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ال بأس إذا كررنا موقفنا من أن مصرف لبنان يحدد توجهاته وسياس��اته النقدية 
بدقة. وال ش��ك في أنه يبقى موضع ثقة اللبنانيين، أكثر من أي مؤسسات مسؤولة 
عنهم ف��ي لبنان. فالمرك��زي قادر على مراجع��ة األوضاع المالي��ة والمصرفية 
واالقتصادية في لبنان، فيما الحكومة نفسها ال تستطيع اتخاذ قرار اال بعد نقاشات 

وسجاالت، ما يرتب خسائر فعلية على البلد.

وإذا كن��ا نعرف سياس��ات مصرف لبنان ومش��اريعه التحفيزي��ة ورهاناته، فال 
نعرف حقاً ما الذي تعول عليه الحكومة، إذا كانت غير قادرة على إقرار مشروع 
للموازنة، وال اتخاذ قرارات اقتصادية تحفيزية، وال تقديمات اجتماعية. فمصرف 
لبنان يعّول اليوم بقيادة حاكمه رياض س��المة على السياس��ات النقدية والتحفيزية 
وعلى العنصر البشري وقطاع المعرفة والنفط والغاز ايضاً. وعندما يعلن المركزي 
تفاؤله باالقتصاد اللبناني يترك ارتياحاً لدى عامة اللبنانيين، خصوصاً ان االقتصاد 
اللبناني تمّكن من النمو بنس��بة 2 في المئة في العام 2014، وذلك على الرغم من 
زيادة نس��بة الدين الى الناتج القومي من 130 في المئة الى 143 في المئة وتوقّع 

ارتفاع الدين العام بنحو 4 مليارات دوالر أميركي في العام 2015.

والواقع أن نقاط القوة تركزت باس��تقرار السياسة النقدية وارتفاع نسبة السيولة 
في القطاع المصرفي والثقة بالليرة اللبنانية واستقرار حجم التحويالت المالية من 

االغتراب اللبناني.

وتمكن مصرف لبنان من تحقيق رقم قياسي مرتفع جديد لالحتياطيات االجنبية 
ف��اَق ال�38 مليار دوالر من دون احتس��اب مخزون الذه��ب، وهو احتياطي قادر 

على مواجهة أي أزمة طارئة.

ه��ذا كله يؤكد الثقة بمصرف لبن��ان صمام األمان، فهل تتح��رك الحكومة لدعم 
االقتصاد بسياسات تحفيزية؟ المطلوب خطوة على طريق تحفيز النمو.

الثقة بالسياسات النقدية وتحفيز النمو
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البركة أفضل بنك إسالمي في سورية

استحق بنك البركة - سورية جائزة أفضل بنك إسالمي 
في س��ورية للعام 2015، ضمن مجموع��ة الجوائز التي 
تمنحها مجلة Global Finance األميركية المتخصصة 
في مجال البنوك والتمويل لمؤسسات الصيرفة والتمويل 
العالمي��ة. وقد جاء منح البنك هذه الجائزة بناًء على نتيجة 
التحكيم النهائية للجنة المحكمين، إذ تثبت النتيجة مساهمة 
البن��ك في نمو التمويل اإلس��المي في س��ورية، ونجاحه 
في توفير المنتجات والخدمات المالية المطابقة للش��ريعة 
اإلس��المية لزبائن��ه، بما يؤمن األس��اس للنمو المس��تدام 
واآلمن في المس��تقبل، باإلضافة إل��ى مكانة البنك المهمة 

ف��ي العدي��د من المعايير التي تش��مل متانة األوض��اع المالية والربحي��ة والعالقات 
االستراتيجية والتوسع الجغرافي.

وع��ن هذا اإلنجاز صّرح الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد للاهُ حلبي بالقول: مما 
الش��ك فيه أن له��ذه الجائزة قيمة خاصة للبنك كونه يعمل ف��ي ظروف غير عادية، 
فقد حظي على جائزة أفضل بنك إس��المي في س��ورية للعام 2015 رغم التداعيات 
االقتصادية، وغيرها من التحديات التشغيلية التي فرضت شروطاً خاصة على العمل 

المصرفي في سورية.

محمد عبد للاهُ حلبي

قروض إلحياء قطاع غزة

نظمت س��لطة النقد الفلس��طينية 
ومجموع��ة البنك الدولي ورش��ة 
عمل مش��تركة لمناقش��ة تفاصيل 
انش��اء صندوق لضم��ان قروض 
المشاريع الصغيرة إلحياء القطاع 

الخاص في غزة.
النق��د  س��لطة  محاف��ظ  وق��ال 
الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير: 

تربط س��لطة النقد الفلس��طينية ومجموعة البنك الدولي عالقة شراكة مميزة تهدف 
إل��ى تعزي��ز تنمي��ة القطاع الخاص لخلق ف��رص العمل من خ��الل نظام مصرفي 
مس��تقر وش��امل. وأضاف: ان الحرب االخيرة على غزة تطلبت منا جميعا تكثيف 
الجهود للمس��اعدة ف��ي إنعاش وإعادة تأهي��ل القطاع الخاص، وخاصةً المنش��آت 
الصغيرة والمتوسطة. ونرغب من خالل الصندوق تطوير أدوات مصرفية مميزة 
تس��هل وتساعد المنشآت والشركات في التغلب على التحديات الناجمة عن الحرب 
وتشجيع الجهاز المصرفي للقيام بدوره في دعم االقتصاد مع الحفاظ على المعايير 

المصرفية السليمة.
واش��ار الممثل المقيم لمؤسس��ة التمويل الدولية، ممثالً لمجموع��ة البنك الدولي 
يوس��ف حبش، الى أن هذه التس��هيالت المالية س��تمنح الفرصة للمقترضين الذين 

تأثرت قروضهم خالل الحرب في غزة كي يستمروا بالعمل.

أبقى البن��ك المركزي التركي على أس��عار الفائدة 
األساس��ية م��ن دون تغيي��ر محتفظا بذخيرت��ه قبيل 
االنتخابات البرلمانية في حزيران/يونيو 2015 حتى 
مع بلوغ الليرة مس��تويات قياس��ية منخفضة وهو ما 
يه��دد بارتف��اع كبير في معدل التضخ��م. ورغم ذلك 
اتخذ البنك خطوات فيما يتعلق بإدارة الس��يولة حيث 
خف��ض الفائدة عل��ى القروض الطارئ��ة التي يقدمها 
للبن��وك بالدوالر ورف��ع المبالغ الت��ي يدفعها للبنوك 
مقاب��ل احتياطاتها بالليرة. ويهدف ه��ذا التحرك إلى 
تخفيف الضغوط على العملة التركية من خالل تشجيع 
البن��وك على االحتفاظ بمزيد من األموال بالليرة لدى 
البنك المركزي إضافة إلى تعزيز السيولة الدوالرية.

المركزي التركي يدعم الليرة

قال مصرفي��ون وش��ركات لتصيد الكف��اءات إن 
أع��دادا متزاي��دة م��ن المصرفيي��ن العاملي��ن بأكبر 
بن��وك الدول��ة في الصي��ن يتركون وظائفهم بس��بب 
خفض األجور والحواف��ز وينتقلون للعمل في أنواع 
جدي��دة من الش��ركات المالية مثل ش��ركات التأجير 
والصناديق والش��ركات التي تعم��ل عبر االنترنت. 
وجاء ذلك في إطار حملة للتقش��ف ومكافحة الفس��اد 
حيث قلصت الصي��ن أجور بعض كبار المصرفيين 

في بنوك الدولة في عام 2015.

نزوح الخبرات
من البنوك الصينية الحكومية
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“معادن” تبرم اتفاقية تمويل مع “ساب”

أبرمت شركة معادن- باريك 
الش��ركات  إح��دى   � للنح��اس 
العربية  التعدين  التابعة لشركة 
الس��عودية “معادن” اتفاقية مع 
البريطان��ي  الس��عودي  البن��ك 
مش��روع  لتموي��ل  “س��اب” 
النح��اس في جب��ل صايد بقيمة 

750 ملي��ون لاير )200 مليون دوالر أميركي(. وق��د وقع االتفاقية عن “معادن” 
نائ��ب الرئي��س األعلى للمالية خالد الرويس ، فيما وقعها من جانب “س��اب” مدير 

عام خدمات المصرفية العالمية واألسواق فهد السيف.
وأوض��ح  الروي��س، أن التمويل يأتي داعماً الس��تكمال األعمال المتبقية إلنجاز 
مش��روع منجم جبل صايد التابع لش��ركة “معادن � باريك للنحاس”، ومتماشياً مع 
توجهات معادن لتنويع محفظتها االستثمارية لكي تشمل معدن النحاس، إضافة إلى 

ريادتها في منتجاتها الحالية والتي تشمل الفوسفات واأللمنيوم والذهب.
يذك��ر ان “معادن” كانت قد أعلنت في كانون األول/ديس��مبر من العام 2014، 
عن اس��تحواذها على مش��روع النحاس في جبل صايد مناصفة مع الشركة الكندية 
باريك للنحاس، وعن تأس��يس ش��ركة للمش��روع “معادن � باريك للنحاس” ضمن 

خطوات االستحواذ.

األردن يحصل على قرض بـ100 مليون دوالر

الحكوم����ة  وقع����ت 
األردني�ة اتفاقي�ة ق�رض 
الصن�دوق  م��ع  ميس���ر 
لإلن��م�����اء  ال�ع�رب����ي 
االقتصادي واالجتماعي 
ب�ق�ي�م�ة 100 م�ل�ي���ون 
دوالر أميرك��ي، لتمويل 
برنام��ج دع��م مش��اريع 

ومنش��آت المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة. وقالت وزارة التخطيط األردنية: ان 
وزي��ر التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري وقع مع مدير عام ورئيس مجلس 
إدارة الصن��دوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبد اللطيف الحمد، على 
هامش االجتماع الس��نوي لمجلس محافظي الصن��دوق العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي الذي انعقد في الكويت.
وقال فاخوري: ان البرنامج يهدف للمس��اهمة بدعم المش��اريع ومنشآت القطاع 
الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر 
وزي��ادة اإلنتاج، ودعم المبادرات الريادية، وذلك من خالل إتاحة هذا المبلغ للبنك 
المركزي ليق��وم بدوره بإعادة إقراضه إلى البنوك التجارية أو غيرها من الجهات 

ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة.

أعلنت ماس��تركارد ع��ن نتائج دراس��تها الخاصة 
بسلوك التسوق عبر اإلنترنت، وأظهرت الدراسة أن 
59 % من المش��اركين فيه��ا بلبنان قصدوا اإلنترنت 
للتس��وق في 2014، وان 92 % من المشاركين فيها 
كانوا راضين عن ش��رائهم المنتجات عبر اإلنترنت، 
وان أكبر نس��بة زيادة في التسّوق عبر اإلنترنت هي 

في لبنان بالمقارنة مع باقي دول المنطقة.
ه��ذه  وأظه��رت 
الدراس��ة المس��حية 
العام  أجري��ت  التي 
الم�اض��ي،   2014
المس����تهلكي�ن  ميل 
إل��ى التس��وق عبر 
اإلنترن���ت، ول�ق���د 
ش��ارك في الدراسة 
4000 ش��خص من 
ثماني��ة بل��دان ف��ي 
األوس��ط  الش����رق 
وشمال إفريقيا ومن 

ضمنها لبنان.

التسوق االلكتروني يشهد نمواً
في لبنان

اتجهت البنوك في الخليج لتش��ديد شروط التسليف 
للش��ركات الصغي��رة والخاصة في عالم��ة على أن 
اقتص��اد دول المنطق��ة لم يفل��ت بالكامل م��ن اآلثار 
الس��لبية النخفاض أس��عار النفط. وق��ال مصرفيون 
ورجال أعمال وخبراء: ان الش��ركات الصغيرة تلقى 
صعوبة متزايدة في االقتراض وحتى عندما تستطيع 
الحصول على قرض فإن البنوك تطالبها بشروط أكثر 
تشددا مثل المزيد من الضمانات والتشدد في االلتزام 
بالوثائ��ق المطلوب��ة وتقيده��ا بفترات أقصر لس��داد 
الق��رض، وان ما يح��دث قد يصبح ف��ي نهاية األمر 

اتجاها يشمل قطاع الشركات بأكمله.
يذك��ر أن  الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة تمثل 
عنص��را مهما في توفير الوظائ��ف في دول المجلس 
وتق��ول تقدي��رات رس��مية إن أكث��ر م��ن 40 % من 

مجموع العاملين في دبي يعملون بها.

بنوك الخليج تشدد شروط االقراض
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أعلن الدولي اإلسالمي 
ع��ن قي��ام وكال��ة فيتش 
للتنصيف اإلئتماني برفع 
تصنيف البنك من درجة 
A إل��ى درج��ة A+ مع 
مستقرة،  مستقبلية  نظرة 
وهو ما يؤش��ر إلى القوة 
والم��الءة اإلئتمانية التي 
يتمت��ع بها البن��ك. ويأتي 
الدولي  تصني��ف  تعزيز 

اإلسالمي من قبل وكالة فيتش إثر حصول دولة قطر 
عل��ى تصنيف إئتمان��ي “AA” مع نظرة مس��تقبلية 

مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف اإلئتماني.
وقال الرئيس التنفيذي للدولي اإلسالمي عبد الباسط 
الشيبي: إننا فخورون بأن نكون جزءاً من نجاح وقوة 
اإلقتصاد القطري، وترقية التصنيف اإلئتماني للدولي 
اإلسالمي يأتي في إطار المكانة المرموقة والمستوى 

الرفيع لهذا اإلقتصاد.

“فيتش” ترفع التصنيف اإلئتماني
لـ“الدولي اإلسالمي”

عبد الباسط الشيبي

مجموعة QNB بمدينة “هو تشي منه”

ف��ي   QNB بن��ك  ب��دأ 
مباش��رة أعمال��ه رس��ميا 
ف���ي مكتب����ه  التمثيل���ي 
الجدي��د  ف��ي مدين�ة “هو 
تشي من��ه” بفيتنام، وذلك 
بعد الحص��ول على  كافة 

الموافقات المطلوبة.
وق��د أقي��م حف��ل افتتاح 
بحضور  للمكتب،  رسمي 

حوال��ي 90 ضيف��ا ومتحدثا كان من ضمنهم الس��فير القطري في فيتنام عبد للا بن 
إبراهيم الحمر والمدير العام اإلقليمي ل�QNB ) آسيا( تشيدامبرام وممثل عن البنك 

المركزي الفيتنامي.
تتمح��ور خدمات مكتب QNB التمثيلي ف��ي فيتنام حول تطوير وتعزيز التبادل 
والتجارة البينية  بين الشرق والغرب، والعمل على تنمية التجارة بين قطر وفيتنام 
من خالل تقديم خدمات الوس��اطة في مجال االس��تثمار والتجارة للشركات الشرق 
أوس��طية الراغبة في االستثمار وممارس��ة أعمالها في فيتنام باإلضافة لكونه حلقة  
وص��ل للش��ركات الفيتنامية التي تتطلع إلى التوس��ع في س��وق المنطق��ة المتنامي 

وتسهيل استثماراتها.

مواصلة تحقيق نتائج مالية إيجابية

 أعل��ن بن��ك قطر األول عن تحقيقه نتائج مالية إيجابية للعام 2014، حيث ارتفع 
صاف��ي الدخ��ل من 140.5 مليون لاير قطري( 38.6 ملي��ون دوالر أميركي( في 
ع��ام 2013 إل��ى 158.3 مليون لاير قطري )43.5 مليون دوالر( في عام 2014 
أي بزي��ادة قدرها 13 %. كما صادقت الجمعية العمومية الس��نوية للبنك هذا العام 
على توزيع أرباح نقدية على المس��اهمين، وقد أقرت توزيع 8 % من رأس المال 

المدفوع لمساهمي البنك.
واعتم��دت الجمعي��ة العمومية، التي عق��دت في فندق الس��يجال، النتائج المالية 
المدقق��ة للبن��ك. وخالل االجتماع، قّدم رئيس مجل��س إدارة بنك قطر األول عبدللا 
ب��ن فهد بن غراب المري، عرضاً موجزاً ألنش��طة البنك والبيانات المالية للس��نة 

المنتهية في 31 كانون األول/ديسمبر 2014.

وافق دويتشه بنك على دفع غرامة مالية تصل إلى 
2.51 مليار دوالر للسلطات األميركية والبريطانية، 
للته��رب من المالحق��ة الجنائية ح��ول التالعب في 

أسعار الفائدة بين المصارف.
وس��يدفع المصرف األلمان��ي 775 مليون دوالر 
ل��وزارة الع��دل األميركية، و800 ملي��ون لمنظمي 
أس��واق الم��واد األولي��ة، و600 ملي��ون لمنظم��ي 
الخدم��ات المالي��ة ف��ي نيوي��ورك، و344 مليون��ا 

للمنظمين الماليين في بريطانيا.
وواف��ق أكب��ر مص��رف ف��ي ألمانيا أيض��ا على 
االعتراف بالذنب وفش��ل أنظمة المراقبة لديه، وهذا 
الق��رار يجنب الش��ركة الرئيس��ية فق��دان رخصتها 
المصرفي��ة في الوالي��ات المتحدة. كما س��يتم توقيع 
اتفاق مقاض��اة مؤجل وهو اتفاق اعتراف توافق فيه 
عل��ى عدم ارت��كاب أعمال مماثل��ة، بالمقابل تتنازل 
الس��لطات عن المالحقة الجنائية، وفقا لوزارة العدل 

ومنظمي الخدمات المالية في نيويورك.

تغريم دويتشه بنك 2.51 مليار دوالر
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تعاونت “سويفت” مع 
اتحاد مصارف اإلمارات 
لجمع كب��ار الممثلين من 
الخمس��ين  المص��ارف 
األعض��اء للبح��ث ف��ي 
تأثي��ر القواني��ن العالمية 
ومناقش��ة تبن��ي أفض��ل 
العالمي��ة.  الممارس��ات 
المواضي��ع  أه��م  وم��ن 
الت��ي نوقش��ت القواني��ن 

المرتبطة ب�“إعرف عميل��ك”. وتنطبق تلك القوانين 
عل��ى المصارف كما تنطبق عل��ى العمالء في مجال 

الخدمات المصرفية.
وق��ال مدير عام اتحاد مص��ارف اإلمارات ناصر 
سريس: إن الجرائم المالية تشكل تهديداً متنامياً بالنسبة 
لالقتصاد العالمي وتحدياً على المؤسس��ات المالية أن 
تواجهه. أما رئيس “س��ويفت” في الش��رق األوس��ط 
وشمال إفريقيا وتركيا سيد أحمد بستاني فقال: ان إدارة 
البيانات واإلجراءات المطلوبة لاللتزام بالقوانين من 
الجانبين يعتبر مكلفاً وغير فعال. هذا هو السبب الذي 

دفع “سويفت” لتطوير سجل “إعرف عميلك”.

عدم كفاية أداء البنوك في االمارات اتحاد مصارف اإلمارات
يتعاون مع “سويفت”

 ،TNS أظهرت دراس��ة أجريت مؤخراً من قبل
أكب��ر ش��ركة استش��ارية متخصصة ف��ي أبحاث 
التس��ويق في العالم، أن البن��وك في دولة اإلمارات 
ال ترق��ى إلى مس��توى توقعات العم��الء. وأمعنت 
الدراس��ة النظر ف��ي الخدمات الت��ي تقدمها البنوك 
التجارية، وتوصلت إلى نتائج تشير إلى أن “البنوك 
ال ترضي عمالءها من الش��ركات” مما يؤثر على 
العالق��ة بينهما، فض��الً عن تأثيرها على ترش��يح 
عمالء جدد. وقال الرئيس التنفيذي ل�TNS الشرق 

األوس��ط ستيفن هيلبراند: يبدو أن عمالء الخدمات المصرفية للشركات يعتقدون أن 
البنوك التي يتعاملون معها يمكن أن ترفع معايير الخدمة وهذا الش��عور يؤثر س��لباً 
على الميل إلى نصح اآلخرين بالبنوك. وفي واقع األمر، وحتى بعد تقييم أداء البنك 

على أنه جيد، فإن أكثر من 70 % من المستطلعين ليسوا على استعداد للنصح به.
وتسلّط الدراسة الضوء على حاجة البنوك إلى تحسين تجربة العميل وإدارة العالقة 
على األمد البعيد واالستجابة السريعة، وتحسين الفترة الزمنية الالزمة لإلنجاز، وانه 
على البنوك المحلية السعي ل�“اللحاق بركب من سبقها” من البنوك متعددة الجنسيات.

كم��ا ق��ال هيلبراند: من المالحظات المثي��رة لالهتم��ام، أن أداء منتجات التمويل 
وخدم��ات الخزينة تحديداً يعتبر أدنى من المتوس��ط. مش��يراً إلى أن الفرصة متاحة 
للبنوك المحلية لالستفادة من استراتيجية القطاع المصرفي التي يطلق عليها “اعرف 
عميلك”، وإلى االهتمام الكبير بالخدمات المصرفية اإلس��المية، وعلى وجه التحديد 
التسهيالت االئتمانية مثل القروض الثنائية والمشتركة باإلضافة إلى تمويل المشاريع.
أض��اف: لقد تم تصميم دراس��ة تميّ��ز الخدمات المصرفية للش��ركات بعد إجراء 
مقابالت وجهاً لوجه مع كبار مديري التمويل في أكثر من 425 مؤسسة والحصول 

على أكثر من 725 تقييماً في كل من أبوظبي والعين ودبي والشارقة.
يذكر ان الدراس��ة ش��ملت الشركات الصغيرة والمتوس��طة التي تتراوح إيراداتها 
الس��نوية من 30 إلى 100 مليون درهم إماراتي، والش��ركات متوسطة الحجم التي 
تتراوح إيراداتها السنوية من 100 إلى 500 مليون درهم إماراتي والشركات الكبيرة 

التي ال تقل إيراداتها السنوية عن 500 مليون درهم إماراتي.

ستيفن هيلبراند

ناصر سريس

المدي��رة  اعتب��رت 
لصن��دوق  التنفيذي��ة 
النقد الدولي كريس��تين 
التحركات  أن  الغارد، 
الحادة ألسعار الصرف 
المرتبط��ة  العالمي��ة 
ال��دوالر،  بصع��ود 
رف��ع  يفاقمه��ا  والت��ي 
الفائدة  ألس��عار  متوقع 

األميركية تش��كل عامل خط��ر متزايد على االقتصاد 
العالم��ي. وقالت ف��ي كلمة ألقتها بمجلس األطلس��ي، 
ومقره واش��نطن: ان س��عر صرف العمل��ة وتقلبات 
األس��عار هي أحد المخاطر المتزايدة، والشركات في 

األسواق الناشئة هي األكثر تعرضا لهذه المخاطر.

تقلبات العملة
تضر باالقتصاد العالمي

كريستين الغارد

ارتفاع الدوالر يضر بالصادرات األميركية

قالت رئيسة مجلس االحتياطي االتحادي جانيت يلين: 
يجب على البنك المركزي األميركي ان يأخذ في االعتبار 
االقتصاد العالمي عند إصدار توقعاته ألكبر اقتصاد في 
العالم، مشيرة إلى أن قوة الدوالر أمام العمالت الرئيسية 
قد تكبح صادرات الواليات المتحدة. وأضافت: ان إنفاق 
المس��تهلكين األميركيين “متين”، وإذا نجحت سياس��ة 
التيسير النقدي التي تنفذها بنوك مركزية أجنبية في دعم 

النمو في الخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات األميركية.
جانيت يلين
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تونس تنوي زيادة رأسمال 3 بنوك

كش��ف وزير المالية التونسي سليم شاكر أن بالده 
تعتزم زي��ادة رؤوس أموال ثالثة بن��وك تمتلك فيها 
الحكوم��ة حص��ة أغلبي��ة. واضاف إن ب��الده تنوي 
زي��ادة رؤوس أموال بنك اإلس��كان والبنك الوطني 
الفالحي والش��ركة التونس��ية للبنك بواقع 1.3 مليار 
دينار تونس��ي )668.7 ملي��ون دوالر(. وأوضح أن 
زيادة رؤوس أموال البنوك التي تملك فيها الحكومة 

ما بين 51 و52 % س��تكون عن طريق إدخال ش��ريك اس��تراتيجي أجنبي بحصة 
تتراوح بين 10 و15 %.

م��ن جهة اخرى، قال ش��اكر: ان بالده تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي في تش��رين 
األول/ أكتوبر 2015، لجذب اس��تثمارات بقيمة 10 مليارات دوالر. وأضاف: ان 
بالده س��تحصل عل��ى 500 مليون دوالر من صندوق النق��د الدولي و500 مليون 
دوالر من البنك الدولي خالل عام 2015. وذكر أن تونس س��تراجع موازنتها في 
النصف الثاني من العام الحالي نظرا لتغير أسعار النفط. كان البرلمان التونسي أقر 
موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار )15.69 مليار دوالر( بزيادة 6 % عن 
العام الماضي. وأشار إلى أن تونس لديها برنامج لإلصالحات االقتصادية الكبرى 

يوفر مليار دوالر للموازنة في 2015.

سليم شاكر

أعل��ن بنك الكويت الوطني، عن نجاحه في إصدار 
أوراق مالية دائم��ة مقّومة بالدوالر األميركي، بقيمة 
700 ملي��ون، وبفائ��دة 5.75 % س��نوياً الت��ي تعتبر 
بين األدن��ى بالمعايير العالمية في ظروف األس��واق 
الراهنة. وس��تدخل هذه األوراق المالية، التي ستدرج 
في بورصة ايرلندا، ضمن الشريحة األولى اإلضافية 
لرأس الم��ال )Additional Tier 1(، وذلك بهدف 
تعزي��ز قاع��دة رأس المال وف��ق متطلب��ات بازل 3 
وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.
وق��د تم تغطية اإلص��دار بأكثر من الضعف، حيث 
تخط��ى حجم االكتتاب فيه 1.4 مليار دوالر، وهو ما 
يعكس التجاوب واالهتمام الكبيرين من المس��تثمرين 
حول العالم، إذ توزع المستثمرون بين الشرق األوسط 

وأوروبا وآسيا.

أوراق مالية بقيمة 700 مليون دوالر

البن���ك  من����ح 
األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمي�ة 
لتون��س  قرض��اً 
يبل��غ 30 ملي��ون 
ي���ورو، وذل����ك 
المؤس�سات  لدعم 
المتناهية الصغ�ر 

وال�ص�غ���������رى 
والمتوس��طة. وأوضحت المديرة المكلف��ة بالمنطقة 
الجنوبي��ة والش��رقية لح��وض المتوس��ط ف��ي البنك 
هيلدغ��ارد غاس��يك: ان البن��ك مس��تمر ف��ي دع��م 
المؤسس��ات التونس��ية الصغرى والمتوس��طة ، وقد 
منحت تونس أكثر 232 ملي��ون يورو لفائدة حوالي 
20 مش��روعاً ف��ي قطاع��ات مختلفة، كما ت��م إبرام 

اتفاقيتين لتمويل مبادالت مع البنوك التونسية.

البنك األوروبي يمنح تونس
قرضًا بـ30 مليون يورو

هيلدغارد غاسيك

“الكويت الوطني” يقود قرضًا ضخمًا

قاد بن��ك الكويت الوطني، بالتع��اون مع بنك جي 
بي مورغان ليميتد، تحالفا مصرفيا )كونس��ورتيوم( 
يض��م مجموع��ة م��ن البن��وك العالمي��ة واإلقليمية 
والكويتي��ة لترتيب تمويل إضاف��ي بقيمة 1.5 مليار 
دوالر أميركي لصالح الشركة الكويتية لالستكشافات 
البترولي��ة الخارجية )كوفبك(، وذل��ك بعدما قررت 
الش��ركة ممارس��ة خيار زيادة خط االئتمان بموجب 
اتفاق قرضه��ا األصلي الحالي البالغة قيمته 1 مليار 
دوالر وال��ذي كان ق��د تم توقيعه في ش��هر تش��رين 

الثاني/نوفمبر 2014.
كما قام بنك الكويت الوطني بدور وكيل للقرض. وضم الكونس��ورتيوم كالً من 
بنك طوكيو – ميتسوبيش��ي يو أف جي المحدود، وبنك إتش إس بي س��ي الشرق 
األوسط المحدود، ورويال بنك أوف سكوتالند التي تولت دور الضامن والمرتب 
األساس��ي. كما س��اهمت في التموي��ل مجموعة م��ن البنوك الكويتي��ة واإلقليمية 
والعالمي��ة. ويرفع ه��ذا التمويل اإلضاف��ي قيمة القرض األخير إل��ى 2.5 مليار 

دوالر أميرك��ي.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صالح يوسف الفليج إلى ان البنك 
هو الش��ريك المصرفي األول للقطاع النفطي والشريك الرئيسي للشركات المحلية 

واإلقليمية في خططها التوسعية.

صالح يوسف الفليج
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“أرامكو” توقع صفقة مع 28 بنكًا

وقّعت ش��ركة أرامكو السعودية اتفاقية تس��هيالت ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة 
10 مليارات دوالر، مع 27 مؤسس��ة مالية محلية وإقليمية ودولية، وقالت الش��ركة: 
ان هذه االتفاقية جزء من إستراتيجيتها للحفاظ على مرونتها المالية، وحلّت االتفاقية 
الجديدة، محل االتفاقية القائمة الموقعة تشرين الثاني/نوفمبر 2010 التي كانت قيمتها 
4 مليارات دوالر. وتوّزعت التسهيالت المالية البالغ مجموعها 10 مليارات دوالر، 
على شريحتين بالدوالر والريال السعودي. وتمثل الشريحة األولى 7 مليارات دوالر، 
منها 6 مليارات دوالر تسهيل لمدة 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة 
في كل مرة، ومليار دوالر على هيئة تس��هيل قابل للتجديد س��نويا. فيما تمثل الثانية 
11.25 مليار لاير تس��هيالت مرابحة بالري��ال )3 مليارات دوالر(، منها 7.5 مليار 
لاير )مليارا دوالر( على هيئة تسهيل مدته 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة 
واحدة في كل مرة، وتسهيل يبلغ 3.75 مليار لاير )مليار دوالر( قابل للتجديد سنويا.

ارتفاع استخدام اليوان في التجارة الدولية

قال الرئي��س التنفيذي لمجموعة اتش.اس.بي.
سي، ستيوارت غوليفر: ان من المتوقع ان ترتفع  
نس��بة تس��وية المعام��الت التجاري��ة الخارجية 
باليوان الصيني إلى أكثر من 50 % من إجمالي 
المعام��الت التجارية للصي��ن بحلول 2020 بما 
يزيد على مثلي مستواها الحالي. وشهدت األعوام 
القليل��ة الماضية نموا س��ريعا لبرنامج أطلق في 
2009 وب��دأ بخمس مدن صينية للتش��جيع على 

تس��وية المعامالت الخارجية بالي��وان بدال من الدوالر. وارتفعت نس��بة المعامالت 
التجارية التي تجري تسويتها باليوان من 1 % في 2010 إلى 22 % في 2014.

ويتوق��ع غوليفر أن يكون اليوان بديال فع��اال للعملة األميركية على أن يصبح في 
النهاية عملة رئيسية لالحتياطات النقدية بجانب الدوالر واليورو.

ستيوارت غوليفر

بلغت أرباح القطاع المصرفي الروس��ي في الربع 
األول م��ن ع��ام  2015 نحو 6 ملي��ارات روبل ما 

يعادل نحو 116 مليون دوالر.
وأش��ار البنك المركزي الروس��ي إل��ى أن أرباح 
المص��ارف الروس��ية خ��الل ش��هر آذار/ م��ارس 
الماض��ي بلغت 42 مليار روبل، حيث س��اهمت في 
تقليل الخسائر التي مني بها القطاع المصرفي خالل 

أول شهرين من العام الحالي.

مصارف روسيا تسجل أرباحًا
رغم األزمة

ق��ال نائب رئيس 
المرك��زي  البن��ك 
فيكتور  األوروب��ي 
كونستانس��يو،  إن��ه 
ال يمك��ن للبن��ك أن 
اليونان  بتمويل  يعد 
أي  تحت  وبنوكه��ا 

ظ��رف لكن البن��ك مقتنع بأن اليون��ان لن تخرج من 
منطقة اليورو.

البرلم��ان  ف��ي  للمش��رعين  وق��ال كونستانس��يو 
األوروب��ي: نح��ن مقتنع��ون ف��ي البن��ك المركزي 
األوروب��ي ب��أن اليون��ان ل��ن تخ��رج )م��ن منطقة 
اليورو(. المعاهدة ال تتصور إمكانية طرد بلد رسميا 
بش��كل قانوني من منطقة اليورو. نعتقد أنه ينبغي أال 

يحدث هذا.
وأض��اف: يعتقد  المرك��زي األوروبي أن البنوك 
اليونانية قادرة على سداد التزاماتها. نحن مستعدون 
لكن ال يمكنني أن أعد بأننا سنمول اليونان مهما كان 

الوضع والمبلغ والشروط.

اليونان لن تخرج من منطقة اليورو

فيكتور كونستانسيو

القرض المهني من بيمو السعودي الفرنسي

ضمن خطته االستراتيجية في التوسع على مستوى الخدمات المصرفية، قام بنك 
بيمو الس��عودي الفرنسي في س��ورية بإطالق القرض المهني، وذلك تأكيداً والتزاماً 
منه بتقديم األفضل وخدمة كافة أفراد المجتمع خصوصاً ضمن الظروف االقتصادية 
االستثنائية التي تمر بها البالد. ويستهدف القرض جميع الشركات السورية الصغيرة 
والمتوس��طة التي أثبتت اس��تمراريتها وفاعليتها في الس��وق خالل السنوات الثالث 
الماضية، والتي تطمح إلى توس��يع نش��اطها التجاري الحالي، باإلضافة إلى التجار 

واألطباء واألفراد المستمرين على رأس عملهم والراغبين بالتوسع أيضاً.
يأتي هذا القرض ضمن سلسلة قروض أطلقها البنك، تهدف إلى تحسين الظروف 
االقتصادية واالجتماعية ألصحاب المشاريع الصغيرة من خالل تقديم خدمات مالية 

تساعد على تطوير المشاريع وخلق فرص عمل جديدة في السوق.
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المصارف الغربية تشطب آالف الوظائف

ألغ��ت بن��وك أوروبي��ة وأميركية 
ب��ارزة 59 أل��ف وظيف��ة ف��ي ع��ام 
2014  في إطار إج��راءات إلعادة 
الهيكل��ة وتقلي��ص النفق��ات ويتوقع 
االستغناء عن مزيد من الموظفين في 
أوروبا في مسعى من رؤساء البنوك 
لتحسين الربحية التي تضررت بشدة 
بسبب تش��ديد اإلجراءات التنظيمية. 

وقلّ��ص 18 بنكا من أكب��ر بنوك أوروبا 21500 وظيفة في المجمل العام الماضي 
ولك��ن هذا كان أقل من نصف الوظائف التي اس��تغنت عنه��ا نفس البنوك في عام 

2013 والتي بلغ عددها 56100 وظيفة.
وخفضت ستة من اكبر بنوك الواليات المتحدة 37500 وظيفة في المجمل العام 
الماض��ي مقابل 45700 وظيف��ة في 2013. ويعني ذلك االس��تغناء عن أكثر من 
160 ألف وظيفة في البنوك األربع والعش��رين خالل العامين األخيرين. واستغنت 
البنوك األميركية الستة عن 7.3 % من الموظفين خالل هذه الفترة مقابل 4.1 % 
بالنسبة لألوروبيين. كما باعت بنوك أو أغلقت أنشطة تجارية بغية التركيز لتفادي 
الوق��وع تحت طائلة الجهات التنظيمي��ة القلقة من أن بعض المصارف باتت كبيرة 

للغاية ومعقدة.

الحكوم�ة  أك��دت 
البريطاني���ة أنه����ا 
االنضم��ام  تعت���زم 
إلى الدول المؤسسة 
اآلس��ي��وي  للبن��ك 
لالستثمار في البنى 
التحتية لتصبح أول 
دول��ة غربية كبرى 
تدع��م المبادرة التي 

قام��ت بها بكين وتنظ�ر إليها واش��نطن بس��خط.
ج��ورج  البريطان��ي  المالي��ة  وزي��ر  وأوض��ح 
أوزب��ورن، ال��ذي أدل��ى به��ذا اإلعالن، قائ��الً: أن 
“بريطاني��ا س��تنضم إل��ى المحادث��ات م��ع ال��دول 
المؤسس��ة األخ��رى، به��دف االطالع عل��ى أنظمة 
البن��ك، وف��ي إط��ار ه��ذه المفاوضات س��تضطلع 
بريطانيا بدور رئيس��ي للتأكد من أن البنك اآلسيوي 
لالس��تثمار س��يتمتع بأفض��ل القواع��د ف��ي مج��ال 

المسؤولية والشفافية والحوكمة”.
ه��ذه المبادرة طريقة تس��تخدمها بريطانيا للتقرب 
أكث��ر م��ن الصي��ن التي تس��عى لن��دن إل��ى تكثيف 
المب��ادالت التجاري��ة معه��ا، خصوص��ا عبر عقود 

واتفاقات ثنائية.
ووقع��ت الصي��ن و20 دول��ة آس��يوية أخرى في 
تش��رين األول/ أكتوب��ر 2014 بروتوك��ول - اتفاق 
يرمي إلى إنش��اء هذا البنك اإلقليمي الذي سيتخذ من 
بكي��ن مقرا وسيش��كل قوة وازنة ف��ي مواجهة البنك 

الدولي والبنك اآلسيوي للتنمية.
ومن دون انتقاد قرار بريطانيا، ذكر البيت األبيض 
بق��وة بتحفظاته حيال هذه المبادرة لبكين، داعيا لندن 

إلى التحلي باليقظة.
والموقع��ون عل��ى بروتوك��ول - االتف��اق المبرم 
ف��ي تش��رين األول /أكتوبر هم إضاف��ة إلى الصين: 
الهند، س��نغافورة، بورما، منغوليا، الوس، الكويت، 
كمبودي��ا، برون��اي، بنغ��الدش، النيبال، باكس��تان، 

الفيليبين، سريالنكا، أوزبكستان وفيتنام.
وأعلنت دول عدة، من بينها إندونيسيا ونيوزيلندا، 
منذ ذلك الوقت، رغبتها في االنضمام إلى المؤسس��ة 
الت��ي تعارضها الواليات المتح��دة، وكل من اليابان 

وكوريا الجنوبية وأوستراليا.

بريطانيا تعتزم االنضمام
للبنك اآلسيوي لالستثمار

جورج أوزبورن

حماية سقف الفرنك في سويسرا

ق��ال  البنك الوطني السويس��ري )المركزي( إنه أنف��ق  25.8 مليار فرنك )26.9 
مليار دوالر أميركي( أواخر عام 2014  للحفاظ على الحد األقصى لس��عر الفرنك 
أمام اليورو قبل أن يتخلى عن هذه السياسة بسبب تكلفتها الباهظة على اقتصاد البالد.
وكان البنك المركزي السويسري قد فاجأ األسواق في كانون الثاني/ يناير حينما 
ألغى الس��قف الذي فرضه على س��عر الفرنك أمام اليورو عند 1.20 فرنك لليورو 
وهو ما أدى إلى صعود الفرنك وهبوط األسهم وأثار مخاوف على اقتصاد سويسرا 

الذي يعتمد على الصادرات.
وقال البنك إنه اضطر للتخلي عن الس��قف الذي حدده لس��عر صرف الفرنك أمام 
الي��ورو من��ذ ثالث س��نوات لكن تداعيات الق��رار التزال قائمة إذ يزيد الساس��ة من 

انتقاداتهم للبنك المركزي مع 
تعثر االقتصاد ألسباب منها 

قوة الفرنك.
وأش��ار إلى أن دفاعه عن 
س��قف العملة كان س��يؤدي 
إلى ارتف��اع مفرط في حجم 
ليزي��د  بالموازن��ة  اإلنف��اق 
ع��دة أضع��اف ع��ن الناتج 

االقتصادي السنوي للبالد.
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أكد محافظ مؤسس��ة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، 
أن المؤسس��ة تعمل بجهد مع مجالس إدارات الش��ركات والشركات 
لدراسة أوضاعها الداخلية ووضع خطط إلعادة هيكلة هذه الشركات 
وعودته��ا إل��ى الربحي��ة وتس��عير خدماته��ا بن��اء على الدراس��ات 

االكتوارية العلمية المعروفة في القطاع.
وكش��ف المبارك عن خطة المؤسس��ة، مبيناً أنها تنهج مس��ارين، 
أولهما يعمل على زيادة قوة ومتانة الش��ركات القائمة وإخراجها من 
الخس��ارة إلى الربحية، حتى تس��تطيع تقديم خدمات أكثر من ناحية 
الجودة والتس��عير، ثانيا استعداد المؤسسة الستقبال أي شركات قوية 
جديدة مس��توفية للش��روط كافة، ولها القدرة أن تكون إضافة حقيقية 

للقطاع.
االندماج

وأوضح المبارك على هامش أعمال ندوة التأمين السعودي الثالثة، 
التي ج��اءت بعنوان “الحاضر والمس��تقبل”، بتنظيم “اللجنة العامة 
لش��ركات التأمين” في الرياض، أن هناك تحّس��نا ملحوظا في األداء 

المالي لشركات التأمين خالل العامين الماضيين.
ولفت المبارك إلى أن مؤسسة النقد مستعدة الستقبال أي طلب من 
ش��ركات التأمين لالندماج، ش��ريطة اس��تيفاء جميع متطلبات عملية 
االندماج، مش��يرا إلى أن االندماج يتس��م بنواٍح إيجابية مهمة، تثمر 
عن نتائج منشودة لدى األطراف المكتتبين والمساهمين كافة، بما في 

ذلك اإلدارة والقطاع بصفة عامة.
وأوضح المبارك أن مؤسس��ة النقد أصدرت -أخيراً- قواعد حماية 
المؤم��ن عليهم، مبين��اً أن خدمة الرق��م المجاني متواف��رة لالتصال 
لخدم��ة العمالء، فضال عن تحديث كثير م��ن اإلجراءات واللوائح، 

ويجري اآلن إعادة النظر في لوائح النظام.
وقال: ان المؤسسة في تواصل مستمر مع الشركات كافة ونتعامل 
مع كل شركة بوضعها الخاص، بحيث تحقق األهداف التي وضعت 
م��ن أجله��ا لالرتقاء بخدمات التأمين حتى تكون بالس��عر المناس��ب 
والمس��توى المناس��ب بالنس��بة للمؤم��ن عليهم، مؤكداً أن األس��عار 

تنافسية في ظل وجود 35 شركة تتنافس لتقديم الخدمات.
ونوه إلى أن المؤسسة تراقب بصفة مستمرة التسعيرات كافة التي 
تفرضها شركات التأمين، وتتأكد من ذلك وفقا للدراسات االكتوارية 
التي تحدد التكلفة على هذه الخدمات حتى يكون هناك توازن ما بين 
تكلفة تقديم الخدمة وس��عرها، مش��يرا إلى أن كل منتج يدرس بصفة 
خاصة ويراجع مع أي شركة. وأوضح أن قطاع التأمين، يحقق نموا 
س��نويا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي أقس��اط المكتتب لعام 2014 أكثر 
م��ن 30 مليار لاير )8 ملي��ارات دوالر(، مقارنة ب���25 مليار لاير 
)6.6 ملي��ار دوالر( خ��الل العام 2013. وبمعدل نمو بلغت نس��بته 

21 في المئة.

35 شركة
ووف��ق المبارك، فإن عدد ش��ركات التأمين وإع��ادة التأمين يبلغ 35 
ش��ركة، بجانب 200 ش��ركة حرة من أجل مس��اندة خدم��ات التأمين، 
مؤكدا حرص المؤسسة على تنظيم القطاع، وإزالة العقبات والتحديات 
الت��ي تحول دون تحقي��ق ذلك، مع عدم إغفال تطبي��ق أفضل المعايير 
والممارسات المهنية العالمية. ولفت إلى أن استراتيجية المؤسسة لقطاع 
التأمي��ن للس��نوات الخمس المقبلة، تضمنت عددا من األهداف تس��عى 
لتحقيقها بالتعاون مع القطاع، ومن أبرزها تعزيز حماية حملة الوثائق 
وتحقيق المزيد من التطور واالس��تقرار للقطاع ورف��ع كفاءته وزيادة 
مساهمته في الناتج المحلي. إضافة إلى التأكيد على توافق األطر النظامية 
والرقابي��ة، مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارس��ات المتعارف 
عليها، وإلى تعزيز مبدأ المنافس��ة العادلة والشفافة وحماية المستهدف، 
مع زي��ادة الوعي بأهمية التأمين وفوائده ل��دى أفراد المجتمع وتطوير 
مهارات وقدرات العاملين في المؤسس��ات وقطاع التأمين في الجوانب 

الفنية المتخصصة وتحسين إجراءات العمل في المؤسسات والقطاع.
وأض��اف: منذ صدور نظ��ام مراقبة ش��ركات التأمي��ن التعاوني 
والئحت��ه التنفيذية قب��ل أكثر من عقد من الزمن، ش��هد القطاع قفزة 
كبي��رة ونقلة نوعي��ة في مختلف��ة المجاالت، من خالل إس��هامه في 

التنمية االقتصادية في البالد.
من جهته، أٌقّر باسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، 
ب��أن هناك جوانب م��ن القصور تطال عمل بعض ش��ركات التأمين 
تس��هم في تكوين انطباع س��لبي عن قطاع التأمي��ن، خصوصا فيما 
يتعل��ق بالمنتجات والخدمات الخاصة باألفراد. وأكد عودة أن اللجنة 
التنفيذية لش��ركات التأمين، تس��عى لتحقيق مصالح عمالء الشركات 
مؤسسة النقد العربي السعودي.وحمايتهم، وفقا ألفضل الممارسات الدولية المتبعة، وتبعا لتوجيهات 

نخطط إلعادة هيكلة شركات التأمين وتسعير خدماتها

فهد المبارك: األقساط المكتتبة أكثر من 8 مليارات دوالر

د. فهد المبارك
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تشونغتشينغ وخارجها.
أعمال تجارية دولية

م��ن جهته��ا، مدي��ر ع��ام إدارة الخزين��ة 
للمجموعة QNB باإلنابة نور النعيمي نوهت 
بأهمية افتتاح المركز الجديد، وقالت: من شأن 
إنشاء أول مركز إقليمي للمقاصة والتسويات 
بالعملة الصينية في المنطقة أن يخدم احتياجات 
العمالء وأن يجعل من الدوحة مركزاً للتجارة 
بين الشرق األوس��ط والصين، حيث سيعمل 
المرك��ز كمعبر هام بين “الش��رق والغرب” 
لخدم��ة العمالء والش��ركات الذي��ن يرغبون 
ف��ي التعامل بالعملة الصيني��ة والقيام بأعمال 
تجارية في واحدة م��ن أكبر االقتصادات في 
العال��م. وبم��ا أن QNB هو البن��ك القطري 
الوحي��د الذي يتواجد في الصي��ن، فإننا نعتقد 
أنه في وضع تجاري جيد لالس��تفادة من هذه 
المنشأة الخاصة بمقاصة العملة وتوفير قيمة 
مس��تقبلية إضافي��ة لعدد متزايد م��ن العمالء 

الذين لديهم خطط أعمال تجارية دولي.
وأضاف��ت النعيم��ي: ف��ي إط��ار خططن��ا 
وطموحاتنا للتوس��ع في قارة آسيا، فإن شبكة 
عمليات مجموعة QNB س��وف تشمل اآلن 
تقديم خدمات الوس��اطة في مجال االس��تثمار 
والتجارة مع الش��ركات ف��ي المنطقة، والتي 
ترغ��ب بإنش��اء أعم��ال تجارية ف��ي الصين 
أو تل��ك التي ترغب في االس��تثمار في آس��يا 
وباإلضافة إلى ذلك، س��يعمل QNB كوسيط 

وقّ��ع بن��ك قط��ر الدولي اإلس��المي وبنك 
قطر الوطني QNB كابيتال وش��ركة ساوث 
ويست سيكيوريتيز ليمتد، مذكرة تفاهم تهدف 
إلى تأسيس شراكة إستراتيجية بين األطراف 
الثالثة، وذل��ك على هامش إفتتاح أول مركز 
مقاصة للعمل��ة الصيني��ة “الرنمينبي” على 
مس��توى منطق��ة الش��رق األوس��ط وإفريقيا 
ف��ي الدوح��ة. وش��هد حف��ل التوقي��ع كل من 
وزير المالية علي ش��ريف العمادي ومحافظ 
مص��رف قط��ر المركزي الش��يخ عبدهللا بن 
س��عود آل ثان��ي ونائب عمدة تشونغتش��ينغ، 
فيم��ا وقع االتفاقية عن األط��راف الثالثة كل 
من رئيس مجلس إدارة ش��ركة ساوث ويست 
س��يكيوريتيز وأمي��ن لجنة األطراف س��وي 
جي��ان والرئي��س التنفيذي لبن��ك قطر الدولي 
اإلس��المي عبد الباسط أحمد الشيبي والعضو 
المنتدب في بنك قطر الوطني كابيتال الدكتور 
عاصم قريشي ومدير العمليات في بنك قطر 

الوطني كابيتال ناصر السليطي.
تطوير فرص التمويل

وف��ي تعليقه عل��ى االتفاقية، ق��ال الرئيس 
التنفي��ذي للدول��ي اإلس��المي عب��د الباس��ط 
الشيبي: إننا ممتنون إلبرام مذكرة التفاهم التي 
تهدف إلى تأس��يس شراكة إستراتيجية تسعى 
لتطوير فرص تأس��يس التمويل واإلس��تثمار 
الذي يتفق مع الش��ريعة في جمهورية الصين 
الش��عبية، باإلضافة إلى دعم ش��ركة س��اوث 
ويست س��يكيوريتيز في الوصول إلى أسواق 
االس��تثمار في قطر والمنطق��ة أوالً ثم خارج 
هذه األس��واق الحقاً، وكذل��ك دعم بنك قطر 
الدولي اإلسالمي وبنك قطر الوطني كابيتال 
ف��ي الوصول إلى س��وق جمهوري��ة الصين 
الش��عبية لغايات التمويل واالستثمار المباشر 
أو غير المباشر. وأضاف: ان “ساوث ويست 
سيكيوريتيز” تنوي بالشراكة مع “قطر الدولي 
اإلس��المي” و“قطر الوطني كابيتال” تحقيق 
األهداف المحددة عبر دعم مدينة تشونغتشينغ 
بتطوي��ر مخططه��ا االقتصادي عب��ر توفير 
الخدمات المالية للتمويل واالس��تثمارات في 

مع الش��ركات الصينية واآلسيوية التي تتطلع 
للتوس��ع في أسواق الش��رق األوسط وأفريقيا 
اآلخ��ذة ف��ي النمو، إل��ى جان��ب العمل على 

تسهيل األنشطة االستثمارية.
ساوث ويست سيكيوريتيز

يذكر أن شركة ساوث ويست سيكيوريتيز 
تأسس��ت عام 1999، وهي مؤسسة األوراق 
المالي��ة الوطني��ة الوحي��دة في تشونغتش��ينغ 
والمؤسس��ة المالية األولى فيها. تضم الشركة 
م��ا يزيد عن 2000 موظ��ف، وهي مملوكة 
بمعظمه��ا م��ن قبل ش��ركات تع��ود ملكيتها 
إلى حكومة تش��ونغ تش��ينغ، كم��ا أنها تتمتع 
A- بدرجةAA بالتصنيف اإلئتماني المرتفع

Tiers في صناع��ة األوراق المالية المنظمة 
من قبل لجنة تنظيم األوراق المالية الصينية.

