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قال��ت مص��ادر الهيئ��ة العام��ة للتش��غيل وتنمية 
المش��روعات في س��ورية: ان الهيئة نفذت جملة من 
النش��اطات المتصل��ة بتأمين التمويل للمش��روعات 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبحس��ب المص��ادر، ف��إن الهيئ��ة س��اهمت ف��ي 
إحداث مؤسس��ات للتموي��ل الصغير نظ��راً ألهمية 
دور المؤسس��ات التمويلية ف��ي خدمة أهداف الهيئة، 
حيث قامت في هذا الس��ياق بالمساهمة في رأس مال 

مؤسستين.
وتضي��ف المص��ادر: ان هاتين المؤسس��تين هما 
مصرف اإلبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر 
والذي أحدث بهدف المس��اهمة ف��ي الحد من البطالة 
والفقر في سورية، إضافة للمؤسسة الوطنية للتمويل 
الصغي��ر والمتناه��ي الصغ��ر والت��ي أسس��ت لهذا 

الغرض.

سورية: مؤستان ماليتان
للتمويل الصغير

قال مصرف اإلمارات المركزي إنه سييسر على 
البن��وك اإلس��امية الحص��ول على س��يولة منه من 
خال توس��يع نطاق الضمانات المؤهلة لتس��هيات 

المرابحة المغطاة بضمان.
وق��ال المركزي إنه سيتس��نى للبنوك اإلس��امية 
العامل��ة في دول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة والتي 
تش��كل نحو ربع األصول المصرفي��ة في الدولة من 
األول من نيسان/ أبريل 2015  الحصول على أموال 
من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن 
طري��ق إيداع أوراق مالي��ة مؤهلة كضمانات ضمن 

إطار تسهيات اإلقراض الحدي.

تجفيف مصادر تمويل “داعش”

اإلمارات: توسيع نطاق
تمويل البنوك اإلسالمية

جال مساعد وزير الخزانة 
األميركي��ة لش��ؤون تموي��ل 
اإلرهاب دانيال غايزر على 
رأس وف��د على المس��ؤولين 
اللبنانيي��ن فالتق��ى كا م��ن: 
تمام س��ام،  الحكومة  رئيس 
وزير المال علي حسن خليل، 
وزي��ر الخارجية والمغتربين 

جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، حاكم مصرف لبنان رياض 
سامة، وجمعية مصارف لبنان.

وشجع غايزر السلطات اللبنانية والمؤسسات المالية على “مواصلة العمل على 
مكافحة خطر عمليات التمويل غير المشروع ومنع محاوالت التهرب من العقوبات 
المالية، خصوصا من س��ورية وإيران المفروضة من الواليات المتحدة والمجتمع 
الدول��ي”. كما بحث غاي��زر موضوع تجفيف مصادر تموي��ل “داعش” وجهود 
الوالي��ات المتحدة كما الدولية لمكافحة ش��بكاتها المالية . وأك��د مجددا التزام باده 
“العمل مع لبنان لمواصلة حماية نظامه المالي من س��وء اس��تخدامه في التهديدات 

اإلرهابية”.

دويتشه بنك يتوقع استمرار تراجع اليورو

توق��ع  دويتش��ه بنك أن يهبط س��عر اليورو إلى مس��توى التعادل أم��ام الدوالر 
األميرك��ي ف��ي نهاية العام الحالي وتكه��ن بأن العملة األوروبية س��تهوي إلى 85 
س��نتا أميركيا بحلول 2017. وفي عام 2014 قاد دويتش��ه بنك -أكبر مصرف في 
ألماني��ا وثان��ي اكبر متداول للعمات في العالم- الطري��ق أمام التوقعات النخفاض 
قيم��ة الي��ورو، قائاً أنه “يتوقع تدفقاً ضخماً لاس��ثتمارات من أوروبا في العامين 
القادمي��ن”. لكن المحلل بالبنك جورج س��ارافيلوس ق��ال أن “عصر تخمة اليورو 
يسير بخطى أسرع مما كان قد توقع في السابق. وأضاف إن “تدفقات األموال من 
أوروبا كانت أس��رع من توقعاتنا المبدئية على مدى األش��هر الستة الماضية، نحن 
اآلن نتوقع تحركا نزوليا لليورو ليصل إلى 1.00 دوالر بحلول نهاية العام ودورة 

نزولية جديدة ستصل به إلى 85 سنتا بحلول 2017”.
وكانت التوقعات الس��ابقة لدويتش��ه بنك قد أش��ارت إلى أن اليورو س��يصل إلى 

سعر التعادل أمام الدوالر بحلول 
نهاية العام القادم وإلى 95 س��نتا 

في 2017.
أن  اس��تطاعات  وأظه��رت 
معظ��م البن��وك تتوق��ع أن يهبط 
اليورو إلى حوالي 1.08 دوالر 
على مدى االثني عش��ر ش��هرا 

القادمة.
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فرع جديد لـ“الدولي اإلسالمي” في معيذر

افتت��ح رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب للدولي اإلس��امي الدكتور الش��يخ 
خال��د بن ثاني بن عبد هللا آل ثاني، ف��رع البنك الجديد في منطقة معيذر، وذلك في 
إطار تطبيق الدولي اإلس��امي لسياسته القاضية بزيادة اإلنتشار محلياً واإلستجابة 

لتوسع قاعدة العماء وخدمتهم بأفضل الطرق وأيسرها في مختلف المناطق.
حضر اإلفتتاح الرئيس التنفيذي للبنك عبد الباس��ط أحمد الش��يبي، باإلضافة إلى 

عدد من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار مسؤولي الدولي اإلسامي.
وكان البنك الدولي اإلس��امي افتتح مؤخراً فرعه في جزيرة اللؤلؤة، وهو فرع 
مخصص لخدمة كبار العماء، ويخطط البنك الفتتاح فرع خاص بالشركات خال 
األس��ابيع القليل��ة المقبلة لمواكبة زيادة الطلب على خدمات الش��ركات التي يقدمها 

الدولي اإلسامي.

أعلنت مجموع��ة QNB االنتهاء من ترتيب قرض 
جديد للمجموعة ألجل 3 س��نوات ب�3 مليارات دوالر، 
وحظ��ي باهتمام واس��ع من قبل 20 بن��كاً عالمياً وزاد 
الطلب عن المبلغ المستهدف. وتم ترتيب مراحله األولى 
من قب��ل بنك باركليز و“أتش أس بي س��ي” الش��رق 
األوس��ط كمنس��قين وللعمل معاً مع بنك أوف طوكيو 
ميتسوبيشي، دوتشي بنك، بنك ميزوهو، بنك سيموتومو 
ميتس��وي وبنك س��تاندرد تش��ارترد كم��دراء إصدار 
مفوضين ومديري حسابات القرض. وبلغت نسبة الفائدة 
الس��نوية على القرض الذي سيستخدم لتمويل األنشطة 
 .)LIBOR( االعتيادي��ة للبن��ك 60 نقطة فوق س��عر
وأعلنت المجموعة أنها سددت القرض الموجود سابقاً 

والبالغ 1.8 مليار دوالر قبل إصدار القرض الجديد.

QNBقرض جديد لـ

“فيتش” ترفع تصنيف “الخليجي”

أعلن بنك الخليج التج��اري )الخليجي(، أن وكالة 
فيتش للتصنيف االئتماني قد رفعت تصنيفه اإلئتماني 
 ،+A إلى فئة A طويل األجل كجهة إصدار من فئة

مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي ه��ذا اإلطار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الخليج��ي فه��د آل خليف��ة: يعتبر رف��ع وكالة فيتش 
تصني��ف الخليج��ي االئتماني إل��ى A+ تأكيداً على 
نجاح الخليج��ي في أعماله المصرفية وأدائه الثابت. 
لدينا اس��تراتيجية واضحة ومميزة تركز على سوق 
قطر بش��كل رئيس��ي وسنس��تمر ف��ي تقدي��م حلول 

مصرفية مبتكرة لعمائنا في قطر واإلمارات وفرنسا.
وارتفعت قروض البنك وتس��ليفاته إلى 26.9 مليار في نهاية العام 2014 بنسبة 
30 %، فيما زادت الودائع بنس��بة 38 % لتصل إلى 27.4 مليار في عام 2014 

مقارنة ب�19.9 مليار في نهاية عام 2013.

فهد آل خليفة

دع��ا وزي��ر الخزان��ة 
األميرك��ي جاك��وب لو، 
أعض��اء الكونغرس إلى 
رفع س��قف الدي��ن العام 
وعدم جع��ل هذه القضية 
الحساس��ة ورقة مساومة 
بمنط��ق  معالجته��ا  أو 
“سياسة حافة الهاوي���ة”.
وق�ال: ان وزارة الخزانة 

س��تضطر إلى اللجوء إلجراءات استثنائية لمواصلة 
تمويل الحكومة بش��كل مؤقت، وأن��ه لتجنب الوقوع 
في خطر التخلف عن الس��داد، علّق��ت الوزارة مؤقتاً 
إصدار سندات دين باسم عدد من الصناديق التقاعدية 
العامة. وه��ذه اإلجراءات المؤقتة، لن تؤثر على دفع 
أموال التقاعد للموظفين ومن شأنها أن تؤمن للميزانية 

هامش مناورة مقداره عشرات مليارات الدوالرات.
وكانت الوزارة اتخذت قد مؤخراً إجراء اس��تثنائيا 

أوليا بإعانها وقف إصدار بعض السندات.

“لو” يدعو لرفع سقف
الدين العام األميركي

جاكوب لو
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مجلس  رئي��س  قال 
األهل��ي  البن��ك  إدارة 
بنك  أكبر  المص��ري، 
الباد،  ف��ي  حكوم��ي 
ان  عكاش��ة:  هش��ام 
العمومي��ة  الجمعي��ة 
للبن��ك  العادي��ة  غي��ر 
وافق��ت عل��ى إصدار 
س��ندات دوالري��ة في 

الس��وق العالمي��ة قب��ل نهاي��ة حزيران/يونيو 2015 
لتنويع مصادر العملة الصعبة للبنك. ومن المتوقع أن 
يكون الحجم المحدد لإلصدار في حدود إصدار سابق 
طرح��ه البنك ف��ي آب/أغس��طس 2010 بقيمة 600 

مليون دوالر.وبلغت فائدة ذلك اإلصدار 5.25 %.
ويستحوذ البنك األهلي على نحو 27 % من السوق 
المحلي��ة، وهو أقدم بنك تجاري في مصر وله نش��اط 
يتمثل في فروع أو مؤسس��ات تابعة أو مكاتب تمثيل 
ف��ي مختلف أنحاء العالم. ووج��ه األهلي الدعوة ل�13 
مؤسس��ة مالية عالمية للمنافسة على ترتيب اإلصدار 

على أن يتم االختيار من بينها خال الفترة المقبلة.

“األهلي المصري” يعتزم
طرح سندات

 هشام عكاشة

صندوق استثماري جديد لبنك الدوحة

يعتزم بنك الدوح��ة إطاق صندوق 
لاس��تثمار يتتبع مؤش��ر بورصة قطر 
بالش��راكة مع ش��ركة أم��وال بصفتها 
مدي��راً للصندوق وش��ركة المجموعة 
ل��أوراق المالي��ة الت��ي س��تقوم بدور 
مزّود الس��يولة. وقد أقيم حفل تم خاله 

التوقيع على اتفاق بتعيين ش��ركة أموال مديراً للصندوق والترخيص للبنك من قبل 
بورصة قطر بأن يتتبع الصندوق، عقب الموافقة عليه من قبل هيئة قطر لأسواق 
المالية، مؤش��ر البورصة، وذلك  بحضور كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
الدوح��ة، الدكتور ر. س��يتارامان والرئيس التنفيذي لبورصة قطر راش��د بن علي 

المنصوري والرئيس التنفيذي لشركة أموال فهمي الغصين.

المركزي المغربي يثبت سعر الفائدة الرئيسي

أبقى  بنك المغرب المركزي س��عر الفائدة الرئيسي 
من دون تغيير عند 2.5 % نظراً ألن التضخم سيظل 
تحت الس��يطرة والنشاط االقتصادي آخذ في التحسن. 
وأعل��ن البنك ع��ن خطط إلطاق س��وق للمعامات 
اإلس��امية بين البنوك للمساهمة في تحفيز االقتصاد 
ال��ذي يعان��ي م��ن التباطؤ من��ذ أعوام بس��بب أزمة 
الدي��ون في منطقة الي��ورو واالضطرابات المرتبطة 

بانتفاضات الربيع العربي.
وقال محافظ البنك عبد اللطيف الجوهري: سيكون 

بمقدور البنوك اإلسامية إبرام اتفاقيات وكالة فيما بينها للحصول على سيولة.
عبد اللطيف الجوهري

أش��اد عم��دة نيويورك الس��ابق ماي��كل بلومبيرغ 
بالدور الذي لعبه بنك اإلمارات دبي الوطني في نمو 
وتطور دبي وكذلك االقتصاد اإلماراتي، وذلك خال 
زيارته للمبنى الرئيسي للبنك. واجتمع مؤسس وكالة 
بلومبي��رغ، م��ع نائب رئيس مجل��س اإلدارة في بنك 
اإلمارات دبي الوطني، هشام عبدهللا القاسم، والرئيس 
التنفيذي لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني ش��اين 
نيلسون. وتمحور النقاش الذي دار مع كبار المسؤولين 
في البنك حول أنش��طة المجموعة ودورها الكبير في 
دع��م المبادرات الحكومية المختلف��ة، األمر الذي من 
ش��أنه أن يسهم بدعم مسيرة نمو دبي ودولة اإلمارات 
عل��ى المدى الطوي��ل. كما تبادل الحض��ور وجهات 
النظر حول مس��تقبل القضاي��ا االقتصادية والتجارية 
وتيسير فرص األعمال إضافة إلى الفرص المحتملة 

التي تتيحها دبي.

“بلومبيرغ” يشيد
ببنك اإلمارات دبي الوطني

بنك مسقط يصدر برنامج صكوك ميثاق

وافق����ت الجمعي���ة 
العامة لمس��اهمي بنك 
اجتماع  ف��ي  مس��قط، 
الجمعي��ة العام��ة غير 
العادي����ة والجمعي����ة 
العامة العادية السنوية، 

عل��ى إصدار برنامج صك��وك ميثاق للصيرفة االس��امية بمبلغ 500 مليون لاير 
ُعمان��ي )مليار و298 ملي��ون دوالر( والذي يتضمن إصدار صكوك قابلة للتداول 
في سوق مسقط لأوراق المالية أو أسواق المال العالمية عن طريق االكتتاب العام 
أو االكتت��اب الخاص، وذلك في مدة التتجاوز خمس��ة س��نوات م��ن تاريخ موافقة 
الجمعية وعلى توزيع أرباح نقدية على المس��اهمين بنس��بة 25 % من رأس المال 

المصدر للبنك.
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وقع محافظ س��لطة النقد الفلس��طينية الدكتور جهاد 
الوزير ورئيس جمعية المس��تثمرين والمطورين في 
القطاع العقاري في فلس��طين نزار الريماوي، مذكرة 
تفاهم بهدف تنظيم العاقة بين الطرفين، حفاظاً على 
المصلحة العامة ولتوفير خدمة نظام االستعام الموحد 
عن الش��يكات لمن يرغب من أعضاء الجمعية. وقال 
الوزي��ر: تأتي هذه المذكرة لتعزيز قدرات وإمكانيات 
المطّورين العقاريين ومش��اريعهم االس��تثمارية التي 

تخدم الصالح العام بتأمين السكن.
من ناحيته، ثّمن الريماوي، هذه األنظمة والبرامج 
والقوانين والتعليمات، التي س��تدعم سياس��ة الجمعية 

للنهوض بالتطوير العقاري الفلسطيني.

سلطة النقد الفلسطينية
تدعم القطاع العقاري

فريز يؤكد متانة النظام المصرفي األردني

قال محافظ البنك المركزي األردني الدكتور زياد 
فريز: ان البرنام��ج الوطني لإلصاح االقتصادي 
الذي تبنته الحكومة منذ عام 2012 نجح في مواجهة 
التحديات التي عصفت باالقتص��اد األردني جراء 
التطورات السلبية اإلقليمية والعالمية خال األعوام 
الماضية. وأضاف: أن اإلجراءات االقتصادية التي 
ت��م تبنيها وخاصة المالي��ة والنقدية منها، قد عادت 

باالقتصاد األردني إلى مساره اإليجابي.
وأشار فريز إلى جهود البنك المركزي في استخدام 
أدواته النقدية لتعزيز أركان االستقرار النقدي وحفز 

النمو االقتصادي، كان آخرها تحديث اإلطار التشغيلي للسياسة النقدية مجدداً بشكل 
يس��اعد البنوك على إدارة سيولتها الراكدة والتي تقّدر ب�3.5 مليار دينار)4.95 مليار 
دوالر( بكفاءة وفعالية لغايات تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير االحتياجات التمويلية 
المتنامية لمختلف قطاعات االقتصاد الوطني. مؤكداً أن تخفيض أسعار الفائدة على 
أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس في شباط/فبراير الماضي جاء لتشجيع 

االئتمان للقطاع الخاص وبما يسهم في تعزيز النمو االقتصادي.

د. زياد فريز

أجرى رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة 
األمي��ر الوليد بن ط��ال، اتصاالً بالرئي��س التنفيذي 
لمجموعة س��يتي غروب مايك كوربات، هنأه خاله 
على اجتياز “س��يتي غ��روب” اختبارات االحتياطي 
الفيدرالي Stress Test بأفضل نتيجة على اإلطاق 
ضمن البنوك األميركية. كما هنأه وشكره على زيادة 
األرباح الموزعة للمس��اهمين من 4 س��نتات إلى 20 
سنتا أميركيا سنويا، أي بزيادة 400 %، وعلى اعتماد 
موافقة االحتياطي الفيدرالي لمجموعة سيتي غروب 
عل��ى إعادة ش��راء أس��همه بقيمة 7.8 ملي��ار دوالر 

أميركي بواقع 5 % من القيمة السوقية للمجموعة.

“البركة” تحصد مزيداً من الجوائزالوليد يهنئ رئيس “سيتي غروب” 

فازت أربع وحدات مصرفية تابعة لمجموعة البركة 
المصرفي��ة بجوائز أخبار التمويل اإلس��امي 2014 
كأفضل بنوك إس��امية في المنطق��ة وذلك من خال 
االستفتاء السنوي الشامل الذي تجريه مؤسسة أخبار 
التمويل اإلس��امي. فقد حصل بنك البركة اإلسامي 
عل��ى جائزة أفضل بنك إس��امي ف��ي البحرين، كما 
حص��ل بنك البرك��ة لبنان عل��ى جائ��زة أفضل بنك 
إس��امي في لبنان، وبنك البركة السودان على جائزة 
أفضل بنك إسامي في السودان عاوة على حصول 
البنك اإلس��امي األردني على جائزة أفضل بنك في 

األردن. وتسلم محمد عيسى المطاوعة عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك 
البركة اإلسامي- البحرين هذه الجوائز نيابة عن وحدات المجموعة الفائزة.

وبهذه المناس��بة، ق��ال عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفي��ذي لمجموعة البركة 
المصرفية عدنان يوسف: يس��عدنا جداً حصول وحدات مجموعة البركة المصرفية 
عل��ى ه��ذه الجوائز للعام الثاني على التوالي، مما يجس��د الموقع الريادي الذي باتت 
تحظى به مجموعة البركة المصرفية ووحداتها التابعة بعد مسيرة مليئة باإلنجازات 
على مدى السنوات الماضية من جهة والمكانة المصرفية المرموقة التي تحتلها هذه 
الوحدات والس��معة الطيبة التي تحظى بها في القطاع المصرفي اإلس��امي المحلي 

واإلقليمي والعالمي من جهة أخرى.

عدنان يوسف
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إفالس رابع أكبر بنك في أوكرانيا

أعلن بنك أوكرانيا المركزي إعسار رابع أكبر بنك في الباد وهو دلتا بنك قائا، 
إنه اتبع سياسات محفوفة بالمخاطر في فترة من االضطرابات االقتصادية. وكانت 
الصراعات واالضطرابات السياسية أدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية الهريفنيا 
نح��و 60 % مقابل الدوالر منذ بداية العام 2014، واتخذ البنك المركزي خطوات 
لحماي��ة القطاع المصرفي ومن ذلك عرض إع��ادة التمويل للبنوك التي تعاني من 

تدفقات خارجة كبيرة لرأس المال.
وق��ال البنك المرك��زي: أدت ه��ذه الخطوات إلى 
تحسن مؤقت للوضع )بالنسبة لدلتا( لكنها لم تؤد إلى 
تحس��ن كبير لحالته المالية. وأضاف: إن إعسار بنك 
دلتا يرج��ع إلى التقاعس عن اتخ��اذ إجراءات فعالة 
وكافية في الوقت المناس��ب لتحس��ين الوضع المالي 

للبنك.

قال��ت مجموعة س��يتي غ��روب المصرفي��ة إنها 
باع��ت حصته��ا البالغة نح��و 10 % ف��ي “آكبنك” 
الترك��ي مقاب��ل 1.2 ملي��ار دوالر، وذلك في أحدث 
بيع ألصول خارجية بهدف خفض التكاليف وتعزيز 
األرباح. وينس��حب “س��يتي” ومق��ره نيويورك من 
األس��واق الخارجي��ة في الس��نوات األخي��رة، حيث 
خ��رج من قطاع التجزئ��ة المصرفية في تركيا ومن 

أنشطة قديمة له مثل العمليات اليابانية.
وق��ال “س��يتي” ال��ذي كان ثاني أكبر مس��اهم في 

“آكبن��ك”: إن البي��ع لن 
عل��ى  جوهري��ا  يؤث��ر 
أوضاعه المالية، وأنه ما 
زال ملتزم��ا بالعم��ل في 
تركيا، حي��ث يطمح إلى 
الموجهة  أنش��طته  زيادة 
واألعم��ال  للش��ركات 

المصرفية التجارية .

“سيتي” يبيع حصته
في “آكبنك” التركي

“سيدروس” يستحوذ على “ستاندرد تشارترد”

بعد اس��تحواذ س��يدروس انفس��ت بنك 
على س��تاندرد تشارترد بنك ش.م.ل. في 
لبن��ان، أبصر س��يدروس بن��ك ش.م.ل. 
النور. وق��ال رئيس مجل��س إدارة وأحد 
مؤسس��ي س��يدروس انفس��ت بنك، رائد 
خوري: يه��دف البنك ليلعب دوراً ريادياً 
ف��ي القط��اع المصرفي اللبنان��ي، وذلك 

عبر كيان جديد ومس��تقل، ومن خال االستفادة من ثقافة الخدمة المصرفية الخاصة 
لس��يدروس انفست بنك، الذي لتوسيع المنتجات والخدمات المصرفية على صعيدي 

التجزئة والشركات. 
من جهته، ش��رح رئيس مجلس إدارة س��يدروس بنك وأحد مؤسس��ي س��يدروس 
انفست بنك، فادي العسلي: أن استراتيجتنا التي أدت إلى االستحواذ على بنك ستاندرد 
تش��ارترد في لبنان تهدف إلى إنشاء س��يدروس بنك الذي سيملك مجموعة منتجات 
أكثر ش��مولية باإلضافة إلى منصة تش��غيل قوية، فضاً عن تغطية أوسع للخدمات. 
الهدف هو توثيق العاقة مع العماء الحاليين مع إضافة قاعدة جديدة من الزبائن. لقد 
وضعنا استراتيجية مبنيّة على تنويع المنتجات بهدف خدمة شرائح أكبر من العماء. 
ونحن بصدد رفع رأس المال أكثر من 4 أضعاف بهدف التحلي بقاعدة مالية صلبة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي اإلقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا وباكستان، كريستوس بابادوبولوس: إن قرار بنك ستاندرد تشارترد 
الذي قضى ببيع نشاطه ورخصته في لبنان اتُّخد وفق استراتيجيات تموضع عالمية 
جدي��دة، ويأتي ضمن نطاق جهودن��ا الرامية إلى تركيز رؤيتنا وإعادة تموضعنا في 
لبنان. كما وأكد االس��تمرار في خدمة المؤسس��ات المالية والش��ركات الكبرى، إلى 
جانب الكيانات السيادية عبر المكتب التمثيلي الذي أُطلق حديثاً في بيروت والمركز 

اإلقليمي الكائن في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اختي��ر البن��ك 
الدولي اإٍلسامي 
القط����ري م���ن 
ش�����ب�ك�ة  ق�ب��ل 
قطر للمس��ؤولية 
االجتماعية كأحد 
الجه��ات التي تم 

تكريمها خال الحفل ال��ذي أقيم بجامعة قطر لتكريم 
قادة المس��ؤولية االجتماعية  للع��ام 2014، بحضور 
رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية عبد هللا بن حمد 
العطية ومجموعة من رؤس��اء الهيئات والمؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية وعدد من الس��فراء وكبار 

الشخصيات ومهتمون بحقل المسؤولية االجتماعية.
وتس��لم رئيس قطاع الموارد البش��رية والخدمات 
العام��ة في الدولي اإلس��امي علي حمد المس��يفري 
درع التكريم من رئيس جامعة قطر الدكتورة ش��يخة 
المس��ند  خ��ال الحف��ل، ال��ذي ينظم للم��رة األولى 

بالشراكة األكاديمية مع جامعة قطر.

تكريم “الدولي اإلسالمي”
لمسؤوليته االجتماعية
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تغريم بنك بيروت المملكة المتحدة

فرضت هيئة السلوك المالي في بريطانيا 
غرام��ة 2.1 مليون جنيه إس��ترليني )3.2 
ملي��ون دوالر( عل��ى وح��دة بن��ك بيروت 
في المملكة المتح��دة لتقديمه بيانات مضللة 
ومنعته من تس��جيل عم��اء جدد في بعض 
المناطق لم��دة 126 يوما. وفي أول غرامة 
لها من هذا النوع على بنك، قالت الهيئة إنها 

فرض��ت غرامة أيضا على اثنين من موظفي بن��ك بيروت )المملكة المتحدة( بعدما 
قدم البنك معلومات مضللة مرارا بعد مطالبات له بمعالجة بواعث قلق بشأن أنظمة 
مراقبة الجرائم المالية لدى البنك. وأضافت أنها غرمت أنتوني ويلز مسؤول االمتثال 
للقواع��د الس��ابق 19600 جنيه إس��ترليني وماي��كل ألين المراج��ع الداخلي 9900 

إسترليني بعدما تقاعسا عن التعامل مع الهيئة التنظيمية “بشكل صريح ومتعاون”.
وقالت جورجينا فيليبو القائمة بأعمال مدير الهيئة لشؤون إعمال القواعد واإلشراف 
على السوق: إن الجهات الرقابية تعتمد على امتثال البنوك وأطقم التدقيق المحاسبي 
الداخلية للعمل كخط دفاع أول. وأضافت: من المهم لحماية العماء ولنزاهة السوق 
ومنع الجرائم المالية أن يكون بمقدورنا التعويل على قيام الشركات بتقديم المعلومات 
الصحيحة لنا في الوقت المناس��ب. تقاعس البنك عرقلنا وعّرضه لمخاطر استغاله 
الرتكاب جريمة مالية. وتعاون البنك وويلز وألين مع الهيئة في التحقيق مما س��مح 
لهم باالس��تفادة من خصم 30 % من قيمة الغرامات األصلية. وتقرر حرمان البنك 
من تسجيل عماء جدد من مناطق تعتبرها الهيئة عالية المخاطر على صعيد الجرائم 

المالية مثل االحتيال وغسل األموال وخطر اإلرهاب.

المصارف األردنية تجاوزت تبعات األزمة المالية

قال مدير عام جمعية البنوك في األردن الدكتور 
عدلي قندح: إن الجه��از المصرفي األردني يتميز 
بنم��وه المتواصل، وارتفاع مس��تويات رأس المال 
في��ه، وإمكانية االس��تثمار فيه من خ��ارج األردن، 
حيث وصلت نسبة أسهم غير األردنيين في البنوك 
العامل��ة نح��و 60 %. وأض��اف ف��ي محاضرة له 
بعنوان “الجهاز المصرفي في األردن”: أن النظام 
المالي في األردن يتكون من المؤسسات المالية التي 

تخضع لرقابة البنك المركزي األردني، والسوق المالي المتمثل في بورصة عمان، 
مبيناً أن الجهاز المصرفي في األردن يشتمل على 25 بنكا عاما داخل األردن، 16 

منها أردنية تضم البنوك التجارية واإلسامية و9 منها غير أردنية.
وأوض��ح قندح، أن البنوك تمكنت من تجاوز تبع��ات األزمة المالية العالمية التي 
رفع��ت من نس��بة القروض غير العاملة إلى 8.5 % بع��د األزمة من 4.5 % قبلها، 
وتمكن��ت البن��وك من تخفيض النس��بة تدريجيا لتصل إلى حوال��ي 6 % وأن تضع 

مخصصات لهذه القروض بنسبة تغطية وصلت إلى 80 % حاليا.

د. عدلي قندح

اتفقت ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا على االنضمام 
إلى بنك تنمية آس��يوي 
جدي��د تق��وده الصي��ن 
بريطانيا  تحدت  بعدما 
الحلي��ف المق��رب من 
الوالي����ات المتح����دة 
الضغ��وط األميركي��ة 

لتصبح عضوا مؤسس��ا في مش��روع تراه واش��نطن 
منافس��ا للبنك الدولي. ويش��كل هذا التحرك المتناغم 
للمش��اركة في مش��روع اقتصادي تهيمن عليه بكين 
ضربة دبلوماس��ية للواليات المتحدة ويعكس حرص 
األوروبيين على الشراكة مع االقتصاد الصيني سريع 

النمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال وزير المالية األلماني وولفغانغ ش��يوبله أن 
“ألماني��ا، وهي أكب��ر اقتصاد في أوروبا وش��ريك 
تجاري رئيس��ي للصين، س��تكون عضواً مؤسس��اً 
في البنك اآلس��يوي لاس��تثمار في البنية التحتية”. 
وق��ال مس��ؤول ف��ي وزارة المالي��ة الفرنس��ية أن 
“باريس تؤكد مش��اركة فرنسا وتسلط الضوء على 
االتف��اق بين ألمانيا وفرنس��ا وإيطاليا”. أما الخزانة 
اإليطالية فقال��ت أن “األوروبيين اتفقوا على العمل 
لضمان أن المؤسس��ة الجديدة تتبنى أفضل المعايير 
والممارس��ات م��ن حي��ث الحوكم��ة والضمان��ات 

وسياس��ات القروض والتعاقدات”.

دول أوروبية تنضم
لبنك تقوده الصين

 وولفغانغ شيوبله

كش��فت مص��ادر مصرفي��ة أن مصرف س��ورية 
المركزي بدأ بوضع ضوابط منح القروض التشغيلية 
للقطاعات اإلنتاجية بالتش��ارك مع جميع المصارف 
العام��ة. وأكدت المص��ادر، أن المصرف المركزي 
وجه المصارف العامة إلى وضع ضوابط وشروط بما 
يتناس��ب مع تعليماته التطبيقية لتضاف إلى الضوابط 
التي س��يضعها المركزي وفق م��ا ترتأيه المصارف 
لهذه الغاية. وأكدت المعلومات أن القروض التشغيلية 
الت��ي س��تمنحها المص��ارف العامة قصي��رة األجل 
وال تتجاوز مدة عام، أي إنها ستس��تهدف المش��اريع 

الصغيرة وربما متناهية الصغر.

“سورية المركزي” يضع
ضوابط القروض التشغيلية
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المركزي الصيني ينتهج سياسة متحفظة

أكد محاف��ظ البنك المركزي الصيني تش��و ش��ياو 
تشوان أنه ال يوجد ما يدعو الصين إلى تغيير سياساتها 
النقدي��ة المتحفظة وذلك بعد سلس��لة من البيانات التي 
أشارت إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم فقد المزيد 
من القوة الدافعة في 2015. وقال تشو: أن “الظروف 
الطبيعية الجديدة ليس��ت حالة خاصة. توجد مشكات 
لكن هذا ال يتطلب بالضرورة تغيير السياسة المالية”. 

وأضاف إن “نمو المعروض النقدي مناس��ب بينما أبقت التعديات على السياس��ات 
مستويات السيولة عند معدالت مائمة”.

وأظه��رت البيانات التي صدرت عن الفترة األولى من 2015، أن االقتصاد ربما 
يواجه بالفعل خطر عدم الوفاء بمستوى النمو المستهدف الجديد الذي حددته الحكومة 

عند 7 % هذا العام، وهو مستوى لو تحقق في حد ذاته سيكون األقل في 25 عاما.

تشو شياو تشوان

بنك فالكون يسعى لصفقات استحواذ

قال رئيس الصيرفة الخاصة في بنك فالكون، أريك 
فيس��تر، الذي تول��ى منصبه في كان��ون الثاني/يناير 
2015، إن البنك يس��عى إلى صفقات استحواذ تغطي 
أسواق نشاطه األساسية المستهدفة في الخليج وأوروبا  
وإفريقي��ا وجنوب ش��رق آس��يا، وأض��اف أن البنك   
يهت��م بالصفقات التي تت��راوح بين 200 مليون فرنك 

وملياري فرنك سويسري من حيث قيمة األصول.
يذك��ر أن بنك فالكون للخدم��ات المصرفية الخاصة 

هو أحد البنوك السويس��رية الخاصة، ويعمل حالياً لدى البنك 350 موظفاً في مقره 
الرئيس��ي في زيوريخ، سويس��را، وفروع��ه ومكاتبه التمثيلية ف��ي كل من جنيف، 
ولندن، هونغ كونغ، سنغافورة، أبوظبي ودبي. وقد قامت آبار التابعة المارة ابوظبي 

باالستحواذ على البنك بنسبة 100 % في 2009.

أريك فيستر

1.45 مليار دوالر عقوبات على كوميرزبنك

وافق مصرف كوميرزبنك األلماني على دفع مبلغ 1.45 مليار دوالر للس��لطات 
األميركية  لتس��وية انتهاكات لعقوبات وقوانين أميركية ليصبح أحدث بنك أوروبي 
كبي��ر يعترف بتحويل أموال من خال النظ��ام المالي األميركي إلى دول مثل إيران 
والسودان. ووافقت السلطات األميركية وسلطات والية نيويورك على تأجيل توجيه 

اتهامات جنائية إلى كوميرزبنك ثاثة أعوام بشرط أن يتقيد البنك ببنود اتفاقاته.
ول��م توج��ه اتهامات إلى أي أفراد لكن إدارة الخدم��ات المالية في والية نيويورك 
قالت إن خمسة موظفين سيقالون أو يستقيلون نتيجة للتحقيقات. وقال كوميرز بنك أن 
“أرباحه الصافية لعام 2014 هوت إلى 264 مليون يورو من رقم سابق قدره 602 

مليون يورو كنتيجة لتجنيب مخصصات إلتمام التسوية مع السلطات األميركية”.

ق����ال م�ح�اف�����ظ 
المص�رف المركزي 
اليابان��ي هاروهيك�و 
ك��ورودا: ان نج��اح 
برنام���ج التيس�����ير 
الكم��ي للمصرف له 
تأثي��رات مهمة ليس 
اليابان  القتصاد  فقط 

بل أيضا للسياس��ة النقدية ح��ول العالم. وتبنى “بنك 
الياب��ان” في نيس��ان/ابريل 2013 برنامجا تحفيزيا 
ضخما يعرف باسم “التيسير الكمي والنوعي”، وقام 
بتوسيعه في تش��رين األول/أكتوبر لتسريع التضخم 
إلى 2 % في بلد عانى انكماش��ا لأس��عار على مدى 

الخمسة عشر عاما الماضية.

االقتصاد العالمي يتأثر
بالسياسة اليابانية

هاروهيكو كورودا

أبقى بنك اليابان المركزي على برنامجه التحفيزي 
الضخ��م وتقييم��ه المتفائل لاقتصاد، مش��يراً إلى أن  
ثال��ث أكبر اقتصاد في العالم ف��ي طريقه إلى التعافي 
م��ن الركود من دون تيس��ير نقدي إضافي. وكما كان 
متوقعاً على نطاق واسع حافظ بنك اليابان على تعهده 
لزيادة القاعدة النقدية -أو السيولة النقدية والودائع في 
البن��ك المركزي- بوتيرة س��نوية قدرها 80 تريليون 
ين )659 مليار دوالر( من خال مشتريات للسندات 
الحكومي��ة واألص��ول الت��ي تنطوي عل��ى مخاطر.
وقال البنك المركزي: ان التضخم األساس��ي ألسعار 
المس��تهلكين من المرجح أن يت��راوح حول 0 % في 
الوقت الحاضر بسبب االنخفاضات في أسعار الطاقة.
ولم يتخذ البنك المركزي أي إجراءات إضافية منذ 
أن قام بتوس��يع برنامجه التحفيزي في تشرين األول/ 
أكتوبر 2014 لمنع أس��عار النفط الهابطة، من تأجيل 

نهاية مؤكدة النكماش األسعار.

بنك اليابان يحافظ
على برنامجه التحفيزي
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من التدخالت السياسية، وان ال نضع العوائق 
أمامه في ممارسة مس��ؤولياته، وأن ال نحيل 
الدع��اوى أمامه ونع��ود لنتدخل معه من اجل 
الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة. علينا أن 
نطلق يد القضاء وهذا األمر سيساهم بالتجربة 
مس��اهمة فعال��ة ف��ي ضب��ط عملية الفس��اد 

ومكافحته”.
سالمة

ورأى حاكم مصرف لبنان رياض س��المة 
في كلمت��ه “أن األزمة المالي��ة التي عصفت 
بالعالم في س��نة 2008 زادت الضغوط على 
المص��ارف والمؤسس��ات المالي��ة لكي تقوم 
بتعزيز مفهوم اإلدارة الرش��يدة والش��فافية”. 
وقال “الي��وم، تطلب الس��لطات الرقابية من 
القط��اع المصرفي والمال��ي أن يلعب أدوارا 
مختلفة تتعدى نشاطاتها التجارية. فقد أصبح 
ه��ذا القط��اع مس��ؤوال عن تطبي��ق األنظمة 
والقواني��ن الضريبي��ة مث��ل قان��ون فات��كا، 
واتخ��اذ اإلجراءات الالزمة للحد من التهرب 

الضريبي وعمليات تبييض األموال”.
وذكر ب��أن “لبنان اص��در قوانين لمكافحة 
تبيي��ض األم��وال والفس��اد، وهو ف��ي صدد 
إص��دار قوانين أخ��رى لها عالق��ة بالتهرب 
الضريب��ي ومكافح��ة تمويل اإلره��اب وفق 
المفهوم اللبنان��ي، وإدخال جرائم إضافية إلى 
قانون مكافحة تبييض األموال، وان إقرار هذه 

يتوس��ع النق��اش ف��ي الحديث عن الفس��اد 
ليشمل أبش��ع أنواعه وهو الفس��اد السياسي، 
حيث م��ا زلنا نعيش في نظام يمكن للفرد فيه 
أن يمارس فس��ادا على كل المس��تويات وأن 
يحظى بالحماية والتغطية السياسية من داخل 
المؤسس��ة وخارجه��ا، وهذا الفس��اد أوصلنا 
إلى مرحلة أصبح انتخاب رئيس الجمهورية 
فيه��ا حدثا كبيرا يج��ب أن يتأخر على امتداد 
الدورات ألش��هر كثي��رة. ه��ذا األمر يطرح 
أمامنا تحدياً كبيراً: هل نحن قادرون على أن 

نقيم دولة حقيقية؟.
خليل

هذا ما أكده وزير المال علي حس��ن خليل، 
خ��الل تمثيله الرئيس تمام س��الم ف��ي افتتاح 
منت��دى الم��ال واألعم��ال “مكافحة الفس��اد: 
بين القول والعمل” في فندق فينيس��يا، والذي 
تنظمه شركة كونفكس بالتعاون مع مصرف 
لبنان. وأشار إلى أنه ال يمكن الحديث فعليا عن 
مكافحة حقيقية للفساد على مستوى الدولة إذا 
لم ننطلق أقله من وجود موازنة إلدارة شؤون 
هذه الدولة. ولفت االنتباه إلى أن “هناك تهرباً 
ضريبي��اً كما ورد، وهناك ه��در للمال العام، 
وهن��اك تفريط في حق��وق الدولة عبر الكثير 
من العق��ود واالمتي��ازات والمناقصات التي 
يش��وبها الكثير من العيوب القانونية”، وقال 
“ال نحتاج إل��ى الكثير من األدلة حول نماذج 
اس��تغالل الوظيفة العامة والرشوة والتهرب 
والمخالفات على أنواعها. أس��تطيع اليوم أن 
أقول أن تجربة قصيرة ومبادرة بسيطة على 
مس��توى عملنا استطاعت أن تحدث نوعا من 
اإلرباك للمنظوم��ة المتحكمة ببعض المواقع 
والت��ي تس��تفيد على حس��اب الن��اس وعلى 
حس��اب الدول��ة. لكن هذا األم��ر ال يكفي وال 
يمكن أن يحدث تحوال نوعيا إال إذا استمرينا، 
واالستمرار يحتاج إلى إرادة جماعية ليس من 
وزير أو مجموعة وزراء، بل من مؤسسات، 
من مجلس الوزراء مجتمع��ا، ومن األجهزة 
الرقابية، ومن القض��اء الذي علينا أن نعززه 
بالكفاءات والقدرات واإلمكانيات وان نحميه 

القوانين سوف يفيد لبنان في المستقبل، السيما 
ابتداء من سنة 2017”.وأشار إلى قيام “هيئة 
التحقيق الخاصة بتعقب األموال غير الشرعية 
في القطاع المصرفي والمالي”، وتطوير هيئة 
األسواق المالية “بيئة مؤاتية لتضمن أن أعمال 
الوساطة في األس��واق المالية تتقيد بالمعايير 
الدولية”. وقال “ستفصح هيئة األسواق المالية 
عن العقوبات التي يقررها مجلس��ها، إلعالم 
الجمهور بس��وء الممارسات الحاصلة، فتعلن 
أس��ماء المؤسسات المخالفة والمعاقَبة لتوعية 
المس��تثمرين، مستندة بذلك إلى المادة 15 من 
القانون الذي يش��رع أعماله��ا”. موضحاً أن 
المصرف المركزي بصدد إنشاء وحدة لحماية 
المستهلك ضمن لجنة الرقابة على المصارف.

زنتوت
م��ن جهت��ه، طال��ب رئي��س “كونفك��س” 
رفيق زنتوت بوض��ع “خطة واضحة لزيادة 
اإلنتاجية ووضع برنام��ج اقتصادي متكامل 
بين القطاعين العام والخاص وإقرار الموازنة 
العام��ة”. وإذ لفت االنتباه إل��ى أن “المؤتمر 
ينعق��د فيم��ا الجدل قائ��م ح��ول طريقة عمل 
الحكومة والتزامها صالحياتها”، س��أل “هل 
تس��تمر فورة اإلصالح الحالية أم تتراجع مع 
األوضاع المس��تجدة في البل��د؟ وما هو دور 
القط��اع الع��ام ف��ي المحافظة عل��ى التوازن 

االقتصادي في ظل اإلصالحات الراهنة؟”.

علي حسن خليل

سالمة: قوانين لمكافحة تبييض األموال والفساد والتهرب

دعم المؤسسات وحماية القضاء من التدخالت السياسية
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منطق��ة الي��ورو الذين يتمس��كون بس��نداتهم البن��وك التي 
تستخدم سندات قصيرة األجل كحماية للسيولة ألن هذه هي 
الفئة الوحيدة من األص��ول التي ال تلزم الجهات التنظيمية 

البنوك بتجنيب نقود كاحتياطي لها.
وقد تفضل صناديق معاش��ات التقاعد وش��ركات التأمين 
االحتفاظ بس��نداتها طويل��ة األجل ألن الجه��ات التنظيمية 

تضغط عليها لحيازة أصول تضاهي التزاماتها.
وب��دأ البن��ك المرك��زي األوروب��ي والبن��وك المركزية 
الوطني��ة ب��دول منطق��ة اليورو، الت��ي تعرف مع��ا بنظام 
الي��ورو، ش��راء الس��ندات الش��هر الماضي لب��دء برنامج 

التحفيز الكمي الذي طال انتظاره.
وم��ن الطبيع��ي أن تكون صناديق التح��وط وغيرها من 
شركات إدارة السيولة، السيما تلك التي مقرها في الخارج، 
أكث��ر اس��تعدادا للبيع. لكنه��ا تدرك أنها قد تدخل مس��اومة 

صعبة.
العوائد قد تتراجع

وربم��ا يهيم��ن األجان��ب عل��ى نصف الس��وق لكن من 
المس��تبعد أن يصدق هذا على كل س��ند بشكل منفرد إذ أن 
بعض الس��ندات قد يهيم��ن عليها في األغلب مس��تثمرون 

يقيمون بمنطقة اليورو.
ول��م يتمكن البن��ك المركزي األوروبي  من تقديم س��رد 

جغرافي بشأن حائزي سندات منطقة اليورو.
وم��ا دام ذل��ك الغم��وض موجودا س��يتعين عل��ى البنك 
المرك��زي األوروب��ي أن يكون مقنع��ا للغاية في عروضه 

ق��د يحبط م��ن يح��وزون س��ندات 
منطقة اليورو خط��ط البنك المركزي 
أغلبه��ا  س��ندات  لش��راء  األوروب��ي 
حكومي��ة بقيمة تريلي��ون يورو خالل 
السبعة عش��ر شهرا المقبلة في مسعى 

إلنعاش اقتصاد المنطقة.
وس��عيا لتهدئ��ة المخ��اوف م��ن أن 
يواج��ه البن��ك المرك��زي األوروب��ي 
صعوبة ف��ي تحقيق هدف��ه بإنفاق 60 
مليار يورو ش��هريا، قال رئيس البنك 
ماريو دراغي  إنه س��يتم العثور على 
بائعين بين المستثمرين األجانب الذين 
يس��تحوذون عل��ى نحو نص��ف ديون 

المنطقة.
ومن المتوقع أن يكون المستثمرون 
م��ن خ��ارج المنطق��ة أكثر اس��تعدادا 
للبيع نظرا ألن طبع اليورو سيضعف 
العملة الموح��دة على األرجح وهو ما 
س��يقلص قيم��ة حيازاتهم م��ن اليورو 
بعمالته��م. لك��ن البعض ي��رى ميزة 
ف��ي االحتفاظ بالس��ندات واضعين في 
اعتباره��م المش��كالت الت��ي يواجهها 
المرك��زي األوروبي في إيجاد بائعين 
محليين. وقد يؤدي امتناعهم عن البيع 
إل��ى مخاطر أن يش��وه البرنامج فئات 

من أسواق الديون السيادية.
البنوك متمسكة بالسندات

وفي ظ��ل توقع��ات بزيادة أس��عار 
الفائدة في الواليات المتحدة وبريطانيا 
خالل االثني عش��ر ش��هرا المقبلة قد 
المس��تثمرين األجانب  القل��ق  ينت��اب 
أيضا م��ن التحول إلى تلك األس��واق 
مع بدء ارتفاع العوائد وتراجع أسعار 
الس��ندات. وقد يجبر هذا التردد البنك 
المركزي األوروبي على دفع أس��عار 
أعل��ى من أس��عار الس��وق للس��ندات 
ويدفع إلى خفض العوائد بشدة وهو ما 

سيؤدي إلى تشويه السوق.
وم��ن بين المس��تثمرين م��ن داخل 

لشراء السندات.
وقال مارشيل ألكسندروفيتش خبير 
االقتص��اد األوروب��ي ل��دى جيفري��ز 
بائع��ون  له��ا  المختلف��ة  “الس��ندات 
مختلف��ون. دائما ما يكون هذا لغزا. ال 
أعتقد أن أي شخص لديه دليل واضح 

بشأن من سيبيع بالضبط”.
يعتم��د  برمت��ه  “األم��ر  اض��اف 
عل��ى التخمي��ن ... والبن��ك المركزي 
األوروب��ي في ه��ذا الموقف أيضا. قد 

يضطرون لدفع سعر أعلى”.
وعل��ى س��بيل المث��ال ق��د يواج��ه 
المركزي األوروبي صعوبة أكبر في 
ش��راء س��ندات إيطالية وأس��بانية منه 

عند شراء سندات ألمانية وفرنسية.
ويستحوذ مستثمرون محليون على 
نحو ثلثي السندات االيطالية واالسبانية 
في حين يملك الباقي مس��تثمرون غير 
مقيمي��ن ربم��ا يكون م��ن بينهم بنوك 
وصنادي��ق لمعاش��ات التقاع��د مقرها 

منطقة اليورو.
وف��ي المقاب��ل يهيمن غي��ر مقيمين 
عل��ى أكث��ر م��ن 60 ف��ي المئ��ة من 

السندات األلمانية والفرنسية.
وق��د يواجه البنك مش��كلة كبيرة إذا 
وج��د صعوبة في ش��راء س��ند بعينه 
بالمقارنة مع س��ند آخ��ر من نفس البلد 

بأجل استحقاق أقصر.
وإذا أراد البن��ك المرك��زي تحقيق 
هدف المشتريات فقد تخفض عروضه 
العائ��د مؤقت��ا على الس��ندات األطول 
أجال دون عائد السندات األقصر أجال 
وهو وضع شاذ قد يستغله مستثمرون 
يتطلعون لفرص لشراء وبيع األوراق 
المالية في آن واحد في أسواق مختلفة 

لالستفادة من الفرق في السعر.
وقال لين غراهام تيلور خبير أسعار 
الفائدة لدى رابوبنك “سيحدث تشويش 

غريب األطوار في السوق”.

ماريو دراغي

مستثمرون أجانب يستحوذون على نصف ديون منطقة اليورو

صعوبات أمام المركزي األوروبي إلنفاق تريليون يورو
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تش��رين األول/ أكتوب��ر 2014. وق��ام البنك 
الفيدرالي بتغيير لغة بيان سياس��ته في كانون 
األول/ ديسمبر الماضي من عبارة “بعد وقت 
طويل” التي اس��تخدمها س��ابقاً، إلى “التذرع 
بالصبر” حيال رفع أسعار الفائدة. وقد فسرت 
األس��واق المالية هذه العب��ارة على أنها تعني 
بأن من المرجح أن يتقرر رفع أس��عار الفائدة 

في وقت ما من عام 2015.
وتعززت هذه التوقعات أكثر من التقديرات 
التي وضعها محافظو بنك االحتياط الفيدرالي 
لمعدالت الفائدة قصي��رة األجل لعام 2015، 
وما فيها من إش��ارة إلى ارتفاع هذه األسعار 
في وقت ما خالل العام. وقد قال بنك االحتياط 
الفيدرال��ي في بيانه األخير بأنه س��وف يرفع 
أس��عار الفائدة عندما يرى ح��دوث مزيد من 
التحسن في سوق العمل وعندما يتأكد بدرجة 
مناس��بة بأن معدل التضخم سيعود إلى النسبة 

المستهدفة 2 % في المدى المتوسط.
إن األس��باب الت��ي تدع��و بن��ك االحتياط 
الفيدرال��ي لتطبيع السياس��ة النقدية للواليات 
المتحدة واضحة. فبعد أكثر من س��ت سنوات 
من بقاء أس��عار الفائدة عند مس��توى الصفر، 
وث��الث ج��والت متتالية من برامج التيس��ير 
الكم��ي، التي ضاعف��ت الميزاني��ة العمومية 

عمدت لجنة السوق المفتوحة لبنك االحتياط 
الفيدرال��ي األميركي ف��ي 15 - 3 - 2015، 
إلزالة كلمة “الصبر” من بيان سياستها. وقد 
فس��رت األس��واق المالية هذه الخط��وة بأنها 
تعني أن بنك االحتياط الفيدرالي س��وف يرفع 
أس��عار الفائ��دة ف��ي النصف الثان��ي من عام 
2015، عل��ى الرغم م��ن حقيقة أن االقتصاد 
األميركي ينحدر الى مزيد من االنكماش وأن 
يكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قد 
تباطأ على األرجح بش��كل كبير خالل الربع 
األول م��ن ع��ام 2015. كم��ا أن من المتوقع 
أيضاً أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الواليات 
المتح��دة في عام 2015 إلى تفاقم أزمة ش��ّح 
الدوالر األميركي القائمة حالياً في بقية العالم.
وعلى ذلك فإنه يبدو من غير المناس��ب أن 
يق��وم بنك االحتي��اط الفيدرالي برفع أس��عار 
الفائ��دة األميركي��ة ف��ي ع��ام 2015، ولكن 
اذا حدث ذلك، فإنه س��وف يؤثر س��لباً بشكل 
كبير على  آفاق النمو المستقبلي في الواليات 

المتحدة والعالم قاطبة.
التذرع بالصبر

كان بن��ك االحتياط الفيدرالي يلّمح تدريجياً 
برفع أس��عار الفائدة في عام 2015 منذ نهاية 
برنامجه المعروف باس��م التيس��ير الكمي في 

للبنك الفيدرالي ألكثر من أربعة أضعاف إلى 
4.5 تريليون��ات دوالر، فإن بنك االحتياطي 
الفيدرال��ي متحفّ��ز لخف��ض وضع السياس��ة 

النقدية التيسيرية.
وفي الواقع، فإن هناك أدلة على أن السياسة 
النقدية غير التقليدية التي اتبعها بنك االحتياط 
الفيدرال��ي كانت لها آثار متباينة على اقتصاد 
الواليات المتحدة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة 
التي طرأت في أسعار األصول وسوء تسعير 
المخاطر في األسواق المالية. ومن شأن زيادة 
أس��عار الفائدة في الواليات المتحدة أن تضع 
حداً لهذه السياس��ة النقدية المس��اعدة، وكذلك 
إزالة اآلثار الجانبية الس��لبية التي تسببت بها 

في األسواق المالية.
الضغوط االنكماشية

ولكن، هل العام 2015 هو الوقت المناسب 
لرفع أسعار الفائدة؟

إن الدلي��ل األخي��ر على صح��ة االقتصاد 
األميرك��ي يوحي بأن يك��ون الجواب بالنفي. 
فاالقتص��اد األميركي ليس ف��ي حالة انكماش 
فق��ط، ب��ل إن هن��اك مزي��دا م��ن الضغ��وط 
االنكماش��ية التي تتصاعد باس��تمرار، مع ما 
طرأ مؤخ��را من االرتفاع ف��ي قيمة الدوالر 
األميركي واس��تمرار ضعف أس��عار الس��لع 

األساسية.
وباإلضاف��ة إلى ذلك، تش��ير آخر  البيانات 
إل��ى أداء ضعيف جداً ف��ي النمو خالل الربع 
األول م��ن عام 2015. إن مؤش��ر بلومبيرغ 
للمفاج��آت االقتصادي��ة للوالي��ات المتحدة، 
وهو مؤش��ر يقيس االنح��راف عن التوقعات 
اإلجماعية حول البيان��ات األميركية، لم يكن 
سلبياً ابداً إلى هذا الحد منذ الكساد العظيم لعام 
2009. وف��ي الواقع، فإن��ه وفقاً لتقارير  بنك 
االحتياطي الفيدرالي في أتالنتا، من المرجح 
أن يتباطأ النم��و  في الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي في الربع األول إلى 0.6 %، مقارنة 
م��ع 2.2 % في الربع األول لعام 2014. وال 
يب��دو أن هذه هي الظ��روف االقتصادية التي 

تناسب رفع أسعار الفائدة .

