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مصرف لبنان يطلب معلومات

اصللدر حاكم مصللرف لبنان رياض سللامة 
قللرارا حللول طلللب معلومات عن االشللخاص 
الخاضعيللن الحللكام المادتيللن 183 و184 من 

قانون النقد والتسليف “كونتوارات التسليف”.
او  الحقيقييللن  االشللخاص  القللرار  وطالللب 
المعنوييللن الخاضعيللن ألحكام هاتيللن المادتين 
والذيللن مللا زالللوا يمارسللون اعمالهللم، تزويد 
مصرف لبنان خال مهلللة حدها االقصى نهاية 
آذار/مارس 2015، بثاث نسللخ احداها اصلية 
عللن بيللان معلومللات يتضمن: عنللوان المركز 

والفروع ان وجدت والتي يمارسون اعمالهم فيها، ارقام الهاتف للمركز والفروع، 
ان وجللدت، العنللوان البريللدي لتبليغ المسللتندات، البريللد االلكترونللي والموقع 

االلكتروني ان وجد، جميع نوع العمليات التي تمارسها.
ويعتبر بحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من “كونتوارات 
التسللليف” التللي ال تتقيد بأحكام المللادة االولى اعاه ويحظر عليهللا بالتالي القيام 
بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف”.

رياض سامة

منصور ممثل إقليمي لمجموعة إغمونت

خال االجتمللاع األخير لمجموعللة إغمونت 
فللي العاصمللة االلمانيللة برليللن، التللي تضللم 
وحدات إخبللار مالي من 151 دولة تعنى بتبادل 
المعلومللات لمكافحللة تبييض األمللوال وتمويل 
اإلرهللاب، تم انتخاب أمين سللر هيئللة التحقيق 
الخاصة في لبنان عبللد الحفيظ منصور من قبل 
وحدات منطقة الشللرق األوسللط وشمال إفريقيا 
ممثللاً إقليميللاً لها لدى مجموعللة إغمونت، وقد 
تمللت الموافقة والتصديق على هذا االنتخاب في 

الجمعية العمومية لمجموعة إغمونت.
وعليه سللوف يكون منصللور عضواً في لجنللة اغمونت وهي اللجنللة التنفيذية 
للمجموعللة ومللن مهامها تنفيذ الخطة االسللتراتيجية والتنسلليق فيمللا بين وحدات 
اإلخبارالمالللي والمنظمللات العالمية المعنيللة بموضوع مكافحللة تبييض األموال 
وتمويل اإلرهاب وعلى رأسللها مجموعة العمللل المالي )FATF( والبنك الدولي، 
وصنللدوق التمويللل الدولي والمنظمللات المعنية فللي األمم المتحللدة وغيرها من 

المنظمات الدولية ذات الصلة.
يعتبر هذا االنتخاب انجاز يسللجل الى لبنان وهيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها 
حاكم مصرف لبنان رياض سامة وتقديراً للجهود المبذولة والمساهمة الفعالة التي 
تقوم بها الهيئة على المسللتوى اإلقليمي والدولي في إطار مكافحة تبييض األموال 

وتمويل اإلرهاب.

عبد الحفيظ منصور

عقللد بنللك الخليج التجللاري )الخليجللي( ش.م.ق. 
االجتماع السللنوي للجمعية العامللة العادية  واجتماع 
الجمعية العامة غيللر العادية مؤخرا. وخال اجتماع 
الجمعيللة العامة غير العادية وافق المسللاهمون على 
تعديل المللادة )7( من النظام األساسللي للبنك، وذلك 
بإضافللة بنللد إلى تلك المادة يقرأ كمللا يلي: وقد حلت 
شللركة قطللر القابضة محل شللركة الديللار القطرية 
لاسللتثمار العقاري في مباشللرة جميللع صاحياتها 
وحقوقها، وذلك عقب تحويل جميع األسللهم المملوكة 
للديار القطرية في الخليجي إلى جهاز قطر لاستثمار 
ممثللاً بقطللر القابضللة بعللد الحصول علللى جميع 
الموافقللات التنظيمية المطلوبة في هذا الشللأن. خال 
االجتماع السللنوي للجمعيللة العامة العادية، اسللتمع 
المسللاهمون إلللى تقريللر مراجعللي الحسللابات عن 
ميزانية الشللركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 
31 كانون األول/ديسمبر 2014 وصادقوا عليه. كما 
صادقوا علللى اقتراح مجلللس االدارة بتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة 10 % من القيمة اإلسمية للسهم أي بواقع 

1 لاير عن كل سهم.
كمللا صادقللت الجمعية على تعيين الشلليخ حمد بن 
فيصل بن ثاني آل ثاني بمنصب رئيس مجلس اإلدارة 
من قبل قطر القابضة، وانتخبت سللتة أعضاء لوالية 
مجلس اإلدارة الجديد للسنوات الثاث القادمة )-2015

2017( وهم: عبدهللا بن ناصر المسند، مستقل )قطر(، 
الشيخ محمد بن منصور بن محمد آل ثاني، ممثاً عن 
قطر القابضة )قطر(، الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم 
آل ثاني، ممثاً عن شللركة الفيصل الدولية لاستثمار 
)قطللر(، عبدالسللام المرشللدي، ممثاً عن شللركة 
النورس للتنمية )سلطنة عمان(، هشام صالح الساعي، 
ممثاً عن شللركة بيت االتحاد لاستثمار )البحرين(، 

وفيصل عبدهللا خالد المانع، مستقل )قطر(.

الخليجي: مجلس إدارة جديد
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أطلق FNB فرست 
ناشلللللونال بلنللك أول 
صناديقه االسللتثمارية 
بالليللرة اللبنانية، على 
أن يتبعه قريبا باطاق 
صندوق آخلر بالدوالر 
بعللللد انهللالء اعلللداده 
على  واالسللللتحصال 
موافقة مصرف لبنان، 
وتللم تصميللم المنتللج 

الجديد عبر الذراع المالي لمجموعة FNB، شركة ميدل 
ايست كابيتال غروب، التي جرى ضمها إلى مجموعة 
البنك قبل سنوات، وتم توكيلها بمهام العمليات المصرفية 
والمالية الخاصة. وقدم المدير العام نجيب سمعان عرضا 
لمواصفات الصندوق وتوظيفاته في سللندات وأوراق 
مالية بالليرة اللبنانية مصدرة من قبل وزارة المال والبنك 
المركزي والبنوك اللبنانية، مؤكدا أهمية التوسعات في 
أألعمال والخدمات والتركيز على التوظيفات المجدية 
والمصادر أألنسب لتحقيق النمو المستدام. ويتمتع المنتج 
بأعلى المواصفات الدولية مع تمييزه بالعوائد التنافسية 

وبدينامية دخول المكتتب وخروجه في أي وقت.

أداء قوي لـ“عوده” في العام 2014 FNB يطلق صندوقًا
بالليرة اللبنانية

ارتفعللت األربللاح الصافية المجّمعة لبنك عوده بنسللبة 15% فللي العام 2014 
مقارنللةً مع العام 2013 لتصل إلى 350 مليون دوالر أميركي، 42% منها محقّقة 
خارج لبنان. وحقّق البنك نمواً سنوياً في موجوداته المجّمعة بنسبة  15.9% وبلغت 
42 مليار دوالر في نهاية كانون األول/ديسللمبر 2014، األمر الذي يعّزز ترتيب 

المجموعة ضمن قائمة أول 20 مجموعة مصرفية عربية.
وبعللد احتسللاب الودائع االئتمانية وحسللابات األسللهم والسللندات الُمدارة تصل 
الموجللودات المجّمعللة إلللى 52.1 مليللار دوالر أميركللي. وقد تأتّللى مجمل نمو 
الموجللودات من الوحدات العاملة في تركيا ومصللر ولبنان على التوالي من حيث 

األهمية.
فللي موازاة ذلك، ارتفعللت ودائع الزبائن المجّمعة لدى البنللك بمقدار 4.7 مليار 

دوالر، أي بنسبة 15.2% وبلغت 35.8 مليار دوالر أميركي.
وارتفعت األموال الخاصة المجّمعة في العام 2014 بما قيمته 647 مليون دوالر 
إلى 3.3 مليار دوالر، وبعد احتسللاب قيمة السندات المرؤوسة المصّدرة تصل هذه 
األموال  إلى 3.8 مليار دوالر، ما أسللهم في رفع نسللبة الماءة لدى المصرف إلى 
مللا يقارب 13.7% مقابل 11.5% كحد أدنى معتمد. كما ارتفع صافي التسللليفات 
المجّمعة من 14.7 مليار دوالرأميركي في نهاية كانون األول/ديسللمبر 2013 إلى 
17.2 مليار دوالر في نهاية كانون األول/ديسمبر 2014، أي بما قيمته 2.5 مليار 
دوالر . وترافللق هللذا النمو مللع رصد مؤونات صافية إضافيّللة بقيمة 138 مليون 
دوالر تدعيماً لنوعية التسللليفات. وشّكلت نسبة إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها 
3.1% مللن إجمالي التسللليفات، فيما وصلت نسللبة تغطية هللذه الديون بالمؤونات 
المخّصصة إلى 71.6%، وإلى 109% لدى احتساب المؤونات الناتجة عن التقييم 
اإلجمالي والضمانات العينيّة. وتحّسنت نسبة صافي الديون المشكوك بتحصيلها من 

إجمالي التسليفات فتراجعت  إلى %0.9.
وفي هذا السللياق، تبقى نسللبة إجمالللي الديون المشللكوك بتحصيلها من إجمالي 
التسليفات لدى بنك عوده متدنية مقارنةً مع المتوسطات اللبنانية )3.2%( واإلقليمية 
)4.7%( والعالميللة )6.7%(. وبلغللت السلليولة األولية المودعللة لدى المصارف 
المركزية والمصارف األجنبية مستوًى قياسياً بحيث وصلت إلى 16.2 مليار دوالر 

أميركي. واستقرت نسبة العائد على متوسط الموجودات عند %0.9.

نجيب سمعان

 LF Total Return سللّجل صنللدوق االسللتثمار
Bond Fund من البنك اللبناني الفرنسي عائداً صافياً 
تراكمياً ملحوظاً نسبته 14.2%. وقال المسؤول عن 
محفظللة الصنللدوق ومدير وحدة إدارة السللندات في 
البنك جميل قودم: لقد حققنا عائدات مهّمة للمستثمرين 
في الصندوق بنسبة 5.25% في العام 2014 في ظل 
بيئة شاملة من العائدات المنخفضة، وأعطى التناسق 
في العائللدات الى جانللب تقلباتها المنخفضللة، بدياً 
اسللتثمارياً جاذباً يحل مكان النقد ويناسب األفراد كما 
المؤسسات، ما ساعدنا على مضاعفة األصول تحت 

اإلدارة لتبلغ 64 مليون دوالر في العام المنصرم.
ويتيللح الصنللدوق ألصحللاب الثللروات، فرصللة 
االسللتثمار في أسللواق السللندات العالمية. ويسللتفيد 

المكتتبون فيه من بيئة استثمارية منظمة وشفافة.

أداء ملحوظ
لصندوق اللبناني الفرنسي
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كشف رئيس مجلس 
رجال األعمال السوري 
الصيني محمد حمشللو 
تعّدهللا  دراسللة  عللن 
حكومة الصين الشعبية 
إلنشاء عاقات خاصة 
مع بنوك سللورية، بعد 
طلللب المجلللس فتللح 
فرع ألحللد المصارف 

الصينية في دمشق. و أكد حمشو خال لقاء جمع أعضاء 
المجلس بالقائمين على هيئة االستثمار السورية مؤخراً، 
أن المصارف هي أهم بند من بنود االستثمار، وإذا كان 
هذا العمل متوقفاً ال يمكن بأي شكل من األشكال أن تكون 
هناك بيئة لجذب الرساميل األجنبية، ومن هذا المنطلق 
تّمت دعوة الصين لفتح قنوات خدماتية مصرفية تُعنى 

بالتحويات المالية والتمويل.
وأشللار إلللى تراجع التبللادل التجاري بين سللورية 
والصيللن إلى نحللو 210 ماييللن دوالر واردات من 
الصين وإلى مليون دوالر صادرات سورية إلى بكين 
في العام الفائت، مقارنة بل3 مليللارات دوالر واردات 

و220 مليون دوالر صادرات في نهاية العام 2010.

“الدولي اإلسالمي” يحصل على جائزةمصرف صيني في دمشق

حصللل بنللك قطللر الدولللي 
اإلسامي(  )الدولي  اإلسللامي 
مجدداً على جائزة أفضل بنك في 
 Citibank قطر والتي يقدمهللا
نيويللورك للبنللوك التللي تحقق 
أداًء اسللتثنائياً في استخدام نظام 
للمدفوعات  المباشللرة  المعالجة 

الخارجية )STP(. وتسلللم الجائزة  المدير العام – رئيس قطاع التشللغيل في الدولي 
اإلسللامي إيهاب الشهاوي، من رئيس أوروبا والشرق واالوسط وافريقيا المسؤول 
عن المؤسسللات المالية ومجموعة المراسلة المصرفية في Citibank شفيق حداد، 

وذلك خال حفل أقيم بالمقر الرئيسي للدولي اإلسامي في شارع حمد الكبير.
وقللد حضر التسللليم من “الدولي اإلسللامي” مدير العمليللات المصرفية عاصم 

محمود، ورئيس العمليات المصرفية في البنك هشام سعد.

محمد حمشو

شارك بنك الشام للمرة الخامسة على التوالي برعاية 
معرض سلليريا مود في بيروت، وذلك  لدعم المصّدر 
والتاجر السللوري لترويج منتجاته خللارج القطر مما 
ينعكس ايجاباً على االقتصاد الوطني ويضمن استمرار 
القطللاع الصناعي وحفاظه علللى عمائه الخارجيين، 
إضافة لرغبته بدعم المنتج الوطني وفتح آفاق استثمارية 
لتقديم البرامج التمويلية الازمة للمشللاريع الصناعية 
والقطاع التجاري والخدمات وتمويل األفراد والشركات.
وقدم البنك خللال المعرض مجموعة من الخدمات 
المصرفية المتنوعة التي تخدم المصدرين سللواء فيما 
يتعلق بتمويل استيراد المواد األولية وتمويل كل ما يتعلق 
باإلنتاج وتطويره، إضافة لطرحه مجموعة متكاملة من 
الخدمات والتي تناسب متطلبات التمويل للشركات في 

كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

“الشام” يرعى “سيريامود”
“إبدار” يوزع أرباحًا على المستثمرين

أعلن مصرف إبدار اإلسللامي في البحرين عن 
نجاحه في توزيع عائدات نقدية على المسللتثمرين 
في الشللركة االسللتثمارية لتأجير الطائرات بنسبة 

10% وذلك عن العام 2014.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف إبدار باسل الحاج 
عيسللى: إن العوائد الربحية للشللركة االستثمارية 
لتأجيللر الطائرات تعكس قدرة مصرف إبدار على 
تحقيللق أهدافه من حيث األداء المتميز وتقديم قيمة 
مضافللة لعمائه بالرغم من الظللروف والتحديات 

التي تشللهدها األسللواق في الوقت الراهن. وتم هيكلة هذا االستثمار في عام 2011 
على أسللاس صفقة مع شللركة طيران اإلمارات، وتشمل شراء وإعادة تأجير طائرة 
بوينغ 200ER-777. وقد تم إبرام هذه الصفقة بالمشاركة مع شركة نوفاس أفياشن 

وشركة موزون المحدودة، في حين تم تأمين التمويل من قبل بنك DVB فرع لندن.

باسل الحاج عيسى

تخفيض النظرة المستقبلية لـ4 بنوك سعودية

أكدت وكالة سللتاندرد أند بورز تصنيفاتها االئتمانية لل4 بنوك سعودية وخفضت 
نظرتها المسللتقبلية لهذه البنوك بالتوازي مع إجرائها الذي اتخذته حيال التصنيف 

السيادي للمملكة.
وأكللدت الوكالة تصنيفها االئتماني بدرجة )أ+( علللى المدى البعيد و )أ 1-(على 
المللدى القريب لللكل من بنوك األهلي التجاري والراجحي والرياض وسللامبا. وفي 

المقابل خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية للبنوك الل4 من مستقرة إلى سلبية.
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الخليج األول: انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

وافلقلللللت الجمعيللللة 
العموميللة لبنللك الخليج 
األول، علللللى تلوزيلللع 
أربللاح نقديلللة بنسللللبة 
100 % من رأس المال 
وأسلللهم منحللة بنسلللبة 
15.38 % للمسلللاهمين 

المسللتحقين لألرباح والمسجلين في سجل أسهم البنك للسنة المالية المنتهية في 31 
كانللون األول/ديسللمبر 2014. كما وافقت الجمعية  خال اجتماعها السللنوي في 
فندق ريتز كارلتون أبوظبي، على تقرير مجلس اإلدارة وبيان األرباح والخسللائر 
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول/ديسمبر 2014 وانتخبت أعضاء مجلس 
إدارة البنك لألعوام المالية 2015 و2017، وذلك كالتالي: الشيخ طحنون بن زايد 
آل نهيللان، أحمللد علي الصايغ، عبدالحميد محمد سللعيد، خلللدون خليفة المبارك، 

سلطان خلفان الكتبي، ومحمد سيف السويدي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك أندريه الصايغ: شللكل 2014 عاماً مهماً في مسيرة 
بنك الخليج األول الذي تمكن من تحقيق نمو متواصل في أرباحه للعام الل15 على 

التوالي.

أرباح البركة المصرفية ترتفع 7 %

أعلنت مجموعللة البركة المصرفية ش.م.ب، عن 
تحقيللق صافللي أرباح قدرهللا 275 مليللون دوالر 
أميركي خال  العام 2014، بزيادة قدرها 7 % عن 

أرباح  العام 2013.
فقد شللهدت نتائللج الربع الرابع مللن العام 2014 
الماضي انتعاشللاً كبيراً على كافة مستويات الربحية 
واألعمللال، كما حققت بنود الميزانية العامة زيادات 

ملحوظة.
وتبللرز هذه النتائللج المقدرة الفائقة التللي تمتلكها 
المجموعللة في المحافظة على أداءها المالي في تنام 
مضطرد على مدار السنوات الثمان الماضية، وحتى 

في ظل التقلبات السياسية اإلقليمية واالقتصادية العالمية الراهنة.
وتعليقللاً على هذه النتائللج، صرح رئيس مجلس إدارة المجموعة الشلليخ صالح 
عبد هللا كامل قائاً: إننا فخورون جداً برؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة 
المصرفية وال سلليما خال الربع الرابع من العام الماضي، وتعزز مكانتها إقليمياً 
وعالمياً بالرغم من جميع تلك الظروف، األمر الذي يؤكد مرة أخرى نجاح نموذج 
األعمال الذي اختطيناه منذ تأسلليس المجموعة، وهللو نموذج يعكس قيم الصيرفة 
اإلسللامية الحقة، واسللتراتيجيات األعمللال النافذة البصيرة، مللع توفر الخبرات 

اإلدارية المتميزة.

الشيخ صالح عبد هللا كامل

عقد مجلس إدارة بنك 
مسقط، إجتماعا ًبرئاسة 
اإلدارة  مجلللس  رئيس 
الشيخ خالد بن مستهيل 
تللم  حيللث  المعشللني، 
خال االجتماع إعتماد 
النتائللج الماليللة للعللام 
المنتهي في 31 كانون 
 ،2014 األول/ديسمبر 
وإقتللراح توزيع أرباح 

بنسللبة 45 % للعام 2014، منها 25 % أرباح نقدية 
و5 % أسللهم مجانية و15 % سللندات قابلة للتحول 
اإللزامي، وستكون هذه األرباح رهناً بالحصول على 

موافقة البنك المركزي العماني و مساهمي البنك.
وقال الشلليخ خالد المعشللني: تمكنت دوائر وأقسام 
البنك من الحفاظ على مسللتوى أداء جيد وفق ما كان 
متوقعاً، على الرغم من التحديات اإلقتصادية والمالية 
الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في الربع األخير من 

العام 2014.

بنك مسقط يوصي بتوزيع أرباح
بنسبة 45 %

الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

جنّللب بنك اتش.اس.بي.سللي مخصصات إضافية 
قيمتهللا 550 مليون دوالر لتغطيللة غرامات محتملة 
تتصللل بمزاعم تاعب في أسللواق صرف العمات 
وحذر مللن أنه قد يواجه تكاليللف قدرها 500 مليون 
دوالر لتعويض عماء أميركيين. وقال البنك إنه دفع 
تعويضات لبعللض العماء األميركييللن فيما يتصل 
بمنتجللات للحمايللة مللن مخاطللر الديللون ومنتجات 
أخرى عرضت قبللل أيار/مايو 2012. وأضاف: أن 
تعويضات إضافية بخصوص هللذا األمر قد تتراوح 

بين صفر وما يصل إلى 500 مليون دوالر.
ودفع اتش.اس.بي.سي 611 مليون دوالر للسلطات 

فللي  األميركيللة والبريطانيللة 
تشللرين الثاني/ نوفمبر، حيث 
كان أحد سللتة بنللوك تعرضت 
مزاعللم  بسللبب  لغرامللات 

بالتاعب في أسواق الصرف.

“اتش.اس.بي.سي” يواجه
غرامات بمليار دوالر
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صدر مرسللوم ملكللي في المغرب يقضي بإنشللاء 
هيئة للرقابة الشللرعية لإلشراف على قطاع التمويل 
اإلسامي في الباد. وستكون هذه ثاني خطوة رئيسية 
لتسهيل إنشللاء البنوك اإلسللامية وتمكين الشركات 
من إصدار سللندات إسللامية )صكوك( بعد أن وافق 
البرلمان على مشللروع قانون التمويل اإلسامي في 
تشرين الثاني/ نوفمبر2014. وكان المغرب يرفض 
منللذ وقت طويل الفكرة لكن السللوق المالية في الباد 
تفتقر إلى السلليولة والمستثمرين األجانب وقد يساعد 

التمويل اإلسامي على اجتذاب االثنين.
وقال المرسوم: إن مهمة اللجنة ستكون إبداء الرأي 
بشللأن مطابقة المنتجات المالية التي تقدمها مؤسسات 
االئتمان ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتجات ألحكام 
الشللريعة اإلسامية ومقاصدها. كما سيكون من مهام 
اللجنة “إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون القرارات 
التللي يصدرها والللي بنك المغرب ألحكام الشللريعة 
اإلسللامية ومقاصدهللا المتعلقة بالمنتوجللات المالية 
التشللاركية والودائللع االسللتثمارية والعمليللات التي 

ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية”.

المغرب ينشئ هيئة للرقابة
على التمويل اإلسالمي

الدولي اإلسالمي: توزيعات نقدية بنسبة 40 %

أعلن الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد 
هللا آل ثانللي رئيللس مجلللس اإلدارة العضو 
المنتدب للدولي اإلسامي نتائج أعمال البنك 
عن السللنة المالية 2014، وهي النتائج التي 
أكدت مجللدداً قدرة الدولي اإلسللامي على 

مواصلة النمو و تعزيز مركزه المالي.
وقللد رفع مجلس إدارة الدولي اإلسللامي 
في اجتماعه توصية الللى الجمعية العمومية 
العادية للمسللاهمين بتوزيع 40 % من راس 
المللال المصللدر اي 4 لاير قطللري للسللهم 

الواحد وذلك بعد اعتماد مصرف قطر المركزي للبيانات المالية.
من جانبه، أوضح عبد الباسللط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي اإلسامي، 
إنها سنة جديدة من النجاح والنمو للدولي اإلسامي، حيث استطاع البنك أن يستفيد 
من مختلف الفرص المتاحة وأن يقوم بدوره على أكمل وجه، وذلك ضمن منظومة 
القطاع المصرفي واإلقتصاد القطري عموماً الذي يشللكل حالة متميزة من التطور 

والنمو بشهادة مختلف الخبراء في المنطقة والعالم.

 الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد هللا آل ثاني 

أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة األساسي 
مسللتقرا عند 4.75 %، لكنه قال إنه رغم التقدم على 
الصعيد السياسي فإن المؤشرات االقتصادية ال تزال 
“سلبية” في بعض القطاعات مثل الصناعة والسياحة، 
و إن احتياطللي تونس من العملللة األجنبية ارتفع إلى 
14.974 مليار دينار)7.74 مليار دوالر( في شباط/ 
فبراير 2015 مسللتفيدا من سندات بقيمة مليار دوالر 
باعتهللا تونس في كانللون الثاني/يناير الماضي، وأن 
أحدث رقم الحتياطي العملة الصعبة يعادل 128 يوما 
من الواردات مقارنة مع 112 يوما في نهاية 2014.

“المركزي التونسي”
يبقي الفائدة عند 4.75 %

1.26 ملياراً لمشروع طريق الرّيان

أتللللم بنللللك الخليللللج 
)الخليجلللي(  التجللللاري 
والبنك التجاري القطري، 
تمويللاً مشللتركاً بقيمللة 
1.26 مليللار لاير قطري 
)305 مللليلللللون دوالر 
أميركللي(، للمشلللللروع 
مشللترك بيللن شللركتين 
تركيتين لإلنلشاءات هما: 
 Dogus Insaat ve
 Onurو Ticaret A.S

Taahhut ve Ticaret Ltd، وذلك لتنفيذ أعمال البناء والتطوير لمشروع طريق 
الريّان. وتبلغ قيمة المشروع االجمالية 3.43 مليار لاير قطري )حوالى 830 مليون 

دوالر أميركي(.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي فهد آل خليفة: نحن سللعداء بتعاوننا في 
تمويل مشللروع طريق الريان الذي يعتبر أحد أهم مشللاريع الطرق السللريعة التي 

تنفذها الدولة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري عبدهللا صالح الرئيسللي: إن البنك 
التجاري ملتزم دائما بتمويل العقود التي تُسهم في اإلستثمار في تشييد مشاريع البنية 

التحتية الضخمة في قطر.

عبدهللا صالح فهد آل خليفة
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ارتفاع قروض التوفير في 2014

أظهللر تقرير مصللرف التوفير ارتفاع عللدد القروض الممنوحللة للمواطنين من 
أصحللاب الدخل المحللدود بمقدار الضعف خال العاميللن األخيرين من 33.3 ألف 
قللرض خال العام 2013 إلى 63.3 ألف قرض للعام 2014، مقابل ارتفاع طفيف 
في إجمالي قيمة القروض للفترة ذاتها، حيث سجل حوالي 18.2 مليار ليرة سورية  
للعام 2013 ونحو 19.8 مليار ليرة للعام 2014.  وبحسب المصرف فإن عدد طالبي 
القروض ارتفع في اآلونة األخيرة، ولم تجر أي تعديات أو تغييرات على شللروط 

منح القروض والتي بقيت كما كانت في السابق. 
يذكللر أن المصللرف كان قللد أنهللى الترتيبات 
الازمة لتجهيز الفروع وتشللكيل اللجان للمباشرة 
باسللتئناف اإلقراض منذ بداية االسللبوع الثاني من 

العام 2015.

التجاري وفا: لتنمية األنشطة اإلسالمية

يعتزم بنك التجاري وفا المغربي بناء أنشطته الخاصة 
للتمويل اإلسللامي بدال من التحالف مع شللريك أجنبي. 
وقال الرئيس التنفيذي للبنك محمد الكتاني: تلقينا مقترحات 
كثيرة من بنوك إسامية دولية لكننا في الحقيقة ال نبحث 
عن شريك، وفي الوقت الحالي سنبقي دار الصفاء )أنشطة 

المعامات اإلسامية للبنك( مملوكة لنا بنسبة %100.
ومن أجل تحويل دار الصفاء إلى بنك مشاركة، وهو 
االسم الذي يطلقه القانون المغربي على البنوك اإلسامية، 
يعتللزم التجاري وفا زيادة رأس مال الوحدة بواقع 150 

مليون درهم )18.40 مليون دوالر( وتعتمد أي استثمارات تالية على وضع السوق.
محمد الكتاني

باع البنك المركزي 
المصري 420 مليون 
دوالر في سوق ما بين 
)االنتربنللك(  البنللوك 
لتغطية جميع الطلبات 
غيللر المنفللذة للسلللع 
واألدويللة  الغذائيللة 

والمواد الخام.
وقال محافللظ البنك 
المركزي هشام رامز: 

إن هذا االسللتخدام آللية االنتربنك يأتي ألول مرة منذ 
نهاية كانللون األول/ديسللمبر 2012 . وأكد أن البنك 
سيسللتخدم هذه اآللية خال الفتللرة المقبلة إلى جانب 

العطاءات الدورية من العملة الصعبة.

“المركزي المصري”
يبيع 420 مليون دوالر

هشام رامز

الوزير في منتدى للبنك الدولي

طلللب البنللك الدولي من سلللطة النقد الفلسللطينية 
التعللاون مع مجموعة تطوير أنظمللة الدفع في البنك 
الدولي وبعض البنوك المركزية في إعداد دليل إدارة 
األزمات المتعلقة بأنظمة الدفع، ليكون الدليل مرجعاً 

للسلطات النقدية والبنوك المركزية في العالم.
جاء الطلب إثر مشاركة محافظ سلطة النقد الدكتور 
جهللاد خليل الوزيللر كمتحدث في حلقللة نقاش حول 
أهميللة نظم الدفع في تعزيز االسللتقرار المالي خال 
األزمات، وذلك فللي إطار منتدًى نظمه البنك الدولي 

حول “الهشاشة والصراعات والعنف”
 وتناول الوزير تجربة سلطة النقد الناجحة والمميزة في تطوير دور نظام البراق 

للدفع والتسوية في تعزيز االستقرار المالي في فلسطين.

د. جهاد خليل الوزير

سللجل بنللك وربللة 
الكويتللي أرباحا بلغت 
115 ألف دينار )389 
ألف دوالر( في 2014 
مقابل خسائر بلغت 3.7 
مليون دينللار )12.67 
مليون دوالر( في سنة 
2013. وقللال البنللك: 
إن نتائج العللام 2014 
أظهللرت نموا واضحا 

في جميع مؤشرات البنك مدعوما بنمو كبير في إيراداته 
التشغيلية وزيادة ملحوظة في محفظته التمويلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك عماد عبدهللا الثاقب: 
أن األربللاح جللاءت نتيجة ارتفللاع إيرادات النشللاط 
التشللغيلي بالتزامن مع انخفاض المصروفات. وقال: 
أن البنللك يتمتع على صعيللد إدارة المخاطر “بدرجة 
عالية من جودة األصول حيث بلغت نسللبة التمويات 
 المتعثرة 0.28% وهي تعد من أفضل النسللب مقارنة 
مللع المعدالت العالمية كما بلغ معدل كفاية رأس  المال 
في نهاية 2014 معدالت تتجاوز الحد المقرر حسللب 

تعليمات  بازل3 والبنك المركزي بحد كبير.

بنك وربة يتحقق أرباحًا

عماد عبدهللا الثاقب
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المصارف السعودية تحارب االحتيال اإللكتروني

حذرت البنوك السللعودية 
إعطللاء  مللن  عمائهللا 
ألي  البنكيللة  الحسللابات 
جهات مجهولة عبر شللبكة 
اإلنترنت، وذلك في رسالة 
إلى جميع  البنوك  أرسلللتها 
عمائها، وهللو ما يأتي في 

إطار وضع حد لحمات النصب واالحتيال اإللكتروني التي باتت تشللكل مشللكلة 
رقمية تواجه القطاع المصرفي في جميع دول العالم، حيث أكدت البنوك السعودية 
ضللرورة تجنّب التعامللل مع مواقع اإلنترنللت مجهولة الهوية، وعدم االسللتجابة 

للرسائل اإللكترونية والنصية المشبوهة.
ومعظللم عمليات االحتيال عبللر اإلنترنت التي جرى رصدها في السللعودية ال 
يعرف فيها العميل هوية من يتعامل معه، خاصة في عمليات التسوق اإللكتروني. 
وتشللرع وزارة التجللارة والصناعة السللعودية فللي وضع قانون خللاص للتجارة 
اإللكترونية تسللري أحكامه على كل من يمارس هذه التجارة في الباد. وتبلغ قيمة 
التعامات اإللكترونية في السعودية حوالي  مليارين و600 مليون دوالر أميركي 
سنوياً، وتعد المملكة من أكبر دول المنطقة في مجال التعامل بالتجارة اإللكترونية 

والدفع اإللكتروني.

“جلف كابيتال” تبرم اتفاقية جديدة

“جلللف  أبرمللت 
 ، ” ل بليلتلللللللللا كللا
فللي  المتخصصللة 
مجال إدارة األصول 
البديلللة فللي منطقللة 
الخليلللللج، اتفاقيللللة 
تحصل بموجبها على 
مصرفية  تسللهيات 

متجددة بقيمة 850 مليون درهم إماراتي )230 مليون دوالر أميركي( من اثنين من 
أبرز البنوك في اإلمارات، وهما بنك أبوظبي التجاري كمنسق رئيسي مبدئي وبنك 

الخليج األول كمنسق رئيسي.
وستساعد هذه التسهيات االئتمانية المتجددة على مدى ستة أعوام، “جلف كابيتال” 
في تمويل العدد المتنامي من االستثمارات التي تجريها الشركة في مختلف نشاطاتها.
حضر مراسللم التوقيع كل من الرئيس التنفيذي في “جلف كابيتال” كريم الصلح، 
ورئيللس الخدمات المصرفية للشللركات في بنك أبوظبي كولين فراسللير، ورئيس 
الخدمات المصرفية للمجموعات واألعمال الدولية في بنك الخليج األول، سللايمون 
بيني، ورئيس أسللواق الديون والقروض المشللتركة فللي إدارة الخدمات المصرفية 

للمجموعات في بنك الخليج، ستيف بيري.

حذرت شللرطة أبوظبي 
من تقارير مصرفية وهمية 
تُللرّوج عبللر اإلنترنللت، 
تزعم وجود حواالت مالية 
مشبوهة لمستخدمي البريد 
اإللكترونللللي، وتوصللي 
بمراجعللة أقللرب مركللز 
شرطة. وتهدف العملية إلى 

استنزاف مّدخرات الضحايا بعد استدراجهم بأسلوب 
احتيالي، نظللراً لتجاوبهم مع تلك العصابات الدولية، 
فضللاً عن احتواء بعض التقارير على برامج ضارة 

أو حيلة لكشف كلمات المرور السرية المصرفية.
وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد 
الدكتور راشد بورشيد، بأن كثيراً من المجرمين باتوا 
يتجهون اآلن إلى ممارسللة جرائم تقنية مماثلة، كون 
الجريمة اإللكترونيللة ال ترتبط بمكان محدد، ويمكن 
ارتكابهللا بعيداً من أية دولللة، خصوصاً في ما يتعلق 

باالحتيال عبر شبكة اإلنترنت.
وأوضح أن التحريات أظهرت أن البريد الُمستخدم 
)الُمرَسلللل للضحايللا( مللزّور، ومجهللول المصدر، 
وال يتبللع أية جهة داخل الدولللة، ووارد من الخارج، 
ويتضمن كلمات شللرطية باإلنكليللزي، ليضفي عليه 
طابعاً حكومياً، كتحقيق )investigation( وشرطة 

.)police(

تقارير مصرفية وهمية
تروج عبر اإلنترنت

د. راشد بورشيد

قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، أليكس 
ثيرسللبي: إن البنك غير مهتم بشللراء أنشطة تجزئة 
سيتي غروب في مصر ويستهدف بدال من ذلك تحقيق 

نمو عضوي في مصر وعالميا.
ويهدف أكبر بنك في اإلمارات للنمو عضويا على 
خاف العديد من البنوك الخليجية األخرى التي تسعى 
السللتغال عمليات اسللتحواذ عالمية للتوسللع خارج 

أسواقها المحلية التي تشهد منافسة حامية.
يذكر ان للبنك عمليات في دول بينها مصر وماليزيا 
والصين وبريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة وحصل 

في 2014 على ترخيص للعمل في الهند.

“أبوظبي الوطني” غير مهتم
بأصول “سيتي”

12



البنك والمستثمر  |  آذار/ مارس 2015

عالم البنوك

13

أعلللن المصللرف العربللي لاسللتثمار والتجارة 
الخارجيللة – )المصللرف(، عن تحسللن أدائه خال 
عام 2014 بشللكل ملحوظ، ونمللو أرباحه الصافية 
بنسللبة 41% لتصللل إلى 366 مليللون درهم خال 
عللام 2014 مقارنه مللع 259 مليون درهم في العام 

.2013
وجللاء هذا النمو فللي األرباح نتيجة نجللاح البنك 
بتطبيللق سياسللة جديللدة فللي إدارة مصللادر أمواله 

وأوجه توظيفها بكفاءة عالية.
تجدر اإلشللارة إلللى أن المصرف قللام خال عام 
2014 بتعزيز قاعدة رأسللماله “حقوق المساهمين” 
التي زادت بنسبة 7.5% عن عام 2013 لتصل إلى 
3.4 مليار درهم، ما عزز من كفاية رأس المال التي 
وصلللت إلللى %24 وهي أعلى مللن متطلبات لجنة 
بازل الدولية )8%( مللن جهة، ومتطلبات مصرف 
دولللة اإلمارات العربية المتحللدة المركزي من جهٍة 

أخرى.
وكان مجلس إدارة “المصرف العربي لاستثمار 
والتجللارة الخارجيللة” قللد وافق على نتائللج أعمال 
المصرف وبياناته المالية لعام 2014 خال اجتماع 
عقللد فللي 25 - 1 - 2015 برئاسللة محمد محمد بن 
يوسللف، رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس 

والرئيس التنفيذي للمصرف فيصل كلداري.
يذكر أن “المصرف العربي لاسللتثمار والتجارة 
الخارجيللة” تأسللس عللام 1976 بمرسللوم اميري، 
وتبلللغ حصة حكومللة اإلمارات االتحاديللة )وزارة 
الماليللة( في رأس مللال المصللرف 42%، ويمتلك 
المصللرف الليبي الخارجي %42، فيما تصل ملكية 

بنك الجزائر الخارجي إلى %16.

نمو أرباح المصرف العربي
لالستثمار والتجارة الخارجية

شراكة بين “تمكين” وبنك البركة

وقعت “تمكين” 
شللراكة  اتفاقيللة 
مللع بنللك البركة 
فللي  اإلسللامي 
برنامللج  إطللار 
تمويل المؤسسات 

الذي توفره لل“تمكين” بهدف تسللهيل حصول مؤسسات القطاع الخاص على تمويل 
ميسللر ومنخفض التكلفة عبر عدد من البنوك الشللريكة العاملة في البحرين. وسترفع 
االتفاقية التي تبلغ قيمتها 10 مايين دينار بحريني )26 مليون دوالر( القيمة اإلجمالية 
لمحفظللة برنامللج التمويل إلللى 332.5 مليون دينار بحرينللي )876 مليون دوالر(، 

ويصبح عدد البنوك الشريكة مع “تمكين” في البرنامج إلى 9 بنوك.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لل”تمكين” الشيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة: تقوم “تمكين” ومن خال برامجها المتعددة بدور محوري في إرساء 

مفاهيم جديدة تعد متطلبات أساسية للنمو االقتصادي المستدام في القطاع الخاص.
من جانبه، قال عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة اإلسامي محمد 
المطاوعة: يعد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الخاص جزءاً 
من مسؤولية البنك االجتماعية. وإننا على ثقة بأن هذه االتفاقية ستعزز من دور البنك 

في مسيرة التنمية االقتصادية في البحرين.

محمد محمد بن يوسف

مصارف اإلمارات تعتمد وثيقة حقوق العمالء

قرر اتحللاد مصللارف اإلمارات اعتمللاد وثيقة 
حقللوق العمللاء، التللي تتضمللن مجموعللة مللن 
التوجيهات حول معايير خدمة المتعاملين المتوقعة 
من المصارف. كما تحتللوي الوثيقة على تفاصيل 
متعلقللة بمسللؤوليات المتعامليللن وواجباتهم تجاه 
المصللارف، بما يضمن حصولهللم على المنتجات 

والخدمات المائمة واآلمنة التي تلبي متطلباتهم.
وبيّللن االتحاد -وهللو الهيئة المهنيللة التي تمثل 
المصارف األعضاء الل50 العاملة في اإلمارات- 
إن الوثيقللة تسلللط الضللوء علللى معاييللر خدمة 

المتعاملين ومسؤولياتهم، لتمكين المصارف من خدمتهم بأكثر الطرق فاعلية.
وقال رئيس االتحاد عبدالعزيز الغرير: إن جميع المصارف األعضاء في االتحاد، 
تلتزم بأعلى المعايير األخاقية في معاماتها، وتمتلك معرفة واسعة بالسوق ومتطلباتها.
وأوضح أن )وثيقة حقوق العماء( توفر للمتعاملين في اإلمارات صورة واضحة 
عن معايير الخدمة المتوقعة من مصارفهم، بغض النظر عن المصرف الذي يتعاملون 
معه في الدولة، مشلليراً إلى أن هذه الوثيقة توضح أيضاً مسللؤوليات المتعاملين وما 
يجب عليهم القيام به، لضمان حصولهم على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، وتائم 

متطلباتهم، والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بحساباتهم.

عبد العزيز الغرير
فيصل كلداري
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كشللفت المديرة العالمية 
لوحدة عمللاء التجزئة في 
بنللك سللتاندرد تشللارترد 
كاريللن فاوسللت، أن البنك  
سلليحول تركيللز أنشللطته 
لألفراد إلى العماء األثرياء 
ويحث مزيللدا من العماء 
على التعامل إلكترونيا في 
إطللار عملية إعللادة هيكلة 

أوسللع نطاقا. وأنشللطة األفراد هي أحد األقسللام التي 
استهدفها البنك بالتخفيضات حيث يعتزم إلغاء 4000 
وظيفة بهذا القطللاع أو ما يعادل 5% من قوته العاملة 

على مستوى العالم ويغلق ما بين 80 و100 فرع.
وقالت فاوسللت: إن خفض التكاليف سيكون عاما 
أساسلليا إلصاح أوضاع قسللم التجزئللة، وأنها تريد 
خفللض معدل التكلفة إلى الدخل للقسللم من 67% إلى 

65% في نهاية 2015 ثم إلى %55.

“ستاندرد تشارترد” يركز على األثرياء

كارين فاوست

نظام جديد للصرف األجنبي في فنزويال

دشللنت فنزويا منصة جديدة للصرف 
األجنبللي مللن المرجللح أن تخفض قيمة 
عملتها البوليفار في إطار مساعي لتعزيز 
خزانة الدولة وسللط هبوط إيرادات النفط 
لكنها تثير مخاطر بقفزة في التضخم ، كما 
تمثل خطوة صغيرة نحو اقتصاد السوق.

ويرقى هذا التغيير إلى أن يكون تخفيفا 
لقيود على العملة سللارية منذ 12 عاما ، 

حيث يتم تسللعير الدوالر األميركي بثاثة أسللعار مختلفة: سللعر يبلغ 6.3 بوليفار 
للسلللع الغذائية واألدوية وسللعران تكميليان عند حوالي 12 بوليفللارا و52 بوليفارا 
للسلللع األخرى من خال نظامين يطلق عليهما سيكاد 1 وسيكاد 2، بينما يبلغ سعر 
الدوالر في السللوق السللوداء حوالي 190 بوليفارا. مما يعتبره المسللتثمرون حجر 

العثرة الرئيسي أمام النمو االقتصادي في البلد العضو بمنظمة اوبك.
وقال وزير المالية الفنزويلي رودولفو ماركو: إن المنصة الجديدة هي المنظومة 
الثالثة في آلية من ثاث درجات للسلليطرة على الصرف األجنبي وستسمح بتداول 
العملللة األجنبية بشللكل قانوني على أسللاس العللرض والطلب. وقللال المصرف 
المركزي الفنزويلي: إن المنصة الجديدة ستسللاعد في خفض السللعر في السللوق 

الموازية.

رودولفو ماركو

85 مليون لـ“ستانبك بانك أوغندا”

وقع سللتانبك بانك أوغندا ليمتد، التابع لمجموعة سللتاندرد بانك ليمتد في جنوب 
إفريقيللا، اتفاقية تسللهيات قرض بمبلللغ 85 مليون دوالر أميركللي، حيث كانت 
اإلمارات دبي الوطني كابيتال هي مدير اإلكتتاب الوحيد والمنسق الرئيسي لصفقة 

التسهيات التمويلية.
وكان مللن بين المشللاركين في هللذه المعاملة كل من البنك األهلللي الكويتي في 
الكويت وبنك سللتاندرد تشللارترد بصفتهمللا المنظمين الرئيسلليين المفوضين إلى 
جانب بنللك اإلمارات دبي الوطني، في حين شللارك المصرف الخليجي التجاري 
)الخليجي( وبنك قطر التجاري كمنظمين رئيسلليين في هذه المعاملة. وسيخصص 
هذا التمويل ألغراض تجارية لصالح البنك والتي تشمل التمويل التجاري المقتصر 
على  قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع واإلتصاالت والبنية التحتية والعقارات 

والزراعة.

أعلللن البنك المركزي المجري بدء برنامج بالعملة 
الصينيللة )الرينمنبي( . وتدل تلللك الخطوة المتصلة 
باتفاقيللة تبادل النقد األجنبي الموقعة مع بنك الشللعب 
الصيني فللي عام 2013 على زيادة أهمية اليوان )أو 

الرينمنبي( في تسويات األرصدة العالمية.
وأصبحت الصين واحداً من أهم الشركاء التجاريين 
لاتحللاد األوروبللي حسللبما ذكللر البنللك المركزي 
المجللري. وتلعللب المجللر دوراً حيوياً فللي عاقات 
الصيللن مع االتحاد األوروبي، ويبدو هذا واضحا في 
حقيقة أنه حتى اليوم ال يوجد برنامج لتبادل العملة بين 
البنك المركزي الصيني وبنك مركزي في وسللط أو 

شرق أوروبا إال مع البنك المركزي المجري فقط.

“ المجري” ينفذ تباداًل نقديًا
بالعملة الصينية
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سوق القطع مرتاحة وتشهد فوائض في العرض
سالمة: على المصارف إنجاح إصدار اليوروبوندز

وايضاً وخاصة لحماية الزبائن أنفسهم.
أستقرار الفوائد

عل��ى صعيد الفوائد أش��ار الحاكم إلى انها 
ستس��تقر بعد التخفيض الذي اجراه مصرف 
لبن��ان آخ��ذاً باالعتب��ار الق��درة عل��ى إدارة 
السيولة بمستويات فوائد أدنى من التي كانت 

قائمة.
البن��ك  أن  المش��اركين  الحاك��م  وأعل��م 
المركزي أص��در التعميم الذي ينظم العالقة 
بين المصرف والمس��تهلة، وان لجنة الرقابة 
س��تكون لديه��ا وحدة خاص��ة بمتابع��ة هذا 

الموضوع.

ج��دد حاكم مصرف لبنان رياض س��المة 
دعوت��ه المص��ارف إل��ى إنج��اح إص��دار 
اليوروبون��دز الجديد )مليار دوالر أميركي( 
الذي باشرت بتنفيذه وزارة المالية، وذلك لما 
فيه م��ن انعكاس إيجابي عل��ى مخاطر البلد 
والقطاع. وطمأن الحاك��م في اللقاء الدوري 
- الش��هري الذي عقده م��ع جمعية مصارف 
لبن��ان ولجن��ة الرقابة على المص��ارف إلى 
وض��ع الس��وق النقدي��ة، وقال: ان الس��وق 

مرتاحة، وتشهد فوائض في العرض.
ونبه س��المة أيضاً الى ض��رورة احترام 
التعميم ذات العالقة بسوق القطع بحيث تشدد 
المصارف في طلب هوامش ال تقل عن 20 
% م��ن الزبائن الذين يتضاربون في س��وق 
العمالت. ولفت إلى أن “التقلبات في أس��عار 
القط��ع قد تك��ون كبيرة، كا حص��ل عند فّك 
االرتب��اط بين الفرنك السويس��ري واليورو. 
ويمكن ألس��واق القطع في أميركا أو أوروبا 
أو الياب��ان أن تس��ّجل تح��ّركات، إذا تمادت 
الس��لطات في اس��تعمال القطع كأداة لسياسة 

تحفيز النمو”.
وق��ال س��المة: ان هامش ال���20 % مهم 
لحماية المص��رف وايضاً، وخاصة، لحماية 

الزبائن أنفسهم.
سوق القطع

وكان أب��رز ما جاء ف��ي محضر اللقاء أن 
الحاكم رأى أن س��وق القطع مرتاحة وتشهد 
فوائض في العرض من حين إلى آخر. ونبّه 
إل��ى ضرورة احت��رام التعمي��م ذات العالقة 
بحيث تش��دد المصارف في طلب هوامش ال 
تق��ل من 20 % من الزبائن الذين يضاربون 
ف��ي س��وق العم��الت، فالتقلبات في أس��عار 
القط��ع قد تك��ون كبيرة كما حص��ل عند فك 
االرتب��اط بين الفرنك السويس��ري واليورو. 
ويمكن ألس��واق القطع في أميركا أو أوروبا 
أو الياب��ان أن تس��جل تح��ركات اذا تم��ادت 
الس��لطات في اس��تعمال القطع كأداة لسياسة 

تحفيز النمو.
وهامش ال�20 % مه��م لحماية المصرف 

ورأى أن هذا التعميم يدخل نقلة نوعية إلى 
القط��اع وانه يندرج ضمن إط��ار توصيات 

لجنة بازل.
كما اعلم المش��اركين ب��أن مصرف لبنان 
أصدر تعميماً يُنظم عمل الكونتوارات اسوة 
بما س��بق واتخ��ذه لتنظيم مهن��ة الصرافين. 
ويندرج في إطار التوجه لضباط المؤسسات 

المالية غير المصرفية.
القروض السكنية

طرح��ت الجمعية ه��ذا الموض��وع لتأخذ 
توجيه��ات مص��رف لبن��ان ك��ي ال تبق��ى 
المصارف أسيرة سلف خزينة قد تُقرر أو قد 
تُرفض كما هو حاصل مع سلفة ال�40 مليار 
ل.ل المس��تحقة للمص��ارف على المؤسس��ة 
ع��ن العام��ة 2014 وغي��ر المس��ددة حتى 
تاريخه رغم توافق وزيري المالية والشؤون 

االجتماعية عليها.
وج��اء ف��ي رّد الحاك��م أن��ه تس��لم كتاب 
الجمعي��ة الذي يقترح ح��الً للمحفظة القائمة 
يق��وم على اس��تمرار الدعم للمرحل��ة الثانية 
من هذه الق��روض مقابل اإلبقاء على الفوائد 

المتدنية للمقترضين.
وأشار إلى انه احال الموضوع على لجنة 
مختصة لدراس��ته وانه سيحيله إلى المجلس 
الق��رار  ليتخ��ذ  المرك��زي خ��الل أس��بوع 

المناسب.
إصدار اليوروبوندز

أفاد الحاكم وفد الجمعية انه كما سبق وأعلن 
انه يُش��ّجع على إنجاح إصدار اليوروبوندز 
لما في ذلك من انعكاس إيجابي على مخاطر 
البلد والقطاع، خاصة وأن اس��تحقاق ش��هر 
نيس��ان/ابريل س��يوفر للمص��ارف س��يولة 

إضافية.
وقال: أن تس��ييل ش��هادات االيداع س��يتم 
بربح لحامليها وأن التسعير متروك للمديرية 
المختص��ة. وألم��ح إلى أن المالي��ة يمكن ان 
تق��رر تغطي��ة معظ��م احتياجاته��ا التمويلية 
بالعم��الت للع��ام 2015 م��ن خ��الل ه��ذا 

اإلصدار.

