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أعضاء املؤمتر أشادوا بدور الشايع الكبير في تطوير وتعزيز منو صناعة جتارة التجزئة في املنطقة والعالم

مؤمتر »التجزئة العاملي«: محمد الشايع على قائمة الشرف
مع أش����هر العالمات التجارية 
العاملي����ة وريادت����ه في متثيل 
تل����ك العالمات، كم����ا كان له 
دور أساسي في توسع شركة 
الشايع وانتشار محالتها ليس 
في الش����رق األوسط وحسب، 
وإمنا في شمال إفريقيا وتركيا 

وروسيا وأوروبا«.
املناس����بة عل����ق  وبه����ذه 
محمد الشايع على هذا احلدث 
بالقول: »يش����رفني أن يضاف 
اسمي إلى قائمة الشرف ملؤمتر 
جتارة التجزئة العاملي. فعالم 
التج����ارة هو من أكثر مجاالت 
األعمال تش����ويقا ألن����ه دائم 
التغير والتط����ور ويقدم على 
الدوام فرصا جديدة للنمو، كما 
أنني أفتخر بشراكتنا مع عدد 
من أش����هر العالمات التجارية 
العاملي����ة والعمل معها لتقدمي 
جتربة تسوق متميزة وعصرية 
لزبائننا في الش����رق األوسط 
وتوفير آالف الفرص الوظيفية 

في املنطقة«.

ف����ي العدي����د م����ن القطاعات 
التجارية مثل العقارات والبناء، 
والفنادق، وجتارة السيارات، 
والتجارة العامة، واالستثمار، 
وقد شهد قسم التجزئة ازدهارا 
وتوسعا كبيرا في العديد من 
مجاالت األعمال، وتدير شركة 
الشايع اليوم ما يقارب 3000 
محل تنتشر في مختلف دول 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وروسيا وتركيا وأوروبا، وهي 
الوكي����ل ألكثر م����ن 70 عالمة 

جتارية عاملية.
وف����ي مع����رض إعالنه عن 
اجلائزة، أش����اد رئيس مؤمتر 
جتارة التجزئ����ة العاملية إيان 
ب����دور محم����د  ماكجاريج����ل 
عبدالعزيز الشايع في تطوير 
التجزئة قائال:  صناعة جتارة 
»لقد اكتس����ب محمد الش����ايع 
احت����رام اجلمي����ع ف����ي قطاع 
التجزئة من كافة أنحاء العالم، 
وأقر له اجلميع بنجاح منقطع 
النظير في بناء شراكات وثيقة 

القضايا املهمة في قطاع جتارة 
التجزئة والتطورات احلاصلة 
فيه.  وتشمل فعاليات املؤمتر 
حفل تكرمي رسمي ألعضاء قائمة 
الشرف من أصحاب اإلجنازات 
البارزة في عالم جتارة التجزئة، 
واإلش����ادة بالنجاح����ات التي 
حققها عدد م����ن رواد األعمال 
الذين ساهموا في تغيير نظرة 
العالم ح����ول دور هذا القطاع 
الهام في دعم االقتصادات احمللية 

واإلقليمية والعاملية. 
وفي كل عام، تضاف أسماء 
جديدة من مختلف أنحاء العالم 
إلى قائمة الش����رف التي تضم 
أسماء أكثر من 100 رجل أعمال 
في مجال جتارة التجزئة ممن 
كان لهم دورا فعاال في االرتقاء 
التجزئ����ة ومواكبة  بتج����ارة 

متطلبات العصر.
اجلدير بالذكر أن ش����ركة 
الشايع هي جزء من مجموعة 
الشايع التجارية التي أسستها 
عائلة الشايع عام 1890 وتعمل 

أعلن مؤمتر جتارة التجزئة 
 ،World Retail Congress العاملية
والذي انعقد مؤخرا في العاصمة 
اإليطالية روما، عن إدراج اسم 
محمد عبدالعزيز الشايع � رئيس 
مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة 
محمد حمود الشايع � في قائمة 
الشرف ألعضاء املؤمتر في عام 
2015، وذلك تقديرا إلجنازاته 
ف����ي تطوير وتعزيز  الكبيرة 
منو قط����اع جت����ارة التجزئة 
في منطقة الش����رق األوس����ط 
وشمال افريقيا وعدد من دول 
القارة األوروبية، باإلضافة إلى 
الش����هرة الواسعة التي يتمتع 
بها الشايع بني نخبة الرواد من 
رجال األعمال وأصحاب شركات 

جتارة التجزئة العاملية.
وق����د مت اإلعالن ع����ن هذا 
التكرمي ضمن فعاليات مؤمتر 
جتارة التجزئ����ة العاملي الذي 
يقام س����نويا منذ العام 2007، 
ويضم نخبة م����ن كبار رجال 
جانب من تكرمي الشايعاألعمال الذين يجتمعون ملناقشة 

الشايع: عالم 
التجارة أكثر 

مجاالت األعمال 
تشويقًا ألنه دائم 

التغير والتطور 
ويقدم فرصًا جديدة 

للنمو

االقتصاد الصيني يظهر تباطؤاً أكبر بأغسطس
بكني � رويترز: سجل منو االستثمار وانتاج 
املصانع في الصني في اغس���طس وتيرة أقل 
من التوقعات، ما يشير ملزيد من التباطؤ في 
ثان���ي أكبر اقتصاد في العالم ومن املرجح ان 
يدفع ذل���ك احلكومة لتبني مزيد من اجراءات 