“صبر” بنك االحتياط الفيدرالي ينفذ واالقتصاد منكمش

2015 هل يكون عام رفع أسعار الفائدة األميركية؟
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كشــفــت شــــركة 
المحدودة  المــال  دار 
المنظَّمــة مــن قبـــل 
ســلطة دبي للخدمات 
المالية والمتخّصصـة 
بمجال تقديم الخدمات 
اإلستشــارية الماليــة 
األصـــــــول  وإدارة 
البديلة، عن إسـتكمال 
اإلســـتـحـواذ  عمليـة 

علــى مبنى ســكنٍي جديد للطلبة في مدينة نيوكاســل 
البريطانيــة. وتمثّــل دور “دار المــال” فــي تقديــم 
الخدمـات اإلســتشــارية المالية حــول هيكلة عملية 

اإلستحواذ وسبل ترتيب الديون المترتبة على ذلك.
وقال الرئيــس التنفيذي “دار المال” بول دورانت: 
إسـتقطب سـوق السـكن الطالبي في المملكة المتحدة 
إهتمــام العديد من المســتثمرين من منطقة الشــرق 
األوسط خالل السنوات القليلة الماضية، ونحن على 
ثقٍة تامٍة بأن القطاع يزخر بمروحٍة واسعة من فرص 
النمو واإلستثمار التي يمكن للمستثمرين المتمرسين 

وكذلك الجدد اإلستفادة منها.

خطوة لتشجيع االستثمار بسوق دمشق “دار المال”: استحواذ
في مدينة نيوكاسل

أعفت وزارة المالية الســورية أســهم الشــركات المســاهمة مــن ضريبة الدخل 
المقطوع سعياً منها للتخفيف من المضاربات على الليرة السورية وزيادة االستثمار 

في سوق دمشق لألوراق المالية.
وأشارت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المتعلق بضريبة الدخل المقطوع 
إلى أن عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة المغفلة والخاصة غير خاضعة لضريبة 
الدخل، سواء كانت مدرجة في سوق األوراق المالية أم غير مدرجة باستثناء أرباح 
بيع األســهم التي تحققها مكاتب وشــركات تــداول األوراق المالية عندما تقوم ببيع 

أسهم مشتراة من قبلها لحسابها تكوين محفظة خاصة بها.
وقــال مدير التشــريع الضريبي فــي الهيئة العامة للضرائب والرســوم إنه على 
الرغــم من أن إعفاء األســهم أفقــد الخزينة العامة جزءاً مــن إيراداتها، إال أنه في 
المقابــل كان له مزايا أخرى أهمها تشــجيع دخول أشــخاص طبيعيين واعتباريين 
جدد إلى السوق وبشكل خاص كبار المستثمرين وتنشيط عمليات التداول للتخفيف 
من التوجه لالســتثمار في العمالت االجنبية والذهب وتشــجيع الطلب على العملة 

المحلية وتحسين مستوى الليرة السورية.

بول دورانت

أقر البرلمان الهندي 
مشــروع قانــون يفتح 
قطاع التأمين في البالد 
االســتثمارات  أمــام 

األجنبية.
المتحدث  وأوضــح 
الماليــة  باســم وزارة 
الهندي دي.إس ماليك 
أنه بموجب مشــروع 
الــذي صادق  القانون 

عليه مجلس الشــيوخ، ســيكون بمقدور المستثمرين 
األجانب زيادة حصتهم في شــركات التأمين الهندية 
إلــى 49 في المئة مقارنة بالحد المســموح به ســابقًا 

والبالغ 26 في المئة.

الهند تفتح قطاع التأمين
أمام االستثمارات األجنبية

دي.إس ماليك

بريطانيا تبيع حصتها في “يوروستار”

وافقت بريطانيا على بيع حصتها البالغة 40 % في شركة يوروستار للقطارات 
الســريعة مقابل 585 مليون جنيه استرليني )899.79 مليون دوالر أميركي( إلى 
إتحاد شــركات يضم الصندوق العام لمعاشــات التقاعد في كندا وشــركة هيرميس 

البريطانية إلدارة األصول.
ويأتي االتفاق في إطار اتجاه لمؤسسات استثمارية مثل صناديق معاشات التقاعد 
وشــركات التأمين لالستثمار في مشــاريع للبنية التحتية مع انخفاض أسعار الفائدة 

عالميا.
وبيع حصة الحكومة في يوروســتار- التي تشــغل شــبكة القطــارات التي تربط 
بريطانيا بقارة اوروبا- جزء من خطة وطنية لجمع 20 مليار إسترليني)30.8 مليار 
دوالر( عن طريق بيع أصول ذات ملكية عامة لدفع ديون بريطانيا والمساعدة في 
تقليص العجز في ميزانية البالد. أما الـ60 % الباقية في يوروستار مملوكة لشركة 
السكك الحديدية الفرنسية )إس إن سي إف( التي تملك حصة قدرها 55 % وشركة 

السكك الحديدية الوطنية البلجيكية )إس إن سي بي( التي تملك 5 %.
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وقع رئيــس مجلس إدارة شــركة المملكة القابضة 
األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز مع رئيس مجلس 
إدارة والرئيــس التنفيذي لشــركة كوريا انفســتمنت 
كوربوريشن )صندوق كوريا السيادي( هانك آن، على 
مذكرة تفاهم تخص التعاون االســتراتيجي في مجال 
االســتثمارات الخاصة وتبادل الفرص االســتثمارية 
بيــن الطرفين. وتنــص المذكرة على المشــاركة في 
بعض الصناديق االستثمارية المتخصصة في مناطق 
محــددة من العالم. ويعد هــذا التعاون األول من نوعه 
بين صندوق سيادي قيادي وشركة استثمارية متعددة 

النشاطات.

تعاون بين المملكة القابضة
والصندوق السيادي الكوري

السعودية: مشاريع بقيمة 11.6 مليار دوالر

تشــارك الســعودية بقــوة 
في الــدورة المقبلة لمعرض 
الذي  سـوق الســـفر العربي 
تســتضيفه دبــي فــي الفترة 
بين4 و7  أيار/مايو 2015، 
العمالقة  بالمشاريع  مدفوعة 
المختصة في قطاع السياحة 
والترفيــه والتي تبلــغ قيمتها 

11.6 مليار دوالر، باالضافة الى ازدهار قطاع الســياحة في المملكة والذي بلغت 
ايرادتــه فــي عام 2014 ما يقارب 45.3 مليار دوالر. وستشــارك الســعودية في 
الحدث من خالل جناح وطني تفوق مســاحته 1400 متر مربع يضم مجموعة من 

الشركات االسعودية الرائدة في قطاع السياحة والضيافة.
وتقدر قيمة أكبر عشــرة مشــاريع فــي المملكة والتي يجــري تطويرها حالياَ ما 
يقــارب 11.6 مليــار دوالر أميركــي، والتي تغطــي مجموعة واســعة الفعاليات 
الســياحية، حيث تعمل أرامكو على انشــاء مشــروع جبل عمر فــي مكة المكرمة 
بقيمــة 4.4 مليــار دوالر، والذي يضم 11 ملعبا و40 برجــا للفنادق ومن المتوقع 

اكتماله في عام 2017.

“جنرال إلكتريك” تستثمر في السعودية

شــركة  خصصت 
جنــــرال إلكتريـــك، 
دوالر  مليــون   100
أميـركـــي لتطويــــر 
برامــج جديــدة تدعم 
مواكبة  فــي  جهودها 
المحلية  االحتياجــات 

للســعودية، وبنــاء قــدرات االبتــكار فيها، وتوفيــر فرص عمل جديــدة في مجال 
التصنيع وبرامج التحليل المتطورة.

يضــاف االســتثمار الجديد إلى التزام “جنرال إلكتريك” باســتثمار مليار دوالر 
فــي المملكــة خالل األعــوام الثالثة الماضية، وهو ينســجم مع الرؤية الســعودية 
لعام 2024 وخطة التنمية التاســعة الرامية إلــى تنويع الموارد االقتصادية، وحفز 
التصنيــع، وبناء مهارات الجيــل المقبل من الكــوادر المتخصصة بمجاالت علوم 

المواد والبيانات.
وتحــدث رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي في “جنرال إلكتريك” جيفري 
إميلت قائالً: “انطالقــاً من إيماننا بحاجة أصحاب المهارات الواعدة إلى إمكانات 
فريــدة بمجــال البرامــج والتجهيزات، لــذا نلتزم بتوفيــر هذه القــدرات للكوادر 

الســعودية”.

أصبــح المليارديــر 
فالديميــــر بوتانيــــن 
أغنـــى  العـــام  هـــذا 
روســي  أعمال  رجل 
مواطنيــه  متجــــاوزا 
رجــال األعمــال علي 
عثمانــــوف  شــــيــر 
فريدمـان،  وميخائيـل 
وفقــا لتصنيــف مجلة 
الســنوي.  “فوربس” 

وقدرت ثــروة بوتانين، الذي يشــغل منصب رئيس 
شــركة انتروس والرئيس التنفيذي لشركة نوريلسك 

نيكل بنحو 14.8 مليار دوالر.
وحصل بوتانين على المرتبــة 60 في قائمة أغنى 
أغنيــاء العالــم. وكان بوتانيــن قد احتل عــام 2014 
المركز الثامن في قائمة “فوربس” ألغنى 200 رجل 

روسي، بثروة قدرت حينها بـ12.6 مليار دوالر.

14.8 مليار دوالر حجم  ثروة بوتانين

فالديمير بوتانين
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أعلنت مجموعة أبراج، شــركة االستثمار المباشر 
في أسواق النمو العالمية، عن تأسيس مجموعة شمال 
أفريقيا القابضة للمستشفيات )NAHHG(، المنصة 
االســتثمارية المتخصصة في مجــال الرعاية الطبية 
والتي تهدف لتحسين جودة وتوفير الخدمات الصحية 
في مصر وتونس، وذلك بالشراكة مع مؤسسات مالية 
تنموية رائــدة هي: البنك األوروبــي إلعادة اإلعمار 
والتنميــة )EBRD(، والوكالة األلمانية لالســتثمار 
للوكالــة  التابعــة  وبروباركــو   ،)DEG( والتنميــة 
الفرنسية للتنمية )AFD(. وتبلغ الحصة االستثمارية 
للبنك األووربي إلعــادة اإلعمار والتنمية 25 مليون 
دوالر. وتقــدم الوكالة األلمانية لالســتثمار والتنمية، 
وبروباركو التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، مبلغ 15 
مليون دوالر. بينما تساهم مجموعة أبراج، من خالل 
صناديقها االســتثمارية، بـ145 مليون دوالر، لتكون 

المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة.

مجموعة شمال أفريقيا
القابضة للمستشفيات

“دافزا” تسلط الضوء على ريادة دبي

عقدت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” ندوة تحت عنوان “دبي ... ملتقى 
الشــركات العالمية” في ســنغافورة، وذلك في إطار الحملة التســويقية العالمية التي 
تســتهدف الوصول إلى أبرز األســواق الرئيســية في العالم. وناقش مســؤولو دافزا 
المزايا االســتثمارية واالستراتيجية المترتبة عن تأسيس أعمال في دبي، وذلك أمام 
نخبة من كبار الشخصيات وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص في سنغافورة.
وحظيــت النــدوة بدعم من اتحاد األعمال الســنغافوري، الجهــة المعنية بحماية 
مصالح مجتمع األعمال في سنغافورة على صعيد العالقات التجارية واالستثمارية 
والصناعيــة، ومشــاريع ســنغافورة العالميــة )IE(، الوكالــة الحكوميــة المعنية 
بالترويج لالقتصاد السنغافوري، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية وغرفة تجارة 

سنغافورة الدولية.

السعودية: نقل سلطة اإلشراف على الصناديق

قررت الســعودية نقل سلطة اإلشــراف على صناديق حكومية كبيرة من وزارة 
الماليــة إلــى وزارات أخرى لتمكيــن وزارة المالية من التركيز على مســؤولياتها 
األساســية المتعلقة بالميزانية. وســيرتبط اآلن كل صندوق بالوزارة أو الجهة التي 
تتماثل اختصاصاتها مع النشــاط الذي يباشــره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها 

وسيرأسه الوزير المختص.
وعلى ســبيل المثال يكون ارتباط صندوق االستثمارات العامة بمجلس الشؤون 
االقتصاديــة والتنميــة ويرأس مجلس إدارتــه رئيس مجلس الشــؤون االقتصادية 

والتنمية.
أنشــئ صنــدوق االســتثمارات العامــة في عــام 1971 للمســاهمة فــي تمويل 
المشــروعات االقتصادية اإلستراتيجية ويدير أصوال بقيمة نحو 5.3 مليار دوالر 
بحســب تقديرات معهد صناديق الثروة الســيادية الذي يتتبع الصناديق التي تديرها 

الحكومات.
وسيرتبط البنك السعودي للتسليف واإلدخار بوزارة الشؤون االجتماعية ويرأس 
مجلس إدارته وزير الشــؤون االجتماعية. وترتبط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة 
الخدمــة المدنيــة ويرأس مجلس إدارتهــا وزير الخدمة المدنيــة. ويرتبط صندوق 
التنمية الصناعيــة بوزارة التجارة والصناعة ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة 
والصناعــة. ويرتبط صنــدوق التنمية الزراعية بــوزارة الزراعة ويرأس مجلس 

إدارته وزير الزراعة.

أكـد مـديــــر هـيـئـــة 
اإلشــراف علــى التأمين 
الدكتــور  ســوريـة  فــي 
عمــار ناصــر آغــا أنه 
بعــد انخفاض متســارع 
التأميــن  أقســاط  لحجــم 
خــالل األعــوام 2011، 
يبــدو  و2013،   2012
الســوق  مؤشــرات  أن 

األولية لعام 2014 ستشهد استقراراً نسبياً، متوقعاً أال 
يتجاوز تغير حجم هذه األقساط زائد ناقص 3 %. أما 
لجهة األرباح فقد استمرت الشركات بتحقيق األرباح 

الصافية بفعل عدة عوامل فنية واستثمارية.
وأوضح أن الهيئة قامــت بمراعاة ظروف األزمة 
وانســحاب معيدي التأمين األوروبيين بفعل العقوبات 
االقتصادية على ســورية، وســمحت للشركات بفتح 
عالقــات وتعاقدات مع معيدين جــدد، بدالً عن أولئك 
الذين صفــوا أعمالهم، وأنها اســتمرت بالرقابة على 
أعمال الشركات من النواحي الفنية والمالية واإلدارية.

استقرار نسبي
لسوق التأمين السورية

د. عمار ناصر آغا
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61 % من إجمالي االستثمارات، تليها أميركا 
الشمالية 22 %، ثم آسيا 12 %، حيث  كانت 
الوالي��ات المتح��دة 19 ٪ أكبر المس��تثمرين 
بفرنسا، تليها ألمانيا 14 ٪ ثم المملكة المتحدة 
9 ٪، فإيطاليا 9 ٪، ثم اليابان 6 ٪، كما ارتفع 
أيض��اً عدد المش��اريع الوافدة م��ن بلدان مثل 
المملكة المتحدة والياب��ان والواليات المتحدة 
األميركي��ة وسويس��را وكن��دا  والدنم��ارك. 
ويمثل تصاعد قوة االقتصاد بالمناطق والمدن 
الفرنس��ية، عام��اً محورياً ف��ي عملية جذب 
االس��تثمارات، ففي عام 2014، اس��تطاعت  
كل منطقة فرنس��ية أن تجذب استثمارا أجنبياً 
جدي��داً، في حين أن 17 منطق��ة تم اختيارها 

لتكون مقراً لمشاريع البحث والتطوير.
قدرات ابتكارية

والصناع��ة  االقتص��اد  وزي��ر  وص��رح 
والتكنولوجي��ا الرقمي��ة الفرنس��ي إيمانوي��ل 
مارك��ون قائ��اً “عل��ى فرنس��ا أن تواص��ل  
االس��تفادة من مقوماتها وقدراتها اإلبتكارية، 
وقد حدث ذلك بالفعل على أرض الواقع وهو 
ما يعكس األثر اإليجابي للسياس��ة التي تبنتها 
الحكومة الفرنسية من أجل جذب االستثمارات 
األجنبية. تفضل الش��ركات األجنبية فرنس��ا 
كونه��ا موقع��اً جاذباً لاس��تثمار باألنش��طة 

صدرالتقرير الس��نوي حول االستثمارات 
األجنبية في فرنسا وتنمية االقتصاد الفرنسي 
دولياً لع��ام 2014، ويقدم هذا التقرير تحلياً 
لقرارات االستثمار األجنبية التي صدرت في 
فرنسا ومدى مساهمتها في  تعزيز االقتصاد 
الفرنس��ي. وال ت��زال فرنس��ا موقع��اً جاذب��اً 
الس��تثمارات دول مجلس التع��اون الخليجي 
حي��ث وصل تدفق االس��تثمار القادم اليها من 
هذة ال��دول إلى 19 مش��روعا خال العامين 
اآلخرين، مما يس��اهم في خلق أو استمرارية 

769 فرصة عمل.
اإلمارات والسعودية

وتأت��ي اإلم��ارات في طليع��ة دول مجلس 
التعاون الخليجي الُمصدرة لهذه االستثمارات 
ب�9 مش��اريع ف��ي حي��ن أن المملك��ة العربية 
السعودية سجلت 4 مشاريع، كما سجلت بعض 
ال��دول األخرى بالمنطقة ارتفاع��ا ومن بينها 
قطر والبحرين. وتتعلق المشاريع االستثمارية 
الواف��دة م��ن دول مجل��س التع��اون الخليجي 
باألنش��طة اإلنتاجي��ة )الصناع��ات الكيماوية 
والباستيكية، والطيران، والصناعات الغذائية، 
واألزياء( ومراكز اتخاذ القرار )مواقع أولية(.

اإلنتاج والصناعة والبحث
في عام 2014، ساهمت قرارات االستثمار 
الت��ي بلغ عدده��ا 1014 في خل��ق أو ضمان 
اس��تمرارية 26535 وظيف��ة وم��ن بينها 68 
مشروعاً خاصاً باستحواذ المستثمرين األجانب 
عل��ى ع��دد من المواق��ع والتي أمن��ت 6411 
وظيف��ة. وبالمقارنة بعام 2013، يتبين أن هذا  
العام س��جل 740 قراراً اس��تثمارياً أي بزيادة 
بلغت 8 % عن ع��ام 2013. كما تم اإلعان 
أيض��اً ع��ن صفقات دم��ج وحيازة أو ش��راء 
أس��هم والتي تعدت قيمته��ا 13.5 مليار يورو 
)14.6 مليار دوالر(. وتستمر فرنسا في جذب 
االستثمارات في األنشطة التجارية ذات القيمة 
المضافة العالية، خاص��ة في مجاالت اإلنتاج 

والصناعة والبحث.
استثمارات أوربية وعالمية

وتبلغ المشاريع الواردة من الدول األوروبية 

اإلس��تراتيجية، مثل إقامة فروع للش��ركات، 
ومراكز البحث والتطوير، ومواقع التصنيع، 
وحي��ث يك��ون رأس الم��ال البش��ري عاماً 
حاسماً. فقد بلغت زيادة المشاريع االستثمارية 
في مجال مراكز البحث والتطوير 18 ٪ عن 

العام الماضي”.
تزايد في فرص التوظيف

م��ن ناحي��ة أخ��رى، ق��ال وزي��ر الدول��ة 
للتجارة الخارجية والترويج للسياحة وشؤون 
الفرنس��يين بالخارج ماتياس فيكل “تضطلع  
الش��ركات بدور كام��ل في تنمي��ة االقتصاد 
الفرنس��ي م��ن خال المس��اهمة في تنش��يط 
المناط��ق الفرنس��ية وخلق ف��رص عمل. ان 
الش��ركات المملوك��ة لألجان��ب في فرنس��ا 
مسؤولة عن 31 % من الصادرات الفرنسية، 
فض��اً عن توظي��ف مليوني ش��خص”. كما 
قال��ت س��فيرة فرنس��ا لاس��تثمارات الدولية 
ورئيسة مجلس إدارة بيزنس فرانس، مولاير 
بينيكو “إن ارتفاع  نسبة قرارت االستثمارات 
األجنبي��ة يلعب دوراً في إح��داث النمو داخل 
فرنس��ا. ففي مثل ه��ذه البيئة التنافس��ية التي 
نعيش��ها على الصعي��د  العالم��ي، يكون من 
األهمية بمكان أن نعمل من أجل س��د الفجوة 

بين التصور والواقع” .

مولاير بينيكو

استثمارات أجنبية تجذبها سوق مفتوحة في فرنسا

دول الخليج حاضرة ومشاريع أوروبية وعالمية

إيمانويل ماركون
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بضعف البني��ة التحتية الخاصة بالنق��ل والنقص في الطاقة 
الكهربائية. وتش��ير الميزانية إلى زيادة نسبتها 25.5 ٪ في 
اإلنفاق الرأس��مالي لمواجهة هذه االختناقات مباش��رة عبر 
زيادة االس��تثمار الحكومي في مجال البنية التحتية الخاصة 

بالنقل كالسكك الحديدية والطرق.
كم��ا تخطط الحكومة أيض��اً لبناء خمس محطات ضخمة 
لتولي��د الطاق��ة الكهربائية تبل��غ الطاقة االنتاجي��ة لكل منها 
4000 ميغ��اواط. غي��ر أن الميزاني��ة لم تتطرق لإلش��كال 
الرئيسي المتمثل في كسر احتكار شركة “كول إنديا” والذي 
يعتبر السبب الرئيسي في نقص الكهرباء. لكن ينبغي لإلنفاق 
االس��تثماري المتزايد أن يعالج بعض اختناقات اإلمداد، مما 

سيؤدي إلى معدالت نمو مرتفعة في المدى المتوسط.
خفض فاتورة الدعم

بع��د تحري��ر أس��عار الديزل ف��ي تش��رين األول/أكتوبر 
2014، تخطط الحكومة اآلن إلتباع ذلك بخفض نسبته 8.6 
٪ م��ن اإلنفاق المخصص للدعم ف��ي الميزانية. ويعود ذلك 

ق��دم وزي��ر المالي��ة الهن��دي أرون 
جيتل��ي، ميزانية الحكوم��ة المركزية 
للس��نة المالية )2015/ 2016(. ومن 
المتوقع أن تقلّص الحكومة نسبة العجز 
الت��ي تبل��غ 4.1 ٪ من النات��ج المحلي 
اإلجمالي للسنة المالية الماضية. وكان 
ذلك نتيجة لعدد من الخطوات الجريئة، 
مثل خفض الدعم الحكومي. وقد ساهم 
ه��ذان العام��ان ف��ي خف��ض النفقات 
الحكومية وساعدا الحكومة في تحقيق 
األه��داف المالي��ة. ومس��تقباً، تهدف 
الحكوم��ة لتقليص العج��ز إلى 3.9 ٪ 
م��ن الناتج المحل��ي اإلجمالي في العام 
2015 / 2016 وتتوقع أن تصل لنسبة 
العجز المس��تهدفة التي تبلغ 0.3 ٪ في 

السنة المالية 2017/ 2018.
قابلية متزايدة للنمو

وعلى الرغم من الضبط المتواصل 
لألوض��اع المالية، فإن االس��تراتيجية 
المالي��ة للحكوم��ة الهندية ف��ي المدى 
المتوس��ط تبق��ى أكث��ر مي��اً للنم��و، 
مع اعتم��اد حص��ة أكبر م��ن اإلنفاق 
الرأسمالي على حساب الدعم المخفض 
واالس��تقطاعات األخرى ف��ي اإلنفاق 
الجاري. لكن أهمية أول ميزانية كاملة 
إلدارة م��ودي ال تكمن في الحس��ابات 
المالية، فهي تمثل أيضاً تعبيراً واضحاً 
ع��ن مدى التزام حكوم��ة مودي بتنفيذ 
المطلوب��ة  الطموح��ة  اإلصاح��ات 
لتحري��ر إمكان��ات الهن��د االقتصادية. 
وق��د ش��كلت الميزاني��ة المعلنة محطة 
هامة، حيث أنها أطلقت إصاحات في 

المجاالت الثاث الرئيسية.
تعزيز االستثمار الحكومي

تعتمد الهند استثماراً حكومياً ضخماً 
للحد من اختناقات اإلمداد، والتي ظلت 
تمثل إحد األس��باب الرئيس��ية لضعف 
أداء االقتص��اد الهن��دي في الس��نوات 
األخي��رة. وه��ي في األغل��ب مرتبطة 

جزئياً إلى تراجع أسعار النفط وتحرير 
أسعار الديزل.

وهو أيض��اً عائد لتوزيع الدعم على 
المس��تفيدين عل��ى نح��و أكث��ر كفاءة، 
ويرج��ع الفضل ف��ي ذلك اساس��اً إلى 
إدخال بطاقات تحدي��د الهوية، لدى ما 
يزيد عل��ى 750 مليون ش��خصاً اآلن 
بطاقات هوية مميزة، ومبادرة الحكومة 
الخاصة ببس��ط الخدمات المالية، حيث 
تم فت��ح أكثر من 120 مليون حس��اب 
مصرف��ي منذ أواس��ط آب/ أغس��طس 
2014. ويُتوق��ع له��ذه التدابير أن تولد 
وفورات كبي��رة من خال خفض عدد 
الوسطاء ومنع االزدواجية. كما يتوقع 
ان تؤدي هذه التدابير أيضاً إلى تحرير 
مزيد م��ن موارد الميزانية التي س��يتم 

إعادة تخصيصها لإلنفاق الرأسمالي.
الضريبة الموحدة

وأك��دت الحكوم��ة مج��دداً التزامها 
بف��رض ضريب��ة موحدة على الس��لع 
أبري��ل  نيس��ان/  بحل��ول  والخدم��ات 
2016. ومن المتوقع أن يكون للضريبة 
الموح��دة على الس��لع والخدمات تأثير 
محاي��د عل��ى الحكومة العام��ة، والتي 
تش��مل الحكومة المركزية وحكومات 
الواليات، غي��ر أن تأثيرها على النمو 
يُتوقع أن يكون إيجابياً من خال إزالة 
حدود الواليات، األمر الذي من ش��أنه 
أن يخلق سوقاً موحدةً للسلع والخدمات 

في الهند.
وتتوق��ع الحكوم��ة أن ت��ؤدي ه��ذه 
اإلصاح��ات إل��ى معدل نم��و مرتفع 
تتراوح نس��بته بي��ن 8 % و8.5 ٪ في 
الس��نة المالية الجديدة. وم��ن المرجح 
أن يت��م الوص��ول إلى ه��ذه المعدالت 
في حال ت��م تنفيذ اإلصاحات بالكامل 
في المجاالت الثاث��ة المبينة، وهو ما 
سيجعل الهند إحدى أسرع االقتصادات 

نمواً في العالم .

أرون جيتلي

خطط طموحة لالستثمار والدعم والضرائب الوحدة

موازنة الهند تتوافق مع إجراءات الحكومة اإلصالحية

تنفيذ اإلصالحات بالكامل
سيجعل الهند

إحدى أسرع االقتصادات
نمواً في العالم
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وكان بن��ك الخلي��ج األول قد أصدر تقري��را ذكر فيه أن 
قطاع التأمين المصرفي الخليجي يعكس أساسيات االقتصاد 
الكلي في المنطقة، وقد نما بسرعة هائلة وبدرجات متفاوتة 

من التعقيد وشهد منافسة حادة.
وقد تضاعف قطاع التأمين المصرفي في منطقة الخليج 
ث��اث م��رات بي��ن العامي��ن 2006 و2013، حيث نمت 
أقس��اط التأمين من 6.4 مليارات دوالر أميركي إلى 18.4 

مليار دوالر أميركي.
وتش��كل اإلم��ارات العربية المتح��دة والس��عودية أكبر 
أس��واق التأمين في منطقة الخلي��ج، إذ تقتطعان حوالى 80 

% من أجمالي أقساط التأمين.
وتعتبر دولة اإلمارات من أكبر وأس��رع أسواق التأمين 
نم��واً، اذ تمث��ل حوالى 45 % من اجمالي أقس��اط التأمين 
في المنطقة، وقد ش��هدت زخما كبيرا ف��ي النمو في الفترة 
الماضية بعد أن أضافت ما نسبته 17 % من اجمالي أقساط 

التأمين على السنوات الست الماضية.
التصدي لمعدالت االنتشار المنخفضة

وقبي��ل إلقائ��ه كلمته في قمة التأمي��ن المصرفي “مينا”، 
ص��رح مدير “آر أس إيه” للتأمين في اإلمارات والبحرين 
ديفي��د هاري��س، قائاً “في الوقت ال��ذي يواصل فيه قطاع 
التأمي��ن تأدي��ة دور حي��وي وهام ف��ي التطوير المس��تدام 
لاقتصاد، فإن قطاع التأمين المصرفي يتيح وس��يلة فريدة 

للتصدي لمعدالت االنتشار المنخفضة في السوق”.
أضاف قائا “في الوقت الذي شهدنا فيه تطوراً واعداً في 
هذا القطاع، إال أنه ال يزال هناك الكثير من العمل لتحسين 
القطاع وجعله متماشيا مع أفضل المعايير العالمية. منهجية 
عم��ل واضح��ة ومح��ددة ستس��اعد جميع المس��اهمين في 

المصرفي  التأمين  خب���راء  اجتمع 
من أنحاء المنطق���ة والعالم في دبي 
لمناقش���ة اآلثار الناجمة عن التغيير 
في القواني���ن والتوجهات والتوقعات 
تعزيز  عل���ى  للس���وق  المس���تقبلية 
المكاسب في قطاع التأمين المصرفي 

في المنطقة.  
المصرفي،  التأمين  قطاع  ويساهم 
والذي تتعاون فيه ش���ركات التأمين 
التأمين  منتجات  لتوفير  معاً  والبنوك 
عب���ر قاعدة عم���اء البنك، بش���كل 
ملم���وس لتحقيق نم���و متواصل في 

أسواق التأمين في منطقة الخليج.
وافتتح��ت قم��ة التأمي��ن المصرفي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بكلمة ألقاها مدير الرقابة في سلطة دبي 
للخدمات المالية براسانا سيشاتشيام، 
تناول فيها أبرز المستجدات التنظيمية 
في القطاع، تبعه��ا كلمة لنائب المدير 
العام في دائ��رة الرقابة المالية والفنية 
في الهيئة العمانية العامة لس��وق المال 
أحم��د المعمر، أبدى فيه��ا آرائه حول 
التحس��ينات التنظيمي��ة الت��ي ش��هدها 
القطاع وناقش المبادرات المس��تقبلية 

المحددة لسياسات القطاع.
تضاعف قطاع التأمين

تحت����اج اس����تراتيجي�ات التأمي��ن 
الناجح��ة لوض��ع مناهج  المصرف��ي 
عمل قوية تنظم س���ير األعمال فيه��ا 
وف��ق تقرير قم��ة التأمي��ن المصرفي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
2015، الص��ادر عن إنفورما، الجهة 
المصرف��ي  التأمي��ن  لقم��ة  المنظم��ة 

“مينا”.
وف��ي منطقة الخلي��ج، يتوجب على 
مناه��ج العم��ل هذه أن تائ��م كا من 
الشركات المحلية والعالمية التي تؤدي 
دوراً حيويا في رس��م مامح الس��وق 

اإلقليمية.

مواجهة التغييرات الديموغرافية التي 
نشهدها في األس��واق اليوم والتصدي 
الحتياج��ات التأمي��ن المتج��ددة ب��كل 

فعالية”.
واس��تطرد “في بيئة تنافسية كهذه، 
س��يكون في إمكان البنوك وش��ركات 
التأمين التي تشكل ش��راكات متكاملة 
تماما، التي تحافظ في الوقت ذاته على 
مصالح العماء، أن تقدم كفاءة تشغيلة 

أكبر وزيادة في المبيعات”.
وضع استرتيجيات للتضارب

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك 
سويس��كوت اإلمارات دامين هيتشين 
“توف��ر الفعالية فرص��ة للتعرف على 
أب��رز الخب��راء والعاملين ف��ي قطاع 
التأمي��ن المصرف��ي، واالس��تفادة من 
معارفه��م وخبارتهم وأخ��ذ فكرة عن 
واألولوي��ات  المس��تقبلية  التوجه��ات 

الواجب أخذها في عين االعتبار”.
أما رئيس قطاع تأمين المس��تهلكين 
ف��ي “إيه آي جي” الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا تشاندرا سيخار، فقال 
“أثبت قطاع التأمين المصرفي أهميته 
وفاعليته في رفع نسب انتشار التأمين 
والتوعية بمقاصد التأمين في المنطقة. 
جنبا إلى جنب مع شركائنا في التأمين 
المصرف��ي، نتطل��ع لتقدي��م منتج��ات 
وخدم��ات مصمم��ة حس��ب الطل��ب 

للمستهلك النهائي”.
أضاف “م��ن المثير أن ش����ركات 
التأمي��ن والبنوك تتع��اون مع بعضها 
وتستثمر في تطوير المنتجات ووضع 
اس����تراتيجيات تض���ارب المبيع�ات 
وتعزي��ز خدم��ات العم��اء وتوفي��ر 
مراكز الخدمة الهاتفي��ة لتقدم خدمات 
تأمي��ن ذات ج��ودة عالي��ة للمس��تهلك 
النهائي، والتي في المقابل ستساهم في 
تحس��ن نوعية الحياة لعمائنا ووالئهم 

لعاماتنا” .

تضاعف قطاع التأمين المصرفي في الخليج

نمو األقساط الى 18.4 مليار دوالر واألمارات األسرع
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استطالع لمديري الشركات في 144 دولة يكشف مخاوفهم

األزمات المالية والصراعات الدولية تهدد األعمال

في اإلمارات مع ما كش��فه االستطالع عن معظم المخاطر 
التي حددها التنفيذيون في أغلب الدول التي شملها االستطالع. 
وكان االختالف الوحيد في تصنيف أكثر خمس مخاطر تهدد 
األعمال هو “عدم االستقرار السياسي واالجتماعي”، حيث 
أش��ار االستطالع العالمي أنه يش��كل خامس أكبر المخاطر 
في حين ال يرى التنفيذي��ون في اإلمارات أنه بذات األهمية 
لس��وق األعم��ال في دولتهم. وج��اء “إهمال البني��ة التحتية 
لمدة طويلة” و“س��وء إدارة التوسع الحضاري” ضمن أقل 
المخاط��ر التي تهدد األعم��ال في دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة، وأقل بكثير م��ن المعدل العالمي، وربما يعود ذلك 
إل��ى التزام حكومة اإلمارات العربية المتحدة بخطط التنمية 

طويلة المدى لإلمارات السبع.
المخاطر تتعدى اإلمارات

وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة زيورخ الش��رق األوس��ط 
للتأمين بريان رايلي “ تواجه األعمال في اإلمارات العربية 
المتح��دة ع��ددا كبيراً م��ن المخاط��ر العالمي��ة. ومع األخذ 
بعي��ن االعتب��ار ما تمثله مكان��ة اإلم��ارات كمركز عالمي 
لألعم��ال، وما خلفته األزمة المالية الس��ابقة من أثر ش��ديد 

أظهر اس��تطالع آراء التنفيذيين في 
تقرير المخاطر العالمية 2015 الصادر 
عن المنتدى االقتصادي العالمي والذي 
ش��اركت مجموعة “زي��ورخ للتأمين 
الع��ام” العالمية في إع��داده، أن تأثير 
األزم��ات المالي��ة العالمي��ة يع��د أكبر 
المخاط��ر الت��ي تواج��ه األعم��ال في 

اإلمارات.
ويقوم المنت��دى االقتصادي العالمي 
بإج��راء اس��تطالع آراء التنفيذيين كل 
سنة منذ العام 1979. وشمل االستطالع 
مقاب��الت مع ما يزيد ع��ن 13 ألفاً من 
رجال األعمال التنفيذيين في 144 دولة 

إلعداد تقرير عام 2015.
قلق مديري الشركات

التنفيذيي��ن  م��ن   % 21.4 وأش��ار 
في اإلم��ارات بأن “األزم��ات المالية 
ف��ي االقتصادات الرئيس��ية” هي أكثر 
المخاط��ر الت��ي تهدد القي��ام باألعمال 
في الدولة. وأعرب��وا عن قلقهم من أن 
ع��دوى اإلخفاق��ات ف��ي االقتصادات 
الرئيس��ية يمكن أن تؤثر سلباً على بيئة 
األعمال التجارية في اإلمارات. وتجدر 
اإلشارة إلى أن األزمات المالية اعتلت 
قائم��ة المخاطر التي تهدد األعمال في 
93 دول��ة 63 % م��ن أصل 144 من 
االقتصادات التي ش��ملها االستطالع، 
فيما صن��ف التنفيذيون ف��ي اإلمارات 
“صدم��ة أس��عار النف��ط” عل��ى أنه��ا 
ثاني أكبر المخاطر بنس��بة 11.2 %، 
وجاءت “أزمات الس��يولة المالية” في 
المرتب��ة الثالث��ة بنس��بة 10.5 %، أما 
رابع المخاطر الت��ي تهدد األعمال في 
الدولة فهي “الفش��ل في اآلليات المالية 
الرئيسية أو المؤسسات” بنسبة 9.4 %، 
وج��اء “الصراعات الدولي��ة وعواقبها 

اإلقليمية” خامساً بنسبة 6.8 %.
مخاطر على األعمال

وتتماثل المخاطر التي تهدد األعمال 

على االقتصاد، فال أجد نفسي مستغرباً 
م��ن أن أرى خط��ر األزم��ات المالية 
يُصنف كأكثر المخاطر التي تهدد القيام 
باألعم��ال ف��ي اإلم��ارات”. وأضاف 
تعت��رف  ال  العالمي��ة  “المخاط��ر  إن 
بالح��دود الوطنية لذلك من الضروري 
أن يكون التنفيذي��ون على دراية وعلم 
بأكبر المخاط��ر التي تهدد أعمالهم في 
اإلمارات. وتفخر “زيوريخ” بتقديمها 
المساعدة لجميع رجال األعمال من كل 
الفئات واألحجام كي يتعرفوا ويحددوا 
المخاط��ر التي ته��دد أعمالهم ومن ثم 

العمل على حمايتها”.
الصرعات الدولية وأزمات المياه

وأظه��ر اس��تطالع آراء التنفيذيي��ن 
الص��ادر ع��ن المنت��دى االقتص��ادي 
العالم��ي، أن الصراع��ات بي��ن الدول 
وعواقبها إقليمياً ُصنفت على أنها أول 
المخاطر العالمية من حيث األرجحية، 
ورابع المخاطر عن��د النظر في اآلثار 
المحتمل��ة. وف��ي ما يتعل��ق برجوحها 
كمخاطر عالمية، أتت الكوارث الجوية 
في المرتبة الثانية، فيما جاء فشل أنظمة 
الحكم الوطنية ثالثاً، ورابعاً كان انهيار 
الدولة أو مرورها بأزمة، فيما ش��كلت 
البطالة ونقص العمالة خامس المخاطر 
التي تؤثر عل��ى األعمال. وعند النظر 
في التأثير المحتمل للمخاطر العالمية، 
ف��إن نح��و 900 م��ن الخب��راء الذين 
ش��اركوا في “اس��تطالع حول مفهوم 
المخاطر العالمية” صنفوا أزمات المياه 
على أنها أكب��ر تهديد يواجه العالم. أما 
المخاطر األخرى التي تم تصنيفها بناء 
على تأثيرها، إل��ى جانب الصراعات 
الدولي��ة وأزمات المي��اه، فكانت: )2( 
االنتش��ار الس��ريع لألمراض المعدية 
على نطاق واس��ع، )3( أسلحة الدمار 
الش��امل، )5( فشل التأقلم والتكيف مع 

تغير المناخ .
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وتعليم��ات الجهات الوصائي��ة والرقابية هي 
س��يولة تقاب��ل المتطلبات الحالي��ة وليس فقط 
الحفاظ على سيولة الشركات، وهذا ما انعكس 
جلي��اً باحتياطيات الش��ركات الفني��ة والمالية 

وبالتالي على نسب السيولة.
ما نوع انشطة التأمينات التي حققت نمواً؟
يمك��ن القول بصف��ة عامة أن كل أنش��طة 
التأمين تأثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
بالظ��روف الحالية وتقلبات س��عر الصرف، 
لك��ن المالح��ظ نمو نش��اط تأمي��ن النقل بكل 
أشكاله باإلضافة إلى التأمين الصحي وتأمين 
أخطار الحرب المرتبط بتأمين الحياة وتأمين 
الممتلكات، كما كان لتأمين السفر حصته من 
النمو عل��ى الرغم من صغ��ر حجمه مقارنة 

بباقي المحافظ التأمينية.
كيف كان النش���اط التأميني للشركة وهل 

طرأ عليه تحسن وفي أي مجاالت؟
يمكن ألي مراقب لس��وق التأمين مالحظة 
مدى تأثر ش��ركات التأمين به��ذه الظروف، 
لك��ن قطاع التأمي��ن في الجمهوري��ة العربية 
السورية أثبت مرونته حيث كان من المتوقع 
تأثر شركات التأمين بش��كل أكبر من التأثير 
الحالي، علماً أن النش��اط التأميني بدأ يستعيد 

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الثقة 
السورية للتأمين مهند السمان في مقابلة مع 
“البنك والمستثمر” أن الشركة حافظت فعالً 
على نسب سيولتها المرتفعة، على الرغم من 
الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين 
عامة وانخفاض حجم األعمال. لكن الش���غل 
الش���اغل لنا كان موض���وع إدارة الفجوات 
ومراقبة السيولة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتعزيزها خالل هذه الفترة وهذا ما كان عليه 

حال قطاع التأمين.
ورأى إن القاع��دة األولى في ظل األزمات 
هي المحافظة على ما لدينا أكثر من التوس��ع 
في األعمال وهذا ما بنينا عليه اس��تراتيجيتنا 
منذ بداية ظهور التحديات االقتصادية، حيث 
اش��تملت على ركائز متنوع��ة أهمها الحفاظ 
على عمالئنا ودراسة كل المتغيرات الطارئة 
ومتابعته��ا لتحديد نتائجها. وق��ال: أننا نتطلع 
ألن تكون الثقة نموذجاً يحتذى، ليس فقط في 
العام 2015، بل دائماً وذلك من خالل إرساء 
األس��س والقواعد الصحيح��ة للعمل التأميني 

وأن نكون السباقين في المبادرة الممكنة.
وفي ما يلي نص المقابلة:

هل حافظت شركة  الثقة السورية للتأمين 
على نسب سيولتها؟

حافظت الش��ركة فعالً على نسب سيولتها 
المرتفع��ة، على الرغم من الظروف الصعبة 
التي يمر بها قط��اع التأمين عامة وانخفاض 
حجم األعمال. لكن الش��غل الش��اغل لنا كان 
موض��وع إدارة الفج��وات ومراقبة الس��يولة 
لتعزيزه��ا  الالزم��ة  اإلج��راءات  واتخ��اذ 
خ��الل هذه الفت��رة، وهذا م��ا كان عليه حال 
قطاع التأمين حي��ث دأبت الجهات الوصائية 
والرقابية على البحث في كيفية تعزيز نس��ب 
س��يولة ش��ركات التأمين العاملة في الس��وق 
الس��ورية تجنباً ألي حالة غير متوقعة تحمل 
بين طياتها تأثير الدومينو، وخاصة مع حجم 
المطالبات المرتفع واختالف طبيعة التغطيات 
التأمينية مع التقلبات الحاصلة نتيجة الظروف 
الحالي��ة، فكانت الغاي��ة األساس��ية لقرارات 

بعض��اً من رونق��ه خالل الع��ام 2014 وهذا 
يظهر جلياً من خ��الل متابعة البيانات المالية 
المنش��ورة لش��ركات التأمي��ن. ويمكن القول 
بطريق��ة أخرى أن الش��ركات ب��دأت تتلمس 

نتائج اجراءاتها لمواجهة األزمة والظروف.
أين نجحتم وأين اخفقتم؟

إن مفه��وم االخف��اق أو النج��اح هو مفهوم 
نس��بي يختلف بحس��ب الموضوع وبحس��ب 
رؤية وتقدير األطراف لهذا النجاح أو االخفاق 
وبحسب نتائجه والوقت المستغرق لتحقيق هذه 
النتائج ، لكن اس��تناداً إل��ى الظروف الصعبة 
تعتب��ر المحافظة على اس��تمرارية العمل من 
أه��م مقومات النج��اح، والنج��اح األكبر هو 
العم��ل على زيادة كفاءة ال��كادر وخاصة مع 
الخبرة التي اكتس��بها في ظل هذه الظروف ، 
كم��ا أن إعادة ترتيب البيت الداخلي للش��ركة 
للتوسع أكثر كلما سنحت الظروف هو قمة في 
النجاح. أم��ا االخفاق فبعيد كل البعد وخاصة 
بالنسبة الى الشركات السورية التي استفادت 
م��ن التجربة كثيراً واس��تطاعت تحويلها إلى 

فرصة للنجاح.
تقدم���ون حزمة من خدم���ات التأمين، ما 
هي المبادئ التي تس���تمدون منها ثقتكم بأن 

تكونوا رائدين في السوق السورية؟
معرف��ة متطلبات األس��واق وفهم تطلعات 
ه��ذه  لمقابل��ة  العالي��ة  والمرون��ة  العم��الء 
المتطلبات باإلضافة إلى السمعة الحسنة التي 
اكتسبناها وبنيناها خالل الفترة الماضية وقدرة 
الشركة الكبيرة على تغطية األخطار التأمينية 
مهما بلغ حجمها والشراكة الحقيقية الفاعلة مع 
العمالء، هي من األس��س التي ارتكزنا عليها 

خالل الفترة الماضية.
كنتم من الشركات األولى العاملة في سوق 
التأمين السورية، كيف واجهتم كل التحديات 
في ظ���ل الظروف الضاغطة التي تعيش���ها 
سورية على القطاع االقتصادي بكل جوانبه؟
إن القاع��دة األولى في ظ��ل األزمات هي 
المحافظ��ة على ما لدينا أكثر من التوس��ع في 
األعمال وهذا ما بنينا عليه اس��تراتيجيتنا منذ 

مهند السمان

“الثقة” للتأمين حافظت على سيولتها المرتفعة في السوق السورية

السمان: نتخذ االجراءات الالزمة لتطوير األعمال
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القطاع، كالمساهمة ودعم اقتراح تفعيل محاكم 
مختصة بالتأمين وغيرها من المبادرات التي 
جعلت من ش��ركة الثقة ال تصنف فقط استناداً 
لحجم األقساط المكتتبة وغيرها من المؤشرات 
المالي��ة ب��ل انطالق��اً م��ن ريادته��ا وفاعلية 

المبادرات التي تطرحها وانعكاساتها.
في ظ���ل اقتص���اد يواج���ه المزي���د من 
الصعوبات ، هل م���ا زلتم واثقون من تقديم 

المزيد من خدماتكم؟
لكل مرحل��ة خصائصه��ا والمنتجات التي 
تتواف��ق معه��ا، اذ تم طرح بع��ض المنتجات 
الجديدة التي تتناسب والظروف الحالية. وتعتمد 
ه��ذه المنتج��ات على تغطية أخط��ار الحرب 
وتستند الى مبدأ التأمين المتناهي الصغر مما 
يجعله��ا في متناول الجميع أف��راداً أم فعاليات 
اقتصادية، كما يتم حالياً دراس��ة طرح بعض 
المنتجات الجديدة بع��د الحصول على موافقة 
هيئة اإلش��راف عل��ى التأمين والتي س��تلبي 
متطلبات الفاعليات االقتصادية أكثر وخاصة 

في ظل هذه الظروف والتقلبات السريعة.
هل أنتم ملتزمون بمسؤوليتكم االجتماعية 
كشركة ناجحة وماذا فعلتم في هذا الجانب؟ 

االلت��زام بالمس��ؤولية االجتماعية هو أحد 
أه��م الركائز التي نس��تند إليها إلبراز المعنى 
الحقيقي لشعار الشركة )الثقة(، حيث انعكس 

بداي��ة ظه��ور التحدي��ات االقتصادية، حيث 
اشتملت هذه االستراتيجية على ركائز متنوعة 
أهمه��ا الحف��اظ عل��ى عمالئنا ودراس��ة كل 
المتغيرات الطارئة ومتابعتها لتحديد نتائجها 
الممكن��ة وإعادة دراس��ة محافظن��ا التأمينية 
وإط��الق المنتج��ات الجدي��دة بالش��كل الذي 
يتماش��ى مع الظ��روف االقتصادية والتعاون 
م��ع باقي مكونات القط��اع بما يخدم مصلحة 
الجميع، كما أنه من الضروري االش��ارة إلى 
أن االس��تثمار بالعنصر البش��ري هو من أهم 
االس��تثمارات، وهذا ما دأبن��ا عليه للوصول 
إلى تحقيق رض��ى العمالء ومقابلة متطلبات 
الس��وق. كما أنه ال بد من التنويه بأننا استفدنا 
كثي��راً من تجارب باقي ش��ركات المجموعة 
الموزعة في دول مختلفة والتي منها من واجه 
تغي��رات وأزمات اقتصادية عرفت بش��دتها 

ومنها من واجه ظروفاً مماثلة لظروفنا.
كيف تصنفون أنفس���كم اليوم بالنسبة الى 

الشركات العاملة في السوق السورية؟
انطلقت شركة الثقة السورية في عام 2006 
وب��دأت بالتوس��ع الجغرافي لتلبي��ة متطلبات 
العمالء أينما وجدوا وحجزت لنفس��ها حصة 
مميزة من الس��وق الس��ورية وبدأت بالتفاعل 
مع كامل مكونات القطاع وتميزنا بالريادة في 
المبادرات التي تنعكس ايجاباً على كل مكونات 

ه��ذا االلت��زام بأكثر من صورة كالمس��اهمة 
في رفع الثقافة التأمينية في الس��وق السورية 
من خالل مس��اهمة كادر الثق��ة بتقديم بعض 
ال��دورات التدريبية والمحاض��رات المجانية 
بأكث��ر م��ن مناس��بة وبع��ض الن��دوات عن 
التأمي��ن ومش��اركتنا بدعم بع��ض الفاعليات 
والمع��ارض، كما أن التعري��ف أكثر بطبيعة 
العمل التأميني ونقل المعلومة هو عمل يومي 
يق��وم ب��ه العاملون على صفحة ش��ركة الثقة 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وحالي��اً يتم التحضي��ر للتواصل مع بعض 
الجامع��ات الخاص��ة واالتح��ادات المهني��ة 
إلدارج اس��م ش��ركة الثقة من بين الش��ركات 

التي ترعى الطالب المتفوقين وتدربهم.
هل تتطلع���ون لتكون الثق���ة نموذجاً بين 

شركات التأمين في العام 2015 وكيف؟
نتطلع ألن تكون الثقة نموذجاً يحتذى، ليس 
فقط في العام 2015، بل دائماً وذلك من خالل 
إرس��اء األس��س والقواعد الصحيح��ة للعمل 
التأميني وأن نكون السباقين في المبادرة بكل 
ما يمكن له أن يحس��ن سوق التأمين السورية 
وواقع العمل فيه، كذلك من خالل متابعة آخر 
المس��تجدات في عال��م التأمين وعكس��ها بما 
يتناسب مع س��وق التأمين السورية بالتعاون 

مع باقي مكونات هذا القطاع .
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ال��دوالرات، وأن��ه برغم أن الس��عودية لديها 
رصيد يمك��ن التعويل عليه م��ن احتياطيات 
النقد األجنبي يق��در بنحو 750 مليار دوالر، 
إال إن تداعيات الحرب ومداها، وأزمة أسعار 
النف��ط، رغ��م صعودها أخيراً ق��د تؤثر على 
هذا االحتياطي بش��كل ملموس، حيث سحبت 
المملكة نحو 100 مليار منذ أكتوبر/ تش��رين 

األول 2014 وحتى األن.
ازدياد االنفاق

وقد زاد اإلنفاق على التسليح في عام 2014 
بنح��و 170 مليار دوالر في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا، وكانت الس��عودية 
واإلم��ارات تتص��دران حج��م اإلنف��اق على 
التسليح بين دول المنطقة، فالسعودية وحدها 
بل��غ حجم انفاقها على التس��لح نحو 57 مليار 
دوالر ف��ي ع��ام 2014، وفي ظل اس��تمرار 
الحرب سيزداد هذا المبلغ. ووفقا إلحصاءات 
ش��هرية من مؤسس��ة النقد العربي السعودية 
نقلته��ا “رويت��رز” ف��إن األص��ول األجنبية 
الصافية لدى المركزي الس��عودي انخفضت 
في فبراير/ شباط الماضي بمقدار 1.4 % عن 
مس��تواها قبل عام لتصل إلى 2650 تريليون 
لاير س��عودي )707 مليارات دوالر(، وهذا 
هو أول هبوط على أساس سنوي منذ فبراير/ 
ش��باط 2010 عندما تضررت السعودية من 
األزمة المالي��ة العالمية. وهذا االمر يعني أن 

على الرغم مما قاله نائب المتحدث باسم 
صن���دوق النقد الدولي وليام موراي، من ان 
الصندوق يراقب الوضع عن كثب فى اليمن 
بعد قيام تحالف يضم بش���كل رئيسي الدول 
الخليجية بقيادة الس���عودية بتوجيه ضربات 
عس���كرية ضد الحوثيين، وأن���ه من المبكر 
الحديث ع���ن تداعيات أو تأثيرات للضربات 
العس���كرية، على اقتصاديات منطقة الشرق 
األوسط وخاصة دول الخليج مشيرا إلى أنه 
تقرر تأجيل المراجعة المقررة من الصندوق 
ألداء االقتص���اد اليمني، بموجب اتفاق وقع 
بين الطرفين في سبتمبر/أيلول الماضي اال ان 
التوقعات بدأت تشير الى تأثيرات اقتصادية 
مباش���رة على دول الخليج والمنطقة، وأن 
كلفة الحرب ستتخطى في مرحلة أولى أكثر 

من 40 مليار دوالر.
وكان صن��دوق النق��د الدولي ق��د وافق في 
سبتمبر/أيلول الماضي على تقديم قرض بقيمة 
553 مليون دوالر لليمن تصرف على دفعات 
نصف س��نوية على مدى 3 أعوام، في مقابل 
التزام اليمن إج��راء إصالحات اقتصادية يتم 

مراجعتها من الصندوق في 6 مراجعات.
تاثيرات اقتصادية

بدأت مؤسس��ات مالية وبحثية رصد اآلثار 
االقتصادي��ة األولية لعاصفة الحزم على دول 
الخليج وخاصة السعودية، وباشرت في قراءة 
التأثيرات المباش��رة وغير المباشرة للحرب، 
حيث أكدت مؤسس��ة النقد العربي السعودي، 
أن المملكة بدأت الس��حب من احتياطاتها من 
النقد األجنبي للمرة األولى منذ 2009 لتغطية 
عجز قياس��ي متوقع في موازن��ة الدولة ناتج 
عن انهيار أسعار النفط، ومتوقع تزايده بسبب 
نفقات الحرب في اليمن. ووفق خبراء وتقارير 
مؤسس��ات نقدية عالمية، فإن الحرب سيكون 
لها تكلفتها االقتصادية المباش��رة المتمثلة في 
الخس��ائر الناتج��ة ف��ي المع��دات واألرواح، 
واستنزاف الموارد المالية على شراء السالح 
وتجهي��ز الق��وات والطلعات الجوي��ة، إذ ان 
كل طلعة طائرة تكلف عش��رات األلوف من 

عش��رات المليارات من ال��دوالرات الخاصة 
بالمملكة ُس��حبت م��ن بنوك وأس��واق مالية 
غربية، معظمها أميركية، هذا العام، مع سعي 
أكب��ر مصدر للنفط ف��ي العال��م للتغلب على 

االنخفاض الحاد في اإليرادات.
تذبذب أسعار النفط

ورغ��م أن ح��رب اليم��ن نجحت ف��ي رفع 
أسعار النفط 4 % ليصل إلى 60 دوالراً، قبل 
أن يتراج��ع قليالً، فقد قالت مؤسس��ة )كابيتال 
إيكنوميكس( ومقرها لندن في تقرير أنه: عند 
األسعار الحالية للنفط التي تقل عن 60 دوالرا 
للبرميل فإنه من شبه المؤكد أن تواجه السعودية 
عجزاً مزدوجاً في الموازنة والحساب الجاري. 
لك��ن الحكوم��ة الس��عودية تواص��ل مقاومة 
ضغوط م��ن أعضاء اخرين في أوبك لخفض 
إنتاج النفط من اجل دعم االس��عار، وبدال من 
ذلك فإن السلطات بدأت السحب من احتياطيات 

النقد األجنبي لدعم اإلنفاق.
وبسبب هبوط أسعار النفط تتوقع الحكومة 
الس��عودية عجزا قياس��يا في الموازنة قدره 
38.7 ملي��ار دوالر للع��ام 2015، ويص��ر 
مس��ؤولون على أنه��م لن يخفض��وا اإلنفاق 
بش��كل حاد بس��بب الحاجة إلى الحفاظ على 
نم��و االقتص��اد ودع��م مدفوع��ات الرعاية 
االجتماعي��ة وه��ي ضرورية للحف��اظ على 

االستقرار السياسي.