رياض سالمة

سيتم تسييل

شهادات االيداع

 بربح لحامليها

والتسعير متروك

للمديرية المختصة
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أسعار النفط المنخفضة تعيد هيكلة االقتصادات 
فرصة لدول التعاون الخليجي “إلعادة تشكيل نفسها”

دائ��رة االس��تثمارات ثابتة الدخ��ل في منطقة 
مين��ا والمدير في مكتب بنك كريدي أغريكول 
للخدم��ات المصرفي��ة الخاصة في دب��ي: أثَّر 
الهبوط الحاد في أس��عار النفط سلباً في أسواق 
سندات منطقة مينا خالل الربع الرابع من عام 
2014 ولكن بشكل محدود مقارنة مع األسواق 
العالمية األخرى. إذ إنه ابتداء من شهر أيلول/ 
سبتمبر ولمدة شهرين، صمدت عائدات معظم 
س��ندات المنطقة رغم ما اعتراها من الضعف 
بصورة عامة. وتسارع تخارج المستثمرين في 
منطقة مينا من السندات قبيل نهاية شهر تشرين 
االول/نوفمبر ولغاية نهاية العام 2014 ما أدى 
إلى انخفاض متوس��ط عائداتها إلى %7.20. 
ونستطيع اعتبار أداء تلك السندات ممتازاً نظراً 
لك��ون عائداتها ظلت تق��ارب ضعف عائدات 
س��ندات الش��ركات ف��ي األس��واق الصاعدة 
العالمي��ة عام 2014. ومن المتوقع أن يتراجع 
أداء س��ندات منطقة مينا ع��ام 2015 مقارنة 
مع أدائها عام 2014 بس��بب االرتفاع المتوقع 
في أس��عار فوائد س��ندات الخزينة األميركية 
وإنخفاض أسعار النفط التي بالتالي ستؤثر سلبا 

على إنضغاط هامش السندات.
وأوضح��ت: في حالة س��يناريو اس��تمرار 
تراجع أسعار النفط لفترة طويلة، سوف تكون 

أك��د خب��راء م��ن بن��ك كري��دي أغريكول 
للخدم��ات المصرفية الخاص��ة خالل اجتماع 
عقد مع ممثل��ي أجهزة اإلعالم، أنه في الوقت 
الذي تش��كل فيه أسعار النفط المنخفضة تحدياً 
اقتصادياً للدول المصّدرة للنفط فإنها توفر لدول 
التعاون الخليجي المس��تقرة اقتصادياً، فرصة 
لتنفيذ إصالحات هيكلية عميقة في اقتصاداتها 

والسعي لجعلها أكثر نضوجاً وتنوعاً.
تذبذب األسواق

وفي س��ياق تعليقها على ه��ذه اآلراء، قالت 
كبيرة المحللي��ن االقتصاديين ل��دى “كريدي 
أغريك��ول للخدم��ات” المصرفي��ة الخاص��ة 
الدكت��ورة ماري أوينز تومِس��ن: يغيِّر الهبوط 
الح��اد في أس��عار النفط  قواع��د اللعبة في ما 
يتعلق بسيناريوهات االقتصاد الكلّي واألسواق 
خالل العام 2015 وعلى المدى المتوسط على 
حد س��واء. ونتيجة لهذا لس��يناريو، ال بد لنا أن 
نالح��ظ أن الدول الناضجة )كمجموعة( لم تعد 
تعاني من الرك��ود وأن حجم الطلب قد يرتفع 
رغم استمرار وجود احتماالت قوية لتراجعه، 
لكن حجم العرض وليس ضعف الطلب يبرز 
كس��بب رئيسي لتراجع أسعار النفط، وبالتالي 
فإن أس��عار النفط “المنخفض��ة للغاية” تعزز 

تنامي عدم استقرار االقتصاد العالمي.
أضافت: من المتوقع أن تش��تد حالة تذبذب 
األس��واق ع��ام 2015 بالتزام��ن مع س��عيها 
للتكيُّف مع هذه البيئة. ويتعيَّن على المستثمرين 
الذين ال يحبِّذون التذبذبات بين األسواق تكييف 
توزيعاتهم االستثمارية مع البيئة الجديدة. ونحن 
نفض��ل االحتفاظ بن��واة صلبة م��ن األصول 
االس��تثمارية عالية الجودة، مع إمكانية إضافة 
بعض التوزيعات االنتهازية إليها من قبل أولئك 
الذين ال يحبِّذون المخاطر كثيراً. ونختتم توقعاتنا 
على نبرة إيجابية بالنسبة للمستثمرين القادرين 
على الس��عي لتحقيق عائدات م��ن رقم مئوي 
واحد high single-digit returns  تماشياً 

مع نمو عائدات الشركات خالل العام المقبل.
تخارج المستثمرين

من ناحيتها، قالت كريس��تيان نصر، رئيس 

لدى دول مجلس التعاون الخليجي أسباب أقل 
للقلق نظ��راً لقوة مخزوناتها م��ن احتياطيات 
ضخم��ة من العم��الت األجنبي��ة ومن أصول 
استثمارية كبيرة للغاية في صناديقها السيادية. 
وتعتبر دولة اإلمارات بالتحديد في وضع أفضل 
م��ن غيرها لمواجه��ة تذبذب األس��واق نظراَ 
لتنوع موراده��ا االقتصادية وق��وة اقتصادها 
الكلّي وسوق سنداتها وسيولتها النقدية الكبيرة.

وختمت قائل��ة: في الوقت ال��ذي تمتلك فيه 
السعودية مخزونات هائلة، من المحتمل أن تلجأ 
الحكوم��ة إلى تخفيض إنفاقها لمواجهة تراجع 
أس��عار النفط. وفي مثل هذه الحالة، تس��تطيع 
الشركات العامة والخاصة االعتماد على قنوات 
أخرى إلعادة الترس��مل أمثال أسواق السندات 
العالمية. وقد يصح هذا القول بصفة خاصة في 
سياق فتح السعودية سوق أسهمها البالغة قيمته 
509 مليارات دوالر أمام المستثمرين األجانب 
هذا العام. وس��يضفي ه��ذا التحرك المزيد من 
الشفافية والوضوح والسيولة على ذلك السوق 
ويحفز بالتالي تدفق المزيد من االس��تثمارات 
إل��ى األس��واق المالية. كما أن ش��ح الصكوك 
في األس��واق السعودية يس��اعد عائداتها على 
الصمود أمام الضغوط رغم بعض الَوهَن الذي 

اعتراها خالل الشهور القليلة الماضية.

كريستيان نصر د. ماري أوينز تومِسن
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عوامل ستحدد مسار العمالت واسعار الفائدة
األسواق تسير في اتجاهات متعددة بين أوروبا وأميركا

للسوق المفتوح لتبين توجها نحو التسهيل أكبر 
بقليل مما كان متوقعا، فارتفعت أسعار سندات 
الخزين��ة ووقع الدوالر تحت ضغط بيع أكبر 

وبلغ اليورو مستوى مرتفعا قدره 1.1450.
واس��تمرت القصة اليونانية بتزايد الضغط 
على اليونان مع دعوة المسؤولين األميركيين 
واألوروبيي��ن الحكومة اليونانية للتوصل إلى 
اتف��اق مع الدائنين. ومن أجل دعم هذا األمر، 
منح البنك المركزي األوروبي البنوك اليونانية 

زيادة ضئيلة فقط من أموال آلية الطوارئ.
ومن ناحية آسيا، تراجع الدوالر مقابل الين 
إلى نطاقه المس��جل مؤخرا بعد تراجع العائد 
على الس��ندات األميركية. ونظ��را للتعليقات 

منذ أواخ��ر يناير/كانون الثاني، بدأ ارتفاع 
ال��دوالر األميرك��ي وانخفاض الي��ورو. وقد 
أفض��ت التقلب��ات القوي��ة غير المعت��ادة إلى 
أس��واق متذبذبة ال تتبع مس��ارا محددا. ومن 
أجل أن تس��تعيد األسواق مس��ارها، سيكون 
للتوقعات الخاصة بسياس��ة مجلس االحتياط 
الفيدرال��ي األميرك��ي دور أكب��ر ف��ي تحديد 
العم��الت، حيث أن سياس��ة التس��هيل الكمي 
للبن��ك المرك��زي األوروب��ي ومخاطر بنك 

اليابان هي اآلن خارج المعادلة.
الفائدة واألسواق

ومع اس��تمرار السوق باالعتقاد بأن مجلس 
االحتياط الفيدرالي س��يرفع أسعار الفائدة مع 
نهاي��ة العام، فال س��بب يدعو رئيس��ة مجلس 
االحتياط الفيدرالي جانيت يلن، إلعطاء توجيه 
ما لألسواق قبل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق 

المفتوح في 17 – 18 مارس/آذار 2015.
وف��ي أول اجتماعي��ن لمجل��س االحتي��اط 
الفدرالي برئاسة يلن في عام 2015، ارتفعت 
أسعار الفوائد ولم يفقد الدوالر أيا من قيمته، إذ 
أن رئيسة مجلس االحتياط الفدرالي لم تكن مع 
إبقاء أسعار الفائدة على حالها، بالمقدار الذي 

توقعته األسواق.
م��ن المتوق��ع أن تؤث��ر العوام��ل التالي��ة 
عل��ى ال��دوالر األميرك��ي في ع��ام 2015. 
فالمستثمرون سينظرون لمدى التقييد ولتباين 
السياس��ات النقدي��ة بي��ن مجل��س االحتي��اط 
الفدرالي والبنوك المركزية العالمية األخرى. 
والعوام��ل المعروف��ة حالي��ا هي أن سياس��ة 
التسهيل الكمي لبنك اليابان وللبنك المركزي 
األوروبي ستستمر في الضغط على عمالتها 

في محاولة إليجاد النمو وخلق التضخم.
تراجع األسعار

ومن جهة الصرف األجنبي، ارتفعت قيمة 
الدوالر بداية مع توقع المستثمرين بقاء األمر 
على حاله كما بينت��ه محاضر اجتماع اللجنة 
الفدرالية للس��وق المفتوح، وبالتالي، اس��تمر 

تراجع األسعار كما شهدنا منذ بداية الشهر.
وجاءت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية 

األخيرة بش��أن تس��هيل أكبر م��ن جانب بنك 
اليابان، فإن تحركات الدوالر مقابل الين هي 
بشكل كبير رهن بالعوائد األميركية.  وإذا ما 
اس��تمر ضعف البيان��ات األميركية، فإنه من 
األرج��ح أن نرى تراجعا أكبر للدوالر مقابل 

الين إلى أدنى مستوى له في عام 2015.
سيناريوهات متفائلة

س��اعد النمو القوي ف��ي ألمانيا على تعزيز 
النم��و االقتصادي في منطق��ة اليورو، ولكن 
أنحاء كبي��رة من هذه المنطق��ة كانت إما في 
حالة ركود أو في حالة انكماش. وفي األسبوع 
الماضي، أظهرت البيانات الصادرة من ألمانيا 
أن النم��و األلماني ارتفع بش��كل ح��اد وغير 
متوق��ع في الربع األخير م��ن العام الماضي، 
فيم��ا انكمش االقتص��اد اليوناني مج��ددا، ما 
يش��ير إلى التباين الذي ناقشه البنك المركزي 

األوروبي في االجتماعات األخيرة.
ويبدو أن السيناريو المتفائل بعد حل المشكلة 
اليونانية سيتكون من يورو منخفض وأسعار 
نف��ط منخفضة وإش��ارات إل��ى أن اإلقراض 

البنكي سيزداد بعد سنوات من االنخفاض.
وبالمختص��ر، نما النات��ج المحلي اإلجمالي 
األلماني بنس��بة 0.7%، ونما كذلك االقتصاد 
اإلسباني والبرتغالي، بنس��بة 0.7% و%0.5 
على التوالي في الربع األخير من عام 2014. 
وجاء النمو اليوناني سلبيا بنسبة 0.2%، وازداد 
الناتج المحلي اإلجمالي في فرنسا وبلجيكا بنسبة 
0.1% فق��ط.  وباإلجمال، ازداد الناتج المحلي 

اإلجمالي في منطقة اليورو بنسبة %0.3.
م��ن ناحيت��ه، رف��ع بن��ك إنكلت��را توقعاته 
الخاص��ة بالنم��و واألهم من ذل��ك بالتضخم 
في المدى المتوس��ط. وإضافة لذلك، فإن بنك 
إنكلترا قد رفع أيضا توقعه بالنس��بة للتضخم 
للس��نوات الثالث المقبلة حسب أسعار الفائدة 
إل��ى 2.15%.  وبعد أن أف��اد بنك إنكلترا أنه 
يرى أن معدل التضخم سيرتفع فوق المستوى 
المس��تهدف بع��د ما يرب��و على س��نتين من 
اآلن، تفوق الجنيه اإلس��ترليني في أدائه على 

العمالت الرئيسية.

جانيت يلن

انكماش

االقتصاد اليوناني

يشير إلى التباين

الذي ناقشه

البنك المركزي األوروبي

في االجتماعات األخيرة
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دبي: إلزامية التأمين على العقار

طرحت محاكم مركز دب��ي المالي العالمي، النظام 
القضائي التجاري الناطق باللغة اإلنكليزية الذي يستند 
إل��ى القانون األنجلوساكس��وني، توجي��هً إجرائياً غير 
مسبوق عالمياً سيسهم بتسهيل إجراءات تنفيذ األحكام 
القضائية على المستوى الدولي وتسريع عملية تسوية 
المنازع��ات التجارية، األمر الذي يعزز جاذبية مركز 
دب��ي المالي العالمي وإم��ارة دبي والثق��ة التي يوليها 
قطاع األعمال العالمي لهما. وقال المحامي تيم تايلور: 
تضرب لنا محاكم مركز دبي المالي العالمي مرة أخرى 
مثاالً حياً على سعيها لفتح آفاق جديدة في مجال االبتكار 
القانوني، وتعزي��ز االعتراف الدولي بتميز دبي كأحد 
األقطاب العالمية لتسوية المنازعات التجارية والتحكيم. 
وستسهم هذه التحسينات في تسليط الضوء على أهمية 
هذه المنطقة من العالم بالنسبة لقطاع األعمال العالمي.

ابتكار لمحاكم مركز دبي المالي

تدرس دائرة األراض��ي واألمالك في دبي، وضع 
آليات ملزمة للتأمين على الممتلكات العقارية، تمهيداً 
إلق��رار إجراءات تنفيذية تحدد نوع التأمين المطلوب 
لكل مبنى، والجهة المفوضة الستكمال عملية التأمين، 
وطرق سداد األقساط، وتسوية المستحقات في وقوع 
أي حادث، بحس��ب مدير عام الدائرة سلطان بطي بن 

مجرن.
وق��ال بن مجرن: أن اإلجراءات واآلليات المرتقب 
إقرارها خالل المرحلة المقبلة س��تكون بديلة لآلليات 
الحالي��ة مم��ا يس��هم ف��ي تس��هيل مهم��ة الجمعيات 

والمطورين والش��ركات في اس��تخراج وثائق التأمين وطرق تسوية المستحقات في 
حال وقوع أي حادث. وأضاف: أن الدائرة عاقدة العزم على تنظيم عملية التأمين على 
الممتلكات العقارية بالشكل وبالطريقة التي تحافظ على حقوق جميع األطراف، الفتاً 
إلى أن اإلجراءات المرتقبة ستحدد دور المطور وجمعيات المالك على هذا الصعيد.
وم��ن المقرر أن تحدد الدائرة اإلج��راءات الواجب اتخاذها للحصول على التغطية 
التأمينية للمبنى بموجب وثيقة تأمين شاملة ضد األضرار أو الهالك الناجمة عن الحريق 
أو االنفج��ار أو الحري��ق أو البرق أو العاصفة أو اإلعصار أو الس��يول وبكامل قيمته 
االستبدالية. ويشمل التأمين على الممتلكات العقارية، تغطية األصول التي يمكن التأمين 
عليها، وضد المسؤولية عن األضرار في الممتلكات أو اإلصابة الجسدية ألي شخص.

سلطان بطي بن مجرن

شراكة بين “كوفاس” و“عمان للتأمين”
وقع�����ت “كوف����اس” 
المختص����ة ف��ي مج���ال 
تأمي���ن مخاطر االئتمان، 
مع شركة عمان للتأمين، 
ف��ي اإلم����ارات، اتفاقية 
شراكة لتقديم حلول تأمين 
االئتمان المش�تركة. وهي 
حلول تحمي الشركات من 

الخسارة الناجمة عن تخلف العمالء عن السداد.
وق��ال مدير كوفاس في الخليج جريجوري ليهيناند: الحظنا زيادة كبيرة في طلب 
الش��ركات الخليجية على حلول التمويل التجاري ونقل مخاطر المعامالت التجارية 
الخاصة بحساباتهم المفتوحة. ومن خالل شراكتنا مع عمان للتأمين، لن تقدم كوفاس 
لهذه الشركات خدمات تأمين االئتمان التجاري فحسب، بل وأيضا التمويل التجاري 

وحلول التحصيل. 
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين باتريك شوفل، الرؤية وراء االتفاقية 
قائالً: هذه الش��راكة الطويلة المدى س��تتيح فوائد الت��آزر والقيمة المضافة لعمالئنا، 

وسوف تعمل على توطيد مكانتنا.

وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مذكرة 
تفاه���م مع “أكاديمي��ة القانون” وذل��ك بهدف توطيد 
أواص��ر التعاون بي�ن الجانبين ودعم التطوير المهني 

القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية في دبي.
وق��ال مدير ع��ام دائرة الش��ؤون القانونية لحكومة 
دبي الدكتور لؤي محمد باله��ول: يُمثل توقيع مذكرة 
التفاهم هذه مع س��لطة تسوية المنازعات خطوة مهمة 
في مسيرتنا الرامية إلى االستفادة من برامج التطوير 

القانوني المستمر.
ب��دوره، ق��ال، رئي��س س��لطة تس��وية المنازعات 
ورئيس محاك��م مركز دبي المال��ي العالمي القاضي 
ماي��كل هوان��ج: ندرك من خ��الل تعاوننا م��ع دائرة 
الش��ؤون القانونية لحكومة دبي أهمية القيام بمثل هذه 
الخطوة التي ستسهم بال شك في تعزيز مهنية المجتمع 

القانوني في اإلمارة مع مرور الزمن.

مذكرة للتطوير القانوني في دبي

20
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أعلن��ت المجموع��ة األميركي��ة الدولي��ة “أيه آي 
جي” إح��دى ش��ركات التأمين الرائ��دة عالمياً، عن 
افتت��اح 4 فروع جدي��دة لها في س��لطنة ُعمان بمدن 
نزوى وعبري وصاللة وصور. وتسهم هذه الخطوة 
بتوس��يع وتعزيز أعمال الش��ركة في الس��لطنة التي 

انطلقت منذ 14 عاماً.
تتمحور استراتيجية الشركة في ُعمان حول توسيع 
قاعدة العمالء الحالية، وتعزيز حصتها السوقية عبر 
ط��رح منتجات وخدمات جدي��دة للعمالء من األفراد 
والش��ركات، فض��الً عن تطوي��ر أعمالها من خالل 
قطاع التأمين المصرفي. وقد ارتكزت “أيه آي جي” 
في ذلك على ش��راكة اس��تراتيجية ناجحة مدتها 10 
سنوات مع بنك مس��قط، وأصبحت بموجبها المزود 
الحص��ري لمنتج��ات التأمين التي ال تش��مل التأمين 

على الحياة لعمالء البنك في السلطنة.

المنتجات التأمينية في سورية تقليدية فروع جديدة لـAIG في عمان

كش��ف مدي��ر المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين 
الدكتور ياس��ر مش��عل، عن أن هناك قصور ببعض 
أن��واع التأمين باإلضافة إل��ى أن المنتجات التأمينية 

تقليدية وال تلبي حاجة السوق .
وقال: ان المؤسس��ة تس��عى نحو عودة رقم أعمال 
المؤسس��ة إلى العام 2010 لتتجاوز األزمة، خاصة 
أن في السنوات القليلة الماضية تضرر قطاع التأمين 
نتيج��ة تقل��ص النش��اط االقتصادي ال��ذي تأثرت به 
المنش��آت االقتصادية، وبالتالي عاد بصورة س��لبية 

على شركات التأمين المرافقة للنشاط االقتصادي.
وأض��اف: أن المؤسس��ة لديه��ا عقود مع ش��ركات إعادة التأمي��ن ببعض الدول 
الصديقة كروس��يا وإيران وتحاول فتح طريق مع الصين والهند بالرغم من وجود 

بعض المعوقات.

د. ياسر مشعل

تأمين على مشروع “أباتشي” في مصر

للمؤسس��ة  باإلناب��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  كش��ف 
اإلس��المية لتأمين االس��تثمار وائتم��ان الصادرات 
)الذراع التأمينية الئتمان الصادرات واالس��تثمارات 
لمجموع��ة البن��ك اإلس��المي للتنمي��ة( هاني س��الم 
س��نبل، أن المؤسس��ة قدم��ت خدم��ة إع��ادة تأمي��ن 
للهيئ��ة األميركية لالس��تثمارات الخارجي��ة للقطاع 
الخ��اص، ض��د المخاطر القطرية بقيم��ة 80 مليون 
دوالرأميركي، لمدة 5 س��نوات لمشروع استثماري 
تقوم به شركة أباتشي األميركية بمجال النفط والغاز 

في مصر.
ويتمثل المش��روع في استكش��اف النفط والغاز في إطار ع��دة امتيازات منحتها 

الحكومة المصرية للشركة األميركية.
وأوضح  سنبل، أن حجم التمويل الذي قدمته المؤسسة للمشروعات االستثمارية 
بلغ نحو 770 مليون دوالر في نهاية 2014. وأشار إلى أن مطلع العام الحالي سجل 
نموا في الطلب على تأمين المشروعات، مما ساهم في إقامة كثير من المشروعات 
ف��ي المنطق��ة العربية، على الرغم من وجود عدم اس��تقرار ف��ي بعض الدول، إال 
أن ه��ذا النوع من التأمين ضد المخاطر المحتملة نتيجة األوضاع السياس��ية، جاء 

مساندا للمستثمرين للقيام بتنفيذ مشروعاتهم في المنطقة.
وكانت التوترات التي تش��هدها منطقة الش��رق األوس��ط، قد رفعت معدل تقييم 
المخاطر لكثير من دول المنطقة، وجعلتها مصنفة ضمن المناطق عالية المخاطر 
في س��وق التأمين العالمية، وأدى ذلك إلى عزوف ش��ركات التأمين العالمية عن 
تأمي��ن االس��تثمارات في تلك الدول، كما رفعت أس��عار بوليص��ة التأمين ألعلى 

مستوياتها.

هاني سالم سنبل

تخط��ط مجموع��ة دوج��ا التركية لدخول س��وق 
التأمين اإلسالمي “التكافل” في األشهر القادمة، بما 
س��يكون أول منتج م��ن نوعه في تركي��ا. وقال نهاد 
كيرميزي رئيس دوجا سيجورتا وهي وحدة التأمين 
لمجموعة دوجا: إن ش��ركته اقتربت من توقيع اتفاق 
تع��اون مع ش��ركات إعادة تأمين، مثل س��ويس ري 

وشركات أخرى من منطقة الخليج وماليزيا.
وكبديل للتأمين التقليدي تلتزم عقود التكافل بأحكام 
الش��ريعة اإلس��المية التي تحظ��ر التعام��ل بالفائدة 
والمضاربات النقدية الخالصة، وتمنع االستثمار في 

الخمور والقمار.

“دوجا” تطلق أول منتج
للتأمين اإلسالمي في تركيا



البنك والمستثمر  |  آذار/ مارس 2015

عالم االستثمار

22

“اينوك دبي” تعّين فريقًا للدمج واالستحواذ

عيّنت ش��ركة بترول اإلمارات 
الوطنية )اينوك( فريقا من خمس��ة 
أف��راد للعم��ل على عملي��ات دمج 
واس��تحواذ لصالح الش��ركة التي 
للتوس��ع خ��ارج س��وقها  تس��عى 
المحلي��ة دب��ي. وم��ن المتوقع أن 

تس��تخدم  الش��ركة المملوكة للحكومة  جزءا من حصيلة قرض طويل األجل قيمته 
1.5 مليار دوالر تقترب من االتفاق عليه مع مجموعة من سبعة بنوك محلية وأجنبية 

للمساهمة في تمويل تلك العلميات.

Beam Walletشراكة بين “دو” وماجد الفطيم و

وق��ع كل من الرئي��س التنفيذي 
لمجموعة ماجد الفطيم إياد ملص 
التنفي��ذي لش��ركة دو  والرئي��س 
عثمان سلطان والشريك المؤسس 
ل�بي��م واليت ش��يزان أميجي على 
اتفاقي��ة تعاون غير مس��بوقة من 
ش��أنها أن تع��ّزز م��ن اإلمكانات 
الواع��دة الت��ي تزخر به��ا تجربة 

التس��وق عبر األجهزة المحمولة في ش��تى أنحاء المنطقة، وبالتالي منح المستهلكين 
مزيداً من الفرص لكس��ب المكافآت وتوفير األموال. وستس��اهم االتفاقية في توسيع 

نطاق استخدام تطبيق Beam Wallet بشكل كبير.

بداية قوية لبورصة دبي

 )DGCX( س��جلت بورصة دبي للذهب والس��لع
بداية قوي��ة لهذا العام، مع ت��داول 1.176.111 عقداً 
في كانون الثان��ي/ يناير 2015، بزيادة قدرها %22 

مقارنة مع شهر كانون الثاني /ديسمبر 2014.
وكان قطاع المعادن المحرك الرئيس��ي لنمو حجم 
التداوالت في ش��هر كان��ون الثاني/يناير، محققاً نمواً 
بنسبة 24% على أساس شهري، مع تداول 55.661 
عقداً. كما تميزت عقود الذهب اآلجلة التي تعد المنتج 
األش��هر في بورصة دبي للذهب والسلع، محققة نمواً 

بنس��بة 13% على أساس ش��هري، و23% على أساس سنوي، مع تداول 47.206 
عقداً في الش��هر األول. وقال الرئيس التنفيذي المؤقت لبورصة دبي للذهب والس��لع 
جورانج ديس��اي: إننا نجدد التزامنا باستكش��اف فرص جدي��دة بالتعاون مع أعضاء 

البورصة والسوق من أجل تنويع محفظة منتجاتنا.

جورانج ديساي

س����ت�ق�ب�ل  ا
رئي�س مجلس 
المنظمة  إدارة 
ل�ع�ال�م�ي�����ة  ا
ط������ق  للم�ن�ا
الحرة الدكتور 
م�ح���م�������د 

الزرع�ون��ي، 
م�ق������ر  ف��ي 

المنظم����ة ف��ي دبي، األمي��ن العام لإلتح��اد العربي 
للمناط��ق الح��رة محم��ود قطيش��ات. وج��اءت هذه 
الزي��ارة به��دف اإلع��ان ع��ن إنضم��ام “اإلتحاد 
العرب��ي” الذي يتّخ��ذ من العاصم��ة األردنية عّمان 
مقراً ل��ه، إلى عضوي��ة المنظمة العالمي��ة للمناطق 

الحرة وبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

“اإلتحاد العربي” ينضم
إلى المنظّمة العالمية

القطري��ة  الغذائي��ة  حص��اد  ش��ركة  اس��تحوذت 
المتخصصة في مجال االس��تثمار الزراعي والثروة 
الحيواني��ة، عل��ى حص��ة األقلية الكبرى في ش��ركة 
الصف��اء لألغذي��ة في عم��ان، وتم اس��تكمال وتوقيع 
العملية في مس��قط، وذلك من قبل رئيس مجلس إدارة 
“حصاد الغذائية” ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري، 
ورئي��س مجل��س إدارة الهيئ��ة العربي��ة لاس��تثمار 

والتطوير الزراعي محمد بن عبيد المزروعي.
يش��ار إلى أن “الصفاء لألغذي��ة” )دواجن الصفاء 
سابقاً(، تأسست عام 2001 وتعد أكبر مشروع دواجن 
في السلطنة. وتقع المزرعة ذات ال�40 كيلومتر مربع 
في ثمريت، جنوب عمان. وتش��مل منتجاتها: الدجاج 
الط��ازج والمجمد وتوف��ر إحدى ش��ركاتها منتجات 

اللحوم المصنّعة.

“حصاد” تدخل
السوق الغذائية العمانية
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اس��تحوذت وزارة المالي��ة الجزائرية على  حصة 
51% من فرع ش��ركة أوراس��كوم تيليك��وم للهاتف 
المحمول المعروفة تجارياً باسم )جيزي( مقابل 2.6 

مليار دوالر أميركي.
وقالت الوزارة: إن الصندوق الوطني لاس��تثمار 
الحكومي الجزائري أصبح شريكا لمجموعة غلوبال 
تيليكوم هولدينغ )فرع يملك أغلبية أس��همه المتعامل 
الروس��ي فيمبيلكوم(. وس��تحتفظ ش��ركة فيمبيلكوم 
بالتسيير العملياتي لشركة OTA أوراسكوم تيليكوم 
الجزائر، كما يمنح للصندوق الوطني لاستثمار حق 
النقض بخصوص القرارات اإلس��تراتيجية الكبرى. 
ونقلت OTA نشاطاتها إلى أوبتيموم تليكوم الجزائر 
الت��ي تمتلكه��ا أوراس��كوم تليك��وم الجزائر بنس��بة 

.%100

الجزائر تستحوذ على %51
من “جيزي”

أعلنت شركة الخبير المالية المتخصصة في إدارة 
األصول والخدمات االستثمارية، أن صندوق الخبير 
للملكي��ة الخاص��ة الطب��ي1 والمّدار من قب��ل الخبير 
المالية، قد اس��تحوذ على حص��ة أغلبية في مجموعة 
عيد الطبية، إحدى أكبر مجموعات الش��ركات الطبية 

المتكاملة في السعودية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لش��ركة الخبير المالية 
أحمد س��عود غ��وث: يتطل��ع فريقنا للعمل م��ع إدارة 
مجموع��ة عي��د على تنفيذ اس��تراتيجية نم��و مركزة 
وطموحة لتحويل المجموعة إلى إحدى أكبر شركات 
تقدي��م خدم��ات الرعاي��ة الطبي��ة في منطقة الش��رق 
األوسط وشمال إفريقيا خال فترة الثاث إلى الخمس 

سنوات القادمة.

“الخبير” يستحوذ
على حصة لمجموعة عيد

“أرزان ثروات” تستحوذ على عقار

قدمت ش��ركة أرزان ثروات، استش��ارة لمجموعة 
من المستثمرين للقيام باالستحواذ على المقر الرئيسي 
لشركة لنوفو - قسم السيرفر وذلك بقيمة 127 مليون 

دوالر أميركي.
ويقع المشروع على مساحة 271.139 متر مربع 
ويش��مل بحيرة مائي��ة ومحمية طبيعية، ومس��ارات 
لمزاول��ة رياض��ة الرك��ض باإلضافة إل��ى مناطق 

ترفيهية.
كما يش��مل المش��روع على مبنيين تبلغ مساحتهما 
اإلجمالي��ة41.387 متر مربع باإلضاف��ة إلى مبنى 

تبلغ مس��احته 3.712 متر مربع لاس��تخدام المتنوع ويشمل مختبر تحت اإلنشاء. 
ولقد تم اس��تثمار أكثر من 100 مليون دوالر أميركي من قبل شركة لنوفو والبائع 

لتجديد وتطوير المباني خال 2014.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة أرزان ثروات  مهند أبو الحسن: يعتبر مقر شركة 
لنوفو من الصفقات ذات الجودة العالية التي سيحصل عليها مستثمرينا الراغبين في 
تنويع محافظهم الدولية بطريقة حكيمة وحذرة مع هدف أساسي هو الحفاظ على رأس 

المال والدخل الشهري المميز.

مهند أبو الحسن

االستثمارات العربية تعزز إيرادات األندية األوروبية

قالت مجموعة أبحاث الس��وق 
الرياضي��ة العالمي��ة التي مقرها 
ألمانيا “ريبوكوم”: إن استثمارات 
الش��رق األوس��ط تعزز إيرادات 
ن��وادي كرة الق��دم الكب��رى في 
أوروب��ا والتي ارتف��ع دخلها من 
رعاية االعان��ات على قمصان 
الاعبي��ن إل��ى أكث��ر م��ن 687 
مليون يورو )777 مليون دوالر( 

هذا الموس��م بزيادة 20 % عن 2014-2013. وإن ش��ركات ف��ي اإلمارات العربية 
المتحدة وقطر اس��تثمرت نحو 160 مليون يورو هذا الموس��م بما يعادل نحو 25 % 
من إجمالي إنفاق شركات العالم العاملة بمجال رعاية القمصان في أكبر ست مسابقات 
للدوري بأوروبا. وأضاف التقرير: أن الشركات اإلماراتية تشكل أكبر راع للقمصان 
من دولة واحدة تعقبها الشركات األلمانية بإيرادات قدرها 112 مليون يورو ثم الشركات 

األميركية بإيرادات تبلغ 82 مليون يورو.
وزادت إيرادات رعاية القمصان في الدوري االنكليزي 36 % واألسباني 30 % 

بينما ارتفعت في الدوري اإليطالي 21 %والفرنسي 13 % واأللماني 9 %.
وكان ال��دوري الهولندي هو الوحيد الذي ش��هد تراجعا ف��ي إيرادات الرعاية بين 

مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا إذ انخفضت 5 % إلى 42 مليون يورو.
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أكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي 
المنصوري، أهمية اإلفصاح والشفافية للسوق المالي 
القط��ري وللمس��تثمرين في��ه باعتبارهم��ا ضرورة 
حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم االستثمارية 
وعنصراً أساسياً في نجاح أي سوق مالي بكسب ثقة 

المستثمرين أفرادا ومؤسسات.
ودع��ا المنصوري الش��ركات إلى االس��تفادة من 
التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في المواقع اإللكترونية 
وشبكات التواصل االجتماعي للوصول إلى شريحة 

أكبر من المستثمرين.
يذك��ر ان مس��ؤولين ف��ي بورصة قطر، أش��اروا 
إلى وجود صعوب��ات  تعيق تطبيق مبادئ اإلفصاح 
والش��فافية على نحو يكفل تحقي��ق العدالة والنزاهة، 
ويوفر المعلومة المناس��بة للمس��تثمرين في أس��رع 

وقت ممكن.
ومن بين تلك الصعوبات:

• ع��دم قي��ام بعض الش��ركات بتزوي��د البورصة 
بالبيان��ات الصحفي��ة والمعلومات باللغتي��ن العربية 
واإلنكليزي��ة ف��ي آن واح��د، واكتفاء البع��ض منها 
بإرس��ال تل��ك المعوم��ات بواس��طة الفاك��س دونما 

إرسالها عن طريق البريد اإللكتروني.
• صعوب��ة الوص��ول إلى مس��ؤولي االتصال في 

بعض الشركات المدرجة.
• ع��دم التزام بعض الش��ركات بمواعيد اإلفصاح 
المعلن��ة س��ابقا، وع��دم اكتم��ال بع��ض المعلومات 
ال��واردة في بع��ض بياناتها المالية أو مش��اريعها أو 
أنشطتها التي من ش��أنها التأثير على أسعار أسهمها 

في السوق.

إم1 اللبنانية تنافس لشراء “بيبي جينز” دعوة الشركات
لتعزيز الشفافية

أكدت  مصادر مطلعة أن مجموعة إم 1 االستثمارية اللبنانية بلغت مرحلة متقدمة 
من محادثات لشراء العامة التجارية اإلسبانية بيبي جينز في صفقة تظهر تزايد إقبال 
المش��ترين األثرياء من الشرق األوس��ط على األصول األوروبية. وقالت المصادر 
أن إم 1 التي تغلبت على منافس��ة بي إيه آي بارتنرز الفرنس��ية لاستثمار المباشر، 
ومايهوال لاستثمارات القطرية، تضع اللمسات النهائية على التمويل الازم للصفقة.
يذكر أن مورغان س��تانلي، مستش��ار بيبي جينز، كان قد تلق��ى في كانون األول/
ديسمبر 2014 خطاب إبداء لاهتمام من مايهوال، وهي وحدة تابعة لقطر في وقت 
تواجه فيه شركات استثمار غربية صعوبة في تحقيق توقعات البائعين بسعر ال يقل 
عن 700 مليون يورو. لكن المصادر قالت: إن مايهوال -التي اشترت في عام 2012 
بيت األزياء اإليطالي الشهير فالنتينو من شركة االستثمار المباشر برميرا- انسحبت 
م��ن المنافس��ة بعد ذلك لتت��رك إم 1 كصاحبة العرض الوحيد لش��راء محفظة تضم 

العامة التجارية هاكيت لمابس الرجال.
ومجموعة إم 1، ومقرها بيروت، تدير محفظة متنوعة من األصول في قطاعات 
العقارات واالتصاالت واألزياء والنقل. وهي تملك نس��بة 10% في شركة إم تي إن 
إحدى أكبر شركات االتصاالت في إفريقيا، وتقتنص أيضا أصوالً عقارية في أوروبا 
والواليات المتحدة والش��رق األوسط. كما تملك شركات االستثمار المباشر توري�ال 

وأرتا كابيتال وإل كابيتال حصة األغلبية في بيبي.

»فودافون قطر«  قّلصت خسائرها بـ %30

أعلن��ت ش��ركة فوداف��ون قطر ع��ن نتائجها 
المالية لألش��هر التس��عة المنتهية في 31 - 12 
- 2014 ف��ي أعق��اب انعق��اد مجل��س إدارتها، 
برئاس��ة الش��يخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، 
حيث بلغ صافي الخس��ارة 150 مليون لاير، ما 
يمثل تحسناً ب�30% قياساً بالفترة ذاتها من العام 

2013. وكشفت الشركة عن امتثالها الكامل ألحكام الشريعة اإلسامية عبر جميع 
قطاع��ات عملها، بم��ا فيها العمليات التجارية والمالية، بحلول األول من نيس��ان /
أبريل 2015، مشيرة إلى أنها بدأت مطلع شهر كانون الثاني /يناير2015، بتطبيق 

هذه األحكام والممارسات في جميع عملياتها.
وأكدت الشركة أن عدد مشتركي الهاتف النقال بلغ 1.414 مليون مشترك نهاية 
ش��هر كانون األول/ديسمبر 2014، بنمو 11% عن الفترة ذاتها من العام 2013، 
مش��يرة إلى أن إجمالي اإليرادات بل��غ 1.735 مليون لاير في نهاية كانون األول/

ديسمبر الماضي، بنسبة نمو سنوي وصلت %21.
ونق��ل بي��ان للش��ركة عن الش��يخ الدكتور خالد ب��ن ثاني آل ثاني قوله: ش��هدت 
س��وق االتصاالت القطرية تحوالت نوعية خال الفترة الماضية، وال س��يَّما قطاع 
الخطوط مس��بقة الدفع، بس��بب التنافسية الكبيرة لجهة األس��عار، ورغم هذه البيئة 
الحافل��ة بالتحديات، نجحت “فودافون قطر” في الحفاظ على معدالت نمو س��نوية 

مميزة بفضل استمرارها في توسيع قاعدة عمائها.
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تواصل شركة جلف 
كرايو الكويتية القابضة 
وال�ث����روة  للطاق�����ة 
اس��تثماراتها  المعدنية 
في تركي��ا حيث قامت 
 2014 صي��ف  ف��ي 
بش��راء ش��ركة دني��ز 
غ��از التركية لتضيف 
مجموعتها  إل��ى  بذلك 
وتهدف  جديدة.  شركة 

“جلف كرايو” التي بلغت اس��تثماراتها في تركيا 30 
مليون دوالر خال العامين األخيرين إلى االس��تثمار 
بقيمة 50 مليون دوالر خال السنوات الثاث القادمة.

وعن االستثمارات في تركيا، قال الرئيس التنفيذي 
لش��ركة جلف كرايو ناجي س��كاف: نهدف من خال 
ش��ركاتنا التركيز على توفير خدمات للعماء بجودة 

عالية والنمو واالستقرار في تركيا والدول األخرى.

“جلف كرايو” الكويتية
تشتري شركة تركية

ناجي سكاف

أرباح شركة المملكة ترتفع 17 %

المملكة  ش��ركة  أعلن��ت 
القابضة التي يرأس مجلس 
إدارته��ا األمي��ر الولي��د بن 
المالي��ة  نتائجه��ا  ط��ال، 
الموحدة للس��نة المنتهية في 
األول/ديس��مبر  كانون   31
2014، وق��د بل��غ صاف��ي 
لاير  ملي��ون   869 الرب��ح 

س��عودي مقابل 742 مليون لاير سعودي لنفس الفترة من عام 2013 بمعدل ارتفاع 
17 %. وعلّق األمير الوليد قائاً: النتائج القوية لعام 2014م تعكس متانة وقوة شركة 

المملكة.
وتمتلك شركة المملكة عدة مشاريع محلية رائدة تتضمن مشروع جدة الذي يتضمن 
أعل��ى برج في العالم ومش��روع أرض المملكة بالري��اض وممتلكات محلية أخرى 
تضم شركة مشاريع الخدمات الطبية ومدارس المملكة. وقد انعكس تحسن االقتصاد 
العالمي على أداء االستثمارات الدولية والمحلية لشركة المملكة القابضة التي تمتلك 
حصصاً كبرى في قطاعات استثمارية تضم فنادق ومنتجعات فورسيزونز وفيرمونت 
رافلز هولدنغ إنترناشيونال وموفنبيك للفنادق والمنتجعات والشركة الوطنية للخدمات 
الجوي��ة )ن��اس( وإضافة إلى فندق ب��ازا في نيويورك وفندق س��افوي لندن وفندق 

فورسيزونز جورج الخامس في باريس.

“دبي العالمية” تتوصل التفاق مع دائنيها

توصل��ت دب��ي العالمية إل��ى اتفاق 
دائنيه��ا  م��ن   % 100 م��ع  رس��مي 
بخص��وص اقتراحها الخ��اص بتعديل 
المس��تحقة  ديونه��ا  ش��روط  وتمدي��د 
والتي تبلغ قيمته��ا 14.6 مليار دوالر 
أميركي. وتتألف مجموعة الدائنين من 
بن��وك وصناديق مالية من أنحاء العالم 
في الش��رق األوس��ط وأوروبا وآسيا. 

وتقضي الش��روط الرئيس��ية لاتفاقية بالس��داد المبكر والكامل للديون التي يستحق 
س��دادها عام 2015 والبالغ��ة قيمتها 2.92 مليار دوالر، وتمديد أجل س��داد الديون 
المس��تحقة عام 2018 إلى عام 2022، وتحس��ين القيمة االقتصادية من خال زيادة 

األسعار، وتحديد أهداف إطفاء الديون، وتقديم ضمانات إضافية.
وقال متحدث باس��م دبي العالمية: تمثل هذه االتفاقي��ة حاً إيجابياً للغاية لمصلحة 
جمي��ع األطراف المعنيين إذ أنه بالنس��بة لنا، تمنحنا ه��ذه االتفاقية المزيد من الوقت 
للتخلُّ��ص من أصولنا غي��ر الجوهرية وتعظيم قيمة الش��ركة بم��ا يحقق مصلحتها 
ومصلح��ة دائنيه��ا، ونحن اآلن في وضع جيد يتيح لنا تس��وية مديونياتنا والحصول 

على شروط ائتمانية مواتية بشكل أسرع مما كنا نتوقع.

قالت أوراسكوم لاتصاالت واإلعام والتكنولوجيا 
إنه��ا توصل��ت إلى اتف��اق لبيع حصتها ف��ي موبينيل 
المصري��ة التص��االت الهاتف المحمول إلى ش��ركة 
أورانج الفرنس��ية ف��ي صفقة قيمته��ا حوالي 209.6 
مليون يورو. وتأتي الصفقة في إطار ممارس��ة خيار 
شراء لشركة أورانج بموجب اتفاق يرجع إلى نيسان 

/ابريل 2012.
وأوضح��ت أوراس��كوم، أن الصفق��ة تتضمن بيع 
أس��همها البالغة 5 % في موبينيل وحقوق التصويت 
في شركة ام.تي تيليكوم البالغة 28.75 %. وأضافت: 
أن ذلك يفضي إلى سحب مجمل استثماراتها المباشرة 

وغير المباشرة في موبينيل.

“أوراسكوم” تبيع حصتها
في “موبينيل”

25
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“سنتشورين” تستحوذ على “ترافيليكس”

ش��ركة  اس����تحوذت 
سنتش��ورين لاس��تثمار 
ومقره���ا  اإلماراتي�����ة 
أبوظب��ي عل��ى نس����بة 
93.5 % من “ترافيليكس 
المح���دودة”،  القابض��ة 
ش��بكة  متاجر الصراف��ة 
العالمية، في صفقة بلغت 

قيمتها مليار جنيه إسترليني )1.54 مليار دوالر أميركي(.
وتم االعان بإبرام اتفاقية االس��تحواذ في أبوظبي، وذلك بحضور رئيس مجلس 
إدارة شركة سنتشورين لاستثمار، سعيد بن بطي القبيسي، والرئيس التنفيذي لشركة 

ان ام سي هيلث، د. بي آر شيتي، ومؤسس شركة ترافيليكس، لويد دورفمان.
وقال س��عيد القبيس��ي في تعقيبه على عملية االس��تحواذ: س��تتمكن “ترافيليكس” 
عقب هذا االتفاق من مواصلة تطبيق إس��تراتيجيتها الطموحة للنمو وتوس��يع قنوات 
التوزي��ع التابع��ة لها وتعزيز مجموع��ة منتجاتها ودخول أس��واق جديدة فضاً عن 
تطوير وحدة أعمال التجارة اإللكترونية، واالستفادة من حضورها العالمي الواسع. 
وأكد ان “سنتش��ورين” ماضية في خططها لاس��تحواذ على حصص في الشركات 

والمؤسسات التي تحقق عوائد ايجابية.

قال��ت ش��ركة القلع��ة 
إحدى شركات االستثمار 
في مص��ر، إنه��ا تدرس 
م��زارع  ش��ركتي  بي��ع 
الميزان  والرش��يدي  دينا 
لتس��ريع وتي��رة خف��ض 
دي��ون الش��ركة وتقلي��ل 
المخاط��ر. وأضافت إنها 
عين��ت المجموعة المالية 

هيرميس لدراسة إمكانية التخارج كلياً من االستثمارات 
التابعة في قطاع األغذية والتي تشمل شركة الرشيدي 
الميزان وشركة مزارع دينا. وفي إطار إعادة الهيكلة، 
تركز “القلعة” اهتمامها عل��ى مجاالت الطاقة والنقل 
والتعدين واألسمنت وتتخارج تدريجياً من االستثمارات 

في القطاعات األخرى.
وقال الش��ريك المؤس��س والعضو المنتدب لشركة 
القلع��ة هش��ام الخازندار: إن ش��ركته ته��دف للتحول 
للربحية في الربع األخير من هذا العام في ظل تحس��ن 
أداء الش��ركات التابعة، وذلك لتحس��ين أداء ش��ركاتنا 

وانخفاض مديونيتها.

شركة القلعة تتخارج
من قطاع األغذية

هشام الخازندار

قال��ت وزارة الخارجي��ة المكس��يكية: إن ش��ركة 
مكس��يكية لتصنيع اللحوم أصبحت أول شركة دولية 
تحصل على موافقة إلقامة مشروع استثماري في أول 

منطقة خاصة للتنمية االقتصادية في كوبا.
وأضافت الوزارة: أن شركة ريتشميت دو مكسيكو 
تعتزم االستثمار في مجال تصنيع وتعبئة اللحوم داخل 

منطقة ماريل للتنمية الخاصة في كوبا.
وتحرص الحكومة المكسيكية على لعب دور محوري 

في عملية إنهاء عزلة كوبا الدبلوماسية واالقتصادية.

شركة مكسيكية تستثمر في كوبا

اإلمارات وروسيا تستثمران في كوبا

تجري روس��يا محادث��ات مع اإلم��ارات العربية 
المتحدة لاس��تثمار المشترك في إنشاء مجمع وعقدة 
طي��ران ضخمة في كوب��ا لخدمة الق��ارة األميركية 

الجنوبية.
وقال وزي��ر الصناعة والتجارة الروس��ي دينيس 
مانت��وروف ف��ي مقابلة مع صحيفة “ذا ناش��يونال” 
اإلماراتي��ة: المفاوضات تجري بش��كل معمق، كوبا 
حالي��ا تق��وم بتطوي��ر قطاع النق��ل بدءا م��ن الميناء 

البحري والسكك الحديدية وصوال إلى المطار.
وأضاف: في كوبا يوج��د مطار دولي واحد فقط، 

وين��وون اس��تخدام إحدى القواعد العس��كرية الس��ابقة لبناء مجم��ع طيران ضخم 
ألميركا الجنوبية.

ووفقا للوزير الروس��ي فإن باده تخطط الستثمار نحو 200 مليون دوالر على 
األقل في المش��روع. وم��ن الجانب اإلماراتي يش��ارك ف��ي المفاوضات صندوق 
“مبادلة” االستثماري التابع لحكومة إمارة أبو ظبي، المتخصص في االستثمارات 

طويلة األجل في المشاريع برأسمال كبير خارج اإلمارات.
يذكر أن الواليات المتحدة األميركية قررت مؤخرا تطبيع العاقات التي قطعت 

منذ عام 1961 مع كوبا.

دينيس مانتوروف

26
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أع�لنت اإلمارات 
دب����ي ال�وط�ن����ي 
ل��ألوراق المال�ي�ة، 
ع�ن إضافة السوق 
المالي��ة الس��عودية 
إل��ى  “ت������داول” 
المنتجات  قائم����ة 
الت��ي  والخ�دم��ات 

توفرها الشركة.
وتأت���ي إضاف��ة 
الجدي��دة  الخدم��ة 

كتعزي��ز لخدم��ات الت��داول الت��ي يحص��ل عليه��ا 
المستثمرون الذين يمتلكون حسابات استثمارية لدى 
شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية، ليتاح 
لهم بذل��ك التداول في البورصة الس��عودية من دون 
الحاج��ة إلى التق��دم بطلب الحصول على حس��ابات 

بنكية منفصلة.
وفي إطار تعليقه على إطاق الخدمة الجديدة، قال 
مدي��ر عام ش��ركة اإلمارات دب��ي الوطني لألوراق 
المالي��ة عبدهللا الحوس��ني: إنن��ا على ثق��ة تامة بأن 
عمائنا سيس��تفيدون بش��كل كبير من منصة التداول 

هذه لتنويع استثماراتهم بشكل أكبر.

األنصاري تعقد محادثات تجارية مع “دينغ” طرح خدمة “تداول”
في السعودية

استقبلت األنصاري 
للصرافة، وفداً تجارياً 
برئاسة وزير  إيرلندياً 
العم��ل والعم��ال ف��ي 
ناش،  إيرلندا جيرال��د 
والس��ف�ي�ر اإليرلن��دي 
اإلمارات  دول��ة  لدى 

العربية المتحدة باتريك هينيسي. ورحب مدير عام الشركة راشد علي األنصاري، 
بالوفد الزائر الذي ضم أيضاً مدير عام ش��ركة دينغ  في أوروبا والش��رق األوسط 
وأفريقيا مهند حسن، وهي أكبر شركة مزّودة لخدمات إعادة تعبئة رصيد للهواتف 
المتحركة في العالم، مع اإلشارة إلى انها تعمل في العديد من البلدان، ولديها مكتب 
إقليم��ي ف��ي دبي والعديد من المناطق األخرى. وقد قام الوفد الزائر بجولة في مقر 

الشركة، حيث اطلع خالها على مختلف أقسامها وعملياتها.
وأكدت “األنصاري للصرافة” دعمها للوفد الزائر الحريص على إقامة عاقات 
تجارية مع واحدة من أبرز ش��ركات التحويات المالية وصرف العمات األجنبية 

والتي تضم شبكة من أكثر من 150 فرعاً في دولة اإلمارات.

عبدهللا الحوسني

كش��ف  مدي��ر عاقات المس��تثمرين في ش��ركة 
بلت��ون المالي��ة القابضة، أس��امة رش��اد ، إن رجل 
األعمال اإلماراتي الش��يخ خالد ب��ن زايد آل نهيان 
اس��تحوذ عل��ى نح��و 3.5 % من أس��هم بلتون في 
البورص��ة مقاب��ل 28 ملي��ون جني��ه )3.8 ملي��ون 

دوالر أميرك��ي(.
يش��ار إل��ى ان “بلت��ون” ه��ي واح��دة م��ن أكبر 
المؤسس��ات المالية ف��ي مصر، وه��ي تدير أصوال 

بنحو 30 مليار جنيه.
يذك��ر ان نحو 18 ش��ركة متخصصة في نش��اط 
االس��ت�ث�م�ار وإدارة األصول واألوراق ال�م�ال�ي���ة 
وتغطية االكتتابات، يتبعون ش��ركة “بلتون” المالية 

القابضة.

“إنفستكورب” يستحوذ على “فريتا”

خالد بن زايد يستحوذ
على 3.5% من بلتون

أت��م “إنفس��تكورب” صفق��ة ش��راء “فريت��ا 
المتخصص��ة  االس��بانية  الش��ركة  إس.إل”، 
بتصنيع  منتجات صناعة السيراميك، وذلك بعد 
الحص��ول على الموافقة الازمة من الس��لطات 

الرقابية في إسبانيا.
وبلغت مبيع��ات “فريتا” عام 2014  حوالى 
100 مليون يورو، وتقدر قيمة أرباحها قبل دفع 
الفوائد والضريبة واالنتقاص من قيمة المبيعات 
واس��تهاك الدي��ن  بحوالى 16 ملي��ون يورو، 
علماً بأن ما يزيد عن 50% من مبيعاتها يذهب 

إلى أسواق خارج أسبانيا.
تجدر اإلش��ارة إلى أنه مع إتمام هذه الصفقة تصبح “فريتا” ثاني شركة يستحوذ 
عليها “إنفستكورب” في أسبانيا بعد شرائه لشركة “غروبو إسملغاس-إتاكا” التي 

اشتراها عام 2012.
وتعقيب��اً على هذه الصفق��ة، قال رئيس منطقة الخليج في “انفس��تكورب” محمد 
الش��روقي: إن “فريتا” شركة رائدة بتصنيع السيراميك ومزيجه المكلس وزجاجه 
وطائ��ه المصق��ول، اضاف��ة ال��ى منتجاته الوس��يطة األخ��رى، كما أنه��ا تتمتع 
بإس��تراتيجية واضحة للنمو في األس��واق وسياس��ة واضحة لتحقي��ق التوازن بين 
المنتجات والخدمات. كذلك تس��تفيد الش��ركة من تطور أعم��ال الطباعة الحبرية، 

حيث تباع منتجاتها الوسيطة المختلفة إلى العماء عينهم.

محمد الشروقي
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باع���ت “آركابيت��ا” 
ب���إدارة  المتخ�صصة 
البديل�ة،  االست�ثمارات 
ش��ركة ب���ودس إن��ك، 
PODS Inc )بودس(، 
لصندوق تقاعد مدرسي 
في  الكن��دي،  أونتاريو 
صفق��ة بلغ��ت قيمته��ا 
اإلجمالية أكثر من مليار 
دوالر. وتعتب��ر بودس 

إح��دى أكبر ش��ركات تقديم حل��ول التخزين وخدمات 
النقل للمنازل والمنشآت التجارية في أميركا الشمالية، 
وتغطي أسواقها حوالى 250 مليون نسمة، وتقوم بإدارة 
وتش��غيل أكثر من 150 موقعاً ف��ي الواليات المتحدة، 

كندا، أوستراليا والمملكة المتحدة.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي آلركابيت��ا عاط��ف أحمد 
عبدالملك: أن الشركة  ستواصل االستثمار في قطاعات 

اإلمداد والخدمات اللوجستية والتجارية.