وتعد تشونغتش��ينغ أحدى المدن المركزية 
الخم��س ف��ي الصي��ن الكائن��ة وس��ط غرب 
الصي��ن، وتض��م المدين��ة المنطقة الش��املة 
األكب��ر ف��ي الصين والمؤسس��ة ف��ي منتزه 
كسيونغ، تشونغتشينغ. وشركة ساوث ويست 
س��يكيوريتيز، التي يقع مركزها الرئيسي في 
تشونغتش��ينغ، ه��ي ش��ركة األوراق المالية 
الوطنية الوحيدة المس��جلة في تشونغتش��ينغ 
وعليه فإنها قادرة على دعم وتسويق التنمية في 
مدينة تشونغتشينغ ومتطلباتها المالية وفرص 
الشراكات اإلستراتيجية.اإلس��تثمار فيها داخل الصين وخارجها عبر 

المركز اإلقليمي للمقاصة بالعملة الصينية في قطر

شراكة استراتيجية للوصول الى أسواق اإلستثمار
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في البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية.
وقال مس��ؤول ف��ي وزارة المالية الفرنس��ية: ان باريس 
تؤكد مشاركة فرنسا وتسلط الضوء على االتفاق بين ألمانيا 

وفرنسا وإيطاليا حول المسألة.
أما الخزان��ة اإليطالية فقالت: ان األوروبيين اتفقوا على 
العمل لضمان أن المؤسس��ة الجديدة تتبنى أفضل المعايير 
والممارس��ات من حي��ث الحوكمة والضمانات وسياس��ات 

القروض والتعاقدات.
استعداد آسيوي

وقد ت��م قبول إيران عضوا مؤسس��ا في البنك اآلس��يوي 
لالس��تثمار في البنية التحتية كما تم قبول عضوية اإلمارات 
العربي��ة المتحدة أيضا. ول��م تنضم بعد اليابان واوس��تراليا 
وكوريا الجنوبية إلى قائمة أعضاء البنك الذي يعرف ب�)أيه.
آي.آي. بي(، لكن  وزير المالية الياباني تارو أس��و كش��ف 
ان ب��الده قد تدرس االنضمام الى البنك إذا امكن ضمان آلية 
موثوق بها لتقديم القروض. وأكد أس��و على الحاجة الى ان 
يك��ون لدى البن��ك  مجلس مديرين يتول��ى فحص والموافقة 
عل��ى طلبات االقتراض على أس��اس كل حالة على حدة في 

اتخاذ القرار بتقديم قروض.
دعوة للتعاون مع الغرب

وف��ي محاول��ة على ما يب��دو للحد من نف��وذ البنك الجديد  
الذي س��تبلغ قيمته 50 مليار دوالر، اقترحت  إدارة الرئيس 
األميرك��ي ب��اراك أوباما عم��ل  البن��ك ش��كالً تعاونياً مع 

مؤسسات تنمية غربية مثل البنك الدولي.
وقال وكيل وزارة الخزانة األميركية للشؤون الدولية ناثان 
ش��يتس: ان الواليات المتحدة ترحب بالمؤسس��ات المتعددة 
األطراف الجديدة التي تعزز البناء المالي الدولي. وأضاف: 

وجه��ت  كل من بريطانيا وفرنس��ا 
وألمانيا وإيطاليا صفع��ة للبنك الدولي 
باالنضم��ام لبن��ك دول��ي جدي��د تقوده 
الصي��ن، وذلك رغم اعتراض الرئيس 
االميركي ب��اراك أوباما على انضمام 

الدول األوروبية للبنك الجديد.
وكان الكونغرس األميركي قد رفض 
تعدي��الت تقضي بإش��راك الصين في 
م��داوالت البن��ك الدولي ال��ذي تهيمن 
على سياس��اته الوالي��ات المتحدة، مما 

دفع بالصين لتأسيس بنك منافس.
تحدي أوروبي لواشنطن

واتفقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على 
االنضمام إلى البنك اآلسيوي لالستثمار 
ف��ي البني��ة التحتي��ة وال��ذي يتخذ من 
بكي��ن مقرا له، بعدم��ا تحدت بريطانيا 
الضغ��وط األميركية لتصب��ح عضوا 
مؤسس��ا في مش��روع تراه واش��نطن 

منافسا للبنك الدولي.
المتناغ��م  التح��رك  ه��ذا  ويش��كل 
للمش��اركة ف��ي مش��روع اقتص��ادي 
تهيمن عليه بكين، ضربة دبلوماس��ية 
للوالي��ات المتح��دة ويعك��س حرص 
م��ع  الش��راكة  عل��ى  األوروبيي��ن 
االقتصاد الصيني س��ريع النمو وثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
ويأتي ذلك وسط مفاوضات تجارية 
ش��ائكة بين بروكسل وواش��نطن، في 
الوقت الذي تشعر فيه حكومات االتحاد 
األوروب��ي وآس��يا باإلحباط م��ن قيام 
الكونغرس األميرك��ي بعرقلة إصالح 
في حق��وق التصويت بصن��دوق النقد 
الدولي، من المنتظ��ر أن يمنح الصين 
واقتصادات أخرى ناش��ئة تأثيرا أكبر 

في الحوكمة االقتصادية العالمية.
األلمان��ي  المالي��ة  وزي��ر  وق��ال 
وولفغانغ شويبله: ان بالده وهي أكبر 
اقتصاد ف��ي أوروبا وش��ريك تجاري 
رئيس لبكين، س��تكون عضوا مؤسسا 

ان مش��روعات التمويل المش��ترك مع 
مؤسس��ات قائمة مثل البن��ك الدولي أو 
بن��ك التنمية اآلس��يوي ستس��اعد على 
ضمان ان يتكامل بنك التنمية الجديد مع 
المؤسسات القائمة وليس التنافس معها.
لك��ن رغ��م التحس��ن ف��ي الموقف 
األميرك��ي ال تزال الوالي��ات المتحدة 
التي يقلقها تنامي النفوذ الديبلوماس��ي 
للصي��ن تدعو ال��دول  إلع��ادة النظر 
بش��أن االنضم��ام ال��ى )أي��ه.آي.آي. 
بي( وتش��كك ف��ي قدرة البن��ك الجديد 
على امتالك معايي��ر الحوكمة الكافية 

والضمانات البيئية واالجتماعية.
دعم من مؤسسات دولية

وتلقى )أيه.آي.آي. بي(. دعماً دولياً 
إضافي��اً، حي��ث  ق��ال مس��ؤولون في 
صندوق النقد الدولي والبنك اآلس��يوي 
للتنمية إنهم س��عداء بالتعاون مع البنك. 
وق��ال الرئيس المؤقت ل��� )أيه.آي.آي. 
بي( جين لي تش��ون: ان 35 دولة على 
األق��ل س��تنضم إلى البنك. وأش��ار في 
مؤتمر في بكين إلى ان الهند واندونيسيا 
ونيوزيلن��دا أبدت ف��ي الوقت الحاضر 

اهتماما باإلنضمام إلى البنك.
ومن المنتظ��ر أن يبدأ البنك عملياته 
لمشروعات في الدول النامية.ف��ي نهاية الع��ام 2015 بتقديم قروض 

تراجع الهيمنة االميركية على المؤسسات المالية العالمية 

دول أوروبية كبرى تنضم لبنك دولي تقوده الصين
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أصدرت “تومس��ون رويت��رز”، نتائج تقري��ر الجرائم المالية في 
منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا خالل عام 2014. وتم إعداد 
التقرير، بالتعاون مع ش��ركة “ديلويت”، وه��و األول من نوعه في 

منطقة الشرق األوسط.
ووفقاً الس��تطالع تضمنه التقرير ف��إن إدارات االمتثال تركز كل 
اهتمامها على األولويات التنافس��ية. وتش��ير نتائج االس��تطالع إلى 
أن الس��معة ال تزال مس��ألة حساس��ة بالنس��بة لوحدات االمتثال في 
الش��ركات، وتؤكد أن مسؤولي االمتثال يس��تثمرون في التكنولوجيا 
ب��دالً من المهارات الالزمة لمس��اعدتهم في مواجه��ة تحدي تطبيق 

االمتثال.
باإلضافة إلى ذلك، أشار العاملون في مجال االمتثال إلى انخفاض 
مس��تويات الثقة في برامج االمتثال الحالية في أسواق منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وس��لطوا الضوء على المتطلبات المتزايدة 

لتوفير ميزانيات وموارد بشرية في مجال االمتثال.
نمو أنشطة مكافحة الجريمة

وقد أكد نحو 85 % من المس��تطلعين وجود نمو بأنش��طة مكافحة 
الجريمة وتطبيق قواعد االمتثال في العامين الماضيين، بينما أعرب 
أق��ل م��ن 6 % من المس��تطلعين عن اعتقادهم بأن سياس��ة االمتثال 
المعتمدة لديهم سوف تبقى على حالها في المدى القصير. وتوقع أكثر 
من 75 % من المش��اركين بالدراسة أن التكاليف المتعلقة باالمتثال 

سوف تستمر باالرتفاع في األجل القصير.
وعند سؤال المستطلعين عن أبرز األدوات الرئيسية التي تستثمر 
فيها المؤسسات إلدارة مخاطر االمتثال، فقد أكدت نسبة 26 % منهم 
أنها  التكنولوجيا، في حين رأت نس��بة 22 % أن أبرز األدوات هي 

تطوير آلية التطبيق.
وأش��ار نحو نصف الذين ش��ملهم االس��تطالع إلى انعدام الثقة في 
فعالي��ة البرامج الحالية لمكافحة الجرائم المالي��ة المعتمدة لديهم عند 

مقارنتها مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية. كما شكك 57 % 
من المس��تطلعين بقدرة سياسات االمتثال لديهم على تجنب األنشطة 

غير المشروعة.
نجار

وقال مدير عام “تومس��ون رويترز” في الش��رق األوسط وشمال 
أفريقي��ا ندي��م نجار: من الواضح بش��كل متزاي��د أن تطبيق االمتثال 
يحت��اج ليصبح عنصراً أساس��ياً ف��ي إدارة العملي��ات، وليس مجرد 
وظيف��ة مكتبي��ة، كم��ا أن التواصل المس��تمر بي��ن إدارات االمتثال 
والجه��ات المختصة عل��ى الصعيدين الداخل��ي والخارجي أمر بالغ 

األهمية في هذا المجال.
أض��اف نجار: في حين أن مس��تقبل إدارة مكافحة الجرائم المالية 
يعتمد للوهلة األولى على استخدام التكنولوجيا، إال أن قطاع األعمال 
في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا بحاجة للتأكد من أنه ال 
يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا. كما أن انخفاض مستويات الثقة 
جديرة بالمالحظة، ال س��يما أن غالبية المس��تطلعين يمثلون الجهات 

المسؤولة عن تحديد وتوجيه سياسات االمتثال للشركات.
هاتون

وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة ديلوي��ت كوربوريت فاينانس ليمتد 
همفري هاتون: ربما يعتبر هذا العام أكثر أهمية من أي وقت مضى 
نظرا للتط��ورات التنظيمية على الصعيدي��ن الدولي واإلقليمي التي 
تهيم��ن بش��كل متزايد عل��ى العناوين في عالم األعم��ال. ومنذ العام 
الماض��ي، ش��هدنا تركيزاً متزاي��داً من قبل الهيئ��ات التنظيمية على 
قضاي��ا الجرائ��م المالية وعلى مج��االت مثل العقوب��ات والغرامات 
المسجلة بحق الشركات، باإلضافة إلى تطبيق الئحة عقوبات جديدة 

واحتمال رفع العقوبات القائمة.
بوعلوان

وقالت رئيس إدارة الخدمات االستش��ارية والتعليم في “تومس��ون 
رويترز” هالة بوعلوان: الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا ال تس��تثمر بطريقة مستدامة. هناك شيء واحد يركزون عليه 
وهو الحص��ول على التكنولوجيا المتط��ورة وآخر اإلجراءات التي 
تحاكي سياس��ات الش��ركات في االقتصادات األكث��ر تقدماً، لكن إذا 
كنت تفتقد للمهارات التي تؤهلك إلدارة تلك العمليات بش��كل صحيح 
والثقة التخاذ قرارات حاس��مة، فسوف تفتقد من دون أدنى شك الثقة 

في سياسات االمتثال في مؤسستك.
وشارك في االستطالع الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 
2014 الماض��ي، أكثر من 160 متخصص��اً في مجال االمتثال من 
مختلف الشركات والقطاع المالي في منطقة الشرق األوسط وشمال 
الموجودة في المنطقة.إفريقيا، األمر الذي يعكس ش��موله مجموعة واس��عة من الش��ركات 

تشكيك بقدرة سياسة االمتثال على منع األنشطة غير المشروعة

تقرير الجرائم المالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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في تأكيد لمكانته كأكبر ملتقى عالمي سنوي مؤثر لقادة قطاع التكافل 
العالم��ي، عقدت في دبي الدورةُ العاش��رة من مؤتمر التكافل العالمي 
)WTC 2015( ف��ي حض��ور جم��ع يف��وق ال�400 من ق��ادة قطاع 
التكافل العالمي وأهم صنّاع القرار من أكثر من 150 مؤسسة إقليمية 
ودولية. وش��هدت الفعالية نقاشات مميّزة شارك فيها ما يزيد على 50 
من المتحدثي��ن وقادة الفكر التكافلي المرموقي��ن، وتطرقوا إلى أبرز 
القضايا الت��ي تواجه قطاع التكافل العالمي في الوقت الراهن وس��بل 

إعادة صياغة القطاع بما يتيح تحقيق مزيد من النجاح.
تقييم مسار القطاع

واس��تُهل المؤتمر بكلم��ة افتتاحية ألقاه��ا المدير التنفي��ذي لمركز 
دبي لتطوير االقتصاد اإلس��امي عبد هللا محمد العور، تلتها مباشرةً 
جلس��ة افتتاحية خاصة ش��ارك فيها كل من مدير عام هيئة التأمين في 
اإلمارات العربية المتحدة إبراهيم عبيد الزعابي، ومدير أول ش��ؤون 
االستراتيجيات وتطوير األعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي 
تشيراغ شاه. ورّكزت الجلسة على تقييم مسار قطاع التكافل في ضوء 
التطورات األخيرة التي ش��هدتها مختلف البيئات القضائية، وتطلعات 

إمارة دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاقتصاد اإلسامي.
وفي معرض حديثه أثناء الجلس��ة الرئيس��ية، أش��ار العور إلى أن 
“قط��اع التكافل العالمي ش��هد نمواً اس��تثنائياً خال الس��نوات القليلة 
الماضية بفضل عدد من العوامل، ومن أهمها تطور االقتصاد اإلسامي 
بشكل عام، وأطر العمل التنظيمية الصارمة، والتحّسن المتزايد لوعي 
العماء، والمعدالت المنخفضة الغتنام الفرص المتاحة.  وفي المقابل 
يواج��ه قطاع التكاف��ل العالمي تحديات رئيس��ية تتمثل في المنافس��ة 
الشديدة، وتناقص هوامش األرباح، وانخفاض كفاءة التشغيل وإمكانية 
التوسع. وكي يتمّكن القطاع من تحقيق هدفه في االستقرار على المدى 
الطويل، بات لزاماً إيجاد حلول رائدة للتأقلم مع تحديات سوق التكافل 
التي تزداد حدة المنافس��ة فيها. وقد أتى مؤتمر التكافل العالمي 201، 
المنعقد هذا العام تحت ش��عار، “إعادة إحياء الصناعة: طريٌق جديدة 
لتقدم التكافل” كي يتيح رؤى معّمقة حول س��بل إعادة تنش��يط القطّاع 

وفتح طريق جديدة للمضي قدماً”.
مناظرات القوة اإلبداعية

فض��اً عن ذلك، فقد تمثلت إح��دى أهم المامح األخرى لدورة هذا 
العام من المؤتمر في جلس��ة “مناظرات القوة” اإلبداعية التي ضّمت 
حوارات ونقاش��ات هامة حول الس��بل التي يس��تطيع موفرو خدمات 
التأمين اتبّاعها إلعادة تنش��يط القطاع وتقييم االس��تراتيجيات الجديدة 

التي تسمح له بتحقيق النمو.
وترأس الجلس��ة الرئيس التنفيذي لش��ركة اإلمارات إلعادة التأمين 
التكافلي محمد حسين الدشيش، كما شارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة 
“ن��ور للتكافل” غس��ان م��اروش، والرئيس التنفيذي لش��ركة الهال 

للتكاف��ل عامر ضياء، والمدير العام لش��ركة تكافل ري ليميتد فراس 
العظم، ورئيس ش��ركة بن ش��بيب وش��ركاه )BSA(  للتأمين وإعادة 
التأمين إرش��يد طيب، واالستشاري المستقل في “باين بريدج الشرق 

األوسط لاستثمارات” األخضر موسي.
وفي س��ياق حديثه أثناء الجلسة، قال الدشيش، انه بالرغم من النمو 
الذي تش��هده س��وق إعادة التأمين التكافلي اليوم، إال أنها التزال دون 
مس��تواها الحقيقي، ناهيك بأن ضخ رؤوس أموال إضافية في أسواق 
التأمين التقليدية يتس��بب بمزيد من الضغط على األس��عار بمستوياٍت 
مقلقة وغير مسبوقة، وفي الوقت ذاته نجد أن إدارة االستثمار قاصرة 
ع��ن توفير اإلنعاش المطلوب. ويتمثل أحد الحلول لهذه المش��كلة في 
توحي��د الجهود، إال أن أح��داً لم يبادر بهذا الطرح. غي��ر أن القائمين 
عل��ى الهيئات التنظيمية أدركوا هذا الواق��ع، ما دفع بهيئة التأمين في 
اإلمارات العربية المتحدة كي تس��ّن لوائ��ح تنظيمية جديدة في الوقت 
المناس��ب، وهي خطوة ستترك أثراً إيجابياً على أسواق اإلمارات في 
القريب العاجل إن ش��اء هللا. لكننا نبقى بحاجة لنظم جديدة، فالس��وق 
تحتاج إلى دعم القائمين على الهيئات التنظيمية عبر إدخال التحسينات 
الداخلة فيها.الازمة، إذ إن األس��واق الضعيفة تعود بالخسائر على كافة األطراف 

قيادة التكافل في العالم تجتمع إلعادة صياغة القطاع

نقاشات في المسار المستقبلي لقطاع التكافل العالمي

عبد هللا محمد العور
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تعاني من شح السيولة المالية في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها، 
االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي حول اإلصالحات 
الالزم��ة للحصول على أموال إنق��اذ جديدة وتفادي التخلف 
عن س��داد الديون. وفي الوقت نفس��ه فإن المخاطر الناجمة 
عن قوة الدوالر وهبوط أسعار السلع األولية تضر األسواق 
الناشئة مع تباطؤ النمو االقتصادي في الصين. كما ال يزال 
التضخم المنخفض مبعث قلق لكثير من االقتصادات المتقدمة 
رغم دالالت على أن برنامج التيسير النقدي للبنك المركزي 
األوروبي يقدم دعم��ا القتصاد أوروبا المتعثر. ودعا البيان 
إلى انتهاج سياسات نقدية ميسرة إذا اقتضت الضرورة. وفي 
الوالي��ات المتحدة دفع تحرك البنك المركزي لرفع أس��عار 
فائدة الدوالر للصعود بشكل كبير وحذر مسؤولون من دول 
حول العال��م من مخاطر اضطرابات مالي��ة واقتصادية مع 

اختالف مسار بنوك مركزية رئيسية أخرى.
وألقى تنامي النفوذ الصين��ي بظالله على المحادثات بين 
الدول،حيث أعلنت الصين ع��ن بنكها الجديد للتنمية والذي 
سينافس المؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتسعى 
إلدخال اليوان في سلة عمالت صندوق النقد الدولي لتعكس 

ثقلها االقتصادي.
وضع الدول النفطية

اذا كان موض��وع العم��الت العالمية قد طغى على جانب 
م��ن االجتماع��ات، فإن أس��عار النف��ط وانعكاس��اتها على 
االقتصاد العربي والخليجي والعالمي قد تصدرت عدداً من 
النقاشات. فقد أكد مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 

عل���ى الرغ���م م���ن ان إجتماعات 
الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك 
انطلقت في واشنطن  كانت  الدوليين، 
بتركيز خاص عل���ى اليونان، بوجود 
أه���م المقرري���ن في مس���ألة الديون 
اليوناني���ة لمحاولة ايج���اد اتفاق بين 
الحكومة اليونانية اليسارية والدائنين، 
اال أن مشكالت االقتصاد العالمي وأثر 
التوترات الجيوسياس���ية عليه وأزمة 
النمو في الدول المتقدمة والصراعات، 
ملف���ات فرضت نفس���ها بق���وة على 

االجتماعات ومواقف األعضاء.
مخاطر تقلبات أسعار الصرف

بينما اتجهت الصين إلنشاء بنك دولي 
جدي��د، في ظل اخت��الل التوازنات في 
تمثيل الدول في صن��دوق النقد والبنك 
الدول��ي، حذرت ال��دول األعضاء في 
صندوق النقد الدول��ي في بيان ختامي 
من مخاطر التقلبات في أسعار صرف 
العمالت والتوترات الجيوسياسية على 
االقتصاد العالمي حيث تستش��عر نموا 

عالميا متوسطا وآفاقا متباينة.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية 
والمالي��ة ف��ي الصندوق ف��ي بيانها إنه 
بينم��ا تتعاف��ى اقتص��ادات ف��ي الدول 
المتقدم��ة ف��إن بع��ض الدول الناش��ئة 
تض��ررت من ضعف أس��عار الس��لع 

األولية والصادرات.
أضاف��ت اللجن��ة التي تمث��ل الدول 
األعض��اء في صن��دوق النق��د الدولي 
وعدده��ا 188 دول��ة أنه بينما تس��عى 
الوالي��ات المتحدة لرفع أس��عار الفائدة 
فإن هناك حاجة لتح��رك فعال صوب 
“تطبي��ع السياس��ة” لتقلي��ص اآلث��ار 

السلبية على االقتصادات األخرى.
وكان��ت ج��رت اجتماع��ات الربيع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين بين 17 
و19 أبريل/ نيس��ان الماضي، وس��ط 
تنام��ي القلق م��ن إخف��اق اليونان التي 

في صندوق النقد الدولي مس��عود أحمد 
ف��ي حدي��ث صحاف��ي، أن اس��تخدام 
الدول المص��درة للنف��ط الحتياطياتها 
المالية الضخمة س��اعدها ف��ي الحفاظ 
على مس��توى إنفاق مس��تقر لكنه شدد 
على ضرورة قي��ام الحكومات بتنويع 
االقتص��اد وإزالة الدعم عن مش��تقات 

الطاقة تدريجيا.
وق��ال مس��عود أحم��د عل��ى هامش 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك 
الدوليي��ن، “تظه��ر أرقامن��ا أن الدول 
المص��درة للنفط في الش��رق األوس��ط 
وش��مال إفريقيا ستنمو بنسبة 2.5 %، 
هذا العام وهو نمو مشابه لما حققته العام 
الماضي. والسبب أن هذه الدول قررت 
اس��تخدام احتياطياتها المالية الضخمة 
الت��ي جمعته��ا عب��ر عش��ر س��نوات 
مض��ت ف��ي تمويل مس��توى مس��تقر 
م��ن اإلنفاق، األمر ال��ذي يعكس األثر 
الس��لبي لتراجع عائدات النفط. إذا بدال 
من تمويل اإلنفاق م��ن عائدات النفط، 
هذه الدول مولت اإلنفاق الحكومي من 
مدخراتها”. أضاف: لكن األمر السلبي 
في الموضوع أن هذه المدخرات على 

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

ربيع معلق لالقتصاد العالمي ومخاوف من حرب عمالت
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هذا الخط��ر. أما ثانيا فهناك اتصال وتعاون بين الس��لطات 
النقدي��ة والرقابية عالمياً لتف��ادي هذا الخطر المحتمل، لكننا 
حتما س��نرى درجة ما من التقلبات، وسنرى تخارج بعض 
رؤوس االموال. هذا امر ال ما مفر منه. ما علينا فعله هو ان 
نكون مستعدين، وان يكون هناك تواصل جيد بين السلطات 

خاصة في الدول الناشئة.
وأكدت الغارد في حديث صحافي، مخاوفها من استمرار 
النمو “المتواضع” في االقتصاد العالمي، السيما من الدول 
النامية التي تراجعت نس��بة مس��اهمتها في النم��و العالمي. 
أضافت الغارد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك 
الدوليين في واش��نطن: أود االش��ارة بداي��ة، الى ان التعافي 
االقتص��ادي العالمي مس��تمر، ما يقلقني ه��و ان ننزلق الى 
حالة من النمو المتواضع المتواصل، لكن التعافي مس��تمر. 
وتوقعت تس��جيل االقتص��اد العالمي نموا ه��ذا العام ب�3.5 
% وان يتس��ارع هذا النمو الع��ام المقبل الى 3.8 %. “لكن 
هل هذا كاف؟ ال، هل هذا النمو موزع بش��كل متساو؟ ال”. 
وقالت: نحن نالحظ أن الدول النامية تساهم بنحو 70 % من 

هذا النمو، وهي نسبة اقل مما كانت عليه في السابق.
تحذير من التقلبات

ح��ذرت الدول االعضاء في صن��دوق النقد الدولي، وفق 
رويت��رز، من مخاطر التقلبات في أس��عار صرف العمالت 
والتوت��رات الجيوسياس��ية عل��ى االقتص��اد العالمي حيث 
تستش��عر نموا عالميا متوس��طا وآفاقا متباينة. وقالت اللجنة 
الدولي��ة للش��ؤون النقدي��ة والمالية في الصن��دوق في بيان، 
انه بينم��ا تتعافى اقتصادات في ال��دول المتقدمة فان بعض 
الدول الناش��ئة تضررت من ضعف أس��عار الس��لع االولية 
والص��ادرات. أضافت اللجنة التي تمثل الدول االعضاء في 
صن��دوق النقد الدول��ي وعددها 188 دولة أنه بينما تس��عى 
الواليات المتحدة لرفع أسعار الفائدة، فإن هناك حاجة لتحرك 
فع��ال صوب تطبيع السياس��ة لتقليص االثار الس��لبية على 
االقتص��ادات االخرى. وتابعت ان احتماالت انخفاض النمو 
أصبحت تشكل تحديا عالميا مهما. وهو موضوع أكده رئيس 
اللجنة أوغس��تين كارس��تنز انه كان محوريا في المحادثات 

خالل االجتماعات.
وقال كارستنز وهو وزير المالية المكسيكي: خرجت من 
االجتماع وأنا أش��عر بالتفاؤل. تمح��ور معظم النقاش حول 
كيفية زيادة النم��و … وليس فقط المخاطر. وأعتقد أن ذلك 

عالمة جيدة جدا.
القلق من اليونان

وكانت اختتمت اجتماع��ات الربيع لصندوق النقد والبنك 
الدوليين، والتي جرت ليومين في واش��نطن، وس��ط تنامي 
القلق من اخفاق اليونان التي تعاني من شح السيولة المالية في 
التوص��ل الى اتفاق مع دائنيها، االتحاد االوروبي وصندوق 

تراج��ع. كل ال��دول باس��تثناء الكويت 
وقط��ر في المنطق��ة أنفقت ه��ذا العام 
أكث��ر مما جن��ت أي أن لديها عجز في 
الميزانية. يمكنها القيام بذلك لس��نوات 
عدة ولكن هذه إشارة الى أن هذه الدول 
بحاج��ة إل��ى تغيير نمط اإلنف��اق لديها 
م��ع الوقت كم��ا عليها التوج��ه لتنويع 

اقتصاداتها.
وأش��ار إلى أن��ه إذا كانت تراجعات 
أسعار النفط تؤثر على اآلفاق المستقبلية 
لدول الش��رق األوسط وشمال إفريقيا، 
فاالضطرابات المستمرة والمتفاقمة في 
المنطقة هي عام��ل آخر. فهي ال تؤثر 
فق��ط من الناحية اإلنس��انية وإنما لديها 
أبع��اد اقتصادي��ة، والتأثي��ر ال يقتصر 
عل��ى الدول التي تش��هد االضطرابات 
مثل س��وريا واليم��ن والع��راق وليبيا 
وإنما تنتق��ل إلى الدول المج��اورة لها 
وهو ما نش��هده مع تدفق الالجئين الى 
األردن ولبن��ان وتركي��ا، كم��ا نش��هد 
مشاكل أمنية تنتقل من ليبيا إلى تونس. 
إذا هذه االضطرابات تؤثر على األمن 

والسياحة وثقة المستثمرين والتجارة.
حرب عمالت

بدا عل��ى ما ظه��ر ف��ي اجتماعات 
واش��نطن، أن العالم على شفير حرب 
عمالت جديدة قد تنال من االقتصادات 
الناشئة. وقد اختتمت اجتماعات الربيع 
لصن��دوق النق��د والبن��ك الدوليين في 
واش��نطن وسط مخاوف عدة ومتباينة. 
وفيما عبر مسؤولون عن مخاوفهم من 
حرب عمالت مقبلة حال إقدام االدارة 
النقدي��ة االميركي��ة عل��ى رف��ع معدل 
الفائ��دة، ج��ددت مديرة صن��دوق النقد 

الدولي كريستين الغارد مخاوفها.
وع��ن مخاطر رفع الفائدة األميركية 
قال��ت: هذا خطر محتم��ل، لكنني آمل 
انن��ا اليوم مطلع��ون عليه أكثر من ذي 
قبل، أوال ألننا شهدنا ردة فعل األسواق 
القاس��ية على بدء التخارج من التيسير 
الكمي االميركي منتصف العام 2013 . 
وهذه التجربة اعطت الدول المتضررة 
منها درس��ا وأدوات في طريقة احتواء 

النقد الدولي حول االصالحات الالزمة 
للحص��ول عل��ى أم��وال انق��اذ جديدة 
وتفادي التخلف عن سداد الديون. وفي 
الوقت نفس��ه ف��إن المخاط��ر الناجمة 
عن قوة الدوالر وهبوط أس��عار السلع 
االولي��ة تض��ر االس��واق الناش��ئة مع 
تباط��ؤ النمو االقتص��ادي في الصين. 
وال يزال التضخم المنخفض مبعث قلق 
لكثي��ر من االقتص��ادات المتقدمة رغم 
دالالت على أن برنامج التيسير النقدي 
للبنك المرك��زي االوروبي يقدم دعما 

القتصاد أوروبا المتعثر.
ودع��ا البي��ان الختامي ال��ى انتهاج 
سياس��ات نقدي��ة ميس��رة اذا اقتض��ت 
البي��ان: تقلص��ت  الض��رورة. وق��ال 
الس��نوات  العالمي��ة عن  االخت��الالت 
الماضية، لكن ال تزال هناك حاجة الى 
مزيد من اع��ادة التوازن ف��ي الطلب. 
ويب��دو ذل��ك انعكاس��ا لقل��ق الواليات 
المتح��دة م��ن الفائ��ض الضخ��م ف��ي 

المعامالت الجارية اللمانيا.
انعاش النمو العالمي

ظهر على جدول أعمال االجتماعات 
الى األزمة اليونانية، تبعات وباء إيبوال 
على البل��دان الموب��وءة وإنعاش النمو 
العالم��ي. وافتتح��ت المدي��رة العام��ة 
لصندوق النقد الدولي كريستين الغارد 
ورئي��س البن��ك الدولي جي��م يونغ كيم 
االجتماع��ات، وتحدثا ف��ي مؤتمرات 
صحافي ع��ن المش��كالت االقتصادية 
العالمي��ة. وق��د عب��رت الغ��ارد عن 
“ضع��ف جديد” للوض��ع االقتصادي 

الدولي.
قب��ل  الغ��ارد  أك��دت  وكان��ت 
االجتماع��ات ف��ي خط��اب ألقت��ه في 
واش��نطن، أن النمو العالمي هو “بكل 
بس��اطة غير كاف”. أضافت: قبل ستة 
أش��هر حذرت من خطر ضعف جديد، 
أي ضعف في النمو خالل فترة طويلة. 
اليوم يجب منع أن يصبح هذا الضعف 

الجديد واقعا جديدا.
وتؤكد ذل��ك التوقع��ات االقتصادية 
التي نش��رها صندوق النقد الدولي قبل 
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والتنمية االقتصادية، فإن عدم المساواة في الدخل في الدول 
الصناعية هي األعلى المسجلة في السنوات ال�50 الماضية. 
وق��د أضافت األزم��ة االقتصادية ضرورة ملح��ة لمعالجة 
هذه المس��ألة من خالل تعزيز الفرص التعليمية والتدريبية، 
والعم��ل عل��ى منح المزيد من الفرص بش��كل عام حس��بما 
ق��ال انجل غوري��ا االمين الع��ام لمنظمة التع��اون والتنمية 
االقتصادية: نعم، هناك ش��عور ب��أن الوضع ملح ويجب أن 
يعالج. وهناك اعتقاد ش��ائع أن هناك عدم مس��اواة اقتصادية 

وسياسية، وهو ما يجب حله.
وأكد خبراء اقتصاديون ش��اركوا في االجتماع أن األزمة 
االقتصادية في الس��نوات األخي��رة، أدت الى تفاقم التفاوت، 
مؤكدي��ن ان الحل هو توفير المزيد من الفرص للمحرومين 
من االنتع��اش االقتصادي. وقال وزي��ر المالية االرجنتيني 
اكسيل كيسيليوف: عندما تواجه عدم المساواة وتستثمر المال 
ف��ي قطاعات ذات دخل منخفض، فإن هذا ال يؤدي فقط إلى 
المزيد من الثروة ولكن الطلب على االقتصاد الكلي سيتزايد.

مشاركة خليجية
ش��اركت دولة االمارات العربية المتح��دة في اجتماعات 
الربيع 2015 لمجموعة البن��ك وصندوق النقد الدوليين في 
واش��نطن بوفد برئاس��ة عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة 
للشؤون المالية. وترأس عبيد الطاير المجموعة العربية في 
اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي عقدت 
يوم��ي 17 و18 نيس��ان/أبريل 2015 إضاف��ة إلى حضور 
اجتماع اللجنة الدولية للش��ؤون النقدي��ة والمالية واالجتماع 

الوزاري مع رئيس مجموعة البنك الدولي.
وناقش��ت اللجنة 10 موضوع��ات ذات أهمية تتعلق بنمو 
االقتص��اد العالم��ي والسياس��ات الرامية إل��ى تعزيز النمو 
المت��وازن والمس��تدام والسياس��ة المالية والسياس��ة النقدية 
وسياس��ات القطاع المالي، اإلصالح��ات الهيكلية وقروض 
صن��دوق النق��د الدول��ي والمراقبة وأط��ر اإلن��ذار المبكر 
ومواجهة التحديات العالمية من خالل تش��جيع النمو وإدارة 

الطلب واألزمات.
وقال الطاي��ر، في كلمته بالنيابة ع��ن المجموعة العربية 
في صندوق النقد الدولي، إن بوادر تعافي االقتصاد العالمي 
باتت متفاوتة وتستند إلى أداء االقتصادات المتقدمة، في حين 
م��ا زالت االقتصادات النامية والناش��ئة تظهر تعافيا معتدال 

ومتفاوتا. 
وأش��ار إلى أن توقع��ات صندوق النق��د الدولي تظهر أن 
ب��وادر النمو االقتصادي تتعاظم ل��دى االقتصادات المتقدمة 
وتعتب��ر منخفض��ة بالنس��بة لغيره��ا حيث ترتب��ط توقعات 
الصن��دوق بمجموعة من المحاور التي تش��مل االس��تثمار 
ومعدالت التضخم وتزايد تقلبات األسواق وبعض التأثيرات 

المتوارثة من األزمة االقتصادية العالمية.

يومين من االجتماعات. فما زالت هذه 
المؤسس��ة المالية العالمي��ة تتوقع نموا 
بنسبة 3.5 % في 2015 لمجمل العالم 
و3.8 % للعام 2016، مع اإلشارة إلى 
أن هذا الرقم األخير يسجل تحسنا طفيفا 
مقارن��ة بتوقعاتها األخيرة ف��ي يناير/

كانون الثاني الماضي.
لك��ن األرقام أقل بريقا بالنس��بة الى 
الوالي��ات المتح��دة حت��ى وإن بقي��ت 
متين��ة، فيم��ا ال ت��زال منطق��ة اليورو 
على طري��ق التعاف��ي والصي��ن ف��ي 
تباطؤ وأميركا الالتينية، وفي طليعتها 
البرازيل في وضع ليس على ما يرام، 
وروسيا في حالة انكماش. وفي الوقت 
نفس��ه، يؤدي تراجع أس��عار النفط إلى 
خاس��رين، أي الدول المنتجة ورابحين 

أي المستهلكين.
وباإلضاف��ة إل��ى موض��وع النمو، 
النق��د  اجتماع��ات صن��دوق  ش��هدت 
والبنك الدوليين نقاشات عن التوترات 
اإلقليمية مثل اليون��ان والمخاطر التي 
ال ت��زال قائم��ة في احتم��ال رؤية هذا 
البل��د مضطرا للتخلف عن س��داد دينه 
والخروج من منطق��ة اليورو. وقد أكد 
وزير المالية األلماني فولفغانغ شويبله 
مج��ددا أنه ال يعتقد أن أثينا س��تضطر 
للخ��روج من منطقة اليورو، لكن عددا 
من مس��ؤولي صندوق النقد الدولي ال 
يت��رددون ف��ي تصور ه��ذا االحتمال. 
وعل��ى أثينا تس��ديد 200 مليون يورو 
في شهر مايو/آيار 2015، تتبعها دفعة 

أخرى تقدر ب�770 مليون يورو.
أما أزمة إيبوال وسبل مساعدة البلدان 
الثالثة الموب��وءة، وهي غينيا وليبيريا 
وس��يراليون، فقد قدم قادة ه��ذه الدول 
الثالث ف��ي واش��نطن تفاصيل “خطة 
مارش��ال” تترافق مع مساعدة إضافية 

وشطب ديون مترتبة عليها.
عدم المساواة العالمية

وخيم��ت مس��ألة عدم المس��اواة في 
االقتصادي��ات العالمي��ة عل��ى اجتماع 
الربيع لصندوق النق��د والبنك الدوليين 
في واش��نطن. ووفقا لمنظم��ة التعاون 

وقال انه يمكن النظر إلى أن انخفاض 
أسعار النفط قد عاد بنتائج إيجابية على 
النم��و االقتص��ادي العالم��ي من حيث 
خف��ض مع��دالت التضخ��م، وس��اعد 
في إيج��اد حيز مال��ي وتطوير ميزان 
المدفوع��ات لدى ال��دول المس��توردة 
للنف��ط، إال أن مواصل��ة النمو بش��كل 
منخفض أو ارتف��اع معدالت التضخم 
بحاج��ة إل��ى اتخ��اذ إج��راءات لدع��م 

اإلنتاجية.
واس��تعرض المخاطر التي تواجهها 
االقتص��ادات الناش��ئة والت��ي تش��مل 
ارتفاع كلفة التمويل وتزايد قوة الدوالر 
وتقلب��ات أس��واق رأس الم��ال، مؤكدا 
ضرورة تحقيق نوع م��ن التوافق بين 
السياس��ات النقدية لهذه األسواق وتلك 
المعتمدة ل��دى األس��واق المتقدمة ليتم 
إدارتها بش��كل أكثر أمانا بصورة تقلل 

من مخاطر تقلبات األسواق.
دعم عربي

ونق��ل الطاي��ر ف��ي كلمت��ه إش��ادة 
المجموع��ة العربي��ة بإع��الن المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي حول أجندة 
السياسات العالمية والتي منحت بدورها 
األولوية العتماد إجراءات تدعم النمو 
االقتص��ادي الدائم من خالل تحس��ين 
فعالية تحفيز الطلب وتنفيذ اإلصالحات 
الهيكلي��ة وضمان االس��تقرار المالي. 
وأكد تأييد المجموعة العربية الستمرار 
اعتماد السياس��ة النقدية التيس��يرية من 
قبل البنك المركزي األوروبي واليابان 
وذلك شريطة تنبه السلطات لمنع تراكم 
المخاط��ر المالي��ة واعتم��اد األدوات 

االحترازية الكلية حسب الحاجة لها.
وف��ي ما يتعل��ق بالدول المس��توردة 
للنفط ضمن المجموعة العربية، أوضح 
الطاي��ر أنه من المتوق��ع ارتفاع معدل 
النمو االقتصادي لديها في العام الجاري 
عل��ى خلفي��ة اس��تعادة الثق��ة وارتفاع 
الطل��ب من قب��ل الش��ركاء التجاريين 
الت��ي تغذي  الهيكلي��ة  واإلصالح��ات 
القدرة التنافس��ية واالس��تثمار األجنبي 
المباش��ر. وأش��ار إل��ى أن التحليالت 
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التقلبات الحالية في أس��عار النفط بم��ا يتوافر لديها من حيز 
مالي وانخفاض نس��بة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي 

والذي بلغ 1.6 % بنهاية العام الماضي.
وأوض��ح العس��اف أن المملك��ة ال ت��زال تول��ي برام��ج 
االس��تثمار ف��ي مج��ال البني��ة التحتي��ة والتعلي��م والصحة 
والخدم��ات االجتماعي��ة األولوي��ة م��ن أج��ل تحقي��ق نمو 
اقتص��ادي مس��تدام وقادر عل��ى توفير الوظائ��ف. وبين أن 
وكاالت التصني��ف العالمي��ة أك��دت على متانة واس��تقرار 
االقتصاد الس��عودي. واش��ار الى أن القط��اع المصرفي ال 
ي��زال يحافظ عل��ى معادالت جي��دة من الس��يولة والربحية 
ورأس المال، مش��يرا إل��ى أن اإلصالحات األخيرة لتعزيز 
تنظيم القطاع المالي ستس��اعد في دع��م التنمية االقتصادية 
المس��تدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
كم��ا ُعقد على هامش االجتماع��ات اجتماعاً لوزراء المالية 
ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العش��رين تم 
خالله مناقش��ة المواضيع المطروحة عل��ى جدول األعمال 
ومن بينه��ا أوضاع االقتصاد العالمي والتش��ريعات المالية 
والضرائب، باإلضافة إلى تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة 
لدول المجموعة التي تهدف إلى تحقيق هدف المجموعة في 
رفع معدل النمو العالمي 2 % بحلول عام 2018، وإلى دور 

االستثمار في البنية التحتية في تحقيق هذا الهدف.
تمرد صيني

وفيم��ا عقدت اجتماع��ات “ربيع” صن��دوق النقد والبنك 
الدوليي��ن ف��ي واش��نطن، كانت الصي��ن قد ب��دأت بإدخال 
المؤسس��تين العالميتي��ن مرحل��ة “خريف” النف��وذ الُمطلَق 
بإدارتها محّرك “قطار الش��رق إكسبرس” المتمثل ب�“البنك 
اآلس��يوي لالس��تثمار في البنية التحتية” )AIIB( ودعوتها 
“الجميع” إلى ركوب متنه. وبالرغم من أن البنك اآلس��يوي 
يتخ��ذ صفةً إقليمي��ةً ال عالمي��ة، إال أن دائرة نش��اطه على 
الخارطة العالمية ستترّكز، في “البُقع” األكثر فقراً وحاجةً، 
ال سيما في آس��يا وأفريقيا، وهي الدائرة عينها التي أكثر ما 

بالتموي��ل  الخاص��ة  والمش��ورات 
المس��تقبلي وسياساته قد توفر دراسات 
تحليلية منفردة لكل دولة على حدة فيما 
يتعلق بسياسات التمويل بصورة تدعم 
تحقيق اس��تدامة مالي��ة معتدلة وتعزز 
القدرة على توفي��ر الوظائف. وتطرق 
إلى الت��زام المجموعة العربية بموقفها 
تجاه ضرورة منح الدول العربية تمثيال 
أفض��ل ضم��ن عملي��ة إص��الح نظام 
الحصص في صندوق النقد الدولي مع 
األخذ بعين االعتبار أال يتم منح بعض 
ال��دول ذات االقتص��ادات الديناميكي��ة 
الناش��ئة تفضيالت على حساب الدول 

األخرى. 
الموقف السعودي

وت��رأس وزي��ر المالي��ة الس��عودي 
الدكت��ور إبراهي��م ب��ن عب��د العزي��ز 
العس��اف، وفد المملكة الى اجتماعات 
الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، 
بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي 
الس��عودي الدكت��ور فه��د ب��ن عبدهللا 
المبارك. وفي كلمة للعساف أمام اللجنة 
النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق 
النق��د الدول��ي، تط��رق إل��ى الوض��ع 
االقتص��ادي ف��ي المملك��ة وأوض��اع 
االقتص��اد العالمي وبع��ض المواضيع 

المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن اقتصاد المملكة ما زال 
يحق��ق أداء جيداً مدعوما باالس��تثمار 
العام واألداء الجيد للقطاع الخاص، كما 
أشار الى أن المملكة قادرة على مواجه 

ينشط فيها تنموياً صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي.

أم��ا صراع النف��وذ الُمنتظر بأدوات 
تمويلية وتنموية، على أهميته، لم يُدَرج 
كبن��د واضح على أجن��دة االجتماعات 
ف��ي واش��نطن، بالرغم م��ن الصخب 
المصاح��ب النطالق البنك اآلس��يوي 
في األروقة السياس��ية والديبلوماس��ية 
الوالي��ات  ومقاطع��ة  أس��ابيع،  من��ذ 
المتحدة واليابان علناً له. ومعظم الدول 
الصناعي��ة، الت��ي اجتمع��ت م��ع تلك 
الناشئة والفقيرة تحت مظلة المؤسستين 
الدوليتين في واش��نطن، لم تجد بُّداً من 
التعام��ل بواقعية م��ع الخطوة الصينية 
باتج��اه تأس��يس البنك اآلس��يوي، وإن 
اكتس��ى انضمامه��ا ث��وب “التكامل” 
و“التعاون”، حتى أضحت المؤسس��ة 
الوليدة تضم 57 بلداً عضواً مؤسس��اً، 
بينها دول يشوب التوتّر الشديد عالقتها 
بالصي��ن )مثل النروج(، و4 من الدول 
الخم��س الدائمة العضوي��ة في مجلس 
األمن الدول��ي، و14 من بلدان االتحاد 
األوروب��ي ال���28، و21 م��ن أعضاء 
منظم��ة التعاون والتنمي��ة االقتصادية 
)OECD(، بينما ُرفَِض طلب انضمام 
تاي��وان ألن بكين تعتبر الجزيرة ُجزءاً 
منها. وربما لم يكن البنك الصيني ليلقى 
هذا التجاوب الواسع النطاق لوال تعثر 
ال��دول المس��اهمة فيهما، ول��و طبّقت 
الخط��وات اإلصالحي��ة  المؤسس��تان 
الداخلية المطلوبة، ال سيما من ذلك عدم 
تنفيذ صندوق النقد اإلصالحات الُمتفق 
عليها، وهو فشل كان موضع شجب من 
الدول الناش��ئة ضمن مجموعة ال�24، 
التي نّددت مباشرة بعدم تحرك الواليات 
المتحدة باتجاه إص��الح الصندوق، ال 
سيما تعديل نظام الحصص والحوكمة، 
الذي سبق وأُقر عام 2010، وال يزال 
عالقاً في الكونغ��رس األميركي، الذي 
يرف��ض المصادقة عليه، م��ع مطالبة 
الدول الناشئة بضرورة فصل إصالح 
الصندوق.الحص��ص عن إصالح مجل��س إدارة 
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تعاون بين حكومة كيرال و“دافزا”

ناقش��ت س��لطة المنطقة الحرة 
بمط��ار دب��ي “دافزا” س��بل فتح 
قن��وات جدي��دة لنق��ل المعرفة مع 
والية كي��رال الهندية وتفعيل أطر 
التعاون المش��ترك عبر المساهمة 
في تبادل الخبرات والممارس��ات 
والنم��اذج المميزة لدعم مش��روع 

إنشاء منطقة حرة جديدة في مدينة كوتشي، وذلك خالل زيارة قام بها رئيس وزراء 
والية كيرال الهندية أومين ش��اندي،على رأس وفد ضم وزير الصناعة وتكنولوجيا 
المعلوم��ات كونهاليكوتي بيه كيه، ورئيس مجموعة اللولو يوس��ف علي. واس��تقبل 
الوفد مدير عام “دافزا” الدكتور محمد الزرعوني، الذي أكد التزام السلطة بتوظيف 

خبراتها في خدمة جهود إنشاء المنطقة الحرة الجديدة في “كوتشي”.

األردن سيصبح مركزاً لتجارة الزيوت النباتية

أعلن رجل األعمال األردني هاني ابو اصفر عن مش��روع اس��تثماري في بالده 
ينفذه تحالف مجموعته )اصفر القابضة( مع )كسنغهي القابضة( الماليزية المساهمة. 
وأكد في مؤتمر صحفي في العاصمة الماليزية كوااللمبور بحضور رئيس كسنغهي 
القابضة س��اك ش��ينغ لوم ونائب وزير األقاليم االتحادية بمجلس الوزراء الماليزي 
الدات��وك لوغا ب��اال، عزمه جعل ميناء العقبة قبلة لتجارة الزيوت النباتية عن طريق 
إنش��اء اكبر مس��تودعات لتخزين هذه المنتجات مستهدفاً الس��وق األردنية وأسواق 
الشرق األوسط وأفريقيا مستفيدا من االمتيازات التي سيحصل عليها بمنطقة العقبة.

دعم لقطاع صيد األسماك في موريتانيا

وقّعت المؤسسة اإلسالمية لتنمية 
ذراع   ،)ICD( الخ��اص  القط��اع 
القط��اع الخ��اص لمجموع��ة البنك 
اإلسالمي للتنمية، مع سلطة المنطقة 
الحرة في نواذيب��و اتفاقية دعم تقني 
وفن��ي من أجل التوس��ع ف��ي قطاع 
صيد األس��ماك في موريتانيا، وذلك 

على هامش ملتقى اإلستثمار السنوي الذي عقد بدبي. وبموجب هذه اإلتفاقية، تزمع 
المؤسسة والسلطة دراسة إنشاء هياكل مؤسسية وتنفيذية في قطاع الصيد السطحي 

بغرض تعزيز قدرات التبريد والتحويل.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة خالد محمد العبودي: ان هذا االتفاق هو جزء من 
الشراكة االستراتيجية التي بدأت عام 2013 عندما قامت المؤسسة بدعم موريتانيا في 
تطوير نظام المنطقة االقتصادية الخاصة بمدينة نواذيبو واقامة سلطة المنطقة الحرة.

ش��هدت صناعة الس��ياحة في لبنان تحس��نا خالل 
األش��هر األولى من 2015 حيث ارتفع عدد الزوار 
إليه��ا 20 % خ��الل الش��هرين األول والثان��ي إلى 
419.36  زائ��ر مقارن��ة بالفت��رة نفس��ها م��ن العام 
2014 م��ع توقع��ات بأن ترتفع نس��بة اإلش��غال في 
فن��ادق بيروت  49 % وفق��اً لبيانات مركز األبحاث 

في بنك عودة.
وأظهر تقرير “س��ي جي بي إل ايكو نيوز” لشهر 
آذار/مارس 2015، نقال عن معهد التمويل الدولي، 
أن��ه م��ن المتوقع أن تحق��ق عائدات قطاع الس��ياحة 
ارتفاع��ا بنس��بة 7.9 % إلى 6.4 ملي��ار دوالر في 

2015 و12 % إلى 7.2 مليار دوالر في 2016.

6.4 مليار لقطاع السياحة في لبنان

ش�����ركتا  أك����دت 
لالس����تثمارات  آب�ار 
وأرابت��ك عزمها على 
اس����تثماراتهما  زيادة 
ف��ي مص��ر، وق����ال 
رئي��س مجل��س إدارة 
خ�ادم  الش������ركت�ي�ن 
القبيس��ي ف��ي مقابل��ة 
م���ع صحيف����ة وول 
جورن��ال  س���ت�ري�ت 

األميركي��ة: بالنس��بة لنا في أرابتك وآبار فإن مصر 
هي المستقبل بالفعل.

وأضاف: نأمل ببدء المرحلة األولى من مش��روع 
المليون وحدة سكنية قريباً، من خالل بناء 100 ألف 

وحدة، حيث ستعمل أرابتك مع المقاولين المحليين.

القبيسي: مزيد من االستثمارات
في مصر

خادم القبيسي
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210 مليارات دوالر حجم ثروات السعوديات

قال��ت الخبيرة االقتصادي��ة الس��عودية، الدكتورة 
نوف الغامدي: إن حجم الس��يولة المالية التي تملكها 
النساء في السعودية بلغ 19 مليار دوالر من إجمالي 
الثروات الشخصية المودعة لدى  المصارف العاملة 

في المملكة.
وذكرت الغام��دي في كلمة إلى ملتقى الش��ركات 
العائلية في دبي، أن النس��اء يسيطرن على ما نسبته 
20 % م��ن رأس الم��ال ف��ي الصناديق المش��تركة 
الس��عودية، ويمتلكن 33 % من مؤسسات الوساطة 

المالية، و40 % من الشركات العائلية.
وبحس��ب أحدث اإلحصاءات، فإن النساء الس��عوديات يتحكمن بما يقارب 210 
مليارات دوالر من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأس��هم وسندات 
وثروات أخرى. كما أن النس��اء اللواتي يدبرن أصولهن وحساباتهن المالية تبلغ ما 
نس��بتها 80 %، بينما 10 %  تدار ثرواتهن عبر وكالء، والنس��بة الباقية تدار من 

قبل أقاربهن.
وأف��ادت الغام��دي ب��أن حجم الث��روة النس��ائية على ش��كل )س��يولة أو نقود( 
للس��عوديات توازي مجموع ما تملكه النس��اء مجتمعات ف��ي دول الخليج العربي 

الخم��س األخ��رى.

نوف الغامدي

رئي���س  اعتب��ر 
الوزراء االس��باني 
ماريان��و راخ�وي، 
ب��الده  ط��رح  أن  
سندات دين قصيرة 
بلغت  بفوائد  األجل 
صف��ر ف��ي المئ���ة 
ف���ي  م����رة  ألول 

تاريخها يعد مثاال جديدا على تعافي اسبانيا اقتصاديا 
وتجاوزها الكامل لألزمة المالية.

وق��ال راخ��وي: ان بالده، رابع أكب��ر اقتصاد في 
منطقة اليورو، تش��هد تحس��نا اقتصاديا كبيرا مشددا 
عل��ى أنه��ا س��تواصل التحس��ن خالل ع��ام 2015  
واألع��وام المقبل��ة ف��ي حين أك��د أن ذل��ك مرهون 
بمواصلة العم��ل والتضحيات ومواصلة الجهود في 

جميع المجاالت.
وبلغ الطل��ب اإلجمالي على الس��ندات المطروحة 

وقيمتها 4.6 مليار يورو أكثر من 11 مليار يورو.

اسبانيا تطرح سندات بفوائد صفرية

ماريانو راخوي

واصلت عملي��ات االندماج واالس��تحواذ العالمية 
انتعاش��ها الذي ب��دأ خالل العام 2014، لتس��جل في 
الرب��ع األول من 2015  أس��رع وتي��رة نمو لها منذ 
2007، فقيم��ة الصفق��ات الت��ي أُبرمت ف��ي الربع 
األول، نمت ب�21 % بالمقارنة مع الفترة نفس��ها من 

العام الماضي لتتجاوز 820 مليار دوالر أميركي.
واستحوذت الواليات المتحدة األميركية على أكثر 
من نصف هذا الرقم، حيث نمت عمليات االستحواذ 

واالندماج ب�30 % لتتجاوز 400 مليار دوالر.
في المقابل، شهدت أوروبا انخفاضا في الصفقات 
ب���4 % إلى 168 ملي��ار دوالر أميركي بالرغم من 
إطالق المركزي األوروبي برنامجه للتيسير الكمي 

بداية آذار/مارس الماضي.
وأظه��رت صفق��ات ه��ذا العام  س��عي ش��ركات 
الرعاي��ة الصحية واألدوي��ة والتكنولوجي��ا الحيوية 
لالندماج بهدف تأليف كيانات قوية مس��تعدة لمنافسة 

الشركات الشابة صاحبة االبتكارات الجديدة.

820 مليار دوالر
صفقات االستحواذ العالمية

“المملكة القابضة” ترفع رأسمال “يورو ديزني”

ش��ركة  ش��اركت 
القابض��ة  المملك��ة 
الت��ي ي��رأس مجلس 
الوليد  األمير  إدارتها 
بن ط��الل، في كامل 
االكتت��اب في أس��هم 
األولوي��ة  الحق��وق 
“ي��ورو  لش��ركة 
وذل��ك  ديزن��ي”، 

باستثمار قيمته 150 مليون لاير سعودي )35.1 مليون يورو(.
يذك��ر أن األمير الوليد زار “يورو ديزني” في العاصمة الفرنس��ية باريس، في 
أكتوبر/تش��رين األول الماض��ي، والتقى خاللها رئيس ش��ركة ي��ورو ديزني توم 

والبر، والمدير المالي ل�“يورو ديزني” مارك ستيد.
وناقش الطرفان خالل اللقاء موضوعات متنوعة منها االقتصادية واالجتماعية، 
كما ناقش األمير الوليد بن طالل اس��تثماراته في ش��ركة يورو ديزني باريس عن 
طريق شركة المملكة القابضة التي امتلكت 10 % من بداية استثمارها في “يورو 

ديزني”، إضافة إلى العالقة الودية التي تربط السعودية بفرنسا.
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“فيديكس” تشتري “تي إن تي إكسبرس”

اش��ترت شركة فيديكس التي تعمل في قطاع الش��حن الجوي والطرود، منافستها 
الهولندي��ة تي إن تي إكس��برس، لقاء مبالغ نقدية تقدر ب���4.8 مليار دوالر، على أن 
تباع أسهمها بسعر 8 يورو للسهم الواحد، بحسب بيان مشترك من الشركتين اللتين 
تتوقعان إنهاء الصفقة في النصف األول من العام القادم. وس��يكون المقر األوروبي 

المشترك للشركتين في أمستردام.
وكان االتح��اد األوروبي ق��د اعترض 
س��نة 2013 عل��ى عرض ش��ركة يو بي 
إس ش��راء ت��ي إن ت��ي إكس��برس خوفا 
م��ن ممارس��ات احتكارية تهدد بخس��ارة 

المستهلك قدرته على االختيار. 

أعلنت فيزا للمدفوعات اإللكترونية، أنها ستستثمر 
في إنشاء مركز لالبتكار في دبي، حيث تتخذ مقرها 
الرئيس��ي ال��ذي تدير من خالل��ه أعمالها في مناطق 
وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. جاء 
ه��ذا اإلعالن في نهاية الزي��ارة التي قام بها الرئيس 
التنفيذي لشركة فيزا تشارلي شارف إلى اإلمارات، 
التقى خاللها ممثلين عن القطاع المالي ومس��ؤولين 

حكوميين.
وقال المدير التنفيذي لمنطقة وسط وشرق أوروبا 
والشرق األوس��ط وأفريقيا في فيزا كمران صّديقي:  
لقد اس��تثمرت فيزا في دب��ي منذ أمد بعيد. واإلعالن 
عن مركز لالبتكار هنا يعزز أهمية اإلمارات، ليس 
فقط كمركز ألعمال فيزا في المنطقة بل أيضا لوسط 

وشرق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.

“فيزا” تنشىء مركزاً لالبتكار بدبي

تشارلي شارف كمران صّديقي

من المتوقع أن يش��هد قطاع الصحة في السعودية 
تزاي��د الطل��ب على أس��رة المستش��فيات ليصل إلى 
أكثر من 70000 س��رير بحلول عام 2016. وتعمل 
المملكة على تلبية هذا الطلب في أس��رع وقت، حيث 
يت��م حالي��اً العمل في عدد كبير من مش��اريع إنش��اء 
البنى التحتي��ة والمرافق الطبية، بما في ذلك إنش��اء 
خمس مدن طبية جديدة و132 مستش��فى. ويمثل هذا 
القط��اع الحي��وي أهمية كبي��رة للمملكة حيث وصل 
حجم اس��تثماراته في س��وق قطاع الصحة السعودي 
إل��ى أكثر م��ن 108.59 ملي��ار لاير )28.99 مليار 
دوالر(. وفي هذا السياق، ينعقد “المعرض والمؤتمر 
الصح��ي الس��عودي 2015، في “مرك��ز الرياض 

الدولي للمعارض والمؤتمرات”. 

29 ملياراً لقطاع الصحة السعودي

الكويت تسمح لألجانب بشراء 44 % من البورصة

قال رئيس اللجنة المالي��ة في مجلس األمة الكويتي 
فيص��ل الش��ايع: ان المجلس غيّ��ر قواعد خصخصة 
ش��ركة س��وق الكويت لألوراق المالية بم��ا يمنح أي 
مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 

26 و44 % من أسهمها منفردا.
وأض��اف: ان التعدي��الت الجدي��دة للقانون ش��ملت 
تعديل قواعد خصخصة البورصة بحيث يكون 50 % 
من أس��همها للمواطنين في اكتتاب عام، بينما يتم منح 

الجه��ات الحكومية ما بي��ن 6 % و24 %، في حين يتم 
منح النس��بة الباقية )26 % - 44 %( إلحدى الش��ركات المسجلة ببورصة الكويت 
بالشراكة مع مشغل عالمي أو للمشغل العالمي وحده. وستفتح تلك الخطوة الباب أمام 
شركات دولية إلدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست لالستحواذ 
على حصة في واحد من أقدم أس��واق األسهم في الشرق األوسط. ويُنتظر أن تصبح 
سوق الكويت لألوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج.