السعودية تسحب من احتياطاتها واليمن يقترب من االنهيار

انعكاسات اقتصادية ومالية للحرب على دول الخليج
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اليم��ن من االقتصاديات األق��ل نمواً، ويعاني 
م��ن حال��ة فقر تغط��ي أكثر م��ن 50 % من 
سكانه، وسوف تؤدي الحرب إلى تعميق حالة 
الفقر باليمن، كما س��تزيد مع��دالت البطالة، 
وكذل��ك ارتفاع مع��دالت التضخ��م، في ظل 
توقف حركة التجارة الخارجية، ومن المنتظر 
أن تشهد العملة اليمنية مزيداً من االنخفاض.

مشكلة النفط
وقد ألقت األزمة بظاللها على س��وق النفط 
العالمي��ة، ليرتفع س��عر النفط بح��دود 5 %، 
قب��ل ان يع��ود ال��ى االنخفاض بدرج��ة اقل. 
واختفت األس��باب األخ��رى التي كانت تذكر 
من قبل كمبرر النخفاض أسعار النفط، وعلى 
رأسها تخمة المعروض بالسوق الدولية، ومن 
المتوقع أن تكون هذه الطفرة األولية في أسعار 
النفط بالسوق العالمية ناتجة عن توقعات بتأثر 
اإلم��دادات الس��عودية س��لبياً باعتبارها أكبر 
منتج للنفط في العالم بحجم إنتاج يومي يصل 

إلى 10 ماليين برميل.
وس��وف تكون التط��ورات المقبلة للحرب 
وأي اتجاهات ستأخذها، ذات داللة على سوق 
النفط العالمية، وما اذا كانت األمور ستتطور 
الى حروب أوسع، مما يجعل اقتصاد كل من 
إيران والخليج عرضة لتكرار سيناريو أزمة 
الخليج األولى، التي دارت رحاها بين العراق 
وإيران، مما أدى الى استنزاف ثروات النفط 
للطرفي��ن. إضاف��ة ال��ى المخاوف م��ن تاثر 
مضيق باب المندب، وهو المدخل الرئيس��ي 
لمعظ��م النفط الخليج��ي المتجه إل��ى أوروبا 
وأميركا ش��ماال وإلى آس��يا جنوبا والذي يمر 
عب��ر مضيق باب المندب ويتجاوز 3 ماليين 

برميل يوميا.
تمويل التسلح

واذا كانت هناك مخاوف من نشوب الحرب 
في المنطقة، فإن ذلك يعني زيادة االنفاق على 
التس��ليح في منطقة الش��رق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وف��ي ظ��ل اس��تمرار الحرب س��يزيد هذا 
المبلغ بش��كل ملحوظ، إال أنه ال بد من األخذ 
ف��ي االعتبار أن إيران قد تكون أحس��ن حظاً 
في هذا المضمار نظرا لقيامها بإنتاج جزء ال 
يستهان به من تسليحها. وقد ألقت التطورات 
ونش��وب الحرب وان لم تتسع رقعتها بظالل 

االحتياط ضمان االقتصاد السعودي
ويق��ول خب��راء إنه ل��وال احتياط��ي النقد 
الس��عودي النه��ار االقتصاد بفع��ل انخفاض 
أس��عار النفط وبفعل تكاليف الحرب اليمنية، 
حيث ارتفع حجم احتياطي السعودية من النقد 
األجنبي والذهب في ش��هر ديس��مبر/ كانون 
األول 2014 إل��ى 216.1 مليار لاير، بزيادة 
قدرها 21.4 مليار لاير عن الفترة نفس��ها من 
العام الماضي. ويزيد احتياطي السعودية من 
النقد األجنبي عن احتياطيات 21 دولة عربية 
مجتمعة بما فيها دول الخليج التي تتوافر لديها 
أموال ضخمة بالعم��الت األجنبية ناتجة عن 

صادراتها من النفط والغاز.
ورغم االنخفاض الذي تتعرض له أس��عار 
النفط تحرص المملك��ة على تدعيم احتياطي 
النق��د األجنب��ي والذه��ب، حي��ث إن زي��ادة 
االحتياطيات خاصة بالنقد األجنبي والذهب، 
يعززان الثقة العالمية، ويضمنان وجود غطاء 
كاف ل��واردات المملك��ة. وتت��وزع األصول 
االحتياطية األجنبية لدى السعودية بين ودائع 
في بنوك أميركية وأوروبية واستثمارات في 
أذون خزانة وس��ندات صادرة عن حكومات 
ال��دول الثماني��ة الصناعي��ة الكب��رى، وهي: 
الواليات المتحدة األميركية، اليابان، ألمانيا، 
روس��يا االتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، 
فرنس��ا وكندا. ويش��مل االحتياط��ي إجمالي 
األص��ول االحتياطية لمؤسس��ة النقد العربي 
السعودي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، 
واالحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد 
األجنب��ي والودائ��ع في الخ��ارج، إضافة إلى 

االستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
تكلفة مالية والخاسر األكبر اليمن

ستكون التكلفة االقتصادية المباشرة لعاصفة 
الحزم مؤثرة على ال��دول الخليجية، الممولة 
األساسية للعمليات العسكرية، بسبب تكاليف 
الحرب والس��الح وعدم االس��تقرار وتضرر 
النم��و االقتص��ادي. وقد تس��اهم في تصنيف 
المنطقة على أنه��ا منطقة مضطربة. كما أن 
التأثيرات غير المباشرة ستكون مؤثرة بشكل 
س��لبي على المدى القصي��ر من خالل التأثير 
على ت��داوالت البورصة وانخفاض أس��واق 
المال العربي��ة. وفي المقابل، يعتبر االقتصاد 
اليمني الخاسر األكبر من هذه الحرب، إذ يعد 

س��لبية عل��ى المن��اخ االقتص��ادي للمنطقة، 
فاألح��داث تؤكد زي��ادة ح��دة االضطرابات 
السياس��ية واألمني��ة بالمنطقة، مم��ا يعني أن 
المنطق��ة غير مؤهلة بش��كل كاف الس��تقدام 

استثمارات أجنبية مباشرة.
ولعل مصر ستكون من أكثر الدول تضرراً 
من هذا الوصف، نظراً لمعاناتها الداخلية في 
شأن االس��تقرار السياسي واألمني، ويضاف 
إلى ذل��ك الع��بء الجديد بتصني��ف المنطقة 
من حيث عدم االس��تقرار السياسي واألمني، 
مم��ا يعن��ي زيادة معان��اة مصر ف��ي مجالي 
االس��تثمارات األجنبية والسياحة. وذلك رغم 

المساعدات الخليجية لالقتصاد المصري.
مصالح مترابطة

لكن هناك مصالح اقتصادية س��وف تستفيد 
منها مص��ر وتركيا من خالل ه��ذه الحرب، 
س��واء طال أم��د هذه الح��رب أم قصر، ففي 
األجل القصير س��وف تستفيد حركة السياحة 
ف��ي كل من مصر وتركيا، م��ن خالل توجه 
الخليجيي��ن لالس��تقرار بهذي��ن البلدين. كما 
ينتظر أن تشهد سوق العقارات بمصر وتركيا 
انتعاًش��ا خالل الفت��رة المقبلة إم��ا من خالل 

استئجار أو تملك العقارات من الخليجيين.
وتعد هذه الخطوة بالنس��بة لمصر انعاًش��ا 
لقطاع الس��ياحة الذي عان��ى من تراجع على 
م��دار الس��نوات األربع الماضي��ة، أما تركيا 
فسيكون ذلك بالنسبة لها مجرد زيادة في حركة 
موس��م السياحة الصيفي، وسوف يتوقف ذلك 
النشاط بقطاعي السياحة والعقارات على مدى 

الفترة التي ستستغرقها الحرب في اليمن.
وقد تكون حركة السياحة الخليجية المتجهة 
لتركيا ومصر نتيجة األحداث أكثر نشاطًا في 
ش��هور الصيف، إذا ما امت��دت األزمة. وفي 
المقاب��ل، ثمة اس��تفادة محققة س��وف تحققها 
مص��ر من خالل حصولها عل��ى عائد نظير 
مشاركة قواتها في الحملة على اليمن، وال تعد 
هذه هي المرة األولى التي تمارس فيها مصر 
هذا السلوك، فقد أقدمت على هذه الخطوة في 
مطلع التس��عينات إبان أزم��ة الخليج الثانية، 
وجن��ت مصر ثمار ذلك م��ن خالل تخفيض 
50 % من ديونه��ا الخارجية في إطار اتفاق 
نادي باريس، وكذل��ك تنازل أميركا والخليج 

عن ديون تقدر بنحو 13 مليار دوالر.
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مستقبل ما بعد النفط
تحم��ل قضي��ة النفط في اليمن ف��ي طياتها 
انهي��اًرا لمؤسس��ات الدول��ة وبنيته��ا التحتية 
الهش��ة، ففي عام 2001 بل��غ إنتاج النفط في 
اليم��ن ذروت��ه، ومنذ ذلك الحي��ن تراجع من 
450000 برميل يوميًا إلى 259000 برميل 
يوميً��ا في ع��ام 2010، ووص��ل اإلنتاج في 
الع��ام الماضي حتى 100000 برميل يوميًا، 
وم��ن المتوق��ع أن ينخف��ض إل��ى الصفر في 

غضون العامين المقبلين.
وقد أدى هذ االنخفاض الحاد في صادرات 
اليم��ن م��ن النف��ط، إل��ى ت��آكل اإلي��رادات 
الحكومية، التي تعتم��د في 75 % منها على 
ص��ادرات النفط، كما أن عائدات النفط كانت 
تغط��ي 90 % م��ن احتياطي النق��د األجنبي 
الحكومي، وتراجع ما بعد الذروة في العائدات 
النفطية اليمنية، أضعف من قدرة الحكومة في 
الحفاظ على االس��تثمارات االجتماعية حتى 

األساسية منها.
وبع��د الحرب، األمور تبدو س��يئة، ولكنها 
س��تصبح أس��وأ عندما ينضب النفط اليمني، 
وفي ظل عدم وجود تخطيط أو استثمار لتوليد 
مص��در آخر يغذي اإليرادات الحكومية، فإن 
الحفاظ على هيكلية الدولة القابلة لالس��تمرار 

والحياة سيكون مهمة شبه مستحيلة.
المياه أيضاً والسكان

األزمة األخ��رى في اليمن ه��ي المياه، اذ 
تعتبر اليم��ن أحد البلدان األكثر ش��هرة التي 
تعان��ي من ندرة المياه ح��ول العالم. ففي عام 
2012، كان متوسط الفرد اليمني من مصادر 
المياه المتجددة 140 متر مكعب س��نوياً لكل 
االس��تخدامات، وه��ذا رق��م مخي��ف مقارنة 
بالمتوس��ط اإلقليم��ي الذي يبل��غ 1000 متر 
مكعب لكل فرد، وفي عام 2015، المتاح من 
المي��اه للمواطن اليمني هو أق��ل من 86 متر 
مكعب من مصادر المياه المتجددة في الس��نة 
الواح��دة. ويعتبر الوضع المائ��ي الحالي في 
اليم��ن كارثي بكل المقايي��س المعقولة، وفي 
السنوات المقبلة، يمكن أن تصبح صنعاء أول 

عاصمة في العالم تنضب فيها موارد المياه.
في المقاب��ل، يبلغ تعداد الس��كان في اليمن 
حوالى 25 مليون نس��مة، وه��و عدد صغير 
نس��بياً بالمقارنة مع مس��احة الدولة التي تبلغ 

عين على االستثمار في اليمن
اذا كان��ت الفوض��ى الت��ي عم��ت اليم��ن 
والح��رب، أفقدت��ا صنعاء حص��ة كبيرة من 
الدعم والتمويل واالستثمارات والمشروعات 
العمالق��ة لع��دد كبي��ر م��ن الجه��ات الدولية 
والحكومي��ة والخاصة، وعطلتا مش��روعات 
كبي��رة إلنق��اذ اقتص��اد البالد المنه��ار بفعل 
الصراعات التي سيطرت على الوضع فيها، 
فإن الحديث بدأ منذ اليوم لدى مؤسسات دولية 
ولدى القطاع الخاص الخليجي على المشاركة 
في إعادة اعمار اليمن بعد استقرار االوضاع 

فيه.
وهن��اك حديث س��عودي بإن ه��ذه الحرب 
أعادت الثقة مرة أخرى في احتمال اس��تئناف 
أعم��ال القطاع الخاص الس��عودي من حيث 
االس��تثمارات الس��عودية ف��ي اليم��ن، اذ أن 
االس��تثمارات الخاصة كانت ق��د توقفت عن 
التدف��ق لليمن منذ 3 أعوام ه��ي عمر النزاع 

اليمني.
ويطمح القطاع الخاص السعودي الى عودة 
اس��تثمارات الحكومة الس��عودية ف��ي اليمن، 
والت��ي كان��ت غطت عددا من المش��روعات 
الكبيرة وفي البنية التحتية، فضال عن تقديمها 
قروض��ا، وبلغت قيمة هذه المش��اريع نحو 4 
ملي��ارات دوالر وفق الخبراء. وكانت اللجنة 
الوطنية السعودية للمقاولين واتحاد المقاولين 
العرب، ق��د أعلنا الجاهزية إلع��ادة اإلعمار 
وإط��الق األعم��ال في مج��ال المقاوالت في 

اليمن بعد انتهاء الحرب.
مستقبل اليمن

كان توقع صن��دوق النقد الدولي في تقرير 
ص��ادر في يناير/كان��ون الثاني الماضي نمو 
اقتص��اد اليمن بنس��بة 3.1 % ف��ي 2015، 
وبنسبة 4.5 % فى 2016 وذلك من 0.3 % 

في 2014.
ويعتب��ر اليم��ن منتج صغير للنف��ط، ولديه 
احتياط��ات مؤك��دة تبلغ نحو ثالث��ة مليارات 
برميل، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة 
االميركية، وتش��كل حصة ص��ادرات الخام 
التي تحصل عليها الحكومة من تقاسم االنتاج 
مع الشركات االجنبية نحو 70 % من موارد 
الموازنة و63 % من إجمالي صادرات البالد 

ونحو 30 % من الناتج المحلي.

527.970 كل��م مرب��ع، ولك��ن مع��دل النمو 
الس��كاني في اليمن مرتفع بشكل هائل، وأكثر 
من نصف السكان تحت سن ال�18 عاماً، ومن 
المتوقع إذا اس��تمر الوضع على ما هو عليه، 
أن يتضاعف عدد سكان اليمن بحلول منتصف 
القرن الحالي. وهناك أكثر من نصف س��كان 
اليمن يعيش��ون تحت خط الفقر، ويبلغ معدل 
البطالة 40 % عموماً و60 % بين الش��باب، 
وف��ي الوقت ذاته الذي تعمل فيه هذه األزمات 
عل��ى تأجي��ج الصراعات المس��تمرة في كل 
أنحاء البالد، فإن األزمة اإلنسانية الناجمة عن 
هذه األوضاع يتأثر بها نحو 15 مليون نسمة.
واالرتفاع الكبير في معدل النمو السكاني، 
أدى إلى التوسع في زراعة القات، ولمواجهة 
الظروف االقتصادية الصعبة، تحولت أعداد 
متزاي��دة م��ن اليمنيين إل��ى بيع ه��ذه المواد 
المخ��درة الخفيف��ة “الق��ات”، م��ا أدى إل��ى 
زيادة اس��تخدام المياه حتى 3.9 مليارات متر 
مكعب، مقابل إمدادات مياه قابلة للتجديد تبلغ 
2.5 ملي��اري متر مكعب فق��ط، وهذا النقص 
البالغ 1.4 مليار متر مكعب يتم اس��تيفائه عن 
طريق ضخ المياه من مخزون المياه الجوفية، 
ونتيجة لجفاف هذه الموارد الجوفية، تفاقمت 

التوترات االجتماعية والصراعات المحلية.
مشكلة الغذاء

وأدى هذا الوضع أيضاً إلى تقويض األمن 
الغذائ��ي، حي��ث إن 40 % م��ن األراض��ي 
المروي��ة في اليمن مخصصة لزراعة القات، 
وانخفض��ت الزراعة البعلي��ة بمعدل 30 % 
منذ عام 1970 وحت��ى اآلن، وبناء على هذا 
الوض��ع عمدت اليمن، مثل العديد من البلدان 
األخرى في منطقة الش��رق األوس��ط وشمال 
أفريقيا - إلى اس��تيراد الغذاء، حيث تس��تورد 
اليمن أكثر من 85 % من احتياجاتها الغذائية، 
بم��ا في ذل��ك 90 % م��ن احتياج��ات القمح 
و100 % م��ن احتياج��ات األرز، وهذا أدى 
إلى تعلّق اقتصادها بشكل متزايد على تقلبات 

أسعار الغذاء العالمية.
س��تؤدي الح��رب ال��ى اضطراب��ات ف��ي 
المنطقة، والى ح��دوث ازمات اقتصادية في 
عدد من الدول. ولكن اليمن تبقى األكثر تأثراً، 
واذا بقيت األمور على حالها سنش��هد انهياراً 

لليمن والقتصاده ال مثيل له .
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كش��ف تقرير أع��ده “معهد التموي��ل الدولي” أن 
حالة عدم اليقين السياس��ي عل��ى الصعيدين المحلي 
واإلقليم��ي والخ��روق األمني��ة أبقت ثقة المس��تهلك 
والمس��تثمر في لبنان عند مس��تويات متدنية، ما حّد 

من النشاط االقتصادي.
ووصف كبير االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا ف��ي المعهد غربي��س ايراديان، أداء 
االقتص��اد اللبنان��ي في ع��ام 2014  ب�“الضعيف”، 
لكن��ه قال: ان توقع النم��و لالقتصاد في العام 2015 
يبقى دون مستوى النمو المطلوب لحصول تغيير في 

دينامية االقتصاد اللبناني.
وأضاف: يش��ترط من أجل تحقي��ق انتعاش فعلي 
لالقتص��اد في األع��وام 2015 � 2016، اس��تتباب 
الوض��ع األمن��ي وانتخ��اب رئيس جمهوري��ة جديد 
واالتج��اه نحو حل لألزمة الس��ورية، باإلضافة إلى 
إح��راز تقّدم ف��ي اإلصالحات البنيوية، مما يس��اعد 
عل��ى تحقيق نس��بة نم��و مرتفعة ومس��تدامة ما بعد 
2015 وخفض مس��توى الدين العام إلى مس��تويات 

أكثر استدامة.
مؤكداً على “صمود القطاع المصرفي بفضل ثقة 
المودعين وتحوي��الت المغتربين التي لن تتأثر على 

األغلب بانخفاض أسعار النفط”.
وأش��ار التقري��ر الى أن  اإلصالح��ات في المالية 
العام��ة م��ن ش��أنها أن ترفع الفائ��ض األولي إلى 5 
% م��ن الناتج المحلي اإلجمال��ي، وأن تقلص عجز 
الموازن��ة الع��ام إل��ى 3.3 % م��ن النات��ج المحلي 

اإلجمالي عام 2018.
وأوض��ح التقرير بأن هذا من ش��أنه أن يؤدي إلى 
انخفاض نسبة الدين اللبناني العام إلى الناتج المحلي 
اإلجمال��ي م��ن 140 % إل��ى 117 % بحلول العام 

.2018

عوامل سياسية وأمنية
تحّد من نمو االقتصاد اللبناني

جولة للحاج حسن على مصانع األدوية

ج��ال وزي��ر الصناعة حس��ين 
الحاج حس��ن على ش��ركة أروان 
للصناع��ات الدوائي��ة حي��ث اطلع 
على أقس��ام اإلنتاج وعلى التقنيات 
الحديث��ة المعتم��دة ف��ي التصني��ع 
والتقى رئيس مجل��س اإلدارة عبد 
ال��رزاق يوس��ف ومس��ؤولين في 
الش��ركة. وبعد ش��رح من يوسف 

للوزير حول مقومات صناعة الدواء في لبنان، قال الحاج حس��ن: ان الدولة اللبنانية 
عبر سنين طويلة لم تكن وال الحكومات المتعاقبة صديقا للصناعة، وال تنقصنا سيولة 
مالي��ة للتموي��ل، فالمصارف في لبن��ان لديها 120 ملي��ار دوالر ودائع، وال ينقصنا 
كفاءات علمية لإلنتاج، وال تنقصنا سمعة تجارية جيدة في العالم، وال ينقصنا التجار 

وال تنقصنا جالية لبنانية منتشرة في العالم، لكن ما ينقصنا هو ماذا نريد نحن؟.
وأض��اف: ان حص��ة الصناعات الدوائي��ة اللبنانية من س��وق األدوية في لبنان، 
والت��ي تق��در ب�3.1 مليار دوالر، يجب أن تك��ون 200 مليون دوالر. كما دعا الى 
زي��ادة ع��دد المصانع الدوائية من 6 إلى 10 .وأش��ار الى أن المش��اكل الصناعية 
متشابهة في مختلف القطاعات اإلنتاجية. ثم انتقل الحاج حسن والوفد المرافق إلى 
مصنع األمصال اللبنانية في الشويفات، والتقى المسؤولين فيه. وختم الوزير جولته 

على المصانع بزيارة مصنع فارماديكس في الجمهور.

شراكة إستراتيجية بين “تصنيف” و“أدنوك”

في إطار سعيها لتشكيل نواة القتصاد عربي 
مالحي يس��تثمر المقومات الكامنة في المنطقة 
العربي��ة، أسس��ت هيئ��ة اإلم��ارات للتصنيف 
“تصنيف”، ش��راكة اس��تراتيجية مع ش��ركة 
بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” والتي انطلقت 
في ورشة العمل المشتركة بين الطرفين، والتي 

تناولت آفاق المستقبل أمام المالحة العربية خالل العشرين سنة القادمة. واستعرضت 
“تصني��ف” المعطيات الحالية لقطاع المالحة البحري��ة، وركزت على قطاع النفط 
والغاز وما يرتبط به من س��فن وآليات ومنش��آت، وبيّنت تأثير التغيرات التي تطرأ 
على هذا القطاع من ناحية األس��عار وإلى التحول الذي تشهده قدرات بناء وإصالح 
السفن التي تتوسع بشكل مضطرد في منطقة الخليج، فضالً عن ما تفرضه المعايير 
واالتفاقيات الدولية بمواصفات السفن وتوافر شروط السالمة والمحافظة على البيئة.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“تنصيف” راش��د الحبس��ي: ان أرباح المنظومة البحرية 
وما يرتبط بها من خدمات تقدر ب�200 مليار درهم )54.4 مليار دوالر( سنوياً، ومن 
أجل زيادة هذه األرباح  البد من األخذ بعين االعتبار الظروف المتغيرة التي تمر بها 
المنطق��ة. وأضاف: أمامنا نحن العاملون في هذا القطاع فرصة تاريخية لبناء تجمع 

مالحي عربي يكون األضخم من نوعه في العالم.
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وزي��ر  أوض��ح 
الس��وري  الكهرب��اء 
أن  خمي��س،  عم��اد 
في  الكهرب��اء  قط��اع 
يمك��ن  ال  س��ورية 
التفري��ط ب��ه ألنه بني 
عل��ى م��دى أكثر من 
40 عاما بأيدي عمال 
الوطن، وه��و القطاع 

الضامن للقطاعات التنموية األخرى، وأن موضوع 
خصخصته “ع��ار عن الصحة”، مؤك��داً أن جميع 
مطال��ب العمال س��تكون مح��ط االهتم��ام والمتابعة 

وتنفيذ ما يمكن تنفيذه ضمن اإلمكانيات المتاحة.
وكش��ف أن الوزارة لديها رؤية مس��تقبلية إلعادة 
اإلعم��ار وتطوي��ر قط��اع الكهرباء لتك��ون نوعية 
بالتوازي مع اس��تكمال بناء ما تم تخريبه إضافة الى 

وجود عمليات تنموية للبنى التحتية.

مباحثات للتعاون بين سورية وجنوب أفريقيا ال خصخصة لقطاع الكهرباء
في سورية

بحث وزي��ر المالية الس��وري الدكتور اس��ماعيل 
اس��ماعيل م��ع س��فير جنوب أفريقيا بدمش��ق ش��ون 
بينفيل��دت آفاق التعاون بي��ن البلدين واالس��تفادة من 
خب��رات جنوب افريقيا ف��ي التدريب بمجاالت العمل 
الجمركي والمصرفي والضريبي. وأعرب عن تقديره 
لمواقف حكومة جنوب افريقيا من الحرب التي تش��ن 
على سورية ووقوفها الى جانب الشعب، مؤكداً أهمية 
تطوي��ر العالق��ات االقتصادي��ة والتعاون م��ع الدول 
الصديقة، وإلى الرغبة القوية عند الحكومة والفعاليات 

االقتصادية بإعادة عجلة اإلنتاج إلى ما كانت عليه رغم الصعوبات التي تعترض هذه 
العملية، السيما تأمين الطاقة التي تعد الضرورة األساسية لالنطالق بالعملية اإلنتاجية.
بدوره، عبّر السفير بينفيلدت عن رغبة بالده بتطوير وتعزيز العالقات االقتصادية 
مع سورية وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل الدائم “السيما أنها بدات تخطو نحو 

التعافي والخروج من األزمة”، مؤكداً أنه سيكون لبلده دور في المرحلة القادمة.

د. اسماعيل اسماعيل
عماد خميس

دعوة لمقايضة “الغذاء” بين سورية وروسيا

ق��ال وزير التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك في سورية 
حس��ان صفية: ان هناك سبالً 
جديدة لتبادل السلع بين سورية 
وروس��يا ال تحّم��ل الجانبي��ن 
االقتصاديي��ن أي أعباء مالية 

أو صعوب��ات تعوق عملي��ة التبادل التجاري. وأبدى خ��الل اجتماعه مع وفد رجال 
االعمال الروسي برئاسة مدير شركة اديغ يوراك أصالن بانيش، حرص سورية على 
االرتقاء بعالقات التعاون االقتصادية والتجارية وتعزيز عمليات التبادل التجاري من 
خالل المقايضة بدءاً بتصدير الحمضيات والفواكه والخضار والكونسروة والمنتجات 
القطنية السورية مقابل القمح والطحين من روسيا. أما رئيس الوفد الروسي فقال: إن 

حكومة بالده مستعدة للتحضير القامة مركز تجاري مشترك.

الهند تستورد نفطًا عراقيًا

تتجه الهند الستيراد 8 ماليين برميل من الخام العراقي لملء أول احتياطي نفطي 
استراتيجي لديها مستفيدة من انخفاض األسعار ولتقدم بعض الدعم للسوق التي تعاني 
من تخمة المعروض. وقد تساهم مشتريات الهند بشكل مؤقت في تعويض أثر التوقف 
المتوق��ع لبناء المخزونات اإلس��تراتيجية الصينية وبدء أعم��ال الصيانة بالمصافي 
اآلس��يوية في الربيع. وأصدرت وزارة النفط توجيهات لشركة النفط الهندية وشركة 
هندوس��تان للبترول الحكوميتين كي تسعى كل منهما لشراء حمولتين ضخمتين من 
خام البصرة للتسليم في أيار/مايو وحزيران/يونيو بحجم إجمالي ثمانية ماليين برميل.

ق��ال رئي��س مجل��س 
االتحاد األوروبي دونالد 
االقتص��اد  ان  تاس��ك: 
ف��ي  آخ��ذ  األوروب��ي 
واضح،  بش��كل  التحسن 
خاص��ة أن هن��اك ع��دة 
عوام��ل اقتصادية تعمل 
الوق��ت  ف��ي  لصالح��ه 

الحال��ي، ومنه��ا انخف��اض أس��عار النف��ط وحصول 
الص��ادرات األوروبي على دفع��ة قوية نتيجة تراجع 
س��عر الي��ورو، إلى جان��ب الدفعة القوية لالس��تثمار 
نتيجة لتأس��يس الصن��دوق األوروبي لالس��تثمارات 
االستراتيجية بقيمة 415 مليار يورو، وأيضا برنامج 

شراء السندات للبنك المركزي األوروبي.
لكن تاسك لفت إلى أن  البطالة التي ال تزال مرتفعة 
بش��كل غي��ر مقبول في بع��ض البل��دان األوروبية، 
وق��ال: ان هناك ضرورة ملّح��ة إلجراء إصالحات 

بسوق العمل في منطقة اليورو.

أوروبا استفادت
من هبوط النفط واليورو

دونالد تاسك
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رأس األمي��ر محمد 
ب��ن س��لمان ب��ن عبد 
العزي��ز عضو مجلس 
رئي��س  ال��وزراء، 
الش��ؤون  مجل��س 
والتنمية  االقتصادي��ة 
في السعودية، اجتماعاً 
الش��ؤون  لمجل��س 

االقتصادية والتنمية، وذلك في الديوان الملكي.
وبح��ث المجلس عدداً م��ن الموضوعات المتعلقة 
باالقتص��اد والتنمي��ة. واطل��ع عل��ى ع��رض ع��ن 
مؤش��رات قي��اس األداء الحكوم��ي ف��ي القطاعات 
االقتصادي��ة والتنموية، إضافة إلى عرضين مقدمين 
من وزيري الصحة، والشؤون االجتماعية، تتضمن 

الرؤى واألهداف المستقبلية.

اجتماًع لمجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية

األمير محمد بن عبد العزيز

السعودية تتوقع استقرار أسعار النفط

توق��ع  وزير النفط الس��عودي علي النعيمي 
أن تس��تقر أس��عار النفط التي اقتربت من أدنى 
مستوياتها خالل ست سنوات في كانون الثاني/  
يناير الماضي وهو ما يش��ير إل��ى تفاؤل حذر 
بشأن مستقبل الس��وق. وحث منتجي النفط من 
خارج منظمة أوبك على المس��اهمة في توازن 
الس��وق، وقال: إن دعم منتج��ي النفط األعلى 
تكلفة ال يقع على عاتق السعودية وإن الظروف 

تقتض��ي تع��اون الدول غير األعضاء في أوبك. وأض��اف: أن من غير المنطقي أن 
تخفض أوبك بمفردها اإلنتاج وهي تسهم بنسبة 30 % فقط من اإلنتاج العالمي.

وداف��ع النعيم��ي عن ق��رار أوبك في تش��رين الثاني/نوفمب��ر 2014، وقال: إن 
الس��عودية لن تخفض إنتاجها ما لم يطلب المش��ترون كميات أقل. وأن أوبك أخذت 
قرارا تاريخيا ولم تتدخل في السوق، مضيفا أن التاريخ سيثبت أن ذلك كان المسار 

الصحيح.

علي النعيمي

“آل سالم جونسون” تضع حجر األساس

ش��ركة  وضع��ت 
آل س��الم جونس��ون 
وه��ي  كنترول�����ز، 
ش�راكة إس��تراتيجية 
ب�ي����ن )مجم�وع���ة 
ش����ركات آل س��الم 
جونس��ون  وش��ركة 
كنترول��ز العالمية(، 
األس������اس  ح�ج��ر 
لمشروعها الصناعي 
التدري���ب  ومرك��ز 

التاب��ع له في مدينة الملك عبدهللا االقتصادية، وذلك على مس��احة 203.783 متراً 
مربعاً. ويتوقع أن تبدأ الش��ركة على الفور بتطوير مصنعها الجديد وبدء عملياتها 

فعلياً بحلول العام 2017.
وله��ذه المناس��بة، قال العضو المنت��دب والرئيس التنفي��ذي لمدينة الملك عبد هللا 
االقتصادي��ة فهد الرش��يد: ان مدين��ة الملك عب��د هللا االقتصادية ماضي��ة قدماً في 

استقطاب الشركات الوطنية الرائدة والعالمية وتحفيزها على االستثمار فيها.
م��ن جهته، ص��ّرح عضو مجلس اإلدارة التنفيذي لش��ركة آل س��الم جونس��ون 
كنترولز الش��يخ صالح بن الدن، قائالً: شراكتنا مع جونسون كنترولز العالمية من 
خ��الل مصنعنا األول في جدة ش��كلت دفعة قوية لالقتصاد الوطن��ي، أما مصنعنا 
الثان��ي ف��ي المدينة االقتصادية فه��و دليل على النمو المس��تمر ألعمالن��ا ورؤيتنا 

المشتركة لإلسهام بفاعلية في تنويع االقتصاد المحلي.

قال وزير المالية الس��عودي إبراهيم العساف عقب 
اختتام أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية - الصينية 
المشتركة برئاس��ته بمعية وزير التجارة الصيني قاو 
هو تش��نغ في الرياض، أن الزي��ارة المرتقبة للرئيس 
الصيني للمملكة، تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين 
على اس��تمرار التنس��يق ف��ي المجاالت كاف��ة. ونوه 
االجتماع الختامي للجنة الس��عودية - الصينية ، بتنفيذ 
كل االتفاقي��ات التي أبرمته��ا قيادتا البلدين، مؤكداً أن 
حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من 

71 مليار دوالر.
وفي اإلطار نفس��ه، بحث وزي��ر التجارة الصيني 
مع األمين العام لمجل��س التعاون لدول الخليج، عبد 
اللطي��ف الزيان��ي، س��بل تطوير التع��اون التجاري 

واالقتصادي بين دول مجلس التعاون وبالده.

الصين تعزز عالقاتها التجارية
مع الخليج
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مصنع لمزج المطاط في ينبع الصناعية

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية 
بينبع الدكتور عالء بن عبدهللا نصيف 
مذكرة تفاهم مع ش��ركة إس بي س��ي 
أوروبا المحدودة، إلنشاء مصنع مزج 

المطاط بمدينة ينبع الصناعية.
ويأت��ي توقي��ع مذك��رة التفاه��م في 
إطار الجهود التي تبذلها الهيئة الملكية 

الستقطاب الصناعات التحويلية إلى مدينة ينبع الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة 
البترول والثروة المعدنية وش��ركات س��ابك وإكس��ون موبي��ل األميركية والبرنامج 

الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

“مالحة” تطلق خدمة نقل مباشر للحاويات

أطلقت شركة مالحة للخدمات البحرية واللوجستية، 
ذراع مجموعة مالحة المس��ؤول ع��ن تقديم الحلول 
المتكامل��ة في مجال النقل وإدارة سلس��لة االمداد في 
منطق��ة الخليج، خدم��ة النقل المباش��ر للحاويات بين 
قطر والهن��د، وتحديداً بين ميناء الدوحة وميناء “نافا 
شيفا” المعروف أيضاً بإسم “جواهر الل نهرو” وهو 
يعد أكبر ميناء ف��ي الهند ويقع على الواجهة البحرية 

لمدينة مومباي في والية مهاراشترا.
وقال الرئيس التنفي��ذي لمجموعة مالحة خليفة بن 

علي الهتمي: ان إطالق “مالحة” خدمة النقل الس��ريع والمباشر للحاويات سيكون 
له دور كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت قيمة الواردات 

الهندية إلى قطر 989 مليون دوالر أميركي بين العامين 2013 - 2014.

خليفة بن علي الهتمي

ارتفاع عدد منصات الحفر في السعودية

قال نائب الرئيس األعلى للتنقيب واإلنتاج في “أرامكو 
الس��عودية” أمين الناصر: أن الش��ركة تدي��ر حالياً 212 
منصة حفر للنفط والغ��از، وأنها لم تقرر بعد زيادة العدد 

في 2015، لكنها ستنتظر لمعرفة متطلبات اإلنتاج.
وينظر المراقبون في قطاع الطاقة في العالم بذهول إلى 
الهب��وط الكبير في منصات الحف��ر في الواليات المتحدة، 
في حين تزيد السعودية عدد منصات الحفر بحثا عن النفط 
والغاز على الرغم من التراجع الحاد ألسعار الخام. لذلك 

ف��إن الرياض حريصة على الحفاظ على ما يع��رف بفائض طاقتها اإلنتاجية، وهي 
القدرة الفريدة للمملكة على زيادة إنتاج النفط على وجه السرعة في أي وقت.

أمين الناصر

بلغ��ت قيم��ة األم��وال الت��ي نس��يها أصحابها في 
حساباتهم في البنوك التركية، ولم يجروا أي معامالت 
بخصوصها خالل 10 سنوات، 36 مليون و323 ألف 

دوالر.
ووفق��ا لقانون البنوك التركي، تم تحديد الحس��ابات 
البنكي��ة الت��ي ل��م يج��ري أصحابه��ا أي معام��الت 
بخصوصها خالل عش��ر س��نوات حتى نهاية كانون 
األول/ديس��مبر 2014، وبل��غ ع��دد تلك الحس��ابات 
299429 حساباً، وبلغت قيمة األموال المودعة فيها 

36 مليون و323 ألف دوالر.
ووفق��ا للقان��ون، بدأ اإلع��الن عن تلك الحس��ابات 
واس��تدعاء أصحابه��ا. ويمكن ألصحاب الحس��ابات 
البنكي��ة عبر موقع اتحاد البنوك التركية، معرفة إذا تم 
االعالن عن حس��اباتهم ضمن الحسابات “المنسية”. 

وف��ي حال ل��م يتواصل 
أصحابه��ا م��ع بنوكهم 
قبل 15 حزيران/يونيو، 
يتم تحويلها إلى صندوق 

التأمين على الودائع.

تركيا: 36 مليون دوالر منسية
في المصارف

التقى وزير الدولة للش��ؤون المالية في مقر وزارة 
المالي��ة بأبوظب��ي عبيد حمي��د الطاير بوزي��ر مالية 
دوقية لوكس��مبورج الكبرى، بيير جراميجنا، والوفد 
المراف��ق له، حيث هدف اللقاء الذي حضره س��عادة 
س��ليمان المزروع��ي، س��فير دولة اإلم��ارات لدى 
لوكس��مبورج، وعدد من المختصين بوزارة المالية، 
إلى مناقش��ة العالقات الثنائية ومحاور التعاون التي 

تربط الدولة ولكسمبورج وسبل تعزيزها.

الطاير يلتقي
وزير مالية لوكسمبرج
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الكويت تدرس فرض ضرائب على الشركات

كش��ف وزي��ر التج��ارة والصناع��ة الكويتي عبد 
المحس��ن المدعج، أن بالده التي تأثرت كثيرا بهبوط 
أس��عار النفط تدرس فرض ضرائب على الش��ركات 
المحلية واألجنبية العاملة في الكويت. وقال: ان بالده 
تتعاون م��ع صندوق النقد الدولي لبح��ث آلية تطبيق 

الضريبة على الشركات.
واض��اف المدعج عقب اجتماع��ه مع وفد صندوق 
النق��د الدولي الذي زار الكوي��ت: ان الصندوق يعتزم 
عم��ل تقرير أول��ي عن كيفية تطبي��ق الضريبة على 
الشركات العاملة في الكويت. وذكر ان الوفد استطلع 

رأي ال��وزارة في بعض مواد قانون الش��ركات الجديد وكيفي��ة ادخال بعض المواد 
الجديدة المتعلقة بالضرائب على الش��ركات الكويتية والشركات االجنبية العاملة في 
بالده. وبيّن أن الصندوق مرتبط منذ سنوات مع الكويت كمستشار لكثير من المشاريع 

الحكومية والخطط التنموية.

عبد المحسن المدعج
وقعت الكويت وتونس اتفاقية تقدم الكويت خاللها 
قرضاً بقيمة 8.5 مليون دينار كويتي )حوالي 28.4 
ملي��ون دوالر( مخصصة الس��تكمال طريق دائري 
ح��ول العاصمة تونس، باإلضافة إلى إقامة منش��آت 

فنية على مستوى السكة الحديدية.
ووقع االتفاقية عن الجانب التونس��ي وزير التنمية 
واالس��تثمار والتعاون الدولي ياس��ين إبراهيم، وعن 
الجان��ب الكويت��ي المدي��ر العام للصن��دوق وللتنمية 

االقتصادية العربية عبد الوهاب احمد البدر.

الكويت تمنح تونس قرضًا
بـ28 مليون دوالر

تحسن أداء االقتصاد الفلسطيني

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة األعمال لشهر آذار/مارس 
2015، والتي تش��ير إلى تحّس��ن دورة األعمال في االقتصاد الفلس��طيني بش��كل 
ملموس خالل شهر آذار/مارس الماضي  إلى نحو 12.2 نقطة، مقارنة مع الشهر 

السابق )2.4 نقطة(، والشهر المناظر من العام الماضي )8.6 نقطة(.
يأتي هذا التحّس��ن مدفوعاً بتحّس��ن واضح في قيمة المؤشر في الضفة الغربية، 
بارتفاع��ه من نح��و 3.3 نقطة في ش��باط/فبراير الماضي، إلى نح��و 16.2 نقطة 
خالل الش��هر الماضي، جّراء تحسن أداء جميع القطاعات بنسب متباينة، باستثناء 
تراجع��ات طفيفة في صناعة الغذاء والصناع��ات الكيماوية والدوائية. كما انعكس 
هذا التحسن على مس��توى التفاؤل بين أوساط المنشآت الصناعية وإمكانية ارتفاع 
الطلب واإلنتاج خالل األشهر القادمة بعد انتهاء أزمة حجز أموال المقاصة، وهي 
األزم��ة التي تس��ببت في تراجع مس��تويات الطلب الكلي واإلنت��اج  إثر التأخر في 
صرف رواتب موظفي القطاع العام )تم صرف حوالي 60 % منها للشهر الثالث 

على التوالي(.
أما في قطاع غزة، فال يزال المؤش��ر يش��هد تراجعاً للش��هر الثاني على التوالي، 

منخفض��اً إلى نح��و 14.2- 
نقطة خالل الشهر الماضي، 
مقارنة مع حوال��ي 12.8- 
نقطة خالل ش��هر ش��باط/
فبراي��ر الماض��ي ف��ي ظل 
اس��تمرار انخفاض مستوى 
اإلنت��اج والعمال��ة، وتراكم 

مستويات المخزون.

قرر صن��دوق النق��د الدولي اإلفراج ع��ن الدفعة 
المس��تحقة م��ن الق��رض ل��ألردن بموج��ب اتف��اق 
دوالر  ملي��ون   200 البال��غ  االئتمان��ي  االس��تعداد 
بع��د مصادقة مجل��س الصندوق عل��ى تقرير جولة 

المراجعة السادسة لالقتصاد األردني.
وكان األردن قد تس��لم من الصندوق مبلغ 125.4 
مليون دوالر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014 
بع��د المصادق��ة عل��ى تقري��ر الجولة الخامس��ة من 
المراجعات الدورية ألداء االقتصاد الوطني بموجب 
االتفاق االئتماني الذي أبرمت��ه المملكة األردنية مع 
الصن��دوق في ش��هر آب/أغس��طس 2012 والبالغ 

ملياري دوالر.
وق��ال الصن��دوق إن االقتص��اد األردن��ي يواجه 
بيئ��ة إقليمية صعبة، تتص��در أحداثه��ا الصراعات 
في س��وريا والعراق، وم��ا يترتب عليه��ا من تكلفة 
عالية الس��تضافة الالجئين، وتعطل طرق التجارة، 

وضغوط اإلنفاق على المتطلبات األمنية.

صندوق النقد يقرض األردن
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األردن مالذ آمن للمستثمرين

أكد رئيس غرفة تجارة 
عمان عيس��ى حيدر مراد 
أن بيئ��ة األعمال األردنية 
رغم حالة عدم االستقرار 
السياس��ي واألمن��ي الذي 
دول  بع��ض  تعيش��ه 
المنطق��ة ما زال��ت المالذ 
اآلم��ن ل��رؤوس األموال 

والمس��تثمرين. وقال مراد خالل لقائه وفدا من مركز األعمال العربي االوسترالي 
أن “األردن تمك��ن من الحفاظ على أمنه واس��تقراره السياس��ي ما وفر بيئة جاذبة 
وحاضن��ة لألعم��ال”، ودعا لالس��تفادة م��ن االتفاقي��ات التي وقعته��ا المملكة مع 
مختل��ف التكتالت االقتصادية العالمية، كاتفاقية التب��ادل التجاري الحر مع أميركا 
واالتفاقي��ات التجارية الموقعة مع كن��دا واالتحاد األوروبي ومنطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى وأخرى ثنائية مع دول متعددة.
م��ن جهته، أكد رئيس الوفد الرئيس الس��ابق لغرفة التجارة العربية االوس��ترالية 
ريموند نجار وجود اهتمام رسمي عالي المستوى ومن القطاع الخاص االوسترالي 

لتنمية عالقات البلدين االقتصادية وتعزيزها وإقامة شراكات تجارية واستثمارية.

كشف وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن 
أم��ام البرلم��ان البريطاني ع��ن الموازن��ة األخيرة 
للحكوم��ة الحالية قب��ل االنتخابات العامة في 7 أيار/ 
ماي��و 2015. وقال أوزب��ورن إن الموازنة الجديدة 
للعام المالي المقبل س��وف تش��هد عدة إجراءات من 

شأنها دعم النمو االقتصادي، وخفض العجز.
وقام أوزبورن بخفض الضرائب على النفط وأعلن 
عن حوافز اس��تثمارية في مس��عى إلنعاش صناعة 
النف��ط والغ��از المتعث��رة في بحر الش��مال. وتوقفت 
االس��تثمارات في قطاع النفط والغاز البريطاني في 
بحر الشمال الذي يدر للحكومة نحو 5 مليارات جنيه 
إس��ترليني )7.33 ملي��ار دوالر( س��نويا مع ارتفاع 
التكاليف لمستويات قياسية، إضافة إلى هبوط أسعار 
النف��ط في اآلون��ة األخيرة الذي جع��ل حوض بحر 

الشمال المتقادم من أقل المناطق جاذبية في العالم.

بحر الشمال يفقد جاذبيتة

أع��رب وزير النفط 
الكويتي عل��ي العمير 
عن قلقه من انخفاض 
أس��عار النف��ط نظ��را 
موازنة  عل��ى  لتأثيره 
الكوي��ت، وق��ال ان��ه 
ال خي��ار آخ��ر ل��دى 
اإلبقاء  س��وى  أوب��ك 

على إنتاجها مس��تقرا كي ال تخسر حصتها السوقية.
وأض��اف انه يتوقع بعض التقلبات في أس��عار النفط 

ولكنه يأمل بتحسن الوضع قرب نهاية عام 2015.
 ق��ال العمير “إذا كان هناك أي نوع من الترتيبات 
مع المنتجين خارج أوبك فسنكون في غاية السعادة”.

هبوط النفط يثير قلق الكويت

علي العمير

مساعدة أثينا بتنفيذ سلسلة إصالحات

ومنظمة  اليون��ان  وقع��ت 
والتنمية  االقتصادي  التعاون 
اتفاقا يهدف إلى مساعدة أثينا 
ف��ي تنفيذ سلس��لة إصالحات 
ضروري��ة إلقناع ش��ركائها 
في االتح��اد األوروبي بإعادة 
ح�زم���ة  ع�ل���ى  التف��اوض 
المس��اعدات المالي��ة البال��غ 

قيمته��ا 240 مليار يورو )254 ملي��ار دوالر(. وقال األمين العام لمنظمة التعاون 
االقتصادي انجيل كوريا، أن “المنظمة س��تبذل كل ما في وسعها لمساعدة اليونان. 
وأوق��ف الدائنون الدوليون صرف المزيد من أم��وال الدعم المالي لليونان انتظارا 

لمراجعة لبرنامج الحكومة الجديدة لإلصالح.
وح��ّذر خبراء اقتصاديون انه من دون ضخ أم��وال جديدة قد تعجز اليونان عن 

سداد التزاماتها المالية”.
ومتحدثا في العاصمة الفرنسية عقب محادثات في مقر منظمة التعاون االقتصادي 
التي تضم الدول الصناعية، قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أنه “ال 
يوجد سبب للقلق، حتى إذا لم يتم صرف شريحة من األموال في موعدها فإن اليونان 
ستفي بالتزاماتها”. وأضاف إن “منظمة التعاون االقتصادي ستساند حكومته بتنفيذ 

إصالحاتها التي تهدف إلى إنهاء سنوات من تقشف الميزانية”.
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قالت مصادر نفطية، “أن ديون العراق المس��تحقة 
للش��ركات النفطية التي تقوم بتطوير حقوله العمالقة 
تتزايد في داللة أخرى على تأثير هبوط أس��عار النفط 
عل��ى إي��رادات ثاني أكبر بلد منت��ج للخام في منظمة 
أوبك. وتعمل ش��ركات نفطية غربية من بينها رويال 
داتش شل وإكسون موبيل في حقول العراق الجنوبية 
بموج��ب عقود خدم��ة تتضم��ن حاليا رس��وما ثابتة 
بالدوالر على الكميات اإلضافية المنتجة. ومع هبوط 
أس��عار النفط بنح��و النصف إلى حوال��ي 56 دوالرا 
للبرميل م��ن 115 دوالرا في حزيران/ يونيو 2014  
فإن كميات الخام المطلوبة لسداد مستحقات الشركات 
تضاعفت تقريبا وهو ما يخفض إيرادات الحكومة”. 

