــســتــهــدفــات خــطــة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــبــاد خــــال الـــعـــام املــالــي 
2014- 2015 الصادرة عن وزارة التخطيط. 
ــتـــهـــاك  ــتـــهـــدف أن يـــســـاهـــم االسـ ــمـــن املـــسـ فـ
الناتج  النهائي الخاص بنسبة 81.5% من 
املحلي اإلجمالي، أي ما يعادل 186.9 مليار 
دوالر أميركي. ويقول كريم: »يمكن تحقيق 
نوع من التكامل بقطاع املطاعم، وذلك لرفع 
شــراء  عبر  للنشاط،  االستثمارية  الــجــدوى 
مـــحـــال مــخــصــصــة ملــــزاولــــة نـــشـــاط املــطــاعــم 
وتأجيرها للغير، فضًا عن إعــداد وتوريد 

األغذية واملشروبات للمطاعم«.

ــدة مــــن حـــــنٍي آلخــــــر، خــاصــة  ــديــ ــات جــ ــركــ شــ
ــدام يــتــطــلــب وضـــع سياسة  ــ أن تــثــبــيــت األقــ
صــارمــة فــي التعامات مــع شــركــات توريد 
ــك لــضــمــان االلـــتـــزام بمستوى  األغـــذيـــة، وذلـ

جودة مدخوالت اإلنتاج. 
ــط الــحــديــث عـــن اإلقـــبـــال الــكــبــيــر على  ووســ
االستثمار في قطاع املطاعم، اليمكن إغفال 
دورها في توفير فرص العمل، فيشير راغب 
العمالة  بكثافة  يتميز  القطاع  هــذا  أن  إلــى 
مرورًا بكافة إداراته سواء في خدمة العماء 

أو املطبخ أو التسويق. 
ــا عــلــى صــعــيــد الـــجـــوانـــب االســتــثــمــاريــة  أمــ
التنفيذي  الرئيس  فُيلقب  املطاعم،  لنشاط 
لشركة التوفيق لاستثمارات املالية، خالد 
أبــوهــيــف، قــطــاع املــطــاعــم بــــ »قـــطـــاع النمو 
رغــم االضــطــرابــات«. ويقول »يكفي أن نرى 
أن ذلك النشاط يحقق ارتفاعًا في العائدات 
السنوية تتراوح بني 25% إلى 30%، وسط 
انعكست على  التي  االقتصادية  التحديات 
مــداخــيــل املــواطــنــني خـــال الــســنــوات األربـــع 

املاضية«.  
ويــؤكــد أبوهيف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، بأن 
ــم بــإمــكــانــهــم اســـتـــعـــادة  ــاعـ »أصــــحــــاب املـــطـ
ــــى خــمــس  إلــ أربـــــــع  ــــال  رؤوس األمـــــــــوال خــ
سنوات فقط، وهو مؤشر استثنائي ملعدل 
املــصــري،  االقــتــصــاد  فـــي  ــال  املــ دوران رأس 
املعدل إال عن طريق  وال يمكن تفسير هــذا 
وصــف املــصــريــني بـــ »مــلــوك االســتــهــاك في 

املنطقة«. 
 السوق مازالت قادرة 

َّ
ويقول أبو هيف بأن

املــطــاعــم، ويؤكد  مــن  املــزيــد  على استيعاب 
كذلك على أن القطاع يتميز بعوامل نجاح 
عـــديـــدة، مــثــل الــســاســة فــي الــحــصــول على 
الـــقـــروض فــي ضـــوء الــعــائــدات الــجــيــدة، بل 
أن املطاعم الجديدة نجحت في حجز مكان 
لها في السوق عبر رصد مخصصات مالية 
كبيرة للدعاية وتحديدًا الحمات اإلعانية 

التلفزيونية.

ــة لــلــســوق  ــ ــيــ ــ ــم األوروبــ ــاعـ ــطـ بـــعـــد هـــجـــرة املـ
املصرية عقب تبني الباد توجهًا اشتراكيًا 
مع قيام ثورة 1952، تعود هذه املطاعم مرًة 
أخـــرى، ولــكــن بعد مـــرور أكــثــر مــن 20 عامًا 
وتحديدًا في 1973 تحت مظلة »الفرنشايز« 
الــتــي ُتـــعـــرف بــــ »حـــق االمــتــيــاز الــتــجــاري«. 
وتفتح هذه الطريقة أبواب السوق املصرية 
ــيــــرة، مـــثـــل »كـــنـــتـــاكـــي«  ــهــ أمــــــــام مـــطـــاعـــم شــ
و»مــاكــدونــالــدز« و»بــيــتــزاهــت« و»ويــمــبــي«. 
وتعتبر سوق »الفرنشايز« في مصر شاملة 
لعدة قطاعات، في مقدمتها املطاعم بنحو 
108.2 مليارات دوالر، وذلك وفقًا للجمعية 
املصرية لتنمية األعمال باستخدام الخبرة 

العاملية »أفدا«. 
وتــقــتــضــي اتـــفـــاقـــيـــات »الـــفـــرنـــشـــايـــز« مــنــح 
الشركات الكبرى عامتها التجارية لشركة 
أخـــرى بــإحــدى األســــواق، مــع تقديم أنظمة 
الــتــشــغــيــل والــتــســويــق وتــزويــدهــا بأنظمة 
معايير  تطبيق  مــن  للتأكد  وذلـــك  رقــابــيــة، 
الــــجــــودة والــتــشــغــيــل، مــقــابــل شـــــراء االســـم 
التجاري وسداد نسبة من املبيعات تتراوح 
بني 2% إلى 6% سنويًا. وهي نسبة ُتسّدد 
حتى في حالة تكبد الشركة الحاصلة على 

االمتياز الخسائر بداًل من األرباح.
ــم  ــاعـ ويـــــقـــــول مــــديــــر إحــــــــدى ســــاســــل املـــطـ
الــكــبــرى فــي مــصــر، عـــاء راغــــب لـــ »الــعــربــي 
املواصفات  بمطابقة  »االلــتــزام  إن  الجديد« 
الــقــيــاســيــة الــعــاملــيــة واملــصــريــة، هــو املفتاح 
الحقيقي لنجاح نظام الفرنشايز، وضمان 
اكتساب العامة التجارية ثقة املستهلكني، 
واالســتــحــواذ عــلــى حــصــة مــن ســـوق ضخم 
مــــثــــل ســــــــوق مـــــصـــــر. واألهـــــــــــم هــــــو تـــقـــديـــم 
عـــروض سعرية جــذابــة تــتــاءم مــع رغبات 
املــســتــهــلــكــني، وفــتــح قــنــاة اتـــصـــال للتعرف 

على ردود أفعالهم باستمرار«. 
ــذه الـــعـــوامـــل تــرســم  ــ ويــــوضــــح راغــــــب أن هـ
باستمرار خريطة سوق املطاعم في الباد، 
حيث تشهد السوق املصرية خروج ودخول 

وتزعزع  الــثــورة  عقب  الباد  التي شهدتها 
حالة االستقرار األمنّي  والسياسّي. 

 املــطــاعــم فــي تونس 
ّ

ويــضــيــف الــســوســي أن
تنقسم إلى صنفني أساسيني، هما املطاعم 
الــســيــاحــّيــة الــتــي تــســتــهــدف  بـــاألســـاس فئة 
الــســيــاح والــطــبــقــة االجــتــمــاعــّيــة املــيــســورة، 
تمّثل  الــتــي  الشعبّية  أو  الــعــادّيــة  واملــطــاعــم 
90% مـــن مــجــمــل املــطــاعــم الــعــامــلــة فـــي هــذا 

 القطاع. 
إذ كــشــف بــحــث مــيــدانــّي لــلــمــعــهــد الــوطــنــي 
 عدد املطاعم السياحّية قد بلغ 

ّ
لإلحصاء أن

ســنــة 2013 نــحــو 400 مــطــعــم مــنــتــشــرة  في 
السياحّية  واملــنــاطــق  الــتــونــســّيــة  الــعــاصــمــة 
الكبرى على غرار املدن الساحلّية الشرقّية. 
أمـــــا املـــطـــاعـــم الـــشـــعـــبـــّيـــة فـــقـــد بـــلـــغ عـــددهـــا 
 بحسب نفس الدراسة 4020 مطعمًا في كافة 
العاصمة  وتستحوذ  التونسية،  األراضــــي 
عــلــى الــنــصــيــب األكـــبـــر مــنــهــا بــمــا يــزيــد عن 

