
الفرن�سية  احلكومة  على  االعتماد  ميكن  ما  ع��ادة 
عن  اأنباء  بعد  �سخمة،  بجلبة  للقيام  اال�سرتاكية 
وجود �سفقة اندماج باملليارات ت�ستمل على واحدة 
كانت  اإذا  �سيما  وال  ال�سناعية،  ال�رشكات  اأكرب  من 

�سفقة ميكن اأن توؤدي اإىل فقدان اآالف الوظائف.
اآي  اإ���س  ب��ي  �رشكة  اأن  ذك��رت  التي  االأن��ب��اء  بعد 
و�سيرتوين،  بيجو  �سيارات  ت�سنع  التي  الفرن�سية 
هي يف مرحلة متقدمة من املحادثات ل�رشاء �رشكة 
ل�رشكة  التابعة  اخلا�رشة  االأوروبية  ال�رشكة  اأوبل، 
الفرن�سية  الدولة  كانت  االأمريكية،  موتورز  جرنال 
يف ا�سرتخاء على غري العادة – بل ي�ساورها �سعور 

بالزهو.
�سفقة  "اإنها  احلكومة:  م��ن  مقرب  �سخ�س  ق��ال 
اإىل ن�سوء بطل  اأنها �ستوؤدي  اإيجابية جدا"، م�سيفا 
يف  م�سوؤول  وهو  دون،  فرانك  وقال  اأك��رب.  فرن�سي 
احتاد CFTC يف بي اإ�س اآي: "هذا خرب جيد جدا".
ملحللني  وفقا  الأن��ه،  هو  املوقف  ه��ذا  يف  ال�سبب 

عدد  خف�س  ال�سناعة،  ���س��وؤون  على  ومطلعني 
للغاية  ب�سكل كبري  ي�سقط  اأن  املرجح  الوظائف من 
واململكة  اأملانيا  يف  ال�ستة  اأوب��ل  م�سانع  على 
عددهم  البالغ  العاملني  ويرتك  واإ�سبانيا،  املتحدة 
65 األف عامل يف �رشكة �سناعة ال�سيارات الفرن�سية 

بي اإ�س اآي يف و�سع �سليم ن�سبيا.
 LMC امل���دي���ر يف  ك��وك�����س،  ج��و���س��ت��ني  ق����ال 
فرن�سا  اأرى  ال  "اأنا   :AUTOMOTIVE
اأنها �سرت�سد  ال�سفقة. من املرجح  خا�رشة من هذه 
امل�سانع الطرفية ]يف اململكة املتحدة واإ�سبانيا[" 
الفرن�سيني  اأن  اإىل  جزئيا  يرجع  ذلك  اأن  م�سيفا   ،

ميتلكون ح�سة كبرية يف ال�رشكة.
يف الوقت نف�سه، احلكومتان االأملانية والربيطانية 
تتدافعان للح�سول على تطمينات ب�ساأن الوظائف، 
نف�سيهما  �سيجدان  البلدين  اأن  بالقلق من  وت�سعران 
يف مواجهة اآالف العمال الغا�سبني، يف وقت تكون 
هي  للعوملة  املناه�سة  املتطرفة  االأح���زاب  فيه 
اأ�سال يف ارتفاع يف املعاقل ال�سناعية ال�سابقة يف 

اأوروبا.
الأملانيا  بالن�سبة  خا�س  ب�سكل  ح�سا�س  اأمر  وهو 
اأجنيال  االنتخابات.  ع��ام  يف  فرن�سا،  مثل  التي، 

جمرد  ت��واج��ه  ال  االأمل��ان��ي��ة،  امل�ست�سارة  م��ريك��ل، 
اأملانيا" اليميني  اأجل  "البديل من  تهديد من حزب 
ا�ستطالعات  يف  ترتاجع  اأي�سا  ولكنها  املتطرف، 
الراأي �سد مارتن �سولتز، مناف�سها من التيار العام.

