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عالم االستثمار

عالم البنوك

قواعد جديدة لالستثمار األجنبي في السعودية 
تعاون استثماري سعودي وياباني لتعزيز الشركات
اتفاقيات ومشاريع لألردن بقيمة 6.9 مليار دوالر
4650 شركة تتخذ من مجمعات تيكوم مقراً لها 

منتدى مكافحة تبييض األموال في بيروت
6 مليارات دوالر تغريم بنوك تالعبت بالصرف
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اتفاقات متنوعة بين روسيا والصين

التقنيات والمهارات رافدان مهمان لالقتصاد الرقمي 

شركات الطيران األميركية تنال 71 مليار دوالر

مشاركة لبنانية في األعمال ما وراء الحدود 
مفاوضات روسية مصرية لتعزيز التعاون

“التعاون” تشهد تنامي أهمية اليوان الصيني 

مكانة للبنان في المنظومة المصرفية العالمية

25 لاير | 4 دينار | السعودية  150 ل.س. | األردن  7500 ل.ل. | سورية  | لبنان 
| دينار   2 الكويت   | 10 لاير  | قطر  دينار   2.5 البحرين   | 25 درهم  اإلمارات   |
| 500 لاير  اليمن   | دنانير   5 العراق   | جنيهات   10 مصر   | 2.5 لاير  عمان   |
| درهم   70 المغرب   | دينار   200 الجزائر   | دنانير   7 تونس   | دنانير   10 ليبيا   |

| Austria euro5 | Belgium euro5 | Cyprus C£ 3.5 | France euro5 |
| Germany euro5 | Italy euro5 | Netherlands euro5 | Spain euro5 |
| U.S.A. 8 $ | Sweden euro5 | Switzerland F 10 | U.K. £ 3 |
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يمك��ن ف��ي ملفي االقتص��اد والمال، الحديث ع��ن الكثير من اإلنج��ازات، لكن 
قطاعات كثيرة حققت إنجازات، من دون أن تس��تثمرها للمستقبل وتحافظ عليها، 
باس��تثناء مؤسسات تمكنت رغم الصعاب االستمرار في العمل وتحقيق منجزات 
له��ا وللبلد عامة. وقد نتحدث كثيراً عن القطاع المصرفي الذي حقق بالتعاون مع 
مص��رف لبنان الكثير من االنجازات واس��تطاع الصمود واالس��تمرار في أحلك 
الظروف، وهو اليوم من القطاعات األساس��ية التي يس��تمر لبنان معها صامداً لما 

تشكله من أمان لالقتصاد.

وال مناص هنا من ذكر مصرف لبنان المركزي الذي يستمر مع حاكمه رياض 
س��المة صمام أمان لالقتصاد والمالية في لبنان، وهو الذي حقق وال يزال الكثير 
للحف��اظ على االس��تقرار المالي والنقدي، وعمل على تحفيز القطاعات، وس��اعد 
الحكوم��ة عل��ى عبور العوائق والصعوبات. وال بد من اإلش��ارة هنا الى ش��ركة 
ال�”الميدل إيس��ت” التي حولها المصرف المركزي من شركة خاسرة الى شركة 
تدر أرباحاً س��نوية بقيمة 55 ملي��ون دوالر، وباتت قيمتها تبلغ مليار دوالر وفق 
تأكيد رياض سالمة. لذا يمكن ان نتحدث عن تحقيق انجازات مستمرة تستثمر في 

خدمة البلد وتحافظ على استقراره وأمانه ونموه.

واليوم في ظل التطورات التي تش��هدها المنطقة، ال بد من اإلشادة بالدور الذي 
أداه مصرف لبنان، في المحافظة على الليرة اللبنانية وس��ط األجواء السياسية، إذ 
من دون اس��تقرار الليرة ال يمكن بناء اقتص��اد حقيقي. وهذا االمر يضع تحديات 
أم��ام الحكوم��ة اللبنانية، وه��ي المطالبة اليوم بالتأكيد عل��ى أن لبنان ليس متجهاً 
نحو أزم��ة، وهي مدعوة الى العمل لتحفيز االقتصاد واالس��تفادة من االنجازات 

المتحققة لطمأنة اللبنانيين ان البلد يستطيع تجاوز األزمات.

االستفادة من اإلنجازات لتجاوز األزمات

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2015
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مرتي��ن ف��ي الس��نة، ليش��رح للمس��ؤولين 
االميركيين ومس��ؤولي البنك الدولي طريقة 
عمل القط��اع المصرفي اللبنان��ي والتزامه 
المعايير والقوانين الدولي��ة، وأبدوا ارتياحاً 
لموقف المصارف اللبنانية في كل ما يحدث 

في المنطقة.
وأك��دت أن وف��د الجمعي��ة ش��دد عل��ى 
“ح��رص النظ��ام المصرف��ي اللبناني على 
اس��تمراره ف��ي التقيّد بالمعايي��ر المصرفية 
العالمية، ال سيما االميركية منها، لكون أكثر 
م��ن 80 % من عملي��ات القطاع المصرفي 
اللبناني مع الخ��ارج يتم بالدوالر االميركي 
وعبر حس��ابات المراس��لة م��ع المصارف 

االميركية”.

المس��ؤولون  أب��دى  األوس��اط،  ووف��ق 
االميركيون “ضرورة أن تستمر المصارف 
في العمل في االتجاه نفسه في ما خص إدارة 
المخاطر، للمحافظة على عالقات المراسلة 
القائم��ة خدمة لمصلح��ة الزبائ��ن والقطاع 

المصرفي واالقتصاد اللبناني”.
موقف مصرف لبنان

وكان��ت جمعي��ة مصارف لبنان برئاس��ة 
فرنسوا باسيل، أعلمت حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة في خالل اللقاء الشهري معه 
بتفاصي��ل ونتائج زي��ارة وف��د الجمعية إلى 
نيويورك وواش��نطن، والتي هدفت بش��كل 
أساس��ي لمراجعة وتقوية عالقات المراسلة 
للمص��ارف اللبنانية مع مثيالتها األميركية، 
وأثن��ى الحاك��م عل��ى نتائج الزي��ارة وعلى 
إيجابي��ة توّجه الجمعية ال��ى المحافظة على 
مكانة لبنان في المنظومة المصرفية العالمية، 
ورأى أن “اس��تمرار هذا الجهد يعزز الثقة 
بالقطاع المصرفي لدى المصارف المراسلة 
رغم المخاطر والتحديات االقليمية والدولية 
المص��ارف  وبعم��ل  بالعم��ل،  المحيط��ة 
المراس��لة ذاتها التي تلجأ بدافع متطلبات ال�
compliance  ومتطلب��ات الرس��ملة، الى 
De risk� �قطع عالقاتها من خالل سياسة ال

ing ف��ي العديد من الدول )أميركا الالتينية، 
أفريقي��ا …(. كم��ا أن تح��رك الجمعية مع 
المصارف من جهة، وتحرك مصرف لبنان 
مع الس��لطات حاال دون تعرض هذه العالقة 
ألي مش��كلة، وأكد الحاكم ان جهود الجمعية 
على هذا الصعيد، حم��ت لبنان من مخاطر 
ال���De risking، والمطل��وب تكثي��ف هذه 
الزي��ارات واس��تمرارها كجمعية مصارف 

وكمصارف كل على حدة.
تحديات المصارف

بالرغ��م من تأكي��د حاكم مص��رف لبنان 
ري��اض س��المة، أن المص��ارف اللبناني��ة 
تج��اوزت األزمات الت��ي حلت ببعض دول 
المنطقة، وتعمل حالي��ا بوتيرة جيدة، اال أن 
القط��اع المصرفي يواجه تحدي��ات عديدة، 

رياض سالمة

المصارف اللبنانية تعزز التواصل مع المصارف األجنبية

مكانة لبنان ثابتة في المنظومة المصرفية العالمية

المصارف اللبنانية
تجاوزت األزمات

التي حلّت
ببعض دول المنطقة

تمكن���ت المصارف اللبناني���ة من تجاوز 
أزم���ات عدة، بالرغم من األوضاع الصعبة 
واألزم���ات التي تمر بها المنطقة، ونجحت 
بالتع���اون مع مصرف لبنان في التوس���ع 
خارجياً وتثبيت موقعها في عدد من الدول 
كمصارف أساسية، ونجحت أيضاً في إعادة 
ترتيب العالق���ة مع المصارف المراس���لة 
األجنبي���ة في الوالي���ات المتحدة األميركية 
واس���تمرارها ف���ي التعام���ل م���ع القطاع 

المصرفي اللبناني.
في المقابل، كش��ف الوزير السابق للمال 
جه��اد أزع��ور أن اإلدارة األميركي��ة غير 
متخّوفة من آلية العمل المصرفي في لبنان، 
ال سيما في ما يتعلق بمكافحة تبييض األموال 
ومحاربة تمويل اإلرهاب، مؤكداً اس��تمرار 

التعاون بين الجانبين اللبناني واألميركي. 
ترتيب العالقة مع المصارف األجنبية

زار خ��الل ش��هر أيار/ماي��و 2015 وفد 
جمعية مصارف لبنان برئاسة نائب رئيسها 
سعد األزهري كال من واشنطن ونيويورك، 
ونج��ح ف��ي خ��الل لقاءات��ه واتصاالته في 
الزي��ارة،  م��ن  إيجابي��ة  بنتائ��ج  الخ��روج 
خصوصاً ف��ي ما يتعلق بتقوية العالقات مع 
المصارف األجنبية المراس��لة واستمرارها 
في التعامل مع القط��اع المصرفي اللبناني، 

رغم الكلفة العالية التي تتكبدها.
ونقلت أوس��اط مصرفية، أن الزيارة إلى 
نيويورك وواش��نطن حقق��ت أهدافها، حيث 
التقى وفد الجمعية مسؤولي البنك اإلحتياطي 
الفيدرالي، إضافة الى المسؤولين التنفيذيين 
compli� )في مجال��ي االعمال والتحق��ق 
ance( لدى بنك “أوف نيويورك” و“سيتي 
بنك” و“جي.بي.مورغن”، كما التقى الوفد 
في واش��نطن مس��ؤولي الخزانة االميركية 
وع��دداً كبيراً م��ن الجهات المعنية بالش��أن 

المصرفي والمالي.
واعتبرت األوس��اط أن هذه الزيارة تأتي 
ضم��ن ال�“لوبينغ” الذي تمارس��ه الجمعية 
حيث ي��زور وفد منها واش��نطن ونيويورك 
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دوالر( وعل��ى مع��دالت الفوائ��د وعلى ثقة 
المستثمرين والمودعين. فمع زيادة انكشاف 
المص��ارف عل��ى الدي��ون الس��يادية نس��بة 
إلجمالي الودائع بالعمالت االجنبية وبالليرة 
اللبناني��ة، دف��ع مؤسس��ات التقيي��م العالمية 
ال��ى خف��ض التصني��ف االئتمان��ي لبعض 
المصارف الكبرى، خفضاً غير مستند على 
المتانة المالي��ة لهذه المص��ارف. فيما ينمو 
العجز في المالية العامة في 2015. كل هذا 
الوضع يدفع المصارف الى عدم القدرة على 
تمويل العجز في الموازن��ة اللبنانية. وعليه 
رأت جمعي��ة مصارف لبنان ف��ي لقائها مع 
الحاك��م، “أن العج��ز المق��ّدر في مش��روع 
قان��ون موازن��ة الع��ام 2015 بنحو 7000 
ملي��ار ليرة، هو عجز قد يصعب تمويله من 
قبل المص��ارف”، كما رصدت الجمعية في 

مش��روع القانون إج��راءات ضريبية جديدة 
يصع��ب أن يتحملها االقتص��اد اللبناني في 

أبرزها تراجع النمو االقتصادي في السنوات 
االخيرة بش��كل الفت م��ن 7 % الى أقل من 
2 % نتيجة تقلص نش��اط القطاع الس��ياحي 
والقط��اع التجاري والقطاع العقاري حوالي 
25 % اضاف��ة ال��ى تقل��ص االس��تثمارات 
االجنبية المباش��رة الى أقل م��ن 2.8 مليار 
دوالر، ث��م تح��ول مي��زان المدفوعات من 
فائ��ض يق��ارب 3.3 ملي��ارات دوالر ال��ى 
عج����ز يق���ارب 1.2 ملي��ار دوالر. لك��ن 
الحاكم طمأن في اللقاء الش��هري مع جمعية 
المصارف إلى اس��تقرار األوض��اع النقدية 
وإلى وجود فائض معروض في األس��واق، 
وبعد ان ذّكر باس��تمراره ف��ي قبول الودائع 
على مختل��ف آجاله��ا وعمالته��ا وإصدار 
ش��هادات االيداع بالفوائ��د المعروضة على 
 )Deals( شاشته من دون وجود أي صفقات
خارجها، توقف عند السيولة المصرفية وال�

.Compliance
ورأى الحاك��م، على صعيد الس��يولة، ان 
الحف��اظ عليه��ا يُرت��ب كلفة عل��ى مصرف 
لبنان وعلى المصارف ولكنها تبقى أساسية 
لحماية المودعين واالقتصاد كما حدث ابان 
األزم��ة المالي��ة العالمي��ة )2008/2009( 
حي��ث احتفظ النظ��ام المصرفي بالس��يولة، 
والتي اعدنا اس��تعمالها م��ن جهة لالقراض 
بحوافز ودون تضخم، وكذلك عندما اضطر 
المرك��زي لالكتتاب بس��ندات الخزينة. أما 
على صعي��د العمليات المالي��ة مع الخارج، 
فش��ّدد الحاكم على ضرورة االلتزام بقواعد 
ومعايي��ر عم��ل المصارف المراس��لة التي 
تلتزم بما يصدر عن سلطاتها وبلدانها. ونبّه 
إلى ضرورة ان تتواصل كل المصارف مع 
مراسليها من خالل زيارة مسؤولي مكافحة 
تبييض األموال لديها مباشرة لنظرائهم لدى 

المصارف المراسلة.
االوضاع النقدية والمالية

ف��ي الوقت الذي يس��عى مص��رف لبنان 
الى الحد من تده��ور المالية العامة، اال أنها 
وتنامي الدين الع��ام يعتبران التحدي االكبر 
للقطاع المصرفي بس��بب انعكاساتهما على 
التصني��ف االئتماني للمصارف المنكش��فة 
الس��يادية )حوال��ى 59 %  الدي��ون  عل��ى 
من الدي��ن العام اي ما يق��ارب 39.2 مليار 

الظ��روف القائمة نظراً النع��دام النمو. ولذا 
كان من تحدي��ات المص��ارف الحفاظ على 
وتيرة نم��و القطاع، حي��ث الموجودات في 
وتي��رة نموها من 8.5 % ع��ام 2013 الى 
6.6 % عام 2014، كذلك الودائع تراجعت 
وتي��رة نموها من 9 % عام 2013 الى 6.1 
% ع��ام 2014. ويحت��اج القط��اع الى نمو 
يفوق 6 % سنويا لودائعه لتغطية احتياجات 
القطاعين العام والخاص. وكل ذلك رغم ان 
المصارف تحقق أرباحاً وال تزال تستقطب 

ودائع مهمة.
وتدرك المصارف ضيق الس��وق المحلية 
اللبناني��ة وضآلة فرص االس��تثمار ووجود 
فائض س��يولة لديها. وه��ذا يعود الى تراجع 
المباش��رة، وتباطؤ  االس��تثمارات االجنبية 
النشاط االقتصادي ووصول حجم القروض 
العقاري��ة واالس��تهالكية الى مس��تويات ال 
يمكن تجاوزها، وه��و أمر دفع بالمصارف 
الى زيادة حصة التس��ليفات للقطاع الخاص 
غي��ر المقي��م. لك��ن األم��ر األساس��ي لدى 
المصارف بقي البحث عن أسواق خارجية، 
وهو ما يرتب مخاطر بسبب تزايد األزمات 
االقليمي��ة التي تؤثر على نش��اطه وربحيته 
وعلى نش��اط اللبنانيي��ن ومداخيلهم في هذه 
الدول، بالرغم من انتشار 17 مصرفاً لبنانياً 
في 31 بلداً، وهي تواجه منافس��ة شديدة من 

المصارف االقليمية في المنطقة.
يذك��ر، أن صندوق النق��د الدولي قدم في 
تقريره في أيار/مايو 2015، تحذيرات عن 

منافسة شديدة
بين المصارف اللبنانية
والمصارف االقليمية

في المنطقة
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العكس تماماً. 
وكشف عن أن “اإلهتمام الغربي األساسي 
اليوم، يكم��ن في كيفية تحرير االقتصاد من 
الوض��ع السياس��ي واألمن��ي الذي نعيش��ه، 
وكيفية المحافظة على التماس��ك االجتماعي 
واالقتص��ادي الداخلي نظراً إل��ى التحديات 
القائمة، وال سيما موضوع النزوح السوري، 
واإلفادة من قدرة لبنان على تخطي األزمات 

لتمرير هذه المرحلة”.
وأثنى أزعور على أهمية المؤتمر “الذي 
اس��تقطب مجموعة كبيرة من رّواد األعمال 
الش��باب، ومس��ؤولي صناديق اإلس��تثمار، 
وتمح��ورت الكلم��ات حول آف��اق قطاعات 
المعرفة في لبنان وإمكاناتها في خلق فرص 
عمل وجذب اإلس��تثمارات، وتركز الحديث 
عل��ى هذه النقطة عل��ى الرغم من الظروف 

الصعبة، مع التش��ديد على ق��درة اإلقتصاد 
اللبناني على توفير ف��رص عمل ومجاالت 

المخاطر والتحديات االستثنائية، التي تواجه 
لبن��ان نتيجة عوامل سياس��ية وأمنية داخلية 
وخارجي��ة وعوامل اقتصادي��ة مقلقة، على 
صعي��د النمو واضرار قطاع��ات اقتصادية 
المالي��ة  وتده��ور  العق��ارات(  )الس��ياحة، 
العامة. ف��ي المقابل جدد تأكي��ده على متانة 
ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على جبه 
التحديات، حيث سجل في السنوات االخيرة 
مع��دالت نمو جي��د، وحافظ على اس��تقرار 
معدالت الفوائد، واستطاع تغطية احتياجات 

القطاعين العام والخاص.
العالقات مع الواليات المتحدة

كان ب��ارزاً في لقاء حاك��م مصرف لبنان 
وجمعي��ة المص��ارف في حض��ور أعضاء 
لجنة الرقاب��ة على المصارف، تأكيد الحاكم 
وجمعي��ة المص��ارف والس��لطات المالي��ة 
والنقدية ف��ي الواليات المتح��دة على أهمية 
تكثيف التواصل بين لبنان والواليات المتحدة 
لحماية مصالح القطاع المصرفي واالقتصاد 
اللبناني. وشدد الحاكم على االلتزام بالمعايير 

الدولية.
وأكد الوزير الس��ابق للمال جهاد أزعور 
ف��ي حدي��ث، ان اإلدارة األميركي��ة غي��ر 
متخوفة من آلي��ة العمل المصرفي في لبنان 
ال س��يما ف��ي م��ا يتعل��ق بمكافح��ة تبييض 
األم��وال ومحارب��ة تمويل اإلره��اب، “بل 
على العكس، استشعرنا بوجود تعاون كبير 
وجيد بين الجانبين االميركي واللبناني على 
ه��ذا الصعيد”. وكان أزعور قد ش��ارك في 
مؤتم��ر Lebanon Start Up ال��ذي ُعقد 
أخي��راً ف��ي نيوي��ورك حول اإلس��تثمار في 
القطاع المعرفي والتكنولوجيا وتوسيع آفاق 
الش��ركات الناش��ئة في هذا المجال، بتنظيم 
غرف��ة التجارة اللبناني��ة - األميركة، وقال: 
من خالل النقاش مع أكثر من جهة مشاركة 
في المؤتمر، لمسنا اهتماماً بمساعدة اإلدارة 
االميركية للبنان في المج��ال المذكور، كما 
أن هناك ارتياح��اً ملحوظاً لإلجراءات التي 
تتخذه��ا المص��ارف اللبناني��ة ف��ي مكافحة 
تبيي��ض االموال ومحاربة تمويل اإلرهاب، 
ولم أش��عر ب��أن ه��ذا الموضوع يثي��ر قلقاً 
ل��دى اإلدارة األميركي��ة أو مطالبته��ا لبنان 
بإجراءات إضافية يفترض اتخاذها، بل على 

اس��تثمار، والتي قد تكون إحدى المساحات 
لخلق نمو اقتصادي على الرغم من الوضع 

السياسي واألمني الصعب”.
وعما إذا كانت هناك متابعة رسمية لبنانية 
لتطبيق مقررات المؤتم��ر، قال: إن النجاح 
الذي حققه المؤتمر الذي يُعقد للمرة األولى، 
يؤهله ألن يصبح دورياً ويجمع شرائح أكبر 
من المهتمين باإلستثمار وأصحاب المشاريع 
واألفكار المبتكرة في هذا المجال، نظراً إلى 
اإلهتمام الكبير الذي ش��هده والنتائج الناجعة 

والمفيدة التي خرج بها.
وأوض��ح أن “لي��س من الض��رورة عقد 
المؤتم��ر ف��ي نيويورك بص��ورة دائمة، بل 
يمكن ذلك في واليات أميركية أخرى وكذلك 
ف��ي أوروبا، ألن الهدف منه هو تأمين تالٍق 
أكب��ر بين العاملين في قطاع التكنولوجيا في 

لبنان وأولئك في الخارج”.
تقييم المخاطر

يذك��ر أن وكالة التصني��ف الدولية فيتش  
)Fitch Ratings( ف��ي تقييمه��ا الس��نوي 
للمخاط��ر ف��ي 112 نظام��اً مصرفي��اً ف��ي 
اقتصادات متقدمة وناش��ئة، وضعت القطاع 
المصرفي اللبناني في فئة “مستوى منخفض 
لقابلي��ة التعرض للضغ��وط” إلى جانب 81 
Macro�نظاماً مصرفياً آخر على مؤش��ر

.Prudential Indicator
ويحاول هذا المؤشر تحديد تراكم الضغوط 
المحتمل��ة ف��ي األنظم��ة المصرفي��ة نتيجة 
لمجموع��ة معينة من الظروف. وتهدف إلى 

تراكم الضغوط المحتملة
في األنظمة المصرفية

نتيجة لمجموعة
من الظروف
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دون أي جه��د ج��دي لتطبيق اصالحات من 
ش��أنها تخفي��ض النفق��ات العامة وتحس��ين 
ال��واردات م��ن خ��الل مكافح��ة الته��رب 
الضريبي واالصالحات البنيوية التي تشكل 
عبئاً على الخزينة مثل الكهرباء والتوظيف 

المستمر في القطاع لعام.
وأش��ار الى اس��تهداف القطاع بضرائب 
عش��وائية واعتب��اره يعمل ف��ي جزيرة وال 
يتأثر بمحيطه التش��غيلي، الفت��اً الى أن هذه 
الضرائب ستؤثر على ربحية القطاع وتاليا 
عل��ى ادائ��ه، علم��اً أن أي قط��اع ال يمكن 
تحمل ضرائب ف��ي ظل الظروف التي تمر 
فيها البالد، مش��يراً كذلك الى ان الضرائب 
لتموي��ل سلس��لة الروات��ب من ش��أنها رفع 
الضريب��ة على االرب��اح المصرفية من 15 

% الى ضريبة فعلية تبلغ 34 %.

أرباح المصارف
الصعب��ة،  األوض��اع  كل  م��ن  بالرغ��م 

تس��ليط الضوء على الضغوط المحتملة في 
األنظمة، والت��ي يمكن أن تتراكم على مدى 
ثالث س��نوات بعد اإلنذار األول. وهو يحدد 
ح��االت النمو الس��ريع للتس��ليفات على مدة 
س��نتين متتاليتين، ونس��بة النمو الحقيقي في 
أس��عار الوحدات الس��كنية، وسعر الصرف 
الحقيقي وأس��عار األس��هم الحقيقية. ويستند 
التقييم على 3 سنوات من البيانات السنوية، 
منقسمة إلى فترتين متداخلتين مدة كل واحدة 
منها عامان، مع حد أقصى لمؤشرات معينة 
ف��ي كل فترة والتي تؤدي إل��ى تغيير نتيجة 
 Macro�Prudential Indicator مؤشر

في حال تخطت هذا الحد األقصى.
وقال��ت: ان نتيجة )1( عن المؤش��ر تدل 
عل��ى مس��توى منخف��ض لقابلي��ة التعرض 
للضغ��وط، ف��ي حين أن نتيج��ة )2( تعكس 
مس��توى معتدل لقابلية التع��رض للضغوط 
ونتيج��ة )3( تدل على مس��توى عال لقابلية 

التعرض للضغوط.
وه��ذه النتيج��ة، وف��ق م��ا ي��رى مركز 
مجموع��ة  ف��ي  االقتصادي��ة  الدراس��ات 
بن��ك بيبل��وس، “تعك��س صالب��ة القط��اع 
المصرف��ي”، ولكن التقرير عل��ى ايجابيته 
ال يحج��ب التحديات الت��ي يواجهها القطاع 

ويوردها كاآلتي:
- تراجع فرص التسليف بالقطاع الخاص 

للشركات واالفراد واالسر.
- استمرار ارتفاع حاجات الدولة لالستدانة 
واالعتماد ش��به الكلي عل��ى المصارف من 

سجلت األرباح المجمعة للمصارف اللبنانية 
المدرجة اس��همها في بورصة بيروت زيادة 
سنوية بنسبة 9.59 % لتبلغ 279.19 مليون 
دوالر خ��الل الفصل األول من العام 2015 
مقارن��ة م��ع 254.75 ملي��ون دوالر خالل 

الفترة نفسها من عام 2014.
وأظهر آخر تقرير نشر في أيار/مايو 2015 
أن صاف��ي اإليرادات م��ن عوائد المصارف 
اللبنانية ارتفع بنس��بة 12.24 %على اساس 
س��نوي إلى حوال��ى 524.98 مليون دوالر. 
كما اظهر ان صافي اإليرادات من العموالت 
زاد بنس��بة 3.20 % إل��ى 137.39 ملي��ون 
دوالر، م��ا رفع صافي اإليرادات التش��غيلية 
بنس��بة 9.99 % عل��ى أس��اس س��نوي إلى 

حوالى 694.29 مليون دوالر.
وعل��ى صعي��د الميزاني��ة المجمع��ة بيّن 
التقرير الموجز ح��دوث تراجع في مجموع 
أصول المصارف اللبنانية بنس��بة 0.94 % 
خ��الل الفصل األول من العام 2015 إلى ما 
دون ال�109.75 ملي��ارات دوالر في مقابل 

110.79 مليار دوالر في نهاية 2014.
وكانت أظهرت إحصاءات النشرة الشهرية 
لجمعي��ة المصارف ف��ي أذار/مارس 2015 
استقراراً نسبياً للميزانية المجمعة للمصارف 
العامل��ة في لبنان عن��د 264927 مليار ليرة 
)175.74 ملي��ار دوالر( ف��ي كانون الثاني/
يناي��ر 2015، مقاب��ل 264863 مليار ليرة 
)175.70 ملي��ار دوالر( ف��ي كانون األول/
ديسمبر 2014، وفقاً لتقرير صادر عن بنك 
االعتماد اللبناني والنشرة األسبوعية الصادرة 
عن بنك بيبل��وس. وتزامناً مع صدور هذين 
التقريرين، أش��ارت النتائج إلى نمو األرباح 

العام الماضي 2014 بنسبة 3.5 %.
أما على صعيد سنوي، فقد أفاد التقريران 
ارتفاع موجودات القطاع المصرفي بنس��بة 
6.88 % مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه 
في نهاية كانون الثاني/يناير 2014، والبالغ 
حينها 247871 مليار ليرة )164.43 مليار 
دوالر(. وقد بقيت مس��تويات السيولة عالية 
في القطاع المصرفي بحيث وصلت السيولة 
األولي��ة إل��ى 78.20 % في كان��ون الثاني/
الثاني/ يناير 2014.يناي��ر 2015، مقاب��ل 78.83 % في كانون 

نمو أرباح
القطاع المصرفي
اللبناني 3.5 %

في 2014
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قمة آسيا للمصارف اإلسالمية

اس��تضافت س��نغافورة من 2 - 4  يونيو/حزيران 2015 الدورة السنوية السادسة 
م��ن “المؤتم��ر العالمي للمص��ارف اإلس��امية: القمة اآلس��يوية 2015” في فندق 
بان باس��يفيك س��نغافورة، التي شارك فيها ش��خصيات من القطاع المصرفي ضمن 
قطاع التمويل اإلسامي الدولي واإلقليمي، وقد انعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار 
“اس��تراتيجية ثورية لتنش��يط النمو: صياغ��ة المرحلة القادمة م��ن ازدهار التمويل 

اإلس��امي”، وذلك بدعم رسمي من 
هيئة النقد السنغافورية.

ويأتي المؤتمر ليمهد الطريق أمام 
إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول 
استكش��اف مج��االت جدي��دة لتعزيز 
النمو ف��ي قطاع التمويل اإلس��امي 
وإنش��اء روابط اقتصادي��ة أقوى بين 

آسيا والشرق األوسط.

عقد بنك س��ورية الدولي اإلس��امي هيئته العامة 
مؤخ��راً في دمش��ق، حيث تضمن االجتماع س��ماع  
تقرير مجل��س اإلدارة عن عام 2014 وخطة العمل 
للسنة المالية 2015، كما تضمن سماع تقرير مدقق 
الحس��ابات عن الحسابات الختامية للبنك )الميزانية( 

لعام 2014 وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
وأك��د الرئيس التنفيذي للبنك عب��د القادر الدويك، 
أن البنك تمكن من المحافظة على حقوق المساهمين 
والعماء واستمر بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات 
بسياس��ة ائتمانية حذرة ومدروس��ة مع التركيز على 
تدعي��م مركز ماءة البن��ك المالية وخاص��ة بالليرة 
الس��ورية مما انعكس إيجاباً على مختلف مؤش��رات 

ونسب السيولة.

SIIB يعقد هيئته العامة

انطاقاً من التزامه الدائم بتقديم الخدمات األفضل، 
وانس��جاماً مع اس��تراتيجيته بالتوس��ع واالنتشار في 
السوق وتعزيز شبكة فروعه، افتتح بنك بيمو السعودي 
الفرنسي فرعه ال�37 في دمشق - مجمع الشام معززاً 

بذلك بدوره الريادي في القطاع المصرفي الخاص.
يتمي��ز الفرع الجديد بموقع��ه الحيوي ضمن إحدى 
أشهر مناطق العاصمة دمشق، مما سيساعد في تقديم 

الخدمات بشكل أفضل لقائم��ة العماء المتنامية.

انعقاد الهيئة العامة للبركة - سورية

فرع جديد
لـ“بيمو السعودي الفرنسي”

عق��د بنك البركة س��ورية 
اجتماع الهيئة العامة العادية 
رئي��س  برئاس��ة  مؤخ��راً 
مجل��س إدارة البن��ك عدنان 
أحمد يوسف، بحضور عدد 
من أعض��اء مجلس اإلدارة 
والرئي��س التنفي��ذي محم��د 
عبد هللا حلبي، حيث تضمن 

االجتماع س��ماع تقري��ر مجلس اإلدارة عن عام 2014 وخطة العمل للس��نة المالية  
2015، تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية، وتقرير هيئة 

الرقابة الشرعية للبنك.
وتضمنت كلمة يوس��ف أهم النتائج المحققة بالبن��ك، وارتفاع إجمالي الموجودات 
بنسبة  48 % عن إجمالي حجم الموجودات للعام 2013، وقال، أنه على الرغم من 
الظروف االستثنائية والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي المحلي، فقد آثر البنك 

االستمرار في العمل والتقدم وتنفيذ خططه وبرامجه.

المركزي الروسي يشتري عمالت أجنبية

قرر البنك المركزي الروسي استئناف عمليات شراء العمات األجنبية من األسواق، 
ليسجل أول مشتريات منذ منتصف العام 2014، في مسعى لدعم االحتياطي النقدي. 
وق��ال البنك، إنه س��وف يقوم بمش��تريات يومية تت��راوح بين 100 إل��ى 200 مليون 
دوالرأميركي، موضحاً أن هذه المش��تريات ال تس��تهدف دعم مستوى معين للروبل 

الروسي أمام العمات الرئيسية، كما أنها سوف تتم بساسة خال التعامات اليومية.
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عقبات أمام المصارف اللبنانية في العراق

أدى قرار المصرف المركزي العراقي القاضي بإلزام المصارف األجنبية العاملة 
ف��ي الب��اد زيادة رؤوس أموالها الى 70 ملي��ون دوالر أميركي خال فترة أقصاها 
نهاي��ة الع��ام 2015، الى زيادة المش��اكل التي تواجهها الف��روع المصرفية اللبنانية 
العاملة داخل العراق. وطالت مفاعيل هذا القرار مس��تقبل عمل المصارف االجنبية 
ومنها الفروع المصرفية اللبنانية في العراق، عندما ربط قرار المركزي برأس مال 
المصارف العراقية، بمعنى أنه أصبح لزاماً على المصارف االجنبية زيادة رساميلها 

عند زيادة رساميل المصارف العراقية عن 30 %.
كما تشكو المصارف اللبنانية في العراق من مناخ عدم استقرار التشريع المصرفي، 
بحيث تصدر عن السلطة النقدية قرارات وتشريعات مصرفية بوتيرة متسارعة مما 
يفرض على المصارف االجنبية تغيير سياساتها أكثر من مرة في السنة الواحدة. مع 

اإلشارة إلى ان 9 فروع لمصارف لبنانية تعمل اليوم داخل العراق.

أعل��ن بن��ك الخليج 
)الخليجي(  التج��اري 
وبنك الفجيرة الوطني، 
ع��ن اب��رام صفقة مع 
باس��يفيك  مجموع��ة 
أح��د  كونت��رول، 
العالميي��ن  المزودي��ن 
المعلومات  لتكنولوجيا 
خال  واالتص��االت، 
تكريمي  غ��داء  حف��ل 

أُقيم مؤخراً في دبي. واس��تطاع )الخليجي( بالتعاون 
مع “الفجي��رة الوطني” على تنفي��ذ االكتتاب كمنظم 
رئيس��ي في تس��هيات ق��رض مش��ترك بقيمة 750 
مليون درهم لمجموعة باس��يفيك كونت��رول. ونظراً 
لاس��تراتيجية الفعالة التي اتبعه��ا كل من المكتتبين، 
)الخليج��ي( و”الفجي��رة الوطني” ووكي��ل االكتتاب 
“إن بي إف كابيتال”، وصل مجموع االلتزامات من 
البنوك المش��اركة إلى ملي��ار درهم اماراتي، ما يمثل 

زيادة بنسبة 33 % من قيمة القرض.
وق��ال الرئيس التنفيذي ل�)الخليجي( فهد  آل خليفة: 
اننا نهنئ “باس��يفيك كونترول” على الصفقة الناجحة 
التي تدعم خطط نموها االستراتيجية، ونحن على ثقة 
بأن هذه الصفقة ستكون واحدة من الصفقات الرئيسية 

التي يسعى البنك للقيام بها.

زيادة رأس مال “الوطني العماني” شراكة بين بنك الخليجي
وبنك الفجيرة الوطني

وافق مجلس إدارة البنك الوطني العماني على إصدار أدوات متوسطة األجل لدعم 
الشريحة الثانية من رأس المال بقيمة 900 مليون دوالر. كما أقر المجلس زيادة رأس 

الم��ال من الش��ريحة األولى بواق��ع 300 مليون 
دوالر. وقال البنك في بيان للبورصة: ان المجلس 
وافق على إصدار السندات المتوافقة مع المستوى 
الثان��ي م��ن اتفاقية ب��ازل3، من الحج��م الحالي 
البالغ 600 ملي��ون دوالر إلى 1.5 مليار دوالر. 
وسيسعى للحصول على موافقة المساهمين على 
تلك القرارات خ��ال اجتماع الجمعية العامة في 

العاشر من حزيران/يونيو 2015.
فهد  آل خليفة

“إتش إس بي سي” قد يغادر لندن

ق��ال بن��ك “إتش إس بي س��ي” إنه يدرس نق��ل مقره من لندن اس��تجابة لمخاوف 
حملة األسهم التي تتعلق بتغييرات تنظيمية وهيكلية في القطاع المصرفي والضرائب 

الباهظة التي تفرضها الس��لطات البريطانية على البنك  
وتكالي��ف أخ��رى مرتبطة بوجود مقر البن��ك في لندن. 
وطالب عدد كبير من حملة أس��هم “إتش إس بي س��ي” 
-أكبر بنك في أوروبا- اإلدارة بنقل مقر البنك الرئيس��ي 
إلى آسيا وربما إعادته مرة أخرى إلى هونغ كونغ، لكن 

رئيس البنك، دوغاس فلينت قال: ان المسألة معقدة.
يذكر أن “س��تاندارد تشارترد”  يتطلع أيضاً إلى ترك 
لندن والتوجه إلى آس��يا بسبب الضرائب المرتفعة التي 

تفرضها بريطانيا على المصارف.

أبرم البنك األهلي الكويت��ي اتفاقاً مع بنك بيريوس 
- اليونان يشتري بموجبه 98.5 % من بنك بيريوس 
مصر مقابل 150 مليون دوالر. وقال البنك األهلي في 
بيان لبورصة الكويت: جاء توقيع هذه االتفاقية تتويجاً 
لنج��اح المفاوضات التي أجراه��ا “األهلي الكويتي” 
مع “بيريوس” وبعد اس��تكمال عملية الفحص النافية 
للجهال��ة الت��ي وافق البنك المرك��زي المصري على 
إجرائه��ا. وأضاف: ان هذه االتفاقية تتطلب الحصول 
على كافة الموافقات الرسمية الازمة من بنك الكويت 
المرك��زي والبنك المركزي المصري قبل اس��تكمال 

باقي إجراءات الصفقة.

“األهلي الكويتي” يشتري
“بيريوس  مصر”
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منح البن��ك الوطني 
المش��اريع  لتموي��ل 
الصغيرة ف��ي االردن 
من��ذ تأسيس��ه قروضا 
وصل��ت قيمته��ا إل��ى 
دين��ار  ملي��ون   176
)248 ملي��ون دوالر( 
اس��همت بتغيي��ر حياة 
المستفيدين االقتصادية 
مس��توى  وتحس��ين 

معيش��تهم. وفي هذا الصدد، قالت رئيس مجلس ادارة 
البن��ك ريم بدران: ان البنك الذي تأس��س عام 2006 
يقدم الخدمات المالية المس��تدامة الصحاب المشاريع 
الصغيرة المدرة للدخل ونش��ر ثقافة التمويل متناهي 
الصغ��ر بي��ن المواطني��ن. وافتت��ح البن��ك 23 فرعاً  
للوصول بأعماله ألكبر شريحة من المواطنين ليصل 
عدد القروض الممنوح��ة حاليا الى 253 الف و854 

قرضا تغطي كل مناطق المملكة.

تغيير ملكيات بنوك سعودية  بدران: نشر ثقافة التمويل
متناهي الصغر

كش��ف الرئيس التنفيذي لش��ركة حصان��ة، الذراع 
االس��تثمارية للمؤسس��ة العامة للتأمينات االجتماعية 
س��عد عبد المحس��ن الفضلي، أن تنفيذ الصفقات التي 
تمت على أس��هم بنوك الرياض واالستثمار واإلنماء 
ال تمثل عمليات بيع أو تخارج لمؤسسة التأمينات من 
ملكية هذه البنوك. وأكد الفضلي أن ما حدث هو عملية 
نق��ل الملكي��ة من التأمين��ات االجتماعية إل��ى الذراع 
االس��تثمارية المملوكة له��ا بالكام��ل، وهي حصانة 
أسس��تها التأمين��ات في الع��ام 2014 لتك��ون الجهة 

المسؤولة عن إدارة استثمارات المؤسسة وتنمية مواردها المالية. وأوضح أن عملية 
النقل لن تشمل نقا كاما للحصص التي تستحوذ عليها التأمينات االجتماعية.

سعد عبد المحسن الفضلي

 ريم بدران

حل فريد للتوقيع الرقمي في قطاع البنوك

اعلنت “اس تي ام اي” الش��ركة العاملة في 
مجال تقديم حل��ول المعلومات ودمج األنظمة، 
عن توقيعها اتفاقية مع “هيتاشي” اوروبا لتقديم 
ح��ل فريد للتوقي��ع الرقمي في قط��اع البنوك، 
عب��ر اس��تخدام تكنولوجي��ا التوثي��ق الخاصة 
ب�“هيتاش��ي” والت��ي تعتمد عل��ى بصمة وريد 

اإلصبع.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“اس تي ام اي” أيمن 

البياع: ان اإلتفاقية ستس��اعد المؤسس��ات في قطاع الخدمات المالية على إيجاد نهج 
أكثر فعالية من حيث التكلفة لدمج األنظمة القديمة مع البنية األساسية لبرمجياتهم. أما 
ممثل “هيتاش��ي” اوروبا رافي الهلواليا، فقال: ان نظام األمن الحيوي )البيومتري( 
الفريد من نوعه، يمّكن عماء الش��ركات المالي��ة الكبرى من تنفيذ معاماتهم مهما 

كانت قيمتها بشكل آمن ومن دون أي مخاطر.

قرض لصالح “فيرست راند بنك ليمتد”

نج��ح “اإلم��ارات دبي الوطني كابيتال المحدود” )منس��ق ومدي��ر اإلكتتاب( في 
اس��تكمال وإبرام معاملة تس��هيات قرض ألجل بمبلغ 235 ملي��ون دوالر أميركي 
لصالح مجموعة فيرس��ت راند بنك ليمتد، وهي أكبر مؤسس��ة مالية في أفريقيا من 
حي��ث القيمة الس��وقية، وذلك بتاري��خ 12آيار/مايو 2015. وقد طرحت تس��هيات 
القرض بمبلغ 125 مليون دوالر. وش��هد االكتتاب إقباالً كبيراً مما جعلها تصل إلى 

235 مليون دوالر بمشاركة 9 مؤسسات مالية من دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر ان القرض مقّوم بالدوالر األميركي ويس��تحق بعد س��نتين مع دفع هامش 

100 نقطة أساس سنوياً أعلى من سعر ليبور.

تعزيزاً للعاقات المتميزة والشراكة االستراتيجية 
بين بنك مسقط والمجموعة الدولية األميركية الرائدة 
في مجال تقديم خدمات التأمين على مس��توى العالم، 
اس��تضاف بنك مس��قط في مقره الرئيسي بمرتفعات 
المطار، وفد رفيع المستوى، يمثل المجموعة الدولية 
األميركية برئاس��ة الرئيس التنفيذي للمجموعة بيتر 
دي هانكوك، حيث تم عقد لقاء مشترك بين الجانبين 
بحض��ور الرئيس التنفيذي لبنك مس��قط عبد الرزاق 
بن علي بن عيس��ى، وعدد من المسؤولين في البنك، 
حي��ث تم خ��ال اللقاء بحث افاق التعاون المش��ترك 
وتب��ادل المعلوم��ات وتعزي��ز التع��اون فيم��ا يتعلق 

بخدمات التأمين التي يقدمها بنك مسقط.

بنك مسقط يبحث تعزيز التعاون
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67 مليار دوالر موجودات البنوك العمانية

ارتفع��ت موج��ودات البنوك العمانية التقليدية بنس��بة 1.7 % في ش��باط/فبراير 
2015 لتص��ل إل��ى 25.77 ملي��ار لاير عماني ) 67.11 ملي��ار دوالر أميركي(، 
مقارن��ة م��ع 25.4 مليار لاير في يناير/كانون الثاني م��ن نفس العام. وجاءت هذه 
الزيادة بموجودات البنوك التقليدية نتيجة نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص، 
والت��ي تمثل 58 % من إجمالي موجودات البنوك التقليدية العمانية، حيث ارتفعت 
بنسبة 0.8 % لتصل إلى 14.84 مليار لاير ) 38.64 مليار دوالر( خال شباط/

فبراير الماضي، مقارنة مع 14.72 مليار لاير في كانون الثاني/يناير الماضي.
وتمث��ل القروض الممنوحة إل��ى القطاع الخاص 87 % م��ن إجمالي القروض 
التي تم منحها خال ش��هر ش��باط/فبراير، حيث بلغت إجمال��ي القروض 17.14 

مليار لاير )44.63 مليار 
دوالر(.

الودائع لدى  وارتفع��ت 
البن��وك التقليدي�ة بنس����بة 
0.8 % لتصل إلى 17.58 
مليار لاير )45.78 مليار 
دوالر( في شباط/فبراير.

الوكال��ة  تعم��ل 
للتنمي��ة  الفرنس��ية 
البنك  م��ع  بالتعاون 
األوروب��ي إلع��ادة 
والتنمي��ة  اإلعم��ار 
والبن��ك األوروب��ي 
عل��ى  لاس��تثمار 
إع��داد خ��ط تمويل 

جديد لصالح تونس بقيمة 100 مليون يورو. وأوضح 
المدير المساعد  للوكالة الفرنسية للتنمية  بينوا ليهانور، 
ان هذا القرض سيخصص لتطوير الطاقات المتجددة 
ومقاوم��ة التلوث بتونس، منوهاً بأن المش��روع الذي 
س��يبدأ العمل به في العام 2016 سيضم دعما للبنوك 
المحلية لتحفيزها على تمويل هذه األنش��طة. وأش��ار 
إل��ى الصعوب��ات التي تاقيها المؤسس��ات الصغرى 
والمتوس��طة في مجال التموي��ل، وان التحدي يتمثل 
بمس��اعدة الباعثين على ايجاد تمويات وتش��جيعهم 
عل��ى اإلعداد األمثل لملفاتهم، وان��ه ال بد من اعطاء 
البنوك الوس��ائل المناسبة ودعم صابتها المالية حتى 

تكون قادرة على لعب دورها في تمويل المؤسسات.

خط تمويل لتونس بـ100 مليون يورو

بينوا ليهانور

سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم

وقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية 
الدكتور جهاد خليل الوزير، ورئيس 
مجلس إدارة ش��ركة ريتز ليس��ينغ 
لخدمات التأجير والتأجير التمويلي 
زك��ي طارق أب��و يوس��ف مذكرة 
تفاهم تمنح س��لطة النق��د بموجبها 
الش��ركة صاحي��ة االس��تفادة من 
خدمة مكت��ب المعلومات االئتمانية 

)نظام سجلي(.
وقال الدكتور الوزير: ان سلطة النقد تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة مكتب المعلومات 
االئتماني��ة ال��ذي يض��م قاعدة بيانات ش��املة تق��وم بتوفي��ر المعلوم��ات االئتمانية 
والديموغرافية ذات العاقة عن االش��خاص المقترضي��ن وكفائهم ووضعهم على 
نظام الشيكات المعادة، وهو ما من شأنه أن يسهم في ضمان سامة واستقرار العمل 

المصرفي والرقابة عليه.
من جهته، أشاد زكي أبو يوسف بتعاون سلطة النقد ودورها الهام في الحفاظ على 
االستقرار المالي في فلسطين، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة من شأنه أن يساعد 
المؤسس��ات المالية غير المصرفية على التطور والتقدم، وتمكينها من القيام بدورها 
المطلوب بفعالية وبمنأى عن المخاطر االئتمانية والمساهمة في االقتصاد الفلسطيني 

بشكل عام وفي النظام المالي بشكل خاص.

أعل��ن بن��ك GFH أن غرف��ة البحري��ن لتس��وية 
المنازعات قد أصدرت في 12 أيار/مايو 2015 حكماً 
لصالحه ضد اثنين من رؤس��اء مجلس إدارته السابق 
يقضي بإلزامهما بمبلغ وق��دره 90.64 مليون دوالر 
أميركي والفوائد القانونية بنس��بة 5 % سنوياً إعتباراً 
من 13 آذار/مارس 2014 وحتى تاريخ السداد التام.

تج��در اإلش��ارة إلى أن القضية رق��م )4 / 2014( 
الت��ي كان��ت متداول��ة أمام غرف��ة البحرين لتس��وية 
المنازع��ات قد أقيمت من قب��ل GFH ضد إثنان من 
رؤس��اء مجلس إدارته الس��ابق بخصوص المكافآت 
المالية الغير قانونية التي س��بق وأن تقاضاها اإلثنان 
خ��ال الفترة الممتدة م��ن 2005 الى 2008. ويُتوقع 
 ،GFH أن يؤث��ر هذا الحكم المالي إيجابياً على نتائج
ش��ريطة إتمام التنفيذ علماً بأن الحكم جائز الطعن فيه 

أمام محكمة التمييز.

حكم لصالح GFH بقيمة
90.64 مليون دوالر
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الصين تخفض االحتياطي اإللزامي للبنوك

قلّص بنك الش��عب الصيني )البنك المركزي( حجم الس��يولة النقدية التي يجب أن 
تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات في ثاني خفض من نوعه منذ شباط/ فبراير 2015 وهو 
ما يضيف مزيدا من السيولة لثاني أكبر اقتصاد في العالم ويساهم بتحفيز اإلقراض 
المصرفي ومكافحة تباطؤ النمو. وخفض المركزي نسبة االحتياطي اإللزامي لجميع 
البنوك 100 نقطة أساس إلى 18.5 %. وتحت ضغط التباطؤ العقاري وطاقة اإلنتاج 
الزائدة للمصانع والدين المحلي يُتوقع أن يتباطأ النمو الصيني ألدنى مس��توياته في 

25 عام��ا إل��ى نحو 7 % ه��ذا العام من 
7.4 % ف��ي 2014 حتى مع اإلجراءات 
التحفيزي��ة اإلضافي��ة المتوقعة. وخفض 
البنك أس��عار الفائدة مرتي��ن منذ نوفمبر/
تشرين الثاني 2014 في محاولة لخفض 

تكلفة االقتراض وتحفيز الطلب.