ونتيج��ة له��ذا، قال��ت المص��ادر أن “الع��راق ال 
يعط��ي الش��ركات النفطية الكميات المس��تحقة مقابل 
رس��وم الخدمة ويقوم بدالً من ذلك في بعض األحيان 
بتخصي��ص المزي��د م��ن الش��حنات للش��ركات التي 
تش��تري خامه نق��دا بموجب عقود مح��ددة األجل في 
جداول مواعيد ش��هرية”. وأب��دت الحكومة العراقية  
قلقها في آذار/مارس الماضي، حينما قال وزير النفط 
ع��ادل عبد المهدي إن الحكوم��ة تراجع صفقاتها مع 
الش��ركات ألن التكلفة المالية لعق��ود الخدمة ارتفعت 
إل��ى درجة ال يمكن تحملها،. وبموجب العقود الحالية 
المحددة األجل، ستصل المبالغ المستحقة على العراق 
للشركات الدولية في 2015 إلى 18 مليار دوالر. ولم 
يذكر رقما لع��ام 2014. وإذا زاد الع��راق صادراته 
فإن ذلك سيساعده، لكن مرفأ البصرة النفطي والمنافذ 
األخ��رى في الجنوب ال تس��تطيع تصدي��ر أكثر من 
2.7 مليون برميل يوميا، ما يقلص المجال أمام زيادة 
الص��ادرات، لذا فإن العراق يعرض على الش��ركات 
ش��حنات من خ��ام كركوك ويتم تصدي��ره عبر ميناء 

جيهان في تركيا بدال من خام البصرة كبديل للسداد.

أسمنت ينبع تشّيد محطة كهربائية تراكم ديون العراق المستحقة
للشركات النفطية

بدأت شركة اس��منت ينبع أعمال إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستغالل 
الطاقة الحرارية المهدرة عن عمليات التصنيع مع إحدى الشركات الصينية بتكلفة 

231.75 مليون لاير )61.8 مليون دوالر(.
وقالت الشركة في إعالن نشرته على موقع السوق المالية “تداول” أنه سيتم تمويل 
إنشاء المحطة عن طريق البنك األهلي التجاري. وتوقعت االنتهاء من إنشاء محطة 
توليد الطاقة الكهربائية باس��تغالل الطاق��ة الحرارية المهدرة عن عمليات التصنيع 
ف��ي الرابع من كان��ون الثاني/يناير 2017، مبينة إن إنش��اء المحط��ة من المتوقع 

أن يؤث��ر عل��ى نتائج الش��ركة 
إيجاب��ي ألنها س��تعمل  بش��كل 
على رفع كفاءة طحن األسمنت 
في الش��ركة بمقدار مليون طن 
أس��منت في الع��ام الواحد، وأن 
األث��ر المالي س��يظهر مع بداية 
المشروع، فيما سيتم بدء اإلنتاج 
التجريبي ف��ي األول من كانون 

األول/ديسمبر 2016.

زحمة السير تكبد لبنان ملياري دوالر سنويًا

أظهرت دراس��ة ميدانية أعدتها “األكاديمية اللبنانية الدولية للسالمة المرورية” 
LIRSA، أن أس��باب زحمة الس��ير في لبنان تعود إلى قصر ش��بكة المواصالت، 
ازدياد عدد المركبات، غياب النقل العام، عدم وجود مواقف للسيارات، عدم إجراء 
دراسة جدوى مرورية للمجّمعات واألبنية المنشأة، غياب التنظيم المدني، عشوائية 

الترخيص لورش األشغال، وعدم وجود إدارة مرور.
وفي جولة سريعة على األرقام، كشفت احصاءات LIRSA أن “عدد المركبات 
في لبنان ال يقل عن مليون و500 ألف مركبة، يدخل منها 400 ألف إلى العاصمة 

بيروت يومياً، مما يؤثّر سلباً في وضع الطرق وطبيعة الحركة المروريّة”.
على خٍط مواٍز، أشارت دراسات أعدتها جامعتا هارفرد ولويزيانا األميركيتان 
والحكوم��ة اللبنانية إلى أن خس��ائر الدخ��ل القومي اللبناني نتيجة زحمة الس��ير، 
تص��ل إل��ى ملي��اري دوالر س��نوياً، وذل��ك بفع��ل الوق��ت الضائع ال��ذي يخفّف 

الطاق��ة،  وح��رق  اإلنتاجي��ة، 
وصيانة السيارات، إضافةً إلى 
ثن��ي المواطني��ن عن التس��ّوق 
تفادي��اً لقضاء وق��ت طويل في 

الس��يارة.
ويالحظ أن الخس��ائر تتراكم 
في ظل غياب تنفيذ الخطط التي 
من ش��أنها التخلّ��ص من زحمة 

السير.

عادل عبد المهدي
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افتتح وزي��ر الكهرباء والطاقة المتجددة المصري 
محمد شاكر ووزير الدولة اإلماراتي سلطان الجابر 
أول محط��ة توليد كهرب��اء تعمل بالطاقة الشمس��ية 
في مدينة س��يوة بطاقة 10 ميغاواط، التي ستس��اهم 
بتغطي��ة حاجاته��ا بالكام��ل م��ن الطاق��ة الكهربائية 
وتحقيق التنمية االقتصادي��ة واالجتماعية من خالل 
إنشاء العديد من المشاريع الكبرى، فضالً عن توفير 

فرص عمل لتشغيل اليد العاملة.
وتوق��ع ش��اكر أن يعم��ل مش��روع المحطة على 
الوفاء بحاجات مدينة س��يوة م��ن التغذية الكهربائية 
تفعي��الً لتوجه الحكومة الس��تغالل الطاق��ة المتجددة 
وتقلي��ل الكلفة التي تتحمله��ا المحافظة لتأمين الوقود 

لمحطات الديزل.

توجه لتعزيز دور الشركات الخاصة في عمان مصر: افتتاح أول محطة لتوليد 
الطاقة الشمسية

المنطق��ة  إدارة  مجل��س  رئي��س  ق��ال 
االقتصادي��ة الخاصة بالدق��م رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة لس��وق المال في سلطنة 
عمان يحيى بن س��عيد الجاب��ري: إن عدد 
ش��ركات القطاع الخاص في السلطنة يبلغ 
حوال��ي 90 % من عدد الش��ركات العاملة 
في االقتصاد العماني إال أن مس��اهمتها في 
الناتج اإلجمالي المحلي ال تزال متواضعة 
ودون المأمول قياس��ا بمتوس��ط مس��اهمة 

ش��ركات هذا القطاع في الناتج اإلجمالي القتصادي��ات دول العالم المختلفة، األمر 
الذي يستلزم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتعزيز أداء شركات هذا القطاع باتجاه نموها 
وديمومة عملها وهذا يس��تدعي ضرورة وضع إس��تراتيجية لتطوير أداء وهيكلية 

هذه الشركات لتفعيل دورها في النشاط االقتصادي.
وأضاف الجابري: ال ش��ك أن نمو ش��ركات هذا القط��اع وتهيئة كافة الظروف 
والمقومات الس��تمرار عملها يساهم في خلق نمو اقتصادي حقيقي وفاعل وهذا ما 
انعك��س في تزاي��د االتجاه في العديد من الدول نحو دعم ش��ركات القطاع الخاص 
ورفع مس��توى مس��اهمته في النش��اط االقتصادي من خالل تشجيعها على التحول 
إلى مساهمة عامة إضافة إلى خصخصة الشركات الحكومية لتوسيع مكانة القطاع 
الخ��اص المؤسس��ي في النش��اط اإلقتصادي، لم��ا يتمتع به من مزايا تتس��م بروح 
المبادرة وديناميكية اإلبداع واإلبتكار والتجديد في النشاط اإلقتصادي والقدرة على 

النمو والبقاء.

يحيى بن سعيد الجابري

أكبر ميناء للصيد البحري في عمان  

قال وكيل وزارة الزراعة والثروة الس��مكية للثروة الس��مكية في سلطنة عمان، 
الدكت��ور حمد بن س��عيد العوف��ي: إن النصف الثاني من العام 2015 سيش��هد بدء 
األعمال اإلنشائية في اكبر ميناء للصيد البحري في السلطنة بوالية الدقم بالمنطقة 
الوس��طى وتبل��غ تكلفت��ه أكثر م��ن 30 ملي��ون لاير عمان��ي )78.2 مليون دوالر 

أميركي(.
ويش��مل مش��روع الميناء الذي س��يكون بعمق )6 أمتار( كاس��را لألمواج بطول 
2243 مترا وآخر بطول 1175 مترا ورصيف لس��فن الصيد الساحلي بطول 850 
مترا لتحميل وتنزيل األسماك وخمسة مراسي عائمة لقوارب الصيد الحرفي ورافعة 
إلصالح السفن وحوض بحري تبلغ مساحته مليون وستمائة ألف متر مربع ومساحة 

األبني�ة  إلقام�ة 
م�ي������ة  ل�خ�د ا
اإلدارية والفنية 
تبل�غ  المس�اندة 
ألف متر   240

مربع.

المتح��دث  ق��ال 
الحكوم��ة  باس��م 
اإليرانية محمد باقر 
أن “بالده  نوبخ��ت 
لم تحصل بعد على 
دوالر  ملي��ار   7.8
للنفط  مبيع��ات  عن 
الخ��ام في األش��هر 

القليلة الماضي��ة ألن العقوبات الغربية تبقي طهران 
معزولة عن النظام المصرفي العالمي. وتقول إيران 

إن العقوبات غير قانونية”.
وأضاف نوبخت إن “إجمال��ي اإليرادات النفطية 
ف��ي االثني عش��ر ش��هر الماضية بل��غ 52.8 مليار 
دوالر، وإن مش��تري النف��ط اإليراني هم باألس��اس 

الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا”.

7.8 مليارات دوالر مدفوعات
نفطية مستحقة إليران

محمد باقر نوبخت
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قال وزير االقتصاد 
إيمانوي��ل  الفرنس��ي 
ب��الده  إن  ماك��رون: 
اإلنف��اق  س��تخفض 
بمقدار 50 مليار يورو 
)56 مليار دوالر( بين 
عامي 2015 و2017 
بأه��داف  لاللت��زام 
األوروب��ي  االتح��اد 

الخاص��ة بالميزانية لكنها لن تخف��ض أكثر من ذلك 
عل��ى الرغم م��ن الدعوات التي توجهه��ا المفوضية 

األوربية لهذا الغرض.
وأض��اف: س��نصل إلى ه��دف 3 % عج��زا في 
الميزاني��ة في عام 2017. وق��ال: إن أي تخفيضات 
أخرى لإلنفاق في الميزانية ستكون ضارة باالقتصاد 

الفرنسي واقتصاديات منطقة اليورو.

فرنسا تعتزم خفض اإلنفاق

إيمانويل ماكرون

4.8 مليارات دوالر خسائر “اريفا” الفرنسية

أك��دت ش��ركة اريف��ا الفرنس��ية، أحد 
عمالق��ة الصناع��ة النووي��ة ف��ي العالم، 
أن خس��ائرها بلغ��ت 4.8 ملي��ار دوالر 
وكش��فت   .2014 س��نة  ف��ي  أميرك��ي 
“اريف��ا” عن المرحل��ة األولى من خطة 
العالج الت��ي تتضمن بيع أصول وإعادة 

تركيز أنشطتها.
وقال المدير العام الريفا فيليب كنوش 
أن “المجموعة التي يعمل فيها 45340 

ش��خصا، ثلثاهم في فرنس��ا، ال تس��تبعد إلغاء وظائف”، مضيفاً إنه “في حال كان 
هناك صرف من الخدمة سنفعل كل ما هو، ألن يجري ذلك على أساس طوعي”.
وقال��ت المجموعة التي تملك الدولة 87 % منها أنها “تعتزم توفير مليار دوالر 
بحلول 2017 عبر البحث عن مصادر جديدة للمشتريات وتحسين اإلنتاجية بشكل 
كبي��ر والتوزي��ع الجغرافي، وتأمل الش��ركة في أن تعود خالل ثالث س��نوات إلى 

مستوى مشابه لمنافساتها العالميات”.
وتعود خس��ائر “اريفا” إلى صعوبات تمثلت في تأخير وارتفاع اكالف مشاريع 
في فنلندا وفرنس��ا، وللصفقة الخاسرة لشراء ش��ركة اورامين المنجمية الكندية في 
2007 وكس��اد القطاع النووي منذ حادث فوكوش��يما في الع��ام 2011 في اليابان 

وخسائر في قطاع الطاقة المتجددة.
وتعّول “اريفا” على س��وق آسيا، وخصوصاً الصين، التي وقّعت معها قبل سنة 
اتفاقاً اس��تراتيجياً حول مفاعلي “تايش��ان 1 و2” اللذين يتقدمان بس��رعة اكبر من 

مفاعلي فنلندا وفرنسا.

فيليب كنوش

ارتفاع مخزونات القطن العالمية

رفع��ت اللجن��ة االستش��ارية الدولي��ة للقطن 
توقعاته��ا  للمخزون��ات العالمي��ة ف��ي الس��نة 
توقع��ات  أن  إذ   2015-2016 المحصولي��ة 
انخفاض الطلب تطغى على التوقعات بانخفاض 
اإلنت��اج. وجاءت الزيادة في المخزونات بمقدار 
0.02 مليون طن إلى 21.41 مليون طن في حين 
خفضت اللجنة توقعاتها للطلب العالمي وعزت 

ذلك إلى تراجع االستهالك في الصين وتركيا وباكستان. وقالت اللجنة إن االستهالك 
في تركيا س��يهبط 4 % إلى 1.3 مليون طن في الس��نة المحصولية 2015-2016 
التي تبدأ في أول آب/أغسطس مع إغالق المحالج ذات اآلالت المتقادمة واستمرار 

األسعار المنخفضة لأللياف الصناعية في تقليص حصة القطن في السوق.
ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على الواردات في الصين 7 % إلى 6.4 مليون 
طن بس��بب تعديل للسياس��ة المتبعة وفي باكس��تان 9 % إلى 367 ألف طن بسبب 

ارتفاع المحصول.

أق��ر مجلس الوزراء الفلس��طيني موازنة طوارئ 
للع��ام 2015 م��ع اس��تمرار إس��رائيل ف��ي احتجاز 
أم��وال الضرائ��ب الفلس��طينية التي تش��كل ما يزيد 
عل��ى ثلثي إي��رادات الحكومة. وقال��ت الحكومة أن 
مش��روع الموازنة يأتي في ظ��روف صعبة ومعقدة 
تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقي 
بظالله��ا الثقيلة على قدرة الحكومة على االس��تجابة 

لالستحقاقات المطلوبة منها على كافة األصعدة.
وبلغ��ت الموازنة العامة للس��لطة الفلس��طينية في 
العام 2014 حوالي 4.2 مليار دوالر ووصل العجز 
فيها إلى 1.3 مليار دوالر. وينص القانون األساس��ي 
الفلس��طيني على وج��وب إق��رار الموازن��ة العامة 

للحكومة قبل حلول 31 آذار/مارس من كل عام.

الحكومة الفلسطينية
تقر موازنة طوارئ
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خط أنابيب روسي يثير قلق أوروبا

قال نائ��ب رئي��س المفوضية االوروبية لش��ؤون 
الطاقة ماروس س��يفكوفيتش، أنه يجب التش��اور مع 
االتح��اد األوروب��ي بخص��وص أي ق��رار لمد خط 
أنابيب لنقل الغاز الروسي عبر تركيا مؤكدا أن مثل 
هذه الخطوة ال ينبغي أن تخالف أي التزامات قانونية 

سابقة عليها.
وفي كانون األول/ ديس��مبر 2014  تخلت روسيا 
عن مش��روع س��اوث س��تريم الذي تبل��غ تكلفته 40 

ملي��ار دوالر بع��د اعتراضات من االتحاد األوروبي خش��ية اإلفراط في س��يطرة 
روس��يا على إمدادات الغاز ألوروبا من خالل خط أنابيب يمر تحت البحر األسود 
إلى بلغاريا وينقل 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا. وبدال من ذلك 
أعلنت غازبروم ش��ركة تصدير الغاز الروسية في كانون الثاني/يناير 2015 أنها 
تن��وي م��د خط أنابيب غاز تحت المياه وبنفس الطاق��ة إلى محطة على الحدود بين 

تركيا واليونان لم يتم بناؤها بعد وذلك بحلول عام 2016.
وعبّر س��يفكوفيتش عن قلقه من احتمال تحويل اإلمدادات من مس��اراتها الحالية 
عب��ر أوكرانيا إلى الخط التركي المقترح، وقال: حين نتحدث عن إمدادات ضخمة 
للعمالء في أوروبا ال يمكن تبني مثل هذا القرار من دون مناقشته معهم أو من دون 

التحدث مع االتحاد األوروبي ومع المفوضية األوروبية.
واالتحاد األوروبي هو أكبر مس��تهلك للطاقة في العالم، وينفق 400 مليار يورو 

)423.7 مليار دوالر( سنوياً على واردات النفط والغاز.

ماروس سيفكوفيتش

وظائف بعد رفع حظر صادرات النفط األميركي

ذك��ر تقرير أن رف��ع الواليات 
المتح��دة حظ��ر ص��ادرات النفط 
الخ��ام المف��روض من��ذ 40 عاما 
م��ن ش��أنه أن يتيح نطاقا واس��عا 
من الوظائف في سلس��لة التوريد 

المرتبطة بأنش��طة الحفر وف��ي االقتصاد بصفة عامة حتى ف��ي الواليات التي تنتج 
كميات ضئيلة من الخام أو ال تنتج نفطا أصالً. وأضاف تقرير آي.اتش.اس الذي يقيّم 
تأثي��ر تحرير تجارة الخام األميركي أن رفع الحظر س��يتيح ما بين 394 ألفا و859 

ألف وظيفة سنويا من عام 2016 حتى عام 2030.
وذك��ر التقرير أن 10 % فقط من الوظائف س��يتاح في اإلنتاج الفعلي للخام بينما 
س��يأتي 30 % من سلس��لة التوريد و60 % من باقي قطاعات االقتصاد.والوظائف 
التي ستتاح في سلسلة التوريد ستتوفر في صناعات تدعم أعمال الحفر مثل صناعة 
الشاحنات التي تستخدم في حقول النفط وأعمال البناء وتكنولوجيا المعلومات والسكك 
الحديدية. وقد أُعد التقرير برعاية شركات للطاقة من بينها كونوكو فيليبس وإكسون 
موبيل وبايونير ناتشورال ريسورسيز. ويفترض التقرير أن أنشطة الحفر لن تتباطأ 

بسبب حمالت جماعات الحفاظ على البيئة وجماعات أخرى.

اتفق��ت ش��ركتا الفارج وهولس��يم على الش��روط 
المالي��ة والقيادة الجديدة إلنقاذ خططهما لتكوين أكبر 
ش��ركة لصناعة األس��منت ف��ي العالم بعدم��ا كانت 

المفاوضات على شفا االنهيار.
واتفق الجانبان على معدل جديد لمقايضة األس��هم 
بحيث تتم مبادلة كل تس��عة من أسهم هولسيم بعشرة 
م��ن الف��ارج كما س��يصبح برون��و الف��ون الرئيس 
التنفيذي لالفارج رئيسا مشاركا لمجلس إدارة الكيان 
الجدي��د بدال من الرئيس التنفيذي له كما كان مخططا 
له في األصل. وكان دور الفون عقبة رئيسية بالنسبة 
لهولسيم التي مقرها سويس��را والتي هددت بالتخلي 
عن الصفقة ما لم يتم التفاوض مجددا على الشروط.
وكانت الشركة السويسرية شككت في قدرة الفون 
عل��ى الوف��اء بالتخفيضات في التكالي��ف المتصورة 
ف��ي إطار االتفاق المزمع وفق ما ذكرته مصادر في 

وقت سابق.
وبموج��ب االتفاق المعدل س��يكون الفون رئيس��ا 
مش��اركا لمجلس اإلدارة إلى جانب فولفغانغ ريتزله 
رئيس مجلس إدارة هولس��يم. وس��وف يقترح الفون 
رئيس��ا تنفيذيا جدي��دا  يتعين أن يقبل��ه مجلس إدارة 
هولس��يم. والمعدل الجديد لمقايضة األسهم يعني أن 
مساهمي هولسيم سيمتلكون 55.6 % في المجموعة 

الجديدة بدال من 53 % في الخطط السابقة.
وقالت : ان مساهمين رئيسيين منهما أكدوا دعمهم 
للشروط المعدلة لالندماج دون أن تحددا أسماء. كان 
ناصف س��اويرس ال��ذي يمتل��ك 16 % في الفارج 
ق��د أعل��ن  أنه يؤي��د الصفقة وأنه لي��س قلقا من عدم 
تصويت مس��اهمي هولس��يم لصالحها. وبات متوقعا 
اآلن إتم��ام الصفقة ف��ي تموز/يوليو 2015 بدال من 

حزيران/يونيو كما كان متوقعا في السابق.

“الفارج” و”هولسيم” تتفقان
على االندماج

فولفغانغ ريتزله برونو الفون
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أق��ر مجل��س الن��واب 
قياس��ية  موازنة  الياباني 
س��نوية تبلغ نحو 96.34 
تريليون ين )793 مليار 
بأنه��ا  وصف��ت  دوالر( 
منعطف باتج��اه إصالح 
تدريج��ي للمالي��ة العامة 
في ه��ذا البلد الذي يعاني 

م��ن مديونية كبي��رة. ووصفت الموازنة بأنها األش��د 
صرام��ة، لكنها ال تضحي بدع��م النمو وال بالضمان 
االجتماع��ي، وبدرجة أقل باألمن القومي، كما رئيس 

الوزراء شينزو أبي عند عرضه قانون المالية هذا.
وبش��كل عام سجلت الموازنة للس��نة التي تمتد من 
نيس��ان/أبريل 2015 إلى آذار/مارس 2016 ارتفاعا 
نسبته 0.5 %. ويفترض أن يتم تمويل اإلنفاق بدرجة 
أكب��ر من العائدات الضريبية وبدرجة أقل من إصدار 
س��ندات جديدة للخزينة. وخصصت موازنة قياس��ية 
تبلغ 4.89 تريليون ين )40.25 مليار دوالر( للدفاع، 
بينما تسعى حكومة أبي لتعزيز مراقبة المياه اإلقليمية 
وسط خالفات دبلوماسية مع الصين على السيادة على 

جزر في بحر الصين الشرقي.

البنك الدولي يتوقع تحسن اقتصادات المنطقة 793 مليار دوالر حجم موازنة اليابان

اعتب��ر نائب رئيس البن��ك الدولي لمنطقة 
الشرق األوسط وش��مال أفريقيا حافظ غانم، 
أن “عدم االس��تقرار من��ذ انتفاضات الربيع 
العرب��ي ف��ي 2011 هو التح��دي األكبر في 
المنطق��ة حالي��اً، لكن البنك متفائ��ل بإمكانية 
الخ��روج من الوضع الحالي نظراً ألنه يرى 

بوادر تحسن.
وق��ال غانم وه��و أول مص��ري وعربي 
يش��غل منصب نائ��ب رئيس البن��ك لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا إن البنك متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالي 
“ألننا نرى تحسنا، ربما ليس بالسرعة المرغوبة لكن يوجد تحسن”.

وأضاف إن “أهم اس��تفادة يمك��ن أن نقدمها لدول المنطقة ه��ي خبرتنا في دول 
مختلفة، دول أخرى واجهت نفس المش��اكل مثل البرازيل والمكسيك”. وأشار إلى 
أن مع��دالت النمو في العديد م��ن دول المنطقة قبل انتفاضات الربيع العربي كانت 

“محترمة جدا” تزيد على 5 % في مصر وتونس “لكن الناس كانوا غاضبين”.
وقال غانم “هدفي أن أساعد الحكومات على تحقيق معدالت نمو كما كانت وأن 

أساعدها على وصول النمو للناس”.

حافظ غانم شينزو أبي

حصل الرئيس التنفيذي 
لشركة رويال داتش شل 
النفطي��ة العمالقة بن فان 
بيوردن على أجر إجمالي 
24.2 مليون يورو )26 
ملي��ون دوالر( عن العام 
2014 ليصبح واحدا من 
أعلى الرؤس��اء أجرا في 
على  المدرجة  الشركات 

المؤشر فايننش��ال تايمز 100 البريطاني بالرغم من 
االنخفاض الحاد ألسعار النفط العام الماضي.

وقالت الشركة أن “إجمالي دخل فان بيوردن يشمل 
5.6 مليون يورو كراتب ش��هري ومكافآت وأس��هما 

باإلضافة إلى مستحقات التقاعد وبنود أخرى”.

26 مليون دوالر لرئيس “شل”

بن فان بيوردن

10 مليارات دوالر من الصين الى فنزويال

كش��ف مس��ؤول كبي��ر ف��ي 
شركة النفط الفنزويلية المملوكة 
للدول��ة بترلي��وس دي فنزويال 
أن الصي��ن س��تقرض فنزويال 
حوال��ي 10 مليارات دوالر في 
األشهر المقبلة نصفها في إطار 
للتمويل والنصف  ثنائ��ي  اتفاق 

اآلخر لتطوير حقول نفطية.
واألموال الجديدة مبعث سرور لفنزويال التي تواجه ضائقة مالية، ومن المرجح 
أن تزيد ثقة الس��وق في قدرة البلد العض��و بمنظمة “أوبك” على الوفاء بالتزامات 

ديونه. وارتفعت أسعار السندات الفنزويلية عقب أنباء القرض.
وتح��رص الصين العطش��ى للطاقة عل��ى أن يكون لها موطئ ق��دم في فنزويال 
الت��ي تمل��ك أكبر احتياطيات نفطية في العالم في إطار تحرك أوس��ع تقدم فيه بكين 
تموي��الت بمليارات ال��دوالرات لضمان إمدادات من الخ��ام. وتكون القروض في 
الغالب مشروطة باس��تئجار شركات صينية للتشييد واألعمال الهندسية والخدمات 

النفطية.
وأقرض��ت الصين بالفعل فنزويال أكثر م��ن 45 مليار دوالرأميركي  في مقابل 
تس��ديدها بالنفط والوقود. وفي العادة يجري إيداع األموال في صناديق تركز على 

تطوير البنية التحتية والتنمية االقتصادية.
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روسيا تدرس فتح سوق التمويل اإلسالمي

قدم نواب روس للبرلمان مش��روع قانون لمس��اندة التمويل اإلس��المي سعيا إلى 
اجتذاب تدفقات رأس المال في وقت اشتد فيه الركود االقتصادي في روسيا بسبب 

العقوبات الغربية على موسكو وهبوط اإليرادات النفطية.
ويقت��رح المش��روع الذي أرس��ل إلى دوم��ا الدولة المجلس األدنى من مجلس��ي 
البرلمان الس��ماح للبنوك باالشتغال في األنش��طة التجارية وهو مفهوم رئيسي في 
الكثير م��ن هياكل المعامالت المس��تخدمة في منتجات التمويل الموافقة للش��ريعة 
اإلس��المية. ومع أنه ال تزال توجد عقبات أخرى كثيرة، فإن المش��روع ينظر إليه 
باعتب��اره خطوة أولى لحفز تطوير قطاع س��جل نموا في خانة العش��رات في عدة 
بلدان خليجية وفي جنوب شرق آسيا لكنه يلقي صعوبات في االنطالق في روسيا.

يجت��از  أن  ويج��ب 
مش��روع القانون ثالث 
ق��راءات ف��ي مجل��س 
الدوم��ا قب��ل أن ينتق��ل 
المجل��س األعلى  إل��ى 
ثم إلى مكت��ب الرئيس 
فالديمير بوتين لتوقيعه 

ليصبح قانونا.

ترام “ترولي دبي” يستعد لالنطالق

تس��تعد “إعمار العقارية” إلطالق خدمة ترام “ترولي دبي”، وذلك مع وصول 
أولى عربات الترام إلى بوليفارد محمد بن راشد وسط مدينة دبي.

وتعم��ل عرب��ات الترولي بالهيدروجي��ن والطاقة الكهربائي��ة وتمتاز بتصميمها 
الكالسيكي المنسجم مع أجواء “وسط مدينة دبي”.

ومن المقرر أن يبلغ طول شبكة “ترولي دبي” 7 كيلومترات على امتداد “وسط 
مدينة دبي” الذي تبلغ مس��احته 500 فدان، عل��ى أن تعبر المرحلة األولى الممتدة 
على مس��افة كيلومتر واحد بين عدد من أش��هر الوجهات العالمية مثل برج خليفة 
ودب��ي مول ودبي فاونتن وس��وق البحار وبوليفارد محمد بن راش��د. وتبلغ الطاقة 

ل�“ترول��ي  االس��تيعابية 
دب��ي” 74 راكب��اً ف����ي 
عرب��ة م��ن طابقين، مع 
ف��ي  الجل��وس  إمكاني��ة 
ف��ي  أو  الطل��ق  اله��واء 

القسم المكيّف.
ويس�اهم ت�رام “ترولي 
دب��ي” بتعزي��ز ارتب��اط 
مختل�ف أرج�اء “وس��ط 
مدينة دبي” وتسهيل تنقل 

الزوار والسكان بينها.

ارتفعت مبيعات أجهزة االنس��ان اآللي لألغراض 
الصناعي��ة بنس��بة 27 % خ��الل الع��ام 2014 على 
مس��توى العالم، مدفوعة بنم��و الطلب لدى صناعات 
السيارات وااللكترونيات، خاصة في الصين وكوريا 
الجنوبية. وقال االتحاد الدولي ألجهزة االنسان اآللي: 
ان نحو 225 ألف جهاز بيعت في 2014 ثلثاها تقريبا 
في آسيا، وأن المبيعات في الصين وهي بالفعل األكبر 
في سوق أجهزة االنسان اآللي البالغ قيمتها 9.5 مليار 
دوالر قف��زت 54 % إلى نحو 56 ألف وحدة. ووزع 
موردون محليون 16 ألف وحدة بينما تولت شركات 
اجنبي��ة مثل ايه.بي.بي السويس��رية وك��وكا االلمانية 

وياسكاوا اليابانية توريد العدد الباقي.

مبيعات أجهزة اإلنسان اآللي
ترتفع 27 %

كش��فت ش��ركة إي - مارين لحلول تمديد وإصالح 
الكوابل البحرية على مستوى منطقة الشرق األوسط 
وش��به القارة الهندية، عن خططها لتوس��يع أس��طول 
س��فن الكواب��ل خ��الل الع��ام 2015، وذل��ك مع بدء 
التج��ارب البحرية االولية لس��فينة الكواب��ل “مرام” 
)CS Maram( قبل إطالق رحلتها األولى هذا العام.
وت��م تصمي��م الس��فينة “م��رام”، الت��ي بُني��ت في 
أبوظبي، بهدف إدارة عمليتي التمديد والصيانة لكافة 
أنواع كوابل األلياف البصرية البحرية، بما فيها كوابل 
الطاقة. ويتوقع أن تستكمل السفينة التجارب البحرية 
االولي��ة بنجاح لتكون جاه��زة لالنطالق في غضون 

األشهر المقبلة.

“إي – مارين”
توّسع أسطول الصيانة
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دول الخليج قدمت 12.5 مليار دوالر في مؤتمر شرم الشيخ

مصر تتعهد القضاء على الفساد وتعزيز النمو

نجح مؤتمر ش���رم الش���يخ االقتصادي في اجتذاب استثمارات 
وق���روض بعش���رات المليارات م���ن الدوالرات ليعل���ن بذلك بدء 
التحدي لتحقيق “التجربة المصري���ة”. وبلغت الحصيلة النهائية 
لالستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر في “مؤتمر دعم 
وتنمية االقتصاد المصري- مصر المس���تقبل” الذي عقد في شرم 
الش���يخ 60 مليار دوالر أميركي فضالً عن تعهدات بدعم خليجي 

قدره 12.5 مليار دوالر أميركي.
وفي كلمته الختامية أمام المؤتمر الذي استمر ثالثة أيام بحضور 
عش��رات من قادة العالم وآالف المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين 
ش��دد الرئيس المصري عبد الفتاح السيس��ي على ض��رورة العمل 
الجاد واإلس��راع في تنفيذ المشروعات ودعا الشركات العالمية إلى 

خفض التكلفة المالية لمشروعاتها في مصر.
وقال إن بالده تحتاج ما ال يقل عن 200 - 300 مليار دوالر من 

أجل البناء حتى يكون هناك “أمل حقيقي” 
للمصريين.

ودعا الرئيس المصري إلى عقد مؤتمر 
ش��رم الش��يخ بش��كل س��نوي في صورة 
“تجم��ع اقتص��ادي لل��دول الت��ي تواجه 

ظروفا صعبة”.
كم��ا دعا  ال��دول المتقدم��ة األوروبية 
واألميركي��ة والصي��ن لك��ي تفك��ر ف��ي 
المس��اهمة بهذه الطريقة في مش��روعات 
تقوم بها شركاتها بتمويل مريح يتم سداده 

على سنوات طويلة. وأكد أن “التزام المصريين بالسداد أمر ال يقبل 
الشك”.

نتائج مبهرة
م��ن جهت��ه، قال رئيس ال��وزراء المص��ري إبراهي��م محلب إن 
المؤتم��ر حق��ق “نتائج مبه��رة ... ولي��س أمامنا اآلن غي��ر العمل 
والع��رق ألن��ه من دون ذلك حتى لو جئنا بأم��وال قارون لن تتحقق 

التجربة المصرية المنشودة”.
وع��رض محلب تفاصيل حصيلة المؤتم��ر قائالً إنه جرى توقيع 
عقود اس��تثمارات مباش��رة بقيمة 36.2 مليار دوالر أميركي، وتم 
االتف��اق على مش��روعات ممول��ة مثل إنش��اء محط��ات للكهرباء 
وغيره��ا بقيمة 18.6 مليار دوالر والس��داد على س��نوات طويلة، 
باإلضاف��ة إل��ى 5.2 مليار دوالر م��ن صناديق ومؤسس��ات دولية 
كق��روض مع وزارة التعاون الدول��ي. وأضاف “اإلجمالي كله 60 
ملي��ار دوالر باإلضافة إل��ى 12.5 مليار 
دوالر ت��م إعالنها في بداي��ة المؤتمر من 
الكويت واإلمارات والس��عودية وس��لطنة 
عم��ان”. وق��ال “هن��ا يبدأ تحدي ش��عب 
مصر ... سنعمل وليس أمامنا غير الجدية 
والقضاء على الفساد وأي إهمال”. وتابع 
“هذا المؤتمر ليس تحديا للحكومة وحدها 
بل للشعب بأكمله وعلى الشعب أن يواجه 

هذا التحدي”.
وعلى مدى األيام الثالثة شهدت قاعات 

توقيع عقود
استثمارات مباشرة
بقيمة 36.2 مليار

دوالر أميركي
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المؤت�م���ر ت�وق��ي��ع عش�����رات ال�ع�ق������ود ومذكرات التفاهم مع 
مس��تثمرين وشركات ع�رب�ي��ة وعالمي���ة كان نصيب األس��د منها 

لقطاع الطاقة والقطاع العقاري.
واقتن�ص قط��اع الطاقة نصيب األس��د م��ن العقود العمالقة التي 
أبرمته��ا مص��ر حيث ج��رى توقيع صفق��ات في مج��ال الغاز مع 
ش��ركات عالمية أبرزها بي.بي البريطانية بقيمة إجمالية 21.350 

مليار دوالر أميركي.
تطوير موارد الغاز

وج��اءت أضخم اتفاقية مع ش��ركة بي.ب��ي البريطانية بقيمة 12 
مليار دوالر لتطوير خمس��ة تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز 

و55 مليون برميل من المكثفات في منطقة غرب دلتا النيل.
واس��تجابت  ش��ركة س��يمنس األلمانية  لطلب الرئيس المصري 
تخفي��ض التكلفة خالل االتفاق على إقامة محطات كهرباء وتقصير 
م��دة التنفيذ إلى س��نة ونصف بدال من 3 س��نوات. ومن المقرر أن 
تضيف  محطات الكهرباء التي س��تنفذها سيمنس 13200 ميغاوات 
لش��بكة الكهرباء في مصر خالل س��نة ونصف السنة. ويبلغ تمويل 
المحط���ات الث����الث  س����تة مليارات ي��ورو ويأتي م��ن الحكومة 

األلمانية.
كم��ا جرى خ��الل المؤتمر توقيع مذكرات تفاه��م في قطاع توليد 
الكهرباء بقيمة إجمالية تبلغ نح�و 16.3 ملي�ار دوالر. وم��ن ش���أن 
هذه المش��روعات عند تنفيذها أن تدعم مس��اعي الحكومة للتصدي 

لمشكلة االنقطاع المتكرر للكهرباء.
المص��ري  اإلس��كان  وزي��ر  وأعل��ن 
مصطف��ى مدبولي ع��ن توقي��ع مذكرات 
تفاهم ألربعة مش��اريع عقارية وس��ياحية 

بإجمالي 12.7 مليار دوالر أميركي.
وأوض��ح الوزير أن كل المش��روعات 
الت��ي ج��رى توقيع مذك��رات تفاه��م لها 
تش��ارك الحكوم��ة فيها ب��األرض مقابل 
نس��بة من العائد ال��ذي قال إنه لن يقل عن 

24 % وقد يصل إلى 40 %.

وج��رى اإلعالن في المؤتمر عن خطة عمالقة إلنش��اء عاصمة 
إداري��ة جديدة لمصر ش��رقي القاهرة في غضون خمس إلى س��بع 
س��نوات م��ن خالل ش��ركة مش��تركة مع كابيت��ال س��يتي بارتنرز 

اإلماراتية.
وتبل��غ تكلفة المرحلة األولى من مش��روع العاصمة اإلدارية 45 

مليار دوالر أميركي، وستكون على مساحة 25 ألف فدان.
ويمث��ل نجاح المؤتمر في جذب اس��تثمارات ومس��اعدات جديدة 
لمص��ر دفعة قوية للسيس��ي وحكومت��ه نحو إنعاش اقتص��اد البالد 
وإع��ادة مصر إلى بؤرة اهتمام المس��تثمرين بعد أربع س��نوات من 

االضطرابات السياسية واألمنية.
قطاعات غابت عن المؤتمر

بالرغ��م م��ن نجاح  المؤتمر ف��ي اجتذاب اس��تثمارات كبيرة من 
ش��أنها أن تدفع عجل��ة النمو االقتصادي ف��ي مصر،غير أن غياب 
قطاعات رئيس��ية ع��ن المؤتمر دف��ع العديد م��ن االقتصاديين إلى 
التشكيك في قدرة هذه االستثمارات على تحقيق معدالت نمو مرتفعة 
ضرورية لتقلي��ص معدالت البطالة وتخفيض مس��تويات الفقر في 
أكبر بلد عربي من حيث عدد الس��كان. وقال مس��ؤولون حكوميون 
ومس��تثمرون إن قطاع��ي الصحة والتعليم غابا ع��ن المؤتمر بينما 

حضر قطاعا الصناعة والزراعة بخجل.
وقال مس��ؤول ف��ي وزارة الصحة المصرية إن��ه تم طرح  ثالثة 
مش��روعات في القطاع الصحي بقيم��ة 800 مليون جنيه )104.8 
ماليي��ن دوالرأميرك��ي( خ��الل المؤتمر 
تعتزم إحدى الشركات المصرية  تنفيذها.
ويعتب��ر االس��تثمار في قط��اع الصحة 
ف��ي مص��ر مربح��اً، مقارنة بغي��ره من 
ال��دول المج��اورة ف��ي ظل وجود س��وق 
كبي��ر لألدوية، لكنه لم يج��د زخما خالل 
المؤتم��ر، وبلغ��ت مبيع��ات األدوي��ة في 
مص��ر خالل العام الماضي 3.9 مليارات 
دوالر أميرك��ي، بنمو نس��بته 10 % عن 
ع��ام 2013، وفق��ا لبيان��ات القطاع. كما 

خطة عمالقة
إلنشاء عاصمة إدارية جديدة

شرقي القاهرة
في غضون سبع سنوات

ماجد الفطيم تزيد استثماراتها في مصر 
وقعت ش��ركة ماجد الفطيم اإلماراتية مذكرة تفاهم مع مصر لضخ خمس��ة مليارات جنيه 

)حوالي 655.3 مليون دوالر أميركي( في ثمانية مشروعات، وذلك خالل فترة خمس سنوات، 
األمر الذي يزيد استثمارات الشركة اإلماراتية في مصر إلى 23 مليار جنيه )3 مليارات دوالر 

أميركي(.
وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة آالن بيجاني في مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي، إن أربعة من 
هذه المشروعات تتمثل في مراكز تجزئة بالمدن الجديدة بينما تتمثل األربعة األخرى في مراكز 

تسوق في القاهرة.
وأضاف بيجاني قائالً، أن استثمارات شركته حتى 2018 في مصر ستوفر 144 ألف فرصة 

عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

45



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر  |  نيسان/أبريل 2015

غاب القطاع الصناعي عن مؤتمر ش��رم 
الشيخ، وفق المسؤولين.

وتع��د ش��ركات قط��اع األعم��ال أبرز 
قطاع��ات الصناع��ة، الت��ي غاب��ت ع��ن 
المشهد، خاصة ش��ركات الغزل والنسيج 

المملوكة للدولة.
وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية 
محمد المرشدي، إن اس��تثمارات القطاع 
تتج��اوز 60 مليار جني��ه )7.8 مليارات 
دوالر( ويتطلب تطويراً كبيراً ومس��اندة 

من الدولة.
ووف��ق الجهاز المرك��زي للتعبئة العامة واإلحص��اء، فإن قطاع 
الصناعة يعد م��ن أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل. وأضاف 
أن “توفير حوافز للنش��اط قادر على تش��غيل نحو ثالثة ماليين فرد 
خالل خمس س��نوات عل��ى األكثر، لكن الحكومة ل��م تضع القطاع 
ضمن الفرص االس��تثمارية التي س��وقتها في مؤتمر ش��رم الشيخ، 

نتيجة الخسائر التي يحققها القطاع سنويا”.
وتأم��ل الحكومة المصري��ة خفض معدالت البطال��ة إلى 10 % 
خالل خمس س��نوات، مقابل 13.2 % حاليا بما يعادل 3.6 ماليين 

أعلن��ت مبادرة س��يمنس للنزاه��ة عن توفيره��ا لتمويل بقيمة 
1,4 ملي��ون دوالر عل��ى مدار ثالثة أع��وام حيث يُخصص هذا 
التمويل لدعم مبادرة “العمل الجماعي” وهي مشروع يهدف إلى 
تعزيز منظومة مكافحة الفساد في قطاع األعمال في مصر وذلك 
بالتع��اون مع إح��دى المنظمات من الش��ركاء المحليين للمبادرة 

وهي جمعية شباب رجال األعمال.
ه��ذا وقد تم إطالق هذا المش��روع في 15 آذار/مارس 2015 
عل��ى هامش مؤتمر دع��م وتنمية االقتصاد المصري في ش��رم 
الش��يخ حيث حضر فاعليات إطالق المب��ادرة، الوزير الدكتور 
أش��رف العربي، وزي��ر التخطيط والمتابع��ة والتنمية اإلدارية، 
والوزيرمني��ر فخ��ري عبد الن��ور، وزير الصناع��ة والتجارة، 
وخال��د عب��د العزيز، وزير الش��باب والرياضة و حس��ام فريد، 

رئيس جمعية شباب رجال األعمال، كما حضر جو كايسر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس و ليزا دايفيس، عضو 
مجلس إدارة الشركة و ديتمار سيرسدورفر، رئيس مجلس إدارة الشركة في منطقة الشرق األوسط واإلمارات.

يُشار في هذا السياق، إلى أن مفهوم “العمل الجماعي” يهدف إلى بناء تحالفات من قطاعات األعمال المختلفة لمكافحة الفساد وتوسيع 
نطاق التصدي لهذه الممارس��ات. هذا ويُركز المش��روع على المس��اهمة في إنش��اء شبكة للنزاهة والش��فافية تقودها قطاعات األعمال 
المختلف��ة ف��ي الدول��ة بحيث تكون هذه الش��بكة بمثابة مركزاً ومنصة لجميع القطاعات  بما في ذلك الش��ركات المتوس��طة والصغيرة، 
المؤسس��ات الكبرى، المجتمع األهلي واألكاديمي والحكومة وذلك من أجل مناقش��ة المخاطر الناجمة عن انتش��ار الفس��اد في المجتمع، 
باإلضافة إلى تباُدل أفضل الممارسات والعمل سوياً على مكافحة الفساد والترويج لبيئة أعمال في مصر تتسم بالشفافية والحرص على 

توفير ظروف عمل عادلة للجميع.

دعم النزاهة في بيئة األعمال في مصر

عاط��ل ع��ن العم��ل. كم��ا غ��اب قطاع 
الزراعة عن المؤتمر.

تطوير البنية التحتية
وق��ال مس��ؤول ف��ي البن��ك الدولي إن 
تمويالت البنك الدول��ي للقطاع الزراعي 
في مصر، س��تقتصر عل��ى تطوير البنية 
التحتية الخاص��ة بالقطاع، خاصة تطوير 
الت��رع ف��ي مناطق غ��رب الدلتا ش��مالي 

البالد. 
وتستهدف الحكومة المصرية استصالح 

أربعة ماليين فدان، خالل مدة والية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويع��د قطاع التعليم األقل حظاً في خريطة االس��تثمارات التي تم 
اإلع��الن عنه��ا في مؤتمر دع��م وتنمية االقتص��اد المصري، إذ لم 

يسجل اتفاقات تذكر بشأن االستثمار فيه.
وق��ال وزي��ر الدولة للتعلي��م الفن��ي، محمد يوس��ف، إن وزارته 
تس��تهدف تطوير المدارس الصناعية والفني��ة خالل الفترة الحالية، 
عب��ر توقيع بروتوكوالت تعاون مع مؤسس��ات مالي��ة دولية لتقديم 
الدعم المالي والفني. وأضاف أن مخصصات الوزارة في الموازنة 

الحالية تبلغ 9 مليارات جنيه )1.17 مليار دوالر أميركي(.

يعد قطاع التعليم
األقل حظاً

في خريطة االستثمارات
التي تم اإلعالن عنها

في المؤتمر
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في  السياس���ية  القيادة  كش���فت 
لمش���روع  مص���ر، ع���ن رؤيتها 
ستشكل  التي  القاهرة”  “العاصمة 
والتجاري���ة  اإلداري���ة  العاصم���ة 
للب���الد. وقد ج���اء هذا  الجدي���دة 
االقتصادي  المؤتمر  اإلعالن خالل 
ال���ذي انطلقت فعالياته في ش���رم 
الش���يخ تح���ت عن���وان “مص���ر 
المس���تقبل” بحضور ش���خصيات 
مختلف  من  وسياس���ية  اقتصادية 

أنحاء العالم.
يأت��ي ه��ذا اإلعالن، كج��زء من 
المصري��ة  الخط��ط االس��تراتيجية 

الرامي��ة إل��ى دعم االس��تثمارات ودف��ع العجلة االقتصادية قدم��اً للبالد. وقد جاءت هذه الرؤية وليدة تعاون مش��ترك بين وزارة اإلس��كان 
المصرية وكابيتال س��يتي بارتنرز المحدودة والتي هي عبارة عن صندوق خاص من المس��تثمرين العالميين، وبدعم من ش��ركة التصميم 
الهندس��ية الرائدة على مس��توى العالم سكيدموري، أوينغس وميريل )SOM( التي قام فريقها بقيادة فيليب إنكويست، الشريك ورئيس قسم 
تصميم المدن، ودانييل رينغليس��تين مدير التخطيط العمراني لفرع الش��ركة في لندن، وجورج جيه إفستاثيو، الشريك اإلداري االستشاري 
وزمي��ل المعهد األميركي للمهندس��ين المعماريين والمعهد الملكي للمهندس��ين المعماريين البريطانيين، بوض��ع اإلطار األولي والعناصر 
األساس��ية للمدينة المس��تدامة الجديدة، بأسلوب متناغم كلياً مع البيئة الطبيعية الصحراوية المحيطة بها ويلبي كافة احتياجات المدن الحديثة 

السيما قضية االزدهار االقتصادي.
يقوم مشروع “العاصمة القاهرة”، على مساحة تقدر ب�700 كيلومتر مربع، منها 200 كيلومتر مربع مخصصة للمحميات الطبيعية التي 
تقوم على أحدث نظم الحدائق الحضرية في العالم. وس��ترتبط هذه المدينة بالقاهرة التاريخية من خالل ش��بكة مواصالت حديثة. وقد صمم 
هذا المش��روع الضخم ليتكيف ويس��تجيب بمرونة عالية مع سوق التطوير العقاري لعدة عقود قادمة، كما أنها ستلعب دوراً بارزاً في الحد 
من مشاكل االكتظاظ السكاني والتي من المتوقع أن تتفاقم بمقدار الضعف بحلول العام 2050، حيث أنها سوف تستوعب ما بين 5 إلى 7 

ماليين نسمة بكامل طاقتها عند االنتهاء من إنشائها بالكامل.
يتسم مشروع “القاهرة العاصمة” بمزايا عديدة من أبرزها الموقع الجغرافي الذي يتميز بالوديان والهضاب والتضاريس األخرى التي ترسم 
معالم استثنائية وفريدة وسيتم تزويد كل جزء من أجزاء المدينة بالمرافق الحيوية الضرورية والتي تخدم مختلف االحتياجات. كما وستكون 

المدينة الجديدة مقراً لعدد من المراكز منها مركز إداري ومركز لألعمال باإلضافة إلى مركز ثقافي وآخر للتقنية واالبتكار وغيرها.
تجدر اإلش��ارة إلى أنه س��يتم بناء األحياء السكنية للمشروع على مناطق مرتفعة تسمح بتدفق الهواء الطبيعي عبر األودية الخضراء بما 
يؤمن تهوية طبيعية. وستقع كل منطقة سكنية في وسط نظام خدمات يربطها بمجموعة من المرافق الهامة مثل مراكز التسوق والمؤسسات 
التعليمية والدينية وغيرها. وعلى الرغم من إنش��اء العاصمة الجديدة على أحدث األس��س العالمية، إال أنها س��تبقى وفيّة للتراث العمراني 

العريق لمدينة القاهرة التاريخية .

اإلطار األولي للعاصمة المصرية الجديدة
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معظم حاجاتها في مجال الطاقة من الخارج، 
وخصوصا النفط.

اتفاقية للنقل البحري
وعق��د خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود في قصره 
ف��ي الرياض، جلس��ة مباحثات رس��مية مع 
الرئيس��ة بارك كون هي رئيس��ة جمهورية 
كوري��ا. وجرى خالل الجلس��ة اس��تعراض 
العالقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين 
الصديقين في المجاالت كافة، وسبل تطويرها 
وتعزيزه��ا بم��ا يخ��دم المصالح المش��تركة 
للبلدي��ن. وعقب جلس��ة المباحثات بحضور 
خادم الحرمين الش��ريفين ورئيسة جمهورية 
كوريا، ج��رى توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم 
بين حكومة الس��عودية وحكوم��ة جمهورية 
كوري��ا، حيث تتعلق االتفاقي��ة بالتعاون بين 
البلدي��ن في مج��ال النق��ل البح��ري، وقعها 
وزير النقل المهندس عبدهللا بن عبدالرحمن 
المقب��ل، فيم��ا وقعه��ا عن الجان��ب الكوري 

وزير الخارجية يون بيونغ سي.
االقتصاد اإلبداعي

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون 
ف��ي مجال االقتصاد اإلبداع��ي وقعها األمير 
الدكت��ور تركي بن س��عود ب��ن محمد رئيس 
مدينة المل��ك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فيما 
وقعها ع��ن الجان��ب الكوري وزي��ر العلوم 

وقعت الس��عودية وكوريا الجنوبية اتفاقية 
ومذكرتي تفاهم للتعاون النووي، وفي مجالي 
النق��ل والبحث العلمي. وذكرت وكالة األنباء 
الس��عودية أن الجانبين الس��عودي والكوري 
الجنوبي وقعا اتفاقية للتعاون في مجال النقل 
النه��ري. كما وقعا مذكرت��ي تفاهم، إحداهما 
ح��ول برامج التعاون النووي لبناء الش��راكة 
الذكي��ة والبناء المش��ترك للقدرات البش��رية 
النووي��ة، والثاني��ة تتعل��ق بالبح��ث العلمي 
والتع��اون ف��ي مج��ال االقتص��اد اإلبداعي. 
وج��رت مراس��م التوقي��ع بحض��ور العاهل 
الس��عودي المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزيز، 
ورئيس��ة كوري��ا الجنوبية بارك ك��ون، التي 

تقوم بزيارة رسمية للمملكة.
وعقد الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيسة 
كوريا الجنوبية جلسة مباحثات جرى خاللها 
“استعراض العالقات الثنائية وأوجه التعاون 
في المجاالت كافة وسبل تطويرها وتعزيزها 

بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
تعاون نووي

ووقع��ت الرياض وس��يول اتفاقية للتعاون 
في مجال الطاقة النووية السلمية خالل زيارة 
الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غون هي الى 
المملكة، ووق��ع االتفاق بين مدينة الملك عبد 
هللا للطاق��ة الذرية والمتجددة، ووزارة العلوم 
في كوريا الجنوبية. اضافت الوكالة ان وزير 
العلوم والتكنولوجيا والتخطيط الكوري شوي 
يانغ هي والمس��ؤول السعودي هشام بن عبد 

هللا يماني وقعا االتفاق باالحرف االولى.
وقال��ت مس��ؤولة الش��ؤون السياس��ية في 
س��فارة بالدها جونغو ل��ي: ان االمر يتعلق 
ب�“اتفاق اطار” حول التعاون الفني وتطوير 
وتب��ادل الخبرات في مج��ال الطاقة النووية 
الس��لمية. وكان الملك الراحل عبدهللا اس��س 
مدين��ة الطاق��ة الذري��ة ف��ي 2010 من اجل 
تطوي��ر الطاق��ات البديل��ة ال س��يما الطاق��ة 
الذري��ة، على الرغم من ك��ون المملكة اكبر 
مصدر للنفط في العالم. أما كوريا الجنوبية، 
راب��ع اقتصاد في قارة آس��يا فإنها تس��تورد 

وتقني��ة المعلومات واالتص��االت والتخطيط 
المس��تقبلي تش��وي يانج هي. وحضر جلسة 
المباحثات وتوقيع االتفاقية ومذكرتي التفاهم 
األمي��ر مقرن بن عبدالعزيز آل س��عود ولي 
العهد نائ��ب رئيس مجلس الوزراء، واألمير 
فيصل ب��ن بندر بن عبدالعزي��ز أمير منطقة 
الري��اض، واألمي��ر متع��ب بن عب��دهللا بن 
عبدالعزيز وزي��ر الحرس الوطني، واألمير 
محم��د ب��ن نايف ب��ن عبدالعزي��ز ولي ولي 
العهد النائب الثاني لرئي��س مجلس الوزراء 
وزي��ر الداخلية، وعبدالعزي��ز بن عبدهللا بن 
عبدالعزي��ز نائب وزي��ر الخارجية، واألمير 
محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع 
رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم 
الحرمين الش��ريفين، ووزي��ر الدولة عضو 
مجلس ال��وزراء الدكتور مس��اعد بن محمد 
العيبان، ووزير المالي��ة الدكتور إبراهيم بن 
عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة واإلعالم 
الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وسفير خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين لدى جمهوري��ة كوريا 

أحمد يونس البراك.
وتع��د كوري��ا الجنوبي��ة رابع أهم ش��ريك 
تج��اري للمملكة، إذ بلغت قيم��ة الصادرات 
الس��عودية إلى هذا البلد االسيوي ما يزيد عن 
35 ملي��ار دوالر الع��ام 2013، بينما بلغت 

الواردات نحو عشرة مليارات دوالر .