�سيء  كل  اإن  املا�سي،  اجلمعة  يوم  مريكل  قالت 
اأن  "ل�سمان  ب��ه  القيام  ينبغي  �سيا�سيا  ممكن 

الوظائف وامل�سانع االأملانية �ستظل يف اأمان".
"اأوبل" البالغ  يف اأملانيا، حيث يوجد ثلثا موظفي 
اإىل ثالثة م�سانع  اإ�سافة  األف موظف،  عددهم 38 
�سميم  يف  ال�سيارات  �سناعة  تكمن  ال�رشكة،  ومقر 
هو  مبا  يتعلق  فاالأمر  للبالد،  االقت�سادية  الهوية 

اأكرث من جمرد الوظائف.
عِلمت  عندما  بالفزع  االأملانية  احلكومة  �سعرت 
ب�ساأن املحادثات بني �رشكتي بي اإ�س اآي واأوبل من 
احلكومة  اأنه ال  بالغ�سب من  – و�سعرت  ال�سحافة 
الفرن�سية وال ال�رشكتان نف�ساهما قالت لها عن ذلك.
مزيد  يف  يت�سبب  قد  مريكل  حكومة  يف  الغ�سب 
ال�سيا�سية  العالقة  وبرلني،  باري�س  بني  التوتر  من 
اإ���رشار  من  الرغم  على  اأوروب���ا،  يف  اأهمية  االأك��رث 
�سخ�س مقرب من املفاو�سات على اأنه مل يكن لدى 

الفرن�سيني معرفة عن ال�سفقة قبل االأملان.

عائلة والنبريج، من بني اأقوى العائالت التجارية 
يف  لال�ستثمار  موؤ�س�سة  وت�ستخدم  اأوروب��ا،  يف 
جمال البحث العلمي، ومتويله عن طريق �رشكات 
جتنب  لكيفية  اأمن��وذج��ا  ه��ذا  يعد  ه��ل  ك��ب��رية. 

النزاعات القائمة بني اأفراد العائلة نف�سها؟
"�سلطة  عليها  �سنطلق  ظ��اه��رة  ع��ن  �سنتحدث 
اإحدى  االأزهار للقرن احلادي والع�رشين". داخل 
اجلامعات يف و�سط ال�سويد، ماجنو�س بريجرين 
اإلكرتونية داخل وردة.  دائرة  ي�رشح كيف و�سع 
با�ستخدام مواد ع�سوية فقط، متكن هذا االأ�ستاذ 
اجلامعي من و�سع اأ�سالك اإلكرتونية داخل �ساق 
زهرة، وحتى اإنه اأ�ساف بوابات منطقية ت�ستطيع 

حتفيز التيار اأو اإيقافه.
االإلكرتونيات  خمترب  رئي�س  بريجرين،  االأ�ستاذ 
هذا  "اإن  يقول  لينكوبنج،  جامعة  يف  الع�سوية 
نباتات  ا�ستحداث  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  التطوير 
واأ�سجار يجري حتويلها اإىل اأدوات منِتجة للطاقة 
ال�ساق. ميكن  بطاريات خمزنة يف  ال�سم�سية مع 
اأن يكون تاأخري ازدهار  هناك تطبيق اآخر ميكن 

اأن  الزهرة بحيث ميكن للورود وزهور االأقحوان 
ت�سل اإىل املتاجر واملنازل وهي جديدة".

مع ذلك، هذا االكت�ساف مل يحدث. كان كثري من 
املتخ�س�سني مت�سككني، حيث و�سف اأحد علماء 
"فكرة  باأنها  الفكرة  هذه  ال�سويديني  االأحياء 
التمويل  بريجرين  االأ�ستاذ  تلقى  لكن  غبية"، 
لدعم اأبحاثه املتعلقة باالإلكرتونيات البيولوجية 

الع�سوية من عائلة والنبريج. 
موؤ�س�سة  وهي  للعائلة،  اخلريية  الرئي�سية  االأداء 
حتتفل  التي   ،KAW والنبريج  واألي�س  كنوت 
بالذكرى ال�سنوية املائة خالل العام احلايل، هي 
يف  االأ�سا�سية  العلمية  للبحوث  داعم  اأكرب  ثاين 
اأوروبا، بعد اأن وزعت 24 مليار كرونة �سويدية 

اأو 2.7 مليار دوالر على مدى تاأريخها.
اأي  بدرا�سة  للعلماء  ت�سمح  املوؤ�س�سة منحا  توزع 
نتائج  بتحقيق  االلتزام  دون  من  يريدونه  �سيء 
اأمر نادر يف عامل االأبحاث خالل االأيام  - وهو 
معظم  "يرتبط  بريجرين  االأ�ستاذ  يقول  احلالية. 
املال ب�سيء من حيث العالمات املرحلية املهمة. 
لذلك ال يتوافر لدينا املال دائما لنقوم بالبحوث 