“آركابيتا” تبيع “بودس”
لصندوق تقاعد كندي

إدارة جمعية مديري األصول البحرينية

مدي��ري  جمعي��ة  أعلن��ت   
األص��ول البحرينية عن تعيين 
إذ  له��ا،  إدارة  مجل��س  أول 
ُعين الرئي��س التنفيذي ل�”جيه 
إكويت��ي بارتن��رز”  الدكت��ور 
رئيس��ا  الجوه��ري،  أحم��د 
لمجلس اإلدارة، فيما تم تعيين، 
الش��ريك اإلداري ف��ي ش��ركة 
ألباي��ن ويلث منجمن��ت، منذر 
الكوهجي نائب��ا لرئيس مجلس 

اإلدارة. كم��ا ينضم إلى مجلس اإلدارة خبراء ف��ي القطاع المصرفي وهم الرئيس 
التنفيذي لش��ركة باين بريدج الشرق األوسط االستثمارية، طال الزين، والرئيس 
التنفيذي ل�”تضامن كابيتال”،  أحمد س��لطان، ونائب الرئيس التنفيذي ل�“ذا فاملي 

أوفس كومباني”عادل المنقور.
يمثل أعضاء مجلس اإلدارة شركات األعضاء المؤسسين، الذين انتخبوا لخدمة 
الجمعية لمدة ثاث س��نوات. وس��وف يق��وم المجلس المؤلف من خمس��ة أعضاء 
بتنس��يق أنش��طة الجمعية وتعزيز جهودها   لنمو وتعزي��ز صناعة إدارة األصول 

الحيوية في البحرين.

أحمد الجوهري

عاطف أحمد عبد الملك

أطلق��ت كي��و إنفس��ت 
صندوقاً متوافقاً مع أحكام 
الشريعة اإلسامية يختص 
أس��هم  ف��ي  باالس��تثمار 
األوروبي��ة،  الش��ركات 
م����ع  بالتع���اون  وذل��ك 
إنفس��تمنتس”،  “بيوني��ر 
إحدى الش��ركات العالمية 
المختصة في مجال إدارة 
األص��ول، والت��ي تدي��ر 

أصوالً تتجاوز قيمتها 246 مليار دوالر أميركي.
وق��ال رئي��س إدارة األص��ول لدى “كيو إنفس��ت” 
الدكتور عاطف أحمد: لدينا قناعة بأن األوضاع الراهنة 
في أوروبا س��تؤثر إيجاباً على الشركات، بما في ذلك 
تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط المنخفضة، وإحتمال 
إطاق “المركزي األوروبي” لخطة التيسير الكمي، ما 

يخلق فرص استثمارية جذابة على المدى المتوسط.

تعاون “كيو إنفست”
مع “بيونير إنفستمنتس”

“ستاندارد آند بورز” تدفع غرامة ضخمة

التصني��ف  وكال��ة  وافق��ت 
االئتمان��ي )س��تاندارد اند بورز( 
على دف��ع غرامة قدره��ا 1.37 
الس��لطات  إل��ى  دوالر  ملي��ار 
خدع��ت  ألنه��ا  األميركي��ة، 
المستثمرين بشأن نوعية قروض 
الرهن العقاري التي كانت س��ببا 

في األزمة المالية عام 2008.
وس��يجنّب هذا االتفاق محاكمة 

“س��تاندارد ان��د بورز”، وهو يترافق مع تفاهم وّدي آخ��ر مع صندوق للتقاعد في 
كاليفورنيا يحمل اسم كالبرز، ستدفع له الوكالة 125 مليون دوالر لألسباب نفسها.
وقال وزير العدل االميركي إريك هولدر: إن )س��تاندارد اند بورز( تجاهلت في 
أكثر من مناس��بة  محللين بارزين حذروا من أن الش��ركة أعطت تصنيفات عالية 

لمنتجات مالية فشلت في تحقيق األداء المعلن عنه.
وأض��اف: أن الوكالة رفضت خفض تصني��ف أرصدة لم يكن أداؤها جيدا ألنها 
كانت قلقة من أن يضر ذلك بأعمالها. واعتبر هولدر، أن هذه االستراتيجية  أضرت 
كثي��را باالقتصاد األميركي وأس��همت في أس��وأ أزمة مالية تح��دث منذ “الركود 

الكبير” في ثاثينات القرن الماضي.

إريك هولدر

د. عاطف أحمد
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لبنان سجل أكبر إصدار لليوروبوند
وزير المال يتوقع نمواً بنسبة 2.5 % في 2015

حي��ث كان طلب الدول��ة اللبناني��ة ووزارة 
الم��ال اصدار س��ندات بقيم��ة مليار دوالر 
أميركي لتمويل حاجات الدولة وتحت سقف 
القانون رقم /14/ الصادر في 5/11/2014 
ال��ذي اجاز لوزارة الم��ال إصدار مثل هذه 

الس��ندات”.
طلبات فاقت التوقعات

وع��ن االقب��ال عل��ى االكتتاب ق��ال: لقد 
شهدنا حجم طلبات كبيرا على االكتتاب فاق 
كل التوقع��ات ووص��ل ال��ى 4.900 مليون 
دوالر أميركي وهو رقم اس��تثنائي بما نسبته 
233 ف��ي المئة من حج��م الطلب، وهو امر 
ربما غير مس��بوق لناحية حج��م العروض. 

توقع وزير المال اللبناني علي حسن خليل 
أن ينمو االقتصاد اللبناني بنسبة 2.5 % في 
عام 2015، وأعلن إصدار سندات خارجية 
بقيم��ة 2.2 ملياري دوالر ف��ي أكبر إصدار 

من نوعه في تاريخ البالد.
وقال: إن لبنان ما زال يحتاج 2.2 ملياري 
أخرى لتغطية االحتياجات المالية في 2015 

وإنه يحتاج إلى موافقة البرلمان على ذلك.
أكبر إصدار

واعتبر خليل أن “لبنان سجل أكبر اصدار 
لليوروبون��د، وهذا التس��جيل ه��و واحد من 
اهم االص��دارات في تاريخ دخول لبنان الى 
االس��واق المالية، وأكبر وأنجح االصدارات 
ف��ي تاريخه”، موضحا أن “االصدار بقيمته 
االجمالية بل��غ 2.2 ملياري دوالر أميركي، 
وهو االكبر كإص��دار َمرَّ في تاريخ لبنان”، 
وذلك في مؤتم��ر صحافي تاله التوقيع على 
المس��تندات الخاصة باإلصدار، في حضور 
المدي��ر الع��ام ل��وزارة الم��ال آالن بيفان��ي 
والمدي��ر الع��ام لبن��ك لبنان والمهجر س��عد 
األزه��ري، والمدي��ر العام ل�“س��يتي بنك” 
 SGBL�ميش��ال صواي��ا، والمدير الع��ام ل

جورج صغبيني.
وأك��د خلي��ل ان��ه “في األج��واء الس��لبية 
المحيط��ة بالب��الد نعل��ن عن واح��د من أهم 
وأكبر اإلص��دارات التي حصلت منذ تاريخ 
دخول الدول��ة اللبنانية األس��واق المالية منذ 
التس��عينيات إلى اآلن، وه��و واحد من أكبر 
وأنج��ح االص��دارات الت��ي حصل��ت وبلغ 
أن  ال��ى  مش��يرا  دوالر”،  ملي��ون   2200
“االقب��ال الكثيف من المس��تثمرين اللبنانيين 
واالجان��ب ه��و ال��ذي كان س��ببا لنجاح��ه. 
وكانت توقعات وزارة المالية تصب في هذا 
االطار، حيث م��ن الواضح أن هناك فائضا 
في االس��واق المالية الدولية والعالمية، وهو 
ناج��م عن انخفاض اس��عار النفط التي كانت 

عامال مساعدا”.
“الظ��روف  ان  ع��ن  خلي��ل  وكش��ف 
االس��تثنائية جعلتنا ننجح ف��ي هذا االصدار 

لذلك بادرنا الى االس��تفادة م��ن هذا الظرف 
واصدرن��ا ش��هادات بقيم��ة 2.200 ملي��ون 

دوالر أميركي أكثر مما كان متوقعا.
ولف��ت خليل االنتب��اه ال��ى “أن االصدار 
توزع الى شطرين: األول بقيمة 800 مليون 
دوالر اس��تحقاق الع��ام 2025 بمع��دل عائد 
6.2 في المئ��ة، والثاني بقيمة 1400 مليون 
دوالر أميركي استحقاق 2030 بمعدل عائد 
6.65 في المئة، وهذه العوائد على السندات 
الجدي��دة الت��ي ت��م اصدارها ه��ي معدالت 
ممت��ازة مقارنة بمعدالت العوائد الرائجة في 

االسواق الثانوية”.
وتاب��ع: لقد بلغت االكتتابات على س��ندات 
العش��ر سنوات حوالى 1.600 مليون دوالر 
أميرك��ي اي بزي��ادة نس��بتها 200 في المئة 
واالكتتاب��ات على س��ندات الخمس عش��رة 
س��نة حوالى 3200 ملي��ون دوالر أميركي 
اي بزيادة نس��بتها 236 ف��ي المئة. وكما كل 
اصدار كانت هناك مساهمات من مؤسسات 
مالي��ة أجنبي��ة وقد بلغت نس��بة مش��اركتها 
حوالى 15 في المئة وهذا مؤشر ايجابي على 
اس��تمرار الثقة بالطلب الدولي على السندات 
اللبنانية. وهو مؤش��ر يجب أن نلتقطه لبنانيا 

للبناء عليه واالستفادة منه.
ولفت ايضا إلى أن “هذا االصدار بالعملة 
االجنبية له اهمية ايضا، كونه يمتاز بانخفاض 
تكلفته مقارنة مع االقتراض بالعملة المحلية، 
ولهذا اثر ايجابي. فكلف��ة االقتراض بالعملة 
المحلية لمدة عش��ر س��نوات تبلغ 7.46 في 
المئة في الوقت الذي تصل فيه الكلفة بالعملة 

االجنبية الى 6.2 في المئة”.
وأعط��ى مث��اال: الفائ��دة عل��ى س��ندات 
الخزينة بالعملة المحلية لمدة ثالث س��نوات 
هي 6.5 ف��ي المئة، بينما الس��ندات بالعملة 
االجنبية لمدة خمس��ة عش��ر عاما تصل الى 
6.65 ف��ي المئة. يكفي هذا المؤش��ر لنقول: 
ان هذا االصدار بالعم��الت االجنبية له اثر 
مباش��ر على تكلفة تمويل الدين العام للدولة 

اللبناني��ة.

علي حسن خليل

أهمية هذا االصدار

انه بالعملة االجنبية

ويمتاز بانخفاض تكلفته

مقارنة مع االقتراض

بالعملة المحلية
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االختيارات األفضل للمستثمرين خالل العام 2015
تنويع محدود في 20 سوقًا في الشرق األوسط

خ��الل العام الماض��ي وبالمقارنة مع اليابان 
والواليات المتحدة يظهر آفاقا للتسيير الكمي 
ال��ذي قدمه مؤخرا، رئي��س البنك المركزي 
األوروربي ماري��و دراغي، وتعتبر كل من 
إس��بانيا والبرتغ��ال ذات أهمية خاصة حيث 
أنها ستس��تفيد بش��كل كبير وقد حس��نت من 
تنافس��يتها مؤخ��راً. كذل��ك ف��إن الصناعات 
التصديري��ة ف��ي كل م��ن ألماني��ا وفرنس��ا 
ستس��تفيد وس��تتمكن من التعافي بسرعة من 

األزمة الحالية في التصدير إلى روسيا .
ع��الوة على ذلك، وكمس��تثمر بانكش��اف 
االقتص��اد  ف��إن  األوس��ط،  الش��رق  عل��ى 

إذا كن���ت من المس���تثمرين في أس���واق 
األسهم الشرق أوس���طية “بكل ما لديك”، 
ق���د تكون فك���رةً جي���دةً أن تق���وم بإضافة 
بعض التنويع إلى محفظت���ك المالية. هكذا 
يس���تعرض رئيس قسم تداول الدخل الثابت 
في ساكس���و بنك س���ايمون فاسدال، أفضل 

االختيارات لعام 2015.
وف��ي هذا الس��ياق، يوضح فاس��دال قائالً: 
تتكيف المحفظة المالية المثالية مع التحوالت 
في االقتصاد العالمي وتش��تمل على عناصر 
م��ن التنوي��ع، ويج��ب أخ��ذ عملي��ة التنويع 
بش��كل جدي. وفي الش��رق األوس��ط، هناك 
تنويع محدود في 20 س��وقاً مختلفة لألس��هم 
ضمن المؤش��ر المالي نفسه، أضف إلى ذلك 
االنكش��اف الذي تتعرض له كمستثمر للعقار 
واألصول األخرى في نفس الدولة أو المنطقة.
أضاف فاس��دال، أن��ه عالوة عل��ى ذلك، 
يجب أن يتم بناء كل من السيناريو والمحفظة 
المالي��ة على فرضي��ات معين��ة، اختياراتي 
األعلى تعمل تحت فرضية أن النفط سيستمر 
بالتداول في مس��تويات منخفض��ة أدنى من 
80 دوالر أميركي لمعظم العام 2015، كما 
أني س��أفترض أن االحتياطي الفيدرالي في 
الواليات المتحدة األميركية س��يتبع سياس��ة 
الصقور بش��كل أقل مما ه��و متوقع وقد يتم 

تأخير رفع الفائدة مجدداً.
أسواق األسهم األوروبية

وعل��ى الرغم من الفوض��ى الحالية نتيجة 
الوضع اليوناني، أعتقد أن أس��واق األس��هم 
األوروبية يجب أن تكون جزًءا من محفظتك 

المالية خالل عام 2015.
قد يبدو غريباً كمتداول على الس��ندات أن 
أجرؤ على اختيار أس��واق األس��هم، ولكني 
أعتق��د أننا قد نكون ش��هدنا االرتف��اع الكبير 
النهائ��ي للس��ندات ف��ي أوروب��ا، ومن اآلن 
والحق��ا  ف��إن المزيج م��ن التيس��ير الكمي 
واليورو الضعيف وأس��عار النفط المنخفضة 

سيعملون في صالح االقتصاد األوروبي.
كما أنني اعتقد أن ضعف األداء في أوروبا 

األوروبي يش��كل تنويعا جيًدا كونه مستورد 
للنفط.

وأخيرا، إذا تم إنجاز مهمة البنك المركزي 
األوروب��ي وتم��ت تقوية كل م��ن االقتصاد 
وأسواق األس��هم األوروبية، يمكننا أن نرى 
بس��هولة انعكاس��اً في االتجاه الحالي لليورو 
مقاب��ل ال��دوالر األميركي، وع��ودة النظرة 

ليورو أقوى.
وفي هذا السياق، فإن المستثمر بالدرهم أو 
بالدوالر األميركي سوف يستفيد من كٍل من 
انكش��اف أسواق األس��هم والحقاً من ارتفاع 

قيمة العملة في اليورو.
سندات العائد المرتفع اآلسيوية

وتعتب��ر المنطقة التي تب��رز كفائز صافي 
من انخفاض أسعار النفط هي آسيا. ستستفيد 
المنطق��ة بالكامل م��ن االنخفاض في كل من 

أسعار النفط وأسعار السلع.
وق��د ش��هدت معظ��م اقتص��ادات المنطقة 
تضخما مرتفعا ومس��تويات نم��و منخفضة 
للغاية. ويعتبر االنخفاض الكبير في أس��عار 
النفط هو ال��دواء الذي كانت تبحث عنه هذه 
ال��دول، حي��ث أنه يعم��ل كحافز للمس��تهلك 
والش��ركات وكذل��ك وبنف��س الطريقة يعمل 
كأداة لتخفيض التضخم. وتعتبر كل من الهند 

واندونيسيا تحت المجهر في هذا األمر.
لذلك تعتبر السندات ذات هوامش االئتمان 
المرتف��ع والعوائد اإلس��مية المرتفعة مثيرة 
لالهتمام بش��كل خاص، حيث أنها ستس��تفيد 
من تقلص هامش االئتم��ان عالمياً نتيجة أن 
المزيد من أس��واق السندات ستشهد انخفاضاً 
للعوائ��د نتيج��ة أس��عار النف��ط المنخفض��ة 
والسياسات التيس��يرية التي الزالت مستمرة 
من قبل البنوك المركزية. ال يمكن االستهانة 
بجاذبية الهوامش المرتفعة والعوائد المرتفعة 

في بيئة عوائدها صفر.
عل��ى  يج��ب  العم��الت،  صعي��د  عل��ى 
المس��تثمرين األخذ بعين االعتبار االنش��قاق 
ما بي��ن العمل��ة المحلية والس��ندات المقومة 

بالدوالر األميركي.

 سايمون فاسدال

يعمل االنخفاض الكبير

في أسعار النفط

كحافز وأداة

للمستهلك والشركات

لتخفيض التضخم
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دول الخليج تسعى لتنويع اقتصاداتها بدياًل للنفط
الطاقة المتجددة خيار أول واإلمارات في الطليعة

هذه االستراتيجيات على نحو منفتح وتنافسي، 
مع التركيز على المنافسة في األسواق الدولية، 

إذا ما تحقق لها النجاح.
التوجه نحو الطاقة المتجددة

تعم��ل دول مجل��س التع��اون عل��ى تنويع 
االقتصاد من خ��ال تعزيز الطاقة المتجددة، 
وهو م��ا أك��ده أخيراً نائ��ب وزي��ر البترول 
والثروة المعدنية الس��عودي الرئيس الفخري 
لجمعية االقتصاد السعودية األمير عبدالعزيز 
ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزيز، خ��ال مؤتمر 
صحاف��ي في الري��اض من ض��رورة تفعيل 
الجانب العلمي لدرس المواضيع والمشكات 
المتعلق��ة بقط��اع الطاقة واالس��تثمار األمثل 
للطاق��ة المتجددة والبديل��ة، والتي تعتبر هدفاً 

استراتيجياً للمملكة.
وتعق��د جمعية االقتصاد الس��عودية لقاءها 
الس��نوي ال�18 مطلع نيس��ان/أبريل 2015 
في الرياض، وس��يناقش ع��دداً من البحوث 
وأوراق العم��ل المتعلقة باقتصادات الطاقة، 
بمش��اركة عدد كبير من المتحدثين والخبراء 
المتخصصي��ن م��ن مختل��ف دول العال��م، 
إضافة إلى مؤسسات ومراكز البحث المحلية 

ال تزال دول الخليج تعتمد على النفط مصدر 
دخل رئيسي القتصادها، بالرغم من محاوالت 
تق���وم بها بعض الدول لتنويع االقتصاد، من 
بينها االعتماد على الطاق���ة المتجددة، كما 
تفعل االم���ارات العربية المتحدة، وهي التي 
بات���ت تنوع باقتصادها، بحي���ث ال تعتمد اال 
بنسبة 30 % من موازنتها على النفط وفق 

التقارير األخيرة.
ب��دأت دول الخلي��ج بوض��ع بالتفكي��ر في 
وضع اس��تراتيجيات لتنويع االقتصاد وكيفية 
مس��اهمتها في الحد من االعتم��اد على النفط 
وزي��ادة ف��رص العمل أم��ام مواطن��ي دول 
مجل��س التع��اون. إذ ال ت��زال دول مجل��س 
التع��اون معرض��ة لمخاطر تقلب��ات اإلنتاج 
النفطي وتحركات األس��عار في س��وق النفط 
الدولية، وتحتاج إلى زيادة التنويع االقتصادي 
للمس��اعدة ف��ي تعزي��ز اإلنتاجية وتحس��ين 
مس��تويات المعيش��ة، وتوفير فرص العمل، 
والحد م��ن مخاطر المالية العامة والحس��اب 
الخارج��ي المصاحبة لاعتماد الش��ديد على 

اإليرادات النفطية.
اقتراحات تنويع

تركز دول الخليج على إنش��اء قطاع للسلع 
التجاري��ة غي��ر النفطي��ة لتحقي��ق نم��و قابل 
لاس��تمرار. ورغ��م أن ه��ذه المهمة ليس��ت 
بالس��هلة، انم��ا هناك مح��اوالت لتهيئة مناخ 
لألعمال يتسم بالقوة والقدرة التنافسية والتأكد 
من أن الحوافز التي يتيحها االقتصاد تش��جع 
الخليجيين على العمل في القطاع الخاص كما 
تش��جع الشركات على الس��عي إليجاد فرص 

تصديرية جديدة.
ومن العناصر المهمة في هذه االستراتيجية 
تحسين جودة التعليم وتشجيع ريادة األعمال. 
وفي بعض الحاالت، تضمنت االستراتيجيات 
الناجحة في مجال تنويع االقتصاد مزيجاً من 
السياس��ات لتش��جيع التنوي��ع االقتصادي في 
الصناع��ات الهيدروكربونية المتممة لإلنتاج 
والتنويع االقتصادي األفقي مع التش��ديد على 
رفع الكفاءة التكنولوجية. غير أنه يتعين إدارة 

والدولي��ة، حي��ث أك��د رئيس مجل��س إدارة 
جمعي��ة االقتصاد الس��عودية خال��د بن نهار 
الروي��س ف��ي المؤتمر الصحافي نفس��ه، أن 
ط��رح موضوع الطاقة للنقاش في هذا اللقاء 
يأتي بعد أن شهدت األسواق العالمية للطاقة 
تح��والت جذرية خ��ال األع��وام األخيرة، 
بس��بب زيادة إنتاج النف��ط والغاز الصخري 
ومصادر الطاقة البديلة في الواليات المتحدة 
األميركي��ة وبع��ض ال��دول األخ��رى، مثل 
روسيا ودول االتحاد األوروبي، وبالتالي فقد 
يقل االعتماد نسبياً على منظمة أوبك ومن ثم 
قد يحدث انكماش للطلب العالمي على النفط 
المنتج في منطقة الش��رق األوس��ط، ومن ثم 
تضطر هذه الدول إل��ى إحداث تغييرات في 
سياستها اإلنتاجية بما يتفق مع التغيرات في 

األسواق العالمية للنفط.
السعودية أكبر مصدر للطاقة الشمسية

وبينم��ا يه��دف اللق��اء إل��ى وض��ع رؤية 
واستش��راف لمستقبل أس��واق الطاقة في ظل 
التح��والت الحالية والمتوقع��ة، توقع خبراء 
أن تصب��ح الس��عودية أكب��ر مص��در للطاقة 
الشمس��ية وأن تتصدر قط��اع إنتاج وتصدير 
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القطاعات الرئيس��ية، خصوص��اً قطاع النقل 
والمواص��ات، م��ا ينعك��س على تنافس��ية 
صناعة البتروكيماويات والطلب المتوقع على 

النفط وإمدادات الغاز المحلية.
وتعتبر الطاقة الشمسية ركيزة التنويع، مع 
إمكانية تعزيز إنتاجها لكي تلعب دوراً أفضل 
بين البدائل المنافس��ة للبترول. فواقع الس��وق 
العالمي��ة للبترول يحتم ض��رورة البحث عن 
حلول عملية لهبوط أسعار البترول وتذبذبها، 
في ظل ضبابية تأثيرات أحداث المنطقة عليها 
مس��تقبًا، ويمكن أن تكون الركيزة األساسية 

في عملية التنويع االقتصادي.
تقدم اإلمارات

تول��ي دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة، 
اهتمام��اً كبي��راً بموض��وع تنوي��ع مصادر 
الطاق��ة ف��ي الدول��ة، وتضع��ه ف��ي مقدم��ة 

أولوياته��ا، انطاق��اً م��ن نظ��رة تستش��رف 
المستقبل وتستهدف تحقيق التوازن بين التنمية 
والبيئة، والحفاظ على حق األجيال القادمة في 
التمتع ببيئ��ة نظيفة وصحية وآمن��ة، ورؤية 
تدرك أن الطاقة البديلة هي طاقة المس��تقبل، 
وذلك وفق ما تقدمه استراتيجية االمارات في 
هذا الخصوص. وما بين مدينة “مصدر” في 
أبوظبي و“مجمع محمد بن راشد آل مكتوم” 
للطاقة الشمس��ية في دبي، تواصل اإلمارات 
إطاق مش��اريع الطاقة المتج��ددة، فبناء هذه 
المشاريع في الوقت الحالي يعني توفير طاقة 

مستدامة ونظيفة.
وستساهم هذه المشروعات العماقة إلنتاج 
الطاقة من مصادر متجددة في دولة اإلمارات، 
على المدى البعيد في الحفاظ على البيئة. ففي 
مجال االستدامة ال تقتصر جهود هيئة كهرباء 

الطاق��ة المتجددة العالمي. وأك��د الرويس أن 
“الس��عودية تتمتع بأكثر من مص��در للطاقة 
بمختلف أنواعها، في ظل تقديرات تشير إلى 
أن اإلشعاع الشمسي السنوي يبلغ 2550 كيلو 
واط/ س��اعة/م2، وهو أعلى متوس��ط إشعاع 
مباشر بالعالم، وبالتالي تمتلك السعودية أكبر 

مصدر إلنتاج الطاقة الشمسية”.
واستند الرويس إلى تقرير المجلة اإلحصائية 
للطاقة العالمية “برتي��ش بتروليوم” الصادر 
في 2013، مقدراً احتياطيات الس��عودية من 
الهيدروكربون��ات ب���266 ملي��ار برميل من 
النف��ط الخام، أي ما يع��ادل 20 في المئة من 

احتياط النفط العالمي المؤكد وأكبر مستهلك.
ووفق االحصاءات، الس��عودية كانت أكبر 
منتج للنفط ف��ي 2013، وصاحبة رابع أكبر 
احتياطي من الغ��از في العالم بما يقّدر ب�4.4 
تريليون��ات مت��ر مكع��ب، مس��اويًا 4.4 في 
المئة من إجمال��ي احتياطيات الغاز الطبيعي 
المؤكدة، وحجم إنتاج السعودية من الغاز بلغ 
102 مليار متر مكعب في 2012، والسعودية 
أكبر مستهلك للنفط في الشرق األوسط، وهي 
تس��تهلك 2935 ألف برميل في اليوم، ونسبة 
االس��تهاك في مجال النقل تعادل 40 % من 
توليد الطاقة الكهربائية، بما يقّدر ب�700 ألف 

برميل في اليوم.
ويق��ول المدي��ر التنفيذي لهيئة المحاس��بة 
والمراجعة ل��دول مجلس التع��اون الخليجي 
الدكت��ور ناص��ر القعود: ش��هدت األس��واق 
العالمية للطاقة تحوالت جذرية خال األعوام 
األخيرة، بس��بب زي��ادة إنتاج النف��ط والغاز 
الصخري ومصادر الطاقة البديلة في الواليات 
المتحدة األميركية وبعض الدول األخرى مثل 
روسيا ودول االتحاد األوروبي، وفي ظل هذا 
الواقع، يقل االعتماد نسبيا على منظمة أوبك، 
وقد يحدث انكماش للطلب العالمي على النفط 
المنتج في الشرق األوسط، ما تضطر بموجبه 
هذه الدول إلى إحداث تغييرات في سياس��تها 
اإلنتاجية بما يتفق مع التغييرات في األسواق 

العالمية للنفط.
ويضي��ف: يتوق��ع صن��دوق النق��د الدولي 
االقتص��ادي  النم��و  اس��تمرار   2014 ف��ي 
المرتفع في البلدان اآلس��يوية، ويقابلها ترشيد 
لاس��تهاك وتطوير لبدائل الطاقة في بعض 

ومي��اه دبي عل��ى توفي��ر خدم��ات الكهرباء 
والمي��اه لمتعامليه��ا وف��ق أعلى مس��تويات 
الكف��اءة فحس��ب، وإنما تولي الهيئ��ة اهتماماً 
كبيراً لقضية االس��تدامة من خ��ال االهتمام 
بالبيئة، وتنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة 
المتجددة والنظيفة. وتنس��جم جهود الهيئة في 
هذا اإلطار مع المبادرة الوطنية طويلة المدى 
التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
لبناء اقتصاد أخضر في دولة اإلمارات، تحت 
ش��عار “اقتص��اد أخضر لتنمية مس��تدامة”، 
والت��ي تهدف إلى جعل اإلم��ارات واحدة من 
دول العالم الرائدة في ه��ذا المجال، ومركزاً 
لتصدير وإع��ادة تصدير المنتجات والتقنيات 
الخضراء، في س��بيل تحقيق رؤية اإلمارات 
2021 والتي ته��دف إلى أن تكون اإلمارات 
من الدول الرائ��دة عالمياً في مجال االقتصاد 
األخضر، للحفاظ عل��ى البيئة، وضمان نمو 
اقتصادي مس��تدام على المدى البعيد، وكذلك 
خط��ة دبي 2021 التي ته��دف إلى أن تكون 
دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، مستدامة 
ف��ي موارده��ا، ذات عناص��ر بيئي��ة نظيفة، 

صحية، ومستدامة .
كما تنس��جم جهود الهيئة مع اس��تراتيجية 
دبي المتكامل��ة للطاق��ة 2030 والتي أطلقها 
المجلس األعلى للطاقة في دبي، والتي تهدف 
إلى تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى خفض 
الطلب على الطاقة بنس��بة 30 % بحلول عام 

.2030
تنويع مصادر الطاقة

وحددت اس��تراتيجية تنويع مصادر الطاقة 
ضم��ن اس��تراتيجية دب��ي المتكامل��ة للطاقة 
 2020 1 % بحل��ول ع��ام  2030 نس��بة 
2030 لمش��اركة الطاق��ة  و5 % بحل��ول 

المتجددة ضمن مصادر الطاقة في دبي.
ووف��ق التوقع��ات، فإنه��ا عل��ى الطري��ق 
لتخطي هذه النس��بة، فقد أعلنت هيئة كهرباء 
ومياه دبي، خال مشاركتها في فعاليات القمة 
العالمية لطاقة المس��تقبل 2015 التي عقدت 
ف��ي أبوظبي ف��ي الفترة ما بي��ن 19 إلى 22 
يناير/كان��ون الثاني 2015 ع��ن زيادة الهيئة 
لنسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في 
دبي لتصل إلى 7 % بحلول 2020 و15 % 
بحل��ول 2030 . كما أعلنت الهيئة عن طرح 

ستساهم مشاريع

إنتاج الطاقة

من مصادر متجددة

في دولة اإلمارات

في الحفاظ على البيئة
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للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية التي تستهدف 
الوصول إلى إدارة كل مرافق وخدمات المدينة 
عب��ر أنظم��ة ذكي��ة ومترابطة، والمس��اهمة 
ف��ي تحقيق نقلة نوعية ف��ي الخدمات المقدمة 
للشركاء والمتعاملين. واآلن، يمكن لمتعاملي 
هيئة كهرباء ومياه دبي المس��اهمة في تنويع 
مص��ادر الطاق��ة بإنتاج نصيبهم م��ن الطاقة 
المتجددة، وتحويل الفائض إلى شبكة الهيئة، 
وذلك عبر تركيب األلواح الكهروضوئية في 
المن��ازل والمباني للحص��ول على الكهرباء، 
حيث تقوم الهيئة بربطها مع ش��بكة التوزيع، 
مما يش��جع على اس��تخدام الطاق��ة المتجددة 

وزيادة نصيبها في إنتاج الكهرباء.
دور ريادي

تؤدي دولة اإلمارات العربية المتحدة دوراً 
ريادياً في تطوير قطاع الطاقة المتجددة، على 
الرغ��م من توافر احتياط��ات هيدروكربونية 
كبيرة في الدولة. وقد تبوأت دوراً إقليمياً مهماً 
في دخول قطاع الطاقة المتجددة لدول مجلس 
التعاون الخليجي، في الوقت الذي تأخرت فيه 
العديد من دول المنطقة في االستثمار الواسع 

والمتكامل في هذا المجال.
ويتمثل ال��دور الرئيس لدولة اإلمارات في 
ط��رق أبواب قطاع الطاقة المتجددة العالمي، 
في اس��تضافتها المق��ر الرئيس��ي ل�“الوكالة 
الدولي��ة للطاقة المتجددة” )آيرينا(. ويش��كل 
وج��ود ه��ذا المقر في أبوظبي حاف��زاً لتعميم 
المعرف��ة بالعل��وم المتجددة في ه��ذا القطاع 

مناقصة مش��روع جديد لتوليد 500 ميغاوات 
م��ن الطاق��ة الكهربائية عن طري��ق األلواح 
الكهروضوئية، بنظام المنتج المس��تقل خال 

العام 2016.
وتأخ��ذ مص��ادر الطاق��ة الكهروضوئي��ة 
المرتبطة بش��بكة هيئ��ة كهرباء ومي��اه دبي 
مس��ارين، يتمث��ل األول في محط��ات إنتاج 
الكهرباء باس��تخدام الطاقة الشمسية، والثاني 
هو الحصول على الطاقة عن طريق تركيب 
األلواح الكهروضوئية على أس��طح المنازل 

والمباني، وربطها بشبكة الهيئة.
مجمعات للطاقة الشمسية

ويع��د مجم��ع محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 
للطاقة الشمس��ية أح��د أكبر مش��اريع الطاقة 
المتج��ددة في المنطق��ة، حيث س��تبلغ طاقته 
اإلنتاجية 2600 ميغاوات بحلول عام 2030 
وذلك بعد زيادة نس��بة الطاقة المتجددة ضمن 

مزيج الطاقة في دبي.
وكان دش��ن الش��يخ محم��د ب��ن راش��د آل 
مكتوم، في 2013 المشروع األول من مجمع 
محم��د بن راش��د آل مكتوم للطاقة الشمس��ية 
بطاقة إنتاجية تبلغ 13 ميغاوات، والذي تقوم 
بتشغيله وإدارته هيئة كهرباء ومياه دبي. وفي 
نف��س اليوم تم اإلعان عن المش��روع الثاني 

بقدرة 100 ميغاوات.
وفي كان��ون الثاني/يناي��ر 2015، أعلنت 
هيئ��ة كهرباء ومياه دبي عن مضاعفة القدرة 
اإلنتاجية للمش��روع الثان��ي من مجمع محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم للطاقة الشمس��ية، من 
100 إل��ى 200 ميغ��اوات، ويعد المش��روع 
أحد أكبر المش��اريع االستراتيجية الجديدة في 
العالم بنظام المنتج المس��تقل في سوق الطاقة 
المتجددة . وقد تم اختيار الكونسورتيوم الذي 
تقوده شركة “أكوا” السعودية مع شركة “تي 
إس كيه” اإلس��بانية بصفت��ه المتناقص بأقل 
سعر للتكلفة التناسبية للطاقة، للعمل مع الهيئة 
على تنفيذ المش��روع بنظام المنتج المس��تقل. 
وسيس��اهم هذا المش��روع في تقليل انبعاثات 

الكربون بنحو 250 الف طن سنوياً.
وف��ي إطار تحقيق مب��ادرة “دبي الذكية”، 
والتي ته��دف إلى تحوي��ل دبي إل��ى المدينة 
األذكى في العالم، أطلقت هيئة كهرباء ومياه 
دبي ثاث مب��ادرات تؤك��د جاهزيتها التامة 

الحي��وي، م��ن خ��ال اس��تضافة العديد من 
الندوات المتخصصة.

وينب��ع االهتم��ام المتزاي��د بتنمي��ة قط��اع 
الطاق��ة المتج��ددة لما تس��هم به م��ن تحقيق 
التنمية المس��تدامة وحماية البيئة، فضاً عن 
أن تطوي��ر مصادر اقتصادية متعددة وبديلة، 
يسهم في توليد طاقة كهربائية إضافية، وتمتلك 
اإلمارات العديد من المشروعات والمبادرات 
التي تؤكد مدى اهتم��ام الدولة بتطوير قطاع 
الطاقة المتجددة، ومن هذه المبادرات إطاق 
“جائ��زة زاي��د بن س��لطان آل نهي��ان لطاقة 
المس��تقبل”، وتأس��يس مش��روع “مصدر”، 
ومش��روع “ش��مس 1”، للطاق��ة الشمس��ية 
المرك��زة اللذين ينتجان نح��و 100 ميغاوات 
من الكهرب��اء، باإلضافة إلى محطة للنفايات 
في أبوظبي التي س��تنتج نح��و 100 ميغاواط 
من الكهرباء، ومش��روع مجمع الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، للطاقة الشمسية، وإطاق 

برنامج اإلمارات النووي.
تنويع وبدائل

بات��ت الطاق��ة المتج��ددة تناف��س الطاق��ة 
األحفوري��ة المتمثلة في النف��ط والغاز، وذلك 
دول الخليج تسرع من خطوات إدخال الطاقة 
المتجددة ف��ي إنتاج الطاقة الت��ي تعتمد حالياً 
على الغ��از، فدول التع��اون وضعت خططاً 
معينة إلدخال الطاقة المتجددة في برامج إنتاج 
الطاق��ة بحلول األع��وام 2020 أو 2025 أو 
2030. واله��دف تنويع االقتصاد كي ال يعود 
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م��دى الس��نوات القليلة المقبل��ة. كما حصلت 
دبي مؤخراً على حقوق معرض ورلد أكسبو 
World Expo 2020 وال��ذي م��ن ش��أنه 
أن يس��اعد اإلمارة على التح��ول إلى محور 

مركزي لتجارة الجملة والتجزئة والسياحة.
ووفقًا لرؤية أبوظب��ي االقتصادية 2030، 
تتوق��ع الحكومة أن تقلص اإلم��ارة اعتمادها 
عل��ى النف��ط إل��ى 36 % من النات��ج المحلي 

اإلجمالي بحلول العام 2030.
وف��ي إط��ار ه��ذه االس��تراتيجية، قام��ت 
أبوظبي بزيادة استثماراتها لتطوير قطاعات 
منه��ا البتروكيماوي��ات، والخدم��ات المالية، 
والطي��ران، والطاق��ة المتج��ددة، والس��ياحة 

الثقافية.
نجاح قطري

وف��ي مقارن��ة التجاه��ات اإلي��رادات في 

الميزاني��ات الخليجي��ة، يظه��ر بوضوح أن 
مس��اهمة إيرادات القط��اع العام غير النفطي 
أقل بكثير في المملكة العربية السعودية ودولة 
الكويت مقارنةً بدولة قطر واإلمارات العربية 
المتح��دة. فمن حي��ث اإلي��رادات اإلجمالية، 
سجلت قطر نمًوا مرتفًعا بنسبة 19 % سنويًا 
على مدى السنوات الخمس األخيرة، أي أعلى 
بكثي��ر م��ن دول الخليج األخ��رى، ما يعكس 
ارتفاعاً كبيراً في القطاعات الكربونية وغير 

الكربونية.
كما تفوق��ت قطر أيًضا عل��ى دول الخليج 
األخرى من حيث نم��و إيرادات القطاع غير 
الهيدروكربون��ي، وحققت معدل نمو س��نوي 
مرك��ب بنس��بة 18 % على مدى الس��نوات 
الخم��س األخي��رة. ويتأت��ى ج��زء كبير من 
اإلي��رادات غي��ر الهيدروكربونية من خال 

اإلنفاق يرتكز فقط على النفط.
وكان تقري��ر نش��ر أخي��راً، أش��ار الى أن 
اإلنف��اق الس��نوي في ميزاني��ات دول مجلس 
التع��اون نات��ج بكامله تقريباً ع��ن الدخل من 
الص��ادرات الهيدروكربونية على الرغم من 
تزايد مس��اهمة الناتج المحلي اإلجمالي غير 
الكربوني كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
الكلي على مدى العقدين الماضيين في جميع 

دول المنطقة.
ويقول التقرير الس��نوي الذي أعدته شركة 
الخبير المالي��ة الخليجية حول ميزانيات دول 
مجلس التع��اون، أن اقتصادات دول المجلس 
حققت عل��ى مدى الفت��رة التي تل��ت األزمة 
المالي��ة العالمي��ة أداًء أفضل مقارن��ةً بالدول 
األخرى، وش��هدت نم��واً بل��غ حوالى 24.0 
% عل��ى مدى الس��نوات الخم��س حتى العام 
2013، بفعل اإليرادات النفطية القوية، والتي 
تعتمد عليها دول مجلس التعاون إلى حد كبير.
أضاف التقرير: أن اإليرادات الهيدروكربونية 
ف��ي دولة قطر واإلم��ارات العربية المتحدة 
تمث��ل م��ا يق��رب م��ن 60 % م��ن إجمالي 
إي��رادات كل م��ن الدولتي��ن، بينم��ا تقترب 
من 90 % ف��ي المملكة العربية الس��عودية 
و93 % ف��ي الكوي��ت، على عك��س الدول 
األخرى الغني��ة بالموارد كالنرويج حيث ال 
تتج��اوز اإليرادات النفطي��ة حوالى 30 % 

من إيرادات الدولة.
وتعك��س المس��اهمة المتدني��ة للقطاع غير 
الكربوني بش��كل رئيس��ي القرار السياس��ي 
بالمحافظ��ة على من��اخ خاٍل م��ن الضرائب 
لتحفيز نش��اط القطاع الخاص. ومع أن هناك 
تكهنات باس��تحداث ضريبة قيمة مضافة في 
دول مجل��س التعاون، اال انه ال يتوقع صدور 
أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور.

ريادة دبي
أم��ا إم��ارة دب��ي فه��ي نم��وذج للتنوي��ع 
االقتص��ادي؛ والعم��ل عل��ى تش��جيع دول 
الخلي��ج األخرى لك��ي تحذو حذوه��ا، حيث 
تعتبر اإلم��ارات العربية المتح��دة، وتحديًدا 
إمارة دبي، نموذًجا يحتذى في تنويع مصادر 
الدخل واالستفادة من النمو في القطاعات غير 
النفطي��ة، والتي يتوقع صن��دوق النقد الدولي 
أن تنم��و بمعدل يزيد عن 4 % س��نوياً على 

الدخ��ل من االس��تثمارات وال��ذي يتألف من 
تحويل األرباح من الشركات الحكومية )ومنها 
الش��ركات التابعة لشركة قطر للبترول(، وقد 
بل��غ 16.9 % م��ن الناتج المحل��ي اإلجمالي 
وحوال��ي 44 % من إجمال��ي اإليرادات في 

العام المالي 2013-2014.
وتشكل الرسوم الجمركية وضرائب دخل 
الش��ركات النس��بة المتبقي��ة م��ن اإليرادات 
الهيدروكربوني��ة. والهدف  الحكومية غي��ر 
طوي��ل األم��د للحكوم��ة ه��و تموي��ل كامل 
عملي��ات ميزانيته��ا م��ن اإلي��رادات غي��ر 
الهيدروكربوني��ة بحلول الع��ام 2020. وفي 
إط��ار هذه الرؤية، ترك��ز قطر على التنويع 
االقتصادي حي��ث قامت بتخصيص رؤوس 
أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية 

الصحية والتربية والتعليم.
استمرار ارتفاع اإلنفاق

على الرغم من تباطؤ اإلنفاق للسنة المالية 
الجاري��ة ف��ي جمي��ع دول مجل��س التعاون، 
إال أن مخصص��ات اإلنف��اق ف��ي الميزانية 
للع��ام 2014 وصل��ت إلى مس��تويات غير 
مسبوقة، ما يش��ير إلى أن اإلنفاق الحكومي 
س��وف يس��تمر في االرتفاع على الرغم من 
بوادر تراج��ع اإليرادات النفطية. ويس��تمر 
تخصيص ج��زء كبير من اإلنفاق للقطاعات 
االجتماعية، وبشكل رئيسي التعليم والرعاية 

الصحية والبنية التحتية واإلسكان.
وق��د قام��ت المملك��ة العربية الس��عودية 
بتخصي��ص   2014 للع��ام  ف��ي ميزانيته��ا 
25 % م��ن اإلنف��اق على التعلي��م وتطوير 
الموارد البش��رية، بينما خصصت الميزانية 
اإلماراتية للعام 2014 نس��بة 21 % لقطاع 
التعلي��م. كما قامت قط��ر بمضاعفة اإلنفاق 
على التعليم في الس��نوات الخمس األخيرة. 
وتمث��ل الرعاي��ة الصحي��ة مج��ال تركي��ز 
أساس��ي ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة 

في اإلنفاق.
غير أن معظم اإلنفاق الحكومي يخصص 
للنفقات الجارية بدالً من اإلنفاق الرأس��مالي 
أو االس��تثمارات. ويتم تخصيص جزء كبير 
من اإلنفاق الجاري لسداد مدفوعات الرواتب 
واألجور المتزايدة في القطاع العام وأش��كال 

أخرى من المستحقات.

اإلنفاق الحكومي

سوف يستمر

في االرتفاع

على الرغم

من بوادر تراجع

اإليرادات النفطية
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السعودية: االقتصاد يركز على أربعة مجاالت

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد بن 
عبد هللا المبارك: إن سياسات السعودية االقتصادية 
تركز على أربعة مجاالت حيوية في مقدمتها تنمية 
وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة 
مش��اريع البنية التحتية، وإطفاء الدين العام، وبناء 
االحتياطيات المالية للدولة بهدف مواجهة الدورات 
االقتصادية والتطورات غير المواتية في األسواق 

العالمية.
وأض��اف: أن السياس��ة المالية ش��هدت توس��عا 
مس��تمرا وكبيرا في الس��نوات العش��ر الماضية، 

وتضاع��ف إجمال��ي المصروفات الفعلي��ة إلى أكثر من ثالثة أضع��اف. وقال: إن 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نما  بمتوس��ط س��نوي نس��بته 

.% 7.5
وعلى الصعي��د النقدي والمصرفي، قال المبارك: إن الس��يولة المحلية تضاعفت 
بنح��و ثالثة أضعاف ونصف، كم��ا زادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 
بنحو أربعة أضعاف. واعتبر أن أبرز التحديات التي تواجه االقتصاد السعودي هي 
:الحاج��ة إلى تنويع مصادر الدخل والقاعدة اإلنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص 

في التنمية.
ويضي��ف المس��ؤول الس��عودي إل��ى التحدي��ات الس��ابقة تحديا جدي��دا وهو 
ضرورة رفع مستوى كفاءة االس��تخدام الداخلي للطاقة والمياه، ويرى المبارك 
أن ذلك يتطلب إعادة النظر في سياس��ة دعم األس��عار واستبدالها بشكل تدريجي 

وم��دروس.

فهد بن عبد هللا المبارك

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، 
بحض��ور وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق 
االس��تثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز 
العس��اف، عقد إدارة التش��غيل والدعم الفني لمشروع 
قطار الشمال مع تحالف بريطاني تقوده شركة سيركو، 
ضم إلى جانبها ش��ركة فريت الينر  ومجموعة “نت 

وورك ريل” المملوكة للحكومة البريطانية.
جرى توقيع العقد خالل زيارة وزير المالية التفقدية 
لمحطة الركاب في الرياض ولقائه مع مسؤولي الشركة 
وإطالع��ه عل��ى ما تم إنج��ازه في منش��آتها. وحضر 
التوقيع س��فير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، 
وأمين عام صندوق االس��تثمارات العامة عبد الرحمن 

بن محمد المفضي، وأعضاء مجلس إدارة لشركة.

مشروع قطار الشمال في السعودية

اقتص����اد  تعاف����ى 
اليابان من الركود في 
الربع األخير من العام 
الماضي لكن النمو كان 
أضع��ف م��ن المتوقع 
حيث جاء إنفاق األسر 
مخيب���ا  والش����ركات 
لآلمال وهو ما يش��كل 
جه��ود  أم��ام  تحدي��ا 

رئيس الوزراء شينزو آبي للقضاء على ركود مستمر 
منذ عقود.

وكان معدل النمو الس��نوي البالغ 2.2 % في الفترة 
من تشرين األول/أكتوبر إلى كانون األول/ديسمبر أقل 
من المتوقع وهو ما يشير إلى تعاف هش مع استمرار 

تداعيات رفع ضريبة المبيعات في العام الماضي.

اليابان تتعافى من الركود

شينزو آبي

“البستان” تبيع حقوقها في السعودية

وقع��ت ش��ركة البس��تان الوطني��ة 
التجاري��ة، المتخصص��ة ف��ي توزيع 
الكوي��ت  ف��ي  االس��تهالكية  الس��لع 
اتفاقية بيع ح��ق توزيع مجموعة من 
المنتج��ات الغذائي��ة التابعة للش��ركة 
السعودية لألغذية الخفيفة المحدودة، 
ومنها  شيبس “ليز” وعالمات أخرى 
تضم )شيتوس، دوريتوس، كويفرز، 

تويس��توس، صن بايتس، تس��الى، كريكور( لصالح الش��ركة المتح��دة للمرطبات 
صاحبة االمتياز لتصنيع وتعبئة منتجات شركة بيبسي كوال العالمية.

ت��م توقيع االتفاقي��ة خالل احتف��ال أقيم في فندق ج��ى دبليوماري��وت بالكويت، 
بحض��ور كل م��ن مدير عام الش��ركة المتحدة للمرطبات فيص��ل العيدان وكل من 
ندي��م نقف��ور ونوفل جالل كممثلين عن الش��ركة الس��عودية، ونائب رئيس مجلس 

إدارة شركة البستان الوطنية محمد توفيق بن سلطان.
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وقعت جارمكو 
الخلي��ج  ش���ركة 
األلمني�وم  لدرفلة 
مذك�رة  البحرين، 
تفاهم مع ش��ركة 
ال��ص��ن��اع���ات 
المعدنية في دبي.

ووفقاً للمذكرة، 
ستعمل الشركتان جنبا إلى جنب في مختلف المجاالت، 
أهمها: الوظائف التشغيلية والتقنية، ومركز الخدمات 

والمخازن، بغية تحديد آفاق وأوجه المنفعة المتبادلة.
وتحقيقا لهذه الخطة، سيلتقي كبار ممثلي الشركتين 
من التخصصات التش��غيلية والتقني��ة قريباً في مملكة 
البحري��ن لتقيي��م الفرص ووضع خط��ة لتنفيذ مذكرة 
التفاهم. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس 
إدارة جارمكو محمود الصوفي، ورئيس مجلس  إدارة 

شركة الصناعات المعدنية ماجد الغرير.

توقيع 5 اتفاقيات بين السعودية واألردن تفاهم بين “جارمكو”
و“الصناعات المعدنية”

وقع  الصندوق الس��عودي للتنمية 
والحكومة األردنية  خمس اتفاقيات 
تمويلي��ة )منح( بقيم��ة 176 مليون 
دوالر، وذل��ك ف��ي إطار مس��اهمة 
المملكة العربية السعودية في المنحة 
الخليجية الخاصة بتمويل مش��اريع 

تنموية ذات أولوية في األردن.
وق��ع االتفاقيات وزي��ر التخطيط 
والتع��اون الدولي األردن��ي إبراهيم 

سيف، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب عن 
الصندوق يوس��ف بن إبراهيم البسام، وذلك بحضور رئيس الوزراء عبد هللا النسور 
وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، والسفير السعودي في عمان سامي بن عبد هللا 

الصالح.
وش��ملت االتفاقيات إنشاء وتجهيز مستش��فى األميرة بسمة في مدينة اربد شمال 
األردن، بقيم��ة 70 مليون دوالر أميركي، وإنش��اء مختبرات الغذاء والدواء بقيمة 
6 ماليين دوالر، ومركز العالج باألش��عة بقيم��ة 12 مليون دوالر، وإعادة تأهيل 
وصيانة مدينة الحسين الطبية بقيمة نحو 37 مليون دوالر، ومشروع توسعة مركز 

الحسين للسرطان بقيمة 52 مليون دوالر وجميعها في العاصمة عمان.
يذكر أن مساهمة السعودية في المنحة الخليجية  تبلغ 1.25 مليار دوالر أميركي 

على مدى خمس سنوات.

أعلنت وح��دة “جنرال إلكتري��ك لتحويل الطاقة”، 
التابعة لشركة جنرال إلكتريك، عزمها تزويد تكنولوجيا 
المحركات الكهربائية ومحركات MV7000 متغيرة 
الس��رعة لتعزيز أداء محطة “ينبع 3” للطاقة وتحلية 
المياه في مدينة جدة الس��عودية. وستس��هم هذه النظم 
بتعزي��ز كف��اءة المحطة، وخف��ض الطاق��ة الالزمة 

لعمليات تحلية المياه، وتخفيف التكاليف اإلجمالية.
وتتول��ى الش��ركة العامة لتحلية المي��اه المالحة بناء 
محطة “ينبع 3” على ساحل البحر األحمر، والتي تقع 
على بعد كيلومتر شمالي جدة. وستسهم المحطة بتوليد 
2700 ميغ��اواط، وتوفي��ر 550 ألف متر مكعب من 

المياه العذبة يومياً ل�8 ماليين مقيم وشركة بالمنطقة.

اتفاقية بين “جنرال إلكتريك” وقافكو”

محركات “جنرال”
لمحطة “ينبع 3”

إلكتري��ك  “جن��رال  أعلن��ت 
للنفط والغ��از”، عن فوز وحدة 
 )DTS( حلول تقني��ات اإلنتاج
باتفاقي��ة مدته��ا س��ت س��نوات 
لتزويد خدماتها إلى شركة قطر 
لألس��مدة الكيماوي��ة )قافك��و(، 
بهدف تحسين األداء في منشأتها 

في مسيعيد بقطر. 
وتم توقيع االتفاقية بين “قافكو” والمش��روع المش��ترك لش��ركة جنرال إلكتريك 
مع “قطر للبترول”، ش��ركة الش��اهين جنرال إلكتريك للخدمات التي تدعم جهود 
“جنرال إلكتريك” في اس��تراتيجيتها اإلقليمية القائمة على تسهيل وصول العمالء 

إلى مختلف اإلمكانات والموارد التي توفرها حول العالم.
حضر مراس��م التوقيع كل من الرئيس التنفيذي لش��ركة قافكو خليفة السويدي 
ورئي��س مجلس إدارة ش��ركة الش��اهين جن��رال إلكتري��ك عبدالعزي��ز المفتاح 
والرئيس التنفيذي لوحدة حلول تقنيات اإلنتاج DTS في جنرال إلكتريك حس��ن 

دندش��لي.