3087  مطعمًا شعبيًا.  
كــمــا يــســاهــم هـــذا الــقــطــاع فــي تــوفــيــر قــرابــة 
ــغــــل  بـــصـــفـــة مـــبـــاشـــرة  ــــن شــ ــــوطـ 12 ألـــــــف مـ
ــات، كــالــطــبــخ  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــي مـــخـــتـــلـــف االخـ
الحرفاء. هذا باإلضافة  واملحاسبة وخدمة 
القطاعات  األخــرى  مجمل  على  تأثيره  إلــى 
التي ترتبط بأنشطة املطاعم كتجارة املواد 
الغذائّية والتجهيز املنزلّي وعمال الصيانة 

المطاعم العربية تـفتح شهية األرباح
الرياض ـ العربي الجديد

ينتشر في اململكة العربية السعودية أكثر 
من 5 آالف مطعم، ونحو 100 شركة تعمل 
فـــي مــجــال تــقــديــم املــنــتــجــات الــغــذائــيــة من 
خضار وحــبــوب ولــحــوم ودجـــاج وعصائر 
ــا. ويــســتــفــيــد قــــطــــاع املـــطـــاعـــم فــي  ــيــــرهــ وغــ
اململكة مــن نــمــو عـــدد الــســكــان الـــذي وصــل 
إلـــى 23 مــلــيــون نــســمــة، إضــافــة إلـــى الــدخــل 
الــذي ال يقل عن 2000 دوالر للفرد،  العالي 
ما يساعد املطاعم والشركات على تحقيق 
إيرادات وأرباح بمايني الــدوالرات سنويا. 
الفنادق  الــطــعــام فــي  وقــد وصــلــت مبيعات 
إلــى أكــثــر مــن 10 مــلــيــارات دوالر فــي 2014. 
وتم تحقيق 2.3 مليار دوالر أرباحا للقطاع 
مليار   28 بقيمة  واســتــثــمــارات   ،2014 فــي 

دوالر.

توسع قطاع المطاعم
التفاصيل، يقول عــدد من الخبراء إن  وفــي 
قطاع صناعات املطاعم في اململكة العربية 
الــســعــوديــة يــعــد بــمــثــابــة »الـــدجـــاجـــة الــتــي 
تبيض ذهبا«، خصوصا أنه من القطاعات 
إيــرادات  التي تكاد جميع شركاتها تحقق 
ــا يعكس  ــو مـ ــدار الــــعــــام. وهــ ــ عــالــيــة عــلــى مـ
االســتــثــمــارات الــهــائــلــة فــي افــتــتــاح املطاعم 
والـــفـــروع الــجــديــدة لــلــشــركــات فــي مختلف 

املحافظات واملناطق السعودية.
وأشــــــار املـــديـــر فـــي أحــــد املـــطـــاعـــم الــكــبــرى، 
داود الباشا، إلى أن املطاعم تعتبر من أهم 
القطاعات االقتصادية املوجودة في اململكة 
العربية السعودية، وسط اهتمام السلطات 
واملقيمني  السكان  حاجات  بتأمني  املحلية 
الغذائية  املنتجات  أن  إلــى  ولفت  الغذائية. 
متنوعة في الدولة، وتشمل جميع أصناف 
ــن الــخــبــز والـــحـــبـــوب والــخــضــار  الـــطـــعـــام مـ

والوجبات السريعة واللحوم والدجاج.
»الــعــربــي  وقـــــال الـــبـــاشـــا فـــي تــصــريــح لـــه لـــ
الــــجــــديــــد« إن مـــنـــاطـــق الــــريــــاض واملـــديـــنـــة 
املــنــورة تعد مــن األكــثــر نشاطًا فــي القطاع 
الكبيرة من  العام، نظرًا لأعداد  مــدار  على 
الحج  من  املناسبات  وتنوع  فيها،  السكان 

والعمرة واملؤتمرات االقتصادية.
ــنّي أن فـــي هـــاتـــني املــنــطــقــتــني نــحــو ألــف  ــ وبـ
مطعم و55 شركة تقدم املنتجات الغذائية. 
وهذه االستثمارات تحصل على تراخيص 
مــن وزارات الــصــحــة والــداخــلــيــة والــتــجــارة 
والــصــنــاعــة. مــشــيــدا بــالــتــجــاوب والــتــعــاون 
الكبير في تأمني مستلزمات هذه الشركات 

ومنحها التراخيص خال أقل من 72 ساعة 
تقريبًا.

ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــي املـــمـ ــ ــا أن فـ ــاشــ ــبــ وذكــــــــر الــ
السعودية اليوم، نحو 14 شركة في القطاع 
ومدرجة  الغذائية  املنتجات  بقطاع  ُتعنى 
في البورصة السعودية، ما يجعله القطاع 

األكبر في منطقة الخليج.
وتــعــمــل الــفــنــادق عــلــى افــتــتــاح املــطــاعــم في 
واملقيمني  العماء  رغبات  لتلبية  أروقتها، 
فــي الـــدولـــة. وفـــي هـــذا الــصــدد قـــال الخبير 
االقــــتــــصــــادي، رونـــــي الــــطــــارق، إن املــطــاعــم 
فــــي الـــفـــنـــادق الـــســـعـــوديـــة تـــقـــدم مـــأكـــوالت 
وال  عــديــدة،  مطابخ  مــن  غذائية  ومنتجات 
ــيــــة واألمــيــركــيــة  ســيــمــا الــلــبــنــانــيــة واألوروبــ
والـــخـــلـــيـــجـــيـــة، كـــاشـــفـــًا أن حـــجـــم مــبــيــعــات 
الــطــعــام فـــي الــفــنــادق تـــجـــاوز 10 مــلــيــارات 
دوالر خــال الــعــام 2014، نحو 50 فــي املئة 
املؤتمرات ومناسبات  أتــت من خــال  منها 
الزفاف السعودية وبعض االحتفاالت التي 

تقيمها السفارات املتواجدة في اململكة.

أرباح ضخمة
»العربي  لـ الــطــارق في تصريح له  وأضــاف 
ــتــــجــــارة  الــ وزارة  بــــيــــانــــات  أن  ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
فـــي اململكة  الــســكــان  تــظــهــر أن  الــســعــوديــة 
الـــطـــعـــام  ــن  ــ ــلـــكـــوا نـــحـــو 155 طـــنـــًا مـ اســـتـــهـ
الثاني  النصف  خــال  الغذائية  واملنتجات 
مليار   2.5 تــتــجــاوز  بقيمة   ،2014 عـــام  مــن 
دوالر. وكشف أن مطاعم الوجبات السريعة 
األجــنــبــيــة تــشــهــد إقـــبـــااًل كــبــيــرًا عــلــى مـــدار 
الـــعـــام، خــصــوصــا مـــن الــشــبــاب والــعــازبــني 
والذين تصل نسبتهم إلى 24% من إجمالي 

املقيمني في املناطق السعودية.
وتـــابـــع الـــطـــارق أن الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
تــشــهــد إقـــبـــااًل كــبــيــرًا عــلــى تــعــلــيــب الـــغـــذاء، 
خصوصا الخضار والحبوب، والتي تأتي 
في أغلبها مستوردة من الخارج، موضحا 

أن املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة اســتــوردت 
الخضار خــال األشهر  نحو 3000 طن من 
3.5% عن  بنمو  مــن 2014  األخــيــرة  الثاثة 
الــشــركــات واملطاعم  إلــى أن  2013. كما نــوه 
حــقــقــت أربـــاحـــا صــافــيــة بــنــحــو 2.3 مــلــيــار 
القطاع  يجعل  مــا   ،2014 عـــام  خـــال  دوالر 
ــة الـــخـــامـــســـة عـــلـــى املــســتــوى  ــبـ ــرتـ يــحــتــل املـ

االقتصادي في جميع مناطق اململكة.
وتــســتــثــمــر الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع 
ــــدوالرات سنويًا الفــتــتــاح فــروع  مــلــيــارات الـ
جديدة وتقديم منتجات غذائية جديدة، إذ 
أفاد الخبير املالي في شركة الغذاء الوطنية، 
مالك السويدان، بأن عدد الشركات الغذائية 
العاملة في اململكة العربية السعودية يصل 

إلى 100 شركة تملك أكثر من 800 فرع في 
املناطق، ونحو 5000 مطعم صغير  جميع 
وكبير. وأشار إلى أن القطاع شهد استثمار 