مذكرتا تفاهم واتفاقية بين السعودية وكوريا الجنوبية

تعاون في مجاالت الطاقة النووية والنقل واالقتصاد اإلبداعي
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نجد أن مضاعفات األس��هم ستبقى أعلى في 
الواليات المتحدة من المناطق األخرى، فإن 
معدل النم��و واألساس��يات االقتصادية تبدو 

أقوى نسبياً”.
أوروبا عوامل إيجابية

وس��تتمتع أوروب��ا بعوام��ل إيجابي��ة في 
2015، ويش��مل ذلك تحّس��ن ثقة المستهلك، 
وانخف��اض عائ��دات الس��ندات، وانخفاض 
قيمة العملة، وس��حب مال��ي أقل، وانخفاض 
أس��عار الطاق��ة، وينبغ��ي له��ذه العوامل أن 
تزي��د أرباح الش��ركات، وترفع نم��و الناتج 
المحلي اإلجمالي، وتدعم انتعاش االستهالك 

المحلي.
ويش��كل انخفاض التضخم الحالي في كل 
أنحاء منطقة أوروبا الي��وم مخاطرة كبيرة، 
وم��ن المرج��ح أن يواج��ه البن��ك المركزي 
األوروب��ي حال��ة ع��دم اس��تقرار سياس��ي 
مس��تمرة، وه��و ما يمك��ن أن يبط��ئ أجندة 
اإلصالح في البل��دان المختلفة ويكبح النمو، 
كذلك سيكون التسهيل الكمي للبنك المركزي 
األوروبي بمثابة شبكة أمان لفترة من الوقت 
خالل انتظار المستثمرين لجالء سحب حالة 

الضباب السياسي في المنطقة.

توق��ع بن��ك “ج��ي ب��ي مورغ��ان” نم��و 
االقتص��اد العالمي بقيادة األس��واق المتقدمة 
بمع��دل 3.5 % ف��ي 2015، بينما ما زالت 
معدالت نمو األس��واق الناشئة أقل من العام 
الماض��ي، وله��ذا يحب��ذ البنك م��ن منظور 
االستثمار االتجاه إلى األسواق المتقدمة بدالً 

من األسواق الناشئة.
العالم��ي  الرئي��س  ق��ّدم  لبي��ان،  ووفق��اً 
الس��تراتيجية االس��تثمار ف��ي بن��ك جي بي 
مورغ��ان س��يزار بيري��ز، أح��دث أف��كاره 
االستثمارية عن االقتصاد العالمي والمعركة 

بين النمو والتضخم.
األسواق عرضة للتقلبات

النم��و  “س��يدعم  بيري��ز  س��يزار  وق��ال 
االقتص��ادي الجي��د أرب��اح الش��ركات ف��ي 
األسواق المتقدمة، وهو ما نعتقد أنه سيكون 
الطابع الرئيس لالس��تثمار هذا العام”، مبيناً 
أن��ه بخالف العام الماضي، فهناك احتماالت 
حدوث الس��يناريو المرك��زي هذا العام تبقى 
أق��ل، بينما يرتف��ع احتمال مخاط��رة الذيل، 
للسيناريوهات اإليجابية، أو السلبية على حد 

سواء.
أض��اف، أن النمو االئتماني الس��ريع في 
أوروبا يش��كل نوع��اً من التأثي��ر اإليجابي، 
أخط��ار  زي��ادة  ت��ؤدي  أن  يمك��ن  بينم��ا 
االضطرابات السياس��ية إلى تأثيرات سلبية، 
خاص��ة أن منطقة الي��ورو مقبلة على العديد 
م��ن االنتخاب��ات ه��ذا الع��ام )ويش��مل ذلك 

االنتخابات العامة اإلسبانية(.
االقتصاد األميركي يقود المقدمة

وفي ما يخ��ص االقتصاد األميركي، بدت 
البيانات االقتصادية قوية باس��تمرار، ومنها 
استمرار عدد الوظائف غير الزراعية بقيمة 
تزي��د عن 200 ألف لمدة 11 ش��هراً متتالياً، 
ويض��اف إلى ذل��ك أن االنخفاض الس��ريع 
ف��ي مع��دل البطال��ة، وزي��ادة ف��ي مبيعات 
الس��يارات، يعطي األعم��ال توقعات عالية. 
وق��ال بيري��ز “لذل��ك نعتقد أن أمام األس��هم 
األميركية عاماً جيداً آخر في 2015، وبينما 

اليابان إحدى ركائزنا
أم��ا الياب��ان، فم��ا زال��ت إح��دى ركائز 
“بنك جي بي موغان” بين أس��واق األس��هم 
المتقدم��ة، وعلى الرغم م��ن النمو الضعيف 
للناتج المحلي اإلجمالي، إال أن الدالئل تشير 
الى أن سياس��ات أبينوميكس ما زالت تعمل، 
فالتضخم والتوقعات المس��تقبلية حالياً أعلى 
م��ن الصفر، بينما ينم��و معدل فرص العمل 
ب��دوام كامل واألجور بأس��رع معدالتها منذ 

أعوام.
أض��اف الرئي��س العالم��ي للبن��ك “نعتقد 
بأن سياس��ات اإلنعاش وش��راء بن��ك اليابان 
لألصول تش��كل أخب��ار جيدة للمس��تثمرين 
ف��ي األس��هم الياباني��ة، وننص��ح بالتركي��ز 
على الش��ركات التي تحسنت أرباحها بشكل 

ملحوظ، بينما تبدو قيم األسهم جذابة”.
االستثمار في االئتمان

إلى ذلك، توقع بيريز، اس��تمرار عائدات 
سندات منخفضة في جميع أنحاء العالم، وأن 
يرفع مجلس االحتياطي االتحادي األميركي 
البنك المركزي األميركي المعدالت تدريجياً 
ب��دءاً من النص��ف الثاني من الع��ام الحالي، 
إذ لم يصل نم��و األجور بعد إلى القيمة التي 
يس��تهدفها البنك وس��يبقى التضخم منخفضاً 
إلى درجة كافية للسماح له بالتحلي بالصبر.

وق��ال بيري��ز “س��تنمو االقتص��ادات في 
كل أنح��اء العالم بس��رعات مختلفة، ونعتقد 
مع��دالت الفائدة في الوالي��ات المتحدة تمثل 
انعكاس��اً لألجواء النفس��ية العالمية بدالً من 
اعتمادها على األس��س االقتصادية للواليات 
المتح��دة، وعل��ى الرغم من بيئ��ة المعدالت 
المنخفضة، فإننا نعتقد أن على المس��تثمرين 
البقاء حذرين عند االستثمار في االئتمان ذو 
العائ��د المرتفع في قطاع الطاقة، خاصة بعد 

االنخفاض األخير في أسعار النفط”.
وع��الوة عل��ى ذل��ك، م��ن المرج��ح أن 
تستمر أس��عار الفائدة األوروبية واألميركية 
بالتباعد، ما يعزز العائدات المحتملة لمديري 

الدخل الثابت .

سيزار بيريز

نمو االقتصادات العالمية بسرعات مختلفة في 2015

معركة مستمرة بين النمو والتضخم في األسواق المتقدمة
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13 ش��ريحة الى 5 ش��رائح وخفضت معظم 
الرس��وم الجمركية تأسيس��ا عل��ى مالحظة 
االس��تبيانات  خ��الل  م��ن  الجم��ارك  ادارة 
واالحصائي��ات الت��ي اش��تغلت عليها بفريق 

كامل.
ان اس��باب التهري��ب كانت دائم��ا تقترن 
بالس��لع التي تناولتها التعرفة برس��وم عالية 
مما أدى الى عزوف المستورد عن االستيراد 
النظامي ولجوئه ال��ى التهريب لعدم منطقية 
وعدالة الرس��م، أي ان التهريب كان س��ابقا 

اكثر جدوى اقتصادية من االستيراد.
هل من أمثلة على مواد كان تهريبها اكثر 

جدوى من استيرادها؟
مثال ذلك االلبسة، حيث كانت تقترن برسم 
80 % أي ان البنطال الجينز ذو الوزن الذي 
يقارب كيلو غرام واحد )أقل او اكثر بخمسين 
غ��رام( كان يس��توجب دفع رس��م يزيد على 
4 االف ليرة س��ورية وهو رس��م غير عادل 
أو منطق��ي. ومن المؤكد لجوء ش��ريحة من 
المستوردين الى التهريب اضطراراً، ونحن 
هنا ال نشمل الجميع من التجار بل فئة منهم، 
أما االن فالربح المنطقي مضمون للمستورد 

والسعر المقبول مضمون للمواطن.
أم��ا ع��ن التش��وهات التي كان��ت تعتري 

طريقة عمل جديدة بدأت تظهر في مديرية 
الجمارك العامة في سورية، بدأت مالمحها 
حين باشرت االدارة الجمركية الحالية رسمها 
منذ العام 2012 ان كان على مستوى العمل 
الحكومي أو المش���هد االقتص���ادي أو على 
مس���توى العمل التنفي���ذي اليومي. وبنظرة 
سريعة يتضح ان نتاج هذه الصورة ارتفاع 
في االي���رادات الجمركية وتكامل مع مجتمع 
االعم���ال لمصلحة الخزين���ة العامة للدولة، 
اضافة الى قوننة اوضاع الكثير من الحيازات 
المهربة بعد دفع حائزيها رس���وما للخزينة، 

ذهبا كانت ام بضائع.
عم���ل الجمارك وملف���ات أخرى عرضها 
المدير العام للجمارك السورية مجدي الحكمية 

في مقابلة مع مجلة البنك والمستثمر.
وفي ما يلي نص الحديث:

يبدو عمل الجمارك منهجياً ومنظماً أكثر 
من ذي قبل، ما سبب ذلك وما هو نتاجه؟

من��ذ بداي��ة الع��ام 2012 وضع��ت ادارة 
الجمارك لنفس��ها وللمرة االولى في تاريخها 
اس��تراتيجية امت��دت عل��ى مدار الس��نوات 
الثالث الماضية، وهي اس��تراتيجية تناولت 
كل النواق��ص والعيوب وتبن��ت حلوالً هامة 
وجذرية للمشكالت التي كانت تعترض عمل 
الجم��ارك، كم��ا ضّمنت هذه االس��تراتيجية 
اهداف��اً مهمة مثل مكافحة التهريب والتهرب 
الضريب��ي وحماي��ة المجتم��ع واالنضب��اط 
الوظيف��ي، فف��ي مج��ال مكافح��ة التهري��ب 
وضعت اس��تراتيجية تبن��ت تغيي��راً جذرياً 
ل��كل قواني��ن الجم��ارك وباألخ��ص منه��ا 
التعرف��ة الجمركية، والتعرف��ة تحديداً انجاز 
ه��ام تعت��ز ب��ه ادارة الجمارك كثي��را وكان 
ل��ه اثر كبير في مكافح��ة التهريب والتهرب 
الضريبي، إذ ان التعرفة السابقة كانت مليئة 
بالتش��وهات، والتي زادت ببعض التدخالت 
لبع��ض الح��االت التي ادخل��ت عليها حلوالً 
مجتزئ��ة ل��م ت��ؤت ثمارها بل عل��ى العكس 
زادتها تش��وها، كما تناولت التعرفة الجديدة 
كل الرسوم الجمركية فضغطت الشرائح من 

التعرف��ة الجمركية الس��ابقة القديم��ة فالمثال 
االوض��ح على ذلك االقمش��ة، حي��ث كانت 
تقترن بس��تة رس��وم تبدأ م��ن 1 % وتصل 
الى 60 % حس��ب نسبة القطن أو المكونات 
االخ��رى، مزخرف��ة كان��ت ام ال، وعوامل 
اضافي��ة اخ��رى، وكان��ت ه��ذه التفاصي��ل 
بيئ��ة خصبة ج��داً للتج��اوزات واالرتكابات 
المقصودة أو غي��ر المقصودة، فيلجأ التاجر 
المس��تورد الى التحليل وهن��ا يبدأ التالعب، 
ام��ا ف��ي التعرف��ة الجدي��دة فق��د اقترنت كل 
االقمشة برس��م منطقي وس��طي واحد كافح 
التهريب بنس��بة تتج��اوز 90 % اضافة الى 
ضمان��ه للجودة من خالل مكونات االقمش��ة 
المس��توردة كون الرس��م متقارب، وبالتالي 
اكتس��بت صناعة االلبسة السورية ارتكازها 

على اقمشة جيدة النوعية فعالً.
إلدخ���ال  قائم���اً  كان  قدي���م  مش���روع 
أين  الجمركية،  االمان���ات  الى  المعلوماتية 

أصبح؟
كان م��ن ضم��ن اس��تراتيجية الجم��ارك 
حلم كبيرة اش��تغلت عليه بصمت شديد وهو 
أتمتة االمانات الجمركي��ة، وتم بالفعل أتمتة 
اكث��ر من 98 % من االمانات الجمركية في 
مختلف انحاء س��ورية. وكنا نطمح ان تكون 
الجمارك اول مديرية الكترونية في س��ورية 
بالت��وازي مع الغ��اء الورقيات فيها بش��كل 
كامل واقتربنا م��ن هذا الهدف كثيراً، اال ان 
االزم��ة حلّت وحالت دون ذل��ك وتم توقيف 
هذا المش��روع بس��بب اس��تحالة تطبيقه في 

الظروف الراهنة.
م���ا هي اكثر الم���واد تحقيق���اً لإليرادات 

الجمركية؟
لألسف، ان الغالبية العظمى من المواد التي 
كان��ت ترفد الخزينة العامة للدولة عن طريق 
الرس��وم الجمركية باإلي��رادات قد تراجعت 
واصبح��ت خ��ارج نطاق عملية االس��تيراد، 
ومثال ذلك الس��يارات حيث كان��ت ايرادات 
الجم��ارك منها تصل س��نويا ال��ى 13 مليار 
ليرة س��ورية، أما حالياً وفي ظروف االزمة 

مجدي الحكمية

المدير العام للجمارك السورية ل�“البنك والمستثمر”:

هيكلة اإلدارة أعادت إيراداتنا لما كانت عليه في 2010
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مليارات ليرة سورية.
ما هي القيم االعلى للمواد حسب نوعية 

المادة والبلد المستوردة منه؟
للمس��توردات  األعل��ى  للقيم��ة  بالنس��بة 
السورية حسب البلدان فإن إحدى عشرة دولة 
والمناطق الحرة السورية قد صنفت من بين 
مصادر البضائع الواردة إلى س��ورية، حيث 
تش��تمل هذه القائم��ة على تركي��ا وأوكرانيا 
ولبنان إضافة إلى الصين ومصر واإلمارات 
واألرجنتي��ن. وفي الس��ياق نفس��ه، المناطق 
واألردن  الهن��د  وأيض��اً  الس��ورية  الح��رة 
وروس��يا، أم��ا بالنس��بة للمواد المس��توردة 
األعل��ى قيم��ة تبع��اً لنوعي��ة الم��ادة ضمن 
التصنيف فتتضمن توليفة المواد هذه الس��كر 
األبيض المكرر والكسب وغيرها من البقايا 
الصلب��ة، إضاف��ة إلى الذرة وحنط��ة القمح، 
وكذل��ك المنتجات نصف الجاهزة من الحديد 
والمحتوي��ة عل��ى 0.25 % م��ن الكربون، 
يضاف إليها مادة الديزل أويل وغاز األويل 
)الس��والر( أو المازوت المقطر، كما تشتمل 
القائمة على األرز المضروب كلياً أو جزئياً، 
وكذل��ك زيت ب��ذور عباد الش��مس بعبوات 
سعتها أقل من 20 كيلوغراماً صافياً، إضافة 
إلى اللفائف العادية )السجائر( المحتوية على 

التبغ.
ما هي أبرز المنافذ الحدودية التي تتدفق 

منها كتلة المستوردات هذه؟
ال ش��ك في أن المرافئ هي أب��رز المنافذ 
الرئيس��ية التي تستورد منها س��ورية المواد 
الغذائي��ة بكمي��ات كبي��رة تصل إل��ى آالف 
األطن��ان بم��ا يكفي حاج��ة الس��وق المحلية 
وتؤمن وفرة المواد دون احتمال وجود فراغ 
في العرض، إضافة إلى كونها منفذاً لدخول 
المس��توردات الثقيل��ة الوزن مث��ل األجهزة 
والمع��دات الصناعي��ة واآلالت الصناعي��ة 
والم��واد األولي��ة الداخل��ة ف��ي الصناع��ات 
الوطني��ة، عل��ى حين تش��كل المناف��ذ البرية 
والس��يما جدي��دة ياب��وس في ريف دمش��ق 
)المقابل لمعبر المصن��ع الحدودي اللبناني( 
المناف��ذ الرئيس��ية الت��ي ترد منه��ا الخضار 
والفاكه��ة الطازج��ة إل��ى س��ورية للوض��ع 
باالستهالك المحلي، مع االخذ بعين االعتبار 
وفقا لبيانات الجمارك أن الغذائيات تشكل في 

فق��د انخفضت ال��ى 0 % تمام��اً، أي ما من 
مس��توردات من الس��يارات. أما ف��ي الوقت 
الراهن وبالرغم من ترش��يد االس��تيراد تبعا 
لض��رورات االزم��ة وما لجأت الي��ه وزارة 
االقتص��اد من تحدي��د المس��توردات بما هو 
ض��روري لحي��اة المواطن اليومي��ة وادوات 
ومستلزمات االنتاج والصناعة الوطنية وهي 
كلها مواد ذات رسم جمركي متدن جداً، إال ان 
متابعة ادارة الجمارك لكل االمانات الجمركية 
والرقابة الدائمة والش��دة في الرقابة على عدم 
اضاعة أي رس��م جع��ل اي��رادات الجمارك 
م��ن توليفة المواد متدنية الرس��وم تقترب من 
ايرادات ع��ام 2010 أي من ايرادات ما قبل 

االزمة الحالية في سورية.
إن تحدثنا عن ذلك باألرقام ما هو الناتج 

وكيف كان؟
باألرقام وصلت إيرادات مديرية الجمارك 
العام��ة الى 83.1 مليار ليرة س��ورية خالل 
الع��ام الماض��ي 2014، منه��ا 72.5 مليار 
ليرة سورية رسوم على المستوردات، وهي 
إيرادات تعتبر ممتازة بالقياس إلى الظروف 
العامة وبالقي��اس أيضاً إلى إعفاء الكثير من 
المواد من الرس��وم الجمركية، كما أن الكتلة 
اإلجمالية التقريبية لمس��توردات سورية من 
مختلف بلدان العالم ق��د وصلت إلى ما يزيد 
على 10 ملي��ارات كيلو غرام بقيمة إجمالية 
تج��اوزت 1300 ملي��ار ليرة س��ورية. وقد 
ش��ملت جمل��ة المس��توردات مجموع��ة من 
المواد األعلى قيم��ة والتي لعبت دوراً مهما 
في زيادة حجم اإليرادات، إضافة إلى توليفة 
أخرى من المواد األعلى قيمة حسب البلدان 
التي اس��توردت س��ورية منها والتي تشتمل 
عل��ى بلدان ال تزال صديقة وش��ريكاً تجارياً 

لسورية.
هل يمكن التفصيل أكثر؟

لقد بلغت إي��رادات الجمارك من التصدير 
خالل الع��ام المنصرم 2014 نحو 766.16 
مليون ليرة سورية في حين وصلت إيرادات 
االس��تيراد اإلجمالية خالل نف��س الفترة الى 
72.565 مليار ليرة س��ورية، أما الترانزيت 
ونق��ل البضائ��ع العابرة لس��ورية فقد وصل 
إجمالي إيرادها إلى 871 مليون ليرة سورية 
في حين ش��كلت اإليرادات األخرى 8.907 

الفت��رة الحالية العمود الفقري للمس��توردات 
الس��ورية بالنس��بة  للج��زء األعم والس��يما 
الخض��ر الطازجة التي تس��توردها س��ورية 
إضاف��ة إلى الش��اي األس��ود والمصنوعات 
السكرية، في حين تسجل البيانات الجمركية 
تراجعاً في قيم ونوعية الس��يارات السياحية 
المس��توردة إلى سورية خالل السنوات التي 

مضت من األزمة.
مراسيم عدة استصدرتموها خالل الفترة 
الماضي���ة ما هو اس���اس انطالقكم في هذه 

المشاريع؟
بالفعل مراس��يم عدة صدرت باقتراح من 
ادارة الجمارك ولعل الهدف االول لها تنظيم 
العمل االقتصادي وتأمي��ن ايرادات اضافية 
للخزين��ة العامة للدولة، ويبرز منها مقترحنا 
االخير بالس��ماح باستيراد االلبسة المستعملة 
)البال��ة( أو وق��ف اس��تيرادها أو حتى وقف 
عبوره��ا ترانزي��ت حت��ى ال تتس��رب ال��ى 
االسواق تهريباً، اضافة الى اقتراح الجمارك 
لوزارة االقتصاد والتج��ارة الخارجية برفع 
سقوف التصفيات الفورية والبيان الجمركي 
من دون اجازة اس��تيراد. ونحن على ثقة ان 
وزارة االقتص��اد ال تمتل��ك المعلومات التي 
تمتلكه��ا الجمارك في ه��ذا المجال، وبالفعل 
كانت وجهة نظرنا صائبة وتم اصدار القرار 

المطلوب الذي اقترحته الجمارك.
كذل��ك يبرز في ه��ذا المجال م��ا اقترحته 
الجم��ارك للحكوم��ة ووزارت��ي االقتص��اد 
والصناع��ة م��ن الس��ماح باس��تيراد اآلالت 
الزراعي��ة والمكنن��ة الزراعية المس��تعملة، 
اضاف��ة ال��ى اقت��راح الجم��ارك لمص��رف 
س��ورية المرك��زي تس��وية وضع الس��بائك 
الذهبية غير المص��رح عنها، ورفد الخزينة 
العامة للدولة بإيراد كان غائبا بس��بب دخول 
السبائك الى البالد تهريبا بالتوازي مع امثلة 
كثيرة، منها ايضا تس��وية اوضاع الحيازات 
المهربة مقابل رسم بسيط جدا بعد التصريح 
عنه��ا، كما اس��تصدرت الجمارك مراس��يم 
كثيرة منها ايضا المرس��وم 45 الذي تضمن 
االعفاء م��ن كل الغرام��ات الجمركية على 
المخالفات الموجودة منذ س��نوات في اروقة 
المحاك��م والقضاء الس��وري، ال س��يما وان 
االعف��اء من الغرام��ات الجمركي��ة كان ذو 
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ماذا عن الضابطة الجمركية وعملها هل 
من تكامل بين عمل االدارة والضابطة ذات 

الطبيعة العسكرية؟
هيكلي��ة االدارة الجمركي��ة تق��وم على ان 
يكون فيه��ا الضابطة الجمركي��ة وهي ذات 
دور ه��ام جداً ومدير الجم��ارك العام يرأس 
مجل��س الضابط��ة الجمركي��ة أي أنه رأس 
المؤسس��ة الجمركية بجناحيه��ا، وفي الفترة 
االخي��رة هن��اك انس��جام كام��ل وت��ام بي��ن 
عم��ل الضابط��ة واالدارة وهذا هو الش��يء 
الس��ليم وهذه ه��ي الهيكلي��ة الصحيحة. وقد 
اس��تطاعت االدارة ان تنظ��م عمل الضابطة 
الجمركية بالتعاون مع االمر العام للضابطة 
وهو ش��خص مش��هود له بالكفاءة والحرفية 
واالخ��الق، كم��ا ان��ه قي��ادي يفه��م قان��ون 
الجمارك جيدا ويعرف كيف يوظف التراتبية 
االداري��ة والعالقة الحس��نة لمصلحة العمل، 
وم��ن هنا كانت االنطالق��ة الصحيحة للعمل 
حي��ث قامت االدارة بخطوات غير مس��بوقة 
في تنظي��م عم��ل الضابطة عل��ى الطرقات 
العام��ة واصب��ح للضابط��ة الجمركية مكتبا 
للتدخل السريع موجود على مدى 24 ساعة 
وال يح��ق ألي مف��رزة جمركية ال يرأس��ها 
ضاب��ط ان تتواج��د على الطرق��ات العامة، 
وعند ايقاف أي سيارة شاحنة بشبهة المخالفة 
ال يحق للمفرزة تحري هذه الس��يارة اال بعد 
االتصال بمكتب التدخل الس��ريع الذي يوجه 
عمل ه��ذه الضابط��ة وهو مكتب ل��ه اهمية 
وتعول علي��ه االدارة كثيرا إلصالح وضبط 
عمل الضابط��ة الجمركية وعناصرها على 

الطرقات العامة.
باألرقام أيضا ما هو نتاج الضابطة خالل 

عام مضى؟
لقد حقق��ت الضابطة الجمركي��ة غرامات 
تج��اوزت 7 ملي��ارات ليرة س��ورية في عام 
2014، كم��ا بل��غ ع��دد القضاي��ا الجمركية 
المحقق��ة خالل العام الماض��ي 2000 قضية 
بقيمة تجاوزت 1.2 مليار ليرة سورية وبلغت 
الرس��وم المحصلة نحو 112 مليون ليرة من 
أص��ل 262 ملي��ون لي��رة واجب��ة التحصيل 
وبلغت الغرام��ات المحصل��ة 1.345 مليار 
ليرة سورية، كما تمت المصالحة على 1567 
قضي��ة. وبالنس��بة لباقي القضاي��ا التي لم تتم 

اثر شديد االيجابية لجهة ان ملفات الجمارك 
كان��ت مثقل��ة بحوال��ى 200 ال��ف قضي��ة 
جمركي��ة واصحابها جميع��ا ممنوعون من 
السفر ومحجوز على اموالهم المنقولة وغير 
المنقولة فاقترحت الجمارك غرامة بس��يطة 
حدها االقصى 100 الف ليرة سورية، وادارة 
الجم��ارك حاليا بصدد تعديل هذا المش��روع 
الن بعض العقبات اعترضت تنفيذه منها ان 
يحضر المخالف ورقة من المحاكم المختصة 
لمعرف��ة درج��ة التقاضي )قبل ان يكتس��ب 
الحكم الدرجة القطعي��ة(، فكان االقتراح في 
المش��روع ال��ذي اقترحناه حديث��ا )وهو قيد 
الدراسة حاليا لدى وزارة المالية والحكومة( 
ان يُكتفى بتعهد بس��بب وجود بعض المحاكم 
العدلية في مناطق تعاني ارهاب المجموعات 
االرهابية المس��لحة وبالتالي م��ا من امكانية 
للمكلف إلحضار هذه الورقة، ولذلك اقترحنا 
االكتفاء بدال منها بتعهد من المكلف نفسه بان 

فترة التقاضي لم تنته بعد.
يالحظ توس���ع عمل الجمارك بشكل غير 
مس���بوق في تاريخها واصبحت شريكة في 
اقتراح القرارات وصنعها، كيف تفس���رون 

ذلك؟
بالتأكي��د الوض��ع الحال��ي ه��و الوض��ع 
الصحي��ح والس��ليم، وان كان مغيب��اً س��ابقاً 
فذل��ك ال يعن��ي ان الجم��ارك اقتحم��ت أو 
ص��ادرت دوراً لي��س له��ا ف��دور الجمارك 
يجب ان يكون كذلك، ومن المعروف س��ابقا 
ان ادارة الجم��ارك ه��ي جه��ة منف��ذة ل��كل 
القرارات الحكومية ل��كل الوزارات وكانت 
ش��به مقتنعة بهذا الدور بالرغم من الكفاءات 
المتوفرة لديها واطالعها على كل النشاطات 
االقتصادية الصناعية منها والتجارية وحتى 
االجتماعي��ة، ولذل��ك ل��م ترت��ض الجمارك 
ومن��ذ الع��ام 2012 ه��ذا الدور ب��ل تخطته 
واصبحت ادارة تقترح على الحكومة حلوالً 
لبعض المش��كالت المزمنة التي تعاني منها 
القطاعات االقتصادية الصناعية والتجارية، 
وبحكم تواجدها في االسواق تمتلك الجمارك 
معرف��ة واس��عة وش��املة له��ذه القطاعات. 
وتأسيس��ا عل��ى ذل��ك فق��د تخط��ت دورها 
التنفي��ذي وبات��ت تقترح الحلول ومش��اريع 

الصكوك التشريعية.

المصالحة عليها فهي قيد المالحقة القضائية، 
وقد تضمنت الضبوط التي نظمتها الضابطة 
الجمركي��ة مهرب��ات لم��واد غذائي��ة ولحوم 
ودخان ومش��روبات ومحروقات كالمازوت 
وأدوي��ة بش��رية وبيطرية وأس��لحة وألبس��ة 
والخردة المعدنية المتنوعة ودراجات وأجهزة 
هاتف خليوية اضافة الى العمالت والمواشي 

واالثار وكذلك مواد مختلفة أخرى.
كي���ف جعلتم م���ن الجمارك خ���ط دفاع 
اقتص���ادي داخلي في مواجه���ة المهربات 
المتدفق���ة من مناطق وج���ود المجموعات 

االرهابية المسلحة؟
االمان��ات  بع��ض  خ��روج  بداي��ة  من��ذ 
الجمركي��ة، وال س��يما ف��ي ش��مال الب��الد 
م��ن الخدمة قام��ت الجمارك بوضع س��اتر 
المناط��ق  وف��ي  االمان��ات  خل��ف  بش��ري 
المحاذي��ة تمام��ا للمناطق الت��ي تتواجد فيها 
المجموعات االرهابية المس��لحة لوضع حد 
لتدف��ق المواد تهريبا من تل��ك المناطق، وقد 
ضبطت الكثير من تلك المخالفات وعمليات 
التهري��ب، والبضائع متنوع��ة ومتعددة منها 
الغذائ��ي ومنه��ا الصناعي والم��واد االولية 
والكهربائي��ات وخاصة الت��ي قامت وزارة 
االقتصاد بترش��يد اس��تيرادها، ال سيما وان 
الم��واد التي تتدفق غير مراقبة صحيا وغير 
مع��روف م��ا اذا كانت صالحة لالس��تهالك 
البش��ري ام ال، وبذلك ف��ان الجمارك تؤدي 
دورا وطني��ا عس��كريا واجتماعيا الى جانب 

الدور االقتصادي.
لوحظ مؤخ���را تراجع ش���كاوى مجتمع 

االعمال من الجمارك ما تعليقكم؟
مع انه س��ؤال يج��ب ان يوجه الى مجتمع 
االعم��ال ولك��ن يمك��ن الق��ول ان الجمارك 
س��لكت اس��لوبا جديدا بحي��ث لم يتم انش��اء 
مشروع مرسوم أو تعديل التعرفة الجمركية 
أو تعدي��ل قان��ون الجم��ارك اال بمش��اركة 
الفعالي��ات الصناعية والتجارية، س��واء من 
القطاع العام او الخاص ومن الوزارات كافة، 
فقرار الجمارك مش��ترك م��ع كل القطاعات 
صاحبة الشأن والتي تعمل في الصنف نفسه 
حت��ى ال يش��تكي احد الحقا ويق��ول ظُلمت، 
وحتى يكون هذا المرس��وم أو القرار ناضجا 

وعادال وخال من العيوب .
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قطاع الضيافة السعودي يجذب استثمارات

توقع مختصون ومستثمرون في قطاع الضيافة السعودي أن يسجل نمواً متزايداً 
بحجم االس��تثمارات خالل الس��نوات الخمس المقبلة، بواق��ع )100 مليار دوالر( 
مقارن��ة بالكثي��ر من ال��دول العربية، في حي��ن وفّر القطاع بحس��ب لجنة الضيافة 
بالغرف��ة التجاري��ة الصناعية بجدة نح��و 300 ألف وظيفة في مختلف مؤسس��ات 
الضياف��ة في الس��عودية ليصبح أكب��ر القطاعات الجاذبة بين الش��باب. ويُعد قطاع 
الضيافة في الس��عودية من الركائز الرئيس��ية في االقتص��اد الوطني، إذ يعتبر من 
القطاعات المش��غولة على مدار الع��ام وتحديداً في منطقة مك��ة المكرمة والمدينة 
المن��ورة، لتوافد الحج��اج والمعتمرين طوال العام، وهو ما يكس��ب القطاع أهمية 
كبرى، إضافة إلى نمو السياحة المحلية الذي أسهم في إشغال الغرف الفندقية ودور 

اإليواء على مختلف المستويات.
ويحتاج الس��وق الس��عودي لعدد كبير م��ن الوحدات الس��كينة خاصة في منطقة 
مك��ة المكرم��ة، والمدينة المنورة، والم��دن القريبة منها مثل ج��دة وينبع، بخالف 

الم��دن الكب��رى، وذل��ك لمواجه��ة 
الطل��ب المتزاي��د وال��ذي س��يرتفع 
السنوات القادمة، مع انتهاء مشاريع 
التوس��عة الذي يشهدها الحرم المكي 
الش��ريف، وعملي��ات التطوي��ر في 
المدينة المن��ورة، إذ يتوقع أن يصل 
ع��دد المعتمرين إلى قرابة 8 ماليين 

شخص في السنوات القادمة.

مشروع “جوهرة الخور” في دبي

وقع��ت “الحبتور ليتون س��بيكون”، المتخصصة في  مجال التصميم والهندس��ة 
والمش��تريات واإلنش��اء ومش��اريع الطاقة وأعمال الهندس��ة، و“دريك آند س��كل 
لألعمال الهندس��ية”، الش��ركة الفرعية التابعة ل�“دريك آند س��كل إنترناشيونال”، 
المتخصصة في مجال أنظمة التصميم والهندس��ة والبناء، اتفاقية مش��تركة إلنجاز 
عق��د بقيمة 395 مليون درهم إماراتي )107 مليون دوالر( لتنفيذ أعمال الهندس��ة 

الميكانيكية والكهربائية والصحية للمرحلة الثامنة من مشروع “جوهرة الخور”.
وتمث��ل المرحل��ة الثامنة ج��زءاً هاماً من “جوه��رة الخور”، المش��روع المتعدد 
االس��تخدامات، والبالغة قيمت��ه 4 مليار درهم إمارات��ي )1.09 مليار دوالر(، الذي 

تط��وّره “دب��ي العالمي��ة 
للعق��ار”. وقد تم تصميمه 
من قب��ل كل من “كيفريل 
و“كلين��ج  بارتن��ر”  آن��د 
كونسلت جوينت فينتشر”، 
إستلهاماً من شكل األمواج 
ليعك��س بذل��ك المالم��ح 

المميزة ل�“خور دبي”.

أعلن  بنك مسقط ، متمثالً في برنامج “بيتنا” للتمويل 
السكني، وشركة ممتلكات العربية، عن شراكتهما لتقديم 
تس��هيالت تمويلية على القروض العقارية لمش��تري 
العقارات في المش��روع الخاص بالش��ركة “النجوم” 

والذي يقع في مرتفعات القرم بمحافظة مسقط.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتفعيل 
ه��ذه الش��راكة، وقّعه��ا مس��اعد مدير ع��ام المبيعات 
المباشرة لألفراد والشركات ببنك مسقط عبدهللا بن تمان 
المعش��ني، والمدير التنفيذي لشركة ممتلكات العربية 

أحمد بن حيدر بن أحمد جوادي.

تسهيالت تمويلية
لمشروع النجوم

وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم 
على األراضي غي��ر المطورة الواقعة داخل النطاق 
العمران��ي للمدن. وتس��عى الحكومة الس��عودية منذ 
سنوات للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني 
السيما لذوي الدخل المنخفض في أكبر اقتصاد عربي. 
ويقول خبراء ف��ي القطاع إنه يوجد ما يقارب أربعة 
ملي��ارات متر مرب��ع من األراض��ي البيضاء داخل 
النط��اق العمران��ي لمنطقة الري��اض ويمتلك رجال 
األعمال نح��و 20 % من تلك األراضي ويحتفظون 
بها من دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها 
الحقا أو لصعوبة تطويرها س��ريعا في ظل تعقيدات 
روتيني��ة وتحمل تكلف��ة تزويدها بالخدم��ات والبنية 
األساسية. وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد 
من المش��اكل أبرزها ارتفاع اإليجارات والمضاربة 
على األراضي غير المطورة وطول فترة الحصول 
على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية 

بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وبحس��ب تقديرات ش��ركة االستش��ارات سي.بي 
ريتش��ارد إيليس يعيش نحو 60 % من الس��عوديين 

الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.

السعودية: فرض رسوم
على األراضي البيضاء
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عرض��ت مجموعة الحبتور خ��الل الدورة ال�11 
من مع��رض دبي الدولي للخيل، أمام المس��تثمرين 
المحتملي��ن وقطاع صناعة الفروس��ية في المنطقة، 
مش��روع تنمية منتجع ونادي الحبتور للبولو، الذي 
س��بق اإلعالن عنه حديثاً والبالغ قيمته 993 مليون 
درهم)270 مليون دوالر(، ويش��مل هذا المشروع 
الفاخ��ر المقرر االنته��اء منه بحل��ول عام 2017، 
فندق��اً س��عة 136 غرفة و162 ش��اليه وفيال فاخرة 
ون��ادي وأكاديمي��ة للبول��و، عل��ى أحدث مس��توى 
عالم��ي مع 4 مالعب للبولو، ومدرس��ة للفروس��ية 

واس��طبل يتس��ع ل�500 حصان.

“نشاما” تكشف عن “تاون سكوير” منتجع ونادي الحبتور للبولو

كشفت شركة نش��اما، المطّور الخاص لمجمعات الحياة العصرية، عن مشروع 
“ت��اون س��كوير” األكبر من نوعه على مس��توى دبي. ويمثل المش��روع احتفالية 
بأس��اليب الحياة المفعمة بالنش��اط في الهواء الطلق التي تساعد السكان على عيش 

حياة صحية في أجواء حيوية عصرية.
ويرس��ي المش��روع الجدي��د المزمع إطالقه قريب��اً معايير جديدة على مس��توى 
المجمعات الس��كنية في المدينة، حيث يس��هل الوصول إلى مختل��ف المرافق التي 
يحتضنها س��يراً على األقدام، ويتضمن كل ما تشتهر به من مميزات الحياة الراقية 

ضمن مجمع متكامل.
وف��ي خطوة تهدف إلى تعزيز س��ير العملي��ات التطويرية في “تاون س��كوير” 

األخرى،  ومش��اريعها 
نش��اما  ش��ركة  أعلنت 
فري��ق  تعيي��ن  ع��ن 
االس��تراتيجية  إدارتها 
ال��ذي يض��م مجموعة 
من المتخصصين ممن 
يمتلكون خبرة في دبي 

واألسواق العالمية.

أعلن��ت مجموع��ة التمدي��ن لتطوي��ر المش��اريع 
العمرانية، عن مش��روعها الجدي��د “الخيران” الذي 
يتميز بموقع��ه الحيوي في قلب مدينة صباح األحمد 
البحرية وال��ذي يحاكي أجواء المنتجع��ات الراقية، 
بمس��احة 350 ألف متر مربع على الواجهة المائية، 
وبتكلف��ة تبلغ 700 ملي��ون دوالر أميركي، ليقدم في 
المس��تقبل فرصاً واعدةً لتعزيز نمو قطاع الس��ياحة 
واألعمال، وهو يتضمن أول مركز outlet تجاري 
من نوعه ف��ي الكويت، إضافة إلى برجين س��كنيين 
ش��اهقين، وب��رج مخصص للش��قق الفندقية، وفندق 
فاخ��ر من فئ��ة الخمس نجوم، ويضم مركز “س��با” 
صح��ي عالم��ي المس��توى، باإلضافة إلى مرس��ى 

لليخوت يتسع ألكثر من 900 قارب.

مجمع  للتجارة والسياحة
في الكويت

أنظمة جديدة لواجهات المباني الشاهقة

طرحت ش��ركة هنتر دوغالس نظام جديد لواجهات المباني يكفل حماية المباني 
الشاهقة في الشرق األوسط من ضغوط الريح العاتية، في وقت قال مجلس المباني 
الشاهقة والمساكن الحضرية، أن دولة اإلمارات وقطر احتلتا المرتبة الثالثة عالمياً 

في المباني الشاهقة المكتملة اإلنشاء خالل العام 2014.
وعملت “هنتر دوغالس”، ف��ي هذا اإلطار، على طرح ألواح واجهات للمباني 
نجح��ت في اختبارات تحم��ل ضغوط وصلت إلى 3.000 نيوت��ن لكل متر مربع. 
وتتج��اوز قدرة تحمل األل��واح الجديدة، التي تحمل االس��م “كوادرو كالد 200”، 
الضغ��وط الناجمة عن إعصار من الدرجة الثانية عش��رة، أو م��ا يزيد على ثالثة 
أضع��اف الضغط المحدد ف��ي اللوائح الدولي��ة الخاصة بتش��ييد المباني، وضعف 

الضغط الذي تقدر على تحّمله أنظمة الواجهات المعيارية للمباني.
وتتسم األلواح  بسهولة التركيب، إذ يتم تعليق النظام بطريقة “الجوانب الممتدة” 

بدل استخدام دعامات ومشابك 
منفصل��ة. كم��ا يمك��ن تركيب 
األلواح على هي��اكل من إنتاج 
صانعي��ن مختلفين، ما يس��هّل 
بم��ا  المبن��ى  وزن  تفصي��ل 
يتالءم م��ع المواصفات التقنية 
للمشروع، من دون التأثير في 

جودة النظام.
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2014. أم��ا في ما يتعلق بقط��اع العقارات، 
فتحاول المملكة حاليا التصدي لمشكلة نقص 
في الوحدات السكنية بما يقارب مليون وحدة، 

نتيجة لالرتفاع الملحوظ في تعداد السكان.
تأثير طفيف

من المتوقع أن يترك انخفاض أسعار النفط 
الحال��ي تأثيراً قليالً عل��ى قطر، حيث تحاول 
الب��الد تنويع اقتصادها، باإلضافة إلى دورها 
التقليدي كمصّدر للغاز والنفط. ونتيجة لذلك، 
سيس��تمر نمو االس��تثمار في البني��ة التحتية 
وتطوي��ر العقارات، مما س��يؤدي بالتالي إلى 
النمو المتواصل في سوق العقارات فيها. كما 
أن التوقعات االقتصادية القوية للبالد، بنس��بة 
نم��و من المتوقع أن تصل إلى 7.7 %، تعني 
مواصلة اإلنفاق على البنية التحتية والتعمير. 
وف��ي الواق��ع، فق��د توقع��ت الق��وى الكبرى 
المؤثرة على قطاع العقارات ثبات اإليجارات 
في البالد بس��بب زيادة الع��رض، في الوقت 
الذي يستمر به العمل على مشاريع كبيرة مثل 

مدينة لوسيل.
تباطؤ حركة النمو

يش��كل النفط الخام نس��بة 70 % من دخل 
نيجيري��ا، لهذا ف��إن أي انخفاض في أس��عار 
البت��رول يترك أكب��ر التأثير عل��ى المصدر 
الرئيسي لدخل الدولة وبالتالي على اقتصادها. 

ش��هد العالم في األش��هر األخيرة انخفاضاً 
حاداً في أس��عار النفط، مما أس��فر عن الكثير 
م��ن الضغوط على البل��دان المصدرة للطاقة 
والت��ي تعتم��د عليها كمصدر دخل رئيس��ي. 
ففي الفت��رة ما بي��ن حزيران/يونيو، وكانون 
الثاني/يناي��ر، انخفضت أس��عار النفط الخام 
بنسبة اس��تثنائية وصلت إلى 60 %. ويتوقع 
الرئيس التنفيذي لش��ركة إكسون موبيل دبليو 
ريكس تيليرس��ون، بأن تحافظ أس��عار النفط 
عل��ى س��عرها المنخف��ض لمدة س��نتين على 
األق��ل. وقد دفعت التقلبات األخيرة إلى بروز 
عدد من االحتماالت للتأثيرات المتوقعة جراء 
ه��ذا االنخفاض الحاد على أس��واق العقارات 
العالمية. ولهذا قامت شبكة العقارات العالمية 
“الم��ودي” بتح��ّري اآلث��ار المحتملة على 
سوق العقارات في خمس من الدول الرئيسية 

المنتجة للبترول في األسواق الناشئة.
آثار االنخفاض

كأكب��ر منتج للنفط عالميا، يش��كل البترول 
90 % من دخل الحكومة الس��عودية. ونتيجة 
لذل��ك، فم��ن المتوقع أن تتلق��ى البالد ضربة 
كبي��رة جراء انخفاض األس��عار، حيث توقع 
مصرف س��يتي بنك األميركي انخفاض قيمة 
اإلنفاق بما يعادل 241 مليار دوالر هذا العام، 
أي بنسبة انخفاض تصل إلى 18 % عن عام 

وليس هذا فقط، فإن معظم مش��اريع التطوير 
العقاري��ة ف��ي الدول��ة تتلق��ى التموي��ل م��ن 
الحكومة، مما يعني بالتالي أن المبالغ المتاحة 
لذلك المجال ستصبح أقل. ونتيجة لذلك، توقع 
الرئيس التنفيذي لشركة المودي نيجريا أوبي 
إيجيموف��و، بأن تتباطأ حركة نمو المش��اريع 

السكنية خارج المدن النيجيرية الكبيرة.
حلول بديلة

من المتوقع أن تس��اهم التدابير المتبعة، بما 
فيه��ا إصالح نظ��ام الضرائب واس��تثمارات 
الحكومة في قطاع اإلس��كان، في دعم س��وق 
العق��ارات ف��ي المكس��يك ف��ي ع��ام 2015 
وتقويت��ه. وخالل ذلك، من المتوقع أن تجذب 
اإلصالحات ف��ي قطاع الطاقة المس��تثمرين 
العالميي��ن إلى الب��الد. وس��وف تعوض هذه 
التدابير مجتمعة بحد كبير عن تأثير انخفاض 
أس��عار النف��ط على س��وق العق��ارات، حيث 
تواص��ل الحكوم��ة البحث عن ط��رق جديدة 
وفعال��ة للحد م��ن اإلنفاق بنس��بة 8.4 مليار 
دوالر، بس��بب انخف��اض الدخل الذي س��ببه 

انخفاض أسعار البترول.
المستهلك لن يتأثر

س��وف تؤث��ر أس��عار النف��ط المنخفض��ة 
ف��ي الغالب على اقتص��اد أندونيس��يا، فالنفظ 
وخدماته والصناع��ات المعتمدة على الموارد 
الطبيعية مثل الفحم، والتي تساهم جميعها في 
إجمالي منتج البالد المحلي، عانت من التأثير 
الس��لبي. ولكن يظل هذا التأثير هامش��ي على 
المس��تهلكين، فقد ساهم انخفاض أسعار النفط 

بدفع الحكومة لخفض دعمها العيني للوقود.
وعلّق الرئي��س التنفيذي لش��ركة المودي 
أندونيس��يا كاران كيت��ان، قائ��الَ “يظل تأثير 
انخف��اض أس��عار النفط محدودا على س��وق 
العق��ارات، حيث يبقى دخل المس��تهلكين من 
دون أي تأثي��ر. أما هؤالء العاملون في مجال 
النف��ط والم��وارد الطبيعية فس��وف يتأثرون 
بطريق��ة س��لبية. ولكن س��يتوازن نم��و بقية 
القطاع��ات االقتصادية وس��وف يظل التأثير 

على طلب العقارات محدودا” .

تهاوي أسعار النفط يؤثر على سوق العقارات

مؤشرات نمو سوق العقارات تنخفض في الخليج
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الفئ��ة االولى مس��احة من ع��دم الرضا بين 
المس��تثمرين المحليي��ن والدوليي��ن على حد 

سواء”.
االتجاهات البارزة

وعل��ى مس��توى البل��دان، كان��ت هن��اك 
بع��ض االتجاهات البارزة ف��ي عام 2014، 
مع زيادة االستثمارات اآلس��يوية في ألمانيا 
بش��كل ملح��وظ، م��ن 984 ملي��ون دوالر 
)746 €( في عام 2013 إلى 2.373 مليار 
دوالر )1.843 €( في عام 2014. وشهدت 
اس��بانيا وايطالي��ا أيض��ا اس��تثمارات كبيرة 
من المش��ترين اآلس��يويين. ففي إسبانيا أنفق 
المستثمرون اآلسيوييون 522 مليون دوالر 
مقارنة بال ش��يء في عام 2013، وش��هدت 
إيطالي��ا 451 ملي��ون دوالر بعد أن كانت 4 

ماليين فقط في العام السابق لذلك.
وعلى مس��توى القطاع��ات عالميا، كانت 
الفن��ادق المس��تفيد األكبر من المس��تثمرين 
اآلس��يويين الباحثين عما هو أبعد من أسواق 
المكاتب، واس��تولت على 16 ٪ من إجمالي 
اإلنف��اق الدولي مقابل 11 ٪ في عام 2013. 
وف��ي أوروب��ا، اس��تثمروا أكثر من عش��ر 
أضع��اف رأس المال مقارنة بالعام الس��ابق 
في القط��اع - 1.370 ملي��ار دوالر )1.04 
€( في عام 2014 مقابل 137 مليون دوالر 

ق��ام المس��تثمرون اآلس��يويون بوضع ما 
مجموع��ه 40 ملي��ار دوالر ف��ي العقارات 
التجاري��ة الدولية خالل العام 2014، بزيادة 
23 % على أس��اس س��نوي )2013: 32.5 
مليار دوالر(، وذلك وفقا ألحدث البحوث من 
شركة االستش��ارات العقارية العالمية “سي 
بي آر إيه”. وهدف المستثمرون اآلسيويون 
ف��ي عام 2014 إل��ى تنويع رقعة حضورهم 
الجغراف��ي عالمياً عبر العق��ارات العالمية، 
في حين ركزوا ف��ي عام 2013 على قطاع 

المكاتب في المدن الرئيسية العالمية.
موقع الشرق األوسط

ورغم استمرار كون لندن الوجهة المفضلة 
في عام 2014 وقطاع المكاتب فئة األصول 
األكث��ر رواجا، كانت هناك اس��تثمارات في 
مجموعة أكبر من الم��دن وانواع األصول. 
فخالل الع��ام نظر المس��تثمرون إلى الطبقة 
التالية من المدن، مثل باريس ولوس انجلس 

وسان فرانسيسكو وواشنطن.
وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، ال ت��زال منطقة 
أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا أكبر مركز 
الستقبال االس��تثمارات الصادرة اآلسيوية، 
حي��ث جذب��ت 13.7 ملي��ار دوالر أميركي 
)34 %( م��ن رأس الم��ال م��ن المنطقة في 
ع��ام 2014. وعموما، تلق��ت منطقة أوروبا 
والشرق األوسط وإفريقيا استثمارات آسيوية 
أكثر بواقع 50 % من تلك التي توجهت إلى 
األميركتين )8.9 ملي��ار دوالر أميركي في 

عام 2014(.
وتعليقا على موقع الشرق األوسط كوجهة 
استثمارية رئيسية للمشترين اآلسيويين، قال 
نك ماكلين، العضو المنتدب، لدى “س��ي بي 
آر إي” الش��رق األوسط “لقد ش��هدنا زيادة 
كبيرة في مستويات االستعالمات التي تركز 
بش��كل خاص على األص��ول المولدة للدخل 
ف��ي دبي، مدفوع��ة بتوقع تحقي��ق مزيد من 
النم��و في قيم اإليج��ار ورأس الم��ال. ومع 
ذل��ك، تترك حال��ة عدم التطابق االس��تثنائي 
بي��ن الطل��ب وتواف��ر أص��ول مناس��بة من 

)102 €( في عام 2013.
وعموم��اً، ارتفع نش��اط المس��تثمرين مع 
ك��ون س��نغافورة أكبر مصدر ل��رأس المال 
اآلسيوي، تليها الصين وهونغ كونغ. ورفعت 
شركات التأمين التايوانية والصينية أنشطتها 
االس��تثمارية الدولية وعلى وجه الخصوص 
في المجال العقاري بنسبة 770 ٪ و310 ٪ 

على التوالي في 2014.
تطوير االستراتيجية

وف��ي ه��ذا الصدد، علّ��ق رئيس أس��واق 
رأس المال لمنطقة أوروبا والشرق األوسط 
وإفريقيا في “سي بي آر إي” جوناثان هول 
قائالً: ينجذب المستثمرون اآلسيويون بشكل 
كبير إلى الس��وق األوروبية وبخاصة المدن 

الرئيسية فيها.
من جهته، ق��ال المدير التنفيذي ألس��واق 
م��ارك  آس��يا  ف��ي  العالمي��ة  الم��ال  رأس 
غيوفري��دا “إلى جانب ظهور رؤوس أموال 
جديدة، بدأ المس��تثمرون اآلسيويون تطوير 
اس��تراتيجياتهم خ��ارج الم��دن التقليدية. في 
حين أن ش��راء األصول الرئيس��ية تس��تمر 
ف��ي جذب االهتمام، وتبق��ى نيويورك ولندن 
الوجه��ات األكث��ر جذبا لالس��تثمار، وربما 
كانت أكبر قصة في عام 2014 هو الحراك 
نحو المدن الثانوية مثل باريس ولوس انجلس 
وكذل��ك المراكز اإلقليمي��ة األخرى للمملكة 
المتح��دة. وهذا االتجاه أوض��ح ما يكون في 
هبوط الوجهات الخم��س األعلى عالميا من 
قائمة المدن المفضلة لالستثمارات اآلسيوية 
العابرة للح��دود. وبالمثل، هن��اك تحول في 
أنواع األصول التي يس��عى لها المستثمرون 
اآلس��يويين، فف��ي حين بقي قط��اع المكاتب 
فئ��ة األصول المفضلة، وال س��يما بالنس��بة 
للمس��تثمرين الجدد، كان هن��اك تنام ملحوظ 
ف��ي نش��اط الفن��ادق واألص��ول الصناعية. 
ويش��عر المس��تثمرون أنه من خ��الل النظر 
إلى أس��واق وفئات أصول جديدة س��يكونون 
قادرين عل��ى تأمين عوائد أفض��ل ومواجه 

منافسة أقل من المستثمرين اآلخرين” .

