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استثمار

عمالت

اللبنانيون ...تاسع الجنسيات
استثمارًا في دبي
كـشـفــت دائـ ــرة األراض ـ ــي واألم ـ ــاك فــي دب ــي عــن قــائـمــة أك ـثــر 10
جنسيات استثمارًا في السوق العقارية لإلمارة خالل الفترة من
الجاري  2017وذلك
مطلع يناير  2016وحتى نهاية يونيو من العام ّ
من حيث عــدد الصفقات وليس قيمتها .وقــد حــل اللبنانيون في
املرتبة التاسعة من حيث عدد الصفقات العقارية في اإلمارة والتي
بلغت  1313صفقة بقيمة ّ  2.661مليار درهــم إمــاراتــي ،متفوقني
على األميركيني الــذيــن حــلــوا فــي املرتبة الـعــاشــرة ( 1119صفقة
بقيمة  2.873مليار درهم إماراتي).
من أصل الجنسيات العشر ضمت الالئحة إضافة إلى اللبنانيني
ً
كال من اإلماراتيني الذين حلوا في املرتبة األولــى ( 12000صفقة
بقيمة  37.402مليار درهم إماراتي) ،يليهم السعوديون في املرتبة
 5366( 4صفقة بقيمة  12.510دره ــم إم ــارات ــي) ،ثــم املصريون
في املرتبة  2439( 6صفقة بقيمة  4.035مليار درهــم إمــاراتــي)،
واألردنيون في املرتبة  2235( 7صفقة بقيمة  4214مليار درهم
إماراتي) .أما بقية الجنسيات فتوزعت كالتالي :في املرتبة الثانية
الهنود ( 10628صفقة بقيمة  20.420مليار درهم إماراتي) ،وفي
املرتبة الثالثة الباكستانيون ( 5398صفقة بقيمة  7.018مليار
درهم إماراتي) والبريطانيون في املرتبة الخامسة ( 4188صفقة
بقيمة  8.916مليار درهم إماراتي) فيما حل الصينيون في املرتبة
 2177( 8صفقة بقيمة  3.140مليار درم إماراتي) .في اإلجمال
شهدت إمــارة دبــي خــال  18شهرًا إتمام  71ألــف صفقة عقارية
بلغت قيمتها  151مليار درهم إمارتي ّ
موزعة على  217جنسية.

شقق للبيع...
بـ « 30بيتكوين»

في خطوة من شأنها أن تعزز من
التعاون االقتصادي بين دول «بريكس»
(البرازيل ،روسيا ،الصين ،الهند وجنوب
إفريقيا) ومن مساعيها للحد من
هيمنة الواليات المتحدة األميركية على
المنظومة المالية العالمية ،كشف رئيس
صندوق االستثمارات المباشرة الروسي،
كيريل دميترييف ،أن دول «بريكس»
تبحث إمكانية إطالق عملة «بريكس»
مشفرة  Cryptocurrencyكبديل
ألدوات الدفع األخرى ،مشيرًا «إلى أنه في
الوقت الحالي يجري التركيز بين الدول
األعضاء على استخدام العمالت الوطنية.
لكن بدأت مناقشة العمالت المشفرة
كإحدى آليات الدفع الممكنة .قد يكون
العمليات
على ذلك طلب في بعض ً
الحسابية ،وسيكون ذلك بديال جيدًا
للدوالر وقطاعات المحاسبة األخرى»