فيصل الشايع

استحواذ يعزز استراتيجية أعمال إنفوفورت

أعلنت ش��ركة إنفوفورت، المملوكة بالكام��ل ألرامكس والمزود لخدمات الحلول 
اآلمنة إلدارة الوثائق والسجالت في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، عن استحواذها 
على 51 % من أسهم “سي بي كيه سوفت سوفتوير” التي تتخذ من تركيا مقراً لها، 

والعاملة في مجال إدارة المحتوى اإللكتروني وتطوير حلول البرمجيات المعدلة.
وكانت أرامكس قد دخلت السوق التركي للمرة األولى في عام 1998 وتمتلك اآلن 
12 مكتباً في مختلف أنحاء الدولة. ويوفر االس��تحواذ على “س��ي بي كيه س��وفت” 
فرصاً مهمة لش��ركتي أرامكس وإنفوفورت لمواصلة توسعهما اإلقليمي واالستفادة 

من الطلب المتزايد على إدارة المعلومات المبتكرة وحلول األعمال.
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اختتمت االجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية 
المش��تركة التي جرى تنظيمها في دولة الكويت، والتي 
ش��ملت االجتماع��ات الدوري��ة الخاص��ة بالصن��دوق 
العرب��ي لإلنم��اء االقتصادي واالجتماع��ي، وصندوق 
النق��د العربي، والمؤسس��ة العربية لضمان االس��تثمار 
وائتمان الصادرات والهيئة العربية لالستثمار واإلنماء 
الزراع��ي، إل��ى جان��ب المص��رف العرب��ي للتنمي��ة 
االقتصادي��ة في أفريقيا، واجتماع مجلس وزراء المالية 

العرب.
مجلس وزراء المالية العرب

وقد دعا مجلس وزراء المالية العرب خالل اجتماعه 
ال��دوري الس��ادس ال��ى تحس��ين العدالة والكف��اءة في 
األنظم��ة الضريبي��ة ف��ي ال��دول العربي��ة، على ضوء 
ورق��ة العم��ل المقدمة من قب��ل صندوق النق��د الدولي. 
وأك��د المجل��س على أهمي��ة تطوير النظم والسياس��ات 
الضريبي��ة في ال��دول العربي��ة، بما يعزز م��ن الكفاءة 
والعدالة االقتصادية. وكان النقاش مناس��بة الستعراض 
جهود اإلصالحات التي تق��وم بها بعض الدول العربية 

والتحديات التي تواجهها في هذا المجال.
وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ اإلصالحات التي 
تنس��جم مع االحتياجات واالوضاع االقتصادية والمالية 
للدول العربية. كما ناقش المجلس قضايا مواجهة بطالة 
الشباب وزيادة فرص العمل المنتجة في الدول العربية، 

على ضوء الورقة المقدمة من مجموعة البنك الدولي.
لمتابع��ة  الكبي��رة  األهمي��ة  عل��ى  المجل��س  وأك��د 
اإلصالح��ات الهيكلية لتطوير أس��واق العمل واالهتمام 
بالتدري��ب والتأهيل، بما يس��اهم في تعزيز االس��تقرار 
االقتص��ادي واالجتماعي. كم��ا دعا في هذه المناس��بة 
المؤسس��ات المالية الدولية، للمزي��د من الجهود والدعم 
لبرام��ج وسياس��ات دعم التش��غيل وعمالة الش��باب في 

الدول العربية.
كم��ا مثل��ت مناقش��ة ورقتي صن��دوق النق��د والبنك 
الدوليين، مناس��بة الس��تعراض التطورات االقتصادية 
اإلقليمية والدولية وأنش��طة هاتين المؤسستين في الدول 
العربي��ة. وعب�ّر المجلس عن ش��كره للمؤسس��تين على 
الجهود المبذولة، مؤكداً على متابعة وتطوير برامجهما 
ف��ي المنطقة العربية. وجرى في هذا الس��ياق مناقش��ة 
التحدي��ات اإلقليمي��ة والدولية والتطورات في أس��واق 

النفط العالمية.

وأعاد الس��ادة الوزراء تأكيدهم على األهمية الكبيرة للمحافظة على االستقرار 
االقتص��ادي في دعم جهود تحقيق النمو االقتصادي األكثر ش��مولية في المنطقة 

العربية.
واطّلع المجلس على تقارير المتابعة للمحاور الرئيس��ة لمبادرة دولة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة لدعم االس��تقرار االقتصادي في الدول العربي��ة، وفقاً لألوراق 

الخمس التي جرى مناقشتها.
وأعرب المجلس عن ش��كره للجهود التي قامت بها المؤسسات المالية العربية 
المعنية بالسعي لمتابعة تنفيذ ما ورد في األوراق من توصيات، ودعا المؤسسات 
إل��ى مواصل��ة جهودها. كما اطّل��ع المجلس على ما تم من م��داوالت في مجلس 
محافظي المصارف المركزية ومؤسس��ات النقد العربية، بش��أن مش��روع إنشاء 

نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
وناق��ش المجل��س أيض��اً العالقات مع المؤسس��ات المالية الدولي��ة على ضوء 
األوض��اع والتطورات التي تش��هدها المنطقة العربي��ة، والتداعيات االقتصادية 
واالجتماعي��ة لذل��ك، حيث أك��د الحاجة الهتمام صن��دوق النقد والبن��ك الدوليين 
بالقضاي��ا ذات األهمي��ة للدول العربية، وفي مقدمتها ض��رورة توفير المزيد من 
الدع��م المال��ي والفني للدول العربية الت��ي تمر بتحوالت سياس��ية، والدعوة إلى 
المزيد من الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، 
خاصة على صعيد التمويل المشترك والتدريب وبناء القدرات البشرية والمعونة 

الفنية.
كما دعا المجلس إلى ضرورة تمتع الدول العربية بحصص وقوة تصويتية في 
صندوق النقد والبنك الدوليين تعكس تأثيرها الكبير في االقتصاد العالمي والدور 
الذي تلعبه في تعزيز اس��تقرار أس��واق الطاقة. كذلك جدد دعوته لتكثيف الجهود 
لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية خاصة على مس��توى الوظائف العليا. 
وأخيراً، أش��ار المجلس إلى أهمية تضمي��ن التقارير واإلحصاءات الصادرة عن 

صندوق النقد والبنك الدوليين، إشارة للدول العربية كمجموعة على حدة.
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

انطلق اجتماع الدورة 42 لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتم��ان الص��ادرات، باختيار رئيس المجل��س ونائبه للدورة الحالية، ومناقش��ة 

االجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة

العدالة الضريبية والبطالة نوقشت على طاولة الوزراء
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المذكرة الخاص��ة بتقرير مجلس اإلدارة الس��نوي لعام 
2014 ع��ن أعم��ال المؤسس��ة واعتماد تقري��ر مدققي 
الحس��ابات عن الس��نة المالي��ة المنتهية ف��ي 31 كانون 
الميزاني��ة  2014 والتصدي��ق عل��ى  األول/ ديس��مبر 

العمومية وحساب اإليرادات والمصروفات.
وجرى خ��الل االجتماع كذلك االطالع على المذكرة 
الخاصة بتعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة، ومذكرة متابعة 
تنفي��ذ ق��رار مجل��س المس��اهمين رقم 2 لس��نة 2013 
المتعلق بزيادة رأس مال المؤسس��ة من قبل األعضاء، 
ومذكرة في شأن تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات 
للس��نة المالي��ة 2015. كما أُعلن خ��الل االجتماع عن 
موافقة مجلس المس��اهمين على توس��يع نطاق عمليات 
التأمين التي تقدمها المؤسس��ة وذلك عبر إدخال مخاطر 
جديدة ضمن مجموعة المخاطر غير التجارية الصالحة 
للتأمي��ن ووفق المنصوص علي��ه بالمادة 18 من اتفاقية 

إنشاء المؤسسة.
وكانت المؤسس��ة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات قد حققت خالل الس��نة المالية 2014 صافي 
أرب��اح بلغ 1.86 ملي��ون دوالر أميركي. وكانت بعض 
الهيئات المالية العربية المش��تركة قد أقرت مس��اهمتها 
في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتم��ان الص��ادرات، حيث س��يكتتب كل من صندوق 
النق��د العربي، والصندوق العرب��ي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماع��ي بنس��بة 25 % نقداً لكل منها، وس��يكتتب 
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا بالنسبة 

المتبقية 50 %.
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

شهد االجتماع 40 لمجلس محافظي المصرف العربي 
للتنمية االقتصادية في أفريقيا، مناقش��ة التقرير السنوي 
لمجل��س اإلدارة ع��ن أعم��ال المصرف خالل الس��نة 
المالي��ة 2014، وتقرير مراقبي الحس��ابات عن الس��نة 
المالي��ة 2014، وتعيين الدكتور س��يدي ولد التاه مديراً 
عاماً للمصرف، ومحافظ الجمهورية التونس��ية رئيس��اً 
لمجلس المحافظين، عل��ى أن يكون محافظ الجمهورية 
الجزائرية الديموقراطية نائب رئيس المجلس لالجتماع 
الس��نوي الحادي واألربعين. كما اش��تمل جدول أعمال 
االجتماع على مراجعة تقرير حس��ابات المصرف وفقاً 
التفاقية إنش��اءه وأنظمت��ه الداخلية، والنظ��ر في تعيين 
مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2015 وتحديد 

مكافأتهم.
وكان المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 
ق��د حقق 189.2 ملي��ون دوالر أميركي كصافي أرباح 
في عام 2014، كما س��اهم مؤخراً في زيادة رأس مال 

المؤسس��ة العربية لضمان االس��تثمار وائتمان الصادرات بنسبة 50 % من حجم 
الزيادة المقررة.

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
انعق��د االجتماع 44 لمجل��س محافظي الصندوق العرب��ي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي، والذي جرى خالله بحث تقرير مجلس اإلدارة عن النشاط والوضع 
المال��ي للصندوق والتصدي��ق على البيانات المالية للع��ام المنتهي في 31 كانون 
األول/ ديس��مبر 2014، والتجديد للس��يد عبداللطيف الحم��د كمدير عام ورئيس 
لمجل��س إدارة الصن��دوق، وجرى انتخ��اب أعضاء مجل��س اإلدارة، فضالً عن 
انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس محافظين الصندوق للدورة الس��نوية الرابعة 
واألربعين، وتعيين مدققي حس��ابات الصندوق للس��نة المالية التي تنتهي في 31 

كانون األول/ ديسمبر 2015.
وحق��ق الصندوق خالل الس��نة المالي��ة 2014صافي أرباح بل��غ 84.4 مليون 
دوالر أميركي. وس��اهم الصندوق مؤخراً في زيادة رأس مال المؤسس��ة العربية 

لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بنسبة 25 % من حجم الزيادة المقررة.
الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي

وانطل��ق االجتم��اع 39 لمجلس مس��اهمي الهيئة العربية لالس��تثمار واالنماء 
الزراع��ي، بكلم��ة ألقاها ممثل دول��ة الكويت، رئيس مجلس المس��اهمين للدورة 
التاس��عة والثالثي��ن، وأخ��رى لرئيس الهيئة، ثم ش��ارك وفد دول��ة اإلمارات في 
المناقش��ات التي أجراها المجلس حول التقرير الس��نوي الس��ابع والثالثين للهيئة 
عن عام 2014 وإجازة حس��اباتها الختامية للعام ذاته، ثم جرى إعالن توصيات 
مجلس اإلدارة الخاصة بتعيين مدققي حسابات الهيئة لسنة 2015 وتحديد أتعابهم، 
برنامج العمليات االس��تثمارية للهيئة للعام 2015 – 2016، المساهمة في زيادة 
رأس مال المؤسس��ة العربية لضمان االس��تثمار وائتم��ان الصادرات، الضوابط 
واآللي��ات الخاصة باالكتتاب في األس��هم غير المكتتب به��ا، فضالً عن انتخاب 
معالي محافظ دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس��اً لمجلس المس��اهمين للدورة 

األربعين القادمة للهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي.
وكان��ت الهيئة ق��د حققت صافي أرباح خالل الس��نة المالي��ة 2014، بلغ 7.8 
ماليين دوالر أميركي، في حين قدم مجلس محافظي صندوق النقد العربي توصية 
في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.لمجلس إدارة الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي باالعتذار عن المساهمة 
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جدا في مجال أنش��طة المياه العميق��ة والغاز المتكامل على 
مستوى العالم. وس��تتيح هذه الصفقة لشركة شل البريطانية 
- الهولندية االس��تفادة من مش��روعات “بي جي” التي تقدر 
بمليارات الدوالرات في البرازيل وشرق أفريقيا وأوستراليا 
وقازاخس��تان ومص��ر، بما فيه��ا بعض مش��روعات الغاز 

الطبيعي المسال األكثر طموحا في العالم.
أض��اف ف��ان بي��وردن: ان وج��ود ش��ركتين كبريين في 
أستراليا والبرازيل والصين واالتحاد األوروبي، قد يتطلب 
حوارا تفصيليا مع س��لطات مكافحة االحتكار. وأثار هبوط 
أسعار النفط العالمية كثيرا من التكهنات بخصوص عمليات 
االندماج في القطاع، واعتبرت “بي جي” في معظم األحيان 
هدفا محتمال لتلك العمليات. وصفقة “شل” و”بي جي” هي 
أكبر صفقة اندماج تعلن هذا العام على مستوى العالم. وهبط 
س��هم “بي جي” نحو 28 % من��ذ منتصف حزيران/ يونيو 

اتفقت ش��ركة “رويال داتش ش��ل” 
العمالقة على شراء منافستها الصغرى 
مجموعة “بي ج��ي” مقابل 47 مليار 
جنيه إس��ترليني )70 مليار دوالر( في 
أول عملية اندماج عمالقة بقطاع النفط 
في عشر سنوات، لتضيق بذلك الفجوة 
بينها وبين “أكسون موبيل” األميركية، 

أكبر شركة نفط في العالم.
وذكرت الش��ركتان في بيان مشترك 
أنه في إطار الصفقة س��تدفع شل 383 
بنس��ا نقدا و0.4454 س��هم م��ن الفئة 
)ب( في الش��ركة مقابل كل س��هم من 
أس��هم بي.جي، وان ذل��ك يمثل عالوة 
سعرية بنحو 52 % على متوسط سعر 
تداول السهم في 90 يوما. وستتمخض 
الصفقة عن امتالك مس��اهمي بي.جي 
نح��و 19 % م��ن المجموع��ة الجديدة 

الناجمة عن االندماج.
وأظهر تحليل أجرته وكالة رويترز 
لبيان��ات للش��ركات، أن الموافقة على 
اس��تحواذ “روي��ال داتش ش��ل” على 
مجموعة “بي جي” البريطانية إلنتاج 
الغاز، س��يؤدي إلى صرف مدفوعات 
للرئي��س التنفيذي ل�“ب��ي جي”، هلجه 
لوند، قد ترفع إجمالي ما سيحصل عليه 
في عامه األول، على رأس الش��ركة، 
إلى أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني 
)ما يعادل 47.8 مليون دوالر أميركي( 
وبلغت القيمة الس��وقية لمجموعة “بي 
ج��ي” البريطانية 46 مليار دوالر قبل 
يوم من إغالق االتفاق، بينما تبلغ قيمة 

“شل” 202 مليار دوالر.
أما “أكس��ون”، أكبر شركة نفط في 
العالم من حيث القيمة الس��وقية، فتبلغ 

قيمتها 360 مليار دوالر.
نملك محفظتين قويتين

لش��ركة  التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ال 
ش��ل بن فان بي��وردن، خ��الل مؤتمر 
صحافي: اننا نمل��ك محفظتين قويتين 

2014، حي��ن بدأ انهيار أس��عار النفط 
العالمي��ة مقاب��ل انخفاض نس��بته 3.3 
% ألس��هم ش��ركة ش��ل المدرجة في 
أمستردام. وبعد عملية االندماج قفزت 
أس��هم “بي ج��ي” 42 %، بينما نزلت 

أسهم شل 1.8 %.
إعادة شراء األسهم

وهبطت أس��عار النف��ط إلى النصف 
بفعل طفرة النفط الصخري في الواليات 
المتحدة وقرار الس��عودية عدم خفض 
اإلنتاج وهو ما أوجد مناخاً مماثالً حتى 
مطلع القرن الحادي والعشرين حين تم 

إبرام الكثير من صفقات االندماج.
وفي ذلك الوقت، اس��تحوذت شركة 
“بي بي” العمالقة للنفط على “أموكو” 
و“آرك��و” بينما اش��ترت “اكس��ون” 
شركة “موبيل” واندمجت “شيفرون” 

مع “تكساكو”.
وتحقّ��ق صفقة “ش��ل” و“بي جي” 
وف��ورات تبل��غ نحو 2.5 ملي��ار جنيه 
استرليني سنوياً قبل حساب الضرائب. 
امت��الك  الصفق��ة ع��ن  وس��تتمخض 
مس��اهمي “ب��ي ج��ي” نح��و 19 % 
م��ن المجموع��ة الجدي��دة الناجمة عن 

اإلندماج.
وقالت : ان “ش��ل” ستدفع توزيعات 
نقدية بواقع 1.88 دوالر للسهم العادي 
ف��ي العام 2015 وم��ا ال يقل عن نفس 

المبلغ في العام 2016.
وتتوقّ��ع “ش��ل” أن تب��دأ برنامج��اً 
إلعادة شراء األس��هم في العام 2017 
ال تقل قيمته ع��ن 25 مليار دوالر في 

الفترة من العامين 2017 إلى 2020.
وقالت “ش��ل”: ان الصفقة س��ترفع 
احتياطاته��ا المؤكدة م��ن النفط والغاز 
25 %. وتعت��زم الش��ركة أيضاً زيادة 
مبيعاته��ا من األصول إل��ى 30 مليار 
و2018 بفضل الصفقة.دوالر ف��ي الفترة بي��ن العامين 2016 

 بن فان بيوردن

صفقة اندماج كبرى أشعلت المنافسة بين شركات النفط

“رويال شل” تستحوذ على “بي.جي” مقابل 70 مليار دوالر

صفقة “شل” و“بي جي”
تحقّق وفورات تبلغ نحو

2.5 مليار جنيه استرليني سنوياً
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وقال رئيس قسم األس��هم الخاصة العالمي 
ل��دى “بين آند كومباني” والمؤلف الرئيس��ي 
لتقرير صناديق األسهم الخاصة هيو مكارثر: 
كان الع��ام الماض��ي بال ش��ك ع��ام صفقات 
الخروج، األمر الذي رفع راية التحذير للعديد 
من مش��تري األس��هم. وس��اهم ارتفاع حجم 
الس��يولة على المس��توى العالمي إضافة إلى 
مع��دالت الفائدة المنخفضة ج��داً، في تضخم 
أس��عار األصول وعزز كذل��ك من مضاعفة 
عمليات اإلس��تحواذ مقابل أه��داف صناديق 
االس��تثمار في األس��هم الخاصة، األمر الذي 
سيجعل األمر أكثر صعوبة لجهة تحقيق نفس 

حقق��ت صفقات تخ��ارج األس��هم الخاصة 
ارتفاع��اً خالل الع��ام الماضي م��ع عمليات 
تخ��ارج مدعومة بش��راء األس��هم، س��جلت 
مستويات قياسية في كل أنحاء العالم من حيث 
ارتفاع الع��دد بنس��بة 15 % وارتفاع القيمة 

بنسبة 67 % عن مستويات العام 2013.
ووفق��اً لتقري��ر صناديق األس��هم الخاصة 
العالمي الس��نوي الس��ادس والص��ادر أخيراً 
عن “بين آند كومباني”، الشركة العالمية في 
مجال تقديم االستشارات لمستثمري صناديق 
األس��هم الخاصة، فقد س��اعدت عمليات بيع 
األصول العمالقة للمش��ترين االستراتيجيين 
باإلضافة الى سوق اكتتاب عمل بكامل طاقته 
ف��ي النصف األول من الع��ام على رفع قيمة 
صفقات التخارج. وكانت قناة تخارج اإلكتتاب 
العام قوية، ال س��يما في أوروبا، التي شهدت 
تضاعف��اً ف��ي االكتتاب��ات العام��ة المدعومة 
بشراء األس��هم، من حيث عددها وقيمتها، ما 
جعل من العام األفضل على اإلطالق. أما في 
أسواق آس��يا والمحيط الهادئ، فقد تضاعفت 
قيم��ة االكتت��اب الع��ام المدعوم��ة باألس��هم 
الخاص��ة بمقدار خمس م��رات تقريباً لتصل 

إلى 63 مليار دوالر.
سنة مثالية للبيع

ووفقاً ل�“بين آند كومباني”، فإن وفرة رأس 
الم��ال المتاح لدى صناديق األس��هم الخاصة 
والمس��تثمرين من كافة األنواع على مستوى 
العالم، جنباً إلى جن��ب مع وفرة حجم الديون 
منخفض��ة التكاليف، جعل م��ن العام 2014 
س��نة مثالية للبيع بالنسبة لصناديق االستثمار 
الخاصة. وم��ع ذلك، فالمش��ترين لم يصيبوا 
النج��اح نفس��ه، إذ واجهوا أس��عاراً قوية في 
السوق العامة أثارت منافسة شديدة وتضخماً 

في أسعار األصول.
أما نشاط اإلستثمار في شراء األسهم على 
المستوى العالمي فلم يشهد تغيراً كبيراً، حيث 
ارتفع بنسبة 2 % بالنسبة لعدد الصفقات، فيما 
انخفض بالنسبة نفسها من حيث القيمة مقارنة 

بمستويات العام 2013.

العوائد العالية مستقبالً.
وكان��ت النتيجة الصافية لقن��وات صفقات 
الخروج المفتوحة، جنباً إلى جنب مع المناخ 
الصع��ب لعقد الصفق��ات، هي أن الش��ركاء 
مح��دودي المس��ؤولية كان لديهم تدفق��اً نقدياً 
إيجابي��اً ألربع س��نوات متتالي��ة، وهي المرة 
األول��ى في تاريخ قطاع صناديق االس��تثمار 
الخاص��ة الت��ي يس��تمر فيها اخت��الل التدفق 
النقدي لمثل ه��ذه الفترة الطويل��ة من الزمن 

وبمثل هذه الدرجة.
ترشيد قطاع الصناديق

وقال أحد ش��ركاء “بي��ن آند كومباني” في 
الش��رق األوس��ط غريغوري غارنيي��ه: بعد 
مضي سنوات على مرور فقاعة جمع التمويل 
في 2008، تم أخيراً ترش��يد قطاع الصناديق 
األس��هم الخاص��ة في الش��رق األوس��ط. فقد 
ش��هدنا الع��ام الماض��ي بع��ض المؤش��رات 
المش��جعة لظه��ور انتعاش في ع��دد و حجم 
الصفقات، حي��ث يدعم ذلك جزئي��اً االهتمام 
المتزايد من قبل الشركات العائلية في استخدام 
صناديق األسهم الخاصة كأداة لتحويل األسهم 
إلى س��يولة نقدي��ة ورافعة لخل��ق القيمة. كما 
س��اهمت الصفقات الكبيرة األخيرة في إحياء 
اهتمام صناديق األسهم الخاصة الدولية بسوق 
المنطقة. وشهدت السنوات الخمس والعشرين 
األخي��رة توس��عاً عالمياً كبيراً ف��ي األصول 
المالي��ة م��ن حي��ث الميزاني��ات العمومي��ة 
للمس��تثمرين، بإجمال��ي بل��غ 600 تريليون 
دوالر ف��ي ع��ام 2010. وستش��هد األصول 
المالي��ة زيادة بنس��بة 50 % لتصل إلى 900 
تريليون دوالر بحلول نهاي��ة العقد الجاري، 
وذل��ك وفق��اً ل�مجموعة مؤش��رات االقتصاد 

الكلي التابعة لشركة بين آند كومباني.
وم��ع وج��ود رأس م��ال غير م��وزع -أو 
احتياط��ات نقدي��ة- عن��د مس��توى قياس��ي 
ومحدودي��ة ف��رص االس��تثمار الجذابة، فإن 
المنافسة القوية على شراء األصول واالرتفاع 
تراجع في وقت قريب.الكبير في األس��عار ال يؤشر الى أي عالمات 

هيو مكارثر

وفرة رأس المال وانخفاض أسعار الفائدة سالح ذو حدين

صفقات قطاع صناديق االستثمار في األسهم الخاصة

المنافسة القوية
على شراء األصول

واالرتفاع في األسعار
ال يؤشران

الى أي عالمات تراجع
في وقت قريب
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وبالنظر إلى المسألة من وجهة نظر جغرافية، فإن أنشطة 
إب��رام االتفاقات ال ت��زال مدفوعة باألداء الق��وي في بلدان 
مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية إل��ى جانب النهوض 
المستمر لعدد من دول الربيع العربي مثل مصر والمغرب. 
وف��ي حقيقة األمر ف��إن بلدان مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربي واصلت تس��جيلها القس��م األكبر من حجم االتفاقات 
اإلقليمي��ة مع معدالت 42 % و63 % على التوالي لكل من 
القيم��ة المعلنة وحجم االتفاق��ات المبرمة خالل الربع األول 
م��ن عام 2015. ويتوافق هذا مع التوجه العام المس��ّجل في 
عام��ي 2013 و2014، ف��ي إش��ارة إلى االتفاق��ات األكبر 
المبرم��ة خ��ارج منطقة دول الخليج العربي. وبش��كل عام، 
فإن االتفاقات األكبر حجماً هي أكثر شيوعاً في دول مجلس 
التع��اون، مقارنة بالعدد األكبر من االتفاقات األصغر حجماً 

في دول أخرى بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
صفقات

وقال��ت مديرة “زيفير” قاع��دة البيانات العالمية لالندماج 
واالس��تحواذ ليزا رايت: بعد تعافي األداء في الربع األخير 
م��ن ع��ام 2014، جس��دت األش��هر الثالثة األولى تحس��ناً 
إضافياً لمنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا من حيث 
القيمة اإلجمالية للصفقات. وبش��كل عام فقد كان هناك 120 
صفقة ت��م إبرامها في الربع األول م��ن عام 2015 وصلت 
قيمتها اإلجمالية إلى حوالي تس��عة مليارات دوالر أميركي. 
وكما هو الحال عادة، فإن عدداً صغيراً من الصفقات عالية 
القيمة ش��كل القسم األكبر من هذا النش��اط. وساعدت ثالث 
صفقات تزيد قيمتها مجتمعة عن ملياري دوالر أميركي في 
دفع الربع األول ليس��جل الزيادة الثانية في القيمة، مما يثبت 

أظهر س��وق االندماج واالس��تحواذ 
في الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا 
“مين��ا” نش��اطاً ثابتاً ف��ي الربع األول 
م��ن ع��ام 2015، مطيالً بذل��ك األداء 
اإليجاب��ي الذي حققه على مدى تس��عة 
أشهر. وبالرغم من تراجع أسعار النفط 
واالضطرابات السياس��ية في المنطقة 
والت��ي أدت إلى تباط��ؤ التعامالت في 
السوق خالل األش��هر األخيرة، إال أن 
الق��وة الت��ي ظهرت أخي��راً تعكس ثقة 
المس��تثمرين بقصة النم��و االقتصادي 
القوي وطويل األمد الذي تشهده منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
اتفاقات

وعل��ى الرغم من أن العدد اإلجمالي 
لالتفاق��ات المبرم��ة كان يش��هد تدني��اً 
عام��اً منذ 2009، إال أن القيمة المعلنة 
لعمليات االندماج واالستحواذ وصلت 
إل��ى تس��عة ملي��ارات دوالر أميركي 
خ��الل الرب��ع األول من ع��ام 2015، 
لتص��ل بذل��ك إلى مس��توى متوس��ط 
لألعوام الس��ت الماضية. وإن مثل هذا 
التوجه يؤكد مجدداً على الحجم الكبير 
لالتفاقات التي ش��هدتها الفترة قبل عام 
2008، على الرغم م��ن أن الفجوة ال 

تزال كبيرة ويصعب وصلها.

مج��دداً أن صفق��ة أو صفقتين عاليتي 
القيمة يمكن أن تُحدثا فارقاً كبيراً عندما 
يتعلق األم��ر بتحديد ما إذا كانت نتائج 

الربع واعدة أو مخيبة لآلمال.
قطاعات االستحواذ

وواصل��ت القطاع��ات الدوري��ة في 
كونها محور تركيز أساس��ي بالنس��بة 
للجهات التي تقوم باالس��تحواذ، حيث 
واصلت خ��الل الرب��ع األول من عام 
المص��ارف  مث��ل  قطاع��ات   2015
واإلنشاءات وشركات الخدمات تسجيل 
حص��ة أساس��ية م��ن عق��ود االندماج 
واالس��تحواذ، م��ا أدى إل��ى إطالة أمد 
التوجه الذي كان سائداً في العام السابق.

وفي ما يتعلق بسلوكيات االتفاقات، 
فق��د س��جلت اتفاقات االس��تحواذ على 
حص��ص األقلي��ة الع��دد األكب��ر م��ن 
االتفاقات اإلقليمي��ة خالل الربع األول 
من ع��ام 2015، محافظ��ة بذلك على 
موقعها الريادي خالل األعوام الماضية 
مقارن��ة باالتفاق��ات المتعلقة بحصص 
األكثري��ة. ويتماش��ى ه��ذا األم��ر مع 
التوجه العام بأن المستثمرين اإلقليميين 
أقل معارضة إلعطاء التحكم بشركاتهم 

إلى آخرين.
أما المس��تحوذون الخارجيون فإنهم 
ما زال��وا يعتبرون مكّوناً رئيس��ياً في 
س��وق االندم��اج واالس��تحواذ بمنطقة 
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا، حيث 
س��جل هؤالء خ��الل الرب��ع األول من 
ع��ام 2015 حصة بلغ��ت 53 % من 
إجمالي االتفاق��ات المبرمة، ما يتوافق 
م��ع األرقام المس��جلة خ��الل األعوام 
الخمسة الماضية. وتعكس هذه األرقام 
ثق��ة الالعبين الدوليين الرئيس��يين في 
عدد كبي��ر من االقتص��ادات اإلقليمية 
وباألسس طويلة األمد التي تتمتع بها، 
أوسع بالنسبة للمستثمرين المحليين.وبالمقابل فإنها توف��ر خيارات خروج 

الربع األول من عام 2015 شهد 120 صفقة مبرمة

انطالقة جيدة لسوق االندماج واالستحواذ في دول “مينا”
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السواح: مستمرون باإلنتاج 

أش��ار رئيس اتحاد المصدرين الس��وري محمد 
الّسواح على هامش مهرجان بغداد الدولي للزهور، 
أن تعاف��ي االقتصاد الوطني ودعم الحكومة الدائم 
للصناع��ة الوطني��ة يش��جع االتح��اد عل��ى إيجاد 
قنوات وأدوات لتصدير منتجاته بمختلف أنواعها 
للخارج، مشيراً إلى ان المعارض هي وسيلة هامة 
للتروي��ج للصناعات بالش��كل المطل��وب وبالتالي 

تصديرها.
وبيّ��ن الّس��واح، أن المش��اركة الس��ورية ف��ي 
المهرجان تثب��ت بأن المنتِج والمصدر الس��وري 

مستمران باإلنتاج والتصدير رغم ظروف الحرب الكونية التي تشن على سورية، 
الفتاً بأن المنتج السوري بما فيه الزهور سيصل إلى كل دول العالم بفضل الجهود 

المشتركة من المعنيين في القطاعين العام والخاص.

محمد الّسواح

كش����ف�ت المؤس��س��ة 
العامة للنفط في س��ورية 
أن إجمالي النفط المس��لّم 
بل��غ  لمصف��اة حم��ص، 
خ��ال الرب��ع األول من 
 853772  ،2015 العام 
برمي��ل، بمع��دل إنت��اج 
وس��طي 9486 برمي��ل 
يومياً. وج��اء ذلك خال 

اجتماع ترأس��ه وزير النفط والثروة المعدنية سليمان 
العب��اس، لتتب��ع تنفيذ الخط��ط اإلنتاجي��ة والتجارية 
واالستثمارية خال الربع األول للمؤسسات والشركات 
التابعة للوزارة. كما بيّنت المؤسس��ة أن إجمالي الغاز 
الخام المنتج في سورية بلغ 1.409 مليار متٍر مكعب، 

بمعدل يومي 15.6 مليون متر مكعب.
ولفتت المؤسس��ة إلى أن الغاز المتاح للمستهلكين، 
والبالغ 1.331 مليار متٍر مكعب، توزع على 1.175 
مليار متر مكعب لوزارة الكهرباء بنسبة 93 %، 113 
ملي��ون متر مكع��ب لوزارة النفط بنس��بة 7 %، و18 

مليون متر مكعب لوزارة الصناعة بنسبة 0.2 %.

سورية: 9500 برميل نفط يوميًا

سليمان العباس

ق��ال مدير ع��ام الش��ركة العامة للخي��وط القطنية 
بالاذقية المهندس منذر درويش: إن تجربة التشغيل 
للغير التي تطبقها الش��ركة حالي��اً من خال تصنيع 
الغ��زول م��ن األقطان الموردة إليه��ا من قبل جهات 
خاص��ة “تجرب��ة ناجح��ة وفعال��ة”، نظ��راً لتمكين 
الش��ركة من عودتها للعمل واإلنت��اج بعد توقف دام 
نحو عام ونصف بس��بب نقص األقط��ان المحلوجة 

الموردة إليها.
وأش��ار إلى أهمية هذه التجربة ف��ي الوقت الحالي 
ريثما تتمكن المؤسس��ة العامة لحلج وتسويق األقطان 
من استام ونقل األقطان التي تراجعت كمياتها بسبب 
خروج عدد من محالجها من الخدمة وحرق وس��رقة 
األقط��ان المس��لمة إليها ف��ي مراكزه��ا بالمحافظات 
الشرقية من قبل التنظيمات اإلرهابية المسلحة إضافة 

إلى تراجع زراعة األقطان في تلك المحافظات.

درويش:نجاح تجربة التشغيل للغير

سورية: استجرار موسم القمح

طلب وزير التج��ارة الداخلية وحماية المس��تهلك  
في سورية حسان صفية من المؤسسة العامة لتجارة 
وتصني��ع الحب��وب وفروعه��ا بالمحافظ��ات اتخاذ 
اإلج��راءات الازمة الس��تجرار موس��م القمح للعام 
الحالي م��ن المزارعين وتخزينه بالوس��ائل المتاحة 

ضمن المناطق اآلمنة.
وأكد ضرورة توفير جميع مس��تلزمات اس��تجرار 
ونق��ل األقم��اح قب��ل وقت والس��يما أكي��اس الخيش 
والشوادر والرقائق الباستيكية ومواد التعقيم وغيرها 
من األمور التي تضمن اس��تام القم��ح من الفاحين 

ونقله إلى المخازن وفق أفضل الشروط والمواصفات المطلوبة. ونفى الوزير صفية 
أي نية للوزارة الستيراد القمح، وقال: لدينا من القمح ما يكفي حاجة سورية، وموسم 

هذا العام يبشر بالخير، وال نية للوزارة في الوقت الحاضر الستيراد القمح.

حسان صفية

بحث تشغيل المالحة بين سورية وإيران

قال الملحق التجاري في الس��فارة االيرانية بدمشق علي كاظميني: أن موضوع 
تش��غيل خ��ط الماحة بين إيران وس��ورية قيد البحث  لتش��غيله، معرب��اً عن أمله 

باإلسراع في تشغيل هذا الخط من خال التعاون القائم بين البلدين.
وأضاف خال لقائه مجموعة من رجال األعمال السوريين في طهران مؤخراً: 
ان مس��توى التب��ادل التجاري بين البلدي��ن يصل الى مليار دوالر وتش��غيل الخط 

الماحي سيزيد من حجم التبادل التجاري بينهما.
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ق��ال تجار  إن المؤسس��ة العامة لتج��ارة وتصنيع 
الحبوب )حبوب( الس��ورية الحكومي��ة توصلت إلى 
اتفاق مبدئي لشراء نحو 150 ألف طن من قمح الطحين 
اللين في مناقصة دولية للكمية نفسها والتي أغلقت في 
13 نيس��ان/ابريل 2015. وقالت المصادر إنه يعتقد 
أن الس��عر يبلغ 216 يورو للط��ن )232.30 دوالر( 
شاما تكاليف الش��حن. وتشتري سورية عادة قمحها 
باليورو. والقمح والسلع الغذائية األخرى مستثناة من 
العقوبات التجارية التي يفرضها الغرب على سورية. 
وتم االتف��اق على الصفقة األولية مع ش��ركة تجارية 
إقليمية من الش��رق األوسط. وقالت مصادر: إن منشأ 

القمح المتفق عليه هو منطقة البحر األسود.

بيالروسيا تبحث تقديم خط ائتماني لسوريةسورية تشتري قمحًا أوروبيًا

االقتص��اد  وزي��ر  أع��رب 
البياروسي فاديمير زينوفسكي 
ع��ن ارتياحه لنتائج عمل اللجنة 
الحكومية المش��تركة الس��ورية 
البياروس��ية وخاصة ما يتصل 
تضمنه��ا  الت��ي  بالتوجه��ات 
البروتوك��ول النهائ��ي ألعم��ال 
الجلس��ة السادس��ة لهذه اللجنة، 

مش��يرا الى ان الجلسة ناقشت العديد من المشاريع في مجاالت مختلفة وفي مقدمتها 
تصنيع جرارات بياروسية في سورية ونقل تكنولوجيات كهربائية اليها إضافة الى 

سلسلة من المشاريع االخرى الواعدة .
بدوره، قال وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة: ان تعاون سورية وبياروس 
سيساعد في التغلب على العقوبات الغربية المفروضة على البلدين، وقد لمسنا رغبة 
صادقة  لتعميق وتوس��يع العاقات بين البلدين والسيما في مجاالت الزراعة بشقيها 
النبات��ي والحيواني والتعليم والصناعات الدوائية. وقد أبدت بياروس��يا اس��تعدادها 
لتقديم خط ائتمانّي لس��ورية بهدف تمويل التوريدات الضرورية ومس��تلزمات إقامة 

المشاريع المشتركة في سورية، وذلك من خال شركات و جهات بياروسية.

كوريا تقلص اعتمادها على النفط العربي

تستورد شركات تكرير النفط الكورية الجنوبية مزيدا من الخام من أميركا الاتينية 
وأوروبا وتش��تري مزيدا من الكميات الفورية للضغط على موردي الشرق األوسط 
لتقليص أسعارهم الرس��مية. وتعفي اتفاقات التجارة الحرة الخام األميركي والكندي 
واألوروبي من رس��وم اس��تيراد تصل إلى 3 % بخاف إمدادات الش��رق األوسط. 
ومع توس��ع كوريا الجنوبية في مثل تلك االتفاقات التي تش��مل واحدة موقعة بالفعل 
مع كولومبيا المصدرة للنفط وأخرى تس��عى إليها مع اإلكوادور فمن المتوقع تنامي 
المشتريات من المناطق األخرى. ويقول خبير في أمن الطاقة  إنه بحلول 2020 قد 
ترتفع نسبة الخام الذي تستقدمه كوريا الجنوبية من مناطق غير الشرق األوسط إلى 

25 % من اإلجمالي مقارنة مع حوالي 15 % حاليا.
وفي مس��عى يهدف جزئيا إلى مقاومة التحول الكوري الجنوبي -ومع قيام الصين 
والهن��د واليابان بتغيرات مماثلة- أجرت الس��عودية أكبر بلد مصّدر للخام في العالم 
تخفيضات حادة على سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى آسيا من أواخر العام  

2014 إل��ى آذار/م��ارس الماض��ي. 
وتراجعت حصة الشرق األوسط من 
واردات الخ��ام الكورية الجنوبية من 
86 % ف��ي 2013 إل��ى 84 %  في 
2014 مع قيام رابع أكبر اقتصاد في 
آسيا بوضع اتفاقات التجارة الحرة مع 

أوروبا واألميركيتين موضع التنفيذ.

قامت وزارة المالية الفلس��طينية بدفع مس��تحقات 
الموظفين الحكوميين التي تراكمت على مدار األشهر 
الخمس��ة الماضية بعد انتهاء أزمة احتجاز إسرائيل 
ألموال الضرائب. ودفعت السلطة الفلسطينية جزءاً 
م��ن روات��ب 160 ألف موظ��ف يعمل��ون لديها في 
القطاعي��ن المدني والعس��كري على مدار الخمس��ة 
أشهر الماضية. وعملت إسرائيل على احتجاز أموال 
الضرائب التي تجمعها نيابة عن الس��لطة الفلسطينية 
مقابل عمول��ة 3 % ردا على انضمام الفلس��طينيين 

إلى منظمات دولية منها المحكمة الجنائية الدولية.

انفراج األزمة المالية في فلسطين
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العراق ملتزم سداد ديونه للشركات النفطية

أكد وزير المالية العراقي هوش��يار زيباري التزام 
باده بتس��ديد ديونها لش��ركات النف��ط األجنبية عن 
طريق تخصيص جزء من ميزانية وزارة النفط لهذا 
الغ��رض بقيمة 12 ملي��ار دوالر فضا عن إعطاء 
ضمان��ات لتل��ك الش��ركات منها أذون خزانة س��يتم 

إصدارها بقيمة خمسة مليارات دوالر.
وق��ال زيباري: ان الحكومة العراقية تتش��اور مع 
بن��وك عالمية عدة م��ن اجل تحدي��د موعد إلصدار 
أذون��ات الخزان��ة الحكومية المش��ار إليها. وأوضح 
أن كل تلك الضمانات ت��م أخذها إلعادة التأكيد على 

االلتزام��ات العراقية تجاه هذه الش��ركات مبينا أن الحكوم��ة العراقية ملتزمة بكل 
بن��ود ميزانيتها خاصة بعد تعرض الباد خال الفترة الماضية ألزمتين ش��ديدتين 
هما أزمة تنظيم )داعش( اإلرهابي واالنخفاض الحاد ألس��عار النفط. وأش��ار إلى 
أن الحكوم��ة العراقي��ة الحالية واجهت تحديا تمث��ل باإلنفاقات غير المدونة مضيفا 
إننا “نحاول القضاء على هذه الخسائر ونعمل حاليا على ضغط الميزانية وااللتزام 

تجاه االنفاقين العام واألمني”.

هوشيار زيباري

االقتصادات الكبرى تواصل نموها

أبق��ى صندوق النقد الدولي  توقعات��ه للنمو العالمي من دون تغيير لكنه حّذر من 
ان التعافي االقتصادي اليزال “متوسطا وغير متكافئ” بفعل عدم التيقن ومخاطر 
مث��ل التوترات السياس��ية والتقلبات المالية. وس��لّط الصندوق الض��وء على زيادة 
التفاوت في مس��ارات النمو لاقتصادات الرئيس��ية في العالم في 2015، حيث من 
المتوقع أن يلقي تدهور التوقعات القتصادات ناش��ئة رئيس��ية بظاله على التحسن 

الحاصل في منطقة اليورو والهند.
وفي تقريره الرئيسي توقعات االقتصاد العالمي حافظ الصندوق على توقعه للنمو 
العالمي هذا العام عند 3.5 %. وبالنسبة لعام 2016 توقع نمو الناتج اإلجمالي العالمي 
3.8 % ارتفاعا من 3.7 % في توقع كانون الثاني/يناير 2015. لكن األرقام العامة 
تخفي تفاوتا متزايدا بين االقتصادات الرئيس��ية ألس��باب منها تباين تأثير تذبذبات 
العم��ات وانخفاض أس��عار النفط. وتب��رز التوقعات بواعث القل��ق المتنامية لدى 
الصندوق بشأن دول نامية رئيسية مثل روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والمخاوف 

م��ن تفاق��م التباط��ؤ في 
الصين ف��ي الوقت الذي 
يعم��ل في��ه ثان��ي أكب��ر 
اقتص��اد ف��ي العالم على 
جدي��د  ت��وازن  تحقي��ق 
بحيث يرتكز النمو على 
م��ن  ب��دال  االس��تهاك 

االستثمار.

كش������ف م��دي����ر 
ش��ركة الغاز الوطنية 
اإليرانية، حامد رضا 
إي��ران  إن  عراق��ي، 
تتطل��ع إل��ى تصدي��ر 
إلى  الطبيع��ي  الغ��از 
انه من  الكويت. وقال 
الغاز  تصدير  الممكن 

إلى الكويت عبر العراق وانه يمكن تنفيذ تلك الخطة 
في حال التعاقد.

وكان وزير النف��ط الكويتي علي صالح العمير قد 
قال في حزيران/يوني��و 2014: ان باده تتطلع إلى 
توقي��ع اتفاق مع إيران للحصول عل��ى إمدادات من 

الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه.
على صعيد آخر، قال المسؤول اإليراني: ان باده  
ستبدأ تصدير الغاز إلى العراق بحلول منتصف أيار/ 
مايو  2015 . وستبدأ الصادرات إلى العراق بخمسة 
إلى سبعة مايين متر مكعب يوميا ثم تزيد في نهاية 

المطاف إلى 25 مليون متر مكعب يوميا.

إيران تسعى لتصدير الغاز للكويت

حامد رضا عراقي

قال��ت مصادر من قط��اع الطاقة إنه م��ن المرجح 
أن تنس��حب ش��ركة لوك أويل الروسية من السعودية 
بع��د أن تس��بب هبوط أس��عار النفط ب��زوال الجدوى 
االقتصادي��ة لعملياتها الخاصة بالتنقيب عن الغاز في 
المملكة. وكانت لوك أويل هي آخر من واصل العمل 
بين شركات النفط العالمية التي دعتها السعودية عامي 
2003 و2004 ف��ي إطار مس��اع كبرى للتنقيب عن 
الغاز في صحراء الربع الخالي جنوب شرق المملكة. 
وتملك الش��ركة الروسية حصة أغلبية في “لوكسار” 

المشروع المشترك مع شركة أرامكو السعودية.

“لوك أويل” قد تنسحب
من السعودية
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الدول العربية تواجه عجزاً في التمويل

أظهرت وثائق اجتماعات الدورة التاس��عة للجنة الفني��ة المعنية بتحرير التجارة 
الخارجي��ة والعولم��ة االقتصادية وتموي��ل التنمية في منطقة )اإلس��كوا( أن معظم 
البل��دان العربية تواجه عجزا ف��ي التمويل ويبلغ المجم��وع التراكمي لاحتياجات 

التمويلية 6. 3 تريليون دوالر للفترة 2015 - 2030.
وركز المشاركون في االجتماعات على الوضع الحالي لتمويل التنمية في العالم 
العرب��ي والمب��ادرات الحديثة وأهم التحدي��ات والفرص المتاحة ف��ي هذا المجال. 
كما تناول المش��اركون أوراق عمل ركزت على موضوعات الفجوة التمويلية في 
المنطقة العربية واس��تخدام تحويات العاملين ف��ي تمويل التنمية ومصادر مبتكرة 

لتمويل التنمية، إضافة إلى الدور التنموي للصناديق العربية.
واس��تعرضت ورقة اس��تخدام تحويات العاملين في تموي��ل التنمية قدرة الدول 
األعضاء في “اإلس��كوا” على جذب المزيد من مدخرات العاملين في الخارج من 

خال استحداث آلية وطنية عليا تتيح 
الوصول إل��ى العاملين ف��ي الخارج 
مناس��بة  اس��تثمار  ف��رص  وتوفي��ر 
الحتياجاته��م. وركزت ورقة مصادر 
مبتك��رة لتمويل التنمية في الس��ندات 
اإلس��امي  والتموي��ل  الخض��راء 
والصكوك الخضراء واالستفادة منها 

في المنطقة العربية.

“ستاندرد أند بورز” تثبت تصنيفها  للبنان

ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات االئتمانية تصنيفها لديون لبنان السيادية 
الطويلة والقصيرة األجل بالعملة األجنبية والعملة المحلية عند )ب/ب-( مع نظرة 

مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تدفقات الودائع المصرفية ستبقى قوية.
وقالت الوكالة: ان هبوط أسعار النفط سيكون له تأثير ايجابي على اقتصاد لبنان 
وس��يخفف الضغوط على العجز في الموازنة والحس��اب الج��اري. وأضافت أنها 
تتوقع أن تبقى المالية العامة للبنان تحت ضغط وان الدين الحكومي المرتفع بالفعل 

سيستمر في الزيادة.
وتابعت الوكالة قائلة: ان النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن تدفقات 
الودائع إلى النظام المصرفي ستبقى قوية في 2015 وستدعم قدرة لبنان على تلبية 

حاجاته التمويلية.
وأضافت أنها تتوقع تسارعا متواضعا 
لنم��و الناتج المحل��ي الحقيقي في 2015 
ليص��ل إل��ى أكثر من 2 % من مس��توى 
متوق��ع ق��دره 1.5 % ف��ي 2014. كم��ا 
توقع��ت أن يصل نصيب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي إلى ما يقل قليا عن 10 

آالف دوالر أميركي.

سجلت ش��ركة غلف كيس��تون النفطية البريطانية 
الت��ي تركز عملياتها في كردس��تان العراق خس��ائر 
بقيم��ة  248.2 ملي��ون دوالر ف��ي 2014 بعد خصم 
الضرائب إذ قالت الش��ركة إنها ال تزال تنتظر س��داد 
مستحقات بنحو 100 مليون دوالر. وتواصل الشركة 
مناقشات مع أطراف لم تكشف عنها لبيع أصول معينة 
أو الش��ركة بأكملها. ورفعت اإلنتاج بشكل كبير العام 
الماض��ي ليصل إجمال��ي الناتج الس��نوي إلى 6.48 
مليون برميل من النفط. وينتج حقل شيكان وهو الحقل 
الرئيسي للش��ركة أكثر من 37 ألف برميل من النفط 
يومي��ا لصالح ش��ريك غير معروف دفع مس��بقا 26 

مليون دوالر مقابل هذه الشحنات.

248 مليون دوالر
خسائر “غلف كيستون”

أك��د وزير المالية 
اليابان��ي تارو آس��و 
ان الياب��ان والصين 
ترتبان لعقد مناقشات 
مالية ثنائية في بكين 
ف��ي حزيران/يونيو 
2015. وقال آس��و: 

ان من بين القضايا المرجح مناقش��تها اليوان والنظام 
المصرفي الموازي في الصين.

وذكرت صحيفة نيكي االقتصادية أن آسو ونظيره 
الصيني لوه جي وي ومس��ؤولين آخرين من مكاتب 
الش��ؤون المالي��ة الدولي��ة والموازن��ة والضرائ��ب 
سيش��اركون ف��ي لمحادثات، وقد يجرون مناقش��ات 
بخص��وص البنك اآلس��يوي لاس��تثمار ف��ي البنية 
التحتي��ة ال��ذي تقوده بكين. وس��تكون ه��ذه هي أول 
م��رة في أكثر من ثاث س��نوات يعق��د فيها مثل هذا 

االجتماع المالي الرفيع المستوى بين البلدين.

محادثات مالية بين الصين واليابان

تارو آسو
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السعودية تسعى لجذب االستثمارات

دعا الرئيس التنفيذي ألنظمة وسياسات االستثمار 
ف��ي الهيئة العامة لاس��تثمار األمير س��عود بن خالد 
الفيص��ل، دول المنطق��ة للتعاون والعمل المش��ترك 
خ��ال هذه الفترة الحرجة لاس��تثمار ف��ي المنطقة، 
وحثهم على توظيف إنجازاتها االس��تثمارية الكبيرة 
والمهم��ة لتك��ون منص��ة لتحفي��ز ودع��م مس��يرة 
االستثمار في المنطقة خال الفترة الحالية والمقبلة، 
كما اس��تعرض القطاعات االس��تثمارية األولى التي 
توليه��ا الحكومة الس��عودية األولوية في االس��تثمار 

وتش��مل، النقل والمواصات، والرعاية الصحية، والمع��دات الصناعية، حيث تم 
تحديد فرص اس��تثمارية فردية بقيمة 140 مليار دوالر في قطاعي النقل والرعاية 

الصحية.
وتعمل الس��عودية على عدد من الخطوات التحفيزية مثل افتتاح س��وق األوراق 
المالية السعودية، وإطاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال 
البش��ري، وإجراء إصاحات شاملة في البيئة االستثمارية داخل المملكة وتطبيقها 

عبر إطاق خطة االستثمار الموحدة.

األمير سعود بن خالد الفيصل

الشركات العائلية تهيمن على اقتصاد الخليج

كش��ف إبراهي��م عبود 
باعشن الش��ريك والمدير 
ف��ي ش��ركة “كي ب��ي إم 
الفوزان والسدحان”  جي 
خ��ال منتدى الش��ركات 
العائلي��ة ال��ذي انعقد في 
م��ن   %  75 أن  ج��دة 
االقتص��اد الخاص يملكه 

ويتحكم فيه نحو 5 آالف عائلة، فيما تس��يطر هذه الش��ركات على أكثر من 90 % 
من النشاط التجاري في منطقة الخليج.

وقال باعش��ن: ان قيمة الش��ركات العائلية في الش��رق األوسط التي سوف تنتقل 
ملكيته��ا إلى األجي��ال المقبلة، تقدر بأكث��ر من تريلي��ون دوالر أميركي، في حين 
فرضت العولمة على الشركات العائلية أن يكون لديها فروع عدة منتشرة في المدن 
السعودية، األمر الذي يتطلب مهارات قيادية إلدارتها، الفتا إلى أن مقاومة التغيير 
تأتي من أصحاب الفكر التقليدي في الشركات العائلية نتيجة الخوف من المخاطرة، 

إضافة إلى تضارب المصالح بين الملكية الخاصة وملكية الشركة العائلية.
وأش��ار باعش��ن الى أن حجم األموال المحتجزة لش��ركات عائلي��ة في المحاكم 
الس��عودية بس��بب خافات أس��رية وتعنت بين األطراف المتخاصمين تجاوز 20 

مليار لاير )5.3 مليار دوالر(.

توقعت وزارة البترول 
الس��عودية تحسن أسعار 
عل��ى  مؤك��دة  النف��ط، 
استمرار إنتاجها المحلي 
في حدود عش��رة مايين 
برميل يوميا. وقال وزير 
البترول والثروة المعدنية 
النعيمي:  علي  السعودي 
ان باده رفع��ت إنتاجها 
م��ن النف��ط إل��ى أعل��ى 

مس��توياتها من��ذ 30 عاما خ��ال ش��هر آذار/مارس 
الماضي، حيث أنتجت المملكة ما مقداره 10.3 مليون 

برميل نفط يوميا.
وكشف أن االحتياطات المؤكدة من الزيت، الممكن 
استخراجها، تقدر ب�267 مليار برميل، ويتم تعويض 
اإلنتاج السنوي باكتشافات جديدة. وقال: ان االحتياطات 
القابل��ة لاس��تخراج من الغاز الطبيعي تق��در ب� 300 
تريلي��ون قدم مكعب، مش��يرا إلى أن ب��اده من أكثر 

الدول نشاطا في استكشاف الزيت والغاز الصخري.

السعودية تتوقع ارتفاع أسعار النفط

علي النعيمي

قالت ش��ركة كالفالي بتروليوم الكندية إلنتاج النفط 
والغاز إنها ستجري عملية تصفية وإعادة هيكلة بسبب 
األزمة السياس��ية في اليمن حي��ث توجد كل عملياتها 
تقريبا. وللشركة التي مقرها كالغاري، حصة تشغيل 
قدره��ا 50 % في امتياز مملوك للحكومة اليمنية في 
حوض سيئون-المسيلة ينتج 3700 برميل يوميا لكنها 
اضط��رت لوق��ف اإلنتاج م��ع تصاع��د الصراع في 
اليمن. وقالت الشركة: إن جهودها لتنويع عملياتها إلى 
خ��ارج اليمن أو بيع نفس��ها أو أصولها لم تس��فر عن 
فرص “جذابة”. وبمقتضى إعادة الهيكلة سيكون لدى 

المساهمين خيار شراء 
أس��هم في وحدة تابعة 
للش��ركة غير مسجلة. 
وسيحصل أولئك الذين 
لن يقبلوا ذل��ك الخيار 

على مستحقاتهم نقدا.

“كالفالي بتروليوم” أول ضحية ألزمة 
اليمن
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توق��ع وزي��ر النفط 
عبد  ع��ادل  العراق��ي 
ترتف��ع  أن  المه��دي 
أس��عار النفط إلى 70 
دوالرا للبرميل بنهاية 
ع��ام 2015 وقلل من 
ش��أن تأثي��ر الصراع 

الناش��ئ في اليمن على األس��عار. وأدى تراجع سعر 
النف��ط  بنس��بة 50 % من��ذ حزيران/يوني��و 2014 
إل��ى هبوط إيرادات الحكوم��ة العراقية مما دفع البلد 
العضو بمنظمة اوبك إلى إعادة التفاوض على عقوده 
مع شركات النفط العالمية بينما يواجه حملة عسكرية 
باهظ��ة التكلفة ض��د داعش. وقال عب��د المهدي: ان 
باده تس��تهدف زيادة إنتاجها إل��ى 9 مايين برميل 

يوميا  بحلول عام 2020 .
ويص��در العراق حاليا حوالى 3 مايين برميل من 
النف��ط يومياً. واس��تبعد الوزير أن تخفض الس��عودية 
إنتاجه��ا النفطي. وقال: ال اعتق��د أن لديهم النية لعمل 

ذلك. اعتقد أنهم يدافعون عن حصتهم في السوق.

العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط

عادل عبد المهدي

ق��ال وزي��ر المالية 
الكويتي أنس الصالح: 
ت�����درس  ب����اده  إن 
مقترح���ات قدمته�����ا 
مؤسس��ات اقتصادي��ة 
بتوحيد نس��ب  دولي��ة 
ع�ل����ى  الض��رائ��ب 

الش�ركات المحلي�ة واألجنبي�ة العامل�ة في الكوي�ت.
وأضاف الصالح الذي يش��غل أيضا منصب وزير 
التجارة بالوكالة، أن الحكومة الكويتية ليس لديها أي 

توجه لفرض ضرائب على الدخل لألفراد.
ويمث��ل فرض ضرائ��ب على الش��ركات المحلية 
قضية س��اخنة في الكويت حيث تتمتع تلك الشركات 
بالعمل با ضرائب باستثناء بعض الرسوم المحدودة 
في حين تلزم القوانين الشركات األجنبية العاملة في 
الباد بدفع ضرائب على أنشطتها تصل إلى 55 %.

الكويت تدرس توحيد الضرائب
على الشركات

أنس الصالح

ليبيا تسعى لجذب الشركات الروسية

دعا رئيس الوزراء الليبي عبد هللا الثني الشركات 
الروس��ية إلى المشاركة في عمليات التنقيب والبحث 
عن م��وارد الطاقة، وأكد أن ب��اده منفتحة للتعاون 

معها لتطوير وتنمية حقول النفط والغاز.
ودع��ا الخبراء الروس للعم��ل على إجراء أعمال 
االستكش��اف في جميع المجاالت المرتبطة بقطاعي 

النفط والغاز.
وكشف عبد هللا الثني عن عزم الحكومة الليبية استئناف مشروع السكك الحديدية 
“س��رت- بنغازي”، الذي كانت “زاروبيج س��تروي تيخنولوغي” إحدى شركات 
خطوط الس��كك الروس��ية “آر جي ديه” قد علقت أعمال البناء فيه، وذلك في بداية 

عام 2011 بسبب االضطرابات بليبيا، والذي تقدر قيمته ب�2.2 مليار يورو.

عبد هللا الثني

اكتشاف 4 حقول نفط في الكويت

اكتش��فت الكوي��ت أربع��ة حقول نفطي��ة جديدة 
ومكمنين في ش��مال وغرب الب��اد. وقال الرئيس 
التنفيذي لش��ركة نفط الكويت هاشم هاشم: ان هذه 
االكتش��افات س��تعزز مكانة الكويت كدولة منتجة 
في األسواق العالمية، وإن مامح هذه االكتشافات 
تعط��ي داللة على أن هذه المناطق واعدة بخيرات 
كثيرة وس��يبدأ تطويرها وسيكون إنتاجها في فترة 

وجيزة.
وأوضح أن االختبارات األولية ألحد المكامن الجديدة في حقل الروضتين “تشير 
إلى أنها تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز”. وتعاني الكويت الغنية بالنفط 
م��ن ضآلة إنتاجها م��ن الغاز الطبيعي م��ا يجعلها بحاجة دائمة الس��تيراده لتغذية 

محطات توليد الكهرباء.

هاشم هاشم

215 مليار دوالر خسائر الدول الخليجية

توقع البنك الدولي أن تتكبد دول مجلس التعاون الخليجي خسائر بقيمة 215 مليار 
دوالر )أي 14 % م��ن ناتجها المحلي اإلجمالي مجتمعة( بس��بب انخفاض أس��عار 
النفط. وقال البنك: إن عدم االس��تقرار السياسي وانخفاض أسعار النفط وبطء وتيرة 
اإلصاحات، تس��اهم جميعها في انخفاض االس��تثمارات األجنبية وارتفاع معدالت 

البطالة، وألول مرة منذ أربع سنوات تسبب في عجز مالي للمنطقة ككل.
من جهته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو االقتصادي في دول الش��رق 
األوسط وشمال أفريقيا  إلى 2.9 % في 2015 من 3.9 %، وأرجع نظرته هذه إلى 
االنخفاض بأسعار النفط  في الدول المصّدرة للخام ودول مجلس التعاون الخليجي، 

إضافة إلى الصراعات السياسية اإلقليمية.
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األردن يوقع اتفاقية نووية مع روسيا

وقّع األردن اتفاقية مع روسيا بقيمة عشرة مليارات 
دوالر تضع األساس القانوني لبناء أول محطة طاقة 
نووية في المملكة بطاقة 2000 ميغاوات. واالتفاقية 
التي وقعتها شركة روساتوم للطاقة النووية المملوكة 
للحكومة الروس��ية تش��تمل على إنشاء محطة تتألف 
من وحدتي طاقة في عمرة في شمال المملكة بحلول 
2022. وق��ال رئي��س هيئة الطاقة الذري��ة األردنية 
خالد طوقان: انهم اختاروا التكنولوجيا الروس��ية في 
عملية تنافسية تناس��ب احتياجات األردن فيما يتعلق 

بتولي��د الطاقة والقدرة على انتاج الكهرباء بأس��عار تنافس��ية جدا. وتنص االتفاقية 
على دراس��ة ج��دوى وعملية تقييم الموقع وتقييم التأثي��ر البيئي. ويأمل األردن في 

النهاية أن توفر الطاقة النووية 40 % من اجمالي طاقة توليد الكهرباء.
وم��ن المتوق��ع أن تبدأ الوح��دة األولى في العم��ل بعد 2022 والثاني��ة بعد ذلك 
بعامين. وستغطي روسيا 49 % من تكاليف المشروع في حين يغطي األردن 51 
%. ويس��تورد األردن قرابة 98 % من طاقته الناتج��ة عن منتجات النفط ويكافح 
للوفاء بالطلب على الكهرباء الذي يتزايد بنس��بة أكثر من 7 % سنويا بسبب زيادة 

عدد السكان والتوسع الصناعي.

خالد طوقان

مجاالت التعاون بين البنك الدولي واألردن

التخطيط  وزي��ر  بحث 
والتع��اون الدول��ي عماد 
لقائه مدير  لدى  فاخوري 
لمنطق��ة  الدول��ي  البن��ك 
الش��رق األوس��ط فري��د 
التعاون  مج��االت  بلحاج 
القائم��ة والمس��تقبلية بين 
البن��ك الدول��ي واألردن. 

وت��م خ��ال اللقاء مناقش��ة مل��ف العاق��ات الثنائية وبح��ث المش��روعات القائمة 
والمس��تقبلية، وإمكانية رفع مس��توى التعاون بين األردن ومجموعة البنك الدولي، 
خصوصا في ظل النقاش��ات التي بدأت أخي��را حول امكانية الحصول على قرض 

سياسة تنمية جديد من البنك الدولي لدعم الموازنة.
وتن��اول اللقاء بدء البنك الدولي بإعداد التش��خيص الممنه��ج للدولة، والذي يعد 
المرحلة التحضيرية التي ستس��بق اعداد اطار الش��راكة القطرية للسنوات االربع 
المقبلة حيث تنظم العاقة بين األردن ومجموعة البنك الدولي من خال هذا اإلطار، 
الذي يش��كل النطاق االس��تراتيجي للعمل مع البنك الدولي في مختلف القطاعات، 
والغرض منه هو وضع برنامج انتقائي لدعم البنك مرتبط باالستراتيجيات التنموية 
لألردن، وعلى أس��اس الميزة النس��بية للبنك الدولي، وفي س��ياق أنش��طة الجهات 

المانحة األخرى.

أظهرت بيانات صادرة عن الجمارك الفرنس��ية أن 
فرنسا صّدرت 1.4 مليون طن من القمح اللين  خارج 
االتحاد األوروبي في شباط/ فبراير الماضي، وجاءت 
مصر كأكبر مس��تورد بواردات بلغ��ت حوالي 382 
ألف طن أعقبتها الجزائر -المشتري التقليدي الرئيسي  
للقمح الفرنسي- بواردات قدرها 292 ألف طن. يشار 

إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.
وارتفع الطلب على القمح الفرنسي بسبب انخفاض 
قيم��ة اليورو وسلس��لة مبيعات غي��ر اعتيادية لقمح 

العلف إلى آسيا.

مصر أكبر مستورد للقمح الفرنسي

تخط��ط مؤس��س���ة 
التم�وي���ل الدولي���ة - 
ذراع التنمي��ة بالبن��ك 
الس��تثمار   - الدول��ي 
1.2 مليار إلى ملياري 
دوالر في مص�ر على 
مدى الس�نوات األربع 
القادم��ة بما ف��ي ذلك 
مش�روعات حول قناة 

السويس.
وقال مدير المؤسس��ة في الش��رق األوسط وشمال 
أفريقيا مؤيد مخلوف: ان المؤسسة تتطلع إلى مشاريع 
في الموان��ئ والخدمات اللوجس��تية، وإنه إلى جانب 
المشروعات في البنية التحتية والطاقة، فإنها تعمل مع 
شركة مصدر اإلماراتية للطاقة المتجددة وأكوا باور 
الس��عودية لاس��تثمار في ثاثة أو أربعة مشروعات 
للطاقة المتجددة بمصر. واستثمرت المؤسسة بالفعل 

مليار دوالر في مصر منذ 2011.

مؤسسة التمويل الدولية تستثمر
في مصر

مؤيد مخلوف
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توقع ارتفاع إنتاج الذهب في السودان  

ق��ال وزي��ر المع��ادن الس��وداني أحم��د ص��ادق 
الكاروري: ان ب��اده تتوقع إنتاج 76 طنا من الذهب 
في 2015 بما يتجاوز اإلنتاج المرتفع القياس��ي للعام 
الماضي، وإن الس��ودان يتطل��ع ألن يكون أكبر دولة 
منتجة للذهب في أفريقيا. ويقبع السودان فوق ما يمكن 
أن يك��ون أكب��ر احتياطي��ات للذهب ف��ي أفريقيا لكن 
حظرا تجاريا فرضته الواليات المتحد منذ عام 1997 

يبعد معظم الشركات الغربية.
وألق��ى ال��كاروري باللوم عل��ى العقوبات في خنق 
قط��اع التعدين إذ أنها تمنع اس��تيراد المعدات الحديثة 

والتحوي��ات النقدية م��ن والى الباد. وتعمل أكثر من 60 ش��ركة أجنبية في قطاع 
التعدين بالسودان بينها شركات من الصين وروسيا وكندا وأوروبا والعالم العربي.

أحمد صادق الكاروري

أكد رئي��س هيئة قناة 
مهاب  الفريق  السويس 
ممي��ش أن اإلي��رادات 
السويس  لقناة  المتوقعة 
المال��ي  الع��ام  ع��ن 
ستزيد   2015  /2014
ع��ن 40 ملي��ار جني��ه 
مص��ري )5.22 مليار 
دوالر(. وق��ال مميش: 
إن اإلي��رادات تأث��رت 

في الفترة األخيرة بس��بب تراجع سلة العمات ولكن 
اإلي��رادات بالجنيه المصري ارتفع��ت. وأوضح أن 
إجمال��ي ما أنفق على عمليات الحف��ر بالقناة الجديدة 
حت��ى اآلن بل��غ 16 ملي��ار جنيه )2 ملي��ار دوالر(، 
مش��يًرا إل��ى أن عملي��ات التحري��ك بالقن��اة الجديدة 
والمج��رى القديم تس��تهدف الوص��ول إلى عمق 66 

متًرا لتستوعب جميع السفن ذات الغاطس الكبير.

زيادة إيرادات قناة السويس

مهاب مميش

وقّع  العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومي��اه دبي س��عيد محم��د الطاير والرئي��س التنفيذي 
لشركة س��يمنز األلمانية في الش��رق األوسط ديتمار 
سيرس��دورفر، عقد مش��روع توس��عة المحطة “إم” 
لتولي��د الكهرباء وتحلية المي��اه، وذلك خال فعاليات 
مع��رض تكنولوجيا المياه والطاق��ة والبيئة “ويتيكس 
2015”. ووصل��ت  القيم��ة اإلجمالية  للعقد إلى نحو 
1.47 ملي��ار درهم )400  ملي��ون دوالر أميركي(، 
على أن يتم اإلنتهاء من األعمال وتس��ليم المش��روع 
في 30 نيسان/أبريل من عام 2018. وكانت الهيئة قد 

عينت شركة موت ماكدونالد كإستشاري للمشروع.

400 مليون لتوسعة المحطة “إم”

الجزائر: اكتشاف حقل للغاز الطبيعي

حققت شركة المرافق الفرنسية جي.دي.اف سويز كشفا للغاز الطبيعي في منطقة 
في جنوب ش��رق الجزائر، واكتشفت الغاز في حوض اليزي حيث تملك 20 % في 
ترخيص مع الش��ركة المشغلة لامتياز ريبسول التي تحوز 52.5 % وإينل بحصة 

27.5 %. وستشارك سوناطراك بحصة 51 % في مرحلتي التطوير واإلنتاج.
وقالت الش��ركة: ان اختبارا ناجحا حق��ق تدفقا للغاز بمعدل 175 ألف متر مكعب 

يوميا، وان أعمال التقييم ستجري 
الحق��اً لتقدي��ر حجم االكتش��اف. 
وترخي��ص الي��زي ه��و الثان��ي 
ف��ي  س��ويز”  ل�“ج��ي.دي.اف 
الجزائر، وهي تشارك بمشروع 

توات جنوب غرب الباد.

مصر تفرض رسومًا جديدة على واردات

فرض��ت الحكومة المصرية رس��وم حماية “نهائية” على واردات حديد التس��ليح 
بنس��بة 8 % لمدة 3 س��نوات لحماية الصناعة المحلية، وكانت قد فرضت في تشرين 
األول/أكتوبر 2014 رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3 % لمدة 
ال تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات األجنبية الرخيصة.
وقالت وزارة الصناعة في بيان: إن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن 
تق��ل عن 408 جنيهات )53 دوالر( للطن “ألغراض البناء لمدة 3 س��نوات تحرر 
تدريجيا س��نويا، 408 جنيهات للطن في الس��نة األولى و325 جنيها للطن في السنة 
الثانية و175 جنيها للطن في السنة الثالثة”. كما فرضت رسوم حماية “مؤقتة” بنسبة 

20 % على السكر األبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين.
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أكد الرئيس التنفيذي 
لشركة توتال الفرنسية 
والغاز  للنفط  العماقة 
أن  بوي��ان،  باتري��ك 
الش��ركة س��تنظر في 
إيران  إلى  العودة  أمر 
العقوبات  رف��ع  ف��ور 

المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال بوي��ان: اضطررن��ا إلى وقف مش��روعاتنا 
ف��ي إي��ران ف��ي 2005 و2006 بس��بب العقوبات. 
س��ننتظر ما س��يحدث وما إن كان االتفاق بين إيران 
والمجتم��ع الدولي س��يوقع أم ال. وأضاف: إذا جرى 
توقيعه فس��تفكر توتال قطعا في تنفيذ مشروعات في 
إيران، األمر سابق ألوانه حالياً. إذا نجحت المساعي 
الدبلوماسية فستنظر توتال إلى إيران بالتأكيد. فلديهم 

أحد أكبر احتياطيات الغاز.

االقتصاد الصيني يواصل تباطؤه “توتال” تدرس العودة إلى إيران

أكد رئي��س الوزراء الصيني لي ك��ه جيانغ انه لن 
يكون من السهل على الصين أن تحقق نموا اقتصاديا 
بنسبة 7 %  في عام 2015 لكنه إستبعد تخفيض قيمة 
العملة لتشجيع النمو من خال الصادرات. وأظهرت 
بيان��ات أن نمو ثاني اكبر اقتصاد في العالم تباطأ إلى 
7 % على أساس سنوي في الربع األول من هذا العام 
وهو أدنى مس��توى من��ذ األزمة المالي��ة العالمية في 
2009 مع تراجع نمو الصادرات واالستثمار واإلنتاج 

الصناع��ي والطلب المحلي. لكن لي قال: ان الصين ال يمكنها أن تعتمد على خفض 
قيمة عملتها إلعطاء دفعة لصادراتها، وان باده ال تريد أن ترى االقتصادات الكبرى 

تتسابق فيما بينها على تخفيض قيم عماتها ألن ذلك سيؤدي إلى حرب للعمات.

لي كه جيانغ باتريك بويان

أش��ار المدي��ر العام 
لماتيت��و أفريقي��ا كريم 
ع��ودة  إل��ى  م��دور، 
مش��اريع مياه الشرب 
الصح��ي  والص��رف 
إلى مصر م��ع دخول 
المص��ري  االقتص��اد 
مرحلة انتعاش مطرد.
وقال مدور: ان مصر 
س��تكون دائم��اً س��وقاً 

رئيس��ية لشركة ماتيتو -المتخصصة في مجال توفير 
الحل��ول الذكي��ة المتكاملة إلدارة المياه في األس��واق 
الناشئة-  نظرا لموقعها االستراتيجي والنمو السكاني 
والحاجة الماسة لحلول مستدامة وحيوية للبنية التحتية 
والمرافق لكل من الخدمات البلدية و القطاع الصناعي.
وستشارك الش��ركة في أربع مشاريع إستراتيجية 
لمياه الش��رب والص��رف الصحي ف��ي مصر بقيمة 
إجمالية تزيد عن 222 مليون جنيه مصري )29.21 

مليون دوالر(.

روسيا تزود إيران بالحبوب مقابل النفط  

مصر: إبرام عقود
لمشاريع إنمائية ضخمة

ق��ال نائ��ب وزي��ر الخارجية الروس��ي س��يرغي 
ريابكوف: ان باده ت��زود إيران بالحبوب والمعدات 
وم��واد البناء في مقابل إمدادات من النفط الخام وذلك 
ف��ي إطار اتفاق مقايضة بين البلدين. وكانت روس��يا 
حليف��ا إليران ف��ي المحادثات الدولية بش��أن برنامج 
طه��ران الن��ووي الت��ي أدت إلى اتف��اق مبدئي تكبح 
طهران بموجبه برنامجها ف��ي مقابل إنهاء العقوبات 
االقتصادية. وتأمل روسيا باالستفادة من رفع العقوبات 

إذا أبرم اتفاق نهائي كما هو مخطط له بنهاية حزيران/يونيو 2015. وكشفت تقارير 
صحفية أن البلدين يبحثان اتفاقا يصل إلى 20 مليار دوالر تشتري بموجبه روسيا ما 
يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط اإليراني في مقابل معدات وسلع روسية.

سيرغي ريابكوف

كريم مدور

الصين تطلق مشاريع ضخمة في باكستان

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ خال 
زيارته  لباكس��تان مش��روعات تبلغ قيمتها 
46 مليار دوالر تربط بين الحليفين القديمين 
وهو رق��م يتج��اوز اإلنف��اق األميركي في 
باكستان ويؤكد تطلع الصين للقوة في آسيا. 
وتهدف تل��ك المش��روعات المتعلقة بالبنية 
األساس��ية والطاقة إلى إقامة ممر اقتصادي 

باكس��تاني-صيني بين ميناء جوادر الباكستاني وإقليم ش��ينجيانغ في غرب الصين. 
وسيسير الممر عبر إقليم بلوخستان الفقير الذي يعاني من تمرد انفصالي وعصابات 

إجرامية. لكن الجيش الباكستاني وعد بسحق التمرد وحماية العمال الصينيين.
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تضررت الس��ياحة في جنوب ش��رق آس��يا جراء 
الهبوط الحاد للعملة الروسية الروبل مع تردد الروس 
في مضاعفة ميزانيات عطاتهم القادمة على شواطئ 
فيتن��ام وتايان��د وكمبودي��ا والفلبين. وت��در رحات 
الروس إيرادات سياحية لدول جنوب شرق آسيا تقدر 
بمليارات الدوالرات ويأتون ف��ي المرتبة الثانية بعد 
السياح الصينيين من حيث العدد. وسجلت هذه الدول 

انخفاضا كبيرا في نسب عدد السياح الروس.

تراجع الروبل  يضر بالسياحة
في آسيا

خفض عدد الشركات الحكومية في الصين

من المتوقع أن تخفض الصين 
المملوك��ة  المجموع��ات  ع��دد 
 40 إل��ى  المركزي��ة  للحكوم��ة 
عن طري��ق إندماج��ات ضخمة، 
وان الدمج س��يبدأ ف��ي القطاعات 
التجاري��ة والس��يما الصناع��ات 
المتنافس��ة، مع مضي بكين قدما 
في خطة ش��املة إلصاح القطاع 

العام ذي األداء الضعيف.
وخطة إعادة الهيكلة مهمة في إطار مس��اعي الرئيس ش��ي جين بينغ لرفع أداء 
القطاع العام الصيني، في وقت تكافح فيه بكين إليجاد مزيج السياس��ة المائم لدعم 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن نما في الربع األول من 2015 بأبطأ وتيرة في 
س��ت سنوات. وتمخض اندماج شركتي سي.ان.آر وسي.اس.آر المملوكتين للدولة 
وأكبر مصنعين للقطارات في الصين عن شركة قيمتها 26 مليار دوالر قادرة على 
الفوز بعقود س��كك حديدية عالمية من منافس��ين مثل سيمنس األلمانية وبومباردييه 
الكندية. وفي الوقت الحالي تملك الحكومة المركزية 112 مجموعة تنضوي تحتها 
277 ش��ركة عامة مدرجة في بورصة ش��نغهاي أو بورصة شنتش��ن بقيمة سوقية 

تتجاوز العشرة تريليونات يوان )1.61 تريليون دوالر(.

“اللوبيات” تزيد مخاطر الفساد في أوروبا

أظه��ر تقرير ص��ادر عن منظمة الش��افية الدولية 
تن��اول مكافحة الفس��اد ف��ي 19 دول��ة أوروبية و3 
مؤسسات تابعة لاتحاد األوروبي أن أوروبا بحاجة 
إلى إصاح نظام عمل مجموعات الضغط “اللوبي”، 
وأن 7 دول فق��ط يوجد بها قوانين ولوائح مخصصة 
لعم��ل مجموعات الضغط، والت��ي تتمتع بنفوذ غير 
مقيد، ويؤثر على المصال��ح التجارية، وعلى الحياة 

اليومية لألوروبيين.
وأوضح التقرير أن في الدول التسع عشرة جميعا 

س��جلت نس��بة 31 % فقط عند قياس أفضل الممارس��ات والمعايي��ر الدولية لعمل 
مجموع��ات الضغط “اللوبيات”، وأش��ار إلى أن عم��ل اللوبي له تأثير غير ظاهر 

ويساهم في وصول ذوي االمتيازات.
وقالت نائب رئيس الش��فافية الدولية إيلينا بانفيلوفا: ان الممارس��ات غير العادلة 
والمبهمة لمجموعات الضغط هي واحدة من مخاطر الفس��اد الرئيس��ية التي تواجه 
أوروب��ا حاليا ويجب على دول االتحاد ومؤسس��اته أن تعتمد لوائح تغطي جوانب 
واس��عة لعمل اللوبيات الذين يؤثرون بشكل مباش��ر أو غير مباشر على القرارات 
والسياس��ات والتشريعات كما أن عدم وجود رقابة للوبيات قد يعرض الديمقراطية 

للخطر في جميع أنحاء المنطقة.

إيلينا بانفيلوفا

“شارب” تنجو من اإلفالس

توصل��ت ش��ركة ش��ارب 
الياباني��ة التف��اق إنق��اذ بقيمة 
1.7 ملي��ار دوالر مع بنكيها 
الرئيسيين مقابل تعهد بتس��ريح خمسة آالف موظف 
وفصل وح��دة شاش��ات الهواتف الذكي��ة ذات األداء 
الضعي��ف. وف��ي إطار ثان��ي عملية إنق��اذ كبيرة لها 
في ثاث س��نوات اتفق بنك ميزوه��و وبنك طوكيو-
ميتسوبيش��ي يو.اف.جيه على ضخ ما إجماليه 200 
ملي��ار ي��ن )1.7 ملي��ار دوالر( م��ن خ��ال مبادلة 
للديون باألس��هم. وتدرس ش��ارب  أيضا دمج بعض 
م��ن وحداتها الصناعية وقد تبيع مقرها في أوس��اكا. 
ويق��ول المحللون: ان فصل وحدة شاش��ات الهواتف 
الذكي��ة ق��د يمهد الطري��ق لصفقة مث��ل االندماج مع 

منافستها جابان ديسباي.
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اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

وص��ف رئي��س غرف��ة تجارة 
عمان عيس��ى حيدر مراد اتفاقية 
التج��ارة الح��رة م��ع الوالي��ات 
المتح��دة االميركي��ة بانه��ا قصة 
“نجاح حقيقية”. وقال مراد خال 
ورش��ة عمل نظمتها الغرفة، ان 

الواليات المتحدة األميركية تعد من اهم الش��ركاء التجاريين لألردن، حيث زادت 
التجارة البينية بين األردن وأميركا بنس��بة 600 % في السنوات االخيرة كما ويعد 
الميزان التجاري بين الصادرات والمس��توردات مقبول نسبياً، موضحاً ان القطاع 

الصناعي هو القطاع الرئيسي في زيادة حجم الصادرات.
وذكر ان الحجم التراكمي لاس��تثمارات األميركية في األردن يبلغ حالياً حوالي 
2.2 مليار دوالر، تشكل ما نسبته 8 % من إجمالي االستثمارات األجنبية التراكمية 

في المملكة والتي تبلغ ما يقارب 28 مليار دوالر في العام الماضي 2014 .

ق��ال المدي��ر الع��ام 
لمنظمة العمل العربية 
أحم��د محم��د لقم��ان: 
أن أكث��ر م��ن 30 % 
م��ن الش��بان الع��رب 
يعان��ون البطالة جراء 
النزاعات ف��ي بلدانهم 
االس��تثمارات  ونقص 
التي تس��اهم في تأمين 
وأضاف:  الوظائ��ف. 

أن االضطرابات ونقص االس��تثمارات أديا إلى زيادة 
ع��دد العاطلين عن العمل. وأش��ار إلى أن عددا كبيرا 
من حملة الش��هادات ال يتمكن��ون من إيجاد عمل ألن 
اختصاصاته��م غي��ر مطلوب��ة في القط��اع الخاص. 
وكشف عن ان نس��بة البطالة في العالم العربي بلغت 
17 % ف��ي 2014، أي أكثر بثاث مرات من معدل 
البطال��ة في العالم. وأك��د ان عدد العاطلين عن العمل 

سيزداد في 2015 و2016.

توقع ارتفاع البطالة
في الدول العربية

أحمد محمد لقمان

قال وزير الزراع�ة 
المغ�رب���ي ع�زي����ز 
أخن��وش: إن المغرب 
يتوق���ع أن يس����ج�ل 
محصول الحبوب في 
2015 مستوى قياسيا 
قدره 11 ملي�ون ط�ن 
أمط�ار  هط���ول  بعد 

جيدة وذلك ارتفاع��ا من 6.7 مليون في 2014.
وتس��هم الزراع��ة بأكث��ر م��ن 15 % م��ن الناتج 
المحل��ي اإلجمال��ي للمغ��رب. وكان المحصول بلغ 
9.7 مليون طن في 2013 منها 5.2 مليون طن من 

القمح اللين.
وكانت الحكومة أعلنت  في نيس��ان/ابريل 2015 
أن المغرب س��يرفع رسوم اس��تيراد القمح اللين إلى 
75 % م��ن 17.5 % بي��ن أول أي��ار/ ماي��و و31 

تشرين األول/أكتوبر لحماية المحصول المحلي.

المغرب يتوقع محصواًل قياسيًا
من الحبوب

عزيز أخنوش

سهيل المزروعي عضوا منتدبا إليبيك

ت��م تعيي��ن وزير الطاق��ة اإلماراتي س��هيل محمد 
المزروعي عضوا منتدبا جديدا لشركة االستثمارات 
البترولي��ة الدولي��ة ف��ي أبوظبي )إيبيك( ف��ي تعديل 

لمجلس إدارة الشركة.
ويخل��ف المزروع��ي ف��ي ه��ذا المنص��ب خ��ادم 
القبيصي. وجاءت تنحي��ة القبيصي من مجلس إدارة 
إيبيك بعد أيام من استبعاده من مرشحي مجلس اإلدارة 
في أرابتك القابضة التي كان يشغل فيها منصب رئيس 
مجلس اإلدارة. ويش��غل القبيصي مناصب رفيعة في 

سهيل محمد المزروعيمؤسسات أخرى من خال إيبيك.

اكتشاف حقل للغاز قبالة ساحل موريتانيا

قالت ش��ركة كوزموس إنرج��ي األميركية 
إنه��ا حققت كش��فا كبي��را للغاز قبالة س��احل 
موريتانيا وهو ما دفع أس��همها للصعود وزاد 

آمالها في مزيد من االكتشافات في المنطقة.
وقالت الش��ركة إن اكتش��اف حوض للغاز 
في البئر االستكش��افية تورتو 1 الواقع ضمن 

مجمع تورتو الكبير الذي يمتد جنوبا إلى ش��مال السنغال يؤكد اإلمكانات التجارية 
للعمليات. وقال مسؤول في شركة النفط الموريتانية الحكومية إن من المزمع القيام 

بمزيد من الحفر لتأكيد نطاق الكشف.
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حّذر صن��دوق النقد الدولي م��ن أن بعض الدائنين 
يمكن أن يعرقلوا إعادة هيكلة الديون ويقوضوا القدرة 
على تطبيق خطة انقاذ جديدة عالية المخاطر بمبلغ 40 
ملي��ار دوالر في أوكرانيا. وق��ال الصندوق إنه يتعين 
على أوكرانيا أن تكمل عملية إعادة هيكلة الديون بحلول 
ش��هر يونيو/حزيران 2015، لضمان إمكانية تحقيق 
عملية اإلنقاذ الجديدة لاستقرار المالي والمساعدة في 

استعادة النمو االقتصادي في العام 2016.

صندوق النقد الدولي قلق
من ديون أوكرانيا

خفض��ت الصي��ن من مس��توى النم��و االقتصادي 
المستهدف لعام 2015 إلى 7 %، وقالت إنها ستعزز 
اإلنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن أدنى معدل نمو على 
م��دى ربع قرن س��يكون “الوضع الطبيع��ي الجديد” 

لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعهد رئيس الوزراء لي كه تش��يانغ خال الجلسة 
االفتتاحية لاجتماع السنوي للبرلمان، بمحاربة الفساد 
والتلوث وشدد على الحاجة إلى مزيد من اإلصاحات 
المؤلمة للوصول باالقتصاد إلى وضع أكثر اس��تدامة 
بعد ثاثة عقود من النمو الفائق الس��رعة. وأبلغ نحو 
ثاثة آالف نائب اجتمعوا بقاعة الشعب الكبرى غربي 
مي��دان تيانانمن في قلب بكي��ن “االقتصاد ينوء تحت 
وط��أة ضغوط متزايدة”. وقال: مس��تعرضا أولويات 
السياس��ة الحكومية لع��ام 2015 إن تل��ك األولويات 
تشمل المضي قدما في إصاح المؤسسات الحكومية 
العماق��ة التي مازال��ت تهيمن على قي��ادة االقتصاد 
والتحرك صوب تحرير النظام المصرفي واألسواق 
المالية. وإن الحكومة تهدف إلى خلق أكثر من عشرة 
مايين وظيفة جديدة في 2015 وإنها ستعمل على أال 

يزيد معدل البطالة على 4.5 %.

الصين تخفض هدف النمو
وتتعهد زيادة اإلنفاق

تركيا بحاجة للغاز اإليراني

أك��د الرئي��س التركي رج��ب طيب 
أردوغان أن باده بحاجة للغاز اإليراني 
ومس��تعدة لزيادة حجم وارداتها منه في 
ح��ال أصبحت أس��عاره مقبول��ة. وقال 
أردوغان ف��ي مؤتمر صحفي عقده مع 
نظي��ره اإليران��ي حس��ن روحاني في 
العاصم��ة اإليرانية طه��ران: ان أغلى 

غاز طبيعي نس��تورده هو من إيران، فإذا جرى خفض هذا الس��عر، س��نزيد الكمية 
التي نشتريها من إيران. واقترح تداول العملتين المحليتين في الحسابات التجارية بين 
البلدين لتفادي تقلبات سعر الصرف وعدم التعرض لضغوط من العمات األخرى.

يش��ار إلى أن إي��ران التي تبيع الغاز إلى تركيا منذ ع��ام 2001، وهي ثاني أكبر 
مّورد بعد روسيا لتركيا، إذ تمدها سنويا بنحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز.

نمو الطلب على ناقالت للمنتجات النفطية

دفع النمو الس��ريع للمصافي الضخمة التجار إلى استخدام فئة جديدة من الناقات 
العماقة للمنتجات النفطية بما يعيد إلى األذهان ثورة سابقة في مجال الشحن البحري 
للنفط الخام مع س��عي التجار الس��تخدام حجم لم يكن مجدي��ا اقتصاديا في الماضي. 
ففي أوائل سبعينات القرن العشرين تم بناء سفن قادرة على نقل مليوني برميل يوميا 
من النفط الخام للحد من التعطيات الناجمة عن إغاق قناة الس��ويس ولتلبية الطلب 

العالم��ي المتنام��ي. واآلن يعكف قطاع تج��ارة المنتجات 
على ابتكار مماثل. فمع تحول الش��رق األوس��ط والساحل 
األميرك��ي المطل على خليج المكس��يك إلى مراكز تكرير 
يحت��اج التجار إلى ناقات أكبر لنقل المنتجات النفطية مثل 
البنزين ووقود الديزل والطائرات إلى أوروبا، آسيا وأميركا 
الاتيني��ة. وبدأت س��فن كانت تحمل النفط الخ��ام من قبل 
بنقل المنتجات بدال من الخام، كما يجري بناء س��فن جديدة 

خصيصا لنقل كميات أكبر من المنتجات النفطية.

الضرائب تشّكل 10 % من اقتصاد أميركا

أظه��ر تقرير للكونغرس األميرك��ي أن حصيلة ضرائب األف��راد العام الماضي 
وصلت إلى أعلى حصة لها في اقتصاد الواليات المتحدة في 7 سنوات بينما تراجعت 
إيرادات ضرائب الشركات عن متوسطات تاريخية. وقالت اللجنة المشتركة لسياسة 
الضرائ��ب في مراجعة للنظام الضريبي: ان اإلي��رادات االتحادية لضرائب األفراد 
شكلت 8.1 % من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية 2014 . والمرة السابقة 
الت��ي وصلت فيها إلى ذلك المس��توى كانت في 2007. وش��كلت إيرادات ضرائب 
الشركات 1.9 % فقط من الناتج المحلي اإلجمالي بزيادة طفيفة عن العامين السابقين 

لكنها اقل من المتوسط السنوي منذ عام 1950 والبالغ 2.6 %.
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االقتصادية، بما في ذلك في المجالين الزراعي 
والصناع��ي. ورأى أن م��ن غي��ر الص��واب 
مقارنة حالة روس��يا في ظ��ل العقوبات بحالة 
إيران التي عانت من العقوبات لسنوات عديدة، 
قائالً: ان روس��يا ليست إيران، اقتصادنا أكبر 
وأكثر تنوعاً من االقتصاد اإليراني، كما أننا ال 
نتبع سياسة في قطاع موارد الطاقة كتلك التي 

تتبعها القيادة اإليرانية.
أوكرانيا و إيران

من جهة ثانية، اعتبر الرئيس الروس��ي أن 
أوكرانيا تقطع األواص��ر مع منطقة دونباس 
في ش��رقها باستبعاد سكانها من النظام المالي 
للب��الد. ونف��ى  تقاري��ر ذك��رت أن نظي��ره 
األوكراني بيوتر بوروشينكو طلب من روسيا 
أن تضم إليها منطقة دونباس التي تشهد حركة 
انفصالية موالية لروس��يا منذ العام الماضي. 
وس��أل مس��تنكراً: هناك أش��خاص يحاربون 
م��ن أجل نيل حقوقهم بالقوة، لكن هناك أيضاً 
أش��خاص ال ش��أن لهم بهذا وعملوا من أجل 
الحصول على معاش��اتهم، فلم��اذا ال تدفعون 

لهم؟
كم��ا أكد أن تصدي��ر منظومة “إس 300” 
الصاروخي��ة إليران يش��ّكل عام��ل ردع في 
الشرق األوسط، وال يمكن لهذا السالح تهديد 
أمن ت��ل أبيب عل��ى اإلطالق، ألنها أس��لحة 
تحمل طابعاً دفاعياً بحتاً. عالوة على ذلك، إننا 

أشار الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى 
أن الروب��ل يعزز مواقعه واألس��واق المالية 
تنم��و، منوها ب��أن روس��يا تج��اوزت ذروة 
الصعوب��ات االقتصادية. وع��رض الرئيس 
الروسي خالل حواره السنوي مع المواطنين 
ال��روس عبر “الخط المباش��ر”  أداء اقتصاد 
بالده خالل العام 2014 وبداية العام الحالي.

وقال بوتي��ن: ان النات��ج المحلي اإلجمالي 
الروس��ي نم��ا ع��ام 2014 بنس��بة 0.6 % 
واإلنت��اج الصناع��ي بنس��بة 1.7 %، وان 
إنتاج روس��يا من النفط بلغ 525 مليون طن، 
وأن إنتاج الحبوب بل��غ 105.3 ماليين طن. 
ولف��ت إلى أن تعزيز ق��وة الروبل األخيرة لم 
تكن مرتبطة فقط بارتفاع أسعار النفط، وإنما 
بالتدابي��ر التي اتخذتها الس��لطات الروس��ية، 
منوها بأن الحكومة الروس��ية خصصت نحو 
2.3 تريليونات روبل )حوالى 45.54 مليار 
دوالر( لمكافحة األزمة االقتصادية منها 900 
ملي��ار روبل )حوال��ى 17.82 مليار دوالر( 

لدعم القطاع المصرفي.
برنامج 2020

وتوق��ع الرئيس الروس��ي تعافي االقتصاد 
الروس��ي بوتيرة أس��رع، في فترة تتراوح ما 
بي��ن عامين أو أق��ل، مؤكداً أن لدى روس��يا 
الموارد الكافية لتجاوز الفترة الصعبة الحالية 
بأقل الخس��ائر االقتصادية. وأك��د أن برنامج 
التنمية االجتماعية واالقتصادية طويل األجل 
لالتح��اد الروس��ي للفترة حتى الع��ام 2020 

)برنامج 2020( ال يزال دليالً لتنمية البالد.
ورداً على سؤال طرح من قبل وزير المالية 
الروسي السابق أليكسي كودرين حول خطط 
إصالح االقتص��اد، أجاب بوتين أن “برنامج 
2020 ال ي��زال دليلن��ا للتنمية، ولم يتم إلغاءه 

من قبل أحد”.
وفي ما يتعلق بالعقوبات الغربية ضد روسيا، 
قال بوتين: ان هذه العقوبات ال تتصل بش��كل 
مباش��ر بالوضع في أوكرانيا وإنما لها أس��س 
سياسية، داعياً إلى استغالل هذه العقوبات من 
أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنمية 

نرى أن تصدير مثل هذه األسلحة يُمثّل عامل 
ردع في الظروف التي تتبلور في المنطقة، ال 

سيما على خلفية األحداث في اليمن.
أض��اف: أن طهران أبدت “مرونة كبيرة” 
في المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي، 
مشيراً إلى أن ذلك دفع روسيا إلى اتخاذ قرار 
بتنفيذ صفق��ة “إس 300” مع هذا البلد بعدما 

كانت قد علّقتها في عام 2010.
النموذج االشتراكي

واعت��رف الرئي��س الروس��ي ب��أن فرض 
النموذج االشتراكي في بلدان أوروبا الشرقية 
“بالق��وة” بعد الح��رب العالمية الثانية لم يكن 
“أم��راً جي��داً”، رغم أن بع��ض االوروبيين 
يعتبرون ان صلته بالنظام السوفياتي ال يزال 

يشوبها الغموض.
وقال بوتين إنه “بعد الحرب العالمية الثانية 
حاولن��ا ف��رض نموذجنا الخ��اص على دول 
أوروبا الش��رقية وفعلنا ذلك بالقوة”، مضيفاً 
“ل��م يكن ذلك ام��راً جيدا ًويج��ب االعتراف 

بذلك”.
وق��ال الرئيس الروس��ي: لقد تأثرن��ا دائماً 
بسياسة الحقبة الس��وفياتية، مؤكداً في الوقت 
نفس��ه أن الواليات المتحدة فعلت األمر ذاته. 
أضاف: ان األميركيين فعلوا مثلنا بش��كل أو 
كل أنحاء العالم، وهم سيفشلون أيضاً.بآخر، من خالل محاولة فرض نموذجهم في 

استغالل العقوبات لرفع مستويات التنمية الزراعية والصناعية

روسيا تجاوزت الصعوبات االقتصادية وأسواقها تنمو
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انكماش األس��عار. كما إن بإمكان انكماش األسعار أن يعرقل النشاط 
االقتص��ادي ألنه يش��جع المس��تهلكين عل��ى تأجيل اإلنفاق تحس��باً 
النخفاض األس��عار في المستقبل. كما أن االنكماش يرفع من أسعار 

الفائدة الحقيقية، وهو ما يلحق األذى باالستثمار.
4. انخف��اض نمو األجور. يرى بعض المحللين بأن البطء في نمو 
األجور هو أحد األس��باب المحتملة للتباطؤ في النش��اط االقتصادي. 
ولكن ال دليل على ذلك. فقد ارتفع متوسط الدخل الحقيقي في الساعة 
بنس��بة تق��در بحوالى 1.5 % في الرب��ع األول من العام 2015 عما 
كان علي��ه في الرب��ع األخير من عام 2014. وه��ذا يعني أن القدرة 
اإلجمالي��ة عل��ى اإلنفاق بي��ن العاملين ف��ي االقتص��اد األميركي قد 

ارتفعت فعلياً، ولكن لم ينعكس تأثير ذلك بعد على االستهالك.
5. انخفاض أس��عار النفط يدفع باإلنفاق االس��تثماري إلى أس��فل. 
من المتوقع أن ينخفض اإلنفاق الرأس��مالي ف��ي قطاع النفط والغاز 
بنس��بة 20 %- 40 % في عام 2015 بفعل انخفاض أس��عار النفط. 
وبالطبع، س��يؤثر هذا التراجع في االستثمار سلباً على الناتج المحلي 
اإلجمالي. ولكن انخفاض أسعار النفط سيؤدي أيضاً إلى زيادة دخل 
المستهلكين المتاح لإلنفاق )أي الدخل باستثناء اإلنفاق على البنزين(.
6. الطق��س. لقد كان للطقس والعواصف الثلجية التي جاءت أكثر 
برودة من المعتاد تأثير مّعوق للنش��اط االقتصادي في الربع األول، 
ولك��ن كان ذلك عامالً موقتاً فقط. وفي الحقيقة، من المتوقع أن يرتد 
النش��اط االقتصادي لالرتفاع بقوة خالل األرباع السنوية المقبلة مع 
انتعاش النش��اط التج��اري وتعويضه عن التعطيل الذي تس��بب فيه 

الطقس.
7. االضراب��ات. أدت االضراب��ات العمالية ف��ي الموانئ الواقعة 
على الساحل الغربي للواليات المتحدة إلى تعطيل التجارة الخارجية 
وانخفاض نش��اط الش��حن. وقد كان له��ذه االضرابات تأثير س��لبي 
مح��دود على الناتج المحلي اإلجمال��ي األميركي، وليس من المتوقع 

أن تستمر االضرابات خالل الفترة المتبقية من عام 2015.
8. العوامل الموسمية. درج نمو الناتج المحلي اإلجمالي األميركي 
خالل الس��نوات األخيرة على أن يكون أضعف في الربع األول من 
كل س��نة بالمقارنة مع أرباع الس��نة األخرى. وق��د يكون هذا راجعاً 
إلى خلل في إجراءات التعديالت الموسمية على البيانات، ومن غير 

المرجح أن يمتد تأثير ذلك ألبعد من الربع األول.
وف��ي الختام، ف��إن التوقعات بالنس��بة لالقتص��اد األميركي تعتمد 
عل��ى ما إذا كان للدوافع اإليجابية لالقتصاد األميركي، والمتمثلة في 
انخفاض أس��عار النفط، وارتفاع النمو في األجور الحقيقية، واختفاء 
العوام��ل الموقتة للرب��ع األول )الطقس، واإلضراب��ات، والعوامل 
واألوضاع المالية المشددة.الموس��مية( أن تتف��وق على اآلثار الس��لبية لق��وة الدوالراألميركي 

ج��اءت البيان��ات األخيرة عل��ى النقيض من األداء القوي لس��وق 
العم��ل في الواليات المتحدة خالل األش��هر األخي��رة، ولكنها أيضا 
جاءت متس��قة مع مؤش��رات أخ��رى للنش��اط االقتص��ادي، والتي 
أظه��رت تباط��ؤاً كبيراً في الرب��ع األول من الع��ام 2015. ويتوقع 
معظ��م المراقبين اآلن نمو الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة 
في الربع األول بين 0 % و1 %، وقدموا ثمانية أس��باب لتفسير هذا 

التباطؤ.
1. قوة الدوالر األميركي تلحق الضرر بالصادرات. منذ حزيران/
يونيو العام 2014، ارتفع مؤشر سعر صرف الدوالر الحقيقي بنسبة 
11.5 %، األم��ر الذي حّد من القدرة التنافس��ية لصادرات الواليات 
المتحدة. ويرجع ذلك إلى برامج التيس��ير الكمي الضخمة في منطقة 
الي��ورو والياب��ان، فضالً عن موجة من برامج التيس��ير النقدي التي 
اعتمدها ما يقارب أربعة وعشرين من البنوك المركزية حول العالم. 
ومستقبالً، في إمكان االرتفاع المتوقع في قيمة الدوالر األميركي أن 

يظل عبئا على النمو في الواليات المتحدة وعلى أرباح الشركات.
2. األوض��اع المالية المش��ددة. عل��ى الرغم م��ن تراجع عائدات 
السندات الحكومية األميركية في الربع األول مقارنة بالربع السابق، 
تبيّ��ن بع��ض المقاييس األوس��ع نطاق��اً أن األوضاع المالية لألس��ر 
والش��ركات تزداد صعوبة. فقد اتس��عت هوامش الفائ��دة بين البنوك 
وعلى قروض الشركات. وعالوة على ذلك، يبدو أن أسعار المنازل 
ق��د تراجع��ت في ع��ام 2015، وهو م��ا يقلل من قدرة األس��ر على 

الحصول على قروض.
3. انكماش األس��عار. تراجع معدل التضخم الس��نوي في مؤش��ر 
أس��عار المس��تهلكين في الوالي��ات المتحدة إلى ما تح��ت الصفر في 
كانون الثاني/يناير ووقف عند نس��بة 0.0 % في شباط/فبراير. كما 
أن هذا المعدل قد ينخفض أكثر في األش��هر المقبلة بس��بب انخفاض 
أس��عار النف��ط، مما يزيد من مخاطر الدخول ف��ي مرحلة طويلة من 

انخفاض أسعار النفط وقوة الدوالر تلحق الضرر بالصادرات

ثمانية أسباب وراء تباطؤ االقتصاد األميركي والنمو
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ش��ركات مدمرة جزئياً وهذه الشركات أعيد 
معظمها الى العمل واالنتاج من خالل متابعة 
واق��ع عم��ل الش��ركات ومن خ��الل تأمين 
مستلزمات عودتها. وقد نجحنا فعالً في اعادة 
معظم الش��ركات المدمرة جزئي��ا الى العمل 
واالنتاج، وعلى س��بيل المثال شركة الدبس 
وشركة الكابالت وشركة المحارم والزجاج 
والكونس��روة والدهانات والش��ركة العربية 
للصناعات الطبية )تاميكو( والشركة االهلية 
للمنتجات المطاطية وغيرها من الش��ركات. 
وحالي��اً أعي��دت ش��ركة كابالت حل��ب الى 
االنت��اج بنس��بة انتفاع من طاقته��ا االنتاجية 
بحدود 40 %، وتستمر الجهود على المنوال 

نفسه إلعادة تأهيل باقي اقسام الشركة.
أال يحتاج البناء مجدداً أمواالً طائلة؟

هذا هو بالفعل محور القس��م الثاني، حيث 
ان الشركات المدمرة كلياً تحتاج الى رؤوس 
اموال كبيرة واستثمارات ضخمة، وفي ظل 
الحالة المالية القائمة حاليا في وزارة الصناعة 
فق��د أرجئ��ت اع��ادة تأهي��ل هذه الش��ركات 
ال��ى مرحلة الحقة، ف��وزارة الصناعة لديها 
امكانيات ليس��ت كبي��رة ولديها أولويات وقد 
وظفت االمكانيات لتحقيق االولويات. وعلى 
سبيل المثال فإن ش��ركة الصناعات الدوائية 

كثيرة هي القطاع���ات التي تضررت من 
األزمة التي تمر بها س���ورية إال أن االكثر 
تضرراً كان قطاع الصناعة السورية بالنظر 
إلى أنها كانت تمتد على أراضي الدولة كلها 
في مختلف المحافظات من دون اس���تثناء 

ولمختلف أنواع الصناعات.
أضرار الصناعة من األزمة القائمة حالياً 
الصناعية  القطاع���ات  في س���ورية وأكثر 
خس���ارة في ه���ذه المرحل���ة، إضافة إلى 
مصي���ر عمال المنش���أت المدم���رة ورؤية 
وزارة الصناعة الس���ورية للمرحلة المقبلة 
مع تقديراتها لتكاليف إعادة إعمار القطاع 
الذي يوص���ف بأن���ه قاطرة النم���و، كلها 
ملفات وأخرى غيرها ناقش���تها مجلة البنك 
والمس���تثمر مع وزير الصناعة الس���وري 

كمال الدين طعمة.
وفي ما يلي نص الحديث:

بعد سنوات أربع على األزمة بكل ما فيها 
من دمار وتخريب كيف هو المش���هد العام 

للصناعة السورية؟
كم��ا ه��و معل��وم ف��إن الحامل الرئيس��ي 
لالقتصاد الوطني يتمث��ل بقطاعي الصناعة 
والزراع��ة، وبالتال��ي ف��ان تدمي��ر الدول��ة 
الس��ورية بحس��ب اعتق��اد ورأي العصابات 
االرهابي��ة المس��لحة يكون م��ن بوابة تدمير 
االقتصاد الس��وري، وذلك يتحقق من خالل 
تدمير الصناعة السورية. في كل يوم يحصل 
اعت��داءات على مناط��ق ينجم عنه��ا تدمير 
بعض المنش��أت، فعندما دخل االرهاب الى 
ادلب دمرت شركتين للغزل والنسيج ومحلج 
لالقط��ان، وعندما دخل االرهاب الى منطقة 
الدخاني��ة ف��ي ريف دمش��ق دمروا ش��ركة 
للصناع��ات النس��يجية )ش��ركة الصناعات 
الحديث��ة(. اذاً الصناع��ة تت��أكل بفعل تدمير 

االرهاب لمنشآتها.
ما ه���و دور وزارة الصناعة في كل ذلك 
ما دامت بنيتها التحتية في مرمى االرهاب؟
عل��ى ارض الواقع قامت وزارة الصناعة 
بتصني��ف الش��ركات ال��ى قس��مين، االول، 

أعطي��ت االولوي��ة عل��ى ش��ركة البيرة الن 
ال��دواء يم��س حي��اة المواطن الس��وري من 
الرضيع وحتى المس��ن، اما البيرة فهي منتج 
كمال��ي يمكن االس��تغناء عنه حالي��ا، أي ان 
وزارة الصناعة وضمن االمكانيات المتاحة 
تصرفت ضمن االولويات، مع االش��ارة الى 
ان بع��ض الش��ركات كانت بحال��ة جيدة ولم 
تص��ب ب��أذى اال انها افتقدت الم��ادة االولية 
بفعل تقطع اوص��ال الطرقات وبفعل وجود 
المادة االولية خارج المنطقة التي توجد فيها 
المعام��ل كما ه��و الحال بالنس��بة لالقطان، 
فالقطن يزرع بمعظمه في الجزيرة السورية 
)الرقة والحس��كة ودير ال��زور( في حين ان 
ش��ركات الغزل توجد في الس��احل السوري 
والمنطق��ة الوس��طى، وبالتال��ي لم نس��تطع 
كوزارة تمرير االقطان من مناطق تواجدها 
الى مناطق معامل الغزل. وللتغلب على هذه 
المش��كلة قمن��ا بإجراء تش��اركية مع القطاع 

الخاص من خالل تجربة التشغيل للغير.
هل من جدوى من هذه التجربة في الفترة 

الحالية وكيف باشرتم بها؟
لق��د اعلن��ت وزارة الصناع��ة ع��ن ذل��ك 
وأعلمت غ��رف الصناعة ووضعنا المعامل 
تح��ت تص��رف الصناعيي��ن عل��ى ان يأتوا 
بالمادة االولية بمعرفته��م وبالطرق المتاحة 
له��م وبالمرون��ة التي يتمتعون به��ا. ومقابل 
ذلك تأخذ ال��وزارة كل النفق��ات الثابتة التي 
تترت��ب عل��ى المعم��ل من روات��ب وأجور 
ونفقات مياه وكهرباء وتهالك آالت وغيرها، 
وبالفع��ل اس��تطعنا ان نب��رم عق��وداً لخمس 
شركات وثالث محالج وشركتي زيوت الن 
القطن ينج��م عنه بذور والب��ذور تذهب الى 
ش��ركات الزي��وت لتنتج بذور زي��ت القطن 
ومدة الكسبة المستعملة في الخلطات العلفية. 
نجحت ال��وزارة اذاً في ه��ذا الملف وحققت 
اي��رادات تزي��د عل��ى 4.6 ملي��ارات لي��رة 
س��ورية وتم تأمين اقطان بكميات تكفي حتى 
نهاية العام حيث يكون الموسم الجديد قد حل 
وق��د يكون الوضع االمني قد تحس��ن لنتمكن 

كمال الدين طعمة

وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة ل�“البنك والمستثمر”:

القطاع تضرر كثيراً ونسعى إلعادة إطالق العجلة
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الصناعة بشكل عام.
مش���اريع عدة جديدة تناولها النقاش في 
وزارة الصناعة ورئاس���ة مجلس الوزراء، 

ماذا عنها؟
يمكن الق��ول أن هناك مش��اريع جديدة تم 
اقراره��ا، كما ت��م االعالن عنه��ا وهي قيد 
الدراس��ة حاليا” وتنتظر الوزارة ان تس��فر 
نتائج الدراس��ات عن تثبيت هذه المعامل كما 
هو الحال بالنسبة لدراسة انشاء معمل إلنتاج 
عبوات البريفورم التي تعبأ بها المياه المعدنية 
والمي��اه المتوفرة، ومعمل آخر لتعبئة المياه، 
أي خط انتاجي جديد، اضافة الى معمل ثالث 
إلنتاج السيرومات في الالذقية ومعمل رابع 
إلنت��اج الخميرة، ولكن ت��م التريث فيه قليال 
بسبب عدم وجود مادة الموالس التي يفرزها 
انتاج السكر من الشمندر، فعندما ينتج السكر 
يتم افراز مادة ثانوية تدعى الموالس تستخدم 
في انتاج الخميرة وان لم يوجد الش��مندر فلن 
توج��د ه��ذه الم��ادة وبالتالي ما م��ن امكانية 
إلنتاج الخميرة، وان اردنا استيراد الموالس 
إلنت��اج الخميرة تنعدم الج��دوى االقتصادية 
م��ن العملية بمجملها. ولذل��ك تريثنا في هذا 
المش��روع الى حين تحس��ن الوضع االمني 
ومعاودة انتاج الشمندر السكري الى ما كان 
عليه حيث بلغ في بعض الس��نوات الماضية 
1.8 مليون طن ثم تدنى الى 27 الف طن أي 
ما من كميات موالس اقتصادية رابحة وذلك 

هو مجمل االمر.
وف��ي الس��ياق نفس��ه هن��اك مجموعة من 
المعامل التي ال تزال مش��اريع قيد الدراس��ة 
مث��ل معم��ل إلنت��اج العصائر ف��ي محافظة 
الالذقية وتسعى وزارة الصناعة الى تحقيق 
التش��اركية فيه مع وزارة الزراعة او اتحاد 
الفالحي��ن او مكت��ب تس��ويق الحمضي��ات 
لضم��ان تس��ويق الم��ادة االولي��ة ولضمان 

استمرارية المعمل في االنتاج.
م���ا هو الرق���م التقريبي لألض���رار التي 
تكبدتها الصناعة السورية بشكل عام نتيجة 

االزمة؟
االرق��ام الت��ي ت��م احصاؤه��ا ال تعك��س 
قيمة االض��رار ألنها قيم��ة دفترية، فمعمل 
للصناعات الدوائية مثل معمل تاميكو، آالته 
وتجهيزاته وخطوط االنتاج فيه تم ش��راؤها 

من احضار االقطان واالس��تغناء عن تجربة 
التش��غيل للغير، وبغير ذلك تس��تمر المعامل 
والش��ركات بنفس التجرب��ة مع تالفي بعض 
المالحظ��ات التي ظهرت نتيجة التجربة في 

المرة االولى.
ألم تتمكنوا من تش���غيل بعض الشركات 

المتوقفة لسبب أو ألخر؟
بصراح��ة هن��اك بع��ض الش��ركات التي 
توقف��ت فعالً لع��دم تأمين الم��ادة االولية لها 
بس��بب وضع آب��ار الغاز خ��الل الفترة التي 
مضت كم��ا هو الح��ال في الش��ركة العامة 
لألس��مدة حيث توقف معملي س��ماد اليوريا 
وس��ماد نت��رات االمونيوم، ومؤخ��راً وبعد 
مطالبات عدي��دة وافقت اللجن��ة االقتصادية 
وكذل��ك رئيس مجلس ال��وزراء على تزويد 
الش��ركة لمدة ثالثة اشهر قابلة للتمديد بكمية 
من الغ��از بحدود 1 مليون متر مكعب يومياً 
م��ن اص��ل الكمي��ات المنتجة والت��ي تذهب 
بمعظمها لش��ركات الكهرباء. وقد عاد هذان 
المعم��الن للعم��ل واالنت��اج، وقيم��ة انتاج 
المعم��ل الواحد ف��ي اليوم الواح��د نحو 35 
مليون ليرة س��ورية بطاقة انتاجية تصل الى 

1000 طن يومياً.
ماذا عن الش���ركات التي كانت تش���تغل 

بنتاج المحاصيل االستراتيجية؟
في الحقيقة هناك شركات أخرى لم تتمكن 
الوزارة من تش��غيلها رغم س��المة وضعها 
الفني بس��بب عدم تأمين الم��ادة االولية مثل 
الس��كر، ف��كل انتاج الش��مندر الس��كري في 
الموس��م الزراع��ي لعام 2013 ل��م يتجاوز 
41 الف طن وهي كمية تكفي لتشغيل معمل 
واحد لمدة 15 يوما، وفي موسم عام 2014 
تق��در الكمي��ات بحوالى 27 ال��ف طن وهي 
كمي��ات ال تكفي لتش��غيل معم��ل واحد لمدة 
تق��ارب 10 ايام، وبالتالي ف��إن هذه المعامل 
توقف��ت ألس��باب خارجة ع��ن ارادة العمال 
واالدارة، وبع��ض المعام��ل اعلنت الوزارة 
ان يصار الى تشغيلها بغرض تكرير السكر 
بحيث نس��تورد الس��كر الخام االحمر ونقوم 
بتكري��ره بما يحق��ق قيمة مضاف��ة وبالتالي 
فاله��دف من ذلك تغطية رواتب العمال حتى 
ولو م��ن دون ربح وان تحق��ق ذلك في هذه 
الظروف ف��ان ذلك يعد انج��ازاً، وهذا واقع 

بأس��عار صرف للدوالر ال تتجاوز 50 ليرة 
فم��ا دون بل ان بعضها وصل الى 30 و20 
ليرة س��ورية، وان اردنا، تأسيسا على ذلك، 
ان نق��ول قيمة خط االنتاج هذا مليون دوالر 
نجده��ا بالقيم��ة الدفترية ال تتج��اوز 40 أو 
50 مليون ليرة س��ورية في افضل الحاالت، 
وبالتال��ي فالقي��م المقدرة هي قي��م دفترية اما 
القيم االس��تبدالية فهي قي��م اكبر بكثير أي ما 
كان س��عره مليون دوالر بات اليوم يس��اوي 
300 مليون ليرة س��ورية وم��ن هنا ال تعبر 
ارقام االضرار عن حقيقة الواقع اضافة الى 
ان عام��ل التضخ��م والعقوب��ات االقتصادية 
التي تؤثر سلبا” وتحمل تكاليف اضافية على 
العملي��ة االنتاجية كله��ا عوامل تدخل ضمن 
التكاليف وقيم االضرار كما ان فوات االنتاج 
وتعطل الش��ركات واآلالت ودف��ع الرواتب 
للعم��ال دون أي انتاج وعم��ل كله اضرار. 
وبعبارة اخرى فإن االضرار قد قدرت بمبلغ 
230 مليار ليرة س��ورية ولكننا نش��دد على 
انه��ا اضرار دفترية اما ان اردنا ان نعتمدها 
كأرق��ام اس��تبدالية فالرقم يج��ب ان يضرب 
بخمس او ست امثال أي ما بين 1150 مليار 

ليرة الى 1380 مليار ليرة سورية.
الصناعية  القطاع���ات  أكث���ر  هل حددتم 
المتضررة بين العام والخاص كون البعض 
يقول بانها الهندس���ية والبعض االخر يصر 

على انها النسيجية؟
مما ال شك فيه اننا نحتسب القطاع الخاص 
في كل إحصاءاتنا لجهة ان وزارة الصناعة 
معنية بالقطاع الصناعي العام والخاص على 
حد س��واء، وان اردن��ا اعتماد حلب كنموذج 
معياري نقول ان الصناعات تتركز في حلب 
كم��ا ان المدين��ة الصناعية في الش��يخ نجار 
كان��ت تض��م 1100 معم��ل ف��ي حالة عمل 
وانت��اج، اما اليوم ف��ان المعامل المنتجة فيها 
ال تتج��اوز 300 معمل وه��و رقم متأتي من 
جهود مبذول��ة من وزارات متع��ددة كالنفط 
والكهرباء والصناعة وغيرها. وقد تم اعادة 
هذه المعامل للخدمة في حين ما زالت معامل 
أخرى كثيرة خارج السيطرة ولم يتم احصاء 
اضراره��ا كما لم يتم معرفة واقعها الحقيقي 
بس��بب خروجها ع��ن الس��يطرة. والى ذلك 
الحين ال يمكن تحديد ارقام دقيقة لألضرار، 
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القطاع الصناعي غير متوفرة حالياً.
حاالت وش���بهات فساد كش���فتموها في 
بعض المؤسس���ات الصناعي���ة، هل وقف 
االمر عند هذا الحد ام انكم مس���تمرون في 

هذا النهج؟
تق��وم وزارة الصناع��ة بتقيي��م أداء عمل 
الش��ركات بش��كل مس��تمر، ومع نهاية عام 
2014 وخ��الل الربع االول من عام 2015 
الحال��ي بدأت نتائج اعمال الش��ركات تظهر 
م��ن خ��الل الميزاني��ات الختامي��ة، فأجرينا 
تقويم اداء وقمنا بدراسات تحليلية أي لم نكن 
ف��ي وزارة الصناعة نحابي احدا وكان الرقم 
ه��و معيار التقييم فالرقم صادق ال يكذب وال 
يحابي احداً وعندما نحلل تحليالً رقمياً نكون 
قد وضعنا االمور في نصابها الصحيح، ففي 
احدى الش��ركات وخ��الل التقيي��م وجدنا ان 
البعض ظاه��راً رابح وفي التحليل لمالي بدا 
خاسراً، أما عن كيفية حصول ذلك فمرّده ان 
البعض ضمن هذه الش��ركة قام بإعادة تقييم 
مخازين المنتج��ات الجاهزة والمواد االولية 
المتوف��رة لدي��ه ووفق��اً الرتفاعات أس��عار 
الص��رف الجدي��دة ارتفعت قيم��ة المخازين 
عم��ا كانت عليه في بداي��ة العام، فاعتبر انه 
حقق ربحاً بينما في الحقيقة كانت الشركة في 
حالة انتاج بنسب متدنية لم تصل الى مستوى 
التعادل أي انه خاسر كون ربحه ليس انتاجياً 
بل هو ربح ناجم عن اعادة تقييم المخزون.

