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النهار االقتصادي

بسبب خفض كامل القيمة الدفترية لوحدتها األميركية

«إعمار» تتكبد خسائر  1.28بليون درهم في الربع الثاني
االندماج لن
يعطل مشروعًا
في سورية
بقيمة 1.1
بليون دوالر

أعلنت شركة «اعمار» العقارية االماراتية عن تكبدها خسائر
صافية في الربع الثاني من العام الحالي بلغت  1.28بليون
درهم مقابل  2.11بليون درهم في الربع نفسه من عام .2008
وقالت «اع�م��ار» في بيان على س��وق دب��ي املالي ان أرباحها
واي ��ردات� �ه ��ا ت ��أث ��رت ب �ح��دة ب�خ�ف��ض ك��ام��ل ال �ق �ي �م��ة ال��دف �ت��ري��ة
لوحدتها األميركية «جون النغ هومز» والبالغة  1.727بليون
درهم خالل الربع الثاني .كما تكبدت الشركة خسائر صافية
عن النصف االول من العام بلغت  1.048بليون درهم مقارنة
بارباح بلغت  3.011باليني درهم في الفترة املقابلة من .2008
وقالت الشركة ان ايرداتها عن الربع الثاني من العام الحالي
تراجعت الى  1.940بليون درهم مقابل  5.6باليني درهم في
نفس الربع من  .2008كما هوت االي��رادات عن النصف االول
من العام الى  3.46باليني درهم مقارنة مع  8.12باليني درهم
في الفترة املقابلة من  .2008ولفتت الشركة ال��ى انها عدلت
بياناتها املالية عن الربع الثاني من  2008بسبب تغيير في
السياسات املحاسبية املتعلقة بحساب االي��ردات من نسبة
انجاز املشروع وليس من قيمته الكلية كما كانت ساريا قبل
بداية  .2009وكانت الشركة اعلنت في وقت سابق من 2008
انها حققت أرباحا صافية بلغت  1.66بليون درهم في الربع
الثاني من العام نفسه.

االندماج
قالت مجموعة االستثمار ملا وراء البحار التي تتخذ من دبي

مقرا ان اندماج شريكتها اعمار العقارية مع شركات اماراتية
تمتلك فيها حصصا ل��ن يعطل م�ش��روع��ا ف��ي س��وري��ة تصل
قيمته الى حوالي  1.1بليون دوالر.
وفي وقت سابق من يوليو انسحبت اعمار ثاني أكبر شركة
تطوير عقاري بمنطقة الخليج من حيث القيمة السوقية من
الجزائر وعزت ذلك الى النمو البطيء في مشروع تبلغ قيمته
 20بليون دوالر بعد ان أعلنت في يونيو انها تعتزم االندماج
مع ثالث شركات عقارية بنهاية .2009
وق��ال ال�ش��ري��ك االداري ملجموعة االس�ت�ث�م��ار مل��ا وراء البحار
ان ��س ال �ك��زب��ري ل� � «روي� �ت ��رز» أم ��س االول األرب� �ع ��اء ان اع�م��ار
وشركته ال ت��زاالن تهدفان ال��ى استكمال املرحلة األول��ى من
م �ش��روع «ال �ب��واب��ة ال�ث��ام�ن��ة» ال ��ذي سيشمل ان �ش��اء ال�ب��ورص��ة
السورية الجديدة بحلول عام .2010
وأضاف الكزبري «ليس هناك أي مؤشر على ذلك (انسحاب
اعمار) .بل على النقيض فمن شأن االندماج مع دبي القابضة
ان يجعلها أقوى».

البوابة الثامنة
وأطلق املشروع املشترك الذي تمتلك فيه اعمار حصة أغلبية
م �ش��روع «ال �ب��واب��ة ال �ث��ام �ن��ة» ف��ي دم �ش��ق ع ��ام  2006لتوفير
املساحات التجارية والترفيهية التي تمس الحاجة اليها في
العاصمة السورية في ظل اتخاذ الحكومة لخطوات تهدف
الى تحرير االقتصاد وتعزيز االستثمار األجنبي.