37
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ال�م�دي����ر  ق���ال 
للمؤس�س���ة  الع��ام 
للمع�ارض  العام��ة 
الدكتور  واألس��واق 
أن  خليل:  س����ام�ر 
واق���ع  دراس�������ة 
الخارجية  األس�واق 
األولوي��ات  ضم��ن 
لعم��ل  األس�اس���ية 
خ�الل  المؤس�س���ة 

الع��ام الحال��ي وأن هن��اك تص��ورات أولي��ة للمنتج 
المرغوب في تلك األس��واق. وأضاف: أن المؤسس��ة 
ق��ادرة بالتعاون مع الجه��ات ذات الصلة على تأمين 
شحن البضاعة وتكلفة العرض ضمن تلك المعارض.
وبحس��ب خلي��ل ف��إن الع��ام الحالي س��يكون عاماً 
للمعارض الداخلية، فحتى اآلن تم تثبيت 15 معرضاً 
نتيجة العودة القوية للمعارض في العام الماضي الذي 
س��جل إقامة 10 معارض. وحول ال��دول التي يمكن 
إقام��ة معارض س��ورية فيها قال خلي��ل: هناك توجه 
ورغبة إلقامة معارض ببعض الدول اإلفريقية ودول 
الخليج، باإلضافة للدول المجاورة ومنها العراق الذي 

سيقام فيه عدة معارض.

2015 عام المعارض الداخلية
في سورية

د. سامر خليل

بحث وزيرا الصناعة كمال الدين طعمة واالقتصاد 
الدكت��ور هم��ام الجزائ��ري في س��ورية م��ع مجلس 
األعم��ال السوري-البيالروس��ي مؤخ��راً موض��وع 
اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة السوري�ة 
-البيالروسي��ة التي ستعقد في مدينة مينسك مع بداية 
ش��هر نيس��ان/أبريل القادم وفي مقدمتها إقامة شركة 
مش��تركة إلنتاج الش��احنات والباصات في س��ورية، 

إضاف�ة إل�ى إقام�ة مشاري�ع استثماري�ة صناعي�ة.
كما ق�ُدمت عدة مقترحات أهمها رفع مستوى حجم 
التبادل التجاري إلى مليار دوالر مع بيالروسيا، علماً 
ب��أن المبادالت التجارية ال تتجاوز س��قف 60 مليون 
دوالر وال ترق��ى إل��ى مس��توى العالقات السياس��ية 

الطيبة بين البلدين.

35 مليار دوالر خسائر “جوار سورية”

سورية: رفع التبادل التجاري
مع بيالروسيا

أف��اد تقرير للبنك الدولي، أن إحدى نتائج الحرب على س��ورية، هي أن اقتصاد 
البلدان الستة في منطقة شرق المتوسط معاً، وهي: سورية - لبنان - األردن - تركيا 
- الع��راق - مصر، قد خس��ر م��ا يقارب ال� 35 ملي��ار دوالر أميركي من اإلنتاج، 

وذلك بحسب أسعار العام 2007.
وأشار البنك الدولي، إلى أن بلداناً أخرى في المنطقة تحملت خسائر في متوسط 
نصي��ب الفرد من الدخل، لكنها لم تش��هد تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي بس��بب 
التأثيرات المباشرة للحرب، إذ أسفر تدفق الالجئين على لبنان واألردن وتركيا عن 
تعزيز االستهالك واالستثمار، وزيادة المعروض من العمالة، ومن ثم حجم اقتصاد 

هذه البلدان المستقبلة لالجئين.

القطاعات اإلنتاجية في سورية بدأت بالتعافي

أك��د رئيس اتح��اد المصدري��ن الس��وريين محمد 
السواح، أن االتحاد يسعى بالتعاون مع جميع الجهات 
المعنية ف��ي القطاعين العام والخ��اص إلى مضاعفة 
الجهود لتحفيز المنتجين السوريين وتشجيعهم لترويج 
منتجاتهم في األس��واق الخارجية بم��ا ينعكس إيجاباً 
عل��ى االقتصاد الوطني. وأش��ار إل��ى أن القطاعات 
اإلنتاجية في سورية بدأت بالتعافي وأصبحت األبواب 
مفتوحة أمام المنتج الس��وري في األسواق الخارجية، 
الس��يما الصناعة النسيجية والغذائية التي القت اقباالً 
كبيراً في المعارض التي  أقامها االتحاد بالتعاون مع 

هيئة وتنمية وترويج الصادرات مؤخراً في بيروت ودبي والعراق، مؤكداً أنها شكلت 
خطوة مهمة على طريق ترويج المنتج الوطني السوري.

محمد السواح

توقعات بارتفاع إنتاج القمح السوري

ق��ال وزير التج��ارة الداخلي��ة وحماية المس��تهلك 
في س��ورية، حس��ان ماجد صفي��ة: إن حكومة بالده 
اس��تعادت سيطرتها على األراضي الزراعية وتتوقع 
محصوال جيدا للقمح عند الحصاد في حزيران/يونيو 
المقبل. وال تتوقع الحكومة السورية استيراد القمح في 
2015 ألن األمطار الغزيرة والسيطرة المتزايدة على 

أراض زراعية سيسهمان في زيادة اإلنتاج المحلي.
وتش��رف ال��وزارة عل��ى توفي��ر الم��واد الغذائية 
األساس��ية والطاقة بأس��عار مدعمة إلى الس��وريين. 

وقامت الحكومة الس��ورية العام الماضي باس��تيراد القمح من بعض الدول ووصف 
صفية الكميات المستوردة بأنها “للترميم واالحتياطي”. وتحفظ على إعطاء أي أرقام 

تتعلق بإنتاج سورية للقمح أو استيراده قائال: إن تلك األرقام تعتبر إستراتيجية.

حسان ماجد صفية
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أصدرت وزارة الشؤون 
اإلجتماعي��ة والعم��ل ف��ي 
تركي��ا مؤخ��راً مجموع��ة 
من الق��رارات فيما يخص 
النازحين  تش��غيل  عملي��ة 
الس��وريين ف��ي أراضيها، 
وتحديد النس��ب التي يسمح 
به��ا قانون العم��ل التركي 

لتشغيل السوريين.
كما أشارت القرارات إلى موضوع حصول العمال 
الس��وريين على إجازات عمل نظامي��ة، حيث صّرح 
وزي��ر العمل التركي فاروق تش��يليك أن��ه ال يمكن أن 
تتجاوز نسبة السوريين في أي ورشة 10 % من إجمالي 
العاملين فيها، مضيفاً أن هذه القرارات لن تطبق على 
جميع المحافظات التركية، إنما سيكون تطبيقها فقط في 
المحافظات التي تحتاج إلى أيدي عاملة كالعاصمة أنقرة 

التي تحتوي على أكثر من 10 آالف فرصة عمل.

قرارات تركية
بشأن تشغيل السوريين

فاروق تشيليك

اتفاقيات تعاون بين سورية وبيالروسيا

رئي����س  نائ����ب  وق��ع 
مجلس الوزراء الس��وري 
الخدم��ات وزير  لش��ؤون 
اإلدارة المحلي����ة عم����ر 
غالونجي ث��الث اتفاقيات 
تع����اون مش���ت�رك م���ع 
بي��الروس وقعه���ا ع���ن 
الجانب البيالروسي وزير 
الخارجية فالديمير ماكيه.

وتضّمنت االتفاقفيات الثالث التوقيع على اتفاقية بمجال حاالت الطوارئ تهدف 
إل��ى تعزيز التعاون لمواجه��ة مختلف األخطار التي تنتج ع��ن الكوارث الطبيعية 
أو عن مختلف األنش��طة البش��رية والتخفيف من آثارها، إضاف��ة إلى التوقيع على 
بروتوكول تبادل وثائ��ق التصديق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية 
والجنائي��ة بي��ن البلدين، وكذلك التوقي��ع على اتفاقية التعاون اإلداري والمس��اعدة 

المتبادلة في المجال الجمركي بين البلدين.
وق��ال غالونجي خ��الل توقي��ع االتفاقيات: إن س��ورية وبي��الروس ترتبطان 
بعالقات تع��اون في معظم المجاالت انطالقاً من حرص ورغبة حكومتي البلدين 
بتفعي��ل وتعزي��ز عالقات التع��اون القائم��ة واالرتقاء بها إلى مس��توى العالقات 

السياسية.

وقعت الحكومة المصرية مذكرات تفاهم مع شركات 
كويتية إلقامة مش��روعات للبتروكيماويات بقيمة 6.8 
مليار دوالر، ومن المقرر بدء تش��غيلها في غضون 3 
إلى 5 سنوات. وتم ذلك بحضور رئيس الوزراء إبراهيم 
محلب. وقد وقع على مذكرات التفاهم شركات من بينها 
الشركة القابضة الكويتية المصرية وشركة بوابة الكويت 

القابضة وشركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية.
يذك��ر أن مص��ر تعان��ي م��ن أزم��ة طاقة س��ببها 
نق��ص إم��دادات الغاز المصري، م��ا أدى إلى تباطؤ 
مش��روعات البتروكيماوي��ات. وفي الع��ام الماضي، 
قالت الحكومة إنها تعتزم استثمار 14.5 مليار دوالر 

في تطوير قطاعي التكرير والبتروكيماويات.

مصر توقع اتفاقات
مع شركات كويتية

كوساتشوف: العقوبات ضد روسيا بال معنى

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس االتحاد 
الروس��ي قس��طنطين كوساتش��وف: إن العقوب��ات 
الموجهة ضد روس��يا لم تحقق النتائج المرجوة منها 
من قب��ل الجهات التي فرضتها. وأضاف: أن موقف 
ونهج روس��يا فيما يخص النزاع األوكراني لم يتغير 
وأن مثل هذه العقوبات س��ببت ض��ررا لبالده ولكن 
لي��س بحجم الضرر الكبير ال��ذي تكبدته الدول التي 

فرضتها.
يذكر أن العالقات بين روس��يا والغرب تدهورت 
بس��بب األزمة األوكرانية، وف��ي نهاية تموز/ يوليو 

م��ن العام الماضي، انتقل االتحاد األوروب��ي والواليات المتحدة من مرحلة فرض 
عقوب��ات على بعض األفراد والش��ركات إلى عقوبات طال��ت قطاعات كاملة من 
االقتصاد الروسي، وردا على ذلك قامت روسيا بحظر واردات المنتجات الغذائية 
من تلك الدول التي ش��اركت بالعقوبات ضدها )الواليات المتحدة األميركية، دول 
االتحاد األوروبي، كندا، أس��تراليا، النرويج(، وش��مل الحظر لحم البقر والخنزير 
والدواج��ن والنقانق والس��مك والخض��روات والفواكه ومنتج��ات األلبان وبعض 

المنتجات األخرى.

 قسطنطين كوساتشوف
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“جلف كرافت” تطلق “ماجستي 122”

لصناع��ة  الخلي��ج  ش��ركة  ش��اركت 
الق��وارب )جلف كراف��ت( في معرض 
دبي العالمي للقوارب 2015، وكش��فت 
عن سلس��لة من مبتكراتها خالل الحدث. 
وعرضت الش��ركة اإلماراتية، تش��كيلة 
تتن��وع بين اليخ��وت الفاخ��رة وقوارب 

النزه��ة و والقوارب الرياضية أمام زوار المعرض. وأطلقت “جلف كرافت”، التي 
بات��ت بين أول عش��رة بُناة لليخوت في العالم، إطالق أح��دث يخوتها الفاخرة، وهو 
اليخت “ماجستي 122”، إلى العالم من معرض دبي العالمي للقوارب، الذي أقيم في 

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالميناء السياحي.
يذكر ان الشركة عرضت خالل الحدث خمسة عشر من اليخوت الفاخرة والقوارب 

النموذجية التي تتراوح أحجامها بين 27 و135 قدماً.

“أسيس بوتس” في “نافدكس 2015”

ش��اركت “أس��يس بوتس” اإلماراتية، 
المتخّصص��ة بتصميم وتصني��ع القوارب 
الصلبة القابلة للنفخ لسالح البحرية وقوات 
الجيش والدفاع، في “نافدكس”، المعرض 
األبرز في المنطقة للدف��اع البحري وأمن 

السواحل. ويستقطب الحدث العديد من الشركات الدولية المتخصصة في الدفاع األمن 
البحري من شتى أنحاء العالم. وكشفت “أسيس بوتس” عن أكثر القوارب العسكرية 
الصلبة والقابلة للنفخ تطوراً في العالم، والذي تم بناؤه ليقّدم قدرات فائقة وفريدة على 
التحّمل، وأداًء عالياً على األمواج المتالطمة، بما يضمن أكبر قدر من الراحة، ويقلّل 
من مسبّبات اإلجهاد أو التعب. وعرضت الشركة أيضاً قاربها العسكري من األلمنيوم  

Aluminium Jet Boat بطول 12.5 متراً والذي أطلقته مؤخراً.

افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 
دبي، وزير المالية، رئي��س هيئة كهرباء ومياه دبي، 
شركة ومصنع ماي دبي لمياه الشرب المعبأة. وتعتبر 
“ماي دبي” ش��ركة مستقلة ذات مس��ؤولية محدودة، 
تمتل��ك هيئة كهرباء ومياه دبي 99 % من أس��همها، 
ويشكل المصنع إضافة نوعية لإلمارة في صناعة مياه 
الش��رب المعبّأة وفق أحدث التقنيات العالمية وأفضل 

مستويات الجودة والمعايير المطبقة محلياً وعالمياً.

افتتاح مصنع “ماي دبي”

باتت اإلمارات مهيّأة لالستفادة من مكانتها كواحدة 
م��ن مراكز صناع��ة اليخوت الب��ارزة على الصعيد 
العالمي، في ضوء توسيع صانعين محليين لعملياتهم، 
ونقل شركات عالمية مرافق تابعة لها إلى اإلمارات، 
ف��ي الوقت الذي تس��تمر فيه عملي��ة تطوير عدد من 
المش��اريع الس��احلية التي تسهم إس��هاماً ملحوظاً في 
توسع القطاع، بحسب خبراء. وتحتل اإلمارات حالياً 
المرتبة التاس��عة عالمياً في صناعة اليخوت الفاخرة، 
وفقاً للس��جل العالمي لطلبيات الق��وارب للعام 2015 
ال��ذي تضعه مجلة ش��و بوت��س إنترناش��ونال، وذلك 
بنحو 15 مشروعاً قيد اإلنجاز، بينما يستعد صانعون 
محلي��ون وعالمي��ون لإلعالن خالل مش��اركتهم في 
ال��دورة الثالثة والعش��رين من مع��رض دبي العالمي 

للقوارب، عن عدد كبير من مشاريع بناء اليخوت.

اإلمارات تعزز مكانتها
كمركز لصناعة اليخوت

مصنع جديد لـ“كفاك”

قال رئيس مجلس إدارة شركة قطر لإلضافات للبترولية 
المحدودة “كفاك” حمد راشد المهندي: إن افتتاح مشروع 
اس��تعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، جاء لتحقيق هدفين 
بيئي وإقتصادي، وان المش��روع يقوم باستخالص ثاني 
أكس��يد الكربون من العمليات اإلنتاجية للش��ركة وإعادة 
تدوي��ره وزي��ادة طاقة المصن��ع بنح��و 10 %، وهو ما 
يعادل 100 ألف طن سنوياً من مادة الميثانول. مؤكداً، أن 
المشروع يعد ذا جدوى إقتصادية مهمة إضافة إلى كونه 

سيعمل على تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لإلحتباس الحراري، الفتاً إلى 
أن لدى الشركة برنامجاً إجتماعياً يهدف إلى الحد من اإلنبعاثات المؤثرة على البيئة.

حمد راشد المهندي
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قالت وزارة البترول والث��روة المعدنية المصرية 
ان��ه تم اكتش��اف حق��ل نفطي جدي��د جن��وب البالد 
باحتياط��ات تقدر بنحو 9.6 ماليين برميل من النفط 

الخام الخفيف.
وقالت ش��ركة جنوب ال��وادي القابض��ة للبترول 
التي حققت هذا الكش��ف النفطي في جنوب البالد إنه 
سبق تحقيق ثالثة اكتشافات نفطية في منطقة جنوب 
مصر ه��ي البركة وغ��رب البركة ف��ي منطقة كوم 
أمبو وكش��ف ويم في منطقة امت��دادات تنمية غرب 
عش المالحة والتي تساهم فيها مناصفة شركتا ثروة 

المصرية و“لوك أويل” الروسية.
هذا وم��ن المنتظ��ر أن تط��رح وزارة البترول 
المصري��ة مزايدة عالمية جدي��دة للتنقيب عن النفط 
والغاز في البحر المتوس��ط تش��مل ثمانية قطاعات 
بمس��احة إجمالي��ة تبل��غ نح��و 11849 كيلومت��را 

مربع��ا.

اكتشاف حقل نفطي جديد في مصر

يوسف البنيان رئيسًا تنفيذيًا لـ“سابك”

وافق مجلس إدارة الش��ركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، أكبر شركة 
بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة الس��وقية، على تكليف يوس��ف بن عبدهللا 
البني��ان بمه��ام الرئيس التنفيذي للش��ركة خلفاً لمحمد الماضي. وج��اء ذلك بعد أن 
أصدر العاهل الس��عودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً يقضي 
بتعيي��ن محمد بن حم��د الماضي رئيس��اً للمؤسس��ة العامة للصناعات العس��كرية 

بالمرتبة الممتازة.
ويش��غل يوس��ف البنيان حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في سابك كما 
تقلد عدة مناصب قيادية منها منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الكيماويات ونائب 
الرئيس التنفيذي للموارد البش��رية، كما عمل مديراً عاماً لش��ركة س��ابك أميركا في 
والية هيوس��تن، وكذلك مديراً عاماً لشركة سابك آسيا الباسيفيك، وهو حاصل على 

شهادة البكالوريوس في االقتصاد، ودرجة الماجستير في اإلدارة الصناعية.

“بالك أند فيتش” تدعم مشروع جدة

اختيرت ش��ركة بالك اند فيتش من قبل المؤسس��ة 
العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية كاستشاري 
الخدم��ات الهندس��ية والتصمي��م لمش��روع محط��ة 
تحلية مياه البحر “جدة المرحلة الرابعة”. وسيس��هم 
المش��روع  في تعزيز الموارد المائية لخمسة ماليين 
نس��مة في المدينة بإنتاج 400 الف متر مكعب يومياً 

.)RO( من محطة التناضح العكسي
وقال المدير العام ل�“بالك أند فيتش” في الش��رق 
األوس��ط المهندس مازن العلم��ي: إن تعزيز كميات 
مياه الش��رب هو عامل أساسي لدفع عجلة االزدهار 

مازن العلميوالتطوير المستمر لمدينة جدة.

لوك أويل تنجز أعمال المسح الزلزالي في العراق

قالت شركة لوك أويل الروسية 
إنها أنجزت أعمال المسح الزلزالي 
الثاني لرقعة نفطية بين محافظتي 
ذي ق��ار والمثنى، جنوب العراق، 
مش��يرة إل��ى أن معالج��ة وتحليل 
المعلومات المس��تقاة من المس��ح 

لتحديد المواقع تظهر أنها تحوي كميات نفطية واعدة، وأن برنامج التنقيب الجيولوجي 
يمتد لمدة خمس سنوات مع إمكانية تمديد لسنتين إضافيتين في المنطقة ذاتها.

وقالت الش��ركة، إنها أكملت المس��ح الزلزالي الثاني في الرقعة النفطية العاش��رة 
جنوب العراق، الذي بدأ في ش��هر نيس��ان/أبريل عام 2014، مغطياً مساحة قدرها 

الفا كيلومتر مربع.

أك����د س���������ف�ي�ر 
لبنان  ل��دى  روس����يا 
ألكس�ن�در زاس��يبكين، 
تعت��زم  موس����كو  أن 
تطوي�����ر العالق����ات 
االقتصادية بالمجاالت 

الرئيسية مع لبنان.
وق����ال: أن ب���الده 
ت�ط�وي�����ر  ت�ن����وي 
التع�����اون الثنائ����ي، 

خ�ص�وص���اً ف���ي القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، 
الس��دود والط��رق، والقط��اع المصرف��ي،  وبن��اء 
منوه��ا إلى أن��ه في الوق��ت الحالي يت��م العمل على 
زي��ادة الص��ادرات اللبنانية إلى روس��يا وباألخص 
الخض��روات والفواك��ه وزي��ت الزيت��ون وغيرها 
م��ن المواد الغذائية، مش��يرا إلى أنه م��ن المقرر أن 
تعق��د اللجن��ة الحكومية الدولي��ة للتع��اون التجاري 
واالقتص��ادي بين البلدين أول اجتماع لها في ش��هر 

أيار/مايو المقبل.

روسيا تعتزم تطوير
عالقاتها مع لبنان

ألكسندر زاسيبكين
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أجراها  دراسة  كشفت 
معه��د  “اس��تراتيجي أن 
فورمالي بوز” لألبحاث 
أن نص��ف أثرياء الخليج 
وأن  الس��عوديين،  م��ن 
2.2 تريلي��ون دوالر من 
أموال دول المنطقة تعود 
عائ��الت  إل��ى  ملكيته��ا 

ثرية. وأوضحت الدراس��ة أن السعوديين يستحوذون 
عل��ى نس��بة 44 % م��ن الث��راء الخليج��ي، يتبعهم 
اإلماراتيون ب�30 %، ويمثلون مجتمعين 74 % من 
إجمالي أثرياء الخليج. مقدرةً ممتلكات األثرياء ب�1.6 
مليون وحدة عقارية، فيما قال المتخصص االقتصادي 
دانيل ديميرس: إن شريحة األثرياء نمت في السنوات 
الخمس الماضية بنسبة 21 % كمعدل سنوي مركب، 
وأن الث��روات الخاصة تضاعفت م��ن 1.1 تريليون 

دوالر عام 2010، وتزايدت بمعدل نسبته 17.5 %.

2.2 تريليون دوالر
ثروات أغنياء الخليج

دانيل ديميرس

وق��ع مدير ع��ام مين��اء الملك فه��د الصناعي بينبع 
المهندس صالح بن محمد الحداد  مع إحدى الش��ركات 
عق��د تأجير إلحاقي لمواقع داخ��ل الميناء لبناء مصنع 
لتكرير السكر تقدر طاقته اإلنتاجية ب�2500 طن يومياً.
وأوضح الحداد أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع 
يقدم تسهيالت عديدة للمستثمرين في المدينة الصناعية، 
ومن بينها تأجير مواقع داخل الميناء بأس��عار زهيدة، 
لبن��اء مجمعات تخزينية إضاف��ة لخدمتهم في تصدير 
منتجاتهم بسهولة ويسر سواًء للمواد السائلة أو السائبة 
أو الصلبة، مش��يراً إلى أن الميناء جهز تجهيزاً كامالً 

لخدمة الشركات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية.

ارتفاع صادرات ألمانيا إلى إيران 30 % بناء مصنع لتكرير السكر في ينبع

ارتفع��ت ص��ادرات ألمانيا إليران بنس��بة 30 % 
ف��ي عام 2014 إلى 2.4 ملي��ار يورو بفضل تخفيف 
العقوب��ات الغربية على طهران مع تق��دم المحادثات 

الخاصة بالبرنامج النووي اإليراني.
وقال مكت��ب اإلحصاءات االتح��ادي األلماني: إن 
الزيادة في الصادرات في العام الماضي - وهي األكبر 
في عش��ر س��نوات -  نجمت عن بيع آالت ومنتجات 
زراعي��ة وأدوي��ة . ولم يذكر المكتب الش��ركات التي 

استفادت من زيادة الصادرات.
ومن بين الشركات األلمانية التي اضطرت لخفض 

أنشطتها في إيران بسبب تشديد العقوبات سيمنس. وتملك شركات أخرى مصالح في 
إيران منها باير وشركتا المرافق إي.أون وآر.دبليو.إي.

وقال فولكر تريير من غرف التجارة دي.آي.اتش.كيه في ألمانيا: في بداية 2014 
ج��رى تخفيف العقوبات وهو ما س��مح بالتأمين على الش��حن البحري وتوريد قطع 
غيار الس��يارات والطائرات. وإذا توصلت إيران إلى اتفاق نووي مع القوي الغربية 
س��تتاح فرص كبيرة للشركات األلمانية. وأضاف: من الممكن مضاعفة الصادرات 
خالل السنوات الخمس المقبلة. في عام 2005 بلغت نحو خمسة مليارات يورو. نريد 

العودة لذلك في المدى القصير.

فولكر تريير

“دبي مول” يستقبل80 مليون زائر

أعلن��ت “إعم��ار مول��ز”، التي تمتلك ش��ركة 
إعمار العقاري��ة حصة األغلبية فيه��ا، عن تبوؤ 
“دب��ي مول” - أكب��ر وجهات التس��وق والترفيه 
ف��ي العالم - ص��دارة الوجهات الس��ياحية األكثر 
اس��تقطاباً لل��زوار في العال��م للع��ام الرابع على 
التوال��ي مع اس��تقباله أكثر م��ن 80 مليون زائراً 

خالل عام 2014.
ووفقاً لمجلة “بزنس إنس��ايدر” األميركية، فقد 
تجاوزت أعداد زواره خالل عام 2014 مثيالتها 
في الوجهات العالمي��ة الرائدة مثل ميدان “تايمز 
س��كوير” بمدين��ة نيوي��ورك األميركي��ة )ال��ذي 
اس��تقبل 39.2 مليون(، وشالالت نياغرا )22.5 
مليون(، وحديقة سنترال بارك بنيويورك )37.5 
مليون(، ومحطة “يونيون ستيشن” في العاصمة 

األميركية واشنطن )32.85 مليون(، ومملكة السحر التابعة لمدينة الترفيه “ديزني 
الن��د” ف��ي أورالندو )17.5 مليون(، وبرج إيفل ف��ي باريس )7 مليون( وغيرها. 
وهو يس��اهم بق��وة في دعم قطاع التجزئ��ة بالمدينة، والذي من المتوقع أن يش��كل 

حوالي 5 % من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لدبي.
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تدشين عمليات مصنع البدع سويتش قير

البدع،  مجموع��ة  أعلن��ت 
المتعددة األنشطة التي مجلس 
إدارته��ا الش��يخ س��حيم ب��ن 
عبدالعزيز بن سحيم آل ثاني، 
ع��ن افتتاحها البدع س��ويتش 
قي��ر، أكبر مصن��ع  في قطر 
إلنتاج  وحدات السويتش قير، 
والتغليف  المعدنية،  واأللواح 

اآلل��ي للمعادن باس��تخدام البودرة، والتجارة العامة. وش��يد المصنع على مس��احة 
14000 مت��ر مرب��ع وهومجهز بمعدات تكنولوجية وفق أعل��ى المعايير العالمية، 
ومن ضمنها: تقنية تغليف المعادن بالبودرة، التقطيع اآللي باس��تخدام الليزر وثاني 
أكسيد الكربون، صقل وثقب المعادن آليا، طي المعادن، آالت قطع النحاس، أنظمة 
الثقب والنحت، ع��الوة على معدات خاصة الختبار الجودة، والتصليح والخدمات 

األخرى.
وس��يقوم المصن��ع بخدمة العديد م��ن القطاعات الهامة في الدول��ة ومنها: قطاع 
البترول والغاز، توزيع الطاقة، قطاع الس��كك الحديدية، المالعب، والبنية التحتية 

الصناعية والتجارية.

وقع��ت كل م��ن قب��رص ومص��ر مذك��رة تفاه��م 
ستعمل كأساس التفاقية مفصلة لشراء الغاز الطبيعي 
القبرص��ي. وقال بيان مش��ترك انه ت��م توقيع مذكرة 
التفاهم في القاهرة بواس��طة وزي��ر الطاقة القبرصي 
يورغ��وس الكوتريب��س ووزي��ر البت��رول والثروة 
المعدني��ة المصري ش��ريف اس��ماعيل ف��ي حضور 

رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب.
وذكر البي��ان: أن الهدف ه��و التوصل التفاقية في 

غضون 6 أشهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.

قبرص ومصر توقعان اتفاقية
بشأن الغاز

أظهر تقري��ر أصدرت��ه هيئة اإلحصاء الروس��ية 
“روس ستات”، أن أغنى 10 % من الروس يملكون 
ث��روات تزيد بنحو 16.8 مرة ع��ن ال�10 % األفقر. 
وهذا المؤش��ر يزيد بنحو 1.6 م��رة عن أعلى معدل 
تنصح به األمم المتحدة. ولفت خبراء إلى أن مؤش��ر 
ث��روات ال�10 % األغنى، قد تزي��د ما بين 40 و50 
مرة عن ثروات ال�10 % األفقر، وذلك بسبب التهّرب 
الضريبي واقتصاد الظل. ويتحكم المليارديرات بأكثر 
من ثلث مقدرات روسيا، ما يشير إلى خلل كبير رافق 
عمليات التخصيص في تس��عينات الق��رن الماضي، 
ونظام الضرائب الذي ال يفرض نسباً تصاعدية على 

زيادة معدالت الدخل.

المليارديرات يسيطرون
على ثروات روسيا

الجزائر تواجه تراجع النفط من موقع قوة

قال مدير قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في 
صن��دوق النقد الدولي مس��عود أحمد:  إن الجزائر 
تواجه فترة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية 

من موقع قوة بفضل احتياطاتها المالية الكبيرة.
وأوضح أن الجزائر استغلت فترة ارتفاع أسعار 
النفط لتطوير وتعزيز هامش المناورة. واعتبر أن 
هامش المناورة ال��ذي تملكه الجزائر “مهم” وأن 

احتياط��ات النقد “المريحة” التي تملكها الجزائر “ستس��مح له��ا باالنتقال إلى هذا 
الوضع الجديد )تراجع أسعار النفط( بصفة تدريجية”.

ودع��ا مس��عود الجزائر إلى إج��راء إصالحين ضروريي��ن لمواجهة التحوالت 
المس��تقبلية، ويتعل��ق األمر بالتقوي��ة المالية واالقتصادية بحيث يت��م تكييف نفقات 
ومداخيل الدولة مع سعر نفط في حدود 50 و 70 دوالرا للبرميل بدل 100 دوالر 

أميركي للبرميل.
أم��ا اإلص��الح الثاني الض��روري فيتعل��ق بتنوي��ع اقتصادها من خ��الل تنويع 
الصادرات وتطوير الصناعة والمؤسس��ات العمومية والخاصة وتعزيز الش��راكة 
م��ع المؤسس��ات األجنبية إلى جانب تحس��ين من��اخ األعمال الذي يتطلب حس��به 

إصالحات هيكلية.
يذكر أن احتياطي الجزائر من النقد األجنبي بلغ 185 مليار دوالر أميركي حتى 

كانون الثاني / يناير 2015.

مسعود أحمد
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روسيا والصين تعززان التعاون بمجاالت الطاقة

أك��د نائب رئي��س مجلس الدول��ة الصيني 
تش��انغ قاو لي أن التعاون بين بالده وروس��يا 
في مجال الغاز الطبيع��ي أصبح أكثر عملية 

وكفاءة وتحقيقا للمنفعة المتبادلة.
وقال تشانغ بعد اجتماعه مع رئيس شركة 
غازبروم  الروسية للغاز، اليكسى ميللر: إن 
الغاز الطبيعي مجال هام للتعاون الثنائي في 

مجال الطاقة.
وأض��اف: إن البلدي��ن س��وف يواص��الن 
تطوير شراكتهما اإلستراتيجية، وان مشروع 

المسار الشرقي لخط أنابيب الغاز الطبيعي بين الصين وروسيا يجب تسريعه، كما 
ينبغي توسيع التعاون في الجزء المتقدم من الصناعة والبناء وتصنيع األجهزة.

من جهته، قال ميللر: إن روس��يا س��وف تواصل التعاون م��ع الصين في قطاع 
الطاقة واالستفادة من الطاقات الضخمة.

وقد وقعت الصين وروس��يا على اتفاق في أيار/مايو 2014 حول المسار الشرقي 
لخ��ط أنابيب الغاز الطبيعي بين البلدين. ويس��تهدف العقد الذي يس��تمر ثالثين عاما 
تزويد الصين بمقدار 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من عام 

.2018
صدر حكم على أبل بدفع 532.9 مليون دوالر بعد 
أن خلص��ت هيئ��ة محلفين اتحادية إل��ى أن برنامجها 
آي.تيون��ز ينتهك 3 براءات اختراع تعود ملكيتها إلى 
شركة سمارت فالش لبيع تراخيص البراءات ومقرها 
تكس��اس. ورغ��م أن س��مارت فالش كان��ت تطالب 
بتعويض قدره 852 ملي��ون دوالر، فإن الحكم  يظل 
ضربة باهظة التكلفة لعم��الق التكنولوجيا األميركي 

والشركة األعلى قيمة في العالم.
وأشارت أبل إلى أن الحكم دليل جديد على ضرورة 
إصالح نظام براءات االختراع للحيلولة دون مواجهة 
دعاوى قضائية من ش��ركات مثل س��مارت فالش ال 

تصنع المنتجات بنفسها.
وكانت س��مارت فالش أقامت دعوى بحق أبل في 
أيار/ماي��و 2013، حيث قال��ت إن تطبيقها آي.تيونز 
ينتهك براءات اخت��راع لها فيما يتعلق بالوصول إلى 
األغاني والتس��جيالت المص��ورة واأللعاب المحملة 

عبر االنترنت وتخزينها.

تغريم “أبل” 533 مليون دوالر

“هابانوس” تستعد لدخول السوق األميركية

قالت شركة هابانوس صانعة السيجار 
الكوبي  إنها تتطلع إلى الفوز بما يتراوح 
بين 25 و30 % من سوق السيجار الفاخر 
في الواليات المتحدة إذا رفعت واش��نطن 
حظره��ا التجاري على كوبا لتبيع ما بين 

70 مليون و90 مليون سيجار سنويا.
وهابانوس مشروع مش��ترك مناصفة 

بين الدولة الكوبية وشركة إمبريال توباكو وسجلت مبيعات قيمتها 439 مليون دوالر 
ف��ي ع��ام 2014 دون الوصول إلى الس��وق األميركية. وقد تحس��نت احتماالت أن 
ترف��ع الوالي��ات المتحدة حظره��ا التجاري المفروض منذ 53 عام��ا بعد أن أعلنت 
واشنطن وهافانا في 17 من كانون األول/ ديسمبر 2014 عزمهما استعادة العالقات 

الدبلوماسية.
وبموجب اللوائح التنظيمية التي نشرت منذ ذلك الحين تسمح الواليات المتحدة اآلن 
للمس��افرين األميركيين إلى كوبا أن يرجعوا ومعه��م بصورة قانونية ما قيمته 100 
دوالر من التبغ والخمور لالستخدام الشخصي األمر الذي قالت هابانوس إنه سيكون 
ل��ه أثر فوري على مبيعاته��ا في كوبا. وقال مديرون كبار في الش��ركة  إنه بمرور 
الوقت تتوقع هابانوس أن تقتنص 70 % من السوق األميركية أي ما يماثل حصتها 

من السوق في أماكن أخرى من العالم.

أكد المكتب الوطن��ي للهيدروكاربونات والمعادن 
في المغرب، إن شركة غلف ساندز بتروليوم عثرت 
عل��ى غاز في بئ��ر دوار أوالد بلخير1- في المملكة 

في امتياز سبو البري.
وقال المكت��ب إنه تم حفر البئر بعمق 1127 مترا 
وضخ بمعدل 175 ألف متر مكعب يوميا خالل أربع 
س��اعات. وجرى تعليق البئر لحين إنتاج المزيد من 
الغاز في المس��تقبل. وهذا هو ثالث اكتش��اف غازي 

لشركة غلف ساندز في المغرب.
وفي كان��ون الثاني/يناير 2015، قالت الش��ركة، 
إنه��ا اكتش��فت احتياط��ات غ��از في بئره��ا دردارة 

جنوب شرق1- بنفس المنطقة.

اكتشاف حقل غاز في المغرب
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تتوفر الجزائر على 4940 تريليون قدم مكعب من 
احتياط��ات الغاز الصخري 740 تريليون قدم مكعب 
منها قابلة لالس��تخراج  بنسبة 15% حسب تقديرات 
أنجزتها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع 
شركات نفطية دولية على خمس أحواض صحراوية 
حس��بما صرح به مصدر مقرب من سوناطراك. وقد 
تم حساب االحتياطات القابلة لالستخراج في أحواض 
احنات وتيميم��ون ومويدير وإليزي وبركين بنس��بة 

15% من قابلية االستخراج.
وتحت��ل الجزائ��ر المرتب��ة الرابع��ة عالمي��اً فيم��ا 
يخص الموارد القابلة لالس��تخراج تقنيا بعد الواليات 
المتحدة )بنس��بة تتراوح بين 20% و50%( والصين 
واألرجنتين حس��ب توضيحات المصدر الذي اس��تند 
إلى تقرير صدر س��نة 2013 ح��ول الغاز الصخري 
عن الوكالة الدولي��ة للطاقة. وبخصوص االحتياطات 
الس��ائلة )بترول غاز مكثف( في األحواض الخمس��ة 
المذكور فتبل��غ 248 مليار برميل. وقال المصدر، أن 
هذه التقديرات وضعت بفضل مخطط عمل لتقييم الغاز 
الصخري شرع فيه سنة 2009 ويمتد لغاية 2020. وتم 
إنجاز الدراسات حول مخزون الغاز الصخري وتنفيذ 

عمليات الصدع بمساعدة شركات خدمات أميركية.

الجزائر الرابعة عالميًا
باحتياطات الغاز الصخري

رغم صدور قانوني الجمارك واإلنفاق االستهالكي 
اللذين خفضا الرس��وم على اس��تيراد الس��يارات في 
سورية، فإن اس��تيرادها انخفض بشكل كبير بحسب 
أرقام المديرية العامة للجمارك إلى 4600 سيارة في 
3 س��نوات من عمر األزمة التي مرت بها س��ورية، 
مقارن��ة مع ع��ام 2010 ال��ذي بلغ عدد الس��يارات 

المستوردة فيه 87000 سيارة.

سورية: 4600 سيارة مستوردة

ُعمان أفضل وجهة سياحية للعام 2015

تم اختيار س��لطنة ُعمان كأفضل وجهة سياحية 
ف��ي العال��م للع��ام 2015 ، وذل��ك وفق��اً للتقرير 
 ،)Skift( ”األخير الصادر عن موقع “س��كيفت
أكبر م��زّود عالمي للمعلومات والبيانات المتعلّقة 

بقطاع السياحة والسفر.
جاء هذا التصنيف نظراً إلى التجربة السياحية 
العربي��ة الممتازة التي تقّدمها الس��لطنة للس��ياح 
والتي تجمع بين عراقة الحضارة العربية التقليدية 

والحداثة العصرية.

الفارج تخفض قيمة أصولها في سورية والعراق

قالت مجموعة االس��منت الفرنس��ية الف��ارج إنها جنبت 385 ملي��ون يورو )439 
مليون دوالر( كمخصصات النخفاض القيمة في أصولها في سورية والعراق في حين 
توقعت أن تنمو س��وق االس��منت بين 2 و5 % في 2015 وأن تشكل األسواق الناشئة 
مصدر النمو الرئيسي. وأبدت الشركة أملها في استكمال خطط االندماج مع نظيرتها 
السويسرية هولسيم في النصف األول من 2015. وقالت: إن صافي الربح بعد الفائدة 
والضرائب واإلهالكات واستهالك الديون بلغ 679 مليون يورو في الربع األخير من 

العام الماضي بانخفاض 4 % جراء التطورات السلبية لسعر الصرف.
وتوقعت الشركة أن يبلغ صافي الربح بعد الفائدة والضرائب واإلهالكات واستهالك 

الديون بين ثالثة ملي��ارات و3.2 مليار يورو في 
الع��ام الحالي وأكدت على أهدافها الحالية لخفض 

التكلفة.

“توتال” تقلص استثماراتها

تعتزم ش��ركة النفط الفرنسية العمالقة توتال خفض 
االس��تثمار والوظائف في 2015 وتس��ريع وتيرة بيع 
أصوله��ا بعد أن ش��طبت 6.5 ملي��ار دوالر في الربع 
األخير من العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط. 
ومن المتوقع أن تبيع الش��ركة أصوال بخمسة مليارات 
دوالر هذا العام. وعلى غرار منافس��يها من ش��ركات 

إنتاج النفط اضطرت الش��ركة إلى ش��طب قيمة أصول في قطاع الرمال النفطية في 
أميركا الشمالية وأصول للغاز الصخري في الواليات المتحدة وأنشطة تكرير أوروبية 

بسبب هبوط أسعار النفط بمقدار النصف منذ يونيو/حزيران 2014 وتباطؤ الطلب.
وق��ال المدير المالي للش��ركة باتريك دي الش��يفارديير: إن إجمالي مخصصات 
انخف��اض القيمة ف��ي 2014 بلغ 7.1 مليار دوالر وإن م��ن المأمول تقليص نقطة 
التعادل للشركة 40 دوالرا للبرميل لتصل إلى نحو 70 دوالرا. كما تعتزم الشركة 

االستغناء عن نحو ألفي وظيفة على مستوى العالم بنهاية العام الحالي.

باتريك دي الشيفارديير
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كش��ف رئي��س المعهد 
لالقتص��اد  الك��وري 
والتج��ارة،  الصناع��ي 
أن  كي��م،  دوه��وون 
ب��الده تعت��زم مضاعف��ة 
اس��تثماراتها بالس��عودية 
خالل عام 2015، مشيرا 
إلى أن سيول تستثمرحالياً 
والمناط��ق  الم��دن  ف��ي 

الصناعية في السعودية، وأن واقع االقتصاد العالمي يحتّم 
المضي قدماً نحو تعزيز التعاون، في س��بيل دعم دول 
أخرى لتحس��ين االقتصاد ورفع مستوى الدخل. ولفت 
إلى أن الجمع بين متانة االقتصاد السعودية وقدرته على 
النمو، والمعرفة الكورية، سيعزز االقتصاد العالمي من 

حيث التطور واستدامة التنمية.
وق��ال: أن االقتصاد الس��عودي بدا متماس��كا حيال 
انخفاض أسعار النفط بشكل لم يكن له مثيل من قبل، مبينا 
أن المملكة تتبع سياسة توازن بين اإلنتاج والسعر الذي 
يفرضه الواقع بشكل ال يؤثر على وضعها االقتصادي 

في ظل توجهها نحو تعزيز التنويع االقتصادي.

40% من االيطاليين يؤيدون التخلي عن اليورو كوريا الجنوبية تعتزم زيادة
استثماراتها في السعودية

أن  لل��رأي  اس��تطالع  أظه��ر 
40% م��ن اإليطاليي��ن يؤي��دون 
التخل��ي ع��ن العمل��ة األوروبية 
الموح��دة )الي��ورو( والعودة إلى 

الليرة.
وقال معهد يوريسبس لألبحاث 
ف��ي تقرير: إن هذا يمثل قفزة من 
25.7 % ف��ي نفس االس��تطالع 
ال��ذي أج��ري في الع��ام 2014. 

وه��ذا التغيير ش��يء مفاجئ بش��كل خ��اص إليطاليا، حي��ث الناس مؤي��دون بقوة 
بش��كل تقليدي ألوروبا ولديهم ثقة في مؤسس��ات االتحاد األوروبي تفوق ثقتهم في 

المؤسسات الوطنية التي تعاني من عدم االستقرار السياسي والفساد.
وقال رئيس يوريس��بس جيان ماريا فارا: في الع��ام الماضي فقط، أبرزنا حقيقة 
أن اإليطاليين يواصلون دعم اليورو على الرغم من عدم ثقتهم في مؤسساتنا، ملقياً 
باللوم على التباطؤ االقتصادي المستمر منذ وقت طويل في ارتفاع مشاعر النفور 

من اليورو.
وأضاف: عدد الناس الذين يعيشون في فقر يتزايد. التوقعات االقتصادية الضعيفة 

وصلت إلى مستويات محبطة.

جيان ماريا فارا
دوهوون كيم

قالت ش��ركة هاليبرتون-عم��الق الخدمات النفطية 
األميرك��ي- إنها تتوقع تس��ريح ما بين 6.5 إلى 8 % 
من العاملين في وحداتها حول العالم بسبب “أوضاع 
الس��وق الصعب��ة” الناتجة عن هبوط أس��عار النفط . 
وأضافت: أن االس��تغناء عن العمالة سيش��مل جميع 
عملياتها. وهبطت أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ 
حزيران/يونيو بس��بب تخمة المعروض في األسواق 
العالمية مما أجبر ش��ركات نفطية كثيرة على خفض 

اإلنفاق وتسريح عمال.

“هاليبرتون” تعتزم
شطب وظائف

“أرسيلور ميتال” تتوقع تراجع أرباحها

توقعت مجموعة أرسيلور ميتال، أكبر منتج للصلب في العالم، انخفاض أرباحها 
ف��ي 2015 ولي��س زيادتها كما كان متوقعا، مع تأثر أرباح التعدين س��لباً بأس��عار 

الحديد الخام وتباطؤ نمو سوق الصلب.
وقالت المجموعة التي تعطي مؤشرا مهما على مدى متانة االقتصاد العالمي: إن 
معدل االستهالك العالمي للصلب سينمو بنسبة تتراوح بين 1.5 و2 % في 2015 
انخفاض��اً من نح��و 2.5 % في العام الماضي. وذكرت أن أرباحها األساس��ية من 
أنش��طة التعدين تراجعت إلى أقل من النص��ف في الربع األخير من العام الماضي 

إلى 232 مليون دوالر من 582 مليونا قبل عام.
وبعد هبوط أسعار الحديد الخام 47 % في العام الماضي، تراجعت 13 % أخرى منذ 

بداية 2015 وسط تخمة في 
المعروض في الوقت الذي 
زادت فيه ش��ركات كبرى 
في قطاع التعدين المنخفض 
لزي��ادة  اإلنت��اج  التكلف��ة 
الش��حنات إلى الصين التي 
العام  اس��تهالكها  انكم��ش 
الماض��ي للمرة األولى منذ 

عام 1981.
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لبنان يشارك في 12 برنامجًا لإلتحاد األوروبي
بروتوكول للتعاون وتأكيد أجندة اإلصالح والدعم

على نحو يهدد النموذج اللبناني واستقراره”.
وقال باس��يل: عقدنا الي��وم مباحثات مثمرة 
بي��ن لبنان واإلتحاد األوروبي وذلك في إطار 
مجلس الش��راكة األوروبية، إذ بحثنا العالقة 
الثنائية بين الطرفين التي شهدت في المرحلة 
الس��ابقة تطوراً نوعي��اً. وقد عبّرنا عن رغبة 
لبنان في اس��تطالع اآلفاق المستقبلية للتعاون 
وذلك بش��كل يتناس��ب مع القدرات المتوافرة 
لدى الطرفين. كما ش��كرنا االتحاد األوروبي 
على دعمه للبنان وعبّرنا عن أملنا بمزيد من 
الدعم المستقبلي حيث أن الحاجات والتحديات 
تتزايد في المنطقة. وإنني أطرح السؤال التالي 
على أوروبا )هل نترك النموذج اللبناني الذي 
يش��كل قيمة مضاف��ة في المنطق��ة ليتزعزع 
اس��تقراره بفع��ل كل ه��ذه التحدي��ات الت��ي 
عددناها، أم علينا أن نحمي لبنان ليبقى منارة 

لالعتدال والتسامح في الشرق األوسط؟(.
تفعيل عمل المؤسسات اللبنانية

م��ن جهتها، تحدث��ت موغورين��ي فقالت: 
أجرينا محادثات سياس��ية مع الوزير باس��يل 
قب��ل اجتماع مجلس الش��راكة وبحثن��ا عدداً 
م��ن النق��اط المش��تركة عبّرن��ا خالله��ا عن 
دع��م المفوضية األوروبية لوحدة واس��تقرار 
واستقالل لبنان وس��يادة أراضيه. كما ناقشنا 
الوض��ع في س��ورية وتأثيره عل��ى المنطقة، 
أعدن��ا التأكي��د على تفعيل عمل المؤسس��ات 

اللبنانية ضمن اإلطار الدستوري.

انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكس��ل، 
أعمال مجلس الش��راكة األوروبي - اللبناني 
في دورته الس��ابعة، منذ التوقي��ع على اتفاق 
الش��راكة بي��ن الجانبي��ن ف��ي ع��ام 2006. 
وشكل االجتماع فرصة للطرفين لبحث سبل 
التعام��ل مع التحديات التي يواجهها لبنان في 
ه��ذه الظروف االس��تثنائية، ومنه��ا تحديات 
وإنس��انية  وأمني��ة،  اقتصادي��ة، وسياس��ية، 

واجتماعية.
ووقع وزير الخارجية والمغتربين جبران 
باس��يل ووزيرة خارجي��ة االتحاد األوروبي  
فيديري��كا موغورين��ي، عل��ى بروتوك��ول 
خاص يس��مح للبنان بالمش��اركة في برامج 
لل��دول  المخصص��ة  األوروب��ي  االتح��اد 
األعض��اء، ويبل��غ عدده��ا 12 برنامجاً في 
ميادين مختلفة. وتم التوقيع في مقر المجلس 
األوروبي، إثر انتهاء أعمال مجلس الشراكة 
اللبناني - األوروبي الذي ترأسه عن الجانب 
األوروب��ي موغورين��ي، بحض��ور مفوض 
التوسع وسياسة الجوار يوهانس هان، وعن 
الجان��ب اللبنان��ي الوزي��ر باس��يل بحضور 

وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم.
عقد مؤتمر مراجعة إقليمي

وكشف باسيل خالل الجلسة، عن نية لبنان 
عق��د مؤتمر مراجعة إقليمي لسياس��ة الجوار 
في بيروت في الربيع المقبل بمشاركة الدول 
العربي��ة المتوس��طية واالتح��اد األوروب��ي. 
وأع��رب المفوض ه��ان عن تقدي��ر االتحاد 
لهذه المبادرة اللبنانية التي تدل على محورية 
دور لبنان في منطقته، وعلى األدوار الدولية 

الفاعلة التي تؤديها الديبلوماسية اللبنانية.
وبع��د التوقي��ع عق��د باس��يل وموغوريني 
مؤتمراً صحافياً مش��تركاً، أكد فيه باسيل أن 
“اإلرهاب يس��تهدف لبنان لإلضرار بنسيجه 
االجتماع��ي، وإن القوات المس��لحة تواجهه 
مدعومة من الش��عب اللبناني”، الفتاً االنتباه 
إل��ى “أن التحدي اآلخر ال��ذي يواجهه لبنان 
هو التدفق غير االعتيادي لالجئين السوريين 
والذي بات يشكل عبئاً سياسياً، أمنياً واقتصادياً 

أضاف��ت: أن االتحاد االوروبي يأخذ على 
محمل الجد التحدي��ات األمنية التي فرضتها 
األزمة الس��ورية على لبنان بش��كل خاص، 
الس��يما ان الجي��ش يضطلع بدور أساس��ي 
في حماية اس��تقرار لبن��ان وأمنه، والتصدي 
للتهديدات االمنية باالشتراك مع سائر القوى 
المسلحة. وأشارت إلى “ان لبنان يبذل جهداً 
لتأمين م��الذ آمن لالجئين الس��وريين اذ انه 
يس��تضيف العدد األكبر منه��م”. مؤكدة “أن 
االتحاد األوروب��ي جاهز لتقديم الدعم للبنان 
في مواجهة هذه التحديات. كما سبق وقدم في 
العام الماضي مساعدات إنسانية بقيمة 180 
مليون ي��ورو، واعلن عن تقدي��م 37 مليون 

يورو”.
وشددت على “ان المفوضية األوروبية قد 
تبنت اس��تراتيجية لمساعدة العراق وسورية 
ف��ي محاربة تنظيم داعش مما يس��اعد هذين 
البلدي��ن وجيرانهم��ا بم��ا فيهم لبن��ان لتأمين 
مناطق إنس��انية آمن��ة وتطويره��ا”. ولفتت 
االنتباه إلى “أن البح��ث تناول أيضاً تطوير 
العالق��ات الثنائية بين الطرفين وتنفيذ اتفاقية 
الش��راكة المتعلق��ة بخطة دع��م الجوار. كما 
وقعنا على اتفاقية الش��راكة التي تتيح للبنان 
المش��اركة ف��ي البرامج الخاص��ة بأعضاء 
االتح��اد األوروب��ي، ما يس��اهم ف��ي تحقيق 
إصالحات وتحديث في دول الجوار لالتحاد 

االوروبي”.