ال�سجاعة".
العلم  اأجل  من  املوؤ�س�سة  هذه  به  قامت  ما  بقدر 

يف اأوروبا، وحتديدا يف ال�سويد، حيث جعلت من 
ع�رشة  فيه  يعي�س  الذي  اال�سكندنايف  البلد  هذا 
املكون  اأي�سا  هي  بحثية،  قوة  �سخ�س  ماليني 
العائلية  ال�رشكة  اإنه  القول  ميكن  فيما  ال�رشي 
ولي�ست   - املوؤ�س�سة  ه��ذه  اأوروب���ا.  يف  االأق��وى 
�رشكات  يف  ح�س�سا  متلك  التي  هي   – االأ���رشة 
زينيكا،  واأ�سرتا  والكرتولوك�س،  اإريك�سون،  مثل 
تن�سب  الذي  ال�سيء  هو  هذا  نا�سداك.  وبور�سة 
اإليه عائلة والنبريج الف�سل يف بقائها على قيد 
امل�ساحنات  وجتنب  الطويلة،  املدة  هذه  احلياة 
االأخرى. وكما يقول بيرت  ال�سالالت  اأعاقت  التي 
اإدارة  "57 عاما" رئي�س جمل�س  االبن  والنبريج 
من  يكن  "مل  والنبريج  واألي�س  كنوت  موؤ�س�سة 
املمكن الو�سول اإىل اجليل اخلام�س من دون اأن 

تكون هناك موؤ�س�سة".
الك�شف عن الطبقات

على  نوركوبينج،  يف  منع�س  �ستوي  �سباح  يف 
يف  والنبريج  �ستوكهومل،  م��ن  ميل   100 بعد 
طريقه لزيارته ال�سنوية لريى ال�سيء الذي ا�سرتاه 
�سغرية  اجتماعات  غرفة  داخل  املوؤ�س�سة.  مال 
يف الطابق ال�سفلي من مركز الت�سور يف املدينة، 
تعمل  طاولة  بعر�س  يتباهى  يرنمان  اأندر�س 

باللم�س.
م���ن خ���الل مت��ري��ر 
اإ���س��ب��ع��ه ب��ح��رك��ات 
ي�ستطيع  ����رشي���ع���ة، 
الت�سور  يف  االأ���س��ت��اذ 
نع�س  ي��اأخ��ذ  اأن  العلمي 
ت�سمى  م�����رشي��ة  م��وم��ي��اء 
NESWAIU ويك�سف عن 
للتابوت  تباعا  تظهر  طبقات 
واللفائف،  الكارتوناج،  الداخلي، 

واأخريا اجل�سم. 
التكنولوجيا حتى عن ب�سمة  ك�سفت 
با�ستخدام  التي،  اجل�سم،  على  لتميمة 
مت  االأب���ع���اد،  ث��الث��ي  ال�سوئي  امل�سح 
مطبوعة.  ن�سخة  ثم  �سورة  اإىل  حتويلها 
وهي معرو�سة للبيع يف حمال بيع الهدايا.

من  جزئيا  امل��دع��وم��ة  التكنولوجيا،  ه��ذه 
�سل�سلة  يف  ا�ستخدامها  يتم  املوؤ�س�سة،  قبل 
احلقيقية  واحلياة   CSITELEVISION
يف  اجلثث  تو�سع  االفرتا�سي.  الت�رشيح  الأداء 

من  لالأطباء  وميكن  املقطعي،  الت�سوير  ما�سح 
الع�سالت  اأو  الدهون  اأو  اجللد  طبقة  اإزال��ة  ثم 