تحدثتم س���ابقاً عن انفاق يتجاوز المنطق 
والمعقول، ماذا عنه؟

لق��د الحظنا في بع��ض الش��ركات زيادة 
كبي��رة في االنفاق الجاري بحيث لم يكن من 
تناس��ب بين االنفاق الج��اري ومعدل تحقيق 
وتنفي��ذ الخطط االنتاجية يعن��ي ان الموازنة 
وضعت لخط��ة إنتاجية معينة فإذا نفذت 50 
% منها ينبغي اال اص��رف كامل الموازنة. 
فهناك بنود في الموازنة تس��مى نفقات ثابتة 
تدف��ع ف��ي حال كانت الش��ركة ف��ي عمل أو 
انت��اج او كان��ت متوقفة في حي��ن توجد في 
نف��س الميزاني��ة بنود اخرى تس��مى تكاليف 
متغيرة وهي مرتبطة باإلنتاج وال يجوز ابداً 
ان يزيد معدل انف��اق التكاليف المتغيرة عن 
معدل تحقي��ق الخطة االنتاجي��ة، وقد وجدنا 
في بعض الشركات ان هناك خلالً كبيراً بين 

وبالرغ��م م��ن ذلك فهن��اك رؤى مس��تقبلية 
لوزارة الصناعة موضوعة كاس��تراتيجيات 
وخطط عمل مستقبلية وكلها تنتظر عاملين: 
االول منهم��ا عامل االم��ن واالمان وعامل 
توف��ر الس��يولة المالي��ة وه��ذا ان ش��اء هللا 
س��يتحقق بالتوازي مع عودة االستقرار الى 

ربوع سورية كاملة.
أليس م���ن قطاعات تض���ررت اكثر من 

غيرها؟
م��ن نافل��ة الق��ول أن الصناعة الس��ورية 
كله��ا تض��ررت وان اردت التحديد أقول ان 
وزارة الصناع��ة وجهاته��ا التابعة تعرضت 
ألضرار ومنها قطاع الصناعات الهندس��ية 
الذي دم��رت من ضمنه ش��ركة بردى التي 
كانت تنت��ج الب��رادات والغس��االت وافران 
الغ��از واالدوات المنزلي��ة، ام��ا ان تحدثن��ا 
ع��ن الصناعات الكيميائية فنقول ان ش��ركة 
الصناعات الدوائية “تاميكو” التي كانت من 
مفاخر ش��ركات القطاع الع��ام والصناعات 
الدوائية في الشرق االوسط قد دمرت بشكل 
كام��ل، ولذلك فاألض��رار جس��يمة وكبيرة 
ونالت الحجر والش��جر كما نالت البشر وال 
يوجد في القطاع الصناعي ناحية أو جزء لم 
يتضرر وكما طالت االزمة كل بيت سوري 
قطاع��ات  كل  بأضراره��ا  طال��ت  فكذل��ك 

الصناعة السورية عامة كانت ام خاصة.
يعني لم تتمكنوا من تحديد تكاليف اعادة 

اعمار القطاع الصناعي السوري؟
ال��ى االن ل��م يت��م احصاء كل الش��ركات 
المتضررة حتى يتم تقدير الرقم، اضافة الى 
ان القيم لم تس��تقر بعد أي ان س��عر ضرف 
ال��دوالر م��ا زال غير مس��تقر وكذلك امور 
اخ��رى وال اريد ان اعل��ن ارقام يتبين الحقا 
انه��ا غير صحيحة بل ال ب��د لنا في الحديث 
ع��ن قطاع هام وحيوي كالصناعة ان ننطلق 
من أس��س متينة وهي اس��س غي��ر متوفرة 
حاليا” أي ما من مقياس دقيق تقاس بموجبه 
التكالي��ف وعل��ى س��بيل المثال فان تحس��ن 
الحال��ة االمنية ورفع العقوب��ات االقتصادية 
الجائرة المفروضة على الشعب السوري من  
شأنها ان تسمح لنا بشراء اآلالت واستيرادها 
بسعر اقل مما هي عليه حالياً، ولذلك فالمعيار 
في احتساب التكاليف المزمعة إلعادة اعمار 

معدل تحقيق الخطة االنتاجية واالنفاق على 
التكالي��ف المتغيرة فأحلنا بعض الملفات الى 
الهيئة المركزية للرقاب��ة والتفتيش للمعالجة 
واتخاذ االج��راءات الالزمة كما قمنا بتبديل 
بعض االدارات التي لمس��نا لديه��ا تقصيراً 
او فس��اداً م��ع التأكي��د على ان عم��ل التقييم 
مس��تمر وال يتوق��ف ابداً مهم��ا كان الحال، 
ألنن��ا عندما قمن��ا بالتقييم أعطين��ا توجيهات 
وه��ذه التوجيه��ات بحاجة ال��ى متابعة ومن 
خ��الل المتابعة نس��تطيع ان نض��ع القاطرة 
على السكة وان ندفعها إلى األمام في تحقيق 
المهام وااله��داف المناطة بها وتأمين حاجة 
المواط��ن م��ن الس��لع والخدمات وبأس��عار 
تنافس��ية وبم��ا يحقق ج��دوى اقتصادية لهذه 

الشركات.
بعد تدمير وتوقف الكثير من المنشآت كم 
يبل���غ حجم قوة العمل التي باتت عاطلة عن 

العمل ذلك؟
ال يوج��د أي عامل من دون معاش فالدولة 
متكفل��ة برواتب كاف��ة العم��ال الذين توقفت 
شركاتهم عن العمل بفعل االزمة وكانت كتلة 
الرواتب واالجور ف��ي وزارة الصناعة قبل 
األزمة تصل الى 23 مليار ليرة س��ورية اال 
اننا قمنا باتخاذ بع��ض االجراءات وبموافقة 
رئاس��ة مجل��س ال��وزراء حيث نقلن��ا عمال 
الش��ركات المدمرة كلياً الى خ��ارج الوزارة 
مع الحف��اظ الكامل والتام على حقوق العامل 
بحيث تس��تفيد منهم تلك ال��وزارات بأعمال 
مشابهة ألعمالهم وبحيث يخف العبء المالي 
عن وزارة الصناعة أي ان شركة مثل شركة 
إنتاج البي��رة دمرت بالكام��ل وتحتاج اعادة 
تأهيل وبناء وخطوط انتاج جديدة وبالمجمل 
فإنها تحتاج مبلغاً ال يقل عن 10 مليارات ليرة 
سورية حتى تنهض من جديد وتعاود االنتاج، 
وباعتب��ار المبل��غ غي��ر متوفر ك��ون اعادة 
تأهيلها ليس��ت من االولوي��ات فمن المنطقي 
اال تستمر الوزارة بدفع رواتب عمالها البالغ 
عدده��م 800 عام��ل أو 1000 عامل بكتلة 
رواتب س��نوية تصل الى مليار ليرة سورية 
فارتأين��ا ان ننقلهم الى جهات أخرى وعندما 
يُعاد بناء الش��ركة تؤّمن ف��رص عمل جديدة 
العملية االنتاجية بكل كفاءة واقتدار.لجيل الش��باب حت��ى يكون ق��ادراً على قيادة 

51



مقابلة

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2015

الس��ورية لبيعها خارجا واالستفادة من ثمنها، 
م��ع التأكيد ان بعض معام��ل هذه الصناعات 
كانت في الس��نوات االخيرة قبل االزمة تنتج 
خط��وط انتاج لمعامل اخرى، وعليه فقد وقع 
على هذه الصناع��ات ضرراً اكبر من غيرها 
من الصناعات األخرى بمراحل، مش��يراً الى 
ان الكثير من المعامل التي س��رقت ونهبت تم 
ترحيلها الى دول مجاورة حيث شوهدت هناك.
وعن حصة الصناعات الهندس��ية السورية 
من االس��واق العالمية في الفترة الحالية، قال: 
ان ه��ذه الصناع��ات كانت تص��در منتجاتها 
الى مختل��ف دول العالم حيث كانت موجودة 
في نح��و 43 دول��ة ومنه��ا ألمانيا والس��ويد 
وكندا، اضافة الى تصديرها لفائف األلمنيوم 
واأللمنيوم الخام، الفتاً الى ان هذه الصناعات 
كانت تصدر بشكل خاص خطوط انتاج المواد 
الغذائية لمعامل خارجية، اضافة الى صناعة 
الحدي��د ذات االنت��اج عالم��ي المواصف��ات، 
معتب��راً ان حج��ر الزاوي��ة ف��ي تط��ور هذه 
الصناع��ة في فترة ما قب��ل االزمة هو مهارة 
وخبرة العمالة الس��ورية التي تعد بالرغم من 

كفاءتها االرخص في المنطقة.
الصناعة ترمم مرافقها

واك��د الس��اعور ان الصناعة ب��دأت ترمم 

تمثل غرفة صناعة دمش���ق وريفها حلقة 
مركزية، تتحم���ل اعباء وهم���وم ومطالب 
صناعيي س���ورية ككل. وهناك فئة ضخمة 
من صناعيي المحافظات االخرى يتواجدون 
حاليا في دمش���ق ويعملون بالتكامل معها، 
فالمصانع والمعامل في دمش���ق ومحيطها 
عاودت العمل واالنتاج وكأن ش���يئاً لم يكن، 
ل���ذا كان ال بد م���ن االنطالق ال���ى القطاع 
الصناعي الخاص عبر بوابة غرفة صناعة 
دمشق ووريفها من خالل قطاعاتها الرئيسية 

الهندسية والغذائية والكيميائية.
وفي هذا الصدد، أك��د عضو مجلس ادارة 
غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس قطاع 
الصناعات الهندسية عدنان الساعور لمجلة 
البنك والمستثمر، أن الصناعات الهندسية تعد 
من أبرز فروع الصناعة السورية خالل فترة 
ما قبل االزمة لتنوع منتجاتها وتطورها السريع 
قياساً الى غيرها من الصناعات، لدرجة باتت 
معها هذه الصناعة قب��ل االزمة تنتج خطوط 

إنتاج كامل لمعامل ومصانع جديدة.
القطاع الهندسي األكثر تضرراً

وعن المشهد العام للصناعات الهندسية بعد 
س��نوات اربع من الحرب والدمار والحصار 
االقتصادي المفروض على الشعب السوري، 
ق��ال الس��اعور: ان القط��اع الهندس��ي اكثر 
القطاع��ات تض��رراً نتيج��ة الح��رب، وان 
الصناع��ات الهندس��ية كانت هدف��اً للتخريب 
والتدمير والنهب والسرقة كون المواد المعدنية 
يمكن التصرف بها بيعاً أو تحويالً ألغراض 
اخرى، وعلى اعتب��ار انها تقوم على معدات 
وآالت وخطوط انتاج معدنية، فقد عانت اكثر 
من القطاعات االخرى، اضافة الى ان الكثير 
من معاملها تحولت الى مقرات للمجموعات 
المس��لحة بس��بب متانة بنيانها وقدرتها على 

تحمل هذا النوع من الصناعة الثقيلة.
واشار الى نتائج خلصت اليها دراسات غرفة 
صناعة دمش��ق وريفها تقول بأن مجموعات 
كثيرة من المسلحين كانت تضع نصب اعينها 
س��رقة وترحيل معامل الصناعات الهندس��ية 

نفسها وتبني نفسها من جديد لجهة أن المنطلق 
في عملي��ة الترميم والنهوض ه��ذه كانت مع 
بداي��ة الع��ام المنصرم 2014 حيث باش��رت 
الصناعات الهندس��ية سد الثغرات التي لحقت 
بسالس��ل االنت��اج خالل س��نوات ث��الث من 
الح��رب )قبل بداي��ة النهوض(، الفت��اً الى ان 
منتجي هذا النوع من الصناعات باتوا يعتمدون 
اسلوباً جديداً في تالفي الخسارات التي لحقت 
بهم ليتمكنوا من النه��وض مرة اخرى، حيث 
يعمد لفيف من الصناعيين الى تجميع انفس��هم 
وتكوي��ن تكتل صناعي في خطوة من ش��أنها 
اح��داث عناقيد صناعية تخصصية يتولى كل 
مفصل من المفاصل فيها انتاج جزء من الحلة 
النهائية للسلعة النهائية، لما لذلك من اهمية جّمة 
في تصريف االنتاج، كما ان هذا التكتل يؤمن 
القوة لكل صناعي من خالل التكامل مع غيره.
االنتاجي��ة  العجل��ة  ان  الس��اعور  ورأى 
الصناعي��ة ع��ادت الى ال��دوران مرة اخرى 
ول��و ببطء، وعليه فمن واجب الصناعيين ان 
يتحدوا يداً بيد ويتماس��كوا في الفترة المقبلة، 
مؤكداً ان الصناعة السورية في الفترة المقبلة 
ستكون قد استعادت الجزء االكبر من نشاطها 
وحيويتها كما ستعاود تطوير وتحديث نفسها 
لتع��ود متطورة ومتقدمة كم��ا كان حالها قبل 

تعرضها للتخريب والتدمير والسرقة.
وأكد أن الدولة السورية تعد المساند االكبر 
للقطاع الصناعي الخاص في المرحلة الحالية 
م��ن خالل تقديم كل التس��هيالت والمحفزات 
والمزاي��ا الالزمة لمع��اودة االنتاج مع االخذ 
في االعتب��ار ان الدولة اعلن��ت في اكثر من 
مناس��بة ان الصناعي السوري شريك للقطاع 
الصناعي الع��ام في اعادة البن��اء واالعمار، 
منوه��اً بفرص العم��ل التي يؤمنه��ا القطاع 
الخاص الصناعي والتي كانت تصل الى 200 
الف فرصة عمل، في حين عاودت االن وبعد 
تدني الرقم كثيرا تأمين 115 ألف فرصة عمل 
نتيج��ة اغالق الكثير من المعامل والمصانع، 
ان يخلق االف فرص العمل الجديدة.ولكن توس��ع نطاق العمل الصناعي من شأنه 

عدنان الساعور

رئيس قطاع الصناعات الهندسية في غرفة صناعة دمشق:

الصناعة ترمم مرافقها والتكتل وسيلة لتجاوز األضرار
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التي اقيمت عليها.
المنتج الغذائي السوري

وعن االس��واق الخارجية، قال قلعه جي: 
ان المنت��ج الغذائ��ي الس��وري ال زال ف��ي 
االس��واق العربي��ة والدول المج��اورة يحتل 
موقع��اً مهماً، بل ان بع��ض الدول المجاورة 
ما زالت تشهد تفوق المنتج السوري وتفرده 
بالص��دارة بي��ن كل المنتجات ال��واردة اليها 
بموج��ب اتفاقي��ة التج��ارة الح��رة العربي��ة 
رغم المنافس��ة، الفتاً ال��ى ان هذه المنتجات 
تص��در الى الدول العربية واوروبا، ومذكرا 
بالتواج��د الصناع��ي الس��وري الكثي��ف في 
مع��رضGolf Food للغذائي��ات الذي يقام 
في دبي باعتباره المعرض االشهر واالبرز 

عالميا في مجال االغذية والتغليف.
مص���ر،  الع���راق،  االردن،  ان  وبيّ���ن 
الس��عودية، االمارات العربية المتحدة وقطر 
تعتب��ر اب��رز وجه��ات المنتج��ات الغذائي��ة 
الس��ورية على المس��توى العرب��ي في حين 
تتواج��د هذه المنتج��ات في كل م��ن هولندا 
وبلجيكا وفرنسا واسبانيا اضافة الى تواجدها 
ف��ي الوالي��ات المتح��دة االميركية نفس��ها، 

وباألخص للجاليات العربية فيها.
أم��ا اميركا الاتينية، ف��ا يصّدر اليها من 

ش���دد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة 
الصناعات  دمش���ق وريفها ورئيس قطاع 
الغذائي���ة طالل قلع���ه جي في ح���وار مع 
البنك والمس���تثمر، على أهمية وحساسية 
القطاع الغذائي في الفت���رة الحالية بالنظر 
الى الظروف العامة التي تمر بها سورية، 
مش���يراً إلى ان الس���وق الس���ورية وبعد 
س���نوات اربع ونيف من الح���رب والدمار 
على ارض سورية لم تش���هد فقدان سلعة 

غذائية واحدة.
واعتبر ان هذا القطاع قادر على النهوض 
واالس���تمرار رغم كل وي���الت الحرب وما 
الكميات المصدرة والمنتجات الموجودة في 
االسواق السورية واسواق الدول المجاورة 
وحتى االوروبي���ة اال دليل حقيقي على بدء 

تعافي الصناعات الغذائية.
وأكد قلعه جي في الوقت نفس��ه ان اسعار 
المنتج��ات الغذائي��ة ف��ي الس��وق المحلي��ة 
الس��ورية مرتفعة، عازيا” ذل��ك الى تذبذب 
س��عر ص��رف الدوالر م��ن جه��ة وارتفاع 
كلف المواد االولية الداخلة في هذه الصناعة 
م��ن جهة اخرى، معتب��راً ان هذين العاملين 
س��بب رئيس��ي لمعاناة الصناعي الس��وري 
ناهيك بعوامل اخرى تس��اهم وبشكل رئيسي 
في زي��ادة األكاف كالنقل بي��ن المحافظات 
الس��ورية والكهرب��اء وانقطاعاته��ا، وكذلك 
بقية حوامل الطاقة التي تسبب ارتفاعا مهما 
ف��ي الكلف التي تكون نتيجتها ارتفاع س��عر 
المنتج النهائي والفارق س��يتحمله المستهلك 
بالطبع، مع االشارة الى ان أياً من االطراف 
انفس��هم  الصناعيي��ن  أو  الحكوم��ة  ان كان 
أو حتى المس��تهلك، ال يملك عصا س��حرية 
لتغيي��ر المعادل��ة كون الح��رب تبقى في أي 
زم��ان وم��كان ذات تبعات س��لبية على كل 
القطاع��ات، وان كان��ت الصناع��ة االكث��ر 
تض��رراً في كل االح��وال بالنظر الى وجود 
معامل وخطوط انتاج ومبان ضخمة ال يمكن 
تغيير اطارها الع��ام، أي ان الصناعي يبقى 
رهن بمنش��آته وهذه االخيرة رهن باألرض 

هذه المنتجات اال قلياً بسبب اختاف الذوق 
الغذائي بشكل كبير.

وأكد ان منش��اة غذائية واحدة صدرت من 
م��ادة القه��وة لوحدها خال الع��ام المنصرم 
2014 كمي��ة تق��در بأالف االطن��ان، وعليه 
يمكن قياس الكميات المصدرة من الصناعات 

الغذائية السورية.
وطالب رئيس قطاع الصناعات الغذائية 
الجه��ات الصناعي��ة المش��رفة باس��تكمال 
تجاه  والتش��اركية  التكاملية  اس��تراتيجيتها 
الصناع��ي الس��وري م��ن خ��ال تاف��ي 
بعض العقب��ات والعراقيل التي تؤثر على 
عمله، حتى تكون االنطاقة أس��رع وأكثر 

وثوقي��ة.
رهان االستمرار رغم الظروف

كذل��ك أك��د قلعه جي، ان اس��تمرار قطاع 
الصناع��ات الغذائي��ة ناجم ع��ن قناعة لدى 
الصناعي الس��وري بأن اعادة بناء س��ورية 
س��تكون عبر البوابة الصناعية، وبالتالي ال 
بد من استمرار هذا القطاع مهما كلف الثمن، 
مع االخ��ذ بعين االعتبار ان ه��ذا النوع من 
الصناعات ال يحقق أي ربح في الفترة الحالية 
مراهنا على ان أي منش��اة صناعات غذائية 
ال تحقق ربحا بل يس��تهلك الصناعي فيها ما 
جناه س��ابقا ولكن االس��تمرار في هذا العمل 
نوع من االيمان بنهضة س��ورية مرة اخرى 
وه��ي نهضة ال بد ان ترتكز على الصناعة، 
ناهيك ع��ن عاملين أخرين غاية في االهمية 
أولهما هو العمالة التي س��اهمت في بناء هذه 
الصناع��ة والتي لها الحق في اس��تمراريتها 
مهم��ا كان الظ��رف المادي ضاغط��اً على 
الصناع��ي، وثانيهم��ا هو العام��ة التجارية 
نفس��ها التي عمل الصناعي على بنائها على 
مدى عش��رات الس��نوات واس��تحوذت على 

أسواق خارجية ومحلية.
وقال قلعه: انه من غير المعقول ان يتجاهل 
ه��ذا الجه��د خال س��نوات ارب��ع، وبالتالي 
كانت الظروف.فالصناعات الغذائية الس��ورية مستمرة مهما 

 طال قلعه جي

رئيس قطاع الصناعات الغذائية طالل قلعه جي:

نستمر باالنتاج وندعم السوق بالسلع المطلوبة
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ه��ذه المنش��أت وباش��روا العمل في المناط��ق اآلمنة حيث 
اتجه��ت االنظار الصناعية الى المدينة الصناعية في عدرا 
كونها من اكثر المناطق والمدن الصناعية اماناً في سورية 
كله��ا، وقد اقترن هذا االمان بالمرون��ة العالية التي قدمتها 
الحكومة تش��ريعيا الس��تيعاب كل المتغي��رات التي مرت 

بالقطاع الصناعي.
وق��د ازدادت المعام��ل التي تنتج في القط��اع الكيميائي، 
بحسب الحالق، كّماً ونوعاً واستوعبت عمالة بنسبة كبيرة 
وانتجت توليفة س��لعية ش��ديدة التنوع وع��ادت الى تغطية 
احتياجات االسواق المحلية السورية، باإلضافة الى معاودة 

استحواذها على اسواقها الخارجية بكل جدارة.
وأش��ار ال��ى ان منتجات قط��اع الصناع��ات الكيميائية 
الس��ورية تمكن من تحقيق هذه القفزات على الرغم من كل 
ويالت االزمة، كونه منتج يمتلك مقومات المنافسة ويتمتع 
بج��ودة عالي��ة ويخ��رج الى الن��ور تحت رقابة واش��راف 

الجهات الوصائية لضمان جودته.
واعتب��ر الحالق ان العام 2014 الماضي ش��هد نهوض 
هذا القطاع مرة جديدة، أما في الربع االول من العام 2015 
الجاري، فقد سجل حضور قوي لهذا القطاع في المعارض 
الخارجي��ة والداخلية، وكذلك في مهرجانات التس��وق عبر 

منتجاته.
استيعاب القطاع الكيميائي

وأش��ار الحالق الى ان القط��اع الكيميائي يعد الثاني في 
اس��تيعاب اليد العاملة في سورية، مؤكداً أن ما ينوف على 
200 ال��ف عامل يعمل في هذا القطاع، الفتاً الى محدودية 
ع��دد الي��د العاملة الخبي��رة كون الخبرات ق��د خرجت من 
البالد بس��بب ظروف االزمة، مما الق��ى عبئاً اضافياً على 
عات��ق الصناعيين في تدريب العمالة م��رة اخرى وتحمل 
بطء عم��ل بعضه��ا، ولكن بالنتيج��ة فالصناعة مس��تمرة 
والعام��ل غي��ر الخبير اليوم س��يراكم الخب��رة خالل زمن 

ق���ال رئي���س قط���اع الصناع���ات 
الكيميائية في غرفة صناعة دمش���ق 
وريفه���ا محمد أكرم الح���اق لمجلة 
البنك والمس���تثمر، ان ه���ذا القطاع 
حاف���ظ على تنوعه ول���م يفقد أيا من 
مكوناته رغم االزمة وظروفها، حيث 
ال ي���زال يش���مل صناع���ة المنظفات 
والصاب���ون والدباغ���ة والصناعات 
الجلدية والصناعات الدوائية البشرية 
والبيطري���ة واالس���مدة والمبي���دات 
وكذلك  االولية  ومواده���ا  والدهانات 
الصناعات الباستيكية بكل منتجاتها، 
أي انه ال يزال قطاعا كبيرا واساسيا 

في الصناعة السورية.
قطاع منتج

وبحس��ب الحالق، فإن ه��ذا القطاع 
كان ش��ديد النشاط واالنتاجية في فترة 
م��ا قب��ل االزمة كم��ا كان��ت خطوط 
انتاج��ه من اضخم الخطوط الصناعية 
في س��ورية ،مما خلق امامها اس��واق 
خارجي��ة كبيرة وافاق واس��عة للعمل 
والتع��اون والتصدي��ر لم تك��ن متاحة 
ألي صناعات اخرى، أما بعد االزمة 
فق��د اختل��ف الح��ال لجه��ة ان بعض 
الصناعيي��ن جمدوا اعماله��م واغلقوا 
منش��آتهم نتيجة عدم اس��تقرار اماكن 
وجوده��ا، الفتا الى ان قناعة تش��كلت 
ل��دى صناعيي القط��اع الكيميائي كما 
هو ح��ال الصناعيين الس��وريين كافة 
ان ما من مالذ او ملجا لهم اال سورية 

الوطن واالم.
م��ن  كثي��ر  ان  الح��الق،  واك��د 
الصناعيي��ن الكيميائيين ع��ادوا حاليا 
الى منش��آتهم وباشروا التقييم لمعاودة 
العمل ومنهم من باش��ر الترميم فعالً. 
اما الش��ريحة الثالثة منهم فقد باشرت 
االنتاج، الفتاً الى ان الصناعيين الذين 
ش��اءت الص��دف ان تك��ون منش��آت 
مصانعهم في مناط��ق غير آمنة نقلوا 

قياس��ي نظراً لضغط العم��ل وكثافته، 
ونت��اج ه��ذه العملية هو بالنهاية اس��م 
صنع في س��ورية وف��رص عمل لقوة 
العم��ل الس��ورية واي��رادات للخزينة 

العامة للدولة.
الصناع��ي  ان  الح��الق،  واعتب��ر 
الس��وري اثبت جدارة باستمراره في 
العمل واالنت��اج والصناعة بعد كل ما 
تعرضت له البالد، الفتاً الى ان المنتج 
الس��وري خس��ر ج��زء م��ن الحصة 
التس��ويقية في االسواق المحلية بسبب 
خ��روج فئة من المنش��أت من الخدمة 
ولهج��رة العمال��ة الخبي��رة أيضاً، مع 
االخ��ذ بعي��ن االعتبار ان ه��ذا االمر 
حدث ف��ي عامي 2012 و2013، أما 
ف��ي الع��ام المنص��رم 2014، فكانت 
تجربة الصناعي الس��وري في الغربة 
قد نضج��ت وتبين ل��ه ان بناء الوطن 
من داخ��ل الوط��ن هو الح��ل الوحيد 
ليعاود التأس��يس مرة اخرى، مراكماً 
خبرة نجمت عن معايش��ة الصناعات 
االخرى المنافس��ة، وكذل��ك حال من 
ل��م يغادر البالد، حيث عايش منافس��ة 
الس��لع المشابهة المس��توردة في فترة 
لم تك��ن الصناعة الس��وية قادرة على 
االنتاج، مما افرز سلعة مقبولة السعر 

وجيدة.
وتمنى الحالق على الحكومة وضع 
برامج متكاملة لحماية السلعة الوطنية 
م��ن سياس��ات االغ��راق الخارجي��ة 
الت��ي تتعرض لها، ال س��يما البضائع 
والمنتجات التركية التي تدخل بش��كل 
غير نظام��ي وانما عن طريق الحدود 
غي��ر المراقبة ف��ي بع��ض المناطق، 
الفت��اً ال��ى ان مكافح��ة وج��ود س��لع 
االغ��راق ه��ذه في الس��وق يكون من 
خالل ضبطه��ا ومصادرتها في منافذ 
بضائع مهربة لغراماتها.البيع بش��كل مباشر وتحميل من يحوز 

القطاع الكيميائي
يعد الثاني

في استيعاب اليد العاملة
في سورية

رئيس قطاع الصناعات الكيميائية محمد أكرم الحاق:

أعدنا التأسيس في دمشق ونتحضر إلعادة اعمار سورية
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سورية: آفاق للتعاون في مجال اإلعمار

بحث وزير األشغال العامة في سورية المهندس حسين 
عرنوس خالل لقائ��ه مؤخراً وفداً من جمهورية جنوب 
إفريقي��ا، آفاق التعاون بي��ن البلدين في مج��االت البناء 
واإلعم��ار، حيث قّدم عرضاً ع��ن عمل ومهام الوزارة 
والجهات المرتبطة بها، موضحاً أن الوزارة تحتاج إلى 
أكثر من 10 آالف آلية هندس��ية خالل السنوات القادمة 

منها 650 آلية كاحتياج عاجل وسريع.
بدوره، أكد سفير جنوب إفريقيا بدمشق شون بينفيلدت 
استعداد بالده للمساهمة في عملية إعادة اإلعمار، مشيراً 

إلى أنه يجري ترتيب زيارة لوزير االشغال لجنوب افريقيا من أجل دفع األمور إلى 
األمام بشأن النقاط المتعلقة باآلليات الهندسية وتنفيذ مشروعات إعادة اإلعمار. وقال 
بينفيلدت: إن جنوب إفريقيا مصممة على تعزيز العالقات الثنائية مع سورية والسيما 

أن هناك اتفاقيتين للتعاون السياسي واالقتصادي بين البلدين.

المهندس حسين عرنوس

صربيا: مشروع عقاري إماراتي  

أبرم��ت صربيا اتفاقا مع مس��تثمر م��ن أبوظبي يتعلق بمش��روع عقاري يتكلف 
مليارات الدوالرات، وهو األول لش��ركة إيغل هيلز العقارية ولرجل األعمال محمد 
العبار في وس��ط وشرق أوروبا. وتعتزم الشركة إنفاق 3 مليارات دوالر لبناء غابة 
زجاجية من الفنادق واألبنية اإلدارية والش��قق وأكبر مركز تسوق في البلقان وبرج 
بارتفاع 200 متر على مساحة مليوني متر مربع من األراضي غير المستغلة على 

ضفة نهر سافا. وينص االتفاق 
عل��ى االنته��اء م��ن نص��ف 
المش��روع ف��ي غض��ون 20 
عاما. وبموجب��ه تدفع صربيا 
تكاليف أعم��ال البنية التحتية 

)300 مليون يورو(.

أك��د وزي��ر اإلس��كان 
والتنمي��ة العمراني��ة في 
ولي��د  محم��د  س��ورية 
غزال خالل اجتماعه مع 
مجلس إدارة الهيئة العامة 
واالس���تثم�ار  للتطوي��ر 
العقاري مؤخراً، أن العمل 
ج��اٍر لوض��ع اللمس��ات 
تعدي��ل  عل��ى  األخي��رة 

القانون الناظم لعمل هيئ��ة التطوير العقاري، واصفاً 
القانون ب�“خارطة الطريق” التي ترتكز عليها الهيئة، 
لتس��اهم بش��كٍل متميز في عملية التنمي��ة العمرانية، 
وتأمين االحتياجات السكنية المتزايدة، وتمكين الهيئة 
كذلك من إظهار مخرجات خططها، وبرامج عملها، 
واس��تثماراتها على أرض الواقع، كونها من الهيئات 
المعتمدة في عملية االستثمار والبناء مستقبالً، السيما 

في موضوع معالجة السكن العشوائي.
ولفت إل��ى أن الوزارة ستس��عى لتمكين الهيئة من 
إنجاز مهامها، التي تتضمن تنظيم وتشجيع االستثمار 
في القطاع العقاري، لزيادة مساهمته في عملية البناء 
واإلعم��ار، وتفعي��ل دور القط��اع الخ��اص الوطني 
ف��ي االس��تثمار العق��اري، حي��ث تحت��اج الهيئة إلى 

استراتيجيات عمٍل واضحة وبرامج عمل محددة. 

“اإلسكان” تنهي قانون
التطوير العقاري

محمد وليد غزال

تايدز تكشف عن أحدث مشاريعها

كشفت “س��فن تايدز” إحدى شركات التطوير العقاري 
في دبي، عن مش��روع ديوكس أوش��يانا الذي يمثل فندقا 
ومبنى س��كني فاخ��ر، وه��و أول فندق للعالم��ة الفندقية 
ديوكس خارج لندن، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه مع مبنى 

سكني فخم في دبي خالل الربع األول من عام 2016.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدهلل بن سليم: نحن نقدم 
جوهر الضيافة البريطانية وندمجها مع أسلوب الضيافة في 
عبدهلل بن سليماإلمارات، لخلق تجربة فريدة من نوعها في جزيرة النخلة.

وقعت راي��ن و هورن، وكالة العق��ارات العالمية، 
وشركة سفن تايدز التي تتخذ من دبي مقراَ لها، اتفاقية 
لتكون األول��ى الوكيل الحصري لتس��ويق ومبيعات 
مشروع أنانتارا ريزيدنس��ز والبالغ قيمته 1.4 مليار 
درهم )380 مليون دوالر( في نخلة جميرا، بحضور 
الرئيس التنفيذي لش��ركة س��فن تايدز عبدهلل بن سليم، 
ورئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي لشركة راين 
وهورن أنج��وس راين. وقد تم بناؤه في جزيرة نخلة 
جميرا على النمط اآلسيوي، ويضم 442 شقة فاخرة 
و14 بنتهاوس. وتتميز وحدات المش��روع باطاللتها 
البانورامية على معالم دبي، مثل فندق أتالنتس وبرج 

العرب وأبراج دبي مارينا.

“راين و هورن” وكيل مشروع أنانتارا
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إطالق مبيعات شقق “داون تاون فيوز”

أطلقت “إعمار العقارية”، مبيعات أحدث مش��اريعها السكنية “داون تاون فيوز” 
الذي يتمتع بإطالالت على وسط مدينة دبي، الوجهة األولى للسكن والعمل والتسوق 
والترفي��ه وأرقى كيلومتر مربع في العالم بأس��ره. ويقدم المش��روع للعمالء فرصة 
اقتناء منازل مرتبطة مباش��رة ب�“دبي مول”، وتقع الش��قق فوق المنصة المؤلفة من 
9 طوابق والتي س��يتم بناؤها لتكون جزءاً من عمليات توسعة “دبي مول”. ويتألف 

مشروع “داون تاون فيوز” من 418 
وحدة س��كنية تتنوع بين الش��قق التي 
تضم غرفة ن��وم واح��دة أو اثنتين أو 
ث��الث، باإلضاف��ة إل��ى مجموعة من 
شقق ال�“دوبلكس” في الطوابق العليا 

من المشروع المؤلف من 55 طابقاً.

موفنبيك في مدينة دبي لإلعالم

أعلن��ت ش��ركة فنادق ومنتجع��ات موفنبيك عن خطتها الفتت��اح أول فندق لها في 
مدينة دبي لإلعالم في العام 2017، في خطوة تواكب التوّس��ع الكبير الذي تش��هده 

منطقة األعمال الحيوية. وسيقام الفندق المكون من 
251 غرفة بمحاذاة “مركز االبتكار” الذي أعلنت 
عن��ه حكومة دب��ي العام الماضي بتكلف��ة تبلغ 4.5 
مليارات دره��م )1.23 مليار دوالر(، وهو مركز 
جديد لمرافق االتصاالت والتكنولوجيا ويمتد على 
مساحة توازي مساحة ملعبين لكرة القدم عبر مدينة 
دب��ي لإلع��الم، ومدينة دبي لالنترن��ت وقرية دبي 
للمعرفة. وس��يتضمن الفن��دق 4 مطاعم وردهات 

ومنتجع صحي وناد رياضي، وقاعة للحفالت.

كش��ف رجل األعمال السويس��ري ريمو س��توفل 
ومورفوسيس للتصميم، النقاب عن تصميم أطول فندق 
في العالم في مدينة فال في جبال األلب في سويس��را، 
ليص��ل ارتفاع الفندق عند اكتماله في عام 2019 الى 
381 مت��راَ، ليكس��ر الرقم القياس��ي لفن��دق ماريوت 
ماركيز والذي يبلغ طوله 355 متراَ ويعد أطول فندق 
في العالم. وقال س��توفل، وهو رئيس ش��ركة فارنيك 
الت��ي تتخذ من دبي مقراَ لها: أس��افر بانتظام الى دبي 
بس��بب ترأس��ي لمجلس ادارة فارنيك، و في كل مرة 
تبهرني المدينة بس��رعة النم��و واالنجاز، حيث تضم 
موطناَ ألكثر المط��ارات ازدحاماَ في العالم، وأطول 
برج وأكبر مركز للتس��وق وأط��ول فندق، باالضافة 

الى أكبر جزيرة من صنع اإلنسان.

أطول فندق في العالم

افتتاح فندق هيلتون بارا الجديد

افتتح��ت “هيلتون العالمي��ة” فندق هيلتون 
بارا الجدي��د الذي يض��ّم298 غرفة في ريو 
دي جانيرو في البرازيل وهو األول للش��ركة 
في ه��ذه المدينة. ومن المفت��رض أن يصبح 
هذا الفن��دق األحدث، إذ يتمت��ع بموقع ممتاز 
في “أفيني��دا أبيالردو بوين��و” قلب حي بارا 

دا تيجوكا، الخيار األول لعش��اق الرياضة الذين س��يقصدون المدينة لحضور دورة 
األلعاب األولمبية الصيفية 2016. ويتيمز الفندق بموقع استراتيجي مع وصول سهل 
إلى عدد من مقرات الش��ركات ومراكز المؤتمرات والتسوق والمساحات الترفيهية. 
كما يقع على بعد 5 دقائق من المدينة األولمبية و15 دقيقة عن أفضل شواطئ بارا.

افتتح مستشار األمن الوطني نائب رئيس المجلس 
التنفي��ذي إلمارة ابوظبي الش��يخ ه��زاع بن زايد آل 
نهيان رس��مياً الدورة التاس��عة من “س��يتي س��كيب 
أبوظب��ي”، المعرض العقاري األكبر واألكثر تأثيراً 
ف��ي العاصم��ة اإلماراتية. بمش��اركة أكثر من 130 
عارض��اً دولي��اً وإقليمياً، والذين يغطون ما مس��احة 

عرض تبلغ 18 ألف متر مربع.

الدورة التاسعة من سيتي سكيب
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أعلنت ش��ركة الش��عفار للمق��اوالت العامة، إحدى 
مجموع��ات ش��ركات المق��اوالت والتش��ييد الرائدة 
والحائ��زة على جوائز في اإلمارات، عن فوزها بعقد 
قيمت��ه 488 ملي��ون دره��م لبناء متح��ف االتحاد في 
دبي وذلك بعد ترس��ية العق��د عليها من “هيئة الطرق 
والمواصالت”. وسيقوم المتحف المقرر تشييده بسرد 
تاريخ اإلمارات والسيما أن مقره سيكون بجوار دار 
االتحاد حيث قام قادة اإلمارات بتوقيع دس��تور البالد 
في 2 كانون األول/ ديس��مبر 1971، إيذاناً بتأس��يس 
دولة اإلمارات. ويتضمن العقد الذي فازت به ش��ركة 
الش��عفار بناء ثمانية قطاعات مس��تقلة يجسد كل منها 
حقبة تاريخية محددة أو حدثاً تاريخياً بعينه في مسيرة 
اإلمارات. كما تضم قطاعات المتحف أيضاً عدداً من 

المنشآت والمرافق الملحقة بالمتحف.

بناء “متحف االتحاد” في دبي

ق��ام عضو المجل��س األعلى حاكم عجمان الش��يخ 
حميد بن راش��د النعيمي بجولة على موقع مش��روع 
ال��زوراء، باعتب��اره يرف��د رؤية إم��ارة عجمان في 
تطوير اقتصاد أخضر يوفر أفضل الفرص، ويساهم 
ف��ي الحفاظ على البيئة. وتضمن ه��ذا الحدث إطالق 
شركة تطوير الزوراء لمبيعات فلل الغولف التي تضم 
حصرية من 42 فيال راقية مطلة على الواجهة المائية 
ويسهل الوصول منها إلى مختلف أرجاء “الزوراء”.

فلل الغولف في مشروع “الزوراء” 

إزاحة الستار عن “قرية الفرسان” 

كش��فت ش��ركة الفرس��ان العقارية، خالل مش��اركتها للمرة األولى في فعاليات 
معرض س��يتي س��كيب أبوظبي 2015، الس��تار عن قرية الفرس��ان، والتي تضم 
ع��دداً من العناصر الصحية والرياضية، حيث تتميز بمجموعة من الفلل والش��قق 
الفاره��ة المجاورة لمنتجع الفرس��ان الرياضي الدولي لتش��كل فيم��ا بينها مجتمعاً 

صحياً متكامالً.
وإلى جانب فندق 5 نجوم والمحال التجارية المصممة لتوفر جواً راقياً وصحياً، 
تقدم القرية مجموع�ة واس���ع�ة من الرياض�ات العصري�ة والكالس���يكية الفري�دة 
م��ن نوعها، ومنها نادي الفروس����ية ال��ذي يضم 160 حصان��اً ومالعب البولو 
والرجب��ي وك��رة الق��دم وكرة الس�����ل�ة والتن�س، باإلضاف�ة إل��ى مي��دان مغطى 
للرماية بالبنادق وملعب دولي للبينتبول يقدم تجربة البينتبول األكثر تقدماً في العالم 

م��ع م�ج�م�وع���ة 
م���ن  م�ت�ن�وع���ة 
ف�����ي  األل�����وان 
داخلي��ة،  قاع��ات 
بحي��رات  وثالث 
ب�ن�ظ��ام  للتزل���ج 
الكاب����ل وال�ت���ي 
تستضيف أح�داث 

عالمية.

“أكويا أوكسجين” يقدم قيمة استثمار أعلى

كش��فت دام��اك العقارية، المزيد م��ن التفاصيل المتعلقة بمش��روعها التطويري 
الرئيس��ي “أكويا أوكس��جين” ويأتي ذلك بعد التقرير الذي أعدته ش��ركة الخدمات 
المهني��ة الش��هيرة “كيه ب��ي إم جي”، والذي يش��ير إلى أن مالع��ب الغولف تزيد 
م��ن تقييم العقارات المجاورة لها بنس��بة تصل إل��ى %20 بالمقارنة مع العقارات 
المماثلة التي ال تقع بالقرب من مثل هذه المرافق. وتم تصميم المضمار في “أكويا 

أكسجين” من قبل تايغر وودز، وستتم إدارته من قبل مؤسسة ترامب.
وأكدت داماك العقارية أن العمل األولي جار بالفعل على مضمار “ترامب وورلد 
غول��ف كل��وب، دبي” المكون م��ن 18 حف��رة، 72 نقطة، بمس��احة 7.400 ياردة 
المتوافق مع المعايير العالمية. وستضم المنطقة ما يزيد عن 2.000 شقة فندقية فاخرة 

وغرف��ة فندقي��ة متكاملة 
الخدم��ات باإلضافة إلى 
مرافق التجزئة والترفيه، 
ما س��يجعل المنطقة تعج 
بالنش��اط وستكون بمثابة 
التق��اء محوري��ة  نقط��ة 

للناس في دبي الند.
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“إنفستكورب” يوسع محفظته األميركية

اس��تحوذ  ذراع  االس��تثمار العقاري  في إنفس��تكورب، المؤسسة المالية العالمية 
الرائ��دة المتخصصة في االس��تثمارات البديلة، ومن خ��الل صفقات منفصلة، على 
محفظة عقارات س��كنية في واشنطن وأورالندو وسان دييغو وبالتيمور تُقدر قيمتها 
اإلجمالية بحوالي 300 مليون دوالر. وتمثل صفقات االستحواذ هذه استكماالً لفترة 
من النشاط المتزايد سجلتها الذراع العقارية إلنفستكورب، حيث كانت قد استحوذت 
خالل األش��هر ال���12 الماضية على عقارات ف��ي الواليات المتح��دة بقيمة إجمالية 
تج��اوزت 850 ملي��ون دوالر. وبلغ عدد صفقات االس��تثمار العق��اري التي نفذها 

إنفستكورب منذ عام 1996 أكثر من 300 صفقة بقيمة تتجاوز 11 مليار دوالر.
وبهذه المناس��بة، قال رئيس منطقة الخليج في إنفس��تكورب محمد الشروقي: نحن 

س��عداء بنجاحن��ا ف��ي تنفيذ هذه 
الصفقات العقاري��ة األربع التي 
تمث��ل إضافة قيم��ة إلى محفظة 
عقاراتنا االستثمارية. واستحوذ 
إنفس��تكورب على هذه األصول 
العقاري��ة بالتع��اون م��ع أربعة 
إنفس��تكورب  ويمتلك  ش��ركاء. 
كل  ف��ي  مس��يطرة  حصص��اً 
االستثمارات العقارية التابعة له.

مجلس  رئي��س  قال 
إدارة الشركة التجارية 
الكويتي��ة  العقاري��ة 
عب��د الفت��اح معرفي: 
ب��دأت  الش��ركة  ان 
االستثمار في مشاريع 
جدي��دة ف��ي البحري��ن 
وتستكمل  والس��عودية 
مشاريعها بالكويت كما 

تسعى للتوسع في أوروبا والواليات المتحدة. وأضاف: 
ان الش��ركة ترك��ز بش��كل أساس��ي على االس��تثمار 
ف��ي العقار وتعتبر أن اس��تثماراتها ف��ي الكويت هي 
“األس��اس” لكنها في الوقت نفس��ه تبحث في الخارج 
عن الف��رص المناس��بة، وتعمل بش��كل متحفظ، وال 

تسعى وراء موجات االرتفاع الكبير في األسعار.
وقال معرفي: ان الش��ركة ب��دأت بالفعل الخطوات 
التنفيذية لبناء ثالثة مشاريع عقارية في البحرين بكلفة 
إجمالي��ة تبلغ تقريبا 25 مليون دين��ار كويتي )83.2 
مليون دوالر( وتستثمر في السعودية من خالل شركة 

بيان للتطوير العقاري.

“التجارية العقارية” تستثمر
في السعودية والبحرين

عبد الفتاح معرفي

ارتفع��ت مبيع��ات المس��اكن القائمة ف��ي الواليات 
المتحدة ف��ي آذار/مارس 2015  إلى أعلى مس��توى 
لها في 18 شهراً مع تحسن المعروض، وهي عالمة 
على قوة س��وق اإلسكان قبل موسم الربيع الذي تنشط 
في��ه حركة البي��ع. وقالت الرابطة الوطنية للوس��طاء 
العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت 6.1 % 
إلى معدل س��نوي 5.19 مليون وحدة في آذار/مارس 
الماضي أعلى مستوى لها منذ  أيلول/سبتمبر 2013.

ارتفاع مبيعات المساكن في أميركا

صندوق “إيوان القيروان” للتطوير العقاري

أعلنت ش��ركة س��ويكورب، المرخصة من قبل هيئة الس��وق المالية الس��عودية 
والمتخصصة في إدارة األصول والمش��ورة المالية واستثمارات الملكية الخاصة، 
عن إغالق باب االكتتاب للطرح الخاّص في صندوق “إيوان القيروان” المخصص 
لتطوي��ر  وبيع  164 فيال على مس��احة تبلغ 64 ألف مت��ر مربع في مدينة الدمام، 
وذلك بعد جمع 112 مليون لاير س��عودي في ش��كل أس��هم، باإلضاف��ة إلى هيكلة 
قرض تس��هيالت بمبلغ 132 مليون لاير س��عودي )35 مليون دوالر أميركي( من 

أحد البنوك المحلية.
وقد أنش��أت شركة س��ويكورب صندوق “إيوان القيروان” العقاري بالشراكة مع 
ش��ركة رتال للتطوير العمراني، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفوزان، ويتميز 
المشروع بموقعه االستراتيجي، والذي يتوسط المدن الثالثة األكثر حيويةً في المنطقة 
الش��رقية، وهو ما يجعله أحد أهم األحياء الس��كنية الحديثة التي توفر للساكن سهولة 

الوص��ول والقرب من 
المنطق��ة  معال��م  أه��م 
ومرافقها، ومن المتوقع 
الصن��دوق  يُعي��د  أن 
للمس��تثمرين  األموال 
 2016 ع��ام  بنهاي��ة 

وبداية عام 2017.
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 IoT الذكي��ة عل��ى تقني��ات إنترنت األش��ياء
تعود للقطاع الخاص، وهو أمر جيد بالنس��بة 
 ،TSPs لشركات التقنيات ومقدمي الخدمات
نظراً ألن القطاع الخاص يتميز بدورات شراء 

أقصر وأكثر دقة من القطاع العام والمدن.
وع��اوةً عل��ى ذل��ك، س��تتصدر من��ازل 
المواطنين قائمة فرص االس��تثمار المتنامية 
ف��ي حلول المنزل الذكي، حي��ث من المتوقع 
أن يتج��اوز ع��دد وحدات األش��ياء المتصلة 
بالش��بكة والمس��تخدمة ضمن المنازل الذكية 
ال��� 1 مليار وحدة في ع��ام 2017. وتتضمن 
وح��دات األش��ياء المتصلة بالش��بكة كاً من 
أجه��زة اإلن��ارة م��ن ن��وع LED، وأجهزة 
المراقبة الخاصة بالرعاية الصحية، واألقفال 
الذكية، ومختلف أنواع أجهزة استشعار على 
غرار كاش��فات الحركة أو كاشفات غاز أول 
أوكس��يد الكرب��ون. ومن المتوقع أن تس��جل 
أجهزة اإلنارة من نوع LED أعلى نسبة نمو 
ضمن التطبيقات االستهاكية لتقنيات إنترنت 
األش��ياء IoT، حيث س��ترتفع من 6 مايين 
وحدة في ع��ام 2015 إلى 570 مليون وحدة 
بحلول الع��ام 2020. كم��ا أن أجهزة اإلنارة 
س��ترتقي من مجرد كونها مص��در لإلضاءة 
لتصب��ح من نواق��ل االتص��االت التي تجمع 
م��ا بين خدمات األمن والس��امة، والصحة، 

والحماية من التلوث، والخدمات الشخصية.