البنك والمستثمر  |  آذار/ مارس 2015

عالم االقتصاد

49

إدماج االقتصاد غير الرسمي وتنمية مستدامة ومشاريع
مصر: خطة إصالح اقتصادي شاملة للنهوض

كش��ف رئيس ال��وزراء المصري إبراهيم محل��ب، أن بالده بدأت 
خطة إصالح اقتصادي ش��املة تس��تهدف التنمية المستدامة واحتواء 
المجتمع بجميع أطيافه لتحقيق نس��ب نمو مرتفعة في كل المجاالت، 
مش��يرا إل��ى أن أبرز نقاط ه��ذه الخطة تتضمن تمويل مش��روع قناة 
الس��ويس ال��ذي تمكن من جمع 8.5 ملي��ارات دوالر في 8 أيام فقط، 

األمر الذي اعتبر إنجازا الفتا في أسواق المال.
وقال محلب خالل مش��اركته في فعالي��ات القمة الحكومية في دبي 
أخيراً: إن الخطة س��تتبلور في برامج زمنية محددة ودقيقة، وتعكس 
آمال الش��عب نحو بن��اء دولة حديث��ة ديمقراطي��ة، وحكومة ملتزمة 
تخدم ش��عبها بإصرار وتتقبل النق��د وتعترف باألخطاء وتقضي على 

الوساطة والمحسوبية.
استشراف حكومات المستقبل

وجاء حديث رئيس مجلس الوزراء المصري في الجلسة الرئيسية 
لفعاليات اليوم الثالث للقمة الحكومية بحضور الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكتوم تحت عنوان “استشراف حكومات المستقبل”، حيث طرح 
تجربة بالده في استش��راف المس��تقبل وخط��ة اإلصالح االقتصادي 

التي تتبناها الحكومة المصرية.
وق��ال: إننا في مصر بدأنا البناء متحدين كل التحديات، واثقين باهلل 
وبش��عبنا، وبدأنا خطة إصالح اقتصادي تستهدف التنمية المستدامة، 
الت��ي تحتوي المجتم��ع كله، لتحقي��ق معدالت نم��و، ولتقديم نموذج 
اعتمد على رؤية قائد، وإرادة ش��عب، ش��عب أكد مرات ومرات عن 
استش��رافه لمس��تقبله، وانعكس ذلك في نتائج استفتائه على دستوره، 
وانتخابه لقيادته بش��به اإلجماع، وتقبله بإصرار لخطوات اإلصالح 
االقتصادي، التي شهدت رفع الدعم الجزئي عن المحروقات والطاقة.
أض��اف محل��ب: إن آليات تنفيذ هذه الخطة س��تتم من خالل إدماج 
االقتص��اد غير الرس��مي ليصبح رس��ميا وفق انضباط مالي حس��ب 
المعايي��ر الدولية، والبدء في تنفيذ مش��روعات عمالقة لخلق فرص 
جديدة للتش��غيل أبرزها مش��روع قناة الس��ويس، وتنفيذ شبكة طرق 
وبدء اس��تصالح مليون فدان زراعي، إلى جانب إجراءات اإلصالح 
التش��ريعي وتهيئة المناخ االس��تثماري من خالل وضع قوانين تيسر 
ذلك وتفعل سياسة الشباك الواحد وتسمح بالخروج األمن من السوق، 
حيث تم إصدار قانون خاص لمش��روع منطقة قناة السويس يجد آلية 

فاعلة لحل المنازعات التي تواجه المستثمر.
حزمة أخرى من القوانين

وأكد رئي��س الوزراء المصري وجود حزم��ة أخرى من القوانين 
على سبيل المثال ال الحصر، قانون المناجم والثروة المعدنية، قانون 
تفضيل المنتج المصري، قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر، 
قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، الذي يعد أكبر إصالح إداري مر 

به الجهاز الحكومي المصري.

ولف��ت إلى أن الحكوم��ة المصرية نجحت رغ��م كل التحديات في 
االلتزام بس��داد جزء كبي��ر من ديون الش��ركات األجنبية العاملة في 
مجال التنقيب عن المواد البترولية، مما يؤكد على المصداقية، ووفاء 

الحكومة بتعهداتها.
وأوضح أن الحكومة المصرية أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الفساد 
مهمته��ا وضع القواني��ن، وأعلن نتائج الربع األول م��ن العام المالي 
2014 و2015. وق��ال: إن س��وق الم��ال حق��ق أداء ف��اق التوقعات 
كأفضل أس��واق العالم تحقيقا للعوائد، وتوقع أن تحقق مصر نموا في 
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 4 في المئة، مقارنة بنحو 2.2 في المئة 
في العام الماضي. وتوقع رئيس الوزراء المصري أن ينخفض العجز 
في الناتج المحلي ليصل إلى 10 في المئة بدال من 14 في المئة خالل 

العام الماضي.
وتاب��ع قائالً: إننا اآلن نعد لمؤتمر تنمية ودعم االقتصاد المصري: 
)مصر المس��تقبل( بش��رم الش��يخ، في مارس/آذار 2015، إلعالن 

استشراف الحكومة لمستقبل اقتصادي زاهر، وتنمية مستدامة.
ووجه محلب الدعوة للمشاركة في فرص حقيقية لالستثمار بمصر، 
بلد األمن واألمان، مؤكدا أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
حريصة أشد الحرص على مواجهة كل الصعاب والتحديات، والسير 
بخطى ثابتة الس��تكمال بنائها السياسي، والوصول للمحطة األخيرة، 
ف��ي خريطة الطريق، ولقد بدأنا إج��راءات انتخابات مجلس النواب، 
وتم فتح باب الترش��ح، وس��تجرى االنتخابات خالل شهري مارس/ 
آذار وأبريل/نيسان 2015، لتكتمل ركائز الدولة المدنية الديمقراطية 

الحديثة، بمؤسساتها التشريعية، والقضائية والتنفيذية.

 إبراهيم محلب
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تمديد برنامج اإلنقاذ المالي في منطقة اليورو
اليونان ترفض اإلمالءات وتشارك في صوغ اإلصالحات

الى اتفاق ال شيء يضمن تمويل البالد.
واعترف فاروفاكيس بأنه “لم نذهب بعيداً جداً. ستجري مفاوضات 

جدية في األسابيع المقبلة حول وسائل سد ثغرة الميزانية للبالد”.
وتعهدت اليونان أيضاً بعدم اتخاذ اجراءات احادية الجانب واحترام 

وعودها بتسديد األموال لدائنيها.
وق��ال الوزير اليوناني ان الحكومة س��تعفى ف��ي المقابل من فرض 
ضريبة جديدة على القيمة المضافة أو اقتطاعات في رواتب التقاعد أو 

رفع المزيد من القيود عن سوق العمل.
وعبّ��ر فاروفاكيس عن ارتياحه ألنها “بداية مرحلة جديدة من دون 
مذكرة” كانت تنص على إجراءات تقشف صارمة منذ 2010. وقال: 
وعدنا بكتابة مذكرتنا الخاصة بنا، مؤكدا ان “اليونان تترك اإلمالءات 
خلفها وأصبحت مشاركاً في صياغة اإلصالحات وتحديد مصيرها”.

صندوق النقد يتحفظ
غي��ر أن مدي��رة صن��دوق النق��د الدولي وصف��ت حزم��ة التدابير 
اإلصالحية التي وعدت بها اليونان بأنها غير واضحة، مش��ددة على 
أن المطلوب هو المزي��د من الضمانات المحددة لتنفيذ إصالحات في 

معاشات التقاعد ومنظومة الضرائب وملف الخصخصة.
وارتفعت األس��واق المالية األوروبية بعد االتفاق مدفوعة بانتعاش 
اآلم��ال لتجاوز أزمة اليونان وتالف��ي انهيار مصرفي وإفالس الدولة 

اليونانية وخروجها من منطقة اليورو.
لكن الشكوك ال تزال تحوم حول مستقبل اليونان على المدى البعيد، 
وذلك بعدما قال رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية الهولندي يروين 
ديسلبليم ألعضاء في البرلمان األوروبي إن أثينا قد تحتاج لحزمة إنقاذ 

ثالثة بعد تلقيها اثنتين بقيمة 240 مليار دوالر منذ العام 2010.

نجحت اليونان  في تمديد برنامج اإلنقاذ المالي أربعة أش��هر بعدما 
وافق ش��ركاؤها ف��ي منطقة اليورو على خط��ة اإلصالح التي قدمتها 
الحكومة اليونانية اليس��ارية الجديدة، والتي تتعهد بأن اإلنفاق لتخفيف 

الضغوط االجتماعية لن يؤثر على ميزانية البالد.
واتخ��ذ وزراء المالي��ة القرار في مؤتمر عب��ر الهاتف عقده رئيس 
مجموع��ة اليورو يورين ديس��لبلوم بعدما أرس��لت إليه حكومة رئيس 
الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قائمة تفصيلية باإلصالحات التي 
تخط��ط لتنفيذها في نهاية حزيران/يونيو 2015. وتس��مح تلك المهلة 
في تفادي انهيار مصرفي وش��يك وإفالس حكومي محتمل في الوقت 
الحاض��ر لك��ن هناك مفاوضات صعبة قريبا بش��أن مس��تقبل اليونان 

االقتصادي على األجل البعيد.
وب��دأت أثينا محادثات مع االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي 
بش��أن سد العجز المالي لهذا العام. وتتضمن المحادثات السماح ألثينا 
بإصدار مزيد من أذون الخزانة قصيرة األجل واستخدام أرباح البنك 

المركزي األوروبي على السندات اليونانية.
تصريحات أوروبية

واعتب��ر مفوض الش��ؤون االقتصادية في االتح��اد األوروبي بيير 
موسكوفيتش��ي أن تمدي��د برنامج اإلنق��اذ المالي لليونان س��اعد على 
تفادي أزمة فورية ولكنه مجرد نقطة البداية لمحادثات بشأن تفاصيل 
اإلصالحات التي يجب على أثينا تنفيذها للحصول على التمويل. وقال 
موسكوفيتش��ي: القائمة  خطوة أولى مهمة للغاية وال تعني أننا وافقنا 
عل��ى تل��ك اإلصالحات إنما تعن��ي أن هذا النهج ج��دي بدرجة كافية 

إلجراء مزيد من المناقشات بشأنها.
من جهته أبدى رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراغي ترحيبا 
متحفظا وقال إنه سيراقب عن كثب أي انحراف عن التعهدات السابقة.

وق��ال وزي��ر المال اليونان��ي ياني��س فاروفاكيس ان��ه إذا رفضت 
المقترحات اليونانية “فس��نواجه مش��كلة. لن تصدر الموافقة لكن هذا 

األمر لن يحدث”.
من جهته، قال وزير المال الفرنس��ي ميشال سابان: ان اثينا وافقت 
في نهاية المطاف على البقاء تحت اشراف الجهات الدائنة لكن سيكون 
هن��اك عمل من طبيعة اخرى. س��يكون هناك بالتأكيد عمل سياس��ي، 

مشيرا الى ان اليونانيين لم يعودوا يريدون مقابلة “تقنيين”.
اما وزير المال األلماني المحافظ فولفغانغ شويبله الذي لم يعد يخفي 
اس��تياءه المتزايد من الحكومة اليونانية اليسارية الراديكالية الجديدة، 
فق��د صرح: ان الدخول الى الحكومة هو موعد مع الواقع وفي معظم 

األحيان األمر ليس جميالً كما هو في الحلم.
وقال ديس��لبليم: ان الئحة اإلجراءات س��تتحدد بحلول نهاية نيسان/ 
أبريل. واضاف: ان وحده “تقدم” كهذا سيس��مح باستئناف دفع أموال 
الى البالد، المجمد منذ ايلول/ سبتمبر الماضي. لكن بانتظار التوصل 

ألكسيس تسيبراس
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ال مؤشرات لتغيير في سياسة العرض من أوبك
توقع ارتفاع أسعار النفط قبل نهاية 2015

إلى نحو 70 دوالراً للبرميل مع اقتراب العام 
.”2016

أض��اف: ننص��ح المس��تثمرين ف��ي أنحاء 
الشرق األوسط وما وراؤه، بالحد من انكشافهم 
على النفط الخام على المدى القصير، وبالرغم 
من تراجع األسعار من مستويات فاقت 100 
دوالر أميركي للبرمي��ل العام الماضي، فإننا 
نؤكد مجدداً على رسالتنا اآلن وهي أن الوقت 
الحال��ي ليس ه��و الوقت المناس��ب لتبني أي 
انكشاف مباشر لفترة طويلة على النفط الخام.
وأش��ار التقرير إلى أن هناك احتمال بنسبة 
25 في المئة بأن أس��عار خام برنت، وغرب 
تكس��اس س��تراوح عند مس��توى 40 دوالراً 

توقع تقري���ر صادر عن “ي���و بي اس” 
إلدارة الث���روات، المزيد م���ن التراجع في 
أس���عار النفط الخام على الم���دى القصير، 
مشيراً في الوقت نفسه إلى بدء التعافي بدايةً 
من النصف الثاني من العام الحالي ليس���تقر 
بي���ن 67 و72 دوالراً أميركي���اً للبرميل في 

نهاية العام 2015.
ويش��ير التقرير، الذي ينش��ر قبيل الزيارة 
العامة التي ينظمها مكتب االستثمار الرئيسي 
التاب��ع لمجموعة “ي��و بي اس” ف��ي منطقة 
الش��رق األوس��ط ف��ي أذار 2015، إل��ى أن 
السوق لم تشهد حتى اآلن نهاية لزخم الهبوط 
عقب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة تراوح 
بين 14 و19 في المئة منذ بداية العام 2015.

وتدعو المجموعة من خالل تقريرها، الى 
تجنب االنكش��اف المباش��ر عل��ى النفط، في 
الوق��ت ال��ذي يؤدي فيه غي��اب أي تغيير في 
سياس��ة العرض م��ن منظمة ال��دول المنتجة 
للنف��ط “أوبك” إلى ابقاء األس��عار منخفضة، 
ويوف��ر أرضية لمزيد م��ن االضطرابات في 
األسعار خالل األش��هر الستة المقبلة. وتوقع 
التقرير خالل النصف األول من العام 2015، 
زي��ادة المعروض من النفط م��ا بين 1 و1.5 
مليون برميل يومياً، حيث يراوح االحتياطي 
النفطي للمملكة العربية الس��عودية حالياً على 
س��بيل المثال، بين 1 و2 مليون برميل يومياً، 
وهي الكمية التي قد يجري ضخها في السوق 
في ظل غياب إمدادات من أعضاء آخرين في 

منظمة األوبك.
توقعات سلبية

وقال الرئيس التنفيذي لالستثمارات العالمية 
إدارة الث��روات في مجموع��ة “ يو بي اس” 
مارك هايفيله: “تظل التوقعات المتعلقة بالنفط 
خالل النصف األول من العام الجاري سلبية، 
ف��ي الوقت الذي يخفف فيه تراجع الطلب من 
آس��يا وأوروبا من حدة األوضاع في المشهد 
العام لكل سلع الطاقة، وبالرغم من ذلك، فإننا 
نتوق��ع عودة طلب األس��واق عل��ى النفط في 
النصف الثاني من العام، ليرتفع س��عر النفط 

للبرميل خالل األش��هر الستة المقبلة، ليرتفع 
قلي��ال بعد ذل��ك إل��ى 54 دوالراً و50 دوالر 

أميركي توالياً.
لك��ن توقعات بنك “يو ب��ي اس” لفترة 12 
ش��هراً، والتي ال تزال تش��ير إل��ى تعافي في 
أسعار النفط الخام، ال تزال أقل من التقديرات 
الس��ابقة التي أش��ارت إلى بلوغ أسعار النفط 
72 و67 دوالراً أميركي��اً لخام برنت وغرب 

تكساس على التوالي.
تجنب المخاطرة

وق��ال هايفيل��ه: هن��اك فكرة رئيس��ية في 
توقعاتن��ا االس��تثمارية التي نش��رها مؤخراً 
مكتبنا لالس��تثمار العالمي الرئيس��ي للس��نة 
المقبلة، تتمثل ف��ي تجنب المخاطرة في عالم 
تتباين فيه المواقف بصورة متزايدة، وتشمل 
ه��ذه المخاطر النف��ط. وقد دعون��ا أيضاً إلى 
توخي الحذر لعدد من األس��باب األخرى من 
بينها على س��بيل المثال عودة االضطرابات 
الجيوسياسية، واختالل استراتيجيات البنوك 
المركزية، والنمو غير المتكافئ للناتج المحلي 

اإلجمالي.
وأوضح قائ��الً: ننظر أيضاً إل��ى احتمالية 
تزايد حجم وتواتر أحداث اضطرابات السوق 
ف��ي عام 2015، لكن النم��و العالمي ال يزال 
واضحاً بالرغم من كل هذا، والرؤية األساسية 
لتوقعاتنا تظل إيجابية بشأن عائدات األصول 

المالية بشكل عام.
ووفقاً لتقرير الثروة العالمية الذي تصدره 
مؤسس��ة “ويلث اك��س” ومجموعة “يو بي 
إس”، فإن منطقة الش��رق األوس��ط ش��هدت 
الع��ام الماضي وللعام الثان��ي على التوالي، 
أسرع معدل نمو من حيث أعداد األشخاص 
والث��روات  المالي��ة  األرص��دة  أصح��اب 
الضخم��ة. وزادت فئ��ة أصح��اب األرصدة 
المالي��ة الضخم��ة ف��ي المنطقة إل��ى 5975 
ش��خصاً وبلغ صافي ثروته��م مجتمعة نحو 
تريلي��ون دوالر أميركي، بزي��ادة 12.7 في 
المئة و13.1 في المئة منذ العام 2013 على 

التوالي لكل منهما.

 مارك هايفيله

  تجنب المخاطرة

في عالم تتباين

فيه المواقف

بصورة متزايدة
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وزير االقتصاد السوري للبنك والمستثمر:
دور وأهمية الالمركزية في التنمية االقتصادية

يقال انكم منعتم االستيراد لكثير من السلع 
واالحتياج���ات في وقت تحتاج فيه الس���وق 

السورية هذه السلع، ما حقيقة االمر؟
ان البت في طلبات االستيراد ومنح اجازاته 
تحكمه معايير تتمحور حول ترشيد االستيراد 
مع اعتبار هذه المعايير أدوات في يد الوزارة 
إلدارة الطلب على االستيراد، وبالتالي إدارة 
الطلب على القطع األجنبي بالتنسيق والتكامل 
مع مص��رف س��ورية المرك��زي، فالوزارة 
تعبر من خالل هذه اآللية عن سياس��ة الدولة 
ف��ي إعطاء المرونة والمزاي��ا لدعم الصناعة 
الوطني��ة من خ��الل من��ح تس��هيالت تتعلق 
بإج��ازات اس��تيراد الم��واد األولي��ة والمواد 
البس��يطة، في اطار اهتم��ام وزارة االقتصاد 
بتحدي��د تدف��ق هذه اإلج��ازات عب��ر التريث 
والتدقيق في الس��لع التي بدأ إنتاجها محليا من 
خالل توفير إطار حمائ��ي للصناعة الوطنية 
دون أن يحق��ق ذل��ك حالة احتكاري��ة للمنتج 
المحل��ي، ودون أن يعني ذلك وجود منع ألي 
مادة يتم استيرادها، ولكنه يعني إدارة عقالنية 
لعملية االستيراد توفر غطاء حمائي للصناعة 

الوطنية لتفعيلها وإعادة تسريع تعافيها.
هل م���ن ضوابط تحكم نهجك���م هذا ام ان 

المعايير وليدة الظروف؟

ال شك في أن تغييراً جذرياً دخل على عمل 
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية السورية 
منذ اشهر. تكثيف االستيراد وتضييق نطاقه 
وتحديد اجازات االستيراد الممنوحة اضافة 
الى تكوين ما يشبه الجدار الحمائي لإلنتاج 
المحلي الذي بدا منطلقا في بعض القطاعات 
وخج���وال طري العود ف���ي قطاعات اخرى، 
ناهيك باقتطاع جزء من هذا االنتاج للتصدير 
في محاولة لتأمي���ن القطع االجنبي للخزينة 
العام���ة للدولة من جه���ة وتخفيف الضغط 
على طلب القطع االجنبي وما يفرزه ذلك من 
اعباء على عاتق مصرف سورية المركزي.

هذه القضاي��ا وغيرها تح��دث عنها وزير 
االقتص��اد والتجارة الخارجية في الجمهورية 
العربية السورية الدكتور همام الجزائري في 

حديث الى مجلة  البنك والمستثمر.
وفي ما يلي نص الحديث:

كي���ف تقيمون نتاج عام مضى في اقتصاد 
ب���اد تعاني ازمة مس���تمرة من���ذ ما يقارب 

السنوات االربع؟
بالرغ��م م��ن كل الظ��روف الت��ي احاطت 
باالقتص��اد الس��وري اال أن الع��ام المنقضي  
2014 قد س��جل نمواً في اإلنت��اج الزراعي 
والصناع��ي مقارن��ة بالع��ام 2013. وقد بدا 
ذلك جلياً في زي��ادة حركة الصادرات وعليه 
فق��د زاد اإلنتاج المحلي من األلبس��ة والغذاء 
والجلديات، وكذلك رممت الصناعة الدوائية 
نفسها بنسبة عالية، أما التحدي األكبر في هذا 
المج��ال فهو ترميم حلقات اإلنتاج الوس��يطة 
واس��تعادة القدرات اإلنتاجية الكبيرة، بالنظر 
إلى أن العوامل األساس��ية التي تشكل المحدد 
والحامل لليرة الس��ورية ه��ي اإلنتاج المحلي 
وتوس��عه والتصدي��ر، كما ش��هد عام 2014 
كذلك ترميم سلسلة إنتاج الدواجن حيث ازداد 
اإلنت��اج الزراع��ي ف��ي الخض��ار والفواكه، 
دون ان ننس��ى ان  التح��دي القائ��م ف��ي هذا 
اإلطار يكمن حالياً في ترميم القدرة اإلنتاجية 
والتسويقية للمحاصيل االس��تراتيجية اضافة 

الى ترميم الثروة الحيوانية.

تميز وزارة االقتصاد ضمن نهجها هذا بين 
احتياج��ات الصناعة المحلية م��ن مواد أولية 
ومواد بس��يطة وبين الس��لع المنافسة لإلنتاج 
المحل��ي، وهو عم��ل يتكامل م��ع عمل لجنة 
حماي��ة اإلنتاج الوطن��ي التي تعتم��د أدوات 
تمكنها من أداء هذه المهمة مثل قواعد المنشأ 
والمواصف��ة واإلغراق، نظراً إلمكان اعتبار 
أي س��لعة تدخل الس��وق المحلية اليوم بسعر 
اقل من سعر مبيعها في الدولة المصدرة لها، 
سلعة إغراق، إضافة إلى إمكان استخدام ذلك 
عندما تكون هذه الس��لعة منافس��ة ألي سلعة 
يتم إنتاجه��ا محليا، بالتوازي مع التش��دد في 
المواصفات والذي بدأت به الوزارة تدريجياً، 
م��ع االخذ بعي��ن االعتبار أن ه��ذا الملف هو 
مل��ف حكوم��ة بكامله��ا وليس عم��ل وزارة 
االقتص��اد والتج��ارة الخارجية فق��ط، حيث 
تنس��ق وزارة االقتص��اد مع كل ال��وزارات 
المعنية بالنس��بة للمنتج��ات التي تدخل ضمن 
إط��ار عم��ل كل منه��ا ك��وزارات الزراعة 
والصناع��ة والصح��ة، وبعب��ارة اخرى فإن 
المنافس��ة قائمة ولكننا نرغب بتخفيف حدتها 

قليال.
ماذا عن شروطكم لمنح اجازات االستيراد 

التي تثير جدال في مجتمع االعمال اليوم؟
تعتم��د وزارة االقتص��اد بالنس��بة لطلبات 
االس��تيراد في ج��زء كبير منها عل��ى اللجنة 
الداخلي��ة التي ت��درس طلبات االس��تيراد من 
حيث الكمي��ة والقيم��ة والمص��در وتفاصيل 
إجازة االس��تيراد، وقد ش��كلت لجنة تعبر عن 
الش��راكة في الق��رار االقتص��ادي وبما يخدم 
المرونة بالنسبة للصناعة المحلية ومستلزمات 
اإلنت��اج والحمائي��ة لإلنتاج المحل��ي وتوفير 
الس��لع في األس��واق، وتتمثل ف��ي اللجنة كل 
الجهات ذات الصلة بشأن االستيراد كمديرية 
الجم��ارك العامة ورؤس��اء اتح��ادات غرف 
التج��ارة والصناعة والزراع��ة والمصدرين 
للتع��اون معاً ف��ي وض��ع المعايي��ر الالزمة 
لألس��س التي يجب أن يتم على أساس��ها منح 
إجازة االستيراد، وماهية المواد التي يجب أن 

همام الجزائري
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والمتوس��ط المنظور، وبالتالي تم رفع السعر 
وربطه بالتكلفة بالنسبة للفعاليات االقتصادية 
م��ع تعويضه��ا من خ��الل دعم الص��ادرات 
ودع��م االنت��اج والق��روض التش��غيلية. أم��ا 
بالنس��بة للقط��اع الزراع��ي فس��يتم تعويضه 
أيضا” بدعم مس��تلزمات االنت��اج وتوفيرها، 
كما ان السياس��ة الحمائي��ة المتبعة في وزارة 
االقتصاد والتجارة الخارجية تعطي االولوية 
ف��ي التج��ارة الخارجية إلجازات االس��تيراد 
والموافقات لمستلزمات االنتاج، أي أننا نقول 
للمصنع وصاحب المصنع أننا س��نضع قيوداً 
ادارية على المنتج النهائي لصالح المواد التي 
يت��م تصنيعه��ا محلياً، وبما يضمن المنافس��ة 
م��ع االش��ارة ال��ى ان ذل��ك ال يعن��ي تحقيق 
االحتكار للمنتج المحلي وال للمنتج ان يتحول 
ال��ى مس��تورد للس��لعة النهائية ب��ل نريد ان 
نزيد حلقات االنت��اج وخاصة في الصناعات 
الزراعي��ة، وبالتال��ي هي منظوم��ة متكاملة 
وضرورة حتمية واساس��ية لتمكين االقتصاد 
الس��وري كونه اليوم قائم ويتوسع وينمو ذاتياً 

باالعتماد على الموارد الذاتية.
تطرقت���م في اكثر من مناس���بة لمس���الة 
الق���روض التش���غيلية رغ���م ان القروض 

متوقفة حاليا وبقرار حكومي!
ال ب��د في الحال��ة الراهنة من التوس��ع في 
القروض التشغيلية لإلنتاج أي قروض راس 
الم��ال العامل والتوس��ع في دعم الش��ركات 
الصغيرة والنش��اطات متناهية الصغر لجهة 
التوس��ع في المنح االنتاجية في االرياف، مع 
االخذ بعين االعتبار ان التوسع في القروض 
المتوس��طة  المش��اريع  يش��مل  التش��غيلية 
والصغي��رة ، وال يعن��ي بحال م��ن االحوال 
المنش��آت الكبيرة ذات الق��روض الكبيرة بل 
الق��روض التش��غيلية قصيرة االج��ل، والتي 
تخص��ص لمس��تلزمات االنتاج وتبل��غ مدتها 
كح��د اقصى س��نة واحدة فقط، وكل ورش��ة 
او معمل لديها اش��كالية في تأمين مستلزمات 
االنت��اج فالحكومة تعمل على تطوير الحزمة 
التمويلية لها، يضاف الى ذلك دعم المشاريع 
متناهي��ة الصغر بتجربة بس��يطة وهي المنح 
االنتاجية التي تعطى للمزارعين في االرياف 
والتي ستتوس��ع الحكومة فيها لزيادة التشغيل 
وزي��ادة المداخيل وبالتالي تتع��زز قدرة هذه 

تكون لها األولوية في االستيراد والمواد التي 
يجب أن يتم التضييق على اس��تيرادها بحيث 
تنه��ض تش��اركية بين الفعالي��ات االقتصادية 
منه��ا،  والتصديري��ة  الصناعي��ة  وخاص��ة 
ووزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ليخرج 
الق��رار متف��ق علي��ه دون مفاج��آت ألحد مع 
تحدي��د األدوات التي يمك��ن لوزارة االقتصاد 
اس��تخدامها لتحقيق هذا اله��دف، ضمن اطار 
الهدف األبرز حاليا المتمثل برعاية الصناعة 
الوطنية الستعادة عافيتها واالرتقاء بتنافسيتها.

تعولون كثيرا على التصدير لتأمين القطع 
االجنبي. هل هذا صحيح؟

ه��ذا الموض��وع يتعلق بتعه��د القطع وهو 
اجراء مهم اتخذته الحكومة لتعزيز المخزون 
س��ورية  مص��رف  وعائ��دات  االحتياط��ي 
المرك��زي م��ن القط��ع، ك��ون التصدير هو 
القاطرة االساس��ية لالقتصاد اليوم. فالتصدير 
يحقق عائدات بالقط��ع االجنبي والقرار الزم 
المصدرين ببيع 50 % من عائداتهم الناجمة 
عن التصدير الى مصرف س��ورية المركزي 
وبس��عر الس��وق، وبالتوازي مع ذلك فالقيمة 
الفعلية ألي س��لعة ينتجها المصدر تشكل 60 
ال��ى 70 %. ف��إن صدرنا مثالً نس��يجاً بقيمة 
100 الف دوالر نضطر الى تسييل 70 الف 
دوالر ال��ى لي��رات س��ورية لتس��ديد رواتب 
واجور ومستلزمات االنتاج ونقل المنتجات، 
وعلي��ه ف��إن أي مص��در يحت��اج 50 % من 
قيم��ة الصادرات بالليرة الس��ورية، ومن هنا 
ن��ص القرار على ان يبيع المصدر هذه الكتلة 
النقدية بالقطع االجنبي الى مصرف س��ورية 
المركزي وبس��عر الس��وق بدال من بيعها في 
الس��وق الس��وداء، وهذا هو تعهد القطع وهو 
رافد مهم وأساس��ي لدعم ايرادات الدولة من 
القط��ع االجنبي مع االش��ارة ال��ى أنه مرتبط 
باألسعار التأش��يرية للصادرات وهي أسعار 
قي��د المراجع��ة االن، بالنظ��ر ال��ى المبالغة 
في تخفيض االس��عار التأش��يرية للصادرات 

وتحويلها الى أسعار اكثر واقعية.
الم تضعوا في الحس���بان الق���وة العاملة 

بأجر في اجراءاتكم هذه؟
مسألة العاملين بأجر ترتبط ببناء الظروف 
االقتصادي��ة والمالي��ة للدولة حتى تس��تطيع 
تحسين مداخيلهم وذلك على المستوى القصير 

المش��اريع وه��ؤالء المنتجين عل��ى تصدير 
جزء م��ن انتاجهم بعد كفاية الس��وق المحلية 
من نوعية انتاجه��م صناعيا كان ام زراعيا، 
فعندما تحت��اج الحكومة الى عائ��د نقول انها 
كانت تخس��ر كثيرا في دع��م المازوت كون 
جزء مهم من��ه كان يذهب الى خارج الحدود 
تهريب��ا، وبالنظر الى وجوب من��ع التهريب 
وهو ام��ر غير ممكن بالنظ��ر الى الظروف 
الحالي��ة فيك��ون الح��ل من��ع التهري��ب ف��ي 
السياسات لجهة رفع التكلفة ودعمه بالتكاليف 

االنتاجية.
أال يحتاج ذلك الى إطار إداري مالي؟

وض��ع  عل��ى  االط��ار  ه��ذا  ف��ي  نعم��ل 
اس��تراتيجيات عدة للتمويل، منها على س��بيل 
المث��ال، إح��داث صن��دوق او هيئ��ة لتمويل 
المشاريع المتناهية الصغر على ان تمول في 
مرحلتها االولى من قبل الدولة لمدة ال تتجاوز 
السنوات الخمس ويدار من قبل فنيين وخبراء 
ف��ي عم��ل القطاع االهل��ي، مع االخ��ذ بعين 
االعتب��ار أهمي��ة تجميع الم��وارد المرصودة 
له��ا ف��ي وزارة الزراع��ة ووزارة الش��ؤون 
االجتماعي��ة م��ن خ��الل تقديم من��ح انتاجية، 
اضاف��ة ال��ى تفعي��ل تجرب��ة رواد األعم��ال 
الش��باب مرة اخ��رى وتفعي��ل برنامج تمكين 
المرأة وس��واها من البرامج في الصندوق او 
الهيئ��ة المقترحة لتحقيق هذه االهداف ش��رط 
قيام أحدهما على أسس اقتصادية ذات جدوى 
وريعية وليس على أساس المعونة والمساعدة.

اما بالنس��بة للمنتجين المس��تهدفين بالدعم، 
فإن االكثر استحقاقا للدعم هو المنتج الصغير 
الذي يصدر كميات قليل��ة وعدد قليل محدود 
من صناديق البضائع ال��ى البلدان المتنوعة، 
وبالتال��ي عندم��ا تض��ع الحكومة ف��ي العمل 
برنام��ج دعم التصدير وتتوس��ع فيه يجب ان 
يتالءم مع وصوله الى مس��تحقيه وهم المنتج 
الصغي��ر او المص��در الصغي��ر، اضافة الى 
وج��ود مصلح��ة مهمة للحكومة ف��ي التحول 
التدريجي من خالل خلق حوافز للمنتجين في 
ان يتحولوا من غير الرس��مي الى الرس��مي، 
فعندم��ا يصدر المنتج ويعف��ى من الضرائب 
ويحص��ل عل��ى دع��م التصدير يتك��ون لديه 
الحاف��ز لقوننة عمله بش��كل كامل، واال يبقى 
مخفي��ا وقلقا من الضرائ��ب وال يحصل على 
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مقابلة

تطوير مقومات اإلنتاج والتصدير مع التكامل 
ف��ي ه��ذا ال��دور بي��ن السياس��ة االقتصادية 
والسياسة النقدية لمصرف سورية المركزي، 
والتي تقوم على التدخل في األسواق والتوسع 
في تمويل المس��توردات من خ��الل التركيز 
عل��ى تموي��ل مس��تلزمات اإلنت��اج والمواد 
األولية واألساس��ية، مع االخذ بعين االعتبار 
أهمية االجراءات االخيرة لمصرف س��ورية 
المركزي بتوفير مرونة لش��ركات الصرافة 
في تمويل المس��توردات وهي خطوة في هذا 
اإلطار بالنظر إلى أن الحصة األكبر لتمويل 
المستوردات األساس��ية من مستلزمات إنتاج 
وغ��ذاء ودواء تقدمها المص��ارف، في حين 
تس��اهم ش��ركات الصرافة اليوم ف��ي تمويل 
حصة إضافية من المستوردات لتوفير مرونة 
أكب��ر لزي��ادة العرض م��ن القط��ع األجنبي 
ولمقابل��ة الطلب بغرض االس��تيراد، كما أن 
مرتك��زات اللي��رة الس��ورية وموقعه��ا تجاه 
العمالت األجنبية تقوم على أس��س اقتصادية 
ونقدية حقيقية ولذلك فإن السياسة االقتصادية 
تتكام��ل م��ع السياس��ة النقدية لدع��م وتعزيز 
موقع الليرة الس��ورية من العمالت األجنبية، 
كون هذه المرتكزات هي التي تحدد المستوى 

الحقيقي لسعر الصرف.
أتعتقدون ان وزارة االقتصاد مهما عملت 
يمكن لها ان تنجز ملفاً بضخامة استنهاض 

االقتصاد السوري لوحدها؟
يجب أال ننس��ى دور وأهمي��ة الالمركزية 
ف��ي التنمية وهي اس��تراتيجية نفكر بها جدياً، 
ويمك��ن ان تت��م عبر مراحل بحي��ث يتم بداية 
تفعي��ل مكاتب التنمية ف��ي المحافظات اضافة 
ال��ى وضع منظومة متكامل��ة لتحقيق التنافس 
االقتصادي بين المحافظات لجهة قدرة كل منها 
على تحقي��ق تنمية اقتصادية وواقع اقتصادي 
افضل من البقية، فض��الً عن وضع منظومة 
متكامل��ة لتحقيق ه��ذا التناف��س، بحيث يمكن 
تطوير منظوم��ة ادارية واس��تراتيجية تحقق 
امكاني��ة التنافس في ق��درة كل محافظة على 
جذب االس��تثمارات وجلب االيرادات، وهي 
منافس��ة تحتم ايجاد سياسات متباينة ومتمايزة 
فيما بينها ترتبط بالتكليفات الضريبية ومقادير 
هذه التكليفات، وكذلك االمر بالنس��بة للرسوم 
االخرى ناهيك ع��ن االجراءات المتبعة تجاه 

أي دع��م، وه��و االجراء الحال��ي الذي تعمل 
وزارة االقتص��اد عل��ى تطويره الس��تكمال 

تطوير هذه المنظومة.
هل تملك���ون احصائية دقيقة او رقم دقيق 

ألعداد هؤالء المنتجين العاملين في الظل؟
العامل��ون المخفي��ون في ه��ذا القطاع كثر 
واعماله��م واس��عة حي��ث ان ج��زءاً كبي��راً 
م��ن االنتاج حت��ى اليوم يتم ف��ي االطار غير 
الرس��مي ان كان في المنازل او الورش غير 
النظامي��ة، ف��ي حين ان المصلح��ة تكمن في 
التوس��ع بالتش��غيل كأولوية اولى س��واء كان 
العم��ل ظاهر ام مخفي ، ام��ا االولوية الثانية 
المرتبط��ة باألول��ى فهي وض��ع االجراءات 
الالزم��ة والمناس��بة للتح��ول التدريجي من 
النشاط غير الرسمي الى الرسمي وهو تحول 
ال يخل��ق بالفرض ب��ل يخلق حقيق��ة بوضع 
واق��رار الحوافز المناس��بة، م��ع االخذ بعين 
االعتب��ار ان دع��م وتمكين صغ��ار المنتجين 
العاملي��ن في الظ��ل منهم او العل��ن وصغار 
المصدري��ن يكمن في تمتي��ن وتصويب آلية 
وطرق نق��ل البضائع كونها القناة االساس��ية 
الت��ي تتم عبرها التجارة الخارجية اس��تيرادا 
وتصدي��را. وم��ع اعط��اء االولوي��ة لقط��اع 
التصدير فال بد من ضمان فعالية نقل البضائع 
والتي تعاني من اش��كاليات لوجستية واخرى 
اجرائي��ة وسياس��ية وهي نواح تعم��ل عليها 
وزارة االقتص��اد والتج��ارة الخارجي��ة االن 
ومن المهم -ضمن وجه��ة النظر االقتصادية 
لل��وزارة- ف��ي التعامل م��ع ه��ذا القطاع مع 
اإلدراك ان أي دع��م يمك��ن تقديمه للمنتج او 
المصدر يجب ربط��ه بالتصدير كون المنتج 
الصغير ال يصدر بش��كل مباشر وبالتالي ان 
اعطي الدعم للتصدير س��وف يتركز في نقل 
البضائع بالت��وازي مع ضمان وصول الدعم 

الى المنتجين.
ب���دا عمل وزارة االقتصاد يتكامل بش���كل 
كبير م���ع عمل مصرف س���ورية المركزي 
بخاف عمل ال���وزارات الس���ابقة، ما هي 

اهدافكم في هذا المجال؟
تق��وم السياس��ة االقتصادي��ة م��ن وجه��ة 
نظرنا اليوم على ه��دف محدد يتمثل بتحقيق 
االس��تقرار في س��عر صرف الليرة السورية 
وتعزي��ز موقعه��ا من خ��الل التركي��ز على 

كل محافظ��ة والسياس��ات الت��ي يق��وم عليها 
ذل��ك، مم��ا يهيئ تعزي��ز مق��درة الدولة على 
اتباع منهجية التمايز والمغايرة في السياسات 
االقتصادية ونس��ب االس��عار حسب المناطق 
المس��تهدفة في اط��ار االه��داف االقتصادية 

واالجتماعية الموضوعة.
كم��ا ويجب تفعي��ل دور الم��دن والمناطق 
الصناعية  المتخصصة لتأتي ضمن منظومة 
تش��ريعية اقتصادي��ة متخصصة تس��اهم في 
خلق ن��واة حقيقية لعملي��ة تنموية منفصلة بل 
ومعزول��ة، بالنس��بة إلدارة ه��ذه القطاعات 
وألي��ة العمل فيه��ا، عن الروتين الذي يتس��م 
ب��ه العمل بش��كل تقليدي في باق��ي قطاعات 
االقتص��اد. م��ع االخ��ذ بعي��ن االعتب��ار ان 
الخ��روج من االزم��ة في ش��قها االقتصادي 
س��يكون تتابعيا بحس��ب كل منطقة يعود اليها 
االمن واالستقرار وحسب النشاط االقتصادي 
ال��ذي يتم فيها بالنظر الى ان اعادة اس��تئناف 
التنمية س��يتم في مناطق مح��ددة قبل مناطق 
اخ��رى وكذل��ك الح��ال بالنس��بة للنش��اطات 
الصناعية واالنتاجية والتي سيس��تأنف العمل 
فيها قبل أخرى، مع وجوب تمييز السياس��ات 
االقتصادية المتبعة بالنسبة لكل منطقة حسب 
التطور التدريجي االقتصادي والتنموي فيها 
حيث يت��م ذلك عب��ر آلية مؤسس��اتية محددة 
تس��مى المناط��ق االقتصادي��ة المتخصص��ة 
)S.E.Z( والت��ي تعرف اصطالح��اً بعبارة 
)Special Economic Zones( م��ع 
امكانية تطوير مؤسس��ة اس��تثمارية يش��ترك 
فيه��ا القط��اع الخ��اص لتطوي��ر وتهيئة هذه 
المناط��ق االقتصادية المتخصصة اس��تثماراً 
او ادارة ، س��يما وان الكثي��ر م��ن المناط��ق 
التي عاودت نش��اطها االقتص��ادي وعاودت 
المنش��آت االنتاجية العمل فيه��ا باتت تحتاج 
الى مرونة في التعامل معها بالنسبة للقرارات 
الناظم��ة لقطاعها في العم��ل حتى تتمكن من 
تحقيق الطاق��ة النموذجية ف��ي االنتاج كونها 
تعتبر االساس في هذه المرحلة بسبب خروج 
الكثي��ر م��ن المنش��آت االنتاجية والمنش��آت 
الصناعية م��ن العمل والخدمة وبالتالي يجب 
ان تتحمل المنشآت الباقية ضغط الطلب على 
هذه النوعية من االنتاج بالنس��بة لكل شريحة 

انتاجية.
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“غلف ريليتد” تبدأ مشروع “أنتارا”

احتفل��ت “غل��ف ريليتد” العقاري��ة، بوضع 
حجر األس��اس لمجم��ع “أنتارا” الس��كني في 
محافظ��ة الدرعي��ة ف��ي منطقة الري��اض في 
الس��عودية، إيذاناً بالبدء في أعمال اإلنش��اءات 
الرئيسية للمجمع السكني والذي سيشكل معلماً 
بارزاً عند انتهاء أعمال التشييد في شهر تشرين 

األول/ أكتوبر 2016.
الجدير بالذكر أن “غلف ريليتد” هي مدير تطوير المش��روع الذي سيس��تقبل عند 
اكتمال��ه حوال��ي 520 عائلة واف��دة مقيمة في الرياض. وتبلغ تكلفة مش��روع مجمع 

“أنتارا” السكني الكاملة 748 مليون لاير سعودي.

اتفاقية “الحلول السحابية للعمالء”

أبرم��ت مجموع��ة وص��ل إلدارة 
الحل��ول  تطبي��ق  اتفاقي��ة  األص��ول 
الس��حابية للعمالء م��ع “اس ايه بي” 
SAP لتكون أكب��ر اتفاقية من نوعها 
في تاريخ سوق البرمجيات المؤسسية 
في اإلمارات. وس��تبدأ المؤسسة التي 

تعمل في قطاع تطوير وإدارة العقارات،  بنشر أحدث الحلول السحابية التي تطورها 
“اس ايه بي”، وذلك من أجل تمكينها إلحداث التحول المنشود في أعمالها التجارية، 

وتوفير مستوى أعلى لمعيار الخدمة لعمالئها.
حضر حفل االتفاق كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل إلدارة األصول، هشام 
عبدهللا القاس��م، والرئيس التنفيذي لش��ركة “اس ايه بي” بيل ماكديرموت، والمدير 
التنفيذي إلدارة العقارات والتسويق في وصل، زينب محمد، والمدير التنفيذي لشركة 

“اس ايه بي اإلمارات تايفون توبكوتش.

وزارة  كش��فت 
السعودية  اإلسكان 
عن تقدي��م قروض 
بقيم��ة  عقاري��ة  
لاير  ملي��ار   3.66
 960 )حوال��ي 
مليون دوالر( تمثل 
الدفع��ة األولى من 

القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.
ووافق وزير اإلسكان رئيس مجلس إدارة صندوق 
التنمية العقارية، ش��ويش بن سعود الضويحي، على 
دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 7323 قرضا 
لبناء ما يقارب 8788 وحدة سكنية بمدن ومحافظات 
ومراك��ز المملك��ة المش��مولة بخدم��ات الصندوق، 
وبحسب أولوية تقديم القرض. وبلغت قيمة هذه الدفعة 
3661 مليون لاير، وتمثل الدفعة األولى من القروض 

المعتمدة في الميزانية.

السعودية: قروض عقارية
بـ 960 مليون دوالر

شويش بن سعود الضويحي

سيصبح صندوق الثروة الس��يادي القطري المالك 
الوحيد لمشروع بورتا نوفا العقاري الفاخر في ميالنو 

والذي تبلغ قيمته السوقية ملياري يورو.
وق��ال مانفريدي كاتي��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة 
هاين��ز إيطاليا: إن صندوق الثروة الس��يادي القطري 
سيش��تري الحصة المتبقية البالغة 60 % في مشروع 
بورتا نوفا العقاري مقابل مبلغ لم يكشف عنه. وهاينز 
ومجموعة أونيبول اإليطالية للتأمين من بين البائعين.

واش��ترت قطر القابض��ة التابعة لصن��دوق الثروة 
الس��يادي القط��ري حص��ة نس��بتها 40 % ف��ي حي 

األعمال بورتا نوفا في أيار/مايو عام 2013.

قطر تستحوذ على مشروع عقاري
في ايطاليا

منتجع لجميرا في جزيرة السعديات

جمي��را،  مجموع��ة  أبرم��ت 
دب��ي  ف��ي  والعض��و  للضياف��ة 
القابضة، اتفاقية مع الشيخ سرور 
بن محم��د آل نهيان تقوم بموجبها 
بتش��غيل منتج��ع جدي��داً لعالم��ة 
“جمي��را” في جزيرة الس��عديات 

بأبوظبي. ويعتبر هذا المنتجع الذي يحتل موقعاً بارزاً في الشاطئ الشمالي الشرقي 
لجزيرة السعديات أكثر المنتجعات فئة خمس نجوم فخامة في أبوظبي. ويضم الفندق 
الذي يتوقع تدشينه في عام 2017، 294 غرفة ضيوف بما فيها أجنحة سبا وأجنحة 

رئاسسية وفلل خاصة عالية الفخامة.
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أعلى الدول في تكاليف اإلنشاء والبناء

الخلي��ج  دول  قط��ر  دول��ة  تص��درت 
والش��رق األوس��ط ف��ي تكاليف اإلنش��اء 
ومواد البناء، محتلة المركز ال�16 عالميا، 
وذلك وفقا لتقرير تكاليف اإلنشاء العالمية 
 EC“ لع��ام 2014 الذي أصدرته ش��ركة
Harris” البريطاني��ة المتخصص��ة ف��ي 
تقدي��م خدمات البناء االستش��ارية. وحلت 
اإلم��ارات ف��ي المركز ال���19 عالمياً في 
تكاليف اإلنشاء ومواد البناء والثاني شرق 
أوس��طياً، فيما تلتها السعودية في المركز 

ال�20 عالمياً والثالث شرق أوسطياً.
وصن��ف تقري��ر الش��ركة البريطاني��ة 
الس��نوي، ال��ذي يج��ري تقييم��ا لتكاليف 
اإلنش��اء والبن��اء في 43 دول��ة من جميع 
أنحاء العالم سويس��را ف��ي المركز األول 
عالمياً تلته��ا الدنمارك ثم هونغ كونغ كما 

يمثل الجدول التالي.

أبرمت “كيرزنر انترناشيونال” القابضة المحدودة، 
المطور والمشغل للمنتجعات الفاخرة حول العالم، اتفاقاً 
م��ع “بي كيه بارتن��رز”، الهيئة اإلس��تثمارية العاملة 
ف��ي قطاع��ات الس��ياحة، لتطوير وتش��غيل اثنين من 
منتجعات “ون آند أونلي” على ساحل المحيط الهادئ 
في المكس��يك. وستكون هذه المنتجعات الجديدة تكملة 
لتجربة “ون آند أونلي بالميال” في “لوس كابوس” في 
المكسيك. ويقع منتجع “ون آند أونلي ماندارينا” الجديد 
في س��احل “ريفيرا نايرت”، حيث أنه يبعد مسافة 50 
كيلومتراً شماالً عن مطار “بويرتو فاالرتا”، ويتضمن 

145 فيال فاخرة ووحدات عقارات سكنية خاصة.

منتجعات “ون آند أونلي”
في المكسيك

اكوفيال رائدة في مجال اإلستدامة

نظمت المنظم��ة الخليجية للبحث 
والتطوير الرائ��دة في مجال تطوير 
ممارس��ات االس��تدامة ف��ي البيئ��ة 
العمراني��ة عل��ى مس��توى الش��رق 
االوس��ط حفل تدشين الفيال الصديقة 
للبيئ��ة “اكوفي��ال” وذل��ك بحضور 
وزير البيئة احمد بن عامر الحميدي 

في مقر شركة الديار القطرية كما حضر الحفل الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس 
ادارة المنظم��ة الخليجي��ة للبح��ث والتطوير وعيس��ى محمد علي كل��داري الرئيس 
التنفيذي لش��ركة لوس��يل والتي ستحتضن موقع الفيال ومحمد بن محمد بن الدن من 
ش��ركة التحالف كيو دي - اس بي جي الش��ركة المنفذة للمشروع . كما حضر حفل 

التدشين العديد من ممثلي الجهات الحكومية الداعمة للمشروع.
تبلغ مساحة بناء الفيال 600 متر مربع تغطي احتياجات العائلة الخليجية بشكل عام 
وتتكون من مجلس الرجال واخر للنساء وصالة المعيشة وغرفة التضييف والمطبخ 

الداخلي باالضافة الى غرف النوم وملحقات المنزل الرئيسية.
تقع الفيال الصديقة للبيئة في موقع اس��تراتيجي في مدينة لوسيل يسمى “الوادي” 
والتي سيتم استخدامها كمنطقة مفتوحة لالستجمام ولألنشطة في الهواء الطلق للزوار 
والمقيمي��ن في المدينة. باإلضافة إلى ه��ذا، يجري تطويرها وفقاً للمعايير الصارمة 

.GSAS لنظام تقييم االستدامة العالمية

اشترى قرابة 9 مستثمرين في الخليج العربي شققا 
في مشروع سياحي وترفيهي اسمه سكاي رايز بمدينة 
ميامي، ويقدم المشروع فرصة الحصول على الجنسية 
األميركية لقاء استثمار ال يقل عن نصف مليون دوالر. 
ويتوق��ع أن يقب��ل المزيد من المس��تثمرين في الخليج 
على هذا المش��روع خالل االش��هر القادمة من وكيل 
المش��روع وه��و ش��ركة Step America، وأفادت 
بري��ا مالك وهي محامية في الش��ركة، الريبيان زنس 
إلى اهتمام كبير أثاره المشروع في الخليج. وتبلغ كلفة 
برج س��كاي رايز ميام��ي SkyRise Miami قرابة 
430 مليون دوالر ويقع على ش��اطئ خليج بيس��كاين 
في مدينة ميامي ف��ي والية فلوريدا األميركية ويملكه 
قطب االستثمارات العقارية االميركي جف بيركويتز.

إقبال على شراء شقق في ميامي
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“إمباور” تزود “أبراج اإلمارات” بأنظمة تبريد

أعلنت مؤسس��ة اإلم��ارات ألنظمة التبريد 
المركزي “إمباور”، أكبر مزّود لخدمات تبريد 
المناطق في العالم، عن توفير خدماتها لتبريد 
المناطق ألبراج اإلمارات وهو مجمع يحتوي 
على فندق جميرا أبراج اإلمارات وبرج مكتب 
اإلم��ارات ويرتب��ط البرجين بمركز تس��وق 
المعروف بإس��م “بوليفرد”. ويرتفع البرجين 
إل��ى 355 متر و309 متر على التوالي، وهو 

على قائمة أطول المباني في العالم.

جددت نقابة الوس��طاء 
العقاريين  واإلستشاريين 
انتخ��اب مس��عد ف��ارس 
رئيس��اً له��ا، عل��ى إث��ر 
انتخابات تكميلية الختيار 
أربع��ة أعض��اء جدد في 
مكتب النقابة. وكان فارس 
م��ن بين أربع��ة أعضاء 
انتهت مدة عضويتهم في 
المكتب، إلى جانب نبيل 

جبرايل ونبيل قمر وانطوان ابو رزق.
وأع��ادت الهيئة العامة للنقاب��ة خالل اجتماعها في 
فندق سمول فيل في منطقة المتحف، انتخاب األربعة 
أنفسهم، من بين سبعة مرشحين. وبعد اختتام اجتماع 
الهيئ��ة العامة واالنتخابات تم انتخ��اب هيئة المكتب، 
فاحتف��ظ فارس بالرئاس��ة، وبقي س��مير ب��ّراج نائباً 
للرئيس، ووليد موس��ى أميناً للس��ر، وأحمد الخطيب 

أميناً للصندوق.