نحو 28 مليار دوالر في عام 2014 وحده.
هـــــذا املـــبـــلـــغ الـــضـــخـــم، أرجــــعــــه الـــســـويـــدان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  ــه لــــ فـــي تــصــريــح لـ
واملبيعات  الــســكــان،  عــدد  فــي  الكبير  النمو 
السوق  في  الشركات  التي تحققها  العالية 
السعودية، والتي تشجع أصحاب الشركات 
ــوال فــي الــقــطــاع، فــضــًا عن  ــ عــلــى ضــخ األمـ
تــنــوع املــنــاســبــات، والــتــي تنتهي كــل منها 
بــتــقــديــم الـــطـــعـــام، كـــاملـــؤتـــمـــرات واألعــــــراس 

وغيرها.
العاملة  الشركات  أن  إلى  السويدان  وأشــار 

فــــي الـــقـــطـــاع تــعــتــمــد عـــلـــى األشــــهــــر الــســتــة 
ــرة مـــن كل  ــيـ ــر الــثــاثــة األخـ ــهـ األولـــــى واألشـ
الجديد  وتقديم  باستثمارات،  للقيام  عــام، 
لــلــعــمــاء، وهـــي الــفــتــرات الــتــي تــشــكــل فترة 
الـــــــذروة لـــلـــشـــركـــات، والـــتـــي تــســاعــدهــا في 

تحقيق 65% من إيراداتها تقريبًا.
واعــتــبــر الــســويــدان أن قــطــاع املــطــاعــم يكاد 
يــكــون األقــــل خــطــرًا عــلــى املــســتــثــمــريــن فيه، 
نتيجة اإليـــرادات واألربـــاح املضمونة على 
مدار العام. كما كشف أن عدد العاملني في 
أغلبهم  عامل،  ألــف   100 يبلغ نحو  القطاع 
ــــن الـــجـــنـــســـيـــات الـــعـــربـــيـــة والـــجـــنـــســـيـــات  مـ
اآلسيوية، وبعض األوروبيني واألميركيني 
ــنــــاصــــب الـــعـــلـــيـــا فــي  ــــن يـــتـــســـلـــمـــون املــ ــــذيـ الـ

ــي الـــقـــطـــاع،  ــ ــار فـ ــ ــعــ ــ ــات. وعــــــن األســ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
قــــال املــحــاســب فـــي شــركــة الـــــزاد الــغــذائــيــة، 
إبراهيم الحسينان، إن األسعار في القطاع 
الصغيرة  واملطاعم  الشركات  بني  متفاوتة 
ــار إلـــى أن الــشــركــات تـــزود  ــ والــكــبــيــرة. وأشـ
الصناعات  األولية وبعض  باملواد  املطاعم 
الــجــاهــزة كــالــخــبــز والـــكـــرواســـون وغــيــرهــا، 
ــنــــاف.  ــاقـــي األصــ بــيــنــمــا تــصــنــع املـــطـــاعـــم بـ
وأفـــاد بــأن أســعــار الــغــذاء فــي اململكة تكاد 
تكون من األرخص عامليًا، إذ تبدأ من دوالر 
واحد للسندويش، وقد تصل إلى 100 ألف 
دوالر للوالئم والطلبات الكبرى للمؤتمرات 
واملناسبات االجتماعية العديدة في اململكة 

العربية السعودية.

يشهد القطاع 
نموًا سنويًا بـ 2.3% برغم 

المشكالت واألزمات

مبيعات الطعام في 
الفنادق تجاوزت 10 مليارات 

دوالر في 2014

ترتفع عائدات االستثمار في 
المطاعم إلى 30% سنويًا برغم 

االضطرابات
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العالمية، كما تساهم المأكوالت الشعبية برفد الدول بالسياح. ونتيجة التغيرات في السلوك 
االستهالكي، أصبحت المطاعم قطاعًا يحقق الكثير من األرباح

باألزمات. إذ ترتفع  العربية نموًا متزايدًا ال يعترف  الدول  يشهد قطاع المطاعم في غالبية 
االستثمارات في القطاع سنويًا، وتستقطب األسواق العربية عددًا كبيرًا من المطاعم األجنبية 

مصر: النمو السكاني ركيزة االستثمار في المطاعم

الكويت: 1.2 مليار وجبة السعودية... استثمارات وأرباح من ذهب
في 2014

المطبخ التونسي ال يعرف األزمات  
تونس ـ محمد سميح

ال يــمــكــن  الـــحـــديـــث عـــن أي بــلــد فـــي الــعــالــم 
إلــى خصوصّية مطبخه.  الــتــطــّرق  مــن دون 
فالطعام ليس مجّرد غذاء أو حاجة بشرّية، 
ــد  املـــعـــالـــم الـــســـيـــاحـــّيـــة  ــ ــــى أحــ بــــل تــــحــــّول إلــ
الــتــي تــضــاهــي اآلثــــار واملــعــالــم الــحــضــارّيــة 

واملهرجانات املحلّية. 
تــونــس الــتــي طــاملــا راهـــنـــت عــلــى الــســيــاحــة 
لاقتصاد  اإلستراتيجية  كأحد  القطاعات 
الــوطــنــّي، لــم تشّذ عــن الــقــاعــدة، واستثمرت 
ثــراء  مستغّلة  واملطاعم  األطعمة  مجال  فــي 
املطبخ  املحلّي الذي جمع بني جذور الباد 
اإلسامية  العربّية  وحضارتها  األمازيغّية 
وموقعها  املــتــوّســطــّي،  بمحيطها  وتــأّثــرهــا 

الجغرافّي  القريب من أوروبا. 
ــة عـــلـــى قـــطـــاع املــطــاعــم  ــ ــــدولـ ــت الـ ــنــ لـــقـــد راهــ
بــصــنــفــيــهــا الـــســـيـــاحـــّي واملـــحـــلـــّي نـــظـــرًا ملــا 
يمّثله هذا القطاع من أهمّية على املستوى 
ــلـــت الـــحـــكـــومـــات  ــمـ ــادي، حــــيــــث عـ ــ ــــصــ ــتــ ــ  االقــ
املــخــتــلــفــة عــلــى تــعــزيــز الــــقــــدرة الــتــنــافــســّيــة 
للمطاعم السياحّية ودعم املشاريع الكبرى 
ــرة  فـــــي مــــجــــال صـــنـــاعـــة »مــتــعــة  ــيــ ــغــ والــــصــ
أمام  الباب على مصراعيه  األكــل«، وفتحت 
االستثمار األجنبّي واملحلّي، حتى يكاد ال 
يخلو شــارع في  معظم املــدن التونسّية من 

 للوجبات السريعة. 
ّ

مطعم أو محل
»خـــــال الــعــشــرّيــتــني األخـــيـــرتـــني، وبـــعـــد أن 
ــام االســتــثــمــارات  ــ فــتــحــت الـــدولـــة املـــجـــال أمـ
األجــنــبــّيــة واملــحــلــّيــة، تــطــّور قــطــاع املــطــاعــم 
ــد مـــن أهــم  بــشــكــل  مـــطـــّرد لــيــتــحــّول إلـــى واحــ
ــارات فــــي الـــنـــســـيـــج االقـــتـــصـــادي  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
 الخبير 

ّ
التونسي«، بهذا التوصيف استهل

االقتصادّي محمد  ياسني السوسي حديثه 
 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، ليستطرد قــائــًا إن
 ثابتًا 

ّ
معّدل حجم النمّو في هذا القطاع ظل

عــنــد نــســبــة 2,3%  ســـنـــوّيـــًا حــســب بــيــانــات 
ات االقــتــصــادّيــة 

ّ
وزارة الــســيــاحــة رغـــم الـــهـــز

الكهربائّية، وغيرها من األعمال  الضرورّية 
لتجهيز املطاعم وصيانتها. 