"افرتا�سيا" للتحقيق يف �سبب الوفاة.
االأ�ستاذ يرنمان مي�سي لعر�س التقنيات االأخرى 
التي و�سعت من اأجل ما ي�سميه "الت�سور الغامر 
توربينات  اأحد  يعر�س  وهو  الكبرية".  للبيانات 
جتريدها  ميكن  ال��ت��ي  �سيمنز،  ل�رشكة  ال��غ��از 
واإدارتها من عدة جوانب بحيث ميكن ملهند�سي 
وتدريبهم  الفردية  املكونات  روؤي��ة  ال�سيانة 
عليها.  ميكن اإ�سقاط املباين يف خريطة تفاعلية 
ب�سبب  امل��رور  حركة  تدفق  يتغري  كيف  الإظهار 
من  الطائرات  مثل   - واقعية  واأ�سياء  مواقعها. 
يف  و�سعها  ميكن   - ايكيا  اأث��اث  اأو  طيار  دون 
للغاية.  واقعية  اإ�ساءة  مع  االأف��الم  اأو  ال�سور 
جمال  يف  هوليوود  يف  يعملون  طالبه  من   35
اجتذب  الذي  يرنمان،  االأ�ستاذ  يقول  املوؤثرات. 
لدعم  "كان  نا�سا  وك��ال��ة  م��ن  التمويل  اأي�سا 
لديهم  االأ�سياء.  بناء  يف  فعال  دور  للموؤ�س�سة 
االأ�سا�سية  البحوث  من  برمتها  للعملية  التقدير 
اإىل جلبها اإىل النا�س". ويقول جوران �ساندبريج، 
املدير التنفيذي للموؤ�س�سة، يف حديثه عن يرنمان 
يف  القبيل  هذا  من  رجل  على  احلفاظ  اأجل  "من 

ال�سويد نحتاج اإىل منحه املوارد".
�سويدية  مليار كرونة  نحو 1.8  املوؤ�س�سة  قدمت 
املبلغ  كامل  يعادل  ما  اأي  املا�سي،  العام  يف 
الذي وزعته منذ اإن�سائها يف عام 1917 اإىل عام 
1991.  األي�س وكنوت، الذي كان يف ذلك احلني 
من  ث��روة  اأ�س�س  ال�سويد،  خارجية  وزي��ر  اأي�سا 
خالل �رشاء ح�س�س يف �رشكات �سويدية، لكن مل 
اأطفال. وقد و�سعا ا�ستثماراتهما -  يكن لديهما 
وقف �سغري ن�سبيا مكون من 20 مليون كرونة 
�سويدية، الذي تقدر قيمته االآن بنحو 570 مليون 
كرونة �سويدية اأو 64 مليون دوالر - يف االأ�سا�س 
الذي هو  والتعليم  العلمي  البحث  ت�سجيع  بهدف 
مفهوم  وهو   LANDSGAGNELIGT
تو�سع  ال�سويد".  على  بالفائدة  "يعود  معناه 
الوقف االآن اإىل 90 مليار كرونة �سويدية "ع�رشة 

مليارات دوالر".
االأ�رشة، التي تنحدر من اأحد اإخوة كنوت، قامت 
اإىل حد كبري باإدارة املوؤ�س�سة وكثري من ال�رشكات 
منذ ذلك احلني، ولكن من دون اأي ح�سة ملكية. 
اإدارتهم  كيفية  حول  العام  الرتكيز  معظم  وكان 
التي كان لديهم فيها ح�س�س كبرية،  لل�رشكات 
 ،ABB التي ت�سمل ال�رشكات متعددة اجلن�سيات
�ساب،  ال�سيارات  �سناعة  و�رشكة   ،SEB وبنك 
ال�رشكات  ال�سناعية.  كوبكو  اأطل�س  وجمموعة 
كبرية  ح�س�سا  املوؤ�س�سة  متتلك  التي  املدرجة 
قيمتها  تبلغ  جمموعها  يف  اإي��رادات  لديها  فيها 
اأقل  اهتمام  هناك  كان  لكن  دوالر.  مليار   130
بكثري يف املوؤ�س�سة، التي كان يغلب عليها، حتى 
والنبريج  بيرت  الظل.  يف  تعمل  اأن  ال�سويد،  يف 
االبن، امللقب ب� "بوكر"، ي�سف ما اأن�ساأته العائلة 
باأنه "دائرة مغلقة". واجلهة التي تتحكم يف كل 
املمثلة   - االأ�رشة  هي  وال�رشكات  املوؤ�س�سة  من 
العم  اأبناء  من  اخلام�س  اجليل  يف  كبري  حد  اإىل 
اأع�����س��اء يف  جيكوب وم��ارك��و���س وب��ي��رت. وه��م 

لتوليد  حماولة  يف  ال�رشكات  اإدارات  جمال�س 
هذه  لتمويل  ال�رشكات  من  االأرب���اح  من  مزيد 