عملة «بريكس»...
بديل لمواجهة الدوالر؟
رضا صوايا

تبلغ كلفة المشروع  326مليون دوالر

في خطوة الفتة وفريدة من نوعها على مستوى العالم شهدت دبي
إطــاق مشروع عقاري ضخم (أستون بــازا) بقيمة  326مليون
دوالر ّ
يتميز بكونه يتيح شراء الشقق باستخدام عملة «البيتكوين»
الرقمية.
والبيتكوين عملة رقمية وشبكة دفــع ال وجــود فيزيائيًا لها وتم
تــداولـهــا فقط عبر االنـتــرنــت ويمكن فعليًا مقارنتها ومبادلتها
بعمالت أخ ــرى مثل ال ــدوالر وال ـي ــورو ،ويبلغ سعر كــل بيتكوين
حاليًا حوالى  4637دوالر أميركي .وتتميز البيتكوين بإمكانية
الدفع والشراء مباشرة بني األشخاص من دون الحاجة إلى املرور
بــوســاطــة امل ـصــرف ،إضــافــة إلــى أنــه ال يــوجــد هيئة مــركــزيــة تقف
خلفها كما ال يمكن تتبعها بسبب عدم وجود رقم تسلسلي لها
مثل العمالت التقليدية.
الـشــركــة امل ـطـ ّـورة للمشروع هــي «أسـتــون بروبيرتي فينتوريس»
والتي تملكها سيدة األعـمــال البريطانية ميشيل مــون وشريكها
دوغ بارومان .ويقدر أن تنتهي األعمال في املشروع الذي ستبلغ
مساحته  2.4مليون قــدم مربع عــام  .2020وفقًا للشركة سوف
تكون هناك  150شقة أولية للشراء من إجمالي  ،750بدءًا من شقق
االستوديو بسعر  169.000دوالر – حاليًا حوالى  30بيتكوين
– إلــى شقق بغرفتي نــوم بسعر  380.000دوالر ،أو حــوالــى 85
بيتكوين .في حني كان بإمكان املستثمرين شراء بيتكوين واحد
ً
بسعر يــزيــد قليال عــن  20دوالرًا فــي عــام  ،2013مما يعني أن
البيتكوين التي اشتراها املستثمر في ذلك الوقت بقيمة  600دوالر
ستكون كافية لـشــراء «اسـتــوديــو» فــي التطوير الـجــديــد ،بحسب
صحيفة أرابيان بيزنس.
املـشــروع إذًا يسعى الستقطاب املستثمرين الذين استفادوا من
طفرة البيتكوين ويرغبون بتحويل أصولهم الرقمية إلــى أصول
مادية .مبادرة جريئة لكنها في الوقت عينه تحمل في طياتها بعد
نظر وقــدرة على استشراف املستقبل في ظل األهمية املتصاعدة
لـســوق البيتكوين على مستوى الـعــالــم والـتــي بلغ حجمها أوائــل
هذه السنة حوالى  19مليار دوالر .ومما ال شك فيه بأن املشروع
ف ــي ح ــال نـجــاحــه سـيـشـكــل ق ــاع ــدة مـهـمــة لـلـمـطــوريــن الـعـقــاريــن
واملستثمرين فــي شتى القطاعات ملـحــاولــة االسـتـفــادة مــن سوق
البيتكوين والعمالت الرقمية بشكل أكبر.

هل األولوية بالنسبة
إلى الصين هي طريق
الحرير أم بريكس؟

م ــع اخ ـت ـت ــام أعـ ـم ــال ال ـق ـم ــة ال ـتــاس ـعــة
ملـ ـجـ ـم ــوع ــة «بـ ــري ـ ـكـ ــس» ال ـ ـتـ ــي ع ـق ــدت
ف ــي مــدي ـنــة ش ـيــامــن الـصـيـنـيــة أخ ـي ـرًا
بحضور رؤساء الدول األعضاء يطرح
ال ـس ــؤال ع ــن م ــدى فـعــالـيــة اإلجـ ـ ــراءات
التي اتبعتها املجموعة منذ نشأتها،
وهل الحديث عن عملة ّ
موحدة ،سواء
ّ
جدي وله أسس
أكانت رقمية أم ورقية
صـلـبــة ،أم أن املـســألــة ليست أكـثــر من
م ـجــرد ط ـمــوحــات ،أق ـلــه ف ــي املستقبل
القريب؟
ب ـ ـ ــدأ ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ل ـت ـش ـك ـي ــل م ـج ـمــوعــة

بــريـكــس ع ــام  ،2006وع ـق ــدت أول قمة
لـهــا ع ــام  ،2009وكــانــت حينها تعرف
بال «بريك» ،وذلك قبل انضمام جنوب
أفــري ـق ـيــا عـ ــام  .2010م ــن أب ـ ــرز أهـ ــداف
املـجـمــوعــة ،كـســر االحـتـكــار األمـيــركــي ـ
الـغــربــي على االقـتـصــاد الـعــاملــي وأبــرز
امل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة كــالـبـنــك
الدولي وصندوق النقد الدولي والدفع
باتجاه حوكمة أكثر عــدالــة فــي املجال
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تـشـجـيــع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـس ـي ــاس ــي
والثقافي وتعزيزه بني الدول األعضاء.
وم ـ ــن أبـ ـ ــرز إنـ ـ ـج ـ ــازات امل ـج ـم ــوع ــة ك ــان
إطالق بنك «التنمية الجديد» عام 2014