وف��ي ظ��ل ن�ق��ص أدوات االس�ت�ث�م��ار األخ ��رى ف��ي ال�ب�ل��د ال��ذي
تديره الحكومة االشتراكية منذ عقود عادة ما يلجأ الناس
لالستثمار في العقارات التي تضمن -في ظل النمو السكاني-
توافر الطلب على وحدات االسكان الجديدة وعلى العقارات
ال�ت�ج��اري��ة .وق��ال ال�ك��زب��ري «امل �ش��روع يمضي وف�ق��ا للجدول
ال��زم�ن��ي ح�ي��ث تبلغ قيمة امل��رح�ل��ة األول ��ى ن�ح��و  200مليون
دوالر» .وأض ��اف :ان امل �ش��روع بأكمله تبلغ قيمته نحو 1.1
بليون دوالر ومن املقرر ان يكتمل بحلول عام .2013-2012
وأش ��ار ال�ك��زب��ري ال ��ذي أس��س مجموعة االس�ت�ث�م��ار مل��ا وراء
البحار بالشراكة مع املليونير السوري موفق القداح الى انه
حتى الوقت الراهن يتم تمويل املشروع مباشرة عن طريق
املساهمني.
وقامت سورية في العقد األخير فقط بتخفيف القيود على
عمليات ال �ص��رف األج�ن�ب��ي وال�ع�م�ل�ي��ات امل�ص��رف�ي��ة وسمحت
للشركات بتحويل أرباحها الى الخارج اال انه وفقا لدراسة
ص ��درت ع��ن امل�ن�ت��دى االق �ت �ص��ادي ال�ع��امل��ي ال ت ��زال ال �ب��الد من
أصعب األماكن التي يمكن تنفيذ أعمال بها في العالم.
وتفتقر املحاكم ال��ى ضمانات ع��دم التدخل السياسي كما
تفتقر القوى العاملة ال��ى امل�ه��ارات اللغوية والتدريب .اال ان
تلك املخاطر لم تصرف املستثمرين الخليجيني عن سورية.
وتتولى شركة ديار القطرية الذراع العقارية لصندوق الثروة
السيادي في قطر بناء منتجع على ساحل البحر املتوسط
بقيمة  350مليون دوالر.