حظر على محافظ المركزي السريالنكي

فرضت س��ريانكا حظرا على س��فر محافظ البنك 
المرك��زي الس��ريانكي أرجون��ا ماهين��دران، إل��ى 
الخارج لمدة ثاثة أش��هر ف��ي الوقت الذي يواجه فيه 
تحقيقا بشأن تعامات مشبوهة مزعومة. وشكل رئيس 
الوزراء لجن��ة مؤلفة من ثاثة أعض��اء للتحقيق في 
التعامل الداخلي المزعوم في مزاد للس��ندات في 27 
شباط/فبراير 2015 بعد أن اتهمت أحزاب المعارضة 

ماهيندران بالتورط وطالبت بتحقيق مس��تقل. وقال متحدث باس��م إدارة الهجرة: إن 
جواز سفر ماهيندران لم يصادر ولكنه منع من السفر للخارج لتسهيل تحقيق اللجنة.

أرجونا ماهيندران

فرضت س��لطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية 
بقيمة 30.849 مليون درهم )8.4 مليون دوالر( على 
“دويتشه بنك إيه جي” فرع مركز دبي المالي العالمي، 
إثر خروقات وصفتها س��لطة دب��ي بالخطيرة للبنك. 
وأوضحت الس��لطة أن هذه الخروقات تشمل تضليل 
س��لطة دبي للخدم��ات المالية، إضافة إل��ى إخفاقات 
في الحوكم��ة الداخلية للبنك، وفي أنظمته وضوابطه 
وإجراءات��ه المعتمدة لقبول العماء ومكافحة غس��ل 
األموال. وقالت: ان هذا اإلجراء يأتي بعد التحقيق في 
نش��اطات دويتش��ه خال الفترة الممتدة من األول من 
كانون الثاني/يناير 2011 حتى 22 من كانون الثاني/

يناير 2014، حيث اش��تبهت السلطة بأن البنك أخفق 
بتصنيف بعض زبائنه كعم��اء عما بأنظمتها، مما 

أدى إلى حرمانهم من 
الحماية الممنوحة لهم 
في النظ��ام التنظيمي 
المعتمد، إال أنه أثناء 
التحقي��ق تبين وجود 
إخفاقات أوس��ع لدى 

البنك.

دبي تفرض غرامة
على “دويتشه بنك”

طالب��ت وزارة االقتص��اد والتج��ارة الخارجية في 
س��ورية الحكوم��ة بض��رورة اإلس��راع ف��ي وضع 
خط��وات تنفيذي��ة للتحضي��ر لحزمة م��ن القروض 
التشغيلية قصيرة األجل، حيث رفعت الوزارة مذكرة 
إلى الحكومة أش��ارت فيها إلى أن القروض تستهدف 
رأس المال العامل الخاص، بتكاليف المواد الوسيطة 
وتكالي��ف التش��غيل، وذل��ك في المرحل��ة األولى من 
دع��م المنش��آت الصناعي��ة. وأوضح��ت المذكرة أن 
ه��ذه الق��روض خصص��ت للصناع��ات التصديرية 
والصناعات المكملة لها في مرحلة أولى، لتتوسع في 
مرحلة الحقة إلى قروض رأسمالية ذات مدى أطول، 
تس��تهدف الصناع��ات المرتبط��ة بتعزي��ز القدرات 
المحلي��ة لإلنت��اج المحلي وإعادة اإلعم��ار، وإحداث 
المؤسسات االئتمانية المطلوبة الستدامة المشروعات 

وتفعيل المؤسسات القائمة.

مطالبات بتسهيل
منح القروض التشغيلّية

روسيا ترفع احتياطاتها من الذهب

استأنف “المركزي الروس��ي” زيادة احتياطياته من الذهب في شهر آذار/مارس 
2015 بعد انقطاع دام شهرين، حيث بلغت مشترياته من المعدن النفيس ما يعادل نحو 
مليون أونصة في آذار/مارس الماضي.وتشير بياناته إلى أن حجم مخزون الذهب في 
االحتياطيات الدولية الروسية بلغ 39.8 مليون أونصة ما يعادل 1238 طن، مرتفعا 

من مس��توى 38.8 ملي��ون أونصة )1207 
طن( بتاريخ 1 مارس/اَذار 2015، ما يظهر 
زيادة في احتياطيات الذهب بنس��بة 2.6 %. 
كم��ا تظهر البيان��ات أن قيم��ة االحتياطيات 
ارتفعت في آذار/مارس بنس��بة 1 % لتصل 
إلى 47.272 مليار دوالر، ما يشكل 13 % 

من إجمالي االحتياطيات الروسية.
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تس��ريع تب��ادل المعلوم��ات بي��ن الجه��ات 
المختصة في ما يخص القضايا المتعلقة بهذا 
التنظيم االرهابي، تعزيز نظام مكافحة تمويل 
اإلره��اب في لبن��ان من خ��ال العمل على 
اقتراح تعديات على القانون 318/2001 . 
واقتراح قوانين جديدة، منها القانون المتعلق 
بنق��ل األموال عب��ر الح��دود، باإلضافة الى  
تعزي��ز الجهود للتصديق عل��ى اتفاقية األمم 

المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب 1999.
ثم شرح بعاصيري الموجبات المفروضة 
على مفوضي المراقبة  كإرسال تقرير سنوي 
للجهات المعنية يتضمن  توصيات مفوضي 
المراقبة  بخص��وص تفعيل أعم��ال الرقابة 
وتقييمهم إلجراءات الضبط الداخلي لمكافحة 
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، واإلشارة 
إلى أنهم تحققوا من قيام أو عدم قيام المصارف 
أو المؤسسات المالية بأمور عدة، كالتأكد، عند 
إقامة عاقات مع مصرف مراسل خارجي، 
أن��ه ليس مصرف��ا صوريا واعتم��اد نموذج 
معرف��ة العم��اء )KYC Form( وإع��ادة 
التحقق دوريا من هوية العماء أو إعادة تحديد 
صاحب الحق االقتصادي واعتماد اس��تمارة 
خاصة لتحديد هوية صاحب الحق االقتصادي 
ومص��در األم��وال واالحتف��اظ بالمعلومات 
عن العميل وإنشاء اللجنة المختصة لمكافحة 
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، والتأكد من 

أنها تقوم بمهامها.
من جهته، ألقى هشام حمزة كلمة أمين سر 
هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، 
رأى فيه��ا أن لبنان خط��ا خطوات مهمة في 
تطوير بنيته القانوني��ة والتنظيمية في مجال 

مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
توصيات المنتدى

وبع��د خمس جلس��ات اس��تمرت ليومين، 
خ��رج المنت��دى بتوصي��ات تضمن��ت حث  
المنش��آت عل��ى  الس��عي الى حس��ن تطبيق 
الحوكمة واإلدارة الرشيدة واألنظمة العالمية 
المرتبط��ة بمكافح��ة تبيي��ض األم��وال وما 
يتفرع عنه. مشددة على ضرورة ايجاد نظام 
رقابة داخلي متكام��ل وموثوق وفاعل على 
كل مس��تويات المنش��أة، ووضع السياسات 
واالج��راءات لامتثال بااللتزامات القانونية 
واألخاقية واألنظمة المرعية اإلجراء والتقيد 
به��ا والعمل على تحديثها دورياً. ودعت الى 
التعامل بشفافية مع األجهزة الرقابية، أكانت 
معينة من المنشأة نفسها كمدقق الحسابات، أو 

من قبل األجهزة الرقابية.
وأوصى المجتمعون الوزارات التي تتمتع 
بصاحيات رقابية بوضع أنظمة رقابة فاعلة 
لمؤسس��ات القطاع العام، يسهل تطبيقها من 
تقدم الى سلطة موحدة.المنش��آت، على أن يتم تقديم التقارير بكل ما 

د. محمد بعاصيري

“منتدى مكافحة تبييض األموال” في بيروت برعاية سالمة

بعاصيري: تعزيز المراقبة لحماية القطاعين المالي والمصرفي
رعى حاكم مصرف لبنان رياض س��امة 
ممث��اً بنائب��ه الدكت��ور محم��د بعاصيري، 
“منت��دى مكافح��ة تبيي��ض األم��وال بي��ن 
المتطلب��ات القانونية وإج��راءات التدقيق”، 
والذي نظمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين 
في لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة.
وألق��ى بعاصي��ري كلمة نياب��ة عن حاكم 
مص��رف لبن��ان، ج��اء فيه��ا: يش��هد العالم 
الي��وم، وبخاصة في مجال تمويل اإلرهاب، 
تط��ورات غير مس��بوقة على صع��د عدة، 
تمثل��ت بظهور مجموع��ات متطرفة )نذكر 
منه��ا تنظيم داعش، جبهة النص��رة ... إلخ( 
وابتكارها ألس��اليب جديدة في التمويل. وقد 
تكاثرت جهود السلطات التنظيمية والرقابية 
حول العال��م لتعزيز أنظم��ة مكافحة تمويل 
اإلرهاب م��ن خال ف��رض متطلبات أكثر 
صرامة وفرض عقوبات على الجهات غير 
الممتثل��ة. وله��ذه التط��ورات تداعيات على 
المص��ارف والمؤسس��ات المالية ومفوضي 
المراقبة المعينين لديهم، الذين بات عليهم أن 
يصبحوا أكثر حذرا ف��ي مهماتهم التدقيقية، 
وذلك للحد أو لتفادي األخطار التي يمكن أن 
يواجهها عماؤهم، إن من الناحية التشغيلية 
ناحي��ة  م��ن  أو   )Operational Risks(

. Reputational Risks السمعة
جهود دولية

واش��ار بعاصي��ري ال��ى الجه��ود الدولية 
لمكافحة تموي��ل اإلرهاب، كقرارات مجلس 
األم��ن )القرار رق��م 2199/2015 لتجفيف 
منابع تمويل المنظم��ات اإلرهابية المرتبطة 
بالقاع��دة و الق��رار رق��م 2178/2014 عن 
حرك��ة اإلرهابيي��ن والمقاتلي��ن األجان��ب( 
والتدابير  التي اتخذتها مجموعة العمل المالي.
وش��رح الجه��ود الت��ي تبذلها الس��لطات 
المصرفية والمالية في لبنان لمكافحة تمويل 
اإلره��اب، وأبرزها: المش��اركة في أعمال 
مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم داعش، 
المش��اركة في مش��روع مجموعة إغمونت 
لوح��دات اإلخب��ار المالي��ة ع��ن “داعش”،  
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الهيئ��ات التنظيمية معاقبة البنوك على تالعبها في س��عر 
الفائدة المعروض بين بنوك لندن )ليبور(.

وواج��ه “باركليز” البريطاني أكبر غرامة وبلغت 2.4 
ملي��ار دوالر أميرك��ي، ألنه لم ينضم إلى تس��وية س��ابقة 
ج��رت ف��ي تش��رين الثاني/نوفمبر 2014 مع الس��لطات 
البريطانية وبعض األجهزة األميركية بس��بب تعقيدات مع 

الجهة المنظمة ألعماله في نيويورك.
وفص��ل باركلي��ز ثمانية موظفي��ن في إطار التس��وية، 
وحذر مراقب الخدمات المالية في والية نيويورك بنجامين 
لوس��كي من أن تحقيقا ما زال جارياً بش��أن استخدام البنك 
لألنظم��ة اإللكترونية لتعامالت الص��رف األجنبي والتي 

تشكل معظم معامالت السوق.
وقال المراقب بنجامين لوس��كي: ببساطة ساعد موظفو 
باركلي��ز ف��ي التالع��ب ف��ي س��وق الص��رف األجنبي. 
انخرط��وا في مقام��رة صفيقة لس��رقة عمالئهم، في حين 
تتعلق اإلجراءات بمخالفات في التداوالت الفورية فمازال 

هناك عمل ينبغي القيام به.
وق��ام “باركلي��ز” بتجني��ب مخصص��ات قيمته��ا 3.2 
ملي��ارات دوالر أميركي لتغطية أي تس��وية تتعلق بقضية 

الصرف األجنبي.
يو.بي.اس لم يعترف بالذنب

تفادى بنك يو.بي.اس السويس��ري اإلق��رار بالذنب في 

قضية س��وق الصرف األجنبية، لكنه 
أق��ر به ف��ي اته��ام واح��د باالحتيال 
اإللكترون��ي وس��يدفع 203 ماليي��ن 
دوالر غرامة عن دوره في التالعب 
في ال�“ليبور” بعد أن انتهك ضلوعه 
ف��ي فضيحة الص��رف األجنبي اتفاقا 

سابقا مع وزارة العدل األميركية.
وكان أكب��ر بن��ك سويس��ري ق��د 
اضطر إلى دف��ع 342 مليون دوالر 
االتحادي  إل��ى مجل��س االحتياط��ي 
)البنك المركزي األميركي( لمحاولته 
التالعب في أسعار الصرف األجنبي.
ويخضع البن��ك حالي��اً لرقابة وزارة 

العدل لفترة تستمر ثالث سنوات.
وفش��لت غرامة “يو.بي.اس” التي 
ج��اءت أق��ل م��ن المتوقع، ف��ي منع 
صعود أسهم البنك إلى أعلى مستوى 

في ست سنوات ونصف.
يذك��ر ان البن��ك دفع بصف��ة عامة  
2.84 ملي��ار دوالر، بس��بب محاولة 
التالعب في س��وق الصرف وس��عر 

الفائدة الرئيسي ليبور.
ممارسات غير آمنة

األميركي  المرك��زي  البنك  وغّرم 
ستة بنوك بسبب ممارسات غير آمنة 
وغير س��ليمة ف��ي أس��واق الصرف 
األجنبي، ويش��مل ذلك غرامة قدرها 
205 ماليي��ن دوالر عل��ى بنك أوف 
أمي��ركا الذي تف��ادى أيض��ا اإلقرار 

بالذنب.
وتس��بب التحقي��ق العالمي بش��أن 
التالعب في أسعار الصرف األجنبي 
في وض��ع قي��ود على س��وق العملة 
غير الخاضعة لرقابة كبيرة وتسريع 

المبادرة لمكننة التداوالت.
يشار الى ان الغرامات التي دفعتها  
البن��وك الكبرى تمثل ج��زءاً صغيراً 
في السنوات العشر الماضية.من االرباح التي س��جلتها هذه البنوك 

بنجامين لوسكي

السلطات األميركية تالحق مخالفات المصارف الكبرى

6 مليارات دوالر تغريم بنوك تالعبت بسعر الصرف
المحللون  اعتبره���ا  خط���وة  في 
األميركي���ة،  للحكوم���ة  انتص���اراً 
اعترفت أربعة بن���وك كبرى بالذنب 
أس���عار  في  التالع���ب  لمحاولته���ا 
الصرف األجنب���ي، ووافقت 6 بنوك 
على دف���ع غرامات قيمتها اإلجمالية 
حوال���ى 6 ملي���ارات دوالر أميركي 
في تس���وية تنهي تحقيقاً عالمياً في 
مخالفات في السوق التي تبلغ قيمة 
تريليونات   5 اليومي���ة  معامالته���ا 

دوالر.
وتض��اف ه��ذه الغرام��ات عل��ى 
غرامات اخرى  فرضتها  الس��لطات 
في أميركا وأوروبا في ال�18 ش��هراً 
الماضية على 7 بنوك لتقاعس��ها عن 
منع متعامليها في س��وق الصرف من 
تقاس��م معلومات س��رية ع��ن أوامر 
العم��الء وتنس��يق الت��داوالت بهدف 
زي��ادة أرباحه��م ليبلغ بذل��ك اجمالي 
الغرام��ات الت��ي دفعته��ا المصارف 
الكبرى 10 ملي��ارات دوالر منذ بدء 

التحقيقات.
تعاون بين 4 مصارف

األميركي��ة،  الس��لطات  وكش��فت 
ان المتعاملي��ن في “س��يتي غروب” 
و”جي��ه ب��ي مورغ��ان” و”باركليز 
س��كوتالند”،  أوف  بن��ك  وروي��ال 
استخدموا غرفة للدردشة اإللكترونية 
ال يس��مح لغي��ر المدعوي��ن بالدخول 
إليها ولغة س��رية للتالعب في س��عر 
الدوالر األميركي واليورو في الفترة 
من كانون األول/ ديسمبر 2007 إلى 

كانون الثاني/يناير 2013.
وأق��رت البن��وك األربع��ة بالذنب 
في تهم��ة التآمر للتالعب في س��وق 
الصرف األجنبي، لكنها ستستمر في 
العم��ل في اس��واق العمالت من دون 

ان يتم تغريم مسؤوليها الكبار.
ووقع��ت المخالفات بع��د أن بدأت 
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“تقاع��د”،  نظم��ت 
المتخصصة  الش��ركة 
في تقديم حلول االدخار 
واالس���تثمار والتقاعد 
الش��رق  ف��ي منطق��ة 
األوسط وشمال افريقيا 
والتابعة لشركة كيبكو 
الكويتية، “يوما مفتوحا 
للتوظ�ي���ف” وال���ذي 
إجت��ذب المئ��ات م��ن 

الراغبين في العمل لدى الشركة. وقد خلقت “تقاعد” 
30 ش��اغراً جديد لمس��اندة مبادراتها المتواصلة في 
أقسام المبيعات والتسويق، إلى جانب إطالقها لقنوات 
توزيع جديدة مثل إدارة الثروات والتسويق في مواقع 
المؤسسات. وتهدف هذه المبادرات لتمكين المزيد من 

العمالء من الوصول بشكل أسهل.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة تقاع��د لالدخار 
والتقاعد ل��وك ميتفيي: تعتبر البحري��ن مركزاً رائداً 
وحيوي��اً في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، لذلك 
هي تمثل لنا المكان المثالي لتوس��يع فريقنا وتوظيف 

أفضل المحترفين.

“تقاعد” تواصل خطط 
توسعها

لوك ميتفيي

شركات التأمين البحرينية أمام 3 خيارات

ق��ال رئيس جمعي��ة التأمين البحريني��ة يحيى نور 
الدي��ن: ان ش��ركات التأمي��ن ق��د تواج��ه 3 خيارات 
ضمن توج��ه المصرف المركزي إلق��رار متطلبات 
جديدة لكفاءة رأس المال، مش��يراً ال��ى أن الخيارات 
المطروحة س��تكون أما االندماج أو االقتراض لزيادة 
رأس المال أو اللجوء لتصفية الش��ركة في حال تعثر 

الوصول إلى الحلول.
وأوض��ح نور الدين “ان هناك بعضاً من ش��ركات 
التأمين الصغيرة التي ال تستوفي متطلبات كفاءة رأس 
المال التي أقرها مصرف البحرين المركزي مؤخراً. 

فقد أصدر معايير جديدة لحساب مالءة رأسمال شركات التأمين التكافلي في المملكة، 
به��دف القضاء على التناقض بي��ن طريقة عمل هذه الش��ركات المتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية ومعايير التأمين التقليدي الحالية.

يحيى نور الدين

قانون للتأمين الصحي في سورية قريبًا

أنجزت المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين دراس��ة خاصة لتأسيس مجلس أعلى 
للتأمين الصحي في خطوة تبدو إيجابية لتالفي الثغرات الموجودة حالياً في إجراءات 
تقدي��م الخدمة للمؤمنين وما يس��بقها من مراحل وخط��وات تقوم بها أطراف التأمين 
الصحي. ويضم المجلس بحس��ب الدراس��ة كالً من وزير المالية والمؤسس��ة العامة 
الس��ورية للتأمي��ن، والنقابات، وممثلي��ن عن مزودي الخدم��ة، إضافة إلى عضوية 
وزير الصحة على اعتبار أن الوزارة تلعب دوراً جوهرياً في مجال تس��عير الخدمة 

الصحية، وسيتبع المجلس إلى رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر.
في مقابل ذلك، كشف المصدر عن قانون التأمين الصحي الذي تعمل المؤسسة العامة 
السورية للتأمين على إعداده وأصبح تقريباً في مراحله األخيرة تمهيداً لعرضه على 
الجهات الوصائية لمناقشته وتعديله في حال ارتأت ذلك، الفتاً إلى أن القانون المذكور 

سيضمن كامل حقوق وواجبات جميع األطراف المشتركة في التأمين الصحي.

قالت مصادر مطلعة في هيئة اإلشراف على التأمين 
في سورية: أن أحجام األقساط التأمينية عن عام 2014 
من المتوقع أن تفوق 15 مليار ليرة سورية )بحدود 70 
مليون دوالر( قياس��اً بالعام 2013. وأش��ارت إلى أن 
تلك المؤش��رات دليل على استقرار بالسوق التأميني، 
قياساً باالنخفاض الذي شهدته أعمال شركات التأمين 
خالل أع��وام 2011 و2013، حي��ث بلغ االنخفاض 
في أقس��اط التأمين حوالي13 إلى 15 % سنوياً، على 
عكس الفترة الحالية حيث باتت االمور أكثر استقراراً 

ومالئمة للعمل التأميني بعد اتساع رقعة االستقرار.
وبالنس��بة لألرب��اح الصافية، أوضح��ت المصادر 
استمرار شركات التأمين بتحقيق أرباح صافية نتيجة 
األرباح االستثمارية العائدة أساساً للودائع المصرفية، 

وتركز هذه االستثمارات فيها.

سورية: انتعاش األقساط التأمينية
في 2014

تغريم شركات تأمين في السعودية

في اطار س��عيها لرفع معدالت الش��فافية واإلفصاح في الس��وق المالية المحلية، 
فرضت هيئة الس��وق المالية الس��عودية غرامات مالية متفاوتة القيمة على كل من: 
ش��ركة االتحاد التج��اري للتأمين التعاوني، والش��ركة الس��عودية المتح��دة للتأمين 
التعاوني، والش��ركة الس��عودية الهندية للتأمين التعاوني، والش��ركة المتحدة للتأمين 
التعاوني، وش��ركة الراجحي للتأمين التعاوني، وش��ركة العالمية للتأمين التعاوني، 

وشركة سالمة للتأمين التعاوني، وشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.
وأكدت الهيئة أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق 
المالية، وذلك لكون الشفافية عنصراً أساسياً في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين.
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اعتم��د مجل��س إدارة ش��ركة المراع��ي برنامج��اً 
لالس��تثمار الرأس��مالي بقيم��ة 21 ملي��ار لاير )5.6 
ملي��ار دوالر(، م��ن خالل خط��ة اس��تراتيجية تمتد 
خالل الس��نوات الخمس المقبلة. وقال بيان للش��ركة: 
ان البرنامج يس��تهدف إحالل جزء م��ن الموجودات 
الحالية، ورف��ع الطاقات اإلنتاجية، وتعزيز إمكانيات 
تطوي��ر المنتج��ات خالل خمس س��نوات. وس��تمّول 
المراعي البرنامج االس��تثماري م��ن مواردها الذاتية 
وعبر مص��ادر التمويل األخرى كالبنوك والصناديق 

الحكومية وبرامج الصكوك.

خطة عمالقة لشركة المراعي

مؤسسات ايطالية تمول مشاريع في مصر

كش��ف وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة والمش��روعات 
الصغيرة والمتوسطة في مصر منير فخري عبدالنور، 
أن جه��ات التموي��ل اإليطالي��ة والت��ي تش��مل البن��وك 
وصندوق ضمان الق��روض اإليطالية قررت رفع الحد 
االئتماني لتمويل المش��روعات االس��تثمارية اإليطالية، 
التي س��يتم إقامتها في مص��ر خالل المرحلة المقبلة إلى 
10 مليارات يورو. وأشار خالل لقائه بوفد يضم ممثلين 
عن 24 ش��ركة إيطالي��ة، إلى أن حكومة ب��الده بصدد 

اإلعالن عن االس��تراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة الس��يارات ومكوناتها، 
التي ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنّعي السيارات في مصر.

 منير فخري عبد النور

بيعت قطعة نقدية معدنية أميركية نادرة يبلغ عمرها 
207 أع��وام من فئ��ة 2.5 دوالر في مزاد علني برقم 
قياسي بلغ 2.4 مليون دوالر. ونقش على أحد وجهي 
القطعة النقدية التي تم صكها عام 1808 بعدد محدود 
جداً، صورة رأس ل�“س��يدة الحري��ة”، وعلى الوجه 
األخر “نسر”. وكانت العملة المعدنية واحدة من 128 
قطع��ة نقدية مختلفة تم بيعها بالمزاد مقابل 25 مليون 
دوالر. كم��ا بيعت قطع��ة نقدية أخرى م��ن فئة ربع 
دوالر تعود لعام 1796 بنحو 1.6 مليون دوالر، وهو 
رقم مطابق للس��عر القياس��ي الذي بيعت به قرينتها، 
لتصب��ح هاتين القطعتين النقديتي��ن البالغ مجموعهما 

نصف دوالر أغلى نصف دوالر بيع على اإلطالق.

مجموعة ساويرس تشتري “سيات باجيني”

بيع قطعة نقدية بـ2.4 مليون دوالر

اتفقت إيطاليا أونالين شركة اإلنترنت التي يسيطر 
عليها رجل األعمال المصري نجيب ساويرس على 
ش��راء ش��ركة أدلة الهاتف اإليطالية س��يات باجيني 
جيالي إلقامة ش��ركة رائدة ف��ي مجال اإلعالن عبر 

اإلنترنت.
وبموجب االتفاق تحصل إيطاليا أونالين على 53.9 
% من أس��هم “س��يات” ع��ن طريق اثني��ن من كبار 
مساهميها مقابل 33.8 % من رأسمال إيطاليا أونالين. 

وسيعقب ذلك قيام إيطاليا أونالين بإطالق عرض إلزامي لباقي رأسمال سيات.
نجيب ساويرس

األمير الوليد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ“تويتر”

التق��ى األمير الولي��د بن طالل 
رئيس مجلس إدارة شركة المملكة 
القابض��ة، بالرئي��س التنفيذي في 
دي��ك   Twitter تويت��ر  ش��ركة 
كوس��تولو ف��ي فن��دق الفيرمونت 
بمدين��ة س��ياتل بوالية واش��نطن 
األميركية. وخالل اللقاء تم تناول 

.Twitter أحدث التطورات التقنية والمالية واإلدارية في شركة  تويتر
يملك األمير الوليد وشركة المملكة القابضة “حصة استراتيجية” في شركة تويتر، 
هي ثمرة أشهر من المفاوضات، التي تعتبر صفقة ناجحة بكل المقاييس، خصوصاً 
بعد طرح أسهمها في السوق المالية األميركية، حيث ارتفعت قيمة االسهم المملوكة 
من قبل األمير الوليد وشركة المملكة القابضة من 1.125 مليار لاير سعودي )300 
.Twitter مليون دوالر( إلى 4.5 مليار لاير سعودي )1.2 مليار دوالر(، منذ تداول

19



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2015

أصدر مجل��س مفوضي هيئة األوراق واألس��واق 
المالية السورية SCFMS التعليمات المتعلقة باعتماد 
المحكمي��ن لديها، بن��اء على ق��رار مجلس مفوضي 
الهيئ��ة والمتضم��ن اعتم��اد نظام التحكيم في س��وق 
دمش��ق لألوراق المالية لكونه لم يكن مفعالً. وأوضح 
عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عصام هزيمة، 
أن قانون السوق يقول: ان الخالفات التي تحدث أثناء 
التداول البد من اللجوء فيها للتحكيم لحل هذا النوع من 
الخالفات وفق األنظمة والقوانين، مشيراً إلى أنه البد 
من أن تمس��ك الهيئة س��جالً خاصاً بأسماء المحكمين 
الذي��ن من المفترض أن يكون��وا حقوقيين أو يعملون 
بالش��أن المال��ي، وان يكون لس��وق دمش��ق لألوراق 
المالية أيضاً س��جل خاص بأسماء خبراء اقتصاديين، 

وذلك لعدم الخلط بين المحكم والخبير. 
ووضعت الهيئة شروط اختيار المحكم بأن يكون قد 
عمل لمدة عشر سنوات على األقل بإحدى المؤسسات 
المالي��ة أو زاول مهن��ة المحاماة، بحي��ث يتم عند أي 
خ��الف أثن��اء التداول في الس��وق أخ��ذ رأي المحكم 

والخبير للوصول إلى نتيجة دقيقة. 

أحدث خريطة استثمارية في سورية

SCFMS تصدر تعليمات
اعتماد المحكمين

طرحت هيئة االستثمار السورية نسخة جديدة للخريطة 
االستثمارية في س��ورية مراعاةً لمتطلبات مرحلة إعادة 
اإلعم��ار. وتوزعت الخريطة عل��ى كامل الجغرافية في 
جمي��ع المحافظات، وتركزت في أهم القطاعات الحيوية 
والمهمة ليكون مجموعها 141 فرصة استثمارية ضمن 
قطاعات مشاريع مستلزمات إعادة اإلعمار والبنية التحتية 
والمش��اريع الصغي��رة، إضافة إلى مش��اريع في اإلنتاج 
الحيوان��ي ضمن مج��ال الصحة والطاق��ة والصناعات 

النسيجية والكيميائية والغذائية، والمشاريع الخضراء.
وبيّنت مدير عام الهيئة هالة غزال، أن هذه الخريطة تعتبر األحدث واألهم كونها 
تعنى بمرحلة إعادة اإلعمار، حيث تم التركيز فيها على الفرص ذات األولوية حسب 

المحافظات والعائد االقتصادي منها.

هالة غزال

وقّعت ش��ركة إتقان كابيتال المتخصصة في إدارة 
األص��ول والخدمات االس��تثمارية وعضو مجموعة 
البركة المصرفية، وش��ركة مباشر للخدمات المالية، 
إحدى كبرى المؤسس��ات المالية في الشرق األوسط، 
مذكرة تفاهم لتأس��يس ش��ركة وس��اطة مالية عالمية 
متوافقة مع الضوابط الشرعية. وحضر التوقيع كل من 
رئيس مجلس ادارة مباشر للخدمات المالية المهندس 
محمد رش��يد البالع والرئيس التنفيذي لشركة مباشر 
مال��ك قنواتي والعض��و المنتدب والرئي��س التنفيذي 
لش��ركة إتقان كابيتال عادل س��عود دهلوي والرئيس 

التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف.

مذكرة تفاهم
بين “إتقان كابيتال” و”مباشر”

يازجي: طرق استثمار جديدة في السياحة

أك��د وزير الس��ياحة الس��وري بش��ر يازج��ي أهمية 
المس��اهمة بإعادة تش��غيل المنشآت الس��ياحية المتعثرة 
والمتضررة إما بقروض تش��غيلية ميسرة أو من خالل 
طرح ش��ركات مس��اهمة يكون المواطن أو المس��تثمر 
شريكاً فيها، إضافة الى تقريب وجهات النظر والوقوف 
على التفاصيل كالتخمين والحلول بالتعاون مع وزارات 
العدل والمالية واالقتصاد ومصرف س��ورية المركزي 
ورفع التوصيات للجنة االقتصادية في مجلس الوزراء.

وأوص��ت اللجن��ة المتخصصة بدراس��ة المش��اريع 
الس��ياحية المتعثرة بإصدار التش��ريع الالزم لتجميد الغرام��ات والفوائد خالل فترة 
األزمة التي تمر بها س��ورية ولحين عودة االس��تقرار إلى منطقة المشروع وتعديل 

أنظمة المصارف بما يسمح لها بالتملك المباشر.
وعبّر عدد من ممثلي البنوك الخاصة عن عزمهم منح قروض تشغيلية للمنشآت 

السياحية المتضررة بعد دراسة واقعها وتقديم الضمانات الالزمة.

بشر يازجي

تعزيز التعاون في األسواق المالية

قام رئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق واألس��واق المالية السورية الدكتور عبد 
الرحم��ن مرعي بتوقيع مذكرة تفاهم مع رئيس منظم��ة األوراق المالية والبورصة 
اإليرانية محمد فتنات، بحضور نائب رئيس مجلس المفوضين الدكتور علي يوسف، 
القنصل الس��وري في طهران مهند علوش، عضو مجلس مفوضي منظمة األوراق 
المالية والبورصة اإليرانية علي س��عيدي، وعدد من أعضاء المجلس. وقد تم توقيع 

المذكرة على هامش المؤتمر الدولي السابع ألسواق رأس المال اإلسالمية.
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بلغت مساهمة المناطق 
الحرة في إجمالي التجارة 
النفطية  غي��ر  الخارجية 
لدولة اإلم��ارات في عام 
2014 ما يق��ارب 353 
مليار دره��م )96 مليار 
دوالر(، أي ما يعادل 33 
% م��ن اإلجمال��ي الذي 
بلغ 1.07 تريليون درهم 

)291 ملي��ار دوالر( وفقاً لوزير االقتصاد االماراتي  
سلطان سعيد المنصوري.

يذك��ر أن دبي اس��تضافت ف��ي أيار/ماي��و 2015  
المؤتمر الس��نوي األول  للمنظم��ة العالمية للمناطق 
الحرة. وحدد البيان الرسمي للمنظمة، الرؤية والرسالة 
والقيم المؤسس��ية واألهداف االستراتيجية التي تمثل 
الركائز األساسية إلدارة عملياتها التشغيلية العالمية، 
حيث شكل دعم االستقرار االقتصادي العالمي وخلق 
فرص عمل واعدة ونشر الوعي حول مزايا المناطق 
الحرة في استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة، 
أه��م أه��داف المنظم��ة، إضاف��ة إلى تمثي��ل مصالح 

المناطق الحرة أمام المجتمع الدولي.

المناطق الحرة تدعم تجارة اإلمارات

سلطان سعيد المنصوري

“البالد” تعتزم تنفيذ صفقتي استحواذ

كشف الرئيس التنفيذي لشركة البالد المالية الذراع 
االس��تثمارية لبنك البالد السعودي، أيهم اليوسف، أن 
شركته سترتب عمليتي دمج واستحواذ داخل المملكة 
وإصداري صكوك محتملين بقيمة تتراوح بين 4 و5 
مليارات لاير )1.1 و1.3 مليار دوالر(، الفتاً الى ان 
البالد المالية التي تدير أصوال بنحو 10 مليارات لاير 
)2.7 ملي��ار دوالر( وتعمل بتقديم الخدمات المتوافقة 
مع الش��ريعة اإلسالمية ستس��عى لجذب المستثمرين 

األجانب للس��وق الس��عودية في ظل فتحه لألجانب لكنها س��تنفذ ذلك بتأن. واستبعد 
اليوسف أن تحقق شركات االستثمار استفادة فورية من فتح سوق األسهم في المملكة 

لألجانب في حزيران/يونيو 2015.

أيهم اليوسف

مجلس  رئي��س  قال 
الس��عودية،  الغ��رف 
عبد الرحم��ن الزامل: 
الف��رص  “ملتق��ى  إن 
 ،”2015 االستثمارية 
طرح  عل��ى  ح��رص 
نح��و 5 آالف فرص��ة 
 500 بنحو  استثمارية 
م�ل�ي���ار ري��ال )133 
مليار دوالر أميركي(، 

منه��ا 100 ملي��ار لاير)26.66 مليار دوالر( خاصة 
بمش��روع المترو الذي ش��ددت هيئة تطوير الرياض 
عل��ى اس��تخدام المنت��ج المحل��ي وتوظيف الش��باب 

السعودي فيه.

“مترو الرياض”
يطرح فرصًا استثمارية

عبد الرحمن الزامل

فاطمة قاسمي رئيسًا تنفيذيًا

عيّنت “أصيل للتمويل اإلس��المي”، شركة الخدمات 
المصرفية اإلس��المية لبنك الخليج األول فاطمة قاسمي 
في منصب الرئيس التنفيذي للش��ركة. وقبيل انضمامها 
إلى ش��ركة أصيل للتموي��ل اإلس��المي، عملت فاطمة 
لم��دة 20 عام��اً في مجال الخدم��ات المصرفية لألفراد 

والشركات والخدمات المصرفية اإلسالمية.
وانضم��ت فاطمة إلى مجموعة بنك الخليج األول في 
عام 2008 كرئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات. 

وتحمل فاطمة شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ستراير في واشنطن،  
باإلضافة إلى شهادة ماجستير في اإلدارة المالية من جامعة ساوث ايست في لندن.

فاطمة قاسمي

دائرة جديدة لـ“إدارة الثروات”

أعلنت “تقاعد”، الش��ركة المتخصصة 
بتقديم حلول االدخار واالستثمار والتقاعد 
في المنطقة، عن إطالق دائرة جديدة لخدمة 
“إدارة الثروات” والتي أنش��أت خصيصاً 
لتوفير خدمات استشارية شخصية وحلول 
اس��تثمارية فري��دة لكبار العم��الء، تعزز 

منصة اإلستشارات اإلس��تثمارية الجديدة والمبتكرة من مركز الشركة في األسواق 
اإلقليمية كشركة رائدة في مجال خدمات االدخار والمعاشات التقاعدية.

وقال رئيس المدراء التجاريين لش��ركة تقاعد لالدخار والتقاعد لؤي راغب: اننا 
س��عداء للغاية لتأس��يس دائرة جديدة إلدارة الثروات، األمر الذي يعزز من سمعتنا 

اإلقليمية كشركة مختصة في مجال التخطيط المالي واالستثمار لألفراد.

21



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2015

اضاف مؤشر MSCI لالس��واق الناشئة كال من 
س��هم مجموع��ة اعمار مول��ز من االمارات وس��هم 
ازدان القابض��ة وقط��ر للتامين من قط��ر، اليه ولم 
يس��تبعد المؤش��ر اي س��هم قط��ري أو إماراتي منه 
خالل مراجعته النصف سنوية. كما أصدر مؤشرات 
MSCI السعودية كمؤشرات مستقلة وعليه ستمتلك 
مؤشرات MSCI السعودية 19 شركةً فيما سيمتلك 
مؤش��ر MSCI الس��عودي للش��ركات ذات رؤوس 

األموال الصغيرة 39 شركة.

MSCI يصدر مؤشرات مستقلة
لألسهم السعودية

الخبير المالية تطلق برنامج “وقف”

كش��ف العضو المنت��دب والرئيس التنفيذي لش��ركة 
الخبير المالية المتخصصة في إدارة األصول والخدمات 
االس��تثمارية عم��ار أحمد ش��طا، عن إط��الق برنامج 
“وق��ف”، ال��ذي يهدف إل��ى تقديم المش��ورة في هيكلة 

الكيانات وإدارة الثروات الوقفية.
وتس��تهدف “الخبير” من خالل البرنامج المؤسس��ات 
التعليمية والخيرية والشركات العائلية واألفراد من ذوي 
المالءة المالية وغيرهم من فاعلي الخير الراغبين بتأسيس 
كيانات وقفية. كما يهتم بمعالجة تحديات الوقف التقليدي 

من خالل هياكل وقفية خاضعة ألفضل معايير الحوكمة واإلفصاح والرقابة المستقلة 
والتي تضمن سير أعمال الوقف حسب شروط الواقف. كما يقدم البرنامج حلوالً وقفية 

متكاملة خاضعة لألنظمة والقوانين الدولية والمحلية ومدارة بمقاييس عالمية.

عمار أحمد شطا

اسهم “التشخيص المتكاملة” من هيرميس

كش��فت المجموعة المالية هيرميس عن إتمام الطرح العام األولي ألس��هم ش��ركة 
التشخيص المتكاملة القابضة المصرية في بورصة لندن لألوراق المالية بقيمة 290 
مليون دوالر. وطرحت “التشخيص المتكاملة” 43.5 % من أسهمها في أول عملية 
طرح عام أولي لشركة مصرية تعمل في مجال الرعاية الصحية في بورصة لندن، 
لكن عملية الطرح لم تتضمن األسهم المخصصة لخيار التمديد وبذلك يبلغ رأس المال 

السوقي للشركة المصرية 668 مليون دوالر بمقتضى سعر التداول الحالي.
وقالت هيرميس  التي قامت بدور المنس��ق الدولي المش��ترك ومس��ؤول التغطية 
المشترك للصفقة إنه تم تغطية االكتتاب في الطرح األولي بمعدل 12.5 مرة تقريبا 

حيث بلغت طلبات االكتتاب 3.7 مليار دوالر.

اختت��م في لندن أعم��ال منتدى أرامكو لالس��تثمار 
بحض��ور أكثر من 200 ش��ركة أوروبية ومس��اهمة 
داعمة من هيئات س��عودية حكومي��ة في هذا المنتدى 
ال��ذي يعقد ألول مرة في أوروبا. وأبدت أكثر من 40 
ش��ركة ومؤسسة مش��اركة رغبتها في االستثمار مع 
أرامكو وتقديم عروض اس��تثمارية يتفق عليها للدفع 
بالعالقات التجارية. وقال المدير التنفيذي ل�“أرامكو” 
فهد العبد الكريم: ان المنتدى فرصة س��انحة لمناقشة 
فرص األعمال المتعلقة بنش��اط أرامكو في المملكة، 
إضافة إلى أمور أخرى ذات ش��أن متصل مثل المناخ 
االس��تثماري وج��ودة األداء. وكان المتحدث��ون م��ن 
“أرامكو” والمؤسسات الحكومية السعودية الداعمة قد 
أكدوا في المنتدى تطلع المملكة وتوجهها في استقطاب 

أكثر لالستثمارات األجنبية المباشرة.

منتدى أرامكو االستثماري في لندن

ستاندرد تشارترد يستثمر في فاين

أعلن ذراع االس��تثمار الخاص في بنك س��تاندرد تش��ارترد )س��تاندرد تشارترد 
لالستثمار الخاص( عن قيادة مجموعة استثمارية الستثمار مبلغ 175 مليون دوالر 
أميركي، بهدف اإلس��تحواذ على حّصة أقلية مهمة في شركة فاين للورق الصحي، 
التابع��ة لمجموع��ة نقل مقرها الرئيس��ي األردن، وهي ش��ركة متكاملة في صناعة 
منتجات الورق الصحي في الش��رق األوس��ط وشمال أفريقيا. وسيتم استخدام أغلبية 
عائدات هذا االس��تثمار بتمويل عمليات زيادة الطاقة اإلنتاجية الخاصة بالشركة في 
ضوء النمو الكبير في األسواق األساسية، باإلضافة إلى دعم خطط التوسع في أسواق 
جديدة. وبموجب هذه الشراكة سيحظى “ستاندرد تشارترد” بمقعدين في مجلس إدارة 
الش��ركة للعمل معاً على وضع خطط طموحة لتحقيق النمو في األس��واق الرئيسية، 
باإلضافة إلى تحقيق التوسع اإلقليمي المرجو في افريقيا، وترتيب عمليات االكتتاب 

العام في الوقت المناسب.
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أوقف��ت بورص��ة الكوي��ت تداول أس��هم ش��ركتي 
االس��تثمارات الوطنية الكويتية الذراع االس��تثمارية 
لمجموعة الخرافي والكويتية لالستثمار التابعة للهيئة 
العامة لالس��تثمار بس��بب تج��اوز الش��ركتان للمهلة 

القانونية لعقد الجمعية العمومية لكل منهما.
وقال��ت البورصة ان ه��ذه الخطوة تأت��ي “تطبيقا 
لقرار لجنة الس��وق رق��م 4 لس��نة 2007 والقاضي 
بإيق��اف الت��داول في أس��هم الش��ركات المدرجة في 
السوق في حالة عدم قيام الشركة بعقد الجمعية العامة 
التالية النتهاء السنة المالية خالل 45 يوما من تاريخ 

موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية”.

مطعم بوبوف خارج لبنان

الكويت توقف تداول
أسهم شركتين

مع اس����تثمار يبل��غ حجم��ه 
55 ملي��ون دره��م، باش����رت 
الم�ج�م�وع����ة   Addmind
وراء  تق��ف  الت��ي  االداري��ة، 
“واي��ت دب��ي”، افتت��اح س��تة 
فروع لسلس��لة مطاعم بوبوف 
ف��ي دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة، وت��م اختي��ار مواقع 

اس��تراتيجية للفروع الثالثة االولى، اثنان في دبي والثالث في أبوظبي، التي سيبدأ 
تشغيلها بشكل كامل خالل الفصل الثالث من العام الجاري.

وج��اء هذا المش��روع نتيج��ة توقيع عقد حق امتي��از وفقاً لنظام الفرنش��ايز بين 
“بوب��وف” العالمي��ة )مانح االمتي��از( وAddmind في دولة اإلم��ارات )ممنوح 

االمتياز(.
وقال مالك مطعم بوبوف اللبناني ميش��ال عرموني: أنه قرر مع ش��ركائه رالف 
نادر وجالل محمود، توسيع نطاق االستثمار بالمطعم إلى خارج الحدود اللبنانية.

من جهته، قال مؤس��س Addmind طوني هبر: ان “بوبوف” العالمية جاءت 
كش��ريك مثالي لتطوير اس��تراتيجيتنا في تحديد موقع Addmind بقطاع الغذاء، 

بعد دورنا الذي ُعرفنا به في قطاع المالهي الليلية والترفيه.

المالية  الس��وق  تفت��ح 
“ت��داول”  الس��عودية 
ابوابها أمام المس��تثمرين 
األجانب اعتبارا من 15 
 .2015 يونيو/حزي��ران 
الس��وق  حج��م  ويع��د 
منف��ردا أكبر من س��وق 
وروس��يا  أفريقيا  جنوب 
والمكسيك وتركيا، حيث 
تبل��غ قيمت��ه 535 مليار 

دوالر أميركي. ويشكل 6.4 % من رأس مال السوق 
العالمية الناشئة، الذي يبلغ 8.3 تريليون دوالر.

يش��ار إلى ان الس��وق الس��عودية تتداول أكثر من 
2.4 مليار دوالر أميركي في القيمة اليومية، ما يمثل 
13 % من س��يولة األس��واق الناش��ئة البالغة 18.2 
ملي��ار دوالر أميرك��ي متداولة في جميع األس��واق 

الناشئة يومياً.
وتس��لط هذه األرق��ام، التي نقلت عن رئيس قس��م 
األصول اإلقليمية السائلة والمدير الرئيسي لصناديق 
الش��رق األوسط وشمال إفريقيا في “سدكو كابيتال” 
بجدة يزن عابدين، الضوء على األسس اإليجابية التي 
تمتاز بها السوق السعودية، حيث تقف هذه الحقائق، 
إلى جانب نقص مخاط��ر العملة، محط اهتمام كبير 

من األسواق الناشئة والمديرين العالميين.

السوق السعودية تفتح أبوابها
أمام المستثمر األجنبي

 يزن عابدين

سعي عراقي لجذب الشركات الروسية

أكدت الحكومة العراقية عزمها 
توفي��ر ظروف مالئمة ومناس��بة 
لعم��ل الش��ركات الروس��ية على 
أراضيها، وتأمين مناخ استثماري 
االس��تثمارات  لزي��ادة  مناس��ب 

الروسية في اقتصادها.
ج��اء ذل��ك خ��الل لق��اء عقده 
الروسي فالديمير بوتين  الرئيس 
مع رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي في إطار زيارة رسمية قام بها المسؤول العراقي إلى روسيا. وأشاد بوتين 
بالعالقات بين البلدين، مش��يرا إلى أن العراق هو شريك تجاري قديم لروسيا، وأن 
التب��ادل التجاري بي��ن البلدين نما ب�10 أضعاف خالل الس��نتين الماضيين. والتقى 
العبادي خالل زيارته لموس��كو رؤساء ثالث شركات روسية كبرى للنفط والغاز، 

هي سويوز نفط غاز غروب ولوك اويل وغاز بروم نفط. 
يذكر أن شركة لوك أويل تعمل على تطوير حقل “غرب القرنة 2” في العراق، 
باس��تثمارات بلغت 5.3 مليار دوالر. أما ش��ركة غازبروم نفط فتعمل على تطوير 

حقل “بدرة” العراقي باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دوالر أميركي.
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استحوذت ش��ركة المس��تثمر األول، وهي الذراع 
االس��تثمارية لمجموعة ب��روة، على مجم��ع راديوم 
الس��كني، وهو مجمع حديث البناء ف��ي الرياض من 
خالل ش��ركة من��ازل العقارية للمجمعات الس��كنية، 
المتخصص��ة في ش��راء المجمعات الس��كنية المدرة 
للدخل، في صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية 300 مليون 
لاير )80 ملي��ون دوالر(، وش��اركت فيه��ا كل م��ن 
المس��تثمر األول، وبنك بروة، وش��ركة تنوين، وبنك 
وربة الكويتي. وقدم مصرف اإلنماء تسهيالت تمويل 
لدع��م إبرام ه��ذه الصفق��ة. ويمتاز المجم��ع بموقعه 
االس��تراتيجي. وقد تمكنت ش��ركة منازل من تأجيره 
لشركة الخطوط السعودية، ويقيم فيه أكثر من ألف من 

أعضاء طواقم طائرات الشركة.

“المستثمر األول” تستحوذ
على راديوم

ألمانيا جذبت استثمارات أجنبية قياسية

أفاد تقرير صادر عن  المؤسس��ة األلمانية للتجارة 
واالس��تثمار الحكومية ان ألمانيا جذبت اس��تثمارات 
أجنبية قياس��ية في الع��ام 2014 قيمته��ا 3.2 مليار 
ي��ورو مع ارتف��اع عدد المس��تثمرين الج��دد ألعلى 
مستوى له على اإلطالق فيما يرجع أساسا إلى زيادة 

االهتمام من الصين.
وذك��ر التقرير أن المس��تثمرين األجان��ب أطلقوا 
1199 مش��روعا جديدا في ألمانيا في العام الماضي 
بزيادة 20 % عن العام السابق وأن قيمة المشروعات 

ارتفعت 18.5 % من 2.7 مليار يورو في 2013. وأوضح أن االستثمار األجنبي 
أوجد أيضا 16 ألف وظيفة جديدة في أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي.

وق��ال مدير المؤسس��ة أخيم هارتي��ج: ألمانيا هي المالذ اآلم��ن في أوروبا وهي 
إحدى أسرع الدول الصناعية نموا.

وأض��اف هارتيج: ان ه��ذا جاذب للغاية للمس��تثمرين، وان البنية التحتية الجيدة 
في البالد واألوضاع المؤاتية في قلب أوروبا والعمالة المؤهلة بش��كل جيد تش��كل 
ع��الوات إضافي��ة أيضا. وجاء أكبر عدد من المس��تثمرين بفارق كبير من الصين 

لتتراجع الواليات المتحدة إلى المرتبة الثانية.