تنويع رقعة الحضور عالمياً وتركيز على المدن التقليدية

40 مليار دوالر استثمارات آسيوية في العقارات الدولية
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وف��ق كورترايت الذي يضي��ف “يمكن التفكير ف��ي األمر على هذا 
النحو … أي تعزيز العالقات مع واشنطن، في الوقت الذي يلوح فيه 
دور أكبر إليران في األفق”. ولكن من وجهة نظر أمنية موضوعية، 
ف��إن على الس��عودية التعاون م��ع إيران لدحر داع��ش عن العراق، 
على نهج عدو عدوي صديقي، إال أن للسعودية خالفات أيديولوجية 
وجيوسياس��ية عميقة مع إي��ران، تمنعها من النظر في تحالف مؤقت 

كهذا”.
وتع��د واش��نطن المس��تفيد األكبر من تنامي الس��وق في الش��رق 
األوس��ط، إذ وصلت قيمة شحناتها إلى المنطقة خالل العام الماضي 
إلى 8.4 مليارات دوالر، بعدما كانت س��تة مليارات دوالر في عام 
2013. وبلغ��ت قيمة المنظومات الدفاعية التي اس��توردتها كل من 
الس��عودية واإلمارات 8.7 ملي��ارات دوالر خالل 2014، أي أكثر 

من دول أوروبا الغربية مجتمعة.
ارتفاع في واردات الخليج

وكانت واردات دول الخليج من األس��لحة قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 
23 % ف��ي الفت��رة بين عام��ي 2009 و2013، مقارن��ة بما كانت 
عليه ما بين العامين 2004 و2008، وفق تقرير ل�“معهد ستوكهولم 

الدولي ألبحاث السالم”.
وش��ّكلت مشتريات دول الخليج نحو 52 % من إجمالي مشتريات 
دول الش��رق األوس��ط مجتمعة. ويش��ير إلى أن “مبيعات األس��لحة 
س��جلت في ع��ام 2014 زيادة للعام الس��ادس عل��ى التوالي”، لتبلغ 
قيمته��ا 64.4 مليار دوالر في مقابل 56 ملياراً في العام 2013، أي 

بزيادة 13.4 %.
ويعلّق محلل ش��ؤون الدفاع في )آي.إتش.إس( بن مورز قائالً إن 
“هذا الرقم القياس��ي جاء نتيجة طلب غير مس��بوق من االقتصادات 
الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر اإلقليمي في الشرق 

األوسط وفي منطقة آسيا- المحيط الهادئ”.
تنبؤات بتزايد واردات الشرق األوسط

ووفقاً للمجموعة فإن “السعودية تدفع واحداً من كل سبعة دوالرات 
تنفق على ش��راء األس��لحة” في العالم، فيما تتوق��ع أن تبلغ واردات 
الشرق األوس��ط حوالى 110 مليارات دوالر خالل السنوات العشر 
المقبلة. وتحتل روس��يا، التي تصدر خصوصاً إلى الصين، المرتبة 
الثانية بين أكبر البلدان المصدرة لألس��لحة في العالم. وقد بلغت قيمة 
مبيعاتها عش��رة مليارات دوالر، أي أكثر بنس��بة 9 % عن مبيعاتها 

في عام 2013.
لكن التقرير يشير إلى أنّه “بعد سنوات من النمو، تواجه الصادرات 
الروس��ية صعوبات”، و”م��ن المتوقع أن تتراج��ع الصادرات” في 
2015. ويلف��ت إلى أن هذا التوجه يمكن أن يتفاقم بس��بب العقوبات 

التي تفرضها الدول الغربية بسبب األزمة في أوكرانيا .

ذك��رت مجموعة “آي اتش اس جين��س” المتخصصة في متابعة 
تج��ارة األس��لحة ح��ول العال��م، أن الس��عودية تقدمت عل��ى الهند، 
وأصبحت أكبر مس��تورد لألس��لحة في العالم ف��ي عام 2014، وهو 
العام الذي ارتفع فيه حجم تجارة السالح العالمية للسنة السادسة على 

التوالي، مسجالً رقماً قياسياً بلغ 64.4 مليار دوالر.
وقال��ت “آي إت��ش إس” التي تقدم معلومات عن الس��وق العالمية 
ومعلومات اقتصادية، إن النمو في اإلمدادات يعود إلى زيادة الطلب 
من االقتصادات الناش��ئة على الطائرات العسكرية وتزايد التوترات 

في الشرق األوسط ومنطقة المحيط الهادئ في آسيا.
تخوف سعودي

ووفق المعطيات التي نشرتها المجموعة، فإّن نفقات السعودية على 
شراء األسلحة، ارتفعت بنسبة 54 % لتبلغ 6.5 مليارات دوالر في 
عام 2014، فيما اس��توردت الهند أسلحة بقيمة 5.8 مليارات دوالر. 
ومن المتوقع أن ترتفع واردات الس��عودية من األسلحة بنسبة 52% 
لتبلغ 9.8 مليارات دوالر خالل العام الحالي )2015(، وهو ما يمثّل 
س��بع اإلنفاق العالمي على شراء األسلحة، وفقاً لتقديرات المجموعة 

التي استندت إلى شحنات من المقّرر تسليمها.
وتقوم السعودية ببناء ترسانتها وسط مخاوف من تحّول جيوسياسي 
في المنطقة، في الوقت الذي تبحث فيه الواليات المتحدة عن مس��اعدة 
في التصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام “داعش”، وفق 
ما يقول مدير الدراس��ات السياس��ية في معهد كروك لدراس��ات السالم 
في جامعة نوتر دام ديفيد كورترايت، الذي يعتبر أن الزيادة في ش��راء 
األس��لحة ّرما يكون “أسلوب بعض الش��خصيات النافذة في السعودية 
لتذكير الواليات المتحدة بأهميّة التحالف مع بالدهم، ألّن شراء األسلحة 

يعني إيجاد وظائف وأماكن عمل للكثيرين” في أميركا.
عدو عدوي صديقي

وربما تكون هذه “وس��يلة للرد على تقارب واشنطن – طهران”، 

السعودية أكبر مستورد لألسلحة في 2014

الخليج يشتري 52 % من األسلحة الواردة إلى المنطقة
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االس��تثماري، وخاصة طرق السكك الحديدية 
السريعة. وفي الوقت نفسه، قام البنك المركزي 
الصيني بحقن النظام المصرفي بمقادير ضخمة 
من السيولة وخفف من السياسات المالية لتفادي 
حدوث أزمة نتيجة التضييق على بنوك الظل.

وتعتمد الحكومة في المدى المتوس��ط على 
اإلصالح��ات الهيكلية من أج��ل تحفيز النمو 
وذل��ك عبر التح��ول إلى اقتص��اد يعتمد أكثر 
عل��ى الس��وق وإلى نم��وذج نم��و مبني على 
االستهالك ال االستثمارات الحكومية. ولتحقيق 
هذا الهدف، تخطط الحكومة إلى تحرير أسعار 
الفائدة والقطاع المالي في شكل عام، وتسعير 
الس��لع والخدمات بناء على السوق، والسماح 
بقدر أكبر من الملكية الخاصة في الش��ركات 
المملوكة للدولة، والتخفيف من الضوابط على 

الهجرة من االريف.
وعالوة على ذلك، من شأن الخطط الهادفة 
إلطالق خدم��ة التقاعد والتأمي��ن الصحي أن 
تش��جع المس��تهلكين عل��ى إنف��اق بعض من 
مدخراتهم، خصوصاً وأن الضرائب المنخفضة 
والح��د األدنى لألجور يهدف��ان إلى رفع  دخل 
المستهلكين. ومع مرور الوقت، قد تؤدي هذه 
التدابي��ر إلى تغيير نموذج النم��و االقتصادي 
في الصين حيث س��يكون االستهالك الخاص 

المساهم الرئيسي، لكن ذلك سيستغرق وقتا.

يزيد التباطؤ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
ف��ي الصين م��ن ضعف الطلب على الس��لع، 
وهو ما يس��اهم ب��دوره في إح��داث مزيد من 
االنخفاض في أس��عار الس��لع. ووفقاً للمكتب 
الوطني لإلحصاء في الصين، تباطأ نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 7.4% في عام 
2014، أقل من النس��بة الحكومية المستهدفة 
التي تبلغ 7.5%، كما أنها نسبة النمو السنوي 
األقل على اإلطالق خالل 24 س��نة. ولتحفيز 
النم��و، تحاول الحكومة دف��ع االقتصاد باتجاه 
نموذج نمو يعتمد على االستهالك، ولكن ذلك 
قد يستغرق بعض الوقت. ويتوقع صندوق النقد 
الدولي أن يستمر هذا التباطؤ، وهو ما قد يؤدي 
إلى دفع أس��عار السلع ألسفل أكثر خالل العام 

2015 وما بعده.
في المدى المتوسط

لق��د ج��اء تباطؤ النم��و في الصي��ن نتيجةً 
االستثمار المفرط في الماضي وما نجم عنه من 
فائض في الطاقة االنتاجية لالقتصاد. وأس��هم 
فرط االستثمار في هبوط أسعار المنازل وتفاقم 
المخاطر في نظام الظل المصرفي الذي يساهم 
أيضاً في كبح النمو. وقد قدمت الحكومة حزمة 
هام��ة من تدابير التحفي��ز لدعم نمو االقتصاد 
بما في ذل��ك االعفاءات الضريبي��ة، وتمويل 
بن��اء مس��اكن المواطني��ن، وتس��ريع اإلنفاق 

في المدى القصير
وف��ي المدى القصير، تكافح الصين للتمكن 
م��ن التح��ول إلى نم��وذج النم��و المبني على 
االس��تهالك، حي��ث ظلت حصة االس��تهالك 
الخاص من الناتج المحلي اإلجمالي مس��تقرة 
عموماً عند حوالى 36% منذ 2007. بينما في 
االقتصادات المتقدمة، تكون حصة االستهالك 
من الناتج المحلي مرتفعة جداً في العادة. فعلى 
س��بيل المثال، تبلغ هذه الحص��ة في الواليات 
المتحدة حوالى 70%. وقد شهد نمو االستهالك 
الخ��اص في الصين انخفاضاً بموازاة التباطؤ 
االقتصادي العام. وتراج��ع اإلنفاق في قطاع 
التجزئة في ش��كل مستمر من نسبة 19% في 
2010 إل��ى 12% عام 2014 )على أس��اس 
اسمي(. ويشير ذلك إلى أن التحول سيجعل من 

تباطؤ النمو أمرا حتمياً.
مستقبالً، من المرجح ان يتباطأ االستهالك 
الخاص. ويمكن أن تهتز ثقة المس��تهلك بفعل 
تباطؤ نمو الناتج المحل��ي اإلجمالي واحتمال 
ارتف��اع معدالت البطالة )تبلغ حالياً 4.1 %(. 
كما يمكن لمخاطر القطاع العقاري أن تش��كل 
عبئاً إضافياً، حيث أن جزءاً كبيراً من ثروات 
األس��ر مرتبط بالعقارات، ومع هبوط أسعار 
العقارات في جميع أنحاء الصين، يمكن لذلك 

أن يؤدي إلى تقييد أكبر لالستهالك الخاص.
ومع تباطؤ االستهالك الخاص واالستثمار 
على حد سواء، يتوقع أن يستمر تباطؤ النمو، 
على الرغم من اج��راءات التحفيز الحكومية. 
فبحس��ب أحدث توقعات صندوق النقد الدولي 
، يُرج��ح للنم��و أن يتباط��أ إل��ى 6.8 % في 
ع��ام 2015 و6.3 % في ع��ام 2016. وبناء 
على العالقة التاريخية بين نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في الصين والسلع العالمية، 
م��ن المرج��ح أن يقود تباط��ؤ النمو وضعف 
الطلب في الصين إلى انخفاض أس��عار السلع 
العالمي��ة بنحو 11 % ف��ي عام 2015 و5 % 
في عام 2016، وهو ما يتماشى إلى حد كبير 
مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي بشأن 

أسعار السلع األساسية .

تباطؤ االقتصاد الصيني يزيد من انكماش أسعار السلع

االستثمار المفرط في الماضي أرسى نموذجاً استهالكيًا
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شهدت الدورة الثالثة والعشرون من معرض دبي العالمي للقوارب، 
والتي أُس��دلت الس��تارة على فعالياته��ا أخيراً إقباال واس��عاً من زوار 
المعرض من مختلف دول العالم، والتي توافدت لالطالع على أحدث 
تصاميم اليخوت والق��وارب ومعدات المالحة البحرية الترفيهية التي 
تعرضها أكثر من 800 ش��ركة وعالمة تجاري��ة من 54 دولة، منها 
مجموعة من أبرز الشركات اإلماراتية المصنعة لليخوت والقوارب؛ 
فيما يبلغ عدد المنتجات المعروضة هذا العام 430 قارباً ويختاً تصل 
قيمته��ا إلى نحو مليار درهم، منها 45 إطالقا جديداً على المس��تويين 
العالم��ي واإلقليمي. وأف��اد عارضون محليون ودولي��ون أنهم حققوا 
عوائ��د مجزي��ة من خالل مش��اركتهم في الحدث الدول��ي وقالوا إنهم 
اغتنم��وا فرصاً تجاري��ة عديدة أتيحت لهم على مدار األيام الخمس��ة 

للحدث األكبر في قطاع المالحة البحرية والترفيهية في المنطقة.
يخوت فاخرة

وقالت شركة الشعالي مارين اإلماراتية إنها تتوقع بيع ثالثة يخوت 
عل��ى األقل من يختها الفاخر  AS100، والذي أماطت اللثام عنه في 
أول أيام المعرض، وتبلغ قيمة الواحد حوالى 20 مليون درهم، عالوة 

على سبعة قوارب أخرى متوسطة الحجم.
كذلك شهد المعرض في يومه الرابع بيع اليخت الراقي “ديلوكس77” 
ذي المنصة العلوية المغلقة، الذي يُعّد أكبر يخوت ش��ركة “ريفييرا” 
وأكثرها فخامة وتقدماً تقنياً على اإلطالق، وذلك عبر وكيلها الحصري 
في الش��رق األوسط، ش��ركة إس إف لليخوت. وفي اليوم نفسه، قالت 
شركة آرت مارين، كبرى الش��ركات ذات االهتمام الشامل باليخوت 
في منطقة الشرق األوسط، إنها باعت اليخت اإليطالي الفاخر “فيارت 

47” البالغة قيمته حوالي 3.2 مليون درهم إماراتي.
استفادة من النمو

بدورها، أكدت ش��ركة سان لورينزو الشرق األوسط ممثلة بشركة 
“إيه س��ي إي مارين”، بيع يختها “إس إل” والذي يبلغ طوله 26.45 
مت��ر وتصل قيمته إل��ى 5.6 مليون يورو أي ما يع��ادل 22.3 مليون 

درهم، وذلك في اليوم األول من الحدث.
وش��هدت ش��ركة صن ريف لليخ��وت، المتخصصة ف��ي اليخوت 
الش��راعية الفاخرة ويخ��وت الكتم��ران العاملة بالمح��ركات، والتي 
تت��راوح أطوالها بين 60 و200 قدم، اهتمام��اً كبيراً بيخت الكتمران 
الفاخر “دامراك II” العامل بالمحركات والبالغ طوله 70 قدماً، والذي 

تزيد قيمته على 8.8 مليون درهم.
وأفاد مصنعون للقوارب الصغيرة والمتوسطة والمراكب الترفيهية 
األصغ��ر حجم��اً، بتحقيق مبيعات قوي��ة، بعدما أثبتت ه��ذه األحجام 
نجاحاً كبيراً وإقباالً رائعاً في أوساط الزوار، في وقت يواصل مجتمع 
المالح��ة الترفيهية االس��تفادة من النمو الحاصل ف��ي قطاع الممرات 

المائية الداخلية والمراسي في المنطقة .

معرض دبي العالمي للقوارب 2015

نمو في قطاع المالحة البحرية والترفيهية
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“أوميغا” تطلق Seamaster الجديدة
مـع  تزامـنـاً 
إطــاق فـيـلــم 
 S p e c t r e
الـ24  الجـــزء 
بوند،  لجـيـمـز 
أوميغــا  تقــوم 
بـطـرح سـاعـة 
 Seamaster
Aqua Ter-

ra 150m. وتظهــر هذه العامة على هامش مؤشــر الثواني، 
حيث تم اســتيحاء ميناء الســاعة من شــارة عائلة بونـد، وذلك 
إلضافة لمســة مميزة وأنيقة علــى التصميم. كذلك اختيار اللون 
األزرق، وهــو لون الســــاعة التي لبســها جيمز بونــد في فيلم 

.SKYFALL
تتميز الساعة مقاس 41.5 مم والمصنوعة من الستينلس ستيل 
بتقنيــة حركة متذبذبة والبارزة من زجاج الكريســتال الموجود 
على العلبة الخلفية للســاعة، وقد تم تصميم محرك الساعة على 

شكل مسدس مستوحى من جيمز بوند.

“جيلدا” من “إبرهارد آند كو”
“إبـرهـارد  طرحـــت 
الســــاعات  آند كو” دار 
الفاخــرة،  السـويســـريـة 
إصدار جيلدا النســــائي. 
وتتوفــر هـــذه النســـخـة 
الحصريــة مــن الســاعة 
حســب الطلب، بسلســلة 

من الذهب واأللماس.
تأتي واجهــة “إصدار 
جيلدا الخــاص من عرق 
بأحجــار  اللؤلؤ مرصعة 

األلماس عند موقع الســاعتين 5 و11 وحزام أنيق حسب الطلب 
ُمزيّن كذلك بمئات من أحجار األلماس. وتتسم “جيلدا فلورال” 
بخطوط رقيقة متناغمة تغلف ميناء بيضاء من عرق اللؤلؤ إلى 

جانب شعار زهري رقيق بتشطيب أحجار الزفير الجميلة.
وفــي هذه النســخة الجديدة تحيــط الطارة المغطــاة بـ66 من 
أحجار الزفير الزرقاء الســاحرة، تحيــط الميناء بإجمالي 112 

من األحجار الثمينة وعلبة إهليجية من الذهب األبيض.

ساعة “هواوي واتش”
أطلقــت “هواوي” 
في المؤتمــر العالمي 
للجوال 2015 ساعة 
ومواصفات  بتصميم 
غيــر مســبوقة تعمل 
تـشــــغـيـل   بـنـظـــام 

“آندرويد وير”.
وتتمتــع “هــواوي 
واتــــش” الدائريــــة 

التصميم بشاشــة لمــس بحجــم 1.4 بوصة بتقنيــة  “أموليد”، 
وســطح من الياقوت المقاوم للخدش، وإطار من الفوالذ المقاوم 
للصــدأ، إلى جانب مجموعة مــن الوظائف التي تراقب الصحة 
مــن خال جهاز استشــعار نبضــات القلب، وجهاز استشــعار 
متقدم من 6 محاور، وباروميتر لقياس الضغط الجوي، وجهاز 

استشعار اللمس، وميكروفون داخلي.
ومن خال دمج نظام تشــغيل الهواتــف الذكية آندرويد 4.3، 
سيتيح للمســتخدمين إمكانية استقبال إشعارات الرسائل النصية 

واإللكترونية والتقويم والتطبيقات والمكالمات الهاتفية.

أبل تكشف عن ساعتها الذكية
كشفت أبل 
تفاصيل  عن 
ذكية  ســاعة 
ة  جـهــــز أ و
مــات  وخــد
يـــــــدة  جــد
وحـددت 24 
نيسان/أبريل 
موعدا لتوفر 

الساعة الجديدة في األســواق. وأوضح رئيس الشركة تيم كوك 
أن “بطارية الســاعة ســتدوم يومــا كاما أو قرابة 18 ســاعة 

لاستخدام الكثيف لتطبيقاتها”.
وتأتي الساعة الذكية من أبل بثاثة إصدارات، هي: سبورت 
وإيدشن واالعتيادية أبل ووتش وإيدشن، وهي من بالذهب عيار 

18 قيراط بلونين وردي وأصفر.
ويتوفر تطبيق الســاعة في متجر تطبيقات أبل مع قسم كامل 
مكــرس لتطبيقات خاصة بهــا مثل كل من انســتاغرام وتويتر 

ووي تشات وأوبر وشزام وغيرها.
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دراسة للحفاظ على الحبارى
كشــف الصنــدوق الدولي 
للحفاظ على الحبارى عن نتائج 
دراسة أجراها ضمن المؤتمر 
الدولــي الثالــث للصقارة في 
دبــي، وقد خلصت الدراســة 
إلى إجماعٍ من قبل الصقارين 
بمسؤوليتهم في الحفاظ على 

طائر الحبارى.
وأشــار 74% من المشاركين في الدراسة إلى اتفاقهم على أن 
الصقارين يجب أن يمارسوا الصيد بشكل مستدام، ليساهموا في 

نقل اإلرث الوطني للحبارى ألجيال المستقبل.

إبرهاد آند كو تستعيد روح الستينات
قامــت “إبرهــارد آنــد كــو” دار الســاعات 

السويســرية، باســتعادة روح وبريــق 
الستينات من خال إطاقها مبادرة 
إلحيــاء وتكريــم “كونتوغراف 
الســتينات” وقــد يكــون هناك 
أســباب عديدة وراء اختيار هذه 
اللحظــة، وذلك إلحياء “تكريم 

كونتوغراف الســتينات”. ربما استشعروا مردودا سوقيا لألجهزة 
غالية الثمن اليوم، ربما الحنين إلى ساعة أصلية وتصميم كاسيكي 
أنيق يجسد فترة الستينات. ووفوق كل ذلك، ومن خال 127 عاما 

في تصنيع الساعات، فإن الشركة قطعا ال تنقصها الخبرة.

زنيت ومارتن فوكس في الدوحة
أزالــت الدوحة جميع الحواجز 
علــى أثر الزيــارة التي قــام بها 
مؤخــراً بطل القفز فوق الحواجز 
الثالثــة  ابــن  زنيــت،  وســــفير 
والعشــرين ربيعاً مارتن فوكس، 
إلــى المدينة أثناء بطولة الشــقب 
لعرض الفروسية الدولية 2015.

شــملت رحلــة مارتــن زيارة 
خاصة إلى بوتيك زنيت، حيث حضر خبراء الساعات ووسائل 
االعام للترحيب ببطل الفروســية وسفير زينت الذي يملك في 

رصيده عدداً كبيراً من الجوائز.

10 سنوات مع ستيال ماك كارتني
تحتفل أديداس بتشكيلتها الموقّعة ستيا 
مــاك كارتنــي بمضي عشــرة ســنوات 
على انتاجها لأللبســة الرياضية، مطلقةً 
مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2015 
والّتي تتميّز بقدراٍت تكنولوجية قوية. هذه 
المجموعة التي تشمل رياضات الركض 
واليوغــا والســباحة. تقول ســتيا ماك 
كارتني: عندما باشــرنا في العمل خال 
الموسم األول، لم يكن أحد قد صّمم مثيًا 
لــه. لقد أردنا حينئٍذ التوفيق بين التصميم 

القوي على الصعيد الفني والتكنولوجية اإلحترافية الحقيقية.

T-Touch من “تيسو”
Tissot أول ساعات  أطلقت 
في العالم تعمل باللمس وبالطاقة 
 Tissot Solar الشمسية. ساعة
المصممــة   T-Touch Lady
باللمـــــس  تعمــل  للســـيدات، 
وعناصر أنيقة، تمثّل تكنولوجيا 
عالية في أحجام مدمجة بجمالية 

بارزة. وبينما تساعد االنامل في بلوغ محاور ديناميكية كمقياس 
االرتفــاع والبوصلــة واألحوال الجوية، يســاهم الماس وعرق 
اللؤلؤ والتصميم االنســيابي في ضمان إحساس السيدة بالجمال 

والتميز.

رادو دياماستر األوتوماتيكية
تقدم رادو ساعة دياماستر األتوماتيكية 
سيراميك كرونوغراف في 5 إصدارات، 
تم ابتكار وتصنيع المظهر المعدني للساعة 
من الســيراميك ذو التقنيــة العالية والذي 
حصلــت فيــه رادو على بــراءة اختراع 
100 %. وتســتخدم رادو لتصنيع سطح 
البازمــا عمليــة كيميائية معقــدة لتغيير 
التركيب الجزيئي لسطح السيراميك عن 
طريق تفعيل الغازات على درجة حرارة 

عالية، وتكون النتيجة سيراميك في منتهى األناقة بلمعة رائعة ذات 
لون رمادي معدني دون إدخال أي نوع من المعادن فيها.
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بطولة كارتييه دبي الدولية للبولو

اختتمــت فعاليات بطولــة تحدي كارتييه دبــي الدولية للبولو 
2015 التي أقيمــت في منتجع ونادي ديزرت بالم للبولو. وتُعد 
هذه البطولة المرموقة األكثر شــهرة على روزنامة الرياضات 
في دبي، حيث حضر هذا الحدث الدولي الكثير من الشخصيات 
الهامة والمشاهير والعائات الملكية، وبعضاً من أفضل العبي 

البولو في العالم.
واســتطاع فريق ديزرت بالم بقيادة راشــد البــواردي وآالن 
ميكــر، الفوز بلقب هذه البطولة الدولية، حيث حققوا الفوز على 

فريق اإلمارات للبولو بـ10 أهداف مقابل 4 أهداف.

فنادق سوق واقف في برلين

أعلنــت مجموعة فنادق ســوق واقف التــي تديرها مجموعة 
الريان للضيافة مشاركتها للعام الثالث على التوالي في معرض 

بورصة السياحة الدولية في العاصمة األلمانية برلين.
وفي هذه المناســبة، قــال مدير ادارة المبيعات والتســويق في 
مجموعة فنادق ســوق واقف فاســكين فارتنيــان أن “المجموعة 
نجحت في الوصول الى 12 عقدا مع مشغلي السياحة األلمانيين، 
وتربطنا عاقات قوية ومتينة مع كبريات الشــركات العاملة في 
قطاع السياحة في المنطقة، وتواجدنا في المعرض يمنحنا فرصة 

إلباغهم بأحدث التطورات في مجموعة فنادق سوق واقف”.

نايكي تحتفل بيوم المرأة العالمي

احتفلــت Nike باليوم العالمي للمــرأة مع مجموعة من أبرز 
الشــخصيات الرياضيــة النســائية، بمــا في ذلك العبــة التنس 
العمانيــة، فاطمــة النبهانــي. وهدفت هــذه الفعالية إلــى تكريم 

السيدات في القطاع الرياضي.
يذكر ان الفعالية نظمت في متجر Nike في دبي، وتم عرض 
فيلم قصير شــاركت فيــه فاطمة، وتم تســليط الضوء على ابنة 
الـ23 عاماً كحافز لكل النساء في أنحاء الشرق األوسط اللواتي 

يعشقن الرياضة ويتميزن بقوتهن.

طائرة مائية تجول في دبي

تعاون منتجع “سيكّسنســز زيغي باي”  في سلطنة عمان مع 
شــركة الطيران المائي “ســي وينجز”، لتقديم تجربة فريدة من 
نوعها تمكن الضيوف من زيارة مدينة دبي، لتحقيق االســتفادة 

القصوى من رحلتهم إلى الشرق األوسط.
يقع منتجع سيكّسنسز زيغي باي على بعد 120 دقيقة بالسيارة 
من دبي، ويمكن للضيوف استكشاف المدينة واالستمتاع بالمناظر 

الخابة على متن الطائرة المائية والتي تستغرق 50 دقيقة.
هذه الرحلة توفر نشــاط ترفيهي يتضمن الهدوء واالسترخاء 
فــي أجواء عمان والحياة الحضرية والســريعة في أجواء دبي، 

مما يمكن للضيوف تجربة العالمين في آن واحد.
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100 سنة على زجاجة كوكا كوال
أُعلــــن عـــن 
إطــاق  زجاجة 
التـي  كوال  كوكا 
تحتفــل بمــرور 
100 عــام على 
تصميمهــا هـــذا 
بحملــة  العـــام، 
تتضّمــن إعانـاً 
جديــداً، ونشــيداً 
موسيقياً، وسلسلة 

مــن المعارض الفنية تضم أعماالً ألبرز الفنانين المعاصرين في 
العالم مثل آندي وارهول ونورمان روكويل وبيتر بليك.

أُطلقت أول زجاجة في  تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1915، 
وقد صّممتها وتولت إنتاجها شــركة روت غاس في تير هوت، 
إنديانا. وأصبحت الزجاجة، بفضل منحنياتها الواضحة وشــكلها 
المميــز، رمزاً عالمياً ومصــدر إلهام رافق لحظــات مميزة في 
األفام، التاريخ االجتماعي، التصميم والفنون الجميلة طوال قرن 

من الزمن.

مجموعة هالة للربيع والصيف

فــي اســتلهام لقوة وعنفوان األنوثة، وســحر وجمــال المرأة 
فــي المنطقــة، يحتفــل كل من “قصــر اإلمــارات” و“ميزون 
هالة” باتجاهات الموضة المعاصــرة مع مجموعة هالة للربيع 
والصيــف 2015، والتي يتــم عرضها في عرض أزياء  بفندق 
قصر اإلمارات، حيث تتميز المجموعة الجديدة، بقطع المابس 
الجميلة من األزياء الكاجوال والمســائية، والتي اســتخدمت في 
تصميماتها أقمشــة الدانتيل، والتافتا، والجينز، وأقمشة الفليسكو 
األفريقية. في حين تم تعزيز إطالة المابس باستخدام التصاميم 

المطعمة بالكروشيه، الزهور، الخرز واألحجار.

فيوميه في داون تاون دبي

افتتحــت مجموعة جاس، الفرع الثاني لمطعم فيوميه في دبي 
داون تــاون. ويقدم المطعــم، أطباقا اســتثنائية وغير معقدة من 
مختلــف مناطق العالم، وقد تم تصميمــه بحيث يعكس األجواء 

المحلية بأسلوب عصري.
يقدم المطعم الئحة طعام مســتوحاة مــن قصص المغامرات 
األبيقورية عبر أوروبا وآســيا، حيث الشــغف اآلســيوي لخلق 
تــوازن فــي مزيج نكهــات تطييــب الطعــام الحلــوة والمالحة 
والحامضــة مــع التوابل األخرى وادخالها فــي أطباق أوروبية 

لخلق نكهات جديدة.

مطاعم دو باريس في مونتي كارلو

يواصــل فنــدق دو باريس فــي مونتــي كارلو تلبيــة رغبات 
الضيــوف بالبقــاء في فندق فخــم بعد التحديث التــام. وفي نهاية 
2014، أعيــد افتتــاح الفندق جزئيــاً، إذ تم تحديــث 25 غرفة، 
واللوبي األسطوري و50 غرفة إضافية قبل نهاية السنة. ويمكن 
لنزالء الفندق والضيوف االستمتاع في اإلعدادات الخابة لـ“سال 
امباير” ومقهى المريكي. ومطعم سال امباير، هو موقع تاريخي 
منذ القرن التاســع عشــر، ويعتبر المكان األمثل القامة الحفات 
التي تعكس نمط الحياة األوروبية. ســقف المطعم مغطى بـ800 

ألف ورقة ذهبية وخمس نوافذ كبيرة تطل على الشرفة.
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أكسكاليبور من روجيه دوبوي
يحتفل مصنع روجيه دوبوي في العام 
2015 بســنة الجمال الهيكلي من خال 
تشكيلة جديدة من موديات أكسكاليبور.

تقّدم هــذه االبتكارات تعبيــرات قوية 
عــن درايــة كبيرة مــن خــال المحّرك 
الميكــروي والتوربيلون المحلقة – وهي 
توســع أو تمــدد نطــاق مفهــوم العيــار 
المهيكل الكوكبي بطُرٍق جديدة. وتشــكل 

هذه الموديات فرصةً للكشف عن اللمسات النهائية التي تحمل 
 RD820SQ كافــة أوُجه األجزاء الـ167 التي تشــّكل عيــار

الذاتي التعبئة لمساٍت نهائية مصنوعة يدوياً.

أكبر ساعة في آسيا
أوميغــا  دار  قامــت 
بكشف النقاب عن أكبر 
مســتوى  على  ســاعة 
قارة آســيا علــى مبنى 
متجر وانغ فو جينغ في 
بكيــن ليتســنى رؤيتها 

وســماعها من كل الجهات في هذا الشــارع الشهير. ويبلغ قطر 
الساعة 7.9 متر وطول عقرب الدقائق 3 أمتار وعقرب الساعة 
2.15 متر. وتأتي الساعة بأربعة أقراص ويبلغ وزن كل زاوية 
في الســاعة أكثر من أربعــة أطنان، وُصممت الســاعة بوحي 

مستلهم من مجموعة Constellation األنيقة من أوميغا.

ساعة يرتديها شركاء ريتشارد ميل
يملــك شــركاء ريتشــارد ميــل في 
رياضة سباق الســيارات فيليب ماسا 
وسباستيان لوب ومارتن براندل قاسماً 
مشــتركاً بأنهم جميعاً يرتدون ســاعة 
Black Night RM 011 الجديــدة 
التي تأتي بإصــدار محدود مكّون من 
100 قطعة وتتميّز بإطار من الكربون 

خفيــف الوزن مع حافــة حمراء ومينا مفــّرغ ومزخرف باللون 
األســود، ومزّودة بجهاز توقيت فايبــاك األوتوماتيكي المفّرغ  
للســاعات والدقائق والثواني، ومؤقت عد تنازلي لمدة 60 دقيقة، 

وعداد 12 ساعة، وأرقام التاريخ والشهر ذات الحجم الكبير.

Patravi Scuba Tec بلون جديد
طرحت عامة الساعات السويسرية 
 Patravi كارل أف بوشــيرر ســاعة
المصنوعــة  الجديــدة   ScubaTec
من الذهب الخالــص باللون الوردي، 
وهي تجمــع بين التصميــم الرياضي 

البارز مع لمسة أنيقة.
ســتطلق   ،2015 عــام  وخــال 
“كارل أف بوشــيرر” سوار المعصم 

المطاطي وحافة اإلزميل المصنوعة من الستينلس ستيل، بتصميم 
جزئي مع قطع صغيرة من السيراميك باللونين األسود واألزرق، 

التي تعد عوامل تعزز من مظهر الساعة ومظهرها الرياضي.

سيراميك مصنوع بتقنية متطورة
تبدأ ساعات السيراميك المصنوع 
بتقنيــة متطورة والمعالــج بالبازما 
دورة حياتهــا باللون األبيض، حيث 
قامت “رادو” بأخذ مكوناته الجاهزة 
وعالجته بالبازمــا. وبما ان عملية 
كربنة “تفحيــم” البازما تؤدي إلى 
تغيير التكوين الكيميائي للسطح من 
دون أن تغيــر بنيته، فإنهــا ال تؤثر 
علــى خصائص الســيراميك، حيث 
يحافــظ علــى الصابــة والمقاومة 

للتعرض للخدوش، وإلى الخفة الشديدة وضعف التأريج.

عرض لليخوت والقوارب في قطر
عــرضــــــت 
الخليــج  شــركة 
لصناعة القوارب 
)غلـف كرافـت( 
مـــن  مجموعــة 
أحـــدث يخــوت 

السوبر في العرض الحصري ليخوت وقوارب غلف كرافت في 
قطر، التي كشــفت الشــركة عنها النقاب حديثاً والمصممة لتلبي 

شغف محبي الرحات البحرية الطويلة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشــركة محمد حسين الشعالي: ان 

هذا العرض مناسبة مهمة لجذب عماء جدد إلى الماء.
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سفاري لودج يكتشف تانزانيا

الفصح من فورتنوم أند ماسون

يتيــح فندق ســفاري لودج على مدار خمســة أيــام، الفرصة 
للعائات الكتشاف أفضل جوانب الحياة البرية في سيرينجيتي، 
تنزانيا، من خال ربط األنشــطة اليومية مباشــرة بالحيوانات، 

لضمان التمتع بأجواء األدغال األفريقية.
ولمساعدة األسر على االســتفادة القصوى من عطلتهم، تقدم 
باقة ســفاري الخمســة الكبار العائلية برنامجاً توجيهياً لألنشطة 
اليوميــة، بمــا فــي ذلك رحــات الســفاري بالمنطــاد، وزرع 
الكاميــرات الخفية حول الفندق، وإشــراك األطفال في أنشــطة 
الحــرف اليدوية التنزانية لصنع فرشــاة األســنان “الماســاي” 

التقليدية من أخشاب األشجار المحلية.

م  يـقـــد
فورتنـوم 
نــــــــد  أ
ماســـون 
عة  مجمو
منســقــة 
أجـل  من 
لفصـــح  ا
لتظهــــر 

تنوعــاً مــن بيــض الشــوكوال اإلنجليزيــة المصنوعــة يدوياً، 
وحلويات فصح  تقليدية، وبسكويت مفعم بالنكهات. وتتم صناعة 
شوكوال بيض فورتنوم بشكل خاص ضمن مجموعات صغيرة 
مســتخدمة آلية ذوبــان بطيئة، لتضيف نكهة غنية للشــوكوال و 

لتعطيها مزيجا سلساً عالي الرفاهية.
يضيــف خبراء الشــوكوال قوالب مميزة مــع مزيج فورتنوم 
ترسنتيناري للشــوكوال ليعطي كل بيضة قشرة سميكة جداً من 
الشــوكوال، وعندها يتم إنهاء صنعها بلمســة فنية إلضفاء زينة 

سكرية مضافة بشكل فردي.

Budii ساعة مستوحاة من سيارة

قــام المختبر السويســري لابتــكار “Rinspeed” بعرض 
ســيارة جديدة يطلق عليها اسم “Budii” خال معرض جنيف 

الدولي للسيارات 2015.
وقامت عامة كارل أف بوشــيرر السويســرية بدعمها، عبر 
Bu- “طرح ســاعة مســتوحاة من تصاميم وخصائص ســيارة 
dii”. وُوضعت ساعة MANERO PowerReserve على 
عجلــة القيادة، وهي تجمــع بين دقة األداء والتقنيــة العالية من 
خال مؤشــر مخــزون الطاقة المتكامل مع الدقــة العالية لنظام 
حركــة CFB A1011، لتشــير إلى مدى القــوة المختزنة في 

جميع األوقات.

حذاء مستلهم من موطن ميسي
كشفت أديداس عن حذاء 
 Pibe جديـــد  ريـاضــي 
ســينتعلــه   de Barr10
أفضل الاعبين، مســتلهم 
من ضواحي الس هيراس 
فــي  روزاريــو،  بمدينــة 
الذي  المــكان  االرجنتيــن 
تعلــم فيه الاعب الشــهير 
ليو ميســي، حيث لم يسبق 

ألي العــب آخر وفي أي دوري كرة قدم أن ســــّجل أهدافاً أكثر 
من الاعب األرجنتيني.

مــن جهة ثانيــة، ابتكــرت أديــداس أورجنلز أربطــة خاصة 
لمجموعــة هــاواي التمويهية بهدف نقل هذا النمــوذج القوي إلى 

إطار أكثر نعومةً وراحةً من الناحية البصرية. 
ويُكِمــل كل حــذاء مجموعــة توبوالر 

رانر الكاســيكية بعــد تقطيعه 
علــى الليــزر وتزويــده بنعل 

.EVA أبيض مزدوج الكثافة
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فعاليات “تنس آت ذا باالس”معرض دبي الدولي للخيل

أقيمــت الدورة الـ11 من معرض دبــي الدولي للخيل، والدورة 
الـــ12 من بطولة دبــي الدولية للجواد العربــي، التي انطلقت في 
مركز دبي التجاري العالمي. قُّدم المعرض لعشاق الخيل ومحبي 
رياضة الفروســية عروض الترويض وقفز المهور، الجيم خانه، 
الخيول اإلسبانية، عروض الفرسان المفعمة بالمهارة واالحترافية.
أقيم المعرض برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب 
حاكــم دبي وزيــر المالية، مقدمــاً مجموعة متنوعــة من أحدث 
المنتجــات والخدمات ومعدات وتقنيات الفروســية لُماّك الخيل 
ومربيهــا والعامليــن المختصين في مجال الفروســية في منطقة 

الشرق األوسط.

تحت رعاية الشــيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، أقيم 
النســخة االفتتاحية لشــركة فورتنوم اند ماسون لفعاليات “تنس 
آت ذا باالس” التي أقيمت في قصر اإلمارات، وتدعم “فورتنوم 
اند ماســون” هــذا الحدث البريطاني الذي أُقيــم ليجمع بين أناقة 
وروعة مناسبات الحدائق مع وسائل الترفيه الرياضية العالمية.

اســتضاف المهرجــان  كل مــن مشــاهير التنــس: ماريــون 
بارتولــي، يانــا نوفوتنــا، تيــم هينمان، بــات كاش، ريتشــارد 

كرايتشك، ويونس العيناوي وغيرهم.

قلم تذكاري أرمني من “مونتغرابا”حفل “داخل عالم رولز-رويس”
اســـــتــقــبــل 
معــرض داخــل 
عالــــم رولـــز-
رويــس التفاعلي 
في دبي، ضيوفه 
فــــي  لينقلهـــــم 
تحاكـــي  رحلــة 
الحواس  جميـــع 

فيستكشــفون عالم الهندســة والتصميــم والحرفية إلبــداع أكثر 
السيارات الفارهة روعة في العالم. وسيتسنى للضيوف اإلطاع 
علــى مختلــف الخيارات المتاحة إلضفاء اللمســات الشــخصية 
بفضل برنامج بيســبوك للتصميم حسب الطلب، كمنح الضيوف 
فرصة تأدية دور “روح الســعادة” حيث يمثّلون دور ذلك الرمز 

الشهير الذي يزيّن كل سيارات رولز-رويس موتور كارز.
يمكن للزوار اختبار هذه التجرية على الهواتف الذكية واألجهزة 
 ،Inside Rolls-Royce تطبيــق  اســتخدام  عبــر  اللوحيــة 
المصمــم خصيصاً ليرافــق المعرض، ويتوافــر للتحميل على 

.Google Playو Apple iTunes موقَعي

كشفت شركة “مونتغرابا” اإليطالية المتخّصصة في صناعة 
األقام والســاعات الفاخرة، النقاب عن قلٍم تذكارٍي أرمنٍي بإسم 
“إيريبوني”، وذلك خال مشــاركتها في معرض بازل العالمي، 
الحدث المخّصص للســاعات والمجوهرات. كما أطلقت الشركة 
خال مشــاركتها في الحدث نســخة من كتاب عــن دولة أرمينيا 
بعنــوان النهضة نحو األبدية، على أن يتــم تحويل جميع المبالغ 
المحّصلة من مبيعــات القلم والكتاب لصالح جمعية خيرية تُعنى 
بمســاعدة الطاب المحتاجين في المــدارس والجامعات. ويتميّز 
“إيريبونــي” الــذي يتّخذ إســمه تيّمنــاً بالعاصمــة القديمة لدولة 
أرمينيا، بأنه يعكس أصالة التراث الغنّي للدولة وتاريخها العريق.
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Globemaster ساعة
 Globemaster تعتبـــر ســــاعــة
قطعة فنية تتضمــن أحدث تقنية حركة 
ميكانيكيــة، ويأتــي تصميمهــا بوحــي 
Constel-  مستلهم من مجموعة أوميغا

lation. وخضعت الســاعة الختبارات 
عديــدة حتــى يتــم اعتمادهــا، وباجتياز 
تلك االختبــارات أضافت بصمة تاريخية 
فــي عالم الســاعات. ومن أهــم مميزات 

تصميمها: قرص الساعة الذي يأتي تصميمه بشكل مميز مشغول 
أكثر ويطلق عليه اســم Pie-Pan، أما إطار الساعة المموج فهو 

.Constellation يعتبر من أهم سمات مجموعة

غنًى ال مثيل له
Tissot Bridge-جاءت ساعة 
 port Mechanical Skeleton
Tissot Bridge-لتكمل مجموعة 

.port Collection
ويبرز انتماؤها لعائلة الساعات 
األوتوماتيكية من خال األخاديد 
الصغيرة الُمحيطــة بعلبتها التي 
تضفــي عليها غنــى ال مثيل له. 

الجوهر السويسري البارز في قلب عامة Tissot هو ما يميزها 
بشكل بارز، فشعارها )+( هو نفسه الذي بالعلم السويسري، وهو 
يرمز الى الجودة والثقة اللتين ابرزتهما الشركة منذ العام 1853.

بريتلينغ تطلق أحدث ابتكاراتها
السويســرية  “بريتلينــغ”  كشــفت 
للســاعات، عن باقة من الســاعات في 
“عالم بازل 2015” معرض الساعات 
والمجوهــرات األبرز في العالم، حيث 
اطلق طرز ضمن ثاث مجموعات من 
ســاعاته: “فور بنتلي” و“غاالكتيك” 
و“سوبرأوشــين”. وطرحــت ســاعة 
“بنتلي جي إم تي اليت بودي بي 04” 

ضمن مجموعة بريتلينغ فور بنتلي الراقية لتلتقط جوهرة األناقة 
البريطانية مع تقنية الحركة االستثنائية، وتتألّق “بنتلي جي إم تي 

اليت بودي بي 04” بإضافة التيتانيوم األسود.

علبة من كريستال الياقوت
كشــفت أوميغــا النقــاب عن ســاعة 
الجديــدة   Constellation Pluma
بمقاس 27 ملم، ُوضعت فيها مؤشرات 
الوقــت الماســية في قاعدة مــن الذهب 
األحمر وعقــارب الدقائق والثواني من 

الذهب األحمر عيار 18 قيراط أيضا.
ُوضعــت تقنيــة الحركــة الميكانيكية 
كواكسيال كاليبر 8520 في وسط ميناء 
الساعة البارزة لشاشة العلبة المصنوعة 

من كريستال الياقوت. كما أن األلماس المرصع على مدار إطار 
الساعة يضفي عليها المزيد من الفخامة واألصالة.

دايموند فالور تجذب المرأة األنيقة
ال تــزال تشــكيلة دايمونــد فاور من 
بيريليــه تجذب المــرأة األنيقــة المحبة 
للســاعات الثمينة. وتجمع هذه الســاعة 
النســائية الفاخرة بين الجــودة والتناغم، 
وتتألــق بقطــع األلمــاس باإلضافة إلى 
التقنيــة العاليــة، معتمدة علــى محركها 
المــزدوج الــذي يعــد أحــد التعقيــدات 
المســجلة باســمها. ويرتبــط المحــرك 
المرئي على الميناء والمنقوش للمناسبة، 

بأزهار اللوتس، ويتزامن بشكل رائع مع الوزن المتذبذب ويقدم 
طاقة إضافية لميكانيكا الملء.

ساعة مصنوعة من برج إيفل
احتفاال بعيدها الـ130، صممت 
ســانت أونوريه للساعات، إصدار 
برج إيفل الفاخــر، وللمرة األولى 
علــى مســتوى العالم يتــم تصنيع 
ساعة من نفس المواد المكونة لبرج 
ايفل، لهواة جمع الساعات الفريدة. 
ويمثــل اإلصــدار الجديــد األناقة 
واالرتبــاط الوثيــق بيــن األفــراد 

ومحبي أحد أشهر المعالم السياحية الرئيسية على مستوى العالم.
تحاط الطارة بميناء بارزة على نفس التركيب، وتُظهر سّحابة 

التروس في آلية الحركة اآللية الميكانيكية المخصصة.
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الخضروات والفاكهة تحّسن المزاج

مؤتمر “غذاء الرّضع واألوالد الصغار”

أثبت علم��اء بريطانيون أن الخض��روات والفاكهة الطازجة 
تحس��ن مزاج اإلنسان وتعيد له نش��اطه النفسي الطبيعي بشكل 
ملح��وظ، حيث حل��ل المختصون نمط حياة أكث��ر من 14 ألف 
رج��ل وامرأة تج��اوز عمر كل منهم 16 س��نة. وتبي��ن لهم أن 
أمخاخ أولئك الذين يتناولون خضروات وفاكهة طازجة بش��كل 

منتظم تؤدي وظائفها بشكل أفضل.
واستنتج العلماء في دراستهم أن هذه المواد الغذائية تزيد هرمون 
الس��عادة في جسم اإلنس��ان. لكن األطباء يشيرون إلى أنه ال يمكن 

تحقيق هذه النتائج إال بعد التخلي عن تعاطي الكحول والتدخين.

س����وء  م�وض���وع 
التغذية محور المؤتم�ر 
الطبّي الذي استضافته 
الجم�ع�ي��ة  م�ؤخ����راً 
اللبنانية لطّب األطف��ال 
تح��ت عن��وان “القليل 
م��ن الحدي��د والكثي��ر 
م��ن البروتي��ن”، ف��ي 
فندق فور س��يزنز في 

بيروت. وقد ش��ارك بهذا الحدث حوال��ي 400 طبيباً مختصين 
باألطفال، إذ بحث المؤتمر في األنماط الس��ائدة وغير المناسبة 
لتغذي��ة األطفال والرّضع، خاصة بم��ا يتعلق بالعناصر المغذية 

الضرورية لألوالد بين سنة و6 سنوات.
وأشار البروفس��ر إيكهارد زيجلر من الواليات المتحدة، إلى 
أن النقص في الحديد أصبح أمراً ش��ائعاً بين األطفال لس��ببين: 
النظام الغذائي النموذجي لألطفال ال يش��تمل على كميات كافية 
م��ن الحديد إال إذا احتوى على طعام معّزز بالحديد، اس��تهالك 

حليب البقر سبب أساسي للنقص في الحديد.

تجربة ناجحة ألول قلب آلي ال ينبض
ن�ج�ح����ت 
تجرب��ة لنق�ل 
أول ق�ل������ب 
“ال  آل��������ي 
ينب��ض” إلى 
خروف، مم�ا 
يمهد إلج�راء 

تج��ارب على الب�ش���ر في غض��ون 3 س�����ن�وات.
وكان باحث��ون في جامعة كوينزالند للتقني��ة، بمدينة بريزبن 
األوس��ترالية، اس��تعاضوا عن عملية النبض بقرص دوار يقوم 
بض��خ الدم��اء في جميع أنحاء الجس��م. وم��ن المتوقع أن يعمل 
القل��ب الجديد، الذي أطلق عليه اس��م “بايفاك��ور”، لمدة أطول 
بنحو 10 سنوات بالمقارنة مع القلوب الصناعية األخرى، التي 

تعتمد على التعليق المغناطيسي لحماية مكوناتها الداخلية.
ويمث��ل التصميم األخير اتجاها مختلفا بش��كل كلي، بالمقارنة 
مع التصميمات األخرى المستخدمة مع القلوب الصناعية، التي 
تفضل تحديدا االعتماد على أكياس ثقيلة أش��به بالبالون لمحاكاة 

حركة القلب الطبيعي.

التوازن بين النساء والرجال يعزز النمو
قال خبراء اقتصاد 
إن التوازن بين عدد 
في  والرجال  النساء 
مكان العمل ال يعزز 
االقتص��ادات  فق��ط 
الوطنية بل مستويات 
الرض��ا ع��ن الذات 

واألداء. وقالت األستاذة في كلية األعمال والعلوم االقتصادية في 
أوميا بالس��ويد آسا لوفستروم إن س��وق العمل األكثر توازنا من 
جهة عدد النس��اء والرجال قد تزيد الناتج اإلجمالي المحلي لدول 
االتح��اد األوروبي بين 20 و25 % في المتوس��ط. وأضافت أن 
ظ��روف العمل األكثر توازنا تخفف الفقر بين النس��اء واألطفال 

وتعزز االستقالل االقتصادي للرجال والنساء على حد سواء.
وقال��ت العضو في مجل��س المستش��ارين االقتصاديين للبيت 
األبيض األميركي بتس��ي ستيفنس��ن إن المرأة الت��ي تعمل بدوام 
كام��ل تتقاضى 78 %مما يتقاضاه زمليها الرجل وإن مس��توى 
توظيف النس��اء ف��ي الواليات المتحدة وقف في الس��نوات القليلة 

الماضية عند 57 في %.