 12في املئة التراجع املتوقع في سوق السيارات

تفاقم خسائر شركات السيارات والتوقعات املستقبلية أفضل

{

أعلنت شركة رينو الفرنسية املصنعة للسيارات امس الخميس عن تسجيل
خسائر فاقت التوقعات خالل النصف األول من العام لتتماشى بذلك مع
النتائج التي سجلتها الشركات األوروب �ي��ة املنافسة ف��ي ظ��ل االنخفاض
الحاد في مبيعات السيارات لكنها قالت ان آفاق الصناعة بدأت تتحسن.
وف��ي اليابان أعلنت شركتا م��ازدا موتور ك��ورب وميتسوبيشي موتورز
ك��ورب تسجيل خسائر للربع ال�ث��ال��ث على ال�ت��وال��ي اال أنهما أبقتا على
ال�ت��وق�ع��ات السنوية دون تغيير اع�ت�م��ادا على خفض التكاليف م��ن أجل
التغلب على تراجع الطلب.
وش�ه��دت ش��رك��ات تصنيع ال�س�ي��ارات تراجعا ف��ي مبيعات ال�س�ي��ارات على
م��دى  12شهرا األخ�ي��رة م��ن ج��راء التراجع االق�ت�ص��ادي العاملي وانحسار
أسواق االئتمان التي دفعت بالفعل شركتي جنرال موتورز وكرايسلر الى
االفالس واعادة الهيكلة.
وتتوقع شركة رينو التي تمتلك حصة قدرها  44في املئة في شركة نيسان
موتور اليابانية أن تسجل سوق السيارات العاملية تراجعا بنسبة  12في
املئة خ��الل ع��ام  2009مقارنة بالعام املاضي ليصل ال��ى ما يزيد على 57
مليون وح��دة .وتخفض شركات تصنيع السيارات من التكاليف في ظل
ت��راج��ع الطاقة االنتاجية بشكل كبير اال أن معظمها يتوقع تحسنا في
االنتاج على أساس فصلي خالل الفترة املتبقية من العام في ظل السيطرة
على املخزون.
وق��ال��ت ري �ن��و ان ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��أث�ي��ر ال�ب��رن��ام��ج ال�ت�ح�ف�ي��زي الس�ت�ب��دال
ال �س �ي��ارات ال�ق��دي�م��ة ف��ي األس � ��واق األوروب� �ي ��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ف�ق��د ج ��اء نصف
االنخفاض في اجمالي االيرادات من أوروبا .وانخفضت ايرادات املجموعة
 23.7في املئة الى  15.99مليار يورو ( 22.5بليون دوالر) خالل تلك الفترة.
وسجلت رينو خسائر تشغيلية بلغت  946مليون ي��ورو خ��الل النصف
األول مقارنة مع أرباح تشغيلية بلغت  845مليون يورو في الفترة نفسها
قبل عام .وفي وقت سابق من يوليو قال كارلوس غصن املدير التنفيذي
ل��ري�ن��و وال ��ذي يشغل أي�ض��ا منصب امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لشريكتها نسيان
اليابانية انه يتوقع أن يكون عام « 2010بنفس صعوبة عام  »2009في ظل
استمرار أزم��ة صناعة السيارات .وأعلنت شركة فاليو املصنعة ملكونات
السيارات األربعاء عن تراجع املبيعات وعن تسجيل خسائر صافية بلغت
 54مليون ي��ورو خالل الربع الثاني لكنها قالت انها تتوقع انتعاشا في
انتاج السيارات في الربع الثالث.
وفيما يتعلق بشركات تصنيع الشاحنات قالت شركة مان األملانية انها
ال ت��رى أي ع��الم��ات ع�ل��ى التحسن وأع�ل�ن��ت ع��ن ت��راج��ع ح��اد ف��ي أرب��اح�ه��ا
التشغيلية خالل الربع الثاني لتتماشى مع توقعات السوق.
وت �ض��ررت ش��رك��ات ت�ص�ن�ي��ع ال�ش��اح�ن��ات م�ث��ل م��ان األمل��ان �ي��ة وال�ش��رك�ت��ان
ال�س��وي��دي�ت��ان امل�ن��اف�س�ت��ان ف��ول�ف��و وس�ك��ان�ي��ا ض��ررا ب��ال�غ��ا ع�ل��ى ح��د س��واء
من ج��راء التراجع الحاد في الطلب خ��الل العام املاضي بسبب التراجع
االق �ت �ص��ادي .ك�م��ا أع�ل�ن��ت ام��س ش��رك��ة كونتننتال األمل��ان�ي��ة ال�ت��ي ت��واج��ه
مشاكل ديون عن خسائر صافية عائدة الى املستثمرين بلغت  190مليون

عام  2010سيكون بصعوبة  2009نفسها

ي��ورو خ��الل ال��رب��ع ال�ث��ان��ي .م��ن جهتها ،وس�ع��ت مجموعة فولكس واج��ن
من حجم حصتها في السوق العاملية خالل النصف األول من عام .2009
وبالرغم من الظروف االقتصادية الصعبة ،اال أن أكبر مصنع للسيارات
في أوروب��ا تمكن من زي��ادة حصته في السوق العاملي لسيارات الركاب
من يناير حتى يونيو الى  12.0في املئة (في النصف األول من عام ،2008
بلغت تلك النسبة .)9.9
خالل النصف األول من هذا العام ،تم تسليم  3,100,300سيارة الى العمالء
( -5.0 3,265,200ف��ي امل�ئ��ة) .وم��ن جهة أخ��رى ،ك��ان س��وق س�ي��ارات الركاب
عمومًا قد شهد تراجعًا نسبته  17.7في املئة .وخ��الل شهر يونيو ،ارتفع
ع��دد ال�س�ي��ارات التي ت��م تسليمها م��ن قبل املجموعة بنسبة  6.5ف��ي املئة
بتسليم  )572,700( 609,800سيارة.
وقد صرح نائب الرئيس التنفيذي لقسم املبيعات والتسويق في املجموعة،