 أخيم هارتيج

اليابان أكبر حائز للسندات األميركية

أظهرت بيانات لوزارة الخزانة األميركية أن اليابان أصبحت أكبر حائز لسندات 
الخزانة األميركية في العالم في شباط/ فبراير 2015 ، متفوقة على الصين، وذلك 

للمرة األولى منذ آب/أغسطس 2008.
وبلغت القيمة اإلجمالية للس��ندات األميركية لدى اليابان في نهاية ش��باط/فبراير 
الماض��ي 1.2244 تريلي��ون دوالر، بف��ارق ضئيل عن الصين الت��ي بلغت قيمة 
السندات األميركية لديها 1.2237 تريليون دوالر. وقال محللون: ان الصين تقلص 
حصيلتها من الس��ندات األميركية في الوقت الذي تزيد فيه اليابان اس��تثماراتها في 

هذه السندات ذات العائد المرتفع.
وكانت حصيلة الصين من السندات األميركية قد انخفضت من 1.2729 تريليون 

دوالر في شباط/فبراير 
2014، إل��ى 1.2237 
تريليون دوالر أميركي 
ف��ي الش��هر نفس��ه من 
ع��ام 2015. ف��ي حين 
كان��ت حصيل��ة اليابان 
تريلي��ون   1.21081
دوالر في شباط/فبراير 

.2014

قالت ش��ركة روسنفت 
أكب��ر منت��ج للنف��ط ف��ي 
روسيا: إن صافي ربحها 
في العام 2014 بلغ 350 
ملي��ار روبل )5.7 مليار 
دوالر( بانخفاض 10 % 
عن العام الس��ابق بسبب 
االقتصادي��ة  الظ��روف 
غي��ر المواتية. وأضافت 

الش��ركة: إن إيراداته��ا  بلغ��ت 5.5 تريلي��ون روبل 
)89.5 مليار دوالر( العام الماضي  بارتفاع 17 %، 
وإن إنتاج النفط بل��غ 205 ماليين طن العام الماضي 
)4.1 ملي��ون برميل يوميا(. وق��ال الرئيس التنفيذي 
للشركة إيغور سيتشن في بيان: رغم التغيرات السلبية 
في بيئة االقتصاد الكلي تظل نس��بة توزيعات األرباح 

عند 25 % من الدخل الصافي.

5.7 مليارات دوالر
أرباح “روسنفت” الروسية

 إيغور سيتشن
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والمختصين واألطراف ذات العالقة بش��أن المشروع، وعكفت على 
إعداد دليل للسياسات واإلجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة 

وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر األجنبي وعمالئه.
وقد تم التنس��يق مع ش��ركة السوق المالية الس��عودية “تداول” في 

جوانب عدة من بينها:
- مراقبة قيود االستثمار التي تضمنها مشروع القواعد واإلجراءات 
الواج��ب اتباعه��ا للتعامل مع حاالت عدم التزام تل��ك القيود، وتوفير 
المعلومات الالزمة عن نسبة ملكية المستثمرين األجانب في كل شركة 
مدرجة من خالل الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع اإللكتروني 

ل�“تداول”.
- إجراءات فتح حس��اب لدى مركز اإليداع للمس��تثمرين األجانب 
المؤهلي��ن والعمالء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين 
الهيئة و)تداول( في ما يتعلق بالمستثمرين األجانب والعمالء الموافق 

عليهم.
وتم التنس��يق أيضاً مع مؤسس��ة النقد في ما يتعلق بفتح الحس��ابات 
البنكية للمستثمر األجنبي المؤهل وعمالئه الموافق عليهم، وتم االتفاق 
مع مؤسس��ة النقد وتداول على تس��هيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات 
الحص��ول على موافق��ة الهيئة ومتطلبات فتح الحس��ابات لدى مركز 
اإليداع والحس��ابات البنكية، مما يس��هل إجراءات فتح تلك الحسابات 
واالكتفاء بالمتطلبات التي يتم تقديمها لألش��خاص المرخص لهم في 

.One-Stop-Shop  هذا الشأن
ونقلت هيئة السوق توقعات عدد من المحللين والخبراء في السوق 
المالية أن يكون دخول المس��تثمرين األجانب إلى الس��وق من خالل 
االس��تثمار في الش��ركات المدرجة متدرجا وبتأن��ي، حيث أن بعض 
المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية 
المالية األجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.قبل اتخاذ قراراتهم االس��تثمارية، إذ يتوقع أن يزيد عدد المؤسس��ات 

سقف للملكية وتسهيل إجراءات الموافقة للحسابات

قواعد جديدة لالستثمار األجنبي في السوق السعودية
أعلنت هيئة الس��وق المالية الس��عودية القواعد المنظمة لفتح سوق 
األس��هم الذي تبلغ قيمته 575 مليار دوالر أمام االس��تثمار المباش��ر 
من المؤسسات األجنبية، وتتضمن سقفا للملكية األجنبية يبلغ 10 % 
من قيمة الس��وق. ومن بي��ن القواعد التنظيمية أيض��ا أال تزيد ملكية 
أي مس��تثمر أجنبي منفرد عن 5 % من أس��هم أي شركة مدرجة في 
البورصة، وأال تزيد ملكية المؤسس��ات األجنبية مجتمعة عن 20 % 
من أس��هم أي شركة في السوق. والبورصة السعودية هي أكبر سوق 
عربية لألسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها، 

ولذلك تجذب تلك اإلصالحات اهتماما أجنبيا كبيراً.
ويتعين على المؤسسات األجنبية، بما فيها البنوك المركزية، التقدم 
بطلب للتس��جيل كمس��تثمر أجنب��ي مؤهل كي تتمكن من االس��تثمار 
المباش��ر في الس��وق. وس��يخضع المس��تثمر األجنبي المؤهل لنظام 
ضريبة الدخل من حيث فرض ضريبة االس��تقطاع البالغة 5 % من 
إجمالي األرباح الموزعة من الشركة المدرجة. وسيتمكن األجانب من 
التداول المباشر في سوق األسهم السعودية اعتبارا من 15  حزيران/ 

يونيو 2015.
شروط االستثمار األجنبي

1. أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى 
الفئات التالية:

- البنوك
- شركات الوساطة واألوراق المالية

- مديرو الصناديق
- شركات التأمين

2. أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارسا لنشاطات األوراق 
المالية واالستثمار فيها مدة ال تقل عن خمس سنوات.

3. أن تبل��غ قيمة األصول التي يديرها مق��دم الطلب 18.75 مليار 
لاير أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة الحق في خفض الحد األدنى لتلك 

األصول إلى 11.25 مليار لاير.
4. أن يك��ون مقدم الطل��ب مرخصا له من قبل هيئ��ة تنظيمية )أو 
خاضع��ة إلش��راقها ورقابتها( ومؤسس��ة في دولة تطب��ق 4 معايير 

تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
وقال��ت الهيئ��ة إنه يمك��ن للمس��تثمر األجنبي غير المقي��م الذي ال 
تنطبق عليه هذه القواعد، االس��تثمار في األسهم المدرجة عن طريق 
اتفاقي��ات المبادل��ة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الش��أن، 
مش��يرة إلى أن مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين في السعودية 
يمكنهم االستثمار في الشركات المدرجة بشكل مباشر وفقاً للضوابط 

المرعية، وال تنطبق عليهم القواعد الصادرة حديثاً.
دليل السياسات واإلجراءات

وعق��دت الهيئة اجتماع��ات داخلية وخارجية عدي��دة مع المهتمين 
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اإلسهام فيها نظراً لسجلها الحافل بالنجاحات على مستوى العالم.
توزع جغرافي

ومع التقدم االقتصادي الذي تشهده المملكة يكتسب قطاع النقل أهمية 
أكبر يوماً بعد يوم، نظراً للتوزع الجغرافي للمراكز االقتصادية، مما 
يتي��ح فرصة اس��تثمارية هامة أمام قطاع القط��ارات في اليابان الذي 
يتمت��ع بخبرة واس��عة وقدرات مميزة، كما تعم��ل المملكة حالياً على 
عدد من المشروعات الكبرى التي تتخطى قيمتها مئات المليارات من 
الدوالرات. وسيتم على سبيل المثال استثمار مبالغ تتجاوز 140 مليار 
دوالر في قطاع النقل وحده خالل السنوات العشر المقبلة، بهدف بناء 

شبكة من السكك الحديد والموانئ والمطارات للمستقبل.
وركز العثمان في حديثه على دور الهيئة العامة لالستثمار في تسهيل 
العمليات االستثمارية للشركات اليابانية ضمن المملكة، حيث تم حصر 
جميع متطلبات االس��تثمار في وثيقة موحدة يتم ترجمتها إلى مختلف 
اللغ��ات الحية ومن بينها اللغ��ة اليابانية، إلى جان��ب تقليص الفترات 
أجل تقديم الرخص االستثمارية للشركات خالل 5 أيام كحد اقصى.الزمنية إلصدار التراخيص بتطبيق المس��ار الس��ريع للمعامالت من 

ً تحديد 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا

تعاون استثماري سعودي وياباني لتعزيز وجود الشركات
أكدت الهيئة العامة لالستثمار أهمية العالقات الديبلوماسية العريقة 
التي تربط المملكة السعودية باليابان منذ العام 1955، وما أثمرت عنه 
من تعاون استثماري وتجاري بين البلدين. وشهد معرض “استثمر في 
السعودية” الذي أقيم في طوكيو أخيراً، حضوراً كبيراً من المستثمرين 
ورجال األعمال اليابانيين، الذين تابعوا باهتمام الفرص االس��تثمارية 
المتاح��ة في المملكة، والتي تعززها االس��تثمارات التنموية في البنى 
التحتية والخدمات االجتماعية. وقد سجل العام 2013 ارتفاعاً ملحوظاً 
باالستثمار المباشر الياباني في السعودية وبلغ 3.906 ماليين دوالر، 
ما يمثل زيادة بنس��بة ثمانية أضع��اف عما كان عليه في عام 1996، 

وأربعة أضعاف عن معدل القيمة العالمية.
تنويع االستثمارات

وأوضح محافظ الهيئة العامة لالس��تثمار الس��عودية المهندس عبد 
اللطي��ف العثمان، أهمية هذه العالق��ات للجانبين، التي تجلت أهميتها 
خ��الل الزي��ارة التي قام بها خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
ب��ن عبد العزيز آل س��عود إلى طوكيو عندم��ا كان ولياً للعهد في عام 
2014، حيث وقع ثالث اتفاقيات تفاهم هامة، ش��ملت إحداها تشجيع 
التعاون االستثماري بين البلدين، مجددا التأكيد على األهمية القصوى 

التي توليها الهيئة لهذا التعاون، والتزامها تعزيزه في المستقبل.
وتحدث العثمان إلى الممثلين الحكوميين وممثلي الش��ركات الهامة 
في اليابان شارحاً الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة لالستثمار في 

المملكة لبناء بيئة مثالية للشركات واألعمال اليابانية.
وتأتي مش��اركة محاف��ظ الهيئة ضمن إطار الجهود الواس��عة التي 
تقوم بها المملكة لتنويع االستثمارات في السوق السعودية، والتي تعد 
األضخم في المنطقة، وتعزيز التنافسية في مجال االستثمار االجنبي 
م��ن خ��الل تطورات هامة تش��هدها المملكة من بينها افتتاح الس��وق 
السعودية لألوراق المالية واالستثمارات الضخمة في قطاعات البنى 

التحتية ورأس المال البشري.
ثالثة قطاعات

تعمل المملكة من خالل هذه الخطة على تطوير فرص اس��تثمارية 
تس��اعد المس��تثمرين في اتخاذ القرارات بناء عل��ى معلومات وافية 
ومعرفة عميق��ة بهدف تعزيز عائداتهم االس��تثمارية، كما تم إطالق 
تطبيق خاص يشمل كل الفرص االستثمارية في المملكة بالتعاون مع 
باقي ال��وزارات. وقد حددت من خالل الخطة االس��تثمارية الموحدة 
أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا مختلفا، من بينها قطاع 
النق��ل والرعاية الصحي��ة والمعدات الصناعي��ة، ومعظمها يمكن أن 
تستوعب مساهمات استثمارية وخبرات عاملة ومنتجات من اليابان.

وتركز المملكة حالياً على ثالثة قطاعات تش��كل فرصة استثمارية 
مثالية للمس��تثمرين اليابانيين وهي النقل، الرعاية الصحية وصناعة 
السيارات والمعدات الصناعية، وهي قطاعات يمكن للشركات اليابانية 

المهندس عبد اللطيف العثمان
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2016، وق��د أدى أغراض��ه كاملة وكان وضعنا س��يكون 
بائس��ا لو لم ننجح. اآلن نحن احرار أن نس��تمر أو أن نقول 
لهم ش��كراً. وأكد النس��ور في حديثه ان الدينار األردني في 
حالة اس��تقرار تام، وهذا ما ال يتطرق اليه اإلعالم، معتبرا 
أن جلب االس��تثمارات للبالد جاء بس��بب األوضاع اآلمنة 
في األردن. وقال: الوضع النقدي للعملة وللدينار غير مثار 
اليوم وال أحد يتحدث عنه، هل من أحد تحدث عن استقرار 
العمل��ة واالحتياط من العمالت، ه��ذه أصبحت نتيجة باليد 

نبني عليها.
180 ألف وظيفة

وق��ال وزير المالية األردني أمي��ة طوقان: نحن باالتفاق 
الحالي الذي شارف على االنتهاء هناك مفاوضات، واجرينا 
بع��ض المفاوض��ات المبدئية في واش��نطن لمعرفة ما هي 
المرحل��ة المقبلة وما الذي س��يقدمه صن��دوق النقد الدولي 
لألردن. وأش��ار طوقان إلى أن عدد الوظائف المتوقعة من 

خالل االستثمارات تبلغ 180 ألف وظيفة.
أم��ا وزير التخطي��ط والتع��اون الدول��ي األردني عماد 
فاخوري، فقال في المؤتمر: ان نحو س��بعة مليارات دوالر 
أعلنت خالل المؤتمر إضافة إلى مبلغ مليار ونصف المليار 
دوالر ت��م االعالن عنه، على هام��ش المؤتمر بما في ذلك 
880 مليونا القيمة المنوي اس��تثمارها في ش��ركة البوتاس 
األردنية خالل الس��نوات الخمس المقبل��ة. وبيّن أن فرص 
العمل المتوقع توفيرها تعتمد على تنفيذ المشروعات، فيما 

قال: ان بعض الفرص ستكون دائمة وغير دائمة.
أض��اف: ما وقع من مذكرات هو عمل استكش��اف أولي 
وان نجحن��ا فيصب��ح عنده��ا المش��روع وهناك مش��اريع 

مضمونة تأتي في إطار الش��راكة بين 
القطاعين العام والخاص.

وكان األردن أطل��ق بالتزام��ن مع 
استضافته ألعمال المنتدى االقتصادي 
العالمي حملة لتنشيط االقتصاد وجذب 
االستثمار بش��عار “األردن: انطالقة 
متج��ددة، تنمي��ة، تميّز، اس��تثمار”، 
والت��ي ته��دف إل��ى تس��ليط الض��وء 
عل��ى االتفاقي��ات االقتصادية الكبرى 
التي أنجزها األردن، والمش��روعات 
الجديدة التي باشرت العمل، والفرص 
الواع��دة والمتاحة أمام المس��تثمرين 
المحليين والعرب واألجانب في العديد 

من القطاعات الحيوية.
وتبن��ى حمل��ة “األردن: انطالق��ة 
متج��ددة” على وثيقة األردن 2025، 
والتي تح��دد إطاراً عاماً للسياس��ات 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، الت��ي تم 
اإلع��الن عنه��ا ف��ي 11 أيار/ماي��و 

.2015
وجاءت هذه الفرص االس��تثمارية 
القطاع��ات،  مختل��ف  ف��ي  الواع��دة 
والتي تقدر بحوال��ى 20 مليار دوالر 
أميركي، بهدف تش��جيع المستثمرين 
فيه على المديين المتوسط والبعيد.على التوجه إلى األردن واالس��تثمار 

اتفاقيات ومشاريع لألردن بقيمة 6.9 مليار دوالر

فرص استثمارية جديدة تقارب 20 مليار دوالر
قال رئيس الوزراء األردني عبد هللا 
النس��ور: ان قيمة اتفاقيات المش��اريع 
الت��ي وقعته��ا حكومت��ه ف��ي المنتدى 
االقتصادي العالمي دافوس بلغت نحو 
س��بعة مليارات دوالر ف��ي قطاعات 
متعددة من أبرزها الطاقة والنقل، بما 
س��يوفر نحو 180 أل��ف فرصة عمل 
في حال تنفيذ تلك المشروعات. وبيّن 
النس��ور في مؤتمر صحافي عقده مع 
فري��ق الحكوم��ة االقتص��ادي عق��ب 
افتتاح المؤتمر، أن هناك مش��روعات 
أخ��رى لم يعل��ن عنها ألنه��ا لم تقطع 

المراحل التأكيدية.
استقرار العملة واالحتياط

وقال النسور في حديثه أمام وسائل 
االعالم: ان قيمة المشاريع التي تليت 
ف��ي افتتاح أعمال المنتدى االقتصادي 
العالم��ي، بلغت 2.850 مليار دوالر، 
إضاف��ة إلى مش��روعات وقعت بقيمة 
أربع��ة ملي��ارات و50 ملي��ون دوالر 
وه��ي التزامات بين الجهات الحكومة 
األردني��ة ومس��تثمرين، ولف��ت إل��ى 
القطاعات التي شملتها االتفاقيات، هي 
االتص��االت وتكنولوجي��ا المعلومات 
وقط��اع الفنادق وقطاع المستش��فيات 
واالبتكار والبحث العلمي والسيارات 
النق��ل وقط��اع  الكهربائي��ة وقط��اع 
الطاقة، بم��ا في ذلك الغاز والمصادر 
الطبيعية. كما أعلن النسور عن إشهار 
ف��رص اس��تثمارية جدي��دة بقيمة 20 

مليار دوالر في تلك القطاعات.
وفي س��ياق متصل، أكد النسور أن 
األردن بص��دد إتمام االتفاقية الموقعة 
مع صن��دوق النقد الدول��ي بنجاح في 
وأن  المقب��ل،  أغس��طس/آب  ش��هر 
األردن اآلن لدي��ه الق��رار ف��ي تجديد 

االتفاق من عدمه.
أضاف: برنامجنا مع صندوق النقد 
الدولي ينتهي بنجاح في آب/اغسطس 
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مشاريع جديدة
وفي إطار دعمها لالس��تراتيجية الوطنية 
لالبتكار ورؤية دب��ي 2021، أعلنت تيكوم 
عن اس��تثمارات بقيم��ة 4.5 مليارات درهم 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بهدف دعم 
رؤية دب��ي لجعلها وجه��ة عالمية لالقتصاد 
يقودها االبتكار. وتشتمل هذه المبادرات على 
إنشاء مركز االبتكار في مدينة دبي لإلنترنت 
بمساحة 1.6 مليون قدم مربع، يضم 15000 
عامل، فضالً عن إنشاء المجمع اإلبداعي في 

حي دبي للتصميم.
كم��ا أعلنت ع��ن إطالق مش��اريع جديدة 

وتسليم مشاريع رئيسة، بما في ذلك: مشروع 
بترفالي، مبنى المقر الرئيس��ي لمجمع دبي 
للتقنيات الحيوية واألبحاث )ديبوتك(، فضالً 
ع��ن اإلعالن عن إطالق مش��روعي مجمع 
النش��ر و“مكات��ب” ف��ي المنطق��ة العالمية 

لإلنتاج اإلعالمي.
وف��ي إط��ار التزامه��ا تطوي��ر مجمعات 
مس��تدامة وأكث��ر ش��مولية، أطلق��ت تيكوم 
لالستثمارات أول مشروع سكني جديد حمل 
اس��م “فيال النتانا”، وهو مجمع سكني يضم 

440 فيال ويقع في منطقة البرشاء في دبي.
إرساء شراكات هامة

استطاعت تيكوم لالس��تثمارات أن تعزز 
إس��هاماتها الرامي��ة إلى تبن��ي كل مقومات 
االس��تدامة وتحويل إم��ارة دبي إل��ى مدينة 
ذكية، فض��الً عن تعزي��ز مكانتها كعاصمة 
لالقتص��اد اإلس��المي. باإلضافة إلى إطالق 
مجم��ع الصناع��ات الحالل ف��ي مدينة دبي 
الصناعي��ة، وإب��رام الش��راكات م��ع هيئ��ة 
كهرباء ومي��اه دبي )دي��وا(. وقالت الرئيس 
التنفي��ذي الدكتورة أمينة الرس��تماني: خالل 
السنوات العش��ر المقبلة، سنعمل على زيادة 
أعداد القوى العاملة ضمن مجمعات األعمال 
من 74 أل��ف إلى 100 أل��ف عامل ابتكار، 
فض��الً عن زيادة قاعدة ش��ركائنا التجاريين 

لتصل إلى 10 آالف شركة.
كما تضمنت االس��تراتيجية الجديدة إجراء 
تحس��ينات كبيرة لتقديم تجربة مثالية شاملة 
لش��ركاء األعم��ال ف��ي مجمع��ات تيك��وم 
لالس��تثمارات، بما في ذلك إط��الق مرافق 
برام��ج الصح��ة والعافي��ة مثل المس��ارات 
المخصصة للركض، المس��ارات للدراجات 
الهوائية ووس��ائل النقل الصديق��ة للبيئة في 
كل م��ن مدينة دب��ي لإلنترن��ت، مدينة دبي 
لإلعالم، وقرية دب��ي للمعرفة. كما تتضمن 
إطالق حاضنات أعمال مخصصة للشركات 
 in5 الصغيرة والمتوسطة على غرار مركز
كل قطاعات األعمال.لإلبداع في مدينة دب��ي لإلنترنت، وذلك في 

أمينة الرستماني  

استثمارتها تحقق نمواً كبيراً في 2014 وتدعم رؤية دبي 2021

4650 شركة تتخذ من مجمعات تيكوم لألعمال مقراً لها
استطاعت تيكوم لالستثمارات، التي تضم 
11 مجم��ع أعمال، خالل العام الماضي، أن 
تحقق أداًء مميزاً تمثل في زيادة عدد شركائها 
التجاريي��ن مع انضمام 800 من الش��ركات 
إلى قائمة الشركاء الجدد، وشهدت مجمعات 
تيك��وم لألعمال توس��عات ملحوظة ش��ملت 
عدداً من الشركات. ويرفع هذا األداء إجمالي 
عدد الشركات التي تتخذ من مجمعات تيكوم 
لألعم��ال مق��راً لها إل��ى 4650، فضالً عن 
وص��ول إجمالي القوى إل��ى 74 ألف عامل 
ابتكار في مجمعات األعمال التي تشتمل على 
قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
اإلعالم، التعليم، العلوم، التصنيع، التصميم 

والموضة والبضائع الفاخرة.
وبفض��ل ج��ودة الخدمات والتس��هيالت 
التي تقدمه��ا لش��ركائها التجاريين، تمكنت 
تيك��وم لالس����تثمارات من الحف����اظ على 
95 % م��ن والء العمالء الذين أبدوا رغبة 
في اس��تمرار مزاولة أعمالهم من مجمعات 
تيك��وم لألعم��ال. ويتخذ أكث��ر من 30 % 
من الش��ركاء التجاريين من مجمعات تيكوم 
لألعمال مقرات ألعمالهم منذ عشر سنوات 
وأكثر. كما وصلت نس��بة اإلش��غال في كل 
م��ن مدينة دب��ي لإلنترن��ت، ومدين��ة دبي 
لإلعالم، وقرية دب��ي للمعرفة إلى 95 %، 

مما يعكس نجاح هذه المجمعات.
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نظمت جمعية الصناعيين اللبنانيين لقاء حواريا مع 
وزير الصناعة اللبناني حس��ين الحاج حس��ن ونواب 
يمثل��ون كل الكتل النيابية، جرى خالله عرض لواقع 
القطاع الصناعي والتحديات التي يواجهها والخطوات 
المطلوبة لدعمه. وألقى الحاج حس��ن كلمة أشار فيها 
الى المش��اكل الت��ي تواجه القطاع الصناعي مش��دداً 
عل��ى ضرورة اتخاذ  تدابير حمائية وتدعيمية لحماية 
القطاعات المهددة باإلغراق. وطالب بإجراء مراجعة 
لالتفاقات التجارية مع سائر البلدان إلجراء تعديالت 

عليها تحقق التكافؤ والعدالة.
من جهته، اش��ار رئيس جمعي��ة الصناعيين فادي 
الجميل ال��ى األكالف واألعباء المالية االضافية التي 
تتحمله��ا الصناعة مثل الكهرب��اء والمولدات، الفيول 
والم��ازوت، االتصاالت، العق��ارات الصناعية، كلفة 
التصدير، الفس��اد، كلفة تمويل الرأس��مال التش��غيلي 
وراهنا كلفة الشحن البحري بدل الشحن البري. وقال 
ان الصادرات الصناعية تضاعفت من 1.667 مليار 

دوالر عام 2005 الى 3.15 ملياراً عام 2014.

لبنان: إطالق مشروع التنمية الزراعية جمعية الصناعيين اللبنانيين
حاورت الحاج حسن

ت��م اط��الق المرحل��ة 
االولى من مشروع التنمية 
المس��تدامة  الزراعي��ة 
المناط��ق الجبلية في  في 
لبنان الممول عبر قرض 
صن��دوق االوبيك للتنمية 
حضور  في  االقتصادية، 
كل م��ن وزي��ر الزراعة 

أكرم ش��هيب ورئيس مجلس االنماء واالعمار نبيل الجسر ورئيسة اللجنة االدارية 
لمكتب تنفيذ المشروع االخضر غلوريا أبي زيد.

يهدف المش��روع الى خفض نس��بة الفقر في المناطق الريفية من خالل تحس��ين 
اإلنتاج الزراعي ومستويات الدخل لدى المجموعات المستهدفة في المناطق الجبلية 
الريفية في كل المناطق، وينفذ اس��تنادا الى اتفاقية التمويل وبموجب مذكرة التفاهم 
الموقعة بين المشروع االخضر ومجلس االنماء واالعمار. ويغطي تنفيذ 20 بركة 

جبلية موزعة على كل المناطق اللبنانية، وتنفذ على مراحل.
وتم تلزيم المرحلة االولى من المشروع، وتشمل إنشاء 8 برك جبلية في المناطق 
التالية: إهمج، بوداي، عين بنيّه، بيت ليف، ش��بعا، نحله، عيترون وعيتا الش��عب. 
كم��ا تم تلزيم الدراس��ات التنفيذية للمرحلة الثانية، وتش��مل أيض��ا ثماني برك في 

مناطق الشمال وجبل لبنان والجنوب.

طلب��ت الكوي��ت اللج��وء إل��ى “التحكي��م الدولي” 
للتوصل إلى حل حول الحقلين النفطيين المش��تركين 
مع الس��عودية “الخفجي” و”الوف��رة” بعدما وصلت 
المحادثات بينهما إلى طريق مس��دود. وتبلغ مس��احة 
الحقلين 5 آالف كيلومتر مربع وتستثمرهما  الدولتان 
وفقا لمعاهدة عمرها 50 عاماً والتي تس��مح للطرفين  
باللجوء إلى تحكيم دولي في حال المنازعات بش��رط 
موافقتهما معا. وأوقف اإلنتاج بالكامل في الحقلين، ما 
عاد بالضرر على الكويت التي ال تمتلك قدرات كافية 

للتعويض عن هذا النقص بعكس السعودية.

نزاع نفطي بين الكويت والسعودية

وفد صندوق النقد زار “تجار بيروت”

بحث��ت جمعية تج��ار بيروت 
في مقّرها في الصنائع مع الوفد 
الرس��مي لصندوق النقد الدولي 
الى لبنان برئاسة أناليزا فيديلينو 
آخر المس��تجّدات على الس��احة 
اللبنانية بشكل عام،  اإلقتصادية 
وعلى الصعيد التجاري بش��كل 
خاص. وخالل اإلجتماع س��لط 

رئيس جمعية تجار بيروت نقوال ش��ماس الضوء على الركود الذى تشهده األسواق 
اللبنانية منذ فترة ليست بقصيرة، وما آل إليه هذا الركود من أزمة خانقة على مستوى 
الس��يولة في األس��واق المحلية. وأشار الى أن هنالك 4 محّركات أساسية للنمو، بدءاً 
باإلس��تثمار العام ، واإلس��تثمار الخاص ، ووجوب تنشيط التصدير، وأخيراً العامل 

األبرز أال وهو محّرك اإلستهالك.
وتطّرق ش��م�ّ�اس الى الحالة اإلنكماش��ية التى تشهدها األس��واق، مع اإلشارة الى 
تراجع مؤش��ر غالء المعيش��ة خالل العام  2014 بسبب بند النفط فضالً عن إنكفاء 
الطلب وتراجع القوة الشرائية. وتابع في الكالم متناوالً تنامي مستوى البطالة لدى اليد 

العاملة اللبنانية وموضوع األجور والرواتب وتشع�ّ�باتها.
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االقتصاد اإلسالمي يساهم بتحصين األسواق

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان 
القالع: إن االقتصاد اإلسالمي يمكن كمفهوم أن يسهم 
بتحصين األسواق من أي عمليات ممارسات احتكار 
أو تالعب بالعمالت الوطنية أو متاجرة بقوت الناس.

وأضاف في تصريح للصحفيين خالل توقيع اتفاقية 
تعاون بين الغرفة ومعهد الشام العالي للعلوم الشرعية 
واللغ��ة العربية والدراس��ات البحوث اإلس��المية، أن 
مجل��س إدارة الغرفة س��يضع كل إمكانياته في خدمة 
المعهد واالقتصاد الوطني. ونصت بنود االتفاقية على 

التعاون بتطوير عمليات التدريب في األعمال اليدوية والتسويقية والتجارية والمهنية 
ونشر مفاهيم المعامالت التجارية واالستثمارية واإلسالمية وإعداد دراسات اقتصادية 

قطاعية إليجاد حلول علمية للمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات االقتصادية .

غسان القالع

الجزائري: ال نّية لدولرة االقتصاد

قال وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في س��ورية 
هم��ام الجزائري: أنه ال بديل ع��ن التعامل بالليرة وال 
اتج��اه إلى دولرة االقتصاد تح��ت أي ظرف، وأن أهم 
عام��ل في ضبط س��عر الصرف ه��و زي��ادة اإلنتاج 
الصناع��ي والزراع��ي، مبين��اً  أن وزارت��ه اتخ��ذت 
إجراءات مهم��ة على صعيد إدارة التجارة الخارجية، 
تفض��ي إلى إدارة الطلب على الدوالر على اعتبار أن 

سعر الصرف بات محدداً أساسياً لمستوى المعيشة.
ومن هذه اإلجراءات منح كامل المرونة في استيراد 

المواد األولية ولوازم اإلنتاج، وإتاحة تمديد إجازات االستيراد، والحصول على أكثر 
من واحدة في الوقت نفسه، واالتجاه إلى حماية المنتج المحلي الزراعي والصناعي.

همام الجزائري

مؤخراً،  االردن  بدأ 
تش��غيل محط��ة توليد 
الكهرب�ائي���ة  الطاق���ة 
/ مش�����روع التولي���د 
الخ��اص الثالث، الذي 
تنفذه شركة عمان آسيا 
للطاق��ة الكهربائية في 
منطقة المناخر ش��رق 
 573 بق��درة  عم��ان 
ميغ��اواط وبكلفة 350 

ملي��ون دوالرميرك��ي. ويوفر المش��روع، الذي يعد 
األكبر لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم ويعمل على 
م��ادة الديزل، نحو 15 % من التي��ار الكهربائي إلى 

سعة الشبكة الحالية.
وأعرب رئيس الوزراء االردني عبد هللا النسور، 
ال��ذي دش��ن المحطة عن تقدي��ره للش��ركاء في هذا 
المش��روع، الذي تم انجازه من خالل ش��ركة عمان 
آس��يا للطاقة الكهربائية، وهي ائت��الف مكون من ) 
كيبكو الكورية، ميتسوبيش��ي اليابانية، ووار تس��يال 
الفنلندية( والفرق المحلية من وزارة الطاقة والثروة 
المعدني��ة وش��ركة الكهرباء الوطنية وس��لطة المياه 

االردنية.

األردن يشغل
أكبر محطة كهربائية على الديزل

عبد هللا النسور

أعلنت مؤسس��ة دب��ي لتنمية الص��ادرات، إحدى 
مؤسس��ات دائ��رة التنمية االقتصادية ف��ي دبي، عن 
فت��ح 3 مكاتب تجارية جديدة ف��ي كل من البرازيل، 
وروس��يا، وألمانيا، لتوس��يع آفاق التب��ادل التجاري 
الخارج��ي بي��ن دبي وروس��يا، وأوروب��ا، وأميركا 
الشمالية، وبذلك ترفع المؤسسة من مجموع المكاتب 
الخارجي��ة التابعة لها ف��ي 2015 ليبلغ مجموعها 6 
مكات��ب خارجية. ويأتي هذا التوس��ع ضمن الخطط 
االس��تراتيجية للمؤسس��ة والتي تتماشى مع تطلعات 
وتوجه��ات حكومة دب��ي ولجنة التنمي��ة االقتصادية 
في إمارة دبي، التي تحث على التوس��ع في مجاالت 
تروي��ج التج��ارة الخارجي��ة والرف��ع من مس��توى 

العالقات التجارية بين دبي ودول العالم.

“دبي للصادرات” تدشن 3 مكاتب

ثروة رئيس أوكرانيا تضاعفت 8 مرات

ذكرت قناة “روسيا 24” أن ثروة الرئيس األوكراني 
بيترو بوروش��ينكو زادت خالل عام من ترأس��ه سدة 
الحكم أكثر من 8 أضعاف. وارتفعت إيراداته في وقت 
يش��هد فيه اقتصاد ب��الده انخفاضا حادا يكاد يصل إلى 
حافة االنهيار، وهو لم يتخل عن شركاته وأعماله بعد 
اس��تالم مقاليد السلطة، ناكثا بالوعود التي قطعها على 

نفسه أمام الشعب، ومنتهكا بنود الدستور األوكراني.
ويملك بوروشينكو ش��ركة إنتاج الحلويات روشن، 

مصنع لينينسكايا كوزنيتسا، شركة سيارات وتأمين، وعددا من المصانع والبنوك.
بيترو بوروشينكو
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أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة محط��ة حاويات 
الالذقية الدولية مازن نصير، أن الش��ركة تعمل على 
رفد عمليات تناول الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع 
بآلي��ات جديدة ومتط��ورة، تمهيداً لمواكب��ة المرحلة 
القادم��ة من حركة التج��ارة إلى المرافئ الس��ورية، 
وتمت المباش��رة بعمليات ش��راء حاضن��ة جديدة من 
CMA TERMI�  نوع كالمار بالتنس��يق مع شركة
NALS، إضاف��ةً إلى ش��راء أربع س��تافات للفارغ 

والمآلن بمواصفات عالمية عالية الجودة. 
وأوض��ح نصير، أن هذه الخط��وة تأتي تنفيذاً للعقد 
الموقع بي��ن الش��ركة العامة لمرفأ الالذقية وش��ركة 
محط��ة حاوي��ات الالذقي��ة الدولية وعم��الً بمحضر 

التسوية الموقع بين الطرفين.

4 اتفاقيات بين سورية و إيران آليات جديدة لمحطة حاويات الالذقية

ش��هدت دمش��ق مؤخراً توقي��ع اتفاقي��ات عدة بين 
س��ورية وإي��ران ف��ي مج��ال االس��تثمار والصح��ة 
والكهرباء والصناع��ة. وأوضح األمين العام لمجلس 
ال��وزراء الس��وري تيس��ير الزعب��ي، أن االتفاقيات 
تهدف إلى تزويد س��ورية بالبضائع والتجهيزات التي 
تحتاجه��ا وفق أولويات تحدده��ا الحكومة، ويحتاجها 
اقتص��اد البالد، وقال: نحاول تبس��يط إجراءات تنفيذ 
االتفاقي��ات، وتحديد جداول زمني��ة لتنفيذها، واتخاذ 
الخطوات العملية الالزمة بحيث تنس��اب الس��لع إلى 

سورية متجاوزة الصعوبات البيروقراطية.
وفي هذا الس��ياق، اتفق الجانبان على إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة الموقعة 
بين البلدين، بحيث يتم تخفيض الرس��وم الجمركية في المس��تقبل القريب إلى 0 %، 

بحيث تكون تجارة حرة بين البلدين، ما يتيح تبادل المنتجات الوطنية.

تيسير الزعبي

ال قيود على التجارة السورية مع “األوراسي”

قال المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات في 
س��ورية إيهاب اس��مندر: ان الصادرات السورية إلى 
االتح��اد األوراس��ي تتكامل إلى حد ما م��ع الواردات 
منه، لذل��ك ال توجد قيود على التجارة الخارجية معه 
بعد االنضمام إليه، معتبراً أنه من األوفق تعميق مبدأ 
التكام��ل من خالل عملي��ة االنضم��ام، بالتوازي مع 
إمكانية تعزيز زراعة القمح عبر توسعة نطاق زراعة 
القمح القاسي. وبحسب اسمندر، فقد قامت هيئة تنمية 
وترويج الصادرات بإعداد نموذج اقتصادي قياس��ي 

مبني على نموذج التوازن العام البسيط، وآخر لتوازن سوق السلع والمال، يمكن من 
خالله تقدير األثر المحتمل لالنضمام إلى االتحاد األوراسي، معتبراً أن العمل على 
هذا النموذج االفتراضي يأتي لتعظيم المنفعة الوطنية ووضع البدائل للحد من اآلثار 

السلبية الناتجة عن الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها االقتصاد الوطني.

إيهاب اسمندر

قّدرت غرفة الصناعة والتجارة في محافظة أنطاليا 
التركية قيمة انخفاض إيرادات القطاع الس��ياحي في 
المحافظ��ة بنحو 1.5 مليار دوالر خالل عام 2015، 

نتيجة لتراجع عدد السياح وخصوصا من روسيا.
وق��ال رئيس غرفة الصناعة والتجارة في محافظة 
أنطاليا التركي��ة داوود جيتين: انخفض عدد الس��ياح 
الذين يزورون أنطاليا في الفترة من بداية عام 2015  
وحتى تاريخ 21 مايو/أيار بنحو 255 ألف سائح، ما 
نس��بته 11 % مقارنة بنفس الفت��رة من العام 2014، 
وجاء 80 % تقريبا من هذا االنخفاض نتيجة التراجع 
الكبير في أعداد الس��ياح الروس، كما الحظنا تراجعا 
في أعداد الس��ياح من هولندا، النمسا، السويد، فرنسا، 
المملك��ة المتح��دة، النروي��ج، وإس��رائيل. وفي عام 
2014، زار تركيا نحو 4.38 مليون س��ائح روسي، 
ومنذ نوفمبر/تش��رين الثاني الماضي  بدأ عدد السياح 

الروس بالتراجع بسبب انخفاض قيمة الروبل.

منتجعات انطاليا تضررت
من تراجع الروبل

ال نية لتحرير األسعار في سورية

نفى مصدر مس��ؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المس��تهلك في س��ورية 
وج��ود أي نية ل��دى الوزارة لتحرير األس��عار أو إلغاء قرارات التس��عير الصادرة 
للسلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة، مؤكداً أن الظروف وحالة الحرب 
التي تعيش��ها البالد ال تس��مح باتخاذ قرارات لتحرير األس��عار خاص��ةً في ظل قلة 
الم��واد المعروض��ة، نافياً أيضاً وج��ود أي نية إللغاء القرار الذي ألزم مس��توردي 
القطاع الخاص ببيع 15 % من بعض مستورداتهم لمؤسسات االستهالكية والخزن 

والتسويق التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
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تحذير من سوء استغالل موارد ليبيا

حّذرت الواليات المتحدة وخمس دول أوروبية، من 
أن مؤسس��ات الدولة في ليبيا التي تهيمن على أصول 
وطني��ة تقدر بمليارات الدوالرات مهددة من الفصائل 
المتناحرة للس��يطرة على البالد. وأبرز بيان مشترك 
تنام��ي القل��ق الدول��ي، إذ انضم��ت فرنس��ا، ألمانيا، 
اسبانيا، ايطاليا، وبريطانيا للواليات المتحدة بالدعوة 
الستخدام الموارد االقتصادية والمالية الليبية وموارد 

الطاقة “من أجل صالح الشعب الليبي بأسره”.
وحذرت الدول الست من أن جماعات مسلحة متشددة 

تستفيد من الفوضى وتستغل ثروة البالد لتحقيق أهدافها. وتتنازع على السلطة الحكومة 
المعترف بها دوليا لرئيس الوزراء عبد هللا الثني مع حكومة موازية في طرابلس.

عبد هللا الثني

الهند تعزز تجارتها مع إيران

تخطط الهند لبناء ميناء جنوب ش��رق 
إي��ران لتعزي��ز الرواب��ط التجاري��ة مع 
آس��يا الوس��طى، في ظل ضغوطات من 
الوالي��ات المتحدة تطالب بع��دم إبرام أي 
صفقات مع إيران. ويريد رئيس الوزراء 
الهن��دي، ناريندرا م��ودي إبرام صفقات 
تجارية بسالسة مع إيران ودول خليجية.

وأرسلت الهند مؤخرا وفدا إلى إيران الستكشاف فرص حول صفقات في مجاالت 
التجارة والطاقة والبنية التحتية متش��جعة بتوقع التوصل إلى اتفاق بين قوى عالمية 
وطهران بحلول 30 حزيران/يونيو 2015 حول برنامج إيران النووي وما يعقبه من 
رفع محتمل للعقوبات. وبدأت الهند أنشطة تجارية مقومة بالروبية الهندية مع إيران 
ف��ي ع��ام 2012 نظرا للتعقيدات جراء العقوبات وهو م��ا ضاعف تقريبا صادرات 

الهند إلى طهران في العامين السابقين لتصل إلى أربعة مليارات دوالر.

دب��ي  مرك��ز  اختت��م 
المالي العالم��ي فعاليات 
المؤتم��ر الصحفي الذي 
أقيم بالتعاون مع صندوق 
النق��د الدول��ي إلط��الق 
“مس��تجدات  تقري��ر 
مشهد االقتصاد اإلقليمي 
لمنطقة الش��رق األوسط 

وشمال أفريقيا”.
وأش��ار الرئيس التنفيذي باإلنابة لسلطة مركز دبي 
المال��ي العالمي عارف أميري ف��ي كلمته، إلى النمو 
المس��تدام لالقتصاد بفعل سياس��ة تنويع االستثمارات 
التي انتهجتها اإلمارات من خالل تطوير قطاعات غير 
نفطية والتركيز على اإلنشاءات والخدمات اللوجستية 
وتنمية الس��ياحة والتجارة وقطاع التجزئة والضيافة 
والتمويل. وقال: ان الزخ��م المتنامي للقطاعات غير 
النفطية دفع عجلة النمو المس��تدام لالقتصاد في العام 
2015 وأتاح تقليص أثار انخفاض أسعار النفط نظراً 
ألوضاعها المالية وحساباتها الجارية الخارجية. وقد 
ش��هدت اإلمارات تدفقاً للثروات من أس��واق الصين 
وروسيا والهند وتضاعف حجم االستثمارات المباشرة 

ليبلغ أكثر من 12 مليار دوالر في 2014.

مستجدات مشهد
االقتصاد اإلقليمي للمنطقة

عارف أميري

س����محت الحكوم����ة 
المصرية للقطاع الخاص 
باس��تيراد الغاز الطبيعي 
أو المس��ال م��ن الخارج 
وباستخدام الشبكة الوطنية 
للغازات في تسويقه مقابل 
تعريفة نق��ل. ويأتي قرار 
العامة  والهيئة  “إيجاس” 
للبت��رول بع��د أن كل��ف 

وزير النفط المصري ش��ريف إس��ماعيل في فبراير/
ش��باط 2015 المؤسس��تين بوضع الضوابط الخاصة 
للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلي، 

لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق للغاز الطبيعي.

مصر تسمح للقطاع الخاص
باستيراد الغاز

شريف إسماعيل

اليابان تخسر المليارات بسبب العقوبات الروسية

قّدر الممثل التجاري لروس��يا في اليابان س��يرغي 
يغ��وروف خس��ائر قطاع األعم��ال اليابان��ي التي قد 
يتكبدها جراء العقوب��ات الغربية ضد بالده بنحو 10 
مليار دوالر، مش��يراً إلى أن الواردات الروس��ية من 
اليابان تراجعت بشكل ملحوظ عام 2014، وباألخص 
من فئتي الس��يارات واآلالت الصناعية، بسبب القيود 
المفروضة من قبل الدول الغربية على تزويد روس��يا 
سيرغي يغوروفبمنتجات عالية التقنية، وتراجع قيمة الروبل الروسي.
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الع��ام  المدي��ر  ق��ال 
لش��ركة بالك أند فيتش 
ف��ي الش��رق األوس��ط 
المهندس مازن العلمي، 
أنه ت��م أختيار ش��ركة 
ب��الك أن��د فيت��ش من 
قبل الش��ركة السعودية 
للكهرب��اء كاستش��اري 
لتقدي��م خدم��ات الدعم 
لمش��روع  الهندس��ي 

تطوير محطتي توليد القصيم المركزية الثانية والثالثة، 
وذلك في إطار س��عي الس��عودية لتحسين كفاءة توليد 
الطاقة. وسيس��هم هذا المشروع بتوليد طاقة كهربائية 
إضافية من دون أي استخدام إضافي ملحوظ للوقود.

وتغذي محطة توليد القصيم المركزية سكان مدينة 
بري��دة عاصمة منطقة القصيم وس��ط ش��به الجزيرة 
العربي��ة. وتجري األعمال التوس��يعية للمحطة لتلبية 
الطل��ب المتزايد على الطاقة من خ��الل التحويل من 
العمل بنظام الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المدمجة. 
ويهدف المشروع إلى تحويل 12 وحدة توربينية تعمل 
على الوقود من نظام دورة االحتراق البسيط إلى نظام 
الدورة المدمجة، األمر الذي س��ينتج عنه رفع القدرة 

اإلنتاجية للمحطة بحوالي 360 ميغاوات إضافية.

رفع كفاءة محطة توليد القصيم

مازن العلمي

ت��م تعيي��ن يوس��ف 
للتجارة  العلي وزي��راً 
والصناعة في الكويت 
خلف��ا للوزير الس��ابق 
عبد المحس��ن المدعج 
الذي تقدم باستقالته في 
 .2015 آذار/م��ارس 
وصدر مرسوما أميريا 

بتعيين العل��ي في منصب وزير التج��ارة والصناعة 
وهو المنصب الذي كان يش��غله بالوكالة نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير المالية أنس الصالح منذ قبول 

استقالة المدعج.

الكويت: العلي وزيراً
للتجارة والصناعة

يوسف العلي

مذكرة تفاهم بين “نسما” و”كيوليس”

وقعت شركة نسما وشركة النقل 
الجماعي الفرنس��ية )كيوليس( في 
مدين��ة ج��دة، مذك��رة تفاهم تجمع 
الش��ركتين في تحالف استراتيجي 
لتطوي��ر أنظمة النقل الجماعي في 
الس��عودية، وذلك بحض��ور نائب 
رئيس “نس��ما القابض��ة” فيصل 

التركي والمدير التنفيذي ل�)كيوليس( في الشرق األوسط  كريم شايبلين. وتعد )كيوليس( 
من الشركات التي تستخدم أنواع المواصالت المختلفة لنقل الركاب في 4 قارات، وقد 
أسست الشركة كل من هيئة السكك الحديدية الفرنسية التي تمتلك 70 % من أسهمها، 

وإدارة الصندوق المؤسسي الكندي التي تمتلك 30 % من األسهم.

تسهيل اجراءات تأسيس الشركات في الكويت

خفضت الكويت الحد األدنى لرؤوس أموال الشركات، 
الالزم للتأس��يس، ليصل إلى 25 أل��ف دينار )82.8 ألف 

دوالر( للشركات العامة المساهمة.
وق��ال وزير المالية ووزير التج��ارة والصناعة بالوكالة 
أنس الصالح: ان الحد األدنى لش��ركات المساهمة المغلقة 
جرى تخفيضه إلى 10 آالف دينار )33 ألف دوالر(، فيما 
جرى تخفيض الحد األدنى لرأس��مال وشركات التضامن، 
والتوصية البسيطة والتوصية باألسهم، وشركات الشخص 
الواحد، والشركة ذات المس��ؤولية المحدودة والمؤسسات 

الفردي��ة، إلى ألف دين��ار) 3313 دوالر(. وأضاف: ان  إصدار القرار يتضمن تعديل 
الحد األدنى الالزم لتأسيس الشركات، يقلص من متطلبات الدورة المستندية، ويهدف 
الى تلبية متطلبات تحسين بيئة األعمال. وكان البنك الدولي قد نصح الكويت بتبسيط 

إجراءات تأسيس الشركات وتحسينها للقضاء على الدورة المستندية الطويلة.

أنس الصالح

أكبر منشأة لـ“دي إتش إل” في السعودية

افتتحت شركة “دي إتش إل” للوجستيات، أكبر 
منشأة لعملياتها األرضية والجوية في مطار الملك 
خالد الدولي في الرياض. واستضاف حفل االفتتاح 
الرئي��س التنفيذي ل�“دي إتش إل إكس��برس” كين 
آلن، ورئيسها التنفيذي في الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا نور سليمان، الى جانب األمير محمد بن سعود بن نايف بن عبد العزيز الذي 
افتتح المركز رسمياً بالكشف عن اللوحة. وتمثل المنشأة المتطورة الجديدة استثماراً 

بقيمة 20.2 مليون دوالر، وتأتي في إطار خطة الشركة التوسعية في السعودية.
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مصنع إلنتاج التيتانيوم في ينبع

وقّ��ع الرئي��س التنفي��ذي 
للهيئة الملكية بينبع عالء بن 
عبدهللا نصي��ف  عقد إيجار 
إلنش��اء  صناعي��ة  أرض 
مصن��ع إلنتاج م��ادة معدن 
التيتانيوم اإلس��فنجي برأس 
م��ال يقدر بنح��و 1.6 مليار 

لاير )426 مليون دوالر( مع شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة.
وستقوم الشركة بموجب العقد بتوسعة المصنع الحالي باستخدام تقنية خط األكسدة 
عالي الضغط إلنتاج مادة ثاني أوكس��يد التيتانيوم. ويبلغ اإلنتاج الكلي للمش��روعين 
)15.600( طن متري سنوياً من مادة معدن التيتانيوم اإلسفنجي و)120.000( طن 

سنوياً من مادة ثاني أوكسيد التيتانيوم.