عملة رقمية تجمع أكبر مصارف العالم
انضمت  6مصارف عاملية كبرى إلى مصرف
 UBSالـســويـســري فــي ج ـهــوده إلط ــاق نظام
نقد رقـمــي يـعــرف بعملة التسويات املصرفية
« )utility settlement coin) «USCوال ــذي
ي ـهــدف إل ــى ال ـس ـمــاح ل ــأس ــواق املــال ـيــة بتسوية
املعامالت وتسديد املدفوعات بسرعة عن طريق
تكنولوجيا البلوكشني.
املـ ـص ــارف امل ـن ـض ـمــة ه ــي مـ ـص ــارف بــاركـلـيــز
 Barclaysوكــريــدي ســويــس Credit Suisse
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــرف االم ـ ـبـ ــريـ ــالـ ــي ال ـ ـك ـ ـنـ ــدي ل ـل ـت ـج ــارة
Canadian Imperial Bank of Commerce
و أتــش أس بــي ســي  HSBCو ام يــو اف جي
 MUFGو م ـصــرف س ـتــايــت س ـتــريــت State
.Street
اعتماد "عملة التسويات املصرفية" من شأنه أن
يزيد من كفاءة البنوك واألسواق املالية ،خاصة
وأن املـعــامــات بــن الـبـنــوك واملــؤسـســات املالية
في الوقت الراهن تتسم بالتعقيد وباستنزافها
للوقت وتكلفتها العالية .وبالتالي ستساهم هذه
العملة بجعل املعامالت شبه آنية بني املصارف.
وال ـف ـك ــرة ت ـق ــوم ع ـلــى أن ك ــل عـمـلــة م ــن "عـمـلــة
التسويات املصرفية" ستمثل عملة ثابتة مثل
اليورو أو الــدوالر على أســاس واحــد إلــى واحــد،

وبالتالي ستكون مدعومة  %100من املصرف
املركزي املحلي .وعلى الرغم من أن "البيتكوين"
تــم تـطــويــره لتفكيك الـسـلـطــة الـنـقــديــة املــركــزيــة
بدأت الكثير من البنوك املركزية من حول العالم
وخاصة في الواليات املتحدة األميركية والصني
التحقق مــا إذا كــان بإمكانهم إص ــدار عمالت
رقمية خاصة بهم .وفي هذا اإلطار يعتقد بنك
إنجلترا املركزي وفقًا لدراسة نشرها في تموز
من العام املاضي بــأن العملة الرقمية الصادرة
ع ــن املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي م ــن شــأن ـهــا أن تـعــزز
االس ـت ـقــرار امل ــال ــي ،وتـحـفــز الـنـمــو االقـتـصــادي
وتزيد من فعالية السياسة النقدية.

ال ــذي بــاشــر أع ـمــالــه ع ــام  2015وال ــذي
يبلغ رأسماله  100مليار دوالر ،ويراد
منه تقديم التمويل ملشروعات البنية
التحتية والتنمية في دول املنظمة.

تحديات رغم اإلنجازات
ت ــري ــد دول م ـج ـم ــوع ــة «ب ــريـ ـك ــس» أن
ّ
متميزًا يمكن أن يصلح
تقدم نموذجًا
ً
بديال أو بالحد األدنى منافسًا للنظام
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـس ــائ ــد ح ــال ـي ــا ،والـ ــذي
يدار من واشنطن ،ويستند إلى عدالة
أكبر في التعاطي ،وهــو ما يبرز على
سبيل املثال من خالل مساهمة الدول
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ب ـح ـص ــص مـ ـتـ ـس ــاوي ــة ّفــي
رأسمال «بنك التنمية الجديد» بغض
ال ـن ـظــر ع ــن ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
ل ـكــل دولـ ــة وح ـجــم اق ـت ـصــاديــات ـهــا ،ما
يـ ـح ــول دون ه ـي ـم ـنــة أي م ـن ـه ــم عـلــى
ال ـقــرار وقــدرتـهــا على التحكم بوجهة
األمـ ــوال وكـيـفـيــة صــرفـهــا ،عـلــى عكس
مـ ــا هـ ــو م ـع ـت ـم ــد فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي
وصـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي .ل ـكــن على
الــرغــم مــن حـجــم اآلمـ ــال والـطـمــوحــات
واإلن ـ ـجـ ــازات ال ـتــي ُحـقـقــت حـتــى اآلن،
إال أن دول «بــري ـكــس» ال ت ــزال تــواجــه
ت ـح ــدي ــات ك ـب ـي ــرة ت ـف ــرم ــل انــدفــاع ـت ـهــا
وت ـع ــرق ــل م ــواج ـه ــة ال ـن ـف ــوذ األم ـيــركــي
على االقتصاد العاملي .فاالضطرابات
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
التي تعانيها دول املجموعة كل على
حدة ،إضافة إلى املشاكل التي تعتري
عالقاتها في ما بينها ،ال تساعد على
طمأنة باقي الدول النامية وتشجيعها
على التخلي ّ
عما هو سائد.
ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،ع ــان ــت كـ ــل مــن
روسيا والبرازيل من ركود اقتصادي
ّ
امتد لنحو عامني ،ولم تخرجا منه إال
مـنــذ شـهــريــن تـقــريـبــا ،وتــأثــرت كــل من
البرازيل وجنوب أفريقيا بموجة عدم
استقرار سياسي المست حد الهاوية،
وت ـحــدي ـدًا فــي ب ــاد الـســامـبــا ،مــع عــزل
الرئيسة السابقة ديلما روسـيــف في
 31آب من العام املنصرم ،الذي ال تزال
ارتداداته مستمرة حتى اآلن.
كــذلــك تـلـقــي ال ـخــافــات الـتــاريـخـيــة ما