ً
ديتليف فيتيغ قائال« :يظهر املؤشر الجيد نسبيًا ألرقام مبيعاتنا بأن كل
شيء يسير باالتجاه الصحيح ووفقًا للخطة املوضوعة .ومع ذلك ،فهنالك
حاجة لبذل املزيد من الجهود خالل النصف الثاني من السنة لكي نبقى
على نفس امل �س��ار ،م��ع العلم ب��أن ح��ال��ة ع��دم االس�ت�ق��رار االق�ت�ص��ادي التي
يشهدها العالم في الوقت الحالي ستستمر ملا تبقى من العام».
سجلت سيارات الركاب من فولكس واجن على وجه الخصوص نموًا بلغ
 1.7في املئة في حصتها في السوق خ��الل النصف األول من العام والتي
وصلت الى  )6.3( 8.0في املئة .كما ارتفعت نسبة التسليم حتى شهر يونيو
 2.2في املئة بتسليم  )1,907,800( 1,949,000سيارة .ويعود السبب في ذلك
الى التطورات االيجابية في أملانيا ،والبرازيل ،وخاصة الصني .كما كانت
أرق��ام املبيعات التي حققتها س�ي��ارات تيغوان ،وشيروكو ،وب��اس��ات سي
سي وغولف مرضية للغاية.

إثيوبيا تخصص أراضي للمستثمرين األجانب إلقامة مزارع تجارية

شارب تخسر  266مليون دوالر
أعلنت شركة االلكترونيات اليابانية «ش��ارب ك��ورب» وص��ول صافي
خسائرها خالل الربع األول من العام املالي الحالي حتى  30يونيو
املاضي ال��ى  25.2بليون ين ( 266مليون دوالر) ،مقابل أرب��اح بلغت
 24.89بليون ين خالل الفترة نفسها من العام املاضي .وبلغت خسائر
تشغيل شارب خالل الربع األول من العام املالي  26.07بليون ين مقابل
أرب��اح تشغيل بقيمة  36.43بليون ين العام املاضي .ترجع الخسائر
ربع السنوية لشارب الى استمرار األزمة املالية العاملية وتأثيرها على
استعداد املستهلكني النفاق األم��وال على األج�ه��زة االلكترونية ،الى
جانب تكاليف برنامج اعادة الهيكلة .وتراجعت قيمة مبيعات شارب
خ��الل األشهر الثالثة األول��ى من العام املالي بنسبة  20في املئة الى
 598.3بليون ين ،مقابل  747.88بليون ين في الفترة نفسها من العام
امل��اض��ي.ف��ي ال��وق��ت نفسه ،أبقت ش��ارب على توقعاتها بشأن نتائج
العام املالي الحالي الذي ينتهي في  31مارس املقبل ككل ،حيث تتوقع
تحقيق أرب��اح صافية بقيمة  3باليني ين وأرب��اح تشغيل بقيمة 50
بليونا ومبيعات بقيمة  2.75تريليون ين.

ق ��ال االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل�ل�ن�ق��ل ال� �ج ��وي (اي ��ات ��ا) ام ��س ال �خ �م �ي��س إن
الشحنات التي تنقلها شركات الطيران انخفضت بنسبة  16.5في
املئة في حني تراجعت أعداد الركاب  7.2في املئة في يونيو املاضي
ب��امل�ق��ارن��ة ب��ال�ش�ه��ر ن�ف�س��ه ق�ب��ل ع��ام ول��م ت�ظ�ه��ر دالئ� ��ل ب�ع��د ع�ل��ى إن
الكساد العاملي ينحسر.
وقال االتحاد في أحدث تقرير شهري إن قطاع النقل الجوي  -وهو
مؤشر رائد على صحة التجارة العاملية -قد يحتاج لسنوات ليعود
ملستوياته في عام .2008
وأضاف التقرير «هذه أوقات تمثل تحديا كبيرا لشركات الطيران.
ل�ي�س��ت ه �ن��اك دالئ ��ل ب �ع��د ع�ل��ى ان�ت�ع��اش اق �ت �ص��ادي ق��ري��ب ».وح��ذر
ال�ت�ق��ري��ر م��ن أن اس�ت�م��رار ال�ت��راج��ع ق��د ي�ف��اق��م امل�ش��اك��ل ال �ت��ي ت��واج��ه
شركات الطيران.
وق ��ال ج�ي��وف��ان��ي بيسنياني م��دي��ر ع��ام االت �ح��اد «ش��رك��ات ال�ط�ي��ران
تشهد تراجعا في اإليرادات على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 30
في املئة في بداية موسم الذروة يونيو  -أغسطس الوقت الذي عادة
م��ا تحقق فيه ش��رك��ات ال�ط�ي��ران أك�ب��ر أرب��اح�ه��ا .وم��ازال��ت التوقعات
قاتمة».
وق��در االت �ح��اد ان ش��رك��ات ال�ط�ي��ران ستخسر نحو تسعة مليارات
دوالر في عام  2009بعد أن خسرت  8.5باليني دوالر في  2008عندما
أض��ر ارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ب��أرب��اح�ه��ا ث��م خ�ف�ض��ت أزم ��ة االئ�ت�م��ان
واألزمة املالية العاملية الطلب على رحالت األعمال والترفية.
وق��ال االت�ح��اد ال��ذي يمثل نحو  230شركة طيران ومقره جنيف إن
عام  2009ينطوي على املزيد من املخاطر تتمثل في أسعار النفط
وانتشار فيروس االنفلونزا اتش 1ان 1الذي قد يحد بدرجة أكبر من
طلب الركاب على السفر.