انتخابات نقابة الوسطاء العقاريين

مسعد فارس

تقري�����ر  أك����د 
اس��تيكو للخدم��ات 
واالس��ت�ش����ارات 
العقارية، حول أداء 
قطاع العقارات في 
 2014 ف��ي  دب��ي 
للع��ام  وتوقعاته���ا 
الجاري، أن قط��اع 
والفلل  الش��قق  بيع 

في اإلمارة سيش��هد تحسنا خالل 2015، مرجعا ذلك 
إلى دخول مزي��د من الوحدات العقاري��ة الجديدة في 
الس��وق بعد فترة التراجع التي شهدها النصف الثاني 
من 2014 في عمليات البيع وعوائد اإليجارات خالل 

الفترة ذاتها.
وأف��اد التقرير بأن أس��عار إيجارات الش��قق والفلل 
والمكاتب ارتفعت خالل 2014 على أس��اس س��نوي 

بنسبة 7 و4 و12 % على التوالي.

دبي: اإليجارات ترتفع
وتوقعات باالنخفاض

“طلعت مصطفى” ستدفع 1.7 مليار دوالر

وقع��ت مجموع��ة طلعت مصطفى 
القابضة، أكبر ش��ركة تطوير عقاري 
مدرجة في بورصة مصر، اتفاق نهائي 
مع الحكوم��ة المصري��ة ممثلة بهيئة 
المجتمعات العمرانية لتس��وية نزاعها 
بشأن أرض مشروع “مدينتي”، مقابل 

سداد مستحقات عينية ونقدية بقيمة 12.9 مليار جنيه )1.7 مليار دوالر(.
وقالت الش��ركة إنها س��عت إلى للوصول إلى هذا االتفاق العادل أمام لجنة تسوية 
المنازعات بعد حس��م الخالف حول تفسير آلية تطبيق وتنفيذ نسبة 7 % من إجمالي 
مسطح المباني للحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة أرض 
مش��روع مدينتي، عل��ى أال يقل المقابل العيني ع��ن 9.979 مليار جنيه )1.3 مليار 
دوالر(، لتصبح إجمالي المس��احة المس��تحقة للهيئة نح��و 3.195 مليون متر مربع 

مباني كاملة التشطيب.

مجمع سراييفو سيتي سنتر

أعلن بنك االستثمار الدولي )آي آي بي(، 
عن توقع إدارة مش��روعه “مجمع سراييفو 
سيتي سنتر” عقد تفاهم مع شركة ستاروود 
للفن��ادق والمنتجع��ات الس��ياحية. ولق��د تم 
مشروع سراييفو سيتي سنتر عبر الشراكة 
بي��ن بنك االس��تثمار الدولي ف��ي البحرين، 

ومجموعة الشَّدي، السعودية.
وتعتبر دولة البوسنة والهرسك ضمن دول االقتصادات الناشئة في مجموعة دول 
جنوب ش��رق أوروبا، حيث أن اقتصادها يتميز بتطوره المس��تمر. وبموجب العقد 
تختص شركة ستاروود العالمية فقط بالبرج الثاني في المشروع، والذي يحتوي على 

فندق ذو تصنيف خمس نجوم، حيث يتكون الفندق من 227 غرفة.
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استكمال االعمال لمشروع الرفاع فيوز

توصل بنك البحرين الوطني والدائنين 
في��وز  الرف��اع  لمش��روع  األساس��يين 
وشركة الرفاع فيوز، للتطوير العقاري، 
إلى اتفاقية خطة عمل الستكمال عملية 
اإلنشاء للفلل غير المستكملة في مشروع 

الرفاع فيوز السكني.
وأع��رب كل م��ن الرئي��س التنفيذي 
وعض��و مجل��س إدارة بن��ك البحرين، 

عبدالرازق عبدهللا حس��ن القاس��م، والعضو المنتدب في ش��ركة الرفاع فيوز ياس��ر 
عبدالرحمن الراعي عن ايجابية وأهمية هذا االتفاق في دعم القطاع العقاري البحريني.

“أكاسيا بارك هايتس” مشروع متكامل

إعم��ار  ش��ركة  أعلن��ت 
العقارية عن إطالق مجموعة 
جديدة من الش��قق الس��كنية 
ضمن مشروع أكاسيا بارك 
هايت��س في مجمع دبي هيلز 

استيت السكني المتكامل، الذي يشكل المرحلة األولى من مشروع مدينة محمد بن راشد. 
وتأتي هذه الخطوة اس��تجابة للطلب القوي من المس��تثمرين على الشراء عند إطالق 
مبيعات منازل مش��روع ملبيري بارك هايتس مؤخراً. ويمتاز “أكاسيا بارك هايتس” 
بإطالالته البانورامية على مس��احات خضراء، وتش��طيباته عالية الجودة، فضالً عن 
س��هولة الوصول إلى مجموعة واس��عة من المرافق عالمية المستوى بما فيها ملعب 
للغولف وأكاديمية للتنس. ويرسي المشروع أساليب جديدة للحياة العصرية في الهواء 

الطلق، ويضم 479 وحدة سكنية مؤلفة من غرفة أو اثنتين أو ثالث غرف نوم.

59

فلل سكنية تحت الماء

طرح��ت ش��ركة بريفيلي��ج لالستش��ارات 
العقاري��ة أول فلل س��كنية تحت الم��اء للبيع 
ضمن مشروع جزر العالم في دبي وستتوفر 
أمام المش��ترين عند اكتمال المشروع بحلول 
عام 2017. وتتك��ون الفلل من ثالث طوابق 
وس��يكون الطابق الس��فلي تحت الماء، وتقع 
ضمن مشروع جزر قلب أوروبا الذي تطوره 

شركة كليندينست األلمانية، والذي سيشهد أمطاراً وثلوجاً بشوارعه وجسوراً عائمة. 
إذ يعتمد المشروع على تقنية ثورية لتغيير المناخ إلى درجات مشابهة للطقس السائد 

في أوروبا عن طريق تخفيض الحرارة بشكل كبير، فتتساقط األمطار والثلوج.

تراجع��ت مبيعات المس��اكن القائمة ف��ي الواليات 
المتحدة بش��كل ح��اد في كانون الثان��ي /يناير 2015  
ألدنى مس��توى لها في تس��عة أش��هر وسط نقص في 
العقارات في الس��وق في انتكاس��ة قد تقلص التنبؤات 

بتسارع نشاط اإلسكان في العام الحالي.
وقال��ت الرابطة الوطني��ة للوس��طاء العقاريين إن 
مبيعات المس��اكن القائمة هبط��ت %4.9، إلى معدل 
س��نوي 4.82 مليون وحدة في الش��هر الماضي أدنى 
مس��توى لها منذ نيسان/أبريل 2014. وال يزال نشاط 
اإلس��كان ضعيفاً منذ النصف الثان��ي من عام 2013 
بفعل قلة المعروض وارتفاع األس��عار، وهو ما يبعد 

المشترين ألول مرة في ظل ضعف نمو األجور.

تراجع مبيعات المساكن في أميركا

ق��ال رئي��س مجل��س 
كي��ان  مجموع��ة  إدارة 
ان  الحاط����ي:  أحم����د 
المجموعة أبرمت شراكة 
إس�تراتيجية مع “ريزون 
داتر” الش��ركة السويدية 
المالك�����ة وال�م�دي�����رة 
للمنتجع��ات الصحية في 
العديد من الفنادق الدولية، 

من أجل تطوير المنتجع الصحي “ليف نورديك” في 
“برج كيان” في مرسى دبي.

وبموجب أحكام العقد، فإن مجموعة كيان س��تكون 
المالك الحص��ري للمنتجع الصحي “ليف نورديك”، 
الذي سيتم إنشاؤه داخل ناطحة السحاب الشهيرة برج 
كيان، في حين س��تعمل “ريزون دات��ر”، على إدارة 

وتشغيل العالمة التجارية.

تطوير المنتجع الصحي
“ليف نورديك”

أحمد الحاطي
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شركات صينية حجزت حاويات عمالقة لتخزين النفط
توقعات بانتعاش كبير ألسعار النفط  في العامين المقبلين

هبط سعر برميل خام برنت بنسبة 57 %، حيث انحدر إلى مستوى 
45 دوالراً للبرميل. غير أنه وخالل الفترة الماضية ارتفع سعر النفط 
بنس��بة 31 % ليص��ل إلى 59 دوالراً للبرمي��ل. ويطرح هذا المعطى 
الجديد س��ؤاالً عما إذا كان هناك انتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى 
خفض الش��ركات النفطية إلنفاقها االس��تثماري وتقلص عدد منصات 
الحفر في الواليات المتحدة. وتش��ير هذه الحقائق إلى أن من شأن هذه 
التغيرات الرئيسية أن تؤثر على االسعار في المدى المتوسط فقط، بينما 
تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي االنتعاش الذي طرأ مؤخراً 
على األس��عار. فم��ن المرجح أن تكون هذه العوام��ل الفنية ذات تأثير 
مؤقت، وعلى ذلك فإننا ال نتوقع انتعاشاً آخراً مهماً خالل العام 2015. 
غير أن التغيرات األساس��ية التي تحدث اآلن في العرض ستؤدي إلى 

انتعاش تدريجي في أسعار النفط خالل عامي 2016 و2017.
العقود المستقبلية

إن العوامل الفنية التي دفعت انتعاش أسعار النفط قد تكون مرتبطة 
بشكل العقود المستقبلية لسعر النفط تناسبياً مع السعر الفوري. فحينما 
انخفضت األس��عار الفورية ألقل م��ن 70 دوالراً للبرميل في كانون 
الثاني/ يناير العام 2015، أدت التوقعات بتغيّر العرض والطلب إلى 
ارتفاع أس��عار العقود المستقبلية عن الس��عر الفوري. فكلما أصبحت 
األس��عار الفورية أقل، كلما كانت الزيادة المتوقعة في أس��عار العقود 
المستقبلية أكبر، ما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود المستقبلية. وقد بلغ 
منحنى العقود المستقبلية أشد مستوياته انحداراً عندما وصلت األسعار 
الفوري��ة إلى أدنى مس��توى لها، أصبحت أس��عار العقود المس��تقبلية 
المس��تحقة في كانون األول/ديس��مبر 2017 أعلى بمقدار 20 دوالراً 

للبرميل فوق السعر الفوري.
وربما دعا هذا السبب إلى تربّح المتاجرين في النفط من شراء النفط 
في األس��واق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق 
العقود المس��تقبلية. كما ش��جع ذلك أيضاً على تخزين وتكديس النفط. 
وقد ذكرت التقارير بأن كبار المتاجرين في النفط وكبرى الش��ركات 

الصينية قد حجزوا حاويات عمالقة لتخزين النفط عندما هوت أسعار 
النف��ط وبلغ المخزون منه في الواليات المتحدة أعلى مس��توياته على 
االطالق. وعالوة على ذلك، عندما تراجعت أس��عار النفط، تراجعت 
أيضا المراكز القصيرة ألس��واق العقود المس��تقبلية. ومن الممكن أن 
يك��ون هذا التفكي��ك لمراكز المضاربة وتغير اتج��اه المراكز قد لعب 
دوراً مهماً في االنتعاش الذي طرأ مؤخراً على األسعار، غير أن هذا 

ليس مرتبطاً بالتقلبات األساسية في إمدادات النفط.
لذلك، ال نتوقع أن يستمر هذا االنتعاش في األسعار خالل الفترة المتبقية 
من عام 2015. وقد تس��طّح منحنى العقود المس��تقبلية نتيجة النتعاش 
األس��عار، ما جعل من الصعب التربّح من ش��راء النفط من األس��واق 
الفورية وبيعه في المستقبل. كما تم تفكيك معظم مراكز المضاربة، ونتج 

عنه تضاؤل ضغوط المضاربة النزولية والصعودية في اسعار النفط.
االستقطاعات في االستثمار

وتق��ود االس��تقطاعات في االس��تثمار إلى تخفي��ض عدد منصات 
الحف��ر العامل��ة في الواليات المتحدة، ولكن م��ن المتوقع أن ال يؤثر 
ذلك عل��ى اإلنتاج إال في عام��ي 2016 و2017. وقد انخفض عدد 
منصات الحفر العاملة في الواليات المتحدة بنسبة 21 % ليصل إلى 
1.456 منص��ة حتى اآلن في ع��ام 2015. ولكن البيانات التاريخية 
لع��دد منصات الحفر األمريكية تبدو ذات عالقة ضعيفة بإنتاج النفط 
الخام في الواليات المتحدة. فلم يكن للتراجع في عدد منصات الحفر 
في عام 2012 تأثير ظاهر على إنتاج النفط األميركي الذي اس��تمر 
ف��ي االرتفاع باط��راد. فبعد أن يتم حفر بئر، يس��تغرق األمر بعض 
الوقت لتطويرها وتش��غيلها. وتميل شركات النفط لالحتفاظ بعدد من 
آبار النف��ط المحفورة التي تنتظر التش��غيل الكام��ل. وإضافة لذلك، 
ظل متوس��ط إنتاجية آبار النفط في ارتفاع مس��تمر خالل الس��نوات 
األخي��رة، كما يتوقع له أن يس��تمر في االرتف��اع. ونتيجة لذلك، فإن 
االنخفاض في منصات الحفر العاملة ال يتوقع أن يكون له تأثير على 

أسعار النفط إال ابتداًء من عامي 2016 - 2017.
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بلجيكا تحقق في اكبر جرائم األلماس
احتيال وتزوير منتجات تصل قيمتها إلى مليار دوالر

أحال القضاء البلجيكي أكثر من مئة شخص من التجار والمسؤولين 
في ش��ركات تجارة األلماس ف��ي مدينة أنتويرب، حيث يوجد المركز 
العالمي لأللماس، إلى المحكمة الجنائية في أكبر جريمة احتيال وتزوير 

في تجارة األلماس التي تشتهر بها المدينة، التي تقع شمال بلجيكا.
وسيتولى فريقا من الدفاع مهمته في آذار/مارس 2015  أمام القضاة 
في محكمة أنتويرب الجنائية، أثناء النظر في القضية التي سيحاكم فيها 
103 أشخاص من التجار والشركات وصناع األلماس، ومنهم ديليب 
ميهيت��ا من ش��ركة روزي بل��و، وهي ثاني أكبر ش��ركة لأللماس في 
المدين��ة، وفيليب بارس��ميان الذي كان حتى وق��ت قريب نائب رئيس 
اتح��اد أنتويرب لتج��ارة األلماس في المركز العالم��ي لأللماس الذي 

تحتضنه المدينة وفيه أكبر بورصة لتجارة األلماس.
تزوير منتجات

وذك��رت صحيفة  تايد البلجيكية  أن هن��اك عمليات احتيال وتزوير 
لمنتجات تص��ل قيمتها إلى مليار دوالر، وقامت قوات الش��رطة أثناء 
عمليات البحث بالتحفظ على أحجار من ألماس تصل قيمتها إلى عشرات 

الماليين من الدوالرات، وهي اآلن لدى سلطات التحقيق الجنائي.
وتعتب��ر أنتوي��رب عاصمة األلماس ف��ي العالم، إذ يوج��د فيها أكبر 
بورصة لأللماس على مستوى العالم، ويتم فيها عمليات الصقل والتجارة 
في ما يقرب من 90 % من تجارة األلماس. وتتركز التجارة والبورصة 
في المنطقة القريبة من محطة القطار الرئيسية بالمدينة، إذ تنتشر معظم 
محالت بيع األلماس ومعظمها لليهود الذين يعيشون بالقرب من المكان، 
وأيضا يعمل في البورصة أعداد كبيرة من الهنود والباكستانيين وجنسيات 
أخرى. وقبل عامين أعلن مركز أنتويرب العالمي لأللماس )البورصة 
العالمية( عن خشيته من تداعيات حادث السطو الذي تعرضت له شحنة 
من األلماس تقدر قيمتها ب�50 مليون يورو في مطار بروكس��ل، على 

الوضعية العالمية للمركز.
تراجع التجارة

وذك��رت تقارير إعالمية غربية إن��ه ورغم ازدهار تجارة األلماس 

في هذه المدينة منذ قرون إال أن هذه التجارة أصابها الفتور مؤخرا.
وأخ��ذت صناعة قطع وصقل األلماس المربحة ذات العمالة الكثيفة 
لس��نوات تتجه نحو المراكز التي بها عمالة رخيصة الثمن في الدول 

النامية، مثل مومباي ودبي وشنغهاي.
وما ينذر بالسوء أيضا مواجهة تجار األلماس خالل السنوات القليلة 
الماضية اتهامات مختلفة، منها التهرب الضريبي، وغس��ل األموال، 

والغش في الجمارك، عند شراء وبيع أحجار األلماس.
وأدرك أقط��اب ه��ذه الصناعة الخط��ر، مما دفعهم إل��ى تنظيم ما 
وصفت��ه الصحف المحلي��ة ب�“الهجوم الجذاب” خ��الل العام 2012. 
ووض��ع المرك��ز العالم��ي لأللماس خططا الس��تعادة اهتم��ام رجال 
األعم��ال بهذه المدينة من خالل برنامج مكون من 160 صفحة حمل 
اسم “مش��روع 2020” يهدف إلى تبسيط وتشجيع التجارة من خالل 
أنظمة على اإلنترنت. وتأمل الصناعة أن يساعدها ذلك على استعادة 
بعض من بريق صقل األلماس الذي فقدته لصالح الدول اآلسيوية من 
خ��الل تكنولوجيا جديدة، مثل ماكينات صقل األلماس التي تعمل ذاتيا 
بش��كل كامل، وتلميع صورة مجال صناعة األلماس أمام الرأي العام 

الذي ينتقدها بشدة.
ويعمل في الس��وق نحو 8 آالف عامل، لكنهم يوفرون فرص عمل 
بشكل غير مباشر ل�26 ألفا آخرين، مثل موظفي التأمين والمصرفيين 
وأفراد األمن والس��ائقين. وش��هد عام 2011 تحوال كبيرا في صناعة 
األلم��اس المحلية التي وصل حجمه��ا إلى 56 مليار دوالر في أفضل 

أعوامها.
استغالل سيء

ويقول البع��ض في بلجيكا إن عولمة هذه التجارة فتحت الباب أمام 
االس��تغالل السيئ، فقد خضعت ش��ركة »أوميغا« لأللماس للتحقيق، 
وفر مسؤولوها من بلجيكا عندما كشف موظف سابق فيها عام 2006 
كيف كانت الشركة لسنوات تشتري األلماس من أفريقيا وتتحاشى دفع 
الضرائب عن طريق إبرام صفقات من خالل دبي وتل أبيب وجنيف، 

ثم إعادة األرباح إلى بلجيكا.
وقبل ذلك بعام، ترددت مزاعم تقول إن ش��ركة نقل س��ريع تقع في 
أنتوي��رب وتدعى “مونس��تري” للخدمات العالمية، اس��تغلت مناطق 
اإلعفاء الجمركي في أماكن مثل جنيف في تهريب األحجار. وفي عام 
2009 بدأت تحقيقات في احتمال وجود تهرب ضريبي من جانب مئات 
م��ن تجار األلماس، وكثير منهم في أنتويرب، ممن وردت أس��ماؤهم 
على قوائم أصحاب الحسابات في فرع المصرف البريطاني “إتش إس 
بي س��ي” في سويسرا. وفي 2011، تم فتح عمليات استجواب مماثلة 
في الهند وفي أنتويرب، بعد أن سلم موقع “ويكيليكس” السلطات قوائم 
بأس��ماء مواطنين هنود، من بينهم عش��رات من تج��ار األلماس ممن 

يمتلكون حسابات في مصارف سويسرية.
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مرايا

ثروات بـ100مليار دوالر داخل بيوت السعوديين
بيع 900 مليون غرض يدعم االقتصاد المحلي

كش��ف موقع اإلعالنات المبوبة المجانية األول في الشرق األوسط 
وش��مال افريقيا “دوبيزل”، ع��ن أن األغراض غير المس��تعلمة في 
منازل المملكة العربية الس��عودية يمكنها أن تساهم في شكٍل كبيٍر في 
نمو االقتصاد الس��عودي باعتبارها ثرواٍت كامنة غير مس��تغلة. وفي 
دراسة اقتصادية هي األولى من نوعها، تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة 
األبح��اث العالمية “يوغوف” YouGov، أكد دوبيزل أن هناك أكثر 
من 900 مليون من األغراض غير المستعملة موجودة داخل البيوت 
في المملكة والتي تُقدر قيمتها بنحو 370 مليار لاير سعودي )حوالى 

100 مليار دوالر(.
سيولة نقدية

وتناولت الدراسة الجديدة التي شملت كل مناطق المملكة، األغراض 
والمقتنيات غير المستعملة كلها لدى السكان بشكٍل عام، والتي تم تثمين 
قيمتها عبر الجمع بين الدراسة التي قامت بها مؤسسة األبحاث العالمية 
“يوغ��وف” YouGov والبيانات المتوفرة لدى دوبيزل عن متوس��ط 
الس��عر لمئات اآلالف من األغراض، فج��اءت النتيجة بوجود حوالى 
370 مليار لاير س��عودي من األغراض الغير مس��تعملة والتي يمكن 
للمستهلكين أن يبيعونها أو يتبادلونها في ما بينهم، أو كما تُسمى في عالم 
االقتصاد، اس��تناداً إلى أساس “مستهلك إلى ُمستهلك”، وبالتالي فإنها 
قادرة على ضخ سيولة نقدية إضافية من شأنها تعزيز االقتصاد المحلي.
من جانبه، قال المدير العام لدوبيزل في المملكة العربية الس��عودية 
عب��دهللا الغدون��ي: ثروات المملكة ليس��ت تحت الرم��ال فقط، بل في 
منزل كل شخص، ومستخدمو اإلنترنت يمكنهم  الحصول على أموال 

طائلة، لكنهم يريدون الوسيلة األمثل التي تمكنهم من ذلك.
هواتف ومالبس غير مستعملة

وأش��ارت الدراس��ة إلى وجود نح��و 60 مليون هات��ف جوال غير 
مستعمل في المملكة، أي خمس أضعاف عدد هواتف الجوال في دولة 
اإلمارات. وخلصت الدراسة إلى أن قيمة هذه الهواتف تبلغ 56 مليار 
لاير س��عودي، وهو ضعف التكلفة الالزمة لمش��روع السكة الحديدية 

الجاري تنفيذه في المملكة.
ولم تقتصر الدراس��ة على الجواالت  غير المس��تخدمة، بل كشفت 
أيض��اً أن المنازل الس��عودية تحتضن ما يف��وق 288 مليون كتاب لم 
يعد أصحابها يقرأونها، وهذا العدد نفسه الذي يلزم لتأمين كتاٍب واحد 
لكل ش��خٍص أُمي في الهند. أما األغراض المتعلقة بالموضة فكان لها 
نصيب األس��د، إذ بينت الدراس��ة أن الس��عودية تضم ما يقارب 222 
مليون قطعة مالبس واكسس��وارات مستعملة غير مرغوب بها وهي 

كافية لكسوة كل الفقراء على وجه الكرة األرضية.
بيع وشراء

وف��ي تعليقه على س��بب القيام بإجراء هذه الدراس��ة، قال الغدوني: 
لق��د أخذنا على عاتقنا مهمة القيام بإجراء الدراس��ة وربطها بالبيانات 

المتوفرة لدينا، بهدف تعريف أفراد المجتمع بأن كل من يملك اتصاالً 
باإلنترن��ت قادر على كس��ب م��ال إضافي عبر بيع حاجات وأش��ياء 
يمتلكها لكنه لم يعد يستخدمها. واألرقام التي بينتها الدراسة ال يُستهان 
به��ا، ويمك��ن ألي غرض تقريب��اً أن يُباع في أيامنا ه��ذه عبر مواقع 
اإلعالن��ات المبوبة اإللكترونية بحيث تُعرض أم��ام أعداد كبيرة من 
األشخاص، وتوفر فرصة عملية للقاء العديد من المشترين والذين هم 
أيضاً من أفراد المجتمع، وبالتالي يمكن بيع األغراض غير المستعملة 

في وقت أسرع.
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GPS كاسيو” تطلق أول ساعة“
شـركة  أعلنت 
الشــرق  كاســيو 
األوســــط عـــن 
ســــاعة  إطالق 
 G-SHOCK
 ،GPW1000
أول ســاعة فــي 
بنظـــام  العالــــم 

 )GPS( هجيــن الســتقبال معلومــــات نظـــام تحديــد المواقــع
وإشـــارات الموجات الالسلكية ألول مرة في منطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي.

“توربين سكالتون” من “بيريليه”
دار  بيريليــه  قامــت 
الســــاعـات السويسرية 
التــي يتجــاوز عمرهـــا 
الـــ200 عــام، بالـمزج 
بـيـــن الكالســـــيـكـيــة 
والتصـمـيـمات العصرية 
مــــن خــــالل إصــدار 

توربيــن ســكالتون خــالل معــرض الســاعات والمجوهــرات 
السويســري “بازل ورلد 2015”. ويبلغ قطر علبة هذه التشكيلة 
 PVD الجديــدة 44 ملم وتتوفر مــن الصلب ببطانة البي في دي

.4N السوداء، أو المزودة بطارة الذهب الوردي

64

T-Race MotoGPTM  ساعة تيسو
T- ساعة تيسو الجديدة من طراز
بخاصية   Race MotoGPTM
الكرونوغراف األوتوماتيكي ذات 

اإلصدار المحدود لعام 2015.
وتأتي الخطوط الحمراء البارزة 
على سوار المعصم األسود لتضفي 
نوعاً مــن الجمالية واأللفة وتكمل 

التصميم العصري الجديد للعلبة وأزرار ضبط الوقت المصنوعة 
على شــكل مساند قدم الدراجة، وهي ميزة رئيسية جديدة لطراز 
T-Race. كما تأتي علبتها المميزة على شكل خوذة ، وقد اقتصر 

تصنيعها على 3.333 قطعة.

“أوميغا” تدعم الطاقة الشمسية
قامت أوميغا بطرح ســاعة 
 Speedmaster Skywalker
Solar Im- نسخة الـ X-33

pulse تزامناً مع رحلة حول 
الكــرة األرضيــة علــى متن 

طائرة تعمل ليالً ونهاراً بقوة الطاقة الشمسية فقط في 2015.
وتتيح الساعة استكشاف الفضاء بعمليتين، الوقت الذي مضى 

 .PET والوقت الذي مضى على المرحلة MET على المهمة
والســاعة مصنوعة من التيتانيوم درجــة 2، وعلبة مصقولة 
بســماكة 45 ملم وتتضمن حلقــة من الســيراميــك بيزيــل مــع 

بـSuper-LumiNova أبيض.

لوبرستو ينضم إلى “إبرهارد آند كو”
إبرهارد  مغامرة  تتعزز 
آند كو للســاعات من خالل 
تعاون مميز بفضل انضمام 
إلــى  لوبرســتو  كــورادو 
عالم ســفراء العالمة. ويعد 
كورادو لوبرستو المهندس 
ميالنــو  مــن  المعمــاري 

وهاوي اقتناء السيارات الكالسيكية، أحد مشاهير هذا العالم، بفضل 
سجله الحافل الذي يضم أكثر من 200 جائزة و50 أفضل معروض، 
بما في ذلك اإلنجاز القياســي لجوائــز Coppa d’Oro األربعة في 

Concours d’Elegance at Villa D’Este، األهم في أوروبا.

IRONY XLITE سواتش تقّدم مجموعة
“سـواتـــش”  أطلقــت 
أحــدث إصداراتهــا مــن 
نمــاذج “أيرونــي”، التي 
تتميز بخفــة وزنها نتيجة 
استخدام مزيج من المواد 
التي ســاهمت فــي تقديم 
12 تصميمــاً جديــداً من 

الســاعات المرحة والدقيقة. وهذه الساعة الميكانيكية ترتكز على 
مزيج من المواد الثنائية المستقبلية التي تجمع بين األلمنيوم الناعم 
والبالســتيك بألوانه المتألقة. ساعة “Xlite” هي بمثابة روبوت 

يتمتع بحس من الفكاهة وأناقة تشتهر بها الساعات البارزة.
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آّنا بيتريز سفيرة “سكور برذرز”
تشارك عارضة األزياء البرازيلية 
العالمية آنّا بيتريز باروز، التي تعتبر 
أيقونــة في عالم الموضة إلى جانب 
كريســتيانو رونالدو أســطورة كرة 
القدم، في الحملة الترويجية الجديدة 
 2015 ربيع/صيــف  لمجموعــة 

لعالمة سكور برذرز.
وتجمع المجموعة النســائية لهذا 
الموسم بين صور وزخارف األزهار 

واألقمشة الزاهية إلى جانب القطع الكالسيكية األصيلة التي تظهر 
بشكل أكثر بريقاً هذا الموسم، لتقدم مجموعة أنيقة غير متكلفة.

رافين يحصل على نجمة “ميشالن”
حصــل رئيس الطهاة  في مطعم بلو 
باي فــي منتجع مونتــي كارو باي في 
موناكو مارسيل رافين، على أول نجمة 
ميشــالن بعد خبرة عقديــن في مجال 
الطهي.  الشــيف في األصل من جزر 
جوادلــوب القريبة من ســاحل أمركيا 
االتينية ولكن انتقل إلى فرنســا في سن 
ال 17، وبدأ  مسيرته في فنون الطهي 
 Relais & Châteaux فنــدق فــي 

في األلزاس. وتابع مســيرته لتشكيل أسلوب خاص به وعمل في 
الكثير من الفنادق والمطاعم الراقية في شرق فرنسا.

تشكيلة ربيع/صيف من أديداس
 Originals تقدم أديداس
 Superstar أحذية  تشكيلة 
الجديدة في شكلها األصلي 
.Vintage Deluxe Pack
الجديدة  التشــكيلة  وتأتي 
مصنّعــة من الجلــد الفاخر 
في القســم العلــوي للحذاء، 
إضافة إلــى المطاط لراحة 

أصابــع القدم وثقوب جانبيــة وعلى الكعب، كمــا توجد خطوط 
أديداس الثالث باللون األحمر واألخضر واألســود. ويأتي شعار 

أديداس الذهبي Originals على لسان الحذاء.

Lime Tree يستضيف ممثلي اإلعالم
مقهــى  إدارة  دعــت 
 Lime Tree ومطعــم 
الذي يقدم مجموعة منوعة 
مــن المأكــوالت العالمية 
لــكل األذواق،  المناســبة 
ممثلي اإلعــالم وأحبائهم 

للتعــّرف على الخبــرة االســتثنائية التي يوفرهــا لزبائنه. يمكن 
التعّرف بسهولة على موقع مطعم Lime Tree على األوتوستراد 
الشــرقي للضبية وهو يوفّر خيارات واسعة من األطباق العالمية 
بما في ذلك األطعمة األميركية واإليطالية والسوشي الياباني، إلى 

جانب محطة خاصة لخبز البيتزا والكعك بشكل فوري.

رأس السنة التايالندي في فورسيزنز
يحتفل التايلنديون في 
شهر نيسان/أبريل من 
كل عام برأس الســنة 
التايلندية، أو ما يُعرف 
أيضــاً بمهرجــان عيد 

الماء “سونجران”.
واحتفاًء بالمناســبة، يقدم منتجع فورســيزونز كو ساموي في 
تايالند لضيوفه باقة سونجران التي تسمح لهم باالستمتاع بأجواء 
المهرجان، الذي يبدأ من 13 وحتى 15 - 4 - 2015. ويمثل هذا 
المهرجــان دعوة إلى األلفة والمودة والحب وتعبيراً عن الشــكر 

واالمتنان، وكل ذلك من خالل الرشق بالمياه.

التاريخ اإلماراتي في “الفنر”
المطابــخ  أســــرار 
اإلماراتية القديمة تدب 
فيها الحيــاة في مطعم 
ومقهــى الفنــر، الذي 
يقع في تاون سنتر في 
الجميــرا، حيــث يقدم 

مزيجا مــن األطباق التقليدية والعصرية اإلماراتية، مع لمحات 
من الثقافة والتراث اإلماراتي الثريين.تضم قائمة مطعم ومقهى 
الفنر الكثير من األطباق التاريخية المعروفة مثل “عيش محمر 
وســمك مقلى”، “برياني مالح” و“عصيدة التمور” وهي نادرا 

ما تطهى في البيوت اإلماراتية اليوم.
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أزياء مستوحاة من صحراء اإلمارات
رفعــت دار األزياء 
“بارونــي”  العربيــة 
الســتار عــن أحــدث 
تشـــــكيالت موســـم 
شـــــــتــاء  خريـــف 
بـعـنـــــــوان   2015
“ملكــة الصحــارى” 
مــن  المســـتــوحــاة 

صحراء اإلمارات.
فــــدوى  وقـالــــت 
بــأنهــــا  بـارونـــي، 
اســـــتـلـهـمــت هــذه 
المجموعــة من معالم 
الهـــدوء والطمأنينــة 

التي تميز الصحراء العربية لتقدم تشــكيلة مؤلفة من 30 تصميم 
للســيدات. وتحولــت باروني مــن اســتخدام الحريرالخفيف في 
تصاميمها الخاصة بصيف وربيع المجموعات السابقة إلى حرير 

أكثر سماكة مع بعض القطع من الصوف وتطريزات متناسقة.

الجزء األول من مجموعة “مكسار”
أقيــم علــى هامــش معــرض 
العروس أبوظبي. بحضور لفيف 
مــن محبــات األزيــاء والموضة 
واإلعــالم  المجتمــع  ووجــوه 
واألعمــال، عرض ازياء احتفاالً 
مــن  األول  الجــزء  بإطــالق 
مجموعة “مكسار” من دار أزياء 

“زري وبريسم”.
وجاء عرض “مكسار 2015” 
علــى شــكل لوحات فنيــة قدمت 
فيهــا المصممــة اإلماراتية نازك 

الصباغ بصمــة مميزة وجديدة كلياً من حيث القصات وااللوان 
الغنية.

يشــار إلــى أن تصاميــم مجموعة “مكســار” تحمــل عنوان 
الفخامة بالخط العريض، حيث أن صورة كل تصميم من األمام 
والخلف تشــكل إطاللة تنســجم مع العظمة والتألــق والملوكية. 
وتأتــي أكمام التصاميم بشــكل فضفاض لتتناســق مع التصميم 

العام الذي يوحي بالهيبة والوقار واإلبهار.

ريتو كومار تقدم مجموعة مبتكراتها
تـــعــــــرض 
األزياء  مصممة 
الشــهيرة ريتــو 
كومار مجموعـة 
فــي  مبتكراتهــا 
عـرض األزيـاء 
خــالل معـرض 
الــزواج المقــام 

فــي فنــدق القصــر عجمان. مــع اإلشــارة إلى انه قبل خمســة 
وأربعيــن عاما، كانت أول ســيدة تقدم ثقافة “البوتيك” في الهند 
تحت االســم التجاري “ريتو”. واليــوم تملك أكثر من 35 منفذ 
بيع في كل المدن الكبرى في الهند ولها وجود عالمي في دبي.

المجموعــة مســتوحاة مــن تطريــز الــزردوزي التقليــدي 
والكانجيفارامز المدمج مع تصميمات عصرية ولمســات جمال 
فــي مجموعة من الســاري، البزات واللينجــا. التطريز الثقيل، 
األنيــق والراقــي، يمثــل المجموعــة المثالية مــن المبتكرات. 
األلوان حيوية تتراوح من الفضي والذهبي إلى األحمر، الفوشيا 

والبرتقالي التقليدي.

عرض أزياء األلماس في دبي

ضمن الدورة العشــرين لمهرجان التســوق، احتضنت دبي، 
أغلى عرض أزياء لأللماس في العالم، من خالل عرض أزياء 
مجوهرات األلماس، الذي أقيم بالتعاون مع مجوهرات دهاماني 
في أرماني بافيليون بدبي. وضم العرض ألماساً بقيمة تزيد على 

367 مليون درهم ) 100 مليون دوالر أميركي(.
واشــتمل العرض الذي يعزز من مكانة دبي بوصفها مركزاً 
عالميــاً لأللماس على تشــكيلة من أكثر القطع األلماســية ندرة 
وفخامة، وضم 10 قطع من األلماس بزنة 50 قيراطاً أو أكثر، 

باإلضافة إلى أربع قطع ألماسية نادرة بزنة 100 قيراط.
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“المرصد الوطني” يزور “إياست”تعيين جديد في “بوهرنجر إنجلهايم”
أعـلـنت شـركة 
بوهرنجر إنجلهايـم 
للصـنـــاعـــــات 
الدوائيـة عن تعيين 
الدكتور شــــريف 
خطــاب رئيســــاً 
األورام  لـوحـــدة 
لمنطقة الشـــــرق 

األوســط وتركيا وأفريقيا. ومن مقر الشــركة الرئيســي في مدينة 
دبي، سيضطلع الدكتور خطاب بمسؤولية التطوير اإلستراتيجي 
لوحدة األورام، وتشكيل وبناء األُساس المطلوبه لتدشين المنتجات 
الجديدة في طب األورام والتي ستطرحها “بوهرنجر إنجلهايم” في 
المنطقة، وتشكيل فريق قوي ونشيط في مجال األورام على امتداد 

منطقة الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا.
وللدكتــور خطاب خبرة طويلة تناهز العشــرين عاماً في مجال 
األدوية، وهو يحضــر معه لهذا المنصب خبرات قيمة في ترويج 
وتسويق أدوية األورام. وفي إطار التطور الحالي لخطط الشركة، 
يأتي إنشاء وحدة األورام الجديدة للشرق األوسط وتركيا وأفريقيا.

مؤسســة  اســتقبلت 
اإلمارات للعلوم والتقنية 
المتقدمة “إياست” وفداً 
مــن المركــز الوطني 
الجويــــة  لألرصــــاد 
ترأســــــه  والــزالزل 
المدير التنفيذي للمركز 
الدكتور عبــدهلل أحمـد 

المندوس واجتمع الوفد مع عدد من المسؤولين في المؤسسة على 
رأسهم المدير العام يوسف حمد الشيباني.

وخالل الزيارة عبّر الوفد عن اهتمامه بالتعاون مع المؤسسة 
في مجال نظم األقمار الصناعية والتكنولوجيا الخاصة باألرصاد 
الجوية. وقال الشيباني: من أهدافنا أن تعود المؤسسة بالنفع على 
القطاعــات كافة في اإلمارات وأن تســاعد علــى تطوير الدولة 

أكثر فأكثر كمركز رئيسي لألعمال والتكنولوجيا.
من جهته عبّــر الدكتور مندوس عن حماســته للزيارة قائالً: 
منذ مدة ونحن ندرس إمكانية التعاون مع “اياست” بعدما أُبهرنا 

بالنتائج التي حقّقتها في هذه الفترة القصيرة جًدا.

لقاح جديد لعالج اإليدز
توصــل علماء 
إلــى  أميركيــون 
للتلقيح  جديد  نهج 
يبــدو أنــه يحمي 
القردة من فيروس 
المناعــة  نقــص 
)اإليدز(  البشرية 

بشكل كامل. ومن المعروف أن اللقاحات تدرب نظام المناعة على 
مكافحة العدوى، لكن باحثين في معهد سكريبس لألبحاث في والية 
كاليفورنيا األميركية غيروا الحمض النووي للقردة، بهدف إضفاء 

خصائص مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية على خالياها.
ووصف الفريق الطبي تلك الخطوة بـ“التقدم الكبير”، وهو يسعى 
إلى تطبيق التجارب على البشر قريبا. ويقول خبراء مستقلون إن 
الفكرة تســتحق أن تؤخذ بعين االعتبار بشكل قوي. وتستخدم هذه 
التقنيــة العالج الجيني إلدخــال جزء جديد مــن الحمض النووي 
إلى خاليا العضالت الســليمة. ويحتوي هذا الشريط  من الحمض 
النووي علــى تعليمات لتصنيــع األدوات الالزمة لتحييد فيروس 

نقص المناعة البشرية، التي تضخ باستمرار في مجرى الدم.

تقنية “أديداس ألترا بوست”
كشـــــفــت 
“أديـــــداس” 
تقنيــة  عـــــن 
ا  لـتـــــــــر أ “
بـــوســـــت” 
أحــدث  وهـي 
مـــا أطلقتــــه 
“أديـــــداس” 

كتطوير لتقنيتها “بـوست” ذات أعلى مردود الستعادة الطاقة.
وتجمع ألترا بوســت بين النظام الشــامل لالبتكارات وتقنيات 
التكيــف التام لتتيح للعدائين رياضــة جري أفضل من أي وقت 

مضى.
وبعد ســنوات مــن البحــوث واالختبارات التــي أجرتها أهم 
المؤسســات الهندســية تمكنت أديداس من تطوير مجموعة من 
االبتكارات لتســخير القــوة الهائلة لتقنية بوســت للوصول إلى 

أعلى ما يمكن من استعادة الطاقة.
يشــار إلى إن تقنية ألترا بوست تلبي متطلبات كل العدائين من 

خالل توفيرها استعادة الطاقة والدعم والثبات والراحة واألناقة.
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ثغرة جديدة تستهدف ”أدوب فالش”
تم اكتشاف ثغرة جديدة 
زيرو داي تستهدف مشغل 
الفالش أدوب فالش، وقد 
تم استغاللها عبر مجرمي 

اإلنترنت. وتش��ير أحد النماذج التي حصلت عليها شبكة الحماية 
الذكية الخاصة بشركة تريند مايكرو إلى نفس الثغرة التي أبلغ عنها 
خبير األمان كافيين قبل ساعات فقط. وتستهدف الثغرة مستعرض 
فايرفوكس وإنترنت إكسبلورر. وال يزال مستعرض كروم خارج 
دائرة االستهداف. ويمكن للمستخدمين الذين ال يستطيعون تعطيل 
مشغل الفالش “فالش بالير” التفكير باستخدام برمجيات خاصة 

بمنع اإلعالنات أو امتدادات مستعرض اإلنترنت.

أساليب العمل الحديثة في اإلمارات
أطلقت شركة Dell دراسة جديدة حول 
بيئة العمل في اإلمارات والتغييرات التي 
طرأت عليها ف��ي اآلونة األخيرة. وجاء 
ف��ي الدراس��ة أن 45% م��ن الموظفين 
يعتق��دون أن إنتاجية العم��ل من المنزل 
تساوي إنتاجية العمل في المكتب أو ربما 

تفوقه��ا، وأن 80% منهم ينظرون إلى العمل من المنزل على أنه 
يحقق فائدة إضافية للعمل، كما أن 78% منهم يستخدمون أجهزتهم 
الش��خصية ألغراض العمل وفي حين تعمل 72% من الشركات 
في اإلمارات على تس��هيل سياسة استخدام األجهزة الشخصية في 

العمل، إال أن 55% منها فقط تعمل على تأمين أجهزة الموظفين.

شبكة الفندقة الرقمية دي آيتش إن
يوف��ر غران��د حي��اة 
الدوح��ة بش��راكته م��ع 
شركة فيفا إينفوفينتشرز 
ش��بكة “دي آيت��ش إن” 
هي عب��ارة عن ش��بكة 
ثورية تعمل باللمس على 
شاش��ات كبيرة تش��غل 

وسائل إعالم تفاعلية باستخدام بالتفورتم شبكات فيفاز وهندستها 
لإلعالم والتواصل مع المستخدمين من خالل خدمة وسائل اإلعالم 
الس��ياقية والمحتوى. كما توفر العدي��د من الخدمات لنزالء الفندق 

والزوار وتسمح  لمعرفة األحداث، التسوق، والمطاعم.

“لينكد إن” تطلق موقعها بالعربية
كشفت “لينكد إن”، شبكة 
التواص��ل المهني األكبر في 
العالم بقاعدة مستخدمين تضم 
أكثر من 347 مليون عضو 
عن إطالق النس��خة العربية 

لموقعها اإللكتروني.  وسيسهم الموقع الجديد الناطق باللغة العربية 
في رفع إجمالي عدد اللغات المتاحة على “لينكدإن” إلى 24 لغة، 
وتعد منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا من األسواق األسرع 
نموا لشبكة “لينكدإن”، إذ ارتفع عدد المسجلين فيها اليوم إلى أكثر 
من 14 مليون مس��تخدم، مقارنة مع 5 ماليين في تش��رين األول/

أكتوبر 2012 وذلك بعد افتتاح مكتب الشبكة بدبي.

“إنجازات” شراكة مع “إس إيه بي”
إنجازات  أبرمت 
البيان�����ات  لنظ����م 
المختصة بالخدمات 
التقني����ة اآلم�ن�����ة 
م�ع  والمتماش����ي��ة 
األعم��ال التجارية، 
اتفاقي��ة مع ش���ركة 
برمجي��ات األعمال 
الرائ��دة  العالمي����ة 
ب��ي”،  إي��ه  “إس 

ترمي إلى تسريع عجلة االبتكار في دولة اإلمارات.

تطبيق “بامبو بيبر”
يعد تطبيق “بامبو بيبر” 
م��ن “واكوم” واح��داً من 
أفض��ل تطبيق��ات تدوي��ن 
المالحظ��ات ألجهزة “آي 
ب��اد”، حيث تعم��ل أحدث 
نس��خة م��ن ه��ذا التطبيق 

جنباً إلى جنب مع أخر نس��خة محدثة م��ن برنامج أقالم “واكوم 
ستايلس” ، على تحسين دقة األقالم اإللكترونية الذكية بشكل كبير 
من خالل تصحيح آلية الكتابة والرسم على نحو أفضل. وأصبح 
هذا التطبيق أكثر تطوراً اآلن، حيث يعمل بتحسين الدقة ويضفي 

مزيداً من الراحة عند استخدام أقالم “بامبو ستايلس فاينالين”.
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“غوغل” تشتري التطبيق “اوديسي”مليار اختراق في 2014
كش��فت ش��ركة جيمالتو الرائدة 
عالمي��اً في مجال األم��ن الرقمي، 
عن أكثر من 1500 اختراق لقواعد 
البيانات، م��ا أدى إلى الدخول إلى 
قراب��ة مليار س��جل من س��جالت 
البيانات على مستوى العالم خالل 
2014. وتمثل ه��ذه األرقام زيادة 
بنس��بة 49 % ف��ي االختراق��ات 
األمني��ة وزيادة بنس��بة 78 % في 
س��جالت البيانات الت��ي تعرضت 
للس��رقة أو الضي��اع مقارنة بالعام 

.2013
وتش��كل س��رقة الهويات الدافع 

الرئي��س للمجرمين اإللكترونيين لالختراق��ات في العام 2014، 
بحس��ب البيانات الواردة في المؤش��ر ال��ذي طورته في األصل 
ش��ركة سيف نت، حيث شكلت س��رقة الهويات نسبة 54 % من 
جميع اختراقات البيانات، وهذا المعدل يتجاوز أي فئة أخرى من 
فئات االختراقات، بما في ذلك فئة الوصول إلى البيانات المالية.

ت  ش�����ت��ر ا
ع����ة  م�ج�م��و
غ�������ل  غ����و
األم�ي��ركي�����ة 
تطبيق اوديس��ي 
لتخزين الصور 
والفيدي��و. وف�ي 
بثته�ا  رس����الة 
موقعه��ا  عل��ى 
االلك�ت�رون���ي، 

أوضحت اوديس��ي أن خدمتها ستتوقف، وأن فرقها ستنضم إلى 
فرق “غوغل”.

يذكر ان تطبيق “اوديس��ي” يتماشى مع اجهزة “آي فون” من 
“آبل” والهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل “اندرويد” من 
“غوغل”. ويسمح بأرش��فة أتوماتيكية للصور والفيديو المنجزة 
بواسطة هذه األجهزة، على حاسوب المستخدم مع االحتفاظ بنسخ 
عن الصور أو األش��رطة األخيرة عبر اإلنترنت يمكن االطالع 

عليها من أي جهاز.

الدفع اإللكتروني: 7 مليارات درهم
دائ����رة  أعلن���ت 
حكوم��ة دبي الذكية 
أن خ�دم��ة ال�دف����ع 
ع�ب���ر  اإللكتروني 
ش�����بكة اإلنترن��ت 
الذكي��ة،  والهواتف 
لتنفيذ عمليات الدفع 

الفوري لل�رس��وم الحكومية، قد ش��هدت إقب��االً متنامياً من قطاع 
األعمال واألف��راد العام المنقضي، وأنها حققت ارتفاعاً في قيمة 
المبال��غ المحصل��ة خالل العام 2014، بنس��بة 25% مقارنة مع 
تل��ك المحصلة في العام 2013، وارتفاعاً بنس��بة 16% في عدد 
المعام��الت المنفذة عب��ر هذه الخدمة التي تمّك��ن المتعاملين من 
تس��ديد المس��تحقات المترتبة عليهم مقابل الخدم��ات الحكومية، 

إلكترونياً.
وس��ّجلت المبالغ المحّصلة عبر الدفع اإللكتروني قيمة بلغت 7 
ملي��ارات درهم )1.9 مليار دوالر( مع نهاية العام 2014، مقارنة 
ب�5.6 مليار درهم )1.5 مليار دوالر( خالل العام  2013، ليساهم 

بذلك في تقديم عوائد هائلة على صعيد ضغط النفقات الحكومية.

التجسس على كمبيوترات العالم
تأتي قدرات التجسس 
التي تحاط بسرية كبيرة 
برامج  ضمن منظوم��ة 
تجسس أميركية كشفتها 
كاسبرسكي الب  شركة 
التي تصنع برامج حماية 

بيانات، ضمن عمليات التجسس الغربية. وتقول كاسبرسكي إنها 
وجدت الكمبيوترات الش��خصية ف��ي 30 بلدا مصابة ببرنامج أو 
أكثر من برامج التجس��س األميركية، مع أكبر نسب اإلصابة في 
إيران تليها روسيا وباكستان وأفغانستان والصين ومالي وسورية 

واليمن والجزائر.
تتضمن أهداف التجسس شركات ومؤسسات ودوائر حكومية 
وعس��كرية واتصاالت وبنوك وش��رطات طاق��ة وأبحاث نووية 
وإعالم ونش��طاء اس��الميين. ورغم أن كاسبرسكي امتنعت عن 
ذكر البلد الذي يقف وراء عمليات التجسس إال أنها أشارت إلى أن 
هذه البرامج ترتبط ارتباطا وثيقا بفيروس ستكس نت وهو االداة 
الفتاكة التي اس��تخدمتها وكالة االمن القومي األميركية لمهاجمة 

برنامج إخصاب اليورانيوم في إيران.
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DCNS في آيديكس ونافديكس17 زورقًا لخفر السواحل القطرية

فازت شركة “رولز- رويس بي أل سي” الرائدة عالمياً في أنظمة 
الطاق��ة البحرية والجوية والبرية، بعقد قيمت��ه 15.8 مليون جنيه 
اس��ترليني)24 مليون دوالر( لتوريد محركات رولز-رويس “إم 
تي يو” ذات السرعة الفائقة، وباقة من أنظمة الدفع المائي لتشغيل 
17 زورق دوريات س��ريع تتولى تصنيعها حالياً شركة “آريس” 
لبناء الس��فن في تركيا لصالح قوات خفر السواحل القطرية، حيث 
ستقوم بتوريد 46 محركاً ونظام دفع مائي باإلجمال لثالثة أحجام 

مختلفة من الزوارق.
وس��يجري تركيب مح��ركات الديزل  من ط��راز “إم تي يو”، 
وأنظمة “رولز-رويس كاميوا” من سلسلة )50A3( على خمسة 
زوارق دورية من طراز “آريس 75 هيركوليز” بطول 24 متراً، 
وعشرة زواق من طراز “آريس 110 هيركوليز” بطول 34 متراً.

ع��رض���ت 
)DCNS( في 
آيديك��س عدداً 
الحل��ول  م��ن 
الدفاع البحري 
واإلبتك������ار 
الطاق��ة،  ف��ي 

 FREMM، OPV 90، Gowind تتضمن الس��فينة الحربي��ة
.MU 90و Scorpene 2000 2500، غواصة

إضاف��ة إلى ذلك، عرضت الش��ركة عدداً م��ن النماذج لحلول
FREMM، Gowind 2500 وGowind 1000، غواص��ة 
Scorpene 1000 وF21 وContralto S. وقد  فازت الش��ركة 
بعقود في مصر وماليزيا لط��رادات Gowind. وهذه الطرادات 
Gowind مثالي��ة للمهم��ات التي تتراوح م��ن محاربة القرصنة 
إلى التحكم البحري والمناورات البحرية المضادة للغواصات. لقد 
تم تصميم هذه الطرادات للس��ماح بكفاءة عالية وس��هولة التشغيل 
والصيانة. كما يمكن تشكيل منصات متالئمة مع متطلبات العمالء 
لتحقيق توازن مثالي بين القدرات القتالية البحرية واألمن الوطني.

نظام تأهيل لصواريخ أرض-جو
ش��ركة  أعلنت 
إيرب��اص للدف��اع 
والفضاء لألهداف 
المباشرة،  الجوية 
عن قيامه��ا بدور 
بتأهيل  مح��وري 
األداء الكامل لنظام 
أرض- صواريخ 

جو، حيث قامت بتنفيذ أداء متميز في سلسلة من االشتباكات الجوية 
مع نظام الصواريخ أرض جو، وتم إطالق أول تجربة على مسافة 
علو تزيد عن 30 كلم ارتفاع. واشتملت هذه التجربة على مجموعة 
من المناورات الجوية الناجحة التي نفذتها مركبة جوية من طراز 
)Do-DT25(. واشتملت التجربة الثانية على إطالق لمدى أقرب 

بهدف مواجهة مركبة )Do-DT25( على ارتفاع منخفض.
وتمت مواجهة الخطر خالل فترة زمنية ال تتجاوز العشر ثواني 
فقط. أما التجربة الثالثة، فتضمنت هدف جوي صغير، سريع الحركة، 
حيث قامت مركبة )-Do-DT-45( خالل هذه التجربة بتنفيذ هجوم 

قوي ومناورات تحاكي الهجمات الصاروخية المنخفضة.