المياه السعودية تنفذ مشاريع بـ6.7 مليار

بلغ عدد المش��اريع الجاري تنفيذها لش��ركة المياه 
الوطني��ة الس��عودية 301 مش��روع بتكلف��ة إجمالية 

تصل إلى 25.2 مليار لاير )6.72 مليار دوالر(.
وأوضحت الش��ركة أن تلك المش��اريع تهدف إلى 
رف��ع الكفاءة التش��غيلية وزي��ادة نس��ب التغطية في 
المناط��ق المأهولة بالس��كان ومواكب��ة الطلب على 
المياه، حيث ش��ملت خزانات مياه استراتيجية بطاقة 

تصل إلى 9.92 مليون متر مكعب.

النف��ط  وزي��ر  أك��د 
السعودي علي النعيمي، 
أن بالده ت��درك حقيقة 
أن الوقود األحفوري قد 
يصب��ح غير ضروري 
قب��ل منتص��ف الق��رن 
الحالي ولذلك تس��تثمر 
ف��ي الطاق��ة المتجددة.
ف��ي  النعيم��ي  وق��ال 
مؤتمر األعمال والمناخ 

في باريس: إننا ندرك أنه في نهاية المطاف لن نكون 
بحاج��ة للوقود األحفوري، ال أعل��م متى، في 2040 
أو 2050، لذا بدأنا برنامجا لتطوير الطاقة الشمسية.

وتس��اءل الوزير الس��عودي قائالً: نأمل أن نصدر 
يوم��ا ما الكهرباء بدال من الوقود األحفوري. أال يبدو 
ذلك جيدا؟. لكن بالرغم من التوجه العالمي لالستغناء 
ع��ن الم��واد الهيدروكربونية لتولي��د الطاقة، ال يزال 
يتوقع أن يهمين الوقود األحفوري على مزيج الطاقة. 

النعيمي يعترف بتراجع أهمية النفط

علي النعيمي

أعلنت “غلفتينر”، إحدى أكبر الش��ركات الخاصة 
المس��تقلة إلدارة الموان��ئ والخدمات اللوجس��تية في 
العالم، عن تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في التعامل مع 
أكب��ر عملية مناولة في تفري��غ وتحميل الحاويات من 
على متن س��فينة واحدة بمعدل بل��غ 19.561 حاوية 
نمطية )قياس 20 قدماً(، في محطة حاويات خورفكان 
التابعة لها. وقد حققت هذا الرقم القياس��ي بعدما تمكن 
طاق��م العمل في المحطة من تفريغ س��فينة الحاويات 
الفرنس��ية العمالقة “جول في��رن”، التابعة لمجموعة 
الشحن البحري سي إم إيه - سي جي إم، باستخدام 11 
رافعة في غضون 54.5 ساعة فقط. وتعد هذه السفينة 
الفرنس��ية، التي يبلغ طولها 396 متراً وعرضها 54 

متراً، أكبر ناقلة بحرية لشحن الحاويات في العالم.

“غلفتينر” تسجل رقمًا قياسيًا

“جيبكا” تحض على إبرام اتفاقية تجارة حرة

أش��ار االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 
)جيب��كا( إلى أن إب��رام اتفاقية للتجارة الح��رة بين دول 
مجلس التعاون الخليجي وش��ركاؤها التجاريين العش��ر 
األكبر، سيحقق نمواً هائالً بحجم الناتج المحلي اإلجمالي، 
وان إلغ��اء الرس��وم الجمركية وخف��ض الحواجز غير 
الجمركية وحده كفيل بتحقيق زيادة في الناتج تقدر بنحو 
64.4 مليار دوالر. وقال األمين العام ل�)جيبكا( الدكتور 
عبد الوهاب السعدون: ان قطاع البتروكيماويات واصل 

تصدي��ره لنح��و 80 % م��ن منتجاته خالل الس��نوات الخمس األخي��رة إلى االتحاد 
األوروبي. وبالتالي سيساهم بإبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة ويخفّض من التكاليف 
التشغيلية للشركات المصّدرة للكيماويات من المنطقة، وسوف يحقق زيادة في العوائد 

بما يصل إلى 2.1 مليار دوالر للشركات المنتجة.

د. عبد الوهاب السعدون
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تدهور األمن الغذائي في اليمن

قال��ت منظم��ة األغذية والزراع��ة التابعة لألمم المتحدة )ف��او(  إن الصراع في 
اليمن يعرقل موسم زراعة المحاصيل وينذر بحدوث نقص غذائي.

وكشفت الفاو ان حوالي 11 مليونا من سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة 
يواجهون انعدام األمن الغذائي الش��ديد بينما يحتاج 16 مليونا إلى شكل من أشكال 
المساعدات اإلنسانية وال تتاح لهم إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب.

وتعثرت األس��واق وزادت أس��عار األغذية نتيجة لتفاقم األوضاع في وقت كان 
من المفترض أن تجري فيه زراعة محصول الذرة الرئيسي لعام 2015 إلى جانب 

حصاد محاصيل الذرة البيضاء.
ويعتم��د معظ��م س��كان اليمن في 
معيش��تهم على األراضي الزراعية 
ويس��تخدم نحو 90 % م��ن الموارد 
المائية اليمنية ف��ي الزراعة ومن ثم 
يتأثر اليمني��ون كثيرا بتعطل اإلنتاج 
الزراعي ج��راء الص��راع. ويعمل 

نحو ثلثي اليمنيين في الزراعة.

التقى وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور 
توفي��ق بن ف��وزان الربيعة على هام��ش اجتماعات 
الدورة الثانية للجنة الس��عودية البرتغالية المشتركة، 
مع وزير الخارجية البرتغالي روي ماش��يت ووزير 
البيئة والتخطي��ط اإلقليمي جورج داس��يلفا ووزيرة 
الزراع��ة والبح��ار الدكت��ورة اشونس��او ش��اتيفيش 
ووزي��ر االقتص��اد نتونيو بيري��ش دي ليما. وجرى 
خ��الل اللقاءات بحث الموضوعات المش��تركة التي 

تهم البلدين.
من جهة أخرى أقام نائب رئيس الوزراء البرتغالي 
الدكت��ور باولو بورتاش مأدب��ة غداء، تكريما لوزير 

التجارة والصناعة السعودي والوفد المرافق له.

لقاء صناعي سعودي برتغالي

أبقى قانون الشركات التجارية االتحادي الجديد في 
اإلم��ارات على وجوب أال يق��ل رأس المال الوطني 
ف��ي الش��ركات التي تؤس��س في الدولة ع��ن 51 % 
من رأس المال واس��تثنى من ذلك الح��االت التي يتم 
فيه��ا الحصول عل��ى موافق��ة مجلس ال��وزراء بناًء 
على اقتراح الوزير المختص بالتنس��يق مع السلطات 
المختصة. وأكد وزير االقتصاد س��لطان المنصوري 
أن القان��ون االتح��ادي الجدي��د رق��م 2 لس��نة 2015 
الخ��اص بالش��ركات التجارية، ال��ذي أصدره رئيس 
الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يشكل نقلة نوعية 
في االقتصاد الوطني وسيكون له شأن ودور كبيرين 
في تعزي��ز التنمية االقتصادية المس��تدامة في الدولة 
وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً ودعم سياسة التنويع 
االقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى 
اقتصاد المعرفة المس��تند على اإلبداع واالبتكار وفق 

“رؤية اإلمارات 2021” وأجندتها الوطنية.

التملك لشركات األجانب
بموافقة مسبقة

“جراندويلد” تحتفل بوضع العارضة الرئيسية

احتفلت “جراندويلد” 
ب�وض���ع ال�ع��ارض��ة 
الرئيس��ية إيذان��اً بب��دء 
بن���اء زورق���ي دع���م 
س����ري�ع ب�ط���ول 42 
مت��راً مصنوعي��ن م�ن 
األلمنيوم، وذلك لصالح 
شركة الفجيرة الوطنية 

للنق��ل البح��ري )FNSA(. وحضر نائب رئي��س مجل��س إدارة مجموعة الفجيرة 
الوطنية الش��يخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي مراس��م الحفل الذي يعلن انطالقة 

أعمال البناء.
وكان التوقي��ع على العقد الخاص ببناء هذه ال��زوارق قد تم من قبل نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في مجموعة الفجيرة الوطنية الش��يخ س��لطان بن صالح الش��رقي، 
والمدي��ر اإلداري لمجموع��ة الفجي��رة الوطني��ة س��يف الس��المي، ومدي��ر ع��ام 

“جراندويلد” لبناء السفن جمال العبكي.
وتتّس��ع زوارق الدعم الس��ريع ل�31 موظف من العاملين في المنشآت البحرية، 
وفيها منطقة ش��حن تبلغ مس��احتها 100 متر مربع تتس��ع ألكثر م��ن 70 طناً من 
البضائع على ظهر الزورق، وستكون الزوارق قادرة على تنفيذ عدة مهام كالمهام 
األمنية والنقل السريع لكوادر ومواد المنشآت البحرية وتزويد الوقود والمياه العذبة 

وغيرها.
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أمرت محكمة سويسرية شركة نفط اسرائيلية بدفع 
تعويضات بقيمة 1.1 مليار دوالر إليران، بسبب نزاع 
في شأن مشروع نفطي مشترك يعود تاريخه لما قبل 
الثورة االسالمية في العام 1979. ونقلت وكالة االنباء 
االيرانية الرس��مية أرنا عن مصدر قضائي، ان حكم 
االدانة صدر بحق شركة تاو االسرائيلية المسجلة في 
بنما، وانه قضى بإلزامها دفع 1.1 مليار دوالر لشركة 
النف��ط الوطنية االيرانية ني��وك. واوضح المصدر ان 
“الق��رار اصدرته محكم��ة تحكيم في سويس��را بناء 
على دعوى تقدمت بها طهران عام 1989”. وكانت 
الشركتان االيرانية “نيوك” واالسرائيلية “تاو” وقعتا 
في العام 1968 اتفاقا لنقل النفط االيراني الى اسرائيل 
عبر البحر االحمر. وبحس��ب المصدر فإن الش��ركة 
االسرائيلية لم تسدد للشركة االيرانية مستحقات قدرها 

450 مليون دوالر هي جزء من قيمة العقد.

محكمة تأمر اسرائيل
بدفع تعويضات إليران

احتفلت س��يتال، المش��روع المش��ترك بين كل من 
ألستوم، ومؤسسة مترو الجزائر، وفيروفيال، بتدشين 
موقع تجميع وصيانة عربات ترامواي س��يتاديس في 
عنابة - الجزائر، بحضور وزير الش��ؤون الخارجية 
الجزائري رمطام لعمامرة، وزير الصناعة والمناجم 
عب��د الس��الم بوش��وارب، وزير النقل عم��ار غول، 
وزير خارجية فرنس��ا لوران فابيوس، رئيس مجلس 
إدارة مؤسس��ة مت��رو الجزائ��ر عمر حدب��ي، رئيس 
مجل��س إدارة فيروفيال صالح مليك، رئيس س��يتال 
جيل اسبري، رئيس شركة ألستوم للنقل هنري بوبار 
الفارج، وكذلك رئيس ش��ركة ألستوم الجزائر هنري 
بوس��ري. ويعكس هذا المش��روع رغبة الحكومة في 
مواصلة تنمية الصناعة الوطنية، ما يصنع من عنابة 

مركزاً للتميز يخدم صناعة السكك الحديدية.

توقيع 15 اتفاقًا بين المغرب والسنغال

موقع جديد لـ“سيتال” الجزائرية

المغربي��ة  الحكومت��ان  وقع��ت 
والسنغالية خمسة عشر اتفاقا جديدا في 
ميادين مختلفة منه��ا القطاع العقاري 
والنقل والطاقة الشمسية خالل الزيارة 
التي ق��ام بها العاه��ل المغربي الملك 
محم��د الس��ادس الى الس��نغال، وذلك 
بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال، 

وفعالي��ات اقتصادية من البلدين، وتم تش��كيل مجموعة الدف��ع االقتصادي المغربية 
السنغالية المؤلفة من ممثلين عن القطاعات العامة والخاصة بهدف النهوض بالشراكة 
وتعزي��ز العالقات االقتصادي��ة. اما االتفاقات االخرى فه��ي تتعلق بالصيد البحري  
والتعليم واالبحاث واالستثمار وتمويل ثاني جامعات دكار بحسب الرئاسة السنغالية. 
وتض��اف االتفاقات ال���15 الى 13 اتفاقا تم توقيعها قبل الزيارة في ميادين عدة منها 

الجمارك والصناعة والصحة الحيوانية والسياحة والبيئة.

المغرب يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي

أك��د المكت��ب الوطن��ي للهيدروكارب��ورات 
والمع��ادن ف��ي المغ��رب أن النتائ��ج النهائي��ة 
الختب��ارات حقول الغاز إيجابية، وأن المغرب 
أصب��ح بإمكانه البدء ف��ي إنتاج الغ��از بمعدل 
140 أل��ف مت��ر مكع��ب يومي��ا ف��ي المنطقة 
الوسطى لحوض سبو بدءا من حزيران/يونيو 
2015. وأعلن المكتب المسؤول عن األبحاث 

المتعلقة بالمحروقات والمعادن، انتهاء عملية الحفر في “سبو”، وأن عملية التنقيب 
ستتضاعف بحوض ميمونة، متوقعاً أن تصل أشغال الحفر فيه لعمق 1521 متر.

يذكر ان عمليات التنقيب تتم عبر 3 شركات أجنبية متخصصة تعاقد معها المكتب، 
وهي: “جينيل”، “سان ليون”، و“سيريكل أويل”. ومن المتوقع أن ترتفع احتياجات 

المغرب للغاز الطبيعي إلى حوالي 5 مليارات  متر مكعب بحلول عام 2025.

مدير تنفيذي جديد لـ“سوناطراك” الجزائرية

اس��تلم المدير التنفيذي الجدي��د للمجموعة الجزائرية 
س��وناطراك أمي��ن معزوزي، مهامه  عل��ى رأس أكبر 
شركة نفطية إفريقية بعد التغييرات التي قام بها الرئيس 
الجزائ��ري عبد العزيز بوتفليقة في البنوك والش��ركات 
الحكومي��ة الكب��رى. وكان معزوزي 50 س��نة يش��غل 
من��ذ 2008 منصب مدير التخطيط واالس��تراتيجية في 
الشركة، وهو نجل وزير العمل األسبق في عهد الرئيس 

أمين معزوزيهواري بومدين، محمد السعيد معزوزي.
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ديون تونس ارتفعت 58 % منذ الثورة

قال وزير المالية التونسي سليم شاكر: إن ديون بالده 
ارتفعت بنحو %58 منذ الثورة في كانون الثاني/يناير 
2011 ، موضحاً أن هذه الديون بلغت 41 مليار دينار 
)21.6 ملي��ار دوالر( في ع��ام 2014 مقارنة ب� 26 
مليار دينار )13.7 مليار دوالر( في 2010. وأش��ار 
ش��اكر الى أن الديون تنفق في االستثمارات وفي دفع 

رواتب الموظفين العموميين عندما يكون هناك نقص في الموارد المالية للدولة.
وبحس��ب آخر احصائيات وزارة الش��ؤون االجتماعية، يش��غل القط��اع العام في 
تونس نحو 800 ألف ش��خص يتقاضون رواتب بقيم��ة 800 مليون دينار )421.5 
مليون دوالر( ش��هرياً. وأرجع الوزير التونس��ي ارتفاع مديونية بالده باألساس إلى 
تراج��ع مع��دالت النمو االقتصادي من 5.4 % قبل الث��ورة الى 3 % حالياً وتدهور 
س��عر صرف قيم��ة الدينار مقابل الدوالر واليورو والخس��ائر المالي��ة التي تتكبدها 
ميزانية الدولة بسبب التهرب الضريبي والتهريب وبسبب االقتصاد الموازي )غير 
الرس��مي(. وأوضح أن تونس تحتاج خالل الس��نوات العشر القادمة إلى 200 مليار 
دينار )105.3 مليارات دوالر( لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل للعاطلين.

سليم شاكر

تحذير دول الخليج من عدم كبح االنفاق

دعا مدير إدارة الشرق االوسط وآسيا الوسطى 
ف��ي صن��دوق النق��د الدولي مس��عود أحم��د دول 
المنطقة المصدرة للنفط الى ضرورة كبح االنفاق 
الحكومي بم��ا ال يؤثر على النمو، بهدف مواجهة 
تطورات اس��عار النفط، الفت��اً الى أنه بإمكان هذه 
ال��دول اغتنام هبوط الخام  لتخفي��ض دعم الطاقة 

الذي ال يزال كبيرا.
واش��ار الى انه من المتوق��ع أن تتأثر موازنات 

البلدان المصدرة للنفط  في المنطقة  بشكل حاد بهبوط أسعار الخام، حيث تتناقص 
أرص��دة المالية العامة لتص��ل إلى عجز يبلغ 8.5 % من إجمال��ي الناتج المحلي، 
وم��ن المتوقع أن يتحول فائض الموازن��ة البالغ 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي 
في عام 2014 في مجلس التعاون الخليجي إلى عجز قدره 8 % من إجمالي الناتج 
المحل��ي في عام 2015، كذلك سيتس��ع عج��ز المالية العامة ف��ي البلدان االخرى 

المصدرة للنفط.
 ودعا أحمد دول المنطقة الى التراجع عن نموذج النمو القائم على النفط والتوجه 
إلى نموذج جديد يصبح فيه القطاع الخاص ذو االنشطة المتنوعة باعتباره محركا 
للنمو االقتصادي بما يوجد فرصا للعمل، لكنه لفت في المقابل  الى أن  هذه الدول 
تمكن��ت م��ن الحفاظ على نموها المطرد، رغم انخفاض أس��عار النفط إلى النصف 
منذ حزيران/يونيو 2014، عازياً هذا االمر الى استخدام االحتياطيات المالية التي 

تراكمت لديها على مدار العقد الماضي.

مسعود أحمد
قال  المبعوث الخاص 
ل����وزارة الخ�ارج�ي�����ة 
األميركية لشؤون الطاقة 
آموس خوكس����تاين: ان 
الواليات المتحدة ترفض 
تمرير أنب��وب جديد بدل 
“السيل الجنوبي” لتوريد 
إل��ى  الروس�����ي  الغ�از 

أوروبا.
وأعلن وزي��ر اإلصالح اإلنتاجي والبيئة والطاق�ة 
اليوناني بانويوتي�س الفازانيس، أن حكومة بالده تؤيد 
من دون قيد أو ش��رط مش��روع تمرير االنبوب عبر 
األراضي اليونانية. وقال الفازانيس: ان بالده  تعتبر 
أن هذا المش��روع س��يصب في مصالحه��ا القومية، 

وسيكون مربحا اقتصاديا وسيجلب أرباحاً مباشرة.

واشنطن تعرقل توريد
الغاز الروسي عبر اليونان

بانويوتيس الفازانيس

فالديمي��ر  البيالروس��ي  المالي��ة  وزي��ر  كش��ف 
زينوفسكي أن بالده ستحصل من الصين على قرض 
بقيم��ة 7 ملي��ارات دوالر. وأوض��ح خ��الل المنتدى 
التجاري الصيني البيالروس��ي في مينس��ك بحضور 
رئيسي البلدين ألكس��ندر لوكاشينكو وشي جين بينغ، 
أن الصين س��تقدم قرضي��ن، األول بقيمة 3 مليارات 
دوالر على شكل امتيازات، والثاني بقيمة 4 مليارات 

كقرض للبنوك من أجل تمويل المشاريع التجارية.
في السياق نفسه وقع البنكان، المركزي البيالروسي 
والش��عبي الصيني، اتفاقية مقايضات مالية بالعملتين 
الوطنيتي��ن بقيمة 1.2 مليار دوالر ولمدة 3 س��نوات. 
وأشار البنك المركزي البيالروسي إلى أن هذه الصفقة 
ستنشط الحسابات والتعامالت المالية باليوان الصيني 

والروبل البيالروسي بين شركات البلدين.

الصين تدعم بيالروسيا
بـ7 مليارات دوالر

38



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2015

كشفت  شركة غوغل 
العمالق��ة  األميركي��ة 
أن  اإلنترنت  لخدم��ات 
الجديدة  المالية  المديرة 
للش��ركة روث بورات 
س��وف تتقاضى حزمة 
عن  تزي��د  مس��تحقات 

سبعين مليون دوالر.
وكانت بورات )57 عاما( تشغل نفس المنصب في 
مجموعة مورغان ستانلي للخدمات المالية، وأعلنت 
غوغ��ل في آذار/م��ارس 2015 انتقالها إلى صفوفها  
لتشغل منصبي المدير المالي ونائب الرئيس. وسيبلغ 
راتبها األساسي العام الجاري 650 ألف دوالر إضافة 
إلى 5 ماليي��ن دوالر مكافأة على توقيع عقد التعيين، 
عالوة على حصة من األسهم بقيمة 25 مليون دوالر. 
وفي عام 2016، س��تحصل بورات على منحة بقيمة 
40 ملي��ون دوالر تتقاضاه��ا كل عامين، إضافة إلى 
راتبها الس��نوي األساس��ي، وكانت ب��ورات تتقاضى 
م��ا بي��ن 8 و11 مليون دوالر خالل فت��رة عملها في 
مجموعة مورغان س��تانلي، واش��تهرت باس��م أقوى 
ام��رأة في وول س��تريت وحصلت عل��ى لقب أفضل 

مسؤول مالي في قطاع الخدمات المالية عام 2014.

70 مليون دوالر دخل مديرة “غوغل”

روث بورات

كش��ف المدير العام 
الجزائري��ة  للش��ركة 
للنقل بالسكك الحديدية 
ياس��ين بن ج��اب هللا، 
إط��الق  ق��رب  ع��ن 
قطار  مشروع إلنشاء 
لنقل  الس��رعة  عال��ي 

المس��افرين في البل��دان المغاربي��ة الثالثة المغرب- 
الجزائ��ر- تونس. وأوض��ح أنه ت��م تخصيص مبلغ 
127 مليار دينار جزائري )1.3 مليار دوالر( لتنفيذ 
الخط��ة والش��روع فيه��ا منذ ع��ام 2014 من خالل 
التق��دم بطل��ب اقتناء 30 قط��ارا لنق��ل البضائع من 

شركات أميركية و17 قطارا من شركات فرنسية.

مشروع قطار يربط البلدان المغاربية

ياسين بن جاب هللا

سويسرا تتصدر قائمة الدول األكثر سعادة

أظه��ر تقرير الس��عادة العالمي لع��ام 2015، أن 
أغلب الدول التي يشعر مواطنوها بالسعادة تقع أعلى 
خط االس��تواء، وأن الدول األقل سعادة تقع جميعها 
ف��ي الصحراء األفريقية الكبرى أو جنوبها. وجاءت 
سويس��را في المرك��ز األول بينما ج��اءت الواليات 
المتحدة في المركز ال�25 من بين ال�158 دولة التي 
يغطيها المس��ح، الذي تم الحص��ول على بياناته من 
معه��د “غال��وب”، واحتلت الياب��ان المركز ال�21، 
والصين ال�84. أما فيم��ا يتعلق بالدول العربية، فقد 

ج��اءت اإلمارات في المركز ال�20 عالمياً، تلتها س��لطنة عمان في ال�22، قطر في 
ال�28، السعودية في ال�35، الكويت في ال�39، والبحرين في ال�49.

إبطاء وتيرة التوسع في قطاع الحديد الخام

“بي.اتش.بي.بيليت��ون”  تس��عى 
إلبط��اء وتيرة خططها للتوس��ع في 
قطاع الحديد الخام لتصبح أول شركة 
تعدي��ن كبرى تأخذ مثل هذه الخطوة 
في ظ��ل هبوط حاد ألس��عار الخام. 
وقال��ت ثالث أكبر منتج للحديد الخام 
ف��ي العالم، انها س��ترجئ مش��روع 

ميناء أوس��ترالي كان من ش��أنه أن يزيد االنتاج 20 مليون طن إلى 290 مليون طن 
سنويا بحلول منتصف العام 2017. ورغم أن الخفض في االنتاج يشكل جزءا ضئيال 
بالمقارن��ة مع التجارة المحمولة بحرا البالغ��ة 1.3 مليار طن، إال إنه مهم في ضوء 
وضع بي.اتش.بي كمنتج رائد. وهوى سعر خام الحديد في العقود الفورية 60 % في 
2014 عقب زيادة هائلة باالنتاج، ويلقي محللين وبعض مس��ؤولي الشركات باللوم 
فيها على مبالغة من جانب الشركات الكبرى بتقدير الطلب الصيني على الواردات.

تباطؤ اقتصاد أفريقيا جنوبي الصحراء

خف��ض البن��ك الدولي توقعاته لنم��و الناتج المحلي 
اإلجمال��ي ألفريقي��ا جنوبي الصح��راء إلى 4 % في 
2015 م��ن 4.5 % في 2014 نظرا لهبوط أس��عار 
النفط والسلع األولية األخرى. وقال نائب رئيس البنك 
الدولي ألفريقيا مختار ديوب: على الرغم من الرياح 
المعاكسة، فإن افريقيا جنوبي الصحراء ال تزال تنمو، 
وانتهاء دورة أسعار السلع األولية فائقة االرتفاع يتيح 

مختار ديوبالفرصة للمضي بالموجة التالية من اإلصالحات.
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أميركا قد تفقد نفوذها االقتصادي

ألق��ى وزير الدفاع األميركي أش��تون كارت��ر بثقله وراء 
محاول��ة حكومة الرئيس باراك أوبام��ا تمهيد الطريق أمام 
إب��رام اتفاق تجاري يش��مل دوال في منطقة آس��يا والمحيط 
اله��ادئ، وقال: ان الوقت ينفد وان نف��وذ الواليات المتحدة 
واس��تقرار تلك المنطقة ف��ي خطر من دون ذل��ك االتفاق، 
وتسعى 12 دولة إلبرام إتفاقية تجارية تعرف بإتفاق الشراكة 
عبر المحيط الهادئ، لكن تأخي��رات الكونغرس األميركي 
في اس��تكمال قانون س��لطة الترويج التجاري الذي يحتاجه 

أوباما لتسهيل تمريره بالكونغرس أثارت شكوكا حول إمكانية إبرام اإلتفاقية.
أشتون كارتر

ذك��رت بيانات لمكتب إحصاءات العمل “س��ي إن 
إن موني”، ان األميركيي��ن ذوي الدخول المنخفضة 
ينفقون أكث��ر مما يحصلون عليه من أجر، ما يدفعهم 
إل��ى اللجوء لالقت��راض. ويحصل ال���30 % األدنى 
دخالً على 14 ألف دوالر س��نوياً في المتوسط تشمل 
اإلعان��ات الحكومية، لكنهم ينفقون أكثر من 25 ألف 
دوالر أو 182 % من دخلهم السنوي على االحتياجات 

األساسية مثل الغذاء، اإلسكان والنقل.
يذكر أن تلك المجموعة تشمل مواطنين كبار السن 
وطالبا، والعديد من األس��ر ذات الدخول المنخفضة، 
في حين تحصل الطبقة المتوس��طة على دخل سنوي 
يزي��د قليالً ع��ن 54 ألف دوالر في المتوس��ط وتنفق 
48 أل��ف دوالر أو 89 % م��ن دخله��ا س��نوياً. بينما 
يجني األثرياء 166 ألف دوالر أميركي سنوياً ولكنهم 

 101 ينفقون 
دوالر  أل��ف 
فق��ط، وه��و 
م��ا يمّكنه��م 
اإلدخ�ار  من 

للمستقبل.

نسب أنفاق األميركيين
من دخلهم

أكبر مجمع للغاز الصناعي في العالم

قال بيان: إن مش��روعا مشتركا بين شركة أير 
برودكت��س األميركية وأكوا القابضة الس��عودية 
حصل على عقد من شركة أرامكو السعودية لبناء 
وتملك وتش��غيل أكبر مجم��ع للغاز الصناعي في 
العالم. وسيورد المشروع الذي تبلغ قيمته ملياري 
دوالر، 55 أل��ف طن يوميا من النيتروجين و20 
ألف ط��ن م��ن األكس��جين لمصف��اة أرامكو في 

ج��ازان جنوب غرب الس��عودية. ومن المتوقع أن يكتمل مجم��ع فصل الهواء في 
حزيران/ يونيو 2018. وبموجب االتفاق تش��تري أرامكو النيتروجين واألكسجين 
لمدة 20 عاما، وس��يكون المشروع مملوكا لش��ركة أير برودوكتس بنسبة 25 % 

وأكوا القابضة بواقع 75 %.

تضع كينيا اللمسات 
النهائي��ة عل��ى قوانين 
لتيس��ير عمل  ته��دف 
البن��وك األجنبي��ة في 
الب��الد، كم��ا ترغ��ب 
ف��ي اس��تضافة مركز 
مقاصة للعملة الصينية 
مع سعي البلد االفريقي 
للتح��ول إل��ى مرك��ز 

مال��ي في المنطقة. وقال وزي��ر المالية الكيني هنري 
روتش: ان التش��ريع الجديد الخاص بالبنوك سيسمح 
للبنوك العالمية الت��ي تملك عمليات في كينيا باللجوء 
إل��ى محاكم ف��ي لندن وهيئ��ات تحكي��م دولية أخرى 
لتس��وية النزاعات التجارية وهي خطوات ينظر إليها 

باعتبارها ضرورية لطمأنة المستثمرين.

كينيا تسعى للتحول
الى مركز مالي

هنري روتش

تحسن مناخ قطاع األعمال في روسيا

أك��د الرئيس الروس��ي فالديمي�ر بوتي���ن أن مناخ 
قطاع األعمال في روسيا قد تحسن في اآلونة األخيرة، 
الفت��اً إل��ى أن وتيرة تطور قط��اع األعمال الصغيرة 
والمتوس��طة ال تزال بطيئة. وقال: ان قطاع األعمال 
الصغيرة والمتوس��طة المتمثل بأصحاب المش��اريع 
الفردي��ة والش��ركات الصغيرة ال ي��زال ينمو ببطء، 
منوها بأن مس��اهمة ه��ذا القطاع ف��ي الناتج المحلي 

اإلجمالي للبالد ال يتجاوز 21 %، في حين تبلغ مساهمته في الدول ذات االقتصادات 
المتقدمة، أكثر من 50 %. وأضاف: ان بالده بحاجة إلى آليات تفاعل بين الحكومة 
وقطاع األعمال ش��فافة وغير فاس��دة، مشيرا إلى أن خلق بيئة مناسبة في كل منطقة 
وبلدية هو شرط أساسي لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن دون ذلك لن 

يكون دعم الحكومة المتمثل في المزايا والمنح والمعاملة التفضيلية فعاال.

فالديمير بوتين
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طالبت موسكو فرنسا بتعويض قدره 1.163 مليار 
يورو جّراء إلغاء عقد لتسليم ناقلتي طائرات هليكوبتر 
من طراز “ميس��ترال”. وذكر مصدر روسي مقرب 
من س��ير المفاوضات أن التعويض ال��ذي تطالب به 
موسكو هو اقل بقليل من قيمة العقد ،الفتاً الى ان بالده 
أدخل��ت ضمن التعويض نفقات تدريب وترتيب إنتاج 

أجزاء من الناقلتين في روسيا وغيرها.
من جهته، كرر المتحدث باس��م الكرملين ديمتري 
بسكوف اس��تعداد روس��يا لتقاضي تعويض مالي إذا 
ألغت فرنسا الصفقة، مشدداً على أن المسألة ال تشكل 

موضوعاً مهماً إلثارة الخالف بين البلدين.
يذك��ر أن صحيفة كومرس��انت الروس��ية اليومية  
كانت قد ذك��رت أن باريس عرضت دفع تعويضات 

لروسيا  بقيمة 785 مليون يورو إللغاء الصفقة.

موسكو تطالب باريس
بـ1.163مليار يورو

توقع استمرار انكماش اقتصاد أوكرانيا
رسمت التوقعات الجديدة للبنك 
األوروب��ي لإلنش��اء والتعمي��ر 
قلي��ال  إش��راقا  أكث��ر  ص��ورة 
لمنطقته التي تضم 35 دولة لكن 
البنك توقع أن ينكمش االقتصاد 
األوكراني أكثر من المتوقع هذا 

العام بنسبة 7.5 % .
البن��ك  توقع��ات  وأش��ارت 

الجديدة إلى تباين متزايد في األداء االقتصادي لدول المنطقة إذ يطغي تأثير التوترات 
بش��أن أوكرانيا على بوادر تحس��ن في أماكن أخرى. وفي حين تشير التوقعات إلى 
أن االقتصاد األوكراني سينكمش أكثر من العام الماضي وبمعدل أكبر من نسبة ال�5 
% التي توقعها البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير في كانون الثاني/يناير 2015، من 
المتوقع أن تشهد اقتصادات رئيسية مثل بولندا صعوداً نتيجة النخفاض أسعار الفائدة 

إلى مستويات قياسية في الداخل وفي منطقة اليورو أكبر أسواقها للتصدير.
وفي الس��نوات القليلة الماضية توس��ع البنك في نطاق عمله ليضم منغوليا وتركيا 
والبلدان المتأثرة بش��كل مباشر أو غير مباشر بالربيع العربي مثل المغرب ومصر 

وتونس واألردن.

العالقات بين بريطانيا واالتحاد األوروبي

كش��فت وثائ��ق لبن��ك إنكلت��را، ان البن��ك  يدرس 
حاليا المخاطر االقتصادي��ة التي قد تنجم عن خروج 
بريطانيا م��ن االتحاد األوروبي. وقد تؤثر الدراس��ة 
الت��ي يجريها المصرف المركزي البريطاني بش��كل 
كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العالقات 
بين بريطانيا واالتح��اد األوروبي، وكان يفترض أن 
تبقى س��رية لكنها ارس��لت عن طريق الخطأ إلى أحد 
الصحافيين. ويأتي نش��ر هذه المعلوم��ات في الوقت 
الذي أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
حملته لمفاوضات تهدف إلى تعديل ش��روط عضوية 

ب��الده في االتح��اد. ويأمل كاميرون في أن يتمكن من تقديم سلس��لة إصالحات بهذا 
المج��ال إلى الناخبين البريطانيين قبل اس��تفتاء حول عضوي��ة بريطانيا في االتحاد 

األوروبي وعد بتنظيمه بحلول 2017.
وق��ال بنك إنكلترا في بيان: وصلت معلومات متعلقة بعمل مبرمج وس��ري للبنك 
حول النتائج الممكنة إلعادة تفاوض واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا إلى االتحاد 
األوروبي إلى الجمهور. وأضاف: يجب أال يعتبر قيام البنك بعمل كهذا حول سياسة 
معلنة للحكومة مفاجئاً، وهناك سلسلة من القضايا االقتصادية والمالية التي تظهر في 
إطار إعادة التفاوض واالس��تفتاء الوطني، مؤكداً أنها “واحدة من مس��ؤوليات البنك 

تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة بأهدافه”.

ديفيد كاميرون

اقتربت الدانمارك من أن تصبح اول دولة في العالم 
تس��تغني تماماً عن  العمل��ة الورقية  بعد أن أصدرت  
الحكومة قراراً يُسقط عن تجار التجزئة االلتزام بقبول 
الدف��ع النقدي اعتباراً من مطل��ع عام 2016. ويهدف 
قرار الحكوم��ة الدانماركية لحفز النم��و االقتصادي 
وتقلي��ص النفق��ات وزي��ادة اإلنتاجية في الش��ركات 
المحلي��ة. وقالت مجموعة فينا نس��راديت الصناعية: 
إن هذه الخطوة س��تعفي الش��ركات من تكاليف األمن 
وأعب��اء إدارة التغيير واألوراق النقدية. وعلى الرغم 
م��ن أن الخط��وة الحكومي��ة تمثل تغييراً مهم��اً، فإن 
المواطنين الدانماركيين قد عزفوا بالفعل عن استخدام 
األوراق النقدي��ة والعمالت المعدنية منذ فترة ليس��ت 
بالقصيرة. ويس��تخدم ثلث س��كان الدانم��ارك تقريباً 
MO�  تطبي��ق بنك دانس��ك المعروف ب�موباي��ل باي

BILE PAY لتسديد ثمن مشترياتهم.

الدنمارك تستغني عن األوراق النقدية
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تصديرية بامتياز.
وفيما اعتبر أن “اقتصادنا متعب ومرهق”، 
ق��ال: إننا لن نفقد االمل ولن نستس��لم. فنحن 

شعب ال يعرف االحباط واليأس.
قزي

من جهته، أكد وزير العمل س��جعان قزي 
وقوف��ه الى جانب الجمعي��ة والتزامه حماية 
الي��د العاملة اللبنانية،  داعي��اً في الوقت ذاته 
الصناعيين والتجار الى االستثمار في لبنان 

إليجاد فرص عمل للبنانيين.
وش��دد ق��زي عل��ى أهمي��ة الصناعة في 
مكافح��ة الهج��رة قائ��اً: كلم��ا زاد تصدير 
الصناعة تضاعف وجود شبابنا وشاباتنا في 
لبنان. وكلما انخفض تصدير الصناعة زادت 

هجرة اللبنانيين الى الخارج.
الحاج حسن

ثم ألقى الحاج حس��ن كلمة لف��ت فيها الى 
أن قطاع “الفرانش��ايز” يساهم في “تصدير 
المعرف��ة والمنتجات اللبنانية ال��ى الخارج، 
ويش��كل جزءاً من الصادرات الصناعية الى 
الخارج”. وقال: ان هذا األمر يجب ان ينمو 
اكث��ر وعلينا ان نعمل معاً لتنمية هذا القطاع 
الذي يس��اهم ب�4 % من الناتج المحلي اي ما 

يوازي 2.4 مليار دوالر.
خليل

وس��لط وزي��ر الم��ال عل��ي حس��ن خليل 

الض��وء عل��ى اهمي��ة قط��اع الفرانش��ايز، 
معتب��راً ان “لبنان من اكث��ر البلدان العربية 
حراكاً في ما يتعلق بنش��اط االمتيازات، وقد 
اثبتت الجمعية اللبناني��ة لتراخيص االمتياز 
انها ق��ادرة على فتح آفاق جدي��دة من العمل 
واالبداع واالنتش��ار من خال ما تس��تخدمه 
من اس��اليب حديث��ة. ويبقى علين��ا ان نركز 
على تعزيز قدرات منتجاتنا ونفتح االس��واق 
امامها في الخارج. وعلينا أيضاً تفعيل عمل 
الممثليات الديبلوماسية في الخارج واشراكها 
في مس��ار دعم هذا العمل الذي سيس��اهم في 

تعزيز اقتصادنا”.
واعتبر “ان مس��اهمة قط��اع االمتيازات 
في الناتج المحلي جيدة، ونتطلع الى زيادتها 
وه��ي قادرة كذلك على المحافظة على ارثنا 
المتجذر في الكثير م��ن المجاالت”، محذراً 
م��ن س��لبيات “االغراق التي تعط��ل قدرتنا 

على االفادة من انتاجنا الوطني”.
وش��دد خلي��ل عل��ى “الش��راكة الحتمي��ة 
واألكي��دة والضرورية بي��ن القطاعين العام 
والخ��اص وأن ي��ؤدي كل قط��اع دوره وأن 
تتحمل الدولة مسؤوليتها في إرساء القوانين 
والنظم التي تش��جع وتدعم ف��ي هذا المجال 
وتساعد في حماية ودعم االقتصاد من خال 
الخاص معاً”.توزيع عادل ل��أدوار يحفظ الدولة والقطاع 

مشاركة وزارية واقتصادية في “األعمال ما وراء الحدود”

اجماع على أهمية قطاع “الفرانشايز” ودعم لبناني رسمي
ش��هد منت��دى Bifex 2015 الذي نظمته 
)LFA( الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز
مشاركة واسعة من السياسيين واالقتصاديين 
والمهتمين بالش��ؤون االقتصادية واالعمال 
واالستثمار، ما يعكس أهمية قطاع تراخيص 
االمتياز ف��ي لبنان البالغ حجم��ه 2.4 مليار 
دوالر )أو 4 % من الناتج المحلي االجمالي( 
والذي س��اهم في إيجاد نحو مئة الف فرصة 
عمل. ورعى افتتاح المنتدى الذي عقد تحت 
عن��وان “األعمال م��ا وراء الحدود” رئيس 
مجلس ال��وزراء تمام س��ام ممث��ا بوزير 
الس��ياحة ميش��ال فرعون بحض��ور وزراء 
الم��ال علي حس��ن خليل والصناعة حس��ين 

الحاج حسن والعمل سجعان قزي.
واش��اد ال��وزراء األربع��ة بال��دور الذي 
تؤديه الجمعية اللبناني��ة لتراخيص االمتياز 
ف��ي االقتصاد الوطني، ال س��يما في تطوير 
ثقافة االمتيازات والعامات التجارية اللبنانية 
وتوس��عها وانتش��ارها. وابدوا اهتماما كبيرا 
بتنمية العامات التجارية اللبنانية وتوس��عها 

دعماً لاقتصاد اللبناني.
فرعون

وألق��ى وزي��ر الس��ياحة ميش��ال فرعون 
كلم��ة لفت فيها الى “أهمي��ة تطوير ظاهرة 
تراخي��ص االمتياز ف��ي القطاع الس��ياحي 
ونجاحه��ا في صنع مفاهي��م جديدة تضاهي 
ث��م  وم��ن  المتط��ورة  البل��دان  مؤسس��ات 
تصديره��ا وتطبيقه��ا ف��ي الخ��ارج عب��ر 

تراخيص امتياز بنماذج قانونية مختلفة”.
عربيد

ب��دوره، الق��ى رئي��س الجمعي��ة اللبنانية 
لتراخيص االمتياز شارل عربيد، كلمة قال 
فيها: اننا في لبن��ان بحاجة التخاذ مبادرات 
خاقة. واذا كان يصع��ب علينا حالياً جذب 
المهتمي��ن بقطاعاتن��ا االنتاجية، قررنا نحن 
ان نذه��ب اليه��م حاملي��ن معن��ا منتجاتن��ا 
وخدماتن��ا وافكارن��ا وامتيازاتنا مس��تعينين 
بصداقاتن��ا الدولية وباالنتش��ار اللبناني في 
العالم، نوح��د الجهود كي يصبح لبنان حالة 
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مرك��ز في مص��ر لتخزين ونق��ل وتداول القمح الروس��ي 
وتصدي��ره إلى األس��واق المجاورة. كما تح��دث عن زيادة 
التبادل التجاري، الذي بلغ 5.5 مليارات دوالر عام 2014 
بزيادة تقدر ب�80 % مقارنة بعام 2013، وذلك نتيجةً لزيادة 

الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا.
أض��اف: ان هناك العديد من مجاالت التعاون التي يمكن 
تطويرها، من بينها: إنتاج الدواء، والنقل الجوي لزيادة أعداد 
السائحين الروس الوافدين إلى مصر الذين بلغ عددهم ثالثة 
ماليين س��ائح في عام 2014. كما عرض الوزير الروسي 
التع��اون في مجال إنش��اء خط��وط جديدة لمت��رو األنفاق 
وتصنيع عربات المترو، فضالً عن إمكانية إنش��اء مراكز 
لتجميع السيارات الروسية في مصر، وتحديث المشروعات 

التي سبق أن أقامها االتحاد السوفيتي في مصر.
وذكر الوزير الروسي أنه تم االتفاق مع وزارة الصناعة 
والتج��ارة المصري��ة على وضع خارط��ة طريق من أجل 
الوقوف على أفضل السبل لجذب االستثمارات الروسية إلى 
مصر في مختلف مجاالت التعاون التي تمت اإلشارة إليها، 

وضمان استمراريتها ونجاح أعمالها.
بوابة للمنطقة العربية واإلفريقية

وذكر الس��فير عالء يوس��ف، المتحدث الرس��مي باس��م 
الرئاسة المصرية، ان الرئيس أكد  ترحيب مصر واستعدادها 
للتعاون مع الجانب الروس��ي في مختلف المجاالت التي تم 
طرحه��ا، وأنه يتعين البدء باالتفاق عل��ى محددات تنفيذها 
للشروع بتحويلها إلى واقع ملموس يحقق المنفعة المشتركة 
للبلدي��ن، أخذاً في االعتبار توافر العمالة المصرية الُمدربة 
بأجور مناس��بة، والموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي 

يجع��ل منها بواب��ة للمنطق��ة العربية 
والقارة اإلفريقية اللتان تمثالن س��وقاً 
ضخمة للمنتجات الروسية، فضالً عن 
أن افتتاح قناة السويس الجديدة سييسر 
من حركة المالحة الدولية وس��يطرح 
فرصاً واع��دة لالس��تثمار في منطقة 
القن��اة. وأك��د أن مصر ترح��ب دائماً 
بالسائحين الروس وتأمل في مضاعفة 

أعدادهم خالل المرحلة المقبلة.
كما تم خالل اللقاء، تناول التطورات 
للتج��ارة  منطق��ة  بإقام��ة  الخاص��ة 
الحرة بين مص��ر واالتحاد الجمركي 
األوراسي الذي يضم كالً من روسيا، 
وكازاخستان، وبيالروسيا، وأرمينيا. 
والتقى القائ��د العام للقوات المس��لحة 
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي الفريق 
أول صدقي صبحي بالوزير الروسي، 
واس��تعرض الجانب��ان الموضوعات 
ذات االهتمام المش��ترك، وبحثا عدداً 
الش��راكة  لتدعي��م  االتفاقي��ات،  م��ن 

والتعاون بين البلدين.
وأش��اد مانتوروف بجه��ود القوات 
محارب��ة  ف��ي  المصري��ة  المس��لحة 
اإلرهاب وإرس��اء دعائم االس��تقرار 
آمناً لالستثمار.واألمن في المنطقة، بم��ا يوفر مناخاً 

مفاوضات روسية مصرية لتعزيز التعاون العسكري والمدني

صفقات جديدة ضخمة حول طائرات ومنظومات دفاع جوي
تتف��اوض روس��يا مع مص��ر لعقد 
صفق��ات جدي��دة ضخم��ة ف��ي مجال 
التعاون العس��كري التقن��ي لتزويدها 
بالطائ��رات والمروحي��ات، واآلليات 
البرية ومنظومات الدفاع الجوي. وقال 
وزي��ر الصناع��ة والتجارة الروس��ي 
ديني��س مانت��وروف: مصر ش��ريكنا 
التقليدي في مجال التعاون العس��كري 
والتقن��ي، وحاليا ن��رى إمكانية إلبرام 
عقود جديدة إضافة إلى العقود القائمة. 
وعلى الصعيد المدني تتفاوض روسيا 
م��ع مصر على صفقة لبيع 24 طائرة 
مدني��ة روس��ية الصن��ع م��ن ط��راز 
“سوخوي سوبرجت 100” لشركات 
الطيران المصرية. وقال مانتوروف: 
إن الطرفين يناقشان إمكانية توريد 12 
طائرة من طراز “سوخوي سوبرجت 
100”، م��ع احتمال زيادته��ا بمقدار 
12 طائ��رة أخ��رى في وق��ت الحق، 
مشيرا إلى أن تسليم الدفعة األولى من 
الطائرات للجانب المصري قد يتم في 

نهاية العام 2016.
جذب االستثمارات الروسية

وتأت��ي ه��ذه ِاالخبار بعد أس��تقبال 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيس��ي 
وزي��ر الصناعة والتجارة الروس��ي،  
ديني��س مانت��وروف، ف��ي حض��ور 
وزي��ر التجارة والصناع��ة المصري 
منير فخري عبدالن��ور. ومن الجانب 
الروسي كل من الس��فير الروسي في 
القاهرة، ونائب وزير المالية الروسي، 
االس��تثمار  صن��دوق  ع��ام  ومدي��ر 

الروسي المباشر.
واِستعرض الوزير الروسي خالل 
االجتماع عدداً من المجاالت التي قام 
ببحثها خالل زيارت��ه إلى القاهرة مع 
المعنيين بهدف  الوزراء المصريي��ن 
تعزيز وتطوير التع��اون بين البلدين، 
حي��ث طرح أفكاراً عدة أهمها إنش��اء 
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بي��ن عائدات تل��ك الدول م��ن تصدير النفط 
والغاز وبين الدوالر األميركي إلى احتفاظها 
بمعظ��م احتياطياتها من العم��ات األجنبية 
بال��دوالر األميرك��ي. ومن أب��رز الجوانب 
األخرى لهذا الموضوع، أن اليوان الصيني 
لي��س عملة قابلة للصرف بالكامل بعد، ما قد 
يحد من جاذبيته كعملة احتياط دولية في نظر 

البنوك المركزية.
مفاجئة نهاية العام

وأوضح ديفيس ه��ول قائاً: لكن الموقف 
الراهن قد يتطور بالتزامن مع النمو السريع 
لحج��م التج��ارة النفطية وغي��ر النفطية بين 
الصي��ن ودول مجل��س التع��اون الخليج��ي. 
وم��ع التوجه��ات األخي��رة ألس��عار النفط، 

يمكننا القول إن تطور أسعار سلعة واحدة لم 
يؤثر ابداً بش��كل مباشر في أسواق العمات 
األجنبية بالقدر الذي نش��اهده حالياً. وأحدثت 
اآلث��ار الصادمة لقرار منظم��ة أوبك حماية 
حصتها الس��وقية والمحافظة على مستويات 
إنتاجها المرتفعة في ش��هر تش��رين الثاني/ 
نوفمب��ر الماضي، موج��ات صادمة غيَّرت 
مع��ادالت أس��عار الصرف بش��كل ملحوظ 
في أس��واق العم��ات األجنبي��ة. وأدى هذا 
االستقطاب المتمحور حول النفط إلى إخراج 
أسواق العمات األجنبية من سباتها الشتوي 
واس��تعادتها لنشاطها في تس��عير العمات. 
وتمثل��ت اآلثار الجانبية غي��ر المرغوب بها 
له��ذا التط��ور في اس��تعادة أس��عار صرف 
الدوالر األميركي لقوتها قاطرةً معها أسعار 

صرف العمات الخليجية.
وأدى هذا الوضع الحِرج والتأثير المضاد 
للتضخم لس��يناريو “أسعار النفط المنخفضة 
والدوالر األميرك��ي القوي” إلى إعادة خلط 
تامة لألوراق. وبرز في هذا السياق رابحون 
وخاس��رون نتيجة تخفيف البنوك المركزية 
منذ مطلع العام الحال��ي تدريجياً للقيود التي 

كانت تفرضها سياساتها النقدية.
واختتم ديفيس هول بالقول: إن عدد أنصار 
معسكر التطبيع الذي افتقر إلى التأييد الكافي 
حت��ى اآلن أخذ يتنامى منذ أن حذَّر فرع بنك 
االحتي��اط الفيدرال��ي ف��ي نيوي��ورك من ان 
االرتفاع األخير في أس��عار صرف الدوالر 
ق��د يقلِّص إجمالي النات��ج المحلي األميركي 
لعام 2015 بنس��بة 0.6 %. ونحن نعتقد أن 
مي��زان المخاطر والمنافع أخذ يميل بش��كل 
أقل فأقل لمصلح��ة الدوالر األميركي، بعيداً 
عن الهوس المف��رط بوجود احتمال لتخارج 
كبير من الدوالر. وبمرور الزمن، فس��وف 
تس��تعيد بع��ض العمات العالمية الرئيس��ية 
البديلة للدوالر قوة أس��عار صرفها وتفاجئنا 
بحلول نهاية العام الحالي بواقع جديد يختلف 
عام 2014.عن الهيمنة المنفردة للدوالر األميركي خال 

 ديفيس هول

نمو حجم التجارة والنفط يفرض تحديات اقتصادية

دول مجلس التعاون تشهد تنامي أهمية اليوان الصيني

االرتفاع األخير
في أسعار صرف الدوالر

قد يقلِّص إجمالي
الناتج المحلي األميركي

لعام 2015

أك��د خبير في أس��واق العم��ات من بنك  
كري��دي اغريك��ول بريف��ت بنك في س��ياق 
مداخل��ة أجراها خال اجتماع مائدة إعامية 
مستديرة نظمها البنك في مكاتبه في دبي، أن 
دول مجلس التعاون الخليجي س��وف تش��هد 
نم��واً ملحوظاً ف��ي حجم تعاماته��ا باليوان 
الصيني لتلبية احتياجات التعامات التجارية 
واالس��تثمارية المتنامية بي��ن الصين ودول 
المجلس وسائر دول منطقة الشرق األوسط.