70





جديد معلوماتية

البنك والمستثمر  |  نيسان/أبريل 2015

زادت عمليات القرصنة اإللكترونية على الشركات 
والبن��وك في أنحاء العالم، من التحديات التي  تواجهها 
ش��ركات التأمي��ن العالمي��ة، ووضعتها أم��ام امتحان 
صعب للغاي��ة يتعلق بقدرتها على الوف��اء بالتزاماتها 
تجاه عمالئها الذين يدفعون المزيد من األموال للوقاية 

من مخاطر الهجمات اإللكترونية.
وف��ي أواخ��ر الع��ام 2014 كانت أص��داء تعرض 
ش��ركة س��وني اليابانية للقرصنة، تُتداول على نطاق 
واس��ع في أوساط شركات التأمين العالمية حول كيفية 
تغطية الخس��ائر التي تكبدتها الش��ركة العمالقة جراء 

عملية القرصنة.
وف��ي ش��باط/فبراير 2015، أعاد تقري��ر أصدرته 
ش��ركة كاسبر سكاي، المؤسسة الروسية المتخصصة 
ف��ي األم��ن اإللكترون��ي، المخ��اوف بش��أن عمليات 
القرصن��ة، إذ يش��ير التقري��ر إلى تكب��د مجموعة من 
المصارف العالمية لخس��ائر تقدر بنح��و مليار دوالر 

العام الماضي جراء الهجمات اإللكترونية.
وأكد المدير التنفيذي لشركة سوني العالمية، مايكل 
لينتون، أن الخسائر التي تكبدتها شركته جراء عمليات 
القرصنة اإللكترونية، س��تتحملها ش��ركة التأمين التي 
تتعامل معها “س��وني” من دون الخوض في تفاصيل 
الخس��ائر. ولك��ن تحليال، نش��رته مؤسس��ة مورغان 
س��تانلي لألبحاث، توق��ع أن تبلغ قيمة الخس��ائر التي 
تكبدته��ا الش��ركة اليابانية جراء الهجم��ات نحو مئتي 

مليون دوالر.
تضاعف اإلنفاق على التأمين

ويقول محللون إن ش��ركات التأمين العالمية تخشى 
من التأمين على الهجمات اإللكترونية في ظل التطور 
الس��ريع للس��بل والوس��ائل التي يتبعها القراصنة في 

مهاجمة أهدافهم المحتملة.
وأش��ار تقري��ر ص��ادر ع��ن ماركت��س لألبح��اث 
والدراسات التأمينية إلى أنه ال يمكن للشركات والبنوك 
التأمين ضد المخاطر اإللكترونية بملغ يزيد على 500 
مليون دوالر، بينما تضع ش��ركات تأمين أخرى سقفا 
أق��ل للتأمين ضد القرصن��ة اإللكترونية ال يتخطى في 

أفضل الظروف حاجز ال�250 مليون دوالر.
وف��ي أح��دث الهجم��ات اإللكترونية ف��ي الواليات 
المتحدة، تعرضت شركة أنثيم للرعاية الصحية لعملية 
قرصنة إلكترونية، الشهر الماضي، بعد قرصنة بيانات 

نحو 80 مليون عميل. وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الشركة األميركية 
لديها تأمين بقيمة 180 مليون دوالر ضد عمليات القرصنة.

ويقول تقرير حديث لشركة التأمين العالمية “إيه أي جي”، إن اإلنفاق على التأمين 
ضد مخاطر الهجم��ات اإللكترونية قد تضاعف في العام الماضي ليبلغ نحو ملياري 
دوالر مقارنة مع نصف تلك القيمة في 2013. أضاف التقرير، أن “مخاطر الهجمات 
اإللكترونية وتطورها، تجعل شركات التأمين عليها في موقف صعب للغاية، وتجعلها 
تلجأ في نهاية المطاف إلى االش��تراط على الشركة المؤمنة تحمل جزء من الخسائر 

حال وقعوها”.
المنطقة العربية لم تسلم من الهجمات

وتكب��دت ش��ركة هوم ديبوت األميركية خس��ائر بلغت نح��و 43 مليون دوالر في 
أعقاب عمليات قرصنة إلكترونية في أيلول/ س��بتمبر2014، لم تتحمل منها ش��ركة 
التأمين سوى مبلغ 15 مليون دوالر فقط. وعلى النهج نفسه خسرت شركة “تارغت” 
األميركية نحو 248 مليون دوالر عقب هجمات العام الماضي، لم تتحمل منها شركة 

التأمين سوى مبلغ 70 مليون دوالر فقط.
وف��ي المنطقة العربية، لم يكن األمر أق��ل خطورة في ما يحدث حول العالم، حيث 
يش��ير تقرير »كاس��بر س��كاي« إلى تعرض بنوك في المغرب، على وجه التحديد، 
لعمليات قرصنة على نطاق واسع خالل السنتين الماضيتين. كما يتحدث التقرير أيضا 
عن تنظيم إجرامي في منطقة الش��رق األوس��ط يسعى لش��ن هجمات إلكترونية على 

المصارف والشركات العاملة بالمنطقة العربية خالل الفترة المقبلة.
وف��ي العام الماضي 2014، تعرضت مصارف عمانية لهجمات إلكترونية كبدتها 
خسائر بماليين الدوالرات، كما تعرضت شركة أرامكو السعودية لهجمات إلكترونية 

في أواخر عام 2012، تبعته إجراءات أمنية فورية لمنع تكرار مثل تلك الهجمات.
وال تتوافر دراس��ة أو أرقام محددة حول س��وق التأمين ضد الهجمات اإللكترونية 
في المنطقة العربية، إال أن أعداد الشركات والبنوك العربية التي تؤمن ضد المخاطر 

اإللكترونية في ازدياد مستمر.

المصارف والشركات تتكبد خسائر كبيرة جّراء عمليات القرصنة

شركات التأمين تتردد مع تزايد الهجمات اإللكترونية
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خدمة حماية تطبيقات الجّوال
أطلقت ش��ركة “آب ميكر” 
بالتع��اون مع ش��ركة الحماية 
العالمية “ميتا س��يرت” خدمة 
جديدة لتأمين تطبيقات الهاتف 
الجوال، ض��د الملفات الخبيثة 
وهجمات تصيّ��د المعلومات، 
وذل��ك ع��ن طري��ق التحق��ق 
م��ن مصداقية رواب��ط الويب 
قب��ل أن يتم إضاف��ة محتويات 
ه��ذه الرواب��ط إل��ى تطبيقات 

المحمول.
وبهذه المناس��بة، قال الرئيس التنفيذي لش��ركة “آب ميكر” 
ج��اي ش��ابيرو: مع بداية ث��ورة تطبيقات الج��وال وتزايد عدد 
التطبيق��ات الت��ي تم تطويرها عبر منص��ة “آب ميكر” والذي 
وصل إلى أكثر من 1.8 مليون تطبيق، أصبح من الضروري 
تأمين الحماية لتطبيقات الناش��رين وللمس��تخدمين أيضاً، وهذا 
م��ا عملن��ا على توفي��ره بالتع��اون مع ش��ركة الحماي��ة “ميتا 

س��يرت”.

نمذجة معلومات المباني من تيكالالقمر الصناعي “الياه 3”
علن���ت  أ
ش�ركة الياه 
لألقم�����ار 
الصناعي��ة 
الياه س�ات، 
مش����غ���ل 
األق�م�����ار 

الصناعي��ة التي تتخذ من دول��ة اإلمارات مقراً لها، عن برنامج 
تدريبي جديد ضمن إطار ش��راكتها مع ش��ركة أوربيتال أي تي 
ك��ي. وسيش��ارك في البرنامج 15 مهندس��اً إماراتي��اً من “الياه 
سات” في موقع المشروع بوالية فرجينيا في الواليات المتحدة.
وس��يعمل المهندس��ون اإلماراتيون إلى جانب أفضل الخبراء 
في قطاع االتصاالت الفضائية لمدة س��تة ش��هور على مختلف 
مراحل التصنيع والتي تش��مل التصميم والبناء والتركيب للقمر 
الصناعي )الياه 3(.وس��يوفر القمر الصناع��ي خدمة اإلنترنت 
بأس��عار تنافس��ية يس��تفيد منها 600 مليون مس��تخدم في القارة 
اإلفريقية والبرازيل، حيث س��يغطي أكثر من 95 % من سكان 

البرازيل و60 % من سكان القارة اإلفريقية.

ط��رح�����ت 
“تيكال”، إحدى 
الش������رك��ات 
ب�ع�������ة  ل�ت��ا ا
لم�ج�م��وع����ة 
ت�ري�م�ب������ل، 
 Tekla برنامج
 Structures

21، اإلص��دار األح��دث من حلول “نمذج��ة معلومات المباني” 
الخاص��ة بقط��اع الهندس��ة والبن��اء والتش��ييد. وم��ع التحديثات 
الكبيرة على قابلية التشغيل البيني، والتحكم واالستخدام واألداء، 
سيس��اهم البرنامج الجديد في االرتقاء بس��ير العمل في مشاريع 
البناء التجارية والصناعية، ما يحقق الفوائد لمصممي ومصنعي 
الهياكل المعدنية والخرسانة مس��بقة الصنع والمقاولين العامين، 
ويع��زز من مس��تويات التعاون مع مهندس��ي تصميم المنش��آت 
والميكانيك والكهرباء والسباكة والمهندسين المعماريين وغيرهم.
تطل��ق »تي��كال« أيض��اً خدمتي��ن جديدتين، هم��ا خدمة تيكال 

لمشاركة وتبادل النماذج، وخدمة مستودع تيكال.

طرح “بطاقة دبي”
ُكشف النقاب 
ع���ن بطاق����ة 
الدف��ع  مس��بقة 
تح��ت مس��مى 
“ دب��ي كارد” 
مؤتم���ر  ف���ي 
لبطاقات  القمة 
الدف��ع، وأت��ت 

ه��ذه المبادرة من جهد ثالثي بين الش��ركة الجديدة “المدفوعات 
الوطنية”، جنباً إلى جنب مع اثنين من الش��ركات الرائدة عالمياً 
ف��ي هذه الصناعة: “أتام” الش��ركة الرائدة في تس��هيل خدمات 

البيع،  و”توكسيدو” مزّود الحلول النقدية االلكترونية.
وترى الش��ركات الثالث ان “دب��ي كارد” هي خدمة منقطعة 
النظي��ر بم��ا س��تقدمه للعم��الء، كم��ا  اف��اد الرئي��س التنفيذي 
ل�“توكسيدو” فرانك كريتون والرئيس التنفيذي ل�“أتام” غراهام 
فوستر، مع استكمال عرضهم لتشغيل الخدمة بالكامل امام اكثر 
م��ن 150 من الحضور من صنّاع القرار. وهي تس��تخدم تقنية 

جديدة تدعى “اإلصدار ذكي”.
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انطالق “DMN” في الشرق األوسط“»سيسكو” تفوز بعطاءين
فازت “س�يس�كو” بعطاءي�ن 
من “حي دبي للتصميم” لتقديم 
الخدم��ات التقنية االستش��ارية 
افتراضي��ة  منص��ة  وكذل��ك 
للبيانات،  لدعم مشروع المدينة 
الذكية المقرر تطبيقه في “حي 

دبي للتصميم”.
وفي إطار هذي��ن العطاءين 

س��تصمم الش��ركة الخطة الرئيس��ية التقنية للح��ي الرائد، مثلما 
س��تنفذ طبقة إدارة البنية التحتية للمدن الذكية والمتصلة لتمكينه 
من تحقي��ق أهدافه االس��تراتيجية والمالية عبر تس��خير أحدث 
الحل��ول والخدم��ات التقني��ة المبتكرة المصممة إلث��راء تجربة 

القاطنين به واإلسهام بتحويله إلى حي ذكي.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى “حي دبي 
للتصميم” محمد الش��حي “أود أن أبارك لسيس��كو فوزها بهذين 
العطاءين. أما مدير عام سيس��كو اإلمارات ربيع دبوس��ي، فقال 
“يمل��ك حي دب��ي للتصميم كافة المقومات الت��ي تجعل منه مثاالً 

ريادياً رائعاً للمدن الذكية، ال إقليمياً فحسب، بل عالمياً أيضاً”.

التنفيذي  الرئيس  أعلن 
ومدي��ر تطوي��ر األعمال 
ف��ي “دي أم أن” ط��ارق 
أبو س��مرة، أن “الشركة 
وج��دت الفرصة المؤاتية 
خالل ع��ام 2014 لس��د 
الف��راع في س��وق تتميز 

بإمكانيات هائلة”.
وق��ال “إن��ه على الرغ��م من وج��ود وكاالت إع��الن كبيرة 
متعددة الجنسيات توفر خدمات التواصل االجتماعي والتسويق 
اإللكترون��ي، إال إن��ه ال يوج��د س��وى عدد قليل م��ن الوكاالت 
الناش��ئة التي يمكن أن تقدم بدورها أنشطة مبتكرة عالية الجودة 

وبأسعار معتدلة”.
وأض��اف “قررنا إطالق ش��ركة دي أم أن لتلبي��ة احتياجات 
الش��ركات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، والتي ترغب 
باستخدام وس��ائل التواصل االجتماعي والمنصات اإللكترونية 
من أجل تعزيز التواصل مع عمالئها المس��تهدفين، مقابل تكلفة 

زهيدة للغاية مقارنة بما تتقاضاه وكاالت اإلعالن الكبيرة”.

VMware تكشف عن حلول vCloudموقع BMW Mobi في الشرق األوسط
 BMW أطلق��ت مجموعة
موق��ع  األوس��ط  الش��رق 
اإللكتروني   BMW Mobi
نس��خة مط��ّورة مخصص��ة 
المتحركة وأجهزة  لألجه��زة 
الكمبيوت��ر. ويتواف��ر الموقع 
باللغتين اإلنكليزية والعربية، 
ويض��م عدداً م��ن الخيارات. 
فبغ��ض النظ��ر ع��ن م��كان 

العميل، س��واء كان على الطريق أم في المنزل، بإمكانه زيارة 
موق��ع BMW-ME.com أو m.bmw-qatar.com ببضع 
نقرات بس��يطة ومشاهدة أي س��يارة BMW من منظار شامل 
يلّف الس��يارة بأسرها، ومن الممكن أيضاً اختيار اللون والكثير 

من مزايا إضافية التي تناسب تفضيالته.
كذل��ك، يس��تطيع العمالء الحص��ول على نظرة مس��بقة عن 
 )visualizer( مظهر السيارة بفضل خاّصية اإلطاّلع المسبق
التي تس��مح لهم بتغيير لون الس��يارة، والعجالت، ومواصفات 

التصميم.

ش��ركة  أعلنت 
وي�����ر  إم  ف����ي 
الرائدة عالمياً في 
مج��ال المح��اكاة 
االف�ت�راض�ي�����ة 
التحتي��ة  والبن��ى 
ب�ي��ة،  لس������ح�ا ا
وألول م��رة عن 
حل��ول  حزم����ة 
 V M w a r e
 ®v C l o u d
لمحاكاة  المثالي��ة 
الش��بكة  وظائف 

االفتراضي��ة NFV، وه��ي منص��ة متكاملة لمح��اكاة وظائف 
الش��بكة االفتراضية NFV تجمع ما بين منتجات ش��ركة في إم 
وير عالي��ة االعتمادية، بما فيها الحوس��بة االفتراضية والربط 
Open-  الش��بكي وحل��ول التخزين واإلدارة، مع دع��م برنامج

Stack المدمج معها.
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التحقق عن طريق العين
أعلنت شركة 
زد ت�������ي إي 
“ج�ه����ازاً  أن 
جدي�داً،  مبتكراً 
زد ت�������ي إي 
غران�د إس 3، 
س��يتم إطالق��ه 
مع ح��ل رائ��د 
يعتم���د ع�ل��ى 

تقني��ة القياس الحي��وي للعين. ويتيح هذا الح��ل وهو آي برينت 
آي دي للمس��تخدمين فت��ح هاتف “غران��د إس3 خاصتهم دون 
كلمة مرور، ما يعني مس��توى معززاً من الخصوصية واألمن 
للجهاز”.ويعتب��ر الهات��ف من أوائل الهوات��ف الذكية في العالم 

التي تقدم هذا الحل.
يذكر ان تقنية “آي برينت آي دي” تقدم تجربة جوالة مبتكرة 
م��ن دون كلمة مرور، وهي س��هلة وآمنة وخصوصية. ويعمل 
هذا الح��ل المتطور من خالل تصوير نم��اذج أوردة فريدة من 

عين اإلنسان باستخدام الكامير األمامية للهاتف.

أحدث الهواتف المحمولة من “فالي”
س�����ت�ط��رح 
ش��ركة “فالي” 
م�ج��م����وع���ة 
م��ن  منتجاته��ا 
ال��ه��وات�������ف 
ل�����ة  ل�م�ح�م�و ا
ف���ي  الممي����زة 
الخليج،  منطق��ة 

تتضمن الهاتف POSH، الذي تبلغ رقته 7.4 ملم فقط، وهو يتمتع 
بتصميم أنيق وهيكل متين مصنوع من المغنيسيوم واأللمنيوم.

ومن المنتجات األخرى الهاتف TS111، الذي بإمكانه احتواء 
3 ش��رائح اتص��ال SIM، م��ا يس��مح للعمالء بالعم��ل مع عدة 
شركات اتصاالت بواسطة هاتف واحد. أما جهاز Easy 5 فإنه 
يتميز بمفاتيح أكبر، األمر الذي يسهل عملية االتصال أثناء الحركة 
والتنق��ل، وبوج��ود مفتاح للط��وارئ SOS عل��ى غطائه الخلفي 
باإلمكان برمجته بأحد أرقام الطوارئ. أما الهاتف Runner فإنه 
مجه��ز ببطارية ذات عمر افتراضي طويل بس��عة 2800 ميلي 

أمبير ساعي، وبزمن استعداد يتجاوز ال�30 يوماً.

فيزا وسامسونغ والدفع عبر الهاتف
أعلنت شركة فيزا، 
ع��ن دع��م عملي��ات 
الدف��ع للمس���تهلكي�ن 
جه���از  خ��الل  م��ن 
سامس��ونغ غاالكسي 
S6 الجديد. وسيتمّكن 
مستخدمو هذا الجهاز 

ف��ي الواليات المتحدة األميركية من تس��ديد مدفوعاتهم مع فيزا 
من خالل سامس��ونغ ب��اي، خدمة الدفع الجديدة من سامس��ونغ 

المتوقّع إطالقها في الصيف المقبل.
وتدعم خدمة سامس��ونغ باي تقنية فيزا لخدمة العملة الرمزية 
المصممة إلتاحة دفع آمن من خالل أجهزة نقّالة متصلة بش��بكة 
االنترن��ت، لتح��ّل مح��ل المعلومات الحساس��ة لحس��اب الدفع 
المتضمنة في البطاقات البالس��تيكية، كرقم الحساب المكّون من 
16 رقما وتاريخ انته��اء الصالحية والرمز األمني، بمجموعة 
فري��دة من األرق��ام التي تس��هّل عملية الدفع م��ن دون عرض 
لتفاصيل الحساب، مما يساعد على ضمان سالمة الدفع بواسطة 

جهاز الهاتف النقال للجميع وفي أي موقع في العالم.

هاتف للظروف القاسية
سامس��ونغ  أطلق��ت 
هاتفه��ا الذك��ي الجدي��د 
 Galaxy Xcover3
فئة  تح��ت  ين��درح  الذي 

التحم��ل  ش��ديدة  الهوات��ف 
للظروف القاسية. ويقدم الهاتف شاشة 

بقي��اس 4.5 بوصات وبدق��ة 800×480 
بكسل، ومعالجا رباعي النوى بتردد 1.2 
جيجاهرت��ز، و1.5 جيجاباي��ت من ذاكرة 
الوص��ول العش��وائي، و8 جيغاباي��ت من 

ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.
ويمل��ك الجه��از كامي��را خلفي��ة بدقة 5 
ميغابكس��ل قادرة على التقاط الصور تحت 
الم��اء، كامي��را أمامية بدقة 2 ميغابكس��ل، 

بطارية بس��عة 2.200 ميلي أمبير/س��اعة، ويعتم��د على أجهزة 
 ،GPS استشعار لقياس االرتفاع وبوصلة لتحديد المواقع الجغرافية
وهو يدعم ش��بكات الجيل الرابع LTE، ويوفر مفاتيح تحكم فعلية 

أدنى شاشته، كما يوجد زر إضافي لتشغيل الفالش أو الكاميرا.
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رشاش تحت الماء
كش������ف 
ت�وال  مكت�ب 
ل�روس����ي  ا
عن رش��اش 
خ���������اص 
بالضف����ادع 
ال�بش����ري��ة 
ألول م���رة، 

وذلك ف��ي معرض أيدكس 2015 في ابوظبي. وأفاد موقع لينتا 
رو االلكتروني الروس��ي أن “الرش��اش الروسي الحديث آ دي 
أس يمكن أن يُطلق النيران بطلقات خاصة وطلقات عادية عيار 
5.45 مل��م باس��تخدام مخزن لبندقية كالش��ينكوف، األمر الذي 
يمّكن الضفادع البش��رية باس��تخدام س��الح واحد تحت الماء أو 

فوقه على حد سواء”.
ولم يس��بق عرض الرشاش خارج روسيا، وقد تم فقط تسليح 
الوحدات الخاصة التابعة لألركان العامة الروس��ية بهذا النوع. 
ويبل��غ م��دى رميه تحت الم��اء 30 مترا. فيما يبلغ على س��طح 

األرض 500 مترا، شأنه شأن رشاش كالشينكوف آكا 74.

EOS C وXF Portfolio بمعرض كابسات
تش��ارك كان��ون بجديد 
مج���ال  ف��ي  منتجاته���ا 
ف��ي  الرقمي��ة  الس��ينما 
معرض كابسات 2015، 
 EOS C من مجموعتي 
أيضاً  وXF، وتستضيف 
جلس��ات ح��ول الري��ادة 

الفكرية يش��ارك فيها خبراء من القطاع. وستطلق كانون كاميرا 
EOS C100 Mark II الرقمي��ة عالي��ة التعري��ف المصّممة 

خصيصاً لمجال إنتاج األفالم القصيرة والوثائقية.
وفي إطار مس��اعيها المتواصلة لتشاطر خبراتها في القطاع 
وتقدي��م النصائ��ح والدع��م إل��ى صانع��ي األف��الم الصاعدي��ن 
والمتمرس��ين على حّد س��واء، س��تعرض كانون كيف يستخدم 
صانع��و األفالم القصي��رة واألفالم الوثائقي��ة واألفالم التجارية 
ووس��ائل اإلعالم الجديدة كاميراتها وعدساتها إلخبار قصصهم 
بش��كل مبتكر وفّع��ال. وس��يُدعى الزوار للمش��اركة في تحدي 
مدونة الفيديو والتقاط فيلم قصير مدته 15 ثانية بواسطة كاميرا 

.Legria Mini X

حلول وأجهزة تخزين جديدة من ديل
ح���ت  ط��ر
 Dell ش��ركة 
اإلص�������دار 
م�ن  الثان����ي 
 Dell سلس��لة

XC Series م��ن أجه��زة التخزي��ن المتقاربة القابل��ة للترقية 
والتحديث انطالقاً من الموقع االلكتروني. وتساعد هذه المجموعة 
على تبسيط وانسيابية حركة البيانات في مراكز البيانات، واآلن 
أصبحت توفر أكثر من 50 % من سعة التخزين، وتقدم حافظة 
بضع��ف االرتفاع من أج��ل دعم عمليات النش��ر التي يقوم بها 
العم��الء لمجموعة واس��عة من أحم��ال العمل، بم��ا فيها البنى 
التحتية لس��طح المكتب االفتراضي VDI، والسحابة الخاصة، 

والبيانات الكبيرة.
Dell XC Se�  ويوف��ر اإلص��دار الثاني من أجهزة سلس��لة

ries الجديدة للعمالء حلوالً ش��ديدة التقارب، وذلك استناداً على 
تقنيات الجيل ال� 13 من سيرفرات Dell PowerEdge ألول 
 Dell وخدمات ودعم Nutanix م��رة، المتكاملة مع برنام��ج

العالمية.

كانون تطرح ماسحة محمولة جديدة
كانون  طرحت 
الش�رق األوس�ط، 
image�  ماسحة
 FORMULA
 P � 2 0 8 I I
المحمولة الجديدة.

وبفض��ل ملقّ��م 
ذات  األوراق 

التصميم الحديث، يس��هل تحميل عّدة مستندات في الملقّم التلقائي 
الذي يتّس��ع لعش��ر أوراق. وتتميّز هذه الماس��حة بقدرة المس��ح 
بس��رعة )16 ص��ورة في الدقيقة( وعلى الجهتين ش��أنها ش��أن 

الطراز الذي سبقها.
وتضّم الماسحة مجموعة من البرمجيات المحّدثة لتأمين عملية 
مس��ح مبّسطة أكثر، ومعالجة أفضل للصور بعد المسح، واتصال 
One�و ،Dropbox  بالتطبيقات الس��حابية الش��هيرة على غرار
Drive، وEvernote. تجدر اإلش��ارة إلى أّن الماسحة تتالءم مع 
 ،TWAINو ISIS وتضّم سّواقات ،Macو Windows نظاَمي

.Kofax VirtualReScan وجاهزة لالستخدام مع
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إطالق “خليفة سات”
كلفت مؤس�سة 
للعلوم  اإلمارات 
والتقنية المتقدمة 
“إياس�ت” شركة 
ميت�س�وبيش�����ي 
للصن��اع������ات 
الثقيل����ة مهم���ة 
الق�م���ر  إط�الق 

الصناعي خليفة س��ات، الذي يعتبر األكثر تطوراً الذي ستطلقه 
لإلم��ارات ويعمل عل��ى تصميم��ه مجموعة من المهندس����ين 
اإلماراتيين من “إياس��ت”. وس��يطلق “خليقة سات” على متن 
الصاروخ - )اتش 2 اى( التابع للش��ركة، إذ سيحمل الصاروخ 
أيضاً القمر الصناعي “غوس��ات- 2” التابع لوكالة استكش��اف 
الفض��اء اليابانية “جاكس��ا” الذي س��يعمل عل��ى مراقبة تطور 

الغازات المسببة لالحتباس الحراري على األرض.
وأكد مدير عام “إياست” يوسف حمد الشيباني، أنه تم اختيار 
ش��ركة ميتسوبيش��ي للصناعات الثقيل��ة نظراً ألدائه��ا المتميّز 

وسمعتها الحسنة في أوساط تكنولوجيا الفضاء حول العالم.

خمسون عامًا على إطالق “كفلر”
احتفلت “دوبونت 
الحماي��ة”   لتقني��ات 
بمرور خمسين عاماً 
على إطالق عالمتها 
“كفل��ر”  التجاري��ة 
 ) ®K e v l a r (
خالل مشاركتها في 
ومؤتم��ر  مع��رض 

الدف��اع الدولي “آيدكس”. وتم إبت��كار مادة “كفلر”، وهي عبارة 
عن ألي��اف إصطناعية متط��ورة وعالية الق��وة والمتانة مضادة 

للرصاص والقطع، من قبل “دوبونت”.
وتس��تخدم هذه المادة المتطورة ضم��ن تطبيقات تتراوح من 
س��ترات رواد الفضاء مروراً بالمعدات الرياضية ووصوالً إلى 
أجهزة الهاتف المحمول. وقد عرضت المنتجات المصنوعة من 
مادة “دوبونت كفلر” والمخصص��ة لقطاع الدفاع مثل الدروع 
الواقية للبدن والخوذ العس��كرية المضادة للرصاص والسترات 
الواقية ودروع السيارات خالل معرض ومؤتمر الدفاع الوطني 

“آيدكس 2015”.

واكوم تطرح الجهاز دي.تي.يو1141
أطلقت ش��ركة واك��وم الجهاز 

اللوح��ي دي. ت���ي. ي��و 
1141 ع��ال������ي 
الوضوح، المزود 
بقلم والمخصص 
ل�ق��ط��اع�����ات 
األع���م�������ال 
ال�خ��اص�������ة 

والعام��ة الراغب��ة بالحص��ول على حل مثالي يوف��ر لها عرض 
المستندات اإللكترونية بالحجم الكامل وتوقيعها إلكترونياً.

يوف��ر جهاز “واكوم” الجديد لهذه الجهات طريقة فعالة لتوقيع 
الوثائق إلكترونياً وبسالسة وفعالية مع الحد من استخدام الورق. 
ويتميز باحتوائه على شاش��ة من الكريستال السائل بقياس 10.6 
بوصة تدعم العديد من درجات الدقة حتى العرض عالي الوضوح 
بدقة )1920x1080(، في حين يضفي سطحه الصلب والمقاوم 
للتوهج احساساً بالكتابة على ورق حقيقي ويضمن إمكانية العمل 
في ظروف اإلضاءة المختلفة. كما تم تزويد الجهاز بنظام التشفير 

RSA/AES لضمان األمان والسالمة عند تنفيذ المعامالت.

جهاز “هواوي توك باند بي 2”

يتمي��ز جهاز “هواوي ت��وك باند ب��ي 2”، بتصميم احترافي 
يناسب أسلوب حياة األشخاص المنشغلين بأعمالهم، وهو مزود 
بوظيف��ة أكثر ذكاًء لتتبع اللياق��ة البدنية مع أعلى قدر من الدقة، 
باإلضافة إل��ى خاصية التزامن المطورة م��ع األجهزة المتنقلة 

التي يحتاجها المستخدم.
ويتمتع هذا الجهاز بقدرة تفوق سابقه لالتصال الالسلكي عبر 
تقنية بلوتوث، ما يجعله ليس مجرد جهاز عملي ومريح لمراقبة 
الصحة فحس��ب، بل مثالي يجمع بين س��ماعة بلوتوث والسوار 
الرياضي المصمم ليناسب األشخاص المنشغلين والذين يسعون 

إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية ومراقبة نشاطهم وصحتهم.
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آلة حاسبة علمية باللغة العربية
كشفت شركة 
كاس��يو الش�رق 
النقاب  األوسط 
آل��ة  أول  ع��ن 
حاس��بة علمي��ة 
بشاشة  قياس��ية 
باللغ��ة  عرض 

العربي��ة في العالم، وهي تعد األولى على اإلطالق التي تحتوي 
على واجهة عربية في غاية األهمية لمنطقة الشرق األوسط.

وتق��دم اآلل��ة الحاس��بة ClassWiz fx�991ARX فوائ��د 
اآللة الحاس��بة العالمية المعاصرة لطالب المنطقة في المراحل 
المتوس��طة والمتقدم��ة، لتس��هل عل��ى الطالب عال��م العمليات 
الحس��ابية العلمية باللغ��ة العربية. كما تش��ير التقديرات إلى أن 

250 مليون نسمة يتحدثون العربية في المنطقة. 
وقال المدير اإلداري في كاس��يو الش��رق األوس��ط تس��ونيو 
ناجاي “ قام فريق العمل في قس��م األبحاث لدى كاسيو بدراسة 
اللغة العربية واألحرف بعناية لتقديم منتج يتناسب مع احتياجات 

القطاعات التعليمية والجامعات في المنطقة”.

سلسلة “ليكويد زد” من أيسر
ط��رح����ت 
ش��ركة أيس��ر 
الجي��ل الجديد 
من س��لس����لة 
ال�ه��وات�����ف 
ال��ذك��ي��������ة 
زد،  ليك�وي���د 
حي��ث يجم��ع 

الجهازان الجديدان Z220 وZ520 بين عناصر التصميم األنيق 
واألداء الق��وي للمعالجات رباعية الن��واة والخصائص المتميزة 
للكامي��را المثالي��ة. ويع��د جه��از Z220 العص��ري واألنيق ذو 
الزوايا المدورة والهرمية مثالياً لجميع العمالء الذين يبحثون عن 
الهواتف المحمولة القابلة للتحديث باستمرار، أو من هواة حضور 
الحفالت، أو من عش��اق تصفح اإلنترنت أثناء الحركة والتنقل، 
وذلك باستخدامهم لهاتف محمولة رقيق بمزايا تفاعلية ال تصدق.
أم��ا جه��از Z520 ذو الزوايا المدورة والهرمي��ة فإنه الخيار 
المناس��ب لمحبي وس��ائل اإلعالم الباحثين ع��ن التكامل ما بين 

األناقة واألداء الوظيفي.

ALCATEL ONE TOUCH من Wi-Fi LINKsتكريم واكوم عن أقالمها الذكية

أعلنت ALCATEL ONE TOUCH، أحد أسرع العالمات 
التجاري��ة للهوات��ف الذكي��ة نم��واً ف��ي العالم، ع��ن ظهور خط 
انتاجها الجديد من Wi�Fi LINKs الذي يوفر Wi�Fi س��ريع 
 hotspot�أينما كان المس��تخدم يريده. هذا الجه��از الذي يعمل ك
متحركة يسمح للمستخدمين بتوصيل أجهزة الحواسب المحمولة 
والحواس��ب اللوحية أو أي جهاز آخر يعمل بال� Wi�Fi بالشبكة 

التي يريدونها. 
وقال مدير التسويق في الشركة دان ديري “يرغب مستخدمونا 
االتصال باإلنترنت وهم في الطريق، لهذا السبب ابتكرنا طرازات 

LINK، فهي تجعلك متصال باإلنترنت أينما أخذتك الحياة”.

ت���م من��ح 
قلم�ي واكوم 
“إنت����ووس 
ي�ي�ت��ف  ك�ر
 ”2 ستايلس 
م�ب���و  ب�ا و“
يل��س  س����تا
فاينالي����ن” 
صف�ة المنتج 
الفائز خ�الل 
حفل تس���ليم 

“جوائ���ز المنت��دى الدولي للتصمي���م 2015”. ونجح القلم��ان 
الذكيان في معيار انضب��اط المنتج، حيث حصال على أكثر من 

3.209 صوتاً.
وأدهش التصميم المبتكر للقلمين الذكيين المخصصين لجهاز 
“آي ب��اد”، لجن��ة التحكيم الت��ي ضمت مجموعة م��ن الخبراء 
اعتمدوا معايير مثل التصميم والجودة والشكل النهائي واختيار 

المواد ودرجة االبتكار.
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نظام الترام األكثر كفاءة
انته��ت ش��ركة 
مؤخ��راً  س��يمنس 
أول  إنت���اج  م���ن 
أربع وحدات ترام 
لصال��ح مش��روع 
المدي�ن����ة  قط��ار 
التعليمية في قطر، 

ما يمثل إنجازاً هاماً في مسيرة تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن 
يصبح، نظام الترام األكثر كفاءة في استهالك الطاقة على مستوى 
منطقة الشرق األوسط. وتم إنتاج أولى وحدات “آفينيو” الخاصة 
بمشروع الترام، الذي سيضم 19 وحدة، في منشأة اإلنتاج التابعة 

لشركة سيمنس في العاصمة النمساوية فيينا.
وس���يتم تش��غيل وحدات ترام “آفينيو” م��ن دون الحاجة إلى 
أسالك كهربائية هوائية، حيث سيتم تزوديها بالطاقة الكهربائية 
خ��الل توقفها المؤق��ت عند محطات ال��ركاب البالغ عددها 25 
محطة تتوزع على امتداد 11.5 كيلومتراً ضمن حرم مؤسس��ة 
قطر الذي يشمل العديد من الجامعات العالمية ومراكز األبحاث 

والتكنولوجيا.

شاشات “إيه أو سي”نقل الطاقة الكهربائية السلكيا
ن�ج����ح 
ع�ل��م���اء 
ياباني���ون 
نق��ل  ف��ي 
من  ق���در 
ق�����ة  لطا ا
الكهربائية 
بص���ورة 
الس��لكية، 

وهو ما يمهد إلمكانية إنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء يوما ما. 
واستطاع الفريق العلمي الياباني نقل 8.1 كيلوواط من الكهرباء 

بدقة عبر الهواء لمسافة 55 مترا إلى جهاز استقبال.
وتس��عى اليابان لتطوير أقمار صناعية مزودة بألواح شمسية 
قادرة على تخزين الطاقة الشمس��ية وإرسالها إلى األرض عبر 
موجات الميكروويف، علما أن هذه األقمار الصناعية س��تكون 

متواجدة على مسافة 36 ألف كيلومتر من األرض.
وتتوق��ع الوكالة اليابانية بإمكانية تطبيق هذه الفكرة بعد عقود 

من اآلن، وتحديدا في عام 2040 أو بعده.

توفر شاشة العرض 
المقدم��ة م��ن “إيه أو 
س��ي” مجموعة كاملة 
المرنة  من اإلمكانيات 
التعديل  مح��ور  مث��ل 
للشاش��ة. وهذه الميزة 
تُمّك��ن المس��تخدم من 
تدوير الشاش��ة بنس��بة 
90 درجة، ليعّدل بذلك 
بسهولة  الشاشة  وضع 

م��ن وضع الرؤية األفقي إلى وضع الرؤية العمودي. وباإلضافة 
إل��ى ذلك، إن جعل وضع الشاش��ة عموديا يس��مح أثن��اء الكتابة 

النصية بوجود مساحة أطول لعرض المحتوى النصي كامال.
وإلى جان��ب المزايا المريحة المتوفرة، مي��زة  أخرى معززة 
للصح��ة ف��ي أثنين من شاش��اتها وال��ذي تتوفر به��م تكنولوجيا 
“المضادة للضوء األزرق”. وتعمل تلك التكنولوجيا على التقليل 
من أضرار الض��وء األزرق والتقليل من اجهاد العين وإصابتها 

باألضرار.

إنتاج مالبس ذاتية التنظيف
دراس��ات  بعد 
كش�����ف  ع��دة، 
الفيزياء  علم��اء 
مؤخ����را ع����ن 
س��ر جلد حيوان 
الوزغ المعروف 
العدي��د من  ف��ي 
ال�ع��ال����م،  دول 
المنظ��ف نفس��ه 

ذاتيا، األمر الذي يمكن أن يس��اعد المهندس��ين المتخصصين في 
تصنيع أجهزة الكترونية محمية من الرطوبة. أما مصممو األزياء 
فيمكن أن يخيّطوا مالبس ال تحتاج إلى غسيل، من خالل مقاربة 
علمية لسر جلد الوزغ، ومحاكاته في المستقبل القريب بما يساعد 

على تصنيع أقمشة تتمتع بخاصية جلد الوزغ.
تجدر االشارة إلى أن جلد الوزغ يبقى نظيفا خالل فترة طويلة، 
ويعزو العلماء السبب  إلى تركيبة خاصة لحراشف هذا الحيوان 
الزاحف التي تمنع الماء من تشكيل طبقة رقيقة من الرطوبة على 

سطحه تلتصق بها جسيمات من الغبار والتراب.
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الزمنية الستبدال الطائرات وغيرها. وعبّرت 
الفئ��ة الت��ي ش��ملها التقرير ع��ن أن قراراها 
بشراء طائرات جديدة يتوقف على مجموعة 
من العناصر التي م��ن أهمها مدى الطيران، 
وحجم المقص��ورة، والتقنيات المس��تخدمة، 

وكفاءة األداء، والعالمة التجارية.
استقرار على المدى القصير

وق��ال رئيس قطاعي الدف��اع والفضاء في 
هانوي��ل لصناعات الفضاء مايك مادس��ن ان 
طلبات الش��راء عل��ى المدى القصير تش��هد 
نوعاً من االس��تقرار على الرغم من التراجع 
في عمليات التسليم خالل 2014، والمخاوف 
الناتجة عن تذبذب أسعار الطاقة. ولفت إلى ان 
الرغبة في شراء طائرات مروحية ألغراض 
التدريب، والسياحة، ومكافحة الحرائق تتزايد 
ف��ي ظل تأثره��ا بتنامي معدالت االس��تخدام 
والدورة الزمنية الستبدال الطائرات. وأضاف 
أن عدداً من القطاعات الرئيس��ية تس��اهم في 
استدامة الطلب على المدى القريب، منوهاً بأن 
منصات ونماذج جديدة مرشحة لدخول الخدمة 
في المستقبل، ما يلبي تطلعات وآمال العمالء 

ومشغلي أساطيل الطائرات المروحية.
التغيرات أثرت على خطط الشراء

تفاوتت الزيادة الخاصة بطلبات الشراء في 
ثالث من خمس مناطق بدرجات مختلفة، في 
حين ش��هدت منطقتين انخفاضات معتدلة في 
معدل طلب��ات الطائرات المروحي��ة الجديدة 

تتوق��ع هانيوي��ل لصناعات الفض��اء وفقا 
لتقريره��ا الس��نوي الس��ابع عش��ر الخاص 
بطلبات ش��راء الطائرات المروحية المدنية، 
تس��ليم حوال��ى 4750 – 5250 طائ��رة بين 
عامي 2015 – 2019. ويشير التقرير إلى أن 
الطلب على هذا النوع من الطائرات سيحافظ 
على تماس��كه ف��ي األعوام الخمس��ة المقبلة. 
وبنظرة إلى تقرير العام الماضي، فإن التقرير 
الحالي يظهر تحسنا في خطط شراء طائرات 
جديدة، ما يس��هم ف��ي الحد من قلق مش��غلي 
األس��اطيل الكبيرة من الطائ��رات المروحية 
جراء تذبذب أسعار الطاقة وصرف العمالت 

وتقلبات األسواق.
أميركا وكندا في الصدارة

وتشكل طلبات الشراء من الواليات المتحدة 
وكن��دا 34 % من العدد اإلجمالي للس��نوات 
الخم��س المقبل��ة، وعند المقارن��ة مع أميركا 
الالتينية، يمثل نص��ف الكرة الغربي 53 % 
من الطل��ب العالم��ي للفترة الزمنية نفس��ها. 
وتشكل حصة أوروبا 24 % فيما تبلغ حصة 
آسيا وأوقيانوس��يا 14 %، و9 % فقط للقارة 

السمراء والشرق األوسط.
وأكد مشّغلو أساطيل الطيران المروحي أن 
السبب المباشر لقيامهم بشراء طائرات جديدة 
يعود بشكل أساسي إلى عمر الطائرات الحالية 
والعوام��ل المرتبط��ة بها كنفق��ات الصيانة، 
وتراج��ع األداء ومعايي��ر الس��المة والدورة 

للسنوات الخمس المقبلة. وال شك بأن التغيرات 
والتذبذبات في قطاع الطاقة، الى جانب النمو 
اإلقليم��ي والقضايا السياس��ية، أث��رت على 
خطط الش��ركات الخاصة بتوس��يع أسطولها 
ضمن مناطق مخت��ارة من العالم، وحرصت 
الشركات على تقييد التوسع في المدى القريب 
بعد أن كانت خططه��ا مختلفة قبل نحو عام. 
ونتيجة لذلك، ال يزال إجمالي الطلب المتوقع 

في 2015 مماثالً للعام الماضي إلى حد ما.
هانيويل تدعم خطط التحديث

يؤكد مايك مادس��ن أن هانيويل لصناعات 
الفضاء تواكب كافة مستجدات قطاع الطيران 
المروح��ي المدن��ي وطلبات الش��راء من كل 
أنح��اء العال��م وتق��ف عل��ى أهبة االس��تعداد 
لتقديم الدعم المطلوب للشركات الساعية إلى 
تحديث أساطيلها الحالية أو استبدال طائراتها 
بأخ��رى جديدة. وأض��اف أن خبراتنا الممتدة 
في السالمة والمالحة واالتصاالت وخدمات 
الطيران تس��اعد ف��ي إطالة عم��ر الطائرات 

واستدامة كفاءة أدائها.
تفاوت في الطلب حسب المناطق

وتواصل أميركا الالتينية التخطيط بش��كل 
فع��ال الس��تبدال أس��اطيلها الحالي��ة في ظل 
مؤش��رات نم��و متصاع��دة، إال أن النتائ��ج 
المرتبط��ة به��ذه المنطق��ة هذا العام س��جلت 
انخفاضاً طفيفاً عن السنة السابقة، فيما تعتبر 
دول الش��رق األوس��ط وافريقي��ا القائ��د ف��ي 
المنطقة من حيث معدالت الشراء، حيث توقع 
ما يقارب من 32 % من الش��ركات استبدال 
الطائرات المروحية لديها أو إضافة طائرات 
جدي��دة. كم��ا أظه��ر الطل��ب ف��ي دول الهند 
وروس��يا والصين والبرازيل، استمرارية في 
زيادة النمو خصوصا بعد تسجيل الهند لنتائج 
قوي��ة اظهرتها في اخر تقري��ر لعام 2015. 
وتراجعت نسبياً معدالت الش��راء البرازيلية 
للتباط��ؤ  نتيج��ة  له��ا  المخط��ط  والصيني��ة 
االقتص��ادي على المدى القصي��ر، وال تزال 
معدالت خطط ش��راء الطائ��رات المروحية 

أكبر من المتوسط العالمي .

5250 طلبات الطائرات المروحية بين 2015 و2019

أميركا وكندا أكبر المستوردين وتفاوت في بقية الدول
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افتتاح مركز الطيران التشبيهي
افتت��ح حاكم المصرف 
لبن��ان  ف��ي  المرك��زي 
ري��اض س��امة مرك��ز 
التش����ب�ي�ه�ي  الط�ي��ران 
لتدري��ب الطياري��ن ف��ي 
اكاديمية الش��رق االوسط 
للطي��ران في مقر االدارة 
العام��ة لش����ركة مي���دل 
ايست، حيث أقيم للمناسبة 
احتفال أعلن فيه س���امة 

أن “مس��تقبل لبن��ان هو باقتص��اد المعرفة، وباس��تثمار الطاقة 
البش��رية الفريدة من نوعها الموجودة لدى اللبنانيين، ونحن في 
مصرف لبنان نوظف مئات المايين من الدوالرات من القطاع 
المصرفي لتطوير هذا القطاع”. أما رئيس مجلس إدراة ش��ركة 
مي��دل ايس��ت محمد الحوت فقال “نحن الي��وم بعد اكثر من 32 
عاماً أعدنا بناء هذا المركز اجمل مما كان، ووضعنا فيه أحدث 
جهاز طيران تش��بيهي ف��ي العالم وه��و 7000xr الذي تضعه 

شركة CAE للمرة األولى خارج كندا بل في العالم”.

االستراتيجية الرقمية لمطارات دبي

تقوم ش��ركة س��مارت ورلد، م��زود خدمات النظ��م المدمجة 
وخدم��ات تكنولوجيا المعلومات الرقمية في الش��رق األوس��ط، 
بتقديم الدعم الازم لتوجهات مؤسس��ة مطارات دبي نحو تعزيز 
استخدام التكنولوجيا الذكية في مطار دبي الدولي، وذلك عبر دعم 
مجموعة من المشاريع التي يعتزم مطار دبي إنجازها في صاالته 
الثاثة، بما في ذلك نظم عرض بيانات الرحات وجدران الفيديو.
وقد تم التعاقد مع س��مارت ورلد، وهي ش��ركة مس��اهمة بين 
ش��ركة “اتصاالت” مزود خدمات االتصاالت األضخم في دولة 
اإلمارات وشركة دبي ورلد سنترال، لدعم عدد من المشاريع في 
مطار دبي الدولي، بما في ذلك النظم الخاصة بالمطارات، ومنها 

نظام أمن الشبكة والنظام الرئيسي المتكامل.

أكشاك مراقبة الجوازات الكترونيًا
بإمكان الركاب المس��افرين إلى الواليات 
المتحدة م��ن اآلن وصاع��داً الحصول على 
تصريح مرور مسبق من مصلحة الجمارك 
والهجرة األميركية في مطار أبوظبي الدولي 
باس��تخدام أكش��اك مراقبة جوازات الس��فر 
المؤتمتة الجديدة الُمقدمة من ش��ركة س��يتا، 
المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات لقطاع 

الطيران والحكومي.
وتستخدم أكشاك الخدمة الذاتية تكنولوجيا 
بيومترية متقدمة لتيس��ير إج��راءات مراقبة 
الحدود ولمعالجة المسافرين بشكل آمن في أقل 

من 60 ثانية، وتُمكِّن المسافرين من تقديم وثائق السفر والبيانات 
البيومترية وتصريح الجمارك الخاصين بهم قبيل التحدث مع أحد 
موظفي وكالة الجمارك وحماي��ة الحدود األميركية، األمر الذي 
يزيد من الفعالية، نتيجة تخفيف األحمال من الشبابيك التابعة إلدارة 
الهجرة إلى األكشاك. وتعاونت سيتا في هذا المشروع مع كاً من 
وكال��ة الجمارك وحماية الحدود األميركي��ة إلى جانب مطارات 

أبوظبي واالتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة اإلمارات.

طيران اإلمارات تدرس شراء 70 طائرة

ق��ال رئيس طي��ران اإلمارات تيم كارك إن الش��ركة تتطلع 
إلى ش��راء حوالي 50 إلى 70 طائ��رة ثنائية الممر من نوع ايه 

350 أو 787.
وأض��اف إن طيران اإلم��ارات تتفقد حالي��ا ايرباص وبوينغ 
لش��راء طائ��رات ثنائية الممر، وإن الش��ركة تدرس اس��تخدام 
محركات رولز رويس ف��ي طلبية لعدد 50 طائرة ايرباص ايه 
380. يذكر ان أول 90 طائرة ايه 380 لطيران اإلمارات كانت  
مزودة بمحركات من إنجين أالينس وهي مش��روع مشترك بين 

جنرال إلكتريك وبرات اند ويتني.
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كيدمان أيقونة االتحاد للطيران

أطلق��ت االتحاد للطي��ران حملتها اإلعاني��ة العالمية الخاصة 
بعامتها التجارية عبر إقامة العرض األولي إلعانها التلفزيوني 
الجديد والمقرر بثه حول العالم في أبوظبي، وجاء ذلك بحضور 
النجمة الهوليودية الشهيرة نيكول كيدمان، إلى جانب ممثلين عن 

وسائل اإلعام العالمية ومئات من الضيوف.
وس��تكون كيدمان نجم��ة اإلعان التلفزيوني ولس��انه الناطق، 
وسيتم عرضه على مختلف المحطات التلفزيونية العالمية ووسائل 
التواصل االجتماعي وفق حجمين زمنيين األول يمتد على مدار 60 
ثانية والثاني لثاثين ثانية، كما س��يكون هناك إصدارات مطبوعة 

ورقمية للحملة وسوف تحتل مختلف قنوات اإلعان الخارجية.

“طيران الخليج” تكرم هالة العزام
أصبح��ت 
إدارة  مديرة 
األزم����ات 
وال��ط�وارئ 
ف��ي ط�يران 
الخليج  هال�ة 
ع����زام أول 

بحريني��ة تتخرج من برنامج اإلدارة المهنية ألمن الطيران، وهو 
برنامج مطّور من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني بالتعاون 
مع كلية جون مولس��ون لألعمال في جامع��ة كونكورديا بمدينة 

مونتريال الكندية.
وف��ي معرض تهنئت��ه، قال القائ��م بأعمال الرئي��س التنفيذي 
لطيران الخليج ماهر سلمان المسلم: يسعدني أن أشهد ذلك النمو 
والتط��ور في مهارات ومؤهات موظف��ي الناقلة الوطنية التي 
تضم اآلن موظفة متخصصة باحترافية عالية في أمن الطيران، 
والت��ي بذل��ت الكثير م��ن الوقت والجه��د للحص��ول على هذه 
المه��ارات الفريدة والمعرفة الازم��ة للتعامل مع بيئة الطيران 

الحالية.

سيبو باسيفيك إلى الدوحة
أعلن��ت خطوط طيران س��يبو باس��يفيك الفلبينية، عن إطاق 
رحلتي طيران مباشرتين بين مانيا – الفلبين، والدوحة - قطر، 
وبهذا س��تكون الش��ركة الوحيدة في الفلبين التي تطلق رحات 
طي��ران بين هاتي��ن المدينتين، مما يخدم المزي��د من المغتربين 

الفلبينيين المقيمين في منطقة الشرق األوسط.
وس��يعتمد هذا المس��ار الجديد على طائ��رات إيرباص جديدة 
بالكام��ل ط��راز Airbus A330-300 وتح��وي 436 مقعداً 

جميعها من الدرجة االقتصادية.

السيارة الطائرة بحلول عام 2017
ال يزال مشروع “إيروموبيل” الخاص بإنتاج السيارة الطائرة 
يتطور بسرعة وبنشاط، وقد قطع حتى اآلن خطوات مهمة تبشر 
بعهد جديد على مس��توى التنقل والمواصات للمرة األولى على 
صعيد انتاج السيارة القادرة أن تتحول بسرعة إلى طائرة صغيرة 

قادرة من االبتعاد عن االزدحام واالختناقات المرورية.
أصحاب المش��روع األوروبيون يؤكدون أنهم قطعوا خطوات 
كبي��رة كي تبصر هذه الس��يارة الن��ور قريبا، ويري��دون إطاق 
مبيعاتها بحلول عام 2017.  ويتوقع أن يبلغ سعر السيارة الطائرة 
من طراز “Aero Mobil 3.0” ما ال يقل عن بضع مئات آالف 
اليورو. وباإلضافة إلى ذلك فإن صاحب الس��يارة سيضطر إلى 

الحصول على رخصة القيادة الخاصة بالطيران.
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BMW تثني على جهود مدينة دبي
 ،BMW أثن��ت مجموعة
الس��يارات الراقي��ة  ش��ركة 
األكثر اس��تدامة ف��ي العالم، 
أول محط��ة  تدش��ين  عل��ى 
للس��يارات الكهربائية  شحن 
ف��ي دبي معتبرة إياها خطوة 
هام��ة نح��و مس��تقبل أكث��ر 

استدامة في اإلمارة.
وكانت هيئة كهرباء ومياه 
دب��ي قد أطلق��ت أول محطة 

شحن من بين مئة محطة خاصة بالسيارات الكهربائية من دون 
أي انبعاثات ويتوقع أن تدشن كاملة في أنحاء اإلمارة مع حلول 

نهاية عام 2015
 وق��د تم اإلعالن ع��ن هذه المبادرة الع��ام الماضي في إطار 
مفه��وم “حكومة دبي الذكي��ة” الذي أطلقه نائ��ب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس الوزراء حاكم دبي الش��يخ محمد بن راش��د آلل 
 BMW i3 لعرض س��يارة BMW مكتوم. ودعيت مجموعة

الكهربائية بالكامل في حفل التدشين.

سيارة كهربائية ثالثية العجالت

أطلقت ش��ركة تويوتا سيارة “تويوتا آي روم” التي يتوفر فيها 
كل شيء، بدءاً من لوحة العدادات مرورا بالمقود ومن ثم كرسي 
الس��ائق، وص��وال للباب البالس��تيكي وغطاء المحرك ودواس��ة 

الفرملة، وكأنها سيارة عادية من حيث المواصفات.
وتت��زود “تويوت��ا آي روم” بمحركي��ن كهربائيين يمّكناها من 
السير الى مس��افة 50 كيلومترا من دون شحن إضافي. وال تزيد 
قوة كل منهما عن 2 كيلوواط، ما يكفي للتسارع حتى 60 كيلومترا 

في الساعة.