نظام جديد للدفاع الساحلي
كش���ف�ت 
شركة سهام 
ل�خ�ل�ي����ج  ا
للتكنولوجيا 
اإلماراتي��ة 
مع حلفائه��ا 
دي  بي  “أم 

أيه” األوروبي��ة و“جي إي أم إليتروني��كا” اإليطالية عن نظام 
جديد لبطاريات الدفاع الساحلي المتطور خالل معرض أيدكس 

2015 في أبوظبي. 
ويمكن لنظام الدفاع الس��احلي الجديد تزوي��د أنظمة المراقبة 
الش��اطئية وأنظمة حظر المي��اه اإلقليمية على الس��فن المعادية 
 ”MK2/N بخيار اس��تخدام أي من نوعي الصواريخ “مارتي
للدف��اع في ح��االت التحكم بالمي��اه اإلقليمية حت��ى 35 كلم، أو 
“مارتي ER” في حاالت التحكم األبعد في المدى. يمكن أن يتم 
رب��ط النظام من خالل نظام “داتا لينك” المزود بنظام “النس��ق 
األعلى للتحكم والس��يطرة”، ويمكن بس��هولة تركيب النظام في 

أي منطقة ساحلية أو جزيرة صغيرة.
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IXUSو PowerShot تلفزيونات سامسونغ الذكية تتنصت“كانون” تطلق
كش�ف�ت 
“كان�ون” 
س�بع  ع�ن 
ط�رازات 
ة  ي���د ج��د
أضاف�ت�ه�ا 
ل���������ى  إ
مجموعتي 
كامي�رات
 P o w e r

Shot وIXUS. وصّممت هذه الكاميرات لتؤّمن حلول تصوير 
ممت��ازة مهم��ا كان موض��وع التصوي��ر، فم��ع كامي��رات 
PowerShot الث��الث الجدي��دة بق��درات ال��زوم الفائق ال 
يه��ّم إن كان موض��وع التصوي��ر قريباً أم بعي��داً، أو يمكن 
التق��اط ص��ور باه��رة أثناء قضاء أمس��ية ف��ي الخارج مع 
إح��دى كامي��رات IXUS الث��الث المدمج��ة الصغيرة، أو 
Pow-  يمك إط��الق العنان للقدرات اإلبداعي��ة مع كاميرا

erShot N2 الجدي��دة.

أثارت سياس��ة الخصوصي��ة المتعلقة بتلفزيونات سامس��ونغ 
الذكية قلق مس��تخدمين ح��ول العالم، بعدما س��لطت مواقع تقنية 
الضوء على فقرات معينة توضح إمكانية قيام الش��ركة بتسجيل 

محادثات المستخدم بدون علمه وإرسالها لطرف ثالث.
وكان موق��ع “ذا دايلي بييس��ت” أول من حذر من فقرة معينة 
في كتيب سياسة الخصوصية لتلفزيونات “سمارت تي.في” التي 
تنتجها سامس��ونغ، وتحديدا في القسم الخاص بخاصية “التعرف 
على األصوات”، التي تعمل في أغلب األحيان كبديل سهل لوحدة 
التحكم عن بعد “ريموت كنترول”، وقد أوضحت سامس��ونغ أن 
مراقبتها لمحادثات المستخدمين تهدف أساسا إلى تحسين مستوى 

الخاصية وتطوير المنتجات المستقبلية.

هاتف جديد غير قابل لالختراق
الهات����ف الروس����ي 
يطل���ق علي���ه  الجدي��د 
اس���م “تايغافون”، ويتم 
تصنيعه من قبل ش��ركة 
“تايغا سيس��تيمز” وهو 
بش��كل مطل��ق  يحم��ي 
جميع البيانات المحفوظة 
عليه من صور وملف�ات 

وبيانات ش��خصية، باإلضافة إل��ى حماية المحادثات والرس��ائل 
النصية من القرصنة. كما س��يتم تأمي��ن الهاتف من إمكانية تحديد 
موقعه الجغرافي حتى في حال إطفاءه، وستتعاون شركة سيمانتك 
مع “تايغا سيستيمز” لتأمين هذه الميزة الهامة. ومن ميزاته األمنية 
أيضاً، سهولة إعداد الكاميرا والمايكروفون وتعطيلهما تماماً، كما 
يمكن إلغاء جميع الخصائص واالتصاالت، عدا استالم المكالمات 
الهاتفي��ة. وفي حال تع��رض الهاتف لمحاولة اخت��راق، فإنه ينبه 
مستخدمه التخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية البيانات والهاتف من 
االختراق. وبالنس��بة لنظام التشغيل فقد تم االستناد إلى قاعدة نظام 

التشغيل “اندرويد” لبناء نظام خاص بشركة تايغا.

HDD الالسلكي للحفظ االحتياطي
طرح��ت  توش��يبا الخليج 
 ،™CANVIO AeroCast
 HDD ج�ه����از التخ�زي���ن
الم��زّود بمي���زات متقدم���ة 
للغاية بما ف��ي ذلك االتصال 
الالسلكي لنقل سريع ومريح 
للملف��ات. وينش��ئ الق��رص 
الصل���ب ش���بكته المحلي���ة 
الالس��لكية الخاص��ة ب��ه، ما 

يس��مح للمس��تخدمين الوصول إلى المحتوى الخ��اص بهم حتى 
من دون اتصال بش��بكة اإلنترنت. تتس��ع مساحة التخزين فيه 1 
تيرابايت التي يمكن الوصول إليها من قبل س��تة أجهزة في وقت 
واح��د، بما في ذل��ك الهواتف الذكية واألجه��زة اللوحية وأجهزة 
 Toshiba“ الكمبيوت��ر المحمولة، كما طّورت توش��يبا تطبي��ق
 ،iOSو ™Android المخصص ألجهزة ”Wireless HDD
كما يأتي في لون أس��ود أنيق، وبوزن 280 غراماً فقط، وبثخانة 
24.4 ملمتر ليضمن س��هولة فائق��ة في حمله ونقله. ويعمل على 

.USB 2.0 ًفيما يدعم أيضا ،USB 3.0 منفذ
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توزيع الفيديو بتكلفة أقل
ع�د  تس���ا
ك��ة  ش�����ر
برودبي��ك –
وهي الشركة 
ال��رائ������دة 
ف��ي مج���ال 
ت  ش������ب�كا
ت���وزي������ع 

المضم��ون CDN وتقنيات عرض الفيدي��و– القنوات الخاصة 
 IPTV وقن��وات التلفازالموقع��ة عل��ى بروتوك��ول اإلنترن��ت
ومكاتب نقل التكنولوجيا OTT  والتليفزيون الهجين وُمش��ّغلي 
شبكات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، تساعدهم على 
توزيع الفيديو بتكلفة أقل في أي وقت وفي أي مكان مستخدمين 
أي جه��از ومن خالل أي ش��بكة موفرة في نف��س الوقت خبرة 

عالية الجودة )QoE( للعمالء.
في معرض كابس��ات 2015 ش��رحت برودبيك  كيف يُمكن 
 CDN �لُمقّدمي وُمش��ّغلي المضمون إستخدام ُمعدات الخادم لل

لدعم نماذج األعمال الجديدة في بيئة تحديات ُمتعددة األوجه.

شريحة الستشعار الُمتفّجرات
عم��ل  مجموع��ة  ط��ورت 
الدعم الفنّي TSWG، بالتعاون 
GE Global Re-  مع شركة
search حّساساً صغيراً بحجم 
طابع البريد وقليل التكلفة يعمل 
بتقنية “تحديد الهوية بموجات 
أن  يُمك��ن   RFID الرادي��و” 
يُساعد في أتمتة عملية الكشف 
عن الُمتفجرات بتكاليف ماّدية 

وبش��رية أقل من اإلجراءات التقليدية الُمتّبعة حاليا.
وتُعتبر RFID تقنية رخيصة وُمستخدمة بشكل واسع حاليا في 
العديد من المجاالت مثل منع السرقة في متاجر األلبسة والمكتبات 
والتع��ّرف عل��ى الهوي��ة كما ف��ي بطاقات التعريف الش��خصي 
وجوازات الس��فر وغير ذلك، إال أن المجموعة المطّورة للرقاقة 
الجديدة قالت أنها أعادت توظيف هذه التقنية عبر تزويدها بطبقة 
من المواد الحّساس��ة القادرة على استش��عار المواد الُمتفجرة عن 
بُع��د يبلغ عدة أمتار، من دون أن تكش��ف المجموعة عن طبيعة 

المواد الجديدة الُمستخدمة في الشريحة.

حلول جديدة من “مانيتو”

ش��اركت مجموع��ة مانيت��و الرائدة في مج��ال مناول��ة المواد 
بالتضاري��س الوع��رة بمعرض��ي التصمي��م الداخل��ي للطائرات 
والصيانة واإلصالح الشامل بالش�رق األوس�ط في دبي، وعرضت 
مجموعته��ا الجديدة م��ن الحلول الت�ي تمزج ما بي��ن أجهزة رفع 
العاملين ومناولة قطع الغيار بمج�ال الطي�ران المدن�ي والعسك�ري.
وتحدث مدي�ر أنش��طة الدف�اع مارت��ان مونييه قائ�الً: الحل�ول 
الت��ي نوفرها “مانيت�و” آمن���ة ودقيق�ة ومتع�ددة االس��تعماالت. 
فه��ي تمنح للمش��غلي�ن التحكم الذاتي الذي يُحس��ن زمن التدخل. 
فه�ذه الحل��ول تلبي تماماً متطلبات اإلم��دادات والصيانة الجوية 

والتخزي�ن/المخ�ازن.

“ترانزكور” لنشر نظام إدارة المرور

اختارت هيئة تطوير الرياض )إيه دي إيه( في السعودية شركة 
“ترانزكور” لتصميم وتنفيذ نظام متطور لمراقبة حركة المرور 
بهدف تحس��ين تدفق حركة المرور لسكان الرياض البالغ عددهم 
سبعة ماليين شخصاً. وس��تقوم “ترانزكور”، من أجل تنفيذ هذا 
المشروع بقيمة 100 مليون دوالر أميركي، بنشر حل البرمجيات 
الخاص بها “ترانز س��وت” إلدارة عمليات إشارات المرور في 

350 تقاطعاً من التقاطعات األكثر ازدحاماً في الرياض.
ويقوم ه��ذا النظام تلقائياً، بضبط توقيت إش��ارات المرور في 
اس��تجابة لظروف حركة المرور بالوق��ت الفعلي، وهو ما يمثل 

ترقية كبيرة لنظام التوقيت الثابت الحالي.
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المكنسة الكهربائية “إم في 3”
أطلقت ش��ركة كارش��ر 
الكهربائي��ة “إم  المكنس��ة 
في 3” الت��ي تضم مخزن 
البالستيك  من  مس��توعب 
المتين المق��اوم للصدمات 
سعة 17 ليتراً، فضالً عن 
فلتر قابل لالستبدال يسمح 

للمس��تخدمين بتنظيف الم��واد الجافة والمبللة م��ن دون الحاجة 
لتغيير الفلتر. كما أنها تتيح الش��فط األمثل وتضمن تنظيف كافة 
األوس��اخ بفضل خرطوم الشفط الجديد والفوهة مع خالط القابلة 

للتثبيت التي تم تطويرها حديثاً.

“كانون” تخطط لشراء “أكسيس”
قالت ش��ركة كانون أنها تخطط 
لشراء “أكسيس ايه بي”، بالكامل 
وهي ش��ركة س��ويدية تقدم حلول 
ألنظم��ة الفيدي��و الش��بكية مقابل 

333.7 ملي��ار ي��ان )2.8 مليار دوالر(. وقال��ت “كانون” التي 
تعاني من تراج��ع الطلب على الكاميرات الرقمية، إنها ترى في 

أنظمة شبكة المراقبة مجاالً تجارياً جديداً واعداً.
وأضاف��ت الش��ركة اليابانية المصنّع��ة آلالت الطباعة وآالت 
التصويرالنس��خي والكامي��رات الرقمي��ة أنه��ا س��تطلق عرض 
الش��راء، بمج��رد الحصول عل��ى موافقة المنظمين الس��ويديين 

وبورصة ناسداك ستوكهولم، المسجلة بها شركة أكسيس.

باقة جديدة من حلول إريكسون
م����ت  ق����د
إري�كس�����ون 
س����������ب����ع 
إلى  إضاف��ات 
مجموعت�ه����ا 
م��ن األجه�زة 
والبرمجي��ات 
والخ�دم����ات 

والحل��ول خالل فعالي��ات المؤتم��ر العالمي للج��وال في مدينة 
برش��لونة اإلس��بانية، والتي تس��هم في دفع عجلة تطور تجربة 

عمالئها الرقمية.

شاشة دبليو كيو إتش دي
ت�ت�م�ت����������ع 
ش���������ة   لش����ا ا
)دبليو  الجدي����دة 
كيو إتش دي( من 
ش��ركة “إي���ه أو 
س���ي” بق���درات 
 2560x  وضوح
1440 بكس������ل 
وأيض��ا وق�����ت 
إس���تجابة فائ���ق 

السرعة 1 م/ث، والتي تأتي بحجم 68.6 سنتم )27 بوصة(.

إضاءة مبتكرة إلنارة الشوارع
قامت SolarWind SAS الشركة 
الفرنس��ية المتخصص��ة ف��ي مجال 
SUN-  اإللكتروني��ات  بتصني��ع ال��

SET  وه��و عمود إنارة شمس��ي له 
دورة حياة تمتد إلى 30 عاماً ويمكن أن 
يسترد تكلفته في أقل من عامين بفضل 
الخيارات الفريدة التي يتميز بها والتي 

يمكن أن تُحدث ثورة في عالم إنارة الشوارع. تمثل إضاءة الشوارع 
قضية إقتصادية وسياسية كبرى في البلدان النامية.

ويأتي SUNSET  ليوفر حال تكنولوجيا ال تشوبه شائبة بضمان 
شامل لمدة 6 سنوات و ممول بالكامل من قبل جهات دولية فاعلة.

SIP-T29G يالينك تطلق أجهزة
أطلق��ت ش��ركة يالين��ك 
م��ن  جدي��دة  سلس��لة 
هواتف��ه الت��ي تعم��ل وفق 
اإلنترن��ت  بروتوك��والت 
 .SIP-T29G ومناف��ذه 
وتتي��ح الهوات��ف الجدي��دة 

الربط مع أجهزة متعددة مع مراعات إجراءات الصحة والس��المة 
مثل س��ماعة ال�بلوتوث USB لسهولة االتصال، وميزات تحسين 
اإلنتاجي��ة ومفاتيح قابلة للبرمجة، وس��ماعات لل��رأس، ووحدات 
توس��يع الدعم من خالل تمكين التوصيل إل��ى 16 خط هاتفي من 

حسابات االتصاالت عبر بروتوكول اإلنترنت .
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جديد طيران

التكنولوجيا توفر 25 % في الكلفة التشغيلية
مطارات الخليج الذكية للحفاظ على الصدارة

تتجه مطارات دول��ة االمارات العربية المتحدة ودول 
الخلي��ج إلى تبن��ي تقنيات ذكي��ة مدفوع��ة بعوامل عدة، 
أبرزه��ا النم��و القوي في حرك��ة ال��ركاب، خاصة في 
االمارات، الذي تقدره األياتا بنس��بة 5.6 % سنوياً حتى 
الع��ام 2034، وازدياد توقعات الركاب بالتمتع بتجارب 

سلسة واستخدام تقنيات متقدمة أثناء سفرهم.
تقنيات ثورية

وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة س��مارت ورلد الرائدة 
بتوفير األنظمة المتكاملة والخدمات الرقمية في المنطقة 
محمد فوز: تش��هد تجربة اس��تخدام المط��ارات تغيرات 
س��ريعة للغاية، وسوف تتس��ارع هذه التغيرات لألفضل 
في الس��نوات الخمس المقبلة، كما أن توقعات المسافرين 
في ما يتعلق بنوعية الخدمات التي يتوقع الحصول عليها 
داخ��ل المطارات، تزداد باس��تمرار. أض��اف: التقنيات 
الذكية تس��اعد المطارات في توفير تجارب أكثر سالسة 
ويس��راً للمس��افرين، في الوقت الذي تتحمل عبء النمو 
المتواصل في أعدادهم. ففي السنوات الخمس الماضية، 
تدخل��ت التقنيات الذكية في معظم جوانب حياتنا الخاصة 

والعامة، بما في ذلك السفر جواً.
يذكر أن “س��مارت ورلد” تأسست عام 2008، وهي 
مش��روع مش��ترك بين “إتصاالت”، شركة االتصاالت 
الرائ��دة في الش��رق األوس��ط، و”دبي ورلد س��نترال” 
DWC المش��روع العمالق الذي س��يصبح لدى اكتماله 

أكبر مطار في العالم.
وتتمت��ع الش��ركة بس��جل قوي ف��ي تطوي��ر وتطبيق 
أنظمة حديثة وتركيب وتشغيل أول شبكة ألياف بصرية 
GPON ف��ي مط��ار ال مكت��وم الدولي ف��ي دبي ورلد 

سنترال.
وأوضح ف��وز، أن التقنيات الثورية تغير أنماط العمل 
في المطارات التي تبذل جهوداً متواصلة لتوفير تجارب 
سلس��ة ومتميزة للمس��افرين، مش��يراً إلى أن “سمارت 
ورلد” تعمل بالتعاون الوثيق مع مش��غلي المطارات في 
المنطقة للمس��اعدة على تطبي��ق التقنيات الذكية من أجل 

المحافظة على مكانتها في صدارة مطارات العالم.
واستطرد فوز قائالً: سوف يشهد الطلب على التقنيات 
الذكي��ة المتكاملة مع البنى األساس��ية نم��واً صاروخياً، 
حي��ث س��تتحول كل المط��ارات إلى بيئات ذكي��ة وقابلة 
للتكي��ف والتجاوب. فالتغيرات في أنماط الس��فر الجوي 
تتوالى بس��رعة كبيرة، بعضه��ا آني والبعض اآلخر آت 

في غضون العقود المقبلة، وسوف تجعل التقنيات الجديدة من السفر أكثر سهولة 
وكفاءة وأماناً.

450 مليون مسافر
وقّدرت دراس��ة أجرتها شركة البحوث واالستش��ارات العالمية “ماركتس آند 
ماركت��س” أن حجم الس��وق العالمية للمطارات الذكية س��وف تصل إلى 13.5 
ملي��ار دوالر ف��ي عام 2020. وتدفع أياتا أط��راف صناعة الطيران إلى تطوير 
واس��تخدام تكنولوجيا معلومات تعزز وتحسن تجربة المسافرين. وتتعامل معظم 
المطارات مع ثالثة عناصر إلزامية هي: تحسين وتطوير تجربة السفر، وضبط 

أساليب التشغيل وتحسين األداء التجاري والمالي.
وأش��ار محمد فوز إل��ى أن التكاثر المتزامن للمعدات والتطبيقات والش��بكات 
والخدمات سوف يمهد السبيل أمام فتح عالم جديد من األنظمة المتكاملة في بيئة 
المط��ارات. وس��تتعامل مطارات دول الخليج العربي م��ع أكثر من 450 مليون 
مس��افر بحلول العام 2020. كما أن أعداد مس��تخدمي مطار دبي الدولي سوف 
تزيد على 100 مليون مسافر، في حين ستصل طاقة مطار آل مكتوم الدولي إلى 
200 مليون مس��افر لدى اكتماله. كما س��ترتفع حركة الطائرات في أجواء دولة 

اإلمارات إلى أكثر من 1.2 مليون حركة جوية في عام 2020.
واختتم فوز بقوله: التكنولوجيا هي الس��بيل األوح��د أمام كل أطراف صناعة 
الطيران لتحقيق أهدافهم. فالحكومات تعمل على اس��تقطاب مزيد من الزوار مع 
تطوير وتحس��ين الضوابط األمنية. وتريد س��لطات المطارات تسريع إجراءات 
الس��فر وجني عائ��دات أعلى مع تخفيض تكاليف التش��غيل بواقع 25 % بفضل 
هذه التقنيات. وتح��رص الناقالت الجوية على المحافظة على والء عمالئها من 
خ��الل توفير أفضل الخدمات لهم. أما المس��افرون، فه��م يتطلعون إلى رحالت 
من دون توتر وخيارات أوس��ع وتجارب سلسة. ويتفق كل األطراف في السعي 
إلى تحقيق الكفاءة والس��رعة واألمن والجدوى من حيث التكلفة. وس��وف تبقى 
ه��ذه األهداف مجرد أمني��ات بعيدة المنال م��ن دون بنية أساس��ية قوية وحديثة 

لتكنولوجيا المعلومات.
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خفض أسعار تذاكر الشرق األوسط“طيران الخليج” أفضل بائع جوي

ُمنحت طيران الخليج  جائزة للسنة الثانية على التوالي، وذلك 
 ISPY( 2015 خالل حفل توزيع جوائز أفضل بائع جوي للعام

2015( الذي أقيم في المملكة المتحدة مؤخراً.
أفراد طاقم ضيافة  طيران الخليج اآلنسة سيليا جاكسون واآلنسة 
آنا جايكوب��س حصلتا على جائزة الفريق ف��ي فئة البيع كخدمة، 
وحصلتا أيضاً على ش��هادة “أفضل طاق��م ضيافة للبيع في العام 
2015” لمهارتيهم��ا في التعامل مع العمالء، ولمعرفتهما التامة 
بمنتجات السوق الحرة المباعة على متن الطائرة، ولخبرتهما في 
البيع الجوي، وذلك خالل المس��ابقة التي ش��هدت تنافساً من قِبل 
حوالي 100 من أفراد طاقم الطائرة يمثلون 37 ناقلة جوية حول 

العالم.

اكد رئي��س مجلس 
إدارة طيران الش��رق 
“المي��دل  األوس�����ط 
إيست” محمد الحوت 
تخفي���ض الع��الوات 
عل��ى أس���عار تذاكر 
السفر بسبب االرتفاع 
ال��ذي كان س��ائدا في 

أسعار النفط.
وق��ال بع��د زيارته 
رئيس مجلس الوزراء 

تمام س��الم: خفضنا ه��ذه العالوات بنس��بة 50 %، فمثال بطاقة 
السفر الى أفريقيا في الدرجة السياحية انخفض سعرها مئة دوالر 

أميركي، وحوالى 85 دوالرا الى باريس أو الى لندن.
واش��ار الحوت الى انه اطلع سالم على تطور األوضاع داخل 
الش��ركة واألوض��اع القائمة في مطار بيروت الدولي، ال س��يما 
لجهة المش��اريع التطويرية التي تقوم بها الش��ركة إلنشاء مركز 

الشحن الجوي.

طائرة الب كات أي2“أزول” تسّلم 5 طائرات

س��لّمت “دبي لصناعات الطيران المح��دودة” 5 طائرات من 
طراز “إيه تي آر 600-72” لشركة الطيران البرازيلية “أزول”. 
وقال العضو المنتدب لدبي لصناعات الطيران خليفة الدبوس: إن 
الشركة تتطلع إلى عالقة مثمرة وطويلة األمد مع “أزول”. وأكد 
أن الش��ركة تعتزم مواصلة تطوير أعمالها وزيادة أسطولها من 
خالل عمليات البيع وإعادة التأجير لطائرات محددة، مثل طائرة 

“إيه تي آر 72-600”. 
يذكر أن دبي لصناعات الطيران قدمت في العام 2014 طلبية 
مباشرة لشراء ما يصل إلى 40 طائرة من طراز “إيه تي ىر -72

600” من الش��ركة المصنعة، مما رفع القيمة اإلجمالية لمحفظة 
الشركة بنهاية العام 2014 إلى نحو 3.6 مليار دوالر.

تعمل ش��ركة ال�ط�يران البريطانية “ريأكشنز أنجنز ليميتيد” 
على طائرات الب كات أي2 وهي طائرة    تجارية س��يمكنها نقل 
الركاب من بروكسل إلى سيدني بفترة تتراوح بين ساعتين إلى 
أربع ساعات ،سوف تكون قادرة على نقل 300 راكب وسيكون 
طول الطائرة 84 متراً، وعلى الرغم من أنها س��وف تحلق في 
الهواء مثل الصاروخ، س��وف تُقلع وتهبط مثل أي طائرة عادية  
لن تملك الطائرة أي نوافذ خارجية للنظر منها، لكن الش��ركات 
المصنّعة للطائرات تضع حالياً كاميرات على السطح الخارجي 
للطائرة تصور األجواء ح��ول الطائرة بزاوية 360 درجة ليتّم 

عرض الصور على الجدران الداخلية للطائرة.
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10 شركات لنقل الجوي في سورية

ارتفاع مبيعات الطائرات من دون طيار
قال مسؤولون 
في قطاع صناعة 
الطائ��رات م��ن 
ط�ي�������ار  دون 
الش����ركات  أن 
األمي�ركي�������ة 

المصنعة لها تتوقع زيادة في مبيعات هذه الطائرات التي تس��تخدم 
في أغراض عس��كرية ومدنية لدول الخلي��ج بعد أن خففت وزارة 

الخارجية األميركية القيود على الصادرات.
وفازت شركة جنرال اتوميكس بعقد قيمته 200 مليون دوالر في 
العام 2013 مع اإلمارات لتزويدها بعدد غير محدد من الطائرات 
من دون طيار، وهي أول صفقة من نوعها في المنطقة. وقال رئيس 
مجموعة ايركرافت سيستمز التي تتبعها “جنرال اتوميكس” فرانك 
بيس: مع هذه السياس��ة الجديدة نرى نش��اطاً أكبر بكثير ونتحدث 
إلى مزيد من الدول في الشرق األوسط.وكشف أن الشركة تجري 
محادثات أيضاً مع الس��عودية وبعض الدول األخرى. وقال مدير 
شركة لوكهيد مارتن لألردن والعراق واإلمارات وباكستان، جيمس 

هيدغيز، إن الشركة تسعى للحصول على عقود في المنطقة.

أك��دت مص��ادر من المؤسس��ة العام��ة للطي��ران المدني في 
س��ورية أن هن��اك جملة من اإلج��راءات قامت بها المؤسس��ة، 
تمثلت أولى خطواتها في دراس��ة طلبات عشر شركات خاصة 
للحصول على تراخيص نظامية للعمل في مجال النقل الجوي.

وق��ال المص��در: أن القواني��ن الجدي��دة والقرارات ش��جعت 
القطاع الخاص للعمل في هذا المجال وفق الشروط والتعليمات 

الخاصة بذلك.

“اير فرانس” تقلص استثماراتها

توماس كوك ... لبيع نشاط الطيران

أف��ادت صحيفة صنداي تايم��ز، أن مجموع��ة توماس كوك 
البريطانية تسعى إلى بيع نشاط الطيران في إطار خطة لخفض 

التكاليف.
وذكرت الصحيفة أن أقدم ش��ركة رحالت في العالم تواصلت 
مع عدد من المش��ترين المحتملين خالل األشهر القليلة الماضية 
مثل ش��ركات طيران منافس��ة ومس��تثمرين لكن لم يتم التوصل 

التفاق بعد.
ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها، إنها سعيدة بتطور أنشطتها 

في مجال الطيران، وبالطبع نرحب دائما بأي فرص.

اي��ر  تس��رع 
فرانس-كيه.ال.ام 
خف��ض التكالي��ف 
أه��داف  وترف��ع 
الدي��ون  تقلي��ص 
ضغ��وط  وس��ط 
اإلي��رادات  عل��ى 
الضعيف  واليورو 

وهو ما يهدد بتبديد مزايا انخفاض أسعار النفط هذا العام.
وأعلن��ت ثاني أكبر ش��ركة طيران أوروبي��ة خططا لتقليص 
االس��تثمارات وتأجيل تس��لم بعض الطائرات بعد أن كشفت عن 
انخفاض إيرادات 2014 واألرباح األساس��ية. وقالت المجموعة 
الفرنس��ية الهولندية إنها ستعزز خطتها اإلستراتيجية “بالتفورم 
2020” التي أطلقتها حديثا عن طريق خفض االستثمارات 300 
مليون يورو س��نويا ف��ي كل م��ن 2015 و2016. وأكدت نيتها 
االس��تغناء عن 800 وظيفة إضافية من خالل إجراءات طوعية. 
ورفعت المجموعة هدفه��ا لخفض التكاليف بين 2015 و2017 

إلى 1.5 % سنويا بدال من واحد إلى 1.5 % سنويا.
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جديد سيارات
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معرض قطر للسيارات في نسخته الخامسة
نجاح الفت وإقبال وطرازات مبتكرة

انطلقت النس��خة الخامس��ة لمعرض قطر 
للسيارات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات  
QNCC، ف��ي أج��واء حماس��ية، وقدم��ت 
العالم��ات التجارية العالمية المش��اركة في 
المعرض عروضاً وأعماالً مثيرة للجمهور 

خالل أيامه.
وخ��الل ه��ذا الع��ام، ج��ذب المع��رض 
مجموع��ة جديدة من العارضين، وكان عدد 
المشاركين االجمالي هذا العام أكثر من 35 
عالمة تجارية، تشمل السيارات والدراجات 
النارية وش��ركات لألكسس��وارات، ومنها: 
بوجاتي، فولك��س واغن، بورش��ه، بنتلي، 
رين��و، المبورغين��ي، أودي، مرس��يدس-
بن��ز، انفينيت��ي، نيس��ان، تويوت��ا، لكزس، 
ش��يفروليه، كادي��الك، بي ام دبلي��و، ميني 

كوبر، مازيراتي، جيب، وغيرها.
الطراز األيقوني وشكل البيضة

كش��فت بوجات��ي ع��ن الط��راز األيقوني
Super Sport Veyron 16.4  صاحب��ة 
األداء الرياض��ي الفائق، حيث تزيد س��رعة 
الس��يارة من 0 - 100 كلم/ساعة خالل 2.5 
ثانية فقط. ويعتبر هذا الطراز نادراً قياساً الى 
االصدارات الخاص��ة بالعالمة حول العالم، 
كما تستعرض هيكلها الفخم باللونين األسود 
والبرتقال��ي، لتعك��س خصائصه��ا الداخلية 

وأدائها الثوري عبر هيكلها الخارجي.
كذل��ك عرض الطراز الكالس��يكي النادر 
BMW Isetta، وهي من أصغر السيارات 
الكالس��يكية حجماً وأغربه��ا تصميماً حيث 
تتخذ شكل البيضة وتسير على ثالث عجالت 

هوائية فقط.
وكش��فت مرسيدس بنز عن أربع سيارات 
جديدة للعالمة، وهي مرسيدس-مايباخ الفئة 
 AMGو AMG GT S ، CLA 250 S

.GLA 45
سيارات رياضية

الس��يارات  ش��ركة  اس��تعرضت  كم��ا 
الرياضية االيطالية Lamborghini، أشهر 
 Lamborghini Huracan LP طرازاتها
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610، وتستطيع هذه السيارة تقديم أداء مذهل 
يتس��ارع من 0 إلى 100 كلم/س خالل 3.2 
ثاني��ة فقط وبحد أقصى لس��رعتها يصل إلى 
Huracan LP 610- 324 كلم/س. تنبض
 V10 4 بمحرك مكون من 10 اس��طوانات

بسعة 5.2 ليترات.
وعرضت ش��ركة نمرود ث��الث من أفخم 
الس��يارات المعدلة وأكثرها ندرةً حيث يتوفر 
من كل منها 5 طرازات فقط حول العالم. وهي 

.Katyushaو Avanti Rosso ،Zero
وع��رض����ت GAC Motor، ثالث���ة 
مودي��الت تم إطالقها للم��رة األولى خالل 

المع��رض.
وفي إطار مشاركتها تمحو فولكس واغن 
الح��دود الفاصلة بين العالمي��ن االفتراضي 
والواقع��ي. وتس��تعرض الش��ركة المبتكرة 
 ،Golf GTI  لس��يارة غول��ف جي ت��ي آي
سيارة عرض تم ابتكارها أصالً لتكون سيارة 
رقمية بحتة خاصة بلعبة س��باق الس��يارات 
اإللكترونية غ��ران توريزمو 6 والتي تعمل 
على منصة األلعاب اإللكترونية باليستيشن 
3 )جي تي 6 التي طورتها ش��ركة بوليفوني 
ديجيتال(، سيارة جي تي آي رودستر، فيجن 

غران توريزمو.
سيارات متميزة

وقدم��ت إنفينيت��ي ط��راز QX80 لع��ام 
لهيكله��ا  جدي��د  بتصمي��م  الفاخ��ر   2015
الخارج��ي، ومقص��ورة داخلية أكث��ر تقدماً 
وميزات وتقنيات قياس��ية إضافية، وستتوفر 
 )QX80 Excellence( بفئتين هم��ا فئ��ة

.)QX80 Luxury(  وفئة
وفي حضور مفاجىء، ُعرضت الس��يارة 
التي حصل بها بطل سباقات الرالي القطري 
ناصر العطية على بطول��ة رالي داكار لعام 
2015 للم��رة الثاني��ة، مع مالحه الفرنس��ي 
ماثيو بوميل. وحص��د البطل القطري اللقب 

بسيارة ميني في سباق الطرقات الوعرة.
كم��ا تم ع��رض مجموعة من الس��يارات 
المختلف��ة خ��الل أي��ام المعرض م��ن اهمها 
Audi Az- 8 س��يارات كالس��يكية، منه��ا
tec والتي يتوفر من فئتها 15 س��يارة حول 
العالم وسيارة Trans AM المميزة بمحرك   

.Corvette
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سيارة بطالء يتوهج في الظالممصابيح أمامية ليزرية
كشـفت 
أودي عن 
واحدة من 
التقنيــات 
يثــة  لحد ا
لــتـــــي  ا
بها  تتمتع 

ســيارة أودي الرياضية R8 الجديدة.  حيث يمكن طلب اإلضاءة 
العاليــة بتقنية الليــزر كميزة اختياريــة تُتمم إضــاءة المصابيح 
األماميــة بتقنيــة LED. ويأتي هذا التطويــر األحدث من أودي 
كميزة اختيارية لتجهيز المصابيح األمامية بتقنية الليزر للشــعاع 
العالي. وتتميز اضاءة الليــزر الحديثة بتوظيفها لديودات الليزر 
عاليــة الكثافة والتي تنتج طاقــة ضوئية كثيفة من ُمركب صغير 
للغاية. هــذه المصابيح األمامية مجهزة بوحــدة ليزرية للجهتين 
اليمنى واليســرى، بها أربعة ديودات ليزرية عالية الكثافة. وهذه 
الوحــدة الرباعية تتحكم باإلضــاءة العالية الكثافــة لتقنية الليزر 
الزرقاء اللون، ومن ثم تحويل الشعاع األزرق الى األبيض عبر 

محول فوسفوري.

أصبحت نيسان أول صانع سيارات في العالم يوفر طالءاً قادراً 
على التوهج في الليل وذلك من خالل ســيارتها الكهربائية، ليف 
التــي تعمل بطريقة غير مباشــرة على زيادة وعي المســتهلكين 

البيئي ودفعهم للتحول الى إعتماد الطاقة الشمسية في منازلهم.
وكانت نيســان قد تعاونت في هذا السياق، مع المبتكر هاميش 
سكوت الذي تمكن من إبتكار “ستار باث” وهو نوع من الطالء 
الذي يعمل بعد رشــه، على إمتصاص األشــعة فوق البنفســجية 
خالل النهار ليقوم بعد غياب الشمس وحلول الظالم بالتوهج لمدة 

تراوح بين ثماني وعشر ساعات.

S اختبارات لـ“شيفروليه نيفا” الروسيةمرسيدس- مايباخ الفئة

تمزج ســيارة مرســيدس- مايباخ الفئة S بين أوجه الكمال التي 
تمتاز بها ســيارات الفئة S من مرســيدس- بنز، وبين اللمســات 
الحصرية لســيارة مايباخ المشــهورة، ابتداًء من الرحابة الُمذهلة 
والتصميم الســاحر، وانتهاًء بالبراعة الحرفية الممتازة والرفاهية 
الُمعبّـــرة. ويبلغ طول هذا الطــراز 5453 ملم مع قاعدة عجالت 
بقياس 3365 ملم، لتصبح أكبر بـ 20 ســم في كال البُعدين مقارنة 
بســيارة الفئة S الصالون ذات قاعدة العجالت الطويلة. ويســتفيد 
الــرّكاب في المقصورة الخلفية من هذه الزيادة في الحجم، وأيضاً 
من التجهيزات األساسية التي تتضمن مقاعدة تنفيذية فخمة على كال 
الجانبين األيســر واأليمن، وخصائص مبتكرة لتضخيم الصوت، 
وعناصر جمالية ممدودة في المقصورة الخلفية مع إضاءة محيطة.

ت  نشــــــــر
وســـائل إعالم 
صورا  روسية 
فوتوغرافيـــــة 
لالختبــــارات 
الشــتوية التــي 
تجري في إقليم 
خانتي مانســي 

الروسي على الطراز الجديد لسيارة شيفروليه نيفا الروسية. وقال 
خبراء: إن الطراز الجديد عبارة عن سيارة رباعية الدفع تتصف 
بصغر أبعادها وبتصميم خارجي أصيل وشكل جديد للزجاجات.
وتم تصميم الســيارة لكي تستطيع الســير بسهولة في ظروف 
الطرق الروســية والمناخ الروســي القاســي. وتشــكل النســخة 
الرباعية الدفع المزودة بصندوق سرعة ميكانيكي)يدوي( أساسا 
للموديــل الجديد. إال أن هناك أيضا نســخة أمامية الدفع ونســخة 
مــزودة بصندوق ســرعة أوتوماتيكي. أما محرك الســيارة فهو 
محرك بنزين تابع لشــركة بيجو – ســتروين سعته 1.8 لتر يولد 

قوة 135 حصانا بـ 172 نيوتن/متر من عزم الدوران.
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عصرية وشبابية بلمسة إيطالية

العقوبات تكبد “رينو” الماليين
خـلـفـــت 
األزمــــــة 
االقتصاديـة 
في روســـيا 
آثارا ســلبية 
عـمـيـقـــــة 
لـدى شـركة 
“ريـنــــو” 

الـفـرنســــــيـة للســـيارات، إذ كشفت الشــركة أنها تكبدت عام 
2014 خســائر قدرها 182 مليون يورو بســبب مشــاركتها في 

شركة “أفتوفاز” - أكبر شركة روسية للسيارات.
يأتــي ذلك بعد أن كانت “رينو” تعول على الســوق الروســية 
التي كانت مجاال واعدا للشــركة قبل أن يفرض الغرب عقوبات 
واسعة على روســيا. غير أن األرباح التشغيلية للشركة ارتفعت 
بنسبة 30% بفضل المبيعات الكبيرة، التي حققتها عالمة “داسيا” 
منخفضــة الســعر، التي تصنعهــا “رينو” فــي رومانيا. وكانت 
“رينو” تراهن بشــكل كبير على أسواق الدول الناشئة اقتصاديا، 

وهو ما جعلها تعاني اآلن من خسائر جراء األزمة في روسيا.

سيارة  وصلت 
 500L فـيــــــات
Trekking إلــى 
لـبـنـــان وتـقـــدم 
المركبــــة  هـــذه 
مفهومـــاً جديـــداً 
كليــاً بأســــلوبهـا 
التقليـــدي  غـيـر 

والشبابي،  كما تتميز باتتباعها ألحدث خطوط الموضة واألسلوب 
األنيق عبر تفاصيل الســاتان، والقوالب الجانبية الصلبة، اضافة 

الى مصدات وأجنحة محددة بهندسة مبتكرة.
ويتناسب التصميم الداخلي للسيارة مع هندستها الخارجية، فيقدم 
الصانع اإليطالي في هذا الطراز مقصورة غير تقليدية مجهزة بنظام 
ترفيهي متطــور Beats by Dr. Dre وميّزة التحكم في الحرارة 
حيــث يمكن الوصول إلى هذين النظامين بســهولة تامة من خالل 
لوحة القيادة. وتعمل السيارة بالدفع األمامي إذ تأتي مزّودةً بمحرك 
سعة 1.4 لتر من أربعة اسطوانات يولد قوة 160 حصان ومدعوم 

بشاحن توربيني وغيرها من التكنولوجيات الميكانيكية المتقدمة.

أكبر صالة بمفهوم التصميم التركيبي
كشـــفت شركتا 
فولكـــس واغــــن 
وبهبهاني موتورز 
فــي الكويــت عن 
تطوير  أعمال  بدء 
عـرض  صالـــــة 
واغـــن  فولكـــس 

بمفهوم التصميم التركيبي الخاص بها لتكون األكبر من نوعها في 
العالم لسيارات الركاب. ويتوقع افتتاح الصالة مطلع العام 2017، 
وتمثل استثماراً بقيمة 20 مليون دوالر أميركي وتستعرض نموذج 

خدمة جديد لمشتري السيارات في الكويت.

اختبارات خاصة من شاحنات رينو
شــركة  قامــت 
الفرنســية   رينــو 
باختبار المجموعة 
كاي من شاحناتها 
قبــل  الجديــدة 
طرحها في الشرق 
وذلــك  األوســط، 

على مدى 12 شــهراً من التجــارب واالختبارات المكثّفة، حيث 
جرى اســتخدامها لنقل الحجارة، والرمال والحصى فوق دروب 
صعبــة وتمت قيادتها يومياً حوالي 400 كيلومتر تقريباً، مغطّية 

بذلك مسافة إجمالية بلغت نحو 100.000 كيلومتر.

”W12 نمو مبيعات “فالينغ سبر 
“بنتلـي  أعلنـــت 
عــــن  موتــــورز” 
في  زيــادة  تســجيل 
بمنطقـــة  مبيعاتهــا 
الشــــرق األوســـط 

وصلت نســبتها إلى سبعة في المئة خالل العام 2014. ويقود هذه 
المبيعات طرازا “فالينغ سبر W12”، سيارة السيدان األسرع في 
العالم للطرقات العادية، و“كونتيننتال جي تي سبيد كونفيرتيبل”، 

السيارة المكشوفة األسرع لدى العالمة التجارية.
ومــن المتوقع إطالق المركبة الرياضية متعّددة االســتخدامات 

الجديدة التي تحمل اسم Bentley Bentayga في العام 2016.
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فولفو: إلنتاج سيارة ذاتية القيادة
مجموعــة  أكــدت 
أنها  الســويدية  فولفــو 
تصاميم  أنهت وضــع 
سياراتها من دون سائق 
التي تنوي بدء تسييرها 

في العام 2017.
هــذا  أن  وأضافــت 
علــى  يعتمــد  النظــام 
شبكة معقدة من أجهزة 

االستشعار وأجهزة تحديد الموقع، تتحكم بها خوادم معلوماتية عن 
بعد، وتقنيــات كبح وتوجيه ذكية. وأضافــت إنها صممت “نظام 
طوارئ يضمن استمرار القيادة اآللية بشكل آمن حتى وإن تعطل 

احد عناصر النظام عن العمل”.
وأخذ مصممو السيارة في االعتبار كل المشكالت المحتملة، بما 
فيها وقوع عطل في الفرامل، بشكل يتيح للسيارة تجنب االصطدام، 
حتى وإن لم يتدخل أحد ممن هم فيها. وتتنافس فولفو مع مجموعة 
نيسان اليابانية ومجموعة غوغل األميركية في إنتاج النماذج األولى 

من السيارات التي تعمل من دون سائق.

سيارات كهربائية في مختبرات سرية

مركبات أرضية من دون سائق

قالــت 
صحيـفة 
ل  و و
سـتريـت 
جورنـال 
نقال عـن 
اشخاص 

مطلعين ان لدى شركة ابل مختبرا سريا يعمل على تصنيع سيارة 
كهربائيــة تحمل عالمة ابل. وســوف يتطلب هذا االمر ســنوات 
حتى يتم االنتهاء من المشروع وليس من المؤكد ما اذا كانت ابل 

ستصنع في نهاية االمر هذه السيارة.
وتظهر االشارات االخبارية أن ابل تعزز من طموحاتها من أجل 
تكنولوجيا السيارات التي اصبحت مجاال رئيسيا الهتمام شركات 
وادي الســيليكون التي تتراوح من غوغل إلى شــركة أوبير لنقل 
الركاب إلى شــركة تيلسا لصناعات السيارات الكهربائية. وتعتبر 
هذه السيارة المتصلة أو المركبات المزودة بنطاق كامل من خدمات 
االنترنت والبرمجيات التي تتجاوز مجــرد االبحار واالتصاالت 
واحدة من المجاالت الجاهزة للتوسع من اجل شركات التكنولوجيا.

قدمت “أوشــكوش ديفينس” المتحدة، الشــركة التابعة لشــركة 
“أوشكوش كوربوريشن”  تقنية “تيراماكس” للمركبات األرضية 
بــدون ســائق )يو جي فــي( في حفل الغــداء الخــاص بقمة دفاع 
المســتقبل بمؤتمر أنظمة المركبات غيــر المأهولة خالل مؤتمر 
ومعــرض الدفاع الدولــي )آيدكس( 2015.  هــذا وقد أثبتت هذه 
التقنية أنها قادرة على أن تكون مدمجة بسهولة في عمليات القوافل 
خالل التقييمات الحية للقوة العســكرية وجرى اختبارها فعلياً في 
كل أنواع البيئات التكتيكية ، وتعتبر “وحدة تحكم المشغل” سهلة 
االستعمال من بمثابة تعزيز مضاف للقوة من خالل السماح لمشغل 
واحد باإلشــراف على عدة مركبات برية غير مأهولة من مســافة 
آمنة. كما تمكن القادة من إزالة السائقين من المركبة تماماً وتقليص 

أعداد األفراد المعرضين لتهديدات محتملة مثل العبوات الناسفة.

“موستنغ روكيت” بقوة 725 حصان
كشـــــــفــت 
شــركة غالبين 
اوتو ســـبورت 
خالل معـرض 
لوس أنجلــوس 
للســـــيـارات، 
عــن ســــيـارة  
فـورد موســتنغ 

روكيت، وهي ســيارة تتمتع بخارجية شرسة للغاية، اذ حصلت 
علــى غطاء محرك بفتحتين تهوية، وأســفل غطاء المحرك نجد 

الشبك األمامي والذي تم توحيده مع الصدام األمامي.
حصــل هذا الصدام األمامي على تصميــم جديد كما حصلت 
باإلضافة الى ذلك، على مداخل تهوية جانبية منقسمة إلى قسمين 

وصوال إلى الواجهة الخلفية.
أما في الخلف، فنرى اســم روكيت بكتابة أنيقة. كما أنها تتمتع 
بجنوط 21 انش من شركة اي دي في1 ومن الناحية الميكانيكية 
تعمــل من خالل محرك في8 ســعة 5.0 ليتــر يطلق قوة حوالي 

725 حصان.
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انطالقة جديدة لـ”سكاي نيوز”
نيوز عربية  س��كاي  أعلنت 
ع��ن إط��اق عدد م��ن البرامج 
اإلخبارية والفقرات المتخصصة 
الجديدة على شاش��تها  في الربع 
األول من ع��ام 2015، إضافة 
إل��ى تطوي��ر ش��امل لموقعه��ا 
اإللكتروني وتحديث التطبيقات 
والمنصات الرقمي��ة التابعة له. 
كما أعلنت عن نيتها فتح مكاتب 
جديدة لها ف��ي المنطقة العربية 
والعالم، فض��اً عن ضم كوادر 

ووجوه إعامية من خيرة الكفاءات اإلعامية إلى فريق عملها.
وتعليق��اً عل��ى االنطاقة الجدي��دة للقن��اة، قال المدي��ر العام 
لس��كاي نيوز عربي��ة نارت ب��وران: مع اقترابنا م��ن الذكرى 
الثالث��ة النطاقتن��ا يتمثل التحدي الرئيس��ي لنا ف��ي البناء على 
النجاحات والمكتسبات والتطوير من خال استحداث مجموعة 
من البرامج والفق��رات اإلخبارية ذات المضامين المتميزة التي 

تواكب التطلعات المتجددة للجمهور العربي.

فيلم الجاسوسية األبرز لهذا العام
منطقة  تستعد 
الش�رق األوسط 
وش��مال أفريقيا 
فيل��م  لوص��ول 
“رج��ل المل�ك: 
االس��ت�خب�ارات 

السرية”.
يش���كل ه���ذا 
المقتب��س  الفيلم 

ع��ن إح��دى الرواي��ات الهزلية الاذع��ة، جياً جدي��داً من أفام 
الجاسوسية الحديثة، وهو ينقل السيناريو الذي وضعت�ه الكات�ب��ة 
جي��ن غولدم��ان الى الشاش��ة الكبيرة ف��ي فيلم كومي��دي مليء 
بالتش��ويق واإلثارة. ويستند الفيلم سلس��لة من الروايات الهزلية 

الشهيرة وهو من إخراج ماثيو فون وبطول كولين فيرث.
وتدور أحداث القصة حول إحدى منظمات الجاسوس��ية فائقة 
الس��رية تق��وم بتجنيد فتى واع��د لكن قليل التجرب��ة في برنامج 
تدريب المنظمة الذي يش��هد تنافس��ية ش��ديدة في وقت يشهد فيه 

العالم تهديداً من عالم تكنولوجيا عبقري منحرف يهدد بتدميره.

الصحافة على موائد “دنيا”
استضافت 
إدارة مطع�م 
“دنيا” نخب�ة 
أه���ل  م���ن 
ف����ة  لصحا ا
م  ع��ا إل ا و
مأدب��ة  إل��ى 
بهدف  غداء 

مش��اركتهم ش��غف “دنيا” بتقديم تجربة حّس��ية تنقلهم إلى عالم 
غنّي النكهة.

وف��ي هذه المناس��بة توجه مدي��ر مطعم دنيا ن��ادر عبدهللا إلى 
الحضور مرحباً: يسرنا أن نستقبل في دنيا أصحاب الذوق الرفيع 
الذين يبحثون عن الصفاء والهدوء في خضم زحمة المدينة. ونعد 
زوارنا بتقديم أكثر التجارب تميًزا في عالم تزيّنه أشهى األطباق 

واإلبتكارات الشرقية التي تعيدهم إلى الزمن الجميل.
يذكر ان مطعم “دنيا” يستقبل زائريه كل يوم على موائد الغداء، 
المصحوب��ة بالع��روض الفنية أي��ام اآلحاد، فضاً ع��ن البرامج 

اليومية التي تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة دافيد أبو عتمة.

وثائقي عن منظمة آوربيس
م���ت  ق��ا
دار أوميغ��ا 
فة  باس��تضا
ف�ي  حف����ل 
متح�������ف 
نيوي����ورك 
التاريخ����ي 
لاحتف����ال 
ب��إط����اق 
وثائقي  فيلم 

 The Hospital In خاص بمنظم��ة آوربيس الدولية بعن��وان
.the Sky

حض��رت الحف��ل س��فيرة عام��ة أوميغ��ا س��يندي كروفورد 
م��ع عائلتها والرئي��س التنفي��ذي ألوميغا س��تيفن أورغوهارت 
والرئيس التنفيذي لمنظمة آوربيس الدولية جيني هوريهان. وقال 
أورغوهارت: يصعب علي تصديق ما شاهدته! ونحن فخورون 
كونن��ا جزءاً من هذا الفيل��م الوثائقي. تعد نعمة البصر مهمة جداً 

لمن يعمل في أوميغا وشراكتنا معكم تحفزنا للمضي قُدماً.
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المملكة تقلص حصتها بنيوزكورب

أعلنت ش��ركة المملكة القابض��ة التي يرأس مجلس إدارتها 
األمي��ر الولي��د بن طال، أنه��ا أكملت برنامج تس��ييل جزئي 
لحصتها في نيوزكورب NewsCorp، ونتيجة لذلك قلصت 
 B حصتها في نيوزكورب من 13.184.477 سهما من الفئة
تمثل نحو 6.6 في المئة من ملكية الش��ركة، إلى نحو مليوني 
س��هم من الفئة B تمثل 1 في المئة من ملكية الش��ركة، لتولد 

س��يولة تبلغ )705 مايين لاير س��عودي(.
وال ينس��حب تأثير هذه العملية على امتاك ش��ركة المملكة 
القابض��ة حص��ة تصويتي��ة 6.6 ف��ي المئة من أس��هم تونتي 
فرس��ت سنش��ري فوكس 21st Century Fox تبلغ قيمتها 

الس��وقية 1.7 مليار دوالر أميركي )6.38 مليار لاير(.
وعلّ��ق األمي��ر الولي��د قائاً: ج��رى تقليص حصة ش��ركة 
المملك��ة القابض��ة في نيوزك��ورب في س��ياق مراجعة عامة 
ف��ي  اإلدارة  بكف��اءة  تمام��ا  نث��ق  وس��نظل  لاس��تثمارات، 
نيوزكورب التي يقودها الرئيس التنفيذي روبرت تومس��ون، 
ونواص��ل كام��ل الدعم لروبرت مي��ردوخ وعائلت��ه، وتمثل 
اس��تثماراتنا في توينتي فرست سنشري فوكس، ركيزة صلبة 
لعاقتن��ا الوطيدة في المس��تقبل باإلضاف��ة إلى حصة 19 في 
المئة التي تملكها ش��ركة تونتي فرس��ت سنش��ري فوكس في 
مجموع��ة روتانا التي أملكها ش��خصيا خارج ش��ركة المملكة 

القابضة.
من جانبه، أوضح المدير المالي واإلداري لش��ركة المملكة 
القابضة محمد فهمي سليمان بالقول: بالنظر إلى أننا مجموعة 
قابض��ة بإدارة نش��يطة فإن ش��ركة المملكة تراج��ع مجموعة 
اس��تثماراتها المدرج��ة في األس��واق فضا عن اس��تثماراتها 
الخاص��ة بانتظام، وتتخذ دوريا قرارات بالمحافظة أو تقليص 
اس��تثمارات معينة وهو أمر يأتي في االعتبار دوما في سياق 

تنويع االس��تثمارات اإلجمالية.