عملة االحتياط الدولية
وق��ال الرئيس العالمي لدائرة استش��ارات 
العم��ات األجنبي��ة والمع��ادن الثمينة للبنك 
ديفيس ه��ول في س��ياق مداخلت��ه: بصفتها 
أكبر ش��ريك تجاري لدول مجل��س التعاون 
الخليجي، يرى المراقبون أن الصين س��وف 
ت��ؤدي دوراً متزاي��د األهمي��ة ف��ي اقتصاد 
المنطق��ة بصورة عامة، الس��يما األنش��طة 
المتعلقة بتجارة الس��لع األساسية واالستثمار 
في المش��اريع المشتركة للبنى التحتية بصفة 
خاصة. كما تستخدم الصين المنطقة بصورة 
عامة ودولة اإلمارات العربية المتحدة بصفة 
خاصة كمركز إقليمي اس��تراتيجي  للتعامل 
مع دول أفريقيا والشرق األوسط. وفي ضوء 
ه��ذه الخلفية، يمكننا القول إن الصين تتحول 
بصورة متنامية إلى صاحبة مصلحة رئيسية 
ف��ي اقتص��اد منطق��ة دول مجل��س التعاون 
الخليجي. وبغي��ة تعزيز تنس��يق التعامات 
العابرة للحدود، سوف يؤدي تبنّي الشركات 
المحلية واالقليمي��ة للتعامل باليوان الصيني 
إلى تعزيز العاقات التجارية واالس��تثمارية 

بين الصين ودول المجلس بشكل أكبر.
وتس��تخدم دول مجلس التع��اون الخليجي 
التي تعتمد اقتصاداتها على عائدات صادراتها 
من المنتجات الهيدروكربونية حالياً الدوالر 
األميركي بنس��بة أكبر من استخدامها لليوان 
الصين��ي، نظ��راً الرتب��اط أس��عار صرف 
عمات تلك الدول بأس��عار صرف الدوالر 
األميرك��ي بصفت��ه عملة االحتي��اط الدولية 
المعتم��دة لتجارة النفط. كما يؤدي هذا الربط 
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الجوار، وهذه الس��لة التي عمادها الزراعة تطورت إلى أن 
أصبحت تضم منتجات الصناعة الزراعية متمثلة بصناعة 
الكونسروة والمربيات وغيرها. وبالتوازي مع الصناعات 
الغذائي��ة، تطورت الصناعة النس��يجية كصناعة األلبس��ة 
والجلدي��ات وألبس��ة األطفال والالنجي��ري وأصبحت ذات 
مواصف��ات جيدة ومتميزة، وهذا الش��يء أعطى المنتجات 
الس��ورية هوامش كبيرة في دول الجوار الستعادة االسواق 
الت��ي كانت تس��تحوذ عليها في الماضي، وم��ن هنا انطلق 
اتحاد المصدرين اي انه لم يبنها من الصفر بل رمم ما كان 
مؤسساً سابقاً مع االخذ بعين االعتبار ان هذا الترميم احتاج 
جهوداً استثنائية وفرق عمل حيدت اعمالها الخاصة خالل 

السنة االولى حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم.
هل حققت هذه الص���ادرات النتائج المرجوة منها ام ان 

التصدير اليوم عبارة عن اثبات للذات؟
الذات اثبتناها سابقاً ولكن فترة العسر نتيجة االزمة خلقت 

صورة مغايرة، ولكننا نقوم بالتصدير 
ألننا نقدم منتجات جيدة ومن يس��تورد 
من س��ورية ال يس��تورد منها اال ألنه 
بحاج��ة لمنتجاتها. والمنتج الس��وري 
يق��دم منتجات جيدة، فمثالً لو نش��بت 
أزمة في البرازي��ل لن يتوقف الطلب 
عل��ى البن ال��ذي تنتجه بل سيس��تمر 
الطل��ب م��ن كل دول العالم على البن 
البرازيل��ي كون��ه ممي��ز. وعليه نحن 
نملك أصنافاً جيدة على مستوى العالم 
كالبن��دورة والقم��ح والقطن وغيرها، 
وبالتالي المس��تورد والمش��تري لهذه 
المنتجات الس��ورية سيظل يطلب هذه 
المواد ألنها منتجات رائجة وتحقق له 

ما يرغبه من ربح.
وللتصدير وفق اس��تراتيجية اتحاد 
المصدري��ن ه��دف اخر ه��و تخفيف 
الطل��ب عل��ى القط��ع االجنب��ي عبر 
التخفي��ف م��ن الطلب عل��ى اجازات 
االس��تيراد ضمن قطاع��ات محددة، 
فاالس��تيراد ه��و المصدر الرئيس��ي 
ال��دوالر والتصدي��ر  للطل��ب عل��ى 
هو المص��در الرئيس��ي للعرض من 
ال��دوالر، االمر ال��ذي دفعن��ا للعمل 
عل��ى تعزي��ز الص��ادرات وتدوي��ر 
مس��تلزمات  باتج��اه  المس��توردات 
االنتاج، مما يس��اهم في تعزيز سعر 
ص��رف الليرة الس��ورية وهو تحول 
لمصلح��ة الم��زارع والصناع��ي في 

نهاية المطاف.
تقومون بأدوار عدة ال تقتصر على 
التصدير بل تمت���د للصناعة مثال”، 

كيف جمعتم ذلك؟
لق��د تعرض��ت الصناعة الس��ورية 
لهزة شديدة في بدايات االزمة وخالل 
 2012 عام��ي  بي��ن  ذروته��ا  فت��رة 
و2013 ال��ى درج��ة ان البعض منها 
أصابه الهلع في حين ان البعض األخر 
قام بإعادة تموضعه وجزء ثالث منها 

محمد ناصر السواح

تعزيز الصادرات وتدوير المستوردات 
باتجاه مستلزمات االنتاج

يساهم بتعزيز سعر
صرف الليرة السورية

رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح ل�“البنك والمستثمر”:

الصادرات السورية استعادت عافيتها وانطالقة مختلفة قريبًا
بدأت الصادرات الس���ورية تستعيد 
صورتها الس���ابقة يوم كان االقتصاد 
السوري في اوجه، وانطلقت بجهود 
اس���تثنائية، كون الفترة الراهنة في 
س���ورية صعبة، حيث بدأت الس���لع 
وبشكل  تعود  الس���ورية  والمنتجات 
الخارجي���ة  ال���ى االس���واق  ق���وي 
وبمنتجات متنوعة، بدءاً من النسيج 
وااللبس���ة وتحديداً التريك���و مروراً 
بالغذائي���ات بكل م���ا تنتجه االرض 
والمواش���ي وص���وال ال���ى الزهور. 
واستعادت الصادرات السورية تألقها 
وتواصل تقدمها باستراتيجية رسمها 
السوريين  المصّدرين  اتحاد  وينفذها 
الذي عمل على س���د ثغ���رات كثيرة 
وكبيرة في هذا المجال ألس���باب عدة 
وان كان ابرزه���ا ابتعاد البعض عن 

العمل العام في الفترة الحالية.
وأوضاع  الي���وم  التصدير  واق���ع 
المصدرين والخطوات الالحقة تحدث 
عنها لمجلة البنك والمستثمر رئيس 
محمد  الس���وريين  المصدرين  اتحاد 
ناصر السواح أو شيخ الكار كما يحلو 

لمجتمع االعمال السوري تسميته.
وفي ما يلي نص الحديث:

كيف تمكنت���م من اع���ادة صورة 
الصادرات الس���ورية مرة اخرى بعد 

سنوات اربع من االزمة؟
األس��واق الخارجي��ة  للص��ادرات 
السورية موجودة، ولم تكن المنتجات 
الس��ورية يوما بعي��دة عنه��ا، ولكنها 
مرت بفترة ركود او ضيق بالنظر الى 
ظروف االزمة التي تمر بها سورية، 
ام��ا انطالقته��ا الجدي��دة فه��ي متأتية 
م��ن ك��ون االقتصاد الس��وري يمتلك 
مقوم��ات االقتص��اد التقلي��دي المتين 
لجه��ة اعتماده بالدرج��ة األولى على 
الزراع��ة وفي فترة الحقة اعتمد على 
التصنيع مكوناً س��لة غذائية له ولدول 
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بمثابة الع��رف العالمي بل يصل في كثير من الحاالت إلى 
درجة القانون االقتص��ادي العالمي حيث تتلقى الصادرات 
ف��ي دول مختلف��ة دعما يت��راوح بي��ن 10 % إلى 20 %، 
وبتفعي��ل هذه الهيئ��ة بعد احداثها يك��ون العمل التصديري 
الس��وري قد وجد طريقاً له في إط��ار الصادرات العالمية، 
كما أن العمل على تنمية الصادرات يقتضي تحسين اإلنتاج 
الكمي والنوعي في سورية بما يتناسب مع طموحات زيادة 
الصادرات الس��ورية وزيادة حصتها في األسواق العالمية 
التقليدية والمس��تهدفة. كما أن تطوير اإلنتاج المحلي يخدم 
حل مش��كلة زيادة الصادرات والعديد من المشاكل المتعلقة 
بزي��ادة ف��رص العمل وزي��ادة النات��ج المحل��ي اإلجمالي 
واالستثمار األمثل للموارد الوطنية المتاحة بما يعزز القدرة 
االقتصادية لس��ورية ويهيئها للمرحلة المقبلة بش��كل أكثر 

استقرارا وثباتا بما يتناسب مع قدراتها الكاملة.
كيف دعم مصرف سورية المركزي التصدير من خالل 

قراراته وتعهد قطع التصدير؟
خطوات عدة في استراتيجيته لدعم التصدير والمصدرين 
باش��رها مصرف س��ورية المرك��زي وان كان يبرز منها 
مرحلتين اثنتين: فبالنسبة لتسديد تعهد قطع التصدير للمواد 
المصدرة كانت اآللية )ف��ي المرحلة األولى( تقوم على أن 
يباشر المصرف المختص احتساب قيمة البضاعة المصدرة 
فعلي��اً بالقط��ع األجنب��ي من خ��الل ناتج ض��رب الكميات 
المصّدرة فعلياً والمدونة ضمن الحقل المخصص للجمارك 
بالس��عر المحدد عل��ى الفاتورة المصدق��ة المرفقة بالتعهد، 
ووفقاً لنشرة األسعار التأشيرية الصادرة خالل الشهر الذي 
تت��م فيه العملية ع��ن وزارة االقتصاد والتج��ارة الخارجية 
بحيث ت��م اعتب��ار أن أي حاوية تتضمن خض��اراً وفواكه 
مهما كان نوعها تقدر بالقطع األجنبي بمبلغ يقارب 5000 
دوالر، وفي الوقت نفس��ه ت��م اعتبار أن أي حاوية تتضمن 
الش��تول الزراعي��ة ونبات��ات الزينة تق��در بالقطع األجنبي 

بحوالى 6000 دوالر.
ام��ا المرحلة الثانية فقد تضمن��ت تخفيف القيم التقديرية 
لمبال��غ القطع األجنبي الواجبة التس��ديد بعد اإلعادة كنتاج 
للعملية التصديرية بالنس��بة لش��ريحة متش��ابهة من المواد 
المص��درة، حيث خفف المركزي -في هذا الش��أن- المبلغ 

أصابه الضرر وبنسب متفاوتة، فكان 
دور اتحاد المصدرين يقوم على إعادة 
تش��بيك ه��ذه المصان��ع والمعامل مع 
زبائنها وإعادته��ا إلى العمل واإلنتاج 
من خالل الترغي��ب بالتصدير وخلق 
فرص تصديرية امامها ومن ثم القيام 
بترويج منتجاته��ا المميزة، مع التأكيد 
ان اتح��اد المصدري��ن وج��د لتحقيق 
ذلك على مدار الس��اعة خالل اش��هر 
كاملة في الفت��رة االولى من أجل حل 
المش��اكل الت��ي تواج��ه المصدري��ن 
وبغية إيجاد الحلول المناسبة لها كوننا 
جهة مس��ؤولة عنهم وع��ن تواصلهم 
م��ع الحكوم��ة، فنقوم بإيج��اد الحلول 
المناسبة. وذلك كله على ارضية توفر 
المادة المنتجة الت��ي لم نعان من قلتها 
يوم��ا اال في فترة محدودة خالل ذروة 
االزم��ة ، وهي مادة رائجة أصالً، أما 
دورن��ا فتمحور حول تنس��يق العملية 

بنقل المادة إلى الجهات الراغبة بها.
ما هو االفق المتوقع من المرحلة 
الثانية لدعم اإلنتاج المحلي وبالتالي 

التصدير؟
يجري العمل على إعداد مش��روع 
صك تش��ريعي خاص بإح��داث هيئة 
تسمى “هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي 
هيكليته��ا  لتضمي��ن  والص��ادرات” 
صندوقاً لدع��م وتنمية اإلنتاج المحلي 
والصادرات بحيث تقوم الهيئة العتيدة 
عل��ى دع��م اإلنتاج المحل��ي وخاصة 
التصديري منه ليشمل مختلف حلقات 
العملية اإلنتاجية وصوالً إلى التصدير 
وتحس��ين اإلنتاجي��ة بما يع��زز جودة 
المنتجات وتمكين الشركات والمنشآت 
السورية من تلبية االحتياجات المحلية 
ودخ��ول األس��واق الخارجي��ة، وهو 
مشروع يعتبر استكماالً لمنظومة عمل 
متكاملة تربط شقي اإلنتاج والتصدير، 
بحي��ث يمكن اعتب��ار إح��داث الهيئة 
الجديدة إعادة هيكلة للعمل التصديري 
بكامله ودفع باتج��اه دعم الصادرات. 
فالصادرات تتلقى الدعم من الحكومات 
في كل ال��دول، ودعم التصدير يعتبر 

على ش��ريحتين اثنتي��ن بمقدار 5 % 
بالنس��بة لألولى أو ما يع��ادل 2500 
دوالر، ف��ي حين بلغت نس��بة تخفيف 
المبلغ في الش��ريحة الثانية 50 % أو 
م��ا يع��ادل 3000 دوالر، م��ع األخذ 
بعين االعتبار أن كل نس��بة مخففة أو 
مبلغ منزل من المبالغ واجبة التس��ديد 
في تعهد إعادة قطع التصدير تحتسب 
عل��ى أس��اس الحاوي��ة الواح��دة عند 
تصديره��ا، وه��ي اج��راءات عممها 
وألزم بها كل المص��ارف العاملة في 
س��ورية المرخص لها التعامل بالقطع 
األجنبي م��ن عامة وخاصة بالنس��بة 
لقطع تعهد التصدي��ر، واجب اإلعادة 
إلى مص��رف س��ورية المركزي في 
م��ا يتعل��ق بتوليفة م��ن الم��واد ذات 
المتشابهة وابتعادها  الطبيعة الخاصة 
ف��ي طبيع��ة التعام��ل معها ع��ن بقية 
أن��واع المواد المص��درة مهما كانت، 
ناهيك بالناتج المحقق منها، مع االخذ 
بعي��ن االعتبار ان التنزيل من المبالغ 
المق��درة طبّق فقط على مجموعة من 
الس��لع التي تركز العم��ل التصديري 
عليه��ا اكث��ر م��ن غيرها، ال س��يما 
الخضار والفواكه الطازجة والشتول 
الزراعي��ة ونباتات الزين��ة حيث تتم 
معاملته��ا بطريق��ة تقوم عل��ى إلزام 
مصدري الخضار والفواكه الطازجة 
بإع��ادة 2500 دوالر مقطوع��ة عن 
كل حاوي��ة مصدرة ب��دال من 5000 
دوالر سابقاً، في حين يلزم مصّدري 
الش��تول الزراعي��ة ونبات��ات الزينة 
بإع��ادة 3000 دوالر مقطوع��ة عن 
كل حاوية مص��ّدرة، بدال من 6000 
دوالر سابقاً، مع األخذ بعين االعتبار 
أن عدد الحاويات المصّدرة يحدد من 
قبل األمانة الجمركية المختصة التي 

خرجت البضاعة عن طريقها.
ولكن المركزي عاود تعديل القرار 
مرة جديدة برفع النسبة، ما كان تأثير 

هذا التعديل على العمل التصديري؟
التعديل هذا قام على رفع نسبة تعهد 
قطع التصدير من 50 % الى 100 % 

العمل على تنمية الصادرات
يقتضي تحسين اإلنتاج الكمي والنوعي

بما يتناسب مع طموحات
زيادة الصادرات السورية
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إل��ى 100 % من إجمالي قيمة الص��ادرات للخارج، حيث 
يلت��زم المصّدرون ببيع كامل حصيلة صادراتهم من القطع 
األجنبي إلى مصرف س��ورية المركزي، مع إتاحة المجال 
أمام المصدرين الصناعيين بالنس��بة للصناعات الهندس��ية 
والمعدني��ة والكيميائية والدوائية والبالس��تيكية الس��تخدام 
حصيلة صادراتهم لتمويل مس��تورداتهم من المواد األولية 
الالزمة لصناعاتهم، شريطة تعهد المصّدر الصناعي بتقديم 
ش��هادة جمركية تثبت قيام��ه بعملية اس��تيراد بقيمة تعادل 
حصيل��ة صادراته وفقاً لمجموع��ة من الضوابط التي نص 

عليها القرار.
ألم يستفد منه س���وى المصدرين فقط وهل هو عام أم 

من تقييد له؟
الق��رار الجديد الزم الصناعيين الراغبين باالس��تفادة من 
ه��ذا الخي��ار أن يقدموا قائم��ة بالمواد األولية ذات المنش��أ 
الخارجي الداخلة في الصناعة التصديرية العائدة للصناعي 
والمستخدمة في منش��آتهم حصراً، مع تصديقها من غرفة 
الصناع��ة ف��ي المحافظة وم��ن اتحاد المصدري��ن بما يفيد 
اس��تخدام المواد الواردة في القائم��ة في صناعته، ما يعني 
دوراً جوهري��اً لغرف الصناعة والتجارة والزراعة واتحاد 
المصدرين في التأكد من س��المة الفواتير وصحة عمليات 
االس��تيراد والتصدير، أما عن العمومية والتقييد فتس��تثنى 
م��ن تعهد قطع التصدي��ر جملة من الصادرات تش��مل كل 
صادرات جهات القطاع العام والعفش المنزلي المس��تعمل 
الم��راد اخراجه من قبل مالك��ه بهدف االقامة خارج القطر 
والبضائ��ع المس��توردة التي ل��م يتم وضعها باالس��تهالك 
المحلي، مع التزام المصدر بالنسبة لحاالت التصدير المؤقت 
للبضائع بغرض االصالح او المش��اركة في المعارض في 
البل��دان العربية واالجنبية او اعادة التصنيع او ألي س��بب 
آخ��ر بإعادة ه��ذه البضائع الى البلد او اع��ادة 100 % من 
قيمة القطع االجنبي الناجم عن عملية التصدير المؤقت، كما 
استثنى قرار المركزي من احكامه عمليات تصدير الذهب 
واالغنام التي تخضع للقرارات الخاصة بها وكذلك البضائع 
المستوردة الى المناطق الحرة والمعاد تصديرها والبضائع 
المدخل��ة بموجب بيان ادخال موقت والبضائع المدخلة عن 

طريق الترانزيت.

وهو اجراء قوبل بارتياح كبير من قبل 
مجتمع األعمال السوري الذي اعتبره 
مرحل��ة جديدة في العم��ل االقتصادي 
وال سيما التصديري، وذلك بعد مرور 
م��ا يقارب العام على بدء العمل بقرار 
تعه��د إعادة قطع التصدير، حيث كان 
ال ب��د من إعادة النظ��ر ببعض النقاط 
الواردة به��ذا القرار بما يتناس��ب مع 
التطورات االقتصادية األخيرة، وبما 
يلبي مطال��ب المصدرين والصناعين 
عل��ى ح��د س��واء، م��ع االخ��ذ بعين 
االعتبار ان هذا الق��رار يعتبر خطوة 
ضمن سلسلة خطوات سابقة تضمنت 
الصناعيي��ن  للمصدري��ن  الس��ماح 
باستخدام حصيلة صادراتهم في تمويل 
مستورداتهم من المواد األولية وتمويل 
كام��ل طلب��ات تمويل المس��توردات 
للمواد األولي��ة ومس��تلزمات االنتاج 
الصناع��ي عبر المص��ارف العاملة، 
وزي��ادة حج��م التموي��ل ع��ن طريق 
مؤسس��ات الصرافة، وكذلك السماح 
للمص��ارف العام��ة باس��تئناف من��ح 
الق��روض التش��غيلية قصي��رة األجل 

لتمويل رأس المال العامل.
الق���رار آلية  هل تضمن���ت أحكام 
تتناسب وعمل المصدرين السوريين؟
ال بد من االعت��راف بجودة وحنكة 
اآللي��ة الجدي��دة الت��ي اعتم��دت لدعم 
المصّدرين وتشجيع الصناعة الوطنية 
م��ن خ��الل من��ح ع��الوات تصدي��ر 
مجزي��ة للمصّدرين لق��اء عوائد قطع 
التصدير المباعة من قبلهم للمصارف 
المحلي��ة بع��د موافق��ة مجل��س النق��د 
والتس��ليف ومجلس الوزراء على هذا 
االج��راء، بالنظ��ر ال��ى ان التصدير 
يعتبر حجر زاوي��ة في بناء االقتصاد 
الوطن��ي وتحفي��ز االنتاج م��ع االخذ 
بعي��ن االعتب��ار أهمي��ة التصدير في 
تأمين رواف��د للخزينة العام��ة للدولة 
من القطع االجنبي وتعزيز اس��تقرار 
س��عر صرف الليرة الس��ورية، حيث 
تم بموج��ب القرار الجديد رفع نس��بة 
تعه��د إعادة قطع التصدير من 50 % 

ما هي مكونات الس���لة التصديرية 
السورية في الفترة الحالية؟

س��لة الص��ادرات الس��ورية تتكون 
م��ن توليفة ش��ديدة التنوع م��ن المواد 
االولية والخام والصناعية والمنتجات 
الجاه��زة، ويب��رز منها الص��ادرات 
الزراعية والت��ي تأتي في المقدمة بما 
فيه��ا من حمضي��ات وفواكه طازجة. 
وعلى س��بيل المث��ال فقد ت��م تصدير 
127282 طن��اً م��ن الحمضيات من 
جه��ة واح��دة ص��درت خ��الل العام 
2014 والت��ي تنوعت بي��ن 58448 
طن��اً من البرتق��ال و53561 طناً من 
الكريف��ون و7837 طناً م��ن الليمون 
و6729 طن��اً م��ن الكرمنتين��ا و707 
أطن��ان من البومل��ي، وكذل��ك التفاح 
حيث ص��درت جهة واحدة فقط خالل 
2014 نح��و 10628 طن��اً وأيض��اً 
العنب الذي ص��ّدرت منه جهة واحدة 
1227 طناً خالل الفترة نفس��ها وهي 
ارقام معيارية وليست حصرية ولكن 

من شأنها توضيح االلية ونتاجها.
يض��اف الى ما س��بق الكونس��روة 
والمعلبات الغذائية واأللبان واألجبان 
والبيض والدواجن والمواشي كأغنام 
العواس التي تش��تهر بها سورية على 
مس��توى العالم كله والماعز الجبلي، 
ال��ى منتج��ات الصناع��ات  إضاف��ة 
والبياض��ات  كاأللبس��ة  النس��يجية 
وألبس��ة األطفال والمالب��س الداخلية 
والتريك��و وان��واع أخ��رى يضي��ق 
المق��ام ع��ن تعدادها، وكذل��ك االمر 
قطاع الصناع��ات الدوائية الذي كان 
يحت��ل مرك��زاً مهماً ف��ي الصادرات 
السورية، ولكنه اليوم يعمل بجزء من 
طاقته بالنظر ال��ى االضرار الكبيرة 
التي لحقت به نتيجة تخريب المعامل 
المجموع��ات  قب��ل  م��ن  وتدميره��ا 

االرهابية المسلحة.
ذكرت���م أغن���ام الع���واس أال يؤثر 
تصديرها على كفاية السوق المحلية؟
اآلث��ار الس��لبية المحتملة للس��ماح 
بتصدير األغنام على الس��وق المحلية 

تشجيع الصناعة الوطنية
من خالل منح عالوات تصدير

مجزية للمصدرين
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السوق المحلية فقط في حين ال يقوم أحد بالتصدير، إن كان 
يس��تطيع تصريف إنتاجه ضمن السوق المحلية بالنظر الى 
ان السوق المحلية وفق كل الفلسفات والنظريات االقتصادية 

هي السوق اآلمنة ألي منتج محلي.
وفي الس��ياق عينه يقوم اتح��اد المصدرين بتوزيع البذار 
الموس��مية مجانا” من ضمن مشروع بنك البذور المجانية، 
وللحي��ازات الصغي��رة م��ن 500 إل��ى 1000 متر مربع، 
حي��ث اس��تهدف االتحاد للموس��م الصيفي الحالي مس��احة 
تص��ل ال��ى 15 مليون متر مرب��ع من الخض��ار الصيفية 
البلدية، مع العلم أن االصناف تتطور في كل موسم وتزداد 
المس��احات المستهدفة في كل المحافظات السورية، كما أن 
المشروع يس��تهدف ردم فجوة النقص في زراعة الخضار 
الباكورية وتش��جيع الفالحين على الزراعة وزيادة اإلنتاج 
لتحقيق االكتفاء الذاتي ألسرهم من هذه المنتجات الزراعية 
والمساهمة في تزويد األسواق المحلية بهذه المنتجات، عبر 
هذه الحيازات الصغيرة، وتمكين الشركات والمزارعين في 
الحق��ول الكبيرة من التفرغ للتصدي��ر، بعد تحقيق االكتفاء 

لألسواق المحلية.
المعارض باتت ميداناً لعقد الصفقات من قبل المصدرين 
الس���وريين وطريقة لفتح اسواق خارجية جديدة وتعزيز 

القائم منها ما هي استراتيجيتكم في هذا المجال؟
مما ال شك فيه أن رجال األعمال هم األقدر على تحديد 
احتياجاتهم وتحديد المنتجات التي يقومون بتصديرها كما 
أنه��م يطلعون وبدق��ة على األس��واق الخارجية من خالل 
ه��ذه المعارض ويقيمونه��ا ويدرس��ون احتياجاتها، وهي 
كانت اس��تراتيجية اتحاد المصدرين في التواجد وبقوة في 
اس��واق العش��رات من البلدان، مع االخذ بعي��ن االعتبار 
ان المعارض التي اقامها اتح��اد المصدرين في العاصمة 
اللبنانية بي��روت كانت من اهم الركائ��ز اتي انجحت هذه 
االس��تراتيجية، والدليل على نجاحه��ا عبر المعارض هو 
زيادة عدد العارضين من 40 عارضاً في معرض س��يريا 
مودا االول المقام في بيروت على مساحة 700 متر مربع 
في دورته االولى، الى ان أصبح االن يضم 120 عارضاً 
مع زيادة مساحة الجناح السوري الى ما يزيد على 4000 
مت��ر مربع، كذل��ك اقام اتح��اد المصدري��ن معارضه في 

ضئيل��ة إن لم تكن معدومة، ال س��يما 
أن الرقم المس��موح بتصديره هو رقم 
ضئيل نس��بياً بالمقارنة م��ع المصدر 
س��ابقاً م��ن األغن��ام خ��الل األع��وام 
الس��ابقة حي��ث كان يزي��د الرقم على 
120 ألف رأس غنم س��نوياً، في حين 
ان��ه حالي��اً ال يتج��اوز 4000 رأس، 
ومن جهة أخرى فإن السماح بتصدير 
عدد محدود من األغن��ام وضمن آلية 
خاضعة للتعدي��ل بالزيادة أو النقصان 
أفضل من تهريبها، علماً أن التصدير 
مرضي��ة  ش��روط  ضم��ن  س��يكون 
للمربين من حيث السعر وبما يتماشى 

مع األسعار في الدول المجاورة.
كم��ا أن إغالق باب التصدير نهائياً 
يدف��ع بالمربين وغيرهم إل��ى اللجوء  
للتهري��ب، م��ع االخذ بعي��ن االعتبار 
أن لجنة مصدري ومربي األغنام في 
اتح��اد المصدرين الس��وريين طالبت 
بفت��ح ب��اب التصدير ووق��ف النزيف 
الذي تعاني منه ثروتنا الحيوانية، ليس 
األغنام والماعز فحسب، وإنما األبقار 
والدواج��ن أيضاً من خ��الل عمليات 

التهريب.
طرح���ت آراء عن تحدي���د مقدار 
الص���ادرات ضمانا” لتوف���ر المادة 
الخ���ام واالولوية لتوس���عة االنتاج 
بين  س���توازنون  كي���ف  المحل���ي، 

الحاجتين؟
زيادة االنتاج المحلي يحتاج فعال إلى 
توفير كميات من المواد الخام تتناسب 
طرداً مع زيادة عمليات االنتاج خاصة 
ف��ي الفت��رة الحالي��ة، ولك��ن الحل لن 
يكون بتحديد نس��ب للتصدير وأخرى 
لإلنتاج فالقطاع الزراعي ينتج بعض 
الت��ي تعاني  المحاصي��ل واالصناف 
من الكس��اد في الفت��رة الحالية، فنحن 
ف��ي الزراعة الس��ورية لدين��ا اآلن ما 
ينوف على 800 ألف طن من البطاطا 
وهي كميات تعاني الكس��اد في الفترة 
الراهن��ة، وهنا نجح اتحاد المصدرين 
في ايجاد التوازن بين الحاجتين لجهة 
تصدير المنتجات التي تزيد عن حاجة 

دول اخ��رى خ��الل األزم��ة الحالية 
مث��ل معرض ميالن��و بإيطاليا والذي 
كان مخصصاً للجلدي��ات ناهيك عن 
مع��ارض اخ��رى متنوعة ف��ي بغداد 
أيض��ا ومصر  وموس��كو وبي��روت 

واالمارات.
يضاف الى ذلك ان المش��اركة في 
المعارض الخارجية وتنظيمها يؤدي 
دوراً مهم��اً في التروي��ج للصناعات 
والمنتج��ات الس��ورية، إضاف��ة الى 
االتص��ال مع المش��اركين من الدول 
العربية واألجنبية مع تقييم المشاركة 
في كل معرض لتحديد حجم المشاركة 
في المع��ارض المقبلة وم��دى أهمية 
المعرض بالنسبة للشركات السورية، 
إضاف��ة إلى انع��كاس المش��اركة في 

المعارض على السوق السورية.
معارض أقمتموها واخرى شاركتم 
بها ألجل الوردة الش���امية، هل كان 
هناك جدوى اقتصادي���ة ام ان االمر 

اقرب الى ايقونة؟
مش��روع ال��وردة الش��امية الت��ي 
طرحه��ا اتح��اد المصدري��ن مؤخراً 
انطلق��ت م��ن أن لكل بالد ف��ي الدنيا 
ش��يء خاص يميزها ويك��ون بمثابة 
أيقونه او عالمة ممي��زة لها والوردة 
الش��امية بعطرها وزيته��ا هي بمثابة 
أيقونة س��ورية كالبروكار الدمش��قي 
وه��ي ش��يء اختصت ب��ه العاصمة 
السورية دمشق او الشام، كما يسميها 
اهله��ا واهل س��ورية، وه��ي بالتالي 
ش��يء ممي��ز والحف��اظ علي��ه بمثابة 
المحافظ��ة عل��ى هوية س��ورية. اما 
بالنس��بة للجدوى االقتصادية، فاتحاد 
المصدرين السوريين يعمل على هذا 
الموض��وع لتوس��يع خط��ة زراعتها 
ك��ي تصبح منتجا أكث��ر تميزاً واكثر 
ربحية م��ع االخذ بعي��ن االعتبار ان 
ال��وردة الش��امية هي االس��اس الذي 
تبن��ى عليه معظم العط��ور والروائح 
في العالم، وهذه الناحية تحديدا كانت 
كمشروع اقتصادي.حجر الزاوية في بناء الوردة الشامية 

الوردة الشامية
هي االساس الذي تبنى عليه

معظم العطور والروائح
في العالم
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رئي��س  نائ��ب  ق��ال 
مجمع األعم��ال في دبي 
باول��و  س��نترال  ورل��د 
س��يرا، في كلم��ة ألقاها 
خ��ال لق��اء جم��ع بي��ن 
أعض��اء ف��رع الش��رق 
األوس��ط م��ن مؤسس��ة 
إح���دى   ،CoreNet
الجمعي��ات العالمية التي 
تض��م متخصصي��ن في 

القط��اع العقاري وأماكن العمل للش��ركات ومزودي 
الخدمات والمطورين االقتصاديين: تش��هد دبي ورلد 
س��نترال تطوراً متس��ارعاً نحو تحقي��ق هدفها في أن 
تصبح مدينة مستقبلية ذات اكتفاء ذاتي. وبحلول عام 
2020، سيكون هناك تناغم راسخ ومنقطع النظير في 
األعم��ال والعمليات التش��غيلية بين كل من دبي ورلد 
سنترال ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر 

مطار في العالم عند اكتماله، وميناء جبل علي.

“دبي ورلد سنترال” تسعى
لتصبح الخيار المفضل

باولو سيرا

بولغري رزيدنسز دبي

أطلقت شركة مراس ومجموعة 
بولغري التجارية العالمية مشروع 
بولغري رزيدنسز دبي الذي يعتبر 
جزءاً م��ن “بولغري ريزورت آند 
رزيدنسز دبي” الممتد على مساحة 
1.7 ملي��ون قدم مربعة، والذي يتم 
تطويره في جزيرة “جميرا باي”.

ويضم المش��روع 165 ش��قة سكنية، 8 ش��قق بنتهاوس، 15 فيا، ويتراوح حجم 
الشقق السكنية بين شقق بغرفة نوم واحدة أو 4 غرف، موزعة في 6 مباٍن متفرقة، 
بينما يتراوح حجم الفلل بين 3 و6 غرف نوم. ويمكن للس��كان االستمتاع بمجموعة 

من المطاعم، و“بولغري مارينا” ونادي اليخوت الذي يوفر 50 مرسى لليخوت.

داماك العقارية تطلق منطقة تجزئة فاخرة

كش��فت ش��ركة داماك العقارية، عن درة مشاريعها المتمثلة بمنطقة تجزئة فاخرة 
ذو نمط حياة مميز تقع في قلب مشروعها “أكويا أوكسجين”. ويحمل المشروع اسم 
“فيس��تا لوكس”، وس��يكون بمثابة مركز الترفيه األساسي ووجهة التسوق لمشروع 
“أكويا أوكسجين”، إذ يضم قناة مائية وممرات للمشاة تمتد ألكثر من 1.5 كيلومتر، 
وس��يحتضن المش��روع عدداً من المتاجر الفاخ��رة والمطاعم والمراف��ق الترفيهية 

للمقيمي��ن. ويتضمن المش��روع 
منطقة مفتوحة تسمى “ذا غرين” 
التي ستحتضن العروض الثقافية 
واألمسيات الشعرية والعديد من 

المسرحيات المصغرة.

أسعار بيع العقارات تنخفض في دبي

قالت أستيكو، احدى شركات الخدمات واالستشارات 
العقارية في دبي: ان أس��عار بيع الش��قق والفلل شهدت 
نش��اطاً محدوداً في الربع األول من العام 2015 مسجلة 
تراجع��اً بنس��بة 2 % و3 % على التوالي عن أس��عار 
النصف الثاني من العام 2014، مع تفضيل المستثمرين 
التحول إل��ى الوحدات العقاري��ة ذات المردود المجزي 
مقاب��ل الم��ال المدفوع في المش��اريع المكتملة أو ش��به 

المكتملة بدال من العقارات في المشاريع الفاخرة.
وقال المدير التنفيذي س��تيفن جونز: إننا ندخل مرحلة 

جديدة ألداء الس��وق العقاري بدبي، حيث ش��هدت مؤخراً اطاق مش��اريع مدفوعة 
بتوجهات البلدية لزيادة المطروح من الوحدات ذات األسعار المعقولة لإليجارات.

ستيفن جونز

ميث���اق  أعل����ن 
للصيرفة اإلسامية 
بن��ك مس��قط  م��ن 
ومؤسسة بدر القرم 
ع��ن ش�����راكتهما 
لتقدي��م تس���هيات 
مصرفي��ة تتواف��ق 
مع أحكام الش��ريعة 

اإلسامية، لألفراد الراغبين بشراء الوحدات السكنية 
في مش��روعي “ذا لينكس” الذي يقع في مسقط هيلز 
بمدين��ة العرفان بوالية بوش��ر ومش��روع مجمع بدر 

الحمراء الذي يقع في منطقة القرم.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم، حيث 
قام مدير عام مجموعة األعمال المصرفية اإلسامية 
ببنك مسقط س��ليمان بن حمد الحارثي، بالتوقيع نيابة 
عن ميثاق للصيرفة اإلسامية، بينما وقعها عن مدير 

عام مؤسسة بدر القرم ياسر عبد الكريم سليمان.

تسهيالت تمويلية
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بدء تنفيذ األعمال بمشروع “تاون سكوير”

بدأت مامح “تاون س��كوير”، المشروع 
الذي تطوره شركة “نش��اما” ويعتبر األول 
من نوعه بتصاميمه الذكية وأجوائه الحيوية 
األنيق��ة وطابعه األخضر المس��تدام، تظهر 
للعيان مع اس��تمرار العمل على قدم وس��اق 
لتسليم المرحلة األولى من المجمعات السكنية 
من خال ترسية أول عقود الحفريات العميقة 

على “مجموعة بن الدن للمقاوالت” بحضور محمد هاشم الصافي و مدحت عماري 
من المجموعة والرئيس التنفيذي ل�“نشاما” فريد الديوري.

أطلقت مؤسسة مدينة مصدر في أبوظبي أول نموذج 
للفلل الصديقة للبيئة التي تستخدم ألواحا كهروضوئية 
لتوليد احتياجها م��ن الطاقة الكهربائية بالكامل. وقال 
الرئيس التنفي��ذي ل�“مصدر” أحمد عب��دهللا بالهول: 
أن تصميم هذا النوع من الفلل يأتي الس��تيعاب النمو 
السكاني المطرد وتلبية الطلب المتزايد لتوفير وحدات 
سكنية مستدامة. وأفاد بأن التوقعات تشير إلى أن نمو 
عدد س��كان المدن والمراكز العمرانية في  اإلمارات 
سيصل إلى 8 مايين شخص بحلول 2020، وتفرض 
هذه الزيادة حاجة العتماد تصاميم تس��تخدم مصادر 

طبيعية أقل بالمقارنة مع التصاميم التقليدية.

فلل ذكية بألواح كهروضوئية

منطقة الرياض تسجل نمواً في أعداد الفنادق

ارتف��ع عدد الفن��ادق في منطقة الرياض والمرخصة من قب��ل فرع الهيئة العامة 
للس��ياحة واآلثار في المنطقة، إلى 85 فندقًا بنس��بة 40 % مقارنة بما كانت عليه 

قبل أكثر من عامين، من بينها 45 فندقًا 5 نجمات، 
و25 فندقًا 4 نجمات.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة واآلثار في 
منطقة الرياض المهندس عبد العزيز آل حسن: ان 
العاصم��ة تعد أحد أكثر المدن الس��عودية في عدد 
الغرف الفندقية واإلشغال الفندقي. وأكد أن القطاع 
الفندقي في الرياض يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة 
س��واء في حجم االس��تثمارات التي دخلت القطاع 

خال السنتين الماضيتين أو في نوعيتها.

أعلنت شركة الشعفار للمقاوالت العامة اإلماراتية، 
عن نجاحها بإنجاز جميع أعمال اإلنش��اءات الهيكلية 
في مش��روع التطوي��ر العق��اري )ذا أونيكس(، وهو 
عب��ارة عن بناء من 3 أب��راج فاخرة من الفئة األولى 
متعددة االس��تخدامات والتي تتألف من مباني س��كنية 
ومكاتب لشركات األعمال إضافةً إلى فندق بوتيك فئة 
األربع نجوم وسلسلة من المطاعم والمحال التجارية.

تجدر اإلش��ارة إلى أن عقد المش��روع البالغ قيمته 
405 مليون درهم )110 مليون دوالر( يمثل المرحلة 
الثانية التي تم ترس��يتها على ش��ركة الشعفار من قبل 

“إش��راقة للتطوي��ر 
العق���اري”. وم���ن 
المق�رر اس����تكماله 
بحلول الربع األخي�ر 
م��ن الع��ام 2015، 
ويت��م حالي��اً ط��رح 
الش��ق�ق الس��ك�ن�ي�ة 

والوحدات للبيع.

“الشعفار” تستكمل “ذا أونيكس”

“الميرة” توقع مذكرة تفاهم مع “لوسيل”

وق��ع نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي للميرة 
الدكتور محمد ناصرالقحطاني، والرئيس 
التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري 
المهن��دس عيس��ى محمد عل��ي كلداري، 
مذك��رة تفاه��م لتش��غيل وإدارة مركزي 
تس��وق بمنطق��ة جب��ل ثعيلب الش��مالية 
ومنطقة الفلل الس��كنية الشمالية. ويجسد 

هذا االتفاق قدرة والتزام الشركات الوطنية على تقديم تجربة رائدة وخدمات متميزة 
لقاطني مدينة لوس��يل أحد مشاريع شركة الديار القطرية لإلستثمار العقاري، والتي 
تمتد على مساحة 38 كيلومتر مربع، حيث تستوعب لوسيل ما يزيد عن 200 ألف 
نسمة، كما توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل، باإلضافة إلى استعدادها الستقبال 

80 الف زائر بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة.
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“تضامن كابيتال” تتخارج من مشروع عقاري

أعلنت تضامن كابيتال - ش��ركة إستثمارية إسامية 
ضم��ن الفئة1 عن التخارج الناجح من أول مش��اريعها  
العقاري��ة )باريس غاردن( وهو مبنى س��كني للطاب 
يقع في وس��ط لندن تم تطويره بالمش��اركة مع ش��ركة 
ماكاري��ن العقاري��ة ف��ي تموز/يولي��و 2012. وقد تم 
تأجير العقار بالكامل منذ  صيف عام 2013 مما ساهم 
في تحقيق صافي دخل ثابت بنس��بة 8 ٪ للمس��تثمرين. 
وعن��د التخارج بل��غ العائ��د الداخلي أكث��ر من 25% 
وهي نس��بة أعلى بكثير من العوائ��د المتوقعة عند بدء  
االستثمار والبالغة 16.5 %. وحقق المستثمرون أكثر 

من 70 ٪ كعائد على رأس المال المستثمر في غضون فترة 30 شهرا.
وقال المدير التنفيذي لاستثمارات في تضامن كابيتال هشام القصاب: ان الشركة  
قامت باالس��تثمار في المملكة المتحدة منذ تأسيس��ها عام 2009، وكانت قادرة على 
تطوير محفظة االس��تثمار في البنية التحتية االجتماعية مشيراً الى أن هذه المحفظة 

االستثمارية تحقق اليوم توزيعات نقدية جيدة فضا عن العوائد على رأس المال.

هشام القصاب

ش����رك�ة  أع�ل�ن��ت 
س��درة المالية ومقرها 
وش����ركة  السع�ودية، 
90 نورث ريل استيت 
بارتنرز ومقرها لندن، 
ع��ن االس��تحواذ على 
 Drakehouse شركة
ف����ي   Retail Park
بالنياب�ة  شيفيلد،  مدينة 

ع��ن Button Property UK المح��دودة. ولعب��ت 
س��درة دور المستشار االس��تراتيجي، في حين لعبت 
)90 نورث( دور مستش��ار الملكية واالستثمار. وتعد 
الصفق��ة البالغة 353 مليون لاير س��عودي )94.13 
مليون دوالر( هي األكبر ل�“سدرة المالية” حتى اآلن.
وق��ال الرئي��س التنفيذي ل�“س��درة المالي��ة” هاني 
باعثمان: ان هذا المش��روع يبرز كيفية االستفادة من 
عماؤنا من ش��بكة ش��ركاتنا حول العال��م، لارتقاء 

بمحفظتنا من العقارات، من حيث التدفقات النقدية.

“سدرة” مستشار استراتيجي

هاني باعثمان

اسعار االراضي في السعودية تتراجع

قال عقاريون في السعودية إن قرار فرض رسوم على األراضي البيضاء خفض 
أس��عارها بنس��بة تتراوح بين 10 % و15 % مطالبين بدعم هذا القرار بمنظومة 
عقارية متكاملة، تس��اهم في حل أزمة الس��كن في أسرع وقت، وداعين إلى سرعة 
تنفيذ نظام الرهن العقاري، والتقييم العقاري، مع االستعانة بالمطورين العقاريين، 

وإعداد أطلس عقاري.

أكبر فندق في العالم في مكة المكرمة

كشفت وسائل إعام سعودية انه سيتم بناء أكبر فندق في العالم بحلول عام 2017 
في مدينة مكة المكرمة، يتألف من 12 برجاً و يضم عشرة آالف غرفة و70 مطعما 
ومراكز تس��وق  وأجنحة ملكية، ومراكز للمؤتم��رات الضخمة ومهابط لطائرات 
الهليكوبت��ر، باإلضاف��ة إلى أكبر قبة ف��ي العالم مصممة على الطراز األندلس��ي.  

وأش��ارت إلى أن عشرة أبراج ستكون من 
فئ��ة “4 نج��وم”، بينما البرج��ان اآلخران 
من فئ��ة “5 نجوم”، س��تخدم المايين من 

المعتمرين والحجاج والزوار سنويا.
يش��ار إلى أن مدينة مك��ة المكرمة تضم 
أعلى ساعة في العالم )ساعة مكة المكرمة( 
ويبلغ ارتفاعها أكث��ر من 600 متر، وتعد 

من أشهر الساعات على مستوى العالم.

الضياف��ة   ش��ركة  لاس��تثمار”  “ران��ي  أعلن��ت 
والعقارات التابعة لمجموعة العوجان القابضة، على 
 AHIC( هامش المؤتمر العربي لاس��تثمار الفندقي
2015(، عن موعد اكتمال مشروع أبراجها السكنية 
والمكتبية المميزة “راني توريس”، الذي يتم بنائه على 
طول ساحل المحيط في عاصمة موزامبيق - مابوتو، 
حيث من المقرر اكتمال المش��روع في تشرين ثاني/

نوفمبر من العام 2015. وقامت “راني لاس��تثمار” 
بتطوي��ر مش��اريع بمواقع متعددة من جن��وب أفريقيا 
على مدار الس��نوات ال�15 الماضية. وهي تقدم اليوم 
6 فنادق ومنتجعات في موزامبيق وزيمبابوي، وكلها 

مصممة وفقا ألعلى المعايير العالمية.

مشروع أبراج “توريس راني”
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كتارا ستشتري 30 فندقًا فخمًا

كش��ف الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة 
حمد عبدهللا الما، أن قطر تخطط لش��راء 
30 فندق��ا فخم��ا ف��ي جمي��ع أنح��اء العالم 
وزي��ادة اس��تثماراتها العقارية في فرنس��ا 
بش��كل خاص بهدف س��د تناق��ص موارد 
النف��ط والغ��از وضم��ان م��وارد األجيال 

القادمة عبر مشاريع متنوعة.
االس��تثمار  اس��تراتيجية  الم��ا:  وق��ال 
للحكوم��ة القطرية تص��ل الى عام 2030، 
وج��ذور اس��تثماراتنا ف��ي قط��ر وفروعنا 

متجهة نحو جميع أنحاء العالم ولدينا ميل لفرنسا والتي نعتبرها محور ازدهارنا.
وع��ن إمكانية وج��ود مردود مالي قيّم جراء االس��تثمارات القطرية في فرنس��ا 
والتي وصلت إلى حدود المليار دوالر أميركي، أكد أن “قطر للضيافة” تساهم في 
التطور االقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتوظيف 3500 فرنسي، 
وان حيازة قطر للفنادق الفخمة الفرنس��ية ال تتنافى مع الحفاظ على هويتها وعلى 

العمالة الفرنسية التي تشتغل بها.