املوؤ�س�سات.
املديرين  لكبار  يقول  "بوكر  �ساندبريج  يقول 
ف�سنقدم  اأف�سل،  اأداوؤك��م  كان  )كلما  التنفيذيني 
اأخما�س  اأربعة  نحو  للعلوم(".  املال  من  مزيدا 
املال يعطى للبحث، اأما البقية فيعاد ا�ستثمارها. 
العائلية،  ال�رشكات  ح��ول  م��اأث��ور  ق��ول  هناك 
الثاين  واجليل  يبنيها،  االأول  اجليل  اأن  مفاده 
البحوث  ت�سري  ميزقها.  الثالث  واجليل  يرثها، 
 3 اأن  اإىل  العائلية  ال�رشكات  معهد  اأجراها  التي 
يف املائة فقط من ال�رشكات العائلية متكنت من 

الو�سول اإىل اجليل الرابع. 
اخللل.  مواطن  حول  لها  ح�رش  ال  اأمثلة  هنالك 
بور�س  ع��ائ��الت  اختلفت  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
وبيت�س، اللتان تتحكمان يف �رشكة فولك�سفاجن 
ل�سناعة ال�سيارات، على مدى عقود فيما بينهما، 
عليه  اللوم  ال�رشكة  يف  العاملون  يلقي  اأمر  وهو 
ف�سيحة  وراء  احلوكمة  �سعف  يف  بالت�سبب 

االنبعاثات وم�سكالت الر�سوة ال�سابقة.
الرغم  على  التي  والنبريج،  عائلة  اإىل  بالن�سبة 
العائالت  اأغنى  قوائم  ترد �سمن  �سلطتها مل  من 
ال�سويدية، كان احل�سول على موؤ�س�سة ال�سبب يف 
جتنبها نزاعات حول امللكية وال�سماح لعدد قليل 

من اأع�ساء كل جيل بلعب اأدوار حا�سمة.
يقول �ستني ثوم�سني، اأ�ستاذ يف كلية كوبنهاجن 
اململوكة  ال�رشكة  يف  ومتخ�س�س  للتجارة 
للموؤ�س�سة، "اإن عائلة والنبريج تعمل على ت�سغيل 
واحدة من اأكرب هذه االإمرباطوريات، عند قيا�سها 

من حيث االإيرادات، يف العامل". 
يكون  ال  االأعمال  جمال  يف  باأنه  يجادل  وهو 
االأف�سل،  يكون  اأن  ميكن  ملكية  اأمن��وذج  هنالك 
من  عديد  هنالك  يكون  اأن  اجليد  من  "اإنه  قائال 
من  الطويل،  امل��دى  على  املتخذة  الرتتيبات 
اأو  اخلا�سة  االأ�سهم  مثل  لغريها  املوؤ�س�سات  قبل 

�سناديق التحوط".
والنبريج  "اإن عائلة  االأ�ستاذ ثوم�سني  كما يقول 
تفعل كثريا من االأمور بال�سكل ال�سحيح مبا يف 
يف  وكفاءة  ال�رشكات،  من  جمموعة  وجود  ذلك 
مدى  على  تطورت  ال�رشكات  اإدارة  كيفية  جمال 

مدة زمنية طويلة". 
ال  ال�رشكات،  تلك  وجود  "مع  قائال  ي�سيف  كما 
نتحدث عن ال�سنوات اخلم�س املقبلة فح�سب، فقد 
ال�رشكات ملدة طويلة طاملا  كانوا ميتلكون تلك 

اأنهم ي�سعرون بكل تلك التداعيات عرب الزمن".
ال��دول  يف  �سائع  اأم��ر  ه��ي  املوؤ�س�سات  ملكية 
عامليا.  مقبوال  اأمرا  لي�ست  لكنها  اال�سكندنافية 
ت�ستطيع  ال  "ب�رشاحة،  والنبريج  ماركو�س  قال 
تفهم  اأن  االأخ���رى  العائلية  ال�����رشك��ات  بع�س 
املو�سوع.  وتقول "ملاذا تفعلون ذلك؟ لي�س لكم 
لوندبريج،  فريدريك  يف�سل  ذلك"؟  يف  م�سلحة 
متخ�س�س �سناعي �سويدي رائد، لنف�سه ولبناته 
مبا�رش.  ب�سكل  بهم  اخلا�سة  االأ�سهم  ام��ت��الك 
املرونة  من  مزيد  على  احل�سول  "ميكنك  ويقول 
يف امل�ستقبل، وميكنك العمل اأي�سا من اأجل ثروة 

العائلة".