ساويرس يشتري 53 % من يورونيوز
وافق رج��ل األعمال المصري 
نجي��ب س��اويرس عل��ى ش��راء 
حصة 53 % ف��ي قناة يورونيوز 
التلفزيوني��ة األوروبي��ة في إطار 
زي��ادة في رأس الم��ال بمبلغ 35 
مليون يورو، وس��ينضم بذلك إلى 
المساهمين الحاليين وهم 23 هيئة 

ب��ث عامة. وقال س��اويرس الذي يملك مجموع��ة “أون تي في” 
بمص��ر: إن ض��خ رأس مال في القناة التي يوجد مقرها في ليون 
في فرنس��ا سيستخدم في توسيع األنشطة الرقمية للقناة. وقال إنه 
يعت��زم الحفاظ على حي��اد القناة التي تبلغ من العم��ر 22 عاماً ، 

ويجني في الوقت نفسه مكاسب مالية.
وتاب��ع: ال ش��ك أن األمر يس��تغرق ثاثة أع��وام أو أربعة أو 

خمسة، لكنني لست من يسعى وراء مكسب سريع.
وقال مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي ل� يورونيوز، إنه سيتم اعتماد 
حقوق االعتراض في مس��ائل التحرير اإلخباري لمساهمين مثل 
التلفزيون الفرنسي وشبكة راي نيوز اإليطالية إلى جانب تشكيل 

مجلس أمناء مستقل مماثل لمجلس بي.بي.سي البريطانية.

شراكة بين “األهرام” و”سكاي نيوز”

زار وفد رفيع المس��توى من مؤس�سة األهرام المصرية المقر 
الرئيس��ي لسكاي نيوز عربية في أبوظبي من أجل توقيع شراكة 
إعامية استراتيجية بين الطرفين، وذلك بمشاركة رئيس مجلس 
إدارة مؤسس��ة األه��رام، الدكت��ور أحمد س��يد النج��ار، ورئيس 
تحريره��ا محمد عبد الهادي ع��ام، ومدير مكتبها في اإلمارات 
ش��ريف أحمد الش��ريف، ومدير عام س��كاي نيوز عربية نارت 

يوسف بوران، ورئيس تحريرها مصطفى السعيد.
ورك��زت اتفاقي��ة التفاهم بين المؤسس��تين على ع��دة محاور 
شملت التعاون بين اإلدارتين، بحيث يتم تبادل األفكار والخبرات 
والتجارب في مختل��ف المجاالت، إضافة إلى التعاون في مجال 
التدري��ب وتأهيل الك��وادر اإلعامي��ة، وأيضا على المس��توى 

التجاري من خال التبادل اإلعاني بين الطرفين.
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“إس إيه بي” تعّين سامر الخراط
أعلن��ت ش��ركة إس إي��ه بي عن 
تعيين س��امر الخراط مدي��راً تنفيذياً 
للش��ركة ف��ي منطقة غ��رب أميركا 
الش��مالية. وم��ن المق��رر أن يتقل��د 
الخ��راط، الذي يق��ود حالي��اً أعمال 
الش��ركة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، منصبه الجديد ابتداء 

من منتصف نيسان/إبريل المقبل.
ويُعد الخراط من المخضرمين في 
عالم تقنية المعلومات، إذ يتمتع بخبرة 

طويلة تمتد خمساً وعشرين عاماً في قطاع التقنيات المتطورة.

تعيين جديد في االتحاد للطيران
الطي��ران  ش��ركة  أعلن��ت 
اإلماراتي��ة االتح��اد للطيران، 
عن تعيين أولف هوتماير لتولي 
منص��ب نائ��ب أول الرئي��س 
لحص��ص  المالي��ة  للش��ؤون 
الش��ركاء. وينض��م هوتماير، 
البالغ من العمر 41 عاما، إلى 
مق��ّره الجديد في أبوظبي قادماً 

من طيران برلين حيث كان يشغل منصب رئيس الشؤون المالية 
على مدار الس��نوات التسع الماضية. وله دور في دخول االتحاد 

للطيران كمشتثمر في حصص أقلية لدى طيران برلين.

صفوان كنج مديراً إقليميًا لـ“كيك”
عيّنت “كيك”، ش��بكة مشاركة 
الفيدي��و االجتماعي على الهواتف 
المحمول��ة، صف��وان كن��ج مديراً 
إقليمي��اً للمبيعات لمنطقة الش��رق 
األوس��ط. ويندرج تحت مهام كنج 
تعزيز العالمة التجارية في منطقة 
الش��رق األوسط مع التركيز على 
األسواق األساسية التي تضم دبي 
والسعودية، للشركة التي تضم 73 

مليون مشتركاً حول العالم يستخدمون هذه المنصة التي تتيح رفع 
ومشاركة فيديوهات ال تتجاوز مدتها 36 ثانية.

“اإلمارات المالية” تعّين المزروعي
المالي��ة،  اإلم��ارات  عيّن��ت 
التابع��ة لمجموعة بن��ك اإلمارات 
دبي الوطني، ط��الل المزروعي 
نائب��اً لرئيس��ها التنفي��ذي. وعمل 
المزروع��ي لدى بن��ك اإلمارات 
دب��ي الوطن��ي لفت��رة تزي��د عن 
10 س��نوات، وكان يش��غل سابقاً 
المبيعات  منص��ب رئي��س قس��م 
للخدم��ات المصرفي��ة لألفراد في 

البنك. وسيكون المزروعي مسؤوالً عن ترسيخ مكانة اإلمارات 
المالية في التمويل االستهالكي في الدولة.

عبد الرحمن صبرا مديراً لـ“روش”
عين��ت ش��ركة “روش” عب��د 
الرحمن صبرا مديراً جديداً لها في 
اإلمارات. ووفقاً لمنصبه الجديد، 
س��ينتقل عبد الرحم��ن صبرا من 
منصبه الحالي في لبنان، وسيتبع 
مباش��رة إلدارة المدي��ر اإلقليمي 
للمنطق��ة الفرعي��ة 1 في الش��رق 

األوسط إيهاب يوسف.
يذكر ان هذه الخطوة تندرج في 

إطار الجهود التي تبذلها الش��ركة لدفع عجلة النمو االستراتيجي 
في مجال عالج المرضى في دولة االمارات.

“شعاع كابيتال” تعّين رئيسًا
كابيت��ال  ش��عاع  عين��ت 
عبدالرحمن حارب راشد الحارب 
رئيس��اً لمجل��س إدارته��ا، خلف��اً 
للش��يخ مكتوم بن حشر آل مكتوم 
وس��يواصل حسام بن الحاج عمر 
تولي منصب المدير العام والمدير 

المالي للشركة ويتمتع عبدالرحمن الحارب بخبرة طويلة في القطاع 
المصرفي، ويش��غل حالياً مناصب عديدة في ش��ركات أخرى من 
ضمنها مدير غير تنفيذي في مجلس إدارة إعمار العقارية، ورئيس 
لجنة تدقيق الحس��ابات في ش��ركة دبي لصناعات الطيران. وهو 

عضٌو في اإلدارة العليا لمجموعة دبي القابضة.
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شراكة بين “هيونداي موتور” و“شل”
أعلن��ت ش��ركة الس��يارات الكورية 
الجنوبية هيونداي موتور، عن ش��راكة 
أعمال دولية جديدة تمتد لخمس سنوات 
م��ع “روي��ال دات��ش ش��ل”، العالمية 
لمنتج��ات الطاق��ة والبتروكيماوي��ات. 
وتعني هذه االتفاقية حفاظ ش��ركة ش��ل 
على موقعها كموّرد الزيوت الرس��مي 
المعتَمد لمركب��ات “هيون��داي” حول 
العال��م، وذلك بحضور نائ��ب الرئيس 

التنفيذي ومدير العمليات في هيونداي “تاك أوك إيم”، ونائب الرئيس 
للتسويق الدولي وحسابات العمالء في “شل” روجر مولدينغ.

“تاتش إكسبرس” تختصر المسافات
أطلق��ت تات��ش ش��ركة االتصاالت 
والبيان��ات المتنقل��ة في لبن��ان، بإدارة 
مجموعة زي��ن لخدم��ات االتصاالت 
والبيان��ات المتنقلة في منطقة الش��رق 
“تات��ش  خدم��ة  وإفريقي��ا،  األوس��ط 
إكس��برس” والت��ي يحصل مش��تركو 
تاتش من خاللها على خدمة التوصيل 

إلى العنوان الذي يختارونه.
تاتش إكسبرس تشمل: شراء خطوط 

تاتش بنوعيها الثابتة والمدفوعة سلفاً، وأجهزة البيانات، باإلضافة 
.SIM إلى استبدال الشريحة

CX Banking أجهزة الصراف بنظام
أعلنت مجموعة 
اإلم���ارات  بن��ك 
الوطن����ي  دب����ي 
المص�رف��ي���������ة 
و“إن س�������ي آر 
كوربوريش�����ن”، 

لتط��وي��ر ت�ق�ن�ي��ات معامالت األفراد، أن مجموعة بنك اإلمارات 
دب��ي الوطني أصبحت أول مجموعة مصرفية في المنطقة تعتمد 
نظام “CX Banking-APTRA™ Activate” الذي طوره 
“إن سي آر”، والذي سيمّكن المجموعة من توفير معامالت مالية 

وفق أعلى معايير األمن والسالمة.

مسابقة لطالب جامعة أبوظبي
أعلن “ساكسو بنك”، 
المتخصص في التداول 
عب���ر اإلنترن���ت، عن 
إط��الق أول مس����ابق�ة 
لس��وق األس��هم بعنوان 
مس��ابقة جامعة أبوظبي 
ف��ي االس��تثمار لطالب 

الدراس��ات العلي��ا لع��ام 2015، وذل��ك بالتعاون مع كلي��ة إدارة 
األعمال في جامعة أبوظبي. وتتيح المسابقة التي تتم عبر االنترنت 
للط��الب فرصة اختب��ار معلوماتهم ومهاراته��م أمام طالب من 

جامعات مختلفة، حيث تهدف إلى تقييم أداء كافة الطالب.

دليل الصناعات البتروكيماوية
أعلنت منظمة الخليج لالستشارات 
صناع��ة  أن  )جوي��ك(  الصناعي��ة 
البتروكيماويات بدول مجلس التعاون 
الخليج��ي ش��هدت خالل الس��نوات 
الماضية نهضة قوية عززت مكانتها 
كمورد أساسي في العالم، وبات قطاع 
الصناع��ات البتروكيماوية الخليجية 
يش��كل أحد أهم األنش��طة الصناعية 
التحويلي��ة، ج��اء ذلك ف��ي اإلصدار 

الجديد للمنظمة الذي حمل عنوان “دليل الصناعات البتروكيماوية 
في دول مجلس التعاون الخليجي”.

بنك بروة يحصد ثالثة جوائز
فاز بن��ك ب��روة، 
اإلسالمي في قطر،  
بث��الث جوائز م��ن 
ق�ب���ل “بانكر ميدل 
إيس����ت للمنتج��ات 
 ”2014 المصرفية 
لمجموع�ة  ال�ت�اب�عة 
سي بي أي فاينانشيال 
 ،CPI Financial

والجوائز هي: أفضل موقع الكتروني/تطبيق جوال، أفضل بطاقة 
ائتمان بريميوم إسالمية، وأفضل بطاقة ائتمان.
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خدمة PayMobey للدفع
 PayMobey تتيح خدم��ة
م��ن بن��ك اإلعتم��اد اللبناني 
تحويل واستالم األموال في أّي 
وقت، وتسديد ثمن المشتريات 
ل��دى  الهاتفيّ��ة  الطلب��ات  أو 
التجار التابعين لش��ركة إدارة 

بطاقات اإلئتمان CCM والمشاركين في هذه الخدمة، باستخدام 
الهاتف الخليوي. هذه الخدمة آمنة وس��هلة االستعمال وعمليّة، إذ 
تمّكن المش��ترك من الدفع عن بعد عبر الهاتف الخليوي من دون 
الحاج��ة للتواجد لدى التاجر. وما عليه س��وى االتّصال بالتاجر، 

إتمام الطلبيّة وتزويده برقم الهاتف الخليوي.

جائزة الجودة المتميزة لبنك الدوحة
بن����ك  حص���ل 
الدوحة على جائزة 
الجودة المتميزة من 
جي. بي. مورغ�ان 
والتي   2014 لعام 
تمنح تقديراً لألداء 

النوع��ي والمتميز إلدارة وموظفي عملي��ات تحويل األموال لدى 
عمالء جي. بي. مورغان باإلضافة إلى تقدير جهودهم المبذولة في 

تحقيق أفضل معدالت المعالجة المباشرة. 
وبحسب المسؤولين في جي. بي. مورغان، فقد بلغت نسبة عدد 

المؤهلين للحصول على جائزة الجودة لعام 2014 أقل من 1%.

مبادرة االقتصاد المعرفي
أطلق��ت مؤسس��ة قط��ر للتربية 
والعلوم وتنمي��ة المجتمع عدداً من 
المشاريع الكبيرة المتتالية، ويستعد 
أعضاؤه��ا للعب دور محوري في 
دعم أولوية البالد بتحقيق االقتصاد 
القائم على المعرفة وذلك بحسب ما 
جاء على لسان رئيس مؤسسة قطر 

المهندس سعد المهندي.
وصرح المهندي لمجموعة أكسفورد لألعمال: أن المباني الجديدة 
لمكتبة قطر الوطنية وكلية قطر للدراس��ات اإلسالمية الواقعة في 

المدينة التعليمية، تقدم تسهيالت متميزة للمستخدمين.

“كاوشيونغ” تشارك في جلفود
أعل���ن المكتب 
التاب�ع  الزراع��ي 
لحكوم��ة مدين���ة 
ك�اوش�����ي��ون��غ 
التايوان�ي����ة ع�ن 
مش����اركت�ه ف��ي 

مع��رض جلفود لصناعة األغذي��ة 2015، عب��ر مختلف أنواع 
الفواكه التي تنتجها هذه المدينة التي تقع جنوبي تايوان.

ومن ضمن المنتجات التي عرضت، التفاح التايواني )العناب( 
والجوافة والبرتقال الطماطم والكرز، والتفاح الشمعي، والعناب 

المجفف واللونجان المجفف، إلى جانب نبات قلب أنثوريوم.

عربات كهربائية في ليبان بوست
مس��اهمة منها في الحفاظ على 
البيئة، أعلنت ش��ركة ليبان بوست 
أنه��ا، س��تبدأ باعتم��اد العرب��ات 
الكهربائي��ة ذات العجلتين بدالً من 
المركبات العاملة بالوقود، لتوزيع 
الط��رود البريدية الصغيرة وتقديم 
الخدم��ات إلى المن��ازل والمكاتب 
في وس��ط بيروت وعدد من المدن 
الصغيرة. وتدش��يناً لهذه الخطوة، 

جابت هذه العربات أرجاء مجمعي أس��واق بيروت وسيتي مول - 
الدورة، ووزعت الورود الحمر على رواد المجمعين.

“صلة” مزّود لمطاعم ماكدونالدز
اختي���رت 
ش��ركة صلة 
ل�خ�ل��ي����ج  ا
لمتخصصة  ا
ف��ي حل���ول 

خدم��ات العم��الء في البحري��ن، لتصبح م��زوداً لخدمات مركز 
االتصاالت لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في البحرين، حيث تخصص 
الشركة لهذه المهمة فريقاً عالي التدريب من خبراء خدمة العمالء 
يتحدث��ون لغ��ات متعددة. وتم ذل��ك بحضور مدير ش��ركة فخرو 
للمطاعم عبدهللا فخ��رو، والمدير العام لماكدونالدز البحرين أحمد 

جاسر و الرئيس التنفيذي ل�“صلة” ريكاردو النجويدرغورنر.
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جديد نشاطات

استشراف حكومات المستقبل في قمة دبي الحكومية
تطوير أنظمة التعليم لمواكبة التغيرات المهنية مستقباًل

الضخمة مما سيفتح المجال أمام آفاق أكثر إبداعا وابتكاراً.
استشراف حكومات المستقبل

وتنعق��د القم��ة تحت ه��ذا الش��عار لتمكي��ن الحكومة من 
الريادة في الخدمات المقدمة للناس. وهذا الشعار له دالالته، 
فالجميع يتطلع نحو المس��تقبل، والتخطيط للغد يجب أن يتم 
وفق سياسات ورؤى مرسومة بعناية. وتعد القمة الحكومية 
منصة عالمية يش��ارك فيها أبرز الخبراء واالختصاصيون 
في العمل الحكومي لمناقش��ة القضاي��ا األكثر ارتباطا بحياة 
الناس كالصحة والتعليم وخدمات حكومات المس��تقبل سعياً 

نحو تعزيز السعادة والرفاهية على الصعد كافة.
واشتملت القمة على جلسات رئيسية تفاعلية تجمع العديد من 
القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر 
في مجال االبتكار الحكومي والمسؤولين الحكوميين والخبراء 
الذي��ن عرض��وا آراءه��م وأفكارهم ورؤاهم ع��ن حكومات 

المستقبل في أكثر من 50 جلسة من الجلسات المتخصصة.
أنظمة التعليم

وفي جلس��ة االفتتاح قال وزير ش��ؤون مجلس الوزراء 
اإلمارات��ي، رئيس  اللجنة المنظم��ة للقمة الحكومية محمد 
عب��د هللا القرق��اوي: ان القمة تنطلق للبحث ع��ن االبتكار 
ف��ي كل المجاالت، والستش��راف المس��تقبل البعيد في كل 
القطاع��ات، ولترس��يخ االبتكار في الحكومات كممارس��ة 

ناقش��ت القمة الحكومية في دورتها 
الثالثة في دبي، والتي عقدت تحت شعار 
“استش��راف حكومات المستقبل”، في 
رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائ��ب رئيس دول��ة االم��ارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية دولة 
اإلم��ارات للتح��ول إلى الم��دن الذكية 
والجهود المبذولة في هذا الصدد. واكد 
المتحدثون إن دبي س��تكون مدينة ذكية 
ومس��تدامة وتنافس��ية، وأن اإلمارات 
تمتل��ك اليوم بنية تحتية متينة ومتكاملة 

قابلة للتطور التكنولوجي.
المدن الذكية

إن اله��دف الرئيس من المدن الذكية 
هو توفير الراحة والس��عادة لإلنس��ان، 
ولك��ن ه��ذا ال يمك��ن أن يت��م من دون 
وجود قواعد مهمة لتحقيق ذلك وبالتالي 
بناء قواع��د معلومات. وه��ذا أمر في 
غاي��ة األهمية، وال يمكن القيام بالكثير 
من األعمال والتنظي��م الذكي من دون 
أن يكون هناك  قواعد معلوماتية وهي 
المح��ك الرئيس في أي منظومة اليوم، 
وأكبر عدد من قواعد البيانات يجب أن 

تكون جاهزة لالستخدام الذكي.
وأش��ارت تقارير في القم��ة إلى أن 
الثورة الرقمية في المس��تقبل ستتوقف 
على تقارب أرب��ع تكنولوجيات بارزة 
هي: منص��ات التواص��ل االجتماعي 
والتحلي��الت  المتنقل��ة  واالتص��االت 
والتقنيات السحابية، ويرى أنه في عام 
2020 س��تخترق الشبكات االجتماعية 
كل نواحي الحياة مع استكشاف األفراد 
والحكومات طرقا جديدة لالستفادة من 
قوة الحشد باس��تخدام تطبيقات متقدمة 
ق��ادرة على القي��ام بتحلي��الت متقدمة 
منها تحليل المش��اعر وقياس الرغبات 
وغيره��ا، إضاف��ة إل��ى أن خدم��ات 
الحوس��بة عن بع��د ستس��مح بالتعاون 
الجماعي في حرية تبادل ونقل البيانات 

أصيل��ة ثابت��ة ومس��تمرة، واجتم��اع 
وباحثي��ن  ومتخصصي��ن  مس��ؤولين 
ف��ي القمة هو لإلجاب��ة على مجموعة 
م��ن األس��ئلة الصعب��ة الت��ي تواجهنا 

كحكومات ومجتمعات.
أض��اف: هذه األس��ئلة التي تواجهنا 
كل ي��وم وتترك��ز ح��ول كيفي��ة تغيير 
أنظم��ة تعليمن��ا وتطويره��ا ليتمك��ن 
طالبنا في المس��تقبل القريب في العمل 
بوظائف غير موجودة أصالً في الوقت 
الحالي، وكيف يمكن أن يحافظ ماليين 
البشر على وظائفهم التي ستحل محلها 
التقني��ات المتقدم��ة خ��الل الس��نوات 
المقبل��ة، وكيف يمك��ن للحكومات أن 
تحافظ على تقدمها في عالم ال يستطيع 
رس��م خريطة ثابت��ة ل��ه ألن تغييراته 
أسرع مما يمكن مجاراته، وكيف يمكن 
أن تحافظ الدول على ريادتها وهويتها 
في عالم ال يعترف بالحدود الجغرافية، 
وكيف يمكن أن يحقق اإلنسان سعادته 

الشخصية والمجتمعية وسط كل ذلك.
مشاركة من 93 دولة

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
أنه وجه القمة الحكومية ببدء العمل مع 
مختلف الحكومات العالمية والمنظمات 
الدولية لتطوير حل��ول ابتكارية للعديد 
من التحدي��ات المش��تركة التي تواجه 

حكومات العالم في تقديم الخدمات.
وق��ال: ان أهمية القمة الحكومية هي 
بما س��تضيفه خالل األعوام المقبلة من 
قيم��ة نوعية للعم��ل الحكومي العالمي 
بالتعاون مع الش��ركاء الدوليين كاألمم 
الدول��ي والمنت��دى  المتح��دة والبن��ك 
االقتصادي العالمي، خاصة وان القمة 
الحالية حققت نجاحا كبيرا ومش��اركة 
من حكوم��ات 93 دولة ح��ول العالم، 
إضافة ال��ى معظم المنظم��ات الدولية 
المعنية، فيما بلغ عدد المش��اركين نحو 

4 آالف مشارك.

محمد عبد هللا القرقاوي
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عمان تعزز العالقات مع سويسرا“ألفا” تحتفل بعامها الـ20
أقــامــت 
شــــــركـة 
االتصاالت 
اللبنانيـــــة 
 ” لـفــــا أ “
األمســيــة 
االحتفاليــة 
الســـنـويـة 

ألسرتها في مجمع البيال، في ســيـاق االحـتـفـال بـالـذكـى الــ20 
لتأســيس الشــركة بحضور وزير االتصــاالت اللبناني بطرس 
حرب ورئيس مجلس إدارة شركة “ألفا” ومديرها العام، مروان 

الحايك والهيئة اإلداريّة في الّشركة وفريق العمل.
وهنّأ الحايك في كلمته فريق عمل ألفا لمناســبة مرور 20 سنة 
على تأسيس الّشركة، مشيراً إلى أن اإلنجازات ال يمكن تحقيقها من 

دون فريق عمل ناجح يعمل بروح عائلية، وهو ما تتميّز به ألفا.
بدوره، هنأ وزير االتصاالت بطرس حرب ألفا لمناسبة مرور 
20 سنة على تأسيسها، وعلى العمل المتميّز واإلنجازات التي تّم 

تحقيقها في عام 2014.

تـعـــــــــززت 
بيـــن  العالقــات 
عمان وسـويســرا 
بصورة ملحوظـة 
مع افتتاح ســفارة 
جديدة في مســقط 
وزيارة المــدعـي 
العام السـويسـري 

مايكل لوبر، إلى مسقط، حيث اســتقبله نظيره العماني حسين بن 
هاللي والمدعى العام األول فيصل الراشدي.

تــم تنظيــم الزيــارة، التي جرت بعــد وقت قصير مــن افتتاح 
الســفارة، من أجل مناقشــة الطرق التي يمكن من خاللها تعزيز 
التعــاون المســتقبلي بين البلديــن، وخاصة في التصدي للفســاد 
وغسيل األموال. وكان لمكتب النيابة العامة السويسرية دور فعال 
في مساعدة فيصل الراشدي في تحقيقاته خالل قضايا الفساد التي 
حظيت بتغطية إعالمية عالية في البالد. وزار النائب العام لالتحاد 
السويســري والخبير فــي الجرائم االقتصادية، الســوق واألوبرا 

الملكية ومتحف القوات المسلحة خالل زيارته لسلطنة عمان.

معرض جلفود الغذائي 2015زيارة وفد سياحي فرنسي لعمان
اسـتقبلت وزارة 
السياحة في سلطنة 
ُعمــان وفــداً مــن 
مســؤولي وممثلي 
عـــدد مـــن أهـــم 
شــــركات  وأبرز 
الســفر والســياحة 

العاملة في السوق السياحية الفرنسية وذلك في إطار زيارة رسمية 
تتضمــن تنظيم عدد مــن العروض المرئيــة الترويجية وحلقات 
العمل التعريفية واللقاءات الثنائية المشــتركة بين ممثلي شركات 
الســفر والســياحة الفرنســية مع نظرائهم في الســوق السياحية 
العمانية، حيث تطمح وزارة الســياحة من خالل برنامج الزيارة 
والفعاليات التي أطلق عليها “كونيكت 2015” إلى تحقيق العديد 
من األهداف الترويجية المطلوبة سواء من خالل مواصلة الجهود 
الرامية الستقطاب المزيد من األفواج السياحية الفرنسية التي تدعم 
خطط السياحة المسؤولة والمستدامة التي تنتهجها الوزارة أو من 
خالل تشجيع مثل هذه األسواق السياحية الكبرى على االستثمار 

في مختلف المجاالت المرتبطة بصناعة السياحة العالمية.

افتتــح الشــيخ 
حمدان بن راشــد 
مـكـتـــــوم،  آل 
نائـب حـاكـم دبي 
المالية،  ووزيــر 
فعاليات معـرض 
جلفــود  2015، 
فـــي مركز دبي 

التجاري العالمي، بحضور المدير العام لدائرة الســياحة والتسويق 
التجاري بدبي هالل سعيد المري، ومسؤولين حكوميون، إلى جانب 

موفدين دوليين رفيعي المستوى من وزراء وسفراء ومسؤولين.
اقيمت الدورة العشــرون من “جلفود”، على مســاحات عرض 
تصــل الى 120 ألف متر مربع، بمشــاركة 4.800 من شــركات 
األغذية العالمية من 120 بلداً، بمشاركة ما يزيد على 1.000 من 
الشركات والعالمات التجارية المختصة باألغذية الحالل من أنحاء 
العالم في الدورة الثانية من معرض “عالم األغذية الحالل”، نظراً 
للدور الذي يلعبه “جلفود” كمحفز أساسي لتحقيق رؤية دبي في أن 

تصبح عاصمة لالقتصاد اإلسالمي العالمي.
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مؤتمر شبكة “غيفت-مينا”المرأة في القمة الحكومية بدبي
الــدورة  أبــرزت 
للقمـــــة  الثالثـــــة 
الحكوميــــة والتــي 
انطلقت فعالياتها في 
“شــعار  تحت  دبي 
استشراف حكومات 
الــدور  المســتقبل” 

الكبير للشفافية الحكومية والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص 
لتحفيز النمو االقتصادي وتحقيق التغيير المجتمعي. وفي جلسة عن 
دور المرأة، كانت كلمة لـســيدة األعمال الســعودية أميرة الطويل 
قالت فيها: أن معوقات تطوير المرأة تكمن في السياسات الحكومية 
والفكــر التقليــدي القائم في المجتمع حــول دور المــرأة القيادية، 
وضرورة تغيير النظرة السائدة حول دور المرأة العربية واالستفادة 

من المنصات العالمية لتسليط الضوء على النجاحات المتحققة.
مــن ناحية أخرى، قالت وزيرة التضامن االجتماعي في مصر 
غــادة فتحي إســماعيل والــي: إن المرأة لطالما ســاهمت بدورها 
وتقدمت الصفوف لحماية المجتمع بأكمله وتناولت مســيرة المرأة 

العربية والمصرية عبر كافة العصور لتحقيق التقدم.

افتتح فــي مدينة 
المغربية  مراكــش 
الســنـوي  المؤتمر 
لشـــبكة  الســـادس 
ومراكــز  معاهــد 
التدريـب الحكوميـة 
في منطقة الشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا )غيفت-مينا(، ويتناول موضوع “الحكامة 
العمومية، السبيل إلى دعم دولة القانون والمؤسسات”، بمشاركة 
نخبة من المهتّمين بشــؤون تحديث الدولة وإدارة المال العام في 
منطقة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا، ومن أصحاب القرار في 

المؤسسات الحكومية والمنظمات اإلقليمية والدولية.
تخللت الجلسة االفتتاحية كلمات لكل من مبديع، وممثل الوكالة 
الفرنسية للمساندة التقنية ســيريل بويور، وممثلة المعهد العربي 
للتخطيط بالكويت مريم الجيعان، والمدير العام للمنظمة العربية 
للتنمية اإلدارية  الدكتور رفعت الفاعوري، ورئيسة شبكة “غيفت 
مينــا” لمياء المبيض بســاط، إضافة إلى كلمة لضيف الشــرف 

رئيس الـ iasia  ميسيال دو فريز.

“دبي العطاء” تدعم برنامجًا هنديًااالتحاد للطيران تدعم الصحة والتعليم
شــــركة  قامـــت 
االتحــاد اإلماراتيــة 
للطيــران، بالتبــرع 
بأكثر من 100 ألف 
إلى  إماراتي  درهــم 
األقــل  المجتمعــات 
حظا في ســريالنكا. 

وزار وفد رفيع المســتوى من االتحاد للطيران ســريالنكا لتسليم 
التبرعات التــي تم جمعها عبر مختلف المبــادرات الخيرية التي 
أقامتها الشركة في العاصمة اإلماراتية أبوظبي خالل عام 2014. 
وانضم سفير اإلمارات لدى سريالنكا عبد الحميد عبد الفتاح المال، 
إلى وفد االتحاد للطيران المشارك والذي ترأّسه نائب أول الرئيس 

للشؤون الحكومية وسياسات الطيران خالد غيث المحيربي.
وأشار المال، إلى حرص اإلمارات المستمر للقيام بالمبادرات 
الخيريــة ومد يد العون للمحتاجين. وقال المحيربي: يســعدنا أن 
نتمكــن من مــد يد العون للطالب الذين يســعون وراء تحصيلهم 
العلمي ونتمنى أن تسهم زيارتنا في زيادة الوعي تجاه دعم التعليم 

العالمي.

أعلنت دبي 
الـعـطـاء عن 
مســـاهمتهــا 
 3 بمـبلـــغ 
ييــــن  مـــال
دوالر لمـــدة 
سنوات  أربع 
تجاه برنامـج 
طـنـــــــي  و

تطـبـقـه الحكومة الهندية لمعالجـة كافةـ األطفال المعرضين لإلصابة 
بالديدان المعوية. ومن خالل مســاهمتها تقوم دبي العطاء بتعزيز 
جهود الحكومة الهندية ضمن البرنامج الذي يهدف بمرحلته األولى 

إلى تخليص 140 مليون طفل من الديدان المعوية.
وتعليقاً على المساهمة قال الرئيس التنفيذي لدبي العطاء طارق 
القرق:  كمؤسســة إنســانية، نؤمن بأن تميّز الطالب أكاديمياً يبدأ 
بتعزيز صحتهم وتشجيعهم على اتباع نظام غذائي سليم. استثمرت 
دبــي العطاء في عدد من البرامج للتخلص من الديدان المعوية في 

إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز الصحة والغذاء السليم.
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حفل عشاء البنك اللبناني الفرنسي
فــي جّو  إجتمع 
إحتفالــي ومـرح، 
اكثـــر من 1000 
موظـــف وممثــل 
الشــــركات  عــن 
التابعــة لمجموعة 
البنــــك اللبنانـــي 
الفرنسي، في حفل 
عشــاء أقيــم فــي 
البافيــون رويــال 
فــي البيــال، فــي 
حضـور أعضــاء 
من مجلس اإلدارة 

واإلدارة العامة.
ســــاد الســهرة 
الترفيــه  مــن  جو 

وتخللهــا عــدد مــن المفاجــآت والجوائــز، اضافــةً الــى تقليد 
الميداليات.

وقــد ُكّرم الرئيس المؤســس الراحــل فريد روفايــل في فيلم 
ُعرض في خالل الحفل.

وفي هذه المناســبة، القى رئيس مجلس اإلدارة - المدير العام 
للبنــك اللبناني الفرنســي وليــد روفايل، كلمة أكــد فيها على ان 
“فصالً مهماً مــن تاريخ مصرفنا قد انطوى، وكذلك من تاريخ 
القطاع المصرفي بشــكل عــام. فقد ترك لنا فريــد روفايل إرثاً 
كبيراً ومؤسسة ومصرفاً مصدراً للثقة، مصرفاً يعرف بمتانته، 
وبســمعته الجيّــدة، وبصورته المميّزة وبموارده البشــرية التي 
تتمتع بمستوى علمي عال ومهنية كبيرة، إننا ننطلق اليوم ببداية 
جديدة، مشددين على رؤيتنا، وعلى مهمتنا، وعلى استراتيجيتنا، 

وعلى قيمنا”.

Startup weekend الشام يرعى
بنك  أعلــن 
الشـــــام عـن 
رعايته لحدث 
 S t a r t u p
 weekend
الــذي حمـــل 
شــــعــار “ال 

يوجد كالم كل الوقت عمل” اجتمع خالله رواد أعمال ســوريون، 
ومطورو ومصممو مواقع إلكترونية وخبراء تســويق، وشــباب 
يرغبون باســتثمار أفكارهم للبدء بشــركات صغيرة ومتوســطة 
الحجم، حيث تم عرض 83 فكرة مشروع خالل الحدث الذي أقيم 
للمرة الثانية في دمشق مؤخراً. وأكد بنك الشام على أهمية رعاية هكذا 
حدث عالمي ليســاهم بتســليط الضوء على المبادرات والمشاريع 
الريادية، ومنح الشباب السوري الفرصة لطرح أفكارهم وإبداعاتهم 
ضمن بيئة منافسة ومحفّزة، األمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير 
هــذه األفــكار وتنفيذها، خصوصاً مــع االســتفادة الكبيرة لوجود 
المدربين وأصحاب الخبرة في هذا المجال، ودعم الشباب السوري 

على لعب دور مميز في المجتمع بالرغم من كل الظروف.

ماتياس فاكل يزور قطر
استضافت  جامعة 
العليــا  الدراســات 
 HEC Paris لإلدارة
فــي قطــر،  مؤتمراً 
لوزير الدولة للشؤون 
التجاريــة الخارجيــة 
والترويــج الســياحي 

والفرنســيين فــي االغتراب ماتيــاس فاكل، وذلك خــالل زيارته 
للدوحة. واســتعرض فاكل مختلف أوجه التعاون االقتصادي بين 
قطر وفرنســا، وأكد على الثقة والمتانة واآلفاق المستقبلية الواعدة 
على المدى البعيد لما وصفها بالشراكة الوثيقة بين البلدين. وأشاد 
بالوضع الحالي لالقتصاد الفرنسي واالصالحات الجارية والرامية 

إلى خفض نسبة البطالة وزيادة مستوى التنافسية في البالد.
 HEC Paris من جانبه، قال العميد والمديــر التنفيذي لجامعة
في قطـر البروفيسور الحسين كرباش: تفخر الجامعة باستضافة 
هذا المؤتمر مع السيد فاكل في مقرها بالدوحة. وفي ضوء شغله 
لمنصــب وزيــر الدولة للشــؤون التجارية الخارجيــة والترويج 

السياحي والفرنسيين في االغتراب.
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تعزيز العالقات االماراتية السويسرية“الرمز كابيتال” تستقبل البلوشي
ســــتقبـلــت  ا
الرمــز  شـركة 
ل  بـيـتــــــــا كا
اإلمـاراتــيــــة، 
الرئيس التنفيذي 
لســوق أبوظبي 

لألوراق المالية، راشــد البلوشي في مقرها بأبوظبي، وقد انضم 
إلى االجتماع الصباحي اليومي إلى جانب موظفي الشركة وعلى 
رأسهم الشريك والعضو المنتدب لـ“الرمز كابيتال” محمد المرتضى 
الدندشي، وذلك لمناقشة ظروف السوق وآخر المستجدات وفرص 
التطويــر الممكنة فيه. وتصدرت “الرمــز كابيتال” حجم التداول 
في ســوق أبوظبي لألوراق المالية للسنة الثانية على التوالي العام 
الماضي، محققة ما نسبته 13.23 % من حجم التداول في السوق 

وبواقع 38.4 مليار درهم )10.45 مليار دوالر(.
وقال الدندشــي: يلعب ســوق أبوظبي لــألوراق المالية دوراً 
رئيســياً في دفع عجلة رؤية أبوظبــي االقتصادية 2030. وقدم 
البلوشــي أفكاراً قيمة حول خطط سوق أبوظبي لألوراق المالية 

وأهم التحركات في السوق المالي.

فـتـتــــح  ا
الجديد  المقر 
ة  ر للســـــفـا
لسـويسرية  ا
رســمياَ فــي 
بوظبــــي،  أ
أزاح  وقــــد 
ر  لســـــتـا ا
اللوحــة  عن 

التذكارية كل من  مدير إدارة الشؤون األوروبية باإلنابة بوزارة 
الخارجية، بدر عبد هللا سعيد المطروشي ووزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية السويسرية، ماري غابرييل اينايخن فاليش بحضور 

عدد من كبار الشخصيات و رجال األعمال في الدولة.
يشــار إلى أن الصادرات السويســرية إلى اإلمارات شــهدت 
نموا قويا خالل الســنوات الثالث الماضيــة من 8 مليارات في 
2010 إلــى 13.3 مليار في 2013. وتتصــدر اإلمارات دول 
مجلس التعاون الخليجي كســوق للصادرات السويســرية تليها 

السعودية.

زيارة تفقدية لشركة “أروان”بطولة كأس “نيكزس فالنتاين”
حضـر عـــدد 
كبير من عشـاق 
الرياضة عموماً 
ومحبي رياضة 
البولو على وجه 
بطولة  التحديــد 
“كأس نيكــزس 

فالنتاين السادســة للبولــو”، التي أقيمت برعاية شــركة نيكزس 
لوســاطة التأمين، في نادي دبي للفروســية والبولو، واستقطبت 
أعداداً كبيرة من العائالت والمهتمين في أمســية مميزة اختتمت 

بحفل عشاء فاخر للضيوف والمشاركين.
تخلــل هذا الحدث المميز كلمات ســلطت الضــوء على أهمية 
التخطيــط المالــي والحمايــة لألشــخاص عندمــا يتعلــق األمر 
بالتحضير لمســتقبلهم وحماية أنفســهم وأحبائهم من أي ظروف 

غير متوقعة.
وقــد شــهدت البطولة منافســات حامية، انتهــت بتتويج فريق 
دكتور ريونز بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق “دي سي 

سي” حبتور بنتيجة 5-3.

وزيــر  تفقــد 
اللبناني  الصحة 
وائل أبو فاعور 
يرافقــه النائــب 
عالء الدين تّرو 
وليــد  وتيمــور 
جنبالط ، شركة 

أروان للصناعــات الدوائية، في منطقة جدرا في إقليم الخروب، 
حيث اطلع خالل جولة له في المصنع على عمليات تصنيع الدواء 
والجــودة والتقنية العالية المتبعة في عمليــة اإلنتاج في المصنع 

الذي أنشئ منذ سنتين.
استهل الوفد الزيارة بلقاء مع رئيس شركة أروان، عبد الرزاق 
يوســف ونائب الرئيس الدكتورة رويدة دهــام والموظفين، حيث 
اســتمع الى شرح مفصل عن سير العمل واالنتاج وتصنيع الدواء 
ومستلزماته، الى جانب اوضاع المصنع من النواحي كافة. بعدها 
كانت جولة في اقسام المصنع، اطلع فيها ابو فاعور على مراحل 
تصنيع الدواء والطرق والتقنيات الحديثة المستخدمة في المخبرات 

والتصنيع، معربا عن اعتزازه بهذه الصناعة اللبنانية الوطنية.
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مجلس االعمال االردني الروماني

أقيمــت اجتماعات الــدورة الثانيــة لمجلس االعمــال االردني 
الروماني المشــترك بين جمعية رجال االعمال األردنيين واتحاد 
غرف التجارة الثنائية الرومانية. وبحثت االجتماعات التي افتتحتها 
امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، 
في مقر الجمعية، في سبل تنمية وتعزيز العالقات االقتصادية بين 

البلدين الصديقين وامكانية اقامة مشروعات استثمارية مشتركة.
وتم على هامش االجتماعات التي ترأسها رئيس جمعية رجال 
االعمــال االردنيين حمدي الطبــاع ورئيس اتحاد غرف التجارة 
الثنائية الرومانية ناستي فالديو تقديم عرض حول مناخ وفرص 
االســتثمار باألردن، ومزايا وفرص االستثمار في منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة. كما عقدت لقاءات ثنائية بين رجال االعمال 

االردنيين ونظرائهم من الجانب الروماني.

رائدات االعمال في بنك مسقط

نظم بنك مسقط متمثل بدائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
“الوثبة” حلقة عمل مخصصة لصاحبات االعمال بعنوان “كيفية 
تشغيل وإدارة األعمال الخاصة بك”. ويأتي تنظيم هذه الحلقة في 
اطار دعمه لرواد االعمال والتعريف باالساليب المالية واالدارية 

الحديثة في مجال االعمال التجارية وتنمية وتطوير المهارات.
واوضحــت مســاعد مدير عام تمويل وتســويق المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة والمؤسســات االقليميــة، ان البنك يدعم 
المؤسسات من خالل تقديم التمويل واالستشارات وتنظيم الندوات 
وحلقات العمل لتزويد رواد االعمال بالمعلومات المتعلقة باساليب 
االدارة الحديثــة وكافة االمور المتعلقة بنجاح مشــاريعهم حيث 
نجح البنك خالل الســنوات الماضية وعبر برنامج “الوثبة” من 

تحقيق انجازات مهمة في هذا المجال.

“الشام” يرعى “سيريامود”جولة “دالل في ألمانيا”

عقــد المكتب الوطني األلماني للســياحة بدبي، التابع للمجلس 
الوطني األلماني للســياحة في الدوحة، جولته الترويجية السنوية 
“دالل فــي ألمانيا” لعام 2015، والتي تمثــل حدثاً دورياً يروج 
لوجهة الســفر ألمانيا في دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد هذا 
الحدث حضور السفيرة األلمانية في قطر أنجيليكا شتورز شكرجي.
ويقــوم المكتب الوطني األلماني للســياحة كل عام بتنظيم هذا 
الحــدث في بلدان خليجيــة مختلفة، وذلك بالتعاون مع شــركائه 
العديدين الذين يمثلون شركات طيران، هيئات وشركات سياحية، 
فنــادق، منظمي خدمــات الســفر والرعاية الصحية وشــركات 
تســويق. وفي هذا العام، تتمثل محطات هــذا الحدث في كل من 

الكويت، قطر، أبوظبي ودبي.

الشــام  بنــك  شــارك 
للمــرة الخامســة علــى 
التوالي برعاية معرض 
وذلــك   مــود،  ســيريا 
لدعم المصــّدر والتأجر 
السوري لترويج منتجاته 
خارج القطر مما ينعكس 

ايجاباً على االقتصاد الوطني ويضمن استمرار القطاع الصناعي 
وحفاظــه على عمالئه الخارجيين، إضافــة لرغبته بدعم المنتج 
الوطني وفتح آفاق اســتثمارية لتقديم البرامــج التمويلية الالزمة 
للمشــاريع الصناعيــة والقطاع التجــاري والخدمــات و تمويل 
األفراد والشــركات. وتأتي مشــاركة البنك في رعاية المعرض 
فــي إطار مســؤوليته االقتصادية واالجتماعيــة، حيث قدم البنك 
خالل المعرض مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي 
تخدم المصدرين سواء فيما يتعلق بتمويل استيراد المواد األولية 
وتمويل كل ما يتعلق باإلنتاج وتطويره، إضافة لطرحه مجموعة 
متكاملة من الخدمات والتي تناســب متطلبات التمويل للشركات 

في كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
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MTN راعي استراتيجي في TEDxYPUالمعرض العربي لسياحة األعمال

تــم بنجاح اختتام الدورة الثالثة من المعرض العربي لســياحة 
األعمــال والفعاليــات الذي عقد في فندق ريتــز كارلتون بمركز 
دبي المالي العالمي، واستقطب 300 شخص يمثلون المؤسسات 
المعنية باالجتماعات وقطاع ســفريات وسياحة األعمال، إضافة 
إلى أبرز مزّودي خدمات السفر والضيافة من جميع أنحاء العالم، 
باالضافــة لحضور عمــالء يمثلون جميــع دول مجلس التعاون 
الخليجــي في حيــن كان الموّردون يمثلون أكثــر من 50 وجهة 

حول العالم.
ســلّط المؤتمر الضوء علــى الفرص الهائلة لقطاع ســفريات 
وســياحة األعمــال الخارجية واإلقليمية من الشــرق األوســط، 
وبخاصــة دول الخليج العربي، فضال عــن اإلمكانيات المتنامية 

لقطاع االجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض.

TEDxY- سورية عن رعايتها لفعالية MTN  أعلنت شركة
PU كراعِ استراتيجي، والذي نظمته مجموعة من طالب جامعة 
اليرموك الخاصة في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق 
مؤخراً. وقد قام فريق من الطالب المجتهدين في جامعة اليرموك 
الخاصة باإلشــراف الكامل علــى تنظيم هذه الفعاليــة، بدءاً من 
الحصول على موافقة منظمة TED العالمية على تنظيم الفعالية 

بدمشق، وانتهاًء بكافة التحضيرات الضرورية.
وعن ذلك، تحدث مدير إدارة التسويق في MTN سورية زياد 
ســبح فقال: يســرنا أن نكون جزءاً من هذه الفعالية الهامة والتي 
تُنظم للمرة األولى في سورية، من المؤكد أن هذه الفعالية أكسبت 
العديد من الشــباب الســوري أفكاراً خالقة وإبداعية، تساهم في 

تحفيزهم على مزيد من العمل اإليجابي والُمنتج.

األمير تشارلز يزور األمير الوليد
اســــتقبل 
األمير الوليد 
طــالل،  بن 
مـيـــــر  أل ا
تشــــارلـز، 
ولــي عهــد 
لمملكــــــة  ا
في  المتحـدة 

منتجع المملكة بالرياض والوفد المرافق. وشــكر األمير تشــارلز 
األمير الوليد على حسن الضيافة واالستقبال، ثم تناوال استثمارات 
األمير الوليد في المملكة المتحدة ونشاطاتها الخيرية، وتحدثا عن 
العالقة التاريخية والقوية التي تربط البلدين والجهود المبذولة من 
الجانبيــن لتطويرها، باإلضافة إلــى العديد من المواضيع المحلية 
واإلقليمية والعالمية. كما تطرقا إلى أعمالهما الخيرية التي طالت 

شتى بقاع العام.
حضر االجتماع عدد من الوزراء وكبار الشخصيات منهم األمير 
تركي بن طالل بن عبد العزيز، المشرف العام على مبادرة “نلبي 

النداء” واألمير عبد العزيز بن تركي بن طالل بن عبد العزيز.

دعم المشروعات الحرفية الصغيرة
وقع البرنامج 
الوطني للحرف 
ت  عــا لصنا ا و
)بارع(  اليدوية 
العامة  بالهيئــة 
للسياحة واآلثار 
الســــعــوديــة 

والبنك األهلي التجاري، اتفاقية تعاون لدعم وتمويل المشروعات 
الصغيــرة للحرفيــات، وتوفيــر منافذ عــرض وبيــع للمنتجات 
والصناعات اليدوية. ووقع االتفاقية في مقر الهيئة األمير ســلطان 
بن ســلمان بن عبــد العزيز رئيس الهيئة العامة للســياحة واآلثار 
رئيس اللجنة اإلشــرافية للبرنامج الوطنــي للحرف والصناعات 
اليدويــة )بارع(، ورئيس مجلــس إدارة البنك األهلي منصور بن 
صالح الميمــان، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة الـ 
37 بحضــور عدد من أعضاء المجلس. وتنص االتفاقية بأن يقوم 
البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية بتوفير االستشارات 
الفنيــة في مجال الحرف والصناعات اليدويــة، وتعاون البنك مع 

البرنامج لتقديم القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة.
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تعاون بحري بين دبي وهامبورغالبركة–سورية يختتم دورته التدريبية
حفل  ضمن 
تكريمي، أنهى 
بنــك البركة - 
ســـــــوريـــة 
الــدورة الثالثة 
للعلـوم الماليـة 
والمصرفـيــة 

المشــتملة على العديد من المحــاور، والتي أطلقت بهدف تطوير 
وتعزيــز المهــارات والمعارف المالية لــدى الموظفين وتأهيلهم 
لالنخــراط فــي بيئة عمل البنك مباشــرة وتوحيــد المصطلحات 

ومستوى الخدمة المقدمة بين كامل الموظفين.
وفــي نهايــة الدورة، قــام الرئيس التنفيذي للبنــك محمد حلبي 
بتكريــم الموظفين األوائل وتوزيع شــهادات إتمام الدورة بنجاح 
لكل الحضور، مؤكداً أن بنك البركة ســورية ومنذ تأسيسه ملتزم 
ببنــاء وتطوير وتدريب الكوادر البشــرية العاملة فيه، إلى جانب 
قيامه بشــكل دائم باســتقبال الراغبين باالنضمام إلى فريق عمل 
البنك من خالل آلية استقبال وانتقاء عادلة ومهنية تعتمد على تقييم 

الكفاءات والمؤهالت المناسبة.

قـشـت  نا
ســلـطة  “
مدينـة دبـي 
المالحـية” 
سبل تعزيز 
ن  و لتعــا ا
ي  لبحــر ا
لمشــترك  ا

بيــن دبي وهامبــورغ، وذلك خالل الزيارة الرســمية التي قام بها 
مؤخــراً وفد رفيع المســتوى برئاســة الرئيس التنفيــذي لـ“غرفة 
تجارة هامبورغ” الدكتور هانز جورج شميدت ترينز، ترافقه نائبة 

الرئيس التنفيذي والمدير الدولي كورينا نينستيدت.
وكان فــي اســتقبال الوفــد األلماني عــدد من كبــار المديرين 
والمســؤولين في “ســلطة مدينة دبي المالحيــة”، وفي مقّدمتهم 
المدير التنفيذي، عامر علي، الذي أكد على أهمية تفعيل جســور 
تبادل الخبرات واستكشاف آفاق تأسيس شراكات استراتيجية متينة 
بين رّواد القطاع البحري في اإلمارات وألمانيا في المستقبل، بما 

يخدم التطلعات المشتركة.

بحث التعاون الفضائي في أوروبا“بويكر” تطرح حلواًل لسالمة الغذاء
أطلقــت بويكــر 
في  الـمتخصـصة 
مجال تقديم خدمات 
الصحـة العامة في 
المنطـقــة، تعاونــاً 
متخصصاً  نوعـياً 
مـع وزارة السياحة 
يـهــدف  اللبنانيـــة 
إلى تقديم جلســات 

تدريبية خاصة لمفتّشي الوزارة في مجال سالمة الغذاء. وقام خبراء 
من قسم سالمة الغذاء في شركة “بويكر” بتقديم التدريب لمفتّشي 
الــوزارة ومّدهم بالمعلومات الضروريــة واطالعهم بالتوّجهات 
األحدث بهذا الشأن، فضالً عن تعريفهم بأكثر األساليب تطوراً في 
عملية تفتيش المطاعم والمؤسسات الغذائية إلى جانب اإلجراءات 

الجديدة المتبعة في مجال تقييم سالمة األغذية.
وأوضحت مدير عام “بويكر” في لبنان بانا قبرصلي، أن الشركة 
تنشط على كافة المستويات خاصة مع الوزارات المعنية بموضوع 

سالمة الغذاء الذي يأخذ حيزاً متنامياً من األهمية.

وفــــد  قــــام 
برئاســة رئيـس 
إدارة  مجلــــس 
اإلمارات  وكالة 
للفـضاء الدكتور 
محمــد  خليفـــة 
الرميـثي،  ثانـي 

بزيارة عدة جهات معنية بقطاع الفضاء في عدة دول أوروبية وذلك 
بهدف تعزيز أطر التعاون والشراكات بين الوكالة وتلك الجهات.

وقام رئيس الوكالة و المدير العام الدكتور المهندس محمد ناصر 
األحبابي، والوفد المرافق لهما بمناقشة فرص التعاون مع مختلف 
المؤسســات العاملة فــي القطاع الفضائي لالســتفادة من خبراتها 
فــي مجال تقنية وعلــوم الفضاء. وقال الرميثــي: إن االجتماعات 
واللقاءات الموسعة كانت ناجحة بكافة المقاييس حيث اطلعنا على 
مشــاريع متقدمة تبنتها هــذه الوكاالت وقمنــا بالمقابل باطالعهم 
على خططنا المستقبلية لتأسيس شراكات استراتيجية في الشؤون 
المتعلقة بالفضاء وبال شــك فإن النتائج التي خلصت إليها الزيارة 

ستسمح لجميع الجهات المعنية بإمكانية  القيام بمشاريع مشتركة.
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