حمد عبدهللا الما

“إعمار للضيافة” تبرم عقوداً جديدة

خال مش��اركتها في فعاليات معرض “س��وق الس��فر العربي 2015”، أبرمت 
مجموعة إعمار للضيافة عقوداً إلدارة فنادق وش��قق فندقية في نيجيريا والبحرين 
مع “إيجل هيلز”، ش��ركة االس��تثمارات الخاصة التي تتخذ م��ن أبوظبي مقراً لها 
وتتول��ى تطوير مجمعات عمرانية ومش��اريع متعددة األغراض في أهم األس��واق 

التي تحفل بمقومات نمو واعدة.
وستتولى “العنوان للفنادق والمنتجعات” في نيجيريا تشغيل مشروعي “العنوان 

سينتينيري ستي، أبوجا” و“العنوان ريزيدنس سينتينيري، أبوجا”.
ويعتبر هذان المش����روعان جزءاً من مش����روع “س���ينتينيري ستي - أبوجا” 
الرائد، الذي يضم مركزاً تجارياً عالمياً، ومشروع “مول نيجيريا”، وساحة وبرج 

إفريقيا.
وفي البحرين، ستقوم “العنوان للفنادق والمنتجعات” بتشغيل مشروعي “العنوان 

مراسي البحرين” و“العنوان ريزيدنس مراسي البحرين”.

وقع�����ت الحكوم�����ة 
م��ع  المصري��ة عقدي��ن 
ماونتن  ش��ركتي  تحالف 
المصرية، وسيسبان  فيو 
السعودية القابضة إلقامة 
مش��روعين ف��ي مدينتي 
أكتوب��ر  م��ن  الس��ادس 
والقاهرة الجديدة بإيرادات 

متوقع��ة تبلغ 61 مليار جنيه )8.1 مليار دوالر( يصل 
نصيب الدولة منها إلى نحو 22 مليار جنيه )3 مليارات 
دوالر(. وق��ال وزي��ر اإلس��كان المص��ري مصطفى 
مدبولي: ان العقدين يمثان أولى عقود المشاريع التي 
تم اإلعان عنها في مؤتمر ش��رم الش��يخ االقتصادي 
ال��ذي عقد في آذار/مارس 2015. وأضاف: ان حصة 
الدولة في المش��روعين تمثل  30 % و40 %، مشيرا 

إلى أن مدة التنفيذ تصل إلى 10 سنوات.
يقع المشروع األول في مدينة القاهرة الجديدة على 
مس��احة 500 ف��دان، بينما يقع المش��روع الثاني في 

مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 370 فدان.

تحالف سعودي مصري
يستثمر في العقارات

مصطفى مدبولي

أعلنت “س��تاروود العالمية للفنادق والمنتجعات”، 
خ��ال مؤتمر االس��تثمار العربي الفندق��ي في دبي، 
عن اعتزامها مضاعف��ة محفظة فنادقها في المنطقة، 
حيث ع��ززت عاماته��ا التجارية الفخم��ة والراقية 
والمتوس��طة بخط��ط الفتت��اح 50 فندق��اً بحلول عام 
2019. وف��ي إط��ار تجديد التزامه��ا التنموي، قامت 
بتوقيع اتفاقيات لخمس��ة مش��اريع جديدة تحت مظلة 
عامتيها “ألوفت” و“إليمنت” في دبي )اإلمارات(، 
والدوحة )قطر(، ومس��قط )س��لطنة عم��ان(، ليصل 

إجمال��ي االتفاقي��ات الموقعة إلى 
7، كما أعلنت عن 5 منش��آت 

جديدة لعامتيها “ألوفت” 
و“إليمنت”، حيث انه 
افتتاحها  المق��رر  من 
في غض��ون األعوام 

الخمسة المقبلة.

“ستاروود” تضاعف محفظة فنادقها
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م��ن التراجع في قيمة اليورو. ولكن من المتوقع أن يتولد عن ضعف اليورو دفعة كبيرة 
للنمو في المنطقة خالل أرباع السنة القادمة، شريطة أن ال يتعثر النمو العالمي أثناء ذلك.

تحفّز للنمو
ثالثاً، من المتوقع أن يكون الموقف المالي أقل إعاقة للنمو في المس��تقبل. فقد كان أحد 
األسباب الرئيسية وراء الركود الذي حدث خالل عامي 2013-2012 في منطقة اليورو 
هو السياسة المالية المتشددة للغاية. وقد تقلص العجز المالي اإلجمالي في منطقة اليورو 
بأكثر من النصف خالل السنوات األربع الماضية، حيث انخفض من 6.1 % من الناتج 
المحل��ي اإلجمالي في عام 2010 إلى 2.7 % في عام 2014. ويقّدر أن الموقف المالي 
المتش��دد قد تس��بب في فقدان 1.0-0.5 نقطة مئوية من النمو السنوي بين عامي 2012 
و2013. ولكن المنطقة تبنت موقفاً مالياً أقل تشّدداً منذ ذلك الحين، وهو ما ساعدها في 
الخروج من الركود في عام 2014. ويتوقع أن تتبع المنطقة ضبطاً مالياً أكثر تدرجاً في 
المس��تقبل، وهو ما يعني أن السياسة المالية سيكون لها تأثير محايد على النمو، بدالً من 

التأثير السلبي الذي كان لها في الماضي.
رابعاً، من المتوقع أن يقود فتح قنوات االئتمان إلى تحسين نمو الناتج المحلي اإلجمالي. 
فقد كان النظام المالي في منطقة اليورو يعاني من التشظي خالل الفترة 2012 و2013، 
وهو ما ش��كل أحد األس��باب الرئيسية للتباطؤ االقتصادي. وهذا يعني أن التيسير النقدي 
ل��م يك��ن قد تغلغل بالكام��ل إلى البلدان األوربي��ة الطرفية، ولكنه وج��د طريقه فقط إلى 
البلدان األساسية. وقد تحسن الوضع منذ حزيران/يونيو 2014 عقب قيام البنك المركزي 
األوروب��ي بمبادرات لخف��ض تكاليف التمويل لدى البنوك وتوفير س��يولة إضافية. وتم 

تتويج ذلك باإلعالن عن برنامج التيسير الكمي السيادي في شهر كانون الثاني/يناير.
وعموماً، تبدو منطقة اليورو اآلن في وضع جيّد لالس��تفادة من هذه العوامل األربعة 
الداعمة لنمو مستدام بنسبة 1.5 % في عام 2015. إال أن المنطقة ال تزال تواجه معوقات 
ينشأ في حال انحراف المفاوضات مع اليونان عن مسارها المرسوم.هيكلية، مثل بطء معدل النمو الممكن، وارتفاع معدل البطالة، والمزاج الس��لبي الذي قد 

نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو وتحسن اقتصادي

تعافي الدول األساسية واستعداد لمواجهة المعوقات
تش��هد منطقة الي��ورو حالياً انتعاش��اً يتوقع له 
أن يس��تمر مدفوعاً بأربع��ة عوامل قوية. فقد نما 
الناتج المحل��ي اإلجمالي لمنطقة اليورو بنس��بة 
1.6 % على أس��اس سنوي في الربع األول من 
عام 2015. ويمثل هذا تسارعاً في النمو مقارنة 
بع���ام 2014، ال��ذي نمت فيه المنطقة بنس�����بة 
0.9 %، كم��ا يمثل تحس��ناً كبي��راً بالقياس أليام 
الركود المظلمة للفترة 2013-2012. وقد حدث 
التعافي على نطاق واسع حيث جاء النمو في كل 

الدول األساسية والطرفية بمعدالت مماثلة.
تراجع سعراليورو والنفط

أوالً، م��ن المتوق��ع أن يؤّدي انخفاض أس��عار 
النفط إلى تعزيز النمو من خالل رفع االستهالك. 
فقد انخفض س��عر مزيج خام برنت بنحو 40 % 
منذ حزيران/يوني��و 2014. وقاد هذا االنخفاض 
في أس��عار النف��ط إلى تحقي��ق زيادة ف��ي الدخل 
المتاح لالس��تهالك )أي الدخل بع��د اإلنفاق على 
البنزي��ن(، وهذا بدوره يعطي حاف��زاً لنمو الناتج 
المحلي اإلجمالي. وتش��ير البيان��ات األخيرة من 
فرنس��ا وألمانيا وإيطاليا، أن التحفيز الناش��ئ عن 
انخفاض أسعار النفط قد بدأ فعالً في تحقيق زيادة 
في االس��تهالك. ومن المرج��ح أن يتحقق المزيد 
م��ن الفوائ��د في المس��تقبل، إذ أن اآلث��ار الكاملة 
النخفاض أس��عار النفط على االس��تهالك تتحقق 
ع��ادة مع بعض التأخير. وإضافة لما ذكر أعاله، 
يُتوقع أن يتضاءل أثر هذا العامل الداعم للنمو بعد 
السنة الجارية مع االنتعاش المتوقع بأسعار النفط.
ثانياً، من المتوقع أن يؤدي ضعف عملة اليورو 
إلى دعم النمو عن طريق زيادة صافي الصادرات. 
فمنذ آذار/مارس 2014، انخفض سعر الصرف 
الحقيقي لليورو بنسبة 15 % تقريباً. وينبغي لذلك 
أن يجع��ل صادرات منطقة الي��ورو أكثر جاذبية 
بالمقارن��ة مع منافس��يها، وبالتالي يجب أن يكون 
ذل��ك مفيداً للتجارة والنمو ف��ي المنطقة. وبالرغم 
من أنه لن يتم نشر التفاصيل الكاملة للناتج المحلي 
اإلجمالي للربع األول حتى نهاية األس��بوع األول 
من حزيران/يونيو، إال أن البيانات على المستوى 
القُطري تشير إلى أن التجارة ال تزال عامالً معيقاً 
ب��دالً من أن تكون عامالً دافعاً للنمو، على الرغم 
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يش�����ار إل��ى أن الح���زام االقتص���ادي 
“طري��ق الحري��ر” هو مش����روع إلنش��اء 
مم��ر للمواص��ات والطاقة والتج��ارة بين 
آسيا الوس��طى والجنوبية وأوروبا، وأعلنت 
الصين عن نيتها تخصيص 40 مليار دوالر 
من صن��دوق خاص له��ذا المش��روع الذي 
أطلق فكرة إنشائه الرئيس الصيني شي جين 

بينغ في أيلول/سبتمبر 2013.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي 
ديمت��ري بيس��كوف: ان “طري��ق الحرير” 
الصيني هو مشروع مثير لإلعجاب، ويتمتع 
بخصائص اقتصادية وجيوسياس��ية وغيرها 

من الخصائص األخرى.
وق��ال  بوتي��ن: ان باده والصي��ن تنويان 
تعزي��ز التع��اون المال��ي عن طري��ق زيادة 
اس��تخدام العمات الوطنية الروبل الروسي 

واليوان في الحسابات فيما بينهما.
وأش��ار بوتي��ن إل��ى أن حص��ة العمات 
الوطني��ة في العقود الثنائي��ة تجاوزت 7 % 

خال شهرين من العام الحالي.
سكك حديد وصندوق مالي

ووقعت روسيا والصين أيضاً اتفاقاً بشأن 
بناء خط س��كك حديدية عالية السرعة يصل 
م��ن بكي��ن إلى أوروب��ا م��رورا باألراضي 
الروس��ية، ويعتبر هذا المش��روع أحد أوائل 
المشاريع في إطار إنشاء الحزام االقتصادي 

“طريق الحرير”، وستقوم روسيا في البداية 
بمد خ��ط للس��كك الحديدية العالية الس��رعة 
بين موس��كو ومدينة قازان الروسية، بتكلفة 
تريلي��ون روب��ل وليصبح هذا الخ��ط في ما 
بع��د جزءاً من ممر الس��كك الحديدية العالية 

السرعة بين بكين وأوروبا.
كما اتفق الجانبان الروسي والصيني على 
إنش��اء صندوق بقيمة ملياري دوالر لتمويل 
المش��اريع في مج��ال الزراعة في روس��يا 
والصي��ن، وتم إبرام االتف��اق بين الصندوق 
وإدارة  المباش��رة  لاس��تثمارات  الروس��ي 

مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية.
الروس��ي  الصن��دوق  رئي��س  وق��ال 
لاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: ان 
التركيز في توظيف االس��تثمارات سيجري 
على تنمية طاقات قطاع الزراعة الروس��ي 
ف��ي مناطق أقصى ش��رق الب��اد المجاورة 

لألراضي الصينية.
يش��ار الى ان  الرئيس الروس��ي كان قد 
أعلن ف��ي آذار/م��ارس الماض��ي أن حجم 
التب��ادل التجاري بين ب��اده والصين يمكن 
أن يرتف��ع ال��ى 100 ملي��ار دوالر في عام  
2015 م��ن 90 ملي��ار دوالر أميرك��ي في 

العام الماضي.
لروسيا بعد االتحاد األوروبي.وتع��د الصي��ن ثاني أكبر ش��ريك تجاري 

كتلة اقتصادية ضخمة بين “طريق الحرير” واالتحاد األوراسي 

اتفاقات متنوعة بين روسيا والصين لتعزيز العالقات 
تش��هد العاقات االقتصادية  بين روس��يا 
والصين تط��ورات ايجابية منذ تفاقم األزمة 
بي��ن موس��كو وال��دول الغربية عل��ى خلفية 
األزم��ة األوكرانية، اذ تس��عى موس��كو الى 
زيادة  صادراتها من النفط والغاز الى الصين 
لتعويض تراجع الصادرات الى أوروبا، في 
حين تس��عى بكين الى زيادة استثماراتها في 
روسيا والدول اآلس��يوية النعاش اقتصادها 
المتباطئ الذي فش��ل في تحقيق نس��بة النمو 
المس��تهدفة  7.5 % ألول م��رة من��ذ الع��ام 

.1998
اتفاقات مشتركة

وجاءت زيارة الرئيس الصيني  لموس��كو 
في ش��هر ايار/ماي��و 2015 للمش��اركة في 
احتفاالت الذكرى السبعين للنصر في الحرب 
الوطنية العظمى لتؤك��د التزام بكين بتعزيز 
عاقاتها االقتصادية والسياس��ية مع جارتها 
وحليفته��ا االس��تراتيجية الت��ي تواجه أزمة 
اقتصادي��ة خانقة بس��بب العقوب��ات الغربية 

المفروضة عليها.
وش��هدت الزيارة توقيع مجموعة اتفاقيات 
مش��تركة، ووقع الرئيس الروسي فاديمير 
بوتي��ن والرئي��س الصيني ش��ي جي��ن بينغ 
الجمع��ة 8 أيار/ماي��و 2015، بيانا للتعاون 
المش��ترك ف��ي إنش��اء االتح��اد االقتصادي 
األوراس��ي والح��زام االقتص��ادي “طريق 

الحرير”.
وق��ال بوتين: ان التعاون في إطار االتحاد 
االقتصادي األوراس��ي والحزام االقتصادي 
“طري��ق الحري��ر” يمك��ن أن ي��ؤدي ف��ي 
المستقبل إلى فضاء اقتصادي عام في القارة.
ويع��د اتفاق التع��اون في إطار مش��روع 
الحري��ر”  “طري��ق  االقتص��ادي  الح��زام 
أه��م وثيقة روس��ية صينية توق��ع منذ ربيع 
الع��ام 2014، عندما فقدت روس��يا إمكانية 
الوص��ول إلى أس��واق رأس الم��ال الغربية 
والتكنولوجيات بس��بب العقوب��ات الغربية، 
حينها أعلنت روسيا عن بدء التحول السياسي 

واالقتصادي نحو الشرق.
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الخاص واألوساط األكاديمية ومؤسسات 
المجتمع المدني، من أجل تكييف المناهج 
الدراس��ية لدمج تعليم تقني��ة المعلومات 
واالتص��االت، وصقل مهارات الطالب 
والعاملي��ن من ذوي المواه��ب المتعلقة 
بالتقني��ة واألعم��ال اإللكترونية، وخلق 
بيئة تشجع روح األعمال الريادية وخلق 

فرص العمل في الشركات الصغيرة.
تحسين المهارات

ي��زداد إح��داث الش��ركات العاملة في 
منطقة الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا 
لوظائ��ف تقني��ة متخصص��ة، وه��و ما 
يُس��هم في توليد معلومات ومعارف تفيد 
ف��ي تنفي��ذ العملي��ات التجاري��ة الرقمية 
المتزايدة، سواء عبر الخدمات السحابية 
أو المنصات التنقلية أو تحليالت البيانات 
أو تطبيق��ات خدم��ة المواطني��ن، والتي 

تتطلب كلها مهارات جديدة.
وتدعم التقنيات المتاحة عبر اإلنترنت 
عملية تحس��ين المهارات، نظراً لكونها 
متاح��ة أم��ام طي��ف أوس��ع م��ن فئات 
المجتم��ع، م��ا يس��مح للش��باب بالتعلم 
الذات��ي، وفق��اً للتقري��ر، ال��ذي أضاف 
أنه س��يكون بوس��عهم، بمجرد اكتساب 
المه��ارات، البح��ث ع��ن وظائف عبر 
اإلنترن��ت، التي تضيف إل��ى االقتصاد 
مكاس��ب نوعية، مثل معامالت توظيف 
منخفض���ة التكلف��ة، وتس���ريع س���وق 
العمل، ومطابقة أفض��ل بين الموظفين 

والشواغر الوظيفية.
أصح��اب  تش��جيع  لل��دول  ويمك��ن 
المش��اريع الريادي��ة الرقمي��ة ودعمهم 
عن طري��ق إزالة العقبات من طريقهم، 
والتي تش��مل األطر القانوني��ة المقيدة، 
في حي��ن أن على الحكوم��ات أن تدعم 
إقام��ة مراك��ز حضانة ته��دف لتثقيف 
رواد األعم��ال والمبتكرين، وتزويدهم 
بُغي��ة  والدع��م  الالزم��ة  مساعدتهم في النجاح.بالمه��ارات 

التقنيات والمهارات رافدان مهمان لالقتصاد الرقمي الناشئ

تقرير عن سبل تنشيط أسواق العمل في المنطقة
كش��ف تقرير ت��م إطالقه على هامش 
فعالي��ات المنتدى االقتص��ادي العالمي 
حول الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا، 
والمعنون “تنش��يط سوق العمل: تحول 
أس��واق العم��ل المدف��وع بالتقني��ة في 
الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا”، بأن 
وج��ود 40 ملي��ون ش��اب عاط��ل عن 
العمل في هذه المنطقة، 27 مليون منهم 
غي��ر متعلمين أو مدربي��ن يجعل معدل 
البطالة بين الش��باب، البال��غ 27.2 في 
المئ��ة، “األعلى في العال��م”، ما يعتبر 
مش��كلة حقيقية لمنطقة يش��ّكل الش��باب 
الذي��ن تقّل أعماره��م فيها عن 25 عاماً 
أكثر من نصف س��كانها البالغ تعدادهم 

369 مليون نسمة.
وبيّن التقرير، الذي أعد بالتعاون بين 
كل من كلية “إنس��ياد” إلدارة األعمال 
بأبوظبي  االقتص��ادي  النم��و  ومرك��ز 
وش��ركة “إس إيه ب��ي”، أن أبناء جيل 
األلفية، أي الذين تقل أعمارهم عن 25 
عاماً “أمسوا أكثر ترابطاً رقمياً من أي 
وقت مضى، بعد أن قفز معدل انتش��ار 
اإلنترن��ت في المنطقة بنس��بة 294 في 

المئة بين العامين 2007 و2012”.
تطور تقنية االتصاالت

وقد باتت قيمة قطاع تقنية المعلومات 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي  واالتص��االت 
مهيّأة للوصول إل��ى 173 مليار دوالر 
أميركي في الع��ام 2015، وذلك بأكثر 
من ضعف قيمته قبل خمس سنوات، أي 
ف��ي العام 2010. ويُظه��ر القطاع طلباً 
متنامي��اً على وظائف تقني��ة المعلومات 
واالتصاالت، ومن المتوقع أن يجد نحو 
4.4 مليون وظيفة بحلول العام 2020، 
وفق��اً لش��ركة االستش��ارات واألبحاث 

“ستراتيجي آند”.
وم��ع ذل��ك، تتطل��ب مس��ألة توظيف 
جيل الش��باب تعاوناً حقيقياً بين صانعي 
القرار م��ن الحكومة وش��ركات القطاع 
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بيع ياقوتة بسعر قياسيرقم قياسي لـ“سيدات الجزائر”
تمكنت لوحة للرسام 
بيكاسو من  االس��باني 
تحطيم الرقم القياس��ي 
األعم��ال  لم��زادات 
الفني��ة لتصبح األغلى 
ببيعها  على اإلط��اق 
مقاب��ل 179.4 مليون 

دوالر أميركي في مزاد في “كريستيز”.
يذك��ر أن دار الم��زادات كانت قد قدرت قيمة لوحة “س��يدات 
الجزائر” الزيتية التكعيبية التي رس��مها بيكاس��و في عام 1955 
بنحو 140 مليون دوالر، لكن عدداً من المنافس��ين ش��اركوا في 
الم��زاد عن طريق الهاتف دفعوا الس��عر الفائز إلى 160 مليون 
دوالر، فيما وصل س��عرها النهائي إلى 179 مليون و365 ألف 
دوالر ش��املة العمولة التي تحصل عليها كريس��تيز والتي تزيد 
قلي��ا عن 12 %. وكان أغلى عمل فني س��ابق بيع في مزاد هو 
اللوح الثاثي للفنان  فرانس��يس بيكون ال��ذي بيع مقابل 142.4 
مليون دوالر في “دار كريستيز” في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

من العام 2013.

بيعت ياقوتة بورمية ذات حجم اس��تثنائي بزنة 25.59 قيراط 
بس��عر قياس��ي عالمي بلغ 30.33 ملي��ون دوالر خال مزادات 
أقيم��ت لدى دار “س��وذبيز” في جنيف. وقد ش��هدت عملية بيع 
الياقوت��ة مزايدات محتدمة فاز بها في الختام مزايد مجهول عبر 
الهاتف بس��عر 28.25 مليون فرنك سويسري ما يعادل  30.34 
مليون دوالر. ولون ياقوتة “صن رايز روبي” المعروف باس��م 
“دم الحم��ام” هو األكثر طلبا في العال��م، ورصعت هذه الياقوتة 
بخات��م م��ن تصمي��م دار كارتيي��ه للمجوهرات، وكان س��عرها 
األساسي يقدر بين 12 و18 مليون دوالر.ويعد الثمن الذي حققته 
هذه الجوهرة قياسيا لياقوتة وكذلك بالنسبة لمجوهرات “كارتييه” 

في مزاد على ما أوضحت دار “سوذبيز”.

الريتز-كارلتون النيل“تومي هيلفيغر” تحتفل بـ“الثالثين”

أعلنت “تومي هيلفيغر” التي تعود ملكيتها إلى شركة “بي في 
إتش” عن زيارة توم��ي هيلفيغر إلى بكين في الّصين لاحتفال 

بالذكرى الثاثين لتأسيس هذه العامة التي تحمل اسمه.
وق��ام هيلفيغر باس��تضافة فعاليات عدة ف��ي كل أنحاء بكين، 
تتضمن إعادة إحياء حصرية لعرض األزياء الخاصة بمجموعة 
هيلفيغ��ر لخري��ف 2015، وه��ي المرة االولى الت��ي تنقل فيها 

العامة التجارية الحدث إلى موقع عالمي.
وتزامنت الزيارة مع افتت��اح أحد متاجر تومي هيلفيغر، الذي 

يقع ضمن مركز التسوق “إن 88” في بكين.

س��يتم افتتاح فن��دق الريتز - كارلت��ون الني��ل - القاهرة، الذي 
يتميّز بتصمي��م فخم وتاريخ عريق يذكر بحقب��ة الزمن الجميل. 
وسيعاد افتتاح هذا الفندق التاريخي في أواخر فصل الصيف من 
الع��ام الحالي 2015، ليطلق حقبة جدي��دة في مجال الضيافة في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وعلى مدى تاريخه العريق، استقبل الفندق مجموعة من أشهر 
الشخصيات العالمية، أبرزها من السياسيين إلى أساطير هوليوود 
بما فيه��م إليزابيث تايلور وفرانك س��يناترا، باإلضافة إلى رجل 

األعمال الشهير نيلسون روكيفيلر.
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فنانون أرمن في “بيروت للمعارض”
اللجنة  بتنظيم من 
لإلب���ادة  المئوي��ة 
األرمني��ة ف��ي لبنان 
بي���روت  ومرك���ز 
للمعارض بالتع��اون 
No-  م��ع غالي��ري

ah’s Ark Art ورعاي���ة وحضور وزير الثقافة روني عريجي، 
افتت��ح معرض “والدة أمة م��ن جديد”. ويمثل المع��رض اإلبادة 
الجماعية والوالدة الجديدة لألرمن من خال أعمال فنانين مرموقين، 
مع التركيز على حقبة ما بعد اإلبادة والتي تُرجمت من خال أعمال 

معاصرة. ويتضمن المعرض 100 لوحة و20 منحوتة.

“ذا روف” في بيروت
أع��اد “ذا روف” 
بفندق الفور سيزونز 
بيروت افتتاح أبوابه 
الستقبال موسم جديد 
لفص���ل الصي���ف. 
ويتميز ه��ذا الموقع 

بهوائه المنعش ومناظره الساحرة. وتقع الردهة المحيطة بالمسبح 
على س��طح المبنى في الطابق الس��ادس والعش��رين من الفندق، 
مقدم��ة لرّوادها مناظر مطلة على المدينة والجبل والبحر. ويقدم 
“ذا روف” لرّواده جلسة مطلة على مناظر خابة، باإلضافة إلى 

مقبات آسيوية جديدة ومجموعة من الكوكتيات.

حملة Nike نحو األفضل
 N+TC جولة  جمعت 
دبي ألف امرأة في أمسية 
وقد  بالتدريب��ات.  حافل��ة 
نظم��ت ه��ذه التجربة في 
موق��ع مط��ل عل��ى برج 
خليف��ة، وهدف��ت إلى دفع 
المش��اركات على تخطي 

حدوده��ن وتحقيق أهداف اللياقة الخاصة به��ن واختتام التجربة 
.betterforit بحال أفضل من السابق، كما يدل عنوان الحملة

وقالت سونيا موزس، إحدى مدّربات Nike المحترفات: كان 
مستوى الطاقة الذي شهدته في دبي مذهاً بالفعل.

فندق سوفيتيل النخلة
فن��دق  يق��ع 
ف�ي�ت�ي��ل  س���و
ف��ي  النخل���ة 
ة  ي�������ر ج��ز
النخلة، ويمت�د 
على مس���احة 

500 متر من الش��واطئ الخاصة مع 6 حمامات سباحة بأجواء 
بولينيزية فرنس��ية، باإلضافة إلى مطاعم وأنشطة ترفيهية مثل 
“ايكوبي��و” الخلي��ج للتزلج عل��ى المياه. ويتيح الفن��دق لنزالئه 
فرصة الراحة واالس��تجمام في أجواء مرادفة لطابع المدينة مع 

عرض “الكجري سمر دريم”.

أول متجر حصري لـRado بسويسرا
ش��ركة  ع��ززت 
Rado من وجودها 
في الس��وق المحلية 
ف��ي لينجن��او، م��ع 
افتت��اح أول متج��ر 
حص��ري له��ا ف��ي 
سويسرا، والذي يقع 
في ش������واننباتز، 

لوس���رن. ويتميز تصميم متاج��ر Rado بمزيج بين العناص�ر 
ذات الل�ون األس��ود ومجموع���ة من تدرجات اللونين البرونزي 

والبني المائل إلى الرمادي.

“سنداريلال باريس” 100 % يدويًا
عرضت شركة سنداريلا 
لتصمي��م وصناعة  باريس 
األث��اث أح��دث انتاجها في 
معرض “بيوت��ي وورلد - 
 .”2015 األوس��ط  الشرق 
أقص��ى  الش��ركة  وتب��ذل 

جهودها لتلبية احتياجات األس��وق، نذكر منها “س��رير الرأس” 
وهو مس��ند ذو تصميم يناسب ميل الرقبة مصنوع من السليكون 
ويس��تخدم في كافة احواض الس��راميك ليهيئ الراحة للمترددين 
على صالونات تصفيف الش��عر، وكذلك مجموعة األثاث طراز 

“جلو” الراقية التي يتم صنعها من كريستال “شفاروفسكي”.
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Patravi TravelTec II ساعة
بمناسبة الذكرى العاشرة لمجموعة 
ط�رح����ت   ،Patravi TravelTec
الس��اعات السويس��رية كارل  عامة 
 Patravi أف بوش��يرر إصدار جديد
بتركيبت��ه  يتمي��ز   ،TravelTec II
التي تس��مح بع��رض تواقي��ت ثاث 
مناط��ق زمني��ة مختلف��ة وبخاصي��ة 
الكرونوغراف في هيكل مدمج، قوي 

ومحكم الصنع، بسمات جريئة ومعبّرة في حين تم تصميم السطح 
المنظم بش��كل ذكي ووضوح ع��ال، ليوفر بذل��ك إمكانية قراءة 

التوقيت بشكل سريع.

Manero Tourbillon 2015 ساعات
ح��������ت  ط����ر
الس���اعات  عام��ة 
كارل  السويس���رية 
ب�وش�������ي��رر  أف 
م�ج�م���وع��ت�ه�����ا 
الحصري��ة الجدي�دة 
المكّون��ة م��ن 188 

قطع��ة Manero Tourbillon 2015 ، وتتميز س��اعات هذه 
المجموع��ة بميناء مصمم من الس��اتان المصق��ول باللون البني 
المخمل��ي، م��ا يجعل ه��ذه الس��اعات تحف فنية قيم��ة في عالم 

صناعة الساعات.

RICHARD MILLE ُتهنئ الفائزين
 LES اختتم��ت فعاليات بطولة
  ،VOILES DE SAINT
 RICHARD وع��بّ�������رت 
والش��ريك  الراع��ي   ،MILLE
األساسي لهذا الحدث، عن سعادتها 
بتقدي��م الجائ��زة للفائ��ز ج��ورج 
ديفيد. وق�دمت الش��ركة الُمصنّعة 

 RM 60-01 للس��اعات السويس��رية 50 نموذج��اً من س��اعتها
Flyback Chronograph Regatta ذات اإلصدار المحدود 
باأللوان الخاصة بفعاليات البطولة. وقد ش����ارك  بالفعالية أك�ثر 

من 1000 ش��خص من أصحاب اليخ�وت من 20 بل�د .

Tissot Bridgeport Mechanical Skeleto
 Tissot س��اعة  تأت��ي 
 Bridgeport Mechanical
انتماؤه��ا  لتب��رز   Skeleton
لعائلة الس��اعات األوتوماتيكية 
م��ن خال األخادي��د الصغيرة 
الُمحيطة بُعلبته��ا التي تضفي 

عليها غنى ال مثيل له.
وه��ذه الم��رة األول��ى التي 

 Tissot تحمل فيها إحدى س��اعات الجيب المغلقة الت��ي تُزّودها
بنظ��ام حركة ظاهر في صلبها، إلب��راز الجمال الداخلي والعمل 

الِحَرفي الذي يسمح لها بمواجهة الزمن.

“أوداسي” بتصميم نسائي
أونوري���ه”،  قام��ت “س����ان�ت 
بتصميم إصدار “أوداس�ي” للمرأة 
المتألقة والجريئة التي تتميز بعلبتها 
الت��ي يبل��غ قطرها 37 مل��م وكذلك 

ديك��ور “Clous de Paris” ال��ذي 
يزي��ن كا م��ن الط��ارة بعين��ة دقيق��ة 

بصفي��ن، والمين��اء، على حاف��ة الثواني 
الصغيرة.

كم��ا تتميز أيضاً بميناءات ضفيرية رائعة 
بأل��وان س��احرة. كل منها مزين بش��ارات الس��اعات وعقارب 

مبطنة باللون الفضي ألقصى وضوح للقراءة.

السالسة البحرية
أضفت س��اعة تيس��و 
 Quickster من طراز
Lugano تصميماً أنيقاً 
إل��ى مجموعة س��اعات 
تيس��و الرياضية. ويأتي 
السوار المقلم المستوحى 

من المجموعة البحرية لحلف الناتو ليشيد بجمال بحيرة لوغانو، 
بينما تذكرنا جمالية اللون األزق الغامق باأليام المشمسة الطويلة 
بقرب المياه. وتتيح هذه الس��اعة إمكانية تبديل األس��اور بحسب 
المزاج أو المابس مع السوار بقاعدته الزرقاء وخطوطه البيضاء 

أو العكس أو حتى سوار أزرق بالكامل.
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“آماري فوكيت” الحياة الساحلية
أعلن آم��اري فوكيت 
جناح��ه  افتت��اح  ع��ن 
الذي  الجديد  المحيط��ي 
يتربع عل��ى عرش قمة 
أح��د التال الت��ي تطل 
على المحيط. تم تصميم 
األجنح��ة الفندقية لتوفر 

حياة ساحلية مريحة، وبالنسبة لنزالء الجناح المحيطي فسيحظون 
بالدخول الحصري إلى الن��ادي الذي يعد مكاناً لألناقة والمناظر 
الخابة لخليج باتونج، فهو يضم حمام س��باحة شاس��عاً وس��طحاً 

مشمساً )لحمامات الشمس( وغرفة لياقة بدنية خاصة به.

“رؤى حضرية” منشأة تصورية
عمدت مين��ي إلى التآزر 
االس��باني  المصم��م  م��ع 
خايم��ي هاي��ون م��ن اجل 
الع��رض في صال��ون ديل 
موبيل له��ذا الع��ام. وابرز 
م��ا نتج ع��ن ه��ذا التعاون 
هو منش��أة متعددة السطوح 

تطرح رؤية هايون الشخصية عن التنقل في المناطق الحضرية 
في المستقبل. مركز االهتمام، هو ميني سيتي سيرفر االختباري ، 
وهو سكوتر كهربائي مرن، حيث ياخذنا هايون في رحلة خيالية 

عبر مدينة حديثة مع النماذج المتنوعة التي صّممها.

“ريسنس” عالم من الهدوء والراحة
افتتح��ت سلس��لة  
منتجعات ريسن��س 
االوروب��ي�����ة اول 
منتج�ع ريسنس في 
الش�رق األوسط في 
فن��دق ب��رج رافال 

كمبينسكي الرياض. وقد صمم  بشكل خاص ليعطي خصوصية 
للرجال وخصوصية للنس��اء حيث يأخذهم ال��ى عالم من الهدوء 
والراحة واالس��ترخاء في أرقى وأعلى مس��توياتها ويتوافر فيه 
عاج الجس��د والنفس معاً  ويجس��د المكان الرفاهية والهدوء من 

خال مراكز لياقة بدنية مجهزة بالكامل.

افتتاح رافلز جاكرتا
افتتحت سلسلة فنادق 
ومنتجعات رافلز فندق 
والذي  رافلز جاكرت��ا 
يتمت��ع بإطالة مميزة 
تش���رف على المرك�ز 
التج��اري المزده����ر 

لمنطقة كونينجان.
وم��ع افتت��اح الفندق الجديد يرتف��ع عدد الفن��ادق والمنتجعات 
ضمن مجموعة رافلز لتضم 12 فندقاً ومنتجعاً تشمل فندق رافلز 
الرئيس��ي في س��نغافورة وفنادقها في الصين، كمبوديا، الفلبين، 

جزر سيشيل، السعودية، دبي، باريس واسطنبول.

“بي إف تشانغز” في “فيالجيو”
افتتحت سلسلة مطاعم 
بي إف تشانغز العالمية، 
البيسترو اآلسيوي األول 
في العالم، أول فرع لها 
ف��ي ف�ياجيو م��ول في 
الدوح��ة، لتص��ل لع��دد 

أكبر من زبائنها في المزيد من المواقع في منطقة الشرق األوسط.
يتفرد مطعم بي إف تشانغز العصري بخدماته الراقية والشاملة 
في تقديم تشكيلة واسعة من األطباق الصينية المبتكرة والطازجة 
من هانون وسيشوان وبكين وكانتون، كما يأخذ زواره في رحلة 

الستكشاف ثراء وتنوع مطبخ جنوب شرق آسيا ومنغوليا.

أديداس أورجنلز – ستان سميث
حقّق حذاء ستان سميث- 
أورجنل��ز  أدي��داس  م��ن 
حض��وراً ب��ارزاً من حيث 
والبساطة،  الرائع  األسلوب 
برز ف��ي صيح��ة الصيف 

عبر استخدامه صوراً للحيوانات، وتغليف النعل الخارجي بنسيج 
جلدي يحتوي على أفعى وتمس��اح استوائي، مع توفر المجموعة 

بثاثة ألوان هي األخضر واألحمر واألسود.
والح��ذاء هو نم��وذج من أحذية كرة المض��رب التي تطّورت 
لتصبح طرازاً كاسيكياً عالمياً، أوحى من خال شكله أنه ابتكار 

مهم يستخدم في الشارع كما في الماعب.
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أجهزة للتنبؤ بالمناخ

نفوق النحل في لبنان

صم��م خب��راء من 
روس��يا أجهزة تسمح 
بالحصول على صور 
حراري��ة فائق��ة الدقة 
لس��طح األرض م��ن 
الخارج��ي،  الفض��اء 
ف��ي اط��ار القن��وات 

الطيفية لألشعة تحت الحمراء المتوسطة والطويلة النطاق. وقالت 
مؤسسة المنظومات الفضائية الروسية: ان هذه األجهزة حصلت 
على ش��هادة كفاءة من المنتدى العالم��ي الثامن “الملكية الفكرية 
في القرن العش��رين”، وأن المهمة األساسية لهذه األجهزة تكمن 
في حل المش��اكل البيئية، ودراسة التغيرات المناخية، واكتشاف 
حرائق الغابات مبكرا. وتسمح هذه األجهزة ايضا بالحصول على 

صور حرارية فائقة الدقة لسطح األرض من الفضاء.
إضاف��ة له��ذا ستس��اعد هذه األجه��زة الجدي��دة الخب��راء في 
تحديد اتجاه انتش��ار الحرائق، النش��اطات البركانية، الفيضانات 
واألعاصير والعواصف، وغيرها من الظواهر الطبيعية، وكذلك 

متابعة حالة الغالف الجوي والتربة والبحار والمحيطات.

قالت كلية الزراعة في الجامعة 
األميركي��ة في بيروت انه “خالل 
األشهر الماضية تفشت عوارض 
غريبة في خاليا النحل في مختلف 
لبن��ان، تمثل��ت بنف��وق  مناط��ق 
أع��داد كبي��رة م��ن النح��ل البالغ 
أم��ام مداخل الخالي��ا، في ظاهرة 

ل��م يعتد النحال��ون عليها من قبل، حيث تص��اب عامالت النحل 
البالغ��ة بارتعاش في الجس��م يبدو جليا عل��ى أجنحتها، في حين 
تفقد هذه النحالت وبر الش��عر الذي يغطي بطونها ويحصل تبدل 
في رائحتها التي تس��تمدها من الخلية فال تتعرف عليها النحالت 
المدافعات )حرس الخلية( وتقوم بمهاجمتها وقتلها بأعداد كبيرة”.
واضاف��ت الكلية: ان الع��وارض المذكورة تش��ير إلى إصابة 
الخاليا بفيروس ش��لل النحل الذي يوجد من��ه أنواع مختلفة يمتد 
هامش تأثيرها ليصيب النحالت البالغة وكذلك الحضنة، كما تدل 
األبح��اث العلمية عل��ى وجود عالقة وثيقة بين تلك الفيروس��ات 
واإلصابة بعنكبوت الفاروا المنتشر عالميا، وأيضا وجود عالقة 

بينها وبين ظاهرة اختفاء الخاليا العالمية.

الجوز مفيد للخاليا العصبية

أظهرت الكثير من الدراس��ات الطبي��ة، أن تناول الجوز مفيد 
للصح��ة عند أكله بانتظ��ام من وقت إلى آخ��ر. فهو يعمل على 
زي��ادة األداء الذهني والق��درة على التفكي��ر وحماية القلب، بل 

يعمل حتى على مقاومة مرض السرطان.
كذلك أظهرت الدراس��ات ان تناول الجوز ال يؤدي إلى زيادة 
ال��وزن، بالرغم من احتوائه عل��ى أحماض دهنية بكمية كبيرة، 
وف��ي ما يلي أربعة أس��باب تحفزنا على تن��اول الجوز بانتظام: 
يقلل أخطار “الرباعية القاتلة” - يبطئ نمو السرطان - يخفيض 

“الكوليسترول الخبيث” - هو غذاء مفيد للخاليا العصبية.

فرع لـ“بي براون” في “دبيوتيك”
مجم��ع  أع�ل���ن 
للتق�ن�ي���ات  دب���ي 
الحيوي�ة واألبح�اث 
“دب�ي�وت�ي�����ك”، 
ل�م�ت�خ�ص����ص  ا
بتس��هيل وتعزي��ز 
النم��و ف��ي قط��اع 
الحي�وي��ة  العل���وم 

ف��ي دولة اإلمارات، عن إنش��اء “بي براون” الش��ركة األلمانية 
المتخصصة ف��ي صناعة األجهزة الطبية، فرع��اً إقليمياً لها في 
الش��رق األوس��ط بالمنطقة الحرة التابعة للمجمع. وسيتيح الفرع 
الجدي��د تقدي��م مجموعة متكاملة م��ن المنتج��ات والخدمات من 
والمعدات واألجهزة الطبية، فضالً عن توفير التخطيط والخدمات 

االستشارية والتدريب والتعليم في منطقة الخليج.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي للش��ركة ماركوس س��تروتمان: إننا 
حريصين عل��ى تبادل المعرفة والخبرات م��ع عمالئنا من أجل 
تحسين العالجات واإلجراءات في المستشفيات والعيادات لزيادة 

سالمة المرضى واألطباء وطاقم التمريض.
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“هواوي” تستعرض دور الجيل الرابع

نظام معلومات الركاب البحري

كشـــــفــت 
شـركة هواوي 
لمتخصصــة  ا
فــيـــــر  بــتــو
حلـــول تقنيــة 
المعلومـــــات 
واالتصـاالت، 

عن خارطة طريق جديدة في قطاع االتصاالت المرتبطة  بخدمات 
الجيل الرابع المتقدم من الشــبكات المتنقلة ذات النطاق العريض 
4.5G خــالل العام 2016، وذلك من خالل مشــاركتها كراعي 
ماسي للمنتدى السنوي لشبكات الجيل الرابع في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 2015 الذي أقيم بدبي. وسلطت “هواوي” الضوء 
خالل المؤتمر على المحركات الرئيسية والتقنيات وراء التطور 
الحاصل في شــبكات االتصاالت المتنقلة ذات النطاق العريض، 
وأثــر الخدمات التي توفرها هذه الشــبكات على قطاع األعمال. 
وقد قامت بعقد شراكات مع شركات اتصاالت وعدد من الجهات 
العاملــة في قطــاع التقنيات، للمســاهمة بوضع منطقة الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا في صدارة العالم المتصل.

نــتــهــــت  ا
“موفيكـــــن” 
من تسليم أول 
عقــد لهــا مع 
الـنـقـــل  إدارة 
البحــري فــي 
هيئـة الطــرق 

والمواصالت بدبي، ويشــمل ذلك العقد  توريد وتركيب وتجهيز 
نظــام معلومات الركاب الذي يُحدد موقعه جغرافياً ويُركب على 

متن عبارات دبي التي تديرها هيئة الطرق والمواصالت.
ويقدم هــذا النظام، المعــروف بنظام نافيبــوت، المعلومات 
للمســافرين على متن عبارات دبي عن طريق شاشــات كبيرة 

مثبتة في كابينة الركاب.
وهــو يحــدد مــكان العبارة عــن طريــق إســتخدام خرائط 
متخصصة ومتعددة النطاقات، ثم يقوم، عند المواقع التي سبق 
برمجتهــا، بعرض الفيديوات المتعلقة بالرحلة وكذلك المقاصد 
المهمــة الواقعة على طــول الطريق. ويتم توفيــر المعلومات 

للمســافرين باللغتين العربية واإلنكليزية.

اتفاق بين “علي بابا” و”مراس”
وقّعت مراس القابضة، 
اتفاقيــة  دبــي،  ومقرهــا 
 Aliyun مـــع شــــركة 
بتوفيــر  المتخصصــة 
خدمات الحوسبة السحابية، 
التابعــة لعمــالق التجارة 
اإللكترونية الصيني “علي 
بابا”، تهدف إلى تأســيس 

شــركة تكنولوجية تقدم خدمات تكامل النظم للشــركات الخاصة 
والهيئات الحكومية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

قــام بالتوقيــع الرئيــس التنفيــذي الســتثمارات المجموعة في 
“مــراس” عبد الوهــاب الحلبي، ونائب الرئيــس لمجموعة علي 
بابا سيشــانغ يو، في حرم المجموعة في مدينة هانغزو الصينية، 
بحضور رئيس مجلس إدارة “مراس” عبد هللا الحباي، ومؤســس 
ورئيس مجلس إدارة “علي بابا” جاك ما. وســيختص المشــروع 
االســتثماري المشــترك الذي ســيتخذ من دبي مقراً له، بمجاالت 
تطوير التطبيقات، الهندســة المعمارية المرتكزة على الخدمات، 

عمليات االختبار والتحقق، إنجاز الخدمات الحكومية.

من سيستحوذ على “بالك بيري”؟

تعمل شــركة مايكروســوفت األميركية علــى تجهيز عرض 
لالستحواذ على بالك بيري، شأنها شأن عدة شركات صينية أبدت 
رغبتها بضم الشــركة الكندية. وتريد “مايكروسوفت” االستفادة 
من “بالك بيري” في دعم قطاع صناعة الهواتف لديها، وتعزيز 
قدرتها على المنافســة في الســوق، خاصة ضمن نطاق األجهزة 

الموجهة لفئة األعمال.
واشــارت تقاريــر اخبارية إلى أن شــركات لينوفــو وهواوي 
وشاومي تدخل كذلك ضمن الشركات الراغبة في االستحواذ على 
“بالك بيري”، وتريد الشــركات الصينية عبر االســتحواذ على 
“بالك بيري” تحســين وجودها فــي قطاع األعمال في الواليات 
المتحــدة وأوروبــا، إضافة إلى االســتفادة من محفظــة براءات 

االختراع الكبيرة التي تملكها الشركة الكندية.
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أغنى صّناع ألعاب الفيديو في العالممجموعة برمجيات من “أوتوديسك”

طرحت “أوتوديسك” مجموعة برمجيات “أوتوديسك 2016 
ديزاين ســويتس” التي توفر مزيداً مــن التحكم في كافة جوانب 
العمــل التصميمــي من خالل تجربة اســتخدام تتــم عبر أجهزة 

الحاسوب المكتبية والتقنية السحابية على السواء.
وتوفــر مجموعــة برمجيات التصميــم واإلبــداع الجديدة من 
“أوتوديسك” للعمالء محفظة واسعة من األدوات، باإلضافة إلى 

قابلية فريدة للتشغيل البيني وتجربة استخدام متناسقة.
وتتضمــن كل مجموعة برمجية، برنامــج “أوتوكاد 2016”  
وتقنيــة “ريــكاب” وبرنامج “ثــري دي ماكــس”، حيث يعتبر 
“أوتوكاد 2016” النســخة األكثر تطوراً مــن برنامج التصميم 
الشهير “أوتوكاد” الذي يوفر عملية توثيق وتصاميم أسرع وأكثر 

ضبطاً مع دقة بصرية غنية.

شــهدت صناعــة ألعاب 
الفيديــو نمــواً كبيــراً فــي 
السنوات القليلة الماضية مع 
انتشــار هــذه االلعاب على 
مواقع التواصل االجتماعي 

والهواتف الذكية األمر الذي أدى الى تضخم ثروات أبرز صنّاع 
ألعــاب الفيديو في العالــم، وجاء ترتيبهم كالتالــي: جايب نويل: 
وبلغــت ثروته 1.3 مليــار دوالر، الذي يمتلــك أكثر من %50 
Mine�( ماركوس بيرسون: مصمم لعبة .)Valve )من شركة 
Craft( وتقــدر ثروتــه بـــ1.3 مليار دوالر. م���ارك بينكوس: 
مؤسس شــركة Zynga التي طورت لعبة FarmVille وتقدر 
ثروته بـ990 مليون دوالر. ميلفن موريس: أحد مؤسسي شركة 
كينغ التي صممت لعبة كاندي كراش ســاغا وتقدر ثروته بـ627 
مليون دوالر. اريكاردو زاكوني: الرئيس التنفيذي لشــركة كينغ 
وبلغت ثروته 548 مليون دوالر. بالمر لوكي: مخترع نظارات 
الواقع االفتراضي )أوكولوس ريفت( وبلغت ثروته 500 مليون 
دوالر. إيلكا بانانين: الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة 

)Supercell(، وبلغت ثروته 400 مليون دوالر.

تعاون لمواجهة القرصنة االلكترونية
نمـــو  لمواجهـــة 
الجرائم اإللكترونية، 
افتتحـــت منظـمـــة 
اإلنتربـول  قســـمها 
والخـاص  الجديـــد 
بالجرائم اإللكترونية 
في ســنغافورة الذي 

حمــل اســـم )مجمـع االنتربـول العالمي لالبتكـار(.
ويعد افتتاح المجمع خطوة إلى األمام في مجال مكافحة الجرائم 
اإللكترونية، ففي الوقت الذي ال حدود فيه لهذا النوع من الجرائم، 
فإن األجهزة األمنية بحاجة إلى أن تكون بال حدود أيضاً، فالقسم 
الجديــد لالنتربــول ال يتيح التعــاون عبر الحدود إلنفــاذ القانون 
وإيقاف مجرمي اإلنترنت فقط، بل ويســاعد بنشــر الخبرة حول 
الطريقة التي ينبغي من خاللها التحقيق في الجريمة اإللكترونية 
وكيفية محاكمة مرتكبيها. وسيكون هذا القسم الجديد في المنظمة 
قــادراً على معالجــة أي تطور مقلــق ومزعج فــي عالم جرائم 
اإلنترنت، مثل: اندماج مجموعات المجرمين عبر اإلنترنت مع 

غيرها من المجموعات التي تعمل خارج الشبكة.