مع  املحتمل  االتفاق  اإع��الن  قبل  اإي��وان  م��اك  وق��ال 
التاأمل  من  هائال  ق��درا  "اأمار�س  االأوروب���ي:  االحت��اد 
الذاتي حول ما اإذا كان مبقدورنا التحرك ب�رشعة اأكرب، 
اأبكر.  وقت  يف  ال��ق��رارات  اتخاذ  بنا  يجدر  كان  وهل 
قررت اإيقاف امل�رشوع الأنه فقط ما كان ليح�سل على 

ترخي�س. خروج بريطانيا ق�سى عليه يف النهاية".
اأي�سا مو�سع  اإيوان كانت  اتخذها ماك  اأخرى  قرارات 
�سك. فقد حقق امل�رشف �سفقات باأ�سعار فائدة مغرية 
البداية من منتجات بطاقته االئتمانية ومنتجات  يف 
االدخار اخلا�سة بالعمالء اجلدد يف عام 2014، ومن 
التاأمني على امل�ساكن،  ثم يف وقت الحق يف عرو�س 
وهي ا�سرتاتيجية كان قد ثبت جناحها حني كان يعمل 
اأ�سرتاليا. لكن هذا  الكومنولث يف  �سابقا لدى م�رشف 

باالإيرادات.  ال�رشر  اأحلق  باأمور عك�سية، ما  اأتى  االأمر 
الثلث  بواقع  االئتمان  بطاقات  اأر�سدة  انخف�ست  فقد 

تقريبا منذ نهاية عام 2013.
اإنف�ستيك:  �رشكة  لدى  املحلل  ج��وردون،  اإي��ان  يقول 
بطاقات  جمال  يف  التو�سع  عدم  امل�رشف  "اختار 
االئتمان، وهو حكم ال اأوافق عليه. التخلي عن منتجات 
االأ�سعار املغرية على مدى مدة من الزمن حيث تو�سعت 
يحقق  مل  امل�رشف  اأن  يعني  االئتمان،  بطاقات  �سوق 
اأي منو". ويعتزم امل�رشف االآن اإعادة اإدخال عمليات 
املائة مقدمة  بن�سبة �سفر يف  االأر�سدة  حتويل �سمن 
الق�سايا  حل  ا�ستطاع  اإذا  االئتمان،  بطاقات  لعمالء 

املتعلقة ب�سفافية الر�سوم و�سداد الديون.
يقول ماك اإيوان: "اأنا اأعرت�س على اأن جتري حما�رشة 
العمالء يف م�ستوى ر�سيد ال�سفر وعدم �سداد ديونهم 
حما�رشة  جتري  اأن  على  كذلك  واأعرت�س  بالتدريج. 
العمالء باأ�سعار ت�سبب لهم ال�سدمة يف نهاية املطاف. 

تلك هي االأمور التي طلبت من الفريق العمل عليها – 
اإذا وجدنا حال لذلك �ساأكون م�رشورا الأن اأدخل يف تلك 

ال�سوق".
قوة الأعمال الأ�شا�شية

مع  العالقات  حت�سني  على  اإي��وان  ماك  لرتكيز  ونظراً 
االنتقاد  جتاه  خا�سة  ب�سفة  ح�سا�س  فهو  الزبائن، 
ال�رشكات  مع  التعامل  يف  امل�رشف  الأ�سلوب  املوجه 
بظاللها  تلقي  �سحابة  ظهور  اإىل  اأدت  التي  ال�سغرية، 

على ثقافة امل�رشف.
اأن�ساأ امل�رشف �سندوق تعوي�سات بقيمة 400 مليون 
ملالكي  )نوفمرب(  الثاين  ت�رشين  يف  ا�سرتليني  جنيه 
اأيدي  على  عانت  اأنها  يزعم  التي  ال�سغرية  ال�رشكات 
االأزمة  اأعقاب  الهيكلة املثرية للجدل يف  اإعادة  وحدة 
اأن  ميكن  كان  "اأداءه  باأن  امل�رشف  واعرتف  املالية. 
يكون اأف�سل" مع زبائنه من ال�رشكات ال�سغرية، البالغ 
عددها 12 األف من�ساأة، التي كان يجري التعامل معها 

من قبل "جمموعة اإعادة الهيكلة العاملية" التي مل تعد 
موجودة االآن.