تلقي مش��اريع التوس��ع العمرانية بظالها، 
وفي شكل غير مسبوق، على رؤساء البلديات 
ف��ي المدن من أجل تحقيق الت��وازن الدائم ما 
بين التح��دي المتمثل بالقيود المفروضة على 
الموارد، والنقاط المقلقة المتعلقة باالس��تدامة 
البيئية. وتش��ير توقعات مؤسس��ة الدراسات 
واألبح��اث العالمية “غارتنر” إل��ى أن 1.1 
ملي��ار وحدة من األش��ياء المتصلة بالش��بكة 
ستصبح قيد االس��تخدام من قبل المدن الذكية 
خال العام 2015، والتي س��ترتفع إلى 9.7 

مليارات وحدة بحلول العام 2020.
فرص استثمار مربحة

وس��تمثل المنازل الذكية والمباني التجارية 
الذكي��ة م��ا نس��بته 45 في المئة م��ن إجمالي 
وحدات األشياء المتصلة بالشبكة المستخدمة 
خ��ال الع��ام 2015، وذل��ك بس��بب فرص 
االس��تثمار والخدم��ات، والتي س��ترتفع وفقاً 
لتقديرات مؤسس��ة غارتنر إلى 81 في المئة 
بحلول الع��ام 2020. وفي هذا الس��ياق قالت 
نائب رئيس األبحاث لدى مؤسس��ة الدراسات 
واألبحاث العالمية غارتنر بيتينا تراتز-ريان: 
تش��كل المدن الذكية فرص اس��تثمار مربحة 
وهائلة لش��ركات التقنيات ومقدمي الخدمات 
TSPs، لكن مقدمي الخدمات في حاجة للبدء 
بتخطي��ط ومش��اركة وط��رح عروضهم من 
اآلن. وأضافت: معظم عملي��ات إنفاق المدن 

تقنيات إنترنت األشياء
وباإلضاف��ة إلى ف��رص اس��تثمار تقنيات 
إنترنت األش��ياء IoT في المنازل الس��كنية، 
هن��اك ع��دد كبير م��ن عمليات نش��ر تقنيات 
أو خ��ارج  داخ��ل   ،IoT األش��ياء  إنترن��ت 
الش��وارع، في مواقف الس��يارات كموجهات 
إرش��ادية وكنق��اط توجي��ه لحرك��ة الم��رور 
وكأجه��زة قي��اس لتدف��ق حرك��ة الم��رور. 
والمكس��ب السريع الذي ستحققه وسائل النقل 
س��يتمثل بالحد من االزدح��ام المروري، ففي 
مدين��ة كاليفورنيا والمملكة المتحدة تم تركيب 
أجهزة اس��تقبال الس��لكية أو أجهزة استشعار 
مدمج��ة ضمن أح��د أجزاء الطرق الس��ريعة 
لتشخيص واقع الحركة المرورية ضمن الزمن 
الحقيقي. ومن االستخدامات األخرى الناجحة 
لتقنيات إنترنت األش��ياءIoT داخ��ل المدينة 
هي في مواقف الس��يارات الذكية، ففي مدينة 
لوس أنجلوس، على س��بيل المثال، تم تركيب 
عدادات جديدة في مواقف السيارات، وأجهزة 
االستش��عار خاص��ة في موق��ف كل مركبة، 
ونقاط إرش��ادية تعمل ضمن الزمن الحقيقي، 
ونظام إدارة متكامل لموقف السيارات، وذلك 

للتحكم بمعدالت الطلب خال أوقات الذروة.
وختمت بيتينا قائلة: نتوقع أن يتم اس��تخدام 
تطبيقات تقنيات إنترنت األشياء IoT التجارية 
ف��ي العدي��د م��ن الصناع��ات، عل��ى غرار 
تطبيقات الطاقة الذكي��ة، أو الخدمات البيئية، 
أو التخطيط للرحات، ما س��يوفر لش��ركات 
التقني��ات ومقدمي الخدم��ات TSPs فرصة 
 ،IoT جني األرباح من تقنيات إنترنت األشياء
وذلك من خال بن��اء نماذج خدمات مرتبطة 
بتقني��ات إنترن��ت األش��ياء IoT. أم��ا القيمة 
العظمى والهائلة لهذه المس��اهمة فستنتج عن 
عمليات تحليل المعلوم��ات والبيانات القادمة 
من تقنيات إنترنت األشياء IoT، التي ستربط 
الخدمات بمعامات وس��جات فواتير طرف 
ثالث، كما أنها ستمكن نماذج االشتراكات أو 
متعددة األبعاد مع مختلف الشركاء.الخدمات عند الطلب، ما س��يوفر سلسلة قيمة 

المدن الذكية تستعين بـ 1.1 مليار وحدة متصلة بالشبكة

المنازل تتصدر القائمة بوجود 294 مليون وحدة

60



تقارير

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2015

المقوم��ة بال��دوالر، بينما األس��عار بالعمالت المحلية تس��جل أدنى 
مستوياتها.

وم��ن المرجح أن يحافظ الدوالر على تفوقه في س��وق العمالت، 
ويعتقد أن تنحدر أس��عار الذهب غير المقومة بالدوالر إلى مس��توى 

القاع.
وتوق��ع خبراء “تومس��ون رويت��رز جي.أف.أم. أس” أن يس��جل 
سعر الذهب مزيداً من الهبوط نحو 1100 دوالر لألونصة )األوقية( 
خ��الل العام 2015، على أن يبلغ متوس��ط الس��عر الس��نوي 1170 
دوالراً لألونصة )األوقية( في العام نفس��ه، وعلى أن تتجه األس��عار 
أيضاً نحو االرتفاع في نهاية 2015، وهذا بدوره س��يؤدي إلى بلوغ 

متوسط سعر األونصة مستوى  1250 دوالر في عام 2016.
عوامل تؤثر في األسعار

- بلغ حجم صفقات الذهب من قبل القطاع الحكومي في عام 2014 
نح��و 466 طناً، بزيادة قدرها 14 % عن عام 2013. أما المبيعات 
فبقيت هادئة. ومن المتوقع أن يظل القطاع الحكومي مصدراً للطلب 

على الذهب على المدى المتوسط.
- تح��ول الطل��ب عل��ى الذه��ب الحقيق��ي نحو الش��رق توقف في 
2014، لك��ن من المتوقع أن يس��تأنف نش��اطه مع اس��تمرار تحقيق 
االستقرار في األسواق. ووفقاً لوجهة نظر خبراء “جي أف أم أس” 
فإن هذا التوجه س��وف يمنح سوق الذهب نوعاً جديداً من االستقرار 

في المستقبل القريب والمتوسط.
- س��جل قطاع تصني��ع المجوهرات في العالم، باس��تثناء الصين، 
نم��واً بنس��بة 6 % ف��ي ع��ام 2014. واس��تحوذت الصي��ن والهند 
مجتمعتي��ن عل��ى 54 % م��ن الطل��ب العالم��ي عل��ى المجوهرات 
والس��بائك والميداليات في عام 2014، ومن المتوقع أن يدعم الطلب 

على المجوهرات في هاتين الدولتين أسعار المعدن األصفر.
- س��جل الطلب االس��تثماري اإلجمالي خامس أعلى مستوى على 
االطالق، على الرغم من انكماش��ه على أس��اس س��نوي. وتراجعت 
حيازات صناديق االس��تثمار المتداول��ة من الذهب، وإن كان بوتيرة 

أبطأ بكثير مما كانت عليه في العام السابق.
- ال يزال قطاع تعدين الذهب يعيش في حالة غير مس��تقرة. ومن 
المتوقع أن يس��تقر اإلنتاج في عام 2015 مع تراجع تأثير الصفقات 

المسبقة، قبل أن يبدأ في تسجيل تراجع واضح.
- يواص��ل نش��اط الش��ركات العاملة ف��ي صناعة تعدي��ن الذهب 
تراجعه. وتركز أولويات أصحاب المناجم إلى حد كبير على ترشيد 

المحافظ الحالية وتعزيز الميزانيات العمومية.
وت��م التحوط على اإلنتاج عند مس��توى 103 أطنان، ولكن فريق 
التحوط على نطاق واسع.“جي أف أم أس” ال يعتقد أن هذا األمر يش��كل نقطة تحول لنش��اط 

عل��ى الرغ��م م��ن اس��تمرار ارتفاع ال��دوالر وتحس��ن االقتصاد 
األميركي قاومت أس��عار الذه��ب الضغوط النزولية في الربع األول 
من 2015 ، لكن من المتوقع أن تنخفض أسعار المعدن األصفر مع 
اقتراب موعد رفع أس��عار الفائدة في أمي��ركا في النصف الثاني من 
العام الحالي وتوجه المس��تثمرين لالستثمار بالعملة األميركية القوية 

والتي تعطي فائدة على عكس الذهب.
ويرتب��ط الذه��ب وال��دوالر ارتباطاً عكس��ياً، أي ع��ادة إذا ارتفع 

الدوالر تتزايد احتماالت هبوط سعر الذهب والعكس صحيح.
وأظهر استطالع أجرته “تومسون رويترز” رصد التطورات في 
أسواق الذهب العالمية، وأسس ومحركات السوق، أن أسعار المعدن 
النفيس في أوائل عام 2015 واصلت اس��تقرارها  الذي بدأ في عام 

2014 بعد موجة هبوط اجتاحت السوق في العام السابق.
وانكم��ش الطلب على المعدن األصفر بش��كل حاد في عام 2014 
بينما عرقل انعدام الثقة في انتعاش األسعار على المدى القريب نمو 

عمليات الشراء بهدف االستثمار من قبل دول أخرى.
عودة المستثمرين

في األس��واق الغربية، بقي��ت قوة الدوالر والتركيز على سياس��ة 
مجلس االحتياطي الفيدرالي في الواجهة. وفي الوقت الذي ستظل فيه 
السياس��ة النقدية األميركية مح��وراً مركزياً على مدار العام الحالي، 
فإن المس��تثمرين يس��تبعدون بالفعل العودة إلى دورة أس��عار الفائدة 
المرتفع��ة )ولو تدريجياً(. ويمكن الق��ول ان المضاربين خرجوا من 
السوق. وهذا ال يشير تلقائياً إلى ارتفاع األسعار، حيث أن هذا األمر 
يتطلب نش��اطاً اس��تثمارياً جديداً. ففي الواقع ال ي��زال هناك إمكانية 
لعملي��ات بيع قصيرة األجل رداً على أي خبر مزعج أو اضطرابات 
اقتصادية. وعند ظهور دورة أسعار جديدة )أو ظهور إشارات لها(، 
ف��إن عملية إعادة توزيع األصول من المرجح أن تبدأ، ومن المتوقع 

أن يستفيد الذهب نتيجة ذلك.
والمزي��د من الضعف قصير األجل يمكن أن يطال أس��عار الذهب 

التراجع الى 1100 دوالر في 2015 ويرتفع في 2016

الذهب استقر في الربع األول رغم ارتفاع الدوالر
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قضاؤه في المكتب.
• ترسيخ ثقافة متوازنة: يستطيع الرؤساء 
التنفيذيون لعب دور حيوي في دعم النس��اء 
ف��ي العمل. والج��زء األهم ف��ي تحقيق ذلك 
هو ضم��ان عب��ور المزيد من النس��اء عبر 
مس��تويات اإلدارة المتوس��طة وص��ولاً إلى 
المناص��ب العليا. وس��وف تس��تمد البيئة في 
اإلدارة المتوس��طة طابعه��ا م��ن البيئ��ة في 

اإلدارة العليا.
• الس��تثمار في بناء المسارات الوظيفية: 
ل ينبغ��ي أن يقتصر األمر على تقديم المزيد 
من الدع��م والتوجيه للمواهب النس��ائية، بل 

أكّد تقرير حديث نش��رته مؤخرااً “مبادرة 
بيرل”، المنظمة المستقلة غير الربحية التي 
يقودها القطاع الخاص بهدف تعزيز المساءلة 
والش��فافية للش��ركات ف��ي منطق��ة الخليج، 
أن نس��اء المنطق��ة طموح��ات ويرغبن في 
الوصول إلى مناصب قيادية في مؤسساتهم، 
حيث قالت أكثر من 50 % من المش��اركات 
في الس��تطالع بأنهن يس��عين للوصول إلى 
مناص��ب إداري��ة أو على مس��توى مجالس 

اإلدارة خالل السنوات السبع المقبلة.
طموحات النساء

ويأت��ي تقرير “المس��يرة المهني��ة للمرأة 
في منطقة الخليج – جدول أعمال الرؤس��اء 
التنفيذيين” ضمن برنامج أبحاث ش��مل دول 
مجلس التعاون الخليجي وتناول قضايا ذات 
صلة بعمل الم��رأة في مناصب إدارية ُعليا، 
ونفذته “مب��ادرة بيرل” بالتعاون مع التفاق 
العالمي لألمم المتحدة ومجلس سيدات أعمال 

الشارقة.
وفي معرض تعليقه��ا على التقرير، قالت 
المدي��ر التنفي��ذي ل�“مبادرة بي��رل” إيميلدا 
دنل��وب: يظه��ر تقريرن��ا الذي أطلقن��اه بأن 
النس��اء في منطقة الخلي��ج لديهن طموحات 

كبيرة.
وأضاف��ت: التقري��ر موّج��ه ليكون ضمن 
ج��دول أعم��ال الرؤس��اء التنفيذيي��ن ألنهم 
وحدهم يملك��ون الحوافز العملية والس��لطة 
لدفع السياس��ات، بما يعزز مسيرة المواهب 
النس��ائية للعمل ضمن اإلدارات العليا، وبما 
ينتج عنه بناء مؤسسات تنافسية بإدارة جيدة 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلُ��ص التقري��ر البحثي، الذي اس��تطلع 
آراء أكثر من 600 من كبار سيدات األعمال 
ف��ي منطق��ة الخلي��ج، إلى خم��س توصيات 

رئيسية لإلدارة العليا:
• تحس��ين الت��وازن بي��ن العم��ل والحياة 
الش��خصية: يعتبر العمل المرن ركنااً أساسيااً 
في تحقيق هذا الت��وازن مع تقييم األداء بناء 
عل��ى اإلنجازات ب��دل من الوق��ت الذي يتم 

ينبغي أيضااً زيادة تدريب الموظفين الرجال 
على األمور المتعلقة بالتنوع بين الجنسين.

• تبني سياس��ات الم��وارد البش��رية التي 
تضمن تحقيق المس��اواة في محل العمل: بما 
في ذلك سياس��ات التعيين واألجور والترقية 
وتحديد أهداف عدد السيدات في كل مستوى 

إداري.
• القيام بدور الداعم والمناصر في المجتمع 
األكبر: يمكن للرؤس��اء التنفيذيين اس��تخدام 
ش��هرتهم ونفوذهم ف��ي زيادة الوع��ي بقيمة 
خل��ق مكان عم��ل أكثر تنوعااً واإلس��هامات 

التي يمكن أن تقدمها المواهب النسائية.
مشكلة التقدم الوظيفي

وعل��ى الرغ��م م��ن أن التقري��ر يعترف 
بالتقّدم الالفت الذي حققته النس��اء العامالت 
ف��ي المنطق��ة، فإنه يركز عل��ى محاور عدة 
مثيرة للقلق. فقد أش��ارت 80 % من النس��اء 
العام��الت ف��ي منطقة دول مجل��س التعاون 
الخليجي إلى شعورهن بأن وضعهن السيء 

. في مكان العمل يرجع فقط لكونهن نساءاً
وبالمث��ل، ف��إن 25 % فق��ط من النس��اء 
المشاركات في الستطالع يشعرن بأن هناك 
مس��اواة في المعاملة في أماكن العمل، بينما 
تعتقد حوالى 75 % بأنهن ل يستطعن التقدم 

وظيفيا بسرعة مقارنة بالرجال.
العملي��ة  الحي��اة  بي��ن  الموازن��ة  وتع��د 
والمس��ؤوليات المنزلي��ة من أب��رز العقبات 
التي تواجه النساء العامالت في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ب��أن  النس��اء  م��ن   %  71 رأت  وفيم��ا 
عائالتهن كّن س��ببااً رئيسيااً في نجاحهن على 
الصعيد المهني، عبّ��رت 34 %  منهن عن 
ع��دم رغبتهن بالتضحية على حس��اب أمور 

أخرى في الحياة مثل العائلة واألطفال.
وأش��ار التقرير إلى أن حوالى 45 % من 
المش��اركات يعتقدن بوج��ود مرونة مقبولة 
للموازنة بين العمل والحياة الجتماعية، فيما 
المرأة المتزوجة واألم.تعتقد 64 % ب��أن المجتمع يتقبل فكرة عمل 

الموازنة بين الحياة المهنية ومسؤوليات المنزل  أكبر العقبات

النساء العامالت في الخليج يطمحن للوصول إلى مناصب عليا

64 % من النساء
تعتقدن أن المجتمع

يتقبل فكرة
عمل المرأة

المتزوجة واألم
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صفح��ة التوظي��ف الخاصة بهم على اإلنترن��ت قبل إجراء 
المقابلة، في حين أقر 25.88 % منهم بأنهم تخلوا عن عملية 
التوظيف بس��بب شيء ما قرأوه على صفحة التوظيف على 
اإلنترن��ت. وأفاد جميع الباحثين ع��ن وظائف تقريباً والذين 
ش��ملهم االس��تطالع 94.74 % بأنهم يس��تخدمون وس��ائل 

التواصل االجتماعي للبحث عن وظيفة محتملة.
توفير المزيد من اإلرشاد

وق��ال نائب المدي��ر التنفيذي لش��ركة “ريت��ش لخدمات 
التوظيف” آندرو كروفت: يظهر استطالعنا األخير بوضوح 
األثر المتنامي لوس��ائل التواصل اإلجتماعي على قرارات 
وأنشطة التوظيف في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. 
واستناداً إلى نتائج االستطالع، فإنه ينبغي على الباحثين عن 
وظائف في المنطقة أن يكونوا على قدر أكبر من المسؤولية 
فيما يتعلق بحضورهم على اإلنترنت والصورة التي يسعون 
إلى تقديمها عن أنفس��هم، فيما ينبغي على رؤساء العمل أن 
يس��تفيدوا من إمكانيات المراقبة التي يتيحها اإلنترنت. كما 
يجب على المديرين المس��ؤولين عن التوظيف في شركاتهم 
أن يدركوا مدى التأثير المحتمل الذي قد تتركه بصمتهم على 
وس��ائل التواصل االجتماعي في ما يخص مسألة استقطاب 

أفضل المواهب.

أظه��ر أح��دث اس��تطالع للتوظيف 
أجرت��ه “ريتش لخدم��ات التوظيف”، 
عن بروز وسائل التواصل اإلجتماعي 
بالنس��بة  للتوظي��ف  فاعل��ة  كمنص��ة 
لرؤس��اء العمل والباحثين عن وظائف 
ف��ي دول مجل��س التع��اون الخليجي. 
ووفقاً لإلستطالع أفاد أكثر من 85 % 
من الباحثين عن وظائف بأنهم يعتقدون 
بأن بصمتهم الرقمية يمكن أن تؤثر في 

إمكانية حصولهم على وظيفة.
بصمات المرشحين الرقمية

وقامت ش��ركة “ريتش” في ش��هر 
مارس/آذار الماضي باس��تطالع آراء 
أكث��ر من 1000 موظ��ف وباحث عن 
عم��ل ومقيم في مختل��ف دول مجلس 
به��دف  وذل��ك  الخليج��ي،  التع��اون 
الحص��ول على فكرة عن م��دى تأثير 
وسائل التواصل االجتماعي على قطاع 
التوظيف في المنطقة. وأظهرت النتائج 
أن 76.84 % ممن استطلعت آراؤهم 
يستخدمون مواقع التواصل على أساس 
يومي، فيما يق��وم 62.11 % بالتحقق 

من هويتهم على االنترنت بإنتظام.
وت��م في كثير من األحيان أو بش��كل 
دائ��م التحقق من بصمات المرش��حين 
الرقمية وملفاتهم على وسائل التواصل 
اإلجتماعي خالل مقابلة العمل وذلك من 
قبل 48.35 % م��ن مديري التوظيف 
الذين استطلعت آراؤهم والذين يشكلون 
ج��زءاً من مجموعة اإلس��تطالع. كما 
 42.22 المديري��ن  نص��ف  اس��تخدم 
% مواق��ع التواص��ل من أج��ل القيام 
بعملي��ات توظي��ف محتمل��ة، فيما قام 
حوالي 30.86 % برفض المرش��حين 
للوظائف بسبب الميزات الشخصية أو 
المهنية غير المقنعة والتي تم االطالع 

عليها من خالل اإلنترنت.
وبالنس��بة للباحثين ع��ن الوظائف، 
ق��ال 68.09 % بأنهم أجروا بحثاً عن 

وأضاف: من ناحي��ة أخرى، يحتاج 
المرش��حون للوظائ��ف إل��ى اعتم��اد 
إعدادت خصوصية قوية في حساباتهم 
على وس��ائل التواص��ل والتفكير ملياً 
قبل نش��ر أو مشاركة أي محتوى على 

اإلنترنت.
وتابع كروفت قائالً: يمكن لوس��ائل 
التواصل االجتماع��ي أن تكون عامالً 
مساعداً أو مضراً في عملية التوظيف، 
وخالصة الق��ول أن دور التوظيف في 
الفض��اء اإللكتروني ف��ي دول الخليج 
يجب أن يحظى باهتم��ام وجدية أكبر. 
وس��نواصل رصد وتقيي��م التطورات 
ذات الصل��ة م��ن أج��ل توفي��ر المزيد 
من اإلرش��اد والتوجيه لرؤساء العمل 
والباحثين ع��ن وظائف عبر اإلنترنت 

في المنطقة.
وشمل االستطالع اشخاصاً يمتلكون 
خب��رات متفاوتة، حيث وصلت نس��بة 
الذين يمتلكون خبرة تمتد من 6 إلى 10 
سنوات إلى 35.37 % من االستطالع 
الذي أجرته ش��ركة “ريت��ش”، تالهم 
األش��خاص الذين يمتلك��ون خبرة من 
عام واحد إلى 5 أعوام وبواقع 31.71 
%، ومن ثم األش��خاص ممن يمتلكون 
خب��رة م��ن 11 إل��ى 12 س��نة وبواقع 

.% 30.49
ريتش

انشئت ريتش في عام 1999 وتعتبر 
واحدة من الش��ركات الرائدة في قطاع 
خدمات التوظي��ف والتعهيد للقطاعات 

الحكومية والخاصة إقليمياً.
وتوف��ر ريتش مجموعة واس��عة من 
الخدم��ات بما يتناس��ب م��ع احتياجات 
ومتطلب��ات كل عمي��ل. وتعتمد ريتش 
معايي��ر عالية للبح��ث ع��ن الكفاءات 
وتقييمهم قبل عملية التوظيف والرفد الى 
معتمدة من قبل وزارة العمل.المؤسسات المختلفة. وريتش هي شركة 

تعتمد ريتش معايير عالية
للبحث عن الكفاءات وتقييمهم
قبل عملية التوظيف والرفد
الى المؤسسات المختلفة

آراء أكثر من 1000 في دول مجلس التعاون الخليجي

وسائل التواصل االجتماعي تؤثر بقوة على التوظيف
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دايموند فالور أميتس
تث��ري بيريلي��ه خ��ط “دايمون��د 
فالور” األنثوي بموديل جديد يحمل 
اس��م “دايمون��د ف��الور أميت��س”، 
وهي تش��كيلة من تصميم “النس��اء 
للنساء” وتجمع بين األسلوب الفريد 
والخب��رات الرائع��ة، حيث تجس��د 
غموض فن تصنيع الساعات إضافة 
إلى ت��ذوق رفيع للتفاصيل الجمالية 

األنثوية. هذا االس��م بإيحاءاته القديمة مستوحى من تاريخ حدائق 
باب��ل المعلقة، الكنوز المعماري��ة المذهلة التي بناها نبوخذ نصر 
لتذكير زوجته األميدية “أميديا”، بجبال وطنها المغطاة بالغابات.

RM 61-01 ساعة يوهان بليك
تم إنت��اج 50 قطع��ة فقط من 
 RM موديل س��اعة يوهان بليك
01-61 ذات اإلصدار المحدود 
حصرياً في متاجر ريتشارد ميل 
في أنحاء العالم. وتم صنع إطار 
الس��اعة أحادية اللون باستخدام 
س��يراميك TZP-N األسود مع 

ظهر اإلطار من الكربون.
ويُعد يوهان بليك ثاني أسرع 
رجل في التاريخ لمسافات 100 

متر و200 متر ويبرز الشكل االنسيابي للساعة.

إيكو درايف ستااليت ويف
كش��فت ش��ركة الس��اعات اليابانية 
س��يتيزن، النقاب عن الموديل الجديد 
من تش���كيلة إيك�و دراي�ف س���تااليت 
ويف  F100، الذي تس�تعد س��يتيزن 
ف���ي   2015 ف��ي صي��ف  إلطالق��ه 
إص����دار ع�ال�م����ي مح��دود، حيث 
س��تصنع 200 قطعة فقط توزع حول 

العالم.
يذكر ان الهيكل مصنوع من السوبر 

تيتاني��وم، م��ع بلور الزفي��ر ببطانة غير عاكس��ة، ويتميز بنظام 
احتساب التوقيت باألقمار االصطناعية.

الكرونوغراف بأزرار الضغط
أحدث����ت   ،1915 الع���ام  ف���ي 
“بريتلينغ” )Breitling(، الش��ركة 
السويسرية العريقة لتصنيع الساعات 
الفاخ��رة، ث��ورة حقيقية ف��ي مجال 
ق��راءة الوق��ت وذلك عب��ر طرحها 
ألول ساعة كرونوغراف مع أزرار 

مستقلّة تعمل بالضغط عليها.
واحتف��االً بابتكاره��ا ف��ي الع��ام 
1915، قام������ت “بريتل�ي�ن������غ” 
بطرح ط��راز “تران��س أوش����ين 

كرونوغ��راف 1915” لتضيفه إلى مجموعته��ا.

إضافة إبرهارد آند كو للمرأة األنيقة
كش������ف�ت دار الس����اع��ات 
السويس��ري�ة “إبرهارد آند كو” 
النقاب ع�ن اإلص��دار المط�ور 
الجديد لس��اعات جيلدا النس��ائية 
الفاخرة. وهي تتميز بعلبتها ذات 
الصلب  الش��كل اإلهليجي م��ن 
والخط��وط الناعم��ة التي تحيط 
بمين��اء ع��رق اللؤل��ؤ األبيض 
بأرقام عربية عند الس��اعات 3، 

6، 9 و12 تماما. كما يتوفر ش��عار الموجة بفضل أسلوب نقش 
خاص للقطع الناقص من 50 ماسة.

اإلصدار الجديد لساعة أودي سبورت
“أوري��س”  ش��ركة  قام��ت 
المط��ور  اإلص��دار  بإط��الق 
لس������اع���ة أودي س��ب��ورت، 
الش�����راك���ة  خل���ال  وم�����ن 
ال�ت�اري��خ��ي������ة م����ع “أودي 
س����بورت”، تتأل��ق الس����اعة 
الجدي��دة بتصمي��م أني��ق، فهي 
م�خ�ص�ص��ة لس�����ي�ارة أودي 
R18 e-tron quattro الرائدة، 
وتضم ص����ورة ظلية لها على 

خلفية العلبة.
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Vintage الجديدة من Tissot
ت�ط�ل��ق Tissot لص�ن�اع��ة 
الس��اعات الذهبي��ة، مجموع��ة 
 Tissot Vintage Collection
المصنوعة م��ن الذهب الفاخر 
المزينة بزخارف قديمة، بإمكان 
الس��يدات االس��تمتاع بتفاصيل 
مث��ل الميناء الب��ّراق المصنوع 
من ع��رق الص��دف والمزدان 

بتفاصيل ذهبية دقيقة، فيما سيكون بإمكان الرجال اختيار تمرير 
س��اعاتهم التي تمتاز بتدّرجات من األنتراسيت وخطوط بسيطة 

وواضحة ألبنائهم.

أطباق جديدة في فورتنوم أند ماسون
أدخل “فورتنوم 
م�اس�����ون”  أن��د 
طعام  الئحة  دبي، 
تع����رض  كامل��ة 
ش����غفه بالطع���ام 
واألطباق الخاصة 
في خب��رات طعام 

راقية. والئحة الطعام الجديدة التي تقدم تحت اسم جديد “المطعم 
وصالون الش��اي” مع إطالالت على ب��رج خليفة تجمع مختلف 
المكونات لتنش��ئ نطاقا واس��عا م��ن الخيارات للفط��ور والغداء 

والعشاء.

عطلة الربيع في سانت موريتز
المنتج�ع  يدع���و 
السويس��ري س��انت 
موريت��ز زواره إلى 
من  فري��دة  تجرب��ة 
نوعها، بين المناظر 
الجميل��ة  الطبيعي��ة 
ل��وادي إن�ج�ادي����ن 

العلوي الذي تحيط به البحيرات والقمم المثلجة، واألجواء العالمية 
والشمس المشرقة طيلة أيام السنة، ويعد فرصة لممارسي التزلّج 
عل��ى كاف��ة أنواعه، كم��ا يقدم مجموعة واس��عة م��ن الرحالت 

الرياضة.

“فيرتو” ... أسلوب حياة
الصانع  “فيرتو”،  شهدت 
الرائ����د عالمي����اً للهوات��ف 
ارتفاع�اً  الفاخرة،  المتحّركة 
ملحوظاً في عدد المستهلكين 
الذي��ن يبحثون ع��ن تجارب 
فاخرة عام 2014. فس��ّجلت 
الش��ركة، زيادة ف��ي تفاعل 

العمالء مع خدمات أسلوب الحياة التي تقّدمها بنسبة 350 % .
ففي العام 2014  استعان أكثر من 13 ألف مستهلك لهواتف 
فيرتو في 30 س��وقاً بتطبي��ق Vertu LIFE العالمي لالطالع 

على الخدمات والتجارب.

ريتا أورا نجمة أديداس أورجنلز
أورجنل��ز”  “أدي��داس  أعلن��ت 
لموس��م ربيع وصيف 2015 عن 
ش��راكتها مع نجم��ة صاعدة على 
الساحة العالمية الش��اعرة والفنانة 
ورائدة الموضة والموس��يقية ريتا 
أورا. وبفض��ل مواهبه��ا الخالقة، 
ابتك��رت أورا تش��كيلةً فريدةً تضّم 
وبفض��ل  4 مجموع��ات جذاب��ة. 
ش��خصيتها التي ال تقاوم، اعتمدت 

أورا أس��لوبا زاهي��ا وفري��دا يحاكي صورته��ا. موهوبة، جميلة 
ومواظبة، أورا تمثّل الشجاعة الّتي تميّز أبطال أديداس.

“فابي الند” في “ديرفيلدز مول”
أع�ل�ن����ت 
“فابي الند”، 
لع��الم�����ة  ا
الس��ع�ودي�ة 
لمتخصصة  ا
في الوجهات 
الت�رفيه�ي����ة 

العائلي��ة، ع��ن إط�الق أول ف��رعٍ لها خارج المملك��ة، وذلك في 
“ديرفيلدز مول” في اإلمارات، ويمتد الموقع الجديد على مساحة 
تبلغ 60 ألف قدم مربع، ليكون بذلك بين أكبر الوجهات الترفيهية 

الداخلية.
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Twofour54: “السرعة والغضب 7”

عرض��ت twofour54، ال��ذراع التج��اري لهيئ��ة المنطقة 
اإلعالمي��ة - أبوظب��ي، مش��اهد ولقط��ات خاصة م��ن كواليس 
فيلم “الس��رعة والغضب 7”، على موقعها اإللكتروني، وسيتم 
إط��الق الكلي��ب حصرياً في اإلمارات قبل س��ت س��اعات من 
توزيعه عالمياً. وتتضمن المشاهد بعضاً من المعالم البارزة في 
أبوظب��ي ومقابالت حصرية مع طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم 

في أبوظبي.
ويأتي إطالق تلك المش��اهد قبيل العرض العالمي األول للفيلم 
ف��ي لوس أنجلوس بالواليات المتحدة األميركية، بحضور طاقم 
العمل والممثلين والفرق الدولية الذين شاركت في إنتاج الفيلم.

التشجيع على اعتماد حياة ناشطةتجربة واقع افتراضي لألزياء

أعلن��ت عالمة “7 فور أول مانكايند” بالتعاون مع “جونت” 
و“إل” عن إصدار “فيجنز أوف كاليفورنيا”، وهي تجربة واقع 
افتراض��ي ثالثيّة األبعاد ثورية. ويعد هذا التعاون المرة األولى 
الت��ي تقوم فيه��ا عالمة لألزياء باس��تخدام الواق��ع االفتراضي 
لمش��اركة قّصة خياليّة لمجموعتها، ما يمنح المستهلكين فرصةً 
فريدةً لينغمس��وا بالكامل في وجهة نظر “7 فور أول مانكايند” 
اإلبداعيّ��ة. ويُمكن االطالع على ط��اّلت الربيع وروح العالمة 

المتمحورة حول كاليفورنيا من خالل منظور شامل.
تتوف��ر التجربة عبر غوغل بالي لتطبي��ق غوغل كاردبورد 
والهواتف العاملة بنظام أندرويد. كما ستتوفّر قريباً عبر أجهزة 

مختارة تعمل بنظام “آي أو إس” عبر “آبل آب ستور”.

أطلق��ت Nike مؤخراً، مب��ادرة موجه��ة للم���رأة بعن��وان: 
betterforit لتحفي��ز النس��اء على الحرك��ة وتخطي التحديات 
 Nike وتحقي��ق أهدافهن الش��خصية. ومع هذه الحمل��ة، تدعو
المجتمع الرياضي العالمي من النساء إلى بذل الجهود اإلضافية 
والتفوق على أنفسهن سواء في سباقات منظمة أو اثناء التمارين 

في عطلة نهاية األسبوع.
يذكر أن اسم عالمة Nike يعود إلى إلهة النصر في الحضارة 
اإلغريقي��ة القديمة وتمكنت العالمة عل��ى طول تاريخها الممتد 
عل��ى أربعين عاماً توفير أحدث االبت��كارت للرياضيين اإلناث 

وتطوير منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية حاجاتهن.

مهرجان Summer Misk بيت مسك
منتج�ع  يقيم 
بي��ت مس����ك 
باالشتراك مع 
البن�ك اللبنان�ي 
الف��رنس����ي، 
النس�خة الثانية 
مهرجان  م��ن 
 S u m m e r

Misk ال��ذي يتخلّله أرب��ع ليال من العروض لنخبة مختارة من 
النّجوم العالميين.

ويُعتبر مهرجان Summer Misk حدثاً يس��عى إلى ترسيخ 
عش��ق لبنان للفنون والثقافة، حيث سيستضيف فنانين معروفين 
دولي��اً ترك كل منهم بصمته الخاصة ف��ي مجاله: ويكليف جين 
Wyclef Jean الحائ��ز عل��ى ع��دد من جوائز جرامي، س��يّد 
األداء الموسيقي العالمي غي مانوكيان، وللمرة األولى العرض 
 Beirut International الدول��ي ف��ي بي��روت الكومي���دي 
Comedy Showcase، وأخي��راً النجم��ة البالتيني��ة ناتال��ي 

.Torn صاحبة أغنية Natalie Imbruglia إمبروغليا
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األهمي��ة الحيوي��ة لوضع المعايي��ر والمش��اركة المفتوحة للبيان��ات وتعزيز ثقافة 
تثّم��ن وتكّرم وتكافئ الجهود والمس��اهمات المبنية على العم��ل الجماعي لتطوير 
هذه المش��اريع الطموحة واس��عة النطاق. وبرز توافق في الرأي حول الحاجة إلى 
استمرار المشاركة والتعاون بين جميع مبادرات الدماغ واألعصاب، وأن المنتدى 

يمثل منصة رائعة لتسهيل التعاون المستقبلي.
المشي من جديد

إن التط��ورات ف��ي مج��ال عالج��ات اإلصالح والتحس��ين العصبي��ة تخطف 
األنف��اس. فق��د قدم كل من البروفس��ور ميغيل نيكوليليس م��ن جامعة دوك ومعهد 
“ناتال” والبروفسور غريغوار كورتين، األستاذ المساعد في معهد “براين مايند” 
ومركز “نيروبروستيتيك” في المعهد السويسري الفدرالي للتقنية )EPFL(، آخر 
المس��تجدات م��ن مجموعتيهما والت��ي قدمت صورة واضحة وقوي��ة لما يمكن أن 
يحدث عندما تجتمع المكتشفات في علم األعصاب والتقنيات المتطورة مع إمكانيات 
التكيف المذهلة للدماغ، حيث يمكن المرأة أن تشعر وتحرك ساقيها بعد 12 عاماً من 
الش��لل الكامل. وعلى الرغم من قلة المستفيدين حتى اآلن، فإنهم يعيشون ويمشون 

كشواهد على اإلمكانات غير المعقولة ألبحاث وتطورات الدماغ.
مرض الزهايمر

اكتشاف حل أو طريقة فعالة للوقاية سيكون واحداً من أهم التحديات في 
األلفية اجلديدة :

يمثل مرض الزهايمر 70 في المئة من كل أش��كال الخرف وتفوق تكاليفه حول 
العال��م ف��ي وقتنا الراه��ن نحو 600 ملي��ار دوالر أميركي. ومع توق��ع زيادة عدد 
المصابي��ن بهذا النمط من التنكس العصب��ي بثالثة أضعاف مع حلول عام 2050، 
فإن إيجاد عالج أو طريقة وقاية فعالة س��يكون واحداً من أهم التحديات في األلفية 
الجديدة. وكما ذكر في جلس��ات النقاش الس��ابقة، فإن األمراض المعقدة تس��توجب 
حلوالً معقدة. وكش��ف كل م��ن أندريا فايفر، الرئيس التنفيذي ل�“إيه س��ي إميون” 
ونانسي إيب عميدة العلوم في جامعة هونغ كونغ، عن الطرق المختلفة لمكافحة هذه 
يبدو وكأنه يكمن في الوقاية المبتكرة ومجموعة من العالجات.اآلفة في مجتمع كبار السن. ويعد كل من “آبيتا” و“تاو” حلوالً واعدة ولكن الحل 

اختت��م “منتدى الدم��اغ واألعص��اب 2015” أعماله 
ف��ي ل��وزان في سويس��را، بإع��الن جائ��زة االبتكارات 
ف��ي “منتدى الدم��اغ واألعص��اب” المخصصة لتعزيز 
الشركات السويسرية الناشئة. وأعرب الرئيس المشارك 
ل�“منتدى الدماغ واألعصاب” ورئيس المعهد السويسري 
الفدرالي للتقنية )EPFL( البروفس��ور باتريك أيبيشير، 
عن س��روره بهذه النتيجة، وقال في هذا السياق: لقد حير 
لغ��ز الدماغ العلماء لق��رون طويلة. ونحن في حاجة إلى 
توحيد صف المجتمعات األكاديمية والصناعية والخيرية 

وتطوير آليات الشراكة والتعاون فيما بينها.
من جهته، عبّر الرئيس المشارك، رئيس مجلس إدارة 
المب��ادرة العلمي��ة )W Science( وليد أحم��د الجفالي 
عن رض��اه بقوله: لقد تمّكن “منتدى الدماغ واألعصاب 
2015” م��ن االس��تفادة من قدرته عل��ى جمع أصحاب 
المصلحة من 27 دولة مختلفة ليلتقوا ويتناقشوا ويتباحثوا 
ح��ول التحديات الحالية واس��تطالع احتم��االت تطوير 
أدوات وتقني��ات جديدة لها إمكاني��ات كبيرة على تحويل 
مجال أبحاث الدماغ وتحس��ين الرعاية الصحية. لقد كان 
هذا األمر خطوة كبيرة على الطريق الصحيح وقررنا أن 

نجعل المنتدى فعالية سنوية.
 Brain( ”من جانبها، شددت مديرة معهد “برين مايند
Mind( البروفيس��ورة كارم��ن س��اندي، أحد ش��ركاء 
“منتدى الدماغ واألعصاب 2015” قائلة: نجح المنتدى 
في تس��ليط الضوء على عروض أبحاث مبتكرة متعددة 
التخصص��ات، والتي تجري في مجاالت علم األعصاب 
والهندسة وعلوم الحاسوب ضمن معهد )EPFL( وحول 

العالم.
توافق ومنافسة

إعالن املشروع الصيني لعلوم الدماغ :
قدمت نانسي إيب عميدة العلوم في جامعة هونغ كونغ، 
عرض تقديمي عن المشروع الصيني لعلوم الدماغ والذي 
يركز على تطوير فهمنا ألسباب االضطرابات الدماغية 
الكبرى مثل التوح��د وأنواع اإلدمان المختلفة واالكتئاب 
والزهايمر. وسيعمل المشروع على تطوير استراتيجيات 
الكشف المبكر والوقاية بشكل كبير، األمر الذي سيساعد 

الكثيرين ممن تأثروا وسيتأثرون باألمراض العصبية.
وضع املعايير واملشاركة املفتوحة للبيانات ضروري 

لنجاح أبحاث الدماغ :
س��لط العديد من المتحدثين والمش��اركين الضوء على 

تطوير استراتيجيات الكشف المبكر وتوحيد الصناعة واألكاديميا

اعالن جائزة اإلبتكارات في منتدى الدماغ واألعصاب - لوزان
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وتحديث وإلغاء تثبيته ذاتياً. ووفقاً الحصائيات توصلت إليها كاسبرس��كي الب، بلغ 
عدد المؤسسات المستهدفة من قبل عصابة “هيلسينج” نحو 20 مؤسسة.

الضحايا المستهدفون من عصابة “هيلسينج”
تمكنت كاسبرس��كي الب من رصد ومنع برمجيات خبيثة لعصابة “هيلس��ينج” في 
ماليزيا والفلبين والهند وإندونيسيا والواليات المتحدة، علماً بأن معظم الضحايا يتركزون 
ف��ي ماليزيا والفلبين. وم��ا يميز المهاجمين أيضاً أنهم إنتقائي��ون للغاية من حيث نوع 
المؤسس��ات المس��تهدفة، حيث يركزون في األغلب على استهداف الجهات الحكومية 
والديبلوماسية. وقال مدير فريق األبحاث والتحليل العالمي في كاسبرسكي الب كوستين 
ريو: إن اس��تهداف عصابة “نيكون” من قبل عصابة “هيلس��ينج” هو اكتش��اف مثير 
للدهشة. لقد شهدنا في الماضي قيام عصابات APT بمهاجمة بعضهم البعض من غير 
قصد من حين آلخر، وذالك أثناء محاوالت سرقة دفاتر عناوين من الضحايا، ومن ثم 
إرسال رسائل عشوائية عبر البريد اإللكتروني لكل شخص مدرج في هذه القوائم. إال أنه 

وبالمقارنة بين الجهة الهدف ومصدر الهجوم يتبين بأن هذه الحالة متعمدة.
ووفقاً لتحليل كاسبرسكي الب، تبين أن مهاجمي عصابة “هيلسينج” ينشطون منذ 

العام 2012 وهم ال يزالون كذلك حتى اآلن.
طرق الحماية من هذه التهديدات

لحماية أنفس��كم من هجمات عصابة “هيلس��ينج”، توصي كاسبرسكي الب باتباع 
التعليمات األمنية األساسية التالية:

- تجنبوا فتح المرفقات المشبوهة المرسلة إليكم من أشخاص مجهولين.
- احذروا من مكتبات األرش��يف المحمية بكلمات مرور التي تحتوي بداخلها على 

ملفات بصيغة SCR أو غيرها من الملفات القابلة للتنفيذ.
.Sandbox في حال كنتم غير متأكدين من المرفق، حاولوا فتحه في ساند -

- تأكدوا من وجود نظام تشغيل حديث مثبت لديكم مزود بكل مزايا الحماية األمنية.
أدوبي فالش بالير وبرنامج أدوبي ريدر.- قوم��وا بتحديث كل تطبيق��ات الطرف الثالث مثل مايكروس��وفت أوفيس، جافا، 

تمكنت ش��ركة كاسبرس��كي الب م��ن رصد حالة 
ن��ادرة وغير مألوف��ة، وهي قيام قراصن��ة اإلنترنت 
بمهاجمة بعضهم البعض. وفي عام 2014، تعرضت 
“هيلس��ينج” وه��ي عصابة تجس��س عب��ر اإلنترنت 
صغيرة الحجم وغالباً ما تس��تهدف الجهات الحكومية 
والمنظم��ات الديبلوماس��ية في آس��يا، لهج��وم تصيد 
إلكتروني من قب��ل عصابة قراصنة آخرين، فما كان 
منها إال أن قامت بشن هجموم معاكس على  المصدر،  
وه��ذه الحالة ربم��ا تعتبر بداية لظه��ور نزعة جديدة 
في عال��م الجريمة اإللكترونية تعرف باس��م حروب 

.)APT( الهجمات المتقدمة المستمرة
تكتيك الهجوم المضاد

وجاء هذا االكتشاف عن طريق خبراء كاسبرسكي 
الب أثناء قيامهم بإجراء بحث حول نشاط “نيكون”، 
وه��ي عصابة تجس��س إلكتروني��ة تس��تهدف أيضاً 
منظمات في آس��يا والمحيط الهادئ. والحظ الخبراء 
أن إحدى أهداف “نيكون” قد تمكنت من رصد هجوم 
يس��تهدف إصاب��ة أنظمتها ع��ن طريق رس��الة بريد 

إلكتروني يحتوي على مرفقات خبيثة.
وق��د الحظ الباحث��ون أن الهدف قد تحقق من صحة 
البريد اإللكتروني من المرس��ل، ولكنه، على ما يبدو، 
كان غير مقتنع بالرد الذي تلقاه من المرس��ل، وبالتالي 
امتنع عن فتح المرفق. وبعد ذلك بوقت قصير قام الهدف 
بإرس��ال رس��الة عبر البريد اإللكترون��ي تحمل نفس 
البرمجية الخبيثة التي يستعملها الهدف. وقد شكلت هذه 
الحالة حافزاً قوياً لتكثيف التحقيق في كاسبرسكي الب 
والذي أدى إلى اكتشاف عصابة التجسس األلكتروني 
“هيلس��ينج”. ويش��ير تكتيك الهجوم المض��اد إلى أن 
عصابة “هيلس��ينج” ق��د أرادت تحدي��د هوية عصابة 

“نيكون” وجمع معلومات استخباراتية عنها.
وكشفت التحليالت المتعمقة التي أجرتها كاسبرسكي 
الب ع��ن مخاطر هجمات عصابة “هيلس��ينج” عن 
وجود سلس��لة م��ن وس��ائل التصي��د االحتيالي عبر 
رس��ائل البري��د اإللكتروني تحتوي عل��ى برمجيات 
خبيث��ة صممت بهدف نش��ر برمجيات التجس��س في 
مؤسسات مختلفة. وبالتالي، عندما تقوم الضحية بفتح 
المرفق المحمل بالبرمجية الخبيثة يصاب نظامها بهذه 
البرمجية الخبيث��ة المزودة بخاصية تش��غيل برنامج 
التس��لل )Backdoor( القادر عل��ى تحميل الملفات 

هجمات متبادلة بين عصابتي تجسس الكتروني

نزعة جديدة في عالم الجريمة االلكترونية
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“أي بي أم” تطرح حلواًل جديدةدور بارز لتطبيق “كيك”
أعلن��ت “كي��ك” ش��بكة 
مشاركة الفيديو االجتماعي 
بصيغ��ة ممي��زة تصل إلى 
36 ثاني��ة والتي تضم أكثر 
من 74 مليون مستخدم من 
حول العالم، عن مشاركتها 
في إطالق منصة فيس��بوك 

ماسنجر.
ه��ذا  م��ن  وكج��زٍء 
اإلط��الق، طّورت “كيك” 
ُس��مي “كيك  تطبيقاً جديداً 
ف��ور ماس��نجر” والذي تم 
اإلع��الن عنه ف��ي مؤتمر 
 F8 للمطوري��ن  فيس��بوك 

.2015
يذكر ان عدد مستخدمي 

ماس��نجر يصل إلى مئات الماليين، ويقدم له��م التطبيق منصة 
للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع أصدقائهم.

ش�ركة  أعلنت 
“أي ب�����ي أم”، 
عزمها اس��تثمار 
م�ل��ي�����ارات   3
دوالر أميرك����ي 
ع�ل����ى م�����دى 
األعوام األربع��ة 
القادم��ة به���دف 

تأس��يس وحدة عمل مختصة بمجال “إنت�رنت األش��ياء”، وهي 
بصدد بناء منصة مفتوحة قائمة على الحوسبة السحابية لمساعدة 
العمالء وش��ركاء القطاع في تطوير حلول “إنترنت األش��ياء”. 
وارتكزت الجهود الحثيثة بالدرجة األولى على التطبيقات العملية 
لمفهوم “إنترنت األش��ياء”، األمر الذي س��اهم في ابتكار حلول 
تنوع��ت بين إدارة الم��وارد المائي��ة، وتعزي��ز أداء قطاع البيع 

بالتجزئة، ووالء العمالء، وصوالً إلى االختناقات المرورية. 
وتتصدر “أي بي أم” حالياً قطاع اس��تثمار تطبيقات “إنترنت 
األش��ياء” في خدمة الشركات، وذلك عبر جمع وتحليل البيانات 

بأسلوب آمن وموثوق من مجموعة واسعة من المصادر.

هجمات إلكترونية على الدول النفطي“زد تي إي” للمساهمة في بحوث
ت��ي  “زد  ش��ركة  أعلن��ت 
إي” الصيني��ة، وه��ي المزود 
االتصاالت  لحل��ول  العالم��ي 
الس��لكية والالس��لكية وتقنيات 
في  والمس��تهلكين  الش��ركات 
مجال اإلنترن��ت الجوال، أنها 
ترح��ب بمزي��د م��ن الفرص 
التي تسمح للشركة بالمساهمة 
التكنولوجي��ة  األبح��اث  ف��ي 
االتح��اد  ف��ي  واالبت��كار 
الذي  اللق��اء  بعد  األوروب��ي، 

جرى في بروكس��ل وال��ذي جمع المف��وض األوروبي المكلف 
بالبحث والعلوم واالبتكار كارلوس مويداس، والرئيس والرئيس 

التنفيذي لشركة “زد تي إي” شي ليرونج.
وقال شي بعد اجتماعه بالمفّوض مويداس: يسر “زد تي إي” 
ان تساهم في مش��اريع األبحاث التقنية في أوروبا ومن ضمنها 
“هورايزون 2020” ومش��اريع ش��راكة بي��ن القطاعين العام 

والخاص في مجال البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس.

المنطق��ة  تعرض��ت دول 
إلكترونية تجسسية  لهجمات 
تستهدف قطاع النفط والغاز، 
وخصوص����ا اإلم������ارات 
العربي��ة المتح��دة والمملكة 
العربية الس��عودية والكويت 

وعم��ان. وأطلق على ه��ذه الهجمات اس��م “تروجان.الزيوك” 
Trojan.Laziok، الت��ي تغير من آلية هجومها وفقا لكل جهاز 
مس��تهدف. وكش��ف بحث أعدته شركة س��يمانتيك ألمن وحماية 
البيانات، أن هذه الهجمات استطالعية لجمع أكبر قدر ممكن من 
المعلومات حول الكمبيوترات المصابة الخاصة بش��ركات قطاع 
النفط والغاز، ومن ثم الهجوم بآليات مختلفة وفقا لتلك المعطيات، 
وأن منس��قي الهجم��ات لهم أهداف إس��تراتيجية في الش��ركات 

المستهدفة.
وتب��دأ اإلصابة بوص��ول بريد إلكتروني تصي��دي من عنوان 
ينته��ي ب�Moneytrans.eu يحتوي على ملف مش��بوه غالبا ما 
يكون على ش��كل ملف جدول حسابات Excel وظيفته هي نسخ 

الملفات الالزمة إلى جهاز المستخدم فورا وإصابته.
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أول شركة تتبنى منصة S /4 HANAالمنتدى اإلقليمي العربي للتنمية
اس��تضافت العاصم��ة األردني��ة 
عَمان مؤخراً منتدى التنمية اإلقليمي 
العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، 
وال��ذي ُعقد تحت عن��وان “النطاق 
العريض من أجل التنمية المستدامة”، 
وناقش المب��ادرات اإلقليمية العربية 
الخمس التي اعتُمدت خالل المؤتمر 
العالمي لتنمية االتصاالت الذي ُعقد 
في دب��ي. وكانت المبادرات الخمس 

قد ركزت عل��ى النفاذ للنطاق العريض وبناء األمن الس��يبراني 
واس��تخدام تكنولوجي��ا المعلومات واالتص��االت للمحافظة على 
البيئ��ة، إضافة الى التعل��م الذكي وضمان النف��اذ إلى تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
وعلّق رئيس مجلس سامينا والمدير التنفيذي للشؤون القانونية 
والتنظيمية في ش��ركة Orange األردن الدكتور ابراهيم ناصر 
ح��رب قائال: يقوم المنتدى اإلقليمي العربي للتنمية بتحفيز قطاع 
االتصاالت في منطقة الش��رق األوسط على التطور، كما يساهم 

في سد الفجوة الرقمية القائمة في مجتمعاتنا.

أصبحت مجموعة 
الخليلي الُعمانية أول 
ش��ركة تتبنى منصة
 S / 4 H A N A
الس��تقصاء األعمال 
م��ن “إس إي��ه بي” 
في الش��رق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وبهذه المناس��بة، قال نائب المدير التنفيذي لمجموعة الخليلي 
 S4/HANA الشيخ طالل بن سالم الخليلي: تزّودنا حلول تقنية
م��ن “إس إيه بي” بلوحة معلومات ش��املة تمّكننا من االطالع 
الف��وري عل��ى عملياتن��ا، وتتيح لن��ا تطوير عم��ل الموظفين، 
وتعزيز عمليات سالسل التوريد، ودفع مجموعة الخليلي باتجاه 

حقبة نمو جديدة.
م��ن جانبه، أش��اد المدير التنفي��ذي لش��ركة “إس إيه بي” في 
منطقة الخليج جرجي عبود، بالمكانة التي باتت مجموعة الخليلي 
تحتلها على الصعيد اإلقليمي في استخدام التقنية من أجل التبسيط 

وإحداث التحّول المنشود في عمل موظفيها وتجربة عمالئها.

جوائز كومبيوتكس دي آند آي»سحابة السحابات«  

أطلقت بريتيش تيليكوم )بي تي( “سحابة السحابات” التي تضم 
جي��ال جديدا من الخدمات الس��حابية المصمَّمة لتمكين الش��ركات 
والمؤسس��ات الكبرى ح��ول العالم م��ن الوصول بطريقة س��هلة 
وانسيابية وآمنة إلى التطبيقات والبيانات التي تحتاجها، أينما كانت 
مس��تضافة. وتمّكن هذه الخدمة الشركات من تحقيق التنسيق التام 
والتكامل األمثل على امتداد موارد التقنية المعلوماتية المس��تضافة 
ضمن سحاباتها الخاصة وأيضاً التي تديرها بي تي ومزودين آخرين.
تعتمد هذه الخدمات على التقنية التي طورتها “بي تي” ومنظومة 
شركائها بمجاالت إدارة البنية التحتية المتنوعة، الخدمات، االرتقاء 

بالشبكة العالمية، االرتقاء بأداء التطبيقات وأمن المعلومات.

س��تعود الفعالي��ة الس��نوية لقط��اع تكنولوجي��ا المعلوم��ات، 
“كومبيوتكس تايبيه 2015”، في ش��هرحزيران/يونيو وستعود 

معها جوائز “كومبيوتكس دي آند آي”.
وتق��وم هذه الجوائز الناتجة عن تعاون بين المجلس التايواني 
لتنمية التج��ارة الخارجي��ة “تايترا”، ومنظمة “إنترناش��يونال 
فورام ديزاين”، وهي مؤسس��ة ألمانية ش��هيرة للتصميم، بلفت 

انتباه كل من الشركات المحلية والعالمية.
وتستعد جوائز العام الحالي لتكون أكثر تنافسية مع مشاركات 
من رواد في القطاع كانوا قد ش��اركوا في الس��ابق والكثير من 

الشركات الناشئة.
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مجموعة هواتف ذكية من “فالي”“هواوي” تطلق هاتف “بي 8” الذكي
كش��فت “هواوي كونسيومر” 
ألجه��زة المس��تهلك” عن هاتفين 
ذكيي��ن جديدين “ب��ي 8”  و“بي 
يجس��دان  وهم��ا  ماك��س”   8
معايي��ر  م��ن  جدي��داً  مس��توى 
اإلبداع واالبت��كار في الجمع بين 
الحديث��ة والتصميم  التكنولوجي��ا 
وس��هولة  األني��ق،  األمل��س 
عدي��دة  ومي��زات  االس��تخدام، 
للكاميرا أهمها مايتعلق بالتصوير 
في ظروف اإلض��اءة المنخفضة 

والتباين الضوئي الشديد.
ويأتي “ه��واوي بي 8” الذكي 

الجديد ليتوج مس��يرة نجاح سلس��لة منتجات “هواوي بي” التي 
امتازت بمزايا التصميم األنيق والتكنولوجيا العملية والمتطورة، 
واألداء العالي واالستخدام السلس. بينما يمتاز “بي 8 ماكس”، 
النسخة المكبرة والمطورة من “بي 8” بشاشة أكبر بقياس 6.8 

بوصة، ومزايا إضافية وعمر بطارية أطول.