ازدهــار قطاع املطاعم في تونس، كان ال بّد 
 

ّ
أن يرتبط بنسق استهاكّي مرتفع كي يظل

ويــقــول صاحب  مــغــريــة.  استثمارّية  وجــهــة 
ــثـــوم« فــــي مــنــطــقــة  ــلـ ســلــســلــة مـــطـــاعـــم »أم كـ
سامة،  علي  محمد  السياحّية،   الحمامات 
التونسّية تمّثل عامل   املطاعم واألكــات 

ّ
إن

ــانــــب وحــّتــى  ــّي لــلــســّيــاح األجــ جــــذب أســــاســ
 لــلــتــونــســّيــني الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن تــجــربــة 
للتمّتع  أو  إعـــدادهـــا  يــتــقــنــون  قـــد ال  أكــــات 

بمذاق الطعام في مطاعم راقية وصحّية. 
 الخدمات املمّيزة للمطاعم 

ّ
وفي  املقابل، فإن

ــــات  ــّيـــة فــــي تــــونــــس وجــــــــودة األكــ الـــســـيـــاحـ
املـــقـــّدمـــة فــيــهــا، هـــي الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـّي في 
ازدهار هذا القطاع  ونمّوه رغم الصعوبات 
االقتصادّية التي تشهدها الباد منذ ثاث 
ســنــوات. أمــا بالحديث عــن األســعــار وكلفة 
التي  قــد تتجاوز 100 دوالر  الــوجــبــات  تلك 
 هذا 

ّ
بــأن الــواحــدة، فيجيب سامة  للوجبة 

الــصــنــف مــن املــطــاعــم هــو بـــاألســـاس مــّوجــه 
ــن هــم  ــذيــ ــن املــســتــهــلــكــني الــ  لــفــئــة مـــعـــّيـــنـــة مــ
بـــاألســـاس الــســّيــاح والــطــبــقــة املــيــســورة في 
 تــلــك األســعــار تائم 

ّ
ــإن تــونــس، وبــالــتــالــي فـ

الحرفاء وتتوافق مع  مــن  الفئة  قـــدرات  تلك 
مستوى الخدمات وجودة األكل املقّدم. 

من جهة أخرى، تقول العضوة في الجامعة 
الــتــونــســيــة  ألصــــحــــاب املـــقـــاهـــي واملـــطـــاعـــم، 
في  مطعمًا  تمتلك  والتي  البوعلي،  سميرة 
 ازدهار 

ّ
جهة الفييات من تونس العاصمة، أن

ــادات  الــتــونــســّيــني  ــ الــقــطــاع يـــعـــود لــتــغــّيــر عــ
التونسّيني  مــن   %44  

ّ
أن »حــيــث  الــغــذائــّيــة، 

املنزل،  املختلفة خــارج  يتناولون وجباتهم 
نظرًا لضغط العمل الذي يمنعهم  من العودة 
ملنازلهم لتناول الوجبات املنزلّية باإلضافة 
إلى خروج املرأة للعمل وصعوبة التنسيق 

بني املطبخ واملكتب في  الوقت الحاضر«. 
وفــي هــذا الــســيــاق، يعّلق الخبير فــي قطاع 

املــطــاعــم والــفــنــدقــة مــنــصــف املــنــقــعــي، على 
وضــعــّيــة قـــطـــاع املــطــاعــم فـــي تـــونـــس قــائــًا 
 » املـــطـــاعـــم الــشــعــبــّيــة تـــحـــّولـــت إلــــى أحــد 

ّ
إن

ــن الـــخـــدمـــات  ــة وجــــــزء مــ ــ ــّي ــاســ ــــق األســ ــرافـ ــ املـ
الضرورّية للموّظفني والعاملني في مختلف 
 ضيق الوقت وضغط العمل 

ّ
القطاعات.  إذ أن

واســـتـــحـــالـــة الــتــنــّقــل فـــي الــعــاصــمــة أوقــــات 
الـــذروة التي تمتد طــوال ســاعــات الظهيرة، 
املنزلّي  األكـــل  هجر  إلــى  دفــعــت  التونسّيني 
واالستعاضة باملطاعم الشعبّية التي توّفر 
ــبــــاق  ــًا مــخــتــلــفــة مــــن األكـــــــات واألطــ ــافـ ــنـ أصـ

والوجبات  السريعة«.  
ويضيف منصف أّنه يجب األخذ باالعتبار 
 املطاعم الشعبّية استطاعت الحفاظ على 

ّ
أن

من  نظرًا  الستفادتها  املغرية  األسعار  هذه 
دعم الدولة للمواد الغذائّية املختلفة.

حميد الزغاري

يراهن املغرب على قطاع املطاعم 
من أجل الرفع من تنافسيته على 

املستوى السياحي. وتعتبر مدن الدار 
البيضاء، فاس ومراكش، العصب 

الحيوي لهذا القطاع، وتتوفر حاليًا 
على أكثر من 500 مطعم مصنف في 

مختلف املدن املغربية. وعلى صعيد 
آخر، تعرف مطاعم الوجبات السريعة 

إقبااًل كبيرًا في املغرب، حيث يقبل 
عليها يوميًا أكثر من ثالثة ماليني 

مغربي.
وينجح قطاع املطاعم املصنفة في 

املغرب في تحقيق نسبة نمو مهمة، 
وصلت إلى 20% في العام 2014، 

وفق اإلحصاءات الرسمية.  
ويستفيد هذا القطاع من االرتفاع 
الذي عرفه النشاط السياحي في 

املغرب خالل العام املاضي. وحسب 
الفدرالية الوطنية للمطاعم فإن املدن 
التي تستقبل أكبر عدد من املطاعم 

املصنفة هي العاصمة الرباط، طنجة، 
أكادير، الدار البيضاء، مراكش ثم 

فاس، خصوصًا وأن هذه املدن تعتبر 
املدن السياحية األشهر في اململكة 

املغربية.
وتنقسم املطاعم املصنفة في املغرب 

إلى ثالثة أنواع. النوع األول، هو 
سلسلة املطاعم التي تتوفر على 

فروع لها في مدن مختلفة أو تتوفر 
على سلسلة مطاعم في نفس 

املدينة. أما النوع الثاني، فهي املطاعم 
ذات التخصص الغذائي، كاملطاعم 

اآلسيوية التي أصبحت أكثر حضورًا 
في املغرب، ذلك أن عدد هذه املطاعم 
قد ارتفع بنسبة 40% خالل الفترة 
املمتدة بني عامي 2008 و2014. أما 
النوع الثالث، فهي املطاعم التقليدية 

واملوجهة أساسًا إلى السياح 
األجانب. 

وتساهم عوامل متعددة في تطوير 
قطاع املطاعم في املغرب خالل 

السنوات األخيرة وخصوصًا في 
السنة املاضية. من هذه العوامل، 

تمكن املغرب من تخطي عتبة العشرة 
ماليني سائح خالل سنة 2014. 

ومنها أيضًا ارتفاع االستثمارات 
األجنبية في قطاع املطاعم.

وتكشف دراسة حديثة للفدرالية 
الوطنية للمطاعم، أن املطاعم التي 

تحقق إقبااًل جيدًا، من املمكن 
أن تحقق نسبة أرباح تتعدى الـ 

20% من التكاليف. وتصل تكلفة 
االستثمار في مطعم مساحته 150 

مترا مربعا إلى 700 ألف دوالر. 
وتكشف نفس الدراسة أن سعر 

أغلب الوجبات التي تقدم في املطاعم 
املغربية املصنفة، يفوق تكلفة الوجبة 

بنسبة 8% كهامش للربح.
وال يقتصر عمل املطاعم املصنفة 

في املغرب على األوضاع السياحية 
والسلوك االستهالكي للطبقة الغنية، 
إذ إن الكثير من املغاربة وخصوصا 

من الطبقة املتوسطة، أصبح يلجأ 
بشكل متزايد إلى مطاعم الوجبات 

السريعة. 
وترصد خريطة تفاعلية حديثة 

أنجزتها مجلة »اإليكونوميست« 
البريطانية أهم املطاعم واملقاهي 
العاملية التي يقبل عليها املغاربة 

بشكل يومي، كما قدرت عدد املغاربة 
الذين يستهلكون وجبات هذه املطاعم 

بحوالي ثالثة ماليني مغربي، وهو 
ما يجعل مداخيل مطاعم الوجبات 

السريعة في املغرب تفوق 12 مليون 
دوالر يوميًا.

ويوجد حاليًا في املغرب أكثر 87 
مطعما لألكالت الخفيفة بالنسبة 

لكل مليون مواطن، ويقتصر األمر 
هنا على سلسلة املطاعم العاملية 

في املحور الرابط بني طنجة والدار 
البيضاء، من دون احتساب مطاعم 

األكالت الخفيفة األخرى.
ويفرض التطور الكبير الذي يعرفه 
قطاع املطاعم في املغرب، سواء في 

شق املطاعم املصنفة أو مطاعم 
الوجبات السريعة، على أصحاب 

املطاعم اإلتيان بأفكار مبدعة 
ملواجهة املنافسة، وذلك ألن الكثير 

من سالسل املطاعم العاملية أصبحت 
تفتتح مطاعم لها في املغرب.