ارتفاع كبير في أرباح «فيزا»
األميركية لبطاقات االئتمان
أعلنت شركة «فيزا إنكوربوريتد» ،أكبر مصدر لبطاقات االئتمان
وأن�ظ�م��ة ال��دف��ع اإلل�ك�ت��رون��ي ف��ي ال�ع��ال��م زي ��ادة أرب��اح�ه��ا خ��الل الربع
الثالث من العام املالي الحالي بنسبة  73في املئة إل��ى  729مليون
دوالر مقارنة بالفترة نفسها من العام املالي املاضي.
ورغ� � ��م ت ��راج ��ع اإلن � �ف� ��اق االس �ت �ه ��الك ��ي ب �ش �ك��ل ع � ��ام ن �ت �ي �ج��ة األزم � ��ة
االقتصادية العاملية وارت�ف��اع معدالت البطالة ،ف��إن ع��دد املعامالت
التي عالجتها فيزا خالل الربع الثالث من العام املالي زادت بنسبة
 8في املئة عن الفترة نفسها من العام املاضي مع اتجاه املزيد من
املستهلكني إل��ى االع�ت�م��اد على أنظمة ال��دف��ع اإللكتروني ف��ي س��داد
قيمة مشترياتهم بديال للدفع النقدي.
وذك��رت وك��ال��ة «بلومبرغ» لألنباء االقتصادية أن ال��زي��ادة الكبيرة
ف��ي األرب ��اح ت�ع��ود ج��زئ�ي��ا إل��ى زي ��ادة اس�ت�خ��دام ب�ط��اق��ات االق �ت��راض
التي تقدمها فيزا للعمالء مع استمرار القيود التي تفرضها البنوك
ع�ل��ى ب�ط��اق��ات االئ�ت �م��ان ف��ي ظ��ل امل �خ��اوف م��ن ت��زاي��د ح ��االت إف��الس
املستهلكني.
وقال جوزيف ساندرز ،الرئيس التنفيذي« ،نشعر بتفاؤل حذر بأن
األمور تسير إلى األفضل ،وليس إلى األسوأ».
وسجل صافي إي ��رادات التشغيل في فيزا زي��ادة بنسبة  2في املئة
خالل الربع الثالث من العام املالي الحالي إلى  1.6بليون دوالر ،في
حني تراجعت نفقات التشغيل املعدلة بنسبة  9في املئة وتراجعت
نفقات التشغيل اإلجمالية بنسبة  15في املئة.