طرحت ش��ركة فالي األوروبية العاملة ف��ي تطوير الهواتف 
الذكية، أحدث مجموعة من األجهزة المبتكرة، يتصدرها الجهاز 
“فالي دون4” المزود بطبقة مقاومة للخدوش أنيقة وفعالة، فضالً 
عن شاشة FWVGA IPS قوية ومتكاملة قياس 5 بوصة. كما 
يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكس��ل مزودة بآلية ضبط 
تلقائي، وأخرى أمامية بدقة 2 ميغابكس��ل، ويعمل بنظام التشغيل 
آندروي��د كي��ت كات 4.4. كما طرحت “ف��الي إنترودر إكس”، 
المجهز بطبقة من الزجاج مقاومة للخدوش واالهتراء، والمزود 
بكاميرا خلفية Ture بدقة 13 ميغابكسل مزودة بآلية ضبط تلقائي، 

وأخرى أمامية Ture بدقة 5 ميغابكسل بفتحة عدسة كبيرة.

عروض لمنتجات أوبرثر تكنولوجيز
أطلق����ت 
ش�������رك�ة 
أوب��رث����ر 
تكنولوجي�ز 
ت�����ي(  )أو 
العالمي����ة، 
العام�ل������ة 
مج��ال  ف�ي 

حلول األمن الرقمي في قطاع التجوال، ملصق جديد للدفع غير 
التالمس��ي مصّدق عليه من “فيزا” و”ماس��تركارد” في إطار 
مجموعته��ا “فالي باي” القابلة لالرت��داء. وتعتبر أجهزة الدفع 
القابل��ة لالرتداء “امت��داداً “  لبطاقات الواجهة المزدوجة، التي 

يمكن للعمالء اصطحابها معهم في جميع األوقات.
ويتوجه الملصق الجديد إلى العديد من أصحاب المصلحة في 
منظومة الدفع، ويتم نش��ره بالفعل من قبل مجموعة متنوعة من 
العمالء مثل المصارف والشركات المصدرة للبطاقات المدفوعة 
مسبقاً والش��ركات المشغلة لشبكات الهواتف الجوالة  كما يمكن 

لهذا الملصق استضافة تطبيقات خاصة بقطاع النقل.

تشكيلة من األجهزة المتنقلة

عرض��ت “إل ج��ي الكترونيك��س” مؤخ��راً وضم��ن الي��وم 
االفتتاحي للمؤتمر العالم��ي لالتصاالت المتنقلة في دورته للعام 
الحالي 2015 تشكيلة واس��عة من أحدث ابتكاراتها من األجهزة 
 ،”G Flex 2“ المتنقلة التي كان من أبرزها هاتفها االس��تثنائي
باإلضافة لمجموعة من أجهزتها القابلة لالرتداء وهي س��اعتين 
LG Watch Ur� نجديدتي��ن قابلتي��ن لالرتداء هم��ا: “أورب��ا
bane” ذات التصميم الكالس��يكي األنيق  الذي يعيد إلى األذهان 
 ”LG Watch Urbane LTE“جم��ال الس��اعات الفاخ��رة، و
 NFC الوحيدة من نوعها في العالم بتقنية االتصال قريب المدى

.LTE واالتصال بتقنية الجيل الرابع
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Dell تستعرض منتجاتها

ل  خ����������ال
مش����اركتها ضم���ن 
فعاليات معرض جيتكس شوبر 
2015، تع��رض ش��ركة Dell مجموعة واس��عة من أجهزتها 
 XPS اإللكتروني��ة الحائ�زة على جوائ�ز عدة من س����لس���ل�ة

.Inspironو Alienwareو
وتتمت��ع األجهزة التي يت��ّم عرضها بمواصف��ات رائعة مثل 
اس��تخدام مواد مميزة ف��ي تصنيعها واالهتم��ام البالغ بتفاصيل 
التصمي��م، إضاف��ة إل��ى توظي��ف أح��دث التقنيات، مم��ا يوفر 
للمستخدمين سهولة االس��تخدام الجّوال مع الوظائف المتعّددة، 
مما يجعل هذه الكمبيوترات مناس��بة لالس��تخدام في المنزل أو 

المكتب.

طابعتان جديدتان من “كانون”
كان��ون  طرح��ت 
األوس���ط،  الش����رق 

جديدتي����ن  طابعتي���ن 
باأللوان تتمي��زان بأداء 

عاٍل، وبوظائف متعددة، 
 Océ ColorWave :هما

 Océ ColorWave500، و
.700

وتس��تخدم الطابعتان أحدث 
نس��خة م��ن تكنولوجي��ا Océ CrystalPoint للطباعة الملّونة 
بس��رعة عالي��ة، وتؤّمن التصاق��اً ممتازاً للحب��ر بمختلف أنواع 
األوراق، وجودة طباعة أعلى، وسهولة في إعادة تعبئة الحبر. كما 
ُصّم��م جهاز Océ ColorWave 500 لدعم تطبيقات التصميم 
 GIS وأنظمة المعلومات الجغرافية ،CAD بمساعدة الكمبيوتر
واإلنتاج في قطاعات التصنيع، الهندسة، البناء، التصميم، والنسخ 
بالتصوير. ويرفق النظام بخاصية االتصال اآلمن بالسحابة ونظام 
تحكم بنظام تشغيل Windows 8، مما يجعل هذه الطابعة خياراً 

جيداً للحكومات والشركات التي تضّم عّدة موظفين.

Dell حلول شبكية مبتكرة من
طرح��ت ش��ركة Dell حزمة 
حلول مطورة للش��بكات صممت 
احتياج��ات  لتلبي��ة  خصيص��اً 
والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات 
 X�Series والتي تتضمن سلسلة
الجديدة للمفاتي��ح الذكية المدارة، 
وتوسيع خيارات سلسلة الشبكات 
 Dell بإضافة مفاتيح N�Series
N1500 المثالي��ة لبيئ��ات العمل 
الم��دارة بش��كل متكامل األصغر 

مس��احة. في هذا الس��ياق، قال نائب رئيس قس��م اإلستراتيجية 
وإدارة المنتج��ات ل��دى ش��ركة Dell Networking أربيت 
جوش��يبورا : “توظف ش��ركة Dell عقوداً م��ن الخبرة الغنية 
م��ن أج��ل توفير العديد من المزايا على مس��توى المؤسس��ات، 
وذل��ك في مج��ال الحلول التقني��ة المصممة خصيص��اً للعمالء 
من الش��ركات الصغيرة والمتوسطة. ويشكل إعالن اليوم مثاالً 
آخ��ر على مدى التزامن��ا تمكين العمالء من التخلص من نماذج 

الشبكات القديمة”.

هانيويل توّسع مجموعة طابعاتها  
ح���ت  ط��ر
ك���ة  ش�������ر
ه��ان�ي��وي����ل 
ب�ع�ت�ي���ن  ط��ا
ت  م�����ا ل�ع�ال
ل���رم��������ز  ا
لش����ري�ط�ي  ا
 b a r c o d e
حالً  تش��ّكالن 

من المس��توى االبتدائي للطباع��ة الصناعية الموثوقة بأس��عار 
تنافسية في الشرق األوسط. 

تجمع طابعت��ا PD43 وPD43c الصغيرة بي��ن االعتمادية 
الصناعية وبساطة طابعات كمبيوتر سطح المكتب، وقد صّممتا 
لالس��تخدام ف��ي مراكز التوزيع، وقطاع��ات النقل )بما في ذلك 

خدمة السفر الجوي(، والتجزئة، والرعاية الصحية.
يذك��ر ان هات��ان الطابعتان الجديدتان تس��محان بإجراء مهام 
ضرورية لس��ير العمل، ش��أن طباعة تذاكر الس��فر، وبطاقات 

األمتعة، وعالمات الرفوف، وعالمات األدوية.

73



البنك والمستثمر | أيار/مايو 2015

نظام تزويد الطاقة المستقلة

أعلنت ش��ركة توش��يبا ع��ن بدء عملي��ة الع��رض التجريبي 
ل�“إتش2 ون”، وهو نظام تزويد الطاقة المستقلة باالعتماد على 

الطاقة المتجددة وباستخدام الهيدروجين كوقود لتوليد الطاقة.
وقام كل من مدينة كاواس��اكي و“توش��يبا” بتثبيت النظام في 
المرفق العام كاواس��اكي مارين ومجمع هيغاشي-أوغيشيما-ناكا 
في منطقة ميناء كاواس��اكي. هذا ويجم��ع نظام “إتش2 ون” ما 
بين المنش��آت الفولتية الضوئي��ة، وبطاريات التخزين، ومعدات 
التحلي��ل الكهربائ��ي للم��اء المنتج��ة للهيدروجي��ن، وخزانات 
الهيدروجي��ن والمياه، وخاليا الوقود. ويس��تخدم الكهرباء الذي 
يتم توليده من المنشآت الفولتية الضوئية لتحليل المياه بالكهرباء 
وإنت��اج الهيدروجي��ن، والذي يتم بعد ذل��ك تخزينه في خزانات 
واستخدامه في خاليا الوقود التي تنتج الكهرباء والماء الساخن.

حلول 4 كي من باناسونيك
ض���ت  ع�ر
“باناسونيك” 
حلول  أح��دث 
الب��ث وتقني��ة 
ئ������ي  ل�م��ر ا
وال�مس��م��وع 
لمتخصص��ة  ا
خالل معرض 

االتح��اد الوطني لجه��ات البث “ناب” لع��ام 2015 كما رفعت 
النقاب عن العديد من المنتجات الجديدة التي تركز على الجودة 
العالية وكفاءة اإلنتاج الس��ينمائي مثل الكاميرا المصاحبة بتقنية 
“4 ك��ي” )إيه جي – دي في إكس 200( لسلس��لة “فاريكام”، 

والبث اإلذاعي بفضل سلسلة “بي 2” عالية الدقة.
باإلضاف��ة إلى ذلك، تطرح “باناس��ونيك” “بي 2 كاس��ت”، 
نظام إنتاج أخبار يستند إلى الحوسبة السحابية يقوم بتسريع جمع 
األخبار، وال س��يما في حاالت األخبار العاجلة، وكاميرات ذات 
ص��ور عالية الدقة في بيئ��ة تنقلية عالية، مثل كاميرا “لوميكس 

جي إتش 4” الرقمية.

رقم قياسي عالمي جديد بالتحليق
ت��م مؤخ��راً تس��جيل إحدى 
أكثر رح��الت الطيران المثيرة 
لالهتمام فوق س��ماء دبي عبر 
 Action Cam Mini كاميرا
م��ن س��وني، إح��دى أصغ��ر 

كامي��رات الفيديو في العالم. وقد تم تثبي��ت الكاميرا على الصقر 
دارشان لينطلق من قمة برج خليفة ويحلق فوق سماء دبي مسجالً 
لقطات اس��تثنائية للمش��هد العام للمدينة. وتعتب��ر هذه الرحلة من 
أعلى نقطة في برج خليفة الذي يصل ارتفاعه إلى 829.8 متراً، 
األولى من نوعها في العالم. وقد حققت رقماً قياسياً عالمياً جديداً 

كأعلى انطالقة مسجلة لطير يحلق من هيكل صنعه اإلنسان.

شاشة فيليبس الجديدة
ش���اش���ة  توف�ر 
BD�  فيليب�������س
 M4065UC 40
بوص��ة مس��احات 
لع���رض  واس���عة 
المختلف��ة  البيانات 

بوق��ت واح��د، ويمكنها أن 
تحل محل تعريف الشاش��ات المزدوجة التي يش��يع إستخدامها 
اليوم للتطبيقات كثيفة البيانات، كما أن الشاش��ة ذات الحجم 34 
بوصة تس��اوي من حيث تركيز المعلومات المعروضة شاشتين 

ذات الحجم 24 بوصة، ولكن مع ميزات أكثر قيمة.

سوني تحصد جوائز ريد دوت 2015
حص��ل عدد م��ن أجهزة س��وني 
الذكي��ة عل��ى أهم جوائ��ز ريد دوت 
للع��ام 2015، في حفل أقيم مؤخراً، 
حيث نال��ت التقدير ف��ي فئة تصميم 
األجهزة، ويعود الفضل بهذا اإلنجاز 
والتف��وق إلى إلتزام الش��ركة بتقديم 
تصامي��م أنيق��ة وعملي��ة ف��ي نفس 
الوقت، سواء في الهواتف الذكية أو 
األجهزة اللوحية أو اإلكسس��وارات 

 Xperiaو Xperia Z3 الذكية القابلة لالرتداء. وتش��مل سلسلة
.Xperia T2 Ultrو M2 Aqua
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واجهة االستخدام الجديدة UX 4.0هاتف جديد من يالينك

أطلقت شركة يالنيك المزود الرائد لحلول االتصاالت الهاتفية 
واالتص��االت عب��ر اإلنترن��ت جه��از هاتفي جدي��د يعمل وفق 
تقني��ة االتص��ال عبر بروتوك��ول اإلنترنت و الذي يحمل إس��م 
CP860، ويعتب��ر هذا الجهاز مثالياً لالتصال خالل اجتماعات 
ومؤتم��رات الش��ركات، وذلك بم��ا يوفره م��ن اتصال صوت 
وصورة عب��ر الفيديو، ويمتلك تقنية الص��وت HD ، مع تقنية 
الدمج الثالثية للصوت، وميكروفون القط للصوت 360 درجة 
وفقاً لمس��افة نصف قطره��ا 3 أمتار، كما يتضم��ن تقنية تمنع 
ح��دوث تردد للصوت أو الصدى مما يجعل االتصال والصوت 
خ��الل المكالمات طبيعي��اً كأن االجتماع يجري في نفس الغرفة 

وليس عبر اإلنترنت.

أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس 
أحدث إصدار لواجهة المستخدم في 
هواتفه��ا الذكي��ة، والتي س��توفرها 
تح��ت اس��م UX 4.0، ويَِع��د هذا 
اإلصدار الذي جاء امتداداً لمواظبة 
“إل ج��ي” على إدخال التحس��ينات 
المس��تمرة مع كل هات��ف جديد من 
هواتفها الذكي��ة المتفوقة في واجهة 
المس��تخدم UX الخاصة بها والتي 
أطلقته��ا ألول م��رة ضم��ن هاتفها 
Optimus G الممي��ز بمواصفاته 

المتقدم��ة واألولى من نوعها كميزتي المذكرة الس��ريعة وتعدد 
 UX المه��ام اللتي��ن عززتا اإلدارة الفعالة ف��ي اإلصدار األول
اللتي��ن   KnockCodeTMو ،KnockON 1.0، وميزت��ي 
 UX وفرتا المزيد من الراحة في االستخدام في اإلصدار الثاني
2.0، وميزتي إيماءة الص��ورة، والتقاط الصور بخطوة واحدة 
اللتين وفرتا المزيد من الس��هولة والبس��اطة في االس��تخدام في 

.UX 3.0 اإلصدار الثالث

“ليكويد جايد Z” و“إم 220” من أيسر
أعلنت ش��ركة أيسر عن إطالق هاتفها 
الذكي “ليكويد جايدZ” الذي يتميز بشاشة 
عالية الوضوح HD وتقنية IPS التي تتيح 
إمكانية رؤية الشاش��ة من مختلف الزوايا، 
والتقني��ة الجديدة “زيرو غاب” التي تقرب 
سطح الشاش��ة من لوح الكريستال المدمج، 
األمر ال��ذي يرفع من وضوحها ويخفف من 
االنعكاس��ات الغير مرغوب��ة. ويحمي وضع 

الق��راءة الخاص العينين، من خالل 
القض��اء عل��ى انبعاث��ات الض��وء 

األزرق في محرك معالج الصور.
كذلك كشفت “أيسر” النقاب عن 
الهات��ف الذكي “ليكوي��د إم 220”، 
ال��ذي يعمل بنظ��ام وين��دوز 8.1، 
وال��ذي ق��ال عنه رئي��س مجموعة 
أعم��ال الهواتف الذكية إس تي ليو: 

انه أول هاتف يعمل بنظام التش��غيل ويندوز 8.1، ويتمتع بقابلية 
الترقية والتحديث إلى نظام التشغيل ويندوز فون 10.

زد تي إي باليد إس 6 بلس
أعلنت شركة “زد 
المصنّع  إي”،  ت��ي 
ال�رائ���د  العال�م���ي 
الج��وال،  ألجه��زة 
اإلط�����الق  ع����ن 
العالمي لجهاز “زد 
ت��ي إي بالي��د إس 
6 بل����س” ع�ب����ر 

“إي باي”.
الجهاز  ويتضمن 
تسمح  فريدة  وظيفة 

له أن يُصبح جهاز تحّكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء. وتسمح 
هذه الوظيف��ة، التي تتالءم مع كافة عالمات التجهيزات المنزلية 
واإللكترونية الكبرى، لمس��تخدمي “بالي��د إس 6 بلس” بالتحكم 
بأجهزة التلفزيون وأجهزة االستقبال الفضائية ووحدات التكييف 
والكاميرات الرقمية ذات عدسات أحادية عاكسة “دي إس إل آر” 
وغيرها. وهو بس��يط وسهل االستخدام، ويريح المستخدمين من 

متاعب االنتقال بين عدد من أجهزة التحكم المختلفة.
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اإلتحاد تتملك في “داروين آيرالين”تدشين قرية الشحن بالدمام

دش��ن أمي��ر المنطق��ة الش��رقية األمير س��عود ب��ن نايف بن 
عبدالعزيز، المرحلة األولى من قرية الشحن الجوي، التي تمتد 
على مس��احة تزيد عن نصف مليون مت��ر مربع، وذلك الطلب 
المتزايد على خدمات الش��حن الجوي إل��ى المملكة التي يصلها 
70 % من الس��لع القادمة إل��ى منطقة الخليج ، حيث أن بأفتتاح 
القرية س��يصبح مطار الملك فهد الدولي بالدمام، المطار الدولي 
الرائد وأحد أس��رع المطارات نمواً من حيث حركة المسافرين 
بالمنطقة، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان 
الحمدان وعدد من مسؤولي اإلدارات الحكومية المختلفة، وذلك 

بمقر الشحن الجوي بالمطار.

رّحبت االتح�اد 
للطي��ران، الناق�ل 
ف��ي  ال�وط�ن����ي 
اإلم�ارات بق��رار 
الفيدرالي  المكتب 
المدني  للطي��ران 
ف��ي س��ويس����را 
FOCA بالموافقة 

على صفقة االستثمار التي تمتلك بموجبها 33.3 % من الحصص 
في شركة الطيران اإلقليمية السويسرية “داروين آيرالين”.

وتعليق��اً على ذلك، ق��ال رئيس المجموع��ة والرئيس التنفيذي 
لالتحاد للطيران جيمس هوجن: ان االس��تثمار يتسق مع التوجه 
المتنام��ي نحو مزيد من توحيد الجهود بقطاع الطيران، بما يكفل 
االستمرار في تقديم خدمات نقل جوي مستدامة تتميز بالموثوقية 
واالس��تقرار وتحقيق المس��توى األمثل من الربط بين الرحالت. 
غير أنه قد عبّر عن خيبة أمله ألن بعض الفرص التي أتيحت لكل 
من االتحاد للطيران واالتحاد اإلقليمية قد تقلصت أو ضاعت كليةً 

نتيجةً للمدة التي استغرقتها عملية المراجعة التنظيمية.

معرض تموين المطارات 2015البطاقة الجديدة “فالكون فالير”
طي��ران  أقام��ت 
الناقل��ة   – الخلي��ج 
لمملك��ة  الوطني��ة 
حف��ل   – البحري��ن 
اس��تقبال ف��ي فندق 
وس����ب�ا ال�ري�ت����ز 
كارلت��ون البحرين، 
ض���م ع���دداً م���ن 

أعض��اء برنامج فالكون فالير للمس��افر المتميز، وذلك احتفاالً 
بإصدار الناقلة لبطاقتها السوداء الجديدة من عضوية البرنامج.

وقد كشف أعضاء اإلدارة التنفيذية النقاب عن المزايا العديدة 
للبطاق��ة الجديدة، إلى جانب لفيف من أعضاء البرنامج وممثلي 
اإلعالم، حيث قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج 
ماهر س��لمان المسلم: يس��عدنا اغتنام هذه الفرصة لإلسهاب في 
العوائد والمزايا العديدة للبطاقة الس��وداء الجديدة من البرنامج، 
وقض��اء هذه األمس��ية ف��ي االحتف��ال بهذا الحدث م��ع أعضاء 
البرنامج الذين س��اهمت مالحظاتهم وآرائهم الس��ديدة في طرح 

هذا المنتج الجديد لطيران الخليج.

س���جل المعرض 
لتموي���ن  الدول���ي 
ن�م��واً  المط���ارات 
بنس���بة 10 % ف��ي 
العارضي��ن،  ع��دد 
نس��خته  في  وذل��ك 
الثاني���ة الت��ي يت���م 

تنظيمها على هامش معرض المطارات الخامس عشر، في مركز 
دبي الدول��ي للمؤتمرات والمعارض. ويحظ��ى المعرض بدعم 
كل من هيئة دبي للطيران المدن��ي، ومطارات دبي، واإلمارات 
لتموين الطائرات، بينما تتضمن قائمة الرعاة: ش��ركات إيتاليان 
فوتوير سولوشن اإليطالية، ليه غران شيز دو فرانس الفرنسية، 
شركة ساناي بالستيك خوزستان، شركة تموين الخطوط الجوية 
الس��عودية )الحج والعمرة لخدمات التموين(، ش��ركة جيانغس��و 

كاناسين ويفينغ، وشركة هينان هنتاي ألمينوم تكنولوجي.
ومن الدول التي تش��ارك ف��ي المعرض للم��رة األولى الهند، 
الكويت، كينيا، ليتوانيا، ماليزيا، ماالوي، سنغافورة، سريالنكا، 

سويسرة وتايلند.
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تعاون استراتيجي في مجال الفضاءمستو مديراً عامًا للخطوط األردنية
ش��ركة  إدارة  مجل��س  ق��رر 
الخطوط الجوية الملكية األردنية 
في جلس��ته التي عقدها برئاس��ة 
س��ليمان الحاف��ظ تعيي��ن الكابتن 
هيثم مس��تو مديراً عاماً ورئيس��اً 
تنفيذياً للملكية األردنية باألصالة، 
حيث كان المجل��س عيّن الكابتن 
مس��تو مديراً عاماً ورئيساً تنفيذياً 
للش��ركة بالوكال��ة في الس��ادس 
والعشرين من شهر تشرين األول 

من عام 2014. وعبّر الحافظ عن ثقته ومجلس إدارة الش��ركة 
بقدرات الكابتن مس��تو إلدارة الملكي��ة األردنية للمرحلة المقبلة 
وكفاءته المهنية لقيادتها وتنفيذ تطلعاتها وخطتها اإلس��تراتيجية 
وتمكينه��ا من تج��اوز التحديات الت��ي تواجهها. ودع��ا الحافظ 
العاملي��ن ف��ي الملكية األردنية إل��ى مواصلة العم��ل معاً بدأب 
وإخ��الص وكفري��ٍق واحد قادر بم��ا يملك من خب��رات عملية 
طويل��ة وتميز في األداء على اإلس��تمرار بوضع الش��ركة في 

المكانة التي تليق بها كناقل وطني للمملكة األردنية.

وكال��ة  وقّع��ت 
للفض��اء  اإلم��ارات 
الفرنس��ية  والوكال��ة 
للفض��اء  الوطني��ة 
بع��د مناقش��ات ثنائية 
جرت بي��ن الطرفين، 
مذك��رة تفاه��م لبن��اء 

ش��راكة وتعاون استراتيجي في مجال قطاع  الفضاء. وستسمح 
المذكرة التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات 
للفض��اء الدكتور خليفة محمد الرميثي، ورئيس الوكالة الوطنية 
الفرنسية للفضاء جين يافيس لي غل، بحضور السفير الفرنسي 
ف��ي اإلمارات ماي��كل ميراليت، إلى تطوير النش��اطات المكثفة 
المس��تقبلية بين البلدين ف��ي مجال قطاع الفض��اء. كما تتضمن 
الشراكة التعاون المش��ترك في تطوير البرامج العلمية وبرامج 

التوعية المجتمعية.
يأتي توقيع االتفاقية بعد أن جرت زيارات ثنائية بين الوكالتين، 
حيث اشتملت الزيارات على نقاشات حول سبل التعاون وكيفية 

دعم وتحقيق أهداف وكالة اإلمارات الرئيسية.

محركات لطيران اإلمارات من رولز رويسإيرباص لن تتخلى عن “ايه 380”
ال�رئ�ي����س  ق����ال 
ل�وح����دة  التنف�ي���ذي 
الطائ��رات  صناع��ة 
ف���ي إي��رب�������اص، 
إن  بريجييه:  فابريس 
األوروبي��ة  الش��ركة 
العمالق����ة  تت�وق����ع 

اس��تمرار انتعاش س��وق الطائرات وقد تتمكن م��ن زيادة إنتاج 
أكثر طائراتها رواجا بوتيرة أكبر من المخطط له إذا اس��تمرت 

االتجاهات الحالية.
وتوقع بريجييه أن تستعيد إيرباص في نهاية المطاف موقعها 
كأكب��ر صانع للطائرات في العالم م��ن بوينغ مع إثبات الطائرة 
الجديدة ايه 350 لوجودها. وأضاف: ان الشركة في وضع جيد 
يتيح لها تسليم 15 طائرة ايه 350 عريضة البدن هذا العام وما 

زالت تتوقع طلبيات أكثر من التسليمات في 2015.
وتخط��ط إيرباص لزيادة انتاج الطراز ايه 320 األكثر مبيعا 
إلى 50 طائرة شهريا من 42 في الفترة من اآلن وحتى 2017. 

وأكد بريجييه أن إيرباص لن تتخلى عن الطائرة ايه 380.

ش��ركة  ف��ازت 
رول���ز روي�����س 
قيمته���ا  بصفق���ة 
9.2 ملي��ار دوالر 
محركات  لتوري��د 
طائ��رة  لخمس��ين 
لش��ركة   380 إيه 

طي��ران اإلم��ارات وهي أكب��ر طلبية في تاريخ ش��ركة صناعة 
المحركات وتعطيها دفعة بعد عام صعب. وارتفعت أسهم الشركة 
البريطانية بعد اإلعالن ع��ن الصفقة. وهذه أول مرة تطلب فيها 
الناقلة الخليجية ش��راء مح��ركات رولز رويس ألس��طولها من 
الطائ��رات العمالق��ة الذي تعمل بقية طائرات��ه بمحركات إنجين 
أليانس وهي مشروع مشترك لجنرال اليكتريك وبرات آند ويتني.
وس��تدخل الطائرات المعني��ة بالصفقة الخدمة ب��دءا من العام 
2016. وطي��ران االمارات هي أكبر مش��تر للطائرات ايه 380 
بطلبي��ات بلغ��ت 140 طائ��رة. وقالت الش��ركة إن��ه إذا مضت 
إيرباص ف��ي تعديل الطائرة إيه 380 فس��وف تقدم طلبية كبيرة 

لشراء طائرات من هذا الطراز.
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نظام تزويد الطاقة المستقلةالطيران العماني الى سنغافورة

كش��ف الرئيس التنفيذي للطيران العماني في س��نغافورة بول 
جريجورويتش عن ان إجمالي عدد طائرات الشركة خالل عام 
2020 سيصل الى 70 طائرة، حيث سيتم تقسيمها الى قسمين، 
فيضم القسم األول 25 طائرة عريضة البدن والحجم، فيما يضم 

القسم الثاني 45 طائرة أحادية الممر.
وأوض��ح بول جريجورويتش خ��الل المؤتمر الصحفي الذي 
عقده في فندق ش��انجريال سنغافورة مع الرئيس رئيس الشؤون 
التجارية ف��ي الطيران العماني، عبد الرزاق بن جمعة، أن ذلك 
س��يس���هم ب�دوره في رف�ع وجه�ات الطي��ران العماني إلى 75 

وجهة.

ع�ل�ن���ت  أ
ك��ة  ش�������ر
“توش����يبا” 
ع���ن ب����دء 
ع�م�ل�ي������ة 
ل��ع����رض  ا
لتج�ري�ب��ي  ا

ل�“إتش2 ون”، وهو نظام تزويد الطاقة المستقلة باالعتماد على 
الطاقة المتجددة وباستخدام الهيدروجين كوقود لتوليد الطاقة. 

ق��ام كل من مدينة كاواس��اكي و“توش��يبا” بتثبي��ت النظام في 
المرفق العام كاواس��اكي مارين ومجمع هيغاشي-أوغيشيما-ناكا 
في منطقة ميناء كاواساكي. هذا ويجمع نظام “إتش2 ون” ما بين 
المنشآت الفولتية الضوئية، وبطاريات التخزين، ومعدات التحليل 
الكهربائي للم��اء المنتجة للهيدروجين، وخزان��ات الهيدروجين 
والمي��اه، وخالي��ا الوق��ود. ويس��تخدم الكهرباء الذي يت��م توليده 
من المنش��آت الفولتي��ة الضوئية لتحليل المي��اه بالكهرباء وإنتاج 
الهيدروجين، والذي يتم بعد ذلك تخزينه في خزانات واستخدامه 

في خاليا الوقود التي تنتج الكهرباء والماء الساخن.

A380 وجهات جديدة ألجنحة الشامالبريطانية ُتسّير
ب��دأت الخطوط الجوية البريطانية تس��يير رحالتها على متن 
طائرة A380 إلى مدينة س��ان فرانسيسكو في والية كاليفورنيا 

األميركية.
ستقدم البريطانية خمس رحالت أسبوعياً خالل فصل الصيف 
م��ن مطار هيثرو في لندن على متن هذه الطائرة ذات الطابقين 

والتي تتسع ل� 469 مسافر.
يُذكر أنّه  وفضالً عن حجمها الكبير تتميز هذه الطائرة بكونها 

إحدى الطائرات األكثر هدوءاً وراحة في السماء.

تبدأ ش��ركة أجنحة الشام للطيران بتس��يير أولى رحالتها من 
دمش��ق إلى الكويت ومن دمش��ق إلى دبي ابتداء من أول أيار/
ماي��و الحالي وذلك ضمن خطة توس��يع رحالته��ا خارجياً إلى 

البلدان المجاورة.
وأكدت الوكيل االعالمي للشركة فرح دامون أن الشركة تعمل 
على تقديم أفضل الخدمات وبأسعار تشجيعية مع المحافظة على 
جودة الخدمة وانتظام المواعيد وذلك كونها شركة رديفة للشركة 
الوطنية األم والمتمثلة بالشركة العربية السورية للطيران وتسهم 

في تطوير عملية النقل الجوي داخلياً وخارجياً.
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Tata PRIMA شاحنة العالم الذكية
أطلقـــت شــــركــة 
أكبــر  موتــورز،  تاتا 
لصناعة  هندية  شركة 
جيليـــن  المركبـــات، 
جديدين من الشاحنات 
الثقيلة ضمن مجموعة 
التجاريــة  مركباتهـــا 

 PRIMA 4438S في دولة اإلمارات. وهي  شاحنة PRIMA
 PRIMA 4038K 6×4 2×4 المجهزة برأس جرار وشاحنة

المجهزة بقالب لمواد البناء.
وتتضمــن Tata PRIMA تصميمــاً إيطاليــاً للمقصــورة، 
وتقنيــة محــركات من الواليــات المتحدة األميركيــة وأوروبا، 
تقنيــة صندوق نقــل حركة من ألمانيا، هيــكالً معدنياً مميزاً من 
المكســيك، صفائح معدنية مــن اليابان وكوريا، إلى جانب الدقة 
الســويدية لعملية التلحيم الروبوتية، لتعرف أيضاً باســم شاحنة 
“العالم”. وتتمتع المقصورة بتكييف الهواء مع مســاحة واسعة 
للركاب، نظــام توجيه قابل للتعديل، نظاماً موســيقياً، وُجهّزت 

بنظام تحديد المواقع العالمي GPS كميزة قياسية.

“رولز-رويس” مستوحاة من األفالم

كشفت رولز- رويس موتور كارز عن سيارة رايث المستوحاة 
مــن األفــالم، والتي طُرحت فــي معرض نيويورك للســيارات 
2015، وهي تحتفل بتاريخ مشــاركتها الطويل في مجال األفالم 
السينيمائية، إذ أّدت سيارات هذه العالمة الفارهة أدواراً رائدة في 
 Goldfinger األفــالم منذ بروز صناعة هذا الفــن، من ضمنها
)عام 1964(، وThe Yellow Rolls-Royce )عام 1964(، 
 The1968(، و وThe Thomas Crowne Affair )عــام 
Great Gatsby )فــي الفيلــم األصلي عام 1974(، ونســخته 
الجديــدة )عــام 2013( وغيرهــا الكثير من األفالم الكالســيكية 

والحديثة.

أودي TT كوبيه الجديدة
أودي  إطــالق  تــم 
الجديــدة  كوبيــه   TT
األوســط  الشــرق  في 
خالل عــرض جريء 
في ســكاي دايف دبي. 
ورافق حفل االطالق، 
تجربة جريئــة قام بها 
أعضاء فريق ســكاي 

دايف دبي بتشــكيل عالمة TT الشهيرة في الهواء بعد القفز من 
 TT إدواردو مورتارا بقيادة DTM الطائرة وقيام ســائق أودي

الجديدة بسرعة على مهبط الطائرات في سكاي دايف دبي.

الذكرى المئة البتكار بوق السيارة
يحتفل بوق السيارة بالذكرى المئة 
البتــكاره وهو إحدى القطــع القليلة 
التــي لم تتغيّر على مدى العقود منذ 
اختراعه واســتخدامه ألول مرة في 
ألمانيا ويمكن أن يعبّر بشــكل كبير 
عن طريقــة التواصل التي تعتمدها 
الشــعوب من حول العالم. إذا فكرنا 
بصوت البوق الواضــح والمرتفع، 
نرى أنــه يتميّــز بالنوع نفســه في 

مختلف أنواع السيارات، وذلك ألنه يتبع أنظمة صناعية محددة 
أي أن مختلف صانعي السيارات يستخدمون البوق عينه تقريباً.

FXX-Kلقب “أفضل األفضل” لفيراري
فيـــراري  حصــدت 
الـحـديـثــــة   FXX-K
جائزة “أفضل األفضل” 
لتصميمهــــا المتميّــــز 
والمبتكــر فيمــا خّصت 
لجنــة التحكيــم العالمية 

يســتحقانها  بجائــزة   LaFerrariو  California T طــرازي
بجدارة بفضل تصميمهما االستثنائي. وقد اختارت لجنة التحكيم 
المؤلفــة من مصممين محترمين وأســـاتذة تصميــم وصحافيين 
متخصصين من 25 بلداً تقدير الجهود التي بذلها فريق العمل في 

مركز فيراري للتصميم بإدارة وإشراف فالفيو مانزوني.
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مجلس فولكسفاغن يطيح برئيسه
كشــفت مصــادر مقربــة مــن 
مجلس إدارة فولكسفاغن ان رئيس 
مجلس االدارة فرندناند بيش الذي 
اســتقال من منصبه هو الذي حفر 
قبــره بيديه بعــد أن نقــض اتفاقا 
بمســاندة الرئيس التنفيذي مارتن 
فينتركورن وتآمر ســرا لإلطاحة 
به. ورحيل بيش يؤذن بنهاية عهده 
في فولكسفاغن فقد ادار النمساوي 

البالغ من العمر 78 عاما الشــركة على مدار عقدين وأنهى عمل 
مسؤولين تنفيذيين لم يحوزوا رضاه من دون سابق انذار وفرض 

قرارات استراتيجية مثيرة للجدل وفقا إلرادته.
وتنهي االطاحة المفاجئة به حملة تشهير علنية في فولكسفاغن. 
ولكنه يخلف فراغا في أكبر شــركة ســيارات فــي اوروبا ويثير 

مجموعة من التساؤالت بشأن مستقبل الشركة.
يمتلك بيش حصة 13.2 % في الشركة االلمانية تصل قيمتها 
إلــى 1.7 مليــار يــورو)1.85 مليــار دوالر( لكن المســاهمين 

اآلخرين في أسرته لهم حق الشفعة في شراء أسهمه.

اختبار لمركبة أودي الذاتية القيادة

قام وزير النقل والبنية الرقمية في ألمانيا ألكســندر دوبريندت 
بتلبية دعوة AUDI AG لتجربة تقنية القيادة الذاتية للشــركة. 
واختبر الوزير بنفسه القدرات التقنية لمركبة Audi A7 الذاتية 
القيادة، حيث أعرب في نهاية تجربته عن ســروره حين قال: لم 
تعد القيادة الذاتية ضرباً من الخيال. ففي غضون ســنوات قليلة 
ستنتشر المركبات المؤتمتة على الطرقات. ويمكن للتكنولوجيا 

الرقمية القيام بمهام السائق وتعزيز السالمة والراحة.
وأضاف الوزيــر: ان الهدف الذي نصبو لتحقيقه على المدى 
الطويل هو إنشــاء شــبكة طرق مرتبطة رقميــا بالكامل، األمر 
الذي سيعمل على خفض االختناقات المرورية والتلوث البيئي، 
وزيادة الســالمة المرورية واالستفادة من البنية التحتية ألقصى 

درجة.
كمــا أعلــن الوزيــر دوبريندت رســمياً عن تهيئــة جزء من 
الطريــق الســريع األلمانــي A9 ليكــون فائق التقنيــة الختبار 

صناعة السيارات المستقبلية المرتبطة بالشبكة.
يُذكــر أن وظيفة القيادة الذاتية في االختناقات المرورية قائمة 
على أنظمة المســاعدة الحالية ألودي مثل “نظام تثبيت السرعة 
المتكيــف مع حالــة القيادة” و“نظام المســاعدة في االزدحام”، 
حيث ســيتولى النظام التســارع والفرملة في الســرعات بين 0 
و65 كلم/ســاعة بــدالً من الســائق عند الطلــب. وعندما يخف 
االزدحام أو ينتهي الطريق ســيطالب الكمبيوتر الســائق بتولي 

زمام القيادة مرة أخرى. 
وتســتخدم وحدة أنظمة مساعدة الســائق المركزية أحدث ما 
توصلــت إليه تكنولوجيا المعالجات لتقييم اإلشــارات من جميع 
أجهــزة االستشــعار في الوقــت الحقيقي، وحســاب المناورات 
بنــاء على ذلك. كما يقوم نظام الرادار بمســح المنطقة األمامية 
بينما تقوم كاميرا فيديو بالكشــف عن عالمات المســارات على 
الطريــق. وتنقل ماســحة ليزر بيانات عالية الدقة عن األجســام 

على أبعاد تصل إلى 80 متر.

ماكالرين طراز 570 إس كوبيه األول

أعلنت ماكالرين مؤخراً عن طراز 570 إس كوبيه، لتشترك 
هذه الســيارة الرياضية باألساس ذاته مع الفئتين السوبر والفائقة 
اللتان تقعان أعلى منها ضمن التسلسل الهرمي لماكالرين، وتتمتع 
بالمزايا التقنية وأســلوب التصميم الخاصين بســيارات الســباق. 
ويتميز هذا الطراز بمحرك تبلغ قوته 570 حصان وبســعة 3.7 
ليتر يصل بالســيارة من صفر إلى 100 كلم/الســاعة خالل 3.2  

ثانية، ليصل بها إلى سرعة قصوى تبلغ 328 كلم/الساعة.
يذكر انــه تم تطوير الهيكل أحادي الخلية المصنوع من ألياف 
الكربون، ليســهل عملية الدخول والخروج من مقصورة القيادة، 
وهو يتمتع بالقوة والمتانة على الرغم من انه أخف وزناً بقدر 80 

كلغ ليضمن أعلى مستوى من الحماية.
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مازدا 2 الجديدة
قامت شــركة “آي.
أن” بوخاطر  بالتعاون 
مع إذاعة “ميكس أف 
أم”، بإطــالق مازدا2 
الجديــدة كليــاً، وهــي 
تتميّز  أحــدث ســيارة 
عصـــري  بتصميــــم 
وحجم صغيــر عملــي 

 -”B018“ كشفت عنها  شركة مازدا، وأقيم حفل اإلطالق في في
بيروت، حيث تمكن زبائن الشــركة وممثلي وسائل االعالم من 
القاء نظرة أولى على ســيارة مازدا 2 الجذابة والجديدة كلياً لعام 

.2016
وتعتبر المــازدا 2 أول موديل من طرازات مازدا لعام 2016  
يتــم اطالقها فــي لبنان. وهــي أطول مــن مثيلتها الســابقة، مع 
مقصورة أكثر رحابة، ومجموعة من أنظمة السالمة النشطة التي 
تشــكل جزًء صغيراً من التجهيزات المتعددة داخل هذه السيارة. 
وتم جمع كل هذه المزايا في نمط تصميمي جديد “كودو” - روح 

الحركة الذي يؤمن مقصورة مريحة.

سيارة بولندية بقوة 650 حصاناالهند تطّور سيارة خارقة

تعتبر “إم زيرو” أول سيارة خارقة هندية على الرغم من أن 
تجميع الســيارة لن يجري في الهند. وقامت 4 مكاتب للتصاميم 
في كل من إيطاليا والبرتغال وبريطانيا والهند بتصميم الســيارة 
التي تقوم على قاعدة كربونية، ولديها مالمح غير عادية بفضل 

توفر ذيل عمودي من شأنه جعل السيارة أكثر استقرارا.
ويتوقــع أن تتزود الســيارة الخارقــة بمحرك بنزيــن ثماني 
األســطوانات وآخــر كهربائي، يولدان معا قــدرة إجمالية تقدر 

بـ750 حصانا و900 نيوتن/متر من عزم الدوران.
وال يذكر الهنود موعدا دقيقا إلطالق هذه الســيارة، علما أنهم 
يبحثــون اآلن عــن أموال إضافيــة الزمة لتصنيعها. ويســتبعد 

الخبراء ظهور تلك السيارة في السوق في المستقبل القريب.

كشـــــــــفــت 
شــــركة أرينيرا 
أوتـومـوتيــــف 
فــي  البولنديــــة 
بوزنان  معرض 
للســيارات عــن 
خارقـة  نســـخـة 
لسـيارة “أرينيرا 

هوســاريا” تعتبر آخر نموذج ما قبل اإلنتاج على دفعات. وكان 
يجب أن تطلق تلك الســيارة في العــام 2014. إال أنها واجهت 

بعض المشاكل التقنية، ما منعها من إطالق المبيعات.
ويختلــف الموديــل الحالــي عن ســابقه الذي عــرض العام 
الماضــي، بنظام العــوادم المطــور وجناح خلفي معــدل. لكن 
المحــرك ثمانــي االســطوانات بســعة 6.2 لتر لم تطــرأ عليه 

تغيرات، وال يزال يولد قوة 650 حصانا.
وتتســارع الســيارة حتى تصل إلى 100 كيلومتر خالل 3.2 
ثانيــة. ويبلغ ســعرها 200 ألــف يورو، األمر الــذي يمّكنها من 
منافسة “فيراري 488 جي تي بي” و“المبورغيني هوراكان”.

شركات السيارات تراهن على الصين
صـانـعـــــو  يـواصــل 
الســيارات األجانب ضخ 
األمـوال في المصانع في 
الصين حتى مع تأثر نمو 
المبيعــات بأكبــر تباطـؤ 

اقتصادي في ربع قرن.
وال تبدي كبرى شركات 

القطــاع مثل فولكســفاغن وجنــرال موتورز بــوادر تراجع عن 
استثماراتها المزمعة في حين تعكف تويوتا موتور وفورد موتور 
على خطط جديدة للتوســع في الصين أكبر ســوق للسيارات في 

العالم.
يأتي ذلك رغم ضغوط التباطؤ االقتصادي على سوق السيارات 
بيــن كانون الثاني/يناير وآذار/مــارس حيث لم يزد نمو المبيعات 
على 3.9 % مقارنة مع 9.2 % في الفترة نفســها من عام 2014  
بينما يتوقع اتحاد مصنعي الســيارات في الصين نموا نسبته 7 % 
في عام 2015. واســتحوذت الصين علــى أكثر من نصف إنفاق 
صناعة السيارات على تشييد الطاقة اإلنتاجية الجديدة أو توسعتها 
العام الماضي وبلغت قيمة استثمارات المصانع 12.7 مليار دوالر.
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جهاز تنبيه “فقدان تركيز السائق”

إنفردت نيسان ماكسيما 2016 الجديدة كلياً بتجهيز وهو عبارة 
عن تحذير ضوئي برتقالي اللون بحجم صغير يأخذ لنفســه شكل 
فنجان قهوة في تجويف العدادات. ويُعتبر هذا الفنجان جزءاً مهماً 
من نظام تنبيه مســموع ومرئي تطلق عليه نيســان تسمية جهاز 

.DAA تنبيه فقدان تركيز السائق أو
ويعمــل هذا الجهاز على مراقبة طريقة قيادة الســائق وينذره 
فــي حال إستشــعر أن هنــاك أي تدٍن في التركيز أثنــاء القيادة. 
وســيتوفر الجهاز مع طراز العام 2016 من نيســان ماكســيما 
الجديدة وذلك كجزء من مجموعة تجهيزات الســالمة ومساعدة 
الســائق وهــو متوفر أيضاً مع طــراز العام الحالي من نيســان 

مورانو كروس أوفر.

سيارة مزودة بمصابيح أمامية ليزرية
تــولــــــــي 
عـــــة  مجمــو
BMW أهمية 
عاليـــة علــى 
التكنولوجيــــا 
في  المتطـورة 
كل مرحلـــــة 
مــن مراحـــل 

التصنيع.
وباعتبار BMW i8 الســيارة الرياضيــة الهجينة األولى في 
العالم القابلة للشحن بالكهرباء التي تضم مفهوم االستدامة الشاملة 
على طول سلســلة القيمــة، كان ال بد من أن تكون هذه الســيارة 
التجارية األولى في العالم التي تزّود بمصابيح أمامية ذات مفهوم 
مختلف بالكامل، حيث تأتي الســيارة مــع مصابيح أمامية بتقنية 
LED قياســياً، وتتوافر اختياريــاً مصابيح ليزر أمامية مبتكرة، 
قــادرة على إضاءة الطريق حتى 600 متر أي ضعف المســافة 
التــي تغطيها أضــواء LED التقليديــة ومع ارتفاع فــي فعالية 

استهالك الطاقة بنسبة 30 %.

طراز جديد من هارلي ديفيدسون

كشفت هارلي - ديفيدسون®  عن دراجة جديدة من فئة دارك 
كستوم Dark Custom™ المصممة لراكبي الدراجات الشباب 
حول العالم. وذلك في وكالة هارلي - ديفيدســون® سيداروودز 
 Red Square Center الجديــدة بالمعرض الجديد الواقع فــي
على الطريق الســاحلية في بيــروت، لبنان. كان ذلك ضمن حفل 
إطالق كبير حضره أكثر من 200 شخص من المتشوقين لرؤية 

™Dark Custom اإلضافة الجديدة لعائلة دارك كستوم
تم تطوير ســتريت™ 750 لتتناســب مع بيئة المدينة. وتتميز 
بمحرك ريفليوشن إكس الجديد الذي صمم ليتناسب مع متطلبات 
التوقف المتكرر في زحمة الســير ومع رشــاقة الدراجة، إضافة 

للتجاوب السريع حال الخروج من زحمة المدينة.

الصين تغرم مرسيدس
فرضت هيئة مكافحة 
االحتــكار فــي مقاطعة 
جيانغسو شرقي الصين 
على شــركة مرســيدس 
بنز لصناعة الســيارات 
التابــعـــة  األلمانـيـــــة 
لـ“دايملر” غرامة  بقيمة 
350 مليــون يوان )56 

مليون دوالر( بسبب ممارسات احتكارية، وذلك بسبب ممارستها 
ضغوطا علــى وكالئها فــي المنطقة، لوضع حد أدنى ألســعار 
الســيارات وقطع الغيار وهو ما أضر بمصالح المستهلكين، وبدأ 
التحقيق بتهمة تحديد األسعار في آب/ أغسطس 2014. وفرضت 
الهيئــة غرامات صغيــرة على وكالء “مرســيدس” في مقاطعة 

“جيانغسو” بلغت قيمتها اإلجمالية 7.8 ماليين يوان.
وتبيــن لهيئــة مكافحــة االحتــكار أنه فــي الفترة مــن كانون 
الثانــي/ يناير 2013 إلى تموز/ يوليو 2014 التقى ممثلون عن 
“مرســيدس بنز” مع وكالء الشــركة في الصيــن وأملوا عليهم 

شخصيا شروط البيع، أو أرسلوا لهم قوائم األسعار.
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اتفاق لـ“ديجيتال ميديا سيرفيسيز”مفهوم نوعي في الترفيه السينمائي

تح��ت إدارة “جراند س��ينماز”، ت��م افتتاح صاالت “س��ينما 
جاالكسي” في سنتر جاالكسي.

وف��ي إطار االرتق��اء بالتقديمات الترفيهية ف��ي لبنان، أجرت  
“جراند سينماز” عملية تجديد مبتكرة وتحسين كبير في صاالت 
الس��ينما المجّددة والكائنة داخل المركز التجاري االس��تراتيجي 
في منطقة الش��ياح وتم تزويد الصاالت الجديدة بأفضل شاشات 
الس��ينما الرقمية وتكنولوجي��ا الصوت المتط��ورة، إضافة إلى 

شباك تذاكر تم تجديده بالكامل. 

ميديا  “ديجيت��ال  أطلقت 
سيرفيس��يز” )دي إم إس(، 
ش��راكة تمثيل حصرية في 
منطق��ة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا مع شركة 
“إيه  اإلعالمي��ة  التقني��ات 
اإلع��الن  وج��اء  إل”.  أو 
عن الش��راكة على لس��ان 
ديفيد ش��ينغ رائ��د االبتكار 

الرقم��ي في “إيه أو إل” ضمن إطار فعاليات مهرجان اإلعالم 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وستقوم “دي إم إس” 
ببي��ع حلول منتجات ع��رض األعالنات  المتنوع��ة في منطقة 
الش��رق األوسط وشمال أفريقيا على امتداد منصات “إيه أو إل 

دوت كوم” “إنجادجيت”، “تك كرنش”، و“ميكرز”.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي للعمليات في “دي إم إس” ميش��ال 
ملك��ون: س��يكون ه��ذا التط��ور الخط��وة األولى فق��ط، ونحن 
متحمس��ون ج��داً لتقديم حافظة “إي��ه أو إل” وحلولها اإلعالنية 

المبتكرة إلى المنطقة.

نظام Auro-3D الصوتي المبتكر

رفعت ش��ركة أركيميديا، الرائدة في منطقة الش��رق األوسط 
 Smart Homes بتوري��د التكنولوجي��ات المتطورة وأنظم��ة
واألنظمة الترفيهية، الستار عن النظام Auro-3D الذي يُعتبر 
نظاماً صوتياً ثالثي األبعاد يتجاوز سابقه الثنائي األبعاد بأشواط 

ليوفر للمستمع تجربة صوتية طبيعية وغامرة.
تق��ع أركيميديا في قلب مدينة دبي، وهي تقدم للعميل تصاميم 
ممتازة ومتطورة تجّسد ذروة االبتكار وأمثلة واقعية وفعلية عن 

مواصفات مذهلة مدمجة في معرضها.

منتجات عالية الدقة من سوني
أطلقت سوني، 
أول  إح��������دى 
الش���ركات التي 
المنتجات  تصنّع 
ال�ص�وت��ي�������ة 
عالي����ة الدق���ة، 
واسعة  مجموعة 
م�ن م�ن�ت�ج���ات 

الص��وت عالية الدقة التي تتضمن أجهزة ووكمان، وس��ماعات 
رأس، ومضخمات صوت محمولة، ومسجالت ستيريو رقمية، 
وتحت��وي ه��ذه المنتج��ات على بيان��ات أكبر بس��بع مرات من 

األقراص المدمجة، إذ تلتقط أدق تفاصيل النغمات الموسيقية.
ويقوم الفنانون والموس��يقيون عادة بتس��جيل ألبوماتهم بتقنية 
الدقة العالية )24 بت/96 كيلوهرتز( في استوديوهات التسجيل، 
وحالم��ا يتم دمجها تنضغط الملفات الموس��يقية لكي تتس��ع في 
األقراص المدمجة وتنخفض دقتها )16 بت/44.1 كيلوهرتز(، 
إال أن منتجات الصوت عالية الدقة من س��وني توفر للمستمعين 

تجربة صوتية فريدة تشابه النغمات الموسيقية األصلية.
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“أرقام” ممثاًل لـ“كونكت آدز”تطوير منطقة ترفيهية في “دبي”
أعلنت اليونزجيت المتخصصة 
في مجال اإلنتاج الس��ينمائي، عن 
تعاونها مع ش��ركة “دبي باركس 
آند ريزورت��س”، لتطوير منطقة 
مخصص��ة لها في “موش��ينجيت 
الترفيهي��ة  المدين��ة  دب��ي”، 
المس��ت�وحاة م��ن عال��م هولي��ود 
والتي سيتم افتتاحها بحل�ول شه�ر 

تشرين األول/أكتوب�ر 2016.
وبهذه المناس��بة، قال الرئيس التنفيذي لشركة “اليونزجيت” 
جون فيلثيمر: تسهم امتيازاتنا التج�ارية بإثراء الفرص االستثمارية 
المجزي��ة ف��ي قطاع الترفيه ح��ول العالم. ونحن فخ��ورون جداً 
بتعاوننا مع فريق ش��ركة “دبي بارك��س آند ريزورتس” لتوفير 
تجرب��ة ترفيهي��ة متكامل��ة ومش��وقة تواكب ذائق��ة الماليين من 

جمهورنا، وتسهم في تعزيز نمو عالمتينا التجاريتين.
ومن المتوقع أن تستقطب مدينة “موشينجيت دبي” الترفيهية، 
التي تش��غل مس��احة 4 ماليين قدم مربعة، أكث��ر من 3 ماليين 

زيارة سنوياً.

ص��رح المدي��ر التنفي��ذي في 
“كونكت آدز”، إحدى الش��ركات 
التابعة لش��ركة “أو تي فنتشرز” 
الش��ركة  ان  المهي��ري:  محم��د 
عقدت شراكة مع موقع “أرقام”، 
بنش��ر  المخت��ص  اإللكترون��ي 
واالقتصادية  المالي��ة  المعلومات 
عل��ى اإلنترنت، لتصب��ح الممثل 
الحصري له في المنطقة العربية.
وينض��م موق��ع “أرق��ام” إلى 

قائمة الش��ركات العالمية واإلقليمية الرائدة والسباقة في القطاع 
الرقم��ي والتي عيّنت “كونك��ت آدز” كممثلها الحصري لتقديم 
حلول الوس��ائط الرقمية. وباس��تطاعة كبرى العالمات العالمية 
واإلقليمية اآلن التفاعل مع ماليين المستهلكين في منطقة الخليج 
ومصر وبقية أنحاء المنطقة من خالل مجموعة المواقع الرائدة 
التابع��ة ل�“كونك��ت آدز” على اإلنترنت. وتعتب��ر هذه االتفاقية 
أول شراكة حصرية تعقدها “كونكت آدز” مع موقع متخّصص 

في مجال نشر المعلومات واألخبار االقتصادية والمالية.

توزيع الوثائقي سّماني مالالمشاهدة المحطات التلفزيونية
أعلن��ت الش��ركة 
لقي��اس  الس��عودية 
وسائل اإلعالم، أول 
متخصصة  ش��ركة 
في تزويد الدراسات 
الخاصة بقياس نسب 

مشاهدة ومتابعة وس��ائل اإلعالم المختلفة، عن انطالق المرحلة 
األولى من مشروع قياس نسب مشاهدة المحطات التلفزيونية في 
المملكة. وس��تقوم الش��ركة باختيار عينة من مشاهدي التلفزيون 
تمث��ل جميع ش��رائح المجتم��ع في المملك��ة للمش��اركة في هذا 

المشروع الذي جرى اإلعالن عنه خالل العام الماضي.
وتهدف الشركة السعودية لقياس وسائل اإلعالم من خالل هذا 
المش��روع، إلى خلق الش��فافية من خالل توفير بيانات دقيقة عن 
عادات واتجاهات المش��اهدة التلفزيونية في المملكة. وتس��تخدم 
الش��ركة جه��از قياس نس��ب المش��اهدة، وهو أداة لقياس نس��ب 
مش��اهدة الجمهور يتم اس��تخدامها لقياس وتقييم سلوك مشاهدي 
القن��وات التلفزيونية من خالل توصيله بجهاز التلفزيون الخاص 

بالمشاهدين الذين يرغبون بالمشاركة في المشروع.