المغرب 
الشهي

البزنس
بالمضارع

الكويت ـ أسامة ابراهيم

في  الــى مركز خليجي  املاضية  السنوات  الكويت خــال  تحولت 
تساهم  التي  القطاعات  أهــم  مــن  يعتبر  فاألخير  املــطــاعــم.  قطاع 
بــتــقــدم الــــدول عــلــى مــؤشــر الــرفــاهــيــة والــصــحــة الــعــاملــيــة، وتــقــدم 
الكويت في هذا اإلطار، منتجات متنوعة من الحبوب والخضار 

والوجبات املتكاملة.
وتعتبر الكويت واحــدة من أكثر الــدول اهتمامًا بقطاع املطاعم، 
الحكومية والــحــرص على  السلطات  معتمدة في ذلــك على دعــم 
تأمني مستلزمات املواطنني من املنتجات الغذائية. ويساهم في 
دعــم الــقــطــاع الــقــدرات املــالــيــة العالية لــدى بعض رجـــال األعــمــال 
واستقطابهم أبرز العامات الغذائية إلى الدولة، واإلقبال الكبير 

على شراء الطعام من املقيمني في جميع أنحاء الدولة.

تنوع الوجبات وارتفاع اإليرادات
وأشار الخبير في شركة الصناعات الغذائية محسن الجاموس، 
إلى أن الكويت تعد من أكثر الدول إنفاقًا في مجال املطاعم، حيث 
تتميز بتوافر شركات محلية تعد من األكبر في العالم العربي، 
الــدول املجاورة  الغذاء من  فضًا عن استيراد كميات كبيرة من 
كأستراليا  البعيدة  الـــدول  وبعض  والبحرين،  والــعــراق  كلبنان 
وبعض دول أوروبــا، ما يرفد القطاع بتنوع املطابخ واملنتجات 

املقدمة للزبائن.
وقـــال الــجــامــوس إن قــطــاع الــغــذاء فــي الــكــويــت يقسم إلـــى أنـــواع 
السريعة واملــأكــوالت من  الخبز والــوجــبــات  عــديــدة مثل صناعة 

مختلف البلدان التي تقدم في املطاعم.
أن في  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ  له  الجاموس في تصريح  ولفت 
الكويت ثاث شركات مدرجة في البورصة تعنى بتجارة الغذاء 
تقدر قيمتها السوقية بنحو ستة مليارات دوالر، منوها إلى أن 
بقيمة  شهرية  تموينية  بطاقة  املواطنني  تمنح  التجارة  وزارة 
120 دينارًا أي ما يعادل 400 دوالر تقريبًا. كما كشف أن اإلنفاق 
الــحــكــومــي عــلــى دعـــم قــطــاع الــغــذاء بــلــغ نــحــو 500 مــلــيــون دوالر 
العام 2014، مع نحو 600 ألف  الثاني من  تقريبا خال النصف 
الــعــام، تشكل نحو 3% من  دوالر فــي األشــهــر الستة األولـــى مــن 

اإلنفاق العام السنوي.
وفي سياق متصل، تشكل املناسبات االجتماعية كحفات الزفاف 
والــســهــرات واملــؤتــمــرات االقــتــصــاديــة واملــنــتــديــات والــديــوانــيــات، 
في  املستشار  وبــنّي  العالية.  ــرادات  اإليـ لتحقيق  للمطاعم  فرصا 
شركة الخيران الغذائية علي العباس أن مبيعات هذه املناسبات 
ال تقل عن 3 مايني دوالر شهريًا، منوها إلى أن الشركات تهتم 
بــتــأمــني الــطــلــبــيــات إلـــى املـــنـــازل لــقــاء مــبــالــغ تــبــدأ مــن ألـــف دوالر 

تقريبًا.
الوجبات  إن  الجديد«  »العربي  لـــ  لــه  فــي تصريح  العباس  وقــال 
الوجبات  عــدد  يقدر  إذ  سنويًا،  عالية  مبيعات  تشهد  السريعة 
التي بيعت في العام 2014 بنحو 1.2 مليار وجبة يبدأ سعرها 
إلـــى 50 دوالرًا للوجبات  ــن، ويــصــل بــحــده األقــصــى  ــ مــن دوالريــ

افتتاح نحو  املــاضــي  الــعــام  فــي  القطاع شهد  أن  العائلية. وذكــر 
12 مطعمًا صينيًا وإيطاليًا وأميركيًا في املجمعات الكبرى، بعد 
الحصول على االمتيازات والحق الحصري لبيع منتجاتها فيها، 

لقاء مبلغ يقدر بنحو 20 مليون دوالر لخمس سنوات.
ــدد الــعــامــلــني فـــي قـــطـــاع املــطــاعــم يــصــل إلــــى اآلالف،  وبــــني أن عــ
السريعة  الوجبات  في مطاعم  دوالر   300 من  رواتــب  يتقاضون 
وتصل إلى 10 االف دوالر للمدير في املطاعم الكبرى وخصوصا 

األميركية منها.

إنفاق مرتفع من السكان
الــعــوض إن قطاع  قــال الخبير االقــتــصــادي إبــراهــيــم  مــن جهته، 
املطاعم بات يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة الكويتية، في 
ظل دوره الكبير بتحسني سمعة الكويت على مؤشر التنافسية 
العاملية. وكشف أن القطاع الخاص استثمر نحو 12 مليار دوالر 
العام 2013، بهدف  العام املاضي ونحو 15 مليار دوالر في  في 
الكبرى  التجارية  املجمعات  في  لأغذية  عاملية  عامات  افتتاح 

وتأمني منتجات غذائية مختلفة في فروعها.
وأضــــاف فــي تــصــريــح لــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــدرة املالية 
املجتمع يساعد على  فئات  لــدى جميع  العالي  والــدخــل  العالية 
القطاع  القطاع، مقدرًا اإلنفاق الشهري على  تعزيز ورفع أهمية 
من قبل نحو 4 مايني مقيم بنحو 200 مليون دوالر تقريبًا، %60 
الكبرى من قبل رجــال األعــمــال وأصحاب  منه يأتي في املطاعم 
الشركات والــــوزراء والــنــواب. وبــني الــعــوض أن أســعــار الوجبات 
تختلف مــن مــكــان آلخـــر، ففي حــني يبلغ سعر ســنــدويــش معني 
نحو دوالريــن في مطعم صغير فإنه يصل إلى 15 أو 20 دوالرا 

في املطاعم الكبرى وخصوصًا املوجودة في الفنادق الكبرى.
وتابع أن الكويت تستورد منتجات غذائية من خضار وحبوب 
ومـــواد أولــيــة ولــحــوم ودجـــاج بنحو 13 مليار دوالر تقريبا كل 
3 أشهر حسب أرقــام إدارة الجمارك في الدولة، موضحًا أن هذا 
املطالب  قطاع  بتزويد  ما يساهم  املاضي،  العام  نما %4  املعدل 
بمواد أولية غذائية مختلفة. وذكر أن السلطات الحكومية تمنح 
مــا بني  بالتعاون  الــدولــة،  فــي  املطاعم  كبيرة الفتتاح  تسهيات 
الكويتي،  األمــة  التجارة والصحة وإشـــراف مــن مجلس  وزارتـــي 
الــذيــن يــحــرصــون عــلــى الــقــيــام بجميع الــفــحــوصــات لــلــتــأكــد من 

مطابقتها للمعايير الصحية العاملية.
ويعد رغيف الخبز من أبرز األغذية التي تلقى دعمًا من الحكومة 
نحو  يوميا  الــتــي تصنع  الخبز  أرغــفــة  عــدد  يــقــدر  إذ  الكويتية، 
7 مــايــني رغــيــف مــوزعــة بــني شــركــة املــطــاحــن الكويتية وبعض 

األفران العربية وخصوصا اللبنانية منها.
ومــن هنا يتفق الخبراء على أن قطاع املطاعم في الكويت، يعد 
مــن بــني الــقــطــاعــات األكــثــر نــجــاحــًا ونــشــاطــًا فــي الـــدولـــة، فــي ظل 
االســتــثــمــارات العالية التي تدفع مــن قبل رجــال املــال واالعــمــال، 
واإلنفاق العالي من الحكومة الكويتية واملساعدات الغذائية التي 
اإلقبال  الكويتية، فضًا عن  للمواطنني والعائات  تقدم شهريا 

الكبير على تناول الطعام خارج املنازل في الدولة.