االحتياطي الفيدرالي :تراجع وتيرة
التباطؤ االقتصادي األميركي

 8420مستثمرًا أجنبيًا ومحليًا تسلموا بالفعل تراخيص املزارع

ق��ال م�س��ؤول اس�ت�ث�م��اري إن إثيوبيا خصصت أراض ��ي بمساحة 1.6
مليون هكتار للمستثمرين الراغبني في اقامة م��زارع تجارية .وتقبل
ش��رك��ات بمنطقة الخليج وال��دول اآلسيوية على ش��راء أراض زراعية
ف��ي م�خ�ت�ل��ف أن �ح��اء ال �ع��ال��م ل �ت��أم��ني اإلم � � ��دادات ال �غ��ذائ �ي��ة .وأص�ب�ح��ت
افريقيا ه��دف��ا مفضال لتلك ال�ش��رك��ات على ال��رغ��م م��ن امل�خ��اوف بشأن
تأثير االستثمار على البلدان املضيفة .وعلى الرغم من تمتع إثيوبيا
باألنهار والتربة الخصبة فإنها تندرج ضمن البلدان التي تعاني من
الجفاف والنقص الشديد في املواد الغذائية إذ يعتمد ما يصل إلى 4.9
ماليني شخص من السكان على املعونات الغذائية.
وق��ال اساياس كيبيدي مدير جهاز دعم االستثمار الزراعي املؤسس

«إياتا» :شركات الطيران تنقل ركابًا
وشحنات أقل في يونيو

ح��دي�ث��ا ل��روي �ت��رز «ح ��ددت ال�ح�ك��وم��ة  1.6م�ل�ي��ون ه�ك�ت��ار م��ن األراض ��ي
الخصبة الصالحة لألنشطة ال��زراع�ي��ة الواسعة النطاق ف��ي مختلف
أن �ح��اء ال �ب ��الد» .وأض � ��اف :ان ن�ح��و  8420م�س�ت�ث�م��را أج�ن�ب�ي��ا ومحليا
تسلموا بالفعل تراخيص املزارع التجارية إال أن  2000منهم فقط بدأوا
العمل في مشروعاتهم .وتابع« :لم يتم بعد تحديد مدى مساهمة تلك
الشركات التي بدأت أعمالها في اقتصاد البالد .لقد بدأوا لتوهم».
وأضاف :ان من بني الشركات التي بدأت اقامة مزارع تجارية على نطاق
واس��ع ش��رك��ات هندية تعمل ف��ي م�ج��ال زراع ��ة قصب السكر وال�ش��اي
والقطن وشركة سعودية تعمل في مجال زيت النخيل وشركات صينية
تنتج ب��ذور السمسم .وأش��ار اساياس إلى تمتع ب��الده باملناخ الجيد

وتوافر موارد املياه والبنية األساسية مثل الطرق والكهرباء وخطوط
ال�ه��ات��ف .وتعتقد الحكومة أن دع��وة ال�ش��رك��ات ال�ت��ي تتمتع باملعرفة
التكنولوجية واملوارد املالية إلى تطوير مواردها أحد الطرق الفعالة
للقضاء على الجوع والفقر .وق��ال اس��اي��اس أن��ه يجري اإلع��داد لطرح
م��زارع تجارية بمساحة  800أل��ف هكتار في اقليم اروميا وبمساحة
 300ألف هكتار في منطقة أمهرة .وأشار إلى توفير الحكومة لعدد من
الحوافز مثل التمويل للراغبني في ب��دء العمل ب��امل��زارع التجارية في
البالد .وقال «بامكان املستثمرين املؤهلني الحصول على قروض من
البنوك املحلية تصل إلى  70في املئة من رأس املال االستثماري إضافة
إلى حوافز جذابة أخرى وإعفاءات ضريبية».

 85في املئة زيادة في أعداد السائحني إلى سريالنكا
والقادمني من منطقة الشرق األوسط
أع �ل��ن م�ك�ت��ب س��ري��الن �ك��ا ل �ت��روي��ج ال �س �ي��اح��ة في
ال �ش ��رق األوس � ��ط ع ��ن ارت� �ف ��اع أع � ��داد ال�س��ائ�ح��ني
ال �ق��ادم��ني إل ��ى س��ري��الن �ك��ا م ��ن ال� �ش ��رق األوس ��ط
ب�ن�س�ب��ة  85ف��ي امل �ئ��ة وذل� ��ك ب �ع��د ح �ل��ول ال �س��الم
وان �ت �ه��اء ف�ت��رة ال �ت��وت��رات ف��ي ج��زي��رة سريالنكا
وال� �ت ��ي ش �ه��دت ارت �ف ��اع ��ًا ف ��ي أع� � ��داد ال�س��ائ�ح��ني
ال �ق��ادم��ني م��ن ال �ش��رق األوس � ��ط .وأوض �ح��ت هبة
الله الغيص املنصوري ،مدير مكتب سريالنكا
ل �ت��روي��ج ال�س�ي��اح��ة ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ،ق��ائ�ل��ة:
«ل�ق��د شهد شهر يونيو زي ��ادة هائلة ف��ي اع��داد
ال�س��ائ�ح��ني وزوار س��ري��الن�ك��ا خ��اص��ة ال�ق��ادم��ني
من اململكة العربية السعودية واإلم��ارات والذين