يف  القدمية  املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة  ك��ذل��ك 
امل�رشف، التي حالت دون قدرة العمالء على الدخول 
اإىل ح�ساباتهم على مدى اأكرث من اأ�سبوع بعد انقطاع 
اخلدمة يف عام 2012، تعد م�سدر اإعاقة رئي�سيا اآخر. 
يقول تنفيذي �سابق: "ما يجعل امل�رشف يف مثل هذه 

احلالة املزرية هو درجة تعقيد االأنظمة فيه".
على  تدل  الظهور  يف  ب��داأت  عالمات  هناك  ذل��ك،  مع 
عام  يف  امل�رشف.  يف  مربحة  اأ�سا�سية  اأعمال  وجود 
العري�سة خلطة على  اإيوان اخلطوط  2014 حدد ماك 
امل�رشيف  القطاع  على  للرتكيز  �سنوات  خم�س  مدى 
التجاري وقطاع جتارة التجزئة يف اململكة املتحدة، 
االأ�سواق اخلارجية وتقلي�س  االن�سحاب من  من خالل 
تدعيم  ومت  اال�ستثمارية.  امل�رشفية  اخلدمات  نطاق 
االأكرث  االأق�سام  والتخل�س من  املال  راأ�س  احتياطيات 

االأوىل  بالدرجة  وهي  االأ�سا�سية،  االأعمال  خطورة. 
التجزئة  وم�رشفية  التجارية  امل�رشفية  العمليات 
من  جنيه  مليار  من  اأكرث  ولدت  املتحدة،  اململكة  يف 
االأرباح الت�سغيلية على مدى االأرباع ال�سبعة املا�سية، 
وعمل  واح��دة.  ملرة  حت�سب  التي  العنا�رش  با�ستثناء 
ماك اإيوان اأي�سا على تعزيز ح�سة امل�رشف من �سوق 
القرو�س العقارية وزيادتها من 8 يف املائة من الق�سم 
اجلديد اإىل 12 يف املائة. لكن خطته تعر�ست ل�سغوط 
قيا�سية،  م�ستويات  اإىل  املتدنية  الفائدة  اأ�سعار  ب�سبب 
وترك  الربحية  االأه��داف  موعد  تاأجيل  اإىل  به  اأدى  ما 
لتعزيز  املتبقي  امل��الذ  لتكون  التكاليف  تخفي�سات 

االأرباح.
م�ساهمني:  ع�رشة  اأ�سل  من  م�ساهم  اأكرب  ثاين  يقول 
حتاول  التي  امل�سارف  من  �سعيف  �سجل  "هناك 
الكامن  ب���االأداء  االإ����رشار  دون  التكاليف  ا�ستبعاد 
احللقة  هذه  يف  احلال  بك  ينتهي  اأن  ميكن  لالأعمال. 

التكاليف  خلف�س  ت�سعى  بحيث  ال�ساقة،  املفرغة 
ب�سكل  انخفا�سها  على  االإي��رادات  حتافظ  بينما  دائما 

متوا�سل".
اأرباحا  امل�رشف  يحقق  اأن  املحللني  بع�س  ويتوقع 
هذا  اأن  من  يحذرون  لكنهم  املقبل،  العام  يف  ب�سيطة 
من  امل��زي��د  فر�س  لتهديد  يتعر�س  اأن  ميكن  االأم���ر 
اأو  ال�سخمة،  الغرامات  اأو  الهيكلة،  اإع��ادة  تكاليف 
التعقيدات املكلفة يف "وليامز اآند جلني". ويقول ع�سو 
�سي�ستغرق  البيئة،  هذه  "يف  االإدارة:  �سابق يف جمل�س 
امل�رشف.  لتطبيع  �سنوات  خم�س  عن  يقل  ال  ما  االأمر 
فعاال  م�رشفا  ي�سبح  اأال  �سببا  اأرى  ال  ذلك  بعد  لكن 
اإنف�ستك،  وناجحا مرة اأخرى". وي�سيف جوردون، من 
�سنوات  ثالث  عن  يقل  ال  ما  نحتاج  ن��زال  "ال  قائال: 
بيع  عملية  واأي  ’الطبيعي‘،  الربحية  م�ستوى  لتحقيق 
اأطول  زمنية  مدة  �ست�ستغرق  احلكومة  حل�سة  كاملة 

بكثري".
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

728.31
2.52
0.34%
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1,351,737,172
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4
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0.42
125,849,622.00
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73,365,664.00
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55,000,000.00

1.06
50,046,542.00

)BNOR( شمال

)IMOS( مسك

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

4.35
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0.42
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33,010,000.00
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)BIME( اوسط
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