ملف البزنس

المطاعم تساهم في تنشيط السياحة الغذائية )فرنس برس(

المطاعم التونسية تجذب السياح )فتحي باليد/
فرانس برس(

عدد المطاعم يشهد ارتفاعات سنوية )صالح ملكاوي/فرانس برس(
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ملحق 

بيع الـ »اليكات« تحول إلى 
استثمار ناجح لعدد كبير من 

الشركات

مازن إرشيد

تعتبر جمهورية تشيلي التي يسكنها 15 مليون نسمة، 
النطاق،  واسعة  اقتصادية  تنفيذ إصالحات  في  نموذجًا 

قائمة على تحرير آلّيات السوق والتجارة.  
االقتصاد  االشتراكية  الحكومة  َشــّلــت  عــامــا،  ثالثني  قبل 
الــوطــنــي وزعــزعــت اســتــقــرار املجتمع، مــا أدى إلــى انــدالع 
إلى  وبالنظر  عسكرية.   بانقالبات  تسّببت  اضــطــرابــات 
التشيلي  االقتصاد  فــإن  حينذاك،  السائد  السيئ  الوضع 
مّر بمرحلة احتضار مقارنة مع بلدان التينّية ُأخرى، مثل 
املكسيك وفنزويال واألرجنتني، حيث كانت حصة  الفرد 
األقل،  الــدول تمثل، على  لهذه  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من 

ِضعف حّصة الفرد في تشيلي.
واليوم، فقد تمكنت تشيلي من تجاوز األرجنتني لتصبح 
أغنى دولة في أميركا الالتينية.  فعلى مدى ثالثة عقود، 
كــان االقــتــصــاد فــي تشيلي يسجل نموًا هــو األســـرع في 
وارتفعت  كبير،  بشكل  الفقر  مــعــدل  وانــخــفــض  املنطقة، 
التشيلي  املــواطــن  ــاع  أوضـ وتحسنت  املعيشة  مستويات 

بشكل ملحوظ.
واحــــدة مــن أهـــم الــســمــات املــمــيــزة لــإصــالح االقــتــصــادي 
الخاص  التقاعد  نظام  هو  التشيلية  الحكومة  تبنته  الــذي 
الذي تمّيز بدرجة عالية من التطور. فمنذ أن ُسمح للُعّمال 
بوضع 10% من دخلهم في حساب التقاعد الخاص بهم 
النظام  املــاضــي، حــّقــق هــذا  الــقــرن  الثمانينيات مــن  أوائـــل 
نجاحًا ملحوظًا، فقد ساهم في الحد من ِعبء الضرائب 
واإلنفاق، وعمل على زيادة معدالت االدخار واالستثمار، 
عــالوة على تحقيقه زيـــادة تــجــاوزت 70% فــي معاشات 

املتقاعدين.
حزمة من اإلصالحات الساعية لتحرير شامل لالقتصاد، 
باهرة.  اقتصادي  هي ما جعلت من تشيلي قصة نجاح 
عــلــى صعيد الــضــرائــب الــتــجــاريــة، وبــعــد أن كــانــت أربـــاح 
فقد  إلــى %50،  ملعدل ضريبة يصل  الــشــركــات خاضعة 
جرى تخفيضها إلى 10% في عام 1984، ما أسهم بإزالة 
العائق األهم أمام عجلة اإلنتاج، حيث استفاد املستثمرون 
ورجال األعمال من انخفاض معدالت الضرائب من خالل 
ــضــت، كــذلــك، ضريبة  إنــشــاء أعــمــال تــجــاريــة كــبــرى. وُخــفِّ
الدخل العليا للفرد من 58% في عام 1980 إلى 40% عام 

.2005
جــّراء تخفيض معدالت  الفوائد  من  الكثير  َجَنت تشيلي 
الــضــرائــب، فتم إصـــالح الــعــديــد مــن الــثــغــرات فــي القانون  
املصالح،  جماعات  بعض  يستغلها  كــان  التي  الضريبي، 
وانخفض التهرب من دفع الضرائب بشكل كبير، فلم تعد 
الشركات تدفع كثيرا من الضرائب كما كان في املاضي، 
ما ساهم في رفع إيرادات الخزينة من العوائد الضريبية.  
ووفقًا ملؤشر »فريدريك شنايدر« القتصادات الظل، الذي 
يقيس األنشطة التجارية التي ال تخضع للقوانني وال تعمل 
ظل  اقتصاد  أصغر  تمتلك  تشيلي  فــإن  نظامية،  بطريقة 
)الــســوق الـــســـوداء( فــي املــنــطــقــة، مــع مــتــوســط درجـــة 20، 
مــقــارنــة مــع كــولــومــبــيــا الــتــي سجلت 41، واملــكــســيــك 30، 

والسلفادور 48، والبرازيل 41.
وتــضــمــنــت عــمــلــيــة اإلصـــــالح خـــّطـــة خــصــخــصــة ضخمة 
ونـــاجـــحـــة شــمــلــت عــمــلــيــات بــيــع لـــشـــركـــات كـــبـــرى كــانــت 
تمتلكها الــحــكــومــة مــثــل مـــوزع الــوقــود »كـــوبـــك«، وشــركــة 
ــكــهــربــاء الــرئــيــســيــة »انـــديـــســـا«، وشــركــتــي االتـــصـــاالت  ال
املــصــارف.  وباتت الشركات  والصلب، إضافة إلى بعض 
املخصخصة حديثًا تمتلك فرصة أكبر للتطور والتوسع، 
إلـــى 8.1  الــــصــــادرات مـــن 3.8 مــلــيــارات دوالر  فــارتــفــعــت 
مليارات دوالر من عام 1985 إلى 1989، وبــدأت شركات 
القطاع  مــن  بــالــنــمــو، وســاهــم دخـــول مستثمرين  جــديــدة 

الخاص في تراجع تكاليف اإلنتاج بشكل واضح.
وعلى الجانب التنظيمي، كان لتخفيف العبء البيروقراطي 
الشديد في تشيلي دور كبير في تدفق االستثمارات إلى 
الــدولــي في هــذا الصدد إلى  الــبــالد، إذ يشير تقرير البنك 
تراجع املدة الزمنية لبدء أعمال تجارية جديدة إلى سبعة 
أيام فقط، بعد أن كانت تستغرق 27 يومًا عام 1982، ما 
كــان لــه األثــر فــي ارتــفــاع االستثمارات مــن 11%، كنسبة 
من الناتج املحلي اإلجمالي، في عام 1982 إلى 21%  عام 
ــار املــحــلــي، خــالل نفس  1989. إضــافــة إلــى ارتــفــاع االدخــ

الفترة، من 2% من الناتج املحلي اإلجمالي إلى %17.
أداء  أفضل  االقتصاد في تشيلي صاحب  واليوم، أصبح 
نسبيًا،  عالية  استثمار  نسب  مع  املنطقة،  في  اقتصادي 
مالية  وإدارة  مــنــخــفــضــة،  ــة  ومــديــونــّي ــم 

ُّ
تــضــخ ومـــعـــدالت 

الدولية ُتصّنف  حكيمة. وعــالوة على ذلك، فإن الدراسات 
العالم من حيث  الُكبرى في  االقتصادات  تشيلي من بني 
الــعــمــل، والــشــفــافــّيــة،  الــدولــيــة، وظــــروف  التنافسّية  ــقــدرة  ال
والفساد، فباتت تشيلي من بني وجهات األعمال العشرين 

األكثر جاذبّية على مستوى العالم.
)خبير اقتصادي أردني(

ببساطة استثمارات وغرائب

مشاريع الشباب

حسن يحيى

يعصف التطور التكنولوجي بكل تفاصيل حياتنا 
التواصل  وســائــل  على  االعتماد  ويرتفع  اليومية، 
االجتماعي، حيث زاد عدد الشركات التي تستخدم 
هذه الوسائل للترويج والتسويق ملنتجاتها بهدف 

رفع نسبة املبيعات. 
إدارة  االفتراضي، عمدت  النمو اإلعاني  ومــع هــذا 
فيسبوك إلى تعديل سياساتها في عملية إيصال 
اإلعـــانـــات الـــى املــســتــخــدمــني، وفـــق خــبــيــر وســائــل 
إلى  الــذي يشير  ي، 

ّ
بـــز الــتــواصــل االجتماعي عماد 

يــقــوم على  الــســائــد فيسبوكيًا  اإلعـــانـــي  املــبــدأ  أن 
شعار: »ادفــع تجد«. وذلــك عبر »إجبار املؤسسات 
واألفـــــراد عــلــى الـــدفـــع، مــقــابــل إيــصــال إعــانــهــم إلــى 
أكبر قدر ممكن من الناس أو ما يسمى »الريتش«. 
ي، إلى أن »الريتش« املجاني الذي يقدمه 

ّ
ويشير بز

»فــيــســبــوك« لــلــصــفــحــات يــصــل إلـــى 10% مـــن عــدد 
متابعي الصفحات ومعجبيها فقط.