احتلوا أعلى املراتب في قائمة السائحني حيث
زادت أعداد السياح من السعودية بنسبة  186في
املئة وم��ن اإلم��ارات بنسبة  181في املئة مقارنة
بالفترة نفسها من العام املاضي».
وأش � � ��ارت إل� ��ى أن ال �س��ائ �ح��ني م ��ن دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي األخ � ��رى م�ث��ل ق�ط��ر وع�م��ان
وك ��ذل ��ك م ��ن ل �ب �ن��ان وم �ص��ر س��اه �م��وا ب �ش��دة في
ال �ن �م��و ال �ع��ام ل �ح��رك��ة ال �س �ي��اح��ة ف��ي س��ري��الن�ك��ا.
وت��اب �ع��ت امل �ن �ص��وري« :ن �ح��ن ع�ل��ى ي�ق��ني أن ه��ذا
ال�ن�م��و سيستمر ك�م��ا ن��أم��ل ف��ي زي � ��ادة ال�ح��رك��ة
السياحة خالل عطلة العيد وعطلة نهاية العام
من خالل جهود الترويج الدائمة والدعم املتزايد

للقطاع السياحي في املنطقة حيث إننا نشهد
وع�ي��ا م�ت��زاي��دا على مستوى ال�ق�ط��اع السياحي
واملستهلكني ف��ي س��ري��الن�ك��ا ك��وج�ه��ة مفضلة».
وت� �ع ��د ع �ن��اص��ر ال� �ج ��ذب ال �س �ي��اح �ي��ة ،ال �ت��رف �ي��ه،
التسوق واملطاعم ،من أهم العوامل التي تجذب
السياح العرب في العصر الحديث إلى وجهاتهم
املفضلة وت�ق��دم سريالنكا منتجا جيدا يتفوق
ع�ل��ى ك��ل األص �ع ��دة ك�م��ا أن �ه��ا ت�ب�ع��د ع��ن منطقة
الخليج مسافة طيران مدتها أربع ساعات فقط.
ك �م��ا ت �س��اه��م ع��وام��ل ال��دع��م ال �ح �ك��وم��ي للقطاع
السياحي وخ�ط��ط ال�ت��وس��ع ف��ي خ��دم��ات الناقل
االقتصادي في نمو صناعة السياحة.

أع�ل��ن االح�ت�ي��اط��ي ال�ف�ي��درال��ي االم �ي��رك��ي (ال�ب�ن��ك امل��رك��زي) ان وت�ي��رة
التباطؤ تراجعت ف��ي ال�ب��الد وان بعض املناطق االميركية سجلت
تحسنًا .وذك ��رت وس��ائ��ل اع ��الم ام�ي��رك�ي��ة ان االح�ت�ي��اط��ي ال�ف�ي��درال��ي
اص ��در م��ا ي�ع��رف ب��«ال�ك�ت��اب ال�ب�ي��ج» ك�ش��ف ف�ي��ه ان معظم ف��روع��ه ال �
 12في انحاء البالد سجلت تراجعا في وتيرة التباطؤ في شهري
يونيو وي��ول�ي��و ف��ي م��ؤش��ر على ان ال��رك��ود االم�ي��رك��ي األس ��وأ خالل
خ�م�س��ة ع �ق��ود ب ��دأ ي �ق �ت��رب م��ن االن �ت �ه��اء .وق� ��ال ت �ق��ري��ر االح�ت�ي��اط��ي
الفيدرالي ان «النشاط االقتصادي استمر في ادائ��ه الضعيف» في
شهري يونيو ويوليو ،إال ان وتيرة التباطؤ تراجعت .وسجلت سان
فرانسيسكو وثالثة مناطق من اصل  12منطقة تهيمن عليها البنوك
الفيدرالية املحلية ال�  12التابعة لالحتياطي الفيدرالي« ،مؤشرات
على اس�ت�ق��رار» ف��ي ح��ني اظ�ه��رت شيكاغو وس��ان��ت ل��وي��س مستوى
«متواضعا» من التباطؤ .وأش��ار التقرير الى ان االق��راض املصرفي
ف��ي معظم املناطق «ك��ان ثابتا او ضعف اك�ث��ر» رغ��م ض��خ الحكومة
االميركية كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام املالي .ولم
يتضمن التقرير أية مؤشرات على تحسن النمو ،فالبيع بالتجزئة
بقي «بطيئا» في معظم املناطق في حني شهدت مبيعات السيارات
تقلبا ،اما االنتاج الصناعي فكان «خامدا» ولكنه كان «أكثر ايجابية
بقليل» عن التقرير السابق .وأشار التقرير الى ان اسواق العمل في
جميع املناطق مازالت تشهد «ركودا» .وتشير التوقعات الى امكانية
ت��راج��ع ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي االج�م��ال��ي بنسبة  1.5ف��ي امل�ئ��ة ع�ل��ى اس��اس
سنوي في الفصل الثاني وهو اقل من نسبة االنكماش التي سجلت
في االشهر الثالثة السابقة والتي بلغت  5.5في املئة.