بطاقة الدفع الديناميكية المشفرة

أعلن البنك الشعبي وصندوق اإلدخار، بالتعاون مع “ناتيكسيس 
بايمنت سوليوشــنز” و“أوبيرثر تكنولوجيز”، العاملة في مجال 
حلــول األمن الرقمي، عن الحل المشــفر لبطاقــة الدفع المدمجة 
“موشن كود”، الذي يساهم باستبدال رمز الحماية المكّون من 3 
أرقام على ظهر البطاقة بـ“شاشــة صغيرة” تعرض الرمز الذي 
يتغير تلقائياً وبشــكل دوري. وتضيف هذه التكنولوجيا مستويات 
جديدة من األمن إلى المعامالت لحاملي البطاقات وتجار التجزئة 
عبــر اإلنترنت. وال ينطوي هذا الحــل على أي تغيير في عملية 
الشــراء العادية، والفــرق الوحيد المرئي هو الشاشــة المصغرة 
المشــفرة التــي تتضمن 3 أرقام على ظهــر البطاقة، األمر الذي 

يمنع سرقة الرمز بصرياً أو عبر اإلنترنت.
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قلم “إنتووس كرييتف ستايلس2”
أعلن��ت “واك��وم” بالتع��اون م��ع 
برنام��ج  تواف���ق  ع��ن  “س���اف�اج” 
“بروكريي��ت 2.3” مع قلم “إنتووس 
كرييت��ف س���تايل��س 2” الحس���اس 
بالضغط، مما يضفي مزيد من اإلثارة 
على تجرب��ة تصميم األعم��ال الفنية 
عل��ى أجه��زة آي ب��اد. وق��د صممت 
ش��ركة “واكوم” ه��ذا القلم خصيصاً 
الذين يفضل��ون  للمبدعين والفناني��ن 

اس��تخدام تطبيق “بروكرييت” من “سافاج” في رسم وتوضيح 
الصور على أجهزة آي باد والتعبير عن إبداعاتهم الش�خصية.

ActionCam كاميرا
كش��فت س��وني النق��اب عن 
 ActionCam الفيدي��و  كاميرا 
 FDR-X1000VR ط���راز 
وكامي��را ActionCam بتقنية 
الوضوح العال��ي الكامل طراز 
HDR-AS200VR. وتتي����ح 
التقاط  لمس��تخدميها  الكاميرتان 

مقاط��ع الفيديو م��ن منظور الش��خص األول بتقني��ة 4K. وتعد 
الكاميرتان مالئمتان لعش��اق الرياضة والمغامرات، حيث توفر 
هذه السلس��لة إمكانية تسجيل مقاطع فيديو فائقة الوضوح مع دقة 

تفوق الدقة الخاصة بتقنية )Full HD( أربع مرات.

تصميم مستلهم من سباق لو مان
تق���دم “جف��وري” 
العالم���ة التجاري����ة 
المتخصصة بترصيع 
المحمول��ة،  الهواتف 
تصميماً مس�تلهماً من 
س���باق “ل��و مان 24 

س��اعة” الكالسيكي الشهير الذي يقام سنوياً في فرنسا، وهو أقدم 
س��باق للس��يارات الرياضية في العالم في مجال سباقات التحمل. 
وه��و يأتي بخلفية من الجل��د األوروبي المط��رز بثالثة خطوط 
س��وداء، كما تم ط��الء بقية أجزاء الهاتف الذكي باللون األس��ود 

الداكن لتعزيز مظهره الرياضي.

اختبار اسرع قطار في العالم
ق�ط���ار  س���ج�ل 
ياباني رقما قياس��يا 
عالمي��ا في س��رعة 
بعدم��ا  القط���ارات 
الوصول  اس���تطاع 
 366 س��رعة  إل��ى 
مي��ال في الس��اعة، 
أثناء إحدى التجارب 

التش��غيلية في محافظة ياماناش��ي. وقال بيان صادر عن ش��ركة 
سكك حديد اليابان المركزية: ان القطار، المكون من 7 عربات، 
استطاع أن يكس��ر الرقم السابق المسجل عام 2003 بنحو 361 

ميال في الساعة.
حض��ر التجربة نح��و 29 فنيا، كانوا على مت��ن القطار، الذي 
يعتمد على تقنية التعليق المغناطيس��ي. وأعلنت الش��ركة أن هذه 
السرعات القصوى لن يتم تطبيقها على الخط الجديد بين طوكيو 

وناغويا، الذي من المقرر افتتاحه أمام العامة عام 2027.
وأش��ارت إلى أن السرعة التي سيتم تطبيقها ستبلغ 314 ميال 

في الساعة تقريبا، ما يعني أن الرحلة ستحتاج ل�40 دقيقة فقط.

G4 تكشف النقاب عن هاتف LG

كش��فت LG إلكترونيكس عن هاتفها الذكي G4، خالل حدث 
عالمي أقامته بالتزامن في عدة عواصم ومدن عالمية. وحرصت 
الشركة لدى تصميم الهاتف على جمع األناقة والتجربة البصرية 
م��ن خ��الل الكامي��رات األمامية والخلفي��ة فائقة الدق��ة وتقنيات 
التصوي��ر المتقدمة، باإلضافة إلى الراحة باالس��تخدام والتركيز 
على المس��تخدم، إلى جانب األلوان والتأثيرات الش��كلية واألناقة 
العصرية بالتصميم، ومتانة أكبر ب�20 % المتصاص الصدمات.
وس��يكون G4 األول ال��ذي تطب��ق ضمنه واجهة االس��تخدام 
الجديدة UX 4.0، التي تعد بدورها األكثر بساطة وبديهية وقدرة 
على فهم احتياجات المستخدم. وستسهم في إلغاء الخطوات غير 
الضروري��ة مع توفير المزيد من خيارات التكوين للمس��تخدمين 

التقنيين.
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ماسحة عالية األداء من “كانون”
طرح��ت كانون الش��رق األوس��ط، جهاز 

 imageFORMULA DR-C240
الجديد، وهو عبارة عن ماسحة مكتبية 

عالية األداء وقادرة على التعامل مع 
مجموعة واسعة من المستندات، 

ومنها جوازات السفر وغيرها 
من األوراق الثبوتية. وهي 
تمسح بس��رعات تصل إلى 
45 صفحة في 90 / الدقيقة 

بوصة في الدقيقة، وتستطيع مسح حتى 4 آالف صورة في اليوم. 
وبفضل ملقّم المستندات التلقائي الذي يتّسع ل�60 صفحة.

“سيموس 13 ميغابكسل”
أطلقت شركة توشيبا مستشعر الصور 

“ت��ي 4 كي ب��ي 3” بتقنية ش��به 
موصل أكس��يد الفل��ز المكم�ِّل 
“سيموس” ودقة 13 ميغابكسل 

بتقنية اإلضاءة الخلفية مع القياس 
البص��ري 1/3.07 بوص��ة والت��ي 

توفر لصانعي الهواتف الذكية واألجهزة 
اللوحية استهالك منخفض للطاقة مع حجم صغير للشريحة، وهو 
مجهز بتقنية “النمط الس��اطع” التي تلتقط صور فيديو س��اطعة 
بمعدل أطر عالي الس��رعة، مما يحقق تصوير فيديو عالي الدقة 

يوازي 120 إطار في الثانية.

 الطابعة المحمولة “بوالرويد زيب”
أطلق��ت مجموع��ة ج��ي 
تيك، طابعة الصور الفورية 
زيب”   “بوالروي��د  النقال��ة 
في أسواق الشرق األوسط، 
وذل��ك خالل دورة هذا العام 
من ملتقى “ديستري الشرق 

األوسط” ، وتتيح الطابعة الجيبية الجديدة إمكانية الطباعة الفورية، 
ما يتيح للعمالء سهولة طباعة الصور من أجهزة الهواتف الذكية 
واألجه��زة اللوحية المزودة بتقنية “بلوت��وث”. األمر الذي يتيح 
إج��راء الطباع��ة الفورية بقياس 2×3 بوص��ة ألي صورة على 

جهاز “آبل”  أو “آندرويد”.

“كانون” تلتقط صوراً لدبي
كش���ف��ت 
“كان�����ون” 
ق  لش������ر ا
األوس�����ط، 
مج�م�وع���ة 
جدي��دة م��ن 
لمنتج����ات  ا

خ����الل فعالي���ة خاص����ة عق���دت بدب��ي، حمل����ت ع��ن���وان 
“#ComeAndSeeMyArabia”، بم���ا فيه����ا كامي��رات 
EOS 750D و760D وM3 فض��الً ع��ن طرازات مميزة من 
مجموعة PowerShot هي SX710 HS وSX530HS ومن 
مجموعة Legria مثل HFR R68 وHF R606 باإلضافة إلى 

.PIXMA طابعة صور
و دع��ت “كان��ون” بالتعاون مع “غلف فوتو بل��س”، العاملة 
ف��ي مجال التصوير، 12 ش��خصية إعالمية ب��ارزة من المنطقة 
ونظّم��ت جول��ة تصويرية خاص��ة بدبي. وقد زار المش��اركون 
مختل��ف المناطق في دب��ي والتقطوا صوراً م��ن منظور مبتكر 

وفريد من نوعه باستخدام الكاميرات التي تم الكشف عنها.

أيسر تطلق “سويتش 10”
وسعت شركة أيسر 
م��ن نطاق خ��ط إنتاج 
الكمبيوترات  سلس��لة 
المحمول��ة “س��ويتش 
 Switch 10  ”10
)م��ن فئ��ة 2 ف��ي 1( 
جهازي����ن  بإضاف����ة 
يتمي����زان  جديدي����ن 
بشاش��ة قي��اس 10.1 

بوصة، ومعالجات “إنتل أتوم” رباعية النواة، معلنة عن عزمها 
تحدي��ث سلس��لة كمبيوترات س��ويتش 11 بإضاف��ة جهاز جديد 
مزود بشاش��ة قياس 11.6 بوصة. وس��يتم طرح “سويتش 10 
إي” بستة ألوان مع طبقة من المواد المتطورة التي تزين غطاء 

الجهاز من األعلى واألسفل، ما يساعد على منع الخدوش.
ويتوفر في الجهاز كاميرا أمامية وخلفية، كالهما بدقة 2 ميغا 
بكسل، وشاشة عالية الوضوح تعمل بدقة 1280 × 800 بكسل، 
باإلضافة إلى القفل المتطور Switch Lock، الذي يوفر حماية 

.HDD مدمجة لمحركات األقراص الصلبة
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شاشة كمبيوتر من “فيليبس”

ش��ركة “إم إم دي” العامل��ة بمج��ال التكنولوجي��ا وش��ريك 
ترخيص العالمة التجارية لشاشات “فيليبس”، تُعلن عن إضافة 
مثيرة لمجموعة منتجات شاشات الكمبيوتر ذات قدرات العرض 
العالية الوضوح، إنها الشاشة )BDM3270QP( ذات الحجم 
32 بوصة بتقني��ة )QHD( “ الرباعية الوضوح العالي” التي 
توفر قدرات تباين 2.560x1.440 بكسل لكل بوصة وهو يعد 

أربع مرات أكثر من معيار الفيديو التقليدي.

متاجر “نوكيا” إلى “مايكروسوفت”
استكماال لعملية 
أس�����ماء  تغيي��ر 
متاج�ر “نوكي��ا” 
اس�����م  لتحم���ل 
الجدي��دة  مالكته�ا 
“مايكروسوفت” 

والتي أعلنت عنها األخيرة، افتتح أول متجر للبيع بالتجزئة باسم 
“مايكروس��وفت”، وكانت الهند والبرازيل أول بلدين يتاح فيهما 
متجر للش��ركة األميركية. وسيطلق على متاجر “نوكيا” مراكز 
مايكروسوفت المرخصة للبيع بالتجزئة، وهي مخصصة لتسويق 
منتج��ات، مثل “لوميا” و“س��يرفس” و“إك��س بوكس” وبعض 

االكسسوار الخاص بأجهزة “مايكروسوفت”.
كما سيتم تغيير اسم غالبية مراكز الصيانة الخاصة ب�“نوكيا” 
الفنلندية ومتاجرها كي تحمل اس��م “مايكروس��وفت”. هذا ومن 
المق��رر أن تعيد الش��ركة األميركية تصمي��م متاجرها في الفترة 
المقبلة كي تتناس��ب م��ع طبيعة المنتجات الجديدة للش��ركة، من 
جواالت ذكية وحواس��يب لوحية، وسيتم منح تلك المتاجر ألوانا 

تتوافق مع ألوان المنتجات الجديدة.

إخطارات الرسائل على آبل ووتش
أعلنت ش��ركة س��بوك عن 
إخط��ارات  تطبي��ق  تواف��ر 
الرس��ائل للجهاز ال��ذي يمكن 
ارت��داؤه على المعصم س��اعة 
“آبل ووت��ش” لتمكين األطباء 

من تعزيز تنسيق الرعاية.
الجدي��ر بالذك��ر، أن��ه يت��م 
حالياً اس��تخدام تطبيق “سبوك 
موباي��ل” للتراس��ل اآلمن من 
قب��ل العدي��د من المستش��فيات 
لمنح المستخدمين قدرة وصول 

س��ريع إلى دليل المنظمة، ما يتيح للموظفين التواصل بشكل آمن 
من خالل نصوص مشفرة، وصور، ورسائل فيديو.

باإلضاف��ة إلى ذلك، يمكن للتطبيق تلقي اإلخطارات من قس��م 
الرعاي��ة بالمرضى، وجهاز اس��تدعاء الممرضين، وغيرها من 
أنظمة الرصد األخرى لتوفير استجابة سريعة للحاالت الحرجة.

يذكر ان “سبوك” هي شركة تعمل في تكنولوجيا اإلخطارات 
السريرية عبر الهواتف المتنقلة.

نظام الرؤية المحيطة من “نيسان”
أعلنت “نيس��ان” 
عن توفير تقنية نظام 
الرؤي���ة المحيط���ة 
)AVM( ال�ف�ري����د 
م��ن نوع��ه للوكالة 
الياب�ان�ي����ة لعل���وم 
األرض وال�ب�ح����ر 
وت��ق��ن��ي��ات�ه�������ا 

)JAMSTEC(، وق��د تم دمج نظ��ام AVM الثالثي األبعاد مع 
كاميرات المركبة التي يتم التحكم بها عن بعد لتحسين قدرة قياس 

المسافات في قعر المحيطات والبحار.
وم��ن خالل هذا الدم��ج، يتمكن كل من يتحكم بالمركبة المائية 
عن بعد ومن مكان جلوس��ه على سطح الس��فينة، من رؤية قعر 
المحيط والمركبة وكأن هناك كاميرات فيديو علوية تلتقط صوراً 
حية لهما. ويتمثل الهدف بزيادة كفاءة األبحاث التي تجري تحت 
الماء عبر تمكين المركبات التي يتم التحكم بها عن بعد من تفادي 
العقب��ات الموجودة ف��ي قعر المحيط من خ��الل نظام نقل مرئي 

ثالثي األبعاد.
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للطيران، أن معظم االمتيازات التي حصلت 
عليه��ا كل م��ن دلت��ا ويونايت��د وأمي��ركان 
آيرالينز، جاءت نتيجة لعمليات إعادة الهيكلة 
بموج��ب الفصل الحادي عش��ر م��ن قانون 
إش��هار اإلفالس األميركي الفيدرالي، األمر 
ال��ذي أثمر عن منافع مالية لتلك الش��ركات 
بلغ��ت 35.46 ملي��ار دوالر أميرك��ي على 
أق��ل تقدير، إل��ى جانب حزم اإلنق��اذ المالي 
اإلضافية لصناديق المعاشات التقاعدية لتلك 
الش��ركات والتي بلغت قيمتها إجماالً 29.4 
ملي��ار دوالر أميرك��ي وفرته��ا “مؤسس��ة 
ضمان معاشات التقاعد” )PBGC( التابعة 
لحكوم��ة الوالي��ات المتحدة إلى الش��ركات 

الثالث.
وقد نفت االتحاد للطيران مراراً االدعاءات 
التي زعمتها كل م��ن دلتا آيرالينز ويونايتد 
آيرالينز وأميركان آيرالينز بشأن حصولها 
على مس��اعدات حكومي��ة، وصرحت دوماً 
عالنيةً أنها قد تلقت رأس��مال وقروض من 
المس��اهم الوحيد بالشركة متمثالً في حكومة 

أبوظبي.
امتيازات الشركات االميركية

تعليق��اً عل��ى نتائ��ج البحث ال��ذي أجرته 
مجموعة ريس��ك أدفايزوري االستش��ارية، 
أفاد جيم كاالهان، المستش��ار القانوني العام 
واألمي��ن الع��ام لش��ركة االتح��اد للطيران، 
بالق��ول: نح��ن ال نش��كك إطالقاً ف��ي مدى 
الت��ي  االمتي��ازات  وقانوني��ة  مش��روعية 
حصلت عليها ش��ركات الطيران األميركية 
من الحكومة األميركية والمحاكم المختصة 

بدعاوى إش��هار اإلفالس، لكننا ببساطة نود 
تس��ليط الضوء على حقيق��ة واضحة للعيان 
وه��ي أن ش��ركات الطي��ران األميركية قد 
استفادت وال تزال تس��تفيد من نظام قانوني 
مواٍت لها مثل الحماية بموجب قوانين إشهار 
اإلفالس، وضمانات المعاش��ات التقاعدية، 
واإلعف��اءات م��ن ضرائب معين��ة وغيرها 
من االمتيازات. وق��د أدت هذه االمتيازات، 
التي تعدُّ بصورة عامة متاحة فقط لشركات 
الطي��ران األميركية، إلى حدوث تش��وهات 
في األس��واق التي تنافس فيه��ا ناقالت مثل 

االتحاد للطيران.
وقال كااله��ان: ان األرقام التي يتضمنها 
البح��ث ال��ذي أجرت��ه مجموع��ة “ريس��ك 
أدفايزوري” االستشارية تعد أرقاماً متحفظة 
وقابل��ة للتحدي��د ونزيهة، وقد ت��م الحصول 
عليها من السجالت والبيانات العامة المتاحة.
وأشار كاالهان إلى مقابلة أجرتها مؤسسة 
 )NPR( الرادي��و الوطني الع��ام األميركي
ع��ام 2011 مع بيتي جارس��يا، الذي ش��غل 
منصب نائب رئيس سابقاً بشركة كونتيننتال 
آيرالينز، قال خاللها: ان إش��هار اإلفالس، 
ف��ي صناعة الطي��ران على وج��ه التحديد، 
ليس س��وى وس��يلة إلعادة تمويل الشركة. 
فإش��هار اإلفالس يمثل إج��راًء مالياً لإلبقاء 
على الشركة في مجال العمل ومنحها الوقت 

الالزم إلعادة التفاوض مع المقرضين.
واختتم كاالهان حديثه بالقول: ال ريب أن 
سياسة األجواء المفتوحة األميركية قد وفرت 
مزي��داً من الخي��ارات والخدم��ات األفضل 
لماليين المس��تهلكين، كما أتاحت للمزيد من 
شركات الطيران إمكانية الطيران من وإلى 
الواليات المتحدة، فضالً عن تحقيقها ألرباح 
قياسية لشركات الطيران الكبرى بالواليات 
المتحدة. ولقد ح��ان الوقت بأن يُعاد التركيز 
عل��ى القضية الحقيقية في خض��م كل ذلك، 
وه��ي أن سياس��ة األج��واء المفتوحة تحقق 
وأن الجميع رابحون من هذه السياسة.المنافع التي ُصِمَمت لتحقيقها في األس��اس، 

األجواء المفتوحة سياسة توفر خدمات أفضل للمستهلكين

شركات الطيران األميركية الكبرى تنال 71.48 مليار دوالر 
كشف البحث الذي أجرته شركة استشارية 
متخصص��ة بتكليف من االتح��اد للطيران، 
الناق��ل الوطن��ي لدول��ة اإلم��ارات العربية 
المتحدة، ع��ن حجم المس��اعدات الحكومية 
واالمتي��ازات المقررة بأح��كام قضائية التي 
حصل��ت عليها أكبر ثالث ش��ركات طيران 
ف��ي الوالي��ات المتح��دة، والتي تش��مل كالً 
م��ن “دلت��ا آيرالينز” و“يونايت��د آيرالينز” 
و“أميركان آيرالينز”، إضافة إلى ش��ركات 
الطي��ران األخرى الت��ي اندمجت معها. وقد 
حصلت تلك الشركات على امتيازات بلغت 
قيمتها 71.48 مليار دوالر أميركي إجماالً، 
م��ن بينها ما يزيد على 70 مليار دوالر منذ 
ع��ام 2000، األمر الذي أت��اح ألكبر ثالث 
ش��ركات طيران بالواليات المتحدة االنتقال 
من حافة اإلفالس إلى قمة صناعة الطيران 
في عال��م اليوم مع تحقي��ق كل منها ألرباح 

تتجاوز مليارات الدوالرات.
قانون إشهار اإلفالس

وحققت ش��ركات الطيران الثالث الكبار 
بالوالي��ات المتح��دة الع��ام الماض��ي وحده 
أرباحاً صافية بلغت مجتمعة 8.97 مليارات 
دوالر أميرك��ي، أو ما يع��ادل 45 في المئة 
م��ن إجمال��ي األرباح الت��ي حققتها صناعة 
الطيران بأسرها على الصعيد العالمي والتي 
بلغ��ت 19.9 ملي��ار دوالر أميركي في عام 

.2014
وأظه��ر البح��ث ال��ذي أجرت��ه مجموعة 
“ريس��ك أدفايزوري” االستشارية الدولية، 
الت��ي أع��دت البح��ث بتكليف م��ن االتحاد 
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عمان مركزاً للشحن الجوي
وق�ّ���������ع 
ال�ط�ي�����ران 
ال�ع�م�ان�����ي 
اتفاقية شراكة 
ش���ركة  م��ع 
كارغولوكس 
التي  العالمي�ة 

تتخذ لكس��مبورغ مقرا، للتعاون في إيجاد فرص جديدة للجانبين 
في أس��واق الشحن العالمية والوصول إلى وجهات جديدة للشحن 
والمس��اهمة في تطوير مركز الخدمات اللوجس��تية في السلطنة. 
وتم توقيع االتفاقية بعد وصول أولى رحالت كارغولوكس، على 
متن طائرة الش��حن الجوي من طراز بوينغ 747 بي، في مطار 
مس��قط الدولي، والتي تتيح لكارغولوكس، االس��تفادة من الطاقة 

االستيعابية ألسطول الطيران العماني.
وق��ال الوزير المس��ؤول عن الش��ؤون المالي��ة رئيس مجلس 
إدارة الطيران العماني درويش بن إس��ماعيل البلوشي: إن اتفاقية 
الشراكة ستتيح للطرفين فرصا جديدة للدخول والتوسع في أسواق 

الشحن العالمية.

طائرة فورسيزونز الخاصة
أطلق��ت سلس��لة فن��ادق ومنتجع��ات فورس��يزونز، طائ��رة 
فورس��يزونز الخاصة، التي تعتبر األولى م��ن نوعها في قطاع 
الضيافة الفاخ��رة، وهي تتميز بتصاميها التي تجمع بين الفخامة 
والحداثة، باإلضافة إلى التصاميم الداخلية المريحة والباعثة على 

الهدوء بجانب االحترافية في المزج بين األلوان واألقمشة.
واهتم المصمم اإليطالي إياكوبوكي بكافة التفاصيل مثل المقاعد 
الجلدية التي يمكن أن تتحول إلى سرير مسطح، السجاد الصوفي، 
مفارش الط��اوالت الراقية، البطاني��ات المريحة المصنوعة من 
الكش��مير المنغولي، باإلضافة إلى الزي الموحد للطاقم. ويجسد 
تصمي��م الهيكل الخارجي براعة الطاقم في صناعة طائرة تمتاز 
بتفاصيلها الجمالية، ولونها األس��ود الفاخر وشجرة فورسيزونز 

التي ترمز إلى الخدمات المميزة على مدى 50 عاماً.

خطة إلعادة هيكلة الملكية األردنية

عقدت الهيئة العامة لش��ركة الخطوط الجوية الملكية األردنية 
اجتماعها الس��نوي العادي وغير العادي برئاس��ة رئيس مجلس 
اإلدارة س��ليمان الحافظ والمدير العام الرئيس التنفيذي للش��ركة 

هيثم مستو وجمع من المساهمين.
وجرى خالل الجلس��ة بحث ومناقش��ة إعادة هيكلة رأس مال 
الشركة من خالل تخفيض رأس المال بمقدار 37.9 مليون دينار) 
53.69 مليون دوالر( إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على 
الش��ركة مع نهاية ع��ام 2014 وزيادة رأس الم��ال بمقدار 200 
مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به 246.4 مليون 

دينار/ سهم.

انطالق “العربية للطيران األردن”
ب��دأت “العربي��ة للطي��ران األردن”، للطي��ران االقتصادي، 
مباش��رة عملياتها من مركزها الرئيس��ي في مطار الملكة علياء 
الدولي في عّمان، وذلك عبر تس��يير رحالت مباشرة إلى أربع 

دول هي الكويت والسعودية ومصر والعراق.
وكان��ت “العربي��ة للطيران”  قد أعلنت في وقت س��ابق عن 
تأس��يس مركز عملياتها الرئيسي الخامس في األردن وذلك إثر 
استحواذها على 49 % من أسهم شركة “البتراء للطيران”، ما 

أدى إلى تأسيس “العربية للطيران األردن”.
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“هانيويل” تزّود “غلف ستريم”
اعلنت هانيويل 
اي���روس��ب�ي���س 
األميركي��ة، إنه��ا 
بتوفيّ��ر  س��تقوم 
حزمة متكاملة من 
حلول االتصاالت 
ألحدث  الالسلكية 
م��ن  طائرت�ي���ن 

ط��راز “غلف س��تريم” G500 وG600، بما ف��ي ذلك الهوائي 
المتطّور AMT-700 الذي يتيح مستوى أفضل من االتصال عبر 

الصوت والبيانات في مقصورة الطائرة وقمرة القيادة.
وسيصبح بإمكان المسافرين إجراء مكالمات صوتية واالتصال 
بخدمة اإلنترنت “واي فاي” ومواصلة العمل أثناء الرحلة، بينما 
يس��تمتع الطيارون باتصاالت أوضح مع مراقبي حركة المالحة 
 G600و G500 الجوي��ة على األرض. كما س��تزّود طائ��رات
بحل��ول البيانات عالية الس��رعة م��ن “إنمارس��ات”، وهو نظام  
MCS-7120 ال��ذي يمنح المس��افرين حرية البقاء على اتصال 

مع اآلخرين والطائرة تحلّق بهم على ارتفاع 40 ألف قدم.

الصين تنافس “ايرباص” و“بوينغ”
أول  تأجل���ت 
لطائ��رة  رحل��ة 
الصين التجارية 
الجديدة “كوماك 
س��ي 919” في 
ال���ذي  الوق���ت 
ت�أخ���رت في���ه 
عملي��ة تس����ليم 

الطائ��رات التي ت��م التعاقد عليها لعامين عل��ى االقل في ضربة 
موجع��ة لمس��اعي الصين منافس��ة عمالقي صناع��ة الطائرات 
ايرباص وبوينغ. إذ تس��تطيع الطائرة نقل 156 إلى 168 راكبا، 

لتنافس بذلك “ايرباص ايه 320” و“بوينغ 737”.
وكان من المقرر أن تنطلق أول رحلة للطائرة في نهاية 2015 
لكنها س��تتأجل الى النصف االول من 2016، وبالنسبة للشحنات 

المتفق عليها من الطائرة سيتم تاجيلها الى عام 2020.
وتعلق الصين آماال كبيرة على “سي 919” في سوق الطائرات 
التجارية ذات الممر الواحد المربحة التي تشكل أكثر من 50 % 

من الطائرات الموجودة حالياً في  الخدمة.

“إكزيكيوجت أفيشين غروب”
م����ت  ق��ا
مج�م�وع���ة 
ك�������س  ل�و
ف�ي�ش����ي�ن  أ
لط��ي�����ران 
رج���������ال 
األع�م�����ال 
ف��ي أوروبا، 

باالس��تحواذ عل��ى “إكزيكيوج��ت أفيش��ين غ��روب إي��ه جي” 
السويس��رية، لتصبح ثاني أكبر ُمش��ّغل لطائرات رجال األعمال 
ف��ي العالم. وتزاول الش��ركة أعمالها في س��تة مناطق في العالم 
هي: أوروبا، إفريقيا، آس��يا، أستراليا، أميركا الالتينية، والشرق 

األوسط.
حض��ر توقيع االتفاق المس��ؤولة التش��غيلية األولى لمجموعة 
لوكس أفيشين ش��ارلوت بيدرسن، والرئيس التنفيذي للمجموعة 
باتريك هانس��ن، باإلضاف��ة الرئيس التنفيذي المؤس��س ورئيس 
مجلس اإلدارة المنتهية واليته في “إكزيكيوجت أفيشين غروب” 

نيل أولفر، ورئيسها التنفيذي الجديد غيريت باسون.

“طيران اإلمارات” تختار “بي تي”
وقّع رئيس دناتا 
وخدمات مجموعة 
اإلمارات  طيران 
تش��ابمان،  غاري 
التنفيذي  والرئيس 
ل���دى ب�ري�ت�ي��ش 
تيليك��وم )ب��ي تي 
غاف��ن  غ��روب( 
باترس��ون، اتف�اق 
توف��ر في��ه “ب��ي 
أح��دث جيل  تي” 
م�����ن خ�دم����ات 
االتص��ال  مراكز 

االفتراضية لتلبي��ة ومواكبة نمو أعمال الناقلة العالمية “طيران 
اإلم��ارات”، خالل األعوام الس��ت المقبلة. وس��تقوم “بي تي” 
بموج��ب العق��د بتصميم وبناء وتش��غيل الجي��ل الجديد، ليتمكن 
موظفو مراكز االتصال من التواصل بكل انسيابية وعبر قنوات 

مختلفة مع العمالء حول العالم.
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... و“دريــم اليـنــر” الى سنغافورة
أعلنت االتحاد 
للطيران، الناق��ل 
لدول��ة  الوطن��ي 
اإلم�ارات، ع��ن 
تشغيل طائرة من 
طراز بوينغ787  
دري����م الي�ن����ر 
وجهته���ا  عل��ى 
بي��ن العاصم���ة 

أبوظبي وسنغافورة وذلك اعتباراً من 1 آب/أغسطس 2015.
وبهذه المناس��بة، أكد رئيس المجموع��ة والرئيس التنفيذي في 
االتح��اد للطيران جيم��س هوغ�ن، على تعزيز تجربة الضيوف 
ودعم مكانة االتحاد للطيران في سوق السفر السنغافوري محتدم 
التنافس��ية وذلك بفضل تش��غيل الطائرة الجديدة التي ستتألف من 
ث��الث درجات إل��ى جانب التوظيف األمث��ل لمواعيد الرحالت. 
تتألف الطائرة الجديدة من مقصورات مبتكرة تضّم ثمانية أجنحة 
للدرجة األولى و28 اس��تديو درج��ة رجال األعمال و199 مقعد 

ذكي على متن الدرجة السياحية.

مليار دوالر لتوسعة مطار البحرين
المواص��الت  وزي��ر  اش��اد 
كمال  البحريني  واالتص��االت 
ب��ن احم��د محم��د بنجاح��ات 
معرض المطارات، مشيراً الى 
انه يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً 
بعد عام، مش��يداً بالتنظيم الجيد 

للمعرض.
واش��ار الى ان بدء المرحلة 
األولى من األعمال التحضيرية 
ف��ي مط��ار البحري��ن الدولي، 
بهدف تهيئة الموقع لبدء العمل 

في تشييد مبنى المسافرين الجديد ضمن برنامج تحديث المطار، 
ومن المتوقع أن تنطلق تدعيم األساسات وأعمال التشييد الفعلية 
للمبن��ى خالل الش��هرين المقبلين بالتزامن م��ع أعمال التجهيز 
الجاري��ة، حيث من المقرر إنجاز مبنى المس��افرين خالل أربع 

سنوات من بدء أعمال البناء.
واوضح أن ميزانية االستثمار في مطار البحرين الدولي خالل 

السنوات األربع القادمة تقدر ب� 1.1 مليار دوالر أميركي.

أسطول “فالي دبي” 50 طائرة
كش��������ف 
ل��رئ�ي������س  ا
لتن�ف�ي������ذي  ا
لش��ركة فالي 
دب��ي، غي���ث 
ال�غ��ي���ث، أن 
الش�ركة تتسلم 
ثالث طائرات 
خ��الل  جديدة 
الع���ام 2015 

الحالي، ليصل بذلك عدد الطائرات في أسطولها في نهاية العام 
2015 الج��اري إلى 50 طائ��رة، مؤكداً توف��ر التمويل الالزم 
للطائ��رات الث��الث والبالغ��ة قيمته حوال��ى 136 مليون دوالر 

أميركي.
وقال الغيث: أن الش��ركة تقوم بدارس��ة أفضل آليات التمويل 
المتاحة في الس��وق وذلك قبل جدول مواعيد تس��لمها للطائرات 
الجدي��دة، مؤكداً أن الش��ركة ال تواجه أي صعوبات في الحلول 

التمويلية.

رحالت االتحاد للطيران الجديدة

تساهم رحالت االتحاد للطيران المباشرة من دون توقف بين 
أبوظبي والعاصمة اإلس��بانية مدريد بتوفير مزيد من الخيارات 
للمسافرين، حيث مع انطالق الرحالت الجديدة، أصبح بمقدور 
المس��افرين الجويين الس��فر من مدريد والتوقف مرة واحدة في 
أبوظبي للربط منها بسالس��ة إلى م��ا يصل إلى 30 وجهة على 
امت��داد منطقة الخليج العربي، وش��به الق��ارة الهندية، وجنوب 
ش��رق آس��يا وأس��تراليا، عبر ش��بكة وجهات االتحاد للطيران 

وشركائها من شركات الطيران األخرى.
وقد أُعلن عن ذلك خالل فعاليات المؤتمر اإلعالمي الذي عقد 
بحضور سفيرة دولة اإلمارات لدى إسبانيا الدكتورة حصة عبد 
هللا أحم��د العتيبة، ورئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لالتحاد 

للطيران جيمس هوغن.
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الفجر جديد “رولز-رويس”

“فورد” تهتم بسالمة العائلة

أعلنت رولز-رويس موتور كارز عن اسم السيارة الجديدة التي 
ينطلق معها فصل جديد في تاريخ عالمة الس��يارات الفارهة. أما 
اإلسم الذي تّم اختياره لطراز دروبهيد ذي السقف المفتوح الجديد 
فه��و Rolls-Royce Dawn، حيث كلم��ة Dawn اإلنكليزية 

تعني “الفجر” باللغة العربية.
إش��ارة إلى انبالج فج��ر جديد في تاريخ العالمة الراس��خ في 

صناعة أروع السيارات الفارهة.
يذكر انه تم الكشف عن السيارة الجديدة أمام ممثلين عن العالمة 
من شبكة الوكالء العالميين الذين يبلغ عددهم 130 وكيالً حصرياً 
خالل مؤتمر رولز-رويس للوكالء العالميين 2015، والذي ُعقد 

في لوس أنجلوس-كاليفورنيا.

بع��د احتفاالت عي��د األم 
الوالي��ات  ف��ي  األخي��رة 
المتحدة، تقوم ش��ركة فورد 
على  الحائ��زة  للس��يارات، 
أكب��ر عدد م��ن التصنيفات 
األميركية للس��المة مقارنةً 
بأي مصنّع س��يارات آخر، 
بنشر التوعية حول التحّديات 
الفريدة التي يواجهها األهل 
أثناء اصطحاب األطفال من 
المدرس��ة للذهاب لممارسة 

هواياتهم أو لحضور حفالت عيد المولد.
وبالرغم من كون األهل السائقين األكثر حذراً على الطرقات، 
ف��إن مصادر تش��تيت االنتباه في الس��يارة، والحرمان من النوم، 
واإلجهاد يؤثر على التركيز على الطريق وعلى زمن االستجابة 
ورد الفعل عند مواجهة المخاطر، وهذه ليست إال بعض المشاكل 
التي تواجهها األمهات أثناء القيادة واالهتمام بسيارة تعج باألطفال 

في الوقت نفسه.

الطباعة ثالثية البعد لصناعة السيارات

في ظ��ل تجاوز تقني��ة الطباعة ثالثي��ة األبع��اد كل التوقعات 
ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة من التقدم، بات من المتوقع 
أن تش��هد الفت��رة المقبل��ة طفرة ف��ي صناعة الماليي��ن من قطع 
السيارات بسرعة هائلة تماماً مثلما تتم طباعة الصحف، وبدرجة 
من الس��هولة تصل إلى مجرد الضغط على زر آلة الطباعة، مما 

سينعكس ايجاباً على هذا القطاع الهام من الصناعة.
يذك��ر ان فورد احتلت مركز الريادة ف��ي قطاع تقنية الطباعة 
ثالثي��ة األبعاد، إذ قامت منذ ثالثين عاماً بش��راء ثالث طابعة يتم 
صنعها على اإلطالق. واليوم تبلغ قيمة االس��تثمارات في أعمال 

الطباعة في مجال صناعة السيارات 267 مليون دوالر.

بيجو: للعودة إلى السوق االيرانية
ق���ال الرئي���س 
التنفي��ذي لش��ركة 
بيجو مك��سيم بيكا: 
ان مجموعة بيجو 
س��تروين تج��ري 
للتع�اون  محادثات 
مع ش���ركة ايران 
خ��ودرو لصناع�ة 

الس��يارات إذا رفعت العقوبات الغربية عن طهران، الفتاً الى ان 
الشركة الفرنسية تتطلع  الى تصنيع سيارات في ايران في االجل 
المتوسط. وأضاف: نحن نتحدث الى شركائنا االيرانيين اسبوعياً 

حول كيف ومتى يمكننا أن نبدأ انشطتنا.
وقال بيكا: ندرس إطالق مش��روع مشترك مع خودرو يمكننا 
من ان نغطي السلسلة بكاملها من المشتريات والتوريد الى تصنيع 
وبيع قطع الغيار. وكش��ف بيكا ان بيجو تعتزم تصدير في بادئ 
االمر مركبات عالية القيمة من اوروبا الى ايران لتعزيز صورة 
الش��ركة الفرنسية في ايران وستسعى الحقا الى تصنيع مركبات 

أرخص محليا.
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اإلطالق األول لـ“نيسان النيا”

أطلقت نيس��ان س��يارتها الجديدة كلياً نيسان النيا، وذلك خالل 
معرض شانغهاي للسيارات 2015. وتأتي هذه السيارة بتصميم 
فريد وبعيد عن سيارات السيدان التقليدية، حيث  تركز النيا على 
المعال��م التصميمية التي تنفرد بها س��يارات نيس��ان الحديثة مثل 
الش��بك األمامي الذي يأخذ لنفسه ش��كل حرف V والسقف الذي 
يب��دو وكأنه يطف��و في الفراغ، فضال ع��ن المصابيح التي تعتمد 
تصميم البومرانغ األس��ترالي. كما ت��م تزويدها بتقنيات تواصل 
مدمجة ومتط��ورة ُصممت حصرياً في الصي��ن، باإلضافة الى 
نظام اس��تماع موس��يقي متطور يمكن ربط الهوات��ف الذكية اليه 

بالتعاون مع شاشة وسائط متعددة بقياس 7 إنش.
وتتميز الس��يارة بمجموعة من تجهيزات نيسان للسالمة التي 

تعزز مستويات الحماية وتزيد من سيطرة السائق.

“راديو مسافة األمان”

السيارة التي تعمل بالمياه والهواء

أعلن��ت هيئة الط��رق والمواصالت بدبي ع��ن خطوة مبتكرة 
من ش��أنها المس��اعدة على تقليل الحوادث المرورية الناجمة عن 
عدم ترك مس��افة كافية بين السيارات، ولذلك لحماية حياة سائقي 
سيارات األجرة وباقي مستخدمي الطريق. فقد تمخضت الشراكة 
بين هيئة الطرق والمواصالت وشبكة اإلذاعة العربية عن ابتكار 
جهاز يس��مى “راديو مس��افة األم��ان” الذي ينبّه الس��ائقين عند 
اقترابهم أكثر مما ينبغي من السيارة التي أمامهم، ومن شأن هذه 
الخطوة غير المسبوقة أن تحقق مزيداً من السالمة على طرقات 
دب��ي حيث ته��دف إلى إنق��اذ األرواح قبل فوات األوان. وس��يتم 
إج��راء االختبارات الالزمة وتجهيز العديد من س��يارات األجرة 

في دبي بهذا الجهاز لتقييم مدى كفاءة هذه التقنية قبل تطبيقها.

أمالً بالتقليل من 
اس��تهالك البترول 
واالن�ب�ع��اث�����ات 
بالبيئة،  المض���رة 
الباحثون  ق�ط����ع 
ش��وطاً هائ��الً في 
تصنيع وق�ود م��ن 

الماء وأسموه “الخام األزرق”. “الوقود الصناعي” هو ما يعكف 
مهندسون وباحثون في مصنع في مدينة دريسدن على إنتاجه.

ش��ركة أودي لصناعة الس��يارات نجحت مؤخ��را في تصنيع 
ديزل صناعي وأطلقت عليه االسم التجاري “e-diesel” وخالل 
عملية التصنيع يقوم، في الخطوة األولى، محلل كهربائي بفصل 
البخار إلى هيدروجين وأوكس��جين. ث��م يتفاعل الهيدروجين في 
مفاعالت صناعية، باستخدام الضغط، مع ثاني أوكسيد الكربون، 
ال��ذي يص��ل المصنع عب��ر أنابيب موصلة م��ع مصانع أخرى. 
وهكذا تنش��أ سلس��لة طويلة من المركبات الهيدروجينية السائلة، 
وه��و يعادل البترول الخام. وباس��تخدام مصاف��ي، مثل مصافي 

.”e-diesel“�البترول، يتم إنتاج ال

سيارة غوغل تعرضت لـ11 حادثًا

كشفت شركة غوغل أن سيارتها ذاتية القيادة تعرضت إلحدى 
عشر حادثاً مرورياً منذ بدء تجارب هذه التكنولوجيا قبل 6 سنوات. 
وقال مدير مش��روع الس��يارة ذاتية القيادة لدى “غوغل” كريس 
ارمس��ون: ان كافة الحوادث اقتصرت على أضرار بسيطة، ولم 
تش��هد أي إصابات، كما أنها نتجت عن تجارب متواصلة ألكثر 
من 1.7 مليون ميل. وأضاف كريس: ان السيارة لم تكن المتسبب 

في أي من الحوادث التي تعرضت لها أثناء االختبارات.
يش��ار إلى ان ش��ركات أخرى تجري تج��ارب على تكولوجيا 
الس��يارات ذاتي��ة القيادي��ة، والتي ترتكز على وجود مجس��مات 
ال��رادر، والكاميرات، لرصد مس��ار المركب��ة، وحركة المرور 

المحيطة.
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دودج تشارجر 2015مرسيدس AMG GT الجديدة
ح����ت  ط��ر
س  س����ي�د م�ر
 AMG سيارة 
الجدي��دة   GT
في االس���واق، 
تتمي��ز  والت��ي 
الفائ��ق  بأدائها 
محركها  عب��ر 
ب�������و  ر ل�ت�و ا

المزدوج V8 والمطور حديثاً بسعة 4.0 ليترات. ويتضمن هذا 
المح��رك األول للس��يارات الرياضية ش��واحن توربينية مركبة 
 )hot inside V( داخلياً بطريقة تطلق عليها مرس��يدس اس��م
وح��وض جاف للتش��حيم، ويتم تصنيعها بمعدلين اثنين حس��ب 
الق��درة الناتج��ة، مع إطالق ط��راز GT S بق��درة إنتاجية تبلغ 
375 كيلووات )510 أحصنة(. وتجمع سيارة GT الجديدة بين 
ديناميكيات القيادة القوية، واألداء المميز على حلبات الس��باق، 
إل��ى جانب خصائص عملية رائعة لالس��تخدام اليومي، وكفاءة 

عالية تُرسي معايير جديدة في هذه الفئة.

يشتمل الطراز الجديد ل�“تشارجر” على ناقل حركة أوتوماتيكي 
جديد من ثماني سرعات، يأتي قياسياً بمختلف طرازات التشكيلة 
الموسعة التي تشمل اآلن سيارة تشارجر SRT Hellcat الجديدة 
بالكامل، ويبرز األداء اإلضافي لتش��كيلة دودج تشارجر 2015 
الجديدة. وتحقق سيارة تش��ارجر هلكات أقوى أداء بمحرك تبلغ 
قوته 707 أحصنة وعزم دوران يبلغ 650 رطل – قدم، وسرعة 
قصوى تبلغ 204 أميال في الساعة )328 كلم في الساعة(، وهي 
حاصلة على ش��هادة الرابطة الوطنية األميركية، وتحقق مس��افة 
ربع الميل في 11 ثانية على إطارات تس��تخدم في الشوارع، مما 

يجعلها أسرع وأقوى سيدان في العالم.

“أوشكوش” لمكافحة الحرائقفريق فيراري في سهل البقاع

نظّمت ش��ركة س��كوديريا لبنان، المس��تورد الرسمي لعالمة 
“فيراري”، رحلة استثنائية انطالقاً من بيروت وصوالً إلى الجهة 
Cha-  الغربية من سهل البقاع. وكانت نقطة انتهاء الرحلة بقصر

teau Kefraya، حيث كش��ف فريق س��كوديريا لبنان عن آخر 
موديل من فيراري بطريقة ملفتة، فأس��دل مسؤولو الشركة أمام 
الحضور الستار عن سيارة California T بمظهرها الرياضي 
األنيق. ورحب مالك الش��ركة حسن حيدر بالحضور. وقال: إننا 
مجتمعون اليوم لنش��هد على لقاء جديد وناجح لعائلة فيراري في 
لبنان، ونحن مستمرون باالستثمار في تنمية وتطوير هذه العالمة 

بهذا البلد، وبنقل شغفي الخاص تجاه فيراري لكل فرد منكم.

تقوم مجموعة أوش��كوش لمعدات السالمة ومكافحة الحرائق، 
وهي جزء من شركة أوشكوش كوربورايشن، بتوسيع حضورها 
في الش��رق األوس��ط لخدمة عمالء قسم “أوش��كوش آيربورت 
برودكتس آند بي��رس مانوفاكتورينج” لتصنيع مركبات مكافحة 

الحريق وإزالة الثلوج الخاصة بالمطارات في أنحاء العالم.
وتش��مل مبادرات هذا التوس��ع م��ن بين أمور أخ��رى، تعيين 
فريق عمل على صعيد اإلدارة اإلقليمية وإدارة المبيعات وإضافة 
مندوبي خدمات ميدانيين جدد. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم  بتوسيع 
قس��م ما بعد البيع  الخاص بها وتستثمر في مركز توزيع إقليمي 

جديد لقطع الغيار.
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“إيمج نيشن” تموّل “ذا سيركل”
أعلنت إيمج نيشن أبوظبي عن اتفاق جديد 
تقوم م��ن خالله بتقديم تموي��ل كامل للعمل 
السينمائي القادم الذي يتولى إخراجه جميس 
بونسولت، المأخوذ عن رواية “ذا سيركل” 

للمؤلف والكاتب ديف إيغرز.
وتتولى إيمج نيش��ن تنفيذ العمل بالتعاون 

مع ش��ركة بارك��س ماكدونالد برودكش��نز. وكان بونس��ولت قد 
تول��ى مهمة كتابة نص الفيلم وس��يعمل على إخراجه أيضاً. فيما 
سيقوم بإنتاجه توم هانكس وغاري غوتزمان من شركة باليتون، 
وأنتوني بريغمان من شركة اليكلي ستوري، وبونسولت. وسيقوم 

بأدوار البطولة أليشيا فيكاندر وتوم هانكس.

جوائز مهرجان اإلعالم 2015 بدبي

فازت “مايندش��ير الشرق األوسط وشمال أفريقيا” بأكبر عدد 
م��ن الجوائ��ز في مهرجان اإلعالم في منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا 2015، إل��ى جان��ب حصولها عل��ى جائزتين 
مرموقتين هما أفضل شبكة وكالة إعالم في العام  وأفضل حملة 
إعالمية في العام. كما حصلت عدة مكاتب تابعة لها على جوائز 

عن عملها المتميز.

شراكة بين “آي بي ام” و“فيسبوك”
أعلن��ت مجموعة “آي بي 
أم” األميركي��ة للمعلوماتي��ة 
ع��ن  “فيس��بوك”  وش��بكة 
اس��تهداف  لتحسين  ش��راكة 
االنترنت  عب��ر  اإلعالن��ات 
على نطاق واس��ع لكي تطال 

مس��تهلكين محددين. وجاء في بي��ان: ان الفكرة تقوم على الجمع 
بين ق��درات التحليل المعمق للبيانات التي تتمتع بها “آي بي ام” 
والتكنولوجيات االعالنية ل�“فيسبوك”. وبذلك ستكون “فيسبوك” 
اول ش��ركة تنضم الى مجموعة بحث جدي��دة تضم “آي بي ام” 

ومعلنين وتعرف بإسم “آي بي ام كومرس ثينكالب”.