ويضيف بزي أن »الريتش« يعتمد بشكل أساسي 
عــلــى مــتــابــعــي ومــعــجــبــي الــصــفــحــات، فــيــرتــفــع مع 
بانخفاضهم،  ويــنــخــفــض  متابعيها  عـــدد  ارتـــفـــاع 
الذي  وذلــك من دون تغيير النسبة املجانية، األمــر 
ساهم في نشوء ظاهرة »شراء الايكات واملتابعات 
املــزيــفــة«، الــتــي تــحــولــت الحــقــًا إلـــى تــجــارة مربحة. 
ي على مخاطر الــلــجــوء إلــى »الــايــكــات 

ّ
ويــشــدد بـــز

ــة« فـــي الــتــســويــق لــلــصــفــحــات، نـــظـــرًا ألنــهــا  ــفـ ــزيـ املـ
على  يعّد خسارة  ما  الريتش،  في خفض  »تساهم 

الصفحة واملنتجات التي تروج لها«.
ويشير بزي إلى أن السوق االفتراضية التي يقدمها 
ــثــــر فــعــالــيــة مــــن األســــــواق  ــبـــوك«، أقــــــوى وأكــ ــيـــسـ »فـ
واإلعــــانــــات الــتــقــلــيــديــة، خــصــوصــًا لــجــهــة تحديد 
العينة املراد إيصال املنتجات إليها. ويوضح بزي 
تــقــســيــم املستخدمني  عــلــى  يــعــتــمــد  »فــيــســبــوك«  أن 
استخدامهم في عمليات  فئات محددة بهدف  إلــى 
الــتــرويــج، وذلـــك وفــقــًا ألهــوائــهــم ورغــبــاتــهــم مـــرورا 

بجنسيتهم وأعمارهم. 
ــن خــــال األســـئـــلـــة الــتــي  وُيــــاحــــظ هــــذا الــتــقــســيــم مـ
يــطــرحــهــا »فــيــســبــوك« عــلــى الـــشـــركـــات الـــتـــي تــريــد 
افـــتـــراضـــيـــًا. إذ تــتــطــلــب عملية  الـــتـــرويـــج ملــنــتــجــهــا 
الترويج اإلجابة عن مجموعة من األسئلة، تتمحور 
واهتماماتهم  املستهدفة  املستهلكني  بــلــدان  حــول 
ــر األشــــخــــاص  ــــي حـــصـ ــم فـ ــاهـ ــا يـــسـ ــ وأعـــــمـــــارهـــــم، مـ
بغض  إليهم  املنتج  إيــصــال  ويضمن  املستهدفني، 

النظر عن طبيعته.
ويستطيع امُلعلن على »فيسبوك«، أن يحدد مواعيد 
ــــدء الـــعـــرض  عـــــرض اإلعـــــانـــــات، فــيــخــتــار تــــاريــــخ بـ
التي  أيــام األســبــوع  إلــى اختيار  وانتهائه، إضــافــة 
يريد عرض إعانه فيها، األمــر الــذي يشكل »حلمًا 
للُمعلنني«، وفقا لأستاذ الجامعي وخبير مواقع 

التواصل االجتماعي مكرم كامل.

الجزائر ـ محمد أبو عبد اهلل

تتعالى األصوات الداعية إلى الحفاظ على البيئة 
 واملـــحـــذرة مــن خــطــورة تلويثها، فــي الــوقــت الــذي 
تشهد فيه الجزائر جرائم متزايدة في هذا املجال. 
الــذيــن يعمدون  الى  الــســيــارات  املتهمون أصــحــاب 
تفريغ زيوت محركات سياراتهم وشاحناتهم في 
أي مكان، وفي  أحسن األحوال في محطات الوقود. 
علمًا أن القدرة االستيعابية لكافة محطات الوقود 
فــي كــافــة األراضــــي الــجــزائــريــة، ال تتعدى 25 ألف 
واملسترجعة.  املستعملة  الــزيــوت  مــن  متر  مكعب 
وهو ما يعادل 12 % فقط   من كمية الزيوت املفرغة 
بــهــا ســنــويــًا. حــيــث يــتــم اســتــبــدال نــحــو 150 ألــف 
طــن  مــن الــزيــوت ســنــويــًا ملختلف أنــــواع محركات 
 السيارات واملركبات في الباد. هذه األرقام تعني، 
وفق تقارير املنظمات البيئية، أن 88  %   من الزيوت 
ــر دفــع  ــ ــذا األمـ ــ املــحــتــرقــة تـــرمـــى فـــي الــطــبــيــعــة، وهـ
تقرير  إعـــداد  إلــى  أخــيــرًا  للبيئة  باملنظمة  العاملية 

تحفظت فيه على هذا التصرف  املعادي للطبيعة. 
 ومن هنا جاءت فكرة الشاب محمد سبخاوي من 
الــذي  الــعــاصــمــة(،  واليـــة الجلفة )300 كلم  جــنــوب 
فكر في خوض غمار تجربة االستثمار في  أعمال 

استرجاع وتدوير زيوت محركات السيارات.
إذ يــقــول محمد ســبــخــاوي فــي  حــديــث لـــ »العربي 
الـــجـــديـــد« إنــــه خــــال إقـــامـــتـــه فـــي كـــل مـــن ســوريــة 
ومصر أثناء  دراسته إدارة األعمال، الحظ االهتمام 
الذي توليه هاتان  الدولتان لنشاط تدوير الزيوت 
السيارات، ومدى  الفائدة  املستعملة في محركات 

االقتصادية والبيئية الناجمة عن ذلك.

وبــــشــــأن الـــكـــلـــفـــة، يـــطـــرح »فــــاســــبــــوك« عـــلـــى امُلــعــلــن 
ــارات الـــتـــي تــخــتــلــف كــلــفــتــهــا  ــيــ مــجــمــوعــة مــــن الــــخــ
باختاف أنواعها، إذ ترتفع الكلفة بارتفاع املوازنة 
اليومية التي يحددها امُلعلن، فكلفة الحصول على 
30 إلــى 125 ألــف »مــعــجــب« )اليـــك( يــومــيــًا، تتطلب 
خمسة دوالرات. بينما تصل كلفة 125 إلى 500 ألف 
»اليـــك« إلــى 20 دوالرًا يــومــيــًا، األمـــر الـــذي يــعــّد أقل 

كلفة من اإلعانات التقليدية.
ــــى أن فــيــســبــوك يــغــيــر عـــبـــر هـــذه  ــامـــل إلـ ويـــشـــيـــر كـ
الــســيــاســة مــفــاهــيــم أســاســيــة فـــي الــتــســويــق. حيث 
كانت تعمد الشركات في السابق إلى اإلعان ألكبر 
قــدر ممكن من املستهلكني، على أمــل الــوصــول إلى 
املنتج  متطلبات  مع  تتاءم  التي  املطلوبة،  العينة 
املــراد تسويقه. أما اليوم، يساهم انتشار فيسبوك 
العينة  إلـــى  الـــوصـــول  عملية  تسهيل  فــي  الـــواســـع 
املطلوبة بسهولة تامة، مما يساهم في خفض كلفة 

اإلنفاق على اإلعانات.
وألن الــســوق عــرض وطــلــب، أنتجت هــذه السياسة 
الفيسبوكية شركات تعنى بتأمني هذه الـ »اليكات« 
للمستخدمني، وخصوصًا الفنانني منهم في بادئ 

ويضيف سبخاوي أنه  بعدما نضجت لديه فكرة 
إقامة مشروع مماثل في الجزائر، سافر إلى  تركيا 
ومـــن ثـــم الــســعــوديــة، حــيــث طـــور فــكــرتــه أكــثــر في 
إطار  النشاط في  لهذا  الداعمتني  الدولتني  هاتني 