نيشن  إيمج  أعلنت 
أبوظب��ي أن ش��ركة 
س��يرتشاليت  فوكس 
العالمي��ة  بيكتش���رز 
ق��د اس��تحوذت على 
حقوق توزي��ع الفيل�م 
يروي  الذي  الوثائقي 
الناش������ط�ة  قص���ة 

الباكستانية مالال يوسف زي في جميع أنحاء العالم ما عدا فرنسا، 
فيما تتولى ش��ركة ستوديوكنال توزيع الفيلم في فرنسا والمناطق 
المتحدثة باللغة الفرنس��ية. ومن المقرر أن يتم إطالق الفيلم الذي 
أخرجه دافيس جوجنهايم، الحائز على جائزة األوس��كار، خالل 
ع��ام 2015. وق��د عمل على إنتاج الفيلم الوثائقي الذي س��يحمل 
اس��م “س��ّماني مالال” كل من والتر باركس ول��وري ماكدونالد 
ضمن ش��راكتهما الطويلة مع إيمج نيش��ن أبوظبي وبتمويل من 
بارتيسيبانت ميديا. ويحكي الوثائقي قصة مالال يوسف زي التي 
تعرضت أثناء وجودها مع أصدقائها في الحافلة المدرسية لهجوم 

من جماعة طالبان في منطقة وادي سوات في باكستان.
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Dell تدمج أعمالها
أعلنت “ديل” عن دمج أعمالها 
في أس��واق المنطقة، عبر إطالق 
منطقة الش��رق األوس��ط وتركيا 

وأفريقيا.
كم��ا قام��ت بتعيي��ن إدري��س 
اللكمان��ي مديراً للمنطقة الجديدة، 
وبتوحي����د الم���وارد البش����ري�ة 
واإلمكانات المختلفة، وذلك لتوفّر 
قدراته��ا المتخصصة، بما يصب 

ف��ي نهاية المطاف في منفع��ة ومصلحة الش��بكة العريضة من 
عمالئها وشركائها في المنطقة.

مليون دوالر لصالح “مركز كارتر”
م����ن  كل  دخ��ل������ت 
للصراف��ة”  “األنص��اري 
التنفيذي  برئيس��ها  ممثل��ة 
محم��د علي األنص��اري، 
و“مركز كارتر”، لمكافحة 
األمراض ونش��ر الس��الم 
واألمل ح��ول العالم ممثالً 

بمؤسسه، الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، في شراكة سيتم 
بموجبها مساعدة عشرات اآلالف من المحتاجين في البلدان النامية 
للحص��ول على خدمات الرعاية الصحية. إذ س��تقوم “األنصاري 

للصرافة” بتقديم مليون دوالر لدعم برامج الوقاية والعالج.

تكريم المواهب الرقمية اإلقليمية
تم تكريم أبرز 
اإلعالن  مواهب 
الرقمي في الدورة 
الثاني��ة من حفل 
الجوائز  توزي��ع 

الرقمية للشرق األوسط وش��مال أفريقيا، ضمن برنامج الجوائز 
الوحيد المخصص لالحتفال بالتس��ويق ف��ي صناعة التكنولوجيا 
الرقمي��ة في المنطقة. وف��ي ليلة مميزة أقيمت في فندق ويس��تن 
دبي، اختتم منتدى اإلعالم الرقمي 2015 فعالياته التي استمرت 
يومي��ن، واجتذبت 500 من األطراف ذات الصلة بهذه الصناعة 

لمناقشة آخر تطورات المشهد الرقمي.

الفوز بجائزة لينكس الذهبية
حملة  حصلت 
“الط��الء ال��ذي 
نفس��ه”  يرم��م 
أطلقته��ا  الت��ي 
نيس��ان  ش��ركة 
الياباني��ة، عل��ى 

جائ��زة ذهبية تقديرية مش��ّرفة من جوائز لينكس اإلعالني��ة.
وكان قسم البحوث والتطوير التابع ل�“نيسان” قد سجل إنجازاً 
تاريخياً في عالم صناعة السيارات إثر ابتكاره ألول طالء قادر 
على ترميم نفس��ه بنفس��ه، موفراً بذلك س��يارات تنفرد بقدرتها 

على معالجة الخدوش ذاتياً.

أفضل فريق إدارة صندوق عقاري
ف��ازت س��دكو كابيتال، الش��ركة 
السعودية الرائدة في إدارة األصول، 
إدارة  فري��ق  “أفض��ل  بجائ��زة 
صندوق عق��اري متوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية” في حفل توزيع 
جوائ��ز منظم��ة “كابيت��ال فاينانس 
العالمية الذي   CFI ”انترناش��ونال

أقيم في لندن. وبمناسبة هذا الفوز، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
سدكو كابيتال حس��ن الجابري: إن هذه الجائزة هي شهادة على 
جودة الخدمات التي تقدمها شركة سدكو كابيتال من خالل فريق 

متميز وذو خبرة.

الفائزون بمسابقة “إيفينتيس 2015”
كش��فت “دي. أم. ج��ي. للفعاليات 
الش��رق األوسط وآسيا”، عن أسماء 
الفائزين في مسابقة إيفينتيس 2015، 
الت��ي أجري��ت مؤخراً ف��ي المملكة 
المتح��دة. وتمكن��ت طالبت��ا الس��نة 
األخيرة في تخصص إدارة الفعاليات 
جوان��ا توم��اس وجين��ي هومر من 
التغلب على 13 مشتركاً خالل نهائي 

المس��ابقة. وقال رئيس الشركة س��ايمون ميلر: تطورت الشركة 
بش��كل كبير على مدى الس��نوات األربعة األخيرة، إذ استضافت 

أكثر من 30 فعالية كبرى في جميع أنحاء العالم.
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احتفال “الخليج للحاسبات اآللية”
احتفلت شركة الخليج 
للحاس����ب�ات اآلل�ي����ة، 
لحلول  الرائ��د  الم��زود 
المعلوم��ات  تكنولوجي�ا 
المخصصة ف��ي منطقة 
الخليج مؤخراً، بالذكرى 
الخ�امس����ة  الس���ن�وي�ة 

والعش��رين لتأسيس��ها، وذلك في حفل أقامته في قاعة “بالتسو” 
في فندق كمبينس��كي مرسى مالز، اللؤلؤة، بحضور المدير العام 
للشركة صبحي شبيب، ورئيسها التنفيذي فيليب جار، باإلضافة 

إلى عدد من موظفي وعمالء وشركاء الشركة.

وايتهيل بين أفضل “التنفيذيين”
فودافون  أعلنت شركة 
قطر عن اختيار رئيس��ها 
وايتهيل  كاي��ل  التنفي��ذي 
ضم��ن جوائز الرؤس��اء 
التنفيذيين في دول مجلس 
 TOP( التعاون الخليجي
CEO( ل�ع�����ام 2015، 
ع���ن اختي����اره  فضل���اً 

الرئيس التنفيذي األفضل في قطاع االتصاالت بالمنطقة، وذلك 
خ��الل حفل تقديم الجوائز ال��ذي نظمته مؤخراً مجلة “تريندز” 

و“كلية إنسياد إلدارة األعمال”.

“بروة” يعين رئيساً للقطاع الحكومي
أعل��ن بنك بروة، عن ترقية الش��يخ 
عب��د الرحم��ن بن فه��د آل ثان��ي الى 
منص��ب رئي��س القط��اع الحكومي، 
الذي ش��غل مناصب بارزة في كل من 
بن��ك قط��ر الدولي اإلس��المي والبنك 
البريطاني اإلس��المي ف��ي لندن، قبل 
التحاقه ببنك بروة ع��ام 2011، وهو 
يتمت��ع بخب��رة عملية تزيد عن س��بع 

سنين في قطاعي الحكومة والمؤسسات، باإلضافة إلى انه حاصل 
على درجة البكالوريوس في اإلدارة الدولية من جامعة نورثمبريا 

في نيوكاسل، المملكة المتحدة.

تعزيز التعاون بين قطر واليابان
اس��تضاف بن��ك الدوحة 
لتب��ادل  جلس��ة  مؤخ��را 
المعرفة تدور حول “فرص 
االستثمار في قطر” في فندق 
مندرين أورينتال بالعاصمة 
الياباني��ة طوكيو، وش��ارك 
في الندوة الس��كرتير الثاني 

في س��فارة قطر لدى اليابان حسن الحميدي، سفيرة الهند بالدوحة 
ديبا غوبالن وادوا باإلضافة إلى عدد من ممثلي الشركات اليابانية 
الكبرى. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات في 

العالقات الثنائية بين قطر واليابان بمختلف القطاعات.

أفضل دعم مجتمعي لريادة األعمال
فازت شركة ش��ل قطر بجائزة 
ريادة - فئة “أفضل دعم مجتمعي 
لريادة األعمال” تكريماً لمبادراتها 
الناجح��ة ف��ي مج��ال المس��ؤولية 
االجتماعي��ة وتقديراً لدعمها رواد 
األعم��ال والمش��اريع الصغي��رة 

والمتوسطة بقطر.
وتوجت هذه الجائزة مبادرات شل قطر، وأهمها: الشراكة بين 
بنك قطر للتنمية وش��ل قطر لتقديم فرص أعمال تتيح للشركات 
الصغيرة والمتوس��طة االنضمام إلى منظومة ش��ل من مّوردي 

مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل.

أفضل بنك في عالقات المستثمرين
ح��از بن��ك الخلي��ج التج��اري 
)الخليج��ي( على لقب أفضل بنك 
في عالقات المستثمرين في قطر 
Global Fi- 2015 م��ن  لع��ام

 ،nancial Market Review
العالمي��ة  اإللكتروني��ة  البواب��ة 
للخدم��ات المصرفي��ة والمالي��ة. 
ويولي )الخليجي( مسألة الشفافية 

في عالقات المس��تثمرين أهمية خاص��ة حيث يضم موقع البنك 
قس��ماً خاصاً بعالقات المس��تثمرين الذي يوفر مجموعة واسعة 

من المعلومات  للمحللين والمستثمرين الحاليين والمحتملين.

87



جديد عموميات

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2015

تعيين جديد في “هواوي انتربرايز”
عيّن��ت ش��ركة ه��واوي، هان��ي 
حس��ين بمنصب نائب رئيس قنوات 
أعم��ال  مجموع��ة  ف��ي  التوزي��ع 
هواوي إنتربرايز لقطاع المش��اريع 

والمؤسسات في المنطقة.
وس��يتولى هان��ي من مق��ّر عمله 
في دبي، مس��ؤولية تعزيز وتطوير 
أنش��طة مبيع��ات حل��ول ومنتجات 
وخدمات مجموع��ة أعمال هواوي 
المش��اريع  لقط��اع  انتربراي��ز 

والمؤسسات من خالل شركاء قنوات التوزيع في المنطقة.

تكريم الرئيس التنفيذي لـ“الدوحة”
اختتمت في دبي أعمال 
ال�25  العالم��ي  المؤتم��ر 
الذي ينظمه معهد المدراء 
الهن��دي، الذي يدور حول 
القرن  “قي��ادة مؤسس��ات 
الح��ادي والعش��رين م��ن 
خ��الل االبت��كار واإلبداع 

والتميز”، وتخلل المؤتمر حفل توزيع جوائز الطاووس الذهبي. 
وقام وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في اإلمارات الشيخ 
نهي��ان بن مب��ارك آل نهي��ان، بتكريم الدكتور ر. س��يتارامان، 

الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في هذا المؤتمر.

ستاندرد تشارترد يعين مديراً جديداً
أعلن البنك  “س��تاندرد 
تش��ارترد” ع��ن تعيي��ن 
فري��د أمين محمد رئيس��اً 
لمبادرات التوطين  جديداً 
ف��ي  بالبن��ك  الخاص��ة 

اإلمارات.
يذكر ان فريد بدأ مش��واره المهني مع بنك ستاندرد تشارترد 
عام 2008 كأحد المنتس��بين لبرنامج متدرب��ي اإلدارة ومن ثم 
أخذ مس��اره المهني في التسارع حتى ترقَّى ليصبح مديراً لفرع 
البن��ك في منطقة جبل علي. ثم ش��غل منص��ب مدير فرع البنك 

بمنطقة الديرة.

“باركليز” يرقي مكرم عازار
أعلن بن��ك “باكليز” عن ترقية 
مكرم ع��ازار إلى منصب رئيس 
مجلس إدارة الخدمات المصرفية 
لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق 

األوسط.
وسيقوم مكرم في دوره الجديد 
بالتركيز على توطيد العالقات مع 
العمالء والعمل مع فريق اإلدارة 
عل��ى قي��ادة تنفي��ذ إس��تراتيجية 
باركلي��ز ف��ي أوروب��ا والش��رق 

األوسط وأفريقيا.

تعيين جديد لمنظمة المناطق الحرة
العالمي��ة  المنظم��ة  أعلن��ت 
للمناط��ق الح��رة ع��ن تعيي��ن 
منص��ب  ف��ي  قاس��م  عب��دهللا 
نائ��ب المدير التنفي��ذي، حيث 
س��يعمل على تمتي��ن العالقات 
االس��تراتيجية مع المؤسس��ات 
الجنس��يات  والمتعددة  العالمية 
اس��تقطاب  ال��ى  باإلضاف��ة 

أعضاء جدد من المناطق الحرة العالمية. ويتمتع قاس��م بمسيرة 
مهنية ناجحة على مدى أكثر من 22 عاماً ضمن قطاع األعمال 

العالمي، تولى خاللها العديد من المناصب الهامة.

تطبيق لوزارة العدل السعودية
ساعدت شركة )اس تي ام اي( 
العامل��ة بتقديم حل��ول المعلومات 
ودم��ج األنظم��ة في تنفي��ذ خطة 
دعم للبيانات الحساسة في وزارة 
العدل السعودية، وذلك عن طريق 
تطبي��ق برنام��ج )نت ب��اك اب(، 
وه��و عبارة ع��ن برنام��ج لدعم 
المعلومات، ومن ش��أنه أن يحمي 

الخوادم الفعلية واإلفتراضية. وقال المدير التنفيذي لش��ركة )اس 
تي ام اي( أيمن البياع: أصبح بإمكان الوزارة ضمان استمرارية 

العمل دون خوف من ضياع أو تلف البيانات الخاصة بهم.
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أفضل شركة للملكية الخاصة
اختي��رت “جل��ف كابيت��ال” 
كأفضل ش��ركة للملكية الخاصة 
للعام” في منطقة الشرق األوسط 
وش��مال إفريقي��ا ف��ي الجوائ��ز 
العالمي��ة التي تقدمه��ا “برايفت 

إكويتي إنترناشيونال”.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي في 
“جلف كابيت��ال” الدكتور كريم 
الصل��ح: ه��ذا التكري��م العالمي 
يؤكد ريادة “جلف كابيتال” في 

المنطق�ة ف�ي قط�اع الملكي�ة الخاص�ة.

Mana Automotive تكريم 
ترأس��ه  لق��اء  خ��الل 
الس��فير البريطان��ي ف��ي 
لبن��ان توم فلتش��ر، هدف 
إلى تكريم الفائزين بجائزة 
األعم��ال البريطانية للعام 
ش��ركة  ح��ازت   ،2015
 ، Mana Automotive

التابعة لمجموعة Tewtel Group، الموزع الحصري لعالمتي 
“الند روفر” و“أس��تون مارتن” ف��ي لبنان، على جائزة عن فئة 
“المس��اهمة في تعزيز العالقات بين المملك��ة المتحدة ولبنان”. 

وتسلم الجائزة نيابة عن الشركة المدير التنفيذي لها نديم توتل.

شهادات لـ”اإلمارات للطاقة النووية”
جّددت مؤسس��ة اإلمارات 
للطاقة النووية ست شهادات 
ISO م����ن “إن�ت�رت�����ك”، 
لخدم��ات الجودة والس��المة 
ومجموع��ة م��ن إج��راءات 
وخدمات  األعم��ال  مراجعة 

الدعم لقطاعات كثيرة متنوعة حول العالم، حيث منحت المؤسسة 
شهادات لنظام إدارة الجودة، ونظام اإلدارة البيئية، ونظام الصحة 
المهني��ة وإدارة الس��المة، وإدارة خدمة تقنية المعلومات، ونظام 
إدارة أم��ن المعلومات، ونظام إدارة اس��تمرارية األعمال وذلك 

ضمن مواصفات  لمتطلبات إدارة النظم االعتيادية.

حملة “سافر واربح سيارة ميني”
أعلنت فيزا حملة “سافر واربح 
س��يارة مين��ي” لمكاف��أة حامل��ي 
بطاقاتها في لبن��ان الذين اختاروا 
ع��ن  بدي��ال  االلكترون��ي  الدف��ع 
التعام��الت النقدية ف��ي الوجهات 
الخارجية. وستتيح الحملة فرصة 
دخول س��حب للف��وز بواحدة من 
س��يارتي ميني 2016، مقابل كل 
100 دوالر ينفقونه��ا في الخارج 

عل��ى بطاقة فيزا. وقال مدير عام فيزا نبيل طبّارة: تهدف الحملة 
الى نشر الوعي حول مزايا السفر من دون عملة نقدية.

غانشيف مديراً لفندق برج رافال
عيّنت مجموعة كمبينسكي جورج 
غانش��يف مدي��راً عاماً جدي��داً لفندق 
برج رافال كمبينسكي في السعودية. 
ويأتي هذا التعيي��ن في إطار حرص 
المجموعة على دعم فندقها الفاخر ذو 
الخمس نجوم في الرياض بالخبرات 
العالمية م��ن أجل العمل على تطوير  

الخدمات للضيوف.
تخرج جورج غانشيف من جامعة  

NEOMA  في فرنس��ا، فرع إدارة األعم��ال، وهو حائز على 
شهادة EMBA في اختصاص الضيافة والسياحة.

BBAC يختتم شهر المرأة
رّكز BBAC )بنك بيروت 
والبالد العربية( طوال ش��هر 
آذار/مارس الماضي، اهتمامه 
عل��ى تقدير المس��اهمة القيّمة 
التي تقدمه��ا المرأة لمجتمعنا، 
وذل��ك بالتزام��ن م��ع الي��وم 
العالم��ي للم��رأة وعي��د األم، 
وت��م تقديم باق��ة من العروض 

الخاص��ة والخدم��ات المصرفي��ة، اس��تفادت النس��اء منها عند 
اس��تخدام بطاق��ة Diamond، وعن��د فت��ح حس��اب ألوالدها، 

باإلضافة الى العروض على القروض.
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عقدت في باريس ندوة “ُعمان في الوثائق الفرنسية” ونظمت أعمالها 
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتنس��يق مع سفارة سلطنة عمان 
في باريس وكل من األرش��يف الديبلوماسي الفرنسي وأرشيف وزارة 
الدفاع الفرنس��ية واألرشيف الوطني الفرنسي، متضمنة مجموعة من 
النشاطات بينها معرض للوثائق افتتحه المدير العام لمعهد العالم العربي 
جاك النغ. وكش��فت الن��دوة تفاصيل عن التاري��خ العماني والعالقات 
العمانية/الفرنسية منذ القرن الثامن عشر، وقدمت فيها العديد من أوراق 
العمل التي ركزت على العالقات التجارية بين عمان وفرنسا في عهد 
السيد سعيد بن سلطان وتراث األرشيف والتعاون الدولي في األرشيف 
الوطني )فرنسا( والخبرة والممارسات المشتركة، إضافة إلى القضايا 
السياس��ية في العالقات العمانية الفرنسية من خالل األرشيف الوطني 
الفرنس��ي: 1844 - 1907، والعالقات المش��تركة من خالل السفينة 
العماني��ة الصالح��ي: 1786 - 1790، كما تابعت مس��ائل من تاريخ 

عمان االقتصادي من خالل مجلة العالم اإلسالمي الفرنسية.
توقيع

ووقعت هيئة الوثائق مع األرش��يف الديبلوماس��ي الفرنسي مذكرة 
تفاهم بمجال الوثائق والمحفوظات لتبادل نسخ من وثائق المحفوظات 
وأدوات البح��ث المتعلق��ة به��ذه المحفوظات والمطبوع��ات وأعمال 
البحث والدراسات التي تسهل البحوث حول هذه الوثائق. وقال السفير 
العمان��ي في باريس حمي��د بن علي المعني: ان الندوة عقدت في وقت 
كثرت فيه المتاعب واألزمات الدولية، وهي قاطرة لمزيد من التعاون 
الثقافي والبحوث بين الدولتين والعمل على تعزيز اإلنسانية والتعاون 
مع اآلخر. ونوه باتس��اع رقعة الحض��ور العماني في العالم منذ بداية 
التاريخ بين الهند والصين، مع تمسكها بالخيار الثقافي و“ثقافة السالم 
والبحوث العلمية وأهم المنجزات التي حققها الفكر البشري، خصوصاً 
أنه��ا دائم��اً ترحب بتعزيز التب��ادل الثقافي والعلم��ي، وضرورة فهم 
الماضي بشكل جيد واعتباره القاطرة التي تساهم في دخول المستقبل”.

العالقات العمانية الفرنسية
وتحدث النغ عن العالقات بين فرنس��ا وعم��ان، معتبراً انها قديمة 
ومتج��ذرة ج��داً ويعود تاريخها إل��ى 1660، وكانت الس��فن البحرية 

أساس بداية تلك العالقة، مضيفاً ان “التجارة البحرية في عمان شهدت 
انتعاشاً في القرنين السابع عشر والثامن عشر”، وان عمان استطاعت 

أن تمد أواصر تلك العالقات بينها وبين فرنسا عبر التجارة البحرية.
وبحثت الندوة في مجموعة من المحاور التي ركزت على العالقات 
التجاري��ة بي��ن عمان وفرنس��ا في عهد س��عيد بن س��لطان: 1806 - 
1856، وتراث األرش��يفات والتعاون الدولي في األرش��يف الوطني 
)فرنس��ا(، الخبرة والممارسات المشتركة. كما تناولت قضايا سياسية 
في العالقات من خالل األرشيف الوطني الفرنسي: 1844 - 1907، 
مع تسليط الضوء على المحاوالت الفرنسية إلقامة عالقات ديبلوماسية 

وتجارية مع عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
ومن بين األوراق المقدمة ورقة تناولت نظرة الفرنسيين إلى الحياة 
االجتماعية العمانية من خالل األرش��يف الفرنس��ي، قدمها المحاضر 
بقس��م التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العليا لألس��اتذة الجزائر الدكتور 
الي��اس نايت قاس��ي، أبرز فيها اهتمام الفرنس��يين بالحياة االجتماعية 
في مس��قط وزنجبار، ونقلهم كل ش��اردة وواردة عن عادات المجتمع 

العماني عبر تدوينها في مؤلفاتهم. 
يذك��ر ان النغ افتتح المعرض الوثائق��ي العماني المصاحب للندوة 
والذي  يهدف إلى إبراز المخزون الوثائقي للس��لطنة لمختلف الوثائق 
العمانية مع  فرنسا ومع مختلف دول العالم في شكل عام.ذات القيمة التاريخية، وكذلك إلى عرض الوثائق التي تمثل العالقات 

التاريخ العماني في الوثائق الفرنسية

أرشفة العالقات ثقافيًا واقتصاديًا وحضاريًا
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المس��تدامة. وان فوائ��د االس��تثمار األجنبي 
المباشر يجب ان ال تنحصر في عدد قليل من 
األفراد ولكن يج��ب ان تعم المجتمعات ككل 
من خالل سياس��ات إستثمار ولوائح تنظيمية 

لألعمال شفافة ويمكن توقعها وعادلة.
تعزيز االستحواذ واإلندماج

وركز الملتقى على تحديات وآفاق االقتصاد 
العالمي وتأثيراته على االستثمارات األجنبية 
المباش��رة وآف��اق نموه وعوائ��ق تطوره وما 
يرافق ذل��ك من أطر وتش��ريعات ضرورية 
لتعزي��ز الش��راكات االس��تثمارية والتحفيز 
االس��تثماري وعمليات االستحواذ واإلندماج 
القطاع��ات  ف��ي  االس��تثمارات  وج��دوى 
االقتصادي��ة المس��تحدثة وغيرها من األمور 
الت��ي تعد في صلب العملية االس��تثمارية في 

اإلقتصاد العالمي الحديث.
ولم يقتصر دور ملتقى االس��تثمار السنوي 
2015 في أيامه الثالثة على عرض الفرص 
القائم��ة والواع��دة ف��ي أس��واق اإلم��ارات 
والمنطقة العربية فحس��ب ب��ل أيضا الفرص 
القائم��ة في المنطقة ومناط��ق العالم األخرى 

وخاصة األسواق الحدودية والشاملة.
وتن��اول الملتق��ى عمليات االس��تثمار في 
القطاع��ات الزراعية والس��ياحية والترفيهية 
والبنى التحتية والقطاع اللوجس��تي وغيرها. 
وشملت موضوعاته الفرص االستثمارية التي 

خرج اليوم الختامي من ملتقى اإلس��تثمار 
الس��نوي 2015 بصياغ��ة وثيق��ة “اإلعالن 
ال��وزاري”، ورحب مش��اركون في الملتقى 
بالفرصة التي قدمه��ا الملتقى للقطاعين العام 
والخ��اص لتعزيز اإلهتمام بدور االس��تثمار 
األجنبي المباش��ر في تحقيق أه��داف التنمية 
المس��تدامة التي سيتم تبنيها هذا العام من قبل 
الجمعية العامة لألمم المتحدة كجزء من أجندة 

التنمية الجديدة للفترة ما بعد 2015.
مناخات استثمار مستقرة

وفي هذا الس��ياق، تم االتفاق خالل الوثيقة 
عل��ى أن النتيجة النهائية لالس��تثمار األجنبي 
المباش��ر يجب أن تكون تعزيز النمو الشامل 
والوظائف واالزدهار في وقت تحتاج البلدان 
إلى تحديد مزاياها النسبية وبناء استراتيجيات 
وطنية تس��تند إل��ى رؤية مح��ددة للقطاعات 
األكث��ر تنافس��ية. وتقول الوثيق��ة أنه لتحقيق 
حجم االستثمارات المطلوب في سبيل التنمية 
المس��تدامة، ف��إن الش��راكات المبتك��رة بين 
القطاعي��ن الع��ام والخ��اص والمرتكزة على 
سياسات عامة وطنية مستقرة ويمكن توقعها 

هي ضرورة ال بد منها.
ونص��ت وثيقة االع��الن في بنده��ا الثاني 
على أن��ه من أجل جذب االس��تثمار األجنبي 
المباش��ر، تحتاج البلدان إلى تطوير مناخات 
استثمار مستقرة ويمكن التنبؤ بها وشفافة. كما 
ان تحقيق االستخدام األكثر فعالية لالستثمار 
األجنبي المباش��ر يكمن في خل��ق بنية تحتية 
طويلة المدى. وان وضع االس��تثمار األجنبي 
المباشر على المسار السريع في الدول يتطلب 

سياسات مالية ومناطق اقتصادية حرة.
وشدد اإلعالن في ثالث بنوده على أنه توجد 
فرص كبيرة لالستثمار في الزراعة لضمان 
األم��ن الغذائ��ي للعدد الس��كاني المتزايد  في 
العالم. ولتحقيق ه��ذا الغرض، فان خلق بيئة 
مواتية لتحقيق االبتكار والتقدم التقني ضرورة 
ملحة. وركز في بنده الرابع إلى أن الشراكات 
بين البلدان المضيفة والمتلقية لحماية مصالح 
المس��تثمر والمس��تفيد يمكن أن تدعم التنمية 

توفرها إمارة دب��ي، إضافة إلى موضوعات 
مهم��ة، مث��ل إدارة المخاط��ر االس��تثمارية 
والتسويق االستثماري والديناميكية المؤسسية 
الخاصة باالستثمار واالستثمار في قطاعات 

الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.
مذكرات و جوائز

وعل��ى هام��ش الملتقى أيضا ت��م توقيع 4 
مذك��رات تفاهم. م��ن بينها مذكرت��ي التفاهم 
المشتركة بين اتحاد الغرف مع كل من غرفة 
التجارة والصناعة االمريكية للشؤون الدولية 
وغرف��ة تجارة وصناع��ة وزراعة موريتانيا 
.كما نظم حف�ل عش�اء لتوزي�ع جوائز أفضل 
مشروع اس�تثماري لع�دد م�ن  وكاالت ترويج 
االستثمار في كل مناطق العالم تقديرا لجهودها 
في جذب أفضل المش��اريع االس��تثمارية في 
كل منطق��ة. وتضمنت معايي��ر التحكيم حجم 
االس���تثمار أي المبل��غ المس��تثمر باالضافة 
ال��ى  حجم فرص العم��ل المتولدة أي فرص 
العمل المباش��رة التي يولدها هذا االس��تثمار 
وتأثيراتها على الميزان التجاري وهي النسبة 
المئوية من الصادرات، والواردات. كما تأخذ 
المعايير في عين اإلعتبار الترابط الداخلي من 
خالل حجم التعهيد المحل��ي وعدد الموردين 
المحليي��ن، وااللتزام��ات المحلي��ة األخ��رى 
والتطوير، التدريب، التعليم.مث��ل نقل المعرفة واالس��تثمار ف��ي األبحاث 

توصية أهداف التنمية بثالثية أمن الطاقة والمياه والغذاء

ملتقى االستثمار السنوي يخرج بوثيقة “اإلعالن الوزاري”
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ورشة عمل بحقل اإلعالم اإلقتصادي

تح��ت عن��وان دور اإلعالم في تنش��يط االس��تثمار في قطاع 
األوراق المالية، عقدت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية 
مؤخراً وبالتنس��يق مع وزارة اإلعالم ورش��ة عمل للعاملين في 
حق��ل اإلعالم االقتصادي. وأش��ار رئيس مجلس مفوضي الهيئة 
الدكتور عبد الرحمن مرعي إلى دور اإلعالم بنشر الوعي والفكر 
االستثماري والتعريف بمفهوم األوراق المالية داعياً إلى تضافر 
الجه��ود إلحداث تغيير ج��ذري في ثقافة المجتمع االس��تثمارية 
وإلقاء الضوء على آليات تنفيذ االس��تثمارات وتوعية المس��تثمر 
بوجود الهيئة والسوق التي يتم بها عرض األوراق المالية، الفتاً 

إلى التوجه إلنشاء سوق للسندات وتداوله في سوق دمشق.
واش��تملت الورش��ة على العديد من المحاضرات التي تناولت  
تأسيس الهيئة وآلية عملها، منظومتها القانونيّة، دورها في توعية 

المستثمر، إضافة لواقع الشركات المساهمة.

انطالق مهرجان السورية للسياحة
ط�ل�ق�����ت  أ
ة  ر ا ز و
ح��ة  لس����ي�ا ا
الس������وري��ة 
ون  ل�ت�ع����ا ب�ا
الش��ركة  م��ع 
للنقل  السورية 
والس���ي�اح�ة، 

مهرجان “السورية للسياحة ... سورية 2015” في فندق الداما 
روز بدمشق، تخلله فقرات فنية وتوقيع اتفاقيات تعاون.

وأش��ار وزير الس��ياحة بش��ر يازجي إلى إجراءات الوزارة 
االس��تعدادية للمرحل��ة القادم��ة بتعزي��ز البيئ��ة االس��تثمارية، 
وتحدي��ث التش��ريعات ومنهجي��ة التخطيط الس��ياحي، وآليات 
ومناهج التدريب السياحي، بهدف رفد السوق السياحية بالعمالة 

المدربة، وتحسين سوية الخدمات المقدمة، ودراسة األسعار.
وأوضح مدير عام الش��ركة الس��ورية للنقل والسياحة ناصر 
قيدب��ان أن المهرج��ان س��يكون بوصل��ة النط��الق مهرجانات 

أخرى، وسيساهم في حركة االقتصاد.

“يلال عالبسكليت” برعاية بنك الشام
ب�رع�اي�����ة 
بن��ك الش�����ام 
ون  لتع����ا با و
م��ع محافظ��ة 
دمش��ق أقامت 
“يلال  مب��ادرة 
عالبس��كليت”  
ل�م�س�������ي�ر  ا

الثاني للدراجات الهوائية في مدينة دمش��ق بمش��اركة كبيرة من 
مختلف الفئات العمرية والشرائح االجتماعية إضافة إلى عدد من 
الرياضيين والفنانين والمهتمين، وذلك دعماً لجمعية قرى األطفال 
SOS السورية التي تقوم برعاية األطفال األيتام و المتضررين.

تأتي رعاية البنك لهذا الحدث ضمن المس��ؤولية االجتماعية له 
وبهدف دعم الجمعية مستفيدة من ريع بطاقات المشاركة بالمسير، 
إضاف��ة لرغبة البنك بالمش��اركة بنش��ر ثقافة رك��وب الدراجات 
الهوائية للحفاظ على سورية صحية ونظيفة، حيث سجل المسير 
الثاني حضور 2000 مش��ارك ومش��اركة من مختلف الش��رائح 

العمرية وبازدياد عدد المتطوعين إلى 150 متطوعا ومتطوعة.

LG Quiz Show سورية تطلق LG
 LG أع�ل�ن�ت ش����ركة
س��ورية،   Electronics
ع��ن اإلط��الق الرس��مي 
 LG لبرنامج المس��ابقات
Quiz Show بالتع��اون 
م��ع وزارة التربية، حيث 
األول  البرنام��ج  يُعتب��ر 
من نوعه في س��ورية من 
حي��ث ضخام��ة اإلنت��اج 

المحلي، وهو عبارة عن برنامج مسابقات من 12 حلقة يتنافس 
خاللها 16طالباً متفوقاً، بحيث يحصل الرابح في البرنامج على 

منحة دراسية بقيمة مليون ليرة سورية من الشركة.
بدورها أكدت مديرة التس��ويق في الش��ركة ميس سنقر: يأتي 
هذا البرنامج في إطار دعمنا للتعليم في س��ورية وبهدف تسليط 
الضوء على الش��باب الس��وري المجتهد، والذي يتمتع بقدرات 
هام��ة تج��ب مراعاته��ا ودعمها وتطويره��ا، ونأم��ل أن ينال 
إعجاب المواطنين الس��وريين، كما نتمنى للطالب المش��اركين 

كل التوفيق في الحصول على الجائزة الكبرى للبرنامج.
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الجمعية العمومية لمصارف اإلمارات

عقد مجل��س إدارة اتحاد مصارف اإلم��ارات، الهيئة التمثيلية 
المهني��ة للمصارف ال�50 األعض��اء، اجتماع الجمعية العمومية 
الع��ادي الس��نوي ف��ي دب��ي، برئاس��ة رئي��س اتح��اد مصارف 
اإلم��ارات، عبد العزيز الغرير، وبحضور أعضاء مجلس إدارة 

اتحاد المصارف وممثلين عن المصارف األعضاء.
وتخلل االجتم��اع المصادقة على خطة عمل اتحاد المصارف 
للعام الجاري، باإلضافة إلى اعتماد عدد من القضايا والمواضيع 
التي أدرجت ضمن جدول أعمال االجتماع، بما في ذلك الموافقة 
عل��ى البيان��ات المالية، وتقري��ر مدققي الحس��ابات المالية للعام 
2013، باإلضافة إلى تعيين مدققي الحس��ابات للعام 2015، كما 
تم��ت المصادقة على التقرير الس��نوي للع��ام 2014 والميزانية 
التقديري��ة للعام 2015. ونوه أعض��اء مجلس اإلدارة بأداء اتحاد 
المصارف ولجانه المتخصصة خالل العام الماضي والذي اثمر 

مجموعة من المشاريع والمبادرات.

بحث أوجه التعاون في مجال الفضاءقمة “عين على األرض”

يجتم��ع في أبوظبي م��ا يزيد عن 650 موف��داً من الحكومات 
ووكاالت األم��م المتح��دة والمنظمات غير الحكومي��ة والقطاع 
الخاص واألكاديميين والمجتمع المدني، للمشاركة في قمة “عين 
عل��ى األرض 2015” الت��ي تنعق��د بي��ن 6 و8 تش��رين األول/ 
أكتوب��ر 2015، بهدف ردم فجوة البيانات التي يواجهها واضعو 

السياسات عند إرسائهم لخطط التنمية المستدامة.
وس��يبحث المش��اركون بالحل��ول واإلج��راءات الضروري��ة 
للوص��ول إلى البيان��ات البيئية واالجتماعي��ة واالقتصادية على 
نطاق أكبر. وستتطرق القمة إلى األثر الهائل الذي تخلّفه الوتيرة 
الس��ريعة للتنمية االقتصادية والصناعية على الموارد الطبيعية، 
وعلى التنوع البيولوجي وأنماط االستهالك في شتى أنحاء العالم.

اس��تقبل رئيس مجلس إدارة وكالة اإلم��ارات للفضاء الدكتور 
خليفة محمد ثاني الرميثي ومدير عام الوكالة الدكتور محمد ناصر 
األحبابي، وفداً من كازاخستان التي تملك برامج فضائية متقدمة، 
برئاس��ة مستش��ار رئيس مجلس الوزراء الكازاخستاني لشؤون 
الطيران المدني والفضاء ورئيس هيئة الفضاء تالغات موساباييف، 
بحضور س��فير جمهورية كازاخستان في اإلمارات خيرات الما 
ش��ريف، حيث قدم الزوار التهنئة بقرار تأسيس الوكالة وإقدامها 
على استكشاف الفضاء وإطالقها مشروع مسبار المريخ، لتكون 
في مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال وامتالك منصة تكنولوجية 
متطورة. كما اس��تعرضت أوجه التع��اون الممكنة في المجاالت 

األكاديمية والعلمية والصناعية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء.

“المنتدى االستشاري العام” في دبي
اج�ت�م�ع���ت 
نخب��ة من كبار 
المس�ت�ش��اري�ن 
الق�ان�ون�ي�ي����ن 
ف��ي ع��دد م�ن 
لش�����رك��ات  ا
الرائدة  العالمية 
ضمن فعالي�ات 

“منتدى محاكم مركز دبي المالي العالمي االستشاري العام” الذي 
أقي��م في دبي، بهدف االطالع على آخ��ر التوجهات في القطاع، 

ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في مجال فض النزاعات.
ت��رأس الملتقى رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي مايكل 
هوانج، إلى جانب، رئيس��ة المحكمة الجزئي��ة للمنطقة الجنوبية 
بنيويورك، القاضي لوريتا بريس��كا ورئي��س المحكمة التجارية 
االبتدائي��ة ف��ي محاكم دب��ي القاض��ي محمد السبوس��ي. وبحث 
المشاركون أهم التطورات القانونية والقضائية الراهنة والمرتقبة، 
فضالً عن مناقش��ة الخطط المس��تقبلية لمحاكم مركز دبي المالي 

العالمي ومحاكم دبي.
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تمكين المرأة في مجال النفط والغازتطوير شبكة سكك حديدية

اختتمت ش��ركة سكك الحديد القطرية )الّريل( المؤتمر الدولي 
األول للجمعية االقليمية لشبكات حديد الشرق االوسط حول توافق 
وتجانس تش��غيل القطارات، الذي ركز على تطوير شبكة سكك 
متماسكة ومتكاملة وتنافسية لخدمة االقتصاد والمجتمع. واظهرت 
المش��اركة الفاعل��ة لعدد من قادة صناعة النق��ل أهمية انعقاد هذا 
المؤتمر، الذي رّكز على مواضيع رئيسية هي: اإلطار القانوني 
للتش��غيل البيني للس��كك الحديدية، التواف��ق والتجانس في قطاع 
السكك الحديدية، سالمة السكك الحديدية، التجانس في النقل عبر 

الحدود ورؤى موردي السكك الحديدية حول التشغيل البيني.
ش��ارك ف��ي المؤتمر عدد م��ن الجهات والهيئات والش��ركات 

المعنية بقطاع النقل والسكك الحديدية.

نظم قس��م الهندس��ة الكيميائية في جامعة قط��ر، بالتعاون مع 
ش��ركة ش��ل قطر، مجلس تجمع خريج��ات لطالبات الهندس��ة 
الكيميائية لمناقشة أهمية دور المرأة في نهضة وازدهار القطاع 
الصناعي، وذلك في إطار ندوات “المجلس” التي تس��تهدف مد 
جسور التواصل والحوار بين هيئة التدريس والطالب الحاليين 

والخريجين.
حض��ر المجلس  ال��ذي أقيم في فندق ماري��وت ماركيز أكثر 
من 60 فرداً على رأسهم الدكتور راشد العماري، عميد الكلية،  
ورك��ز النقاش على البرنامج األكاديمي للهندس��ة الكيميائية في 
جامع��ة قطر باإلضافة على كيفية تحس��ين مق��ررات البرنامج 

إلعداد الطالبات لمسيرة مهنية ناجحة في هذا المجال.

المؤتمر العالمي لسيدات األعمال
اختتم��ت فعالي��ات 
الثال�ث����ة  ال�ن�س���خ�ة 
للمؤتم�ر  والس���ت�ون 
العالم���ي لس����ي�دات 
األعم��ال  ورائ���دات 
الذي أقيم في البحرين 
بمش��اركة س����ي�دات 

ورائدات األعمال األكثر تميزا، ممثالت عن ما يقارب 40 دولة 
حول العالم ونخبة من أبرز الشخصيات العالمية. وعبّرت رئيسة 
االتحاد العالمي لصاحبات األعمال والمهن البحرينية الشيخة هند 
بنت سلمان آل خليفة عن سعادتها الغامرة لنجاح فعاليات المؤتمر 

وأنه بكل فخر قد حقق األهداف التي أقيم من أجلها.
م��ن جانبها، قالت رئيس��ة المنتدى العالمي لس��يدات ورائدات 
االعمال FCEM لورا غوتش��ي: ان أحد األهداف الرئيسية من 
إقامة المؤتمر في العالم العربي للمرة الثانية، هو جذب مش��اركة 
أكبر عدد من سيدات األعمال العربيات في الشرق األوسط ونحن 
بدورنا نش��جع جميع أصحاب األعمال من المنطقة لالستفادة من 

هذه الفرصة للتواصل وخلق آفاق جديدة للتعاون.

المسابقة العالمية للروبوتات
المق��رر  م��ن 
فريق  يمث��ل  أن 
المدرس����ة  م�ن 
األميركي��ة ف��ي 
منطقة  الدوح��ة 
الش��رق االوسط 
ف���ي ن�س����خ��ة 

2015 من المؤتمر العالمي للروبوتات التعليمية المزمع تنظيمه 
في الواليات المتحدة خالل ش��هر يوليو/تموز المقبل، وذلك إثر 
فوزه��م مؤخراً بجائزة النس��خة الحادية عش��رة م��ن البرنامج 
الس��نوي التعليمي للروبوتات الذي استضافته جامعة كارنيجي 
ميلون في قطر. وقد ش��ارك 200 طالب بالمدارس الثانوية من 
ش��تى أنحاء دولة قطر في المس��ابقة هذا العام بنيو مكسيكو في 

الواليات المتحدة األميركية.
يذك��ر أن البوتب��ول عب��ارة ع��ن مس��ابقة دولي��ة مرموق��ة 
لعلوم الروبوت يش��ارك فيها طالب الم��دارس الثانوية بهدف 
تعريفه��م بالتطبيق��ات العملي��ة للعلوم والتكنولوجيا والهندس��ة 

والرياضي��ات.
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دوري المحبة للكرة في طرابلس

ف��ي إطار أالنش��طة الرياضية التنموية، أعلن��ت جمعية لبنان 
المحبة اإلجتماعي��ة اإلنمائية عن افتتاح الدورة الرياضية دوري 
المحبة لكرة القدم 36 ش��باب من طرابس، حيث ش��ارك في هذه 
ال��دورة الرياضية 6 فرق من ثالث مناطق جبل محس��ن، القبة، 
والتبانة تحت شعار: الرياضة من أجل تواصل إيجابي. والهدف 
م��ن تنظيم ال��دورة الرياضية من المناطق الريفا، جبل محس��ن، 
البق��ار، األم��ركان، ح��ارة الجدي��دة، التبانة هو إع��ادة االعتبار 
لرياض��ة ك��رة القدم في مدين��ة طرابلس التي م��ن خاللها تخلق 
مس��احة للتقارب بين شباب طرابلس وترسخ التواصل اإليجابي 
وتس��هل عملية الحراك اإلجتماعي ألن كل فريق يضم 6 شباب 

ينتمون ألحياء من مناطق التبانة - جبل محسن والقبة.

جائزة أفضل مشروع لـ“تسويق”
حصلت “تس��ويق 
للتطوير والتس���ويق 
ع�ل�ى  العق���اري”، 
جائ����زة “أفض����ل 
طب����ي  مش����روع 
خاص ف��ي المغرب 
وأفري�ق�ي����ا” ع���ن 
مش���روعها مدين��ة 
الطبي����ة  مراك���ش 

وذلك خ��الل معرض “ميديكال إكس��بو 2015”، أكبر معرض 
تجاري للمعدات واألجهزة الطبية في المغرب والذي أقيم مؤخراً 
ف��ي أرض المع��ارض الدولي��ة في ال��دار البيضاء ف��ي المملكة 
المغربية. وتمت اإلش��ادة بالش��ركة على الدور الهام الذي يلعبه 
مش��روعها الطبي المتطور في إيجاد مدن طبية متقدمة وتحسين 
قطاع الس��ياحة الطبية في المغرب، حيث اس��تلم الجائزة المدير 
التنفيذي لتس��ويق مس��عود العور. ويعد مش��روع مدينة مراكش 
الطبية مجمعاً سكنياً وصحياً متعدد االستخدامات بقيمة 60 مليون 

دوالر ويغطي مساحة تقدر بحوالي 21 الف متر مربع.

SIIB يشارك في Economic Days2“البركة” يرعى أسبوع اليتيم العالمي

ضمن نش��اطات أسبوع اليتيم العالمي، شارك بنك البركة في 
فعالية “لنرس��م البس��مة” المنظّمة من قبل جمعية لمسة شفا في 
صالة الجالء بدمش��ق مؤخراً، حيث تضمنت الفعالية نش��اطات 
متعددة من رس��م وأش��غال ولعب مع شخصيات كرتونية ورسم 
على الوجوه وتس��وق ألبسة حر من قبل األطفال األيتام وتوزيع 

لوجبات طعام وهدايا.
يش���ار إل��ى ان رعاية بن��ك البركة لهذه الفعالي��ة تأتي ضمن 
برنامجه للمسؤولية االجتماعية لعام 2015 “تنمية المجتمع ... 

بركة”.

افتتح بنك سورية الدولي اإلسالمي )SIIB( مؤخراً مشاركته 
ف��ي فعاليات “Economic Days 2” بمحاضرة متميزة ألقاها 
العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في البنك الدكتور يوسف 
ش��نار بعنوان “مدخ��ل إلى االقتصاد اإلس��المي”. واس��تمرت 
المشاركة على مدار خمسة أيام، متناولة مجموعة من الموضوعات 
المتعلقة بالمصارف اإلس��المية وآلية وطبيعة عملها. وتأتي هذه 
المش��اركة في إطار مس��ؤولية البنك االجتماعية في إطار خطته 
االستراتيجية بنشر الثقافة المصرفية اإلسالمية بالتعاون مع فريق 
س��ند التنموي الذي يعمل على تقريب طالب االقتصاد من سوق 
العم��ل ودمجهم مع الواقع العمل��ي، ومن اعتباره لألثر اإليجابي 

الكبير لهذا النوع من الفعاليات لدى الطالب والطالبات.
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يسرا ضيفة شرف كراون بالزا

اس��تضاف فندق كراون بالزا عمان حفل عش��اء أقامه مركز 
“زه��ا” الثقافي في المطعم الحلبي، مؤسس��ة المركز زها منكو، 
مندوبا عن األميرة عالية الطباع، بحضور ضيفة الشرف الفنانة 
المصرية يس��را. وحضر الحفل السفير المصري في عمان خالد 
ثروت، مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد، مدير عام شركة 
داماس للمجوهرات معتصم البخيت وعدد من ممثلي المؤسسات 
األهلي��ة. وخالل الحفل ألقت الفنانة المصرية كلمة قالت فيها: ان 
االم تعتبر حالة مختلفة من حيث اإليثار والحب والعطف والقدرة 
على التربية السليمة التي تسهم بتشكيل جيل يقّدر معنى التضحية.
وشكرت يسرا ال�”كراون بالزا عمان” و“زها” على دعوتها 

مثمنة حفاوة الضيافة األردنية والكرم االصيل.

“الخليجي” فرنسا ... مسابقة للرماية

نظ��م بنك الخليجي - فرنس��ا ف��ي دولة اإلمارات، المس��ابقة 
السنوية الثانية للرماية في نادي جبل علي للرماية بمشاركة عدد 
من ممثلي الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية. وفيما القت 
المسابقة األولى من تنظيم الخليجي فرنسا في عام 2014 نجاحاً 
كبيراً، ش��هدت النس��خة الثانية هذا العام إقباالً واسعاً ومشاركة 
فاعلة. وفازت شركة راسانا للصناعات الهندسية بالمركز األول 
في مسابقة الرماية فيما جاء نادي الشارقة للغولف والرماية في 
المرك��ز الثاني، وحلت ش��ركة الجابر ال اي جي تي للهندس��ة 

والمقاوالتفي المركز الثالث.

الوليد يستقبل رئيس وزراء نيوزيلندا
استقبل رئيس مجلس 
المملك��ة  ش��ركة  إدارة 
القابضة األمير الوليد بن 
ط��الل بمكتبه بالرياض 
في برج المملكة، رئيس 
وزراء نيوزيلن��دا جون 
كي والوفد المرافق الذي 

تضمن حرمه بروناغ كي ووزير التجارة تيم جروس��ر وس��فير 
نيوزيلندا لدى الس��عودية هاميش ماكمستر وسفير السعودية لدى 
أس��تراليا ونيوزيلندا نبيل محمد آل صالح. وتبادل األمير ورئيس 

الوزراء األحاديث بمواضيع محلية وإقليمية وعالمية مختلفة.
وقد حضر اللقاء من مكتب األمير ندى الصقير المديرة العامة 
التنفيذية للشؤون المالية واإلدارية، حسناء التركي المديرة التنفيذية 
للعالقات الدولية، الدكتور س��مير عنبتاوي المستشار األكاديمي، 
فهد بن سعد بن نافل مساعد تنفيذي أول، أحمد الطبيشي المساعد 
التنفي��ذي لرئيس مجلس اإلدارة. ومن “المملكة” محمد المجددي 
المدي��ر التنفيذي األول لمكتب رئيس مجلس اإلدارة، هبه فطاني 

المديرة التنفيذية األولى إلدارة العالقات واإلعالم.

مؤتمر دراسات متحفية في الشارقة
استضافت 
إدارة متاحف 
الش�����ارق��ة 
للمرة األولى 
ت��م�����ر  م�ؤ
“دراس����ات 
م�ت�ح�ف�ي�����ة 

مناس��بة تس��اوي لغة متحفية مناسبة” بتنظيم مش��ترك من إدارة 
المتاحف ومعهد جوتة في منطقة الخليج ومتاحف برلين الحكومية 
حيث أقيم المؤتمر في متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية. وأطلِق 
هذا المؤتمر بناًء على مبادرة إبداعية دولية أنش��ئت بالتعاون مع 
جامعة العلوم التطبيقية في برلين، حيث تعتمد على فكرة اكتشاف 

اآلخر من خالل التجربة والتطبيق بأساليب أكاديمية مدروسة.
عال��ج المؤتمر موض��وع ترجم��ة المفاهي��م والتواصل بين 
الثقافات في قطاع المتاحف في منطقة الخليج العربي. وش��ارك 
في��ه نخبة من العاملي��ن في مجال المتاحف وع��دد من الخبراء 
األكاديميي��ن بمجال الترجمة والدراس��ات االجتماعية والثقافية 

على المستوى الدولي.
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“فيفور فارما” توسع حضورها
كش��فت “فيف��ور فارم��ا” 
السويسرية التابعة لمجموعة 
غالينيكا، عن خططها لتوسيع 
حضورها في منطقة الشرق 
األوس��ط، حيث قام الدكتور 
أمين األميري، وكيل وزارة 
الصحة المساعد للممارسات 
عن  وللتراخي��ص،  الطبي��ة 

افتتاح أولى مكاتبها في دولة اإلمارات بدبي. وقالت المدير اإلقليمي لش��ركة فيفور 
فارم��ا في دول مجلس التع��اون الخليجي مريم حكيم: يعد فقر الّدم الناجم عن نقص 
الحديد مش��كلة صحية ش��ائعة في المنطقة، وباعتبارنا ش��ركة عالمية رائدة بمجال 
تطوير وإنتاج وتس��ويق المنتجات المبتك��رة لمعالجة نقص الحديد المترافق مع فقر 
ال��دم أو من دونه، فإننا ملتزمون بالمس��اهمة في معالجة هذه المش��كلة في الش��رق 
األوسط وطرح رؤيتنا المتعلقة بهذا الموضوع، واإلستفادة كذلك من خبرتنا الطبّية 

إلحداث فرق في حياة المرضى.

اتفاقية بين “تكافل الهالل” و“يولر هيرمس”

قامت “تكافل الهالل” التابعة 
بالتوقي��ع  اله��الل،  لمص��رف 
على اتفاقي��ة توزيع في أبوظبي 
م��ع “يولر هيرمس”، الش��ركة 
المتخصصة ف��ي مجال التأمين 
عل��ى االئتم��ان التج��اري. وتم 
إب��رام ه��ذه االتفاقي��ة ف��ي مقر 

مصرف الهالل في أبوظبي.
وستتيح هذه الشراكة لعمالء 

مصرف الهالل في أبوظبي االس��تفادة من مجموعة واس��عة من حلول التأمين على 
االئتمان التجاري التي توفرها “يولر هيرمس” إلدارة الحس��ابات المدينة التجارية 
بي��ن الش��ركات. وقد وقع االتفاقية كل م��ن الرئيس التنفيذي  لش��ركة تكافل الهالل 
عامر ديه، ورئيس “يولر هيرمس” لمنطقة دول البحر المتوس��ط والشرق األوسط 

وأفريقيا ميكيل بينيوتي.
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ما عادت المطالبة بسلس��لة موحدة لكل القطاعات، مجدية. الس��بب يكمن في أن القوى 
السياسية استطاعت اللعب على الشعار وإفراغه من مضمونه، لتنقّض حتى على الحقوق 
المكتس��بة، وتخترق الرابطات، وتحدث إنقساماً بين مكونات هيئة التنسيق، محدثة جدار 
فصل في ما بينها، وفق ما عكس��ته النس��خة األخيرة من مشروع سلسلة الرواتب والتي 
سميت “سلسلة عدوان” على رغم التعديالت التي أدخلت عليه. فماذا يعني إعطاء درجات 
لألساس��ي وحرمان الثانوي منه��ا؟ ولماذا تعطي الدولة، في السلس��لة، للموظفين، على 

حساب المعلمين؟ وهل التحجج بسلسلة العسكريين ذريعة لنسف المشروع من أساسه؟.
وقبل أن يكون مشروع السلسلة كما هو موجود في مجلس النواب اليوم، والذي اعتبرته 
مكونات في هيئة التنسيق النقابية مشروعاً مسخاً، كان واضحاً أن بعض القوى السياسية 
الوازنة في الس��لطة، يس��تهدف هيئة التنسيق بالدرجة األولى، فهو ال يريدها هيئة نقابية 
تنطق بإس��م كل القطاعات، وتتمتع باس��تقاللية يعطيها هامش تحرك بعيداً من الضغوط 
السياس��ية، فدارت السلسلة خالل أربع سنوات ولم تتقدم نحو اإلقرار، على رغم األزمة 
الكبيرة العام الماضي، والتي أدت الى إصدار إفادات للمرش��حين لالمتحانات الرسمية، 
فضربت الحقوق ورحلت المطالب وخسر التالمذة شهاداتهم، وتراجع المستوى التعليمي. 
وفي هذا كله لم نشهد لحظة ندم، وال وقفة مراجعة حقيقية لدى النقابات والرابطات، فيما 
اعتبر أهل الس��لطة أن ما حصل ال بد منه، وبعضهم وصف إلصدار اإلفادات باإلنجاز 

ألنه فقط أجبر هيئة التنسيق النقابية على الرضوخ أمام الواقع الجديد.
وبين هذه األوضاع طبخت عملية تفكيك هيئة التنسيق، بدءاً بوضعها في مواجهة االهالي 
والرأي العام، ثم إعطاء قطاعات من المعلمين أنفس��هم حقوقاً على حساب آخرين، ومنح 
الموظفين امتيازات، وإن كان ذلك حبراً على ورق في مش��روع السلسلة، لكنه كان كافياً 
إلحداث خرق بين الفئات النقابية، فتفرق الرفاق بداية، وعندما عادت هيئة التنس��يق الى 
ممارسة دورها الحالي، كانت األمور قد وصلت الى لحظة، ما عاد ممكناً فيها الحديث عن 
استقاللية الهيئة التي سقطت في زواريب السياسة، ولم تعد قادرة على االستقطاب والجمع.
ولع��ل الوقت ح��ان لنعترف أن تجربة هيئة التنس��يق اليوم، تحت��اج الى صيغة عمل 
جديدة. إذ ال يمكن جمع قطاعات مختلفة في المهنة والتوجه في هيكل واحد، خصوصاً 
بع��د التغيرات التي حصلت في الرابطات والس��يطرة السياس��ية عل��ى بعضها، فكيف 
تتح��رك الهيئة مجتمع��ة، وبعض رابطاتها يوافق على ما منح م��ن تقديمات واردة في 
مش��روع السلس��لة، والبعض اآلخر يرفضها بس��بب اس��تثنائه منها؟ ويبدو ان السلطة 

تعطي سالسل بالمفرق، لكن ال سلسلة !

سالسل بالمفرق وال سلسلة!
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