«شل» تعلن انخفاض أرباحها
الصافية  70في املئة
اعلنت شركة (رويال داتش شل) انخفاض ارباحها الصافية بنسبة
 70في املئة في الربع الثاني من عام  2009ليصل تراجع األرباح الى
 2.3بليون دوالر ما يعادل  1.4بليون جنيه استرليني.
وق��ال��ت ال�ش��رك��ة البريطانية الهولندية ان�ه��ا حققت ارب��اح��ا بلغت
 22بليون جنيه استرليني ال�ع��ام امل��اض��ي ول�ك��ن ضعف االقتصاد
العاملي اثر على ادائها في الربع الثاني .وأوضح الرئيس التنفيذي
الجديد لشركة (رويال داتش شل) بيتر فوسر في بيان صدر امس ان
«الطلب على الطاقة كان ضعيفا» ،مشيرا الى وجود كمية من الطاقة
الفائضة في السوق كما ان تكاليف هذه الصناعة ال تزال مرتفعة.
ّ
وح��ذر فوسر من ان��ه من املحتمل اج��راء تخفيض «كبير» في عدد
املوظفني في الشركة ه��ذا العام نتيجة برنامج الشركة لعام 2009
الذي اعلنت عنه (شل) في يونيو املاضي ومن املتوقع ان يكتمل قبل
نهاية العام الحالي .وخفضت شركة (ش��ل) ع��دد املناصب االداري��ة
العليا ألكثر من  100أو بنسبة  20في املئة وتخطط لدمج اثنتني من
شركات التنقيب الثالث التابعة لها التي يعمل بها  22ألف موظف.
ولم تقدم الشركة وهي ثاني أكبر شركة نفط خاصة في العالم مزيدا
من التفاصيل عن خططها اليوم ولكنها قالت انها خفضت التكاليف
بنحو  700مليون دوالر اي ما يعادل  426.8مليون جنيه استرليني
ف��ي النصف االول م��ن ه��ذا ال �ع��ام .وق��ال فوسر «ان�ن��ا اذا نظرنا الى
م��ا بعد ع��ام  2009ف��ان (ش��ل) بحاجة الن تصبح شركة أكثر كفاءة
وس��رع��ة ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات واك�ث��ر ح��دة ف��ي تنفيذ االستراتيجية
ب��االض��اف��ة ال��ى زي ��ادة ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى التكاليف وال�ق�ي�م��ة» .وتعكس
ت�ص��ري�ح��ات ف��وس��ر م��ا ادل ��ى ب��ه ن�ظ�ي��ره ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لشركة
(بريتش بتروليوم) توني هايوارد اذ قال هذا االسبوع ان الشركة
تهدف لتخفيض التكلفة في عام  2009بحوالي بليوني دوالر اي ما
يعادل  1.21بليون جنيه وقد تم تجاوزها ومن املتوقع توفير بليون
دوالر اي  607ماليني جنيه خالل الفترة املتبقية من العام الحالي.