الحفاظ على البيئة والتنمية  املستدامة. 
ويــؤكــد ســبــخــاوي أن لــهــذا املـــشـــروع قــيــمــة بيئية 
دول  من  العديد  تبنتها  وهــي  استراتيجية  هامة 
الـــعـــالـــم، إذ تــتــم عــمــلــيــة اســـتـــرجـــاع هــــذه  الـــزيـــوت 
وتــحــويــلــهــا إلـــى زيــــوت قــاعــديــة لــتــســتــخــرج منها 
عدة مواد أخرى  صالحة لاستعمال مثل الشحوم 
ويــؤكــد  املستثمر  وغــيــرهــا.  والــشــمــوع  الصناعية 
الــزيــوت املستعملة تــحــتــوي على  الــشــاب أن هـــذه 
تركيبات سامة  ومضرة بالبيئة، إذ إن طنًا واحدًا 
مــنــهــا يــحــتــوي عــلــى 300 غــــرام مــن  الـــرصـــاص، ثم 
لترًا  تجعل  باملياه  مقارنة  الضعيفة  كثافتها  إن 
واحــدًا  منها قــادرا على تغطية مساحة 1000 متر 
مــكــعــب مـــن املـــيـــاه وتــلــويــثــهــا،  مـــا يــجــعــل خــطــرهــا 
عــلــى الــبــيــئــة كــبــيــرًا.   وفـــي حــديــثــه عـــن االنــطــاقــة 
الفعلية ملــشــروعــه، يــوضــح  ســبــخــاوي أنــهــا كانت 
سنة 2013، بعدما قدم فكرته إلى الوكالة الوطنية 
التي   لدعم تشغيل الشباب، ضمن صيغة املرافقة 
املستفيد  مساهمة  والتي  تعتمد  الوكالة  تقدمها 
املـــشـــروع، فيما تــدعــمــه  الــوكــالــة  بـــ 72  %   مــن قيمة 
بــنــســبــة 28  %   مـــن الــقــيــمــة املــتــبــقــيــة. مـــع امــتــيــازات 
اإلعـــفـــاءات  الــجــبــائــيــة والــضــريــبــيــة لــعــدة ســنــوات 
لصالح صاحب املشروع.  ويلفت سبخاوي إلى أن 
بلغت ستة  مايني  املــشــروع  في  املالية  مساهمته 
دينار،  بمليوني  الوكالة  ودعمته  دينار جزائري، 
ويــشــرح  أن وكــالــة دعـــم وتشغيل الــشــبــاب بــواليــة 

األمر، ما أسفر عن انتشارها وتوسعها لتطال كافة 
املجاالت.  ويؤكد مؤسس شركة »أول ريل فانس« 
» لبيع الـ »اليكات« روي أبو طرادة، أن اإلقبال على 
شراء املعجبني كبير. ويقول أبو طــرادة لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«: »يــفــضــل مــعــظــم املــســتــهــلــكــني الــحــصــول 
مضمون  على  ويعلقون  يتفاعلون  معجبني  على 
الصفحة أو املنتج«، وهنا يتدخل معيار الجنسية 
للفصل، إذ تبلغ كلفة الـ 1000 »اليك« األجنبي قرابة 
قد  املحلية  »اليــكــات«  الـــ  كلفة  بينما  دوالرًا،   25 الـــ 

تصل إلى 120 ألف دوالر لألف »اليك«.
التسويق عبر فيسبوك  تأثير  كامل حــول  ويجيب 
»ال يمكن  قائًا:  التقليدية  اإلعــانــات  على شركات 
ــذه الــــســــوق الــــواعــــدة،  ــ ــد الــتــنــبــؤ بــمــســتــقــبــل هـ ــ ألحـ
خـــصـــوصـــًا لــجــهــة الـــتـــطـــور وحـــجـــم االســـتـــثـــمـــارات 
املــرصــودة لتطويره، كما أنــه سيفتح مجاالت غير 
مسبوقة نظرًا الحتاله مساحات واسعة في سوق 
اإلعانات في يومنا الحالي«. ويؤكد كامل أن هذا 
الــســوق الــجــديــد، ال يــلــغــي دور وســائــل اإلعــانــات 

التقليدية في مجال التسويق.
لديها  الــيــوم  الشركات  أن معظم  إلــى  كامل  ويشير 
خبراء في مجاالت اإلعــان والتسويق االفتراضي، 
كــون هــذه الــســوق تخضع ألحــكــام وقــيــود وقــواعــد 
ــائــــل اإلعـــــــان الــتــقــلــيــديــة، يــجــب  مــخــتــلــفــة عــــن وســ

احترامها لضمان إيصال الرسالة للمستهلك.
في سياق منفصل، يشير بزي إلى أن هذا التطور 
أرسى بعض املفاهيم الجديدة في سوق التسويق 
ــــان، إذ تعمد بــعــض الــشــركــات الــكــبــرى على  واإلعـ
غرار »غوغل«، إلى عرض إعاناتها على صفحات 
املــســتــخــدمــني، مـــا يــســاهــم فـــي تــحــويــل »املــســتــهــلــك 
ـــذي لــــم تـــقـــم بــه  ـــ ــــر الـ ــتــــج«، األمـــ ــنــ الـــــعـــــادي« إلـــــى »مــ

»فيسبوك«.

الجلفة فتحت له األبواب  وقدمت له كل التسهيات. 
ويقول سبخاوي إنه انطلق في العمل في البداية 
ثمانية  ورشــتــه  تشغل  فقط،  وحاليًا  أخيه  برفقة 
عــمــال بــصــفــة دائـــمـــة وتــســتــعــني فـــي فـــتـــرات  ذروة 

العمل بأربعة عمال مؤقتني. 
ــيـــات الــتــي  ــالـ ــفـــعـ ــــال الـ ــه  تـــحـــصـــل خــ ــ ــيـــف أنــ ويـــضـ
ــارك بـــهـــا، عــلــى شـــهـــادات وتــكــريــمــات مختلفة  ــ شـ
إنجلترا  بعد  الثانية  على  املرتبة  حصوله  منها 
ألحسن مشروع في أسبوع املقاوالت  في موسكو، 
مــن حــيــث الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة وتــوظــيــف العمالة 
والــتــســارع نــحــو  الــتــوظــيــف واالقــتــصــاد األخــضــر. 
وكــذلــك نيله شــهــادة أحــســن مــشــروع فــي  الجزائر 
فــي صــالــون الــســامــة والــتــشــغــيــل. بــاإلضــافــة إلــى 
وجهوية  محلية  عديدة  أخــرى  تكريمات  وجوائز 
في والية الجلفة.  ولفت سبخاوي إلى أن طموحه 
حاليا هو أن يطور مشروعه، وأن  ينجح فيه أكثر 
عندما يتحول إلى املنطقة الصناعية هذه السنة، 
وترتفع  الشباب  مــن  عــدد ممكن  أكبر  وأن  يوظف 
عائدات نشاطه، »ألن كل  مؤسسة اقتصادية تقوم 
والربح،  النمو،  االستمرار  هي  مبادئ  ثاثة  على 
وهدفي هو أن تستمر املؤسسة وتنمو أكثر لتزيد 

 أرباحها ومنافعها«. 
ــبـــخـــاوي حـــديـــثـــه بــنــصــيــحــة لــلــشــبــاب  ويـــخـــتـــم سـ
مــفــادهــا بــأنــه »إذا كــانــت عــنــدك فــكــرة  استثمارية 
ولــديــك املـــؤهـــات لــذلــك، ومــؤمــن بــاملــشــروع  الــذي 
تحمله، فما عليك إال التقرب من مختلف الهياكل 
ــة لــصــالــح تــشــغــيــل الــشــبــاب،  الــتــي خــلــقــتــهــا  الـــدولـ
ــد أنــــك ســتــلــقــى الـــدعـــم الـــكـــافـــي  وســيــنــجــح  ــيــ واألكــ

مشروعك«. 

تجارة فيسبوك لبيع الاليكات: ادفع تُعرف

االستثمار البيئي ينجح في الجزائر

بشراسة.  التقليدية  اإلعالنات  سوق  تنافس  ضخمة،  افتراضية  إعالنية  سوقًا  فيسبوك  أصبح 
وتحولت تجارة الـ »اليك« إلى آلية تسويق للمنتجات، واستثمار ناجح للشركات

كيف نََجت تشيلي؟

تمثل تشيلي قصة باهرة عن 
النجاح االقتصادي الذي نتج عن 

اإلصالحات الجذرية التي أنتجت 
منظومة اقتصادية تتمحور 

حول تأمين الرفاهية للمواطنين

تنتج محركات السيارات 
في الجزائر حوالي 150 ألف 
طن من الزيوت المحترقة 

سنويًا، ما يسبب مجزرة بيئية 
حين يتم التخلص منها في 
الطبيعة، هذه المعلومة 
كانت كفيلة بإطالق الشاب 
محمد سبخاوي استثماره 

في تدوير الزيوت
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