بوش تثني على مبادرة “ديوا”
أثن����ت ب����وش، 
العالمي��ة  الش��ركة 
الرائ��دة ف��ي توريد 
تكنولوجيا بطاريات 
ع�ل��ى  الس�ي�ارات، 
مبادرة هيئة كهرباء 
الهادفة  دب��ي  ومياه 

لتوفير محطات تزويد الس��يارات بالكهرباء في اإلمارة. وكانت 
دي��وا قد قام��ت بإط��الق 16 محطة عام��ة لتزويد الس��يارات 
الكهربائي��ة والهايبرد بالكهرباء، وتخط��ط إلضافة 84 محطة 

أخرى مع نهاية العام الجاري.
وفي اتفاقية شراكة أطلق عليها اسم “طاقة الليثيوم والكهرباء”، 
قامت بوش بتوحيد قواها مع جي أس يواسا وشركة ميتسوبيشي 
لصن��ع بطاريات م��ن أيون الليثيوم أقوى بمرتين، وتس��اهم في 

تقليل زمن الشحن وتعزيز دورة حياة البطارية.
وباإلضافة لمب��ادرة هيئة كهرباء ومياه دب��ي “ديوا”، قامت 
بوش بتزويد السوق اإلماراتي بمجموعة واسعة من البطاريات 

المالئمة ألحدث موديالت السيارات الكهربائية والهايبرد.

الفئة الثانية ... األكثر ديناميكيًة
أع��ل��ن�������ت 
م�ج�م��وع�������ة 
BMW الش�رق 
األوس����ط ع���ن 
وص��ول س��يارة 
الفئ����ة الثاني����ة 
المكشوفة الجديدة 

كلياً الى المنطقة. وتتميّز هذه السيارة المكشوفة المجهّزة بأربعة 
مقاعد، بتصميمها الالفت وخطوطها اإلنسيابية مما يمنحها طابعاً 
يس��مح باختبار متعة القيادة في الهواء الطلق. ويمكن فتح س��قف 
السيارة إلكترونياً في عشرين ثانية عند السير بسرعة ال تتخطى 

50 كلم/ساعة.
وتتس��م هذه المركبة بميزات إضافي��ة ومزيد من الرحابة في 
المقصورة الداخلية التي تمزج بين الخطوط المعاصرة والطابع 
الرياض��ي، إذ تتميّز بالم��واد عالية الجودة والدقة االس��تثنائية 
في الصنع. وس��تتوافر BMW الفئة الثانية عند إطالقها بثالثة 
خي��ارات للمح��ّرك م��ع تقني��ة Efficient Dynamics م��ن 

BMW وتكنولوجيا التيربو الثنائي.
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MINI أقوى سيارة في تاريخ
 MINI طرح����ت
 MINI John س��يارة
 Cooper Works
الجدي������دة   Hatch
بالكامل والتي زودتها 
بأقوى محرك صنعته 
الشركة لسيارة تجارية 
على اإلط��الق، وهو 

محرك س��عة ليترين بتكنولوجي��ا التوربو الثنائ��ي يولد قوة تبلغ 
231 حصاناً. ونال هذا الطراز حصته من خبرة سيارات السباق 
الرياضية، من خالل التحس��ينات عل��ى أنظمة التعليق، المكابح، 
الهوائيات الديناميكية، والتصميم الداخلي، مما أكسبه تجربة قيادة 
شبيهة بسيارات السباق، وهي تتميز بمظهر مميّز بفضل تصميم 
وتجهيزات خاصة، منها مصابيح LED األمامية مع مؤش��رات 
االتج��اه باللون األبي��ض، أقواس عجالت بخط��وط مميّزة على 
طرفها، فضالً عن الش��بك األمامي، والفتح��ات الجانبية والباب 
الخلفي، والتي تحمل عالم��ة John Cooper Works، ونظام 

العادم الرياضي مع أنابيب خاصة.

“GT-R LM نيسمو” تشارك في “لومان”
نيس�ان  كشفت 
ع��ن س����يارتها 
ال��ري��اضي������ة 
 G T- R  L M
ن�ي�س����م�و الت�ي 
س���تخوض به��ا  
س����باق التحم�ل  
 24 “ل�وم���ان” 

س��اعة. وتندفع السيارة بعجلتيها األماميتين من خالل محرك ذو 
وضعي��ة أمامية ينتمي إلى نادي محركات V6 بس��عة 3.0 ليتر 
يعم��ل على البنزين وم��زود بجهاز توربو مزدوج. وستش��ارك 

.LM P1 السيارة في فئة
س��تنطلق البطول��ة من حلب��ة سيلفرس��تون البريطانية في 12 
نيسان لتتوجه بعدها إلى حلبة سبا البلجيكية حيث ستجرى الجولة 
الثانية. أما الجولتان الثالثة والرابعة، فسيتم إجراؤهما على حلبتي 
لومان في فرنسا وهوكنهايم في ألمانيا لتخرج بعدها هذه البطولة 
من ح��دود القارة األوروبية متجهة الى كل من الواليات المتحدة 

األميركية، اليابان، الصين والشرق األوسط.

نيسان تطلق طراز جوك 2015
ط�ل�ق����ت  أ
نيس�ان طراز 
الع��ام 2015 
من س��يارتها 
خالل  ج��وك 
حف���ل خاص 
أقامت����ه ف��ي 

دبي.
وستتوفر هذه السيارة التي تندرج ضمن فئة سيارات الكروس 
أوفر العصرية، في صاالت عرض نيسان المنتشرة في مختلف 
مدن الش��رق األوس��ط. وقد تميز حفل إطالق جوك 2015 في 
 DJs�المنطقة بعروض إليكتريك دايز، حيث حضره عدد من ال
العالميي��ن وفناني رس��ومات الجرافيتي اللذي��ن قدموا عروضاً 

ساحرة للحضور.
وخالل حفل اإلطالق، تم التعريف بالمزايا الثالثة الرئيس��ية 
لس��يارة ج��وك التي تش��مل تصميمه��ا المبتكر، أداءه��ا الرائع 
وتقنياته��ا المعاصرة وذلك من خالل فق��رة تفاعلية ضمت عدة 

أقسام تم تخصيص كل منها للتعريف بإحدى تلك المزايا.

السيارة رقم مليون بمصنع روسلين

احتفلت بي ام دبليو بخروج س��يارة س��يدان م��ن الفئة الثالثة 
ذات الرقم مليون من مصنعها روسلين في جنوب افريقيا، حيث 
جرت فعاليات االحتفال خالل زيارة قام بها أحد أعضاء مجلس 
ادارة مجموع��ة بي ام دبليو، ومس��ؤول قس��م اإلنت��اج، هارالد 

كروجر.
وكان روسلين في عام 1973 أول مصنع خارجي لمجموعة 
بي ام دبليو ونما ليصبح حلقة الوصل الرئيسية في شبكة إنتاجها 

العالمية.
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أوتوبيوغرافي تدخل عقدها الثالث

يص��ادف ه��ذا الع��ام الذكرى الس��نوية ال�21 إلطالق ش��عار 
أوتوبيوغرافي من الند روفر، حيث تم الكشف عن أوتوبيوغرافي 
للمرة األولى في معرض لندن الدولي للس��يارات في أواخر عام 

1993، ليتم عرضها في العام التالي على العمالء.
ت��م تصميم باك��ورة مركبات رينج روف��ر لتتوافق بالكامل مع 
احتياجات العمالء، بما يتيح لهم الفرصة إلبراز ذوقهم الخاص في 
طرازات متنوعة ال حصر لها من المركبات. وقد القت المركبات 
منذ إطالقها رواجاً كبيراً، مما شجع الشركة على اعتماد مركبات 
أوتوبيوغراف��ي بوصفها اإلصدار المح��دود، الذي يمتاز بوجود 
 LSE أكبر مح��رك من الموديالت ذات قاعدة العجالت الطويلة

واألطياف اللونية الملفتة للتصاميم الداخلية والخارجية للمركبة.

ماكالرين 675 إل تي

س��تكون ماكالرين 675 إل تي، التي تم الكش��ف عنها خالل 
معرض جني��ف الدولي للس��يارات، الطراز األخ��ف واألقوى 
واألسرع ضمن فئة سيارات السوبر لدى ماكالرين، كما سيكون 
األكث��ر حصرية، حيث يقتص��ر إنتاج هذا الط��راز على 500 
سيارة فقط في جميع أنحاء العالم. وكان التركيز في هذه النسخة 
المحدودة على خفة الوزن والديناميكية الهوائية، وتجربة القيادة 

الممتعة، وتحسين خصائص القيادة على الحلبات.
وتتضم��ن الس��يارة هي��كالً خفيفاً أح��ادي الخلية م��ن ألياف 
الكربون، تتميز به جميع الس��يارات ضمن فئة الس��وبر. ولكن 
التغيي��رات طالت ضبط الهي��كل والقوة المحرك��ة، إضافة إلى 

تعديالت على مختلف األجزاء والمكونات األخرى.

إنتاج بعد دورة حياة ناجحة
ت�خ���ت�������م 

“مرسيدس بنز” 
األخير  الفص��ل 
إنتاجه��ا  م��ن 
 G 63 لط��راز 
 .AMG 6x6
فبعد النجاح الذي 
قّررت  حققت��ه، 

الشركة أن توقف إنتاجها، بعد ان أبهرت الجميع في المنطقة عندما 
طُرحت عام 2013، حيث حققت نجاحاً منقطع النظير منذ البداية، 
النها كانت تمتع بتكنولوجيا الدفع الرباعي، ومحّرك توربو مزدوج 
V8 من AMG، ينطلق بالس��يارة بقّوة 544 حصان، فضالً عن 
نظام الدفع السداس��ي، ونظام التحكم بضغط العجالت، باإلضافة 
لشاس��يه خاص يسمح لهذه الشاحنة الصغيرة بإحراز تقّدم جيّد في 
البيئات المختلفة. كما تمّكن ركاب هذه الس��يارة بفضل التحسينات 
الداخلية العديدة، من االستمتاع بأعلى درجة ممكنة من قدرة القيادة 
على الط��رق الوعرة مع ثالثة محاور علوي��ة تمت إضافتها إلى 

حقيبة “مرسيدس بنز” للطرقات الوعرة.

فورد تحقق أعلى تصنيف للسالمة
فورد  حقّق��ت 
ن�ج  س������ت�ا م�و
2015 أع�ل����ى 
تصنيف لسالمة 
الس��يارات م��ن 
الوطنية  اإلدارة 
الس�ير  لس��المة 
الطرقات  عل��ى 

الس��ريعة األميركي��ة NHTSA، حيث حص��ل الطراز الجديد 
عل��ى تصنيف خمس نجوم كنتيج��ة إجمالية ضمن برنامج تقييم 
الس��يارات الجديدة التابع لإلدارة الوطنية لس��المة الس��ير على 

.NHTSA الطرقات السريعة األميركية
ويقيّم برنامج تقييم السيارات الجديدة، وهو البرنامج الذي تعتمده 
اإلدارة الوطنية لس��المة السير على الطرقات السريعة األميركية 
NHTSA، تصامي��م المركبات الجديدة حيث تّم إنش��اؤه الختبار 
األداء عند مواجهة تهديدات السالمة. وقد حقّقت السيارة تصنيف 
خم��س نجوم في اختبار االصطدامات األمامية، وخمس نجوم في 

اختبار االصطدامات الجانبية وخمس نجوم في اختبار التدهور.
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“هيونداي فيلوستر توربو” 2016

وصل��ت “هيونداي فيلوس��تر تورب��و” طراز الع��ام 2016 
إلى الش��رق األوس��ط وهي تنتقل بمجموعة ط��رازات المصنّع 
الك��وري العمالق إلى مس��تويات أعل��ى، بحيث توف��ر المزايا 
الرياضية لس��يارة كوبيه مع رحابة سيارة س��يدان. كما ستوفر 
اإلضاف��ة الجديدة للعمالء تجربة قيادة “هيونداي” المميّزة عبر 
م��ا تضّمه من محّرك عالي القّوة وخصائص ذكية ومزايا تقنية 

معلوماتية-ترفيهية بارزة.
تأتي “فيلوستر توربو” مزّودة بعلبة تروس من سبع سرعات 
مع قابض م��زدوج وتقنية “ش��يفترونيك” األوتوماتيكية لمزيد 
من القّوة. وعبر محّرك من أربع أسطوانات مع شاحن توربيني 

وسعة 1.6 ليتر بقّوة قصوى تبلغ 204 أحصنة.

مجموعة “العاديات” من رولز رويس
كش����ف��ت 
رولز رويس 
للس���يارات، 
عن مجموعة 
م��ن عش���ر 
س�����ي��ارات 
م�ّص�م�م����ة 

حس��ب الطلب تحمل لمس��ات أّخاذة وقد ت��ّم تصميمها خصيصاً 
لعمالء رولز رويس في اإلمارات، أما الوحي فُمستمد من تاريخ 

الفروسية وإرثها العريق في المنطقة.
ولدت مجموعة “العاديات”، التي تعود إلى عنوان س��ورة في 
القرآن الكريم، وهي تفَسر كلمة العاديات بالخيل التي تعدو بركابها 
في حالة القتال في س��بيل هللا والغارات، والتي تضم طراز رايث 
وفانتوم كوبيه، بعد سنة من العمل الدؤوب وشديد الدقّة، حيث تّم 
اللجوء بقدر كبير إلى الحرفية العالية في قس��م بيسبوك للتصميم 
حسب الطلب في دار رولز رويس في جودوود، إنكلترا، لتصبح 
متوافرة فقط وبشكل حصري ألبوظبي موتورز، الوكيل والموّزع 

المعتمد لرولز رويس موتور كارز في أبوظبي والعين.

جنيسيس وسوناتا الجديدتان
سيارتا  كسبت 
جنيسيس وسوناتا 
م��ن  الجديدت��ان 
هيون��داي جوائز 
التصمي��م الجي��د 
2014، بفض���ل 
الج��ودة العالي���ة 

التي تتميّز.
وتتمتع س�يارة 
جنيسيس السيدان 
بخصائص راقية 

ومزايا إيروديناميكية، وترتكز على منّصة مطّورة بالكامل. وتضم 
باقة من خصائص المس��اعدة المتقّدمة ش��املة ميّزة الكشف على 

النقطة العمياء والتحّكم الذكي بالمالحة من ضمن غيرها العديد.
أما س��وناتا فتتمتّع بشكل أكثر أناقة عبر اعتماد مبدأ التصميم 
السائلي 2.0 الجديد وتتميّز من خالل بنية أصلب للجسم وجودة 
أفضل للركوب، مع مس��تويات أق��ل من الضجيج واالهتزازات 

والخشونة وخصائص سالمة ومالءمة متقّدمة.

 A6 الجديدة ... تغييرات شاملة
أودي  طرح��ت 
طرازه��ا الجدي��د 
A6 حيث طّورت 
األلمانية  الصانعة 
ه��ذا الط��راز من 
خالل القي��ام بعدة 
تغيي��رات ش��ملت 
ناق��ل  المح��رك، 

الحركة، المصابيح األمامية وكذلك أنظمة الترفيه واإلتصاالت 
المتقدمة. وبفضل تلك المكونات الجديدة أصبحت سيارة السيدان 

أقوى وأكثر تطوراً من أي وقت مضى.
يتميّ��ز هذا الطراز بخفة ال��وزن، وضوح الخطوط الخارجية 
للس��يارة وإبراز طابعها الرياضي، شبك المقدمة المحاط بإطار 
مفرد، تصميم المص��د الثالثي األبعاد، باإلضافة لفوهات العادم 
والمصابي��ح األمامية الم��زودة بتقنية الدي��ودات الباعثة للضوء 
LED. ويزي��د المح��رك األكثر ق��وة من بين كاف��ة الطرازات 
وبسعة 3 ليتر للوقود من سرعة أودي A6 التي تتمتع بنظام نقل 

الحركة S tronic وتقنية quattro للدفع الرباعي الدائم.
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أجمل سيارة لعام  2014
ت����م اختي���ار 
جاكوار  س��يارة 
ك�“أجم��ل   XE
لع��ام  س����ي��ارة 
2014”، وذل��ك 
فعاليات  ضم��ن 
“المهرج�������ان 
ل����������ي  ل���دو ا

للس��يارات” الذي أقيم في الفترة الممت��دة من 28 كانون الثاني/
يناير وحتى 1 ش��باط/فبراير، ف��ي دورته الثالثين في العاصمة 
الفرنس��ية باريس، حيث ت��م االعالن عن النتيج��ة على هامش 
حف��ل كبير ض��م أكثر من 700 من كبار الش��خصيات في عالم 
الس��يارات فضالً عن ممثّلي وسائل اإلعالم. وقّدم القيمون عن 

المهرجان الجائزة لمدير التصميم في جاكوار إيان كالوم.
يذك��ر ان نم��وذج XE كان قد عرض في قس��م “الس��يارات 
النموذجي��ة” خ��الل المهرجان إلى جانب 18 س��يارة نموذجية 
أخرى، في الفترة الممت��دة من 28 كانون الثاني/يناير وحتى 1 

شباط/فبراير 2015.

الجيل الجديد من شيروكوR8 الرياضية الجديدة
كشفت أودي النقاب 
عن سيارتها الرياضية 
 ،R8 األسرع  واألقوى
والتي تتس��ارع بفضل 
محركها الوس��طي ذو 
العش��ر  االس��طوانات 
حص��ان   610 بق��وة 

وتقني��ة quattro، من حالة الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 
3.2 ثاني��ة فقط وتس��تمر للوصول لس��رعتها القص��وى البالغة 
330 كل��م/س. وعل��ى الرغ��م من المع��دات اإلضافي��ة في هذه 
الس��يارة وزيادة صالبتها إال أنها تزن فارغ��ةً 1.454 كلغ، فقد 
فقدت 50 كلغ مقارنة بس��ابقتها، إذ يضمن هيكلها المصنوع من 
األلمنيوم مع البالس��تيك المقوى بألياف الكربون انخفاض الوزن 
والتوزيع األمثل للحمولة على المحاور مما يفتح أبعاداً جديدةً فيما 
يتعلق بالوزن، والصالبة واالس��تجابة للحوادث. كما تعمل تقنية 
الديناميكيا الهوائية على تعزيز القوة في أسفل السيارة مما يمنحها 
ثبات��اً أكثر، في حين يوضح اثنان من أنظمة التعليق على ش��كل 

عظم الترقوة مدى قربها من سيارات السباق.

أعلنت فولكس فاغن عن وصول طرازها الجديد ش��يروكو آر 
الى الشرق األوسط، ويتمتع هذا الطراز بسلسلة من التحسينات، 
حيث تتحلى المركبة بهيئة متفردة وسمات تصميم أكثر وضوحا 
ع��ززت م��ن جاذبي��ة الكوبيه الرياضي��ة.  كما يعك��س المظهر 
الخارجي للسيارة قوة أدائها الرياضي وروعة التصميم، ويرجع 
ذلك إل��ى صبغ ممتص الصدم��ات بلون الهيكل ب��دال من إبقائه 
باللون األس��ود المغاير. وتم تعزيز المظهر الرياضي من خالل 

عتبات األبواب الكروم الغير المع مع تصاميم لشعار “آر” .
تتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بتفاصيل الفتة، مع استخدام 
مواد جديدة كليا وعجلة قيادة ومقاعد رياضية. أما مداخل الهواء 
واللوحة المركزية حول نظام المالحة فهي اآلن مثبتة على لوحة 

أجهزة القياس وتحظى بمظهر ألمنيومي، وبالتالي إبراز الرقي.

بورجفارد تعود إلى األسواق
اص��درت ش����ركة تصني���ع 

األلماني��ة  الس��يارات 
األس�طورية 

بورجفارد 
ن��ا  ع�ال إ
ع�������ن 
عودته��ا 
ل��������ى  إ

دائرة مصنعي الس��يارات الش��هيرة على مس��توى العالم. ومن 
المق��رر أن تكش��ف الغط��اء ع��ن طرازه��ا األول في معرض 
الس��يارات الدول��ي IAA( 2015( في فرانكف��ورت. وضمت 
الش��ركة في أوج نشاطها س��ابقًا نحو 23 ألف موظف، وأنتجت 
أكث��ر من مليون مركبة. أما اآلن، وبعد عثرتها التي اس��تمرت 

أكثر من نصف قرن، تعود بورجفارد إلى الحياة مرة أخرى.
وصرح كريستيان بورجفارد وهو حفيد كارل فريدريش فيلهلم 
بورجفارد مؤسس الشركة “سوف نقدم سيارات بورجفارد التي 
تس��تحق أن تحمل هذا االس��م ألنها تحمل طابًعا فاخراً ومبتكراً 

وجريئًا. تماًما مثل التي قدمها جدي”.
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االفتتاح من موريتانيا
افتتح الفيلم الموريتاني “تمبكتو” للمخرج 
عب��د الرحم��ان سيس��اكو المرّش��ح لجائزة 
األوس��كار عن فئة أفضل فيل��م بلغة أجنبية، 
فعاليات المهرجان، بحض��ور أحد الممثلين 
الرئيسيين في الفيلم إبراهيم أحمد )المعروف 
ب�“پين��و” والحائز على جائ��زة أفضل ممثل 
أفريقي في “مهرجان ديربان السينمائي” في 
جنوب أفريقيا(، وجاء اختيار فيلم “تمبكتو” 
ضمن الئحة األفالم المش��اركة في مهرجان 
الفيلم العربي “أيام بيروت الس��ينمائية” ألنه 
يعكس الثيمة األساسية للمهرجان، ولم تتسع 
الصالة الرئيس��ية لس��ينما س��يتي في أسواق 
بيروت، لعدد الحضور غير المتوقع، ما دعا 
إدارتي المهرجان وس��ينما سيتي، إلى افتتاح 

صالة ثانية الستيعاب بقية الحضور.
ذاكرة بيروت السينمائية

وقدم المخرج اللبناني غسان سلهب خالل 
المهرجان فيلمه الروائ��ي الجديد “الوادي” 
عن بطله  كارلوس ش��اهين العائد كي يلتقط 
ص��وراً لبيته ال��ذي خرج منه أي��ام الحرب 
األهلية، إال انه في طريقه الس��تعادة ماضيه 
ينج��و من حادث س��ير عل��ى الطريق، فيفقد 
ذاكرته وال يعرف من هو ومن أين أتى والى 
أين يذه��ب، فيأخذونه معهم إلى مزرعة في 
البقاع مزنرة بالسالح ألنها تنتج المخدرات. 
وحده اقتح��ام الطائرات لس��ماء بيروت في 
نهاية الفيل��م يعيده بذاكرته إل��ى يوم اندلعت 
الحرب في الش��رق األوس��ط وط��ال الدمار 

أقيم في العاصم���ة اللبنانية بيروت، في 
الفت���رة الواقعة ما بين 12 إل���ى 21 آذار/ 
مارس، “مهرجان أيام بيروت السينمائية”، 
في دورت���ه الثامنة، مس���تضيفاً عددا من 
األفالم العربية الت���ي تحاكي واقع المنطقة 
من الناحي���ة الفنية بعيداً م���ن االصطفاف 

السياسي.
والمهرجان نظمته الجمعية الثقافية للسينما 
“بيروت دي س��ي” في عدد من دور س��ينما 

ببيروت.
السينما تحارب التطرف

وأش��ارت إلي��ان الراه��ب من مؤسس��ي 
منص��ب  وتش��غل  س��ي”،  دي  “بي��روت 
المدي��ر الفني لمهرجان الفيل��م العربي “أيام 
بيروت الس��ينمائية” منذ الع��ام 2002، إلى 
أن المهرجان “يس��تقبل ع��ادة أفالما عربية 
تتحّدث عن أوضاع المنطقة، من وجهة نظر 
المخرجين، وبطريقة إبداعية”، الفتة إلى أن 
“الثيمة األساس��ية للمهرجان هذا العام كانت 

: السينما والدين”.
وأوضحت الراهب أن “بيروت دي سي” 
س��عت هذا الع��ام إلى “تس��ليط الضوء على 
الجهود المبذولة من أج��ل محاربة التطرف 
واالضطهاد المنتش��ر في الش��رق األوس��ط 
من خالل الس��ينما والثقافة”، مشيرة إلى أن 
“هذا العام جمع مخرجين ومنتجين من العالم 
العربي بخب��راء ومختصين عالميين، بهدف 
إفس��اح المجال لعملية تبادل ثقافي وتش��جيع 

اإلنتاج المشترك”.

مدينة بيروت.
الصحراء بعيون السينما

“ذيب” هو أول األف��الم الطويلة للمخرج 
والكات��ب األردن��ي ناج��ي أب��و ن��ّوار الذي 
اش��ترك في كتابته مع باسل غندور منذ العام 
2010. ت��دور أح��داث الفيلم ف��ي الصحراء 
العربي��ة العام 1916، ويتن��اول قصة الفتى 
البدوي ذيب وش��قيقه حس��ين اللذين يتركان 
أم��ن مض��ارب قبيلتهما في رحل��ة محفوفة 
بالمخاطر في مطلع الثورة العربية الكبرى. 
حيث تعتمد نجاة ذيب من هذه المخاطر على 
تعلم مبادئ الرجولة والثقة ومواجهة الخيانة. 

سينما قصيرة ووثائقية.
أم��ا عن فئة األفالم القصيرة، فقد ش��ارك 
لبن��ان في ثالثة أف��الم، واحد منها مش��ترك 
مع المانيا بعنوان “س��ايبة” لباسم بريش عن 
بقرة تتخط��ى الحدود آتية من فلس��طين إلى 
لبنان، وآخر مشترك مع كندا لياسمينا كرجه 
بعنوان “ض��و” عن رجل يواجه فقدان ولده 
عن��د الوالدة ويطال��ب والدت��ه بإقامة جنازة 
على الطريقة اإلس��المية في حين يروي فيلم 
“ذات يوم” لرواد حبيقة قصة طبيب أس��نان 
أربعيني تأتيه فرصة االنتقام من وزير فاسد.
ومن لبنان أيضا، تس��رد ري��ن متري في 
فيلمه��ا الوثائق��ي الجديد “لي قب��ور في هذه 
األرض” حكايته��ا ع��ن عالقته��ا بوالده��ا 
الراحل وبمنزلها في الجبل وقريتها ومدينتها 
منتقل��ة إل��ى األع��م واألكبر ح��ول الحرب 
اللبنانية والتهجير والطوائف و“س��وليدير” 

وغيرها.
الختام من دمشق

أم��ا الختام فهو لفيلم “س��لم الى دمش��ق”، 
ال��ذي لعبت أدواره وج��وه جديدة تقف للمرة 
األول��ى أم��ام الكاميرا، وذل��ك تحت صوت 
الح��رب ف��ي س��ورية، ما اضط��ر مخرجه 
محمد ملص إلى إعادة تصوير لقطات عديدة 
وسط روائح البارود والدخان والموت الذي 
طال الحق��اً بطلة الفيلم “نج��الء الوزة” في 

جنوب إفريقيا قبل أن يرى الفيلم النور .

“السينما والدين” ثيمة أيام بيروت السينمائية

أفالم عربية وعالمية استضافتها الصاالت لمواجهة التطرف
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قياس نسب متابعة وسائل اإلعالمسكاي نيوز عربية في الكويت
تحت رعاية 
وحــضـــــور 
وزيـر اإلعالم 
دولة  ووزيــر 
لشؤون الشباب 
الشــيخ سلمان 
صباح الســالم 

الحمود الصباح، وحضور وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ محمد عبد هللا المبارك الصبــاح، ووزير التربية والتعليم 
العالي الدكتور بدر العيسى، افتتحت سكاي نيوز عربية مكتبها في 
الكويت، في حفل كبير حضره مجموعة من السفراء والمسؤولين 
وقادة الفكر وممثلي وســائل اإلعــالم المحلية والعربية والدولية. 
وتقدم الشــيخ ســلمان الصباح بخالص التهنئة لسكاي نيوز بهذه 
الخطوة معتبرا إياها حلقة في سلســلة نجاحات المؤسســة ورافدا 

للمكاتب اإلعالمية والعربية واألجنبية العاملة في الكويت.
بدوره عبّر مدير عام قناة ســكاي نيوز عربية، نارت بوران، 
عن شــكره العميق للشــيخ ســلمان الصباح على تفضله بافتتاح 
المكتب، وأشاد بالحفاوة الكبيرة التي استقبل بها والوفد المرافق.

الســعودية  الشــركة  أعلنــت 
أول  اإلعــالم،  وســائل  لقيــاس 
شركة متخصصة في قياس نسب 
مشــاهدة ومتابعة وسائل اإلعالم 
المختلفــة على مســتوى المملكة 
العربية السعودية، عن مشاركتها 
فــي معــرض الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا لتقنيــات البــث 

واالتصاالت كابسات 2015.
وفــي تعليقــه علــى أهمية هذه 
المشاركة، قال مدير االتصاالت 

في الشــركة عمر العربي “يسّرنا أن نشارك بهذا الحدث البارز 
الذي يوفر منصة متخصصة في صناعة اإلعالم والبث التلفزيوني 
على مســتوى المنطقة. ويتيح لنا هذا الحدث فرصة متميزة للقاء 
نظرائنا من الخبراء والمختصين في هذا القطاع بالمنطقة لتبادل 
المعارف والرؤى والخبرات وتعزيز جهودنا الرامية إلى تسليط 
الضــوء على الحاجة المتزايدة لوجود نظــام قياس كفؤ يقيّم تتبّع 

وسائل اإلعالم وإقبال الجمهور بأسلوب علمي دقيق”.

ارتفاع أسعار الصحف المصرية“أوقات دبي” تحتفل بتأسيسها
تحتفــل مجلة 
دبــي،  أوقـــات 
المجلــة العربية 
األولى والوحيدة 
المتخصصـــــة 
بــأحـــــــــداث 
دبي،  وفعاليـات 
هـــذا الشــــهـر 
عـــام  بـمــرور 

على انطالقها.
أوقات  تعمــل 
الصــادرة  دبي 
العربية  باللغــة 
دار  عــــــــــن 
كرييتيف مايندز 

ميديا ذ.م.م على اســتعراض ومعاينة أهم أحداث وفعاليات دبي، 
مــن خــالل تقديم رؤيــة ُمفصلة تعتمــد على منهــج موضوعي 

وتحليالت مستقاة من واقع الحياة اليومية.

قامــت إدارة الصحــف 
ســعر  برفــع  المصريــة 
العدد اليومي لإلصدارات 
جنيهيــن  إلــى  اليوميــة 
مصريين )أي مــا يعادل 
0.26 دوالر(، وذلك نظرا 
لألعبــاء االقتصادية التي 

تمر بها المؤسسات الصحافية، وارتفاع أسعار تكاليف الطباعة.
وقامــت بعــض الصحف الكبــرى باســتئذان قرائهــا في هذا 
االرتفاع، كما فعلت صحيفة األهرام، التي أصدرت بيانا قالت فيه 
“على الرغم من االرتفاع الكبير بأســعار الكهرباء ومواد الطاقة 
بنســبة 50 % منذ منتصف العام الماضي، وما أدى إليه ذلك من 
زيادة في التكلفة واألعباء على )األهرام( والمؤسسات الصحافية 
القومية األخرى، فإننا حاولنا تفادي رفع سعر الجريدة، لكن قدرة 
المؤسســة على تحمل تلك الزيادات فــي التكاليف لم تعد ممكنة، 
خاصة بعد ارتفاع الدوالر مقابل الجنيه المصري، بما يعني زيادة 
تكلفة اســتيراد الورق واألحبار واآلالت والمعدات وقطع الغيار 

وسيارات النقل الخاصة بالتوزيع”.
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جديد عموميات

جائزتان للبنك اإلسالمي األردني
حصللد البنللك اإلسللامي األردني 
جائزة أفضل بنك إسامي للعام الثاني 
علللى التوالللي، وجائللزة المسللؤولية 
المجتمعيللة 2014 للشللرق األوسللط 
من مجلللة ايميا فايننللس المتخصصة 

بالشؤون المالية.
وأشللاد نائب رئيللس مجلس اإلدارة 
المدير العام للبنك اإلسللامي األردني 

موسللى شللحادة باإلنجازات التي يسللتمر البنك بحصدها ليؤكد 
على سللامة النهج والرسالة التي استطاع إيصالها الى كبريات 

المؤسسات العالمية.

جوائز مجلة أخبار التمويل اإلسالمي
حصد مصرف 
الهال اإلسامي، 
المملللوك من قبل 
مجللللس أبوظبي 
لاسللتثمار، أربع 
جوائللز مرموقللة 

خال حفل توزيع جوائز أخبار التمويل اإلسللامي 2014، الذي 
أقيم في فندق ريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي.

وتمثلّللت هذه الجوائز في أفضل صفقللة صكوك دائمة للعام، 
وصفقة العام في دولة اإلمارات، وأفضل صفقة تنظيمية للعام، 

وصفقة مرابحة السلع للعام.

الحفل السنوي لـ“االعتماد اللبناني”
اجتلملعلت 
علللة  مجلملو
بنك اإلعتماد 
نللللللي  للبنلا ا
فللي الحفلللل 
السنوي الذي 

ضّم كافة الموظفين والمدراء الوافدين من كّل المناطق اللبنانيّة 
والبالغ عددهم 1200، وحضره أعضاء مجلس اإلدارة.

وجرى خال الحفل تكريم المتفوقين من الموظفين، وعرض 
فيلللم وثائقي تناول إنجازات السللنة 2014، إضافللةً إلى تكريم 

الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لإلعتماد اللبناني.

دعم للغرفة التعليمية للتداول إقليميًا
المصللرف  قللدم 
التجاري  الخليجللي 
في مملكة البحرين، 
تبرعاً بمبلغ 5 آالف 
دينار بحريني )13 
دعماً  دوالر(،  الف 

ألول غرفللة تداول تعليمية على مسللتوى المنطقة دشللنها معهد 
BIBF ضمن أهداف المعهد التوسعية.

وقام الرئيس التنفيذي للمصرف خليل المير بتقديم الشلليك إلى 
نائب مدير عام المعهد الدكتور أحمد الشلليخ لدعم تشللغيل غرفة 

التداول للعامين 2015 بحضور ممثلين عن المصرف والمعهد.

أحدث حلول التكييف
 LG Electronics كشللفت 
عن تشللكيلتها المتكاملة الجديدة 
من حلول تكييف الهواء والتبريد 
والتدفئللة وحلللول الطاقللة، من 
 Multiو Multi V S طرازات
V4 المقاوم للصدأ والتآكل والتي 
تُعد من أكثر األنظمة والوحدات 
المبتكرة لتكييف الهواء والتبريد 

والتدفئة من الشركة.
يعتمد Multi V4 على مجموعة من التقنيات الخاصة بالشركة 

الرائدة من نوعها على مستوى العالم.

المال أمينًا عامًا مساعداً في “جويك”
أعلللنللللت منظلمللللة الخليللللج 
لاسلتشللارات الصناعية )جويك( 
عللن تعيين الدكتور علللي حاملللد 
الما أمينللاً عاماً مسللاعداً لقطاع 
ممثاً  الصناعيللة،  المشللروعات 
عللن دولة قطر خلفللاً لألمين العام 
المساعد السابق محمد المزروعي. 
وشللغل الما سللابقاً منصب مدير 
اإلدارة المركزيللة لقطاع الصحة 

والسامة والبيئة في شركة قطر للبترول لمدة 12 سنة، ويمتلك 
خبرة إدارية تمتد ألكثر من 25 سنة.
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تعزيز برنامج دعم الحاضنات
كل  وقّعـت 
مـن “تمكين” 
ومجـمـوعــة 
البحرين  بنك 
للتنمية اتفاقية 
لـتـعـــزيــــز 
برنامــج دعم 
الحاضنــات، 

وهي مبادرة مشــتركة بين الطرفين لدعم المؤسســات المبتدئة 
والنامية في مراحلها األولية. ومثل “تمكين” في مراسم التوقيع 
نائــب رئيس مجلس اإلدارة خالد علــي، فيما مثل بنك البحرين 

للتنمية الرئيس التنفيذي للمجموعة نضال صالح العوجان.
وبموجــب االتفاقيــة ســيتم تدشــين المزيــد مــن الحاضنات 
المخصصة لدعم المؤسســات المبتدئــة في عدد من القطاعات، 
تشــمل مركز “ركن” لدعم المؤسسات المبتدئة في قطاع تقنية 
المعلومات واالتصاالت والذي سيتم إطالقه بالتعاون مع شركة 
“تنمــو”، ومركــز الجســرة المخصص لدعم المهــن والحرف 

التقليدية بالتعاون مع هيئة الثقافة واآلثار.

“نانسي آتويل” أفضل معّلم
فازت المعلمة األميركية 
بجائــزة  آتويــل  نانســي 
ألفضل  فاركي  مؤسســة 
معلــم في العالــم والبالغة 
دوالر  مليــون  قدرهــا 
أميركــي، والتــي تمنــح 
تحت رعاية نائب رئيس 
مجلــس  رئيــس  الدولــة 

الوزراء حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشــد. وبهذا تكون نانسي 
المعلمة بمركز التعليم والتعلم، بمدينة إدجكوم، بوالية “مايين” 
األميركية، قد فازت بالنســخة األولى من جائزة مؤسسة فاركي 
ألفضــل معلم في العالم التي تُعرف باســم جائــزة نوبل للتعليم، 
وقد أطلقتها مؤسسة فاركي تقديراً للمعلم المثالي الذي يقدم أداًء 

وإسهامات استثنائية في مجال التربية والتعليم.
وقــام الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، بتقديــم الجائزة إلى 
المعلمــة األميركية الفائزة بصحبة الرئيس األميركي األســبق، 
بيل كلينتون، ومؤسس مؤسسة فاركي صني فاركي، في مراسم 
خاصة على هامش المنتدى العالمي للتعليم والمهارات 2015.

الحفل الخيري لبارونات النفط

أقيــم حفل بارونات النفط الخيري تحــت رعاية وزير الثقافة 
والشــباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في 
دورته الثانية عشــرة بتنظيم شــركة دي إم جــي إيفنتس، حيث 
شــهد مشاركة أكثر من 2.000 مختص إلى جانب ضيوفهم من 
أجل تقديم تبرعاتهم الســخية لجمعية أصدقاء مرضى السرطان 
الخيريــة، علــى الرغم مــن الوضع االقتصــادي الصعب الذي 

يعاني منه قطاع النفط.
وتمكن الحضور من جمــع 200.000 دوالر لصالح جمعية 
أصدقاء مرضى الســرطان، وذلك من خالل التبرعات الكبيرة 
التــي منحت خالل هــذا الحدث الخيري الكبير الذي تســتضيفه 
دبي، وقد نظم الحفل بدعم من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي 

للبترول )أديبك(.

نيسان ترعى رالي أبوظبي الصحراوي

وقّع المدير التنفيذي لـ“نيسان” الشرق األوسط سمير شرفان، 
ورئيس نادي السيارات والسياحة في اإلمارات العربية المتحدة 
ومؤســس رالي أبوظبي الصحــراوي محمد بن ســليم، اتفاقية 
شــراكة لمدة ثالث ســنوات ســتوفر “نيســان” بموجبها الدعم 
والرعايــة لرالــي أبوظبي الصحراوي، وســتعمل بالتعاون مع 
نادي اإلمارات للســيارات على االرتقاء بهذا الحدث إلى أعلى 

المستويات العالمية.
يذكــر أن االتفاقيــة ســرى مفعولهــا مع النســخة الخامســة 

والعشرين من الرالي التي اُقيمت مؤخراً.
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عمان في معرض ليتوانيا للكتاب
شاركت سلطنة 
عمــــان ممثلــــة 
بوزارة اإلعـالم، 
فـــي مـعــــرض 
الدولــي  ليتوانيــا 
للكتاب، وتعد هذه 
المشـاركة األولى 
لدولــة عربية في 

مثــل هذه التظاهرة الثقافية التــي يحضرها ممثلون عن مختلف 
دول العالــم تقــام ضمنها الكثير من الفعاليــات باعتبارها ملتقى 
ثقافياً ســنوياً ينتظره المثقفون والسياسيون نظراً لما تقام خالله 
من حوارات ونقاشــات ثقافية وفكرية. وقد شــهد جناح السلطنة 
في ليتوانيا اقباال كبيرا من الجانبين الرســمي والشــعبي اذ عبّر 

زوار الجناح عن مدى اعجابهم بمفردات الثقافة العمانية.
وقال مدير اإلعالم الخارجي بوزارة اإلعالم محمد بن خلفان 
البوســعيدي أن “مشــاركة الســلطنة في المعرض تأتي تعزيزاً 
للتواصل مع العالم والتعريف بما حققته من منجزات في شــتى 

المجاالت”.

تخريج الدفعة الثانية لبرنامج كوادر

نظمــت أكاديميــة قطر للمــال واألعمال حفل تخــرج الدفعة 
الثانيــة لبرنامج كوادر 2015 تحت رعايــة وزير المالية علي 
شريف العمادي، بحضور وزير التنمية اإلدارية الدكتور عيسى 
بن ســعد الجفالي النعيمي  ووزير العمل والشــؤون االجتماعية 

الدكتور عبد هللا بن صالح الخليفي.
يهدف البرنامج الذي اسســته أكاديميــة قطر للمال واألعمال 
فــي أيار/مايو 2013 بالتعاون مع  هيئة مركز قطر للمال، الى 
إكســاب الطالب القطريين المهارات وبناء القدرات والمعارف 
في مجاالت متعددة فــي القطاع المالي. وهذا العام، وصل عدد 
الخريجيــن فــي الدفعة الثانيــة إلى 21 طالباً قطريــاً من كبرى 
المؤسســات التعليمية في الدوحة، وهــي جامعة قطر، وجامعة 

ستندن، وجامعة جورج تاون، وجامعة كارنيجي ميلون.

دراسة لمدن المالهي في دبي
كشـــــفـت 
مؤلفــة  لجنـة 
خبــراء  مــن 
فــي صناعـة 
فــي  الترفيــه 
المنطقـة عـن 
فــي  الـبــــدء 

تشــكيل أول مجلس في الشرق األوســط وأفريقيا لمدن المالهي 
وأماكن الجذب الســياحي تحت اسم MENALC، وقام أعضاء 
اللجنة باختيار أحمد حســين بن عيسى الرئيس التنفيذي للعمليات 
في القرية العالميــة لتولي مهام منصب المدير التنفيذي اإلقليمي 
للمجلس، كما أعلنت رابطة مدن المالهي وأماكن الجذب السياحي 

العالمية IAAPA عن تقديم الدعم الكامل  للمجلس الجديد.
تعــد الرابطة الدولية لمدن المالهي وأماكن الجذب الســياحي 
IAAPA أكبــر منظمــة دوليــة لمرافــق الترفيــه والوجهــات 
الســياحية في العالــم، وتمثل أكثر مــن 4.500 وجهة في أكثر 
مــن 97 دولة وتشــمل الوجهات الترفيهية ومــزودي الخدمات 

الترفيهية واألفراد في مجال الترفيه.

مجسم القبة والقلعة تكريماً لنزوى
نظــم بنــك نــزوى 
أمســية خاصــة تحت 
رعايــة وكيــل وزارة 
الـتـــــراث والثقـافـــة 
الثقافيــــة  للشـــــؤون 
الشــيخ حمد بن هالل 
وبحضــور  المعمري 
والــي نـــزوى، وذلك 
لكشـــف النقـاب عــن 
تصميــم مجّســـم القبة 

والقلعة الذي يأتي تكريمــاً لنزوى بعد اختيارها عاصمة الثقافة 
اإلســالمية لعــام 2015. وقال الرئيــس التنفيــذي لبنك نزوى 
الدكتــور جميل الجــارودي، ان “البنك ســيواصل إثراء تاريخ 
المدينة من خالل إبراز اسمها في مختلف المحافل ونقل صورٍة 

مشرفة لها أمام العالم أجمع”.
وسيتم بناء مجّسم القبة والقلعة في قلب مدينة نزوى بالقرب من 
سوقها الشهير، حيث ُسيجسد عراقة حركة البناء وتشييد المساجد 

والصروح المعمارية منذ بدايات العهد اإلسالمي في السلطنة.
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معرض للرسوم المصورة في بيروتالبنية التحتية وقوانين العمل
تنــاول التقرير الــذي أجرته 
لألعمال،  أوكسفورد  مجموعة 
العديد من الجوانب االقتصادية 
في قطــر، منها التعديالت التي 
تم إجراؤها مؤخراً على قوانين 
العمل وإيضاح أهمية اإلصالح 
التشــريعي للمستثمرين، وغير 
ذلــك مــن المواضيــع المهمة. 
ويغطي التقريــر، قطر 2015 
بشــكل مفصل أحــدث األحكام 

القانونيــة الصادرة التي تلزم الشــركات بدفع أجور العمال عن 
طريق التحويل المصرفي المباشر.

وفي هذا اإلطار، وقعت شــركة المحاماة “بينسنت ماسونز” 
للمــرة األولى مذكــرة تفاهم فــي مجال البحوث مــع مجموعة 
أوكســفورد لألعمــال للمســاهمة في إعــداد تقريــر المجموعة 
المقبل حول االقتصاد القطري. وقد وقع على االتفاقية الشــريك 
في “بينسنت ماســونز” ورئيس مكتبها في قطر جيمس إلوين، 

والمديرة في مجموعة أوكسفورد لألعمال نيهان آالن.

شــــهـر  لمناســـــبـة 
العالمي،  الفرنكوفونيــة 
استضاف سوق الصاغة 
فــي أســــواق بيــروت 
مــن  لعــــدد  معرضــاً 
رة باللغة  الرسوم المصوَّ
الفرنسية نظِّمته السفارة 
البلجيكيــة فــي لبنــان، 
أعمــال معرض  جمــع 
 Des Cases et des«
Hommes« من خالل 
المركز  مســابقة نظَّمها 
البلجيكــــي للـرســـــوم 

المصــــورة، شـــــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن فنّاني الرســــم 
الكوميدي.

وتعتبــر بلجيكا البلــد االهم في فن الرســوم المصورة، الذي 
كان له تأثير عالمي مع اســماء مشهورة مثل “هيرجيه” مبتكر 

شخصية “تان تان”، و“بايو” مبتكر “السنافر”.

موداتكس برعاية “سورية اإلسالمي”جمعية مورد تفتتح بازارها السنوي

افتتحت وزيرة الشؤون االجتماعية في سورية، الدكتورة كندة 
شــماط في فندق الداما روز بدمشق البازار الخيري بمناسبة عيد 
األم الذي يقام برعاية بنك البركة في سورية وبتنظيم من جمعية 

مورد بحضور عدد من الفعاليات االقتصادية واالجتماعية.
وعقب االفتتاح قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة محمد حلبي: 
تأتــي الرعاية لهــذه الفعالية التنموية ضمن برنامج المســؤولية 
االجتماعيــة للبنــك لعام 2015، إذ ســيقوم من خــالل رعايته 
ومشــاركته بتعريــف المشــاركين والزوار بخدماتــه ومنتجاته 
المصرفيــة المتميــزة المصممــة لتلبيــة االحتياجــات المتغيرة 
لجمهور المتعاملين والتي ينفرد بتقديمها في الســوق المصرفية 

السورية إضافة الى التعريف بصندوق البركة للزكاة.

شارك بنك سورية 
الدولـي اإلســــالمي 
رســـــمـي  كراعـي 
لمعرض موداتكــس 
علــى  أقيــم  والــذي 
في  يوميــــن  مــدار 
الدامــاروز،  فنــدق 

وقال الرئيس التنفيذي لـ“سورية الدولي اإلسالمي” عبد القادر 
الدويك، أن مشــاركة البنك في هذه الفعاليــة المهمة تأتي تأكيداً 
على الســعي لمســتمر لدعم قطــاع األعمال والمنتــج الوطني، 

األمر الذي ينعكس ايجاباً على االقتصاد الوطني.
وأضاف: ان البنك ومنذ تأسيسه، انطلق في أعماله على مبدأ 
المســاهمة الفعالة في تمويل مختلف المشروعات التنموية التي 
تعطــي دفعاً قويــاً لالقتصاد الوطني وتخفف من نســبة البطالة 
وتوفر فرص عمل جيدة ونعمل بشكل دائم على تلبية المتطلبات 
التمويليــة لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة مــن الشــركات 
والمؤسسات الصناعية والتجارية واإلنشائية واإلنتاجية الكبيرة 

والمتوسطة وصغيرة الحجم.
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العقيلة للتأمين تشارك في بازار موردنشاط لبنك الشام في عيد األم
انطالقاً من 
مســــؤوليتـه 
االجتماعيـــة 
اً  بـــــــــر و
باألمـهـــات،  
بـحـضـــــور 
العــام  المدير 
وعـــدد مـــن 

الموظفين، قام بنك الشــام بمناســبة عيد األم بزيارة إلى جمعية 
دار الحنان لرعاية المسنين والعجزة في دمشق، حيث قام البنك 
بمعايــدة نزالء الدار وقــدم الهدايا الرمزية لهم بهذه المناســبة، 
هادفــاً من هــذه الزيارة إلى مســاعدة المســنين واالهتمام بهم، 
باعتبارهم شــريحة أساســية من شــرائح المجتمع و لها مكانتها 

الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات المجتمعية.
وتتجلــى رؤيــة إدارة بنــك الشــام فــي مجــال المســؤولية 
االجتماعيــة بأنهــا تقــوم بالتأثيــر اإليجابــي علــى المجتمــع 
باعتبارها أداة مهمة لتوفير بيئة مناسبة لألفراد ومساندة األقل 

حظاً واألكثر احتياجاً.

قامت شــركة العقيلة للتأمين التكافلي بالرعاية والمشاركة في 
بازار مورد السنوي )األم السورية( والذي امتد لثالث أيام  في 
قاعــة المتنبــي في فندق الداما روز، حيث أقيــم البازار برعاية 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة  والعمل وجمعية مــورد لتطوير 

وتفعيل دور المرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وكانت مشــاركة الشركة الفتة من خالل تقديم عروض على 
البرامــج التأمينية لديهــا والرد على االستفســارات فيما يخص 
التأمين بشكل عام  مســاهمةً منها في زيادة الوعي التأميني في 

سورية.

تراث سورية الخالد في كاتانيااالنتقال إلى الجيل الرابع
أعلنــت شـــــركة 
ســـــــورية   MTN
عــن مشــاركتها في 
رعاية ورشــة عمل 
تطـــور منظومـــات 
النقالــة  االتصــاالت 

واالنتقال إلى الجيل الرابع، التي نظمتها كلية الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية في جامعة دمشــق، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية 
والتكنولوجيا خالل آذار/مارس الماضي، حيث تضمنت الورشة 
عروضاً تقديمية من أســاتذة جامعيين متخصصين مشاركين في 
الجلســات، وموظفين في قطاع شــركات االتصــاالت ومزودي 
الخدمــات. وتهدف الورشــة إلى ربط الجامعــات بالمجتمع عبر 
إشــراك مؤسســات وشــركات القطاعين العام والخاص المعنية 
بورشــة العمــل من أجل خلق تعاون علمي فعــال بين الجامعات 

والشركات العاملة بهذا المجال.
وتعليقــاً على هذه المشــاركة، قــال مدير إدارة التســويق في 
الشركة زياد سبح: تساعدنا المشاركة في مثل هذه الورشات على 

الوصول لفهم أكبر الحتياجات السوق من خدمات االتصاالت.

اختتمت مؤخراً فعاليات معرض الصور الضوئية الذي أقيم في 
مدينة كاتانيا اإليطالية تحت عنوان “كنوز اآلثار السورية ... تراث 
للبشرية” على هامش فعالية اليوم السياحي السوري التي أطلقتها 

وزارة السياحة بالتعاون مع رابطة الجالية السورية في إيطاليا.
واســتمر المعرض لمدة أســبوع تنقلت فعالياتــه في مدارس 
وثانويــات ومعاهد كان ختامها في ســاحة ســتيزكورو وســط 
المدينة التاريخية والتي تعد أكبر وأهم ســاحة في مدينة كاتانيا. 
وســلط الضوء علــى ما قام بــه اإلرهاب من تدميــر وتخريب 

للتاريخ والحضارة السورية الفريدة.
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الطباعة: مطبعة شمص

ESAاتفاق بين نقابة أطباء لبنان و
وقّعت نقابة األطباء في لبنان 
البروفســور  برئيســها  ممثلــة 
أنطوان البستاني، والمعهد العالي 
لألعمـال )ESA( ممثالً بمديره 
العام ستيفان أتالي، اتفاقية تعاون 
في بيت الطبيب بحضور السفير 
الفرنســي فــي لبنــان باتريــس 
باولــي، ومحترفون فــي قطاع 

الصحة. ويشــكل هذا االتفاق محطة أساســية للمعهد العالي لألعمال، الذي يقّدم منذ 
سنوات ماجستير في إدارة المستشفيات والصحة، بالتعاون مع معهد الدراسات العليا 

للصحة العامة في فرنسا )EHESP( وجامعة باريس ديدرو.
وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم برامج تواكب تطلعات األطباء في لبنان، وال سيما 
في مجال إدارة الوحدات ومؤسســات الرعاية الصحية. وتؤكد النقابة تصميمها على 
تعزيز التدريب المتواصل لألطباء، إذ يعتبر تشجيع الفرنكوفونية في صفوف األطباء 

أحد ركائز هذه الشراكة.

بيت مسك تحتفل بالتقدير الدولي

برعاية ســفير بريطانيا في لبنان توم 
فليتشــر وبحضــور شــخصيات بارزة 
بالوســط اإلعالمــي وعدد مــن الخبراء 
فــي هذا المجال، تــم تنظيم حدث خاص 
مؤخرا في بيت مسك، لالحتفال بأحدث 
تقديروجوائز نالها المشروع من برامج 
الجوائــز البريطانية. واجتمع المدعّوون 
في أرجاء بيت مسك الساحرة الكتشاف 

المفهوم العام للبلدة، والتعرف على كيفية دمج المشروع للحلول المستدامة والخضراء 
ضمن تصميمه العصري، واالحتفال بأحدث الجوائز التي حاز عليها المشروع.

وقــام رئيس مجلس إدارة بيت مســك  جــورج زرد أبو جودة بشــرح تصور هذا 
المشــروع الذي تّم تصميمه كبلدة حديثة، ومجتمع ســكني وتجاري ثقافي يجمع بين 
مختلف األوجه الشــاملة والمرغوبة في البلدات التقليدية وأســلوب الحياة العصرية، 

باإلضافة إلى وسائل الراحة الحديثة والتكنولوجيا الخضراء المحافظة على البيئة.
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