اإلنتاج اإلعالمي المرئي العربي
قال المخرج والمنتج 
المص����ري العالم���ي 
محم����د حفظ���ي، أن 
صناع��ة الس��ينما  في 
العال��م العربي التزال 
النه���ج  إل���ى  تفتق���ر 
التجاري، األمر ال��ذي 

يع��وق نموها. وقال أن هن��اك حاجة البتكار أط��ر تجارية لهذه 
الصناعة تستهدف األس��واق العربية على نطاق أوسع، بدالً من 
محدودية صناعة أفالم لألس��واق المحلية فقط. وأضاف: ان قيمة 
س��وق صناعة اإلع��الم المرئي حالياً يصل إل��ى 2 مليار دوالر 
أميركي ويستحوذ التلفزيون على 95 % منه، بينما تتمثل حصة 
السينما ب�5 % فقط ويقف المحتوى الرقمي أو محتوى االنترنت 

عند 1 % كأقصى حد.
ودع��ا حفظي لتنظيم هذه الصناع��ة لرفع معايير إنتاج الترفيه 
في المنطقة. وقال: ان الصناعة لديها امكانات هائلة غيرمستغلة، 
كما أن هناك جمهور مؤلف من 300 مليون نس��مة راغب بتلقي 

خدمات ترفيه على مستوى عالمي.

أرباح “نيوز كورب” تتراجع
كش��فت ش��ركة نيوز 
كورب العاملة في مجال 
والمملوك��ة  اإلع����الم 
لرجل األعمال روبرت 
م��ردوخ، أن أرباحه���ا 
تراجعت بنس��بة 52 % 
إل��ى 23 ملي��ون دوالر 
ف��ي الرب��ع األول م��ن 

الع��ام 2015، مقاب��ل نف��س الفترة م��ن 2014 بس��بب ارتفاع 
المشاكل التي تواجه الصحف التابعة.

وهوت األرباح التش��غيلية لوحدة “األخبار والمعلومات” في 
شركة “نيوز كورب” بحوالي 23 %، كما تراجعت اإليرادات 
بنس��بة 9 % خ��الل الرب��ع األول من العام الحال��ي. وتراجعت 
اإلي��رادات االجمالية للش��ركة  بنس��بة 1 % لتص��ل إلى 2.06 

مليار دوالر خالل أول 3 أشهر من العام الحالي.
وأوض��ح المدي��ر التنفيذي للش��ركة روبرت طومس��ون، أن 
المؤسسة واجهت بعض التحديات على مستوى اإليرادات، خاصة 

في خدمات األخبار، وعلى رأسها تغيرات أسعار الصرف.
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جائزة لـ”الخليج األول”
حص��د بن��ك الخلي��ج 
األول في دولة اإلمارات 
جائزة “أفضل مقترض 
في الش��رق األوس��ط”، 
توزي��ع  حف��ل  خ��ال 
جوائز غلوب��ال كابيتال 

للسندات 2015 الذي أقيم مؤخراً في غيلدهول في لندن. 
وق��ال رئيس مجموع��ة الخزينة واألس��واق العالمية في البنك 
كريس��توفر ويلموت: ان فوزنا بهذه الجائزة يعكس نجاح الجهود 
والخطوات التي قمنا بها خال عام 2014، إذ شاركنا بالعديد من 

العمليات والصفقات المالية المهمة.

جائزة “الريادة العالمية”
أعلن “كيو إنفست”، 
االستثماري  المصرف 
العام��ل ف��ي الخدمات 
عن  اإلسامية،  المالية 
فوزه بجائ��زة “الريادة 
العالمي��ة” ف��ي مج��ال 

التميز بقطاع الخدمات المصرفية والتمويل الدولي، والتي دخلت 
نس��ختها الخامس��ة هذا العام، ف��ي حفل أقيم بالعاصم��ة الماليزية 
كواللمب��ور. ويكرم جوائ��ز “الريادة العالمية” أبرز المؤسس��ات 
والشخصيات على الساحة الدولية، وينظمه كل من مجلة “ذا ليدرز 

إنترناشيونال” والجمعية األميركية لتطوير القيادات.

روزوود جدة يفوز بجائزتين
حظ��ي فن��دق 
روزوود ج���دة،  
واس��ع  بترحيب 
خبراء  قب��ل  من 
الس���ف��ر وكب��ار 
ل�ض�ي��������وف  ا

الحاضري��ن ف��ي الحفل ال���22 لجوائز الس��فر العالمية للش��رق 
األوس��ط، بعد أن ف��از بجائزتي “أفضل فندق فاخر في الش��رق 
األوسط” لعام 2015 و“أفضل فندق لألعمال في السعودية” لعام 
2015، تكريم��ا له على الخدمة الت��ي يوفرها لنزالئه من رجال 

األعمال والسياح الزائرين للمدينة الساحلية السعودية.

LG 2015 استراتيجيات
كش��ف النائب التنفي��ذي الجديد 
للرئيس والمدير التنفيذي لش��ركة 
LG Electronics برايان كوون 
عن أربع استراتيجيات تهدف إلى 
ترس��يخ المكانة القيادية للش��ركة 
في س��وق الترفيه المنزلي، أولها 

 ،OLED الريادة في الس��وق العالمية ألجه��زة التلفزيون بتقنية
وثانيها التوسيع في سوق أجهزة التلفاز فائقة الوضوح العالي بدقة 
4K، أم��ا ثالثها فيتمحور حول ضم��ان التفوق في تقديم تجارب 
استثنائية للمستخدمين، بينما يتمحور رابعها حول تعزيز تنافسية 

منتجات تقنية المعلومات ومنتجات الصوت والفيديو.

موزع ليخوت سن سيكر في لبنان
وقعت مجموعة 
إلي��اس ومصطفى 
كلداري، الش��ركة 
المتنوعة  العائلي��ة 
ومقره����ا دول����ة 
اإلمارات، اتفاقي��ة 
تعاون مع ش��ركة  

Dolphin Team Yachting ومقره��ا بي��روت، باعتباره��ا 
الموزع الرسمي ليخوت سن سيكر في لبنان.

وق��ال ممث��ل المجموع��ة: تأتي ه��ذه االتفاقية لتدع��م التزامنا 
المستمر في تقديم أفضل الخدمات للمنطقة.

جائزة “محاماة العام”
أعلنت شركة التميمي 
للمحام��اة  ومش��اركوه 
واالستش��ارات القانونية 
بجائ��زة  فوزه��ا  ع��ن 
“شركة محاماة العام في 
منطقة الشرق األوسط”.

وتعليق��اً على هذه الجائزة، قال الش��ريك اإلداري في ش��ركة 
التميمي ومش��اركوه حسام حوراني: إننا سعداء بنجاحنا في حفل 
توزيع جوائز المستش��ارين القانونيين ف��ي المنطقة، األمر الذي 
يعتبر مؤشراً قوياً على أننا مستمرون بمواصلة جهودنا لترسيخ 

مكانتنا كواحدة من شركات المحاماة الرائدة في المنطقة.
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أبيشيك باتشان يفتتح بوتيك أوميغا
ق��ام س��فير عام��ة 
الس��ويس���رية  أوميغا 
ونجم بوليوود الش�هير 
أبيش�يك باتش�ان بزيارة 
الكويت الفتتاح بوتيك 
أوميغا الجديد في مول 
360، بحض��ور نائب 

الرئيس التنفيذي ألوميغا ورئيس قس��م المبيع��ات الدولية رينالد 
ايش��ليمان، رئي��س مجموعة مراد يوس��ف بهبهان��ي علي مراد 
بهبهاني، س��فير الهند في الكويت سنيل جين، سفير سويسرا في 

الكويت إيتاين ثبفوس، باإلضافة إلى العديد من الشخصيات.

انتقال ماركو باجيولي
أعلن��ت ش��ركة “إي . دي . إس 
س����يكيوريتي�ز” العامل���ة بمج���ال 
تداول الفوركس في منطقة الش��رق 
االوس��ط، ع��ن انضم��ام الرئي��س 
الدولي للمداوالت المالية )FX( في 
“ب��ي ان بي باريبا” ماركو باجيولي 
إل��ى إي.دي.إس س��يكيوريتيز لندن 
المح��دودة ليتول��ى منص��ب مدي��ر 
العمليات، حيث يبدأ عمله بتاريخ 1 

تموز/يوليو 2015 تحت ادارة المدير االداري لمكتب إي.دي.إس 
في لندن جيمس واتسون.

تعيين لـ“أودي فولكس فاغن”
عيّن��ت “أودي فولكس فاغن” 
الشرق األوس��ط  بينوا تيير )45 
عام��اً( مديراً ادارياً جديداً لها في 
دبي. ويحم��ل بينوا معه أكثر من 
15 عام��اً من الخبرة العالمية في 
“أودي”، حي��ث يأت��ي انضمامه 
إل���ى “أودي ف�ولك���س فاغ���ن” 
اتمام��ه  بع��د  األوس��ط  الش��رق 
لست س��نوات في منصب المدير 

اإلداري ألودي فرنس��ا. وم��ن منصبه الجديد، س��يرأس عامة 
أودي في المنطقة عبر الدول ال�11 التي تعمل فيها.

أفضل شركة وساطة في دبي 2015
حصلت “ميناكورب”، 
على جائزة “أفضل شركة 
وس��اطة في دبي” للسنة 
الثاني��ة عل��ى التوالي من 
اتحاد البورصات العربية 
“مؤتم��ر  خ��ال  وذل��ك 
اتحاد البورصات العربية 

2015”، الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة.
قام باس��تام الجائزة الرئيس التنفيذي للشركة فتحي بن قريرة 
م��ن قبل الرئي��س التنفيذي لبورص��ة البحرين الش��يخ خليفة بن 
إبراهيم آل خليفة، وذلك خال حفل أقيم في فندق ريتز كارلتون.

نكهة ايطاليا األصلية إلى بيروت
أطلق��ت “باريس��تا 
اس�برس��و”، المصنّع 
االيطال�ي���ة  للقه����وة 
االصلي��ة ف��ي لبن��ان 
جدي����دة  مجموع����ة 
وواسعة من كبسوالت 
وآالته�ا  االسبرس����و 

المطابقة، خال حفل أقيم على مأدبة بوفيه إيطالية تخلّلها عروض 
ترفيهيّة حيّة في مطعم La Posta في االشرفية.

وقام المشاركون بصنع قهوتهم الطازجة باستخدام الكبسوالت 
الجديدة وآلة “آروما” الحديثة من باريستا.

SIIB يستأنف أعماله في حمص
بنك  أعل��ن 
سورية الدولي 
اإلسامي أكبر 
إس��امي  بنك 
ف��ي س���ورية 
عن اس��تئناف 

تقدي��م خدماته المصرفي��ة في محافظة حمص. ويأتي اس��تئناف 
البنك أعماله في المحافظة التزاماً منه بتلبية متطلبات المتعاملين 
وتقدي��م جميع خدماته المصرفية ألبن��اء المحافظة، ليكون قريباً 
منهم يلبي احتياجاتهم من الخدمات المصرفية اإلسامية المتكاملة 

والمتوافقة مع أحكام الشريعة.
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حلقة نقاشية لـ“البحرين المركزي”

عقد مصرف البحرين المركزي والمجلس األعلى للمرأة حلقة 
نقاشية بعنوان “التحديات التي تواجه المرأة للوصول إلى مواقع 
صنع القرار في القطاع المالي” في قاعة المحاضرات ببورصة 
البحريللن. وتحدثت كل من رئيس مجلس إدارة مصرف السللام 
الشلليخة حصة بنت خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي للشللركة 
األوراق المالية واالستثمار )ٍسيكو( نجاء الشيراوي، والشريك 
اإلداري لل“إنتلكللت” إلدارة الموارد صبللاح المؤيد، إضافة إلى 
المدير التنفيذي للخدمللات اإلدارية بمصرف البحرين المركزي 
الدكتورة هدى المسللقطي، فيما أدارت الحلقة النقاشية اإلعامية 
عهديللة أحمد. وقللد وجه محافظ مصللرف البحريللن المركزي 
رشلليد المعراج قيادات المؤسسات المالية والمصرفية إلى األخذ 

بالتوصيات التي خلصت إليها الحلقة النقاشية.

مؤتمر اتحاد البورصات العربية

برعاية بورصة البحرين، وحضور محافظ مصرف البحرين 
المركزي رشلليد محمد المعللراج، والرئيللس التنفيذي لبورصة 
البحرين الشلليخ خليفللة إبراهيللم آل خليفة، افتتحت “تومسللون 
رويترز” مؤتمر اتحاد البورصات العربية، الذي اسللتقطب 18 
بورصة عربية، وتناول االتجاهات الصاعدة في أسواق األسهم، 
باإلضافللة إلى االسللتثمار األجنبي والتشللريعات والقوانين التي 

تعنى بالهيئات التنظيمية وتحديث أنظمة التداول في المنطقة.
وقال مدير وحدة الخدمات المالية سللامر حبال: ان االستطاع  
يشللير إلى ان مدراء األصول ينظرون بشللكل إيجابي ألسللواق 
األسللهم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من انخفاض 

أسعار البترول وتأثيرها المحتمل باالقتصاد.

“العربي لمكافحة القرصنة” و“رياكت”

حصل اإلتحللاد العربي لمكافحة القرصنة على صفة شللريك 
إسللتراتيجي في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة 
القرصنة والتصّدي لنشللر المنتجات المقلدة مللن قبل “رياكت” 
)REACT(، وهللي رابطة تعاونيللة دولية غير ربحية لمكافحة 
تجارة السلللع المقلدة. وقللد وقع االختيار عليه نظراً لمسللاهماته 
وجهللوده المبذولة للحد مللن القرصنة والتقليد وتنفيللذه لبرنامج 
يشتمل على حمات التوعية العامة وتكثيف الجهود لضمان اتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية.
وقّع االتفاقية الرئيس التنفيذي لإلتحاد العربي لمكافحة القرصنة 

سكوت بتلر، ومدير عام “رياكت” رونالد بروم.

المنتدى التجاري الكندي العربي
ت  كللللد أ
الشلللللركات 
يلللللة  لكلنلد ا
الحكلومليلللة 
اللململولللللة 
لاستثمارات 
الخلارجليلللة 

اهتمامها بتمويل الشركات الكندية للعمل في العالم العربي، خال 
المنتدى االقتصادي السللنوي للمجلس التجللاري الكندي العربي 

الذي عقد دورته الحادية عشرة.
وتناول المتحدثون في المنتدى المخاطر العالمية وأسواق المال 
والمصاعللب والتحديات التللي تواجه تنمية العاقللات التجارية 
الدوليللة وخاصللة في قطاع التمويللل، كما تناولوا سللبل تطوير 

العاقات التجارية واالقتصادية عبر تنفيذ مشاريع مشتركة.
وتللم التطرق إلى الفرص االسللتثمارية المتاحللة، وبحث فتح 
قنوات تواصل مباشللرة عبر فتللح مكاتب تجارية، كما طرح في 
المنتدى العديد من األفكار ووجهات النظر لتطوير وتسهيل آليات 

األعمال التجارية واالقتصادية بين كندا والعالم العربي.
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معرض “أوبكس 2015”
دشللللن وزيلللر 
التجارة والصناعة 
السلعودي الدكتور 
توفيق بللن فوزان 
معللرض  الربيع، 
المنتجات العمانيلة 
الرابللع “أوبكللس 

2015” الذي أقيم فللي مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات، 
بحضور وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان الدكتور علي 
بن مسعود السنيدي وسفيرها الدكتور أحمد بن هال البوسعيدي 
ونائب رئيس الهيئة العامة لاستثمار علي البلوشي، نائب رئيس 
غرفة تجارة وصناعة عمان أيمن الحسللني، ونائب األمين العام 

للغرفة التجارية الصناعية بجدة محي الدين الحكمي.
وأشللاد الربيع بالمنتجات الُعمانية التي سللجلت حضوراً جيداً 
في األسواق السعودية. واحتوى المعرض على المنتجات النفطية 
والمواد الغذائية والمشروبات، األقمشة والمنسوجات، المنتجات 
الجلدية ومنتجات األلبان، األثاث والمعادن، المعدات والمنتجات 

المعدنية والباستيكية، باالضافة إلى العطور.

دورة أسباير لكرة الطائرة الشاطئية

نظمت أسللباير زون النسللخة األولى من دورة أسللباير لكرة 
الطائرة الشللاطئية  في ملعب الرملي في أسباير زون  بالتعاون 

مع االتحاد القطري لكرة الطائرة.
تعد البطولة مبادرة متميزة لبث روح التنافس بين أفراد المجتمع 
والتأكيد على أهمية الرياضية وممارستها حيث تم تخصيص اليوم 
األول للبطولة النسللائية بمشللاركة 32 العبة. واشتملت البطولة 
على جوالت تمهيدية، حيث تم تقسيم المشاركات إلى ثمانية فرق 
بواقع ثاث العبات والعبة احتياطية بكل فريق. وأجريت بطولة 

الرجال في اليوم الثاني طبقاً للنظام ذاته.

تطوير السياحة بين دول المنطقة

أكد المشاركون في المنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية، 
ضمن الفعاليات الرئيسللية لمعرض سوق السفر العربي 2015، 
على ضرورة وضع اسللتراتيجية لتطوير السياحة البينية وزيادة 
أعللداد الزوار بيللن دول المنطقة. وافتتح المنتللدى وزير الثقافة 
والشباب وتنمية المجتمع ورئيس المجلس الوطني للسياحة واآلثار 
في اإلمارات الشلليخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث دعى إلى 
التعاون في وضع اسللتراتيجية تهدف إلى تطوير السياحة البينية 
بيللن دول المنطقة. وتقدم األمين العام لمنظمة السللياحة العالمي 
طالب رفاعي، في نهاية أعمال المنتدى باقتراح لتطوير عروض 
سللفر بين دول المنطقة بما فيها عروض شللاملة لزيارة مختلف 
الدول واطاق رحات سللياحة بحرية بين موانئها وقدم شللرحا 

وافيا حول طريقة تطبيق ذلك المقترح.

تعاون لتعزيز كفاءة قطاع االتصاالت

أعلنللت “إريكسللون” عللن تعاونها مللع شللركة االتصاالت 
السللعودية وجامعللة الملك فهد للبترول والمعادن إلنشللاء مركز 
للتميللز في الجامعة مهمته تهيئة المواطنين السللعوديين وتطوير 
كفاءاتهللم وإعدادهم لحيللاة مهنية واعدة في شللركة االتصاالت 
السعودية. وتركز المبادرة على تدريب طاب جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن وتطوير كفاءاتهم، وال سيما في مجال التقنيات 
التي تدعم نمو أعمال شركة االتصاالت السعودية في السعودية.

ومن شللأن هذا يعزز كفاءة وخبرات الموظفين السعوديين من 
جهة، ويسللاعد شركة االتصاالت السللعودية على اإليفاء بنسب 
التوطيللن من جهة أخرى، فضاً عللن تمكين الطاب من خال 
فللرص التعليللم والتدريب وتلبيللة الطلب على المرشللحين ذوي 

الكفاءة العالية في السوق السعودية.
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وكيل وزارة السياحة بسلطنة ُعمان

اللجنة السعودية الهندية تجتمع

سللللللللطللت 
السياحة  وزارة 
بسلللطنة ُعملان 
الضللوء عللللى 
المشلاريع  أبرز 
التنمويللللة فللي 
السللياحة  قطاع 
والتي  المحلللي 

تضم التوسعات الجديدة في كل من مطار مسقط الدولي ومطار 
صالة وموانئ السلللطان قابوس، باإلضافة إلى مشروع إنشاء 
“مركللز ُعمان للمؤتمللرات والمعارض” والمطللار الجديد في 
مدينة مسللقط، وذلك خال مشاركتها في معرض “سوق السفر 

العربي 2015”.
وقالت وكيل وزارة السياحة بسلطنة ُعمان ميثاء المحروقي: 
نحن نسللير في االتجاه الصحيح نحللو تحقيق األهداف المرجوة 
من خال مواصلة تحديث وتحسللين مشاريع البنية التحتية ذات 
الصلة بالسللياحة في سبيل اسللتيعاب العدد المتزايد من السياح 

القادمين إلى السلطنة.

عقللللدت اجتماعلللات 
الللدورة الحادية عشلللرة 
الهندية  السللعودية  للجنة 
المشتركة التي تستضيفها 
العاصمة الهندية نيودلهي 
التلعلللاون  إطللللار  فللي 
المشللللتللرك والعاقلات 
الثنائيلللة بيللللن البلديللن 

بمشللاركة عدد من المسللؤولين في مختلف الجهات الحكومية.
تللرأس الوفللد السللعودي الجتماعللات اللجنة وزيللر التجارة 
والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما ترأس الجانب 
الهندي  وزير المالية أرون جايتلي، الذي أكد على أهمية التعاون 
بين البلدين وتنامي حجم التبادل التجاري وتوسيع مجال االستثمار 
بينهما. فيما عبّر الدكتور الربيعة على التنظيم المتميز ألعمال هذه 
الدورة، مشلليراً أن االستثمار يعد أحد أهم مقومات النمو وتسعى 
الدول الستقطاب االستثمارات لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية 
والوصللول باالقتصاد الوطني إلى حالة االسللتقرار التي تعد من 

أهم مراحل التنمية التي تعمل الدول النامية للوصول إليها.

قطاعا الزراعة واألمن الغذائي يتعاونان

اسللتعرض مجلس األعمال السللعودي الفرنسللي سبل تعزيز 
اسللتثماراته فللي فرنسللا خاصة في قطاعللي الزراعللة واألمن 
الغذائي. وأوضح رئيس الجانب السعودي  محمد بن الدن خال 
اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الزراعة الفرنسية أن المملكة تستورد 
من فرنسللا الدواجن والدقيق، متطلعا إلى االستفادة من الخبرات 

الفرنسية في مجال التصنيع واإلنتاج الزراعي.
من جانبه، تطرق سفير فرنسللا لدى المملكة برتران بيزنسنو 
إلى أهمية القطاع الزراعي في المملكة، عاداً القطاع بالواعد وأن 
صادرات فرنسللا الزراعية إلى المملكة تبلغ 700 مليون يورو. 
وأضاف: ان حصص الجانب الفرنسللي في السوق السعودي أقل 
بكثير مما يتعين عليه أن يكون، مقدرا حصة الجانب الفرنسي في 

القطاع الزراعي بالمملكة يتراوح بين 15 % إلى 20%.

تكريم رواد األعمال في سلطنة ُعمان

برعايللة وزير التجللارة والصناعة في سلللطنة ُعمان الدكتور 
علي بن مسللعود السنيدي، قام بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع 
مجموعة سللي بي آي لإلعام بتنظيم حفل جوائز نجوم األعمال 

لتكريم الرواد المتميزين في قطاعات مختلفة في السلطنة.
حضللر الحفل الذي تم تنظيمه في فندق قصر البسللتان - ريتز 
كالتون مسللقط، عدد كبير مللن المسللؤولين الحكوميين ورجال 
األعمللال. وافتتللح الحفل بكلمللة للرئيس التنفيللذي لبنك أبوظبي 
الوطني-ُعمان محمد بن علي باعمر، تاها كلمة لمؤسس ورئيس 

مجلس إدارة مجموعة سي بي آي لإلعام دومينيك دي سوزا.
وخال الحفل، تم تكريم رواد أعمال من 11 قطاعاً مختلفا في 

مجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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الهيئة العامة لـ“بيمو” سوريةSIIB يرعى ملتقى المصارف اإلسالمية

برعاية بنك سورية الدولي اإلسامي انطلق “ملتقى المصارف 
اإلسللامية ... ببصمة سللورية” الذي انعقد على مدار يومين في 
قاعة رضا سعيد للمؤتمرات. وتحدث مدير إدارة الفروع في البنك 
أمير رهوان، عن نشللأة البنك ودوره ومسؤولياته تجاه المجتمع 
وانعكاسات األزمة السورية على عمله وكيفية التعاطي معها، ما 

كان له الدور الكبير بالتخفيف من آثارها السلبية على األعمال. 
وتأتي رعاية البنك لهذا الملتقى من باب المسؤولية االجتماعية 
تجللاه أبناء المجتمللع، وفي إطار الخطة االسللتراتيجية للبنك في 
مجال نشر الثقافة المصرفية اإلسامية، معتبراً أن المشاركة في 
هذا النوع من الفعاليات والنشللاطات سيكون له أثر ايجابي كبير 

لدى الطاب والطالبات ألنهم عماد المجتمع والمستقبل القادم.

عقد بنك بيمو السللعودي الفرنسي اجتماع الهيئة العامة العادية 
بدمشق، بحضور المساهمين لإلطاع على تقرير مجلس االدارة 
ومناقشللة خطة العمل للسنة المالية المقبلة. وتمت مناقشة النتائج 
المالية السنوية، التي أكدت على استمرار المصرف في المحافظة 
على مركز ريادي مسللتقر مقارنة بالمصللارف الخاصة العاملة 
في سللورية، من جهة إدارة الموجللودات والودائع وعدد الفروع 
والموظفيللن. كما ناقش المسللاهمون الخطة التي تضمنت افتتاح 
فللروع جديللدة واالسللتمرار بمنح القللروض المهنية والسللكنية 

والتسهيات لكافة القطاعات اإلقتصادية خال العام 2015.
يأتي اجتماع الهيئة هذا العام ليؤكد للمساهمين على التزام البنك 
الدائللم تجاه عمائه ومسللاهميه وموظفيه بتحقيللق رؤيته في أن 

يكون البنك الخاص األول لدى جميع السوريين.

شراكة بين “شاتو كساره” وWSET“ملتقى المصارف اإلسالمية”
برعايلللة 
بلنلللك  ملن 
م،  لشلللللللا ا
ملتقى  افتتح 
المصللارف 
اإلسلللامية 

أعماله، لتسللليط الضللوء على االقتصاد اإلسللامي ومميزاته، 
والتعريف بأهم صيغ التمويل اإلسللامي ومدى كفاءتها، ولبيان 

األثر االقتصادي و االجتماعي الذي يميز االقتصاد اإلسامي.
وتأتي مشاركة البنك في رعاية هذا الملتقى انطاقاَ من مسؤوليته 
االجتماعية بدعم الشللباب السللوري وتمكينه وتعزيز فرصه من 
دخول سللوق العمل، وتلبيللة للرغبة الكبيرة لطللاب االقتصاد 
بالتعرف على االقتصاد اإلسامي في القطاع المصرفي والمالي 

وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بهذا النظام االقتصادي.
وأكد البنك على وجوب تسليط الضوء على المعايير الناظمة 
لعمللل البنوك اإلسللامية نظراً لإلقبال المتزايللد على االقتصاد 
اإلسللامي، وذلك لتوضيح الفروق واالختافات الجوهرية بين 

المصارف اإلسامية والمصارف التقليدية.

خال حفل اقيم في شاتو  كساره في  سهل  البقاع، تم االعان  
عن مشللروع الشللراكة مع معهد WSET المتخصص بإصدار 
الشهادات في علم وثقافة النبيذ المعترف بها دولياً، وعرف رئيس  

مجلس االدارة ظافر شاوي على المشروع.
يتضمن برنامج WSET اربع مستويات بحيث يقدم المستويان 
االول والثانللي مرتيللن كل سللنة في لبنان، أما المسللتوى الثالث  

فسينظم في مرحلة الحقة.
يذكللر ان كافللة الدورات تقللام باللغتين الفرنسللية واالنكليزية 
في  جامعة الحكمة في منطقة االشللرفية، بإشراف مدير مؤسسة 

.Vinicole - France Mathew Stubbs
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موظفون جدد في “الدولي اإلسالمي”

احتفللى البنللك الدولي اإلسللامي - قطللر، بانضمام دفعة 
جديللدة مللن الموظفين القطرييللن الذين تللم قبولهم في كادر 
البنللك خللال فعاليللات يللوم التوظيللف الثانللي، الللذي كان 
“الدولي اإلسللامي” نظملله مؤخراً، وقللدم خاله عروض 
عمل لنحللو 65 قطريا وقطرية في مختلف اقسللام وإدارات 

البنللك.
والتقللى رئيس مجلس اإلدارة العضللو المنتدب لل “الدولي 
اإلسامي” الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد هللا ال ثاني، 
والرئيللس التنفيللذي للبنللك عبد الباسللط الشلليبي، الموظفين 
والموظفللات الجدد الذيللن بلغ عددهللم 23 موظفاً وموظفة، 
وذلللك في اختتللام فعاليللات الللدورة التدريبيللة المكثفة التي 
خضعللوا لها في أكاديمية قطر للمال واألعمال، وقد شللارك 
الرئيللس التنفيللذي ألكاديمية قطر للمللال واألعمال الدكتور 
عبللد العزيللز الحر فللي هللذا اللقاء، كما شللارك فيلله نائب 
الرئيللس التنفيللذي جمال الجمللال وعدد من كبار مسللؤولي 

البنللك.
ورحللب الدكتور الشلليخ خالد بالموظفيللن الجدد، وأعرب 
عللن ارتياحلله لما وجللده من حماسللة ورغبة صادقللة لديهم 
للعمللل والتقدم، حيث اظهللرت التقاريللر التدريبية أن لديهم 
طاقللة كبيللرة وأن بإمكانهم ان يكونوا خال فترة قصيرة في 

عللداد  موظفللي “الدولللي اإلسللامي” المحترفيللن.
أما الشلليبي، فأكد أن هذه الدفعة من الموظفين والموظفات 
هي اضافة نوعية لكادر البنك وستلسللاعده في تحقق خططه 

التوسلليعة.
من جانبه، تحدث الدكتور عبد العزيز الحر، فشدد على أن 
أكاديمية قطللر للمال واألعمال منفتحة دوما على التعاون مع 
مختلف المؤسسللات وتطبيق البرامج التي تسهم في مزيد من 
التأهيل والتدريللب وبما يصب في النهاية في خدمة االقتصاد 

ورفع خبرات ومهارات الكوادر القطرية.

بنك الدوحة في الهند
احلتلفللللل 
بنك الدوحة، 
شلللليلن  بلتلد
تلللله  عملليللا
المصرفليللة 
فلي اللهلنلللد 
فللي فلنلللدق 
تلرايللدنلللت 

بمدينللة مومباي الهندية ويعد بنك الدوحة أول بنك قطري يفتتح 
فرع له في الهند يقدم خدمات مصرفية متكاملة. وقد شللهد حفل 
االفتتاح حضور عدد من كبار المسللؤولين والشخصيات رفيعة 
المسللتوى مللن كا البلدين يتقدمهم وزيللر المالية القطري علي 
شللريف العمادي ومحافظ مصرف قطر المركزي الشلليخ عبد 
هللا بن سللعود آل ثاني و وزير السللكك الحديدية في الهند شري 

سوريش برابهو.
كما حضر حفل االفتتاح السفير الهندي لدى دولة قطر سانجيف 
آرورا والسللفير القطري لدى دولة الهنللد أحمد إبراهيم العبدهللا، 

وعدد من سفراء الدول الخليجية األخرى لدى الهند.

49 طالب ماجستير يزورون قطر

قام 49 طالباً من برنامج “ماجستير متقدم في إدارة المشاريع 
 HEC Paris الكبيللرة” من جامعة الدراسللات العليا لللإلدارة

بزيارة قطر كجزء من جولتهم الدراسية.
وكان فللي اسللتقبال الطاب فللي مقّر الجامعللة كل من مدير 
العاقات الجامعية والشللركات نورا كربللاش، والعميد والمدير 
التنفيذي للجامعة في قطلر البروفيسور الحسين كرباش، اللذان 
قّدما عرضاً تقديمياً حول أنشللطة الجامعة ودورها في منظومة 
التعليم العالي في قطر. كما كان في اسللتقبالهم سفير الجمهورية 
الفرنسللية لدى قطر إريك شللوفالييه، الذي توجلله إليهم ببعض 

الكلمات التشجيعية.
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تأهيل الجامعات الفلسطينية

انضمللت ثمانللي جامعللات فلسللطينية إلللى برنامللج تحالف 
الجامعات من “إس إيه بي”، بهدف تأهيل الطلبة الخريجين في 
هذه الجامعات تأهياً عالياً وإكسللابهم المهارات األساسية التي 

تحتاجها قوى العمل في القرن الحادي والعشرين.
وفللي حفل اإلعللان الذي نظّم في مدينللة رام هللا، تم التوقيع 
علللى سلسلللة مللن االتفاقيات التي سللتؤدي إلللى تعزيز فرص 
العمل أمام الشللباب الفلسللطيني بشكل ملحوظ بين النائب األول 
للرئيس لاستثمارات االستراتيجية لدى “إس إيه بي”، عماقة 
برمجيات األعمال العالمية، ماريتا ميتشللين، وعدد من رؤساء 

وكبار ممثلي  تلك الجامعات.

المرحلة الثانية لـLG Quiz Showحفل تكريمي لـ“البركة-سورية”

أقام بنك البركة - سورية مؤخراً حفله السنوي الثالث لل“جائزة 
األداء المتميز لعام 2014” برعاية رئيس مجلس اإلدارة عدنان 
يوسللف، وحضللور عدد من أعضللاء مجلللس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي محمد عبد هللا حلبي والمدراء التنفيذيين والموظفين. وتم 
خللال الحفل تكريم 15موظفاً وموظفة من مختلف المسللتويات 
اإلدارية بتسلللميهم شللهادات ودروع، تقديراً لجهودهم المتميزة 
وتفانيهم. وأثنى يوسللف خال الحفل على الللدور الذي قامت به 

وحدات المجموعة في تحقيق النتائج الجيدة.
بدوره، أشللاد حلبي باالنجازات التللي تمكن البنك من تحقيقها 
على كافة األصعدة، والمكانة المرموقة التي حصل عليها، والتي 
تّوجت بحصوله على جائزة أفضل بنك إسامي في سورية لعام 

2015 من قبل مجلة غلوبال فايناناس األميركية.

يستمر الطاب الثمانية الذين انتقلوا إلى المرحلة نصف النهائية 
من برنامج المسابقات LG Quiz Show بالتنافس للفوز بجائزة 
المنحة الدراسللية وقيمتها مليون ليرة سللورية، ُمقدمة من شركة 
LG Electronics سورية. وقد شهدت حلقات البرنامج المتتالية 
مستوى عالي من المنافسة بين الطاب الذين بدؤوا يقتربون من 
مرحلة التصفيات النهائية، حيث يتم في كل حلقة اسللتبعاد من لم 
يحالفهللم الحظ في اإلجابة على عدد محدد من األسللئلة، تؤهلهم 
للمتابعللة في المسللابقة وصوالً إلى الحلقة النهائية التي سلليتبقى 
خالها طالبين ممللن اجتازوا حلقات البرنامللج بنجاح. وأعرب 
المستبعدون عن سعادتهم للمشاركة في البرنامج، واصفين حالة 

المنافسة بين الطاب بالقوية متمنيين الفوز لألفضل.

كرواتيا تطلق حملة ترويجية

أعلن المجلس الوطني للسللياحة في كرواتيا عن اطاقه حملة 
تسللويقية جديللدة تهدف إلللى اسللتقطاب المزيد من الللزوار إلى 
كرواتيا، مشلليرا إلى أن زيادة أعداد الرحللات الجوية من دول 
الشرق األوسط سيسهم في ارتفاع عدد السياح من مختلف مناطق 

العالم وارتفاع حجم اإليرادات من قطاع السياحة.
جاء ذلك خال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس بمشاركة 
مجلس سياحة زغرب وفاي دبي، وحضره نائب رئيس العمليات 
التجارية للشرق األوسط واوروبا ودول االتحاد السوفيتي السابق 
في فاي دبي جيهون افيندي، رئيس مجلس ادارة هيئة السللياحة 
للعاصمة زاغريب مارتينا بينينفيلد، عضو هيئة السياحة الكرواتية 
جيلينا سافيوجيفيك، ورئيس مجلس ادارة مركز شهادات الجودة 

لألغذية الحال ألدين دوجونجيك.
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“اللبناني الفرنسي” والشباب

كشللف البنك اللبناني الفرنسللي، عن حدث مميز تحت عنوان 
عطلللة أسللبوع “Lucky to Be Young” جللرت نشللاطاته 
في مجّمع ABC التجاري في األشللرفية، قّدمه لمئات الشللباب 
Mini Stu- 25 سللنة، منها: عروض  الذين تصل أعمارهم إلى
dio للصغار، عروض لفنّاني الشللارع، عرض بثٍّ مباشللر مع 
“فرانكي والترز” على أثير إذاعة “Virgin Radio”، استوديو 
أزياء، حسللومات في المحات، دعوات مجانية إلى دور السينما 
والمطاعم، ألعاب ومسللابقات على مواقع التواصل االجتماعي، 

جوائز بقيمة 20000 دوالر أميركي، منها رحلتي سفر!

معرض “الشباب للفنون الجميلة”

برعاية لمى تمام سللام، وتنظيم فرنسللبنك، تللم افتتاح الدورة 
الحادية عشرة لمعرض الفنانين الشباب للفنون الجميلة في لبنان 
“جبل”، وشللارك في االفتتاح أصحاب صللاالت العرض الفنية 

والفنانين باإلضافة إلى حشد من أهل الصحافة واإلعام.
وكان عنوان المعرض لهذه السللنة “الفنانون الرؤيويون حيث 
تتوحد األساطير واألحام حول لبنان”، حيث قدم 32 فناناً لمحة 
حساسللة وانتقائية تعبّر عن الفن المعاصر، من خال الرسومات 
واللوحات والتصوير الفوتوغرافي والمنحوتات وأشرطة الفيديو 
ألشللكال وصور ومفاهيم خاصة بهم، تعكس تطلعاتهم وذهنيتهم 

وحسهم النقدي حيال قضايا المجتمع المعاصر.

“تاتش” تكّرم الفائزين
وزارة  كّرملللللت 
االتصاالت وشلركة 
االتصاالت في لبنان 
بإدارة مجموعة زين 
“تاتلللش”، الفريقين 
الفائزيللن  اللبنانييلن 
فللي مسللابقة منتدى 
ألفللضلللللل   MIT

األعمال العربية الناشئة لهذا العام، وذلك برعاية وحضور وزير 
االتصاالت بطرس حرب. وتسلم الفريقان شهادات تقديرية ومنحة 
ماليللة من “تاتش” التي أخذت على عاتقها دعم الفريقين الفائزين 

من أجل تحويل أفكارهم التكنولوجية إلى عمل تجاري ناجح.
وفاز الفريق اللبناني في فئة ريادة األعمال االجتماعية بالتساوي 
مع فائزين آخرين عن مشللروعه Visualizing Impact وهو 
كنايللة عن مختبر صحافي لبيانات المواطنين. أما الفريق الثاني، 
وهللو لبناني أيضاً يعيش في دولة اإلمارات، ففاز بالمركز األول 
عن فئة األعمال الناشئة عن مشروعه “Color Bug” وهو حل 

يمزج بين ما هو تقليدي وما هو رقمي.

عودة االدمغة إلى وطنهم األم
مللللللللت  قللا أ
اللبنانية  الجمعية 
سللللليلن  للمهنللد
الملتلخلّرجلليلللن 
المللدارس  مللن 
الفرنسية الكبرى 
 ،)ALIGEF(

حفللل عشللاٍء )Networking( للتعارف بين المشللاركين، في 
مطعم Le Talleynard.  وقد استقطب الحدث إلى جانب أعضاء 
الجمعية من المهندسللين، وجوه وشللخصيات مؤثرة من القطاع 
الخللاص، بمللا في ذلك نخبة مللن رجال األعمال والشللخصيات 
االجتماعية، خاصة أصحاب شللركات التطوير العقاري والبناء 
والهندسللة وصانعي القرار في عللدة مصارف لبنانية فضاً عن 

شخصيات رسمية وحكومية فاعلة.
وقال رئيس ومؤسس ALIGEF جورج لويس زيادة: أطلقنا 
جهللود منتظمة من المدارس الكبرى بفرنسللا من جهة، ومع أهم 
الشخصيات الفاعلة في البلد من جهة ثانية، لنعيد األدمغة اللبنانية 

إلى بلدها وبالتالي إفادة لبنان واقتصاده من المهارات المهاجرة.
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BLC Bankشراكة بين إنديفور لبنان و
مللن  كل  أعلللن 
إنديفور لبنان والبنك 
للتجلارة  اللبنانلللي 
BLC Bank علن 
شللراكتهما الجديدة 
لدعللم رواد أعمال 
إنديفلور لبنان، مللن 

خال برنامج ورشللة عمل ُمَصمَّم خصيصاً لهللذه الغاية، تهدف 
هذه الشراكة إلى تمكين رواد األعمال لمواجهة التحديات المتزايدة 
بشللكل أفضل خال عملية تطوير وتنمية شللركاتهم. وبذلك يؤكد 
البنك  التزامه بدعم نمو الشللركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة 

في لبنان.
وتشكل شراكة “إنديفور لبنان” مع BLC Bank تاسع شراكة 
أنشأتها المنظمة مع مؤسسات القطاع الخاص، من أجل دعم رّواد 
األعمال عبر سلسلة من الوظائف ضمن نطاق شركات األعمال.  
ويتم توفير اإلرشاد ألصحاب المشاريع من قِبل كبار رّواد القطاع 
الخاص. وتم تخصيص أكثر من 800 ساعة لإلرشاد المحلي في 
عام 2014 من قِبل أكثر من 50 مرشداً لرواد أعمال إنديفور لبنان.

BLF Sagesse Smart Center افتتاح

برعاية رئيس أسللاقفة بيروت المطللران بولس مطر، احتفلت 
جامعللة الحكمة بافتتللاح BLF Sagesse Smart Center في 
كلية العلوم اإلدارية والمالية، بدعم من البنك اللبناني الفرنسللي، 
بحضللور رئيس مجلس إدارة البنك ومديللره العام وليد روفايل، 
مديرعللام البنللك ريّللا روفايللل نحللاس، رئيس جامعللة الحكمة 
المونسللنيور كميل مبللارك، عميد كلية العلللوم اإلدارية والمالية 
فللي الجامعة البروفسللور روك أنطوان مهنا، وعللدد من مدراء 

المصرف وأساتذة الجامعة وطابها وأهل الصحافة.
ويعتبر المركز أول مركز محاكاة إلدارة الشركات في الشرق 

األوسط يتيح للطاب فرصة تحليل البيانات المالية.

جائزة الخريج المتميز لـ“الحايك”

جائزتان لبنك عوده

كلّرمللللت كللليللللة 
الهندسلة والعمارة في 
الجامعة األميركية في 
بيروت رئيس مجللس 
اإلدارة - المديللر العام 
لمؤسسة كهرباء لبنان 
بمنحه  الحايللك  كمال 
الخلريلج  “جلائللللزة 
المتميز للعلام 2015” 

تقديراً لمساهمته المهنية في تأمين إدارة مستدامة لقطاع الكهرباء 
الوطنللي في لبنللان في ظل ظروف معقدة. وقللدم الجائزة رئيس 
الجامعة الدكتور بيتر دورمان وعميد كلية الهندسة مكرم سويدان 
خال “مؤتمر الطلبة والمتخرجين الرابع عشر” بحضور حشد 
من أساتذة الكلية وخريجيها وطابها. وألقى  الحايك  كلمة عرض 
فيها للمشللاكل التي تواجهها مؤسسللة كهرباء لبنان واإلنجازات 
التي تحققت خال السللنوات العشللر األخيرة، ملقيا الضوء على 
الخطط المسللتقبلية لقطاع الكهرباء، وعلللى المخطط التوجيهي 

االستثماري للسنوات الل15 المقبلة الذي تم تطويره مؤخراً.

في حفللل اسللتقبال جللرى في 
فنللدق كونللراد في القاهللرة على 
هامش المؤتمر المصرفي العربي 
لعللام 2015 الللذي نظملله اتحاد 
المصارف العربيللة تحت عنوان 
“التمويل من أجللل التنمية”، نال 
بنك عللوده جائزتين. األولى هي: 
“أفضللل مصللرف فللي لبنللان” 
مللن حيللث التميّز بيللن مصارف 
المنطقللة. وقللد اسللتلمها رئيللس 

مجلللس إدارة ومديللر عام بنك عوده ريمون عوده. كما تسلللمت 
مديللرة حلول الدفع اإللكترونية وخدمات البطاقات في بنك عوده 
رنللدة بدير، جائزة “أفضل مصرفيّة عربيّة سللاهمت في تطوير 
البطاقات في العالللم العربي” إلنجازاتها البارزة في مجال الدفع 

اإللكتروني.
رعللى حفل اسللتقبال توزيع الجوائللز حاكم البنللك المركزي 
المصللري الدكتور هشللام رامللز. وجمع الحفل أكثللر من 700 

شخصية بارزة من البلدان العربية.
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دور الغرف في تعزيز التنمية الريفية

نظمللت غرفة التجارة والصناعللة والزراعة في صيدا والجنوب ضمن سلسلللة 
ندوات / فضائيات المرأة العربية الذي تعده وتقدمه الزميلة غادة بلوط زيتون ندوة 
خاصللة بعنوان دور غرف التجللارة والصناعة والزراعة في تعزيز التنمية الريفية 

وسط حضور الفت من مختلف المناطق الجنوبية.
بداية كانت كلمة ترحيبية بالحضور لنائب مدير عام الغرفة رنا السلليد تلتها كلمة 
للزميلللة بلوط، ثم تحدث رئيس الغرفة محمد حسللن صالللح الذي اعتبر ان اقتصاد 
منطقللة الجنللوب هو جزء من اإلقتصللاد اللبناني الذي ما زال فللي دائرة الضغوط 
السياسية واألمنية، المحلية واإلقليمية. واعلن صالح عن  إطاق خطة  عمل العادة 

تأهيل المصانع المهّدمة والمتوقّفة عن العمل.
ثللم كانللت مداخلة لوزيللر المالية السللابق دميانللوس قطار عرض فيهللا لتاريخ 
السياسات التنموية وتمركزها في العاصمة والساحل القريب منذ الستينات من دون 
أي شللمولية في هذه السياسللات للمناطق الريفية، واعتبر ان النظام اإلقتصادي بعد 
الحللرب بنللي على مبدأين على طاقة مالية وادارة توزيع، طاقة مالية آتية عملياً من 

فوائد الدين العام، وادارة التوزيع من المجتمع السياسي.
وقللال: من هنا ال يوجد لدينا موازنة منذ 10 سللنوات حتللى اليوم ليبقى للمجتمع 
السياسي قدراته، ألن الموازنة تضبط اإلنفاق السياسي وتكبل أيديه، فالحل يبدأ من 
اقرار موازنة باألهداف، أهداف تنموية للمناطق الريفية، وهذا ضروري جدا اليوم، 

لنحافظ على األمن اإلقتصادي للمواطن.
وشدد قطار على تفعيل  دور البلديات من خال الامركزية اإلدارية. ثم اختتمت 

الندوة بجلسة نقاش مفتوحة مع المشاركين. 
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جيد أن يجتمع متخصصون لمناقش��ة تطوير المناهج التربوية تطبيقاً لقرارات مؤتمر 
ترب��وي. وجيد ايضاً أن يناقش البعض في التوجهات التربوية المقبلة من دون مرجعية 
تس��تطيع حس��م هذا الموضوع ونتائجه بقرار سياس��ي. أما الالفت فيكمن في مناقش��ة 
مسألة على غاية من األهمية في هذا الوقت بالذات، والمؤسسات شبه معطلة، ال رئيس 
للجمهورية، وال جلسات تشريع، بينما تتوقف المشاريع في مجلس الوزراء في انتظار 
التوافق على توقيع 24 وزيراً. وللعلم أن الكثير من المشاريع التربوية وغيرها لم تأخذ 
طريقه��ا الى اإلقرار في مجلس الوزراء، فكي��ف يكون األمر عليه في مجلس النواب؟ 
وهو لم يس��تطيع عقد جلس��ة إلقرار مش��اريع قوانين ضرورية للبلد وللناس وللمجتمع 
واالقتص��اد. وقب��ل كل ذلك، ما الذي يمكن أن تفعله رئيس��ة المرك��ز التربوي للبحوث 

واإلنماء في دفع عملية إعادة النظر بالمناهج، وهي معينة بالوكالة.

ق��د يكون م��ن المبكر تقوي��م نتائج ورش عمل تطوي��ر المناهج، فاألم��ر يحتاج الى 
الكثير، كي نصل الى مرحلة الجهوزية الكاملة لخوض تجربة جديدة في مس��ار تعديل 
المناهج. لذا، يبقى الس��ؤال عن األولوي��ات، والتركيز على المواد التي بدا التراجع في 
تدريس��ها خطيراً في لبنان، وتلك المواد التي ال تزال تشكل عناوين خالفية في التربية. 
وقبل المناهج تبقى قضية االصالح في التربية وإعادة الهيكلة وحل مش��كالت المعلمين 
وتعزيز التعليم الرس��مي، ملفات اساس��ية كي تستقين مستقبالً عملية تعديل المناهج، أو 
ط��رق ب��اب العناوين الخالفية في السياس��ة والتربية والتاريخ، والتي تقس��م اللبنانيين، 
خصوصاً الطالب والتالمذة، وتجعل والءهم للطائفة او المذهب، وليس للوطن والدولة 

والمؤسسات.

نس��أل أيض��اً، هل الوقت مناس��ب لنقاش مس��ألة تعتبر مفصلية ف��ي التعليم، فيما كل 
القطاع التربوي يعاني مشكالت وأزمات؟ وكيف نناقش في المناهج، وكأن ال شيء في 
البلد، واالمور تسير وفق عمل المؤسسات؟ سنذكر فقط أن التعليم الرسمي، وهوالمعني 
مباش��ر بتعدي��ل المناه��ج، هو في وضع ال يحس��د عليه، وعدد التالمذة الس��وريين فيه 
ي��وازي اللبنانيي��ن ال بل أكثر منهم، وسلس��لة رواتب المعلمين معلقة، والمس��توى الى 
تراجع، فيما طالب الجامعة اللبنانية الى مزيد من االصطفاف الطائفي، فهل تس��تطيع 
التربية انجاز تعديل للمناهج أو الش��روع في ورش��ة نقاش يمكن أن تصل الى النهاية، 

فيما الجميع يعرف أن المؤسسات كلها تحتاج الى إصالح شامل؟.

إصالح شامل أواًل!

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 902015
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العدد 174 - حزيران/يونيو 2015

مكانٌة للبنان يف املنظومة املصرفية العامليةمكانٌة للبنان يف املنظومة املصرفية العاملية

السلطات األمريكية تالحق خمالفات املصارف الكربىالسلطات األمريكية تالحق خمالفات املصارف الكربى