الدعم لالقتصاد.
وتأتي البيانات الضعيفة في أعقاب قراءات 
أولية للتجارة والتضخم تنم عن ضعف ما يعزز 
توقعات بأن ينخفض معدل النمو االقتصادي 
ف���ي الربع الثالث عن 7% ألول مرة منذ األزمة 

املالية العاملية.
وقال كبير االقتصاديني في كومرتس بنك 
في سنغافورة تشو هاو أن »وتيرة التباطؤ في 
االستثمارات في األصول الثابتة سريعة نسبيا 

ويدفعها القطاع العقاري للهبوط«.
وتابع »بصفة عامة االقتصاد ضعيف للغاية 
وقد يضطر البنك املركزي ملواصلة خفض أسعار 
الفائدة واالحتياطي االلزامي للبنوك«. ورجح 
أن ينخفض معدل النمو عن 7% في الفترة بني 

يوليو وسبتمبر.
وتباطأت وتيرة النمو في األصول الثابتة 
وهي من احملركات األساس���ية لالقتصاد إلى 
10.9% في أول ثمانية أشهر من العام، مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي مقارنة مع %11.2 
في أول س���بعة اشهر بحس���ب بيانات مكتب 

االحصاء الوطني أمس. 
كما جاء انتاج املصانع أقل من املتوقع وسجل 
منوا 6.1% في اغس���طس مقارنة به قبل عام. 
وتوقعت األسواق زيادة 6.4% مقارنة مع %6 

في يوليو.
وسجلت مبيعات التجزئة املفاجأة االيجابية 
الوحيدة ومنت 10.8% في اغسطس، مقارنة بها 
قبل عام مقابل توقعات بنمو 10.5% وهو نفس 

املستوى في يوليو.

تباطؤ نمو االستثمار العقاري إلى %3.5 

أظهرت بيانات رس���مية امس تباطؤ منو 
االس���تثمار العقاري في الصني إلى 3.5% في 
الثمانية أش���هر األولى من الع���ام عن الفترة 
املماثلة من العام املاضي رغم أن املس���احات 

العقارية املباعة ارتفعت %7.2.
وتأتي الزيادة الضعيفة في االستثمار بحسب 
بيانات مكتب االحصاء الوطني مقارنة مع منو 

بلغ 4.3% في الفترة من يناير إلى يوليو.
ويأتي منو مبيعات املساحات العقارية مقارنة 

مع زيادة سنوية 6.1% من يناير إلى يوليو.

توقعات بإحجام االحتياطي الفيدرالي عن اخلطوة هذا األسبوع وحتى ديسمبر املقبل

»غولدمان ساكس«: هزة أسواق املال 
تعادل رفع الفائدة األميركية 3 مرات

توق���ع بن���ك غولدمان 
ساكس أن يحجم االحتياطي 
الفيدرالي عن رفع أس���عار 
الفائ���دة ف���ي اجتماعه هذا 
الهزة  أن  األسبوع والسبب 
التي أصابت أسواق األسهم 
مؤخرا أدت لنفس النتائج التي 
يأمل االحتياطي بتحقيقها من 

a.جراء رفع الفائدة
ويرى غولدمان ساكس 
أن عملي���ات البي���ع املكثفة 
في سوق االسهم في اآلونة 
األخيرة والذعر الذي سبب 
زيادة تكالي���ف االقتراض 
للش���ركات وارتفاع الدوالر 
كلها نتائج تعادل تأثير رفع 
الفائدة برب���ع نقطة مئوية 

لثالث مرات متتالية.
ويعتب���ر البنك أن أزمة 
االس���واق حقق���ت النتائج 

املرج���وة من رف���ع الفائدة 
واملتعلقة بتضييق السياسة 
التيسيرية، وهو ما حدا البنك 
على اإلعالن ع���ن توقعاته 
الفائ���دة حتى  بعدم رف���ع 

ديسمبر على األقل.
البنك توقعاته  وخفض 
ألسعار النفط، بسبب وفرة 
املعروض في أسواق النفط. 
وتوقع غولدمان ساكس أن 
ينخفض مزيج برنت العام 
املقبل من 62 دوالرا إلى 49.5 

دوالرا للبرميل.
كما خفض توقعاته خلام 
ناميكس من 57 دوالرا إلى 45 
دوالرا للبرميل، معلال هذه 
اخلطوة بوف���رة املعروض 

واملخاوف بش���أن االقتصاد 
 Goldman الصيني. وي���رى
Sachs أن احتمالي���ة تراجع 
األس���عار إلى مس���توى 20 
دوالرا للخ���ام األميرك���ي 
أصبح���ت قائمة رغ���م أنها 
تبقى »الس���يناريو األسوأ« 

لألسعار.
وفي املقابل، قالت وكالة 
الطاقة الدولية إن انخفاض 
أسعار النفط سيجبر املنتجني 
من خارج منظمة أوپيك ومن 
بينهم الواليات املتحدة على 
خفض إنتاجهم العام املقبل 
بأعلى وتي���رة في أكثر من 
التوازن  عقدين، ما سيعيد 

لألسواق.


